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آســان تر می شــود. ممکــن اســت فرزندتــان نظــر خوبــی هم 
برای مشــورت خواهــی شــما نداشــته باشــد؛ در ایــن صورت 
تشــکر کنیــد و بگوییــد از ایــده ات بــرای کامــل کــردن فکــرم 
اســتفاده می کنــم. هرگــز ایــن جملــه را بــه زبــان نیاوریــد که 
»این را می دانســتم«؛ زیرا شــنیدن متداول این جمله، برای 
احســاس مفید بودن جوان و تالش او برای رشــد مضر است. 
مشورت را برایش شیرین کنید. والدین بهتر از هرکسی فرزند 
را می شناســند پس برای باال رفتن اعتماد به نفس فرزندتان 
گاهــی و توانــش از او مشــورت بخواهید تــا بدون  در حیطــه آ

جواب نماند.

هربزرگتریمشاورمیشود؟ 
شــما بــه عنــوان والدیــن بایــد بــه جــوان خــود یــاد بدهیــد با 
چه آدم هایــی می تواند مشــورت کند و چه کســانی شــرایط و 
صالحیت مشــورت گرفتن را دارند. جدی تر از این ســؤال که 
ح می شود که  آیا هر بزرگ تری مشــاور اســت؛ این ســؤال مطر
چــه کســی صالحیــت مشــاور شــدن بــرای جــوان را دارد؟ از 
نکته های تربیتــی نهج البالغــه می توان فهمیــد: اول اینکه 
ج و  مشــاور نباید بخیل باشــد چــون او را از کار بهتری کــه خر
هزینه داشــته باشــد نهــی می کنــد. دوم: مشــاوری که ترســو 
باشــد روحیه جوان را سســت می کند. ســوم: بدترین مشــاور 
کســی اســت که آدم های پرخطا هم بــا او مشــورت می کنند. 
پــس بزرگ تری کــه این 3 ویژگــی منفی را داشــته باشــد یا به 
تعبیر امیرالمؤمنین)ع( همزمان با هم قــدرت فکری و کردار 
خــوب را نداشــته باشــد، نمی توانــد بــرای هیــچ کس مشــاور 

خوبی باشد.

راامتحانکنید مشاور  
مشورت گرفتن، تســلیم کردن شــش دانگ حق انتخاب به 
فرد دیگری نیســت و حتی بعد از انتخاب مشــاور، جوان باید 
او را محــک بزند. به فرمــوده امام علی)ع( ســه شــرط، بعد از 
تجربه داشــتن، برای امتحان کــردن صالحیت یک مشــاور 
الزم اســت: 1- در گفتــن حــرف حــق صریــح باشــند. مثــاًل به 
فرزندتــان یــاد دهید در مــورد یک ســؤال حل شــده مشــاور را 
امتحان کنــد، ببیند آیا تــوان بیــان صادقانه جــواب را دارد؟ 
2- در آنچه خدا برای دوستانش نمی پسندد یاری ات نکند. 
مثاًل جوان در اول مشــاوره می تواند نظر مشــاور را درباره یک 
عادت بد امــا رایج جامعه بپرســد تــا بداند این مشــاور جواب 
عامیانه می دهد یا خداپسندانه. 3- دائم دنبال تأیید حرف 

ما نباشد و جرأت بیان اشتباهات جوان را داشته باشد.

حرفهایمشورتبگیر  
باید بــه جــوان کمک کــرد کــه عالقه اش بــه مشــورت بدون 
افراط و تفریط باشــد. مثاًل یــک فرد اهل مشــورت را که افراط 
و تفریط ندارد برای او الگو کنید؛ یا از یــک فرد موفق که اهل 
مشــورت اســت به بزرگی یــاد کنیــد. بیــن اعضای خانــواده، 
شــخصیت فیلم ها و... دنبال الگو باشید تا به صورت عملی 
نتیجه مشورت در زندگی را به جوان نشــان دهید. از طرفی، 

خیلــی از والدین بــرای ســالمت فرزندانشــان نگران 
هستند و از هر نظر از آنها مراقبت می کنند اما یادشان 
مــی رود کــه بهتریــن دارو بــرای ســالمت فرزنــدان، مشــورت 
گرفتن اســت. مطالعات نشــان می دهد، مشــورت گرفتن به 
عمــر بچه هــا اضافــه می کنــد. شــاید بگوییــد فرزنــدان مــا 
خودشــان را عقل کل می دانند و در هیچ یک از مسائلشان با 
ما مشــورت نمی کنند. اشــکالی ندارد آنها می خواهند تجربه 
کننــد تــا زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. امــا شــما بایــد در مورد 
کارهایتان با آنها مشورت کنید تا فرهنگ زندگی با مشورت را 

به آنها بیاموزید.
گر تربیت مشــورتی برای یک جوان عادت شــود به او کمک  ا
می کند تا با کمک یادگیری از افــراد با تجربه، قدرت تفکرش 
رشــد کند، جوانب مختلف یک موضوع را بررسی کند، کمتر 
آزمون و خطــا کند، بیشــتر به رعایــت ادب اجتماعــی پایبند 
بماند و زمینه انس بیشــتر با خدا و مشــورت گرفتن از عالمان 

دین خدا را تجربه کند.

تمرینهایمشورتخواهیازنوجوان  
فوت اول کــوزه گری این تربیت، قدم اولی اســت که والدین 
بایــد بردارنــد و بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه آنهــا از جــوان 
مشــورت بخواهنــد. احتمــااًل از خودتــان می پرســید: مگــر 
می شــود؟! مشــورت از آدم هایی که چیزی بلد نیســتند و کم 
کوچک تــر مشــورت بگیــرد؟  تجربه انــد؟ چطــور بزرگ تــر از 
این همان خشــت اولی اســت بــرای اینکه که همــه اعضای 
خانواده بــاور کنند »همه چیــز را همگان دانند«. »ندانســتن 
عیب نیست، نپرسیدن عیب است« و... وقتی بزرگ ترهای 
خانه اهل نظرخواهی و مشــورت از فرزندان بشوند؛ جوان به 

خود نهیب می زند که من هم حتمًا به مشورت نیاز دارم.
در مرحله اول تربیت مشــورتی پدر و مادرهــا باید به چند ریزه 

کاری را در رفتار با جوان و نوجوان توجه کنند:
شــاید مثل فیلم ها دور یک میزگرد جمع نشــوید و بگویید که 
می خواهــم از تو مشــورت بگیــرم امــا از تکنیک اســم گذاری 
کنیــد. وقتــی نظــر او را پرســیدید و او جــواب داد،  اســتفاده 
بگوییــد: »چــه مشــورت دقیقــی، ایــن یــه مشــورت عالیــه« 
شــاید جواب او به معنی واقعی مشورت نباشــد اما تکرار اسم 

مشورت در عادت دهی جوان ها اثرگذار است.
مادرهــا خیلی مهم انــد: هرچــه مادرها عــادت کننــد از پدرها 
مشــورت بگیرنــد و ایــن را علنــی هــم کننــد؛ آمــوزش بچه ها 

ممکن اســت جوان خیلی به مشــورت وابسته شــود تا جایی 
که بخواهــد برای هــر کار کوچکی هم از دیگران نظر بپرســد. 
ایــن طــور وقت هــا او را بــی جــواب بگذاریــد و بگوییــد: »این 
مسئله جزئی اســت و تصمیم خودت از همه دقیق تر هست. 

من به تو اعتماد دارم.«

تمرینهاییبرایمشورتگیریجوانازدیگران 
کنــد: شــاید الزم  او بایــد بتوانــد موضــوع را درک و توصیــف 
باشــد به جوانتــان بگویید که جــواب ســؤالش را نمی دانید و 
بهتر اســت از فرد دیگری مشــورت بگیرد امــا می توانید با هم 
گاه بروید. در هر صــورت نیاز  پیش یک عالــم و متخصــص آ
جوانتــان در این مرحله این اســت که با بیان روشــن، ســؤال 

ح کند. و خواسته اش را با شما یا فرد مطمئن دیگری مطر

مشاورانرابشناسد 
مشــورت همانقدر که می تواند ادب و تفکر اجتماعی را فعال 
کند، به جوان در تشخیص اینکه نیاز او را چه کسی می تواند 
گر جوانتــان بخواهد بداند  برطرف کنــد هم کمک می کنــد. ا
چــه اســتعدادی دارد معلم هــا و روانشناســان می تواننــد بــه 
گــر ســؤال دینی داشــته باشــد جایی مثل  او کمک کننــد اما ا
مسجد و روحانیون و امام جماعت ها کمک کننده اند. به او 
بیاموزید که هرکس را برای کاری ساخته اند و تخصص های 
افراد با هــم فــرق دارد. ایــن روش، گفتن »نمی دانــم« را هم 

برای والدین راحت تر می کند.

بهترینراانتخابکنید  
از بیــن افــراد مختلفی هــم کــه بــرای ســؤال او جوابــی دارند 
باید بهترین را شــناخت. به ایــن حدیث امام علــی)ع( توجه 
کنید: هرگاه به مشــورت نیازمند شــدی، نخست به جوان ها 
مراجعــه نما زیــرا آنــان ذهنی تیزتــر و حدســی ســریع تر دارند. 
ســپس نتیجــه را بــه نظــر میانســاالن و پیــران برســان تــا آن 
را پیگیــری نمایــی و عاقبــت آن را بســنجی و بهتریــن راه را 

که تجربه آنان بیشتر است. انتخاب کنی چرا

جمعبندی،ارزشیابیونظرشخصی  
قرار اســت جــوان یــاد بگیــرد مشــورت کنــد امــا در کنــار این، 
همیشه باید تمرین کند که منفعل نباشد و با تفکر به بررسی 
شــرایط بپردازد. بعد از اینکه از شما یا دیگری مشورت گرفت 
از او بپرســید: »نظر خودت چیســت؟ حاال چی فکــر می کنی؟ 

چه نکته جدیدی از مشورت به ذهنت رسید؟«

بهنصفآنچهمیگویید،عملکنید  
گر به جــوان کمــک کنید تا هــدف و ســؤالی که بــه خاطر آن  ا
مشــورت گرفته جدی شــود؛ نوبت آن اســت کــه بداند وقت 
عمل اســت. دلخوش شــدن بــه مشــورت بهترین مشــاورها 
هم ربطی به موفقیت پیــدا نمی کند مگر اینکــه عمل هم در 
کنارش باشــد. مریضی که با نظر خودش به بخشی از نسخه 

دکتر عمل کند و بخشی را رها کند درمان نمی شود.      

قرار است جوان 
یاد بگیرد مشورت 

کنار  کند اما در 
این، همیشه باید 

که  کند  ین  تمر
منفعل نباشد و 

رسی  با تفکر به بر
شرایط بپردازد. 
بعد از اینکه از 
شما یا دیگری 

گرفت از  مشورت 
او بپرسید: »نظر 

خودت چیست؟ 
حاال چی فکر 
می کنی؟ چه 

نکته جدیدی از 
مشورت به ذهنت 

رسید؟«

ݡکاری ݣݣنݡکنیم ݣݣتا ثریا برود دیوار ݣݣݡکج!
والدین، فرزندان و مسأله مشورت
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      2. راستگو باشد
یــا  ورزشــی  یــا  تحصیلــی  مشــاوره  بــرای  اوقــات  گاهــی 
گر مشــاور برای  خانوادگــی…. بــه مشــاور مراجعه می شــود. ا
دلخوش کردن طــرف مقابلش، نقاط مثبــت و منفی را به او 
راســت نگوید یا اینکه راهکارهای اشــتباه را در مســیر زندگی 
آنها قــرار دهد، این مشــاوره ضــررش چندیــن برابر بیشــتر از 
ســودش خواهد بود. مشــاورانی که صفت صداقت را ندارند 
همانند ســراب هســتند که بیشــتر باعث فریب شــما هستند 
تا هدایت شــما. امیرالمؤمنین علــی)ع( فرمودند: با دروغگو 
مشــورت مکن؛ زیرا دروغگــو ماننــد ســراب، دور را در نظرت 
نزدیک و نزدیــک را دور نشــان می دهــد. وقتی در مشــاوره، 
واقعیت ها گفته نشود ممکن است لطمات جبران ناپذیری 
به فرد زده شــود و او را تبدیل بــه فردی بی فایــده در جامعه 
کند. البته چگونــه گفتن آن نیز از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت که مشــاور باید با هنر خــودش آن را بیان کند. مشــاور 
بایــد کســب منــش صحیــح را ســرلوحة کار خــود قــرار دهد و 

سختکوش و پرتالش باشد و صداقت را فراموش نکند.

      3. وقت بگذارد
وقتــی بــه شــما مراجعــه می کننــد و مشــکالت خــود را بیــان 
می کنند یعنی به یک بن بســتی رســیدند کــه بــرای رهایی از 
آن نیــاز به یک مشــاوره صحیح و درســت دارند. بــرای اینکه 
نظــر درســت بــه او ارائــه دهیــد نیــاز اســت بــه صحبت هــای 
او خــوب گــوش دهیــد و وقــت بگذاریــد بــرای او و در نهایــت 
گر شــما وضعیت  بتوانیــد بهترین راهــکار را پیشــنهاد دهید.ا
مشورت گیرنده را نشناسید و نقاط قوت و ضعف او را ندانید، 
گر تشخیص شما به  نمی توانید بهترین راهکار را بیان کنید. ا
عنوان یک مشاور اشتباه باشد، مشکلی را حل نمی کنید بلکه 
کار را سختتر خواهید کرد. همانگونه که یک متخصص قلب 
گر در تشــخیص خودش دچار اشتباه شــود باعث مرگ بیمار  ا
گر تشــخیص صحیح و درست داشــته باشد  خود می شــود و ا

می تواند جان دوباره ای به او ببخشد.

      4. مورد اعتماد باشد
مشــاور بایــد کســی باشــد کــه در مقایســه بــا دیگــران، بیش 
از همه بــه او اعتمــاد داشــته باشــید، یعنــی فردی باشــد که 
گر این طور نباشد،  شایستگی مشاوره دادن را داشته باشد. ا
دارید ندانسته و ناخواســته عرصه سوءاستفاده از خودتان را 
گر اعتماد پیدا کردید نســبت به  برای دیگران بــاز می کنید. ا
او، هم خودتــان آرامش خواهید داشــت چون مــی دانید که 
راز شــما در خطر نیست. هم خود مشتور احســاس لذت دارد 

چون نزد دیگران به درجه مقبولیت رسیده است.

      5.  دغدغه داشته باشد
مشــاور خوب باید کوشــش و تــالش خود را بــر این بگــذارد که 

مشــکل مشــورت گیرنــده را حــل کنــد و بــرای حــل آن، ذهن 
گر  خودش را درگیر کند و بهترین روش را بــه او ارائه دهد ولی ا
ذهن او از ارائه نظر درمانده شــد، نباید بیخیال بماند و بگوید 
من تالش خودم را کردم و نتوانســتم چاره ای بــرای حل این 
مشــکل پیدا کنم. بلکــه باید ایــن فــرد را بــه مشــاورانی که از 
لحاظ علمی و تجربی از او باالتر هستند ارجاع بدهد تا مشکل 
او را حل کنند.در کالم نورانی امام ســجاد)ع( نیز همین نکته 
گر رایی  اشاره شده است؛ حق مشــورت گیرنده این است که ا
گر نمــی دانی،  نیکــو برایــش ســراغ داری، بــه او ارائه دهــی و ا
او را به کســی کــه می داند رهنمون شــوی. کســی که به شــما 
رجوع می کنــد، نیاز دارد با شــفقت و مهربانی با او رفتار شــود و 
تمام امیدش بعد از خداوند به شــما بســته شــده تا مشــکلش 
گر شــما توانایــی نداریــد، باید مســیر دیگری  او را حــل کنید. ا
را نشــان او دهید تــا بتواند مشــکل خــودش را حل کنــد. امام 
سجاد)ع( فرمودند: اما حق کســی که نصیحتش می کنید یا 
از تو خواسته است که نصیحتش کنید بر تو آنست، روشت در 

حال نصیحت کردن نرم و گفتارت نیز دوستانه باشد.
 

      6. آرامش بدهد
برای حــل کــردن مشــکالت نیاز اســت کــه شــخص دارای 
آرامــش باشــد تــا بتوانــد در هنــگام تصمیم گیــری بهتریــن 
انتخاب را داشــته باشــد. شــخص مشــاور وظیفه دارد این 
آرامش و همدلــی را بــه او منتقل کنــد و بــا راهنمایی کردن 
به او بتوانــد کمک کارش باشــد. مشــکالت، اولیــن چیزی 
را کــه ســلب می کننــد آرامــش شــخص اســت و حــاالت او را 
پریشــان می کند و قــدرت تصمیم گیری در کارهــای مهم را 
گاهــی کاملی کــه از شــخص پیدا  از او می گیــرد. مشــاور بــا آ
می کنــد باید بــه نوعــی رفتــار و راهنمایــی کند که شــخص 
احســاس همدلی کند و به راحتــی بتواند با او مشــورت کند 

و به آرامش برسد.
  

      7. شجاعت داشته باشد
در واقع کســی که مشــاوره می دهد به عنوان راهنمای ما در 
گر او بصیرت داشته باشــد و قدرت شناسایی  زندگی اســت. ا
مسیر را داشته باشــد، اما توان به انتها رساندن کار را نداشته 
باشــد، آن مســیر را بــه شــما نشــان نخواهــد داد. فــردی که 
شــجاعت نداشــته با شــد، از کاه بــرای شــما کوه می ســازد و 

کارها را بزرگتر از آن چیزی که هستند نشان می دهند. 
کــه  مشــاور ترســو قطعــًا قــدرت و شــجاعت ایــن را نــدارد 
مشــورت کننده را از گرفتاری و مصائب و مشــکالت برهاند 
بلکه راه خــروج از آنها را بر مشــورت کننده تنگ می ســازد و 

او را گرفتار می کند. 
حضرت علــی)ع( در سفارشــی بــه مالــک اشــتر فرمودند: با 
فرد ترســو مشــورت نکــن زیــرا در کارهــا روحیــات را ضعیف 

می کند.      

گر مشاور برای   ا
کردن  دلخوش 

طرف مقابلش، 
نقاط مثبت و 

منفی را به او 
راست نگوید یا 

اینکه راهکارهای 
اشتباه را در مسیر 

زندگی آنها قرار 
دهد، این مشاوره 

رش چندین  ضر
برابر بیشتر از 

سودش خواهد 
که  بود. مشاورانی 

صفت صداقت 
را ندارند همانند 

سراب هستند 
که بیشتر باعث 

یب شما هستند  فر
تا هدایت شما

انســان نباید در امــور زندگــی، خودرأی باشــد و ارزشــی برای 
دیگران قائل نشود چون زندگی برای او سخت خواهد بود. 
کــم بدانید و در  گر شــما در تمام امــور زندگی، رای خــود را حا ا
مواجهه بــا نظــرات دیگران بــا چهره خشــن و اخمــو برخورد 
کنید اطراف شــما خالی می شــود و شکســت از آنچــه که فکر 
می کنید بــه شــما نزدیکتــر خواهــد شــد. خداونــد در خطاب 
کــرم )ص( چنیــن می فرماید: َو َلــْو ُکْنَت  خودش بــه پیامبر ا
َفّظا َغلیَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفّضوا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْســَتْغِفْر 
گر خشــن و ســنگدل بــودی، از  ْمر. و ا

َ
َلُهــْم َو شــاِوْرُهْم ِفــی ْاأل

کنــده می شــدند.پس آنهــا را ببخــش و بــرای  اطــراف تــو پرا
آنها آمــرزش بطلب و در کارها با آنها مشــورت کــن. آیا پیامبر 
نیــازی به مشــاوره دیگران داشــته اند؟ جواب آن مشــخص 
اســت؛ خیر امــا بــرای اینکــه دیگــران احســاس ارزشــمندی 
کننــد و ببینند کــه پیامبــر آنها بــرای حــرف آنهــا ارزش قائل 
می شود، خداوند دســتور داده تا مشــاوره بگیرند. برای یک 
مشاور خوب و دلسوز، خصوصیاتی ذکر شده است که برخی 

از آنها را می خوانیم:

      1. امین و رازدار باشد
مشاور برای اینکه بتواند در هنگام مشاوره تسلط داشته باشد 
و راه هــای حل مشــکل را به خوبی بیــان کند، بایــد اطالعات 
خــود را در اختیــار او قرار دهیــد، اطالعاتــی که دوســت ندارید 
گر مشاور رازدار نباشد و اطالعات  گاه شود. ا هیچ کسی از آنها آ
شــما را در اختیار دیگران قرار دهد، نه تنها ســودی برای شــما 
نخواهد داشــت بلکــه آرامش را از زندگی شــما می برد. مشــاور 

باید حافظ اسرار ُمراجع باشد و از آنها سوء استفاده نکند. 

راه ســاده ای وجــود دارد بــرای اینکــه آرا و اندیشــه های دیگــران را بــه اندیشــه خود 
اضافــه کنید و در کنــار دانش خــود از آنها نیز اســتفاده کنید و این راه ســاده، مشــاوره 
کنــار دانــش خــود داشــته باشــید بــدون اینکــه  اســت. شــما می توانیــد آرای دیگــران را در 
سختی هایی که آن فرد کشیده اســت را متحمل شــوید. پس در کارهای مهم خود از نظرات 
گاه اســتفاده کنید تا گام به گام به ســمت موفقیت در زندگــی و اهداف خودتان  افراد عالم و آ
نزدیک شــوید. کاماًل بدیهی است که یک شــخص نمی تواند با این گستردگی های علمی به 
تمام علوم و دانش ها مسلط و متخصص شود. پس برای اینکه بخواهید یک کاری را شروع 
گزیر هســتید که از نظرات مشــاوران ســالم و صالح اســتفاده  کنید و تصمیم منطقی بگیرید نا
کنید. امام علی)ع( فرمودند؛ شایســته انســان خردمند اســت کــه رأی و نظر خردمنــدان را بر 

رأی خویش بیفزاید. 
کت می کشــاند و ســهم شــما  گاه یک فکر خام و یک کار ناپخته، انســان را تا مرز نابودی و هال
از این زندگــی زیبا چیزی جــزء تباهی نخواهد شــد. اما این مشــورت اســت که می تواند شــما 
را از نابــودی نجات دهد و در مســیر ســعادت قرار دهد. مشــاوره گرفتــن بدین معنا اســت که 
رأی دیگــران در کنار رأی شــما باشــد و تفکــرات شــما را افزایش دهد نــه اینکــه باعث کاهش 
گاهی شما شــود. مشــورت گیرنده باید پیش از مشورت، در گزینش مشــاور بیندیشد و  دادن آ

به کسی مراجعه کند که عقلش او را تایید می کند.

عقل ها مر عقل  را 
یاری دهد

یک مشاور خوب چه ویژگی هایی دارد؟

سجاد رستمی چورتی
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حضرت زینب)س( چنین بود؛ یعنی شناخت وظیفه و عمل 
به وظیفه در ســیره ایشــان، به خصوص در مّدت اســارت به 
خوبی مشــهود بود. بــه عنــوان مثال، وقتــی وظیفه ایشــان 
اقتضــا می کرد کــه ســخنرانی کنــد و بــا خطبــه خوانــدن، به 
گری بنی امّیه بپردازد، بــه خوبی به وظیفــه خود عمل  افشــا

می کرد و از هیچ کس ترس و واهمه نداشت. 
خطبه های حضرت زینــب)س( در بازار کوفــه، مجلس ابن 
زیاد، بازار شــام و مجلس یزید بســیار عالی و کوبنــده بود و در 
تاریخ ثبت شــده اســت. ایشــان چنــان خطبــه می خواند که 
بــه تعبیــر راوی، گویــا امیرالمؤمنیــن)ع( خطبــه می خوانــد. 
کت می شــدند و  گهــان ســا با شــروع خطبــه ایشــان، همــه نا

سخنان آن بانوی بزرگوار را می شنیدند. 
حتی در همــان روزهــای اّول اســارت، در کوفــه، نزدیک بود 
گری حضرت زینب، بر علیه  مردم با اطالع از حقایق و با افشــا
بنی امّیــه قیام کنند، اّما چون شــورش آنــان در آن موقعّیت، 
منجــر بــه ســرکوب می شــد و نتیجــه مطلــوب، یعنی انتشــار 
سراســری مــوج کربــال را در بر نداشــت، امــام ســّجاد)ع( مانع 
ْنِت بــه حمد اهَّلِل 

َ
ــِة اْســُکِتی... أ آن شــدند و فرمودند: »َیــا َعّمَ

َمه« عّمه جان صبر کن؛ شما  َمٍة َفِهَمٌة َغْیُر ُمَفّهَ
َ
َعاِلَمٌة َغْیُر ُمَعّل

عالم و زن فهمیده ای هســتید که بدون معّلم بــه این درجه 
رســیده اید. حضرت زینب)س(  نیز بر حسب وظیفه شناسی 

سکوت اختیار کرد.

      غلبه بر هوای نفس
مرتبــه دّوم شــجاعت، یعنــی غلبــه بــر هــوای نفــس نیــز در 
شــخصّیت حضرت زینب)س(  تجّلی بارزی داشت. پیامبر 
کــرم )ص( می فرماینــد: شــجاع ترین مردم کســی اســت که  ا
اِس َمْن َغَلَب َهَواه« به تعبیر آن نبّی  ْشــَجُع الّنَ

َ
مّتقی باشــد: »أ

گرامی، شجاع ترین مردم کسی است که بر نفس خود مسّلط 
باشــد؛ به همه واجبات مخصوصــًا به نماز اهمّیــت دهد و در 
عمل به مســتحّبات بــه خصوص نماز شــب، انس بــا قرآن و 
خدمت به خلق خدا کوشا باشد و از گناهان و حّتی مکروهات 
اجتنــاب ورزد. چنین کســی با مداومــت بر عبــادت، به مقام 

عبودّیت نائل خواهد شد.
حضرت زینــب)س( بــه مقــام عبودّیت رســیده بــود و چنان 
کــه امــام حســین)ع( هنــگام  در آن مقــام پیــش رفتــه بــود 
خداحافظــی، از او خواســتند کــه در نماز شــب های خــود، به 
آن حضــرت دعا کنــد. حضــرت زینــب)س( بــا ریاضت های 
دینــی بــه مقــام عبودّیــت رســیده بــود و در آن مقــام، از نمــاز 
لّذت می بــرد؛ زیــرا بهترین لــذت در مقام عبودیــت، نماز، به 
خصوص نماز شــب اســت. به تعبیر قرآن، نماز شــب انســان 
را به مقام محمود می رســاند؛ مقامی که حضرت زینب)ع( از 

آن برخوردار بود.
 

       استقامت در جزر و مّد روزگار
واالتریــن مرتبــه از مراتــب شــجاعت، آن اســت که انســان در 
جزر و مّد روزگار خودش را نبــازد و در رویارویی با پیروزی های 
خ دادن مصیبت و بال و در مواجهه با بحران،  بزرگ یا هنگام ر

شخصّیت خود را حفظ کند و صبر و استقامت داشته باشد.

طبق روایتی از رســول خدا )ص( دنیا ماننــد دریایی متالطم 
و عمیــق اســت و مخلوقــات بســیاری در آن غرق می شــوند: 
ْنَیا َبْحٌر َعِمیٌق َقْد َغِرَق ِفیَها َخْلق َکِثیٌر« امیرالمؤمنین)ع(  »الّدُ
نیــز در بیــان ویژگی هــای دنیــا، آن را خانه ای پیچیده شــده 
در بال و مصیبت توصیــف می فرمایند: »َداٌر ِباْلَبــاَلِء َمْحُفوَفٌة« 
اساسًا خاصّیت دنیا این اســت که روزی طبق مراد و خواسته 
انســان اســت و روزی هم بر خــالف میــل او خواهــد چرخید. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در نامه ای بــه ابن عباس می نویســند: »َو 

ْهَر َیْوَماِن َیْوٌم َلَک َو َیْوٌم َعَلْیَک« ّنَ الّدَ
َ
اْعَلْم ِبأ

بنابرایــن دنیا برای همــه جزر و مــّد و باال و پاییــن دارد و همه 
باید طعم ســختی و آســانی را بچشــند. باید توجه داشت که 
جزر و مّد دریای زندگی در بســیاری از موارد، امتحان بندگان 
َحِسَب 

َ
است؛ زیرا اساســًا نوع بشــر حتمًا امتحان می شــود: »أ

ا  ــا َو ُهْم ال ُیْفَتُنــوَن، َو َلَقــْد َفَتّنَ ْن َیُقوُلــوا آَمّنَ
َ
ْن ُیْتَرُکــوا أ

َ
ــاُس أ الّنَ

ذیــَن َصَدُقــوا َو َلَیْعَلَمــّنَ 
َ
ذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَلَیْعَلَمــّنَ اهَّلُل اّل

َ
اّل

اْلکاِذبیَن، آیا مردم پنداشــتند که تا گفتند ایمــان آوردیم رها 
می شــوند و مــورد آزمایش قــرار نمی گیرنــد و به یقین کســانی 
را که پیــش از اینان بودنــد آزمودیم تا خــدا آنان را که راســت 

گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.«
در این میان، انســان شــجاع کســی اســت که در دریای مّواج 
و متالطــم دنیــا، خویشــتن را نبــازد و خــود را حفــظ کنــد؛ امــا 
متأسفانه بســیاری از انســان ها چنین نیســتند. قرآن کریم، 
انســان را ناشــکیبا و کم طاقت توصیف می کند و می فرماید: 
هرگاه شر و صدمه ای به انسان برسد و در موضع سختی و بال 
گر خیری  واقع شود، بی تاب می شــود و عجز و البه می کند و ا
ْنســاَن  نصیب او گردد و در رفاه باشــد، بخــل می ورزد:  »ِإّنَ اْلِ
ــُه اْلَخْیــُر َمُنوعًا،  ــّرُ َجُزوعــًا، َو ِإذا َمّسَ

َ
ــُه الّش ُخِلَق َهُلوعًا، ِإذا َمّسَ

ین، به راســتی که انســان ســخت آزمند ]و بی تاب[   اْلُمَصّلِ
َ
ِإاّل

خلق شده است، چون صدمه ای به او رســد عجز و البه کند، 
و چون خیری به او رسد بخل ورزد«.

نوع انســان ســبک ســر اســت، یعنی در جــزر و مــّد روزگار مثل 
َپر کاهی، خودش را به حرکت موج ها ســپرده و به هر ســویی 
پرتاب می شــود؛ مگر کســی که جدًا به مقام عبودیت رسیده 
باشــد، مگر کســی که جــدًا مانند حضــرت زینــب)س( از نماز 
شــب اســتفاده کرده باشــد. امتحان الهی برای همــه، اعّم از 
گــون وجود دارد.  پیر و جوان و زن و مرد، به شــکل های گونا
گر انســان در امتحــان خود را نبــازد و اســتقامت کنــد، پیروز  ا
می شــود و می توان گفت: شــجاع اســت. البته لطــف و امداد 
الهــی و هدایــت خداوند نیز بــرای پیــروزی در امتحــان، الزم 
اســت. انســان بایــد هّمــت و تــالش خــود را ضمیمــه عنایت 

پروردگار کند تا موفق شود.
حضــرت زینــب)س( از مرتبــه ســّوم شــجاعت نیز بــه خوبی 
برخوردار بود. بــه خصوص در دوره اســارت که برای ایشــان 
یــک دریــای پــر تالطــم و مــّواج بــود، بــه اعتــراف دوســت و 
دشــمن، از عهــده وظیفــه و مســئولیت خــود برآمــد و هجوم 
مصائــب و بالیــا او را منــزوی و منفعــل نکــرد. خطبه هــای 
گرانه ایشان در کوفه و  حضرت زینب)س( و سخنرانی افشــا
شــام، در حالی که چند روزی از عاشــورا نمی گذشت، ناشی از 

استقامت و استواری آن حضرت بود.      

شجاعت، سه 
مرتبه یا سه 

معنا دارد؛ مرتبه 
اّول شجاعت، 

نترسیدن از 
دیگران به 
خصوص 

نترسیدن از افراد 
ورگو و قدرتمند  ز

است. مرتبه دّوم 
که  شجاعت 

تر از معنای  باال
اّول است، تسّلط 
بر هوی و هوس و 

نفس اّماره است. 
تر از این  اّما باال

دو مرتبه، معنای 
سّوم شجاعت 
است؛ به این 

که انسان  معنا 
ر و مّد  در جز

وزگار خودش  ر
ینب  را نبازد. ز
مظلومه)س(  
از هر سه مرتبه 

شجاعت، در 
حّد اعالی آن 
برخوردار بودند

زیرا شهادت و اسارت، سرنوشت ما بود و ریشه شما را خواهد 
ســوزاند. تشــّیع بــرای همیشــه احیــاء خواهد شــد، اّمــا تو به 
زودی خواهی مرد. پس، منتظر باش ببین چه کســی رســوا 

می شود؟ مادرت به عزایت بنشیند!
ابــن زیــاد از ایــن کلمــات شــجاعانه حضــرت زینــب)س( به 
اندازه ای عصبانی شــد که دســتور قتل حضرت زینب را داد، 
اّمــا مشــّیت الهی اقتضــا نکــرد و نّیت شــوم او عملی نشــد. در 
مجلــس یزیــد هــم حضــرت زینــب)س( بــا شــجاعت تمام، 
خطبه بســیار کوبنده ای خواند. آن جلســه به عنوان جشــن 
پیــروزی ترتیب داده شــده بــود، اّما ســخنان قاطــع حضرت 
زینــب)س( و امــام ســّجاد)ع( یزیــد را رســوا کــرد و پیــروزی 

ظاهری او را به شکستی مفتضحانه مبّدل ساخت.
 

      مظهر وظیفه شناسی
برخورداری از شــجاعت، حتی در مرتبــه اّول آن، این توان را 
به انسان می دهد که پس از تشخیص وظیفه، به آن وظیفه 
عمل نمایــد و هراســی از موانع انجام وظیفه نداشــته باشــد. 

شجاعت، سه مرتبه یا سه معنا دارد؛ مرتبه اّول شجاعت، 
نترسیدن از دیگران به خصوص نترســیدن از افراد زورگو و 
قدرتمند است. مرتبه دّوم شــجاعت که باالتر از معنای اّول است، 
تســّلط بر هــوی و هــوس و نفس اّمــاره اســت. اّمــا باالتــر از ایــن دو 
مرتبه، معنای سّوم شجاعت است؛ به این معنا که انسان در جزر و 
مــّد روزگار خــودش را نبــازد. زینــب مظلومــه)س(  از هر ســه مرتبه 

شجاعت، در حّد اعالی آن برخوردار بودند.
مرتبــه اول شــجاعت، به خوبــی در شــخصّیت حضرت زینــب)س( ظهــور و بروز داشــت؛ به 
گونه ای که در دوران اسارت و پس از آن، هیچ گاه از افراد زورگویی چون ابن زیاد و حتی یزید 
نترسید و در برابر سخنان ناحق و بی منطق آنان با عّزت و اقتدار تمام و با قاطعّیت ایستادگی 
کرد. در مجلس ابن زیاد، وقتی اســرا وارد مجلس شــدند، حضرت زینب)س( در گوشــه ای از 
قصر نشستند که در دید نامحرم نباشند. ابن زیاد رو به ســوی ایشان کرد و گفت: دیدی خدا 
 َجِمیاًل 

َ
ْیــُت ِإاّل

َ
با شــما چه کرد؟ حضرت زینب)س( برخاســت و با شــّدت فراوان فرمــود: »َما َرأ

َهُؤاَلِء َقْوٌم َکَتَب اهَّلُل َعَلْیِهُم اْلَقْتَل َفَبَرُزوا ِإَلی َمَضاِجِعِهْم َو َســَیْجَمُع اهَّلُل َبْیَنَک َو َبْیَنُهْم َفُتَحاّجُ 
َک َیا اْبَن َمْرَجاَنه«  ّمُ

ُ
َو ُتَخاَصُم َفاْنُظْر ِلَمِن اْلَفْلُج َیْوَمِئٍذ َثِکَلْتَک أ

ایشــان به بیان ســاده فرمود: تو نمی فهمــی! ما در این مســافرت، چیزی جز خوبــی ندیدیم. 
گر شهادت برادرم و اسارت ما و صحنه های توهین آمیز توست، به جز خوبی چیزی نیست،  ا

استقامت
برای ݣݣݣرضای ݣݣݣݣݣخدا
آیت اهلل حسین مظاهری

تبلور مراتب شجاعت در شخصّیت حضرت زینب)س(
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همدردی شاعران ایران و افغانستان
با شهدای دانشگاه کابل

محمدحسینانصارینژاد
»جان پدر کجاستی؟« اما جواب کو؟

آن سرو خواب رفته به روی کتاب کو؟
آبادی ات کجاست؟ نفس می کشی هنوز
می پرسی از خودت هله خانه خراب! کو؟

حاصل به غیرچشم تر از این عتاب نیست
جز شعله شعله بر جگر از این خطاب کو؟

در شیشه فلک به جز از خون شراب نیست
جز خون به شیشه کردنت از آفتاب کو؟
یک پابه پیش و پای دگر می کشد عقب

چشمی به کوه محو فرود عقاب کو
»اشک کباب، باعث طغیان آتش است«
سهمت به جز چکیدن خون بر کباب کو؟

دادند نان سوخته ای از جگر تو را
جز بر مدار خون تو یک آسیاب کو؟

ابر آمده است کو تب و تاب شکفتنی؟
ابر آمده است در دهن غنچه، آب کو؟

بر صبح باغ می شنوی رقص شعله را
نیلوفرانه حاصلت از پیچ و تاب کو؟

عاطفهجعفری
یک کوه درد با تو برابر نمی شود

آری، بخند، زخم تو بهتر نمی شود
از روزگار تلخ خودت شکوه کن، وطن
هرگز نترس، گوش فلک کر نمی شود

تاریخ، باز مرثیه ات را مرور کرد
با روضه تو، چشم کسی تر نمی شود

وقتی جهان به پیش دو چشم تو تار شد
کابل، دوباره آینه ای از غبار شد

در راه روشنایی شب های بامیان
خاموش می شوند چرا این ستارگان؟

تو درد می کشیدی و درمان نداشتی
پاییز می شدی و بهاران نداشتی
تو، آِب دیده خود از آمو گرفته ای

وقت قیام، دست به زانو گرفته ای
من عهد می کنم که بیایم به کشورم

یک روز می رسد که در آغوش مادرم...
آن روز ناله کن به زبان َدرِی خود
آرام گریه کن به َتی چاَدرِی خود

محمدرضاوحیدزاده
زنگ زدم هزار بار، جان پدر کجاستی؟
باشه عزیز! برندار، جان پدر کجاستی؟

جان به لبم رسیده و بغض امان نمی دهد
حرمت من نگاه دار، جان پدر کجاستی؟

گفت کسی: شنیده ای این خبر شگفت را؟
با خبرش مرا چه کار؟ جان پدر کجاستی؟

خبر رسیده لشگری به دشت غنچه تاخته
تو را چه کار با سوار؟! جان پدر کجاستی؟

ک غریب داغ هزار الله است در دل این خا
 بخوان، بخوان َهزار! جان پدر کجاستی؟

سیدضیاءقاسمی
شلیک آغاز

خشت ها پرواز کردند از دیوار
شیشه ها پرواز کردند از قاب پنجره

شاخه ها پرواز کردند از درختان
کتابچه ها و قلم ها از میزهای صنف

دست ها پرواز کردند از تن ادریس
موهای شعله ور سهیال

پیراهن خونین یوسف
مسابقه پرواز بود و دانشجوها پرنده شدند

سهرابسیرت
تا چشم وا کردی به خود حیران شدی کابل

دیدی که در خون می تپی گریان شدی کابل
از خانه بیرون رفته بودی تا که برگردی
در نیمه راهت تکه و پاشان شدی کابل

می دانم این که خود نمی دانی گناهت را
کستر چرا یکسان شدی کابل؟ با خون و خا

زیبا که بودی بر رخت تیزاب پاشیدند
بینی بریدندت که نافرمان شدی کابل

با سنگ و چوب و آتشت هم زجرُکش کردند
تو باعث سوزاندن قرآن شدی کابل!

عاشق شدی، شالق خوردی زخم خجلت نیز
زن بودی و شایسته زندان شدی کابل

باغ و بهشت »عاشقان و عارفان« بودی
گاهی جهنم گاه گورستان شدی کابل

رفتی که از مأل بیاموزی تجاوز کرد
در کودکی سرکوب و سرگردان شدی کابل

اسپند کردی شهر را اما »نظر« شد باز
نعِش به خون افتاده در میدان شدی کابل

شنه بین خود تقسیم کردندت
ُ

گرگان گ
نانی برای چند دسترخوان شدی کابل

کستر افکندند دیدند سبزی، هر طرف خا
دیدند باغی و تبرباران شدی کابل

از آشنایان پیِش پا خوردی و افتادی
در تابه بیگانگان بریان شدی کابل

کابل منم کابل تویی کابل همه هستیم
تنها نه تو در این میان قربان شدی کابل
از هر طرف با هر کسی در هر زمان که بود

ویران شدی ویران شدی ویران شدی کابل
گفتم که دور از تو روم دل بر َکنم از تو
در زیر زیر پوستم پنهان شدی کابل

هستی سراسر جاِن ما بودی تو »کابل جان«
حاال چه شد که این همه »بی جان« شدی کابل

 
قاسمساکنی

زمزمه ها شنیده ام، جان پدر کجاستی؟
از همه دل بریده ام، جان پدر کجاستی؟

زنگ زدم فزون ز صد به گوشی ات جواب گو
پای بنه به دیده ام، جان پدر کجاستی؟

پیر شدم، جوان شدی، وای به من خزان شدی
زحمت تو کشیده ام، جان پدر کجاستی؟

دلهره می کشد مرا، رحم نما عزیز من
به این دل رمیده ام، جان پدر کجاستی؟
در غم جانگداز تو، ای مه جان فزای من
حنجره ها دریده ام، جان پدر کجاستی

محمدمهدیعبداللهی
 شبی که خون دل از این مسیر جاری شد

چکیده سفر عشق، بی قراری شد
 شبی که ناله مهتاب در گلو خشکید

زمان هم از ملکوت حیات، عاری شد
شب فراق کبوتر، کبوتر عشق است

کبوتری که پر از زخم های کاری شد
چه انفجار مهیبی که عشق حیران گشت!

وقوع حادثه، آغاز جان نثاری شد
چقدر خاطره ها رنگ روز عاشوراست

که شهر یکسره از داغ الله کاری شد
شبیه »شام« ببین انفجار »کابل« را
صدای غربت مظلوم، یادگاری شد

میان شعله تزویر دشمنان این بار
تمام حنجره کودکی، اناری شد

نگاه لطف تو کافیست مهر عالمتاب

ببین که عصر ظهورت چه روزگاری شد!

علیرضاقزوه
جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی

 ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی
ای به فدای خنده زخمی و دلشکسته ات

شکر خدا که همچنان سرخوشی و به پاستی
کابل زخم خورده ام! وقت برای گریه نیست

گریه با تبسمی، گم شده در خداستی
کابل جان خسته ام! شانه ما پناه تو

چشم و زبان پارسی! نور دو چشم ماستی
کابل جان چه می کشی؟ از دست حرامیان

کابل بی پناه من! قبله عشق و راستی!
دختر شعر فارسی! کابل من! چه می کنی؟

حرف بزن! عزیز من! »جان پدر! کجاستی؟«!

سیدابوالفضلمبارز
 خسته روزگار ناآرام، من همانم که جان نمی خواهد

کشتنم انتخاب سختی نیست، زدنم امتحان نمی خواهد
 لبی از خون حنجرم تر کن تا کمی تازه تر شود نفست

 بعد بنشین و قصه کن با من، گرچه این آسمان نمی خواهد
 قصه کن از تحمل وطنم، از لب بی تمایل وطنم

آخرین شاخه گل وطنم وطنی که جوان نمی خواهد
وطن من کجای دنیایی؟! همه با شعر متحد شده اند!

واقعًا بعد از این چه باید کرد؟! در دهاتی که خان نمی خواهد
در دهاتی که دیگر از امروز، سر تعظیمش از تن افتاده

در دلش شوق زندگی دارد، نان بماند، دهان نمی خواهد!
کشورم، از شکستن عاصی باش، حرف خود را بزن ولو با سنگ
مطمئن باش بعد از این احدی، شهر بی قهرمان نمی خواهد!

گرچه که سوگوار خودیم؛ داغداریم و بی قرار خودیم ما ا
خودمان عاقلیم و می فهمیم بعد از این دیگران نمی خواهد      

او بــه مطالعــه می شــود. دادن یــک کتــاب بــه وی به غیــر از 
هدایای دیگــر در روز تولــدش، یکی از این راهکارها اســت. یا 
هنگامی که از شــما می پرســد: بــرای توّلد دوســتم چه چیزی 
بخــرم؟ می توانیــد عنــوان کتابــی مناســب را بــه وی معرفی 
کنید و از او بخواهید با یک دست نوشــته زیبا و متنی ماندگار 
بــه گیرنــده کتــاب توضیــح دهد کــه چــرا این کتــاب ســزاوار 
اوســت. از ایــن طریق اســت کــه فرزنــد شــما از ارزش کتاب و 

کتابخوانی مطلع می شود.

روینشــریههایجلــویدکهروزنامهفروشــیها
حسابکنید

 مجاّلت بــه بچه هــا کمک می کنــد تــا اطالعات ارزشــمندی 
از وضعیــت جاری بــه دســت آورنــد. مجله های جلــوی دکه 
روزنامه فروشــی ها ســبب می شــوند تــا والدیــن از عالقه های 
نهفته فرزندان خــود مطلع شــوند. بردن فرزنــدان به جلوی 
کیوســک روزنامــه فروشــی ها یــک روش بســیار قــوی بــرای 
ترغیــب آن ها بــه مطالعــه اســت. شــاید فرزندتان به نشــریه 

»مـاشین« عالقه مند باشد.

سئوالبپرسید
ح پرســش از فرزنــدان باعث افزایــش درک و بینــش آن ها   طر
می شــود. این موضوع باعث بــاز شــدن دروازه هــای جدید در 
ذهن فرزندتان می شــود. از او بپرسید: شــخصیت محبوب او 
خ خواهد  کیست؟ از او بپرسید: به نظر او در آینده چه اتفاقاتی ر
داد؟ و در شــرایط آن رخدادهــا او چــه خواهد کــرد؟ در پایان به 
شــما توصیــه می کنیــم تــا در هنــگام مطالعــه، بیــش از حــد از 

چگونگی صرف صداها و آواها توسط فرزندان غلط نگیرید.

درروزهایسختبهسویکتابهایتانبروید
خ   بــا هــر شــور و شــوق و اتفاقــی کــه در زندگــی فرزندانتــان ر
گر  می دهد یک کتاب به لیســت کتاب های او اضافه کنید. ا
در مدرســه با دوســتانش دعوا کرد، کتابی در مورد دوســت و 
گر به مدرســه جدیــدی رفت،  دوســت یابی برایش بخریــد. ا
باز هم یــک کتاب دیگــر. اینگونه به او آمــوزش می دهید که 
چگونه در روزهای ســخت و یا روزهایی که غمگین اســت با 
کتاب و کتابخوانی خوشحال شود و کتاب است که احساس 
زیبایی را بــه وی هدیه می کند و همــواره در زندگی کمک او و 
یار مهربان اســت. بهتر اســت یک شــب پیش از اینکه فرزند 
جدیدتان را از بیمارســتان به منزل آورید، کتابی را جلد کنید 
و با یادداشــتی کــه روی آن نوشــته اید: شــنیده ام کــه خواهر 
بزرگ تــر منــزل خواهــی شــد! ایــن هدیــه بــه نقــش جدیدت 
بــه عنــوان خواهــر بزرگ تر کمــک خواهــد کــرد. دختــر گلم، 

عاشقتم؛ به تو افتخار می کنم.      

میــالد  شــب  در  کابــل  دانشــگاه 
کــرم )ص( مــورد حملــه  پیامبــر ا
تروریســتی گروهــک داعــش قــرار گرفت و 
۲۳ تــن از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه 
شهادت رســیدند. همچنین در این حمله 
تروریســتی بیــش از ۳۰ تــن از دانشــجویان 
کجاســتی؟«  پــدر  زخمــی شــدند. »جــان 
پیامــک پــدری اســت کــه پــس از ۱۴۲ بــار 
تماس بــا گوشــی دختــرش، برای اطــالع از 
وضعیت او بی پاســخ مانــد و همین عبارت 
کــه بــه هشــتگ غم انگیــزی در  شــاعرانه 
شــد،  تبدیــل  اجتماعــی  شــبکه های 
دستمایه اشعاری از ســوی شاعران ایران و 
افغانســتان نیز قرار گرفت. شاعران زیادی 
درباره این حمله تروریســتی شــعر گفته اند 

که برخی از آنها را می خوانیم.
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ح عملیات نهایی برای درهم  در کنفرانس تهران بود که طــر
ح  شکستن نیروی مقاومت آلمانی ها تهیه شد. همچنین طر
ایجاد جبهه دوم و پیاده شــدن قوای آمریکایی، انگلیســی، 
کانادایــی و فرانســه آزاد در ســواحل نورمانــدی فرانســه در 
خ شــوروی به  ۱۶ خــرداد ۱۳۲۳ و ضــد حمله بزرگ ارتش ســر
نیروهــای آلمــان با هــدف بیــرون رانــدن قطعــی آلمانی ها از 
ک شــوروی در تیــر ۱۳۲۳ از جمله مســائلی بود کــه در این  خا

نشست درباره آنها تصمیم گیری شد.
بــر اســاس اســناد و مــدارک محرمانــه ای کــه بعدهــا دربــاره 
کنفرانــس تهــران منتشــر شــد، اســتالین در ایــن  کــرات  مذا
ح مباحثی پیرامون مسائل بین المللی  کنفرانس عالوه بر طر
مرتبط با جنگ، بحث درباره منابع نفتی ایران و کشورهای 
ســاحلی خلیج فــارس را نیــز پیــش کشــید و خواســتار توافقی 
درباره تقســیم ایــن منابع در آینده شــد. با این حــال چرچیل 
ح این مســائل  بــا بیــان اینکــه االن زمان مناســبی بــرای طــر
نیست، گفت که مسائل اقتصادی جهان باید به طورکلی در 
پایان جنگ مورد بررســی قرار بگیرد. امــا بزرگترین موفقیتی 
کــه در کنفرانــس تهــران نصیــب اســتالین شــد، نزدیکــی بــه 
روزولــت و جلــب اعتمــاد او بــود کــه نتایــج خــود را در مــدت 

باقیمانده جنگ و کنفرانس یالتا نشان داد.
کشــور بــزرگ در تهــران در اعالمیــه  کنفرانــس ســران ســه 
پایانــی خــود کــه شــامل یــک مقدمــه، ۹ فصــل و ۶ ضمیمــه 
بــود، اســتقالل و تمامیــت ارضی ایــران را نیــز تضمیــن کرد و 
تعهــد قبلــی انگلســتان و شــوروی را دربــاره تخلیــه ایــران به 
فاصله شــش مــاه بعــد از پایــان جنگ مــورد تأییــد قــرار داد، 
کننــدگان ایــن اعالمیــه، چنــدان پایبنــدی بــه  ولــی امضا
تعهــد خــود راجــع بــه ایــران نشــان ندادنــد؛ بدین معنــی که 
پافشــاری انگلیــس و شــوروی بــر کســب امتیــازات نفتــی از 
دولــت ایــران و بخصوص اقــدام روس هــا در منوط ســاختن 
خروج نیروهایشــان از ایران به اخذ امتیاز نفتــی دریای خزر، 
کمیــت ملی و تمامیــت ارضی ایــران و نقض  نقض آشــکار حا

تعهداتشان در اعالمیه یادشده بود.      

راهپیمایی هــا و تجمعــات اعتراضــی پدیــد آمــد. نخســتین 
حرکت عملــی در این زمینــه تظاهرات روزهــای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ 

آذر ۱۳۳۲ به نشانه اعتراض بود. 
کاردار جدیــد  در روز ۱۴ آذر ۱۳۳۲ بــا ورود دنیــس رایــت، 
سفارت انگلیس به ایران دانشجویان دانشکده های حقوق 
و علوم سیاســی، دندانپزشــکی، فنی، پزشــکی و داروســازی 
در دانشــکده های خود تظاهرات پر شــوری علیه رژیم کودتا 
و مقاصــد آن برپــا کردنــد کــه در روز ۱۵ آذرماه ایــن تظاهرات 
ج از دانشــگاه کشــیده شــد و ماموران انتظامی در زد و  به خار
خورد با دانشجویان، شــماری را مجروح و گروهی را دستگیر 
و زندانی کردند. مجموعه این رویدادهــا و اعتراضات پیگیر 
دانشــجویان پس از کودتا، که یکــی از مهم ترین قطب های 
فعــال و مخالــف دولــت را تشــکیل می دادنــد، رژیــم را بــر آن 
داشــت که با اســتقرار دائمی گروهــی از نظامیــان در محوطه 
دانشــگاه، اقتدار خود را به آنها نشــان دهد. اینچنین بود که 
در یک اقدام کم ســابقه در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، نیروهای لشکر 

۲ رزمی به دانشگاه تهران اعزام شدند.
از آنجــا کــه دو روز پــس از ایــن اقدام نیکســون معــاون وقت 
ع واحد  رییس جمهــوری امریــکا وارد تهــران شــد، برخی نــو
نظامــی اعزامی بــه دانشــگاه، عملکــرد آنان و تشــویق های 
بعدی مهاجمان به دانشــگاه تهران از ســوی ارتــش و ارتقاء 
درجه آن ها را به عنوان نشــانه ای از قصد قبلی دولت کودتا 
برای ســرکوب دانشــجویان در آســتانه ورود وی به حســاب 

می آورند.
دکتر مصطفی چمران که خود از دانشجویان دانشکده فنی 
بــوده و در روز حادثه در کالس درس حضور داشــته اســت در 
خاطــرات خــود ایــن روز را اینگونــه توصیف می کنــد: »صبح 
شــانزده آذر هنــگام ورود به دانشــگاه، دانشــجویان متوجه 
تجهیــزات فوق العاده ســربازان و اوضــاع غیرعــادی اطراف 
ع حادثــه ای را پیش بینــی می کردنــد.  دانشــگاه شــده وقــو
کمه بر همــه واضح بود و دانشــجویان  نقشــه پلید هیــات حا
حتی االمــکان ســعی می کردنــد کــه بــه هیــچ وجــه بهانه ای 
بــه دســت بهانه جویــان ندهنــد، از ایــن رو دانشــجویان بــا 
کالس رفتنــد و ســربازان  کمــال خونســردی و احتیــاط بــه 
گاه بــه راه افتادند. ســاعت اول  بــه راهنمایــی عــده ای کارآ
بــدون حادثــه مهمــی گذشــت و چــون بهانــه ای بــه دســت 
آنان نیامد به داخل دانشــکده ها هجوم آوردند. آنها نقشــه 
کشــتن و شــقه کــردن دانشــجویان را کشــیده بودنــد و ایــن 
دســتور از مقامــات باالتری بــه آنها داده شــده بود. ســربازان 
کردنــد و بدیــن ترتیــب ســه تــن از  بــه دانشــکده ها حملــه 
دانشــجویان بــه نام هــای )مهــدی شــریعت رضوی، احمــد 
قندچی و مصطفــی بزرگ نیا( به شــهادت رســیدند و ۲۷ نفر 

دیگر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.«
بــه هــر ترتیــب حادثــه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ بــه عنــوان یــک روز 
»مقاومــت تاریخــی« در تاریــخ دانشــگاه تهــران ثبــت شــد. 
چنان که از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران 
و دیگر دانشــگاه های ایران مراسمی به یاد شــهیدان آن روز 
برپا کردند. پس از پیروزی انقــالب روز ۱۶ آذر به عنوان »روز 

دانشجو« در تقویم گنجانده شد.      

در روز ۶ آذر ۱۳۲۲ و در میانــه جنــگ دوم جهانــی، کنفرانــس چهــار روزه رهبران ســه 
کشــور عضــو متفقیــن، فرانکلیــن روزولــت رئیس جمهــور امریــکا، وینســتون چرچیل 

نخست وزیر انگلیس و ژوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در تهران آغاز به کار کرد.
کشــورهای بزرگ متفق کــه در جنگ علیه کشــورهای معروف به محــور یعنی آلمــان، ایتالیا و 
ژاپــن در کنار یکدیگر قــرار داشــتند، در مجموع تــا پایان جنگ ســه کنفرانس مهــم در تهران، 
ح نقشــه های جنگی  یالتــا و پتســدام تشــکیل دادند کــه در جریــان این نشســت ها ضمن طــر
و اســتراتژی نظامی خــود در طــول جنگ، دربــاره اوضاع جهــان بعــد از پایان جنگ و تقســیم 
ممالک جهان به مناطق نفوذ به توافق هایی رسیدند. قسمتی از این توافق ها و قول و قرارها 
پس از پایان جنــگ جامه عمل پوشــید و برخی دیگــر موجب بــروز اختالف و ســوءتعبیرهایی 
شــد که اختالفات شــرق و غــرب و آغاز جنگ ســرد و تقســیم جهان بــه دو بلوک همگــی از این 

سوءتعبیرها نشأت گرفت.
کنفرانس تهران کــه در فاصلــه روزهای ششــم تــا نهــم آذر ۱۳۲۲ و همزمان با چهارمین ســال 
ح نقشــه های جنگــی و مراحل  جنگ دوم جهانی تشــکیل شــد، تمام وقــت خود را صــرف طر
بعدی نبــرد تا شکســت کامل آلمــان و حل مســائل مربــوط به بعــد از پیــروزی را بــه کنفرانس 
دیگری موکــول کردند. انتخــاب تهران برای تشــکیل اجالس رهبــران متفقیــن، از مصوبات 
وزیران خارجــه آمریکا، انگلیس و شــوروی در مســکو بــود.  کنفرانس تهران در محل ســفارت 
گزیر بود به ســفارت برود. در جریان  شــوروی برگزار شــد و شــاه نیز برای شــرکت در کنفرانس نا
کنفرانس، چرچیــل و روزولت حاضر نشــدند به دیدار شــاه بروند و با وی تنها در محل ســفارت 
دیدار کردند. دیدار استالین با شــاه در کاخ مرمر نیز با تالش و خواهش یکی از اطرافیان شاه به 

خ الدوله( از مسئوالن سفارت شوروی صورت گرفت. نام احمدعلی سپهر )مور
عالوه بر این با وجود آنکه واشــنگتن و لندن، پیشنهاد مســکو را برای تشکیل اجالس رهبران 
آمریکا، انگلیس و شــوروی در تهران پذیرفته بودند ولی به هیچ وجه دولت ایران را در جریان 
کرات خود در کنفرانس  تصمیم خود برای تشکیل کنفرانس در تهران قرار ندادند و حتی از مذا
نیــز خبــری بــه مســئوالن ایرانــی داده نشــد. تنهــا در روز ورود رهبــران متفقین، علی ســهیلی 

نخست وزیر وقت ایران در جریان سفر این سه قرار داده شد.

در روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران و درگیری میان آنان و دانشجویان، ســه دانشجوی این دانشگاه به نام های 
آذر شــریعت رضوی، مصطفــی بزرگ نیــا و احمــد قندچــی کشــته و گــروه دیگــری مجــروح و 

بازداشت شدند.
پس از کودتای ۲۸ مرداد و ســقوط دولــت دکتر مصدق با همــکاری عوامل امریــکا و انگلیس 
و جایگزینــی ارتشــبد زاهــدی، دولت کودتــا به تحدیــد آزادی هــا و ســرکوبی فعاالن سیاســی 
پرداخت و کشــور را عماًل به سمت وابســتگی اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و نظامی به غرب 
ســوق داد. در مقابــل نیروهــای ملی بــا تشــکیل »نهضت مقاومــت ملی« کــه یــک روز پس از 
کودتا صــورت گرفت، ســعی کردند فضای اختناق را شکســته و برای گســترش اندیشــه های 
اســتقالل طلبانه، فعالیت هایــی را ســازماندهی کننــد. پس از بازگشــایی دانشــگاه در مهرماه 
۱۳۳۲، جنــب و جوش زیــادی در میان دانشــجویان بــرای فعالیت هــای سیاســی و برگزاری 

تقسیم جهان

له های ݣݣدر ݣݣݣخون ݣݣݣخفته ال

۶ آذر 1322 کنفرانس تهران 
با حضور روزولت، چرچیل و استالین آغاز شد

16 آذر 1332، سه دانشجوی دانشگاه تهران شهید شدند
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لبیک هالل احمر 
به پیام رهبر انقالب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اسامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونــا بر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطــع، اقناع افکار 
کید فرمودنــد. در ایــن دیدار  عمومی و همــکاری همگانــی تا
معظم لــه با اشــاره بــه حضــور پرشــمار نیروهــای داوطلب در 
ماه هــای اول شــیوع بیمــاری و خدمــات مؤثــر آنــان همانند 
کمک بــه پرســتاران، ضدعفونی کــردن دســتگاه ها و معابر، 
راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، بر استمرار این 
کیــد کردنــد و از نیروهــای داوطلــِب مخلــص و  فعالیت هــا تأ
جوانان مؤمن و صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند. در 
همین خصوص دکتر همتی رئیس جمعیت هال احمر نیز بر 
لبیک جوانان و داوطلبان جمعیت هال احمر به درخواست 

کید کرد.     مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تا

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر بوشهر:

توسط مدیرعامل و مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی صورت گرفت

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان آذربایجان غربی:

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر استان یزد صادر کرد رزمایش ݡکمک مؤمنانه سند 

افتخار ایران اسالمی است

بازدید از روستای زلزله زده 
ورنݡکش میانه

در طرح آمران سالمت از 
ظرفیت ݡکانون های طالب 

پیام تسلیت به مناسبت استفاده شد
درگذشت پدر شهید امدادݡگر

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هال احمر 
ح  بوشــهر در آئیــن تجلیــل از عوامل اجــرای طر
کیــد بــر بهره گیــری از تعالیــم تربیتی  نــذر آب، ضمــن تأ
کــرم )ص( و اهــل بیــت)ع( گفــت: خدمــت به  پیامبــر ا
عبــادت  جلوه هــای  ارزشــمندترین  از  یکــی  مــردم 
اجتماعی اســت. رزمایش کمــک مؤمنانه ســند افتخار 

ایران اسامی است که در تاریخ ملت ایران ماندگار شد.
حجت االســام و المســلمین دشــتی ضمن تشــکر از تاش های کادر درمــان گفت: 
امروز عــاوه بر تــاش جهادگونه کادر بهداشــتی و درمانــی در بیمارســتان ها برخی 
از نیروهــای جهــادی و داوطلــب هــم در ایــن میــدان حضــور دارنــد و هــال احمــر 
پیشتازترین سازمانی است که هنگام بحران خدمات رســانی را آغاز می نماید و در 

حوادث باعث دلگرمی و قوت قلب مردم است.
وی به اقدامــات جمعیــت هال احمــر در مناســبت های مذهبــی هم اشــاره کرد و 
افزود: ضمن قدردانــی از حضور عوامل امــدادی در مراســم های مختلف مذهبی، 
ع خدمــت در هــال احمــر نیــز هســتیم و راه انــدازی خانه هــای هــال  شــاهد تنــو
روستایی و برنامه نذرآب در مناطق محروم نمونه و نمادی از حرکت های جهادی 

و بشردوستانه جمعیت هال احمر است.
دکتر غامرضا حاجیانی مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان بوشهر هم در آئین 
ح نذر آب 3 گفت: جمعیت هال احمر استان ظرفیت  تجلیل از عوامل اجرایی طر
ارائه خدمات فرا اســتانی را داراست و این اســتان در زمینه های مختلف اجتماعی 
و فرهنگی کشــور می درخشــد و با تاش امدادگران، جوانان، داوطلبــان و کارکنان 

جمعیت هال احمر بوشهر شاهد افتخار آفرینی های بسیاری هستیم.
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان بوشــهر در پایان گفت: جمعیــت هال احمر 
ح ملی نذر آب را با تعامل و تاش های اعضاء برگزار کرد و شعبه های  استان بوشهر طر
جمعیــت هــال احمــر در شهرســتان ها تاش هــای وافــری در راســتای جمــع آوری 
کمک هــا انجام دانــد و همــکاری، هماهنگــی و همدلی کارکنــان و اعضــاء جمعیت 

هال احمر، زمینه پیشرفت های روزافزون این جمعیت را فراهم می نماید.     

بــه مناســبت نخســتین ســالگرد زلزلــه میانــه و ســراب مدیــر عامل و 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر اســتان 
آذربایجــان شــرقی از روســتای زلزلــه زده ورنکــش بازدیــد کردند. بــه گزارش 
روابــط عمومی جمعیــت هال احمــر اســتان آذربایجان شــرقی، دکتــر حمید 
حسین پور و حجت االسام و المسلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هال احمر استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با حضور 
در روســتاهای زلزلــه زده ورنکــش و ورزقــان میانــه از نزدیــک با زلزلــه زدگان 

صحبت و در جریان روند امدادرسانی ها و بازسازی ها قرار گرفتند.
یکســال پیش زلزله ای به بزرگی ۵ و هشــت دهم در مقیاس ریشــتر در بخش 
ع پیوســت کــه موجــب جان  ترکمنچــای از توابــع شهرســتان میانــه بــه وقــو
باختن ۵ تن از هموطنان در روستای ورنکش میانه و خرابی منازل مسکونی 
در روســتاهای شهرســتان های ســراب و میانــه واقــع در دیواره هــا و اضــاع 

شمالی و جنوبی ارتفاعات بزقوش گردید.     

ح آمــران ســامت جمعیــت  طــر
هال احمر با تعداد ۱۴3 پســت 
ثابت و سیار در ســطح استان آذربایجان 

غربی اجرا و فعالیت می نماید.
بهــزاد  المســلمین  و  حجت االســام 
نمایندگــی  دفتــر  مســئول  پیروزفــر 
ولی فقیــه در اســتان آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات 
اخیر مقــام معظم رهبری در دیدار با مســئوالن ســتاد ملــی کرونا در 
خصوص اســتفاده از ظرفیــت داوطلبــان و جوانان برای مبــارزه با 
ویروس کرونــا، گفت: در جهت لبیــک گفتن به اوامــر مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( و بر اســاس دســتور رئیــس جمعیت هال 
ح آمــران ســامت را  احمر جمهــوری اســامی ایــران، مقــرر شــد طر
کرونــا، بــا هــدف ارائــه  ع ویــروس  در راســتای پیشــگیری از شــیو
توصیه های بهداشــتی به هموطنان در رعایــت پروتکل ها و حفظ 
فاصله اجتماعی را با اســتفاده از ظرفیت اعضای جوان و داوطلب 
جمعیت هــال احمــر اســتان، در ســطح منطقه و بــه ویــژه معابر و 
کــز پرتردد تمامــی شهرســتان ها در کمک به ســامت جامعه به  مرا

مرحله اجرا درآید.
ح  وی در جریــان بازید از یکــی از پایگاه های هال احمر افــزود: در طر
آمران سامت از ظرفیت و فعالیت کانون های طاب شهرستانها هم 
ح آمران سامت در معاونت امور جوانان  استفاده شده و دبیرخانه طر
جمعیت هال احمــر اســتان آذربایجان غربــی راه انــدازی گردید که 

تمامی امورات مربوط به این پست ها را پیگیری می نماید.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان آذربایجان غربی ابراز 
ح در  داشــت: در همیــن راســتا و در جهــت تقویــت اجــرای این طــر
سطح استان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تمامی روحانیون 
و رابطیــن فرهنگی جمعیت هال احمر اســتان فعال شــده اند و به 

انجام وظیفه می پردازند.     

المســلمین  و  االســام  حجــت 
مجتبی شعشعی مســئول دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هال 
احمر اســتان یزد در پیامی درگذشت پدر 
شــهید امدادگر هال احمر اســتان شهید 
حــاج  شــادروان  غضنفــری،  کبــر  ا
غامحســین غضنفری نصرآباد را تســلیت گفت. به گــزارش روابط 
عمومی جمعیت هال احمر استان یزد؛ حجت االسام و المسلمین 
شعشــعی در پیام خود آورده است: بسم رب الشــهدا و الصدیقین... 
من اْلمْؤمنین رجاٌل صدقوا مــا عاهدوا اهلل علیه فمْنهــْم مْن قضی* 

نْحبه ومْنهْم مْن یْنتظر و ما بّدلوا تْبدیًا...)احزاب/۲3(
برکت وجود پدر و مادر شهدا از جمله الطافی است که خداوند متعال 
نصیب این مّلت نموده اســت. بزرگ مردمانی که در مســیر بندگی، 
خوش درخشــیدند و رســالت خطیر خویش به انجام رســانیدند و با 
تأسی به اربابشــان سیدالشــهدا علیه الســام برای دفاع از دینشان و 
آرمانشان، دســت از پاره تنشــان شســتند و او را راهی قربانگاه عشق 
نمودنــد... و ایــن مــدال را از رب جلیــل دریافــت نمودنــد و چــون 
فرزندشــان جاودانــه گردیدنــد... پــدر شــهید و چــه زیبــا مــزدی... 

گوارایشان باد.
حال  که تقدیر الهی بــر این رقم خــورد تا در مــاه والدت حضرت خیر 
االنام، در فــراق پدر مکّرم شــهید امدادگر هال احمر اســتان، شــهید 
کبر غضنفری، شادروان حاج غامحسین غضنفری نصرآباد عزادار  ا
گردیــم، اینجانــب ایــن مصیبــت را محضــر خانــواده و بازمانــدگان 
محترمشــان تســلیت عرض نمــوده، صبری جمیــل برای ایشــان و 
همجــواری بــا فرزنــد شــهیدش را بــرای آن مرحــوم از درگاه خداوند 

مهربان مسئلت می نمایم. غفراهلل لنا و له... ان شاء اهلل.     
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كلمه نخست

ماهمنمیدانیم
کاربــردی و مفید  کارآمــدی پژوهش در نظــام درمان و  ســخنان اخیــر وزیــر بهداشــت دربــاره نا
کنــش متصدیــان پژوهــش و تحقیــق در ایــن وزارتخانــه را  نبــودن تحقیقــات ایــن حــوزه وا
برانگیخــت و گروهــی از مخالفــان و موافقــان این نظر در مقابل هم صف آرایی کردند. اختالف 
به حاشیه ها و جدال مدافعان طب سنتی و پزشکی نو نیز کشیده شد که بیراهه و  بی نفع بود. 
که  که عمدتًا سیاســی بود، حرف وزیر اذعان به این نکته بود  غ از هیاهوهای بلند شــده  فار
کروناســت. ما دانش الزم را در  کنــون نظــام درمــان فاقــد راهبرد عالمانه در مواجهه با بحران  ا

مدیریت چنین بحرانی نداریم یا به کار نمی بندیم. 
گاهــی به ابعاد  کــه آنچه بحــران را مدیریــت می کند دانش وآ موضــوع و  موضــع مهمــی اســت 
بحــران، توانایــی بــرآورد درســت میــزان و گســتره آثــار آن در وجــوه مختلف زندگــی متأثران از 
بحــران، شــناخت درســت راه هــای مختلــف مقابلــه بــا آن و نهایتًا شناســایی دقیــق ابزارهای 
موجــود و ظرفیت هــای قابــل به کارگیــری در مدیریت اســت. این اعتراف مهم به "ندانســتن " 

گرچه تلخ است اما می تواند راهگشا باشد.  ا
حقیقــت ایــن اســت نــه فقــط در نظام درمان بلکه در همه نظامــات مربوط به انواع بحران در 

کارآمد، بحران اصلی است. کشور با این مسأله مواجه هستیم. نداشتن دانش 
بحران فقدان دانایی در جمعیت هالل احمر نیز مشهود است. این نادانستن در هنگامه واقعه 
کاماًل هویداست و اهل هالل می دانند چه می گویم. آشفتگی در مدیریت حوادث  و بروز حادثه 

سبب می شود هزینه قابل توجهی مصروف و بازدهی حداقلی به دست آید. 
هالل احمر با صد سال سابقه هنوز نتوانسته دانش مورد نیاز در رابطه با بحران را در زمینه های 
مختلف تولید کند. این دانش فقط مربوط به رخداد فاجعه ) زلزله، سیل، آتش سوزی، رانش، 
گســترده تر از این هاســت. هالل در حوزه ســالمتی، رنج های  و...( نیســت بلکه بســیار فراتر و 
کنونی  بشــری، تبعیض و صلح مأموریت دارد. آیا برای شــناخت رنج انســان ایرانی در دوران 
تالشــی صــورت گرفتــه اســت؟ این هــا شــاید حرف های نامربــوط و توقعات نابجاســت. خوب 
درباره پیشگیری از سوانح و بحران های زیست محیطی منجر به بروز یا تشدید بالیا چطور؟ 
دربــاره آثــار اجتماعــی حــوادث چطور؟درباره مشــارکت جویی در یاریگری چــه؟ درباب جامعه 
بحــران زده چــه؟ دربــاره هــزار موضــوع و ســئوال مرتبط دیگــر چطور؟ هالل چــرا درباره همین 
کار تحقیق هدفمند نمی زند؟ چرا ابعاد و آثار  حوادث ســیل در اســتان های مختلف دســت به 
ایــن حادثــه در اســتان های مختلــف بر وجوه مختلف زیســت مردم ســنجیده نمی شــود؟ چرا 
کوتاهی های منجر به تشــدید آثار تخریبی ســیل را روشــن  هالل بر اســاس یافته های متقن ، 
کرد  نمی کند؟ البته فهرستی از پایان نامه ها و پژوهش هایی با این عناوین را می توان ردیف 
گرفته و  در  کدام دســتاورد و راهکار اجرایی در این تحقیقات روی میز مدیران هالل قرار  اما 

کار هالل اثر بخشیده است؟ 
کــه تلنگــر "مــا نمی دانیم"  ارزشــمند اســت و هوشــیار کننده. باید قدر دانــش کاربردی در  حقــا 
زمینــه اهــداف هــالل دانســته شــود و برای پیدا کردن ســئوال های درســت تــالش کرد. کاش 

که بسیار نمی دانیم. بدانیم 
 یاسر احمدوند

سردبیر



در بخشی از بیانات اخیر رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مراسم مشترک 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح ایشان 
بـا توجـه بـه برخـی رویدادهـا و مباحـث داخـل کشـور بـه مسـأله »عقالنیـت« 

اشـاره نمودند و آن را مبنای تصمیم گیری در همه ارکان کشـور دانسـتند.
از ایـن رو بخـش »راهبـرد« ایـن شـماره را بـه ایـن موضـوع اختصـاص دادیـم. 
نگاهـی بـه شـاخص های عقالنیـت در اندیشـه رهبـر انقـالب، مطلبـی دربـاره 
بـا  مقالـه ای  آیـت اهلل خامنـه ای،  اندیشـه حضـرت  انقالبـی« در  »عقالنیـت 
موضـوع سـه گانه عقالنیـت، عدالـت و معنویـت از منظر رهبر انقالب، بررسـی 
عقالنیـت انقـالب اسـالمی از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری و مقالـه ای دربـاره 
موازنه واقعیت نگری و آرمان نگری که یكی از پرسـش های اساسـی در رفتار 

انقالبـی اسـت مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد.

راهــــــــبرد
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اقتداربرمحورعقالنیت

احیایعقالنیتدرجامعهثمرهانقالباسالمیاست

معمایتݡکلیفونتیجهدرعقالنیتمعنوی
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شاخصهایعقالنیت
تفکــر عقالنی در انقالب اســالمی اســالمی ایــران جایگاهی خاص داشــته اســت که در 
چارچــوب شــاخص های آن قابــل ارزیابــی اســت. عمده تریــن شــاخص های عقالنیــت تفکر 

صحیح در نگاه رهبری به اختصار در مفاهیم زیر قابل بررسی است.

      1.  اصل خدا محوری
یعنی اعتقــاد به ایــن واقعیــت کــه، همانطورکه خــدا جویی 
ح  و خداپرســتی به عنــوان یکــی از گرایش های فطــری مطر
بــه دو صــورت شــناخت  نیــز  اســت، خداشناســی فطــری 
ح اســت به عبــارت دیگر،  »حضــوری« و »حصولی« قابل طر
شــناخت فطری خدا هــم از طریــق دل وهــم از طریــق ذهن 
قابل تحقق است. رئالیسم معرفتی؛ رئالیسم معرفتی یا واقع 
گرایــی معرفــت شــناختی، دیدگاهی اســت که براســاس آن، 
جهان به طور مســتقل از ذهن انســان، وجــود دارد و انســان 
ک می توانــد کیفیــات و اشــیائی را کــه جزئــی از این  از راه ادرا
جهان هستند درک کند نقطه مقابل این دیدگاه ایده آلیسم 
اســت. »امــام بارها ایــن مضمــون را در کلمــات خود بــر زبان 
می آورد و بیان می کرد: »هر چه هســت از خداســت.« او همه 
چیز را از خدا می دانســت؛ هضــم در اراده خدا و حــّل در حکم 
الهی بود. و پیوســته می فرمــود: »انقالب را خدا پیــروز کرد. و 
خرمشــهر را خدا آزاد کــرد. دل های مــردم را خدا جمــع کرد.« 
او همه چیــز را از منظــر الهــی می دید و عامــل به احــکام بود. 

خدای متعال نیز درهای رحمت را به روی او باز می کرد.«

»حقمداری«اساسعقالنیتصحیحواسالمی
نگاهی به شاخص های عقالنیت در اندیشه رهبر معظم انقالب

اگـر عقالنیـت اسـالمی را بـه سـه سـطح عقالنیـت معرفتی، عقالنیـت اخالقی 
و عقالنیـت ابـزاری دسـته بنـدی کنیـم، عقالنیت غربی از سـه حـوزه فوق تنها 
بـه سـومی اکتفـا کـرده اسـت. گفتمـان عقالنیـت محـور مقـام معظـم رهبـری 
در تمامـی ابعـاد گفتمانـی فراگیـر و مـورد قبـول تمامـی جریان هـای دلسـوز و خدمتگـزار 
نظام بوده است. نوع نگاه های تاکتیکی به این گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام 
)ره( وجـود داشـته و اشـخاص و دولت هـا علی الخصـوص روسـای دولت هـا نظـرات و 
دیدگاه هـای گوناگونـی داشـتند. امـا آنچـه کـه مهـم بـود پذیـرش عقالنیـت صحیـح از 
سوی همه جریان ها و تشکل های سیاسی و حتی نخبگان سیاسی بود که به عنوان 
مسـاله حیاتـی درتـداوم و پایـداری نظـام ریشـه دار اسـالمی مؤثـر بـود. نوشـتار زیـر بـا 

تحلیـل ایـن موضـوع درصـدد ارزیابـی و مشـخص نمـودن مؤلفه هـای آن اسـت. 

محمد رضا اسکندری
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      2. حق مداری
در واقــع اســاس عقالنیت صحیــح و اســالمی »حق مــداری« 
اســت. حق به معنــای در میــان طریــق راه رفتــن و راســتی و 
درســتی را دنبال نمــودن و از روی حکمت چیــزی را در جای 
خود قرار دادن اســت. و تبعّیــت از حق و حق مــداری در باب 
اندیشه و نظر، مجهز گشتن به سالح منطق و مزّین شدن به 
جامه یقیــن و دوری از مغالطــه کاری و خیال بافــی و پرهیز از 
تبعیت اشخاص، به جای تبعّیت از قول حق و درست است 
و در بــاب عمــل، محاســبه نفــس، بندگــی، خداترســی و یاد 
مرگ و قیامت، ســلوک در طریق حق می باشد و مسلمًا وقتی 
حق برای انسان آشکار شــد اهل حق، مالزمان و یاران حق و 

حقیقت اند.
همان طور که امیرالمؤمنین)ع( فرموده بود: »ال یعرف الحّق 
بالّرجال«؛ بــا چهره ها نمی شــود حــق را تشــخیص داد. یک 
چهــره موجه محترم اســت، مــورد قبول اســت، مــورد تکریم 
اســت؛ امــا او نمی توانــد شــاخص حــق باشــد. گاهــی چهــره 
موجهی مثل بعضی از صحابه پیغمبر راه را عوضی می روند، 
اشــتباه می کنند. »باید حق را شــناخت، باید راه را تشخیص 
داد تا بفهمیم این شــخص حق اســت یا باطل. هر که از این 
راه رفت، حق اســت؛ هر کــه از راه حــق نرفت، مردود اســت. 
حــق را باید شــناخت. جماعت جــواِن مؤمِن گردآمــده در زیر 
ســقف بســیج و پرچم بســیج، این بصیــرت را نشــان دادند؛ 
نشان دادند بابصیرتند. بصیرت، عنصر اول است. در آینده 
هم بایــد همیــن جــور باشــد. قــدرت تحلیل بایــد پیــدا کرد، 
قــدرت تشــخیص باید پیــدا کــرد. امام  -کســی که پــدر همه 
این جریان بــود، حق حیــات به گــردن جامعــه و این حرکت 
گر من از اســالم جدا شــوم، مردم از  عظیم داشــت-  فرمودند ا
من رو برخواهند گرداند. شــاخص، اســالم اســت؛ شــاخص، 
اشــخاص نیســتند؛ این حــرف امــام)ره( اســت. او به مــا یاد 
داد که راه را تشــخیص بدهیم، حرکت صحیح را تشــخیص 
بدهیــم، نقشــه دشــمن را بفهمیــم و بخوانیــم تــا بتوانیــم 
بفهمیــم کــدام کار در جهــت دشــمن و در خط دشــمن اســت 
و کــدام کار در ضد اوســت. پس بصیــرت، عنصر اول اســت. 

بصیرت را نباید فراموش کرد.«

      3. تسلیم ناپذیری
آیــت اهلل خامنــه ای در دیدار روســای ســه قــوه و مســئوالن و 
مدیــران بخش هــای مختلــف نظــام در ســال 1387 ضمن 
کیــد بــر اصــول و پایه هــای  ترســیم چهــره نظــام اســالمی و تا
کم بر تصمیمات نظام اســالمی  بنیادی آن، به عقالنیــت حا
اشاره نمود و فرمودند: عقالنیت باید بر تمام ارکان این نظام 
کم باشــد؛ اما عقالنیــت به معنای تســلیم  از باال تــا پائیــن حا
نیست؛ عقالنیت به معنای هزیمت نیســت؛ عقالنیت برای 
پیش رفتن و درجهت یافتــن راه هایی برای هــر چه موفق تر 

شدن در رسیدن به این آرمان هاست.
»بعضی هــا بــا نــام عقالنیت، بــا نام اعتــدال، بــا نــام پرهیز از 
جنجــال و دردســر بین المللــی، می خواهنــد از مبانــی انقالب 
و اصول انقــالب کم بگذارند! این نمی شــود. این نشــانه بی 
صبری و نشانه خسته شدن است. گاهی این خسته شدن را 

که خودشان خسته شــده اند به مردم نسبت می دهند: مردم 
خسته شــده اند! نه، نخیر. مردم آن وقتی که احساس کنند 
مسئولین کشور با ســربلندی مســلمانی و عبودیت خودشان 
را اعالم می کنند، خوشوقت می شوند؛ خوشحال می شوند.«

      4. مبتنی بر مصالح ملی و اسالمی
در عقالنیت صحیح منافع ملی و مصالح عالیه اسالمی مغایر 
با منافع شخصی، حزبی و گروهی است. در موارد و بندهایی 
از قانون اساسی اشــاراتی صریح بر منافع ملی و مصالح عالیه 
اســالمی وجود دارد که جریان های سیاســی نمی توانند از آن 
عــدول نمایند. هــر جریان و تشــکلی هم کــه بخواهــد از این 
خط عدول نماید در مقابل پارلمان، مردم و رهبری مســئول 
اســت و بــه آســانی نمی تــوان از تصمیمــات شــخصی علیــه 
منافع ملی عدول نمود. مهم تر اینکه در شناســایی نخبگان 
تصمیم گیرنده و تأســیس احزاب و تشــکل ها گزینش هایی 
صورت می گیــرد که عدول از منافع ملی و اســالمی غیرممکن 
اســت. گرچــه ســختی هایی در ایــن مــوارد وجــود دارد اما به 
طور کلــی در راســتای منافع ملــی اســت بیانات مقــام معظم 
رهبــری حتــی در زمینــه تحلیل هــا و نتایــج دانشــجویان در 
راستای خدمت رســانی به مردم نمونه ای اعلی از منافع ملی 
اســت کــه در کالم ایشــان دیده می شــود. بــا تحلیــل خدمت 
رســانی بــه مــردم در کالم ایشــان می تــوان گفت منافــع ملی 
همواره در رهنمودهای ایشان وجود داشــته و دیگر نهادها و 
دســتگاه ها هم بر اســاس قانون موظف به تأمین منافع ملی 
بوده اند. بنابراین منافع ملی و مصالح عالیه اســالمی یکی از 
شــاخص های عقالنیت صحیح در ایران اســالمی خدامحور 

بوده است.

      5.  عدالت طلبی
معظــم لــه در تبییــن اهمیــت و جایــگاه عدالــت در نظــام 
اسالمی، به پیوند عقالنیت و عدالت اشاره داشته و عقالنیت 
را ضامن سالمت نهضت عدالتخواهی معرفی نموده بودند. 
ایشــان در عباراتی مفصل از دو نوع عقالنیت چهره برداشــته 
و در نســبت آن با عدالــت می فرماینــد: »مــن می خواهم این 
گــر بخواهیم عدالــت به معنای  نکته را هم عرض کنــم که ا
حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر 
بشدت در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیت است؛ دیگر 
گر عدالــت از عقالنیــت و معنویت جدا شــد، دیگر  معنویــت. ا
عدالتی که شــما دنبالش هســتید، نخواهد بود؛ اصاًل عدالت 
گر عقل و خرد  نخواهد بود. عقالنیت به خاطر این اســت که ا
در تشــخیص مصادیق عدالــت به کار گرفته نشــود، انســان 
به گمراهی و اشــتباه دچار می شــود؛ خیال می کند چیزهایی 
عدالــت اســت، در حالــی کــه نیســت؛ و چیزهایــی را هــم که 

عدالت است، گاهی نمی بیند.«

      6.  محاسبه پذیری
عقالنیــت و محاســبه که می گوییــم، فــورًا به ذهــن نیاید که 
عقالنیت و محاســبه به معنای محافظــه کاری، عقل گرایی 
و تابع عقل بودن اســت. عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با 

آیت اهلل 
خامنه ای در 

وسای سه  دیدار ر
قوه و مسئوالن 

و مدیران 
بخش های 

مختلف نظام 
در سال 1387 

ضمن ترسیم 
چهره نظام 

کید  اسالمی و تا
بر اصول و 

پایه های بنیادی 
آن، به عقالنیت 

کم بر  حا
تصمیمات نظام 

اسالمی اشاره 
نمود و فرمودند: 

عقالنیت باید 
بر تمام ارکان 

این نظام از 
باال تا پائین 

کم باشد؛  حا
اما عقالنیت به 

معنای تسلیم 
نیست؛ عقالنیت 
یمت  به معنای هز
نیست؛ عقالنیت 

برای پیش رفتن 
و درجهت یافتن 
راه هایی برای هر 

چه موفق تر شدن 
در رسیدن به این 

آرمان هاست
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محافظه کاری فرق دارد. محافظــه کار، طرفدار وضع موجود 
ک اســت؛ هرگونه تغییر و تحولی را  اســت؛ از هر تحولی بیمنا
برنمی تابد و از تحول و دگرگونی می ترســد؛ اما عقالنیت این 
طور نیســت؛ محاســبه عقالنــی گاهــی اوقات خودش منشــأ 

تحوالت عظیمی می شود.
انقــالب عظیــم اســالمی مــا ناشــی از یــک عقالنیــت بــود. 
این طــور نبود کــه مــردم همین طــور بی حســاب و کتــاب به 
خیابان بیایند و بتوانند یــک رژیم آن چنانی را ســاقط کنند؛ 
محاســبات عقالنــی و کار عقالنــی و کار فکری شــده بــود. در 
طول سالهای متمادی به تعبیر رایج امروز یک گفتمان حق 
طلبی، عدالت خواهی و آزادی خواهی در بین مردم به وجود 
آمده بود و منتهی شــد به اینکــه نیروهای مردم را اســتخدام 
کند و بــه میدان جهــاد عظیــم بیــاورد و در مقابل آن دشــمن 

صف آرایی کند و بر آن دشمن پیروز کند. 

      7.  پرهیز از تعصب
انقالب اســالمی ایران مبتنی بود بر پذیرش واقعیات موجود 
و اینکه مــردم ایران مردمــی دین بــاور و خدامحور هســتند و 
نظام سیاسی آنان باید همسو با تفکرات دینی و اسالمی آنان 
باشد. برپایه این خدامحوری بود که نظام طاغوت، نظامی 
ضد ارزش های دینی و ضد خدامحوری بــود. نظام طاغوت 
همسو با تفکر اسالمی و خدامحوری نبود. برپایه ارزش هایی 
بود که از برون بر درون تحمیل می شــد. این عدم همسویی 
با درون در چارجــوب واقعیتی بود کــه انقالب اســالمی را مور 
پذیرش همگانی قــرار گرفت. رفراندوم قانون اساســی و رأی 
به جمهــوری اســالمی اســالمی ایــران بیانگر همیــن پذیرش 
همگانی بود که در چارچوب عدم تعصب بود. تداوم انقالب 
هــم بــا تعصــب همخوانــی نــدارد و در عــوض آنچــه کــه بــه 
انقالب اســالمی اهمیت می دهد همســویی با خدامحوری و 
پذیرش تفکر موجود یعنی اسالمیت خواهی است. تعصب با 
خدامحوری و فطرت انسانی و ارزش های انقالب همخوانی 
و  خدامحــوری  ارزش هــای  چــون  اینکــه  مضافــًا  و  نــدارد 
اســالمیت خواهی مورد تائید عقل انســانی اســت و همســو با 
ج از تعصــب و همخوانی با  عقل اســت عقالنیت صحیح خار

آن ندارد.

      8. پرهیز از شتابزدگی
عقالنیت صحیح با اصول و محاســبات تفکر و اصل مشورت 
همخوانی دارد. اصل شــورایی اســالم بیانگر این است که در 
تفکرات اســالم تصمیمات باید در طول زمــان و با هماهنگی 
کــه اتخــاذ می شــود تصمیماتــی  اتخــاذ شــود. تصمیماتــی 
زمــان بــر هســتند و از مراجــع و کانال هایــی که طی می شــود 
که در قالب سنتز دموکراســی دینی قابل بررســی است. مردم 
کــه نمونــه آن در جمهــوری اســالمی ایــران  ســاالری دینــی 
مشــاهده می شــود، نمونه ای از مدل تصمیم گیری است که 
هماهنگــی و آینده نگــری را لحــاظ نمــوده و بــر شــتابزدگی و 
کید دارد. مهم تر اینکه در این  عدم انســجام در تصمیمات تا
مدل به رویه هایی اشــاره شــده اســت که در دشــمن شناسی 
مــورد تحلیــل قــرار گرفــت اســت و بــا اســتفاده از تصمیمــات 

انقالب عظیم 
اسالمی ما ناشی 
از یک عقالنیت 

بود. این طور نبود 
که مردم همین 

طور بی حساب و 
کتاب به خیابان 

بیایند و بتوانند 
یم آن  ژ یک ر

چنانی را ساقط 
کنند؛ محاسبات 

کار  عقالنی و 
کار  عقالنی و 

فکری شده بود. 
در طول سالهای 
متمادی به تعبیر 

وز یک  رایج امر
گفتمان حق 

طلبی، عدالت 
خواهی و آزادی 
خواهی در بین 

مردم به وجود 
آمده بود

شتابزده دشمن موقعیت ها و فرصت هار ا شناسایی می کند. 
ایــن تحلیل حتــی در کالم مقــام معظم رهبــری و در دیــدار با 
دانشــجویان وجــود داشــت و ایشــان می فرمایــد: »کســانی 
کــه همــان غفلــت  کــه واقعــًا دنبــال ایــن هســتند  هســتند 
-غفلِت محاســباتی - همان اغوای شــیطانی که نســبت به 
عقالنیــت این کشــور در یــک دوره ای وجــود داشــت، همان 
کــم بشــود. در مقابــل اینهــا بایــد ایســتاد. حرکت  مجــددًا حا
حرکــت صحیــح و عقالنــی اســت.« اصل غفلــت و محاســبه 
نادرســت دشــمن ناظر بر شــتابزدگی در تصمیماتی اســت که 
اتخــاذ می شــود و در انقالب اســالمی ایران این اصــل همواره 
وجود داشته است که حرکات دشمن شناسایی و رصد شود. 
کــه از تجربیــات دشــمن آموخته ایــم  ایــن بدیــن معناســت 
که خــود ناظــر بــر عــدم شــتابزدگی در تصمیــات بوده اســت. 
تجربه انقالب اســالمی ایران در جنگ تحمیلــی، تحریم ها، 
ترورهــای کــور دشــمنان و معارضان نشــان داد کــه برخالف 
برآوردهــای  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  دشــمن  تصــور 
ادوار  در  مســئولین  و  داشــته  جامــع  نگاهــی  اســتراتژیک 
گون بر اســاس اصول دموکراســی دینی عمل نموده اند.  گونا
گر ناهماهنگی هایی  شتابزدگی در این ادوار وجود نداشته و ا
هــم صــورت گرفتــه باشــد بــا هدایــت و رهنمودهــای مقــام 

معظم رهبری در مسیر صحیح هدایت شده است.

      9. مبارزه با سلطه
عقالنیت صحیح و اســالمی هرگونــه ســلطه ای را رد می کند. 
نه بایــد زیر بار ســلطه رفت و نه بــر دیگران ســلطه راند. حتی 
ل پیش  گر حرف حقی داشــته باشــد آن را با منطق و اســتدال ا
می بــرد. فقــط در برخــی مــوارد حــق تعــرض دارد کــه در فقه 
دارای بحث مفصلی اســت و همه علما »جهــاد ابتدایی« را از 

شئونات معصوم)ع( می دانند.
با رجوع به بیانات و گفتارهای رهبر معظــم انقالب می توان 
به این نتیجه رســید که »ضدیت با نظام ســلطه« را می توان 
بــه عنــوان هســته مرکــزی دکتریــن ایشــان در نظــر گرفــت. 
ضدیت با ســلطه در دکترین ایشــان، هم ناظر بر ُبعد اسالمی 
کــه خداونــد متعــال به صراحــت در آیــه 141  و دینــی اســت 
ســوره نســاء فرموده اســت: »َو َلْن یْجَعــل اهلُل ِلْلکاِفریــَن َعلی 
اْلُمؤِمنیَن َســبیاًل« و هم ناظــر بر ابعــاد ژئوپولتیکی و معطوف 
بــه لــزوم ارتقــای جایگاه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران در 
نظام بین المللــی مبتنی بر ســلطه و نظم شــکل گرفته پس از 
جنگ های جهانی و جنگ ســرد اســت. در دکترین سیاست 
کم  خارجی آیت اهلل خامنــه ای، امروز در دنیا نظام ســلطه حا
اســت و این نظــام مســئول بدبختــی ملت هــا و انســان ها در 
سراسر عالم اســت. نظام سلطه یعنی اینکه کســی در دنیا به 
اتکای ســرنیزه و زور، قلدری کند و شــرم نکنــد و دیگران هم 
قلــدری او را تحمــل کننــد. این نظــام کــه مانند ُاختاپوســی 
ک و مثل ســرطان دنیــا را گرفتــه اســت، از دورانی که  خطرنــا
مســأله اســتعمار در دنیا شــروع شــد، یعنی از قرن نوزدهم سر 
کار آمــد. این نظــام از دو رکن ســلطه گر که همــان ابرقدرت ها 
بــوده و ســلطه پذیر کــه دخالت هــای وقیحانه و گســتاخانه 

ابرقدرت ها را قبول می کنند، تشکیل شده است.      
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مبنای اقتدار در جمهوری اســالمی یــک مبنای »عقالنّیتی« اســت؛ یعنی ما اقتــدار را بر 
اســاس احساســات و عواطف و توّهمات و مانند اینها دنبال نمی کنیم. محاسبه اقتدار 
مّلی یــک محاســبه عقالنی اســت؛ یعنی یــک محاســبه درســت و منطقی. حــد و انــدازه قدرت 
دفاعی، عرض و طول نیروهای مسّلح، چگونگی تقسیم مســئولّیت ها میان نیروهای مسّلح و 
تعیین انواع ابزارهای دفاعی، همه بر اساس محاســبات درست و منطقی است؛ یعنی بر اساس 
گر بخواهیــم عقالنّیت را بــه کار بگیریم برای مشــّخص کردن حــد و حدود  عقالنّیت اســت. ما ا
قدرت دفاعی مان، بایستی تهدید را به شــکل واقعی خودش ببینیم. دشــمنان گاهی تهدید را 
مخفــی می کننــد، پنهــان می کننــد بــرای غافلگیــری، گاهــی تهدیــد را ده برابــر بزرگ تــر نشــان 
می دهند برای ایجاد ترس و رعب در مّلت های عالم که این کار دّوم را بیشتر ابرقدرتها می کنند؛ 
تهدید خودشــان را، قدرت خودشــان را، خیلیخیلی بیشتر از آنچه هست نشــان می دهند برای 
گر چنانچه یک مّلتی، یک کشوری و نیروهای مسّلح او  اینکه دیگران را وادار به تسلیم بکنند. ا
و ســردمداران و مدیــران نیروهــای مســّلح تهدیــد را در انــدازه واقعــی خــودش ببیننــد، از طرفی 
ظرفّیت های خودشــان و توان و اســتعداد خودشــان را هم به صورت واقعی ببینند و آن را ِاعداد 
کنند، آن را بســیج کنند، آماده کننــد -َو َاِعّدوا َلُهم َمااســَتَطعُتم؛ هر چه می توانیــد ِاعداد کنید- 
امکانات خود را ِاعــداد بکنند و توان تهدید دشــمن را هم ببینند، این قطعًا منافــع مّلی را تأمین 
گر مّلت  خواهد کرد و موجودّیت مّلی را حفظ خواهد کرد، هوّیت مّلی را محفوظ خواهد داشت. ا
قدرت دفاعی پدیدآمده از یک چنین محاســبه ای را داشــته باشــد، آن وقت مسئوالن طمأنینه 
پیدا می کنند، مردم آرامــش پیدا می کنند و بــا آرامش خیال مشــغول کارهای اساســی ای که در 

یک کشور الزم است می شوند. بنابراین، قدرت دفاعی این جوری است.

      تفاوت عقالنّیت با ترسیدن از دشمن 
ما عرض کردیم که عقالنّیت به معنای محاســبه درســت است؛ محاســبه صحیح و درست و 
دستگاه محاسباتی ســالم؛ عقالنّیت به این معنا اســت. بعضی ها اســم عقل و عقالنّیت را که 
می آورند، منظورشان از عقالنّیت ترسیدن است؛ وقتی می گویند عاقل باشید، یعنی بترسید، 
یعنی منفعــل باشــید، یعنــی از مقابل دشــمن فــرار کنیــد! نه، ]این درســت نیســت[؛ ترســوها 
حق ندارند اســم عقالنّیــت را بیاورند. ترســیدن و فــرار کردن و میــدان را خالی کردن، اســمش 
عقالنّیت نیســت، اســمش همــان ترس و فــرار و ماننــد اینهــا اســت؛ عقالنّیت یعنی محاســبهِ  
درســت. البّته دشــمن ســعی می کنــد عقالنّیت بــه آن معنــای غلــط را تلقین کنــد، بعضی هم 

نادانسته گاهی حرف های دشمن را تکرار می کنند.
اینکــه شــما می بینیــد علیــه امکانــات موشــکی مــا، علیــه 
تشــکیالت نظامی ما کارهایی می شــود، تبلیغاتی می شــود و 
علیه توانایی های منطقه ای ما که بســیار مهم است و برای 
قدرت دفاعی ما حائز اهّمّیت است، تبلیغات می شود و علیه 
اینها حرف می زنند -ایــن یاوه گوهای آمریکایی که مالحظه 
می کنید دیگــر؛ واقعــًا اراذِل یاوه گو که هر حرفی به دهنشــان 
می آیــد، بی محابــا و بی محاســبه می زننــد، هــر جــا می رونــد 
می نشــینند علیه جمهوری اســالمی حرف می زننــد- این ها 
به خاطر همین اســت که این امکانات اساسی ما با محاسبه 
دقیق به وجود آمــده و ان شــاءاهلل پیش خواهد رفــت و اینها 
]تبلیغات دشمنان[ ناشی از عقب ماندگی آنها در این میدان 

و ناشی از ترس آنها است. 
بنابرایــن، مهم این اســت کــه دســتگاه محاســباتی را حفظ 
گر  کنیم، ســالم نگــه داریــم، نگذاریم دچــار اختالل بشــود. ا
دستگاه محاسباتی ما اختالل پیدا کند، بسیاری از امکانات 
ما هم از دســت مــا خواهد رفت، شــرایط خــوب مــا تبدیل به 

شرایط بد خواهد شد.
فقط هم مســئله نیروهای مســّلح و دســتگاه دفاعی و قدرت 
دفاعی نیســت که باید ناشــی از عقالنّیت باشــد؛ نه، در همه 
مسائل مهم برای اداره یک کشــور و بخصوص در جمهوری 
اسالمی که این همه اســالم بر روی عقل و تعّقل و تفّکر تکیه 
گــر بخواهیــم کارهــا درســت پیش بــرود، بایســتی بر  کرده، ا
مبنای عقالنّیت عمل کنیم. ما ظلم ســتیزی را هم بر اساس 
عقالنّیــت می گوییــم، عدالت خواهــی هــم بایــد بــر اســاس 
عقالنّیــت باشــد، مبــارزات اجتماعــی مــا هــم باید بر اســاس 
عقالنّیت و محاســبه درســت باشــد؛ گرفتار حاشــیه نشویم، 

ع را هم اشتباه نگیریم.      اصل و فر

دانشـجویان  دانش آموختگـی  مشـترک  مراسـم  بـا  تصویـری  ارتبـاط  در  انقـالب  رهبرمعظـم  بیانـات  از  بخشـی  در 
دانشـگاه های افسـری نیروهای مسـلح ایشـان با توجه به برخی مباحث داخل کشـور به مسـأله »عقالنیت« اشـاره 

نمودند و آن را مبنای تصمیم گیری در همه ارکان کشور دانستند. این بخش از سخنان ایشان را با هم می خوانیم: 
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گــر از نقد عقالنیت  در اندیشــه و کالم آیت اهلل خامنه ای، عقالنیت انقالبی چیســت و ا
انقالبی نسبت به عقالنیت غربی )از جمله ســازش با نظام سلطه( سخن می گوییم، 
مهم ترین مؤلفه های عقالنیت انقالبی را چه می دانیم؟ رابطــه میان انقالبیگری با عقالنیت 
چگونه اســت و مهم ترین مبانی عقالنیت انقالبی کدامند؟ این پرسش ها، ساختار علمی این 
مقاله را ســامان می دهند و در این مقاله، سعی خواهد شــد که مبتنی بر کالم و منظومه فکری 

رهبر انقالب اسالمی، پاسخ های کوتاهی را برای این پرسش ها بیان کنیم.
در اندیشه رهبر انقالب اسالمی، اســالم با ســه گانه عدالت، عقالنیت و معنویت معنا می شود. 
کند. عقالنیــت، از پایه های اصلی  این ســه با هم محقق می شــوند و از یکدیگر غیر قابل انفکا
جامعه اســالمی و در عرض ایمان، مجاهدت و عّزت اســت. در فرآیند جامعه ســازی اســالمی، 
معنوّیت روِح کار، عقالنیت مهم ترین ابزار کار و عدالت جهت دهنده و ارزشگذار کارها در نظام 

اســالمی اســت. همچنیــن در ارکان تفکــر و تمــّدن اســالمی، 
عقالنیت در کنار نوگرایی و سماحت اسالمی قرار می گیرد.

       ارتباط انقالب و عقالنیت
عقالنیــت برآمــده از اندیشــه و فرهنــگ انقالبــی اســت یــا 
به عکس، انقــالب اســالمی برآمــده از عقالنیت مــردم و رهبر 
انقالبــی اســت؟ در دســتیابی بــرای پاســِخ ایــن پرســش، به 
رابطه ای دوســویه )ترابط( میان این دو مفهوم می رسیم. از 
سویی با توّجه به نشانه هایی از این قبیل، می توان اینگونه 
تبییــن کــرد: قــدرت تحلیل بــاال و صحیــح، قدرت شــناخت 
از نشــانه های احیــای  دشــمن و تحلیــل مســائل منطقــه 
عقالنیــت جامعه اســت و می تــوان گفــت: احیــای عقالنیت 
در جامعــه، ثمــره انقالب اســالمی اســت و از دیگرســو انقالب 
گفتمــان عقالنیــت و محاســبه و تحلیــل  اســالمی، نتیجــه 

عقالنی مردِم انقالبی بوده است. 
همچنیــن متناظــر بــا ســلوِک انقالبی حضــرت امــام خمینی 
)ره( و آنچه که بــا عنوان مکتب امــام )ره( -به معنــای راه و 
میراث و منظومه فکری او- می شناسیم، می توانیم بگوییم 
که مکتب امام )ره(، مبتنی بر معنویــت و عقالنیت و عدالت 
اســت و نقشــه و کار اصلی حضرت امام )ره(، بنای یک نظم 

مدنی- سیاسی براساس عقالنیت اسالمی بود. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای می فرماینــد: »مکتب امــام یک 
بسته کامل است، یک مجموعه است، دارای ابعادی است؛ 
این ابعاد را باید با هم دید، با هم مالحظــه کرد. دو ُبعد اصلی 
در مکتب امام بزرگوار ما، ُبعد معنویت و ُبعد عقالنیت اســت. 
ُبعد معنویت است؛ یعنی امام بزرگوار ما صرفًا با تکیه بر عوامل 
مادی و ظواهر مــادی، راه خود را پی نمی گرفــت؛ اهل ارتباط 
با خدا، اهل ســلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشــوع و ذکر 
بود؛ به کمک الهی باور داشت؛ امید او به خدای متعال، امید 
پایان ناپذیری بــود. و در ُبعــد عقالنیت، بــه کار گرفتن خرد و 
تدبیر و فکر و محاســبات، در مکتب امام مــورد مالحظه بوده 
است... ُبعد سومی هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت 
و عقالنیت، از اســالم گرفته شــده اســت. عقالنیت امام هم از 
اسالم است، معنویت هم معنویت اسالمی و قرآنی است، این 
ُبعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته شــده اســت؛ و آن، ُبعد 
عدالت است. اینها را باید با هم دید. تکیه بر روی یکی از این 
ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، 
به انحراف می بــرد. این مجموعه، این بســته کامل، میراث 
فکری و معنوی امام است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش، 
هم مراقــب عقالنیت بــود، هــم مراقــب معنویت بــود، هم با 

همه وجود متوجه به ُبعد عدالت بود.«

      معناشناسی عقالنیت
کتمــان نمی تــوان کــرد کــه تلّقــی و تعریــف از »عقــل« مبنای 
تعریــف مــا از عقالنیــت خواهــد بــود و عقــل، از مشــهورترین 
کات لفظی اســت که در اندیشــه و منظومه های فکری  اشترا
گونی را بر آن وضع کرده اند. عالوه بر این  مختلف، معانی گونا

- از حیث وجودی- عقل، دارای مراتب تشکیکی است.
کنــار قــوای  ک در انســان در  گاه عقــل بــه معنــای قــوه ادرا

بـه مناسـبت سـالگرد  از سـخنرانی هایشـان  انقـالب در یکـی  رهبـر معظـم 
رحلـت حضـرت امـام خمینـی )ره(، بـه تشـریح و تبییـن مسـاله »عقالنیـت 
انقالبـی« پرداختنـد. ایـن نوشـتار، نگاهـی گـذرا بـه ایـن مفهـوم در اندیشـه 

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دارد. 

احیایعقالنیتدرجامعه
ثمرهانقالباسالمیاست

مروری بر زوایای مختلف »عقالنیت انقالبی«
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حّســی و قلبی اســت،گاه به معنای فکــر و خرد و قــّوه تدبیرگر 
و اســتدالل کننده اســت، گاهی عقل، در معنایی است که در 
کتب اخالقی بکار می رود و مســتند به حدیث مشهور »العقل 
کتســب بــه الجنان« اســت، گاهی عقل  ما عبد به الّرحمن و ا
به مثابه موازیــن عقلــی و ضابطه هــای صحیح فهــم و تفّکر 
اســت و گاهی عقل به معنای یکــی از منابع دین و اســتنباط 
احکام و دســتورات الهی و در کنار کتاب، ســّنت و اجماع بکار 
برده شــده اســت. عالوه بر ایــن گونه هــای مختلفــی از عقل 
ماننــد عقل فلســفی، عقــل معیشــت، عقــل معنــوی و... در 

سخنان رهبر انقالب کاربرد داشته است. 
و  »عقالنیــت  می فرماینــد:  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
محاســبه کــه می گوییــم، فــورًا بــه ذهن نیایــد کــه عقالنیت 
و محاســبه بــه معنــای محافظــه کاری، عقل گرایــی و تابــع 
عقــل بــودن اســت. عاقــل بــودن و خــرد را بــکار گرفتــن بــا 
محافظه کاری فرق دارد. محافظــه کار، طرفدار وضع موجود 
ک اســت؛ هرگونه تغییــر و تحولی  اســت؛ از هــر تحولی بیمنــا
را برنمی تابــد و از تحــول و دگرگونــی می ترســد؛ امــا عقالنیت 
گاهــی خــودش منشــأ  این طــور نیســت؛ محاســبه عقالنــی 
تحوالت عظیمی می شــود. انقالب عظیم اســالمی ما ناشــی 
از یــک عقالنیــت بــود. این طــور نبــود کــه مــردم همین طــور 
بی حســاب و کتــاب بــه خیابــان بیاینــد و بتواننــد یــک رژیِم 
آن چنانــی را ســاقط کننــد؛ محاســبات عقالنــی و کار عقالنی 
و کار فکــری شــده بــود. در طــول ســال های متمــادی- بــه 
تعبیر رایج امــروز- یک گفتمان حق طلبــی، عدالت خواهی و 
آزادی خواهی در بیــن مردم به وجــود آمده بود و منتهی شــد 
به اینکه نیروهــای مردم را اســتخدام کند و بــه میدان جهاد 
عظیــم بیــاورد و در مقابل آن دشــمن صف آرایی کنــد و بر آن 

دشمن پیروز کند. 
بنابرایــن عقالنیــت گاهــی منشــأ چنیــن تحــوالت عظیمــی 
اســت. اآلن هــم همین طــور اســت. اآلن در نظــام مــا برخــی 
از تحوالت هســت کــه ُمنتجــه یــک نــگاه عقالنــی و دقیق و 
موشــکافانه به وضع موجود و وضع دنیاســت. مــن در زمینه 
ایــن را دارم مشــاهده می کنــم. حالــت  گــون  گونا مســائل 
خواب رفتگی و تن دادن به آنچه در جریان عمومی سیاســی 
و اقتصــادی دنیــا دارد می گذرد و تســلیم شــدن بــه آن، خطر 
گر کســی درســت بفهمد و بیندیشــد،  بزرگ جامعه ماســت و ا
می فهمد که باید با یک تحرک و تحول، این وضع را دگرگون 
کرد؛ هــم در زمینه مســائل اقتصــادی، هم در زمینه مســائل 
سیاســی. بنابرایــن عقالنیــت بــا محافظــه کاری فــرق دارد. 
محاســبه عقالنی را با محاســبه محافظه کارانــه به هیچ وجه 

مخلوط نکنید؛ اینها دو چیز است.«
بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون، می توان شــبکه ای از 
مضامیــن متناســب بــا »عقالنیــت انقالبــی« را بدیــن نحــو از 
مجموعــه بیانــات و مکتوبــات رهبــر معّظم انقالب اســالمی 

استخراج و ارائه کرد:
 

      مبانی فکری عقالنیت انقالبی
   اســالم بــا ســه گانه عدالــت، عقالنیــت و معنویــت معنــا و 

محّقق می شود.

   عدالــت، عقالنیــت و معنویت با هــم محقق می شــوند و از 
یکدیگر غیرقابل انفکاکند.

   عقالنیــت، از پایه هــای اصلــی جامعــه اســالمی و در عرض 
ایمان، مجاهدت و عّزت است.

   معنویــت روِح کار، عقالنیــت مهم تریــن ابــزار کار و عدالــت 
جهت دهنده و ارزشگذار کارها در نظام اسالمی است.

 ارکان تفکر و تمّدن اسالمی: نوگرایی و سماحت و عقالنیت.
 نظام سیاسی اســالم و برآمده از سه گانه عقالنیت، معنویت 

و عدالت، مردم ساالری اسالمی است.

       تعریف و معنای عقالنیت
    نزدیک تریــن تعبیر بــه عقالنیت در ســخنان رهبــر انقالب 
حکمت و خردگرایی اســت. عقالنیت یعنی توجه به ظرفیت 
کارشناسی، کار کارشناسی، مطالعه درست، مالحظه جوانب 
و آثار و تبعــات یک اقــدام و حّتی گاهی مالحظــه تبعات یک 
اظهارنظر، بــکار گرفتن خرد و تدبیــر و فکر و محاســبات، کار 
ســنجیده، عقالنیــت بــه معنــای تســلیم نیســت؛ عقالنیــت 
به معنای هزیمت نیســت؛ عقالنیــت برای پیــش رفتن و در 
جهت یافتن راه هایی برای هرچه موفق تر شــدن در رسیدن 

به این آرمان هاست.

       آثار و نتایج عقالنیت انقالبی
   غفلت محاسباتی به عّلت نبود عقالنیت
   پیشرفت علمی، نتیجه عقالنیت علمی

   قدرت تحلیل باال و صحیح
   قدرت شناخت دشمن )استکبارستیزی مبتنی بر عقالنیت(

  تحقق ارتباِط میاِن واقع بینی با آرمانگرایی با عقالنیت 
   اصول حکمت و مصلحت در سیاســت خارجی مــا برآمده از 

عقالنیت اسالمی است
 بصیرت برآمده از عقالنیت است )تقوا مقّدمه بصیرت افزایی(

    اتقان در کار برآمده از عقالنیت است
   انتخــاب صحیــح برآمــده از عقالنیــت اســت )انتخابــات، 

مظهر عقالنیت مّلت است(
   موقع شناسی برآمده از عقالنیت است
   عبرت آموزی برآمده از عقالنیت است

   اختالل در دستگاه محاسباتی )مســئوالن( ناشی از اختالل 
در فرآیند عقالنیت )مسئوالن( است

   باهم نگری و جامع نگری )ارزش ها( برآمده از عقالنیت است
   اصلی - فرعی کردن امور برآمده از عقالنیت است

   رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برآمده از عقالنیت
   تکریــم جایــگاه دانشــمندان، علمــا، نخبــگان، معلمــان 

نشانگر رشد عقالنیت است
   ارتقاء جایگاه پژوهش و تتّبع برآمده از رشد عقالنیت است

   نوآوری و خالقیت برآمده از عقالنیت است
   تجربه اندوزی برآمده از عقالنیت است

   روحّیه شاگردی و تعّلم برآمده از عقالنیت است
    آینده نگری برآمده از عقالنیت است

    میانه روی )پرهیز از افراط و تفریط( برآمده از عقالنیت است
   بهره وری )به معنی االعم( برآمده از عقالنیت است     

رهبر معظم 
انقالب اسالمی 

می فرمایند: 
»عقالنیت و 
که  محاسبه 

 
ً
می گوییم، فورا

به ذهن نیاید 
که عقالنیت 

و محاسبه 
به معنای 

محافظه کاری، 
عقل گرایی و تابع 
عقل بودن است. 
عاقل بودن و خرد 

گرفتن با  را بکار 
محافظه کاری 

ق دارد.  فر
محافظه کار، 
طرفدار وضع 
موجود است؛ 

از هر تحولی 
ک است؛  بیمنا

هرگونه تغییر 
و تحولی را 

برنمی تابد و از 
تحول و دگرگونی 

می ترسد؛ اما 
عقالنیت این طور 

نیست
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 دوره جدید

      چرایی ارتباط معنویت با عدالت
ســؤالی که ممکن اســت در ذهن پدیــد آید این اســت که چــه ارتباطی بیــن دو مفهوم 
عدالــت و معنویت وجود دارد و دلیل این ترابط معنایی چیســت؟ بر اســاس نظام اندیشــه ای 
رهبر انقــالب که یک منظومه فکــری مبتنی بر اصل توحیــد و آموزه های ناب توحیدی اســت 
و تمامی ســاختارهای ایــن نظام فکــری بر ایــن اســاس بناشــده، معنویت حقیقتی اســت که 
هیچ گونه نقطه عطفی با ظلم پذیری ندارد. بر این اســاس انســان معنوی کســی اســت که در 
مقابل طاغوت و ظلم، سر ســازش فرود نمی آورد بلکه با نظام ســلطه و طاغوت مبارزه خواهد 
کــه معنویــت اصیــل و حقیقــی در ذات خــود ظلم ســتیزی و ناســازگاری بــا طاغــوت  کــرد، چرا
را همــراه دارد؛ »آدم معنــوی ای که با ظلم می ســازد، بــا طاغوت می ســازد، با نظــام ظالمانه و 
ســلطه می ســازد، این چطور معنویتی اســت؟ این گونــه معنویت را مــا نمی توانیــم بفهمیم«. 
این عبــارات، بیانگــر تفــاوت ماهــوی و تعریفــی »معنویــت« در منظومــه فکری رهبــر انقالب 
-یا به عبارتی نظــاِم اندیشــه ای توحیدی اصیل- بــا انواعــی از »معنویت« های غیــر اصیل و 
سازش کاری است که از درون تفکرات التقاطی و سازش گرایانه ای چون انجمن حجتیه پدید 

می آید که همواره مورد نقد جدی امام خمینی )ره( بوده اند.
این »معنویت« همانند »عقالنیت« در مفهوم انقالبی گری قابل تعریف است و ارتباط معنایی 
که از شــاخصه های عدالت در نگاه اســالم ســکوت نکــردن در مقابل ظلم  دارد با عدالــت. چرا
و اســتبداد و طاغوت اســت و در این رابطه احادیث و آیات بســیاری وارد شــده اســت که برای 
نمونه به حدیثی از حضرت علی علیه السالم که خود اسطوره و اسوه کامل معنویت، عدالت و 
کتفا می کنیم: »َاحَســِن الَعدِل نصرة المظلوم؛ بهترین عدالت  عقالنیت توأمان است اشــاره و ا

یاری مظلوم است.«

       چرایی ارتباط معنایی عقالنیت با عدالت
ســؤال بعدی در ارتباط با چرایــی درهم تنیدگی بین دو مفهــوم عقالنیت و عدالت اســت. چه 
ارتباطی بین این دو برقرار اســت؟ رهبر انقالب چرایــی این ترابط و درهم تنیدگــی را در منتفی 
شــدن عدالت در صورت نفی عقالنیت از عدالــت تعریف می کنند. بر اســاس نظام فکری رهبر 
گــر عقالنیــت از عدالــت نفی گــردد، عدالت بــه نقیــض خودش مبــدل می شــود و در  انقــالب، ا

عباراتی دیگر متذکر می شوند که نفی این دو از یکدیگر منجر 
گــر عقالنیت  به تبدیــل عدالــت به ضــد خــود خواهد شــد. »ا
در عدالــت نباشــد، گاهــی عدالــت بــه ضــد خــودش تبدیــل 
می شــود«. ایــن حقیقــت بــا تأمــل در منابــع اســالمی ظاهــر 
که عدالــت منشــائی کامــاًل عقالنــی دارد. برای  می گــردد چرا
نمونه به چند کالم شــریف از حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 

در رابطه با ترابط عقالنیت و عدالت اشاره می کنیم.
ُموَر 

ُ
حضــرت در تعریــف عــدل می فرماینــد: »اْلَعــْدُل َیَضــُع اْل

مواضع ها؛ عدل آن اســت که هر چیزی را در جایگاه خود قرار 
می دهــد«، و آنگاه  که از ایشــان در مــورد تعریف عاقل ســؤال 
ْیَء َمَواِضَعُه؛ عاقل  ِذی َیَضُع الَشّ

ّ
می شود، می فرمایند: »ُهَو اَل

کسی است که هر چیز را در جایگاه خود قرار دهد«.
 با نــگاه به ایــن دو تعریف مشــخص می گــردد کــه دو مفهوم 
عدالت و عقالنیــت )با توجه بــه اینکه عقالنیــت همان گونه 
که گفته شــد عبارت اســت از عقل ورزی و خــردورزی و عاقل 
نیز کسی اســت که از عقل ورزی و خردورزی  بهره مند است( 
تقریبــًا دارای تعریفــی یکســان هســتند و ایــن همســانی در 
تعریــف به دلیــل درهم تنیدگــی دو مفهــوم و ترابــط معنایــی 
آنهــا، و نشــأت گرفتــن عدالــت از عقالنیت اســت. مؤیــد این 
ســخن، فرمایشــی دیگــر از حضــرت امیرالمؤمنیــن هســت. 
حضــرت در حکمــت 31 نهج البالغه چهــار ریشــه را به عنوان 
کــه دو مــورد آن »فکــری  پایه هــای عدالــت نــام می برنــد 
ژرف اندیــش، و دانشــی عمیق و به حقیقت رســیده« اســت: 
ْرَبِع ُشَعٍب؛ علی َغاِئِص اْلَفْهِم َو َغْوِر اْلِعْلِم 

َ
»َو اْلَعْدُل ِمْنَها َعَلی أ

َو...: عــدل بر چهــار پایه برقــرار اســت؛ فکــری ژرف اندیش، 
دانشــی عمیــق و بــه حقیقــت رســیده...« ســپس در ادامــه 
می فرماینــد: »َمْن َفِهــَم َعِلَم َغــْوَر اْلِعْلِم َو َمــْن َعِلَم َغــْوَر اْلِعْلِم 
َصــَدَر آن شــرایع الحقــم: پس کســی کــه درســت اندیشــد به 
ژرفای دانش رســید  و آن کس که به حقیقت دانش رسید، از 

چشمه زالل شریعت نوشید«. 
کــه مشــاهده می شــود حضــرت بن مایه هــای  همان گونــه 
عدالــت را فکــری ژرف و دانشــی عمیــق معرفــی می کنــد و 
عقالنیــت بــه معنــای اصیــل و اســالمی نیز چیــزی جــزء این 
نیســت. پس الزمه تحقق عدالت به معنای حقیقی آن، دارا 
بودن یــک نظــام عقالنــی راســخ و کامل اســت و با نفــی الزم 
قطعًا ملزوم نیز نفی می گردد حــال یا به نحو نقض یا به گونه 

مبدل شدن به ضد خود.

تݡکمیلعقالنیتبامعنویتوعدالت
ݢانݣݣیت= ݢ ݢ ݢ عݣݣقلݢ

ݢتمݢعݣݣݣݣݣݣنݣݣݣݣݣویݣݣݣݣت+ ݢ ݢ ݢ ݢلݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢعݣݣݣداݢ ݢ

سه گانه عقالنیت، معنویت و عدالت  ازمنظر رهبر انقالب

در اندیشـه مقـام معظـم رهبـری عقالنیـت حقیقتـی اسـت کـه بـا دو عنصـر 
عدالـت و معنویـت کامـل می شـود و ارتباطـی تنگاتنـگ بینشـان حاکـم اسـت. 
به گونـه ای کـه نـه عدالـِت تهـی از معنویـت و عقالنیـت، اسـتعداد ایـن را دارد 
کـه عدالـت محسـوب گـردد و نـه عقالنیـت تهـی از عدالـت و معنویت. مسـئله معنویت 
نیـز به همیـن نسـبت اسـت. در حقیقـت؛ عدالـت، عقالنیـت و معنویـت باهـم محقـق 
می شـوند و از یکدیگر غیرقابل انفکاک هسـتند. در این منظومه فکری، روح و اسـاس 
کار معنویت اسـت و عقالنیت به عنوان مهم ترین ابزار کار محسـوب می گردد و عدالت 
نیـز هـدف و مسـیر کار اسـت. مسـئله ای کـه ایـن یادداشـت در پـی آن اسـت کشـف 

چرایـی ایـن ارتبـاط معنایـی اسـت کـه در ادامـه بـدان پرداختـه می شـود.

داود مؤذنیان
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      چرایی ارتباط معنایی عقالنیت با معنویت
ســؤال آخــر در ایــن قســمت در مــورد چرایــی رابطــه میــان 
عقالنیــت و معنویــت اســت. از آنجــا کــه عقالنیــت در نــگاه 
اســالمی آن، صرفــًا تکیه  بــر تجربیــات و عوامل مــادی ندارد 
بلکــه یــک ُبعــد مهــم آن مســئله مــاوراء، اراده و ســنت های 
الهی و عوامل معنوی است، ارتباط بین معنویت و عقالنیت 
هویدا می شــود. برای نظرکننده در آیات و روایات این پیوند 
میان عقالنیــت و معنویت، و نفــی جدایی ایــن دو از یکدیگر 
کامــاًل مشــهود و بارز اســت. در نظــام فکــری رهبر انقــالب نیز 
جدایــی ُبعــد معنویــت از محاســبات روزمــره و دنیــوی یــک 

خطای محاسباتی محسوب می شود.  
نکته قابل ذکر در این قســمت این اســت که مراد از معنویت؛ 
اخــالص، تــوکل، اعتقــاد بــه عالــم ملکــوت و مــاوراء، اراده و 
مشیت الهی در امور، تکلیف مداری، اهل توسل بودن، اهل 
اســتمداد از خدا بــودن، اهل عبــادت و پایبندی به شــریعت 
بودن اســت که ایــن مــوارد از بیانــات رهبری معظــم انقالب 
اســتخراج می شــود. معنویــت در اینجــا معنویــت منهــای 
دین داری و شریعت یا به عبارتی معنویت سکوالر همان گونه 
که در  که برخی روشــنفکران دینــی ادعــا کرده اند نیســت چرا
حقیقت، معنویــت منهــای دیــن داری و شــریعت، معنویت 
محسوب نمی گردد. بر این اســاس »پایبندی به شریعت« را 
می توان قدر مشــترک امور یاد شده دانســت و از آن به عنوان 
عبــارت اخــری »معنویــت« یــا حداقــل، الزمــه آن یــاد کــرد. 
»معنویتــی که بر اصول عقالنی اســتوار نباشــد یــا معارض آن 
باشــد، نمی تواند تأثیری فراتر از آرامش موقت بر جان انسان 
بگذارد. رشد و صعود به سمت امور متعالی، بدون تشخیص 
دقیــق هــدف، راه و ابــزار الزم بــرای وصول، ممکن نیســت و 
تعیین هریک از این امور نیز در گرو اســتفاده از اصول عقالنی 
اســت. از ســوی دیگــر، پایبنــدی بــه چارچــوب عقــل، مانع 
پیدایش و رشــد نحله های خرافی به نام معنویت می شــود. 
پذیرش اصول بدیهی عقل، مســتلزم پذیرش نتایج عقالنی 
در ارزیابی گونه های متنوع معنویت اســت. به عبارت دیگر، 
معنویــت حقیقی، نــه با اصــول بدیهــی )عقالنــی( متعارض 
اســت و نــه بــا نتایــج قطعــی آن«. از آنجــا کــه در نگاه اســالم 
ع و عقــل تفکیک ناپذیرنــد و از هــم جدایــی ندارنــد،  شــر
عقالنیت و معنویت یا به عبارت دیگر عقالنیت و شــریعت نیز 

تفکیک ناپذیر و درهم تنیده اند.     

که بر  »معنویتی 
اصول عقالنی 

استوار نباشد یا 
معارض آن باشد، 

نمی تواند تأثیری 
فراتر از آرامش 
موقت بر جان 

انسان بگذارد. 
رشد و صعود 
به سمت امور 

متعالی، بدون 
تشخیص دقیق 
هدف، راه و ابزار 

الزم برای وصول، 
ممکن نیست و 
یک از  تعیین هر

این امور نیز در 
و استفاده از  گر

اصول عقالنی 
است

انقالبعقالنی

انقــالب اســالمی انقالبــی عقالنــی اســت؛ 
کــه از مقولــه  یعنــی برخــالف تلقی هایــی 
ح می شود  انقالب در جامعه شناســی سیاســی مطر
هیجــان  یــک  محصــول  انقــالب  می گویــد  کــه 
اجتماعی و یک شورش کور اســت، اما تلقی ما این 
اســت که در نگاه اســالم، انقالب اســالمی یعنی آن 
حرکت اجتماعی که از سوی مردم صورت می گیرد 
و انقالبــی عقالنــی اســت کــه در مبانــی، فراینــد و 

محصول اینچنین است.
ریشه های این بحث به این مسئله بازمی گردد که 
اساسًا تحول اجتماعی در نگاه اسالم چه جایگاهی 
دارد؟ اســالم نــاب یعنی اســالم مبتنــی بــر دو منبع 
عقل و نقل )قــرآن و اهل بیت)ع(( اســالمی اســت 
کــه می توانیم بگوییــم امــام )ره( ارائه کــرد و امروز 
آیــت اهلل خامنــه ای آن را تبییــن می کنــد، اســالمی 
است که شهید مطهری و بهشتی آن را قبول دارند؛ 
این اســالم در درون خود، تحول خواهی اجتماعی 
را برمی انگیــزد و نمی توانــد جامعــه ای مســلمان 
باشد، اما به دنبال تحول جامعه در جهت انطباق 

بیشتر با مبانی و اهداف اسالم نباشد.
مــراد از عقالنــی بــودن ایــن انقــالب، عقالنیــت 
»وبــری« و مــدرن نیســت، بلکــه یــک عقالنیــت 
فطری اســت که الیه هایی دارد؛ یکی از الیه های 
آن عقالنیــِت فطــری و الهــی، الیــه عقــل ابــزاری 
گــر تحــت هدایــت عقالنیــت کل نگــر  اســت کــه ا
نباشــد، قطعًا از مســیر خــود منحرف می شــود. در 
کید بر عقالنیت الزم و  تمدن غرب می بینیم که تأ
مفید است، اما بازسازی تعریف عقالنیت در نگاه 
اســالم و تفاوت بنیادینش با نگاه مدرن امروز نیز 

مهم است.     

حجت االسالم و المسلمین دکتر علی ذوعلم
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یکــی از پایه هــای اصلی انقــالب اســالمی، عنصــر »عقالنیت« اســت. رهبــری انقالب 
اســالمی در بیانات متعددی بــه نقــش »عقالنیــت« در بنیان های هستی شــناختی و 
معرفتی اســالم اشــاره کردند و انقــالب اســالمی ایــران را نیز بــر مبنــای آن، »انقالبــی عقالنی« 
خواندند. رهبری در سخنرانی های مختلف، سعی نموده اند تا اندیشه های انقالب اسالمی را 
بر مبنای »عقالنیت« تفســیر و تبیین نمایند. به طوری که واژه عقالنیت یکی از پرکاربردترین 

واژگان مبنایی در سخنرانی های ایشان بوده است.
عقالنیــت انقــالب اســالمی، دســتگاهی از قواعــد معیــن و پذیرفته شــده در برهــه ای از تاریــخ 

ماســت که در خالل آن، بــه آن ارزش و اعتبار داده می شــود. 
عقالنیــت انقالبــی، بــه عنــوان یــک عقالنیــت برســاخته، 
همــه مبــادی و قواعدی اســت که انقالب اســالمی بــه مثابه 
شــالوده ای برای کســب معرفــت، پیش پــای گرونــدگان به 
آن قرار می دهد. عقالنیت سیاســی انقــالب، در جایگاه عقل 
ن )برســاخته(، ناظر بــه نظمی از معرفت و دانش اســت  مکّوَ
که متناســب و متقارن با محیط فرهنگی و اجتماعی اســت. 
از ایــن روی، در توضیــح عقالنیــت انقالبــی می تــوان آن  را 
عقالنیتــی برســاخته دانســت کــه در بســتر فرهنــگ انقــالب 
اســالمی شــکل گرفته اســت و البته این عقالنیت برساخته از 
یک ســو ریشــه در بنیادهای فکــری  رهبران انقالب اســالمی 
دارد. بــرای مثــال، امــام خمینــی )ره( بــا توجــه بــه عنصــر 
»عقالنیــت دینــی«، مبنــای اصلــی مبــارزه بــا رژیــم طاغوت 
پهلوی را غیرعقالیی بودن این رژیم با توجه به منطق اسالم 
بر می شمارند و خواســت ملت را کنار زدن این رژیم غیرعقلی 
و جایگزینی آن با جمهوری اسالمی عنوان می کنند. از همین 
روی، مقام معظــم رهبری در بیســت و دومین ســالگرد امام 
خمینــی )ره( می فرماینــد: »دو بعــد اصلــی در مکتــب امــام 

بزرگوار ما، بعد معنویت و بعد عقالنیت است«.
در اینجــا عقالنیــت انقالبــی بــه معنــای »بــه حاشــیه راندن 
عقالنیت غربی و به میدان آوردن عقالنیت اســالمی با توجه 
بــه مقتضیــات زمــان و مــکان« اســت. به منظــور اســتکمال 
معنوی آدمیــان، عقالنیت انقالب اســالمی، نخســت ســعی 
در ایجــاد یــا تحکیــم و تقویت عقایــد حّقــه در مــردم می کند 
و ســپس از آن عقایــد حّقــه در جهــت مقاصــد انقــالب بهــره 
می جویــد. رهبری انقــالب اســالمی در این بــاره می فرمایند: 
»انقــالب عظیــم اســالمی مــا ناشــی از یــک عقالنیــت بــود. 
این طــور نبود کــه مــردم همین طــور بی حســاب و کتــاب به 
خیابان بیاینــد و بتوانند یــک رژیِم آن چنانی را ســاقط کنند؛ 
محاســبات عقالنــی و کار عقالنــی و کار فکــری شــده بــود... 
بنابرایــن عقالنیــت گاهــی منشــأ چنیــن تحــوالت عظیمــی 
اســت«. با تحلیــل بیانــات رهبــری می تــوان مفاهیم زیــرا را 
به عنــوان مؤلفه های اصلــی عقالنیت انقالب اســالمی مورد 
توجه قرار داد: دین محوری، باهم بودگی، عدالت خواهی، 
استکبارســتیزی و مردم ســاالری دینــی. در ادامه، هــر یک از 

این مفاهیم را، به اختصار، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

      دین محوری
از دیــدگاه رهبــری، پایــه اصلــی و اساســی انقــالب اســالمی 
»دین محوری« و »اسالمیت« اســت که یکی از اجزای اصلی 
این پایه »عقالنیت« اســت؛ به طــوری که رهبــری معتقدند 
عقالنیــت انقــالب و مکتــب امــام )ره( نشــأت گرفتــه از متن 
دین اســت و تمدن اســالمی بــر پایــه عقالنیــت قــرار دارد. در 
کید  واقع، رهبری عقالنیت را از ثمرات اســالم می دانند و با تأ
بــر پیوند میــان »عقالنیــت« و »عقــل کلــی الهــی« و »حقایق 
وحیانی«، مفهوم »عقالنیت دینی« را تبیین می کنند. نقطه 
عزیمــت ایــن تبییــن، در تحلیــل بیانــات ایشــان »عقالنیت 
دینی« اســت که بــر ایــن مبنا، دینــی بــودن انقالب اســالمی 
نه تنها مانعی بر حرکــت عقالنی این نهضت تلقی نمی شــود 

عقالنیت،معنویتو
عدالتپایههایݣݣاساسی
انقالبݣݣاسالمیݣݣاست

بررسی عقالنیت انقالب اسالمی

دکتر محمدمهدی اسماعیلی، میثم عباسی فیروزجاه

عقالنیت

عدالت

معنویت
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بلکه موجبات تعدیــل و جلوگیری از غلبه احســاس و عاطفه 
بر رونــد انقــالب نیز بــه شــمار مــی رود. ضمــن اینکــه انقالب 
اســالمی با به چالش کشــیدن عقالنیت عرفی ســکوالر مســیر 
تــازه و »الگوی نوینــی از تحقــق عقالنیت دینــی« را در جهان 
معاصر به منصه ظهور رساند. این تعریف از عقل برخاسته از 
بطن دین کاماًل در راســتای تبیین عقالنی از انقالب اســالمی 
قابل دفاع و توجیه است. از همین روی، مقام معظم رهبری 
می فرمایند: »اســالم، دیــِن زندگی اســت، اّمــا زندگــی تهی از 
شــرف و آزادگــی و عــزت را مــرگ می شــمارد. دیــِن عقالنیــت 
اســت، امــا بــا نفســانیتی کــه خــود را عقالنیــت می نمایانــد و 
دســتمایه همان کســانی اســت که پیامبران خــدا را مجنون 

می خواندند، مبارزه می کند«.

      باهم بودگی
عنصــر دیگــری کــه از مؤلفه هــای کلیــدی عقالنیــت اتقالب 
اســالمی محســوب می شــود، ضــرورت توجــه هم زمــان بــه 
»عقالنیت، معنویــت و عدالت« اســت کــه آن را تحت عنوان 
ح کردیم. توضیح آنکــه از دیدگاه  عنصر »باهم بودگی« مطــر
رهبری ســه بعد عقالنیت، معنویت و عدالت در اندیشــه امام 
خمینی )ره( یک بســته تفکیک ناپذیر را تشــکیل می دهند. 
کیــد آن اســت که آنچــه غــرب و حتی شــرق را به  علــت این تأ
اضمحالل سیاسی و فرهنگی کشانده است، همین تکه تکه 
دیدن و غفلت از حداقل یکی از ابعاد سه گانه فوق الذکر است. 
از همین روی، آیت اهلل خامنه ای معتقد است که مکتب امام 
یک بسته کامل و یک مجموعه اســت و دارای ابعادی است 
و این ابعــاد را باید بــا هم دیــد و با هم مالحظــه کــرد: »دو ُبعد 
اصلی در مکتب امــام بزرگوار ما، ُبعد معنویــت و ُبعد عقالنیت 
است... ُبعد سومی هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت 
و عقالنیت، از اســالم گرفته شــده اســت. عقالنیت امام هم از 
اسالم است، معنویت هم معنویت اسالمی و قرآنی است، این 
ُبعد هم از متن قرآن و متن دین گرفته شــده اســت؛ و آن، ُبعد 
عدالت است. اینها را باید با هم دید. تکیه بر روی یکی از این 
ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، 
به انحراف می بــرد. این مجموعه، این بســته کامل، میراث 

فکری و معنوی امام است«.

      عدالت خواهی
یکی از ســه مفهوم بنیادین در اندیشه انقالب اسالمی، بحث 
»عدالــت« و »عدالــت خواهــی« اســت. همان طــور کــه در باال 
اشــاره شــد، مقام معظم رهبری، عدالت را درهم تنیــده با دو 
مفهوم کلیدی دیگر دانسته و شرط تحقق عدالت را در پیوند 
آنها بــا یکدیگــر می داند: »مــن می خواهم این نکتــه را عرض 
گر بخواهیــم عدالت بــه معنای حقیقی خــودش در  کنم کــه ا
جامعه تحقق پیــدا کند، بــا دو مفهــوم دیگر به شــدت درهم 
گر  تنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیت اســت؛ دیگر معنویت. ا
عدالت از عقالنیت و معنویت جداشــد، دیگر عدالتی که شــما 
دنبالش هســتید، نخواهــد بــود؛ اصــاًل عدالت نخواهــد بود. 
گر عقل و خرد درتشــخیص  عقالنیت به خاطر این اســت که ا
مصادیــق عدالــت بــه کار گرفتــه نشــود، انســان بــه گمراهی 

واشتباه دچار می شود... عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ 
یعنــی باید شــما برای خــدا و اجــر الهی دنبــال عدالت باشــید؛ 
دراین صورت می توانید با دشــمنان عدالت مواجهه و مقابله 
کنید. البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت، یک بعدی 

است. بنابراین معنویت و عدالت درهم تنیده است«.

      استکبارستیزی
یکی از عرصه های مهم عقالنیت در اندیشــه رهبری انقالب 
اســالمی »اســتکبار ســتیزی« اســت کــه می تــوان از آن تحت 
عنــوان »آرمــان واقع بینانه انقــالب اســالمی« نام بــرد. مقام 
معظم رهبری در بیانات خود چهره واقعی اســتکبار را تبیین 
کرده اند و مبارزه با استکبار را یکی از مهم ترین شاخصه های 
عقالنیت دانســته اند. از دیدگاه رهبری، مبارزه با استکبار در 
انقالب اســالمی به منطق و عقالنّیت وابســته اســت. ایشان 
می فرمایند: »مبارزه با اســتکبار در انقالب اســالمی و در میان 
مّلــت مــا یــک حرکــت معقــول و منطقــی و دارای پشــتوانه 
علمی، و یک حرکت خردمندانه است، برخالف آنچه بعضی 
می خواهند وانمود بکنند که این یک حرکت شــعاری است، 
احساســاتی اســت، مّتکــی بــه منطــق و عقالنّیــت نیســت، 
به عکس، حرکت مّلت ایران یــک حرکت مّتکی به عقالنّیت 
اســت. از دیــن و آیــه قــرآن و آنچــه الهــام دینــی اســت فعــاًل 
صرف نظر می کنیم؛ »َاِشــّدآُء َعَلی الُکّفار« و »ُرَحمآُء َبیَنُهم« و 
َة الُکفــر« را فعاًل کنــار می گذاریم، چون کســانی به  »قاِتلــوا َاِئّمَ
این چیزهــا معتقد هم نیســتند یا بــاور هم ندارنــد؛ به تجربه 
مّلــت ایــران تکیــه می کنیــم«. فقــره فــوق، دیــدگاه آیت اهلل 
خامنه ای را درباره به هم پیوستگی سه عنصر انقالبی گری، 

استکبارستیزی و عقالنیت نشان می دهد.

      مردم ساالری دینی
بررســی بیانــات آیــت اهلل خامنــه ای در ســالگردهای ارتحال 
حضرت امام )ره(، کــه اهمیت خاصی به لحاظ اندیشــه ای 
دارد، این نکته را روشن می کند که یکی از مهم ترین مفاهیم 
کیــد ایشــان، مفهــوم »مردم ســاالری« بــوده اســت.  مــورد تأ
رهبری در در بیست و دومین سالگرد امام خمینی )ره(، پس 
از آنکه »عقالنیــت« را به عنــوان یکی از ابعــاد کلیدی مکتب 
امــام )ره( معرفــی می کننــد، به بیــان مظاهــر ایــن عقالنیت 
اشــاره می کنند و »مردم ســاالری« را بارزترین نمونه عقالنیت 
مکتب امــام می دانند. رهبری می فرماینــد: »من چند نمونه 
از مظهر عقالنیت امــام عرض می کنم. اولیــن نمونه، همین 
گزینش مردم ســاالری برای نظام سیاســی کشــور بــود؛ یعنی 
تکیه بــه آراء مــردم. انتخــاب مردم ســاالری، یکــی از مظاهر 
روشن عقالنیت امام در مکتب حیات بخش و نجات بخش 
او بود... این، بارزترین نمونه عقالنیت امام بزرگوار ما بود«. 
بنابراین، یکی از پایه های عقالنی مکتــب امام خمینی )ره( 
و نسخه سیاســت مدنی ایشــان بحث از مردم ســاالری دینی 
اســت که رهبری در ســخنرانی های خود بدان اشــاره کردند 
و مهم تریــن نکته در برقراری مردم ســاالری دینــی در جامعه 
ایران را حضور و مشــارکت مردم در انتخابات به شمار آوردند 

و این ها را جوهره انقالب دانستند.    

یکی از 
عرصه های مهم 

عقالنیت در 
اندیشه رهبری 

انقالب اسالمی 
»استکبار 

ستیزی« است 
که می توان از 

آن تحت عنوان 
»آرمان واقع بینانه 
انقالب اسالمی« 

نام برد. مقام 
معظم رهبری 

در بیانات خود 
چهره واقعی 

استکبار را تبیین 
زه  کرده اند و مبار

با استکبار را 
ین  یکی از مهم تر

شاخصه های 
عقالنیت 
دانسته اند
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       قاب اول. وعده قرآن: پشیمانی مرعوبین دشمن
نقــل شــده کــه در دوران حکومــت پیامبــر اعظــم )ص( در مدینــه و آن هنــگام کــه 
یهودیان اطراف مدینه، پیمان خود با مسلمانان را گسستند، یکی از انصار نزد رسول خدا آمد 
و از دوســتی و هم پیمانی با پیمان شــکنان برائت ُجســت و اعالم کرد که »هم پیماِن من تنها 
خدا و پیامبر او اســت«. منافقیــن مدینه اما حاضر نشــدند که همچون صحابی وفــادار پیامبر 
از یهودیان پیمان شــکن برائت جویند و برای پیوســتن به آنان تالش کردند. برخی مفسرین 
گفته اند که آیــات 51 و 52 ســوره مائــده در چنین موقعیتی نازل شــده اســت: »ای کســانی که 
ایمــان آورده ایــد! یهودیان و مســیحیان را پشــتیبان و دوســت خــود مگیریــد، ]کــه[ آن ها ]در 
برابر شــما[ دوست و پشــتیبان یکدیگرند و کســانی از شــما که آن ها را ولّی خود بدانند، از آن ها 
هستند. خداوند گروه ســتمکاران را هدایت نمی کند. پس کســانی را که در دل هایشان مرض 
اســت، میبینی که در ]دوســتی بــا[ آنان بــر یکدیگر پیشــی می گیرنــد و می گویند: »می ترســیم 
حادثه ای برای ما پیش آید.« چه بســا خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود ]به نفع 

مسلمانان[ پیش بیاورد و این دسته، از آنچه در دل ِپنهان داشتند، پشیمان گردند.« 
رهبر معظم انقالب دراین باره در تاریخ 25 فروردین سال 1385 می فرمایند: »آنان ]مرعوبین 
دشــمن[ از کمک به دشــمن هیچ ســودی نمی برند. آمریــکا و غرب، بارهــا نشــان داده اند که 
حتی به تسلیم شــدگان هم رحــم نمی کنند و چون تاریــخ مصرف همکاری کننــدگان به پایان 

برسد، به آسانی آنان را به دور می افکنند.«

      قاب دوم. پیروزی انقالب اسالمی با سالح عقالنیت انقالبی
با آنکه خیابان ها بوی آتــش و خون می دهند، مــردم اما تمام قد به میدان آمده اند. ســربازان 
ارتشی صف مستحکمی جلِو آنان بسته اند و با مسلسل هایشــان منتظر فرمان آتشند. سوابق 
مــزدوران رژیم در ماه های گذشــته نشــان داده کــه ابایی از ریختــن خون مردم بی گنــاه ندارد 
و قتل عام 17 شــهریور و هشــتم بهمن 57 گواه این مدعاســت. با این وجــود لحظه به لحظه 
خیابان شلوغ تر می شــود و فاصله بین دو صف مردم و سربازان کمتر می شــود. مردم اما نقشه 
منسجم تری دارند تا سربازان. هم ترس و وحشت را به دل راه نداده اند و هم دوست و دشمن 
را و اصلی و فرعی را به خوبی از هم تشــخیص داده اند. جوانان جلِو صف، گل هایی که از قبل 
آماده کرده اند را جلو می برند و به لوله تفنگ ســربازان می گذارند و سربازان هم که خودشان از 

همین مردمند زیر بار فرمان آتش نمی روند. 
گاهــی و بیــداری بر اقســام دیگر مبــارزه،  کمتر از چنــد هفته بعد اســت کــه مبــارزه مبتنی بــر آ
مبارزه مســلحانه و مرتجعانــه می چربــد و رژیم طاغــوت را با همــه اســتحکام و حمایت های 
ابرقدرت هــا ســرنگون می ســازد. آیــت اهلل خامنــه ای در تاریخ هشــتم شــهرویور ســال 1384 

خــودش  اوقــات  گاهــی  عقالنــی  »محاســبه  می فرماینــد: 
منشــأ تحوالت عظیمی می شــود. انقالب عظیم اســالمی ما 
ناشــی از یک عقالنیت بود. اینطور نبود که مــردم همینطور 
بی حســاب و کتــاب بــه خیابــان بیاینــد و بتوانند یــک رژیِم 
آنچنانی را ســاقط کنند؛ محاســبات عقالنــی و کار عقالنی و 

کار فکری شده بود.« 
 

       قاب سوم. مردی که هرگز نترسید
رهبــر معظــم انقــالب در ششــم اردیبهشــت 1399 دربــاره 
امــام خمینــی )ره( می فرماینــد: »قــرآن دربــاره  شــجاعت 
توطئه هــای دشــمن می فرمایــد کــه... از آن هــا نترســید، از 
من بترســید؛ خوِد این ترســاننده از افــراد ظالم که به انســان 
می گویــد از ایــن و از آن بترســید... شــیطان اســت؛ کــه ما در 
طول تاریخ هم مشاهده می کنیم کسانی که از این قدرت ها 
ترســیده اند، دچار آزمون های ســخت و تلخ زندگی شده اند. 
امــام )ره( این نترســیدن از قــدرت را به همــه ما یــاد داد که از 

قدرت های ظالم و زورگو نترسید.« 
بــر مبنــای همیــن »عقالنیــت انقالبــی« اســت کــه در طــول 
چهل ســال گذشــته ملت ایران نترســیده و میدان ها را خالی 
نکرده اســت. اصاًل ایــن عقلی که در این چند ســطر ســخن از 
آن می گوییــم با ترس بیگانه اســت. در مورد شــبی که پس از 
ســخنرانی تاریخی امام راحل در پانزدهم خرداد 42، ایشان 
را از قم دستگیر کردند و به تهران بردند، چنین نقل شده که 
امام فرمــوده بودند: »وقتــی مرا می بردنــد، بین قــم و تهران 
ماشــین از جاده رفــت بیرون. من فکــر کردم کــه می خواهند 
قضیــه را خاتمــه بدهنــد. ولی وقتــی مراجعــه کردم بــه قلبم 

دیدم هیچ تغییری نکرده است«
 و لــذا وقتــی در ســال 43 بعــد از آزادیشــان در مســجد اعظــم 
ســخنرانی کردند، فرمودند: »واهلل من به عمرم نترسیده ام. 
آن شــبی هم که آن ها مرا می بردنــد، آن ها می ترســیدند من 

آن ها را دلداری می دادم.«

ترسوهاݣݣحقݣݣندارندݣݣاسمعقالنّیتݣݣراݣݣبیاورند
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        قاب چهارم. تحریم، جریان تحریف و ترساندن ملتها
کی  »ریچــارد نفیو« در کتــاب هنر تحریم هــا از واقعیــت هولنا
پــرده برمیــدارد کــه بــرای شــناخت اهــداف جریــان تحریف 
بسیار راه گشاســت: »اعتراف ســاده: وقتی یک کشور اعتراف 
میکند که مشــکل تحریم دارد تقریبًا نیمی از کار انجام شده 
اســت...گرچه خیلی از دولت هــا اعتقاد داشــته اند که صدور 
چنیــن بیانیه هایــی می توانــد باعــث تــرس و القــای حــس 
وادادگــی در مردم شــوند. اما صــرف همین اعتراف ها نشــان 
می دهد که فشــار درحــال اثرگذاری اســت.« رهبــر انقالب در 
ســخنرانی روز عید قربان ســال جاری دو هدف اصلی جریان 
تحریف را چنین تبیین کردند: »هدف از این تحریف دو چیز 
اســت... یکی، ضربه به روحیه مردم اســت... ]میخواهند[ 
به مــردم ایــران تفهیــم کنند کــه بیچــاره شــدید، دیگــر مثاًل 
کارتــان تمــام اســت و هیــچ کاری از عهــده کســی برای شــما 
برنمی آیــد... ]هــدف دیگــر[ آدرس غلــط دادن بــرای رفــع 
گــر می خواهیــد تحریــم برطــرف  مشــکل تحریــم اســت... ا

بشود، در مقابل آمریکا کوتاه بیایید.« 
تحریم هــا و تهدیدهــای اخیــر مقامــات آمریکایــی در همین 
چارچــوب قابل تحلیــل اســت: هیاهو بــرای ترســاندن ملت 
ایران. دنباله های داخلی جریان تحریف نیز در همین راستا 
دست به کار شــده اند. رهبر معظم انقالب در 21 مهرماه سال 
جــاری می فرماینــد: »بعضی ها اســم عقــل و عقالنّیــت را که 
می آورنــد، منظورشــان از عقالنّیــت ترســیدن اســت؛ وقتــی 
میگویند عاقل باشــید، یعنی بترســید، یعنی منفعل باشــید، 
یعنــی از مقابل دشــمن فرار کنید! نه، ]این درســت نیســت[؛ 
ترســوها حق ندارند اســم عقالنّیت را بیاورند. ترسیدن و فرار 
کــردن و میــدان را خالــی کــردن، اســمش عقالنّیت نیســت، 
اســمش همان تــرس و فــرار و ماننــد این هــا اســت؛ عقالنّیت 
یعنی محاسبه درســت. البّته دشمن ســعی می کند عقالنّیت 
به آن معنای غلط را تلقین کند، بعضی هم نادانســته گاهی 

حرف های دشمن را تکرار می کنند.« 
غافل از آنکه همــان قوه عاقله ای که از شــب پانزدهم خرداد 
کنــون نترســیده و میــدان را خالــی نکــرده اســت، حــاال  42 تا
کــه نشــانه های پیــروزی و پایــان یافتــن حربه های دشــمن 
پیداســت، چــرا بایــد بترســد و میــدان را خالــی کنــد. دولــت 
ایــاالت متحــده در ماه هــای اخیــر تمــام تــالش خــود را برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران از طریق مکانیسم های 
شــورای امنیت ســازمان ملل به کار بســت و ناموفــق ماند. از 
دیگــر ســو ماه هاســت کــه بــرای مصــرف انتخاباتی و کســب 
کره اســت  اعتبار بــه دنبــال کشــاندن ایران بــه پای میــز مذا
کام مانــده اســت. و ایــن همــه در حالی اســت کــه دولت  و نــا
آمریکا با مشکالت بزرگی دست به گریبان است که در آینده، 
بحران های بی ســابقه ای را برای مردم آمریکا ایجاد خواهد 
کــرد. ضعف هــا و رخنه هایی هــم البتــه در داخل وجــود دارد 
که دشــمن با تمسک با همان ها مشــکالت اقتصادی فعلی و 
سختی معیشــت را علیه  ملت ایران به وجود آورده. جوان ها 
خواهند آمــد و رخنه هــا را برطــرف خواهنــد کرد. ملــت ایران 

صبر و بصیرت الزم برای این مهم را دارد.     

»بعضی ها اسم 
عقل و عقالنّیت 

که می آورند،  را 
منظورشان از 

عقالنّیت ترسیدن 
است؛ وقتی 

میگویند عاقل 
باشید، یعنی 

بترسید، یعنی 
منفعل باشید، 
یعنی از مقابل 

کنید!  دشمن فرار 
نه، ]این درست 
نیست[؛ ترسوها 
حق ندارند اسم 

عقالنّیت را 
بیاورند. ترسیدن 

کردن و  و فرار 
میدان را خالی 
کردن، اسمش 

عقالنّیت نیست، 
اسمش همان 

ترس و فرار و 
مانند این ها 

است؛ عقالنّیت 
یعنی محاسبه 

درست

عقالنیتباترسقرابت
داردیاباشجاعت؟

بــرای پیدا کــردن رابطــه تــرس و عقالنیــت  باید 
ارتباط میان سه مقوله شــجاعت، تهور و ترس را 
تبیین کــرد. آنچه کــه در متون جدیــد و قدیم بــه عنوان 
یک فضیلــت از آن یاد می شــود شــجاعت اســت. به طور 
مثال افالطــون شــجاعت را در کنــار عقالنیت قــرار داده و 
معتقد است کسی که از ویژگی شــجاعت بهره مند باشد، 
بدون شک انسان عاقلی است. به اعتقاد افالطون نقطه 
مقابل شــجاعت و عقالنیت، تهور و ترس اســت. تهور به 
معنای شــجاعت بی انــدازه که انســان خــود را در مهلکه 
قرار دهد و تــرس به این معنا که شــجاعت بــه قدری کم 

باشد که ابزار انجام هر کاری را از انسان سلب کند.
کســانی کــه می گوینــد شــجاعت بــه معنــای عقالنیــت 
نیست به یک معنا درست می گویند اما مفهوم شجاعت 
را به اشــتباه به معنای تهور و خود را در معرض خطر قرار 
دادن فهمیده اند. اینکــه فردی از ترس بیماری، ســیل 
یا دیگــر بالهــا خــود را در محلی محبــوس کنــد، از منظر 
بی عقلــی، تفاوتــی بــا فــردی کــه از روی تهــور و بــدون 

منطق خود را در معرض خطر قرار داده، ندارد.
   نکتــه دوم کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت که 
بــه هــر حــال نوعــی نــگاه سیاســی از گذشــته در کشــور 
وجود داشــته و امروز نیز ادامــه دارد که کامــال در تقابل با 
شــجاعت اســت. این نوع نگاه سیاســی عقالنیــت را در 
عدم ابراز شــجاعت می بیند. از سوی دیگر نگاه دیگری 
در تقابل با این نوع نگاه سیاســی وجود داشــته که امام 
خمینــی)ره(، رهبــر انقــالب، شــهید ســلیمانی و دیگــر 

فرماندهان دلیر دفاع مقدس معتقد به آن بودند.
   نکتــه ســوم ایــن اســت کــه ببینیــم آیــا عقالنیــت با 
تــرس قرابــت بیشــتری دارد یــا بــا شــجاعت. عقالنیت 
کــز علمــی بــه معنــای این اســت  بــر اســاس تعریــف مرا
که شــما از ابرازهــای منطقی اســتفاده کنید تا شــما را به 
هدف برساند. بر همین اســاس هر ابزاری که ما را زودتر 
به هدف مطلوب برســاند، به تبع عقالنی تــر و برعکس 
هــر ابــرازی کــه مــا از هدف مــان دورتــر کنــد، نمی توان 
ابرازی مناســبی برای ما به حســاب بیایــد و غیرعقالنی 
گــر نگاهی به ســیره عملــی رهبران  به حســاب می آید. ا
انقالب اســالمی بیندازیم، نمونه های زیادی اســت که 
آنها بــرای دفع خطــرات احتمالــی از اقداماتــی تهورآمیز 

پرهیز کرده اند. 
بنابرایــن از نظــر منطقــی و بــا در نظــر گرفتــن تجــارب 
تاریخــی، رفتارهــای شــجاعانه و همــراه بــا عقالنیت ما 
را بهتــر بــه مقاصــد مــورد نظــر می رســاند. همانطــور که 
رهبر انقــالب نیز اشــاره کردنــد کــه عقالنیت بــه معنای 

محاسبات صحیح است.     

دکتر محسن ردادی
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رفتــار سیاســی مؤمنانه تابــع عقالنیت معنــوی مســتتر در دین اســالم اســت. از دیرباز 
موازنه واقعیت نگری و آرمان نگری یکی از پرسش های اساسی در رفتار سیاسی بوده 
است. اســالم آمده اســت تا واقعیات را تغییر دهد. زحمات و آزارهایی که پیامبران عظام الهی 
متحمل شــدند همه به همین منظور بوده اســت. از اینجاســت که »رفتار سیاسی معطوف به 
تکلیف« یا »نظریه تکلیف« حلقه واســط این تعامالت را برعهده داشته اســت. این دیدگاه در 
اندیشــه و رفتــار سیاســی امــام خمینــی)ره( بــه خوبــی تئوریــزه شــده اســت. بــا ایــن همــه 
گرچه امام  ح شــده اســت. ا مســأله واره ای به نام »معمــای تکلیف گرایی یــا نتیجه گرایی« طر
خمینی)ره( بارها بــا صراحت از ترجیح تکلیف بر نتیجه ســخن فرموده اند، بــا این همه برای 
بسیاری از دانشــجویان مذهب محور به ویژه در نسل دوم و ســوم انقالب اسالمی این پرسش 
ح بوده است که جایگاه »نتیجه« در نظریه تکلیف چیست؟ آیا اصالت به تکلیف شرعی  مطر
موجب بی اعتنایی به واقعیات عینی و بی توجهی به نتیجه گرایی نمی شود؟ این گره ذهنی 

در بیانات رهبری معظم پاسخ داده شده است.

چگونگیتحققتکلیف
تکلیف شــرعی چگونه تحقق عینی پیدا می کند؟ ارکان یک تکلیف چیســت؟ کالبدشــکافی 
اجمالــی »رفتــار سیاســی معطــوف بــه تکلیــف« می تواند ایــن ابهــام را برطــرف ســازد. کنش 

معطوف به تکلیف شرعی سه رکن دارد: 

      یکم: تکلیف شناسی )رکن بینشی(
گام اول شناســایی  بــرای انجــام تکلیــف توســط مکلــف، 
تکلیف شــرعی اســت کــه در متــون دینــی، قــرآن، احادیث و 
سیره معصومین علیهم السالم یا در راهنمایی های راهبردی 
رهبــر معظم به چشــم می خــورد. البتــه تکلیف شناســی خود 
دارای دو بعد موضوع شناسی و حکم شناسی است. بنابراین 
تکلیف شناســی یعنــی معرفــت فــرد بــه حکــم خداونــد در 
گون. اینکه موحد بداند خدا از او  موقعیت های سیاســی گونا
چه خواسته و چه حکم و دستوری در موضوع خاص سیاسی 
مــورد بحــث داده اســت تــا بتوانــد امتثال امــر کند. شــناخت 
موضــوع مرحله ای مهــم در تکلیف شناســی اســت. ابهــام در 
آن به ابهام در انطباق حکم شــرعی مناسب در حکم شناسی 
می انجامــد. امــا در صــورت کاســتی رکــن شــناختی، فــرد بــه 

رفتارهایی کشیده می شود که خود خالف تکلیف است. 

معمای
تݡکلیفونتیجه

درعقالنیتمعنوی
دکتر ابراهیم برزگر
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      دوم: انگیزه اخالص الهی )رکن اخالقی(
رکن دیگر تحقق تکلیف شرعی، حضور انگیزه ناب و خلوص 
نیت در عمل به تکلیف شرعی است. صرف شناخت تکلیف 
یا عمل بــه آن کفایت نمی کند، بلکه بایــد روح عمل یا همان 
قصد قربت و نیت الهی و قیام برای خدا حضور داشــته باشــد 
ج تحقــق عینی پیدا کنــد. این مرحله  تا تکلیــف در عالم خار
می توانــد به صورت شــناور قبــل یا بعــد از عمل قــرار گیرد. به 

طور کلی در عمل به تکلیف گرایش مؤمنانه الزم است.

      سوم: عمل به تکلیف )رکن رفتاری(
رکن ســوم تحقــق تکلیف، عمــل به تکلیف شناســایی شــده 
کار برآیــد بــه ســخن دانی نیســت. بیشــتر  اســت. بــه عمــل 

آسیب ها از ناحیه عدم عمل به تکالیف است. در این مرحله:
ج آن را  اواًل بایــد تکلیف را »برونی ســازی« کــرد و در عالم خــار
محقق ســاخت. بایــد رنــگ ارزش های دینــی را بــر واقعیات 
خارجی زد. ثانیــًا نباید عمل خالف تکلیف انجــام داد. یعنی 
بــرای رســیدن بــه »نتیجــه« از ابزارهــای غیرمشــروع نبایــد 
کثر  اســتفاده کرد. ثالثًا بایســتی برای رســیدن به نتیجه حدا
تــالش و کوشــش را انجــام داد. اهمــال و مســامحه و قصور و 
تقصیر در انجام تکالیف جایز نیست و به معنای عدم انجام 
کل  تکلیــف اســت. رابعــًا نباید بــه جــای انجــام تکلیــف، توا
گذاشــت و از آن ســر باز  نمــود؛ یعنی انجــام آن را به یکدیگر وا
گر هر کس به انتظار دیگری بنشــیند تا او آن کار را انجام  زد. ا

دهد، در عمل هیچ کس آن کار را انجام نمی دهد.
فــرد مکلــف بایــد بکوشــد تا نــه تنهــا بــه تکلیــف خــود عمل 
کثــر تــالش« خــود را بــه کار ببنــدد و در واقــع  کنــد بلکــه »حدا
به گونــه ای عمل کند کــه تا آنجــا که تکلیــف بــه او در نقش 
»کارگــزار« مربــوط می شــود، نهایت همــت و تالشــش را برای 

تحقق آن انجام دهد.

پیامدهایتحققتکلیف
وقتی فرد مؤمن در رفتار سیاسی، اواًل تکلیف شناسی کرد، ثانیًا 
به تکلیف شناسایی شده به نحو احســن عمل کرد و ثالثًا این 
کار را به طــور خالصانــه و برای خــدا انجــام داد، تــا این لحظه 
ســه فعالیتی که در اختیار او به عنوان کارگزار خودمختار بوده 
انجــام داده اســت. امــا واقعیت هــای جهــان سیاســت چهره 

دیگری جز کارگزاری دارد و آن ساختارگرایی است.
بنابرایــن همــه نتیجه هــای سیاســت در حیطــه انتخــاب و 
مدیریت کارگزار سیاســی نیســت. حتــی گاه نتیجــه عملی در 
سیاســت به نتایجی خالف انتظار و خــالف برنامه ریزی های 
انجــام شــده می انجامــد. اینجاســت کــه کارگــزار مؤمــن بــه 
محض تحقق ارکان سه گانه تکلیف به نتیجه اساسی رسیده 
و در واقــع »پیــروزی« را بــه دســت آورده اســت و بــه موقعیت 
»إحدی  الحسنیین« و دوراهی خیر اول یا خیر دوم یا دوراهی 
برد - برد دست یافته اســت. یعنی یا به نتیجه مورد انتظار در 
سیاســت داخلی و سیاست خارجی دســت می یابد یا اینکه به 
این نتیجه دست نمی یابد. اما چون تکلیف شرعی خود را به 
نحو احســن انجام داده اســت، باز هم پیروز واقعی است، هر 

چند در عالم سیاست شکست خورده باشد.

ج می شــود.  از ایــن رو نتیجــه و تکلیــف از تناقض نمایی خار
یعنی تعارض »نتیجــه، در نظریه تکلیف گرایی مهم اســت« 
و »نتیجه، در نظریه تکلیف گرایی مهم نیست« و اینکه این 
گزاره های دوگانــه چگونه با هــم در زمان واحــد قابل جمع و 

سازگار می شوند؟  

       نتیجه مهم است
»نتیجه گرایی خود بخشــی از نظریه تکلیف است« بنابراین 
نتیجه گرایی مهم است. این مسأله در مرحله نخست یعنی 
مرحلــه تحقــق تکلیــف و ارکان ســه گانه آن بــه ویــژه در رکن 
کثر تالش  رفتاری اســت. در رکــن رفتــاری، مکلــف بایــد حدا
خــود را انجــام دهد تــا بــه نتیجــه واقعی در سیاســت دســت 
یابــد. مانند تــالش انقالبیــون بــرای ســرنگون کردن شــاه یا 
گــر مکلــف در این راه  تالش رزمنــدگان برای ســقوط صدام. ا
کوتاهی کند تکلیف شرعی خود را انجام نداده است. رهبری 
در پاسخ به سؤال دانشجویی درباره جایگاه »نتیجه گرایی« 
کیــد کردند که همــان امام  در نظریــه تکلیف به ایــن نکته تأ
خمینــی)ره( کــه همــواره اشــاره می فرمودند »تکلیــف برای 
ع آن« در همــان لحظه بــه دنبال  ما اصــل اســت و نتیجه فــر
نتیجه بودند و »با آن شدت، با آن حّدت، در سنین کهولت، 
این همه سختی ها را دنبال کرد، برای اینکه نظام اسالمی را 

بر سر کار بیاورد و موفق هم شد.«
ح نظریه تکلیف  این نکته یکی از نکات بســیار جالب در شــر
امــام خمینــی)ره( از ســوی رهبــری معظــم و اصــالح یکــی از 
کج فهمی های رایج در نظریه تکلیف اســت که عدم دقت در 
آن به بروز خسارت هایی در رفتار سیاسی مردم و حتی بزرگان 
می انجامد. بنابراین نتیجه گرایی در مرحله تحقق تکلیف و 
رکن رفتاری آن مهم است و خود جزء مقوم تحقق تکلیف در 

ج است. رفتار سیاسی و جهان خار

      نتیجه مهم نیست!
از ســوی دیگــر نتیجه گرایی آنگونه کــه بارهــا در بیانات امام 
خمینی)ره( و رهبری معظم به آن اشاره شده است نکته ای 
فرعی محسوب می شود؛ یعنی گزاره »نتیجه گرایی در نظریه 
خ می نماید. این مرحله، مرحله پیامد  تکلیف مهم نیست« ر
تحقق تکلیف یعنی مرحله دوم اســت. مرحلــه ای که انجام 
عملیــات اختیــاری و کارگــزاری پایــان یافته و مرحله تســلیم 
تقدیــر الهی شــدن و توجه به ســاختارهای سیاســت داخلی، 
منطقه ای و بین المللی اســت. این ســاختارها بعضًا جبریتی 

ج از اراده فرد است. را بر رفتار سیاسی دیکته می کنند که خار
نکتــه مهــم در ایــن مرحلــه، آرامــش روانــی حاصــل از انجام 
کامی هــای کوتاه مــدت اســت.  تکلیــف حتــی در وضعیــت نا
مؤمن در ایــن حاالت از آرامــش خاطر برخوردار اســت. انجام 
عمل به تکلیف برای مؤمن، بهداشــت روانی تولید می کند. 
آنگونــه کــه در رفتار سیاســتمداران الهی مشــاهده می شــود، 
»انسانی که برای رســیدن به نتیجه بر اســاس تکلیف عمل 
گر به نتیجه مطلوب هم نرسید احساس پشیمانی  می کند، ا

و خسارت نمی کند.«
انســان موحد چــون بــه تکلیــف خــود عمــل کــرد )در حیطه 

رهبری در 
پاسخ به سؤال 

دانشجویی 
درباره جایگاه 

»نتیجه گرایی« در 
یه تکلیف به  نظر
کید  این نکته تأ
که همان  کردند 

امام خمینی)ره( 
که همواره اشاره 

می فرمودند 
»تکلیف برای 

ما اصل است و 
نتیجه فرع آن« 

در همان لحظه 
به دنبال نتیجه 

بودند و »با آن 
شدت، با آن 

حّدت، در سنین 
کهولت، این همه 
سختی ها را دنبال 

کرد، برای اینکه 
نظام اسالمی را 

کار بیاورد و  بر سر 
موفق هم شد
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اختیار انسان و کارگزار فعال( و رابطه خود با خداوند را اصالح 
کرد، خداونــد رابطه او با مــردم و جامعه را اصــالح می کند و در 
ج از اراده و تــوان مدیریتی او  واقع ســاختارهای جبری و خــار
را نیز بــه نفع مؤمــن همســو می کند و بــه این ترتیــب معمای 
ساختار و کارگزار حل می شود. چون شریعت و تکلیف »حق« 
اســت و همســو با جهت حرکت کل هســتی، انســان و جهان 
اســت، ســاختارها هم در نهایــت به نفــع مؤمن خواهــد بود. 
بــه طــور مثــال امــام خمینــی)ره( در جنــگ تحمیلــی مرتب 
کیــد می کردنــد و نتیجــه را در مرحله بعد  بــر تکلیف گرایــی تأ
ع می دانســتند. ایشــان در پیام مشــهور  از تحقــق تکلیف فــر
قطعنامــه 598 هــم بــرای تبییــن عقب نشــینی ظاهــری از 
موضع خــود از منطق اصالــت تکلیــف و فرعی بــودن نتیجه 
)پیروزی در جنگ( اســتفاده کردند. چند ســال بعد با حمله 
صدام به کویــت و پذیــرش قــرارداد 1975 و آزادی اســرا و... 

نتیجه جنگ با پیروزی ایران آشکار شد.

کجفهمیهاوپیچیدگیها
نســل دوم و ســوم انقــالب و دانشــجویان ایــن دو نســل در 
موقعیتی قرار دارند که جهت عملیاتی ســازی و برونی ســازی 
بــا  سیاســی  رفتــار  و  سیاســت  جهــان  در  شــرعی  تکالیــف 
پیچیدگی های بیشــتری مواجه اند و پرســش های جدیدی 
را پیــش روی دارنــد. عــدم عنایت بــه این معضــالت نظری 

گواری ایجاد می کند. پیامدهای نا
    تکلیف گرایی در محور حکم شناســی معطوف بــه آرمان ها و 
آرمان گرایی اســت؛ یعنی می کوشــد درونی ســازی آن در جهان 
تن و روان فــردی و بیرونی ســازی آن در جامعــه، دولت و نظام 
بین الملل را محقق کند؛ اما در این حال باید به موضوع شناسی 

یعنی رکن واقعیات و واقع گرایی هم توجه داشته باشد.
    تکلیف گرایــی موجب می شــود تا برای رســیدن بــه نتیجه 
به صــورت »هدف، وســیله را توجیــه می کند.« اقدام نشــود. 
برای انجــام تکلیــف نمی تــوان خــالف تکلیــف انجــام داد. 
بی توجهــی بــه ایــن اصــل موجبــات افــت شــدید اخــالق در 
سیاســت عملــی شــده و می شــود. همچنیــن توجــه بــه ایــن 
اصل، فرد را به آرامش روانی از اقدامات گذشته )عدم حزن( 

و عدم نگرانی از آینده )عدم خوف( می رساند.
    تکلیف گرایــی بــه معنــای بی اعتنایــی بــه عــدم تــدارک 
تمهیدات جهت نیل به نتیجه نیست. نتیجه گرایی امام)ره( 
در تکلیف گرایــی موجــب شــده اســت کــه بــه »وحــدت« بــه 
مثابه یــک ارزش تردیدناپذیر توجــه کند. با »وحــدت« قدرت 
تولید می شــود و بــا تجمیــع قطره هــا در قالب وحدت، »ســیل 
بنیان کن« برای نفی ظالمان و رسیدن به پیشرفت اجتماعی 
ایجاد می شــود. وقتی نتیجه گرایــی در تکلیف کم رنگ شــد، 

آنگاه وحدت دیگر ارزش مطلق نیست و قابل تردید می شود.
    تکلیف گرایــی و اصالت به تکلیف یکــی از معجزات نظری 
در  متصلــب  واقعیــات  شکســت  بــرای  خمینــی)ره(  امــام 
سیاســت داخلــی و خارجی اســت. امــام)ره( بــا توســل به آن 
موفق شد عقالنیت معنوی اسالم را روزآمد و عقالنیت ابزاری 
کــم بــر مغــرب زمیــن بــا عنــوان »انتخــاب  دنیــای مــدرن حا

عقالیی« را فلج کرده و از کار بیندازد.

در عقالنیت 
ابزاری دنیای 

گفته  ن اواًل  مدر
می شود شما با 
توجه به وضع 

موجود نمی توانید 
به نتیجه های 
مورد نظر خود 

در سیاست 
دست یابید. این 
عقالنیت ابزاری 
می کوشد آنان را 
از دست یابی به 

نتایج مورد نظر 
ناامید و منصرف 

کند. ثانیًا این 
عقالنیت ابزاری 

بر آن است تا 
ینه  ن هز در تواز
ینه را  و نفع، هز

افزایش داده و نفع 
حاصله احتمالی 

را غیرعقالنی 
جلوه داده و در 
نهایت بر رفتار 

سیاسی عامالن 
کند اثرگذاری 

در عقالنیت ابــزاری دنیای مــدرن اواًل گفته می شــود شــما با 
توجه به وضع موجــود نمی توانیــد به نتیجه هــای مورد نظر 
خود در سیاست دســت یابید. این عقالنیت ابزاری می کوشد 
آنان را از دست یابی به نتایج مورد نظر ناامید و منصرف کند. 
ثانیًا این عقالنیت ابزاری بر آن است تا در توازن هزینه و نفع، 
هزینــه را افزایــش داده و نفع حاصلــه احتمالــی را غیرعقالنی 
جلوه داده و در نهایت بر رفتار سیاسی عامالن اثرگذاری کند.

 امام خمینی)ره( در سرنگونی شــاه با منطق نظریه تکلیف و 
اینکه ما به دنبال انجام تکلیف هستیم و نتیجه »سرنگونی 
شــاه« فرعی اســت، »انتخــاب عقالنــی« شــاه و حامیــان او و 
حتــی برخــی خیراندیشــان را فلــج می کنــد و امــکان نفــوذ به 

واقعیت متصلب و تغییر در آن را پیدا می یابد.
امروزه همین منطــق تکلیف مدارانه در بحریــن در حال فلج 
کمــان  کــردن منطــق »انتخــاب عقالنــی« مغــرب زمیــن و حا
بحرین و حامیــان منطقه ای آنان اســت. آنان می کوشــند تا 
با افزایش هزینه برای انقالبیون بحرین و ناامید کردنشــان، 
آنان را از پیگیــری مطالبات منصــرف کنند؛ امــا منطق رفتار 
سیاســی تکلیف مــدار اصالــت را بــه تکلیــف می دهــد نــه بــه 

نتیجه مورد عنایت رقیب.
رفتار سیاســی در تحــوالت جــاری جهان اســالم میــدان کارزار 
دو نظریــه رقیــب »انتخــاب عقالیی« مغــرب زمین از یک ســو 
و »انتخاب عقــل معنــوی تکلیف مدار« از ســوی دیگر اســت. 
گزاره »تکلیف، اصل است و نتیجه )تحقق مطلوب سیاسی( 
ع بر آن اســت« به معنای بی اعتنایی به »نتیجه« نیســت؛  فر
زیرا تــالش مؤمنانه در سیاســت، معطــوف به تغییــر واقعیات 
نامطلــوب و درونی ســازی اهداف دیــن در جهان فــردی خود 
و ســپس برونی ســازی آن در جهــان جامعه و سیاســت اســت. 
بنابراین گزاره دوم یعنی »نتیجه، در رفتار سیاسی معطوف به 
تکلیف مهم اســت.« هم موضوعیت پیدا می کنــد. این گزاره 
خود جزء مقوم و به تعبیری شــکل دهنده خود تکلیف اســت. 
»رفتــار سیاســی معطــوف بــه تکلیــف« در عقــل معنوی ســه 

آسیب شناسی دارد.
بصیــرت  و ضعــف  شــناختی  رکــن  در  آســیب نخســت   
اســت؛ نظیر دســت زدن به عملیات تروریســتی، آدم کشــی، 
مسلمان کشــی و شیعه کشــی با انگیــزه دینی و بــرای ورود به 

بهشت!
    آسیب دوم ضعف انگیزه الهی و ناخالصی و نیت فاسد در 
عمل که فرد را در رفتار سیاسی از درون پوک می کند و صفای 
درون را از او می گیرد. این آســیب هم خــود او و هم دیگران را 

ضایع و ظلمانی می کند.
    آســیب ســوم عــدم تــوازن در نسبت ســنجی »تکلیــف و 
نتیجه« در عمل است. از یکسو مســامحه و کوتاهی در عمل 
موجب عــدم تحقق تکلیف اســت. از ســوی دیگــر »نتیجه« 
ع و انجــام خــود تکلیف اصــل اســت. نباید برای رســیدن  فر
ج از قــدرت کارگزارانه و  بــه مطلــوب سیاســی کــه بعضــًا خــار
اختیارمدارانه ماست دســت به عمل غیرشرعی زد و سیاست 
ع بودن  را با گنــاه آلوده ســاخت. در این صورت اســت که فــر
نتیجه موجب آرامش درونی و آســیب ندیــدن فرد در طوفان 

دنیای پر استرس سیاست می شود.      



کـه روز مجلـس شـورای اسـالمی نامگـذاری شـده  بـه مناسـبت دهـم آذر 
و  فـردی  زندگـی  در  آن  و جایـگاه  بـه موضـوع مشـورت  را  اسـت، بخشـی 
اجتماعـی اختصـاص داده ایـم و مطالـب زیـر را برای شـما تـدارک دیده ایم؛ 
و  االسـالم  حجـت  قلـم  بـه  شـوری  مبارکـه  سـوره   39 و   38 آیـات  تفسـیر 
آیـت اهلل بهجـت دربـاره دوری  از  قرائتـی، توصیـه ای اخالقـی  المسـلمین 
کـردن والدیـن  از خودرأیـی و توجـه بـه نظـرات دیگـران، شـیوه مشـورت 
بـا فرزنـدان و آمـوزش فرهنـگ مشـورت بـه آنهـا، ویژگی هـای یـک مشـاور 

امیرالمؤمنیـن. نـگاه  خـوب، مشـورت در 

اندیشه
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ْمُرُهْم ُشــوَری 
َ
ــاَلَة َوأ َقاُمــوْا الّصَ

َ
ِهــْم َوأ ِذیــَن اْســَتَجاُبوْا ِلَرِبّ

َ
َواّل

َصاَبُهُم اْلَبْغی 
َ
ِذیــَن ِإَذ آ أ

َ
ــا َرَزْقَناُهْم ُینِفُقوَن * َواّل َبْیَنُهْم َوِمّمَ

ُهْم َینَتِصُروَن؛ و کســانی که دعوت پروردگارشــان را اجابت کرده و 
نماز را بر پا داشته و کارشان با مشــورت میانشان انجام می گیرد و از 
آنچــه روزی شــان داده ایــم انفــاق می کنند  و کســانی که هــرگاه به 

آنان ستمی رسد )تسلیم نمی شوند و( یاری می طلبند.
طلحه و زبیر بــه حضرت علی)ع( گفتند: ما به شــرطی با تو هســتیم که در هر کار با ما مشــورت 
کنــی، زیرا حســاب مــا از دیگــران جداســت، حضــرت فرمودند: »نظــرُت فــی کتاب اهلل و ســّنة 
رسوله فامضیت ما داّلنی علیه و اتبعته و لم احتج الی آرائکما فیه وال رأی غیرکما ولو وقع حکم 

لیس فی کتــاب اهلل بیانــه وال فی الســّنة برهانــه و احتیج الی 
المشــاوره فیــه لشــاورتکما فیــه« مــن در کتــاب خدا و ســّنت 
رســول او نگاه می کنم هر چه بود پیروی می کنــم و نیازی به 
رأی و مشــورت شــما و دیگران ندارم ولی هرگاه امری بود که 
در کتاب و ســّنت برهانی بر آن نداشــتم و نیاز به مشورت بود 

با شما مشورت خواهم کرد.
کید  در آیه 38، نظام شــوری بــرای اداره امور جامعه مــورد تأ
قــرار گرفته و بــه همیــن جهت این ســوره شــوری نــام گرفته 
اســت. ما نیز بــه همین مناســبت، بخشــی از روایــات در باب 

مشورت و شوری را در اینجا می آوریم.
»شــاور العلمــاء الصالحین« با دانشــمندان وارســته مشــورت 
کــن. »واجعــل مشــورتک مــن یخــاف اهلل« در مشــورت خود 
کســانی را قرار ده که خدا ترس باشند. »شــاور المّتقین اّلذین 
یؤثرون االخرة علی الدنیا« با اهل تقوی کــه معاد را بر معاش 
ترجیح می دهند مشورت نما. »خیر من شــاورت ذوی النهی 
والعلم و اولــوا التجارب و الحــزم« با عقالیی کــه دارای علم و 
تجربه هستند مشــورت کن. »ال تدخّلن فی مشورتک بخیاًل 
و ال جبانًا و ال حریصا« با افراد بخیل و ترسو و حریص مشورت 
مکن. »رأی الرجل علی قدر تجربتــه« ارزش هر رأی به مقدار 
تجربه صاحب رأی است. »أن یکون حّرًا متدّینًا صدّیقًا و ان 
تطلعه علی ســّرک« با افرادی مشــورت کن که راستگو باشند 
گاه کن تا بتواند  و وابستگی نداشــته باشــند و او را بر راز خود آ
رأی جامع و کامــل ارائه دهد. »مشــاوره العاقل الناصح رشــد 
و یمن و توفیق من اهلل« در مشــورت با عاقل خیرخواه رشــد و 
برکت و توفیق الهی اســت. »شــاور فی امورک من فیه خمس 
خصــال...« در کارهــای خود با کســی مشــورت کن کــه در او 

پنج خصلت باشد: عقل، علم، تجربه، خیرخواهی و تقوا.
کثر مردم اهل اندیشــه نیســتند،  با اینکه قــرآن می فرمایــد: ا
کثرهم ال یعلمون«، بســیاری از آنان  کثرهم ال یعقلون«، »ا »ا
کثرهم فاســقون« و بســیاری در برابر حّق تسلیم  فاســقند، »ا
کثرهم للحق کارهون« پس سفارش به مشورت  نیســتند، »ا
کثرّیِت مردمی را در نظر دارد که گرفتار  برای چیســت؟ قرآن ا
کثر المّتقین«  شرک و فساد و هوس هســتند و هرگز مرادش »ا

کثر المؤمنین« نیست. و »ا

      فواید مشورت
     احتمال خطا را کم می کند.

     استعدادها را شکوفا می کند.
    مانع استبداد می شود.

گــر بــا مشــورت کامیــاب      مانــع حســادت دیگــران اســت. ا
شــدیم چون دیگران رشــد ما را در اثر فکر و مشورت خودشان 
می دانند نســبت به ما حســادت نمی ورزند. فرزندی که رشد 
می کند هرگز پدرش به او حســادت نمی ورزد، چون رشــد او را 

بازتابی از  رشد خود  می داند.
    امــداد الهی را بــه دنبــال دارد، در فرهنگ دینی ماســت که 

»یداهلل مع الجماعه«
ح را پخته و جامع می کند. »من      استفاده از آرای دیگران طر

شاور الرجال شارک فی عقولها«

اندیشهاندیشه

ازبیݡگانݡگان
مشورت
نخواهید

تفسیر آیه 38 و 39 
سوره شوری

حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی
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    مشــورت نوعــی احتــرام بــه مــردم اســت، ممکــن اســت 
در مشــورت حــرف تــازه ای بــه دســت نیایــد ولــی احتــرام به 

شخصّیت مردم است.
    وســیله شــناخت دیگران اســت. تا مرد ســخن نگفته باشد 
عیب و هنرش نهفته باشد با مشورت می توان درجه علمی و 

فکری و تعّهد و برنامه ریزی افراد را شناخت.

      مشورت حقیقی
آیا مشــورت پیامبر با مردم جنبه ظاهری داشــت؟ هرگز، زیرا 
گر مشــورت می فرمــود و خــالف آن را انجــام می داد نــه تنها  ا
به اّمــت احتــرام نگذاشــته بــود، بلکه بــه نوعــی روح آنــان را 
کــرم در جنگ هــای بــدر، ُاحد،  جریحــه دار می کــرد. پیامبــر ا
خندق، حدیبیه، جنگ با بنی قریظه و بنی نظیر و فتح مّکه 

و جنگ تبوک با مسلمانان مشورت فرمود.
مشورت در مســائلی اســت که مربوط به مردم باشــد، ولی در 
اموری کــه مربــوط بــه خداوند اســت نظیــر بعثــت، امامت و 
عبــادت، جــای مشــورت نیســت. نمــاز پیمــان الهی اســت، 
»الصــاله عهــد اهلل« عهــد خــدا را بایــد انجــام داد و نیــازی به 
مشورت ندارد. امامت و رهبری اّمت نیز عهد الهی است، زیرا 
همین که حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرد که نسل 
او رهبر جامعه شــود، خداوند فرمود: رهبری و امامت پیمان 
و عهد من است و ســپردن آن مربوط به گزینش من است نه 
گر از شخصی ظلمی سربزند الیق رهبری نیست،  دعای تو و ا
»الینال عهدی الظالمین« پس در رهبری اّمت، باید تســلیم 
او باشــیم، چنانکــه قــرآن می فرمایــد: »انی جاعلــک للناس 
امامًا« امامت به انتخاب من است. اسالم دین جامع و کامل 

است و در همه امور پرداخته است:
    در مسائل اعتقادی: »آمنوا و یتوّکلون«

    در مسائل اخالقی: »یجتنبون، یغفرون«
    در مسائل اجتماعی: »شوری بینهم«

     در مسائل عبادی: »اقاموا الصاله«
    در مسائل اقتصادی: »ینفقون«

    در مسائل سیاسی و نظامی: »ینتصرون«
ع آمده که نشان  جالب اســت این صفات در قالب فعل مضار

استمرار است.

      پیام های آیه
    مؤمن اســتبداد نــدارد، اهل انزوا نیســت و بــه رأی دیگران 

احترام می گذارد. »و امرهم شوری بینهم«
    آنچــه مــورد ســفارش اســت، اقامــه نمــاز اســت نــه فقــط 
خوانــدن نمــاز. )یعنی انجــام باشــکوه نماز بــا تمام شــرایط( 

»اقاموا الصاله«
     حساب نماز از ســایر عبادات جداســت. )با اینکه نماز جزو 
گانه آمده  امور موجب اســتجابت رّب اســت، ولی نام آن جدا

است.( »استجابوا لرّبهم و اقاموا الصاله«
    شوری و مشورت، مربوط به امور اجتماعی مردم است، نه 

احکام و دستورات دینی. »امرهم شوری بینهم«
    از بیگانگان نظریه نخواهید. »بینهم«      

مراقبچاه
هالݡکتباشید

از اشــــتـــــــــــباه 
مــــدیـــــــــــــــــر و 
ســــیاست؛  صــــــــاحب 
]این اســت که[ انسان 
نبــــــــــــــــاید به واســطه 
کثریــت اطرافی هــای  ا
کــه نخیــر  از اشــتباهش خاطــر جمــع باشــد،  او 
]اشــتباهی[ نکــرده، اشــتباهی نیســت! این همه 
جمعیــت هم تابعش هســتند. هر فرد فــردی باید 
خــودش را در افــکارش متفــّرد )مســتقل( بداند و 
شــاید  خــودش.  اطرافی هــای  بــه  نکنــد  نــگاه 
بیچاره ها تابعند. فکرشــان هم تابــع فکر دیگران 

است؛ تا این درجه؛ کأنه فکر ندارند.
و لو مشاورت، و لو از مشورت ]با افرادی[ که خیلی 
کامــل هم نیســتند، دســت بردار نباشــد. شــاید در 
بین همیــن افرادی کــه با آنهــا مشــورت می کند و 
خیلی هم استادکار نیســتند، یک کلمه ای بشنود 
و از آن کلمه، چیزی اســتفاده کند. خیلی عجیب 
و غریب! گفتند به استاد: هر کسی اشکال می کند 
در درس شــما، شــما به حرف هایش تــا آخر گوش 
می دهید. اینها خیلی از اغالط ]حرف های اشتباه 
گفــت: مــن از  و بی ربــط[ را می گوینــد. ]اســتاد[ 
حرف های اینها یک چیزهای دیگری می فهمم. 

چه کار دارم خودشان بفهمند یا نفهمند!
بالخــره؛ نبایــد از احتیــاط دســت برداشــت! خــدا 
می داند چــه چیزهایی هــم ]به برکــت احتیاط در 
امــور[ بفهمــد انســان، کــه ]به طــور عــادی[ تأمل 
زیــاد می خواهــد تــا بــه آنهــا برســد. خــدا کنــد کــه 
همین احتیــاط در کار را هم ما تشــخیص بتوانیم 
دفعــه ای  یــک  این صــورت[  غیــر  ]در  بدهیــم. 
می شــود،  واقــع  کــت  هال چــاه  در  کــه  می بینــد 
]درحالی که[ بــه قصد قربت هم ایــن کار را انجام 

می دهد.      

آیت اهلل العظمی بهجت

آیا مشورت پیامبر 
با مردم جنبه 

ظاهری داشت؟ 
گر  یرا ا هرگز، ز

مشورت می فرمود 
و خالف آن را 
انجام می داد 

نه تنها به اّمت 
احترام نگذاشته 

بود، بلکه به 
وح آنان  نوعی ر

یحه دار  را جر
می کرد. 

کرم در  پیامبر ا
جنگ های بدر، 

حد، خندق، 
ُ
ا

حدیبیه، جنگ 
یظه  با بنی قر
و بنی نظیر و 
فتح مّکه و 

جنگ تبوک 
با مسلمانان 

مشورت فرمود
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خیلــی از والدین بــرای ســالمت فرزندانشــان نگران 
هستند و از هر نظر از آنها مراقبت می کنند اما یادشان 
مــی رود کــه بهتریــن دارو بــرای ســالمت فرزنــدان، مشــورت 
گرفتن اســت. مطالعات نشــان می دهد، مشــورت گرفتن به 
عمــر بچه هــا اضافــه می کنــد. شــاید بگوییــد فرزنــدان مــا 
خودشــان را عقل کل می دانند و در هیچ یک از مسائلشان با 
ما مشــورت نمی کنند. اشــکالی ندارد آنها می خواهند تجربه 
کننــد تــا زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. امــا شــما بایــد در مورد 
کارهایتان با آنها مشورت کنید تا فرهنگ زندگی با مشورت را 

به آنها بیاموزید.
گر تربیت مشــورتی برای یک جوان عادت شــود به او کمک  ا
می کند تا با کمک یادگیری از افــراد با تجربه، قدرت تفکرش 
رشــد کند، جوانب مختلف یک موضوع را بررسی کند، کمتر 
آزمون و خطــا کند، بیشــتر به رعایــت ادب اجتماعــی پایبند 
بماند و زمینه انس بیشــتر با خدا و مشــورت گرفتن از عالمان 

دین خدا را تجربه کند.

      تمرین های مشورت خواهی از نوجوان
فوت اول کــوزه گری این تربیت، قدم اولی اســت که والدین 
بایــد بردارنــد و بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه آنهــا از جــوان 
مشــورت بخواهنــد. احتمــااًل از خودتــان می پرســید: مگــر 
می شــود؟! مشــورت از آدم هایی که چیزی بلد نیســتند و کم 
کوچک تــر مشــورت بگیــرد؟  تجربه انــد؟ چطــور بزرگ تــر از 
این همان خشــت اولی اســت بــرای اینکه که همــه اعضای 
خانواده بــاور کنند »همه چیــز را همگان دانند«. »ندانســتن 
عیب نیست، نپرسیدن عیب است« و... وقتی بزرگ ترهای 
خانه اهل نظرخواهی و مشــورت از فرزندان بشوند؛ جوان به 

خود نهیب می زند که من هم حتمًا به مشورت نیاز دارم.
در مرحله اول تربیت مشــورتی پدر و مادرهــا باید به چند ریزه 

کاری را در رفتار با جوان و نوجوان توجه کنند:
شــاید مثل فیلم ها دور یک میزگرد جمع نشــوید و بگویید که 
می خواهــم از تو مشــورت بگیــرم امــا از تکنیک اســم گذاری 
کنیــد. وقتــی نظــر او را پرســیدید و او جــواب داد،  اســتفاده 
بگوییــد: »چــه مشــورت دقیقــی، ایــن یــه مشــورت عالیــه« 
شــاید جواب او به معنی واقعی مشورت نباشــد اما تکرار اسم 

مشورت در عادت دهی جوان ها اثرگذار است.
مادرهــا خیلی مهم انــد: هرچــه مادرها عــادت کننــد از پدرها 
مشــورت بگیرنــد و ایــن را علنــی هــم کننــد؛ آمــوزش بچه ها 

ݡکاریݣݣنݡکنیمݣݣتاثریابروددیوارݣݣݡکج!
والدین، فرزندان و مسأله مشورت
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آســان تر می شــود. ممکــن اســت فرزندتــان نظــر خوبــی هم 
برای مشــورت خواهــی شــما نداشــته باشــد؛ در ایــن صورت 
تشــکر کنیــد و بگوییــد از ایــده ات بــرای کامــل کــردن فکــرم 
اســتفاده می کنــم. هرگــز ایــن جملــه را بــه زبــان نیاوریــد که 
»این را می دانســتم«؛ زیرا شــنیدن متداول این جمله، برای 
احســاس مفید بودن جوان و تالش او برای رشــد مضر است. 
مشورت را برایش شیرین کنید. والدین بهتر از هرکسی فرزند 
را می شناســند پس برای باال رفتن اعتماد به نفس فرزندتان 
گاهــی و توانــش از او مشــورت بخواهید تــا بدون  در حیطــه آ

جواب نماند.

      هر  بزرگتری مشاور می شود؟
شــما بــه عنــوان والدیــن بایــد بــه جــوان خــود یــاد بدهیــد با 
چه آدم هایــی می تواند مشــورت کند و چه کســانی شــرایط و 
صالحیت مشــورت گرفتن را دارند. جدی تر از این ســؤال که 
ح می شود که  آیا هر بزرگ تری مشــاور اســت؛ این ســؤال مطر
چــه کســی صالحیــت مشــاور شــدن بــرای جــوان را دارد؟ از 
نکته های تربیتــی نهج البالغــه می توان فهمیــد: اول اینکه 
ج و  مشــاور نباید بخیل باشــد چــون او را از کار بهتری کــه خر
هزینه داشــته باشــد نهــی می کنــد. دوم: مشــاوری که ترســو 
باشــد روحیه جوان را سســت می کند. ســوم: بدترین مشــاور 
کســی اســت که آدم های پرخطا هم بــا او مشــورت می کنند. 
پــس بزرگ تری کــه این 3 ویژگــی منفی را داشــته باشــد یا به 
تعبیر امیرالمؤمنین)ع( همزمان با هم قــدرت فکری و کردار 
خــوب را نداشــته باشــد، نمی توانــد بــرای هیــچ کس مشــاور 

خوبی باشد.

      مشاور  را  امتحان کنید
مشورت گرفتن، تســلیم کردن شــش دانگ حق انتخاب به 
فرد دیگری نیســت و حتی بعد از انتخاب مشــاور، جوان باید 
او را محــک بزند. به فرمــوده امام علی)ع( ســه شــرط، بعد از 
تجربه داشــتن، برای امتحان کــردن صالحیت یک مشــاور 
الزم اســت: 1- در گفتــن حــرف حــق صریــح باشــند. مثــاًل به 
فرزندتــان یــاد دهید در مــورد یک ســؤال حل شــده مشــاور را 
امتحان کنــد، ببیند آیا تــوان بیــان صادقانه جــواب را دارد؟ 
2- در آنچه خدا برای دوستانش نمی پسندد یاری ات نکند. 
مثاًل جوان در اول مشــاوره می تواند نظر مشــاور را درباره یک 
عادت بد امــا رایج جامعه بپرســد تــا بداند این مشــاور جواب 
عامیانه می دهد یا خداپسندانه. 3- دائم دنبال تأیید حرف 

ما نباشد و جرأت بیان اشتباهات جوان را داشته باشد.

      حرفه ای مشورت بگیر
باید بــه جــوان کمک کــرد کــه عالقه اش بــه مشــورت بدون 
افراط و تفریط باشــد. مثاًل یــک فرد اهل مشــورت را که افراط 
و تفریط ندارد برای او الگو کنید؛ یا از یــک فرد موفق که اهل 
مشــورت اســت به بزرگی یــاد کنیــد. بیــن اعضای خانــواده، 
شــخصیت فیلم ها و... دنبال الگو باشید تا به صورت عملی 
نتیجه مشورت در زندگی را به جوان نشــان دهید. از طرفی، 

ممکن اســت جوان خیلی به مشــورت وابسته شــود تا جایی 
که بخواهــد برای هــر کار کوچکی هم از دیگران نظر بپرســد. 
ایــن طــور وقت هــا او را بــی جــواب بگذاریــد و بگوییــد: »این 
مسئله جزئی اســت و تصمیم خودت از همه دقیق تر هست. 

من به تو اعتماد دارم.«

      تمرین هایی برای مشورت گیری جوان از دیگران
کنــد: شــاید الزم  او بایــد بتوانــد موضــوع را درک و توصیــف 
باشــد به جوانتــان بگویید که جــواب ســؤالش را نمی دانید و 
بهتر اســت از فرد دیگری مشــورت بگیرد امــا می توانید با هم 
گاه بروید. در هر صــورت نیاز  پیش یک عالــم و متخصــص آ
جوانتــان در این مرحله این اســت که با بیان روشــن، ســؤال 

ح کند. و خواسته اش را با شما یا فرد مطمئن دیگری مطر

      مشاوران را بشناسد
مشــورت همانقدر که می تواند ادب و تفکر اجتماعی را فعال 
کند، به جوان در تشخیص اینکه نیاز او را چه کسی می تواند 
گر جوانتــان بخواهد بداند  برطرف کنــد هم کمک می کنــد. ا
چــه اســتعدادی دارد معلم هــا و روانشناســان می تواننــد بــه 
گــر ســؤال دینی داشــته باشــد جایی مثل  او کمک کننــد اما ا
مسجد و روحانیون و امام جماعت ها کمک کننده اند. به او 
بیاموزید که هرکس را برای کاری ساخته اند و تخصص های 
افراد با هــم فــرق دارد. ایــن روش، گفتن »نمی دانــم« را هم 

برای والدین راحت تر می کند.

      بهترین را انتخاب کنید
از بیــن افــراد مختلفی هــم کــه بــرای ســؤال او جوابــی دارند 
باید بهترین را شــناخت. به ایــن حدیث امام علــی)ع( توجه 
کنید: هرگاه به مشــورت نیازمند شــدی، نخست به جوان ها 
مراجعــه نما زیــرا آنــان ذهنی تیزتــر و حدســی ســریع تر دارند. 
ســپس نتیجــه را بــه نظــر میانســاالن و پیــران برســان تــا آن 
را پیگیــری نمایــی و عاقبــت آن را بســنجی و بهتریــن راه را 

که تجربه آنان بیشتر است. انتخاب کنی چرا

      جمع بندی، ارزشیابی و نظر شخصی
قرار اســت جــوان یــاد بگیــرد مشــورت کنــد امــا در کنــار این، 
همیشه باید تمرین کند که منفعل نباشد و با تفکر به بررسی 
شــرایط بپردازد. بعد از اینکه از شما یا دیگری مشورت گرفت 
از او بپرســید: »نظر خودت چیســت؟ حاال چی فکــر می کنی؟ 

چه نکته جدیدی از مشورت به ذهنت رسید؟«

      به نصف آنچه می گویید، عمل کنید
گر به جــوان کمــک کنید تا هــدف و ســؤالی که بــه خاطر آن  ا
مشــورت گرفته جدی شــود؛ نوبت آن اســت کــه بداند وقت 
عمل اســت. دلخوش شــدن بــه مشــورت بهترین مشــاورها 
هم ربطی به موفقیت پیــدا نمی کند مگر اینکــه عمل هم در 
کنارش باشــد. مریضی که با نظر خودش به بخشی از نسخه 

دکتر عمل کند و بخشی را رها کند درمان نمی شود.      

قرار است جوان 
یاد بگیرد مشورت 

کنار  کند اما در 
این، همیشه باید 

که  کند  ین  تمر
منفعل نباشد و 

رسی  با تفکر به بر
شرایط بپردازد. 
بعد از اینکه از 
شما یا دیگری 

گرفت از  مشورت 
او بپرسید: »نظر 

خودت چیست؟ 
حاال چی فکر 
می کنی؟ چه 

نکته جدیدی از 
مشورت به ذهنت 

رسید؟«
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انســان نباید در امــور زندگــی، خودرأی باشــد و ارزشــی برای 
دیگران قائل نشود چون زندگی برای او سخت خواهد بود. 
کــم بدانید و در  گر شــما در تمام امــور زندگی، رای خــود را حا ا
مواجهه بــا نظــرات دیگران بــا چهره خشــن و اخمــو برخورد 
کنید اطراف شــما خالی می شــود و شکســت از آنچــه که فکر 
می کنید بــه شــما نزدیکتــر خواهــد شــد. خداونــد در خطاب 
کــرم )ص( چنیــن می فرماید: َو َلــْو ُکْنَت  خودش بــه پیامبر ا
َفّظا َغلیَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفّضوا ِمْن َحْوِلَک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْســَتْغِفْر 
گر خشــن و ســنگدل بــودی، از  ْمر. و ا

َ
َلُهــْم َو شــاِوْرُهْم ِفــی ْال

کنــده می شــدند.پس آنهــا را ببخــش و بــرای  اطــراف تــو پرا
آنها آمــرزش بطلب و در کارها با آنها مشــورت کــن. آیا پیامبر 
نیــازی به مشــاوره دیگران داشــته اند؟ جواب آن مشــخص 
اســت؛ خیر امــا بــرای اینکــه دیگــران احســاس ارزشــمندی 
کننــد و ببینند کــه پیامبــر آنها بــرای حــرف آنهــا ارزش قائل 
می شود، خداوند دســتور داده تا مشــاوره بگیرند. برای یک 
مشاور خوب و دلسوز، خصوصیاتی ذکر شده است که برخی 

از آنها را می خوانیم:

      1. امین و رازدار باشد
مشاور برای اینکه بتواند در هنگام مشاوره تسلط داشته باشد 
و راه هــای حل مشــکل را به خوبی بیــان کند، بایــد اطالعات 
خــود را در اختیــار او قرار دهیــد، اطالعاتــی که دوســت ندارید 
گر مشاور رازدار نباشد و اطالعات  گاه شود. ا هیچ کسی از آنها آ
شــما را در اختیار دیگران قرار دهد، نه تنها ســودی برای شــما 
نخواهد داشــت بلکــه آرامش را از زندگی شــما می برد. مشــاور 

باید حافظ اسرار ُمراجع باشد و از آنها سوء استفاده نکند. 

راه ســاده ای وجــود دارد بــرای اینکــه آرا و اندیشــه های دیگــران را بــه اندیشــه خود 
اضافــه کنید و در کنــار دانش خــود از آنها نیز اســتفاده کنید و این راه ســاده، مشــاوره 
کنــار دانــش خــود داشــته باشــید بــدون اینکــه  اســت. شــما می توانیــد آرای دیگــران را در 
سختی هایی که آن فرد کشیده اســت را متحمل شــوید. پس در کارهای مهم خود از نظرات 
گاه اســتفاده کنید تا گام به گام به ســمت موفقیت در زندگــی و اهداف خودتان  افراد عالم و آ
نزدیک شــوید. کاماًل بدیهی است که یک شــخص نمی تواند با این گستردگی های علمی به 
تمام علوم و دانش ها مسلط و متخصص شود. پس برای اینکه بخواهید یک کاری را شروع 
گزیر هســتید که از نظرات مشــاوران ســالم و صالح اســتفاده  کنید و تصمیم منطقی بگیرید نا
کنید. امام علی)ع( فرمودند؛ شایســته انســان خردمند اســت کــه رأی و نظر خردمنــدان را بر 

رأی خویش بیفزاید. 
کت می کشــاند و ســهم شــما  گاه یک فکر خام و یک کار ناپخته، انســان را تا مرز نابودی و هال
از این زندگــی زیبا چیزی جــزء تباهی نخواهد شــد. اما این مشــورت اســت که می تواند شــما 
را از نابــودی نجات دهد و در مســیر ســعادت قرار دهد. مشــاوره گرفتــن بدین معنا اســت که 
رأی دیگــران در کنار رأی شــما باشــد و تفکــرات شــما را افزایش دهد نــه اینکــه باعث کاهش 
گاهی شما شــود. مشــورت گیرنده باید پیش از مشورت، در گزینش مشــاور بیندیشد و  دادن آ

به کسی مراجعه کند که عقلش او را تایید می کند.

عقلهامرعقلرا
یاریدهد

یک مشاور خوب چه ویژگی هایی دارد؟

سجاد رستمی چورتی
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      2. راستگو باشد
یــا  ورزشــی  یــا  تحصیلــی  مشــاوره  بــرای  اوقــات  گاهــی 
گر مشــاور برای  خانوادگــی…. بــه مشــاور مراجعه می شــود. ا
دلخوش کردن طــرف مقابلش، نقاط مثبــت و منفی را به او 
راســت نگوید یا اینکه راهکارهای اشــتباه را در مســیر زندگی 
آنها قــرار دهد، این مشــاوره ضــررش چندیــن برابر بیشــتر از 
ســودش خواهد بود. مشــاورانی که صفت صداقت را ندارند 
همانند ســراب هســتند که بیشــتر باعث فریب شــما هستند 
تا هدایت شــما. امیرالمؤمنین علــی)ع( فرمودند: با دروغگو 
مشــورت مکن؛ زیرا دروغگــو ماننــد ســراب، دور را در نظرت 
نزدیک و نزدیــک را دور نشــان می دهــد. وقتی در مشــاوره، 
واقعیت ها گفته نشود ممکن است لطمات جبران ناپذیری 
به فرد زده شــود و او را تبدیل بــه فردی بی فایــده در جامعه 
کند. البته چگونــه گفتن آن نیز از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
اســت که مشــاور باید با هنر خــودش آن را بیان کند. مشــاور 
بایــد کســب منــش صحیــح را ســرلوحة کار خــود قــرار دهد و 

سختکوش و پرتالش باشد و صداقت را فراموش نکند.

      3. وقت بگذارد
وقتــی بــه شــما مراجعــه می کننــد و مشــکالت خــود را بیــان 
می کنند یعنی به یک بن بســتی رســیدند کــه بــرای رهایی از 
آن نیــاز به یک مشــاوره صحیح و درســت دارند. بــرای اینکه 
نظــر درســت بــه او ارائــه دهیــد نیــاز اســت بــه صحبت هــای 
او خــوب گــوش دهیــد و وقــت بگذاریــد بــرای او و در نهایــت 
گر شــما وضعیت  بتوانیــد بهترین راهــکار را پیشــنهاد دهید.ا
مشورت گیرنده را نشناسید و نقاط قوت و ضعف او را ندانید، 
گر تشخیص شما به  نمی توانید بهترین راهکار را بیان کنید. ا
عنوان یک مشاور اشتباه باشد، مشکلی را حل نمی کنید بلکه 
کار را سختتر خواهید کرد. همانگونه که یک متخصص قلب 
گر در تشــخیص خودش دچار اشتباه شــود باعث مرگ بیمار  ا
گر تشــخیص صحیح و درست داشــته باشد  خود می شــود و ا

می تواند جان دوباره ای به او ببخشد.

      4. مورد اعتماد باشد
مشــاور بایــد کســی باشــد کــه در مقایســه بــا دیگــران، بیش 
از همه بــه او اعتمــاد داشــته باشــید، یعنــی فردی باشــد که 
گر این طور نباشد،  شایستگی مشاوره دادن را داشته باشد. ا
دارید ندانسته و ناخواســته عرصه سوءاستفاده از خودتان را 
گر اعتماد پیدا کردید نســبت به  برای دیگران بــاز می کنید. ا
او، هم خودتــان آرامش خواهید داشــت چون مــی دانید که 
راز شــما در خطر نیست. هم خود مشتور احســاس لذت دارد 

چون نزد دیگران به درجه مقبولیت رسیده است.

      5.  دغدغه داشته باشد
مشــاور خوب باید کوشــش و تــالش خود را بــر این بگــذارد که 

مشــکل مشــورت گیرنــده را حــل کنــد و بــرای حــل آن، ذهن 
گر  خودش را درگیر کند و بهترین روش را بــه او ارائه دهد ولی ا
ذهن او از ارائه نظر درمانده شــد، نباید بیخیال بماند و بگوید 
من تالش خودم را کردم و نتوانســتم چاره ای بــرای حل این 
مشــکل پیدا کنم. بلکــه باید ایــن فــرد را بــه مشــاورانی که از 
لحاظ علمی و تجربی از او باالتر هستند ارجاع بدهد تا مشکل 
او را حل کنند.در کالم نورانی امام ســجاد)ع( نیز همین نکته 
گر رایی  اشاره شده است؛ حق مشــورت گیرنده این است که ا
گر نمــی دانی،  نیکــو برایــش ســراغ داری، بــه او ارائه دهــی و ا
او را به کســی کــه می داند رهنمون شــوی. کســی که به شــما 
رجوع می کنــد، نیاز دارد با شــفقت و مهربانی با او رفتار شــود و 
تمام امیدش بعد از خداوند به شــما بســته شــده تا مشــکلش 
گر شــما توانایــی نداریــد، باید مســیر دیگری  او را حــل کنید. ا
را نشــان او دهید تــا بتواند مشــکل خــودش را حل کنــد. امام 
سجاد)ع( فرمودند: اما حق کســی که نصیحتش می کنید یا 
از تو خواسته است که نصیحتش کنید بر تو آنست، روشت در 

حال نصیحت کردن نرم و گفتارت نیز دوستانه باشد.
 

      6. آرامش بدهد
برای حــل کــردن مشــکالت نیاز اســت کــه شــخص دارای 
آرامــش باشــد تــا بتوانــد در هنــگام تصمیم گیــری بهتریــن 
انتخاب را داشــته باشــد. شــخص مشــاور وظیفه دارد این 
آرامش و همدلــی را بــه او منتقل کنــد و بــا راهنمایی کردن 
به او بتوانــد کمک کارش باشــد. مشــکالت، اولیــن چیزی 
را کــه ســلب می کننــد آرامــش شــخص اســت و حــاالت او را 
پریشــان می کند و قــدرت تصمیم گیری در کارهــای مهم را 
گاهــی کاملی کــه از شــخص پیدا  از او می گیــرد. مشــاور بــا آ
می کنــد باید بــه نوعــی رفتــار و راهنمایــی کند که شــخص 
احســاس همدلی کند و به راحتــی بتواند با او مشــورت کند 

و به آرامش برسد.
  

      7. شجاعت داشته باشد
در واقع کســی که مشــاوره می دهد به عنوان راهنمای ما در 
گر او بصیرت داشته باشــد و قدرت شناسایی  زندگی اســت. ا
مسیر را داشته باشــد، اما توان به انتها رساندن کار را نداشته 
باشــد، آن مســیر را بــه شــما نشــان نخواهــد داد. فــردی که 
شــجاعت نداشــته با شــد، از کاه بــرای شــما کوه می ســازد و 

کارها را بزرگتر از آن چیزی که هستند نشان می دهند. 
کــه  مشــاور ترســو قطعــًا قــدرت و شــجاعت ایــن را نــدارد 
مشــورت کننده را از گرفتاری و مصائب و مشــکالت برهاند 
بلکه راه خــروج از آنها را بر مشــورت کننده تنگ می ســازد و 

او را گرفتار می کند. 
حضرت علــی)ع( در سفارشــی بــه مالــک اشــتر فرمودند: با 
فرد ترســو مشــورت نکــن زیــرا در کارهــا روحیــات را ضعیف 

می کند.      

گر مشاور برای   ا
کردن  دلخوش 

طرف مقابلش، 
نقاط مثبت و 

منفی را به او 
راست نگوید یا 

اینکه راهکارهای 
اشتباه را در مسیر 

زندگی آنها قرار 
دهد، این مشاوره 

رش چندین  ضر
برابر بیشتر از 

سودش خواهد 
که  بود. مشاورانی 

صفت صداقت 
را ندارند همانند 

سراب هستند 
که بیشتر باعث 

یب شما هستند  فر
تا هدایت شما
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بــه تکــروی و بــی نیــاز دانســتن خــود از مشــورت متمایل تــر 
می شــوند؛ به همین خاطــر بر آن شــدیم تا این امــر مهم را در 
دیــن مبیــن اســالم بــر اســاس آیــات و روایــات، خاصــه کالم 
گهربــار مولــی الموحدیــن، حضــرت علــی)ع( مــورد تبیین و 

بررسی قرار دهیم.
اهمیت شورا و مشورت در دین اســالم از آنجا روشن می شود 
کــه یکــی از ســوره های قــرآن بــه این نــام نازل شــده اســت. 
قــرآن عــالوه بــر اینکــه انجــام کارهــا بــا مشــورت را یکــی از 
نشــانه های اصلی ایمــان می شــمرد، آن را در ردیــف اعمالی 

رستݡگاریݣݣدرݣݣمشورتݣݣݡکردنݣݣاست
مشورت در نگاه امیرالمومنین)ع(

زهرا ساالری طرزقی

اســالم که حاوی جامع ترین قوانین برای ســعادت انسان هاســت، بر اساس سرشت 
انسان استوار شــده و ضامن تعالی جامعه انســانی اســت، با این وصف قطعًا اهمیت 
شــور و شــورا به عنوان یکی از مســائل مهم در دین اســالم در این تعالی مدنظر بوده اســت. با 
پیشرفت دانش و فناوری ضرورت تبادل اطالعات در میان انسان ها بیشتر نمایان می شود؛ 
چرا کــه تصمیم گیری هــای اجتماعــی در زمینه هــای مختلف زمانــی دقیق تر خواهــد بود که 
افراد صاحــب نظر در انجــام آن دخیــل باشــند؛ در واقع برخورد اندیشــه ها به صورت درســت 
می توانــد تصمیم گیری هــا را تعدیــل کنــد کــه در ایــن صــورت طبیعتــًا نتایــج بــه دســت آمده 

مطلوب تر خواهد بود.
متاســفانه در جوامــع امــروزی ایــن مســئله کمتر مــورد توجــه قــرار می گیــرد و افــراد روز بــه روز 
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چون نمــاز، زکات و انفاق قرار می دهد: »و کســانی که دعوت 
پروردگارشان را پذیرفتند، نماز را برپا داشتند و کارهایشان را 
با مشــورت یکدیگر انجام دادند و از آنچه روزی آنها کردیم، 

انفاق نمودند.« )شوری-38(
آیــه 23 ســوره بقــره تصمیم گیــری در مــورد گرفتــن بچــه از 
شــیر مادر را نیازمند مشــورت پدر و مــادر می دانــد؛ همچنین 
داســتان مشــورت ملکه صبــا بــا بــزرگان قومــش در رابطه با 
نامــه حضــرت ســلیمان)ع( و نمونه هــای بســیار زیــادی در 

قرآن که همگی اهمیت مشورت را گوشزد می کنند.
اهمیت این امــر تا بدانجاســت که حتــی افرادی ماننــد انبیا 
و امامان که انســان هایی کامل هســتند، از مشــورت بی نیاز 
نبوده انــد؛ چنــان کــه خداونــد در آیــه 159 ســوره آل عمــران 
صراحتًا به پیامبر دســتور می دهد که در امــور مهم با مومنان 
مشورت کند؛ این در حالی اســت که می دانیم آن حضرت نه 
تنها از نظر عقالنــی فوق افراد بشــر بوده، بلکه بــا عالم وحی 
نیز مســتقیمًا ارتباط داشــته اند، ولی با این حــال خداوند در 

این آیه می فرماید: »و شاورهم فی االمر.«

      مشورت عدالت خواهانه 
حضرت علــی)ع( در این باره ســخنی نیکــو دارنــد: »از گفتن 
ســخن حق و مشــورت عدالــت خواهانــه خــودداری نکنید؛ 
زیــرا مــن خــود را برتــر از آن نمی دانــم کــه اشــتباه نکنــم و در 
کارهــا از آن ایمن نیســتم، مگــر آنکه خــدا مرا حفظ کنــد.« بر 
طبق دســتور صریح خداوند در قرآن و سنت پیامبر، حضرت 
علــی)ع( در باب نیازمندی انســان به مشــورت خــودش را از 
آن مبرا نمی دانســت و در تصمیمــات مهم نظیــر جنگ ها با 
فرماندهان و ســران ســپاهش به شــور می نشســت و همواره 
تاکید می ورزید که هر شــخص دوراندیشی باید به کسی که از 
نظر درجه برتر از اوســت مراجعه کند؛ زیرا فضیلت هیچ کس 

کامل نیست و به شخص خاصی هم اختصاص ندارد.

      فواید مشورت
    1. مهم تریــن پشــتیبانی: آن حضــرت در سخنانشــان 
همواره به مشــورت به عنوان یک پشــتیبانی اشاره می کنند 

و می فرمایند: »هیچ پشتیبانی قویتر از مشورت نیست.«

    2. شــناخت موانــع و خطاهــا: آن حضرت برآننــد که هر 
کس از دیدگاه های دیگران استفاده کند موارد اشتباه و خطا 
را خواهــد شــناخت و در جایی دیگــر نیز مشــورت کننــده را از 

خطا و اشتباه مصون می دانند.

    3.شــرکت در عقــل مشــاوران: از مهمتریــن آثــار و فواید 
مشورت می توان به بهره مندی افراد از عقل و خرد مشاوران 
اشاره کرد؛ به همین خاطر اســت که آن حضرت می فرمایند: 
»کســی که بــا دیگــران مشــورت کنــد در عقــالی آنان شــرکت 

جسته است.«

    4. شــناخت سرشــت افــراد مورد مشــورت: ایــن مورد 
یکی از مهمترین آثار مشــورت محسوب می شــود؛ به همین 

خاطــر آن حضــرت می فرماینــد: »هــر گاه خواســتی سرشــت 
کســی را بشناســی بایــد بــا او مشــورت کنــی؛ زیــرا انســان در 
مشــورت از عداوت، ســتم و خوبی و بــدی آشــکار می گردد و 
اهمیت این مورد تا بدانجاســت که آن حضــرت فرموده اند: 
»با دشمنانت مشورت کن تا مقدار دشمنی آنها را بشناسی.«

    5. رســیدن به رســتگاری: این عامل نیز بــه عنوان یکی 
از مهمتریــن پیامدهــای مشــورت می توانــد مورد توجــه قرار 
گیرد، لــذا آن حضرت می فرمایند: »در امورات مشــورت کنید 
که رســتگاری در مشــورت کــردن اســت« و یا این ســخن که: 

»مشورت کننده به سوی رستگاری است.«
در بیان دیگر آثار و فواید این مهم باید خاطرنشان کرد که در 
دیدگاه اســالم، مشــورت کردن افزون بر مواردی که ذکر شد، 
انســان را از تنگناهــا می رهانــد، او را در انجــام امــور نیرومند 
می گرداند، همچنیــن مایه برکت و بصیرت انســان می گردد 
و او را به رضای خالق نزدیک می گرداند و یکپارچگی افکار را 

به خاطر تبادل نظر افراد به دنبال خواهد داشت.
نکته مهم دیگــر در باب امر مشــورت مربوط بــه مضرات بی 
توجهی به این امر مهم اســت؛ به همین سبب امام علی)ع( 
هشــدار می دهد کــه رایزنــی و مواظبت بــر آن واجب اســت و 
هــر کاری که بــدون مشــورت و همفکــری صورت پذیــرد، به 

درستی و کمال نخواهد رسید.

      مضرات عدم توجه به مشورت
    1. نابــودی: آن حضــرت بــه کــرات بــه ایــن پیامــد اشــاره 
داشــته و فرموده اند: »هر که اســتبداد در رأی پیــدا کند نابود 
می گردد.« و یــا می فرمایند: »مشــورت کردن همــان هدایت 
و راهیابی است و کســی که به رأی و اندیشــه ای بی نیاز شد، 

خود را در خطر و تباهی خواهد افکند.«

     2. پشــیمانی: بارهــا بــرای مــا اتفــاق افتــاده کــه بعــد از 
انجــام کاری یــا بیان صحبتــی از کرده خــود نادم و پشــیمان 
گشــته ایم؛ بــه همیــن خاطــر حضــرت علــی)ع( می فرمایند: 
»خردمند زبانش را آزاد نمی کند مگر پس از مشــورت با فکر و 
اندیشه و مراجعه به آن.« و یا این سخن که: »عاقل تا با فکر 
خود مشورت نکند، ســخن نمی گوید و نادان بدون مراجعه 
به فکر و اندیشه خود سخن می راند.« )این سخنان گویای 

این مطلبند که مشورت گاهی بر تفکر نیز صدق می کند.(

    3. نرســیدن به حق: حضرت علی)ع( در بیان این مورد 
از آثــار زیانبــار بــی توجهی بــه مشــورت بــر ایــن عقیده اند که 
هر کســی که مشــورت را ترک کند، بــه حقیقت نرســد، اگر چه 

پندارد که به حق رسیده است.

     4. متهــم شــدن بــه ظلــم و خیانــت: امیرالمؤمنیــن 
علــی)ع( در نامــه 52 نهــج البالغــه )بــه مالک اشــتر نخعی( 
ضمــن توصیــه ایشــان بــه اندیشــیدن در رفتــار کارگــزاران و 
ســپس منصوب نمودن آنها به کارهای مختلــف می افزاید: 
»هرگز بــه میل خود و بدون مشــورت بــا دیگران، آن هــا را به 
کاری نگمار؛ زیــرا دنبال هوا و هوس رفتــن و به رأی دیگران 
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توجه نکردن از موارد ظلم و خیانت محسوب می شود.«
اما ممکن اســت اینجا این سؤال مطرح شــود که ویژگی یک 
مشاور اصلح چیست؟ و در انتخاب یک مشــاور چه نکاتی را 
باید لحاظ کرد؟ در پاســخ به این ســؤاالت می تــوان به موارد 

زیر اشاره کرد:

      نکات ضروری در انتخاب مشاور
    1. تجربــه: حضــرت در بــاب اهمیت ایــن مــورد برآنند که 
خطاســت.  و  گمــان  دربردارنــده  تجربــه  بــدون  مشــورت 
همچنیــن در غررالحکــم می فرمایند: »برتریــن مردمی که با 

او مشورت می کنی باید دارای تجربه های فراوان باشند.«

    2. دانشمندی: طبق فرمایشــات امام علی)ع( این مورد 
بدان معناســت که یک مشــاور ورزیــده باید خیــر و مصلحت 
امــور را در نظــر گیــرد؛ بــه همیــن خاطــر ایشــان همــواره بــه 
اســتفاده از نظریات نخبگان و دانشــمندان در امور مملکتی 
فــراوان  دانشــمندان  »بــا  می فرماینــد:  و  می ورزنــد  تاکیــد 

گفت وگو کن و با حکیمان بسیار سخن در میان نه.«

    3.  آگاهــی بــه امور: مــراد از این ســخن، برخــورداری فرد 
مشــاور از تخصص و علم در مبحث مورد شــور است. به طور 
مثــال فرد مــورد مشــورت در امور جنگــی باید انــواع جنگ ها 
را بشناســد و احاطــه کامــل به وضــع شــهر و میــزان امکانات 
جنگــی و ســاز و برگ داشــته باشــد. ســخنان آن حضــرت در 
نامه ای به مالک اشتر در بردارنده همین مورد است: »طرف 
مشورت باید به اقسام سیاست ها و پیامدهای آن آگاه باشد 
و هر نوع سیاســتی را در جای خــود به کار برد. بــه این ترتیب 
قهر و غلبه را در جــای مدارا بــه کار نگیرد.« بر همیــن مبنا در 
غررالحکــم می فرماینــد: »بــا کســی کــه نــادان در کار توســت 
مشــورت مکــن.« از دیگــر ویژگی هــای ضــروری یک مشــاور 
طبق فرمایشــات حضرت علی)ع( عبارتنــد از: عاقل بودن، 
مهربانی، خیرخواهــی، رازداری، ایمان و تقــوا )برخی از این 

صفات در ذیل خطبه 25 آمده است.(

      عدم مشورت با بخیل و دروغگو
اما برخــی ویژگی ها اساســًا نباید در فرد مشــاور وجود داشــته 
باشــد کــه مهم تریــن آنهــا شــامل بخــل، تــرس و حــرص 
می شــود، لذا آن حضرت در نامــه  52 به مالک اشــتر توصیه 
می کند: »در مشــورت کردن خود افراد بخیــل را دخالت مده 
که تو را از نیکــی و کار خیر بازداشــته و تو را از فقر می ترســاند و 
نیز با آدم ترســو مشــورت مکن که تو را در انجام کارها سست 
می کند و همچنین شخص حریص را داخل در شور قرار مده 

که حرص، ستم کردن را در نظرت آرایش می دهد.«
و نیــز از آن جملــه اســت، دروغگویــی؛ چنان کــه آن حضرت 
می فرمایند: »با شــخص دروغگو مشــورت مکن؛ زیــرا مانند 
ســراب اســت؛ دور را بــرای تــو نزدیــک و نزدیــک را بر تــو دور 

می سازد.« دشمنی و جهل نیز از دیگر موارد آن است.
از بارزترین افــرادی که تمــام خصایص یک مشــاور خوب در 
آنها یافت می شود، می توان به ائمه اطهار و امامان معصوم 

 علی )ع(
در نامه  52 به 

مالک اشتر 
توصیه می کند: 

»در مشورت 
کردن خود افراد 

بخیل را دخالت 
که تو را از  مده 

کار خیر  نیکی و 
بازداشته و تو را 

از فقر می ترساند 
و نیز با آدم 

ترسو مشورت 
که تو را  مکن 

کارها  در انجام 
سست می کند و 

همچنین شخص 
یص را داخل  حر
در شور قرار مده 
که حرص، ستم 

کردن را در نظرت 
آرایش می دهد.«

اشــاره کرد، اما همیشــه وجــود یک مشــاور خــوب نمی تواند 
دلیل بر اجرای حکم صحیح باشد. چه بسا مشاوری از همه 
لحاظ نظرش به صواب نزدیک باشــد، اما حکمش از سوی 

مردم مورد قبول واقع نگردد.
نمونــه عینی این امــر در جنــگ صفین )ماجــرای حکمیت( 
نمود پیدا کرد. زمانی کــه معاویه در »لیله الهریر« بر شکســت 
خود در برابر ســپاه امام علی)ع( واقف گشــت در پی مشورت 
بــا عمروعــاص بــا حربه بــه نیــزه کــردن قرآن هــا تصمیــم به 
اتخــاذ ترفنــد »ال حکــم اال هلل« گرفــت کــه در پــی ایــن عمل، 
مردان ســپاه امام به مشــورت با ایشان نشســتند و ایشان در 
مقام یک مشاور ناصح، شــفیق و دلســوز، آن ها را راهنمایی 
کرد و نســبت به این خدعــه هشــدار داد. اما آنان  نــه تنها به 
نظــرات خیرخواهانــه امــام)ع( توجهــی نکردنــد، بلکــه بــا 
ایشــان بــه مخالفــت برخاســته و ایشــان را تهدیــد نمودند و 
نهایتــًا زمانی به اشــتباه خود و نیرنگ دشــمن پــی بردند که 

دیگر جایی برای جبران مافات نبود.

      آفت مشورت
در حقیقــت ایــن ماجــرا دربردارنده وظایــف ما در برابر کســی 
اســت کــه از او مشــورت خواســته ایم و امیرالمؤمنیــن نیــز در 
غررالحکــم بــه ایــن مســئله اشــاره دارنــد: »آفــت مشــورت، 

شکستن رأی ها و به کار نبردن آنهاست.« 
از بارزتریــن مــوارد ضــرورت مشــورت در جامعه، مشــورت در 
امــور مدیریتــی اســت بر ایــن اســاس دولتمــردان بــرای حل 
بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی باید با افراد 
دارای صالحیــت بــه شــور بنشــینند. امــروزه این مســئله به 
دو صــورت می تواند انجام گــردد؛ یکی همــان روش قدیمی 
)اســتفاده از تجربیات متخصصان( است و دیگری در قالب 
ارائــه افــکار عمومــی بــه مســئوالن حکومتــی می باشــد که با 
توجه به گســتردگی جوامع می تواند در جهت حل مشــکالت 
مردمی مثمرثمر باشد که از بارزترین نمونه های آن می توان 

به مشارکت مردمی در انتخابات اشاره کرد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه مشــورت در همــه مواقــع الزم 
می باشــد؛ چرا که وقتی حکم خدا و رســولش صریحًا موجود 
باشــد، لزومــی بــه مشــورت نیســت. حضــرت علــی)ع( در 
پاســخ به طلحه و زبیــر که بــه ایشــان در مورد عدم مشــورت 
و نظرخواهــی امــام از آنهــا در موضــوع تقســیم بیــت المــال 
اعتراض کردنــد، صراحتــًا فرمودنــد: »اگــر حکمی بــود که در 
کتــاب خــدا بیانــی دربــاره آن نبــود و در ســنت پیامبــر )ص( 

راهی برای آن وجود نداشت با شما مشورت می کردم.«
در آخــر باید خاطرنشــان کرد کــه هر زمــان این امر مهــم مورد 
بی توجهــی قــرار گرفتــه، توانســته عواقــب جبــران ناپذیری 
را به بــار آورد؛ اتفاقــی کــه در خانواده های امــروزی رخ داده، 
کمرنگ شدن همدلی و مشورت است. بسیاری از اختالفات 
و ســوءتفاهمات و در نتیجه طالق های توافقی که متاسفانه 
در جامعــه رو به افزایش اســت، ریشــه در همین نکتــه دارد.
امید اســت با بــه کارگیری ســخنان درریــز آن امام همــام روز 
به روز بــر اهمیت مشــورت و همفکری اضافه شــود و این امر 

جایگاه خود را به طور فراگیر در جامعه پیدا کند.       



حضـرت  خجسـته  میـالد  مناسـبت  بـه  کـه  بخشـی  از  مطلـب  اولیـن  در 
زینـب)س( تـدارک دیده ایـم نوشـتاری از آیـت اهلل مظاهـری را بـا موضـوع 
تبلـور مراتـب شـجاعت در شـخصیت حضـرت زینـب)س(، می خوانیـم. 
نگاهـی کوتـاه بـه مسـأله دانـش زینـب کبـری)س( بـه قلم حجت االسـالم 
بـا  امـام موسـی صـدر  از  یـک سـخنرانی  ترجمـه  انصاریـان،  المسـلمین  و 
موضـوع خطبـه حضـرت زینـب)س( در برابـر یزید، گفتگو بـا دکتر محمود 
مهدوی دامغانی اسـتاد برجسـته تاریخ اسـالم، مطلبی با عنوان »سیمای 
یـک بانـوی خردمنـد« دربـاره الگوی تمام نمای یک زن مسـلمان و مقاله 
»تربیـت یافتـه مكتـب وحـی« درخصـوص مـدل تربیتی عقیله بنی هاشـم 

بخشـی از مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد.

عترت
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زیرا شهادت و اسارت، سرنوشت ما بود و ریشه شما را خواهد 
ســوزاند. تشــّیع بــرای همیشــه احیــاء خواهد شــد، اّمــا تو به 
زودی خواهی مرد. پس، منتظر باش ببین چه کســی رســوا 

می شود؟ مادرت به عزایت بنشیند!
ابــن زیــاد از ایــن کلمــات شــجاعانه حضــرت زینــب)س( به 
اندازه ای عصبانی شــد که دســتور قتل حضرت زینب را داد، 
اّمــا مشــّیت الهی اقتضــا نکــرد و نّیت شــوم او عملی نشــد. در 
مجلــس یزیــد هــم حضــرت زینــب)س( بــا شــجاعت تمام، 
خطبه بســیار کوبنده ای خواند. آن جلســه به عنوان جشــن 
پیــروزی ترتیب داده شــده بــود، اّما ســخنان قاطــع حضرت 
زینــب)س( و امــام ســّجاد)ع( یزیــد را رســوا کــرد و پیــروزی 

ظاهری او را به شکستی مفتضحانه مبّدل ساخت.
 

      مظهر وظیفه شناسی
برخورداری از شــجاعت، حتی در مرتبــه اّول آن، این توان را 
به انسان می دهد که پس از تشخیص وظیفه، به آن وظیفه 
عمل نمایــد و هراســی از موانع انجام وظیفه نداشــته باشــد. 

شجاعت، سه مرتبه یا سه معنا دارد؛ مرتبه اّول شجاعت، 
نترسیدن از دیگران به خصوص نترســیدن از افراد زورگو و 
قدرتمند است. مرتبه دّوم شــجاعت که باالتر از معنای اّول است، 
تســّلط بر هــوی و هــوس و نفس اّمــاره اســت. اّمــا باالتــر از ایــن دو 
مرتبه، معنای سّوم شجاعت است؛ به این معنا که انسان در جزر و 
مــّد روزگار خــودش را نبــازد. زینــب مظلومــه)س(  از هر ســه مرتبه 

شجاعت، در حّد اعالی آن برخوردار بودند.
مرتبــه اول شــجاعت، به خوبــی در شــخصّیت حضرت زینــب)س( ظهــور و بروز داشــت؛ به 
گونه ای که در دوران اسارت و پس از آن، هیچ گاه از افراد زورگویی چون ابن زیاد و حتی یزید 
نترسید و در برابر سخنان ناحق و بی منطق آنان با عّزت و اقتدار تمام و با قاطعّیت ایستادگی 
کرد. در مجلس ابن زیاد، وقتی اســرا وارد مجلس شــدند، حضرت زینب)س( در گوشــه ای از 
قصر نشستند که در دید نامحرم نباشند. ابن زیاد رو به ســوی ایشان کرد و گفت: دیدی خدا 
 َجِمیاًل 

َ
ْیــُت ِإاّل

َ
با شــما چه کرد؟ حضرت زینب)س( برخاســت و با شــّدت فراوان فرمــود: »َما َرأ

َهُؤاَلِء َقْوٌم َکَتَب اهلُل َعَلْیِهُم اْلَقْتَل َفَبَرُزوا ِإَلی َمَضاِجِعِهْم َو َســَیْجَمُع اهلُل َبْیَنَک َو َبْیَنُهْم َفُتَحاّجُ 
َک َیا اْبَن َمْرَجاَنه«  ّمُ

ُ
َو ُتَخاَصُم َفاْنُظْر ِلَمِن اْلَفْلُج َیْوَمِئٍذ َثِکَلْتَک أ

ایشــان به بیان ســاده فرمود: تو نمی فهمــی! ما در این مســافرت، چیزی جز خوبــی ندیدیم. 
گر شهادت برادرم و اسارت ما و صحنه های توهین آمیز توست، به جز خوبی چیزی نیست،  ا

استقامت
برایݣݣݣرضایݣݣݣݣݣخدا
آیت اهلل حسین مظاهری

تبلور مراتب شجاعت در شخصّیت حضرت زینب)س(
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عترت

حضرت زینب)س( چنین بود؛ یعنی شناخت وظیفه و عمل 
به وظیفه در ســیره ایشــان، به خصوص در مّدت اســارت به 
خوبی مشــهود بود. بــه عنــوان مثال، وقتــی وظیفه ایشــان 
اقتضــا می کرد کــه ســخنرانی کنــد و بــا خطبــه خوانــدن، به 
گری بنی امّیه بپردازد، بــه خوبی به وظیفــه خود عمل  افشــا

می کرد و از هیچ کس ترس و واهمه نداشت. 
خطبه های حضرت زینــب)س( در بازار کوفــه، مجلس ابن 
زیاد، بازار شــام و مجلس یزید بســیار عالی و کوبنــده بود و در 
تاریخ ثبت شــده اســت. ایشــان چنــان خطبــه می خواند که 
بــه تعبیــر راوی، گویــا امیرالمؤمنیــن)ع( خطبــه می خوانــد. 
کت می شــدند و  گهــان ســا با شــروع خطبــه ایشــان، همــه نا

سخنان آن بانوی بزرگوار را می شنیدند. 
حتی در همــان روزهــای اّول اســارت، در کوفــه، نزدیک بود 
گری حضرت زینب، بر علیه  مردم با اطالع از حقایق و با افشــا
بنی امّیــه قیام کنند، اّما چون شــورش آنــان در آن موقعّیت، 
منجــر بــه ســرکوب می شــد و نتیجــه مطلــوب، یعنی انتشــار 
سراســری مــوج کربــال را در بر نداشــت، امــام ســّجاد)ع( مانع 
ْنِت بــه حمد اهلِل 

َ
ــِة اْســُکِتی... أ آن شــدند و فرمودند: »َیــا َعّمَ

َمه« عّمه جان صبر کن؛ شما  َمٍة َفِهَمٌة َغْیُر ُمَفّهَ
َ
َعاِلَمٌة َغْیُر ُمَعّل

عالم و زن فهمیده ای هســتید که بدون معّلم بــه این درجه 
رســیده اید. حضرت زینب)س(  نیز بر حسب وظیفه شناسی 

سکوت اختیار کرد.

      غلبه بر هوای نفس
مرتبــه دّوم شــجاعت، یعنــی غلبــه بــر هــوای نفــس نیــز در 
شــخصّیت حضرت زینب)س(  تجّلی بارزی داشت. پیامبر 
کــرم )ص( می فرماینــد: شــجاع ترین مردم کســی اســت که  ا
اِس َمْن َغَلَب َهَواه« به تعبیر آن نبّی  ْشــَجُع الّنَ

َ
مّتقی باشــد: »أ

گرامی، شجاع ترین مردم کسی است که بر نفس خود مسّلط 
باشــد؛ به همه واجبات مخصوصــًا به نماز اهمّیــت دهد و در 
عمل به مســتحّبات بــه خصوص نماز شــب، انس بــا قرآن و 
خدمت به خلق خدا کوشا باشد و از گناهان و حّتی مکروهات 
اجتنــاب ورزد. چنین کســی با مداومــت بر عبــادت، به مقام 

عبودّیت نائل خواهد شد.
حضرت زینــب)س( بــه مقــام عبودّیت رســیده بــود و چنان 
کــه امــام حســین)ع( هنــگام  در آن مقــام پیــش رفتــه بــود 
خداحافظــی، از او خواســتند کــه در نماز شــب های خــود، به 
آن حضــرت دعا کنــد. حضــرت زینــب)س( بــا ریاضت های 
دینــی بــه مقــام عبودّیــت رســیده بــود و در آن مقــام، از نمــاز 
لّذت می بــرد؛ زیــرا بهترین لــذت در مقام عبودیــت، نماز، به 
خصوص نماز شــب اســت. به تعبیر قرآن، نماز شــب انســان 
را به مقام محمود می رســاند؛ مقامی که حضرت زینب)ع( از 

آن برخوردار بود.
 

       استقامت در جزر و مّد روزگار
واالتریــن مرتبــه از مراتــب شــجاعت، آن اســت که انســان در 
جزر و مّد روزگار خودش را نبــازد و در رویارویی با پیروزی های 
خ دادن مصیبت و بال و در مواجهه با بحران،  بزرگ یا هنگام ر

شخصّیت خود را حفظ کند و صبر و استقامت داشته باشد.

طبق روایتی از رســول خدا )ص( دنیا ماننــد دریایی متالطم 
و عمیــق اســت و مخلوقــات بســیاری در آن غرق می شــوند: 
ْنَیا َبْحٌر َعِمیٌق َقْد َغِرَق ِفیَها َخْلق َکِثیٌر« امیرالمؤمنین)ع(  »الّدُ
نیــز در بیــان ویژگی هــای دنیــا، آن را خانه ای پیچیده شــده 
در بال و مصیبت توصیــف می فرمایند: »َداٌر ِباْلَبــاَلِء َمْحُفوَفٌة« 
اساسًا خاصّیت دنیا این اســت که روزی طبق مراد و خواسته 
انســان اســت و روزی هم بر خــالف میــل او خواهــد چرخید. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در نامه ای بــه ابن عباس می نویســند: »َو 

ْهَر َیْوَماِن َیْوٌم َلَک َو َیْوٌم َعَلْیَک« ّنَ الّدَ
َ
اْعَلْم ِبأ

بنابرایــن دنیا برای همــه جزر و مــّد و باال و پاییــن دارد و همه 
باید طعم ســختی و آســانی را بچشــند. باید توجه داشت که 
جزر و مّد دریای زندگی در بســیاری از موارد، امتحان بندگان 
َحِسَب 

َ
است؛ زیرا اساســًا نوع بشــر حتمًا امتحان می شــود: »أ

ا  ــا َو ُهْم ال ُیْفَتُنــوَن، َو َلَقــْد َفَتّنَ ْن َیُقوُلــوا آَمّنَ
َ
ْن ُیْتَرُکــوا أ

َ
ــاُس أ الّنَ

ذیــَن َصَدُقــوا َو َلَیْعَلَمــّنَ 
َ
ذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَلَیْعَلَمــّنَ اهلُل اّل

َ
اّل

اْلکاِذبیَن، آیا مردم پنداشــتند که تا گفتند ایمــان آوردیم رها 
می شــوند و مــورد آزمایش قــرار نمی گیرنــد و به یقین کســانی 
را که پیــش از اینان بودنــد آزمودیم تا خــدا آنان را که راســت 

گفته اند معلوم دارد و دروغگویان را ]نیز[ معلوم دارد.«
در این میان، انســان شــجاع کســی اســت که در دریای مّواج 
و متالطــم دنیــا، خویشــتن را نبــازد و خــود را حفــظ کنــد؛ امــا 
متأسفانه بســیاری از انســان ها چنین نیســتند. قرآن کریم، 
انســان را ناشــکیبا و کم طاقت توصیف می کند و می فرماید: 
هرگاه شر و صدمه ای به انسان برسد و در موضع سختی و بال 
گر خیری  واقع شود، بی تاب می شــود و عجز و البه می کند و ا
ْنســاَن  نصیب او گردد و در رفاه باشــد، بخــل می ورزد:  »ِإّنَ اْلِ
ــُه اْلَخْیــُر َمُنوعًا،  ــّرُ َجُزوعــًا، َو ِإذا َمّسَ

َ
ــُه الّش ُخِلَق َهُلوعًا، ِإذا َمّسَ

ین، به راســتی که انســان ســخت آزمند ]و بی تاب[   اْلُمَصّلِ
َ
ِإاّل

خلق شده است، چون صدمه ای به او رســد عجز و البه کند، 
و چون خیری به او رسد بخل ورزد«.

نوع انســان ســبک ســر اســت، یعنی در جــزر و مــّد روزگار مثل 
َپر کاهی، خودش را به حرکت موج ها ســپرده و به هر ســویی 
پرتاب می شــود؛ مگر کســی که جدًا به مقام عبودیت رسیده 
باشــد، مگر کســی که جــدًا مانند حضــرت زینــب)س( از نماز 
شــب اســتفاده کرده باشــد. امتحان الهی برای همــه، اعّم از 
گــون وجود دارد.  پیر و جوان و زن و مرد، به شــکل های گونا
گر انســان در امتحــان خود را نبــازد و اســتقامت کنــد، پیروز  ا
می شــود و می توان گفت: شــجاع اســت. البته لطــف و امداد 
الهــی و هدایــت خداوند نیز بــرای پیــروزی در امتحــان، الزم 
اســت. انســان بایــد هّمــت و تــالش خــود را ضمیمــه عنایت 

پروردگار کند تا موفق شود.
حضــرت زینــب)س( از مرتبــه ســّوم شــجاعت نیز بــه خوبی 
برخوردار بود. بــه خصوص در دوره اســارت که برای ایشــان 
یــک دریــای پــر تالطــم و مــّواج بــود، بــه اعتــراف دوســت و 
دشــمن، از عهــده وظیفــه و مســئولیت خــود برآمــد و هجوم 
مصائــب و بالیــا او را منــزوی و منفعــل نکــرد. خطبه هــای 
گرانه ایشان در کوفه و  حضرت زینب)س( و سخنرانی افشــا
شــام، در حالی که چند روزی از عاشــورا نمی گذشت، ناشی از 

استقامت و استواری آن حضرت بود.      

شجاعت، سه 
مرتبه یا سه 

معنا دارد؛ مرتبه 
اّول شجاعت، 

نترسیدن از 
دیگران به 
خصوص 

نترسیدن از افراد 
ورگو و قدرتمند  ز

است. مرتبه دّوم 
که  شجاعت 

تر از معنای  باال
اّول است، تسّلط 
بر هوی و هوس و 

نفس اّماره است. 
تر از این  اّما باال

دو مرتبه، معنای 
سّوم شجاعت 
است؛ به این 

که انسان  معنا 
ر و مّد  در جز

وزگار خودش  ر
ینب  را نبازد. ز
مظلومه)س(  
از هر سه مرتبه 

شجاعت، در 
حّد اعالی آن 
برخوردار بودند
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 َســْوٍء َو َما َکاَنْت 
َ
ُبوِک اْمرأ

َ
مادرش مریم)س( گفتند: »َما َکاَن أ

ِک َبِغّیــًا« مریم! پدرت کــه آدم بدی نبود و مــادرت که زن  ّمُ
ُ
أ

کدامنی بود، شما هم که شــوهر نکردید، پس این بچه را از  پا
کجا آوردی؟ مریم)س( اشاره به گهواره کرد. 

ــُم َمــن َکاَن ِفــی اْلَمْهِد  آن جمع یهــودی گفتنــد: »َکْیــَف ُنَکّلِ
َصِبّیا« شما اشــاره به گهواره می کنید، بچه یکروزه که حرف 
ــی َعْبــُداهلِل  نمی زنــد کــه از میــان گهــواره صــدا بلند شــد: »ِإّنِ
کتــاب، علــم اســت.  آَتاِنــَی اْلِکَتــاَب َو َجَعَلِنــی َنِبّیــًا«. خــود 
پروردگارعالم کــرارًا در قرآن مجیــد از تــورات، انجیل و قرآن 
تعبیر به علم کرده اســت: »ِمن َبْعــِد َما َجاَءُهــُم اْلِعْلُم«. همه 
تورات را قرآن می گوید، علم. همه انجیــل را می گوید، علم: 
»آَتاِنــَی اْلِکَتاَب«: خــدا علم به مــن داده، »َو َجَعَلِنــی َنِبّیًا«: و 
مقــام نبوت را بــه مــن داده اســت. مقام نبــوت که همــراه با 
تاریکی، ظلمت و جهل که نیســت؛ علم اســت؛ علم خدایی 
که بچه یکروزه در گهواره را؛ چنان که قــرآن می گوید، خزانه 

علم قرار می دهد.
همان خــدا بدون معّلم بشــری، زینــب کبــری)س( را خزانه 
علم بشــری قرار می دهد. چنان کــه گفتیم، بنا بــه نقل قرآن 
کریم، ایــن کار یک بار برای حضرت مســیح)ع( اتفاق افتاده 

 کنار بازار کوفه، وقتی زینب کبری)س( خطبه خواندند و 
گنــاه  کردنــد و مــردم را بــه آن  کربــال را تحلیــل  حادثــه 
گاه کردند، زین العابدین)ع( کنار محمل عمه خود،  بی نظیرشان آ
خدا را شــکر کردند و فرمودند: عمه جان! من پروردگار عالم را شکر 
می کنــم و سپاســش را می گویم که الحمــدهلل تو تعلیم دیــده بدون 
معّلــم بشــری هســتی و ایــن دریــای دانشــی کــه در وجــود تــو موج 
می زند، مســتقیمًا الهی و خدایی اســت، همان طوری کــه خداوند از دانــش بیکرانش در قلب 
مادرش زهرا)س( قــرار داد، از دانش بیکرانش در قلب مطّهر زینب کبــری)س( قرار داد و این 

سابقه هم داشت، نه اینکه اولین بار بوده است. 
اینکــه عنایت خــدا بر یک انســان، کامــل جلوه کند، مــا در قــرآن مجید دربــاره دو نفــر صریحًا 
می بینیم کــه خداونــد متعــال در ایام کودکــی آنهــا، دانش خــود را در ظــرف قلب آنــان ریخته 
اســت: یکی مســیح که در متن قرآن اســت که در گهواره، در روز اول توّلد، بــه یهودیانی که به 

حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین انصاریان

تعلیمدیدهݣݣبدونݣݣمعّلم
نگاهی کوتاه به مسأله دانش زینب کبری)س(

عترت
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اســت. یــا دربــاره یحیــی)ع( می فرمایــد: »َو آَتْیَنــاُه اْلُحْکــَم 
َصِبّیًا«: ما مقام نبوت و حکمت را در حالی که یحیی)ع( بچه 
ســه و چهار ســاله بــود، بــه او عنایت کردیــم. این متــن قرآن 
اســت. پس این بــار دوم اســت که ایــن اتفاق به وســیله خدا 
افتاده اســت. چه مانعی دارد که همین اتفــاق برای حضرت 
زهرا)س( هم افتاده باشــد؟ چه مانعــی دارد که همین ماجرا 
برای زینب کبــری)س( هم اتفاق افتاده باشــد؟ این اتفاق، 
نشــانگر کمــال آنهاســت؛ نشــانگر عظمــت روحی آنهاســت. 
نشــانگر ارزش هــای انتقــال یافتــه از امیرمؤمنــان، حضــرت 
کبــری در وجــود مبــارک اوســت.  زهــرا، پیغمبــر و خدیجــه 
قلب به پــروردگار اتصال داشــته و از طریق ایــن اتصال، علم 
خداونــد در ایــن خرانه با عظمت ســرازیر شــده اســت. او این 
علم را حبــس نکرد؛ چــرا کــه اهل بیت طبــق آیات قــرآن، در 
َق  َقی. َو َصّدَ ْعَطی َو اّتَ

َ
ا َمــْن أ ّمَ

َ
همه امور اهل انفاق بودند: »َفأ

ُرُه ِلْلُیْســَری«، چه چیزی را بخشش کرد؟  ِباْلُحْسَنی. َفَسُنَیّسِ
مال، آبرو، قــدرت، دانش، شــخصیت، زبان، قلــم و قدم در 
تمام نعمت هایی که خداوند بــه اهل بیت عنایت کرده بود، 
آنها اهل انفــاق بودند. در هیــچ زمنیه ای در وجــود اهل بیت 

بخل وجود نداشت. 

      مفسر قرآن
زینــب کبــری)س( در دوره عمرش ســه کالس تشــکیل داد، 
ولی با کمــال تأّســف از این ســه کالس، چیــزی باقــی نمانده 
گردان  اســت. حیف از آن کالس هــا و حیــف از بی توّجهی شــا
کــه زینب کبــری)س(  آن کالس هــا. یکــی از ایــن کالس هــا 
مخصوص خانم ها تشکیل دادند، کالس تفسیر قرآن بود، و 
ای کاش! بخشــی از تفســیری که زینب کبــری)س( فرموده 
بود، به دست ما رسیده بود تا به وســیله زینب کبری)س( ما 
با عمق آیات قرآن آشنا می شــدیم. لغت »تفسیر«، به معنای 
کبــری)س( بــه عنــوان تفســیر  پرده بــرداری اســت. زینــب 
قرآن، پرده از آیــات قرآن برداشــتند و عمق آنها را بــرای مردم 
بیان کردند. این انسان عالم، این انســان بصیر، این انسان 
با بینش، شــاید نزدیک چهل ســال برای زنان مدینه و کوفه 
قرآن گفــت؛ حقایــق قــرآن را بیان کــرد؛ تفســیر آیــات را بیان 
نمود، ولی آنها را ننوشــت. چیــزی از این تفســیر باقی نمانده 
است. این توصیف یک کالس او بود. قرآن در خانه آنها نازل 
شده و کسی مانند آنها، عمق قرآن مجید را نمی داند. او فرزند 
پدری بود که اهل تسنن در کتاب بســیار با ارزش ینابیع، نقل 
می کنند که ابن عباس می فرماید، من پیش امیرمؤمنان)ع( 
تفسیر قرآن می خواندم، امیرالمؤمنین)ع( به من فرمود: پسر 
گر من آنچــه در هفت آیه ســوره حمد اســت، از »ب«  عباس! ا
یــَن« را بــرای شــما بگویم و شــما هم  آّلِ

»ِبْســِم اهلِل« تــا »َواَل الّضَ
گفته های من را بنویســید، و بعــد از اینکه من پایــان کالس را 
اعالم بکنم، هفتاد شتر جوان را باید بیاورید تا این نوشته ها را 

بار کنید تا بتوانید آنها را با خود ببرید. زینب کبری)س( دختر 
یک چنین مفســر قرآنی اســت. بنابراین، معلوم است از قرآن 
چه چیــزی پیش زینب کبــری)س( بــود. ایــن توصیف یک 

کالس زینب کبری)س( است. 

      معلم فقه
کالس دیگری کــه وجود مقدس زینب کبری)س( داشــتند، 
کالس فقه بــود. فقه دریای وســیعی اســت. یک طلبــه ما در 
قم، وقتــی فقیــه کامــل و مــدّرس فقه می شــود که هشــتاد و 
چهــار بــاب فقهــی را در هشــتاد و چهــار عنــوان کتــاب فقهی 
به صــورت اجتهــادی در ســی ســال شــب و روز بخوانــد، ولی 
همــه ایــن دریــای فقــه، پیــش زینــب کبــری)س( بــود کــه 
گــر گفته هــای ایشــان را در ایــن کالس ثبــت کــرده بودنــد،  ا
بــاور کنیــد در مســائل فقهــی، هشــتاد درصــد کار مراجــع ما، 
بــا گفته هــای زینــب کبــری)س( آســان شــده بــود؛ چــرا کــه 
او خودش چشــمه صافی بــرای فقــه بود، امــا مراجع مــا اآلن 
گر ایــن بزرگــوران بخواهند در  کنار چشــمه گل آلود هســتند. ا
مســایلی از فقــه در روایات غــور و بررســی کنند و فتــوا بدهند، 
ممکــن اســت ده تــا روایــت ســاختگی در آن روایات باشــد، و 
وجود چنیــن امکانی، بخش روایــات را گل آلود کرده اســت. 
حاال مراجع مــا باید بنشــینند و این روایــات را ارزیابــی کنند و 
بر اساس روایت صحیح، به میلیون ها نفر شیعه فتوا بدهند؛ 
بــرای همین بــرای بــه دســت آوردن روایــت صحیــح در این 
چشــمه گل آلــود، گروهــی آمدنــد و روایــات را تقســیم بندی 
کردند؛ اخبــار و احادیث را تقســیم بندی کردند؛ خبــر متواتر، 
خبر صحیحــه، خبر حســن، خبر مسلســل، خبر مســند، خبر 
مرســل، خبر ضعیف، خبر موّثق، خبر مجهول. در مجموعه 
این اخبار، این تقســیم بندی نیز وجود دارد: خبر عامی، خبر 
خاصی،خبــر مطلق، خبر مقّیــد، خبر مخّصص، خبر ناســخ. 
یک مرجع چقدر باید زحمت بکشــد که از میان این چشــمه، 
یا به یک خبر متواتر، یــا به یک صحیحه، دســت پیدا کند و 

بعد، بر اساس آن فتوا بدهد.

      معلم اخالق
چنان کــه گفتــه شــد، حضــرت زینــب)س( فقــه می گفــت و 
خــودش چشــمه زالل ایــن علــم بــود. کالس دیگرشــان هــم 
کالس اخالق بود؛ کالس تربیت نفوس، کالس تزکیه نفوس، 
به تعبیری کالس آدم ســازی. با توّجه به اینکه وجود مقّدس 
خودشان، مجّسمه کامل اخالق بودند. برایم خیلی مهم بود 
که در ســوریه، در یکــی از کتابخانه های آنجا، این قســمت از 
ح حال زینب کبری)س(  زندگی ایشان را در کتابی که در شــر
بــود، دیــدم. در تحلیلی کــه در یــک بخــش این کتــاب آمده 
بود، راجع به دانش، بصیــرت و علم زینب کبری)س( بحث 

می کرد که به نظر من مطالب مهم و ارزنده ای داشت.      

کبری)س(  ینب   ز
به عنوان تفسیر 

قرآن، پرده از آیات 
قرآن برداشتند 
و عمق آنها را 

برای مردم بیان 
کردند. این انسان 
عالم، این انسان 
بصیر، این انسان 

با بینش، شاید 
نزدیک چهل 

سال برای زنان 
کوفه  مدینه و 

گفت؛  قرآن 
حقایق قرآن را 

کرد؛ تفسیر  بیان 
آیات را بیان 

نمود، ولی آنها را 
ننوشت. چیزی از 

این تفسیر باقی 
نمانده است
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بهݣݣخداݣݣسوݡگند
ݣݣنمیتوانیݣݣیادݣݣماݣݣرا
مـحوݣݣݡکنی

کــه زینب)س(  هنگامی 
سخن آغاز می کند؛ کسی 
است که اسیر و خسته است، زیرا 
و  بــوده  حرکــت  در  را  درازی  راه 
روزهای جانکاهی داشــته است: 
و  دیــده  فراوانــی  مصیبت هــای 
مســئولیت های ســنگینی داشــته، نه درســت خوابیــده و نه 
کنون نیز مســئول حفظ ســالمت و حیات  اســتراحتی کرده. ا
فرزندان حسین اســت. افزون بر همه اینها، پادشاهی مغرور 

و پیروز در برابرش نشسته است.
زینب ســخن آغــاز می کنــد. در ابتــدا می گویــد: »الحمــدهلل رب 
العالمیــن و صلــی اهلل علی رســوله و آلــه أجمعین. راســت گفت 
خدا که فرمود: ُثّم کان عاقبه الذین أساُؤوا السوأی أن کّذبوا به 
آیات اهلل و کانوا بها یســتهزئون«. این آیه درباره کســانی است 
که گنــاه می کننــد و می گوینــد معصیت اثــری در ایمان نــدارد، 
ایمان قلبی کافی است. می گویند انسان در اعمالش آزاد است: 
هرگونه بخواهد ســخن بگوید، عمل کند، لباس بپوشــد! این 
کید می کنــد که گناه بــه انکار  منطق نادرســت اســت و قرآن تأ
خدا و کفر و اســتهزای خدا می انجامد: آنکه اعمال ناشایســت 

انجام می دهد، در پایان به انکار آیات خدا می رسد.

      امتحان خدا
فســاد و انحراف مــرزی نــدارد. گمان مبریــد که آدمــی امروز 
اندکــی منحــرف می شــود و فــردا برمی گــردد. هــر انــدازه که 
مســئله  اهمیــت  می دهــد،  ادامــه  را  انحــراف  راه  انســان 
فزونــی می یابد و توقف دشــوارتر می شــود. انســان در مســیر 
کــه در ســرازیری اســت:  معصیــت ماننــد خودرویــی اســت 
کردنــش  متوقــف  مــی رود،  پیشــتر  هرچــه 
گــر امــروز از گناه دســت  دشــوارتر می شــود. ا
شســتیم و متوجــه خــدا شــدیم، آســان تر از 
فرداســت. در جوانــی بازگشــت، آســان تر از 
پیری اســت. زینــب)س( به یزیــد توضیح 
کــه  رســیده ای  بدینجــا  کــه  تــو  می دهــد 
می گویی: »لعبت هاشــم بالملــک فال...«، 
ایــن نتیجــه طبیعی فســق و فجور اســت. 
هرکــه منحرف شــود و بــه مســیر منحرف 
گزیر روزی بــه اینجا  خود ادامــه دهــد، نا

می رسد.
زینــب در ادامــه می گویــد: »أظننــَت 
یــا یزیــد حیــث أخــذَت علینــا أقطار 
الرض و آفاق السماء...« یزید! آیا 
گمان می کنی از هر طــرف راه را بر 
ما بســته ای و ما چون اسیران به 
هر ســو می رویم، ما نزد پــروردگار 
خواریم و تو ارجمندی؟ خود را بزرگ پنداشتی و کبر ورزیدی 

و شادمان و مسرور گشتی!
دیــدی کــه دنیــا در دســتان توســت، کارهــا بــر 
کــه حــق مــا  وفــق مــرادت اســت و حکومتــی 
بــود، در اختیار تو قــرار گرفته اســت. مهال مهال! 

امام موسی صدر؛ ترجمه مهدی فرخیان

نگاهی به خطبه حضرت زینب)س( در برابر یزید
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أنســیت قول اهلل تعالی: و الیحســبن الذیــن کفروا أنمــا ُنملی 
لُهم خیٌر لنُفســهم انمــا ُنملی لُهم لیــزداُدوا إثما ولهــُم عذاٌب 
مهین. اندکی درنگ کــن، آنچه می بینــی امتحانی از جانب 
خداســت؛ زیرا خداوند پیروزی را مختص نیکــوکاران نکرده 
اســت. هر کــس کــه از راه اســباب و مســبب قــدم بــردارد، به 
نتیجه خواهد رســید. خداوند الزامًا انســانی را کــه در راه خیر 

قدم برمی دارد، بالفاصله پیروز نمی کند.
گمان مبر به مجرد اینکه نمازت را خواندی، مشــکالتت حل 
می شــود؛ یا به محض اینکه انســان خوبی بــودی و روزه ات 
را گرفتی، فورًا خدا کمک می کند و مشــکالتت حل می شــود؛ 
یــا بدهی هایــت پرداخــت می شــود. نه، ایــن مســائل مردود 
اســت. خیر حقیقــی در مــال و دنیا نیســت. چه بســا آدمی در 
این دنیا متمکن و راحت نباشــد. ممکن است کســی در دنیا 
راحت نباشــد، اما اجر عظیمی در آخرت داشته باشد. انسان 
گر در راه خیر قدمی برداشت، بالفاصله مالی کسب می کند،  ا
گر خدا به هــر نمازگزاری  در این صورت، دین ارزشــی ندارد. ا
پولی عطا کند و بــی نماز از دریافــت این پول محروم باشــد، 
همــه مــردم نمازخــوان می شــوند. امــا نمی تــوان بــرای نماز 
گر خدا هر دروغگــو و منافقی را فــورًا تنبیه  قیمتی گذاشــت. ا
کند، مردم دیگر جرأت عمل شــر نخواهند داشــت؛ اما انسان 
نیکــوکار نباید لزومــًا در انتظار مــال و احترام و جاه باشــد.  گاه 
گر  انسان در راه خیر متحمل سختی ها و مشکالت می شود. ا
همه دنیا را بدهند و اجر اخروی را از ما بگیرند، کمال نفس و 

آرامش روان را از ما بگیرند، چه ارزشی دارد؟
زینب چه جایگاهی نزد خدا دارد؟ حسین مقامی ارجمند نزد 
خــدا دارد، در عین حــال، آنان بــه مشــکالت جانکاهی دچار 
گر انســانی کار  شــدند؛ زیرا بنیان جهان این گونه نیســت که ا
خیری کرد، خــدا بی درنگ اجرش را به او بدهد. انســانی که 
کار خیر می کند، احساس آرامش درون دارد، در آینده آرامش 
به دست می آورد و گاه این آینده بسیار دور است. این انسان 
بــه راحتــی می رســد و جــزای برتــرش نــزد خداســت. معقول 
نیســت کــه تــو بدهــکار و خســته و گرفتار مشــکالت باشــی و 
بگویی نماز می خوانــم و فــورًا دیونت پرداخت و مشــکالتت 
حــل بشــود. بلــه، بی شــک ادعیــه در حــاالت مشــخص و با 
شــروط معین مســتجاب خواهد شــد. زینب این قاعــده را به 
گر مــا اموال  یزید تذکــر می دهد و بــا صدایی بلنــد می گوید: »ا
و مقام و پیــروزی دادیم به آنان کــه کفر می ورزنــد، این عطا 

خیری برایشان نیست، اینها آزمایش و امتحان است.«

       آزادشدگان
در ادامــه می گویــد: »أمــن العــدل یابــن الطلقــاء«: ای فرزنــد 
آزادشــدگان، آیــا عادالنــه اســت؟ »ابن الطلقــاء« یعنــی فرزند 
کســی که آزاد شــده اســت. زینب بــه یزیــد می گوید: تــو فرزند 
آزادشــدگانی. آنــگاه کــه پیامبــر )ص( ظفرمندانــه وارد مکه 
شد، بر اســاس نظام عربی قدیم، حق داشت که مکیان را به 
بندگی بگیرد؛ امــا فرمود: »فکــر می کنید چگونه با شــما رفتار 
می کنــم؟« گفتنــد: »تــو بــرادری کریــم و فرزند بــرادری کریم 
هســتی.« فرمود: »بروید، شــما آزاد شــده اید.« زینــب به این 
گر جــد مــن اراده کرده بــود، جد تو و  ماجرا اشــاره می کنــد که ا

کنــون بنده ای خرد بودی.  پدرت را به بندگی می گرفت و تو ا
کنــون بر مســند  من بــا این چشــم بــه تــو می نگــرم، هرچند ا

خالفت و حکومت باشی.
»ای فرزند آزادشــدگان، آیا عادالنه اســت که زنــان و کنیزکان 
خود را در پس پرده بنشــانی و دختران رســول خدا را در حالت 
اسیری به این ســو و آن سو بکشانی و رویشــان را آشکار کنی و 
دشــمنان، آنان را از ســرزمینی به سرزمینی بکشــانند و چشم 
بیگانه و آشنا و شریف و پست به آنان خیره شود. از مردانشان 

کسی با آنان نیست و پرستاری در کنارشان نیست.«
کوبندگــی ایــن موضــع می افزایــد: »کیــف  ســپس زینــب بــر 
ُترتجی؟« من از تو چنین انتظاری ندارم و در جایگاهی نیستی 
که امیــد به تــو ُبرد؛ زیــرا تــو فرزند همان کســی هســتی که جگر 
کان را به دندان گرفت و گوشتش با خون شهدا رویید )اشاره  پا
به مادر معاویــه، هند جگرخــوار که گوشــت حمزه را خــورد(. و 
چگونه از دشمنی با ما بکاهد، کسی که با کینه به ما می نگرد و 
کانم بودند  بی آنکه گناهش را بزرگ بــدارد، می گوید: کاش نیا

و شادی می کردند و به من دست مریزاد می گفتند!
فــواهلل مــا فریــت أال جلــدک و ال جــزرت إال لحمــک: بــه خدا، 
جز پوســت خــود را ندریدی و جز گوشــت خــود را نشــکافتی؛ 
کــه خــون خاندانــش و  بــر پیامبــر وارد می شــوی در حالــی 
هتک حرمتشــان به گردن توســت، در هنگامی کــه خداوند 
کندگــی ایشــان را جمــع می کنــد، و حقشــان را می گیــرد: و  پرا
التحســبن الذین ُقتلــوا فــی ســبیل اهلل أمواتــا بل أحیــاء عند 
کشــته شــده اند  کــه در راه خــدا  کســانی را  ربهــم ُیرزقــون: 
مــرده مپندار، بلکــه زنده انــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده 
کــم خداســت و محمــد دشــمن  می شــوند. تــو را بــس کــه حا
توست و جبرئیل یاور ماست. کســی که تو را فریفت و بر گرده 
مردم ســوار کــرد، بــه زودی خواهد فهمیــد که بــرای ظالمان 
بــد عوضــی اســت و کــدام یــک جایگاهــی بدتــر و لشــکریانی 

ضعیف تر دارد!
در ادامــه، زینــب ایــن کلمــات شــگفت را بــه پادشــاه پیــروز 
می گوید: »این مصائب جانکاه اســت که مرا به هم سخنی با 
تو واداشته، و گرنه تو را ناچیز می شمارم. و أستعظم تقریعک 
گر بخواهم تو را ســرزنش کنم، بزرگت  و أســتکثر توبیخک: ا
دانســته ام، ســرزنش تــو در شــأن مــن نیســت؛ امــا چشــم ها 
پــر اشــک اســت و ســینه ها داغدیــده. و شــگفتا کــه نجیباِن 
حــزب خــدا را آزادشــدگان حــزب شــیطان کشــته اند. خــون 
ما از ســرپنجه ها می ریــزد و گوشــت مــا از دهان هــا می افتد و 
ک گرگ هاســت و چنگال کفتارها آنها را  ک خورا پیکرهای پا

ک افکنده است. به خا
کی که در کربال و در صحرا  ای یزید، تو خود می دانی اجساد پا
رها کردی، بدن خاندان پیغمبر اســت و بادها هــر روز بر آنان 
گر مــا را به غنیمت گرفتــه ای، درخواهــی یافت که  می وزد. ا
ســبب زیان تو بوده ایم. شــکایت نزد خدا می برم و بر او توکل 
می کنم. هر نیرنگی می خواهی، بزن و هر کاری می خواهی، 
بکن. بــه خــدا ســوگند نمی توانی یــاد ما را محــو کنــی و هرگز 
ننگ ایــن ســتم را از خــود نمی توانــی زدود. رأی تو سســت و 
کنــده اســت، آن روز که منادی  روزهایت انــدک و جمعت پرا

ندا دهد: لعنت خدا بر ستمکاران!      

ینب چه  ز
جایگاهی نزد 

خدا دارد؟ حسین 
مقامی ارجمند 
نزد خدا دارد، در 
عین حال، آنان 

به مشکالت 
جانکاهی دچار 

یرا بنیان  شدند؛ ز
جهان این گونه 
گر  که ا نیست 

کار  انسانی 
کرد، خدا  خیری 

بی درنگ اجرش 
را به او بدهد. 

کار  که  انسانی 
خیر می کند، 

احساس آرامش 
ون دارد، در  در

آینده آرامش به 
دست می آورد 

گاه این آینده  و 
بسیار دور است
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بزرگــوار آن حضــرت، یعنــی جعفــر بــن ابوطالــب بــود و 
مادر عبــداهلل بــن جعفــر محســوب می شــد. وی پس از 
ازدواج بــا امیرمؤمنــان)ع(، در خانــه آن حضرت حضور 
داشــت. میــان اســماء و زینــب کبــری)س(، چــه قبــل 
و چــه بعــد از ازدواج با عبــداهلل، هیــچ گزارشــی مبنی بر 
اختالف یا تنش، توسط مورخان نقل نشده است. این 
مسئله برای نســل امروز، بســیار پندآموز اســت. این دو 
بانــوی بزرگــوار، در هر شــرایطی، احترام یکدیگــر را نگه 
می داشــتند و تردیدی نیســت که بخش مهمــی از این 
گسســتنی، به واســطه صبــوری و حلم  عالقه پایدار و نا

حضرت زینب)س( ایجاد شد.
آزمون بعدی بانوی قهرمان کربال، با شــهادت جانسوز 
پــدر بزرگــوارش، امیرمؤمنــان، علــی)ع( رقــم خــورد؛ 
پــدری که آســمان، پــس از رســول خدا )ص(، بر چون 

اویــی ســایه نیفکنــده بود 
چــه  زینــب)س(،  و 
ایــن  پــس  از  نیکــو 

آزمون برآمد و چه استوار برادران و اهل بیت 
خــود را آرامــش بخشــید. حســنین)ع(، هنــگام 

شدت گرفتن ســختی و رنج، از مهربانی های خواهری 
دانشــمند و حکیــم بهــره می بردنــد و در سایه ســار صبر 
مثال زدنــی او، آرامــش می یافتند. اما دیری نگذشــت 
که آزمون دیگری از راه رســید؛ زهر جفا، شــهادت سبط 
کبــر)ع( را رقــم زد؛ اما آن بانــوی ارجمند، بــاز صبوری  ا
کــرد و اســتقامتش در متــون تاریخــی و روایــی  پیشــه 

شیعه و اهل سنت، ضرب المثل شد.

    و کربال؟
تمــام گنجــی کــه زینــب)س(، طــی 50 ســال صبــوری 
اندوختــه بــود، در کربــال بــه یــاری اش آمــد. در آن شــب 
حســاس، شــب عاشــورا، زمانی که حق به تمامی در برابر 
باطل قــرار گرفتــه و شــهادت امــام حســین)ع( و یارانش 
حتمی بود؛ زینــب)س(، در آن فضای پر خطــر و بیم، باز 
به صبوری خود متوسل شد و با جمالتی که از لبان مبارک 
برادر خود شنید، آرامش یافت. او تا آخرین نفس پایداری 
گویــی صبــوری، بخشــی جداناپذیــر از وجــود آن  کــرد؛ 
بانوی ممتاز و الهی بود؛ انگار مولوی این بیت را با الهام از 

صبوری دختر امیرمؤمنان)ع( نوشته است:
از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم      

گفتگو با دکتر محمود مهدوی دامغانی
استاد برجسته تاریخ اسالم

کــه  تمــام خصایــل برجســته ای  میــان    صبــر، در 
حضــرت  شــخصیت  از  محدثــان،  و  مورخــان 
تأثیرگذارتریــن  و  کرده انــد، برجســته ترین  نقــل  زینــب)س( 
آنهاســت. چه شــد که شــخصیت آن بانوی بزرگوار بــه چنین 
مقامــی از صبــوری دســت یافــت و آن حماســه جاودانــه را در 

شب و روز عاشورا و پس از آن، در کوفه و دمشق خلق کرد؟
ْجَرُهم به غیر 

َ
اِبُروَن أ ی الّصَ

َ
َما ُیَوّف پروردگار متعال در آیه 10 ســوره مبارکه »الزمر« می فرماید: »ِإّنَ

ِحَساٍب«؛ هر آینه صبرکنندگان پاداش خود را برون از حساب دریافت می کنند. یکی از برترین 
نمادهای این صفت الهــی و قرآنی در تاریخ اســالم، وجود مقدس حضــرت زینب کبری)س( 
است؛ همان بزرگ بانویی که در ســال پنجم هجری به دنیا آمد و پنج ســال از عمر شریفش را 
در دامن ُپرمهر نبی مکرم اســالم )ص( گذراند. ُپر واضح است که دلبستگی رسول خدا )ص(، 
به نوه دختــری اش، آن هــم برگزیده دختــری مانند زینــب)س( چقدر زیــاد بــوده و آن بانوی 
گرامــی نیز، جد بزرگــوارش را تا چه پایه دوســت می داشته اســت. همین دلبســتگی زمینه ســاز 
نخســتین آزمــون صبوری زینــب کبــری)س( شــد؛ او در پنج ســالگی، طعــم تلخ هجــران جّد 
بزرگــوارش را کشــید و طبق نقــل قــول مشــهور، 95 روز پــس از آن، در ســوگ مــادر گرامی اش، 
حضرت فاطمــه زهــرا)س( نشســت. ایــن دو رویــداد پرمحنــت، رنجــی مضاعف را بــر دوش 
دختر صبور خانــدان علوی گذاشــت. او در همان دوران هم، بــار رنج برادران و پــدر بزرگوارش 
را بر دوش می کشــید و غمخوار مهربان امیرمؤمنان و حســنین)ع( بود. دســت های مهربان و 
کوچک زینب کبری)س(، گرد و غبار غربت و رنج ناشی از آن را، از صورت نورانی پدر می زدود 
و مادری هــای او برای پدرش، یادآور ســیره مادر بزرگــوارش بود. کودکی زینــب کبری)س( در 

چنین شرایطی گذشت.

    ایــن صبــر فوق العــاده، چــه تأثیــری بــر زندگــی حضــرت زینــب)س( گذاشــت و آیــا 
جلوه هایی از آن را می توان در دوران جوانی ایشان هم احصاء کرد؟

کبــری)س(، بــرای شــیعیان و البتــه،  شــاید یکــی از مخفی تریــن صفحــات زندگــی زینــب 
خوانندگان محترم، حلم و بردباری او در احترام گذاشــتن و همراهی با مادر شوهر بزرگوارش، 
اســماء بنــت عمیــس باشــد. اســماء، پیــش از ازدواج بــا حضــرت علــی)ع(، ابتــدا زوجــه برادر 

جواد نوائیان رودسری

دکتـر محمـود مهـدوی دامغانـی کـه ترجمه هـای نابـش از آثـار برجسـته 
تاریـخ اسـالم، همچـون »طبقـات ابن سـعد«، »مغـازی واقدی«، »شـمائل 
از خصایـل و سـیره  زبانـزد اسـت،  اثـر دیگـر،  النبـی«، »الجمـل« و ده هـا 

بانـوی دشـت کربـال، گفتـه اسـت.  
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بانویݣݣݣخردمند

آگاهی از زندگــی حضرت زینب)س( بعد از حماســه کربال در 
گرو شناخت ابعاد شخصیتی حیات ایشــان از آغاز تا رحلت 
اســت. حضرت زینب)س( الگوی تمام نمای زن مســلمان اســت؛ 
زنــی دانــا، خردمنــد و حکیم کــه همــگان در برابر شــخصیت او ســر 
تعظیم فرو می آورند. حضرت، تفســیر یک زن نمونه در متن تاریخ 
است؛ ایشان با نقش مثبت و مؤثر، تصویر یک زن حماسه ساز را در 
تاریخ ثبت کرد و مطالعه نقش ایشــان در قبل، حین و بعد از عاشورا 

در گرو درنگ در زندگی درخشان و شخصیت بی نظیر اوست.
او در خانــه ای دیــده بــه جهــان گشــود کــه بــه بیــت وحــی و تنزیل 
معــروف بــود؛ زندگــی در دامــن والدیــن پــاک طینــت و همراهــی با 
برادران گرانقــدر؛ تربیــت او را در نهایت کمال رســانیده بود. دانش 
و معرفت را از آغاز کودکی در مدرســه پــدر و مــادر فراگرفت و خروش 
بر ضد ســتم، همراه با صبوری بر مشــکالت و مصائــب را از خاندان 

الهی خویش آموخت. 
کیست زینب آن که عالم واله و حیران اوست

نور عصمت جلوه گر از چهره تابان اوست
حضرت در زمــره محدثــان زن اســت؛ او از پدرش حضــرت علی)ع( 
و مادرش فاطمــه زهرا)س( و همچنیــن ام ایمن و ام ســلمه روایت 
می کند و از سویی امام زین العابدین)ع(، جابر بن عبداهلل انصاری 
و ابــن عبــاس از وی روی روایــت می کننــد. ابوالفــرج اصفهانــی در 
مقاتــل الطالبییــن می گویــد: ابــن عبــاس در روایــت فــدک چنیــن 
می گوید: »حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علــی« یعنی بانوی خردمند 
ما زینب، دختر علی)ع( ما را درباره فدک چنین حدیث کرده است. 

این تعبیر نشان از شکوه شخصیت علمی حضرت زینب)ع( دارد.
آیــت اهلل مامقانــی تعبیــر بزرگــی در بــاره شــخصیت علمــی و دینی 
حضرت زینــب)ع( ارائــه می دهــد او در تنقیح المقال مدعی اســت 
حضرت در دوران بیماری امام ســجاد)ع( از سوی امام حسین)ع( 
نیابت خاصه داشــت و دیگران در حالل و حرام و احکام شــرعی به 
ایشــان مراجعــه می کردند. ایــن تصمیم ممکــن اســت در مقطعی 
کوتاه ناظر به پنهــان کردن امــر امامت امام چهارم و برای ســالمت 

ایشان گرفته شده است.
نکته بعد، ســیمای سیاســی و حماســی ایشــان بعد از عاشوراست؛ 
به جز نقــش بی نظیر حضرت، در کوفه و شــام و ســخنان حماســی 
وی در مجالــس ابــن زیــاد و یزیــد، بایــد از اســتمرار ایــن ویژگــی در 
ماه های پایانی حیات ایشــان یــاد کرد؛ یحیی بن حســن عبیدلی، 
نســابه معروف که در ســال 277 قمری درگذشــت، در کتــاب اخبار 
الزینبــات بــه نکتــه مهمــی اشــاره می کنــد و مدعــی اســت زینــب 
کبــری)ع( صریحــًا مــردم را بــه قیــام علیــه یزیــد فــرا می خوانــد و 
می گفت باید حکومت یزید تاوان عاشــورا را بپردازد. این ســیمای 
یک زن خردمندی اســت که پرچم ســتم ســتیزی و امر بــه معروف 
را در مدینه برافراشــت و این حرکت او ســبب تبعیدش به شام و به 

روایتی مصر گردید.
زیباترین تعبیری کــه از ائمه اطهــار)ع( درباره شــخصیت حضرت 
زینب رســیده، ســخن امام زیــن العابدین)ع( اســت. امــام چهارم 
همواره برای عمه گرامــی خویش احترام ویژه ای قائل می شــدند؛ 
ایشــان خطاب به حضرت اینگونــه می فرماید: »أنت بــه حمد اهلل 
مــة«؛  بحمداهلل تو عالمه تعلیم  مة، و فهمة غیر مفّهَ

َ
عالمة غیر معّل

ندیــده و دانا به حقایــق احوال اهــل دنیایــی و محتاج بــه تعلیم و 
تفهیم نیستی.      

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدباقر پور امینی
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تربیتیافته
مݡکتبوحݡی

انــدازه  بــه  فرزندانــش  تربیــت  در  خاندانــی  هیــچ 
خانــدان وحــی موفــق نبــوده، خانــواده علــی)ع( و 
فاطمه)س( هم در تربیت پســر برترین فرزندان را به جامعه 
بشری هدیه نمودند و هم در پرورش دختران. موفقیت این 
خانــدان در تربیــت فرزنــدان بــه ایــن دلیل اســت کــه اصول 
تربیتــی در فضای خانــه آنها رعایت می شــد. حضــرت زینب 
کبری در دامن ســه مربی بزرگ که برترین انســانها هســتند، 

تربیت یافت.
پیامبرخاتم )ص( و امیرالمؤمنین)ع( و فاطمه)س( مربیان 
گرچه نمی توان از نقش برادران آن  این بانوی بزرگوار بودند، ا
حضرت یعنی حسنین)ع( چشم پوشــی کرد. لذا محیط رشد 
زینب)س(، فضای بسیار فضای مســاعد برای رشد فرزندان 
است. زینب کبری پنج سال ایشــان در دامن رسول اهلل بود و 
پیامبر بزرگوار که مربی همه انسان هاست، خود تربیت یافته 
خداوند ســبحان اســت که علمنی ربی و هدبنــی در موردش 
آمده اســت. رســول اهلل )ص( نقشــی مهم در تربیت حضرت 
زینب داشته اســت به خاطر اینکه در این پنج سال هم زمانی 
بــا پیامبر، رســول خــدا )ص( همــواره در خانــه امیرالمؤمنین 
و حضــرت فاطمــه)س( حضــور داشــتند و ســجایای اخالقی 
و معارفــی ایشــان در خاندان عترت شــکوفا می شــد. حضرت 

زینب تربیت یافته مکتب وحی رسول اهلل)ص( است.
همچنین اندکی بیش از 5 ســال بــا مادر بزرگوارشــان؛ فاطمه 
زهــرا)س( زندگــی کردنــد و در ایــن مــدت از معــارف وحیانــی 
حضــرت فاطمــه معــارف آســمانی و رفتارهــای تربیتــی بهره 
جســتند. و به همین دلیل انسانی شایســته و انسانی مؤمن، 
صبور و مقــاوم رشــد یافتند. یکــی از دالیلی کــه چنین فضای 
مساعدی برای تربیت حضرت زینب)س( فراهم شد، دقت 

نظر والدین ایشان و مراقبت های قبل و بعد از ازدواج بود.
دقــت در انتخــاب همســر، ویژگی هــای همســران برمبنــای 
وحی، شــیوه زندگی و تربیت اصولی فرزنــدان از جمله نکات 
مهمی اســت که شــریعت مــا بــه آن توصیــه کــرده و حضرت 
علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( بــه بهترین شــکل منادی 
و عامــل این شــرایط بودنــد. درس هایی کــه از ازدواج 
امیرالمؤمنیــن)ع( و حضرت زهرا)س( به دســت 
می آید، بســیار حائز اهمیت اســت؛ زن و مرد 
باید توجه داشته باشند که از همان آغاز 
خواســتگاری فردی را برای ازدواج 
الزم  شایســتگی  کــه  بپذیرنــد 
برای تربیت فرزند داشته باشد.

بایــد  بــارداری  زمــان  در  مــادر 
آن  تربیتــی  و  اخالقــی  اصــول 
از  بعــد  کنــد.  رعایــت  را  زمــان 
دوران بــارداری، تربیــت فرزنــد 
نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  در 
توجــه  مــورد  جوانــی  ســپس  و 
شــریعت ماســت. در ایــن ســه 
کــه فرزندان  فضا مــا می بینیــم 
تمــام  از  زهــرا)س(  حضــرت 
تربیتــی در دوران  برنامه هــای 

حجت االسالم و المسلمین حبیب اهلل احمدی
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قبل از ازدواج، انتخاب همســر و دوران بــارداری و بعد از تولد 
بهره بردنــد. حضرت زینــب)س( در مدت نزدیــک به حدود 
پنج ســال در دامن مادر بودند اما تا سن ســی و پنج سالگی در 
مکتب تربیتی امیرالمؤمنیــن)ع( بهره بردنــد. در این دوران 
حضرت زینــب)س( تمــام آن دوران تربیت پذیری و رشــد و 
تکاملی که یک فرد می تواند داشــته باشــد و از آن بهره ببرد را 
طی کردند در واقع همنشینی با پدر باعث ایجاد ویژگی های 

منحصر به فردی در ایشان شد.

      راوی خطبه فدک
حضرت زینب از صحابه رسول اهلل است که به مدت چهار یا 
پنج ســال در دوران کودکی پیامبــر را درک کردند. همچنین 
آن حضــرت راوی حدیــث اســت بــه ایــن معنــا کــه روایاتی از 
طریق ایشــان به ما رســیده اســت. مرحوم صــدوق در کتاب 
من الیحضره الفقیه روایتی را از حضــرت زهرا نقل می کند که 
راوی آن به حضــرت زینب)س( می رســد. مهم ترین روایتی 
کــه راوی آن بــه زینب بنــت علی)ع( می رســد، خطبــه فدک 
اســت. ابن عباس می گوید: خطبه فدک را روایت کرد عقیله 
ج  ما...، و عقیله یعنی دانشمند و ژرف نگر. همچنین ابوالفر
اصفهانــی و عالمــه طبرســی نیــز نقــل می کننــد کــه حضــرت 

زینب)س( راوی احادیث مادرشان بوده اند. 
عبادت، تقوا و عفت حضرت زینب)س( از ویژگی های دیگر 
آن حضرت است. ایشان در شــب های سخت اسارت و یتیم 
داری زیر شــکنجه، و حتی در غل و زنجیر نماز شب و نافله را 
ترک نکردند. این نشــانه ای بسیار گویاســت بر اینکه ایشان 
در عبادت یک فــرد فرزانه و الگو بــرای دیگــران بودند. یکی 
از ویژگی های دیگر حضرت زینب)س( آشــنایی بــا معارف و 
تفســیر قرآن اســت. آن حضرت عالمه محدثه اهل بیت)ع( 
اســت. متأســفانه درباره دانش وحیانی حضرت زینب)س( 
ح زندگی ایشان آورده اند، در  کمتر صحبت شده است. در شر
کوفه چندین سال، برای زنان کالس تفسیر برگزار می کردند.

      محکمات در برابر متشابهات
مهم تر از برپایی این کالس هــا، موضع گیری ها و گفتارهایی 
اســت که از زینب به ما رســیده اســت. در مجلســی کــه بعد از 
شهادت امام حســین)ع( در کاخ یزید تشکیل شــد و خاندان 
وحی نیــز حضــور داشــتند. یزیــد از آیات متشــابه قــرآن برای 
مقابله و تخریب روحیه اهل بیت)ع( بهره برد و گفت: دیدید 
شــما خانــدان را خــدا چگونــه ذلیل کــرده و بــه ما عــزت داد؟ 
یعنی عزت و ُملک خودش را به خدا نســبت می داد و ســپس 
ُهــّمَ َماِلَک 

َ
آیــات 26 به بعد ســوره آل عمران را خوانــد »ُقِل الّل

ن َتَشــاء َوُتِعّزُ  ُع اْلُمْلَک ِمّمَ اْلُمْلِک ُتْؤِتی اْلُمْلَک َمن َتَشــاء َوَتنِز
َک َعَلی ُکّلِ َشــْیٍء   َمن َتَشــاء به یدک اْلَخْیُر ِإّنَ

ُ
َمن َتَشــاء َوُتِذّل

َقِدیٌر«
این یعنی بهره گیــری از دین علیــه دین که همواره دسیســه 
بنی امیه بود. در مقابل این حرکت یزید، حضرت زینب)س( 
او را رســوا کــرد و آیات متشــابه ای کــه یزید مــورد اســتناد قرار 
داده بــود را بــا محکمــات برگردانــد بــه فرمــود: شــما ُملــک و 
ســلطنت خودتــان را بــه خــدا نســبت می دهیــد؟ ایــن طــور 

نیســت، شــما اشــتباه می کنید این آیات در مورد شــما نیست 
کــه شــما داریــد می خوانیــد. البتــه هــر قدرتــی را خداونــد بــه 
افــراد داده اســت، اما ایــن مشــروعیت حکومت ســلطه گران 
و جائــران و ســتمگران را ثابت نمی کنــد. بلکه شــما مصداق 
این آیه اید که »و ال یحســبن الــذی کفروا أنما نملــی لهم خیر 
النفســهم انما نملی لهــم لیــزداد و اثمــا و لهم عــذاب مهین« 
گر مــا بــه کفــار مهلــت می دهیم،  منظــور ایــن آیه اســت کــه ا
فکر نکنند کــه این فرصــت و مهلت کــه به آنهــا می دهیم به 
نفع آنهاســت نه اینگونه نیســت این فرصت ها را خدا به آنها 
ک تری را که  می دهد تا گناهانشان بیشتر شود و عذاب دردنا
خوارکننده است، در پی خواهد داشــت. این جواب حضرت 
زینب)س(، دلیل آشنایی و اشراف کامل ایشان بر محتوای 
و مضامیــن قــرآن اســت. چنانچــه حضــرت در برابر آن ســوء 
استفاده و تفسیر به رأی یزید، با اســتفاده از محکمات پاسخ 

او را که در اوج غرور بود، دادند.
و ایــن نشــانه و گــواه خوبی بــرای اثبات این ســخن ماســت 
که حضرت زینب مفســر مفاهیــم قرآنی بودنــد. ضمن اینکه 
حضــرت زینــب)س(، یزیــد را فرزنــد آزاد شــدگان خوانــد و 
ســپس او را بــه دلیل اشــتباه گرفتــن ظلم بــا پیــروزی تقبیح 
کرد و فرمود: شــما ظلم و ســتم و جنایــت را با پیروزی اشــتباه 
گرفته ایــد بر مــا ظلم و ســتم کردیــد در غــل و زنجیر کشــیدید 
حاال فکر می کنید پیروز هستید شما همان آزاد شدگان جد ما 

هستید که در فتح مکه اتفاق افتاد...

      مشارکت در جامعه
حضرت زینب)س( تنها خواهر شهید نبود، بلکه مادر شهید 
هم بود؛ ایشــان فرزندانــی را تربیت کردنــد کــه در رکاب امام 
حســین)ع( بــه شــهادت رســیدند. زینــب کبــری)س(، یک 
گــر واقعًا  زن نمونــه تربیــت یافته فرهنــگ وحیانی اســت ما ا
بخواهیــم در جامعه مــان افــرادی را بــه عنوان الگــوی برای 
تربیــت فرزندانمــان و دخترانمان قــرار دهیم، فکــر نمی کنم 
نمونه هایــی بهتــر از فاطمــه زهــرا)س( و تربیــت یافتــه اش 

حضرت زینب کبری)س( پیدا بکنیم.
الگو قــرار دادن ایــن دو بزرگوار تنها با شــعار محقق نمی شــود 
بلکه ختران مســلمان و شــیعه باید از رفتار و زندگــی آنها الگو 
بگیرند. این الگــو گرفتن هم در حوزه عبادت و بندگی اســت 
و هــم تربیــت دینــی فرزنــدان و شــکوفایی خصایــل اخالقی 
و اســالمی در نســل های بعــدی و نیــز در زمینــه حضــور فعال 
کدامنــی  اجتماعــی. جامعــه زنــان بایــد در عیــن عفــت و پا
در اجتمــاع حضــور داشــته باشــند درایــن صــورت اســت کــه 
می توان مدعی شــد، دختران شــیعه از حضرت زهــرا و زینب 

کبری)س( الگو پذیری دارند.
زن مســلمان بایــد در عیــن رعایــت مقــررات دینــی و حفــظ 
حریم الهــی، در صورت حضــور در جامعــه عفیف باشــد. زیرا 
کدامنــی زن به معنای  در اندیشــه الهی و وحیانی، عفــت و پا
زندگی در مدار بســته نیســت. بلکه شریعت ما اندیشــه ژرفا را 
می پذیرد که حضرت زهرا و عقیله بنی هاشم نمونه بارز این 

تفکر هستند.      

حضرت 
ینب)س( تنها  ز

خواهر شهید 
نبود، بلکه مادر 

شهید هم بود؛ 
زندانی  ایشان فر
کردند  بیت  را تر

که در رکاب 
امام حسین)ع( 

به شهادت 
ینب  رسیدند. ز

کبری)س(، یک 
بیت  ن نمونه تر ز

یافته فرهنگ 
وحیانی است ما 

گر واقعًا بخواهیم  ا
در جامعه مان 

افرادی را به 
عنوان الگوی 

بیت  برای تر
زندانمان  فر

و دخترانمان 
قرار دهیم، 

فکر نمی کنم 
نمونه هایی 

بهتر از فاطمه 
بیت  زهرا)س( و تر
یافته اش حضرت 
کبری)س(  ینب  ز

پیدا بکنیم
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ݣݣݣعواطف اعتقادیݣݣفراترݣݣاز
ما معمواًل رفتــار و رویه اطرافیــان اهل بیت)ع( به ویــژه در کربال را به مســائل عاطفی 
توجــه می دهیــم. البتــه ایــن مســئله درســت هــم اســت. عواطــف هــم بــوده و امام 
حسین)ع( به خواهرش بســیار عالقه داشــته اســت و  این رابطه همین طور راجع به حضرت 
کاری فوق بیــان را ببریم صرفًا از ســر  عباس)ع( نیز درســت اســت، اما اینکــه بیاییم این فــدا

عاطفه بیان کنیم، جواب نمی دهد.
قرآن می گوید وقتی پای اعتقاد و بــاور و عمل می آید آن وقت عواطف می شــکند. مثال بارزش 
نوح پیامبر)ع( است که هم همسرش و هم فرزندش با ایشان همراهی نکردند. یا مثال بارزش 
لوط پیامبر اســت کــه همســر وی بــا او همراهی نکــرد. خود اهــل بیــت)ع( بــرادران و فرزندانی 
داشــتند که از آنها دوری کردند و اینهــا در بعضی صحنه هــا و مراحل دیگر اهل بیــت)ع( را تنها 
گذاشتند. بنابراین باید این مســئله و درک شــناختی که زینب کبری)س( از توحید و اسالم و از 

خداباوری و فرجام باوری و پیامد باوری و امام شناسی دارد مورد توجه قرار گیرد.

او کاری کرده کــه وی را فدایی امام حســین)ع( کرده، همه 
وجود و ســرمایه خــود را می گــذارد و فرزندانش هــم در واقعه 
کربال به شهادت می رسند و حاضر می شود این همه مصائب 
گــر در جان  را تحمــل کند. ایــن همــان معرفت باالســت که ا
کســی نفــوذ کنــد و در سراســر وجــودش وارد شــود یــک نگاه 
توحیدی تولید می شود. نتیجه اش این می شود که در برابر 
یزیــد و آن دســتگاه و رفتار و هیمنــه کاذبی که ایجــاد کرده، 
وقتــی از حضرت زینــب)س( ســئوال کرد کــه دیدی خــدا با 
شــما چه کار کرد، آن جمله را حضــرت می گوید کــه »واهلل ما 

رایت ِاال جمیال.«
ع نــگاه و تفســیری که شــخص به  ایــن درجــه معرفــت و نــو
هســتی دارد کــه »بــه جهــان خــرم از آنــم که جهــان خــرم از 
اوست/ عاشــقم بر همه هســتی که همه هســتی از اوست«، 
این نگاه عاشقانه و زیبا پســندانه نسبت به همه چیز است. 
به خاطر اینکه خــدا را در همه عالم و هســتی می بیند و همه 
هســتی را تفســیر خدا می بینــد. این چیز ســاده ای نیســت و 
در هــر مدرســه ای پیــدا نمی شــود. ایــن جــز در مدرســه اهل 
بیت)ع( و ســایه ســار حضرت امیــر)ع( و حضــرت زهرا)س( 

اصاًل به این سادگی پیدا نمی شود.
جنبه بعــدی هم که قابــل توجه اســت، زن بودن اســت. ما 
معمواًل وقتی به زنان می رســیم یک چهــره ضعیف و نحیف 
و ترســو و بــه حاشــیه رانده شــده و امثــال اینهــا بــه ذهنمان 
می رســد و اینجوری گاهی تفســیر می شــود. اصاًل درست که 
امــام ســجاد)ع( امــام اســت و او همــه کاره و صحنــه گردان 
است و پشــت صحنه اســت ولی ظاهر صحنه در واقعه کربال 

و کاروانساالر این صحنه ها خود حضرت زینب)س( است.
خیلی نکته مهمی اســت یعنی یک بانویی بیایــد و یک جور 
صحنه هــا را با شــجاعت و بیــان بســیار فصیحانــه مدیریت 
کند که همه از این سخنوری ایشان متحیر شوند. در جریان 
کوفــه چنــان آتشــین ســخن گفت کــه همــه گفتنــد حضرت 
امیــر)ع( دوبــاره زنــده شــده اند و ســخن بــه خطابه گشــوده 
اســت. همین طور در کاخ یزید و جاهای دیگر. بعد هم هرگز 
خم به ابرو نیــاورد و در همه صحنه ها، نــگاه عامیانه ای که 
معمواًل به زن ها می شــود را هم تغییــر داد. یعنــی زن تربیت 
شــده در سایه ســار اهل بیت)ع( به چنان درجه ای از اتقان، 
کی  معرفت، منش و مدیریت می رســد که چنیــن چهره تابنا
ع رفتاری دیگر در برابر  را درســت می کند که انســان جز خضو

ایشان ندارد.
بایــد ایــن نــگاه را اصــالح کنیــم زنــی کــه براینــد آموزه هــای 
قــرآن و دین اســت یــک زن خانه نشــین و ضعیف اســت که 
از خــودش هیــچ حرفــی نــدارد و نمی توانــد از خــودش دفــاع 
کنــد. نــه ایــن طــوری نیســت. آن چیــزی کــه ایــن خانــم و 
دیگر زنــان نشــان دادند، حتــی ام کلثــوم در زمــان کربال، در 
آن صحنه های بسیار ســخت و پیچیده و دشوار عکس این 
گر الزم باشــد اینها بر اساس  باور را ثابت کرد و نشــان داد که ا
اصل تمشــی علــی اســتحیاء می تواننــد وارد جامعه شــوند و 
تأثیر بگذارنــد. چنانکه حضــرت زینب)س( با گذشــت هزار 

سال هنوز که هنوز است در جهان تأثیر گذارده اند.      



در بخـش فرهنـگ ایـن شـماره گزارشـی خواهیـم خوانـد از معرفـی 5 کتابـی 
فرهنگـی  و  سیاسـی  نظـام  انحطـاط  دربـاره  امریكایی هـا  خـود  توسـط  کـه 
کتـاب از مجموعـه  کشـور نوشـته شـده اسـت و بعـد از آن بـا چهارمیـن  ایـن 
»مواریـث فكـری ایـران« آشـنا می شـویم. گزارش مراسـم رونمایـی از ترجمه 
»دانشـنامه دیـن بریـل« در دانشـگاه ادیـان و مذاهـب قـم، معرفـی رمـان 
گردم« و همچنین مطلبی درباره 15 راه خالقانه برای عالقمند  »من بر می 
کـردن کـودکان بـه مطالعه مطالب دیگر این بخش هسـتند. سـوگواره های 
شـاعران ایران و افغانسـتان درباره حادثه شـهادت تعدادی از دانشـجویان 
کوتاه فیلم »ایسـتگاه اتمسـفر«  کابل به دسـت تروریسـت ها و نقد  دانشـگاه 

آخریـن مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد.
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حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر انقالب در بخشــی از ســخنرانی به مناســبت ســالروز 
کرم )ص( و 13 آبان با اشــاره به شــرایط امروز آمریکا، بــه مطالعه کتابی  میالد پیامبر ا
اشاره کردند که انحطاط نظامی سیاسی آمریکا را نشان می دهد. پس از این سخنان، برخی از 
خوانده انــد،  را  چه کتابــی  انقــالب  رهبــر  این کــه  دربــاره  رســانه  اهالــی  و  روزنامه نــگاران 
گمانه زنی هایــی داشــتند و مطالبــی را در صفحــات خــود در فضــای مجــازی منتشــر کردنــد. 
این گمانه زنی هــا، بهانــه خوبی بــرای معرفی، بررســی و مطالعــه برخی کتاب هایی اســت که 
درباره سیاســت های چند دهــه اخیر آمریکا، ترجمه و در بازار نشــر کشــورمان عرضه شــده اند. 
یکــی از حــدس و گمان های قــوی فعاالن فضــای مجازی ایــن بود که اشــاره رهبــر انقالب به 
کتاب »ترس« یا »وحشــت« اثر بــاب وودوارد بوده اســت. در ادامه نگاهی کوتــاه به این کتاب 
انداخته و ســپس به دیگر آثار مشــابه درباره انحطاط سیاســی آمریکا می پردازیــم. نکته مهم 
درباره همه این آثار این است که به قلم نویسندگان و پژوهشگران آمریکایی نوشته شده اند و 

متبادرکننده این مفهوم به ذهن مخاطب هستند: »آمریکا علیه آمریکا!«

     وحشت؛ ترامپ در کاخ سفید
ک بــه داخل کاخ  کتاب »وحشــت؛ ترامپ در کاخ ســفید« به قول مخاطبانش، نگاهی ترســنا
ســفید ترامپ دارد. باب وودوارد نویســنده این کتاب متولد ســال 1943 یکی از نویســندگان و 
خبرنــگاران آمریکایــی اســت. او به خاطــر تهیه گــزارش رســوایی واترگیت، شــهرت پیــدا کرد 
و این رســوایی ها بــه تحقیقــات مختلفــی از طــرف دولــت آمریــکا انجامید کــه به اســتیضاح و 
استعفای ریچارد نیکســون رئیس جمهور ســابق آمریکا انجامید. وودوارد از ســال 1971 برای 
واشنگتن پست کار کرده و 18 کتاب نوشــته که 12 عنوانشــان از کتاب های سیاسی پرفروش 
بوده انــد. او دو جایــزه پولیتزر هــم در کارنامه دارد. این کتاب توســط علی ســالمی ترجمه شــد 
و چاپ اولش ســال 97 توســط انتشــارات مهراندیش به بــازار آمد. »وحشــت«، 42 فصل دارد 
و پیش از شــروع، این جمله ترامــپ را هنگامی که نامــزد دور اول انتخابات ریاســت جمهوری 
بود، در مصاحبه با باب وودوارد ورابرت کاســتا بر صفحه اول خود دارد: »قدرت واقعی _ حتی 

نمی خواهم از این  کلمه استفاده کنم _ وحشت است.«
وودوارد در کتــاب خــود، گزارشــی مســتند و واقع گرایانــه از دولــت ترامــپ و کاخ ســفید تحــت 
مدیریتش ارائــه کرد و بــرای نخســتین بار پــرده از واقعیت هایی برداشــت کــه تا زمان انتشــار 
ح ها و نقشــه های  کتــاب، هیچ جا بیان نشــده بودنــد. برخــی از این واقعیت هــا مربوط بــه طر
ترامپ برای ترور کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی هســتند. نویســنده، این کتاب را براســاس 
صدها ساعت مصاحبه و گفتگو و همچنین اســناد دولتی و خصوصی نوشته است. این کتاب 

در اولین هفته انتشارش در آمریکا بیش از یک میلیون و 100 هزار نسخه فروش داشت. 

     آتش و خشم
کتاب دیگری که درباره ترامپ و کاخ سفیِد او در ایران منتشر 
شــد،  »آتــش و خشــم« نوشــته مایــکل وولــف یــک خبرنــگار 
دیگر آمریکایی اســت. آنچه در این کتاب از کاخ ســفید دولت 
ج، بی برنامگی،  ج ومــر ترامــپ بــه تصویــر کشــیده شــده، هر
جنگ درونی و دوطرفه درون کاخ سفید و یک رئیس جمهور 
بی سواد، خودرأی، احساسی، غیرمعقول و مترسک وار است 
به شــدت تحت تأثیر اطرافیانش اســت چون خودش برنامه 
و اســتراتژی خاصی خود ندارد. این کتاب هم بــا ترجمه علی 

سالمی و توسط همان انتشارات مهراندیش منتشر شد.
کتــاب تمرکــز زیــادی روی نقــش پررنــگ و  وولــف در ایــن 
تاثیرگــذار اســتیو بنــن در تصمیم گیری هــای ترامــپ، دارد؛ 
کــه  ترامــپ  ایوانــکا  و  کوشــنر  جــراد  تاثیــرات  همین طــور 
وولــف سیاســت تلفیقــی آن هــا را »جروانــکا« می نامــد. بنــن 
همان مردی اســت کــه باعــث تحریــک ترامپ بــرای خروج 
آمریکا از پیمان پاریس شــد. کوشــنر نیز داماد اوست. »آتش 
و خشــم« اثــری اســت کــه رهبــر انقــالب آیــت اهلل خامنــه ای 
در بازدیــد خــود از ســی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران در اردیبهشت 97 آن را به دست گرفته و تورق کردند. 
تصویــر ایــن تــورق و بررســی هــم در بســیاری خبرگزاری ها و 
رســانه های غربــی ماننــد نیوزویــک انعــکاس داشــت. ایــن 
کتاب همچنین باعث شــد ترامپ ضمن شکایت از نویسنده 
و ناشرش، هزاران دالر برای جلوگیری از توزیع آن هزینه کند 
که البته شکایت از کتاب، راه به جایی نبرده و باعث شهرت 

بیشتر این اثر شد.

     خیلی زیاد، اما همیشه ناکافی
کافــی« هــم یکــی دیگر از  کتــاب »خیلــی زیــاد، اما همیشــه نا
گرانه علیــه ترامپ و سیاســت امــروز آمریکا بــود که  آثــار افشــا
چنــدی پیــش ترجمــه فارســی اش به قلــم محمد خجســته 
توســط انتشــارات نگاه منتشــر شــد. این کتــاب به قلــم مری 
ترامــپ بــرادرزاده رئیس جمهــور فعلــی آمریــکا نوشــته شــده 
کــه ترجمــه اش در ایــران، 25 مــرداد منتشــر شــد و 27 مرداد 
به چاپ دوم رســید. مــری ترامپ گفته تشــنج در مناســبات 
خانوادگــی، خــود را در همــه کردارهــای فرزنــدان، از جملــه 
کــرده و ترامــپ، زاده خانــواده ای  دونالــد ترامــپ، متجلــی 
اســت که مناســبات میان اعضای آن نه بر حســب عشق که 
بر حســب برنده و بازندگی اســتوار اســت. او این کنایــه را بین 
نوشــته های خــود آورده کــه نطفــه هــر هیــوال در کودکی اش 
کافــی« بــا  ریشــه دارد. مؤلــف »خیلی زیــاد، امــا همیشــه نا
کودکــی و  رویکــردی روانشــناختی بــه تحلیــل ریشــه های 

خانوادگی خانواده ترامپ پرداخته است.
کافی«،  مــری ترامــپ در کتــاب »خیلــی زیــاد، امــا همیشــه نا
عمویــش یعنــی رئیس جمهور فعلــی آمریــکا را جامعه ســتیز و 
دچــار ناهنجاری های متعــدد معرفی کرده اســت. او فضای 
خانــواده و مناســبات والدیــن بــا کــودکان ترامپ هــا را از نوع 
بیمارگونه معرفی کرده و تمام رفتارهای فرزندان را مبتنی بر 

رابطه سخت و نامهربانانه پدر معرفی می کند.

شیطان
علیه
شیطان

معرفی 5 کتاب درباره
شناخت ماهیت واقعی آمریکا

صادق وفایی
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     نه گفتن کافی نیست!
کتــاب »نــه گفتــن کافــی نیســت! )ظهــور ترامپیســم: ظهــور 
بحران هــای فزاینده(« نوشــته نااومــی کالین بهار ســال 98 
توســط انتشــارات پیدایش بــه بازار نشــر ایــران عرضه شــد و 
اثــری از یک خبرنــگار و مســتندنویس دیگــر آمریکایــی بود. 
یکــی از مفاهیــم بنیــادی و مهمــی کــه کالیــن در این کتــاب 
کــه یکــی از  روی آن متمرکــز شــده، »شــوک درمانی« اســت 
سیاســت های ثابت و اصولی خارجــی آمریکا طــی دهه های 
گذشــته بــوده و در قبال خیلــی از کشــورها به کار گرفته شــده 
اســت. او معتقد اســت این سیاســت حتی روی مــردم آمریکا 

هم آزمایش و انجام شده است.
نااومی کالیــن در این کتــاب، انتخاب ترامــپ را فقط انتقال 
کتی تاجرمآبانه  مسالمت آمیز قدرت نمی داند؛ بلکه آن را شرا
با اســتفاده از ترفندهای عمدی و ایجاد شــوک های پیاپی و 
موج درموج، سیاســت های افراطی، و تحمیــل بحران های 
متعدد بــر مــردم می خوانــد کــه از این راه هــا جامعــه، محیط 
زیســت، اقتصاد و امنیت ملی آمریکا را به نابودی می کشاند. 
نویســنده می گویــد با تماشــای ظهــور دونالــد ترامــپ، حس 
غریبی به من دست می دهد. فقط این نیست که او سیاست 
مبتنی بر شــوک را بر قدرتمندترین و تا بِن دندان مسلح ترین 

ملت روی زمین به کار برده باشد؛ بیشتر از آن است.

     استبداد؛ بیست درس از قرن بیستم
از قــرن بیســتم« نوشــته  کتــاب »اســتبداد؛ بیســت درس 
تیموتی اشــنایدر هم یکــی از آثاری اســت که بــا فاصله کمی 
از چاپ، ترجمه شــد و به بازار کتاب ایران هــم راه پیدا کرد. 
این کتاب ســال 96 بــا ترجمه پژمان طهرانیان توســط نشــر 
نو عرضــه شــد. نویســنده »اســتبداد« متولــد ســال 1969 در 
آمریکاست. او استاد تاریخ دانشگاه ییل و متخصص تاریخ 
اروپای شرقی و مرکزی اســت و کتاب های تحسین شده ای 
درباره تاریخ اروپای قرن بیســتم، به ویژه دوران کمونیســم 

و نازیســم نوشــته اســت که برخی از آنهــا به 30 زبــان ترجمه 
شــده اند. اســنایدر به طور دائم برای نشــریات نقد و بررســی 
کتــاب نیویــورک و ضمیمــه ادبــی نیویــورک تایمــز مطلــب 
گاهــی مــوزه یادبود  می نویســد. او همچنیــن عضــو کمیته آ
هولوکاســت آمریکا و عضو دائم انســتیتوی علوم انســانی در 
وین است. یکی از مســائلی مهمی که نویسنده این کتاب در 
گری درباره آن اســت، این است که ترامپ  پی اثبات و افشــا

چگونه با فرمول آدولف هیتلر به قدرت رسید.
کمونیســم  هــم  و  فاشیســم  هــم  اســت  معتقــد  اســنایدر 
بــه  بودنــد؛  جهانی شــدن  مســاله  بــه  کنش هایــی  وا
نابرابری هــای واقعــی و ملموســی کــه جهانــی شــدن بــه بار 
آورده بــود و به ناتوانــی آشــکار دموکراســی ها در پرداختن به 
ایــن مشــکالت. اســنایدر در پیشــگفتار کتابش می نویســد: 
ســنت ما ]آمریکایی ها[ چنین اقتصــا می کند کــه تاریخ را به 
کاوی کنیم و در  قصد شناخت ریشه های عمیق اســتبداد وا
کنش های مناســب به آن باشــیم. مــا از اروپایی های  فکر وا
قرن بیســتم عاقل تر یــا باهوش تر نیســتیم که شــاهد بودند 
دموکراســی چطــور جــای خــود را بــه فاشیســم یــا نازیســم یا 

کمونیسم داد.
کتــاب »اســتبداد« یک جــزوه کتــاب علمی اســت کــه در 120 
صفحــه پالتویی گــرد آمــده و نویســنده اش، با دقت، مــو را از 
ماست بیرون کشیده اســت. بهانه اصلی اش را هم می توان 
وضعیــت آمریــکای اســتبدادزده امروز توســط دونالــد ترامپ 
عنوان کرد. چون اســنایدر با یادآوری فاجعه های انســانی و 
اســتبدادزده قرن بیســتم، به وضعیت امروز آمریکا برگشته و 
رفتار ترامــپ را متذکر می شــود. تیموتی اشــنایدر در این اثر به 
مخاطب نشان می دهد که اســتبداد فقط یک رویه ظاهری 
ندارد کــه به معنــی زورگویی باشــد. یعنی اســتبداد حداقل از 
قرن بیستم تا امروز دیگر فقط آن معنای معمول و متداولش 
را نــدارد و می توانــد با یــک صــورت خنــدان و لبخند بــر لب، 

ک ترین اعمال غیرانسانی را رقم بزند.       خطرنا

 »آتش و خشم« 
که  اثری است 

رهبر انقالب 
آیت اهلل خامنه ای 

در بازدید خود 
از سی ویکمین 

نمایشگاه 
بین المللی 

کتاب تهران در 
اردیبهشت ۹7 

آن را به دست 
ق  گرفته و تور

کردند. تصویر این 
ق و بررسی  تور
هم در بسیاری 

خبرگزاری ها و 
بی  رسانه های غر

مانند نیوزویک 
انعکاس داشت
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از دســتاوردهای مثبــت تمــدن جدیــد نداشــته و اســالم نیــز 
مخالف تجدد و پیشرفت نیســت. آنچه که امام)ره( مردود 
می دانند، فســاد به اســم تمدن و پیشــرفت و تقلیــد صرف از 
غرب است که ضعف نفس، خودکم بینی، القائات نادرست 

و خودباختگی در مقابل فرهنگ غرب را به همراه دارد.
کــه در مــورد  احمــد رهــدار و سیدســعید موســوی معتقدنــد 
میــزان تأثیرگــذاری عــرف و جایــگاه آن در اجتهــاد، میــان 
در  رازقیــان  فاطمــه  دارد.  وجــود  اختــالف  صاحب نظــران 
مقالــه خــود بــه بررســی فرهنــگ از منظــر امــام خمینــی)ره( 
می پردازد و اعتقــاد دارد فرهنــگ یکی از مهم تریــن مفاهیم 
در اندیشه امام)ره( است. عبدالحسین خســروپناه در مقاله 
خود به بررســی علل انحطاط تمدن اســالمی در اندیشه امام 
خمینی)ره( می پــردازد و اعتقــاد دارد نظام اجتماعی اســالم 
اهدافــی دارد کــه دســتیابی بــه تمدن اســالمی، هــدف نیمه 
نهایی آن به شمار می آید. تمدن اسالمی، جامعه را به هدف 
نهایی یعنی ســعادت و قــرب الهی می رســاند. خســروپناه در 
مقاله خــود بــه چیســتی تمــدن، عوامــل انحطــاط در تمدن 
اســالمی و راهبردهــای حــل عقب ماندگــی تمــدن اســالمی 
از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( پرداخته اســت. حمید نســاج و 
محمد ناصحی در مقاله خود مفهوم مردم ســاالری اسالمی را 

در اندیشه امام خمینی)ره( بررسی می کنند. 

     جنگ و صلح
در فصــل ســوم کتــاب بــه »سیاســت خارجــی و جهان بینــی 
امــام خمینــی)ره(« پرداخته شــده اســت. احســان اعجازی 
بر این باور اســت کــه از زمــان پیــروزی انقالب اســالمی، امام 

چهارمین کتــاب از مجموعــه »مواریث فکــری ایــران« با عنــوان »اندیشــه های امام 
خمینــی)ره( در آیینه نــگاه معاصر« به کوشــش حمیدرضا یوســفی و میثم بلباســی از 
سوی انتشــارات جهاد دانشــگاهی منتشــر شــد. این مجموعه دارای شــش فصل و 25 مقاله 

است. در فصل اول کتاب به »گستره دیدگاه های امام خمینی)ره(« پرداخته شده است. 
سیدجواد ورعی با اشاره به شکست انقالب مشروطیت در ایران، به بیان مستنِد علل و عوامل 
انقالب اسالمی در ایران پرداخته اســت. ابتدا روش تدریجی امام خمینی)ره(، رهبر انقالب را 
ح داده که از »پند و نصیحت« دولتمــردان آغاز، و در مراحل بعد با »تذکر نســبت به رعایت  شــر

قانون اساسی مشروطه«، »پیشنهاد برای اصالح«، و »هشدار و تهدید« دنبال شد. 
حمیدرضا خادمــی در مقاله خود، چیســتی و ویژگی های اندیشــه امــام خمینی)ره( را بررســی 
گون  می کنــد. خادمی بــر این باور اســت که امام اندیشــمندی اســت کــه در ســاحت های گونا

معرفت به تالش فکری و عملی پرداخته و آثار مهّمی از خود به یادگار گذاشته است. 
ســعید قربانــی در مقاله خــود بــه رونــد آســیب های پیــش روی انقــالب اســالمی از منظــر امام 
خمینی)ره( می پردازد و بر این اعتقاد اســت که هــر انقالبی بعد از شــکل گیری نیازمند تثبیت 
و تداوم اســت، لذا انقالب اسالمی ایران بعد از شــکل گیری با رأی و اســتقبال بی نظیر مردم در 

قالب جمهوری اسالمی به تثبیت رسید و تا حال حاضر تداوم دارد. 

     تجددخواهی و دو الیه هویت اسالمی و ایرانی
در فصــل دوم کتاب به »فرهنــگ، هوّیت و کشــورداری از دیدگاه امام خمینــی)ره(« پرداخته 
شــده اســت. حمیدرضا یوســفی و میثم بلباســی بــه تحلیــل و بررســی تجددخواهــی و دو الیه 
هویــت اســالمی و ایرانــی از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( می پردازنــد. هویــت اســالمی از ایــن 
منظــر بــا مؤلفه هایــی چــون اســالم خواهی، حفــظ نظــام اســالمی، بــرادری و همدلــی دینی، 
استکبارســتیزی، والیت مــداری، انتظــار و مهدویت بــاوری، عدالت خواهــی مرتبــط اســت، 
درحالی کــه هویــت ایرانــی بــا مؤلفه هایــی چــون ســرزمین، مشــاهیر و مفاخــر ملــی، حجاب و 
پوشــش، زبان و ادبیات فارســی، آزادیخواهی دین باورانه، و تاریخ هم پیوند است. امام)ره( 
پیرامون موضــوع »تجــدد« از همــان اوایــل دوران مبارزات خــود با نظــام پهلوی، همــواره بر 
کید داشــته اند و اینکــه مخالفتی با اســتفاده  اســتفاده از دســتاوردهای مثبت تمــدن جدید تأ

چهارمین کتاب از مجموعه
 »مواریث فکری ایران« منتشر شد

اندیشههای
امامخمینی)ره(
درآیینه
نگاهمعاصر
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خمینی)ره(، به عنوان بنیان گذار جمهوری اســالمی، نقشی 
کلیــدی در تعییــن سیاســت خارجی ایــران ایفــا کرده اســت؛ 
به گونه ای که دیدگاه هایش، چه در زمان حیاتش و چه پس 
از رحلتش، در تصمیم گیری مقامات ایرانی در حوزه سیاست 

خارجی تأثیر به سزایی داشته است. 
محمد ابراهیمی و حســن رمضانــی در مقاله خود به اندیشــه 
امــام خمینــی)ره( در ارتبــاط بــا جنــگ و صلــح می پردازنــد. 
در دین اســالم، آیــات و روایات زیــادی در باب مســئله جنگ 
)جهاد( و صلح وجــود دارد. این موضوع در میان مســلمانان 
تعاریــف و تفاســیر مختلفــی را شــاهد بــوده و برداشــت های 
افراطــی و تفریطــی از مفهــوم جنــگ و صلــح همــواره وجــود 

داشته است. 
امین دیلمی معزی در پژوهش خود، اســتقالل از دیدگاه امام 
کاوی قرار می دهد. مقوله اســتقالل از  خمینی)ره( را مــورد وا
نظر بنیان گذار جمهوری اســالمی یکی از شــاخص های مهم 
اصول گرایی و جزء آرمان های اصلی انقالب به شمار می رود. 
غالمعلی ســلیمانی در مقاله خود، به بررســی مفهوم استکبار 
در جهان بینــی امام خمینی)ره( پرداخته اســت. در اندیشــه 
از  یکــی  روحــی  خصیصــه  یــک  به عنــوان  اســتکبار  امــام 
پربســامدترین مفاهیــم در تبییــن روابــط فــردی و اجتماعی 

مورد استفاده قرار گرفته است.

     انسان سعادتمند
در فصل چهارم کتاب بــه »جایگاه و حقوق انســان از دیدگاه 
امام خمینی)ره(« پرداخته شده است. غالمرضا جمشیدیها 
و روح اهلل جاللــی در ایــن مقاله خــود، انســان ســعادتمند را از 
دیــدگاه امام خمینــی)ره( بررســی کرده اند. ســیدصدرالدین 
موســوی جشــنی در مقاله خود تــالش دارد جایــگاه »آزادی« 
در اندیشــه و بیانــات امــام خمینــی)ره( را مــورد بررســی قــرار 
دهد. زهرا آیت ا... زاده شــیرازی می کوشــد تا نشان دهد، زن 
در دیدگاه امــام خمینی)ره( انســانی آزاد، فعــال و انتخاب گر 
بــه  کســب مقامــات معنــوی می توانــد  اســت و در رشــد و 
جایگاهی برســد، که تمــام هویت هایــی که در انســان کامل 

متصور می شود، در او تجلی پیدا کند. 
علــی ابراهیمــی و ســیدجواد امام جمعــه زاده در مقالــه خــود 
بــه فهــم هرمنوتیکــی حقــوق بشــر در اندیشــه های امــام 
خمینی)ره( می پردازند و معتقد هستند که امام)ره( با توجه 
ح ریزی مبانی حقوق بشــر  به آموزه های اســالم، درصــدد طر
برآمــد تا چشــم انداز روشــنی را بــرای زندگی در جهــان معاصر 

به وجود آورد.
مریم خوشــدل روحانــی و پروانه قنبرلو می کوشــند تا نشــان 
دهند، مقولــه تربیت جوانــان در اندیشــه امــام خمینی)ره( 
از چــه جایگاهی برخوردار اســت و ایشــان چه نظــری در این 
ع سیاســتگذاری  حوزه دارنــد. در فصل پنجم کتــاب به »نو
و نقش عقل از دیدگاه امام خمینی« پرداخته شــده است که 
شامل چهار مقاله »سیاست از منظر امام خمینی«، »عدالت 
در اندیشــه امــام خمینــی«، »عقــل از منظــر امــام خمینی« و 

»امنیت ملی از منظر امام خمینی« می شود.

ملیحــه نیکــروش رســتمی بــه بررســی مفهــوم سیاســت در 
اندیشــه و بیانات امام خمینی)ره( پرداخت و بــر این اعتقاد 
اســت که امام)ره( به مقوله سیاســت توجه وافری داشتند و 
در منظومه فکــری امام)ره(، سیاســت دارای ســه ُبعد اصلی 
اســت کــه خــود ایشــان از آن هــا بــا عنــوان سیاســت حیوانی 
)مــادی(، سیاســت شــیطانی )فاســد( و سیاســت اســالمی 

)الهی( یاد می کنند. 
محمدحسین جمشیدی در پژوهش خود، به بررسی عدالت 
کیــد دارد که در  در گفتمــان امام خمینــی)ره( می پــردازد و تأ
اندیشــه امام)ره(، عدالــت برای آدمــی نه تنها نیــازی مهم، 
بلکــه خصلتــی فطــری، آرمانــی و همیشــگی بــوده اســت و 
درنتیجــه ایــن امــر همــواره یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
بشــر و ازجمله مفاهیــم بنیادیــن و محوری همه فیلســوفان 
و اندیشــمندان به ویژه در عرصه سیاســت و فلســفه سیاســی 

بوده است. 
مریــم ســالم در مقالــه خود بــه موضــوع عقــل از دیــدگاه امام 
خمینی)ره( می پــردازد. از نظــر او امام)ره(، متفکر برجســته 
گرد خلــف مکتــب حکمــت متعالیــه اســت،  اســالمی کــه شــا
همچــون اســتاد حکیمــش، مالصــدرا، در دریــای فلســفه و 
عرفــان بــه تأســی از وحــی، بــه غواصــی پرداختــه و ُدرهــای 
گران بهای معرفــِت مبتنی بر برهــان، عرفان و قــرآن را از دل 

صدف های آن شکار و عرضه کرده است. 
ســیدمحمدجواد ُقربی در تحقیق خود، بــا رویکرد تحلیلی- 
توصیفــی و مطالعــات کتابخانــه ای مترصد پایــش صحیفه 
امام خمینی)ره( در باب امنیت ملی است و مداقه در اندیشه 
و تقریرات امام)ره( نشــان می دهد که حفظ نظام جمهوری 
اسالمی و تأمین امنیت پایدار و همه جانبه در جامعه اسالمی 
از مهم ترین رســالت ها و وظایف دولت و کارگزاران حکومتی 
کیــد ایشــان بــر وجــوه مختلفــی از امنیت نشــان از  اســت و تأ
اهمیت حراســت و حفاظــت از هســته های بنیادیــن نظام و 

جامعه است. 

    والیت، عرفان و روحانیت
در فصل ششم کتاب به »والیت، عرفان و روحانیت از دیدگاه 
امام خمینی)ره(« پرداخته شده است. محمدرضا عبداله پور 
در مقاله خود به بررسی ادله امام خمینی)ره( در اثبات والیت 
فقیه می پردازد و معتقد اســت امــام)ره( به عنــوان بنیانگذار 
انقالب اســالمی در ایران بــا محوریت والیت فقیــه، در موارد و 

آثار متعددی از والیت فقیه بحث کرده اند. 
مســعود حاجی ربیــع در تحقیــق خــود در مقام پاســخ بــه این 
ســؤال اســت که مقوله عرفانــی ظاهــر و باطن چــه جایگاهی 
در اندیشــه امام خمینــی)ره( )1280-1368( دارد و نســبت 
آن ها با حیــات ظاهری و باطنی انســان چیســت؟ امــام)ره( 
گونــی در حیــات باطنــی و ظاهــری انســان  رخنه هــای گونا
مشــاهده کــرده و در خصــوص آنها اندیشــیده اســت و حمید 
کثیری در مقاله خود بر این باور اســت که انساِن اسالم طالب 
شهود است، تا درد بودن را که با هبوط بر او عارض شده بود، 

با غنودن در آغوش یار، التیام بخشد.       

 امام)ره( 
رخنه های 

گونی در  گونا
حیات باطنی و 
ظاهری انسان 

کرده و  مشاهده 
در خصوص آنها 

اندیشیده است 
کثیری  و حمید 
در مقاله خود بر 

این باور است 
که انساِن اسالم 

طالب شهود 
است، تا درد بودن 

که با هبوط بر  را 
او عارض شده 

بود، با غنودن در 
آغوش یار، التیام 

بخشد



فرهنگ و ادب

آبان 99     مشاره 5025
 دوره جدید

عضو هیئت علمی دانشــگاه ادیان و مذاهب افزود: دانشگاه 
ادیــان در ایــن فراینــد خــوش درخشــیده اســت. دانشــگاه 
کتاب هــای چاپ شــده را در چشــم انداز  بــا رویکــرد علمــی 
مخاطب قــرار می دهد که قبــاًل در ایران وجود نداشــت و این 

خأل با حمایت دانشگاه ادیان در تاریخ ایران ثبت شد.
لک زایی بــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری ادیــان بهتــر از رجال 
سیاسی به خواســت امنیت و صلح جهانی عمل می پوشاند، 
گفت: امــروز وقت آن رسیده اســت که جامعه، زمینــه و زمانه 
خود را بســنجیم و جایــگاه خــود را در ضیافــت مدرنیته پیدا 
که  کنیم. باید کردار و گفتار خود را به تعادل نزدیک کنیم چرا
درحــال گــذار از محدودیت هــای قومی قبیلــه ای بــه ســوی 
فرهنــگ جهانــی هســتیم، بنابرایــن جوالنــی بــرای حضــور 
تعصبــات قومی قبیلــه ای وجود نــدارد وگرنــه از منظر جامعه 

جهانی دور خواهیم شد.
گذشــته میــان ادیــان  ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: در 
مختلــف، خصومــت بیشــتر از گفت وگــو بــود اما اینــک، الزم 
اســت از خود بپرســیم آیا این وضعیت طبیعی جوامع بشری 
اســت؟ آیا هنوز گزینه »این یــا آن دین« چنبره ذهــن آدمی را 
گرفته اســت یا می توانید به گزینــه »هم این یــا آن دین« هم 
بیندیشــیم. هیچ دینــی نباید خــود را معیار اخالق، فلســفه و 

هنر بداند و آن ها را تحت اختیار خود قرار دهد.
ســر  بــا  صفحــه   1700 در  و  جلــد  دو  در  دیــن  دانش نامــه 
علیرضــا  و  لکزایــی  مهــدی  حجت االســالم  ویراســتاری 
ابراهیم منتشــر شــده اســت. دانش نامه دین بریــل به گفته 
صاحب نظــران بهتریــن دانش نامــه بــه نــگارش درآمــده در 
حــوزه دین اســت کــه به زبــان انگلیســی از ســوی انتشــارات 
بریل هلند به  عنــوان یکی از بزرگ ترین ناشــران حــوزه علوم 

انسانی در جهان به چاپ رسیده است.      

مراســم رونمایی از ترجمه »دانشــنامه دین بریل« در دانشــگاه ادیــان و مذاهب قم با 
حضور مدیران دانشگاه و سرویراستار ترجمه و جمعی از استادان و پژوهشگران برگزار 
شد. در ابتدای این مراسم مدیر پژوهش دانشــگاه ادیان و مذاهب، این دانشگاه را به  عنوان 
یــک مرکــز علمــی پیشــرو در ایــران اســالمی معرفــی و اظهــار داشــت: از نظــر صاحب نظــران و 
دانشــگاهیان، دانشــگاه ادیــان و مذاهب یــک مرکز تخصصــی در حیطــه ادیــان و مذاهب در 
کشور است و ثمره فعالیت های علمی اساتید و پژوهشگران در این دانشگاه، چاپ 400 عنوان 

کتاب در حوزه ادیان و مذاهب بوده و تاثیر ویژه ای در حوزه ادیان و مذاهب داشته است.
وی دربــاره رونــد تدویــن »دانشــنامه دین بریــل« به  عنــوان یــک اثر فاخــر علمی که از ســوی 
مجموعه ای از پژوهشگران و مترجمان فرهیخته ترجمه  شده اســت گفت: این اثر نخستین 
دانش نامه در حــوزه دین بوده و یــک مرجع علمی در حــوزه علوم دینی اســت همچنین برای 
نخســتین بار دانش نامه ای بــا موضوع ادیان به چاپ رســیده اســت. به گفتــه مدیر پژوهش 
معاونت پژوهشــی دانشــگاه ادیان و مذاهب، دانش نامه دیــن بریل 500 مدخل داشــته و 60 

مترجم فرهیخته انتشار این دانشنامه را بر عهده داشته اند.
مهدی فرمانیان، معاون پژوهشی دانشــگاه ادیان و مذاهب نیز بیان کرد: در ابتدا می خواهم 
از دکتر جاودان که این دانشــنامه در دوره ایشــان به ســامان رســید و بعد از هفت هشــت ســال 
زحمت، منتشــر شــد تشــکر کنــم و همچنیــن از مدیــر انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســالمی دکتر 
انصاری، مدیر انتشارات طه و آقای محمدی مدیر انتشــارات دانشگاه ادیان و مذاهب تقدیر 

به عمل آورم که در چاپ این کتاب ما را یاری دادند.
مهدی لک زایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه ادیان و مذاهب و سرویراستار کتاب بیان کرد: 
علم دین، در کشــور ما علمی ناشــناخته نیســت و هر ســال بر این رشــته افزوده می شود. شمار 
کتاب های چاپ شــده از نظر کّمی، قابل قبول اما از نظر کیفی با هدف نهایی فاصله ای داریم 

که برای جبران این ضعف باید تالش بیشتری انجام دهیم.
وی ادامــه داد: بــا در نظــر گرفتن ایــن نکته کــه باید بــه آینده ایــن رشــته و تأثیر آن بــه زندگی 
باور داشــته باشــیم باید کارها را به شــکلی ســامان دهیم تا نیروی متخصص در سطح جهان 
در این زمینه بیندیشــند. لک زایــی اضافه کــرد: در حال حاضر حضــور جدی در ایــن زمینه در 
جهان نداریم، درحالی که ایرانیان در گذشته جزو ســرآمدان این رشته به شمار می رفتند. این 
عقب ماندگی را با چاپ آثــار و مقاله های متعدد می توان جبران کــرد. ترجمه در این میان پلی 

میان بر برای جبران عقب افتادگی هاست.

دانشنامهدین
بریل
صادق وفایی



فرهنگ و ادب

51  مشاره 25     آبان  99
 دوره جدید

یکنواخت بودن روایت ها سرریز شــود و نتواند کتاب را ادامه 
دهد، ولی فضاســازی و تعلیق کلی قصه به شــکلی اســت که 

خواننده را دنبال خود می کشد.
»یک هفته پیش من ُمردم...« این جمله آغازین این کتاب 
است که به قدر کافی می تواند تعلیق داشته باشد و خواننده 
را در این موقعیت قرار دهد که با یک راوی ُمرده روبه رو باشد 
و قصه و اتفاقــات را از زبان او بشــنود. اما ایــن تمام تمهیدی 
نیســت که دولتی بــه کار بســته و در ادامــه می بینیــم که این 
نیــز در ادامه تکمیــل فرآینــد ایجاد گره در داســتان اســت که 
به خوبی توانســته از آن در خدمت داســتانش اســتفاده کند. 
دولتی ســعی کــرده بــا بهــره بــردن از فضاســازی و توصیف و 
پرداختن به جزئیــات، کمبود مصالــح داســتانی و تاریخی را 
جبــران کند و آنهــا را بپوشــاند. او بــا این روش تــالش می کند 
آنجا را که تاریــخ حرفی نزده با قصــه پر کند که ظاهــرًا موفق 
شــده و توانســته خألهای تاریخی و روایــی را با فضاســازی و 

قصه پردازی پر کند. 
یکی از نقاط قوت این داســتان زبان آن است. دولتی در این 
داستان با زبانی متناســب با موقعیت داســتانی خواننده را با 
خود همــراه می کنــد. ضرباهنگ داســتان خواننــده را با خود 
می کشد و سبب می شود بسیاری از دست اندازهای داستانی 
را متوجه نشــود. این دســت برتر کتاب اســت که خواننده به 
خاطر ارتباطی کــه از طریــق زبان و ریتــم با کار برقــرار می کند 
برخی ضعف ها را نادیده می گیرد و ماجــرای بانوی اول قصر 
خلیفه عباســی را دنبــال کند. اتفاقــی که به عنــوان مزیت اثر 
قابل شــمارش اســت و نشــان می دهــد نویســنده می تواند با 
تســلط بر زبان خواننده را ســرگرم کنــد و حــواس او را از برخی 

کاستی ها منحرف کند.      

خداوند در کتابش آنجا که ماجرای قیامت و انسان هایی را که از اعمال خود پشیمان 
گر به ما مهلتی دوباره بدهی و  شــده اند بازگو می کند، که خطاب به خداوند می گویند ا
گــر این فرصت برایتــان فراهم  به جهــان بازگردیم اعمال مــان را اصالح می کنیــم می فرماید: ا
شود بازهم دســت به همان کارهای پیشــین می زنید و تغییری در رفتار خود ایجاد نمی کنید. 
»بازگشــت« ماجرای پیچیده ای اســت. ماجرایی اســت که نوعی آغاز در آن اســت و شاید این 
آغاز فقط نصیب کســانی می شــود که قبل از رفتن هم در حال ســاختن بودند و بازگشت شــان 
هــم در واقــع فرصتــی اســت بــرای ادامــه دادن همــان مســیر و طریــق! شــاید بتــوان گفت که 
بازگشــت به کســی تعلق می گیرد که خرابی به بار نیــاورده باشــد و این همان امتحــان بزرگ و 
شاید اساســی ترین پیچ هستی باشــد که بر ســر راه انســان ها قرار گرفته باشــد که فرصت ها در 
اختیــار کســانی قــرار می گیرد کــه مســیری را طــی می کردنــد. هرچنــد این هــا همــه فرضیات و 
حدسیات است، ولی مقوله بازگشت از دیرباز در گفتمان دینی ما وجود داشته و از آن با عبارت 

»رجعت« یاد می شده است.
ح کرده، بازگشــتی که به اعتقاد شــیعیان امری  فاطمه دولتی در رمانش قصه بازگشــت را طــر
مسلم اســت و در زمان ظهور امام دوازدهم )عج( به وقوع خواهد پیوســت. بازگشتی که ویژه 
اصحاب خــاص و یاران نــاب این امــام از نظر غایب اســت و تردیــدی در آن وقوع آن نیســت و 
اختالف ها شاید بر ســر چند و چون آن اســت. دولتی در قصه ای که یک پای آن در تاریخ است 

سراغ زنانی می رود که بازگشت یا رجعت به آنها وعده داده شده و از رجعت کنندگانند.
رمان »من بر می گردم« در روزگار هارون الرشید عباسی می گذرد. دست او به خون امام هفتم آلوده 
است و همسرش حاال باورش را علنی کرده و مورد خشم خلیفه عباســی قرار گرفته است، زنی که 
دل در گرو محبت فرزندان رســول خدا )ص( و امیرالمؤمنین علی)ع( دارد و بعد از شــنیدن وعده 
امام صادق)ع( درباره خودش مســیرش را جدا می کند و آشــکارا محبتش را ابراز می کند، عقیده و 

باوری که جرم آن سنگین است و حاال در خانه خلیفه عباسی جوانه های آن دیده می شود.
این رمان قصه یک شــبانه روز همســر هارون اســت که در طول این شــب تا ســحر قصــه زنانی 
را می شــنود که پــا از زمانه خــود فراتــر گذاشــتند و طــول تاریــخ را پیمــوده و در انتظار بازگشــت 
نشســته تا مســیر خود را ادامه دهند. رمانی که فراز و فرود چندانی در آن شاهد نیستیم و فقط 
قصه هایی که از زبان شخصیت ثانی بازگو می شود گاهی افت و خیزی به قصه می دهد، ولی 
بستر اصلی داستان فراز و فرود چندانی ندارد که شــاید در اواسط کتاب حوصله خواننده بابت 

منبرمیگردم
وحید اسماعیلی
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فرهنگوادب

     مدل مطالعه عاشقانه
بله، کــودکان نیز به دســت بزرگســاالن خــود نــگاه می کنند و 
از آنهــا سرمشــق زندگــی می گیرنــد. هنگامی که تغذیه شــما از 
مواد غذایــی مضر باشــد، و مــواد غذایی مضر و بــی خاصیت 
اطراف شما را احاطه کند، شما آن ها را بیشتر و بیشتر دوست 
خواهید داشت و شکل و شــمائل شــما نیز به مانند آن غذاها 
خواهد شــد و هنگامی که محیط اطراف شــما را کتاب احاطه 
کند، به کتــاب عالقه منــد خواهید شــد. خانمی خانــه دار که 
مادر دو فرزنــد بی عالقه به کتاب و کتابخوانــی بود می گوید: 
مــن همیشــه ســعی می کــردم تــا هنگامی کــه در منــزل بیــکار 
هستم در جلوی چشمان فرزندانم به مطالعه کتاب بپردازم 
و بــا هیجــان وصــف ناشــدنی در مــورد موضــوع کتاب هــا بــا 
فرزندانم به گفتگو و بحث می پرداختم. این هیجان نشان 
دهنده لــّذت و شــادی بــود که مــن از طریــق مطالعه کســب 
می کردم. این موضوع باعث عالقه مندی بیشتر فرزندانم به 

مطالعه کتاب شد.

     یک جای دنج و محصور با زمینه ای زیبا
داشتن مکانی امن، دنج، محصور، آرام، راحت و ُپر از کتاب، 
بایدهایــی اســت کــه والدیــن بایســتی بــرای ترغیــب بیشــتر 
فرزنــدان بــه مطالعــه مهیــا کننــد. یــک متخصــص مطالعــه 
در دبســتان ابتدایــی و مادر ســه فرزنــد معتقد اســت: بّچه ها 
عاشــق قلعه هســتند؛ فقط کافــی اســت دو صندلــی مزّین به 
پارچه های رنگی و یک قوطی داشــته باشــید که نقــش میز را 
بازی کند. آن وقت اســت که فرزندانتان را آنجــا خواهید دید 
که لم داده اند و مطالعه می کنند. برای ترغیب آنها باید گاهی 
با آن ها همــراه شــد. نظرتان راجــع به تهیــه یکتم یــا زمینه از 
»ســاحل« چیســت؟ مثاًل حولــه ای بــر روی زمین، چتــر رنگی 
ساحلی در کنار دیوار، پوستری از اقیانوس، و سطل های شن 
و ماســه برای قرار دادن کتاب ها. یا شــکل دادن اتاقی دنج با 

زمینه زیبایی از کشتی دزدان دریایی یا سفینه فضایی.

     تالش برای آوردن کتاب ها به زندگی
 مســائل مطالعــه شــده و یــا الهــام گرفتــه شــده از کتاب هــای 
خوانده شــده را به هــر شــکلی در زندگــی واقعی بــا فرزندانتان 
گر فرزند سه ساله شما از مطالعه  تجربه و آن ها را بیان دارید. ا
کتاب »ســه بچه شــیر« لّذت برده، او را به دیدن شیرهای باغ 
گــر کودکتــان در مــورد ســتارگان و یا  وحــِش شــهرتان ببریــد. ا
ک نما ببرید تا از  ســّیاره ها مطالعه ای انجام داده، او را به افــال
گر در  نزدیک با چشمان زیبایش ستارگان را مشاهده کند. یا ا
شــهر شــیراز بودید و کودکتان پیش از این با اشــعار یا زندگانی 

حافظ شیرازی آشنا شده، او را به حافظیه ببرید.

این یادداشت به ارائه راه کارهایی پرداخته است که 
سبب می شود بدون اینکه ازبچه ها بخواهیم درس 
بخوانند یا بــه کتابخوانــی بپردازند، خود شــروع بــه مطالعه 
آن  معرفــی  بــه  زیــر  در  کــه  راهکارهایــی  از  برخــی  کننــد. 
می پردازیم باعــث خواهد شــد تا بــدون اینکــه از فرزندانتان 
بخواهید تا درس هــای خــود را بخوانند یا بــه مطالعه کتاب 
بپردازند، خود شــروع به مطالعه کنند. بنابراین به شــما هم 
ح شــده در زیر که  توصیه می کنیم تا با ایده های جادویی طر

مورد تأیید بسیاری از مادران بوده است آشنا شوید.

     خرید کتاب صوتی برای کودکان
کتاب هــای صوتــی نیــز مطالعــه محســوب  بلــه؛ شــنیدن 
کتــاب  کمــک می کنــد تــا بــه  کــودکان شــما  می شــود و بــه 
عالقه مند شــوند. یک مادر که چهــار فرزنــد دارد و همچنین 
معّلــم مقطع دبســتان اســت معتقــد اســت: شــنیدن صدای 
کســی که با گرمی، لطافت، شــیوایی و روایــی خاصی کتابی 
را می خوانــد و توانایــی بســیار زیــادی در بیــان مطالــب دارد 
کــودکان را بــه مطالعــه عالقه منــد ســازد. یکــی از  می توانــد 
شــیوه هایی کــه ایــن مــادر بــرای عالقه منــد کــردن فرزندان 
ح  اســتفاده می کــرده، پخش صدای یکــی از گوینــدگان مطر
رادیــو و تلویزیــون در هنــگام نقــل و انتقــال فرزنــدان بــه 
باشــگاه و مدرســه بوده اســت. بــه والدیــن فرزنــدان توصیه 
می شــود کتاب های الکترونیکــی را از کتابخانه هــا تهیه یا از 

کتابفروشی ها بخرند.

15ݣݣراهݡکارݣݣخالقانه
عالقهمندݡکردن
ݡکودݡکانݣݣبهݣݣمطالعه
مهدی لطفی پناه، کارشناس ارشد علوم کتابداری
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     تجلیل از بزرگان در مقابل فرزندان
گون و در مناسبت های مختلف از نویسندگان   به دالیل گونا
برجسته، شــاعران شــهیر و چهره های ماندگار حّتی در منزل 
تجلیــل کنید و فرزندانتــان را با نام و آوازه آن ها آشــنا ســازید. 
گرامیداشــت ســالروز و یادبود زندگانی اشــخاِص برجســته در 

ترغیب فرزندان به مطالعه کمک زیادی می کند.

     کتاب را بخوانید و سپس فیلم را تماشا کنید
 یک کتاب کالسیک خوب پیدا کنید که فیلم آن نیز ساخته 
شده اســت. مثاًل مطالعه فیلمنامه کتاب »شام آخر« و سپس 
تماشــای فیلم آن، بســیار جالــب و جــذاب خواهد بــود. یک 
معّلم ابتدایی می گوید: این روش، یکی از راهکارهای بسیار 
کاربــردی بــرای فرزندانــی اســت کــه بــه مطالعــه و خوانــدن 

مطالب عالقه ای ندارند.

     در همه جای خانه کتاب قرار دهید
کــودکان در دانشــگاه  کارشناســان رشــد و توســعه   یکــی از 
ســیروکیوس در شــهر نیویورک آمریــکا می گوید: تــا جایی که 
می توانیــد محیــط اطــراف فرزندانتــان را با کتــاب ُپــر کنید. 
ایــن موضوع باعــث خواهد شــد تــا فرزندانــی کــه هیچگونه 
گــون  گونا کتــاب ندارنــد، بــا دیــدن عناویــن  عالقــه ای بــه 
کتاب هــا عالقه مند بــه مطالعه یکــی از آنهــا شــوند. بنابراین 
وقتی دیدید که فرزندتان به چه موضوعاتی عالقه بیشــتری 
نشــان می دهد، به کتابخانه و کتابفروشی شــهر و محّله تان 
کــه نزدیــک بــه موضــوع مــورد عالقــه  کتابــی  برویــد و هــر 
فرزندتان بــود را تهیه کنید. محــل قــرار دادن کتاب ها حّتی 
می تواند بر روی صندلی عقب خودروی شــما باشــد. توصیه 
نگارنده آن اســت کــه کتاب هــا را در قفســه کتابخانــه منزل 
قفل نکنیــد و اجازه دهیــد تــا بّچه ها آنهــا را لمس کننــد و هر 

جایی می خواهند با خود ببرند.

     بلند بخوانید حّتی زمانی که آنها توّجه نمی کنند
دکتــر کارلســون یکــی از متخصصــان مطالعــه معتقد اســت: 
خواندن با صدای بلند هم اجتماعی و هم آموزشی است. به 
عالوه، بچه ها خوب خواندن را یاد می گیرند و در طی سال ها 
بلند خواندن، عاشق داســتان هایی خواهند شد که مفاهیم 
ارزنده و معنی داری دارند )ســعی کنید همواره در یک زمینه 
موضوعــی خــاص بــه بلنــد بلنــد خوانــدن بپردازیــد(. گوش 
دادن به مطالــب کتاب هــا، افراد بیــزار از مطالعه را شکســت 

خواهد داد. این روش در پسران بیشتر تأثیر می گذارد.

     در هنــگام بازدید از کتابخانه به دنبــال کارهای غیر 
معمول باشید

 به کتابدارهــا تکیه کنید؛ به آنها پول پرداخت می شــود تا به 
فرزندان شــما کمک کننــد و تا جایی کــه ممکن اســت آنها را 
ترغیب بــه مطالعه کننــد. بنابراین پیــش از رفتن به ســمت 
قفســه کتابخانــه، بــه کتابــداران ماهــر مراجعــه کنیــد تــا از 
فعالیت هــای متنــوع در کتابخانــه باخبــر شــوید. همچنین 
می توانید به ســایت کتابخانــه مراجعه کنیــد. کاری کنید تا 
فرزندتان بــا کارهای ســرگرم کننده و فعالیت هــای فرهنگی 
کتابخانه پیوند یابد. توصیه می شــود حتمــًا کارت عضویت 
کتابخانه برای تک تک فرزندان تهیه و به آنها تحویل شود 
تــا آن ها نســبت بــه کتابخانــه احســاس مالکیت بــرای خود 

داشته باشند.

     برای فرزندان کوچک تر دوباره و دوباره بخوانید
گفتــاری  کتاب هــا موجبــاب پیشــرفت زودهنــگام توســعه   
تصاویــر  متلفــِت  کــودکان  ابتــدا  در  هســتند.  فرزندانتــان 
کتاب ها می شــوند. ســپس یــاد می گیرنــد تا صفحــات کتاب 
ع تکراری داســتان  را ورق بزنند. پــس از مدتی متوّجه موضو
می شوند. همه مهارت های پیش از خواندن اهّمیت دارند. 
کتاب هــای ریتمیک بــا وزن هــا، قافیه ها و آهنگ هــای زیبا 
بسیار مفید هستند. قافیه ها و وزن ها کمک می کنند تا فرزند 
شــما با نمادها و واج ها و واژه ها آشــنایی بیشــتری پیدا کنند 
و با تکرار آنهــا، صداها را از هم تمیز دهنــد. بچه ها قافیه ها را 
خیلی دوســت دارند؛ چون آن ها به مرور و با آهنگی دلنشین 
یــاد می گیرنــد و می فهمنــد کــه قافیه بعــدی چیســت و خود 

تمایل پیدا می کنند که آن را پیش از شما بازگو کنند.

     شاید کمی عجیب و غریب
 برای فرزندان بزرگ تر خود یک چراغ مطالعه خریداری کنید 
تا پیش از به خــواب رفتن، همــه چراغ های اتــاق را خاموش 
و چــراغ مطالعــه خــود را روشــن کننــد و چنــد دقیقــه ای بــه 
مطالعه آنچه عالقه دارنــد بپردازند. خریدن چــراغ مطالعه و 
ع یادآوری  قرار دادن آن در کنــار تخت خواب نه تنها یــک نو
برای مطالعه کتاب اســت بلکه احســاس خوبی بــه فرزندان 

می دهد و حس می کنند که دیگر بزرگ شده اند.

     به فرزندانتان هدیه ای بدهید
 برای ادامه یافتن روند مطالعه کتاب توسط فرزند دلبندتان 
کافــی اســت تــا هدیــه ای را برگزینیــد کــه موجبــات تشــویق 

که   تا جایی 
می توانید محیط 

زندانتان  اطراف فر
کتاب ُپر  را با 

کنید. این موضوع 
باعث خواهد 

زندانی  شد تا فر
که هیچگونه 
قه ای به  عال

کتاب ندارند، با 
دیدن عناوین 

گون کتاب ها  گونا
قه مند به  عال

مطالعه یکی از 
آنها شوند
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     محمدحسین انصاری نژاد
»جان پدر کجاستی؟« اما جواب کو؟

آن سرو خواب رفته به روی کتاب کو؟
آبادی ات کجاست؟ نفس می کشی هنوز
می پرسی از خودت هله خانه خراب! کو؟

حاصل به غیرچشم تر از این عتاب نیست
جز شعله شعله بر جگر از این خطاب کو؟

در شیشه فلک به جز از خون شراب نیست
جز خون به شیشه کردنت از آفتاب کو؟
یک پابه پیش و پای دگر می کشد عقب

چشمی به کوه محو فرود عقاب کو
»اشک کباب، باعث طغیان آتش است«
سهمت به جز چکیدن خون بر کباب کو؟

دادند نان سوخته ای از جگر تو را
جز بر مدار خون تو یک آسیاب کو؟

ابر آمده است کو تب و تاب شکفتنی؟
ابر آمده است در دهن غنچه، آب کو؟

بر صبح باغ می شنوی رقص شعله را
نیلوفرانه حاصلت از پیچ و تاب کو؟

     عاطفه جعفری
یک کوه درد با تو برابر نمی شود

آری، بخند، زخم تو بهتر نمی شود
از روزگار تلخ خودت شکوه کن، وطن
هرگز نترس، گوش فلک کر نمی شود

تاریخ، باز مرثیه ات را مرور کرد
با روضه تو، چشم کسی تر نمی شود

وقتی جهان به پیش دو چشم تو تار شد
کابل، دوباره آینه ای از غبار شد

در راه روشنایی شب های بامیان
خاموش می شوند چرا این ستارگان؟

تو درد می کشیدی و درمان نداشتی
پاییز می شدی و بهاران نداشتی
تو، آِب دیده خود از آمو گرفته ای

وقت قیام، دست به زانو گرفته ای
من عهد می کنم که بیایم به کشورم

یک روز می رسد که در آغوش مادرم...
آن روز ناله کن به زبان َدرِی خود
آرام گریه کن به َتی چاَدرِی خود

     محمدرضا وحیدزاده
زنگ زدم هزار بار، جان پدر کجاستی؟
باشه عزیز! برندار، جان پدر کجاستی؟

جان به لبم رسیده و بغض امان نمی دهد
حرمت من نگاه دار، جان پدر کجاستی؟

گفت کسی: شنیده ای این خبر شگفت را؟
با خبرش مرا چه کار؟ جان پدر کجاستی؟

خبر رسیده لشگری به دشت غنچه تاخته
تو را چه کار با سوار؟! جان پدر کجاستی؟

ک غریب داغ هزار الله است در دل این خا
 بخوان، بخوان َهزار! جان پدر کجاستی؟

     سیدضیاء قاسمی
شلیک آغاز

خشت ها پرواز کردند از دیوار
شیشه ها پرواز کردند از قاب پنجره

شاخه ها پرواز کردند از درختان
کتابچه ها و قلم ها از میزهای صنف

دست ها پرواز کردند از تن ادریس
موهای شعله ور سهیال

پیراهن خونین یوسف
مسابقه پرواز بود و دانشجوها پرنده شدند

او بــه مطالعــه می شــود. دادن یــک کتــاب بــه وی به غیــر از 
هدایای دیگــر در روز تولــدش، یکی از این راهکارها اســت. یا 
هنگامی که از شــما می پرســد: بــرای توّلد دوســتم چه چیزی 
بخــرم؟ می توانیــد عنــوان کتابــی مناســب را بــه وی معرفی 
کنید و از او بخواهید با یک دست نوشــته زیبا و متنی ماندگار 
بــه گیرنــده کتــاب توضیــح دهد کــه چــرا این کتــاب ســزاوار 
اوســت. از ایــن طریق اســت کــه فرزنــد شــما از ارزش کتاب و 

کتابخوانی مطلع می شود.

      روی نشــریه های جلــوی دکه روزنامه فروشــی ها 
حساب کنید

 مجاّلت بــه بچه هــا کمک می کنــد تــا اطالعات ارزشــمندی 
از وضعیــت جاری بــه دســت آورنــد. مجله های جلــوی دکه 
روزنامه فروشــی ها ســبب می شــوند تــا والدیــن از عالقه های 
نهفته فرزندان خــود مطلع شــوند. بردن فرزنــدان به جلوی 
کیوســک روزنامــه فروشــی ها یــک روش بســیار قــوی بــرای 
ترغیــب آن ها بــه مطالعــه اســت. شــاید فرزندتان به نشــریه 

»مـاشین« عالقه مند باشد.

     سئوال بپرسید
ح پرســش از فرزنــدان باعث افزایــش درک و بینــش آن ها   طر
می شــود. این موضوع باعث بــاز شــدن دروازه هــای جدید در 
ذهن فرزندتان می شــود. از او بپرسید: شــخصیت محبوب او 
خ خواهد  کیست؟ از او بپرسید: به نظر او در آینده چه اتفاقاتی ر
داد؟ و در شــرایط آن رخدادهــا او چــه خواهد کــرد؟ در پایان به 
شــما توصیــه می کنیــم تــا در هنــگام مطالعــه، بیــش از حــد از 

چگونگی صرف صداها و آواها توسط فرزندان غلط نگیرید.

     در روزهای سخت به سوی کتاب هایتان بروید
خ   بــا هــر شــور و شــوق و اتفاقــی کــه در زندگــی فرزندانتــان ر
گر  می دهد یک کتاب به لیســت کتاب های او اضافه کنید. ا
در مدرســه با دوســتانش دعوا کرد، کتابی در مورد دوســت و 
گر به مدرســه جدیــدی رفت،  دوســت یابی برایش بخریــد. ا
باز هم یــک کتاب دیگــر. اینگونه به او آمــوزش می دهید که 
چگونه در روزهای ســخت و یا روزهایی که غمگین اســت با 
کتاب و کتابخوانی خوشحال شود و کتاب است که احساس 
زیبایی را بــه وی هدیه می کند و همــواره در زندگی کمک او و 
یار مهربان اســت. بهتر اســت یک شــب پیش از اینکه فرزند 
جدیدتان را از بیمارســتان به منزل آورید، کتابی را جلد کنید 
و با یادداشــتی کــه روی آن نوشــته اید: شــنیده ام کــه خواهر 
بزرگ تــر منــزل خواهــی شــد! ایــن هدیــه بــه نقــش جدیدت 
بــه عنــوان خواهــر بزرگ تر کمــک خواهــد کــرد. دختــر گلم، 

عاشقتم؛ به تو افتخار می کنم.      

میــالد  شــب  در  کابــل  دانشــگاه 
کــرم )ص( مــورد حملــه  پیامبــر ا
تروریســتی گروهــک داعــش قــرار گرفت و 
23 تــن از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه 
شهادت رســیدند. همچنین در این حمله 
تروریســتی بیــش از 30 تــن از دانشــجویان 
کجاســتی؟«  پــدر  زخمــی شــدند. »جــان 
پیامــک پــدری اســت کــه پــس از 142 بــار 
تماس بــا گوشــی دختــرش، برای اطــالع از 
وضعیت او بی پاســخ مانــد و همین عبارت 
کــه بــه هشــتگ غم انگیــزی در  شــاعرانه 
شــد،  تبدیــل  اجتماعــی  شــبکه های 
دستمایه اشعاری از ســوی شاعران ایران و 
افغانســتان نیز قرار گرفت. شاعران زیادی 
درباره این حمله تروریســتی شــعر گفته اند 

که برخی از آنها را می خوانیم.
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همدردی شاعران ایران و افغانستان
با شهدای دانشگاه کابل

     سهراب سیرت
تا چشم وا کردی به خود حیران شدی کابل

دیدی که در خون می تپی گریان شدی کابل
از خانه بیرون رفته بودی تا که برگردی
در نیمه راهت تکه و پاشان شدی کابل

می دانم این که خود نمی دانی گناهت را
کستر چرا یکسان شدی کابل؟ با خون و خا

زیبا که بودی بر رخت تیزاب پاشیدند
بینی بریدندت که نافرمان شدی کابل

با سنگ و چوب و آتشت هم زجرُکش کردند
تو باعث سوزاندن قرآن شدی کابل!

عاشق شدی، شالق خوردی زخم خجلت نیز
زن بودی و شایسته زندان شدی کابل

باغ و بهشت »عاشقان و عارفان« بودی
گاهی جهنم گاه گورستان شدی کابل

رفتی که از مأل بیاموزی تجاوز کرد
در کودکی سرکوب و سرگردان شدی کابل

اسپند کردی شهر را اما »نظر« شد باز
نعِش به خون افتاده در میدان شدی کابل

شنه بین خود تقسیم کردندت
ُ

گرگان گ
نانی برای چند دسترخوان شدی کابل

کستر افکندند دیدند سبزی، هر طرف خا
دیدند باغی و تبرباران شدی کابل

از آشنایان پیِش پا خوردی و افتادی
در تابه بیگانگان بریان شدی کابل

کابل منم کابل تویی کابل همه هستیم
تنها نه تو در این میان قربان شدی کابل
از هر طرف با هر کسی در هر زمان که بود

ویران شدی ویران شدی ویران شدی کابل
گفتم که دور از تو روم دل بر َکنم از تو
در زیر زیر پوستم پنهان شدی کابل

هستی سراسر جاِن ما بودی تو »کابل جان«
حاال چه شد که این همه »بی جان« شدی کابل

 
     قاسم ساکنی

زمزمه ها شنیده ام، جان پدر کجاستی؟
از همه دل بریده ام، جان پدر کجاستی؟

زنگ زدم فزون ز صد به گوشی ات جواب گو
پای بنه به دیده ام، جان پدر کجاستی؟

پیر شدم، جوان شدی، وای به من خزان شدی
زحمت تو کشیده ام، جان پدر کجاستی؟

دلهره می کشد مرا، رحم نما عزیز من
به این دل رمیده ام، جان پدر کجاستی؟
در غم جانگداز تو، ای مه جان فزای من
حنجره ها دریده ام، جان پدر کجاستی

     محمدمهدی عبداللهی
 شبی که خون دل از این مسیر جاری شد

چکیده سفر عشق، بی قراری شد
 شبی که ناله مهتاب در گلو خشکید

زمان هم از ملکوت حیات، عاری شد
شب فراق کبوتر، کبوتر عشق است

کبوتری که پر از زخم های کاری شد
چه انفجار مهیبی که عشق حیران گشت!

وقوع حادثه، آغاز جان نثاری شد
چقدر خاطره ها رنگ روز عاشوراست

که شهر یکسره از داغ الله کاری شد
شبیه »شام« ببین انفجار »کابل« را
صدای غربت مظلوم، یادگاری شد

میان شعله تزویر دشمنان این بار
تمام حنجره کودکی، اناری شد

نگاه لطف تو کافیست مهر عالمتاب

ببین که عصر ظهورت چه روزگاری شد!

     علیرضا قزوه
جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی

 ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی
ای به فدای خنده زخمی و دلشکسته ات

شکر خدا که همچنان سرخوشی و به پاستی
کابل زخم خورده ام! وقت برای گریه نیست

گریه با تبسمی، گم شده در خداستی
کابل جان خسته ام! شانه ما پناه تو

چشم و زبان پارسی! نور دو چشم ماستی
کابل جان چه می کشی؟ از دست حرامیان

کابل بی پناه من! قبله عشق و راستی!
دختر شعر فارسی! کابل من! چه می کنی؟

حرف بزن! عزیز من! »جان پدر! کجاستی؟«!

     سید ابوالفضل مبارز
 خسته روزگار ناآرام، من همانم که جان نمی خواهد

کشتنم انتخاب سختی نیست، زدنم امتحان نمی خواهد
 لبی از خون حنجرم تر کن تا کمی تازه تر شود نفست

 بعد بنشین و قصه کن با من، گرچه این آسمان نمی خواهد
 قصه کن از تحمل وطنم، از لب بی تمایل وطنم

آخرین شاخه گل وطنم وطنی که جوان نمی خواهد
وطن من کجای دنیایی؟! همه با شعر متحد شده اند!

واقعًا بعد از این چه باید کرد؟! در دهاتی که خان نمی خواهد
در دهاتی که دیگر از امروز، سر تعظیمش از تن افتاده

در دلش شوق زندگی دارد، نان بماند، دهان نمی خواهد!
کشورم، از شکستن عاصی باش، حرف خود را بزن ولو با سنگ
مطمئن باش بعد از این احدی، شهر بی قهرمان نمی خواهد!

گرچه که سوگوار خودیم؛ داغداریم و بی قرار خودیم ما ا
خودمان عاقلیم و می فهمیم بعد از این دیگران نمی خواهد      



فرهنگ و ادب

آبان 99     مشاره 5625
 دوره جدید

در روزگار گذشته برای گروه های اجتماعی و مردمی 
که کشاورزی و دامداری می کردند، تقویم شمسی یا 
گردش خورشیدی بسیار دارای اهمیت بود. آنها زندگی خود 
را منطبق بر این حرکت خورشیدی تطبیق می دادند. یکی از 

مهم ترین روزهای سال آغاز شب یلدا است.
این شــب به زمــان بیــن غــروب آفتــاب از آخریــن روز پاییز تا 

طلوع آفتاب در نخستین روز زمستان اطالق می شود.
 ایــن شــب در نیم کــره شــمالی بــا انقــالب زمســتانی مصادف 
اســت و به همیــن دلیــل از آن زمان به بعــد طول روز بیشــتر و 
طول شــب کوتاه تر می شــود. پس به لحاظ وضعیت اقلیمی 
کن در این  این روز از اهمیت بســیاری برای زندگی انسان سا

ناحیه جغرافیایی اهمیت دارد.
ابتــدای زمســتان، آغــاز روزهــای طوالنــی اســت و بــه عبارتی 
طوالنی تریــن شــب ســال در ایــن موقعیــت زمانــی کــه همان 
شــب یلدا اســت، قرار دارد. یلدا، شب اول زمســتان و شب آخر 
پاییــز اســت کــه اول جــدی و آخــر قــوس باشــد و آن درازترین 
شب هاســت در تمــام ســال و در آن شــب یــا نزدیــک بــه آن 
ج جــدی تحویــل می کند و گویند آن شــب  شــب، آفتاب به بر
به غایــت شــوم و نامبــارک اســت و بعضــی گفته انــد شــب یلدا 
یازدهم جدی اســت. تقویم ما هم به شکلی اســت که از شب 
به روز می رســد. مردمان گذشــته می دیدند کــه در بعضی ایام 
و فصول روزها بســیار بلند می شــود و در نتیجــه در آن روزها، از 
روشنی و نور خورشید بیشتر می توانســتند استفاده کنند. این 
اعتقاد پدید آمد که نور و روشنایی و تابش خورشید نماد نیک 
و موافق بوده و با تاریکی و ظلمت شب در نبرد و کشمکش اند. 

بنابراین آغاز روز در شب اول دی ماه اتفاق می افتد.
»یلدا« بــه معنای میــالد و تولد اســت. منظور از تولــد، والدت 
مهــر و خورشــید اســت. خورشــید چــه بــه معنــای قــدرت و 
گرمابخــش زمیــن و هســتی و چــه در مفهــوم عهــد، پیمان، 
محبــت و دوســت اســت. ایــن طوالنی تریــن شــب ســال بــه 

همین جهت اهمیت بسزایی در نزد مردم پیدا می کند.
دیــدن روشــنایی روز و برآمــدن آفتــاب بــرای مردمــان حایــز 
اهمیــت و توجــه بــوده اســت و بــه همیــن خاطــر خانواده هــا 
سعی می کردند این شــب را تا صبح بیدار بوده و طلوع آفتاب 
را ببیننــد. بــرای اینکــه این امر صــورت بگیــرد ســعی در این 

یلدا،تداوم
هویتݣݣݣجامعه
سید احمد محیط طباطبایی

درباره اهمیت شبی که 
نسل پشت نسل در ایران دوام یافته
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داشتند که این رســم را به صورت یک ســنت آیینی درآورند. 
گــذر زمــان هیچ وقــت بــه دســت  ایــن موقعیــت زمانــی در 
فراموشی سپرده نشــد و همواره مورد توجه مردم بوده است. 
چرا که اصل آیین سنت یلدا فراتر از دیگر آیین ها بوده است. 
یلدا منطبق بــا اصــول جغرافیایــی و حیاتی زندگی اســت که 

ایران نیز جزو آن منطقه جغرافیایی است.

     شب قصه و داستان
اهمیت این شب عالوه بر توضیحاتی که داده شد را می توان 
در قصه و داســتان هم دانســت. به عبــارت دیگر یلدا، شــب 
قصــه و داســتان اســت. ایرانیــان نســبت نزدیکــی بــا قصه، 
آیین و روایــت داشــته اند و به همیــن دلیل پشــتوانه مدنی و 
فرهنگــی باالیــی دارند. اســتمرار ســنت قصه گویــی، در واقع 
بقای ایــن آییــن در زندگی بشــر امروز اســت و ســنت یلــدا را از 
گذشــته به امروز پیونــد داده اســت. همچنین یلــدا بهانه ای 
است برای اینکه خانواده ها قصه خود، قصه خانواده، قصه 
اســطوره ها، خوشــی ها، غم هــا و شــادی های خــود را بــرای 
نســل های جوان خانــواده بازگو کننــد و آنها خود را بــا قصه و 

داستان به روز برسانند.
در کنــار این ســنت و آیین هــا، در شــب یلــدا ســفره ای انداخته 
می شود که افراد خانواده به گرد ســفره جمع می شوند و همین 
موضوع باعث می شــود که وفــاق و همگرایــی در بین اعضای 
خانــواده ایجــاد شــود. به بیــان دیگر ســفره یلــدا باعــث ایجاد 
همدلی در بین اعضای خانواده می شود و ناراحتی ها و غصه ها 
از بین می رود. روی ســفره یلدا، محصوالت و نوشــیدنی هایی 
گذاشــته می شــودکه آن هــا شــکرانه ای از چیزهایــی اســت که 
خداونــد در طــول ســال بــه مــا داده اســت. ایرانیــان در ایــن 
شــب باقی مانــده میوه هایی را کــه انبار کــرده بودند بــه همراه 
خشــکبار و تنقــالت می خوردنــد. بــه عبارتــی آن چــه از میــوه و 
فرآورده های به دست آمده تا شب یلدا باقی مانده است، روی 
سفره گذاشته می شــود و آن چیزهایی هم که از بین می رود به 
صورت خشــکبار و آجیل روی ســفره قرار می دادند. هــر کدام از 
محصوالتــی کــه روی ســفره یلــدا قــرار می گرفت، شــکر نعمتی 

است که خداوند به مردم اعطا کرده است.
بــرای مثــال میوه هایی کــه اغلــب دانه هــای زیــادی دارند، 
نوعی جــادوی ســرایتی محســوب می شــوند که افــرادی که 
دور سفره یلدا جمع شده اند با توسل به برکت خیزی و پردانه 
بــودن آنهــا، خودشــان را نیــز ماننــد آنهــا برکــت آور می کنند و 

نیروی باروری را در خویش افزایش می دهند.
در قرن هــا و روزگار مختلــف و بــا گــذر زمــان، یلدا هــم تغییر و 
تحول پیدا کــرده و خود را منطبق با شــرایط روز کرده اســت. 
چنانچه ما شاهد حضور دیوان حافظ و تفأل مردم به دیوان 
حافظ هستیم که این، با گذر زمان به شــب یلدا اضافه شده 
است. سنت و آیین ها، سرمایه های مهم یک ملت است که 
هویت آنها را مشــخص می کنــد و حفاظــت از این ســنت ها و 
آیین هــا و گردآمدن مردم در یک شــب خــاص دورهم باعث 
می شــود که هم به نزدیکی افراد به یکدیگر کمک کند و هم 
مبنــای زیرســاخت مهمــی را بــرای تــداوم فرهنــگ و هویت 

جامعه فراهم کند.    

سیر تاریخی شب یلدا

پیروزینوربرظلمت

یلدا، واژه ای ســریانی، به معنای میــالد، تولد و 
از  عربــی  ماننــد  هــم  ســریانی  اســت.  والدت 
خانواده زبان های سامی اســت. ولد، یلد، والده، پیوند 
لفظیـ  معنایــی این کلمــه در عربــی را با یلدای ســریانی 
نشــان می دهــد. اینکــه مشــهور اســت یلــدا شــب تولــد 
حضرت عیسی مســیح)ع( اســت، دقت تاریخی ندارد و 
منابع و مراجع دین پژوهی این نکته را روشــن کرده اند. 
در دانشــنامه دانش گســتر چنیــن آمــده اســت: »یلــدا در 
رومــی ناتالیــس آنویکتــوس ـ  بــه معنــای روز توّلــد مهــر 
شکســت ناپذیرـ درازتریــن شــب ســال، یعنــی شــب اول 
زمستان؛ در تقویم ایرانی شب اول دی  ماه. در اصطالح 
عمــوم، شــب چّلــه یــا شــب چّلــه بــزرگ؛ در بــاور، شــبی 
اهریمنی اســت که با پیروزی مهر)آفتاب برخورشــید( و 
برآمــدن روز بــه پایــان می رســد.« )جلد هجدهــم، ذیل 
یلدا(. مهرپرستی با آنکه منشأ کهن ایرانی دارد و رد پای 
تاریخی آن را تا زمان مادها سپس هخامنشیان و سپس 
اشکانیان می توان یافت، اما ابتدا حامی و سپس گویی 
رقیب نیرومندی چون دین زردشت داشــت. با آنکه در 
اوســتا، در یشــت ها،  در مهریشــت نیایشــی بــرای مهــر و 
تلویحًا  تأیید مهرپرســتی دارد، ســرانجام باعث شــد که 
آیین مهــر از خاســتگاه خــود ایــران، بــه آســیای صغیر و 
کشورهای حاشیه مدیترانه کوچ کند و تا آنجا پیش برود 
که دین رسمی امپراتوری روم بشود. مهرپرستی نزدیک 
به چهار قرن با رقیب نیرومند دیگری یعنی مســیحیت 
روبــرو شــد و ســرانجام مســیحیت آن را خامــوش کــرد و 
بعضــی شــعائر و آداب و مراســم مهــری میترایــی را از آن 

خود کرد که شاید آخرین آنها یلدا بوده است.
مســیحیان این رســم کهن مهری را برای خــود مصادره 
کردنــد و آن را کــه شــب تولــد مهــر خورشــید بــود بــا شــب 
میالد حضــرت عیســی)ع( تطبیــق دادند. یعنی با شــب 
21 دســامبر برابــر با شــب اول دی)آغــاز زمســتان(. البته 
بعدها به خاطر اختالف تقویم ها و مسامحه در محاسبه 
کبیســه ها، جای ایــن شــب بــه 24 و 25 دســامبر و حتی 
ششــم ژانویــه تغییر یافــت. پس شــب یلــدا اصــاًل مهری 
است. سپس با مهاجرت عده ای از مسیحیان سریانی به 
ایران دیگر با کریســمس)به فرانســه نوئل( مترادف شد 
و با تحــول معنایی که پیدا کرد از شــبی شــوم و اهریمنی 
که مهریان به نیــاز و نیایش می گذراندنــد و گویی نگران 
بودند که آیا خورشــید باز هــم طالع خواهد شــد و تا طلوع 
خورشــید دعاخوانی می کردند، چــون نیک انجام بود در 
ایران از پیش از ظهور اسالم معنای جشــن پیدا کرد، که 
اغلب مردم آن شب را به شادی می گذرانند و تنّقالت و به 

ویژه هندوانه و انار می خوردند.    

بهاءالدین خرمشاهی
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مضمونی اش نهفته است. روایت ایستگاه اتمسفر، همچون 
بســیاری از فیلم هــای اجتماعــی ایــن دهــه، از مجموعــه ای 
از رازهــا، دروغ هــا، پنهان کاری هــا و موقعیت هــای مبتنــی بر 
تنگناهای اخالقی شــکل گرفته اســت. شــخصیت هایی که 
در بزنگاه های اخالقی غلو شده، طبق حکمی از پیش تعیین 
شــده، بخش های شــرم آور وجودشــان را بــرای یکدیگر برمال 
کار وحید با  می کننــد. در ایســتگاه اتمســفر، شــخصیت خطــا
اینکه در تنگنایی ســخت گیر کرده، پایبنــد به انتخاب های 
اخالفی است. این ویژگی با وجود همه باِر شعاری که در فیلم 
دارد، خصیصه کمی نیست. معذوریت اخالقی همان ویژگی 
اســت که در فیلم های اجتماعــی ضداخالق ســینمای ایران 

سخت پیدا می شود. 
کتر غیرمنطقی )دایی  در ایستگاه اتمســفر، به غیر از یک کارا
جالل( و دو شــخصیت خرده شیشه دار )شــخصیت بانیپال 
شومون در نقش یک واردکننده کاالهای قاچاق و شخصیت 
آقای براتی که قصد دارد ســهم وحید از شــرکت دانش بنیان 
نقصان های شــان،  وجــود  بــا  کترهــا  کارا ســایر  بخــرد(،  را 

انتخاب هایی اخالقی از خود نشان می دهند. 
یکی از معضــالت دیگــر فیلم هــای اجتماعی انباشــته بودن 
آن هــا از ایده ها و موضوعات اســت. فیلم ایســتگاه اتمســفر، 
از همین مســئله در رنــج اســت. ســکانس ها و موقعیت های 
کنــده ای کــه بــه خوبــی در ســاختار فیلــم قــرار نمی گیرند  پرا
و کارکــردی شــعاری پیــدا می کننــد. در ایســتگاه اتمســفر بــه 
موضوعات مختلفــی مانند ورود کاالهــای قاچاق، مهاجرت 
بی کارکــرد  سکانســی  در  می شــود.  اشــاره  داخلــی  تولیــد  و 
نزدیــک بــه انتهــای فیلــم، شــخصیت نازنیــن بــرای لعیــا 
فعالیت های شــرکت دانش بنیان شــان را توضیــح می دهد. 
شــرکتی که فعالیتش در زمینه ساخت پلیمرهای گلخانه ای 
کنــده ای بــه ســختی های کار  اســت و در فیلــم بــه شــکل پرا
آنهــا اشــاره می شــود. فیلــم ایــن دو موضــوع را به نوعــی در 
مقابــل هــم قــرار می دهــد؛ آدم هایــی کــه بــا همه ســختی ها 
و موانــع، پله پلــه بــرای پیشــرفت خــود و کشورشــان تــالش 
می کننــد و شــخصیت های بلندپــروازی مانند مرجــان که با 
ســودای مهاجرت و ســرمایه گذاری در فعالیت هــای تجاری 
غیرقانونــی، قصــد دارنــد ره صد ســاله را یک شــبه طی کنند. 
مرگ شخصیت مرجان از این جهت معنادار به نظر می رسد، 
آدمــی کــه بــا آرزوهایــش مدفــون می شــود. در نتیجــه فیلــم 

ازطریق این تقابل نگاه ایدئولوژیک خود را عیان می کند.
کاری هــای مرجــان و وحیــد جرقــه موقعیت هــای  پنهــان 
دراماتیــک فیلــم را می زنــد. آن دو ماجــرای طالقشــان را از 
کرده انــد. مرجــان بــدون اطــالع مــادرش  دیگــران پنهــان 
لعیا و وحیــد پول زیــادی را طلب کرده اســت. جوانانــی که با 
غفلت ها و خطاهای شــان، زندگی خود و اطرافیان شان را به 
دردســر می اندازند. گویی پیمودن مســیر درســت بــرای این 
کترهای جوان در گروی پذیرش نگاه مصلحت اندیشانه  کارا
و هدایت گرانــه بزرگ ترهایشــان اســت. ایســتگاه اتمســفر، 
بــا وجــود ایــن ایده هــای محافظه کارانــه و عارضه هایی که 
از ســینمای اجتماعــی همــراه خــود دارد، بــه علــت تــالش 
صادقانــه اش برای روایــت یک قصه انســانی، گام نخســت 

قابل بحثی برای سازنده اش به حساب می آید.      

در فیلم ایستگاه اتمسفر، برخالف دیگر فیلم های اجتماعی این سال ها، آدم ها سعی 
می کنند هــوای همدیگــر را داشــته باشــند. نخســتین فیلم مهــدی جعفــری در مقام 
کارگــردان، فیلمــی کوچک بــا ایده ای انســانی اســت. مهدی جعفــری، در نخســتین فیلمش 
ایستگاه اتمســفر، ســعی کرده داســتانی ســر راســت را بدون شــتاب و ســر حوصله روایت کند. 
ایستگاه اتمسفر از این جهت ســعی کرده بدون اتکا به این هیاهوها روایت خود را پیش ببرد. 
ریتم درونی فیلم در اجرا و کارگردانی در مقایســه با نمونه های مشــابه، کم و بیش تابع چنین 
رویکرد خوددارانه ای اســت. رویکردی که در صحنه هایی که درگیری میان شخصیت ها باال 
می گیرد نیز دیده می شود. به عنوان نمونه در سکانسی که دایی جالل با وحید درگیر می شود، 
دوربیــن از درون ماشــین و از فاصلــه ای، دعــوای آن دو در بیــرون را نشــانمان می دهــد. حتی 

خ می دهد.  ج از قاب دوربین ر لحظاتی از درگیری میان آن دو خار
فیلم هرچقدر که از شــلوغ کاری های مرســوم ســینمای اجتماعــی پیرهیز کــرده، در عوض در 
ارائه مســتقیم مفاهیم و شــعارهای اجتماعی اش با ســخاوت هرچه تمام تر عمل کرده است. 
ســخاوتی که حتی در خالصه داســتان رســمِی منتشــر شــده از فیلــم دیده می شــود؛ »اتمســفر 
هوای زمیــن را دارد و ما هــوای یکدیگــر را«. فیلمی کــه از قضا تالش کــرده قصه گو باشــد، چرا 
باید چنیــن خالصه داســتانی از آن منتشــر شــود؟ خالصه ای که به شــکل آشــکاری تــم و ایده 
ح می دهد. ایده ای که در طول فیلم به شکل های مختلفی  کم بر جهان فیلم را شر اخالقی حا
کید می شــود. در نتیجه این  در موقعیت هایــی رو و در قالــب دیالوگ های مســتقیم روی آن تا

اشاره ها فیلم در جاهایی به یک روایت پندآموز اخالقی نزدیک شده است.
البتــه بخشــی از وجــه تمایز فیلــم بــا نمونه هــای مشــابه ســینمای اجتماعــی، در همیــن ایده 

هواییݡکدیݡگررا
داشتهباشیم

نقدی بر فیلم »ایستگاه اتمسفر«

مسعود مشایخی



در ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« برخـی از رویدادهـای تاریخـی آذرمـاه را مـرور 
می کنیـم. در روز 6 آذر 1۳22 و در میانـه جنـگ دوم جهانـی، کنفرانـس چهـار 
روزه رهبـران امریـكا، انگلیـس و شـوروی در تهـران آغـاز بـه کار کـرد. در اولیـن 
کوتاهـی از ایـن اتفـاق سرنوشت سـاز را می خوانیـم. 10 سـال  گـزارش  مطلـب، 
بعد در 16 آذر سـه دانشـجوی دانشـگاه تهران به دسـت دژخیمان پهلوی به 
شـهادت رسـیدند. مطلب بعدی ما به این موضوع اختصاص دارد. دهم آذر 
نیز مصادف با سالروز شهادت روحانی مبارز و سیاستمدار استكبارستیز معاصر 
آیت اهلل سید حسن مدرس است که به همین منظور گزارشی از فعالیت های 
این فقیه مجاهد را خواهیم خواند. در آخرین مطلب نیز به مناسـبت 12 آذر 
سالروز درگذشت خیام، دیدگاه 3محقق معاصردرباره او را از نظر می گذرانیم.
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ح عملیات نهایی برای درهم  در کنفرانس تهران بود که طــر
ح  شکستن نیروی مقاومت آلمانی ها تهیه شد. همچنین طر
ایجاد جبهه دوم و پیاده شــدن قوای آمریکایی، انگلیســی، 
کانادایــی و فرانســه آزاد در ســواحل نورمانــدی فرانســه در 
خ شــوروی به  16 خــرداد 1323 و ضــد حمله بزرگ ارتش ســر
نیروهــای آلمــان با هــدف بیــرون رانــدن قطعــی آلمانی ها از 
ک شــوروی در تیــر 1323 از جمله مســائلی بود کــه در این  خا

نشست درباره آنها تصمیم گیری شد.
بــر اســاس اســناد و مــدارک محرمانــه ای کــه بعدهــا دربــاره 
کنفرانــس تهــران منتشــر شــد، اســتالین در ایــن  کــرات  مذا
ح مباحثی پیرامون مسائل بین المللی  کنفرانس عالوه بر طر
مرتبط با جنگ، بحث درباره منابع نفتی ایران و کشورهای 
ســاحلی خلیج فــارس را نیــز پیــش کشــید و خواســتار توافقی 
درباره تقســیم ایــن منابع در آینده شــد. با این حــال چرچیل 
ح این مســائل  بــا بیــان اینکــه االن زمان مناســبی بــرای طــر
نیست، گفت که مسائل اقتصادی جهان باید به طورکلی در 
پایان جنگ مورد بررســی قرار بگیرد. امــا بزرگترین موفقیتی 
کــه در کنفرانــس تهــران نصیــب اســتالین شــد، نزدیکــی بــه 
روزولــت و جلــب اعتمــاد او بــود کــه نتایــج خــود را در مــدت 

باقیمانده جنگ و کنفرانس یالتا نشان داد.
کشــور بــزرگ در تهــران در اعالمیــه  کنفرانــس ســران ســه 
پایانــی خــود کــه شــامل یــک مقدمــه، 9 فصــل و 6 ضمیمــه 
بــود، اســتقالل و تمامیــت ارضی ایــران را نیــز تضمیــن کرد و 
تعهــد قبلــی انگلســتان و شــوروی را دربــاره تخلیــه ایــران به 
فاصله شــش مــاه بعــد از پایــان جنگ مــورد تأییــد قــرار داد، 
کننــدگان ایــن اعالمیــه، چنــدان پایبنــدی بــه  ولــی امضا
تعهــد خــود راجــع بــه ایــران نشــان ندادنــد؛ بدین معنــی که 
پافشــاری انگلیــس و شــوروی بــر کســب امتیــازات نفتــی از 
دولــت ایــران و بخصوص اقــدام روس هــا در منوط ســاختن 
خروج نیروهایشــان از ایران به اخذ امتیاز نفتــی دریای خزر، 
کمیــت ملی و تمامیــت ارضی ایــران و نقض  نقض آشــکار حا

تعهداتشان در اعالمیه یادشده بود.      

در روز 6 آذر 1322 و در میانــه جنــگ دوم جهانــی، کنفرانــس چهــار روزه رهبران ســه 
کشــور عضــو متفقیــن، فرانکلیــن روزولــت رئیس جمهــور امریــکا، وینســتون چرچیل 

نخست وزیر انگلیس و ژوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در تهران آغاز به کار کرد.
کشــورهای بزرگ متفق کــه در جنگ علیه کشــورهای معروف به محــور یعنی آلمــان، ایتالیا و 
ژاپــن در کنار یکدیگر قــرار داشــتند، در مجموع تــا پایان جنگ ســه کنفرانس مهــم در تهران، 
ح نقشــه های جنگی  یالتــا و پتســدام تشــکیل دادند کــه در جریــان این نشســت ها ضمن طــر
و اســتراتژی نظامی خــود در طــول جنگ، دربــاره اوضاع جهــان بعــد از پایان جنگ و تقســیم 
ممالک جهان به مناطق نفوذ به توافق هایی رسیدند. قسمتی از این توافق ها و قول و قرارها 
پس از پایان جنــگ جامه عمل پوشــید و برخی دیگــر موجب بــروز اختالف و ســوءتعبیرهایی 
شــد که اختالفات شــرق و غــرب و آغاز جنگ ســرد و تقســیم جهان بــه دو بلوک همگــی از این 

سوءتعبیرها نشأت گرفت.
کنفرانس تهران کــه در فاصلــه روزهای ششــم تــا نهــم آذر 1322 و همزمان با چهارمین ســال 
ح نقشــه های جنگــی و مراحل  جنگ دوم جهانی تشــکیل شــد، تمام وقــت خود را صــرف طر
بعدی نبــرد تا شکســت کامل آلمــان و حل مســائل مربــوط به بعــد از پیــروزی را بــه کنفرانس 
دیگری موکــول کردند. انتخــاب تهران برای تشــکیل اجالس رهبــران متفقیــن، از مصوبات 
وزیران خارجــه آمریکا، انگلیس و شــوروی در مســکو بــود.  کنفرانس تهران در محل ســفارت 
گزیر بود به ســفارت برود. در جریان  شــوروی برگزار شــد و شــاه نیز برای شــرکت در کنفرانس نا
کنفرانس، چرچیــل و روزولت حاضر نشــدند به دیدار شــاه بروند و با وی تنها در محل ســفارت 
دیدار کردند. دیدار استالین با شــاه در کاخ مرمر نیز با تالش و خواهش یکی از اطرافیان شاه به 

خ الدوله( از مسئوالن سفارت شوروی صورت گرفت. نام احمدعلی سپهر )مور
عالوه بر این با وجود آنکه واشــنگتن و لندن، پیشنهاد مســکو را برای تشکیل اجالس رهبران 
آمریکا، انگلیس و شــوروی در تهران پذیرفته بودند ولی به هیچ وجه دولت ایران را در جریان 
کرات خود در کنفرانس  تصمیم خود برای تشکیل کنفرانس در تهران قرار ندادند و حتی از مذا
نیــز خبــری بــه مســئوالن ایرانــی داده نشــد. تنهــا در روز ورود رهبــران متفقین، علی ســهیلی 

نخست وزیر وقت ایران در جریان سفر این سه قرار داده شد.

تقسیمجهان
۶ آذر 1322 کنفرانس تهران 
با حضور روزولت، چرچیل و استالین آغاز شد
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راهپیمایی هــا و تجمعــات اعتراضــی پدیــد آمــد. نخســتین 
حرکت عملــی در این زمینــه تظاهرات روزهــای 14، 15 و 16 

آذر 1332 به نشانه اعتراض بود. 
کاردار جدیــد  در روز 14 آذر 1332 بــا ورود دنیــس رایــت، 
سفارت انگلیس به ایران دانشجویان دانشکده های حقوق 
و علوم سیاســی، دندانپزشــکی، فنی، پزشــکی و داروســازی 
در دانشــکده های خود تظاهرات پر شــوری علیه رژیم کودتا 
و مقاصــد آن برپــا کردنــد کــه در روز 15 آذرماه ایــن تظاهرات 
ج از دانشــگاه کشــیده شــد و ماموران انتظامی در زد و  به خار
خورد با دانشجویان، شــماری را مجروح و گروهی را دستگیر 
و زندانی کردند. مجموعه این رویدادهــا و اعتراضات پیگیر 
دانشــجویان پس از کودتا، که یکــی از مهم ترین قطب های 
فعــال و مخالــف دولــت را تشــکیل می دادنــد، رژیــم را بــر آن 
داشــت که با اســتقرار دائمی گروهــی از نظامیــان در محوطه 
دانشــگاه، اقتدار خود را به آنها نشــان دهد. اینچنین بود که 
در یک اقدام کم ســابقه در روز 16 آذر 1332، نیروهای لشکر 

2 رزمی به دانشگاه تهران اعزام شدند.
از آنجــا کــه دو روز پــس از ایــن اقدام نیکســون معــاون وقت 
ع واحد  رییس جمهــوری امریــکا وارد تهــران شــد، برخی نــو
نظامــی اعزامی بــه دانشــگاه، عملکــرد آنان و تشــویق های 
بعدی مهاجمان به دانشــگاه تهران از ســوی ارتــش و ارتقاء 
درجه آن ها را به عنوان نشــانه ای از قصد قبلی دولت کودتا 
برای ســرکوب دانشــجویان در آســتانه ورود وی به حســاب 

می آورند.
دکتر مصطفی چمران که خود از دانشجویان دانشکده فنی 
بــوده و در روز حادثه در کالس درس حضور داشــته اســت در 
خاطــرات خــود ایــن روز را اینگونــه توصیف می کنــد: »صبح 
شــانزده آذر هنــگام ورود به دانشــگاه، دانشــجویان متوجه 
تجهیــزات فوق العاده ســربازان و اوضــاع غیرعــادی اطراف 
ع حادثــه ای را پیش بینــی می کردنــد.  دانشــگاه شــده وقــو
کمه بر همــه واضح بود و دانشــجویان  نقشــه پلید هیــات حا
حتی االمــکان ســعی می کردنــد کــه بــه هیــچ وجــه بهانه ای 
بــه دســت بهانه جویــان ندهنــد، از ایــن رو دانشــجویان بــا 
کالس رفتنــد و ســربازان  کمــال خونســردی و احتیــاط بــه 
گاه بــه راه افتادند. ســاعت اول  بــه راهنمایــی عــده ای کارآ
بــدون حادثــه مهمــی گذشــت و چــون بهانــه ای بــه دســت 
آنان نیامد به داخل دانشــکده ها هجوم آوردند. آنها نقشــه 
کشــتن و شــقه کــردن دانشــجویان را کشــیده بودنــد و ایــن 
دســتور از مقامــات باالتری بــه آنها داده شــده بود. ســربازان 
کردنــد و بدیــن ترتیــب ســه تــن از  بــه دانشــکده ها حملــه 
دانشــجویان بــه نام هــای )مهــدی شــریعت رضوی، احمــد 
قندچی و مصطفــی بزرگ نیا( به شــهادت رســیدند و 27 نفر 

دیگر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.«
بــه هــر ترتیــب حادثــه 16 آذر 1332 بــه عنــوان یــک روز 
»مقاومــت تاریخــی« در تاریــخ دانشــگاه تهــران ثبــت شــد. 
چنان که از آن پس همه ساله، دانشجویان دانشگاه تهران 
و دیگر دانشــگاه های ایران مراسمی به یاد شــهیدان آن روز 
برپا کردند. پس از پیروزی انقــالب روز 16 آذر به عنوان »روز 

دانشجو« در تقویم گنجانده شد.      

در روز 16 آذر 1332 در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشــکده فنی دانشگاه 
تهران و درگیری میان آنان و دانشجویان، ســه دانشجوی این دانشگاه به نام های 
آذر شــریعت رضوی، مصطفــی بزرگ نیــا و احمــد قندچــی کشــته و گــروه دیگــری مجــروح و 

بازداشت شدند.
پس از کودتای 28 مرداد و ســقوط دولــت دکتر مصدق با همــکاری عوامل امریــکا و انگلیس 
و جایگزینــی ارتشــبد زاهــدی، دولت کودتــا به تحدیــد آزادی هــا و ســرکوبی فعاالن سیاســی 
پرداخت و کشــور را عماًل به سمت وابســتگی اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و نظامی به غرب 
ســوق داد. در مقابــل نیروهــای ملی بــا تشــکیل »نهضت مقاومــت ملی« کــه یــک روز پس از 
کودتا صــورت گرفت، ســعی کردند فضای اختناق را شکســته و برای گســترش اندیشــه های 
اســتقالل طلبانه، فعالیت هایــی را ســازماندهی کننــد. پس از بازگشــایی دانشــگاه در مهرماه 
1332، جنــب و جوش زیــادی در میان دانشــجویان بــرای فعالیت هــای سیاســی و برگزاری 

اللههایݣݣدرݣݣݣخونݣݣݣخفته
16 آذر 1332، سه دانشجوی دانشگاه تهران شهید شدند
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     ملت ایران را رها نمی کنم
»در نجف پیشــنهاد و اصرار می شــد بــرای مرجعیت 
شــیعیان )و به عقیده خودم مســلمانان( به کشــور هند بروم 
و به کار تشکیل حوزه و مجامع اسالمی بپردازم. گفتم: ملت 
ایران متحمل هزینه ســنگین شــده و مرا بــرای خدمتگزاری 
در ایــن مرتبــه آورده اســت. حــاال کــه نیــاز دارد، آنــان را رهــا 
نمی کنم. معتقدم خدمتگزار باید بومی باشد که درد مخدوم 
را بفهمد. خادم و مخــدوم را همدلی، همزبانــی و همدردی، 
در اصالح امور، قدرت و همت می دهد. هیچکدام از حکامی 
کــه از مملکتی بــه مملکــت دیگر فرســتاده شــدند و یا تســلط 
یافتند، بــرای ملت آن کشــور نتوانســتند کاری انجام دهند. 
در تاریخ نمونه های زیادی هم داریم؛ در مصر، ایران و هند و 

بسیار جاهای دیگر.
همــه ممالــک اســالمی، خانــه مــن اســت ولــی در میــان این 
کشورها من به ایران بیشتر عالقمندم و در ایران هم به سرابه 
و اســفه )ســرابه، محلــی از روســتای کچــو مثقال اردســتان، 
زادگاه مدرس و اســفه، روســتایی اســت که زیســتگاه ایشان 
بــوده اســت(. آنجــا بــا فضایــش اخــت گرفتــه ام. می دانــم 
کجایــش آبــاد اســت، چــه دارد و  کجایــش خــراب اســت، 
چــه نــدارد، آبــش از کجاســت، نانــش از کجاســت،  باغش، 
زمینش، محصولش چیست و از کیست. برای خراب کردن 
و آباد کردن، اطالعاتــم زیادتر و حاصــل کار رضایت بخش تر 

است.«

     چرا هند از دست رفت؟
»وقتی بــه اصفهان رســیدم، بــه خوانــدن تاریخ هنــد و چین 
عالقمنــد شــدم. در این بــاره کتــاب و نوشــته بســیار کــم بود. 
ناچــارًا ســراغ کســانی رفتــم کــه در ایــن مملکت هــا بوده اند و 
چیزهایــی از آنجــا می داننــد. تاجــری در اصفهــان بــود. یک 
هندی ]نزد او[ می آمد و برایم آنچه از تاریخ هند می دانســت، 
می گفــت. کتاب هایــی هــم از هنــد برایــم می خوانــد و گاهی 

ترجمه می کرد.
فهمیدم که هند زمانی از دســت رفت کــه از لحاظ اقتصادی 
بــه زانــو درآمــد. و امپراطــوری انگلیس دو چیــز را با تأســیس 
شــرکت تجارتی از آن گرفت؛ اول »مالــش« را و دوم »حالش« 
را و هند شد قلمرو انگلیس.«  »در جریان تأسیس بانک ملی، 
در بســیاری از شــهرهای کوچــک، زن هــا بــرای خرید ســهام 
شــرکت، زیورآالت خــود را از ســر و گــردن گشــودند. در همان 
زمان رجــال جهاندیــده گفتند: چشــم بــد دور. محال اســت 
مســتعمره جویان اجــازه بدهنــد چنیــن حــال و احساســات و 

چنین ایمانی در یک ملت شرقی رشد و نمو نماید.«

نمایندهمّلت
10 آذر سالروز شهادت مدرس

اسـمش متـرادف اسـت بـا مبـارزه، مبـارزه ای خسـتگی ناپذیر بـا ظلـم؛ چـه از 
سـوی اسـتبداد باشـد و چـه اسـتعمار. امـا ابعـاد دیگـر شـخصیت باعظمتـش 
دربـاره  کمتـر  شـده  باعـث  و  پنهـان  برجسـته،  ویژگـی  همیـن  پشـت  اغلـب 
خصوصیات غیرسیاسی و مبارزاتی او بشنویم. دهم آذر، سالروز شهادت »سید حسن 
قمشـه ای اسـفه ای« مشـهور به »مدرس« اسـت که َنَسـبش با 31 واسـطه به حضرت 
امـام حسـن مجتبـی)ع( می رسـید. عمـر 67 سـاله آیـت اهلل »سـید حسـن مـدرس« در 
روسـتای »سـرابه« و »ِاسـِفه« در اسـتان اصفهان، نجف اشـرف، بازگشـت به اصفهان، 
تهـران و کاشـمر، پـر اسـت از نکته هـای نـاب. روایت هایـی کـه در ایـن نوشـته بـه نقـل از 

شـهید آیت اهلل مدرس آورده شـده، برگرفته از کتاب »زرد« به قلم خود ایشـان اسـت. 
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     خبرچین ظل السلطان
»زمانی که مــردم با ظل الســلطان اختالف داشــتند و من هم 
یکــی از آنان بودم، یــک روز 3 نفر در مدرســه در جلســه درس 
من حاضر شــدند. رفتار و نشســت و برخاســت طلبه ها معلوم 
اســت و ما آخوندها به خوبــی می توانیــم طلبــه را از غیرطلبه 
تشــخیص بدهیم. وقتی ایــن 3 نفر بــا لباس نــو و تمیــز از دِر 
مدرسه وارد شدند، متوجه شــدم بلد نیستند با نعلین نو خود 
راه برونــد. بــا اینکــه به خوبی برایــم روشــن بود فرســتادگان 

کم اند، بعد از خاتمه درس آنان را به خانه بردم. حا
در هشــتی )داالن( نشســتیم و نــان و دوغ خوردیــم. گفتــم: 
مأموریت شــما خوب اســت یا بد، من کاری ندارم، مربوط به 
خود شماست. ولی حاال که اینجا آمده اید، سعی کنید چیزی 
هم یاد بگیرید. آنقدر ســاده بودند که خیال کردند من غیب 
می دانــم. گفتنــد: چــه کنیــم، ظل الســلطان مــا را می کشــد. 
باید به او از شــما خبر بدهیم. گفتم: ولی بایــد مطالب مرا که 
می گویم، بفهمید تا بتوانید به او خبر بدهیــد. این ها که من 
گر درست به او بگویید، او هم  می گویم، چیزهایی است که ا
چیزی می فهمد و به شما مرتبه و مقام می دهد. هر روز صبح 
بیایید، می گویم برادرم و خواهرزاده ام به شما درس بدهند. 
اینکه بــد نیســت. کار خودتــان را هم بــدون دغدغــه انجام 
بدهید. برای خرید کتاب و وســایل الزم دیگر هم می گویم از 

موقوفات مدرسه مقداری به شما بدهند.
کبر و میــرزا  این هــا می آمدنــد و صبــح در حجــره ســیدعلی ا
حســین درس می خواندند و در پای درس هم می نشســتند. 
کم کــم ظل الســلطان را ول کردند و به درســتی طلبه شــدند. 
چیزهایی یاد گرفتنــد. روضه خوان شــدند. ایام محــرم آنان 
را به جرقویه و روســتاهای اطراف می فرستادم. کار و بارشان 
گرفــت. از خبرچینــی بــه روضه خوانــی رســیدند و آدم هــای 

خوبی شدند.
همین هــا در کار ســاختن آســیاب، حمــام، کاروانســرا و دیگر 
بناهای اسفه مؤثر واقع شــدند. یکی از آن ها که بنای خوبی 
بود، در وقت طاق زدن هم عمامه اش را از سر بر نمی داشت. 
می گفــت: آقــا شــما گفتیــد ایــن لبــاس، لبــاس کار و زحمــت 
گر پــاره آجــری هم بر ســرم  کشــیدن اســت و اضافــه اینکــه، ا

خورد، عمامه نمی گذارد سرم را بشکند.
انســان، انســان اســت. خــوب اســت. نیازمنــدی و بدی هــا 
او را از کار راســت و درســت منحــرف می کننــد. خودخواهــی، 
آدم را می بلعــد. بهترین انســان ها، از بازار آشــفته برای مردم 

استفاده می کنند و بدترین مردم برای خود.«

     سیاست، کار دوم من است
با تشکیل مجلس شورای ملی بعد از استبداد صغیر، آیت اهلل 
مــدرس از طــرف آیــات عظــام »مــأل محمدکاظم خراســانی« 
کــه  و »عبــداهلل مازندرانــی« به عنــوان یکــی از مجتهدانــی 
طبــق قانون اساســی مشــروطه باید بــر هماهنگــی مصوبات 
ع اسالم نظارت داشته  باشــند، به این مجلس  مجلس با شر
معرفــی شــد. بعــد از آن هــم ایشــان تــا دوره ششــم به عنوان 
نماینده مردم تهــران در مجلس شــورای ملی حضور داشــت 

گاه کردن مردم بــه حقوق اجتماعی  و در این جایگاه بــرای آ
سیاسی شان و سیاســی کردن عامه مردم تالش های فراوانی 
کرد و تا وقتی به عنوان نماینده در مجلس حضور داشــت، با 
ایســتادگی در مقابل زیاده خواهان داخلــی و خارجی، با تمام 
تــوان از حقــوق ملــت ایــران دفاع کــرد. بــه همیــن دلیل هم 
ســالروز شــهادت این نماینده وظیفه شــناس به عنــوان »روز 

مجلس« نامگذاری شده است.
وظایف ســنگین نمایندگــی مجلس امــا باعث نشــد آیت اهلل 
مــدرس از مســئولیت های ذاتی اش غافل شــود. ایشــان بعد 
از ورود بــه تهــران، در اولیــن فرصــت جلســات درســش را در 
ایوان زیر ســاعت در مدرسه سپهســاالر )مدرســه عالی شهید 
مطهری( شروع و به همه اعالم کرد: »کار اصلی من، تدریس 
اســت و سیاســت، کار دوم من اســت.« مدتی بعد هم تولیت 
این مدرســه علمیه را برعهده گرفت. آیت اهلل مــدرس با این 
هدف کــه طالب علوم دینی از اوقاتشــان اســتفاده بیشــتری 
ببرند و با جدیت بیشــتری به درس و مباحثه بپردازند، برای 

ح امتحان طالب را به مرحله اجرا درآورد. اولین بار طر

     موکالن من باید بدانند چه می کنم
یک روز از جلســه مجلس شــورای ملــی به خانه برمی گشــت 
که در راه ســری هم به مغازه »مشــهدی عبدالکریم« بقال زد 
تا ماســت بخرد. بعد از ســالم و احوالپرســی، در همان اثنا که 
مشهدی عبدالکریم مشغول وزن کردن ماست بود، آیت اهلل 
مدرس شــروع بــه تعریــف جریانــات آن روز در مجلــس کرد و 
گفت: »امــروز چنان با اولتیماتوم روســیه مخالفــت کردم که 
ل هایم را پیدا  هیچ کدام از نماینده ها جرأت رد کردن اســتدال
نکردند.« یکی از اطرافیان آیت اهلل که همراه او در مغازه بود، 
گفت: »آقا! این که درســت نیســت که شــما موضوعات مهم 
سیاســی مملکت را بــرای امثــال مشــهدی عبدالکریــم بقال 
بگوییــد.« آیــت اهلل گفــت: »اینها مــوکالن من هســتند و باید 

بدانند من در مجلس چه می کنم.«

     پول انگلیس
یــک روز دو نفر که یکــی از آنها فرنگــی بود، به دیــدار آیت اهلل 
آمدند. مردی که مترجم بود، گفت: »ایشان یکی از مأموران 
عالی رتبه ســفارت انگلیس هســتند. چکی تقدیــم می کنند، 
برای اینکــه هرطور صالح بدانید، مصرف کنیــد.« آقا گفتند: 
»چک چیست؟« مترجم گفت: »چک، براتی است که بانک 

می گیرد و مبلغی که در آن قید شده را می پردازد.«
مدرس خندید و گفــت: »به ایشــان بگویید من پــول و چک 
گر خواســت به مــن پول بدهد، بایــد تبدیل به  قبول ندارم. ا
طال و بار شــتر کنــد و ظهــر روز جمعه و هنــگام نماز به مدرســه 
سپهســاالر بیــاورد و آنجــا اعالم کنــد که ایــن محمولــه را مثاًل 
انگلســتان یــا هر جــای دیگر بــرای مدرس فرســتاده اســت تا 
آن وقــت من قبــول کنم.« بعــد از ترجمــه این ســخنان، مرد 
فرنگی چیــزی گفت. مترجــم رو به آقــا کرد و گفت: »ایشــان 
می گویند شــما می خواهید حیثیت ما را در دنیــا نابود کنید.« 
مدرس خندید و گفت: »به ایشــان بگوییــد از نابودی چیزی 

که ندارید، نترسید.«      

وظایف سنگین 
نمایندگی مجلس 

اما باعث نشد 
آیت اهلل مدرس از 

مسئولیت های 
ذاتی اش غافل 

شود. ایشان 
ود به  بعد از ور

تهران، در اولین 
فرصت جلسات 

درسش را در ایوان 
یر ساعت در  ز

مدرسه سپهساالر 
)مدرسه عالی 

شهید مطهری( 
وع و به همه  شر
کرد: »کار  اعالم 

اصلی من، 
یس است و  تدر

کار دوم  سیاست، 
من است.«
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گاهی  مرگ به اندوه و تشویش افتاده است که از هوشیاری و آ
خود نیز، رنج می برد.

     دکتر شفیعی کدکنی:  بودن و نبودن
شــفیعی  محمدرضــا  دکتــر 
و  جایــگاه  خصــوص  در  کدکنــی 
اندیشــه های خیــام بــر ایــن بــاور 
اســت که ایــن حکیم و فیلســوف 
رباعــی ســرا، بی گمــان در درجــه 
واالیی از علــوم عصر خویش بوده 
اســت و بی گمــان در حــدی فراتــر از خاقانی و انــوری. بخش 
دیگری از دیدگاه های این شاعر و استاد ادبیات در خصوص 
خیام، که در کتاب »شــفیعی کدکنی و هزاران انســان« جمع 
آوری شده اســت بر این قرار اســت: جهان بینی خیام حاصل 
احاطه عمیقی اســت  برمجموعه معارف بشــری عصر او، اما 
او به هیــچ وجه میــان فهــم شــعر خــود و داشــتن آن درجه از 
گزیر برقــرار نکرده و هم چنین اســت  اطالعــات، رابطــه ای نا
گــردر تمــام وجوه  جالل الدیــن موالنــا. حکیــم عمر خیــام را ا
ع بدانیم،  اندیشه، با فردوسی و ناصرخسرو نتوانیم از یک نو
در تکیــه به خــرد و بســیاری مبانــی اندیشــه، او را با ایشــان از 
یک خانواده فکری می شناسیم. شــعر خیام، اعتراض است 
بــه کارگاه خلقت، جامی اســت کــه عقل، آفریــن می زندش. 
در ادب فارســی، یکــی از بزرگتریــن آثار اندیشــه بشــری یعنی 
رباعیات خیــام در قالبی به نام رباعی اســت. از ایــن رو خیام 
مرکــزی شــده اســت بــرای انتســاب رباعی هــای عاشــقانه و 
عارفانه، همان طــور که هرچه رباعی مســتانه و ملحدانه ای 
بوده اســت، به خیــام انتســاب یافتــه اســت و بایــد گفت که 
خیــام جز چنــد رباعی مســلم الصــدور، از خــود چیزی نــدارد. 
نکته قابل توجه در شعر خیام اســتفاده از موتیف )مضمون( 
»کوزه گــر« بــرای مســاله مــرگ و زندگــی اســت کــه پیــش از او 
کمتــر نمونه هایــی بــا ایــن مضمــون شــاهد بوده ایم و شــاید 
خیام نخســتین شــاعری باشــد که از این موتیف، بهره های 

گون برده است. گونا

     محمد علی اسالمی ندوشن:  شاعری پرسشگر
ندوشــن،  اســالمی  محمدعلــی 
ویژگــی اصلی اندیشــه های خیام 
را پرسشــگری می دانــد و در ایــن 
زمینــه می گویــد: خیــام همــواره 
روی نقــاط  اصلــی زندگــی بشــر 
دســت گذاشــته و هســته اصلی و 
ح همین پرسش هاســت. خیام  بنیادین رباعیات خیام، طر
در زمان حیات خویش، به عنوان شــاعر معــروف نبود؛ بلکه 
ح شــد و در دنیای امروز  ســال ها بعد، نامش در تذکره ها مطر
نیز به خاطر ترجمه های خوب فیتز جرالد، در سراســرجهان، 
بــه عنــوان  او در طــول زندگــی اش  یافتــه اســت.  شــهرت 
ریاضی دان و فیلســوف مشــهور بــود و این در حالی اســت که 
معاصرانش از رباعی هایی که امروزه مایه شهرت و افتخار او 

هستند، بی خبر بودند.      

     عبدالحسین زرین کوب: 
حکایت حکیمی سرخورده

عبدالحســین زرین کــوب در کتــاب »بــا کاروان حلــه« در خصوص 
بینش غم زده و یاس آور خیام نســبت به زندگی انســان، این گونه 
نوشــته اســت: آنچه موجب شــده تا خیام دنیــا را این چنیــن تیره و 
غمگین و بی ســرانجام بیابد، این اســت کــه لطایف و خوشــی ها و 
زیبایی های جهان، پایــدار نیســت و دوام و بقایی نــدارد، ورنه وی برخالف معزی، شــادی ها 
و زیبایی هــای جهــان را نــه فرامــوش می کند و نــه از دســت می دهــد. اندیشــه فرصت جویی و 
عشــرت طلبی نیــز در او از همین جاســت. بــه اقتضای لــذت عاجل، بیشــتر اهمیــت می دهد و 
نگران وحشت آجل نیست.  این پژوهشگر هم چنین در بخشی از کتاب خود در خصوص پیام 
خیام نیشابوری می گوید: همین خیام شاعر است که به رغم بدبینی و نومیدی ظاهری، پیام 
دلنشــین عبرت آموز او هنوز از ورای خاموشــی رفته ها و فراموشــی گذشــته ها، در گوش جان ها 
طنین می انــدازد. پیــام او پیام حکیم ســرخورده ای اســت که همــه چیــز را دیده و همــه چیز را 
شناخته و آزموده است، جز نومیدی و بی سرانجامی و جز شک و تردید هیچ نیافته است. پیام 
خردمندی اســت که نه در فلســفه و ریاضی درد جانکاه نومیــدی اش را درمان کرده اســت و نه 
ایمان و عرفــان، او را امیدوار و خوش بین و مطمئن ســاخته اســت؛ به همین جهت اندیشــه او 
جز شک و حیرت و جز مرگ و نومیدی، چیزی در جهان نیافته اســت و سراسر جهان برای او در 
ظلمت شــک و ابهام و درد و انــدوه فرورفته اســت و در این ظلمت و ابهام، چنــان جانش از بیم 

نهݣݣتوݣݣمانݡݡیݣݣوݣݣنهݣݣمن
دیدگاه 3 محقق معاصر به مناسبت 12 آذر سالروز درگذشت خیام



کنفرانسـی  گزارش هایـی از نشسـت ویدئـو  در ایـن شـماره از »مهـر و مـاه« 
حجـت االسـالم و المسـلمین معـزی بـا مسـئوالن دفاتـر حـوزه نمایندگـی 
ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر، تجدیـد میثـاق دبیـرکل و معاونـان 
حسـینیه  در  حضـور  بـا  راحـل  امـام  آرمان هـای  بـا  احمـر  هـالل  جمعیـت 
جمـاران، دیـدار نماینـده مقـام معظـم رهبـری در هـالل احمـر بـا مدیـرکل 
گفتگـوی »مهـر و مـاه« بـا شـاعر جـوان و  روابـط عمومـی ایـن جمعیـت، 
نجاتگـر خـالق جمعیـت هالل احمر و همچنین خبرهایـی از فعالیت های 
دفاتـر نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیت هالل احمر در اسـتان های بوشـهر، 
خراسـان رضـوی، آذربایجـان غربـی، فـارس، یـزد، زنجـان، چهارمحـال و 

بختیـاری، آذربایجـان شـرقی، خوزسـتان و اردبیـل را خواهیـم خوانـد.

هالل

 64

لبیکهاللاحمربهپیامرهبرانقالب
بازدیدازروستایزلزلهزدهورنݡکشمیانه
خداوندامدادݡگراست
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کرم  اخالق نیســت. اینکه اســتکبار جهانی به ســاحت نبــی ا
)ص( توهیــن می کنــد و آن را آزادی تعریف می کند، نشــانگر 

خوی درندگی دشمنان اسالم است.
وی در ادامــه نامگــذاری هفتــه وحــدت را نیــز از ســوی امــام 
خمینــی )ره( یــک اقــدام ارزشــمند و جامعه ســاز عنــوان کرد 
گرفتــار  و افــزود: دنیــای امــروز، ماننــد روزگار صــدر اســالم 
دشمنان بد سیرت به مانند ابوسفیان ها و ابوجهل ها است. 
مســلمانان بــرای مقابلــه بــا این بــد ســیرتی نیازمنــد وحدت 
و یکپارچگــی هســتند. همــه مــا موحــد و معتقــد هســتیم به 
خداوند متعال،  مؤمــن به نبــوت پیامبر )ص( و یــک قبله و 

کتاب داریم. )واعتصموا به حبل اهلل جمیعًا و ال تفرقوا(.
حجت االســالم والمســلمین معزی همچنین یــادآوری کرد: 
گــون به  جمعیــت هــالل احمــر در ایــران در عرصه هــای گونا
ویژه در عرصه فرهنگ  منطبق بر معارف اسالمی،  در جهان 
کم بر هالل احمر فرهنگ  پیشتاز و نمونه اســت. فرهنگ حا
اســالمی اســت و بنابرایــن رویکرد هــالل احمــر بایــد منطبق 
با احــکام و معــارف و منبعــث از جهان بینی اســالمی وســیره 

رفتاری بزرگان دین باشد(.

     بسیج تمامی امکانات و توانمندی ها
حجــت االســالم والمســلمین معــزی، نماینــده رهبــر معظــم 
انقالب در جمعیت هالل احمر، در بخش دیگری از ســخنان 
خود، خدمت رســانی به مردم را در شــرایط کنونی بسیار مهم 
و دارای ارزش معنــوی دانســت و خواســتار بســیج تمامــی 
امکانات و توانمندی های هالل احمر در جهت مقابله با این 

بحران شد.
وی حضــور مؤثــر مســئوالن دفاتــر در جلســات ســتادی و 
بهره گیری از ظرفیــت کانون های طــالب را از جمله اقدامات 
دفاتــر نمایندگی ولــی فقیه در اســتان های مختلف برشــمرد 
و در ایــن خصوص بیــان کــرد: همراهــی و همدلــی در مقابله 
با ایــن ویــروس منحــوس بی نظیر بــوده اســت و مــردم از هر 

قشری در این عرصه خدمت رسانی مشارکت داشته اند.
کید بــر ضرورت  نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در ادامــه بــا تا
بهره گیــری از ظرفیــت خیــران در جمعیت هــالل احمرافزود:  
بــرای جــذب خیــران نیــز ســعی و اهتمــام ورزیــد، تعامــل 
ســازنده ای با بخش های دیگــر جمعیت و معتمــدان محلی 
برقرار کنید و مشــارکت آنهــا در تحقق اهداف بشردوســتانه و 

خیرخواهانه جمعیت هالل احمر را مد نظر قرار دهید.

نظارتبرحفظسرمایههای
مادیومعنویهاللاحمر

نماینده رهبر معظم انقالب رویکرد اخالق مدار 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر را تبیین کرد

حجت االسالم و المسلمین  معزی در نشست ویدیو کنفرانسی با مسئوالن دفاتر حوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، ضمــن مــرور مهمترین ســرفصل های 
کاری دفاتر در اســتان ها و با اشــاره به شــرایط کنونــی جامعــه و هالل احمر، بر اخــالق مداری و 

کید کرد. تأسی به سیره نبوی در مهربانی و حسن خلق تا
نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل احمــر  در این ارتباط تصویری ضمــن قدردانی از 
فعالیت ها و اقدامــات دفاتر نمایندگی در همراهی و نظارت بــر برنامه های جمعیت در مقابله با 
ویروس کرونا، توصیه ها و رهنمودهای الزم را در مورد فعالیت های تبلیغی و امدادی ارائه کرد.

حجت االســالم والمســلمین معزی، در آغاز ســخنان خود ضمــن تبریک و تهنیت فرارســیدن 
هفته وحدت و میالد فرخنده و خجسته پیامبر اسالم )ص( و رئیس مذهب شیعه، امام جعفر 
صادق)ع( بــه خانواده بــزرگ جمعیت هــالل احمر، گفــت: پیامبر اســالم )ص( در تمــام ادوار 
 َرْحَمًة 

ّ
َک ِإاَل ْرَســْلنا

َ
تاریخی و برای تمام جهانیان، پیامبر لطف، رحمت و مهربانی اســت، َو ما أ

للعالمین. )و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم(.

     پیامبر اسالم )ص(؛ اسوه اخالق
کرم  کید بر جنبه اخالق و رحمت در سیره پیامبر ا حجت االسالم و المسلمین معزی در ادامه با تا
)ص( به بیان روایات متعدد از ســیره و زندگی پیامبر اســالم )ص( پرداخت و افزود: اسالم دین 
اخالق و صفات برجسته انسانی است. نقل شده است که از یکی از معصومین)ع( پرسش شده 
است که آیا در آیین اسالم حب و دوســتی وجود دارد؟ و معصوم در پاسخ می فرماید دین چیزی 
جز حب نیســت. آیین اســالم را پیامبر با حب و مهر بنیانگذاری کرده اســت و بشــر برای تکامل 
راه خــود، نیاز به نهادینه ســازی ایــن اخالق و ســیره رفتــاری دارد. همان طور که پیامبر اســالم 
می فرماید: »به راســتی که من برای به کمال رســاندن مکارم اخالق مبعوث شــده ام.« )ُبِعثُت 
گرچــه دیگر پیامبــران نیز مروجــان اخــالق در جامعه خــود بوده اند،  َتّمــَم َمــکاِرَم االخــالق(. ا اِلُ
پیامبر اســالم )ص( اخــالق را به نقطــه نهایــت و غایی خود رســاند و اخالقــی را بنیــان نهاد که 

زندگی دنیا و آخرت را سعادتمند می سازد.

     تقبیح اهانت به نبی مکرم اسالم )ص(
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ادامه جامعــه اســالمی را جامعــه خدمت گذار، شــکیبا، 
انسان دوســت، احســان گر و عادل برشــمرد. نماینده رهبر معظم انقالب همچنین با اشاره به 
حوادث فرانسه و تقبیح اهانت به نبی مکرم اسالم )ص( به بهانه آزادی، افزود: آزادی مقابل 
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مــورد پیگیــری و نظــارت دفاتــر قــرار گیــرد. حجــت االســالم 
والمســلمین معــزی همچنیــن در ایــن نشســت صمیمانه بر 
لــزوم بهره گیــری از ظرفیت هــای شــورای امــر به معــروف در 

کید کرد. موضوع کرونا تا
نماینده رهبر معظــم انقالب در پایان با بیــان اینکه جمعیت 
با تنگناهای مالی مواجه اســت، افزود: نباید این تنگناهای 
مالی باعث ایجاد خللی در وظایف جمعیت هالل احمر شــود 
و یا رســیدگی به تعهدات کارکنــان و امدادگران بــه طور کامل 
صورت نپذیرد. بایــد برای تأمین منابع الزم فکر عاجل شــود 
تا حقوق همکاران تضییع نگردد و به وعده ها در استخدام و 

بیمه امدادگران هم عمل شود.
در ادامه این نشســت معاونیــن  و تعدادی از مســئوالن دفاتر 
نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان ها نیز به 
ارائه نقطه نظرات و پیشــنهادها و گزارشی از وضعیت استان 
و عملکرد جمعیت در خصوص مقابله با کرونا و فعالیت های 

فرهنگی و تبلیغی ارائه کردند.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر در 
بخشی از ســخنان خود با اشــاره به انتصابات گســترده چند 
کثر  ماه اخیر گفت: غیر از عــده معدودی که متخلــف بودند ا
کاردان هســتند.  کدســت و  کارکنــان جمعیــت پا مدیــران و 
ســرمایه اصلی هالل که اعتمــاد عمومی و همدلی و انســجام 
داخلی است نباید خدشــه دار شــود. امیدوارم افراد جدید نیز 
بتوانند به ســرعت با وظایف و ماموریت هــای هالل منطبق 

شوند و در مسیر جمعیت وقفه ایجاد نشود.

     نظرات مسئوالن دفاتر
در این جلســه که به صــورت ویدیــو کنفرانس در ســالن مرکز 
کنترل و هماهنگی ساختمان صلح برگزار شد، حجت االسالم 
کــری، معــاون امــور شــرعی و نظــارت حــوزه  و المســلمین ذا
نمایندگــی ولــی فقیــه نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از برگزاری 
چنین جلســاتی، گفت: در حوزه نظارت، عملکرد مســئوالنه 
گســترش تخلفــات در  دفاتــر نمایندگــی، مانــع پیدایــش و 
جمعیت هــالل احمر می شــود. ضص3دکتر یاســر احمدوند، 
معاون فرهنگــی و امــور اســتان ها نیــز از تالش هــای جدی و 
مجاهدت مسئوالن دفاتر در اســتان ها در پیشبرد برنامه ها و 

ماموریت های حوزه نمایندگی ولی فقیه قدردانی کرد.
عبدالمجید معزی، مشــاور نماینده ولی فقیــه در هالل احمر 
و مدیرکل حوزه نمایندگی نیز ضمن ابراز خرســندی از تعامل 
ایجاد شده در حوزه نمایندگی ولی فقیه، بر اهمیت رسیدگی 

کید کرد. در پیشبرد و اجرای برنامه ها و فعالیت ها تا
در ایــن نشســت مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ســازمان امــداد و نجــات، اســتان های گیــالن، کهگیلویــه و 
بویراحمر، خراسان شــمالی، مازندران، هرمزگان، اصفهان، 
گلســتان و آذربایجــان شــرقی بــه ارائــه پیشــنهادهایی در 

خصوص ارتقاء فعالیت های مربوطه پرداختند.
بهره گیــری از فضــای مجــازی در تقویــت برنامــه تبلیغــی، 
افزایــش هماهنگــی و تعامــل بــا واحدهــای جمعیــت، ارائــه 
گــزارش اجمالــی از فعالیت هــا و تجلیــل از خدمــات طــالب از 

جمله موارد پیشنهادی در این نشست بود.    

     قدردانی از مشارکت در مقابله با کرونا
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامه بــا بیــان اینکه 
کنــون بــا  دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان ها نیــز تا
بهره منــدی از ظرفیــت کانون های طــالب و ائمــه جماعات 
در همیــاری و همــکاری بــا بخش هــای مختلــف جمعیــت 
و  فعاالنــه  حضــور  از  داشــته اند  وافــر  تــالش  و  بلیــغ  ســعی 
مشارکت گســترده مســئوالن دفاتر، امامان جماعت شعب و 

کانون های طالب در کمک به مردم تقدیر و قدردانی کرد.
وی همچنیــن ابراز امیــدواری کرد کــه با اســتعانت از الطاف 
الهــی و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و بهره گیــری از 
ظرفیت هــای هــالل احمــر، ملت عزیــز ایــران اســالمی از این 

چالش و مشقت تلخ و سخت تاریخی نیز رهایی یابد.

     اهمیت حضور مردم
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در بخــش دیگر ســخنان خود 
بــه اهمیــت حضــور محــوری مــردم در جمعیــت هــالل احمر 
پرداخــت. وی با بیــان اینکه جنبــه مردمی هــالل احمر باید 
تقویت شــود، خاطرنشــان کرد: ارتباط با داوطلبان، خیران، 
جوانان و امدادگــران محور جدی فعالیت مســئوالن دفاتر در 

استان هاست.
وی با بیــان اینکه نباید شــرایط حاد کنونی و شــیوع ویروس 
کرونــا ســبب قطــع ارتباط هــا شــود، افــزود: مســئوالن دفاتــر 
بــا بهره گیــری از ابزارهــای الزم ایــن ارتباط هــا را بــه صــورت 

مستمر، هدفمند و دوستانه دنبال کنند.
کیــد بر این کــه ادامه  حجت االســالم والمســلمین معزی با تا
گیــری ویــروس کرونــا مســئولیت هــالل احمــر در کاهش  فرا
رنج های مردم را دو چندان کرده اســت، مقابلــه با بیماری و 
حفظ سالمت شــهروندان و همچنین کمک به نیازمندان از 
لحاظ اقتصادی را از محورهای اصلی وظایف جمعیت هالل 
کید  دانســت و افــزود: همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری تا
کردند بــرای عبــور از وضعیــت فعلــی نیازمند حضــور جوانان 
مؤمــن، داوطلب، مخلص و صالــح در عرصه مقابلــه با کرونا 

ویروس هستیم.
وی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد که بــا حضــور و مجاهدت 
کثری خانواده جمعیت هالل احمــر و با عنایت رحیمانه  حدا
خداوند، مردم از شــر این بیماری و ویروس منحوس رهایی 
یابند. حجت االسالم والمســلمین معزی در ادامه با اشاره به 
ع و  رهنمودهای مقام معظم رهبــری توجه به ادعیــه و تضر

توسل برای رفع مشکل را نیز یکی از نکات مهم برشمرد.

     نظارت جدی بر موقوفات
در ارتباط تصویــری نماینده رهبر معظم انقالب با مســئوالن 
دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیه در هــالل احمــر بر نظــارت جدی 
بر موقوفــات، ارائه مســائل، پیشــنهادها و مشــکالت در این 

کید شد. خصوص نیز تا
کــرد: در  حجــت االســالم والمســلمین معــزی خاطرنشــان 
برخی از مــوارد موقوفاتی در خالف نیت واقف مورد اســتفاده 
اداری یــا اقتصادی غیــر مرتبط قــرار گرفته که در ایــن زمینه 
ع اســت و باید این موضوع  اغماض و ســهل گیری خالف شــر

نماینده رهبر 
معظم انقالب با 
کید بر  اهمیت  تا
حضور محوری 

مردم در جمعیت 
ل احمر با  هال

بیان اینکه جنبه 
ل  مردمی هال

احمر باید تقویت 
شود، خاطرنشان 

کرد: ارتباط 
با داوطلبان، 

خیران، جوانان و 
امدادگران محور 

جدی فعالیت 
مسئوالن دفاتر در 

استان هاست
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لبیکهاللاحمر
بهپیامرهبرانقالب

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب 
اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی 
مقابله با کرونــا بر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطــع، اقناع افکار 
کید فرمودنــد. در ایــن دیدار  عمومی و همــکاری همگانــی تا
معظم لــه با اشــاره بــه حضــور پرشــمار نیروهــای داوطلب در 
ماه هــای اول شــیوع بیمــاری و خدمــات مؤثــر آنــان همانند 
کمک بــه پرســتاران، ضدعفونی کــردن دســتگاه ها و معابر، 
راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، بر استمرار این 
کیــد کردنــد و از نیروهــای داوطلــِب مخلــص و  فعالیت هــا تأ
جوانان مؤمن و صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند. در 
همین خصوص دکتر همتی رئیس جمعیت هالل احمر نیز بر 
لبیک جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر به درخواست 

کید کرد.     مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تا

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر بوشهر:

رزمایشݡکمکمؤمنانهسند
افتخارایراناسالمیاست

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
ح  بوشــهر در آئیــن تجلیــل از عوامل اجــرای طر
کیــد بــر بهره گیــری از تعالیــم تربیتی  نــذر آب، ضمــن تأ
کــرم )ص( و اهــل بیــت)ع( گفــت: خدمــت به  پیامبــر ا
عبــادت  جلوه هــای  ارزشــمندترین  از  یکــی  مــردم 
اجتماعی اســت. رزمایش کمــک مؤمنانه ســند افتخار 

ایران اسالمی است که در تاریخ ملت ایران ماندگار شد.
حجت االســالم و المســلمین دشــتی ضمن تشــکر از تالش های کادر درمــان گفت: 
امروز عــالوه بر تــالش جهادگونه کادر بهداشــتی و درمانــی در بیمارســتان ها برخی 
از نیروهــای جهــادی و داوطلــب هــم در ایــن میــدان حضــور دارنــد و هــالل احمــر 
پیشتازترین سازمانی است که هنگام بحران خدمات رســانی را آغاز می نماید و در 

حوادث باعث دلگرمی و قوت قلب مردم است.
وی به اقدامــات جمعیــت هالل احمــر در مناســبت های مذهبــی هم اشــاره کرد و 
افزود: ضمن قدردانــی از حضور عوامل امــدادی در مراســم های مختلف مذهبی، 
ع خدمــت در هــالل احمــر نیــز هســتیم و راه انــدازی خانه هــای هــالل  شــاهد تنــو
روستایی و برنامه نذرآب در مناطق محروم نمونه و نمادی از حرکت های جهادی 

و بشردوستانه جمعیت هالل احمر است.
دکتر غالمرضا حاجیانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان بوشهر هم در آئین 
ح نذر آب 3 گفت: جمعیت هالل احمر استان ظرفیت  تجلیل از عوامل اجرایی طر
ارائه خدمات فرا اســتانی را داراست و این اســتان در زمینه های مختلف اجتماعی 
و فرهنگی کشــور می درخشــد و با تالش امدادگران، جوانان، داوطلبــان و کارکنان 

جمعیت هالل احمر بوشهر شاهد افتخار آفرینی های بسیاری هستیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر در پایان گفت: جمعیــت هالل احمر 
ح ملی نذر آب را با تعامل و تالش های اعضاء برگزار کرد و شعبه های  استان بوشهر طر
جمعیــت هــالل احمــر در شهرســتان ها تالش هــای وافــری در راســتای جمــع آوری 
کمک هــا انجام دانــد و همــکاری، هماهنگــی و همدلی کارکنــان و اعضــاء جمعیت 

هالل احمر، زمینه پیشرفت های روزافزون این جمعیت را فراهم می نماید.     
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توسط مدیرعامل و مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی صورت گرفت

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان آذربایجان غربی:

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر استان یزد صادر کرد

بازدیدازروستایزلزلهزده
ورنݡکشمیانه

درطرحآمرانسالمتاز
ظرفیتݡکانونهایطالب

پیامتسلیتبهمناسبتاستفادهشد
درگذشتپدرشهیدامدادݡگر

بــه مناســبت نخســتین ســالگرد زلزلــه میانــه و ســراب مدیــر عامل و 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان 
آذربایجــان شــرقی از روســتای زلزلــه زده ورنکــش بازدیــد کردند. بــه گزارش 
روابــط عمومی جمعیــت هالل احمــر اســتان آذربایجان شــرقی، دکتــر حمید 
حسین پور و حجت االسالم و المسلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با حضور 
در روســتاهای زلزلــه زده ورنکــش و ورزقــان میانــه از نزدیــک با زلزلــه زدگان 

صحبت و در جریان روند امدادرسانی ها و بازسازی ها قرار گرفتند.
یکســال پیش زلزله ای به بزرگی 5 و هشــت دهم در مقیاس ریشــتر در بخش 
ع پیوســت کــه موجــب جان  ترکمنچــای از توابــع شهرســتان میانــه بــه وقــو
باختن 5 تن از هموطنان در روستای ورنکش میانه و خرابی منازل مسکونی 
در روســتاهای شهرســتان های ســراب و میانــه واقــع در دیواره هــا و اضــالع 

شمالی و جنوبی ارتفاعات بزقوش گردید.     

ح آمــران ســالمت جمعیــت  طــر
هالل احمر با تعداد 143 پســت 
ثابت و سیار در ســطح استان آذربایجان 

غربی اجرا و فعالیت می نماید.
بهــزاد  المســلمین  و  حجت االســالم 
نمایندگــی  دفتــر  مســئول  پیروزفــر 
ولی فقیــه در اســتان آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات 
اخیر مقــام معظم رهبری در دیدار با مســئوالن ســتاد ملــی کرونا در 
خصوص اســتفاده از ظرفیــت داوطلبــان و جوانان برای مبــارزه با 
ویروس کرونــا، گفت: در جهت لبیــک گفتن به اوامــر مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالی( و بر اســاس دســتور رئیــس جمعیت هالل 
ح آمــران ســالمت را  احمر جمهــوری اســالمی ایــران، مقــرر شــد طر
کرونــا، بــا هــدف ارائــه  ع ویــروس  در راســتای پیشــگیری از شــیو
توصیه های بهداشــتی به هموطنان در رعایــت پروتکل ها و حفظ 
فاصله اجتماعی را با اســتفاده از ظرفیت اعضای جوان و داوطلب 
جمعیت هــالل احمــر اســتان، در ســطح منطقه و بــه ویــژه معابر و 
کــز پرتردد تمامــی شهرســتان ها در کمک به ســالمت جامعه به  مرا

مرحله اجرا درآید.
ح  وی در جریــان بازید از یکــی از پایگاه های هالل احمر افــزود: در طر
آمران سالمت از ظرفیت و فعالیت کانون های طالب شهرستانها هم 
ح آمران سالمت در معاونت امور جوانان  استفاده شده و دبیرخانه طر
جمعیت هالل احمــر اســتان آذربایجان غربــی راه انــدازی گردید که 

تمامی امورات مربوط به این پست ها را پیگیری می نماید.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان آذربایجان غربی ابراز 
ح در  داشــت: در همیــن راســتا و در جهــت تقویــت اجــرای این طــر
سطح استان ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تمامی روحانیون 
و رابطیــن فرهنگی جمعیت هالل احمر اســتان فعال شــده اند و به 

انجام وظیفه می پردازند.     

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
مجتبی شعشعی مســئول دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل 
احمر اســتان یزد در پیامی درگذشت پدر 
شــهید امدادگر هالل احمر اســتان شهید 
حــاج  شــادروان  غضنفــری،  کبــر  ا
غالمحســین غضنفری نصرآباد را تســلیت گفت. به گــزارش روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر استان یزد؛ حجت االسالم و المسلمین 
شعشــعی در پیام خود آورده است: بسم رب الشــهدا و الصدیقین... 
من اْلمْؤمنین رجاٌل صدقوا مــا عاهدوا اهلل علیه فمْنهــْم مْن قضی* 

نْحبه ومْنهْم مْن یْنتظر و ما بّدلوا تْبدیاًل...)احزاب/23(
برکت وجود پدر و مادر شهدا از جمله الطافی است که خداوند متعال 
نصیب این مّلت نموده اســت. بزرگ مردمانی که در مســیر بندگی، 
خوش درخشــیدند و رســالت خطیر خویش به انجام رســانیدند و با 
تأسی به اربابشــان سیدالشــهدا علیه الســالم برای دفاع از دینشان و 
آرمانشان، دســت از پاره تنشــان شســتند و او را راهی قربانگاه عشق 
نمودنــد... و ایــن مــدال را از رب جلیــل دریافــت نمودنــد و چــون 
فرزندشــان جاودانــه گردیدنــد... پــدر شــهید و چــه زیبــا مــزدی... 

گوارایشان باد.
حال  که تقدیر الهی بــر این رقم خــورد تا در مــاه والدت حضرت خیر 
االنام، در فــراق پدر مکّرم شــهید امدادگر هالل احمر اســتان، شــهید 
کبر غضنفری، شادروان حاج غالمحسین غضنفری نصرآباد عزادار  ا
گردیــم، اینجانــب ایــن مصیبــت را محضــر خانــواده و بازمانــدگان 
محترمشــان تســلیت عرض نمــوده، صبری جمیــل برای ایشــان و 
همجــواری بــا فرزنــد شــهیدش را بــرای آن مرحــوم از درگاه خداوند 

مهربان مسئلت می نمایم. غفراهلل لنا و له... ان شاء اهلل.     
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در نشست ماهانه پایگاه مقاومت بسیج هالل احمر 
آذربایجان شرقی تأکید شد

فعالسازیحلقههای
صالحینضروریاست

بــا حضــور مدیــر عامــل و مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه و اعضا 
نشست ماهانه پایگاه مقاومت بســیج هالل احمر آذربایجان شرقی 
برگزارشد. در این نشســت که در محوطه باز معاونت داوطلبان در ساختمان 
حافــظ برگزار شــد، دکتــر حمیــد حســین پور مدیر عامــل جمعیت هــالل احمر 
اســتان گفت: اهمیت کارهای بســیجی در شــرایط فعلی بســیار مهم اســت، 
روحیــه بســیجی بایســتی در کارهــای اداری مــا جــاری و ســاری باشــد برای 

اجرای مأموریت های بسیج همه باید اهتمام نمایند.
ح های ابتــکاری افزود: در راســتای تقویت بســیج  وی با اشــاره به اجــرای طر
ح ابتکاری )امدادگران بســیجی( در دســتور کار قــرار خواهد گرفت  اجرای طر
و به همیــن منظــور الزم اســت پایــگاه مقاومت بســیج هــالل احمر نســبت به 
تشــکیل کمیته های مربوطــه و جــذب امدادگــران  در هفته بســیج و برگزاری 

مراسم اعطای درجه به امدادگران بسیجی و بسیجیان امدادگر اقدام نماید.
دکتــر حســین پور خاطــر نشــان کــرد: امدادگــران نیروهــای پرانرژی هســتند 
کید بــر افزایش  که می توانند منشــأ تحــول در هــر حــوزه ای باشــند. وی بــا تأ
فعالیت هــای حلقه هــای صالحین گفت: فعال ســازی حلقه هــای صالحین 
و فراهم نمــودن تمهیدات الزم و برگزاری منظم جلســات روشــنگری بســیار 
ضــروری اســت. مدیــر عامــل اســتان در پایــان بــا تصریــح بــر رعایــت دقیــق  
دســتورات ســتاد کرونا گفــت: بایســتی برگــزاری هــر برنامــه در شــرایط فعلی 

پیوست ستاد کرونا را به همراه داشته باشد.
حجــت االســالم و المســلمین  واعظی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن نشســت گفت: 
بسیجی رسالت مهمی دارد و بسیجیان زمینه ســازان ظهور حضرت ولیعصر 
گاهی،  )عج( هســتند. وی با اشــاره به شــاخصه های بســیجی افزود: علم، آ
دانــش، تدیــن و تقــوا از شــاخصه های بارز بســیجی اســت، بســیج پایبند به 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اســالمی اســت. بســیجی بایســتی عارف 
گاهی از مســائل داشــته باشد و خود  باشــد و فروعات دین را بداند و دانش و آ

مجری احکام باشد و اهل عمل باشد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان 
شرقی ادامه داد: الگوی بســیجی امام راحل و مقام معظم رهبری و شهدای 

بزرگوار هستند، بسیجی بایستی پایبند قوانین باشد.
در این نشست حســین خیرجو فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهدای هالل 
احمرتوضیحاتی پیرامون برنامه های آتی پایگاه ارائــه داد و در ادامه هرکدام 
از اعضا پیشــنهادها و برنامه های خود را ارائه دادنــد. همچنین بنابر گزارش 
روابط عمومــی جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی شــورای امر به 
معــروف و نهــی از منکــر جمعیت هــالل احمر ایــن اســتان بــا محوریت بحث 
کرونا برگــزار و مقرر شــد نســبت اجرای مفــاد دســتورالعمل ســتاد کرونــا اجرا و 

نظارت الزم به عمل آید.   

برݡگزاریدهمینجلسه
ستادحوزویبحرانیزد

دهمین جلســه ســتاد حوزوی بحران با حضور مدیر حوزه 
رئیــس ســازمان  اســتان، مدیــر مرکــز خدمــات،  علمیــه 
تبلیغــات، مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر و 
فرماندار یزد برگزار شد. در این جلسه جهت مقابله با ویروس کرونا 
ح محلــه محــوری و پایــش و غربالگــری خانــه بــه خانــه با  بــه طــر
کیــد شــد و همچنین در  محوریــت مســاجد و پایگاه های بســیج  تا
مورد فعال کردن و استفاده از ظرفیت های مردمی، جهت خدمت 

رسانی به نیازمندان محالت بحث و گفتگو شد.
در ادامه پیشــنهاد شــد قبــل از اذان صــوت و ترجمه دعــای هفتم 
صحیفه سجادیه از بلندگوی مســاجد پخش گردد و همچنین بنر 
ع دعا و اســتغفار در مساجد و محالت نصب  و پوسترهایی با موضو
شــود. در ابتــدای این جلســه فرمانــدار یزد ضمــن تقدیر و تشــکر از 
حضور طالب جهادی در مقابله با ویروس کرونا گزارشی از درمان، 

وضعیت عمومی شهر و محالت ارائه نمود.     

مشارݡکتطالبجهادی
استانفارسدراجرایطرح

»آمرانسالمت«
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی 
فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان فارس از فعالیت طــالب جهادی 
تذکــر  ایســتگاه های  برپایــی  قالــب  در 
لســانی و توزیع ماســک در ســطح استان 

خبر داد.
حجــت االســالم و المســلمین علیرضــا بهــادری با اشــاره بــه برپایی 
ح  ایســتگاه های تذکــر لســانی در ســطح اســتان اظهــار داشــت: طــر
»آمران ســالمت طالب مــدارس علمیــه« به منظــور کمک به ســالم 
ســازی فضای عمومــی در جهت مقابلــه با ویــروس کرونا در ســطح 
ح آمران سالمت  اســتان برگزار شــد. وی در ادامه با تصریح اینکه طر
همزمان با کل کشــور در اســتان فــارس نیز اجرا شــد، اضافه کــرد: در 
همین راســتا مجموعًا 310 پســت )ایستگاه تذکر لســانی بهداشتی( 
در سطح اســتان و 50 پســت در سطح شهر شــیراز برپا شــد که طالب 

و روحانیون در برپایی 5 ایستگاه با این مجموعه همکاری دارند.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان 
ح »آمران سالمت«  فارس خاطرنشان کرد: حدود یک هزار نفر در طر
با مجموعه هالل احمر همکاری می کنند. وی در پایان با اشــاره به 
ح کــرد: 15 کانون طالب  فعالیت کانون های طــالب جهادگر، مطــر

جهادگر در مدارس علمیه سطح استان وجود دارد.
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آیینتݡکریمومعارفه
مدیرعاملجمعیت
استانچهارمحالو
بختیاری
آیین تکــرم از خدمات ســید احمد مرتضــوی فرد و 
ج کیانی به عنوان مدیرعامل جمعیت  معارفه ایر

هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
آییــن تکریــم از خدمــات ســید احمــد مرتضــوی فــرد  و 
ج کیانی به عنــوان مدیرعامــل جدید جمعیت  معارفه ایــر
هالل احمر اســتان با حضــور دکتر نصیری رییس ســازمان 
داوطلبــان و ســخنگوی جمعیــت هــالل احمــر، مســئول 
دفتر نمایندگــی ولی فقیه در اســتان، عضو شــورای عالی، 
معاونین، روســای شــعب  و اعضــای هیات مدیره اســتان 
در سالن جلســات جمعیت هالل احمر اســتان چهارمحال 
و بختیــاری برگــزار شــد. در ایــن مراســم، مســئول دفتــر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان با تقدیر 
از تالش هــای مدیرعامــل ســابق ایــن جمعیت در اســتان 
اظهار داشت: هر پســت و مقامی، عنایتی از طرف خداوند 
در جهت خدمت خالصانه به مردم است و باید افرادی که 

توفیق خدمت دارند، قدردان این فرصت ها باشند.
کبــر جعفــری افــزود:  حجت االســالم و المســلمین علــی ا
اســاس کار جمعیت هالل احمــر، خدمت خالصانــه بی ریا 
بدون هیــچ چشم داشــتی بــرای رفع آالم بشــریت اســت و 
داوطلبــان و نیروهــای جمعیــت هالل احمــر در جلوگیری 
از آســیب های اجتماعــی، اقتصــادی، روحــی و روانــی در 

حوادث حضوری فعال و خالصانه دارند.
وی خاطرنشــان کــرد: خدمــت به بشــریت یکــی از اصولی 
است که هر کس در هر پست و مقامی در این عرصه بیشتر 
در جهــت خدمــت، گام بــردارد، به مــردم نزدیک تــر و نزد 

خدای متعال از جایگاه رفیع تری برخوردار است.
جعفــری بیــان کــرد: یکــی از اقدامــات ارزشــمند در تعیین 
مدیــر عامــل جمعیــت هالل احمــر ایــن اســت کــه نیرویی 
توانمنــد، مخلص و دارای ســعه صدر باشــد چرا کــه نظام 
مقدس جمهــوری اســالمی ایران بــه ویــژه جمعیت هالل 

احمر نیازمند چنین افرادی است.
جعفری افزود: به دلیل شــیوع بیماری منحــوس کرونا برخی 
از برنامه های جمعیت هالل احمر ناتمام مانده لذا از مدیریت 
جدیــد انتظــار اســت رســالت ســنگین خــود در تکمیــل ایــن 
برنامه ها را با تمام توان  نیرو و با روحیه خدمت رســانی در این 

مسئولیت جدید به  عنوان امانتی بزرگ دنبال نماید.     

با سخنان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان برگزار شد

خانوادهخیرمهریزی
پایݡگاهامدادجادهایمیسازد
مســافرانی که این روزها مســیر اســتان یزد به فارس را طــی می کنند، درســت کنار 
شهر مهریز، چشمشان به ساختمان در حال ساخت پایگاه امدادی مهریز می افتد 

که در یکی از جاده های پر حادثه یزد احداث می شود.
به گزارش روابط عمومــی هالل احمر یزد: این پایــگاه به همت یکــی از خانواده های هالل 

احمری مهریز ساخته می شود و قصه ای شنیدنی دارد.
»مــادرم عضــو هــالل احمــر بــود و همیشــه اعضــای خانــواده را بــه فعالیــت در هــالل احمر 
تشــویق می کرد.« محمد حســینی 40 ســال دارد و از 25 ســالگی به جمع هالل احمر مهریز 
یزد پیوسته اســت. او که همراه خواهران و بردارانش همگی به تشــویق مادر با هالل احمر 
ع زلزله بم،  آشنا شده، ســال ها به عنوان امدادگر در شهرســتان مهریز فعالیت کرده و با وقو
2 سال برای امدادرسانی و کمک به خانواده های زلزله زده در این شهر ماندگار شده است.

حسینی می گوید: »چند سال پیش که مادرم فوت کرد، به همراه اعضای خانواده تصمیم 
گرفتیم برای زنده نگه داشــتن یاد او، کاری ماندگار انجام دهیــم. از تهیه ارزاق و کمک به 
نیازمندان، تا فرش کردن مســجد. اما اینها کافی نبود. می خواستیم کار ماندگاری انجام 

گر او هم زنده بود دلش می خواست به ثمر برسد.« دهیم؛ کاری که می دانستیم ا
چ و خم مهریز به ســمت اســتان فارس تصادف و حادثه کم نــدارد. نبود پایگاه  جاده پر پر
امداد جاده ای باعث شــده بــود حداقل زمان رســیدن نیروهــای امدادی بــه محل حادثه 
به نیم ســاعت یا بیشــتر از آن برســد. برای همین هم خانواده حســینی تصمیم به احداث 
پایــگاه جــاده ای در مهریز گرفــت: »تصمیــم گرفتیم پایــگاه امداد جــاده ای را به نــام مادر 
مرحومم، فاطمه جعفری بسازیم. ساخت این پایگاه تقریبًا یک میلیارد هزینه دارد و همه 
هزینه آن را خودمان متقبل شــدیم.« در حال حاضر این پایگاه در زمینی به مساحت 380 
متر مربع در حال ساخت است و در مرحله اســکلت بندی قرار دارد. حسینی این پایگاه را با 
مشــورت هالل احمر یزد و به پیشنهاد آنها می ســازد: »وقتی موضوع را با هالل احمر استان 
ح کردیم خودشــان پیشــنهاد ســاخت پایگاه مهریــز را دادنــد. چون با وجــود حوادث  مطر
خ می داد. ما هم از  جاده ای و مســیر پرخطر این جاده، تصادف های زیادی در این جــاده ر

این پیشنهاد استقبال کردیم و کار شروع شد.«
حســینی که عضو هیــات مدیریــه هــالل احمر یــزد، عضو مجمــع هــالل احمر یــزد و عضو 
هیات رئیســه این مجمــع، و عضو هیــات مدیره هتل بیمارســتان گاندی یزد هم هســت 
می گوید: »من و خانــواده ام هالل احمر را خانه خود می دانیم. عــالوه بر فعالیت به عنوان 
امدادگــر و داوطلب در جمعیــت، امکانات درمانی بیمارســتان را هم در اختیــار هالل احمر 
گذاشــته ایم و پرونده هــای بیمــاران نیازمند را که هــالل احمــر معرفی می کند بــه انجمن 

خیریه بیمارستان می سپاریم.«   
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بازتابصادقانهوقایع
اعتمادسازاست

نماینده مقام معظم رهبری
در هالل احمر در دیدار با مدیرکل روابط عمومی جمعیت:

رغم قدمــت و فعالیت صدســاله ایــن جمعیت- بــرای مردم 
هنوز ناشناخته مانده است. امروز، مردم هالل احمر را ارگانی 
می شناســند که در هنــگام بروز حــوادث به میــدان می آید در 
حالی که ایــن جمعیت، در انــواع حوادث در کنار مردم اســت 
و عالوه بــرآن، چتــر خدمات انسان دوســتانه و بشردوســتانه 
هالل احمر با انجــام خدماتی همچون حمایــت از محرومان 
و نیازمنــدان بــا اهــدای اقــالم معیشــیتی و بهداشــتی، اعزام 
کاروان هــای ســالمت بــه مناطــق محــروم و.... در سراســر 
کشــور گســترده اســت. از ســوی دیگر، هــالل احمر یــک نهاد 
بین المللــی بــا وظایــف و خدماتــی شــناخته شــده در ســطح 
جهان اســت و جمعیت هــای ملی 190 کشــور جهــان با وضع 
قوانین مدون مرتبط با کشور خودشان در کنار هم قرار دارند 

و برای خدمت به نوع بشر تالش می کنند.
کید کرد: بنابراین با وجود فضای گسترده شبکه های  وی تأ
مجــازی در عصر حاضــر با توجــه بــه گســتردگی توانمندی و 
ظرفیــت بالقوه جمعیــت هالل احمــر، باید برای شناســاندن 
خدمات هالل احمر به مردم تالش بیشــتری انجام شــود. در 
همین راســتا الزم اســت خدمات هــالل در بزرگتریــن حوادث 
40 ســال اخیر به مردم معرفی شــود. جمعیت هــالل احمر در 
40 ســال گذشــته حداقل 4 زلزله بزرگ رودبار و منجیل، بم، 
ورزقان و کرمانشاه را مدیریت و امدادرسانی کرده است. الزم 
اســت این خدمــات و تالش های جمعیــت هالل احمــر برای 
کاهش رنــج مــردم، تبیین شــود. یکــی دیگــر از فعالیت های 
مؤثر روابــط عمومی باید شناســاندن امدادگــران و داوطلبان 

بی مزد و منت هالل احمر به مردم باشد.
کیــد براینکه  نماینده ولی فقیــه در هــالل احمر در ادامــه با تأ
جمعیت هــالل احمر، دســتگاه مهربانی اســت، همانطور که 
دین اســالم دین مهربانــی اســت، افــزود: در نقاطی از کشــور 
که با مشــکل کم آبــی مواجه اســت، هالل احمر بــرای کمک 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در دیدار با مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات 
کیــد کرد: از وظایــف اصلی روابــط عمومی در عصر حاضــر، برقراری  مردمی جمعیت تأ
ارتباط دوسویه میان مردم و سازمان و تالش برای شناساندن انواع خدمات و وظایف گسترده 

جمعیت هالل احمر به مردم با استفاده از ظرفیت رسانه های نوین ارتباطی است.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در این دیــدار کــه یاســر احمدوند معــاون فرهنگــی و امور 
آموزشــی و پژوهشــی و عبدالمجید معزی مشــاور نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر و مدیر کل 
حوزه نمایندگــی نیز حضــور داشــتند گفت: موضــوع روابــط عمومی یــک بحث کامــاًل علمی، 
تجربــی، فرهنگی و اجتماعی اســت. امــروز تمــام ســازمان ها و ارگان هــا دارای روابط عمومی 
هســتند اما بیشــترین بهره ای که از فعالیت روابط عمومی  برده می شــود، معرفی ســازمان به 

مردم است در حالی که ارتباط میان مردم و سازمان باید دوسویه باشد.
وظیفه روابــط عمومی در هر ارگانی این اســت که مردم را با ســازمان آشــنا و اهــداف، برنامه ها 
و وظایف ســازمان را برای مردم مشــخص و تبیین کند. عــالوه بر این، روابــط عمومی وظیفه 
دارد درخواســت ها و انتقادات مردم را به گوش مســئوالن سازمان نیز برســاند و ارتباط مردم با 
گر این ارتباط، وثیق، تنگاتنگ و مستحکم  سازمان و سازمان با مردم را تسهیل کند. چرا که ا

باشد، مردم به سازمان اعتماد بیشتری خواهند داشت.
حجت االســالم و المســلمین معزی با بیان اینکــه یکی از اهــداف اصلی جمعیت هــالل احمر، 
کید کــرد: روابــط عمومی جمعیت هــالل احمــر باید با اســتفاده از  کاهش آالم بشــری اســت، تإ
ابزارهای نوین ارتباطی به مــردم بگوید که این نهاد برای کم کــردن رنج مردم چه فعالیت ها 
و خدماتی داشــته اســت. در عصــر ارتباطات و عصــری که با انفجــار اطالعات مواجه هســتیم 
باید بررســی کنیم چرا تمام جنبه ها و ابعاد گســترده خدمات و فعالیت های هالل احمر -علی 
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بــه مــردم، ورود می کنــد. در ســیل و بــه گل نشســتن منــازل 
مــردم هم، هــالل احمــر امدادرســانی می کنــد. ایــن خدمات 
باید از ســوی مردم دیده شــود. در دین اســالم هــم به صدقه 
علنی اشــاره شــده اســت. ما باید ایــن مهربانی ها را بــه مردم 
بشناســانیم و بــرای امــروز جامعــه، کــه بیمــاری کرونــا غم و 
اندوه و ترس و وحشــت را بــه خانه هــا آورده اســت باید برای 
بــودن در کنــار مــردم، زدودن غبار غــم از چهــره این مــردم و 

کاهش رنج آنها برنامه داشته باشیم.
حجت االسالم و المســلمین معزی سپس با اشــاره به بیانات 
کید معظم له بر ورود جوانان داوطلب  رهبر معظم انقالب و تا
در موضوع مقابلــه با ویروس کرونــا گفت: روابــط عمومی در 
حال حاضر رابط میان مسئوالن و جوانان و مردم است. باید 
بدون مبالغه، به شناســاندن فعالیت هــا و خدمات و وظایف 
ح های  هــالل احمــر در انــواع حــوادث و غیــر آن همچــون طر

ایمنی و سالمت نوروزی، مقابله با کرونا و...  بپردازیم.
وی همچنیــن بــه جهــان شــمولی خدمــات هــالل احمــر نیز 
اشــاره کرد و گفت: در هر نقطه ای از جهــان و برای هرمردمی 
خ دهد و نیاز به  از هر دین، مذهب، سیاست و... حادثه ای ر
کمک داشته باشــند جمعیت هالل احمر امدادرسان و کمک 

کننده خواهد بود. 
تفــاوت جمعیــت هــالل احمــر ایــران و جمعیت هــای ملــی 
ســایر کشــورها در این اســت که مــا برای رضــای خداونــد کار 
گــر دســت کســی را می گیریم بــه این دلیل اســت  می کنیم و ا
کــه مطابق دین اســالم، اعتقــاد داریــم بهترین کار، احســان 
و نیکی کردن اســت. پــس صادقانه و با نــگاه بــه بیانیه گام 
دوم انقــالب اســالمی و با اســتفاده از ظرفیــت و تــوان نیروی 
جوان هــالل احمر که داوطلبانــه و بدون مــزد و منت در حال 
خدمت رسانی به مردم هستند، به وظایف روابط عمومی در 

جمعیت هالل احمر بپردازیم.

توصیهبهایمنی
وسالمتجامعه
مصداقامربهمعروفاست
جلســه شــورای معاونین جمعیت هالل احمر استان 
با حضــور مدیــر عامل، مســئول دفتــر نمایندگی ولی 
فقیــه و معاونین جمعیــت هالل احمر اســتان چهــار محال و 

ح آمران سالمت برگزار شد. بختیاری با رویکرد طر
ج کیانی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در جلسه  ایر
شــورای معاونین جمعیت هالل احمر اســتان اظهار داشــت: 
در راســتای لبیک به فرمایشــات و راهنمایی هــای گهربار رهبر معظم انقالب اســالمی و 

ح آمران سالمت اقدام می کنیم. کید رییس جمعیت هالل احمر نسبت به اجرای طر تا
کیدات مقام معظــم رهبری برای ترویج  ع و تأ وی ادامه داد: با توجه به اهمیــت موضو
فرهنــگ پیشــگیری از ایــن بیمــاری و توســعه آموزش هــای همگانــی بــر مبنــای جلب 
ح  مشــارکت های مدنی و حمایت بهداشــتی درمانی از اقشار آســیب پذیر جامعه این طر

همزمان با سراسر کشور در سطح استان و در تمام شعب اجرایی می شود.
کیانــی تصریح کــرد: دبیرخانه آمــران ســالمت در حوزه ســازمان جوانــان جمعیت هالل  
گرچــه پیــش از این هم  احمر تشــکیل گردیــده کــه در جمعیت هــالل احمر اســتان هم ا
کثر ظرفیت  ح با بهرمندی از حدا اقداماتی انجام شــده بود، اما درحال حاضر در این طر
ع بیشــتر ویــروس در کاهــش آالم مــردم بزرگ  داوطلبــی ضمــن جلوگیــری از بروز و شــیو
کشورو استان بســیار موثر و راهگشــا خواهد بود. مدیر عامل هالل احمر استان همراهی 
ح آمران سالمت به عنوان لبیک عملی به منویات  رؤسای شعب استان و همدلی در طر
والیــت و راهبــرد رییــس جمعیت هــالل احمر کشــور مبتنی بــر ضــرورت خدمــت روز و با 

هدف افزایش سطح دغدغه مندی و هوشیاری جامعه شد.
کبر جعفری، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه  در ادامه حجت االســالم والمســلمین علی ا
جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه اظهار داشت: آغاز امامت 
حضرت ولی عصر )عج( خــود نوعی همدلی و اتحاد بین جامعه مســلمانان بــه وجود آورد 
کــه می تــوان از آن در تمــام مراحل زندگــی درس گرفــت. درســت در این زمان کــه ویروس 

منحوس کرونا جوالن می دهد منویات مقام معظم رهبری رهگشای همه ما شد.
ح آمــران ســالمت  جعفــری در ادامــه گفــت: آغــاز فعالیــت جوانــان و داوطلبــان در طــر
درجمعیت  هالل احمر در لبیک به منویات مقــام عظمای والیت  همزمان با آغاز دوران 

امامت حضرت منجی عالم بشریت بسیار بامهم و ارزشمند است.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه جمعیــت هالل احمــر اســتان، توصیه به امــر ایمنی و 
ســالمت جامعه را مصداق امربه معــروف خواند و راضی شــدن بــه مرگ تعــدادی از افراد 
ک، غیرانسانی و غیراسالمی دانست. جامعه و عادی شدن تلفات انسانی کرونا را خطرنا

31 پایــگاه آمــران ســالمت در ســطح اســتان چهــار محــال و بختیــاری توســط جوانان و 
داوطلبان این وظیفه مهم را برعهده دارند.   

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری:
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خداوند
امدادݡگراست

نمونه های تکریم امداد اخالقی در قرآن

حسام خراسانی

آن را مورد نکوهش قرار می دهند.«

     رقابت در انجام خیر
 وی در ادامه به آیاتی از قرآن کریم اشاره و افزود: »خداوند در 
آیه 48 ســوره مائده به لــزوم رقابت در انجام خیــر میان تمام 
انســان ها )اعــم از مســلمان و غیرمســلمان، کافــر و دینــدار( 
اشــاره کرده و در آیــات 46 ســوره عنکبوت، 125 ســوره نحل 
و 83 ســوره بقره، بر نیک سخن گفتن با همه انسان ها حتی 

کید دارد.« در مجادله تأ
این اســتاد حــوزه تصــوف در ادامــه بــه مســئله »حق الناس« 
و »حــق اهلل« نیز اشــاره و یــادآور شــد: »همیشــه حق الناس بر 
حق اهلل مقدم است. نجات انســان ها بر نماز و طواف واجب 
گر شــما دارید نمــاز می خوانید و کســی  هم مقدم اســت. لــذا ا
در خانه شــما را زد که از شــما طلبکار بود، می توانیــد نمازتان 
گر نمازتان دارد قضا می شود  را بشــکنید و طلب او را بدهید. ا
و می بینید که کسی دارد غرق می شود، نمازتان را نخوانید و 

او را نجات دهید.«

     نجات انسان از برترین فضایل
جوادی با بیان اینکه نجات انســان بر تمــام عبادات ترجیح 
دارد، افزود: »روایت است که امام صادق)ع( همراه با مردی 
در حال طواف بودند، مردی همراِه امام را صدا زد. مرد توجه 
نکرد. در دور بعدی مرد باز هم او را صدا کرد. امام پرسید: »با 
تــو کار دارد؟« مرد گفــت: »بله.« امــام فرمود: »چــرا جواب او 
را نمی دهــی؟« مرد گفت: »چــون در طواف واجب هســتم.« 
امام فرمود: »در طواف واجب هم که باشــی باید حق مردم را 
بدهی.« بنا به گفته این پژوهشگر در تعارض این دو مسئله 

     وجدان بشریت
در این نشست دکتر قاسم جوادی با بیان اینکه امداد و امدادگری نیازی به آیه و روایت 
تاریخ پیامبر و دیگر معصومین ندارد، تصریح کرد: »امداد و امدادگری در وجدان و ذات بشــریت 
گر وحی هــا و روایات در طــول تاریخ بــا جعل و وضع مواجه شــد، فطرت انســان ها  اســت. اتفاقًا ا
دست نخورده ماند.« این پژوهشگر حوزه دین و اندیشه در ادامه به بازخوانی »المیزان« و بیان 
و اندیشه عالمه طباطبایی پرداخت و افزود: »عالمه طباطبایی مرتب در »المیزان« تکرار می کند 
که دین باید مؤید فطرت باشــد. زیرا مخاطب دین فطرت انسان هاســت. از آنجائی که مســئله 
امداد و نجات در فطرت انسان ها نهفته است هم حســنش را درک می کنند و هم عدم توجه به 

یکـی از نخسـتین نشسـت هایی کـه توسـط معاونـت فرهنگـی و امـور آموزشـی و 
پژوهشـی حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه برگزار شـد »امـداد اخالقی در قـرآن کریم« 
نـام داشـت کـه بـا سـخنرانی اسـتاد قاسـم جـوادی ارائـه شـد. تحلیـل و واکاوی 
بازخوانـی  همچنیـن  و  اخالقـی  امـداد  و  احمـر  هـالل  جمعیـت  بـه  مربـوط  موضوعـات 
روایت هـای قرآنـی بـا محوریـت یاریگـری ازجملـه محورهایـی اسـت کـه در ایـن نشسـت 

مطرح شد. آنچه در ادامه می آید، گزارشی از این نشست علمی- تخصصی است.  
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همیشه حق الناس بر عبادات مقدم است، این پژوهشگر در 
تبیین این نیز موضوع خاطرنشــان کرد: »هیچ ثوابی نداریم 
گر در زمان نیاز یک  که به پای این ثواب برســد. تا جایی که ا
فرد به تو نماز بخوانی گناه کرده ای؛ چون وظیفه ات نجات 

او بوده است.«

     یاریگری در قرآن کریم
قاســم جوادی در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
یاریگری در قــرآن کریم اشــاره کرد. وی بــه با بیــان اینکه در 
قرآن مجموعه بسیار از آیات درباره مسئله امداد وجود دارد، 
اضافه کــرد: »اتفاقًا بهتریــن بخش دین همیــن پرداخت به 
مســاله نجات اســت. به طور مثال خداونــد در آیه 48 ســوره 
مائــده بــه بحــث نــزول قــرآن و مســئولیت پیامبــر پرداختــه 
و در ادامــه بــه چرایــی ظهــور ادیــان متعــدد اشــاره می کنــد. 
کــْم« یعنی »امت هــا را با دینی کــه به آنها  »ِلیْبُلَوکْم ِفــی َما آَتا
داده ایم آزمایــش می کنیم. پس از آن می فرماید: »َفاْســَتِبُقوا 

اْلَخیَراِت« یعنی »پس بیایید در نیکی ها مسابقه دهید.«
به نــگاه ایــن پژوهشــگر حــوزه اخــالق مســیحی و یهــودی و 
مسلمان بودن فقط اسم است. وی در تبیین این نگاه افزود: 
»قرآن می گوید شما باید در کارهای خیر با هم مسابقه بدهید. 
معمواًل موضوع مســابقه چیزی اســت که دو نفــر در آن توافق 
داشته باشند. ممکن است یک مسیحی صدتا کلیسا بسازد، 
من هم صدتا مسجد. نه او مســجد را قبول دارد نه من کلیسا 
را. مســابقه را بایــد در کار خیــری برگــزار کنیم که هــردو قبول 
داریم. یکــی بــه 5000 فقیر غــذا بدهد دیگــری بــه 10000 نفر. 
قرآن در این آیه بحث هــای اختالفی بین همه مذاهب را کنار 
می زنــد و از پیروان همــه دین هــا می خواهد در کار خیــر با هم 

مسابقه بدهند، نه در رّدیه نویسی بر دین همدیگر.«

     امدادرسانی بهترین نیکی
کدامیــن نیکــی و نیکویــی بهتــر از امدادرســانی وجــود دارد؟ 
ایــن پژوهشــگر در ادامــه بــا ذکــر پرســش بــه اهمیت مســاله 
امدادگری می پردازد: »خدمت رســانی به مردم در آن شرایط 
بد ارجــح اســت بــر ده هــا کار خیر دیگــر کــه در شــرایط عادی 
انجــام می دهیــم. خداونــد در آیه 6 ســوره اســراء می فرماید: 
ْمَواٍل َوَبِنیَن« یعنی »ما به کمک شــما آمده ایم 

َ
کــْم ِبأ ْمَدْدَنا

َ
»أ

بــا مــال و فرزندانتــان. در آیــه 22 ســوره طــور آمــده اســت: 
ا یْشــَتُهوَن« یعنی ما شــما را با  کَهــٍة َوَلْحٍم ِمَمّ ْمَدْدَناُهــْم ِبَفا

َ
»أ

میوه ها و گوشت ها کمک و امدادرسانی کرده ایم.«

     اهمیت وقف
دیگــر  از  کریــم  قــرآن  در  وقــف  موضــوع  کاوی  وا بررســی 
ح شــد در نشســت »امــداد اخالقــی در قرآن  محورهــای مطــر
ح  کریم« به شمار می آید. این پژوهشگر با اشاره به کتاب »شر
ُلمعــه«، شــهید ثانــی در بحث وقــف می گویــد: »شــهید ثانی 
معتقد اســت به چهار دلیل وقــف برای غیرمســلمانان و اهل 
کتاب )چه یهودی ها، چه مســیحی ها، چه زرتشــتیان و چه 
صابئین( درســت اســت. دلیل اول این اســت که همــه اینها 
مخلوقات خدا هســتند و کمک کردن به مخلوقــات خدا کار 
خوبی است. دلیل دوم اینکه شــما باید به فقیر کمک کنید؛ 

هرکه می خواهد باشد.«
او ادامــه می دهــد: »دلیــل ســوم شــهید ثانــی ایــن اســت کــه 
ْمَنا  خداونــد در قــرآن )آیه 70 ســوره اســراء( فرمــوده: »ََلَقــْد کَرّ
َبِنی آَدَم« یعنی »کل انسان ها دارای کرامت هستند.« )قرآن 
برای انسان ها استثنائی قائل نشــده، این مائیم که استثناء 
می ســازیم.( بــه لحــاظ اینکــه انســانیت کاًل دارای کرامت و 
بزرگواری اســت، باید به آنها خدمت کنیم. دلیل چهارم این 
گر شما به انســانی کمک کنید شــاید در نسل های  اســت که ا

این افراد، مسلمانی هم پیدا شوند.«

     امداد در داستان حضرت یوسف)ع(
بنا به گفته این پژوهشــگر یکی از نمونه هــای تفصیلی قرآن 
دربــاره امــداد و امدادرســانی داســتان حضــرت یوســف)ع( 
اســت. او در مورد چرایی ایــن نگاه نیــز افزود: »این داســتان 
از جهات مختلف جای تأمل دارد. در این داســتان ســرزنش 
کســی را ســرزنش نمی کنــد.«  کســی  نزدیــک صفــر اســت. 
ایــن حضــرت  از  کــرد: »مهم تــر  پایــان اضافــه  قاســمی در 
یعقــوب)ع( اســت. فرزندانش این همــه اذیتش کردنــد، اما 
هیچ کدام شــان را طــرد نکــرد. بچه هــا بــه پدرشــان یعقــوب 
َباَنا اْســَتْغِفْر َلَنا )آیه 97 ســوره یوســف(« یعنی 

َ
می گویند: »یا أ

»پدر از طــرف ما اســتغفار کــن.« یعقــوب پاســخ داد: »َســْوَف 
ْســَتْغِفُر َلکــْم« یعنــی »بــرای شــما اســتغفار خواهم کــرد.« بــا 

َ
أ

صبر و تحمل یعقوب داســتان پایان خوشــی داشت. یوسف 
می خواهد بــرای ایــن حکومــت کار کند. بــرای این امــر باید 
کم را تطهیر کند؛ پس در مــورد زلیخا مردانگی کرد و  ذهن حا

همه تقصیرها را به عهده گرفت.«    

همیشه 
حق الناس بر 

حق اهلل مقدم 
است. نجات 

انسان ها بر نماز 
و طواف واجب 

هم مقدم است. 
ید  گر شما دار لذا ا

نماز می خوانید 
و طلبکار آمد، 

می توانید نمازتان 
را بشکنید و 

طلب او را بدهید. 
که  گر می بینید  ا
ق  کسی دارد غر

می شود، نمازتان 
را نخوانید و او را 

نجات دهید
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سیدحســن خمینی تصریــح کــرد: جوانانه بــار منفی نــدارد و 
به معنــای پــر انــرژی اســت. البتــه طبیعتــًا تجربه پا به ســن 
گذاشــته ها باید در کنار قرار بگیرد ولی قدرت، تحول خواهی 
و عدالت خواهی در جوانان وجود دارد. اتفاقًا این از ارزش ها 
است و جامعه باید به این نقطه فکر جوان بها بدهد و او را به 

رسمیت بشناسد و مشروع بداند.
گر این گونه نباشــد جــوان از عرصه فرهنگی  کید کرد: ا وی تا
و اجتماعــی به فضــای دیگری مــی رود و ســراغ جوانی کردن 
گــر بــه مشــروعیت و اصل  به معنــای دیگــری مــی رود. ولی ا
اینکه جوان ایــن خواســته را دارد بهــا بدهیــم، او می خواهد 
چیزهایی کــه اشــتباه می داند را عــوض کند. آن وقــت حتمًا 

اتفاقات بهتری می افتد.
یادگار امام با بیان اینکه از دل فکرهای جدید راه های جدید 
می آید، افــزود: بــه خصــوص در دوره مــا که دنیــای مجازی 
شــکل گرفته که اساســًا پا به ســن گذاشــته ها شــناختی از آن 
ندارند. قدرت ارتباطــی که در این فضا هســت و هنوز به نظر 
من بخــش بزرگی از آثــار عمیقی کــه می توانــد روی زندگی ما 
بگذارد ناشــناخته اســت. غول ارتباطــات فعال شــده و همه 
چیز را دستخوش تغییر کرده اســت. جوانان بهتر این فضا را 

می شناسند.
بنابرایــن گــزارش دکتــر قوســیان مقــدم، دبیــرکل جمعیــت 
هالل احمــر در دیــدار بــا ســید حســن خمینــی گفــت: خیلــی 
خوشــحال هســتم کــه توفیقی شــد تــا بــاز با حضــرت امــام و 
جنابعالی بــه عنوان یادگار امــام )ره( تجدید میثــاق و بیعتی 
داشــته باشــیم. وی افــزود: مــن می دانم کــه شــما در جریان 
همه برنامه هــای هــالل احمــر هســتید و می دانیــد جوانان، 
نیروهای عالقه مند و بسیار با استعدادی هستند که در همه 

بحران ها به میدان می آیند.

وحدتامتهایدینیو
غیردینیدرقالبهاللاحمر

خودشرانشانمیدهد

تجدید میثاق جوانان هالل احمر با آرمان های امام راحل 

همزمان با هفتاد و ســومین ســالروز تأســیس ســازمان جوانان هالل احمــر، دبیرکل و 
معاونــان جمعیت هالل احمــر با حضور در حســینیه جمــاران ضمن تجدیــد میثاق با 

آرمان های امام راحل، با حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند.
کید بر اینکــه اصل ماهیت  حجت االســالم و المســلمین ســید حســن خمینی در این دیدار با تا
هالل احمر بســیار مهم اســت، گفت: بنیــان هالل احمر بر اســاس توجــه به ماهیت انســانی، 
بدون اینکه چگونه می اندیشــی، اســت. کمک ما به انســان ها متوقف بر عقیده آنها نیســت 
و به همین جهت هالل احمر ارزشــی بســیار باال پیدا می کند. البته به این معنا نیســت که ما از 
زاویه دینی خدمت نمی کنیم. مــا از زاویه دینی و به مدد یک دســتور دینی عمل می کنیم ولی 

به همه کمک می کنیم.
یادگار امام بــا بیان اینکه بــرای کار در هالل احمر الزم نیســت کســی عقایدش را کنــار بگذارد، 
ادامه داد: اتفاقًا هرچه با اعتقاد بیشــتر کار کنــد بهتر عمل می کند. اما اینکــه این خدمت را به 
چه کسی ارائه می دهد محدود به عقیده نیست. البته این کمک را با همان اندیشه ای انجام 
می دهیم که از دین مبین اســالم و اندیشــه مترقی پیامبر وام گرفته ایم. لذا وحدت امت های 

دینی و غیردینی در قالب هالل احمر خودش را نشان می دهد.
وی اظهار داشت: هفتاد و سومین سالگرد تأسیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر است 
و این سازمان از سن بلوغ عبور کرده اســت. اما موضوعش که جوانان است، موضوع بسیار با 
اهمیتی اســت. همین حســینیه جماران یادآور نهضتی اســت که همه افراد آن جوان بودند و 

جوانانه مدیریت کرده اند.



هــــــــاللهــــــــالل

   شــرایط دشــوار اقتصادی را در حضور کودکان بازگو نکنید و 
منابع مالی خود را به درســتی مدیریت و هزینه های زندگی را 

اولویت بندی کنید.
گر نگران هستید اســتراحت کنید و تا حد ممکن در حضور     ا
کم را  کودکان، نگرانی ها و اســترس های ناشــی از شــرایط حا

کنترل کنید.
ح، کودکان     بــا بازی های ســرگرم کننده و فعالیت های مفــر

را مشغول کنید.
کارهــای منــزل فرزنــدان خــود را     در آشــپزی، نظافــت و 

مشارکت دهید.
   با دوســتان و اقــوام، برای بهبــود حال خــود گفتگوی تلفنی 
داشته باشید و این امکان را برای کودکان خود نیز فراهم آورید.

   در فعالیت های مورد عالقه کودکان مشــارکت فعال داشته 
باشید.

   از تهدید کالمی با کودک و به نوعی بدرفتاری های عاطفی 
در هر صورتی بپرهیزید.

   بر حضور کودکان در فضای مجازی، نظارت داشته باشید.
در این ارتباط، یونیســف نیــز از والدین می خواهد تــا قوانینی 
درباره چگونگی، زمان و مکان استفاده از اینترنت با موافقت 
و همراهــی کــودکان وضع کنند، نســبت بــه عالیم اســترس و 
پریشانی کودکان که ممکن است ناشی از فعالیت های آنالین 
آنها باشد هوشیار باشند، اطمینان حاصل کنند که دستگاه ها 
و گوشــی های هوشــمند در دســترس کــودکان بــه جدیدترین 
نرم افزارهــا و برنامه های ضدویروس مجهز باشــد، با کودکان 
خــود گفتگــوی آزاد و دوســتانه دربــاره چگونگــی ارتبــاط بــا 
سایرین در زمان اتصال به اینترنت داشــته باشند و در نهایت 

والدین با سیاســت های مدرســه و کــودکان نیز 
با شماره تلفن های اضطراری آشنایی 

داشته باشند.     

مهربانو
مراقبباشیم

شیوه رفتار با کودکان در شرایط سخت شیوع ویروس کووید 19 

کودکان سرمایه های انسانی آینده جامعه محسوب می شوند که یکی از اهداف اصلی 
توســعه پایدار توجه به این گروه از جامعه اســت، حفاظــت از کودکان در برابر شــرایط 
مخاطره آمیز ناشــی از ویروس کووید 19 و تبعات اجتماعی و اقتصادی روزافزون و پیشگیری 
از آثار و عوارض آن می بایســت بیش از همیشــه توســط والدین و نهادهای متولــی مورد توجه 
جدی قرار گیــرد. کــودکان با توجه به شــرایط ســنی و رشــدی خــود تصــور و درک صحیحی از 
گاهی والدین در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه،  مســائل نداشــته و در صورت کم توجهی یا عدم آ
شــکل گیری صحیــح هویــت و شــخصیت و در پــی آن، ســالمت جســمی و روحــی کــودکان، 

تحت تأثیر آسیب های جبران ناپذیر ناشی از شرایط به وجود آمده قرار خواهد گرفت.
در شــرایط حســاس و ســخت کنونی می بایســت، ضرورت هــا و روش هــای آموزشــی و تربیتی 
کودکان و نونهاالن بیش از پیش مورد توجه و مداقه همه مسئوالن و کارشناسان امور آموزشی 
و تربیتی قرار گیرد. با توجه به اهداف عالی جمعیت هالل احمر، می بایست برنامه ریزی های 
مــدون و مرتبــط در راســتای کمــک بــه ایجــاد زندگــی ایمــن همــراه بــا حفــظ کرامــت، ایجاد 
فرصت هــای شــکوفایی اســتعداد کــودکان و ترویــج مفاهیــم و فرهنــگ صلح، نوعدوســتی، 
مهرورزی و خودمراقبتی بین کــودکان انجام پذیرد تا ضمن کمک به حفظ و ارتقای ســالمت 
جســمی، روحی و آرامش کودکان دلبند و آینده سازان کشــور عزیزمان ایران، تحقق اهداف و 

آرمان های انسان دوستانه سازمان جوانان جمعیت هالل احمر را نیز فراهم آورد.

     وظایف خانواده ها 
خانواده ها می بایســت درخصوص ویــروس کووید 19 بــا فرزندان خود صحبــت کنند، در حد 
کــز تفریحی یا  درک و فهم کودکان توضیح داده شــود کــه چرا نمی توانند مانند گذشــته به مرا
پیش اقوام خود بروند، چرا مهدها و مدرســه ها تعطیل اســت یا تا چه زمانی ممکن اســت این 

شرایط ادامه داشــته باشــد همچنین از کودکان بخواهند که افکارشــان را بیان کنند و توجه 
کافی به نشــانه های نگرانی مانند تغییر در زبان بدن یا لحن ســخن گفتن آنها داشــته 

باشــند. ســؤاالت آنها را به بهترین نحو ممکن پاســخ دهنــد. به کــودکان یادآوری 
کنند کــه می تواننــد برای هــر نگرانی یا پرسشــی، هر زمــان که خواســتند پیش 

کید است: والدین خود بیایند و رعایت نکات زیر مورد تأ

   تا حــد ممکن توجــه خود را بــه حفاظــت و حمایــت از خود و 
کودکان دلبندتان معطوف دارید.

   فضای خانواده را از شنیدن اخبار و گزارش هاي منفی روز 
دور نگه دارید.

   بــه رعایت اصــول بهداشــتی و اســتفاده از ماســک کودکان 
خود، نظارت کافی داشته باشید.

کتفا و صادقانه و      در پاسخ به سؤاالت کودکان به بیان حقایق ا
شفاف با او گفتگو کنید.

   به منظور پیشــرفت تحصیلی کودک خود با مربی و معلم آموزشــی 
او، همکاری و تعامل کافی داشته باشید.

عذرا والی، رئیس اداره پیش دبستانی و مهدهای کودک سازمان جوانان هالل احمر
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لغات حــوزه کــودک و هنر آنچنان مســلط نبــودم اما بــه مرور 
این فعالیت ها شکل و مدل بهتری گرفت.

    چه انتظاری از مسئوالن جمعیت هالل احمر دارید؟
از خالقیت در عرصه داوطلبی حمایت کنند.

امروز آموزش باید با زبان هنر و خالقیت بیشتر دنبال شود. 
قالب هــای  و...  نمایــش  شــعر،  نقاشــی،  موشــن گرافیک، 
مناســبی برای ترویــج مفاهیم داوطلبــی و آمــوزش همگانی 

هستند که می توان از این قالب ها استفاده کرد.

    در مورد اشعار سروده شده تان بیشتر توضیح دهید؟
کوتــاه بخواهــم بگویــم ایــن اشــعار یــک چکیــده از دروس 

کمک های اولیه است.

    چند سال دارید؟
بیست و نه سال

    اهل کدام شهر هستید؟
شهرستان آباده در استان فارس

    چگونه با جمعیت هالل احمر آشنا شده اید؟
مــن بــه یادگیــری  کمک هــای اولیــه عالقــه داشــتم، همیــن 
عالقه من را به ســمت جمعیت هالل احمر ســوق داد. حدود 

12 سال پیش.

احمــر در چــه  هــالل     در حــال حاضــر در جمعیــت 
عرصه ای فعالیت می کنید؟

در عرصه امدادگری، دوره هــای امدادگری را تا حدودی طی 
کرده  ام و در حال حاضر نجاتگر درجه سه هستم. 

امیدوارم بتوانم در این عرصه با توانمندی بیشتری خدمت 
کنم.

تسݡکینݣݣدرد
بامرهمشعر

گفتگوی »مهر و ماه«
با »شیما کریمی«
نجاتگر خالق
جمعیت هالل احمر

همــه مــا معمــوال یــک تصویــر و برداشــت مشــخص از 
بــا  آشــنایی  کالس هــای  و  اولیــه  کمک هــای  ع  موضــو
کمک های اولیه داریم. بانداژ، جعبه  کمک های اولیه و برانکارد؛ 
این هــا از جملــه ابزارهــای اســت کــه آدم را بــه یــاد  ایــن کالس ها 
می انــدازد. امــا بــرای یــک لحظــه فکــرش را بکنیــد  یــک نجاتگر 
باشــد، آن هم یک نجاتگر شــاعر که ایــن کلمــات را در قالب هنر و 
ع کمک های  شعر آموزش دهد.  »شــیما کریمی« همان نجاتگری است که سعی دارد، موضو
اولیه را بــا بهره گیری از هنر شــعر و نمایش به کــودکان و نوجوانان آموزش دهــد. این نجاتگر 
جــوان از نوجوانــی همــراه بــا آموختــن و پرداختــن بــه هنــر، در فعالیت هــای داوطلبانــه نیــز 
مشــارکت کرده و حاال نزدیک به دوازده ســال اســت که با عنوان نجاتگر هنرمند در جمعیت 
هالل احمر فعالیت می کند.  خانم کریمی در در کنار فعالیت در زمینه علمی، در عرصه هنر نیز 
در قالب نمایش و ادبیات با تمرکز بر  رویکرد داوطلبی، فعالیت های خود را دنبال می کند. به 
همیــن منظــور » مهرو مــاه« در این شــماره به انتشــار چند نمونــه از اشــعار این نجاتگــر جوان 
هنرمنــد و همچنیــن گفت وگویــی کوتاه بــا او  پرداخته اســت. در ایــن گفت وگو ایــن نجاتگر 

هنرمند از اهمیت خالقیت در فضای داوطلبی حرف می زند.

    »پرداختن به مســأله کمک های اولیه با زبان ادبیات«؛ چه شد که تصمیم به چنین 
کاری گرفتید؟

به نظرم آمد، ظرفیت بســیار خوبــی در این هنر وجــود دارد، تا افراد بیشــتر با این موضوع  آشــنا 
شوند. البته در این عرصه ایده های بسیاری دیگری  هم دارم تا در بستر داوطلبانه عملی کنم.

    دقیقًا چه ایده هایی؟
مثاًل بهره گیری از هنر نمایش. من فعالیت ها را در سال های 94 تا 96 با یک نمایش نامه تئاتر 
و دو فیلمنامه شــروع کــردم. ما می خواهیــم مفاهیم غنی را کــه در جمعیت هــالل احمر وجود 
دارد، ترویــج کنیم. اما مشــکل اینجاســت وقتــی شــما  موضوعی مثــل کمک های اولیــه را در 
چ می کنید بیشتر مقاالت ســنگین و تئوری را می بینید. این مفاهیم را چطور  جستجوگرها ســر
باید به کودکان ٧ تا ١٠ ســاله آموزش دهیم؟ به همین دلیل سعی   کردم از هنر برای انتقال این 

مفاهیم بهره گیرم. بهتر بگویم هنر با رویکرد داوطلبی را دنبال کردم. 

    این موضوع کار را سخت نمی کند؟
در اوایل فعالیت، ایــن موضوع مقــداری کار را برای من ســخت کرده بود، چون مــن به دایره 

حسام خراسانی
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     زلزله
از ساختمون بیرون بیاید وقتی که زلزله میاد 

یا راه تا در طوالنی ست گه زمان کافی نیست  ا
یه جای خوب پناه می گیری                                 یه جای ایمن می ری

روی سرت می گیری با هر وسیله که داری 
تو کوچه یا خیابونی گه بیرونی   ا

یا کنار شکافی یه جای باریکی 
تیرهای برق خیابون کنار ساختمون 

سریع از اونجا دور بشی باید که زود فرار کنی 
یه جای خوب پناه می گیری                                 یه جای ایمن می ری

یا به پله نزدیکی گه یه جای شلوغی  ا
یا سمت پله نریم باید هجوم نیاریم 

کمک کنیم به خودمون با حفظ خونسردیمون 

     تصادف
باید مراقب بمونی برای حفظ ایمنی 

یا خیلی خسته بودیم گه خواب آلودیم  ا
برای مراقبت هنگام عصبانیت 

استراحت و انتخاب کنیم زود به فکر باشیم 
باید استراحت بکنی هر دو ساعت رانندگی 

آسیب می زنی به خودت خستگی می مونه تو تنت 
کمک گرفتن ضروریه وقته یه کار عالیه 

صحنه رو توضیح بدید از اورژانس کمک بگیرید 
وضعیت و اشتباه بدید گه آدرس و درست ندید  ا
مشکل می شه براتون دیر می رسن پیشتون 

تو دست و پا نباشید باید که آروم باشید 
به کارشون واردن اونا تجهیزات دارن 

تا بی نظمی تمام شه کارا زود انجام می شه 
همیشه فعال باشید بچه ها خسته نباشید 

     برانکارد
ببر مصدوما رو کم کم  یه وسیله محکم 

تاشو یا فلزی مدل های چوبی 
با قدرت و با دانش باید که با شمارش 

باید هماهنگ پاشیم یک و دو و سه می گیم 
زود از جاش پاشه گه هماهنگی نباشه  ا

یا زود جا به جاشن افراد جای مناسب نباشن 
مصدوم باال پایین می شه حملمون درست نمی شه 

فکر کردید و حدس زدید حاال که دیگه فهمیدید 
بگید ببینم که اون چیه؟ بگید وسیلمون چیه؟ 

برانکارِد                                                           برانکارِد     

     جعبه  کمک های اولیه
اندازه هاش کوچیک، بزرگ                                    مدل هاش، قشنگ 

وسایلش سالم بمونه برا اینکه آسیب نبینه 
برزنتی یا جنس فوم پالستیکی، آلومینیوم 

رنگاش سفید و نقره ای بعضیاشون طبقه ای 
همه جا زود پیدا شه برا اینکه معلوم باشه 

قطار میشن تک تکی لوازممون یکی یکی 

     شکستگی
یا از جایی افتادیم گر زمین خوردیم  ا

باید که خونسرد باشیم دچار آسیب شدیم 
یا که ورم کرد گر کمی درد   ا

دچار زخم بود بد شکل و کبود 
بی احتیاطی نکن آروم محل و لمس کن 

حس و حرکت استخون چک کن گردش خون 
روش و یخ بزار عضو و باال نگه دار 

بهش استراحت می دی باند کشی می پیچی 
سریع باید آتل کنی اندام و بی حرکت می کنی 

زیر نظر پزشکان کز درمان  می بریش به مرا
با روش صحیح خوب بشه                                       مشکلی درست نشه

عمل کنید عالیه این نکات جدیه 

     پانسمان زخم
یه وقت دست پاچه نشی گه یه زخمی دیدی  ا

یه چسب زخم کافیه گه زخمش کوچیکه  ا
پانسمان بهتره گر بزرگ تره  ولی ا
تا که بیمار نشی اول دستکش می پوشی 

با باند روش و می بندی گاز و روش فشار می دی 
یه راه دیگه می خواد گر بازم خون میاد  ا
زود بیمارستان بری اندام و باال نگه داری 

بعد بخیه می زنن اونجا شست و شو میدن 
از مراقبت کم نکن پانسمان و عوض کن 

یه وقت عفونی نشه تا زخمش زود خوب بشه 

     اگه زنبور تو رو گزید؟
نیش و بیرون بکش چک کن جای گزش 

تا عفونت بشه دور با آب و صابون بشور 
آروم روش بزار کیسه یخ رو بیار 

دچار خارش نشه عالئمش کم بشه 
گه ورم کرد ا برای دوری از درد 

همه چی می شه فراموش کرم گزش بمال روش 
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اهانتبهاسالمنشاندهندهترساز
ݡگسترشدینمبیناست

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اردبیل:

حجت االســالم و المســلمین ســید علــی فاطمی نیا مســئول دفتــر نمایندگی ولی 
فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل در دیدار بــا امــام جمعه عنبــران بــا بیــان اینکه به 
مناسبت هفته وحدت وظیفه بود که ضمن دیدار با امام جمعه اهل تسنن این مناسبت 
بزرگ را تبریک بگوئیم گفت: توهین عده ای ملعون به دین مبین اســالم حقانیت دین 
کرم)ص( را نشــان می دهد و دشــمنان اســالم باید ببینند که شــیعیان و  اســالم و پیامبر ا
گسســتنی دارنــد. وی با بیــان اینکه اعتراضــات و تجمعات  اهل تســنن اتحاد و پیوند نا
اعتراضی باید در تمام کشورها علی الخصوص کشورهای اسالمی برگزار شود، اظهار کرد: 
اهانت به دین مبین اسالم به دلیل ترس از گسترش این دین در بین کشورهای اروپایی 
و آمریکایی است و حتی کشیش های فرانســوی اذعان کرده اند که تا چند سال دیگر 50 

درصد مردم فرانسه مسلمان خواهند شد.
حجت االســالم ســید یــاور مــرادی امام جمعه شــهر عنبــران هــم با بیــان اینکه شــیاطین 
حمالت و هجمه های زیادی به اسالم می کنند، افزود: حضرت محمد )ص( دل های ما را 
کرم )ص( تمسک کنیم. یکی از  نرم کرده و به هم نزدیک کرده باید همواره به سیره نبی ا
سیره های پیامبر کمک به افراد مسکین بود و ما هم باید این کار را انجام دهیم. خدمت 

در جمعیت هالل احمر و نجات جان انسان ها در شرایط دشوار توفیق الهی است.
در حاشــیه این مراســم مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر ضمن 
نشســت با اعضای خانــه هالل عنبــران با حضــور در پایــگاه آمــران ســالمت از نزدیک در 

جریان ارائه خدمات در این منطقه نیز قرار گرفت.

     کمک به مستمندان سیره پیامبر است
همچنین حجت االســالم و المســلمین ســید علــی فاطمی نیا در جشــنی که به مناســبت 
هفته وحــدت و در آســتانه والدت با ســعادت حضرت پیامبــر )ص( در شهرســتان نمین 
برگزار شــد، تصریح کرد: این الگو می تواند انسان را به ســعادت دنیوی و اخروی برساند. 

کرم )ص( را الگو و اسوه خود قرار دهد. انسان باید در تمام ابعاد زندگی، پیامبر ا
حجت االســالم و المســلمین ســید علــی فاطمی نیــا با اشــاره بــه اینکه کشــور ما اســالمی 
بــوده و مردم ما مســلمان هســتند، ادامــه داد: از کشــور اســالمی و مــردم مســلمان انتظار 
باالیی می رود و مــا باید بتوانیم به این انتظارات دینی جامه عمل بپوشــانیم. دشــمنان 
و بدخواهــان نظام و انقالب اســالمی بــه دنبال ایجاد اختالف در کشــور هســتند امــا ما با 

تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری همه نقشه های آنها را نقش بر آب می کنیم.
در پایان این مراسم از اعضای فعال کانون های شهرستان و برندگان مسابقات مجازی 

حوزه جوانان تجلیل شد.  

مشارکتفعالݡکانونهای
طالبدرمبارزهباݡکرونا

و  االســالم  حجــت 
از  نصیــری   المســلمین 
کانون هــای  فعــال  مشــارکت 
طالب اســتان زنجان در مبارزه با 
دفتــر  مســئول  داد.  خبــر  کرونــا 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل 
احمر استان زنجان با اشاره به فعالیت های مستمر اعضای 
طلبــه کانون های طــالب ایــن اســتان در امــور خیرخواهانه 
گفت: در مرکز اســتان گــروه 90 نفره طالب عضــو هالل احمر 
در قالــب 8 تیم، اقدام بــه ضد عفونــی معابر اصلــی و پرتردد 
ســطح شــهر و همچنیــن مکان هــای احتمالــی آلــوده بــه 

ویروس کرونا نمودند.
وی بــه دیگر اقدامــات در خصــوص مبــارزه با ویــروس کرونا 
توســط کانون های طــالب، خانه های هالل و مســاجد برای 
تهیه بســته های معیشــتی ویژه نیازمندان و توزیع آن اشــاره 
کید بر دســتور رهبــر معظم انقــالب مبنی  کــرد و  در ادامه بــا تا
بــر حضــور داوطلبــان و جوانــان در عرصه مبــارزه بــا ویروس 
کرونــا، از برگــزاری جلســه برنامه ریــزی در خصــوص اجــرای 
ح  ح آمران سالمت این اســتان خبر داد و گفت: در این طر طر
عالوه بر حضور جوانان و داوطلبان، طالب عضو کانون های 
طالب هالل احمر نیز حضوری فعــال دارند ضمن آنکه بیش 
از  300 طلبــه جــوان در کانون های طالب هالل احمر سراســر 

استان زنجان فعالیت می نمایند.
حجت االســالم و المســلمین نصیری بــا بیان اینکــه جمعیت 
هالل احمر اســتان زنجان 4 کانون فعال و پویــای طالب دارد 
افزود: تالش می کنیم تا کانــون طالب خواهران نیــز به زودی 

کز استان را آغاز کند.      فعالیت خود در مرا

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر زنجان خبر داد
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9141908504   محمدعلی هاشم پور. آذربایجان شرقی، مرند 
محبوبه ناظمی. فارس، کازرون  9179230377

محمد مالحسنی. قزوین   9352976939
زهرا شهبازی.  قم    9904657016

لطف اهلل فتاحی دهکردی.چهارمحال و بختیاری  9303071857
داود وفایی. چهارمحال وبختیاری  9133832807

داود زمانیان. خراسان جنوبی، طبس  9132529511
خسروجمشید دوست. گیالن،املش  9012549462

حمیده دانایی. خراسان جنوبی  9155616952
محمد حسین صادقی. زنجان  9123411226

احمد سریزدی. کرمان   9133969439
مروارید باغدار. خراسان رضوی، خواف   9909531994

نساء حاجی آبادی.خراسان جنوبی، بیرجند    9900773439
حیدر عابدیان. فارس، کازرون  9307211079
فاطمه راستی.فارس، کازرون  9172200786

حامد فرجی.گیالن  9128572216
محمود میرزاعلی. گلستان  9305267917

یاسر ملک حسینی.  ایالم  9188416577
عبدالرئوف مال نیازی. خراسان رضوی، مشهد   9357727205

فرزانه فیروزی. چهارمحال وبختیاری،  بروجن  9139864925
حامد آمیغ. گیالن، بندر انزلی  9112403373
سمانه دروگر. خراسان رضوی  9157737791

بهناز صالحی. کرمان  9131984714
علی رضا دولتشاهی. سمنان  9166694895
مهری سهراب زاده. همدان   9186748409

محمد یوسفی پور ماجد.  آذربایجان شرقی، تبریز  9143146942
وحید کرمی. بوشهر  9358356915

عبدالناصریوسفی. کرمانشاه، جوانرود  9189966277
مصطفی طاهری. تهران  9198392118

علی حسینی. قم  9191487801
بهرام کفیلی. آذربایجان شرقی  9144317853

فاطمه شکریان. قزوین  9127844324
نیره عبدایمانی. اردبیل                     9141598813
سید علی حسینی یزدی. قم   9128510160

ج صدیقی. تهران ایر  9122133180
داود زرگری. زنجان   9016745447

بتول آبکار. قزوین  9356199112
کاظمی. سمنان علی رضا  9122314956

عسکر فرجی نیری. اردبیل،  نیر  9144523154
بتول افضل. یزد  9132587390
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مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر خوزستان خبر داد

برݡگزاریݣݣجشنواره
فرهنݡگیسرداردلها

مســئول دفتــر حوزه 
نمایندگی 

ولی فقیــه در جمعیــت هالل 
احمر خوزستان در نـشــســـت 

شـــــورای فرهنگی گفت: 
نخســتین  مناســبت  بــه 
ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
سلیمانی برنامه هایی از جمله جشــنواره فیلم، عکس و 
خاطره با موضوع حضور و کمک رسانی سردار ان شهید 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در سیل سال 

گذشته برنامه ریزی و برگزار خواهد شد. 
حجــت االســالم و المســلمین انصــاری از تــالش جهــت 
افزایش تعداد شعب برگزار کننده نماز جماعت در سطح 
اســتان خبر داد و افزود: با لطف خداوند این تعداد اقامه 
نمــاز جماعــت، از 5 اقامــه نمــاز جماعــت در مجموعــه 
جمعیــت هــالل احمــر خوزســتان بــه برپایــی 12 نمــاز 
جماعت در شعبات جمعیت هالل احمر افزایش یافت. 
همچنیــن از جملــه اقدامــات خــوب شــورای فرهنگــی 
این جمعیت با توجه به شــیوع ویــروس کرونا همکاری 
بــا هیــأت هــای مذهبــی در اجــرای دســتورالعمل های 

بهداشتی در مراسم های دینی بود.     



مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: 241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا     25   آذر

توجهوتأکیدعقالنیتغربیبرکدامیکازمواردزیراست؟01
1. عقالنیت ابزاری       2. عقالنیت معرفتی        3. عقالنیت اخالقی        4. عقالنیت سیاسی

02
»آرمانواقعبینانهانقالباسالمی«بهکدامیکازمواردزیراطالقمیشود؟

1. استكبارستیزی     2. مردم ساالری دینی      3. دین محوری         4. عدالت طلبی

حدیتشریف»رستگاریدرمشورتکردناست«ازکدامیکازائمهبزرگواراست؟03
4. امام رضا)ع( 1. امام صادق)ع(       2. حضرت علی )ع(           3. امام باقر)ع(          

تعبیر»عالمهغیرمعلمه«دربارهکدامیکازبانوانبزرگوارتاریخبکاربردهشدهاست؟04
1. حضرت زهرا)س(                             2.حضرت هاجر          3. حضرت زینب)س(           4. حضرت مریم )س(

05

06

چهکشوریدر»کنفرانستهران«شرکتنداشت؟07
2. شوروی            3. انگلیس             4.ایران 1. امریكا           

08
»کتابزرد«نوشتهکیست؟

1.آیت اهلل سید حسن مدرس       2.آیت اهلل طالقانی              3.شیخ فضل اهلل نوری                     4.آیت اهلل كاشانی

کدامیکازکتبزیررئیسجمهورفعلیامریکارا»جامعهستیزودچارناهنجاریهایمتعدد«میداند؟
1. ترس      2. در برابر استبداد        3. نه گفتن، كافی نیست       4. خیلی زیاد اما همیشه ناكافی

ماجراهایرمان»منبرمیگردم«درچهدورانیبهوقوعمیپیوندد؟
3. معتصم عباسی         4. مأمون 1. حجاج بن یوسف        2. هارون الرشید         



فراخوان شرکت در ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت تا 15 آذر
کتیبه، تایپوگرافی، تصویر سازی و عکس کارتون، حجم، عکس، پرچم و  در بخش های نقاشی، 
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