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همان نخست و یا پس از گذشــت چندی از حکومت پهلوی 
اول، خود را از حمایت رضاشــاه عزل کردنــد و حتی به قیمت 

جان نیز حاضر به همراهی با او نشدند.
با همه اینها، چنانچه گفته شــد هر دو گــروه در یک نقطه به 
یکدیگر می رسیدند که آن هم عبارت بود از »ایمان به آرمان 
تجدد و تأییــد روند مدرنیزاســیوِن ضدمذهب در ایــران«. در 
ادامه به برخی نمونه های همکاری و همفکری روشنفکران 

و حکومت پهلوی اشاره می شود:

     علی اصغر حکمت 
عامل مباشر اجرای قانون کشف حجاب

و  همراهــی  جلوه هــای  از  یکــی 
روشــنفکری  جریــان  همفکــری 
حجــاب  مســئله  رضاشــاه،  بــا 
بــود. کشــف حجــاب فرهنگــی و 
ســپس دولتی، روندی بــود که بر 
اســاس انگاره هــای روشــنفکری 
از ترقــی در غــرب، بــا کمــک ماشــیِن زور رضاخانــی محقــق 
شــد. روشــنفکر شــاخصی که در ایــن ماجــرا نقشــی پررنگ و 
اجرایی دارد، علی اصغر حکمت، وزیر معارِف وقت در کابینه 
محمــود جــم اســت. او بــه دســتور رضاشــاه، مســئول تأمین 

مقدمات قانون کشف حجاب شد.
حکمــت، در خاطره نــگاری ایــن واقعــه، ضمــن آنکــه کلیت 
اقدامــات رضاخــان در حــوزه زنــان را بــا عنــوان »بــرکات و 
ســعادات پرده گشــایی زنــان ایــران« می ســتاید، این چنیــن 
ح می دهد کــه روزی شــاه پهلــوی از او خواســت برخالف  شــر
ع وقت مقدمات  تعلل کفیل پیشــین وزارت معــارف، در اســر
کشــف حجاب را فراهم کند. حکمت می نویســد که در پاسخ 
به ایــن دســتور ملوکانــه، با ارائــه تأییــدی ِحکمی - فلســفی 
گفته اســت: »ایــن رســم نه تنهــا برخــالف تمدن اســت بلکه 
برخالف قانون طبیعت اســت زیرا که در دنیــا هیچ دو جنس 
ذکور و اناث در نباتات و حیوانات خلق نشده که جنس ماده 
از جنــس نــر روی خــود را پنهــان کنــد...« بــرای همیــن امر، 
حکمت در جایگاه کفیل وزارت معارف، مقدمات و مراسمی 
را تدارک دیــد تا زنــان ایرانــی را به مرتبــه نباتــات و حیوانات 

ارتقا دهد تا بیش از این خالف تمدن و طبیعت عمل نکنند!
نخستین مراسم در تیرماه ۱۳۱۳ برگزار شد که زنان روشنفکر 
فاطمــه  دولت آبــادی،  صدیقــه  چــون  تحصیلکــرده ای  و 
ســیاح، هاجر تربیت و عــده ای دیگر، کشــف حجــاب کردند 
کــه حکمــت بــرای آنهــا »اجــر جزیــل« به خاطــر ایــن خدمت 
بــه »آزادی بانــوان ایــران« مســئلت می کند. مراســم کشــف 
حجــاب در همیــن حــد توقــف نکــرد و در دیگــر جشــن هایی 
که وزارت معارف در کشــور برپــا می کرد، رقــص و ورزش های 
موزون هم اضافه شد. این اقدامات از سوی محافل مذهبی 
و علما بــا اعتــراض روبه رو شــد کــه حکمــت ایــن اعتراضات 
محافظــه کار«  »مجامــع  ســوی  از  »ارتجاعــی«  حرکاتــی  را 
کنــار  کــه در  می خواَنــد. حکمــت، به صراحــت می نویســد 
این اقدامات »مــاده دیگر برنامــه آن بود که ... یک سلســله 
مقاالت به نظم و نثر در جراید منتشــر گردید که همه به زبان 

پند و انــدرز و انتقاد از عــادت معمولی نقاب و حجاب ســخن 
ج میــرزا را کــه ابیاتــی  می گفتنــد.« او خــود یکــی از اشــعار ایــر
اهانت آمیز نســبت بــه حجاب اســالمی دارد، مثــال می آورد. 
بنابراین یک برنامــه جامع حکومتی و فرهنگــی برای ترویج 
بی حجابــی و مضــرات پوشــش در پیشــرفت جامعــه و زنــان 

تدارک دیده شده بود.
امــا اقــدام و پیشــنهاد نهایــی حکمــت بــه رضاشــاه ایــن بود 
کــه چــون »النــاس علی دیــن ملوکهــم« پــس شاهنشــاه باید 
نمایشگاهی از زنان بی حجاب مقامات عالی مملکت ترتیب 
دهــد تــا ضربــه نهایــی وارد شــود. رضاشــاه پــس از چنــد ماه 
تأخیر، در هفدهم دی ۱۳۱۴ »جلســه تاریخــی رفع حجاب از 
زنان ایران« را در دانشســرای تهــران برگزار کــرد. جمع بندی 
رضاشــاه از این مراســم این طور بود کــه »از امروز ملــت ایران 
در صــف ملــل متمــدن داخــل شــد؛ همیشــه اروپاییــان مــا را 
به واســطه عــادت زن ها بــه حجــاب و جهالت و بی ســوادی 
زنــان مــورد طعــن و شــماتت قــرار می دادنــد ولــی بحمــداهلل 
ایــن عیــب رفــع شــد.« پــس از ایــن رویــداد بــود کــه به علت 
حضور بی حجاب بانوان دربار و ســران مملکتی، به »کشــف 

حجاب« رسمیت بخشیده شد. 

     سیدحسن تقی زاده؛ غرب گرایی و استبداد منور
سیدحســن  دیگــر،  نمونــه 
تقــی زاده از منادیــان غرب گرایی 
اســت.  ایــران  معاصــر  تاریــخ  در 
وصایــای  مبالغه آمیزتریــن  او 
تاریــخ معاصــر  را در  غرب گرایــی 
ایــران از خــود به جای گذاشــت و 
معتقد بــود تنها راه جبــران عقب ماندگی و رســیدن به ترقی، 
پیش از هــر چیز عبارت اســت از: »قبــول و ترویج تمــدن اروپا 
بالشــرط و قید، و تســلیم مطلق شــدن به اروپا و اخــذ آداب و 
عادات و رســوم و تربیت علوم و صنایع و زندگــی و کل اوضاع 
فرنگســتان بدون هیچ اســتثنا )جــز از زبان( و کنار گذاشــتن 
هر نــوع خودپســندی و ایــرادات بی معنــی کــه از معنی غلط 
وطن پرســتی ناشــی می شــود ... به ســخن دیگر: ایران باید 

ظاهرًا و باطنًا و جسمًا و روحًا فرنگی مآب شود و بس.« 
کودتــای ۱۲۹۹، بهتریــن مجــری بــرای نظریــه »قبــول  بــا 
بالشــرط تمدن اروپایــی« پیدا شــد. رضاخان، متولــی ایجاد 
اســتبداد شــد و نــوِر منــور آن را هــم تئوری پــردازان غرب گــرا 
از »عقایــد علمــی و نورانی اروپــا« به عاریــه گرفتنــد و آوردند. 
تقی زاده و همفکرانش به این باور رســیده بودنــد که در نبود 
»مشــروطه خــوب«، »اداره اســتبدادی خــوب، ترقی طلب و 
تمدن دوســت که فرنگی ها آن را اســتبداد منور گویند«، تنها 
شــیوه حکومِت »مفیــد و موافق صــالح« برای جامعــه ایرانی 
اســت. به این ترتیــب، ِاعمال هر نــوع زور و اجبــار و اتخاذ هر 
وســیله ای برای تحقــق آرمــان مدرنیزاســیون، توجیــه خود 
را پیــدا کــرد. تقی زاده بــا »ارائــه تصویــری موحش از مــردم و 
فرهنگ ایــران« و »باال بــردن اروپــا به عنوان غایــت فضایل 
بشــری« مقدمــات الزم را فراهــم کــرد و رضاشــاه بــا »ماشــین 
جنگــی و اجبــار دولتــی« خــود پــس از مدت هــا ضعــف قوای 

یکی از جلوه های 
همراهی و 

یان  همفکری جر
روشنفکری با 

رضاشاه، مسئله 
حجاب بود. 

کشف حجاب 
فرهنگی و سپس 

دولتی، روندی 
که بر اساس  بود 

انگاره های 
وشنفکری از  ر

ترقی در غرب، با 
ور  کمک ماشیِن ز
رضاخانی محقق 

شد. روشنفکر 
که در  شاخصی 

این ماجرا نقشی 
پررنگ و اجرایی 

دارد، علی اصغر 
یر  حکمت، وز

معارِف وقت در 
کابینه محمود جم 
است. او به دستور 
رضاشاه، مسئول 

تأمین مقدمات 
قانون کشف 

حجاب شد

گرچــه بــا نام  قانــون اســتعماری »کشــف حجــاب« ا
رضاخان پهلوی شناخته شده، اما واقعیت آن است 
که او چه در ایده و فکر و چه در اجرا و اقدام تنها نبوده اســت. 
مجموعه ای از چهره هــای فرهنگی اســتعماری، او را به این 
راه راهنمایی کــرده و در ادامــه، راهش را همــوار کردند. رهبر 
انقالب می فرمایند: »شخصیت های فرهنگی معروف زمان 
رضاشــاه، مثــاًل علی اصغــر حکمــت در قضیه کشــف حجاب 
نقــش ایفــا کردنــد، نقــش اســتعماری ایفــا کردند، یعنــی آن 
پشــت جبهه حقیقــی رضاشــاه اینها بودنــد. رضاشــاه تفنگ 
دستش بوده و اینها کسانی بوده اند که فکر می ساختند و به 
رضاشــاه جهت گیــری می دادنــد کــه او تفنــگ را کجا بــه کار 
ح برخی نمونه های همکاری و  ببرد.« در این گزارش به شــر
همفکری روشــنفکران بــا حکومت پهلــوی در زمینه کشــف 

حجاب پرداخته شده است.
با نگاهی بــه تاریخ، روشــنفکران و تجددخواهان در نســبت 
با روند مدرنیزاسیون رضاشــاه، به دو گروه تقسیم می شوند. 
گروهــی از آنهــا از ایــن پــروژه مدرن ســازی بــا تمــام تــوان 
پشتیبانی کردند و رضاشاه را در هیئت پادشاهی تجددخواه 
کــه به عنــوان یــک موهبــت تاریخــی بــرای اجــرای آرمــان 
ایراِن مــدرن وارد حیات سیاســی و اجتماعی ایرانیان شــده، 
گون  ســتودند. ایــن گروه تــا بــر عهــده گرفتــن مناصــب گونا
حکومــت پیــش رفتنــد و از هیــچ همراهــی چــه در مقــام اجرا 
و چــه در مقــام تئوری پــردازی دریغ نکردنــد. به ایــن ترتیب 
»طبقه متوســط جدید و به ویژه بخش روشــنفکری آن یکی 
از عناصــر و ارکان دولــت مــدرن و بوروکراتیکــی را تشــکیل 
کم وبیــش اســتقرار  کــه در قــرن بیســتم در ایــران  داده انــد 
یافت.« این دســته از منورالفکــران بر این بــاور بودند که این 
اقبــال بلنــد، بهترین فرصت اســت تا بــا کمک قــدرت قاهره 
گرچه نــه به وجــه کامل اما تا جــای ممکن  دولت، تجــدد را ا
و به تدریــج در فرهنــگ و اندیشــه جامعــه ایرانی رســوخ داد. 
در فضای سیاســی کشــور، »حزب تجــدد«، هــم از حامیان و 
بانیان انتقال ســلطنت به خاندان نوســاخته پهلــوی بود، و 
هــم مجموعــه ای از چهره های تجددخــواه را گردهــم آورده 
بود که مطابــق با ریشــه دار بودن مذهــب در جامعــه ایرانی، 
به این نتیجه رســیده بودند که »اصالحات را نه با توســل به 
توده ها بلکه باید از طریق اتحاد با نخبگان قدرت -ترجیحًا 
بــا مــرد قدرتمنــدی ماننــد رضاخــان- ممکــن ســازند.« یک 
تحلیــل جامعه شناســانه نشــان می دهــد کــه افراد شــاخص 
حزب تجدد، از مؤمنین درجه یــک آرمان های مدرن و البته 

مذهب گریز بودند. 
اصــل  گرچــه  ا کــه  بودنــد  هــم  از متجــددان  گــروه دومــی 
و  بودنــد  پذیرفتــه  را  رضاشــاه  اقدامــات  محتــوای  و 
می پســندیدند، امــا بــه دلیــل فضــای اختنــاق و خودکامگی 
کم بر حکومــت و شــخصیت او، مدرنیزاســیون رضاخانی  حا
را ناقص و نهایتًا نوعی از »دیکتاتوری روشــنگر« و »اســتبداد 
منــور« تلقــی می کردنــد. ایــن جنــس روشــنفکران، ِصــرف 
تغییرات فرهنگی را کافی نمی دانســتند و انتظار داشــتند که 
مدرنیزاســیون سیاســی مانند آزادی و حقوق اجتماعی افراد 
هم بــه رســمیت شــناخته شــود. از ایــن رو بعضــی از آنهــا یا از 

قلم روشنفݡکران
پشتوانه ݣݣسرنیزه رضاخان

گزارشی درباره همراهی روشنفکران خودباخته با رضاخان

محسن سام
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نیــل آن حضــرت بــه مقام منیــع والیــت و صعــود وی بــه قله 
رفیــع خالفت الهــی که هــدف اصیــل آفرینش انســان همان 
اســت، دلیل قاطع اســت بر امکان ارتقای زن بــه مقام برین 
علمی و عملی؛ البته ُکْنِه مقام آن حضرت مستور، ولی مقدار 
ُاســوه بودن آن مشــهور و قابل تجلیل و دسترسی است، مثاًل 
حضرت فاطمه بــا اســتدالل عقلی و نقلــی، امامــت دودمان 
خود را ســبب وفــاق ملی و دینــی دانســت و با تبییــن مصالح 
احــکام الهــی، رعایت آنهــا را بــر همــگان الزم اعالم نمــود و با 
بیان ضرورت عــدل جمعی، اعتدال در معیشــت را ســودمند 
معرفــی کــرد و در تحلیــل مســائل قرآنــی ارث بــرای اســترداد 
فدک، تفســیر دقیقی از آیات االحــکام ارائه نمــود و حکومتی 
که حامی عــدل و داد نباشــد و بر موازیــن قرآن و عتــرت اداره 
نگــردد، آن را حکومــت جاهلــی دانســت و بــا برداشــت از 
قرآن حکیــم چنیــن فرمــود: َو زعمتــم أن الارث لنــا، أفحکم 

الجاهلیه تبغون و َمن أحسُن ِمن اهلِل حکمًا لقوٍم یوقنون؟
آنچه درباره اهتمام آن حضرت به تعلیم احکام به زنان نقل 
گیری دانش برای زن و گســترش آن در  شــد، نشــان لزوم فرا
بین زنان دیگر اســت. بــرای آنکه نیمی از جمعیــت جامعه را 
زنان تشــکیل می دهند و همــه آنهــا از حقوق بهــره وری علم 
و ادب و هرچــه در تأمیــن زندگــی ســعادتمندانه مؤثر اســت، 

برخوردارند.
بــه منظــور پرهیــز از اختــالط نامحــرم و جلوگیــری از دخالت 
گــروه متکاملــی عهــده دار رفــع  کار زنــان، بایــد  مــردان در 
نیازهای متنــوع هم صنف خود باشــند تا هیــچ زنی محکوم 
بــه انــزوا نگــردد و از پیشــرفت علمــی و عملــی محروم نشــود 
گر از  یا بــرای اســتیفای حق خــود ناچار بــه اختــالط نباشــد. ا
حضرت فاطمه نقل شد، کمال زن و سعادت آن در این است 
که نامحرمی را نبیند و نامحرمــی او را نبیند، چنین موقعیِت 
مناســب، وقتی به دســت می آید که صنف زن تمام نیازهای 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را با استقالل در این فنون 

و استغنای از نامحرمان تأمین کند.
کی از ســریره  نمونه دیگری از ســنت و ســیرت فاطمــی که حا
نقی و زکی آن حضرت بوده و برنامــه زندگی زن، بلکه جامعه 

انسانی را می تواند ترسیم کند، این اســت که سلمان فارسی 
که به عنوان »ســلمان بن اسالم« مفتخر شــد می گوید: وقتی 
بــا اذن قبلــی وارد منــزل حضــرت علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
شــدم، دیدم حضرت فاطمه مشــغول آرد کردن جو می باشد 
و دســته آســیاب دســتی خون آلــود، و از طــرف دیگــر حضرت 
حسن بن علی)ع( خردسالی است که از گرسنگی ناله می کند 
و کف های دســت حضرت زهــرا زخمــی و خون آلود اســت، و 
از طــرف دیگــر فضــه خدمتگــزار آن حضرت ایســتاده اســت. 
گذار  گفتم: ای دخت رســول خــدا! چرا خدمــت را به فضــه وا
نمی فرماییــد؟ گفــت: »حبیبم رســول خــدا)ص( و ســلم مرا 
ســفارش کرد، کار منزل یک روز بــه عهده فضه و یــک روز به 
عهده تو، دیروز نوبت فضــه بود و امروز نوبت من اســت…«. 
چنین ســنت عــدل پــرور و احسان گســتر وظیفه زنــان، بلکه 

مردان را به خوبی تبیین می کند.

     تکریم مقام منیع مادر و نقش او در پرورش نسل آتی
اصــل پنجــم. کرامــت مــادر صبغــه ای دیگــر از جاللــت زن 
است، زیرا انسان مانند فرشته نیست که از گزند مرگ معهود 
گــر جریــان فرزنــد پــروری نباشــد، نوع بشــر  مصــون باشــد و ا
منقرض می شــود و ســهم مؤثر پیدایــش و پرورش نســل آتی 
به عهده مادر اســت. چنیــن کاری هرگز منافی شــأن متعالی 
زن نبــوده، بلکه مکمل منزلــت او اســت و هر انــدازه زن اهل 
طهــارت روح و تذکیه عقــل و تزکیه نفس باشــد، تأســی او به 
حضرت زهرا بیشــتر بوده و توفیــق وی در تربیت فرزند صالح 

کامل تر خواهد بود.
تزریق عاطفه در جامعه و گســترش جاذبه در اجتماع مرهون 
لطــف مادرانــه صاحبــان فرزنــد عطــوف و رئــوف اســت؛ چه 
اینکه مهم ترین عامل ســکینت و طمأنینه در خانواده همانا 
زن اســت و در فرهنگ قرآن کریم که معــادل عترت طاهرین 
)علیهم الســالم( اســت، زن به عنــوان پایــه ســکون و آرامش 
معرفــی شــد و دو عنصــر محــوری تشــکیل خانــواده اصیــل، 
مودت عاقالنه و رحمت عطوفانه قرار داده شد؛ خلَق لکم ِمن 

أنفسُکْم أزواجًا ِلتسکنوا إلیها و جعَل بینکم موده و رحمه.    

یق عاطفه در  ر تز
گسترش  جامعه و 
جاذبه در اجتماع 

مرهون لطف 
مادرانه صاحبان 

زند عطوف و  فر
رئوف است؛ چه 
ین  اینکه مهم تر
عامل سکینت 

و طمأنینه در 
خانواده همانا 
ن است و در  ز
فرهنگ قرآن 

که معادل  یم  کر
ین  عترت طاهر
)علیهم السالم( 

ن به  است، ز
عنوان پایه سکون 

و آرامش معرفی 
شد

پیدایش و پرورش وی در صلب طاهر و شــامخ و رحم طاهره 
سپری شد.

بنابرایــن، تاریــخ آغــاز و انجــام حیــات ظاهــری آن حضــرت 
در بســتر وحی خدا رقــم خــورد و چونان قــرآن مجیــد »ُملکی 
الحدوث و ملکوتی البقا« است و همسان قرآن کریم »َتجری 
مجــری الشــمِس و القمــِر«، و همــاره بــدون آنکــه افیــون یــا 

افسون یا افسانه گردد، حیات بخش جامعه بشری است.

     عصمت فاطمی، مالک حجیت دینی
اصل ســوم. چون مــدار مباحث ما تبییــن مقــام واالی زن در 
اندیشــه حضرت کوثر اســت و مقدار اعتماد علمی به اندیشــه 
ارائه شده به مقدار اعتقاد به اعتبار آن است، و نیز سهم اجرای 
عملی بــه انگیزه بیان شــده بــه انــدازه گرایش بــه صاحب آن 
اســت، باید عنایت نمــود که اوج اندیشــه حضــرت زهــرا در اثر 
ِک  عصمت و طهارت آن بانو همانا حجیت الهی است، زیرا مال
حجیت دینی عصمت صاحب رأی اســت، نه عنوان امامت، 
لذا حضرت فاطمه هرچند امام نیست، لیکن در پرتو عصمت 
از آسیب سهو و نســیان و خطا معصوم و در ظل طهارت از گزند 
گزافه گویــی مصون اســت؛ چه اینکــه امام باقــر)ع( دربــاره آن 

حضرت فرمود: »واهلِل َلَقد َفَطَمها اهلُل بالعلم«.
و نیــز بایــد توجــه داشــت کــه امــت اســالمی وامــدار محبــت 
کــه آن حضــرت  اهل بیــت عصمــت )علیهم الســالم( اســت 
از مصادیق بــارز آن ذوات مقدس اســت، و َســنِد لــزوم ِوداد و 
تحکیــم مودت آنــان آیه ای اســت کــه در اصل دوم یاد شــد. 
وقتــی حجیــت علمــی و مــودت قلبــی هماهنــگ شــد، هــم 
اعتمــاد فرهنگــی بــه گفتار حضــرت فاطمــه قطعی می شــود 
و هم گرایــش اجرایی و اهتمــام عملی به دســتور آن حضرت 

حتمی می گردد.

     امکان ارتقای زنان به مقام علمی و عملی
کنون کــه تا حــدودی مبادی بحــث معلوم  اصل چهــارم. ا
شــد، می توان حــدس زد کــه بســیاری از مســائل وابســته به 
جامعه محترم زنان از منظر حضرت فاطمه روشــن شــد، زیرا 

ســاحت ُقْدســی ُام ابیها زن را چونــان مرد، با منظر انســان 
شناســی ارزیابی می فرماید و احکام ویژه ای برای هرکدام 
از ایــن دو صنــف، قائــل اســت و ِحَکــم مخصوصــی را بــرای جــان 
بشــری که مشــترک بین این دو گروه اســت، معرفی می فرماید. در 

این گفتار عصاره ای از آن نگاه، طی چند اصل ارائه می شود.

     اندیشه علمی و انگیزه عملی 
اصل یکم. اندیشــه علمی و انگیزه عملی حضرت فاطمه با سیره و ســنت معصومانه او کشف 
می شــود؛ چه اینکه ســریره و گوهر نهادینه شــده هویت ملکوتی آن حضرت مصدر چنان َجْزم 
علمی و َعزم عملی شــده است. کســی که به مکتب رفته باشــد، اندیشــه های علمی خویش را 
از حوزه یا دانشــگاه فرا می گیرد و طعم طبیعی و بوی بشــری چنین دانش ُمکَتَســبی به ذائقه و 
شامه کارشناسان علوم عادی می رسد، ولی انسان معصومی که نگار مکتب نرفته باشد و غیر از 
وحی پدر بزرگوارش کتاب و کتیبه و استادی ندیده باشد و معجزه آسا صاحب ُمْصَحِف فاطمی 
گــردد و از مالهم و اخبار غیبی مطلع شــود، دانش شــهودی وی لدنی، و طعــم طیِب فراطبیعی 
و رائحــه دل انگیــز الهی چنان علمــی، به کام و مشــام ولی شناســانی کــه از ایــن والیت هجرت 
نکردند، آشــنا اســت. لذا قبل از آنکه معلوم گردد، منزلت زن در اندیشــه فاطمی چیســت، باید 
روشن گردد که عروج اوِج اندیشه آن حضرت تا کجا اســت و منبع دانش وی چیست، تا آشکار 
شــود که چگونه حضرت جبرئیل)ع( که جــز بر گروهــی از انبیا و اولیــای بزرگ نازل نمی شــود، 
مأمور اعالم و ابــالغ معارف نهانی غابر و مآِثر غیبــی قادم به آن حضرت می شــود، تاعلوم منزه از 
زمان و مبرای از مکان برای وی معلوم شود و آن حضرت از اموری خبر دهد که نه متزمن است 

و نه متمکن؛ چنان که قرآن حکیم که معادل عترت طاهرین)ع( می باشد، این چنین است. 

     تقارن عمر حضرت زهرا)س( با نزول قرآن کریم
اصل دوم. میالد حضرت فاطمه مقارن اوائل بعثت رســول گرامــی )ص( و نزول قرآن مجید 
بود. شــهادت آن حضرت مقارن ارتحال حضرت ختمی مرتبت  و انقطاع وحی بود؛ یعنی عمر 
شــریف حضرت فاطمه تقریبًا با نزول قرآن کریم شروع شــد و با ختم قرآن پایان پذیرفت، زیرا 

چند سال اول بعثت آیات فراوانی نازل نشد.
بنابراین، مهم ترین عنصر معاصــر برای آن بانوی ملکوت و جبروت همانا کالم خداســت. لذا 
ح شــد؛ به عنــوان نمونه  نام و یاد آن حضرت در بســیاری از مواضع حســاس قرآن حکیم مطر
می توان آیه مباهلــه، آیه تطهیر، آیات ســوره دهر )هل أتی(، ســوره کوثر و آیه َاْجر رســالت: ُقل 
گر چنــد صباحی تولــد آن حضرت بعد  ال أســئلکم علیه أجرًا إال الموده فــی القربی را نــام برد، و ا
خ داد، برای آن اســت کــه هم زمان بعثــت و طلیعه تنزل وحــی، جریان  از نزول قــرآن مجیــد ر
معراج پدید آمــد و زمینه تکــون آن بانو در معراج فراهم شــد و پاســی از زمان نزول قــرآن مقارن 

سیره فاطمی
صیانت از
اصالت خانواده
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

زن در اندیشه حضرت زهرا)س(
1. صیانت از  اصالت خانواده 

2.  اعتدال در زندگی 

3.  تکریم متقابل همسرها

4.  تربیت فرزند متأدب به آداب دینی
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فرهنگ و ادبفرهنگ و ادب

      حامد عسکری
پسری زیر زمین بود پدر بیل نداشت

داغ داریم نه داغی که بر آن اخم کنیم 
مرگمان باد که شکواییه از زخم کنیم 
مرد آن است که از نسل سیاوش باشد 

»عاشقی شیوه مردان بال کش باشد«
چند قرن است که زخمی متوالی دارند 

از کویر آمده ها بغض سفالی دارند 
بنویسید گلوهای شما راه بهشت 

بنویسید مرا شهر مرا خشت به خشت 
بنویسید زنی مرد که زنبیل نداشت 

پسری زیر زمین بود پدر بیل نداشت 
بنویسید که با عطر وضو آوردند 

نعش دلدار مرا الی پتو آوردند 
ک و لبش گرچه کبود  زلف ها گرچه پر از خا

»دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود«
خوب داند که به این سینه چه ها می گذرد 

هر که از کوچه معشوقه ما می گذرد 
بنویسید غم و خشت و تگرگ آمده بود 

از در و پنجره ها ضجه مرگ آمده بود 
شهر آنقدر پریشان شده بود از تاریخ 

شاه قاجار به خونخواهی ارگ آمده بود 
با دلی پر شده از زخم نمک می خوردیم 

دوش وقت سحر از غصه ترک می خوردیم 
بنویسید که بم مظهر گمنامی هاست 

سرزمین نفس زخمی بسطامی هاست 

ننویسید که بم تلی از آواره شده است 
بم به خال لب یک دوست گرفتار شده است 

مثل وقتی که دل چلچله ای می شکند 
مرد هم زیر غم زلزله ای می شکند 

زیر بار غم شهرم جگرم می سوزد 
به خدا بال و پرم بال و پرم می سوزد 
مثل مرغی شده ام در قفسی از آتش 

هر چه قدر این و آن ور بپرم می سوزد 
بوی نارنج و حناهای نکوبیده بخیر! 
توی این شهر پر از دود سرم می سوزد 

چاره ای نیست گلم قسمت من هم این است 
دل به هر سرو قدی می سپرم می سوزد 
الغرض از غم دنیا گله ای نیست عزیز! 

گر حوصله ای نیست عزیز!  گله ای هست ا
یاد دادند به ما نخل کمر تا نکنیم 

آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم 
آسمان هست غزل هست کبوتر داریم 

باید این چادر ماتم زده را برداریم 
ک و  تِن ترِد همه چلچله ها در خا

پای هر گور چهل نخل تناور داریم 
ک تو را باد که پاشید به شهر  مشتی از خا

ج دیگر داریم  پشت هر حنجره یک ایر
مثل ققنوس ز ما باز شرر خواهد خاست 

بم همین طور نمی ماند و بر خواهد خاست 
داغ دیدیم شما داغ نبینید قبول! 
تبری همنفس باغ نبینید قبول! 
هیچ جای دل آباد شما بم نشود 
سایه لطف شما از سر ما کم نشود 

گاه گاهی به لب عشق صدامان بکنید 
داغ دیدیم امید است دعامان بکنید 

بم به امید خدا شاد و جوان خواهد شد 
»نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد«

ک  دلم با خا
یکسان شد

همدردی شاعران 
با زلزله  بم كه ایران را لرزاند

در ســاعت ۵:۲6 بامــداد ۵ دی ۱۳۸۲ شــهر بــم و 
مناطق اطراف آن در شــرق اســتان کرمان را زلزله ای 
به قــدرت 6٫6 ریشــتر لرزانــد و تنهــا در چنــد ثانیــه ۴۰ هزارنفر 
کشــته، ۳۰ هزارنفــر زخمــی و هــزاران نفــر بی خانمان شــدند. 
طبــق آمــار رســمی ۹۰ درصــد از ســاختمان های شــهر بــم ۱۰۰ 
کنون  درصد تخریب شد. فاجعه آنقدر بزرگ بود و هست که ا
پس از ســال ها، هنوز بهت و اندوهش برای بســیاری از مردم 
تازه است. شــاعران بســیاری تحت تأثیر این حادثه اندوهبار 
شــعر ســروده اند. چــه از ســر ســوگواری، چــه همــدردی، چــه 
عبرت، چه گالیه ... هر شــاعر با زبان و نگاه خودش ســعی در 
ثبت این غم بزرگ و ملی ایرانیان کرده است. در سالگرد این 

زلزله غمبار، به مرور شعرهایی مرتبط با زلزله بم می پردازیم. 

     سعید بیابانکی
شکافت فرق زمین و سپیده دم لرزید

چه شد مگر که ستون های کاخ غم لرزید
مگر که مرثیه ای سر کند هزاران بند
خبر رسید به کاشان و محتشم لرزید
خبر چو نامه به بال کبوتران آویخت

سحر به سوی خراسان شد و حرم لرزید
چهل ستون دل اصفهان ترک برداشت
شنید چون که در آن سوی ارگ بم لرزید
"ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی"

کنون که خط فرودین جام جم لرزید
قلم به کار تغزل به دست شاعربود

غزل به رنگ مصیبت شد و قلم لرزید
چنین که لرزه بر اندام آسمان افتاد

سرم تنم بدنم دامنم دلم لرزید
از این مصیبت تنها شما نلرزیدید

فلک به جان عزیزانتان قسم لرزید
دلم خراب خرابات نغمه بمی ات

ک چه خواندی که زیر و بم لرزید به زیر خا
تمام نشریه ها صبح شنبه لرزیدند

خبر درشت و کوتاه بود.... بم لرزید.... 

     نغمه مستشارنظامی
ک یکسان شد! خبر تلخ است خیلی تلخ: بم با خا

ک یکسان شد نماز صبح می خواندم، دلم با خا
زمین لرزید، فرزند کویر و پیر نخلستان

ک یکسان شد به زیر خشت خشت درد و غم با خا
کستر ک و خا صدای مویه، بوی تند خون و خا

ک یکسان شد نفس در سینه ماند و آه هم با خا
کی، همین بچه... همین دیروز در این کوچه خا

ک یکسان شد همین پایی که دیگر یک قدم...با خا
همین دستی که مانده زیر در، در را برایم باز...

ک یکسان شد همین پلکی که حاال روی هم، با خا
کی اش می گفت: بابایی... همین لب های خشک و خا

ک یکسان شد! بمیرم! زنده ماندم، کودکم با خا
بیایید و ببینید آی مردم! آی آدم ها!

ک یکسان شد! خبر تلخ است، خیلی تلخ: بم با خا

     علیرضا قزوه
زمین را می کشند از زیر پامان مثل بم یک روز

نمی بینیم در آیینه خود را صبحدم یک روز
قیامت می شود صد بار از بم بیشتر، یک صبح
بساط هفت گردون باز می ریزد به هم یک روز

گهان خواب جهان را برمی آشوبد حدوثی نا
حیاتی تازه خواهد یافت آدم از عدم، یک روز

دوباره ساعت صبح قیامت زنگ خواهد زد
گاه از سمت حرم یک روز سواری می رسد نا

به قدر پلک بر هم خوردنی آخر به خود آیید
به فکر مرگ باشید آی مردم دست کم یک روز

     ابوالفضل زرویی نصرآباد
خواب بودند، خواب می دیدند

خواب سنگین و غیر تحمیلی
خواب تفریح، خواب آرامش

خواب شیرین صبح تعطیلی 
جمعه: تعطیل، جمعه: خواب و خیال

جمعه: دروازه ای به باغ بهشت
مثل هر هفته باز هم می شد

مشق را عصر روز جمعه نوشت 
دخترک خفت و دست های پدر
طفل را بین دست و بال گرفت
سر که چرخاند رختخواب پدر

باز هم بوی پرتقال گرفت 
پیش از این آسمان محبت داشت

به زمین، گرم، عشق می ورزید
تیره شد ارتباط های قدیم

آسمان سرد شد، زمین لرزید
خانه ... گهواره، آسمان ... مادر

بانگ دیوار و سقف.. الالیی
مردمان ... کودکان خواب آلود

بلعجب صحنه ای تماشایی 
آسمان قصه بلندی داشت

شهر خوابید و قصه شد کوتاه
در »بم« اما چقدر طول کشید

شب یلدای پنجم دی ماه 
کودکان خفته همچنان معصوم

غافل از سقف روی گردۀشان
باد می آمد و ورق می خورد

دفتر مشق خط نخوردۀشان 
کودکم ... مادرت تشر می زد

ک بازی کن منضبط باش و پا

دیگر اینجا کسی مزاحم نیست
ک بازی کن  تا دلت خواست، خا

نخلبانان شهر بم امسال
رطب ختم خویش می چیدند

کودکان گرم رخوتی شیرین
خواب بودند و خواب می دیدند 

خواب سنگین و غیر تحمیلی
خواب تفریح، خواب آرامش
خواب شیرین صبح تعطیلی

     منوچهر آتشی
 بم رفت

   )مانند آخرین کاروانی که رفته بود از آن
دو هزار سال پیش از این(

 و سایه دراز بار و  بی بارو
ماند ...   
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بداخــاق قبــول نیســت. خــدا توبــه آدم بداخــاق را قبــول 
نمی کند. پرســیدند یــا رســول اهلل چرا خــدا توبــه بداخاق را 
قبول نمی کنــد. فرمود: اســتغفراهلل بگویــی و بعــد دوباره در 
گناه بیفتی چه فایده دارد. وقتی عصبانی می شــود می گوید 

استغفراهلل بعد از چند لحظه دوباره عصبانی می شود.

     احترام به همسر و فرزند
کســی مثل عامــه طباطبایی هیــچ وقت عصبانی نمی شــود 
چــون در دلــش والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( خانــه کرده اســت. 
عامه طباطبایی کسی بود که به منزل مرحوم برقعی می آمد 
و دســت به در و دیــوار خانه می کشــید. می گفت خانــه ای که 
بیش از صد ســال در آن روضه خوانی شــده آجرهای آن خانه 
هم شفاعت می دهند. می آمد در حرم حضرت معصومه)س( 
گــرد و  گاهــی  خــودش را بــه در و دیــوار صحــن می مالیــد. 
غبارهــای تاقچه  های حــرم را به ســر و صورتــش می مالید. از 
شهید مطهری نقل شــده می گفت: من اســتاد زیاد دیدم ولی 
تواضعــی کــه در مرحــوم عامــه نســبت به اهــل بیــت علیهم 
الســام دیدم، اخاقی و والیتی که ایشــان داشــت در دیگران 
کمتر دیدم. عالمی کــه علمــش او را مغرور نکنــد، حالش را بد 
نکند ایــن واقعــًا عالــم اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( در 
نهج الباغه می فرماید: »ُرّبَ َعاِلٍم َقْد َقَتَلــُه َجْهُلُه َو ِعْلُمُه َمَعُه 
اَلَیْنَفُعــُه« )امام علــی 7 / نهج الباغــه/ ص: 487(. چه بســا 
عالمی که جهــل و نفهمیش او را از پــا در آورده اســت. خیلی از 

گرد عامه بودند. بزرگانی که االن هستند شا
فرزنــد عامــه می گویــد: پــدرم بــه قــدری بــه خانــواده و مادر 
می رســید که در ایامی مادرمــان مریض شــدند عامه درس و 
نوشــتن را تعطیل کرد و به ایشان رســیدند. می گفتند آقا شما 
درس و بحث و علم دارید. مسائل تعلیم و تعلم دارید. عامه 
می گفت: این خانم گردن من حق دارد. به ما می گفت: شاید 

مادرتان کاری داشــته باشــد که رویش نشــود به شــما بگوید 
ولی به من می گوید.

 عبــادت آدم را نجــات نمی دهــد، اطاعــت و والیــت نجــات 
ج عبادت شــبانه  گر عبــادت نجــات می داد خــوار می دهــد. ا
کــرد  روزی می کردنــد. شــیطان شــش هــزار ســال عبــادت 
ولی اطاعــت نکــرد و از درگاه الهی رانده شــد. نفس پرســت و 
عادت پرســت نباشــیم. می بینی موقــع افطار چند تا گرســنه 
نشســته اند منتظــر هســتند آقــا می گوید کــه مــن می خواهم 
نمــاز اول وقــت بخوانــم. خدا ایــن نمــاز اول وقــت را از شــما 
کثرمان عادت پرســت و نفس پرستیم.  نخواسته اســت. ما ا
شهید دســتغیب نقل می کرد عابدی سی ســال نماز جماعت 
می آمد. یک روزی پیشامدی شد نتوانست زود بیاید دیر شد 
رفت در صف آخر ایســتاد. دید همه دارند چپ چپ نگاهش 
می کننــد و پوزخنــد می زننــد. احســاس کــرد کــه ســی ســال 

نمازش ریا بوده است. نماز سی سالش را قضا کرد.
دختر مرحوم عامه نقل می کند که پدر من پیر بود و مشغول 
تألیفاتــش بود. من بــزرگ بودم شــوهر و بچه داشــتم. وقتی 
به خانــه پــدرم می آمدیــم بابایم بــه اســتقبالم می آمــد از من 
پذیرایــی می کــرد. چایی مــی آورد. نمی گفت که مــن درس و 
بحث دارم. عامه هســتم. چایی و میوه می آورد. مقابل من 
دو زانو بــا ادب می نشســت. می گفتم بابا من خــودم صاحب 
خانــه ام، می گفــت: اواًل شــما االن مهمــان من هســتید. دومًا 

شما سیده علویه هستی.
عمــل کــردن بهتــر از گفتن اســت. االن کســی ماشــینش کنار 
جاده خراب شود کسی نگه نمی دارد ببیند چه مشکلی دارد. 
آیا می توانــد کمکی کنــد یا نــه؟ کار عملــی از صدهــا منبر بهتر 
است. البته بیرون خانه خوش اخاق بودن زیاد مهم نیست 

مهم این است که در داخل خانه خوش اخاق باشید.
آقایی آنقدر بداخاق بود و خانمش را اذیت کرد که خانمش 

دق کــرد و مــرد. خانمــش می گفــت این شــوهر من مســجد و 
جماعــت و جلســه اش تــرک نمی شــود. بیرون کســی ایــن را 
ببینــد می گویــد مالک اشــتر و ســلمان فارســی اســت. ولی در 
خانه داد و فحش و قهرش پدرمــان را در می آورد. گاهی چند 
گر می خواهی شــمر مجسم را  روز پشت ســر هم قهر می کند. ا

نگاه کنی بیا در خانه به این نگاه کن.

     آثار بداخالقی با خانواده
پیامبــر بــرای اخــاق آمــده اســت. هر چــه قدر هــم کــه عابد 
باشــی، مجاهــد باشــی، باز بــد اخاقی فشــار قبــر دارد. ســعد 
بن معاذ بهترین رزمنده و ســردار لشــکر بــود. اول والیت مدار 
گر تو زنــده بودی جلوی  بود. پیامبر بعد از شــهادتش فرمود ا
ِذی 

َ
غصب والیت را می گرفتــی. »َلْو َبِقیــَت َلَکَفْفَت اْلِعْجــَل اّل

ْســَاِم َکِعْجِل َقْوِم ُموَسی«)مجلسی/  ُیَراُد َنْصُبُه ِفی َبْیَضِة اْلِ
بحاراألنــوار/ج 21/ ص: 257(. حضــرت فرمودند: ای ســعد 
گر تو زنده بودی جلوی آن گوســاله ای که قرار است سامری  ا
ایــن امت بــه پا کنــد می گرفتــی. همــه پیشــامدهایی کــه در 
گــر حضرت  امت هــای ســابق بــود در ایــن امت هم هســت. ا
موسی سامری و گوساله و فرعون داشــت این امت هم دارد. 
نود هزار فرشــته و جبرئیل و میکائیل و خود پیامبر هم بدون 
عبا و کفش در تشییع جنازه سعد بن معاذ شرکت کردند. اول 
شــخصیت عالم در تشــییع جنازه سعد شــرکت کرد اما حالت 
عزادار هیچ مشــکلی از بداخاقی افــراد را حــل نمی کند. مادر 
جناب سعد گفت: پسرم بهشت بر تو گوارا باد. پیامبر فرمود: 
کت باش. از کجا می دانی پســرت به بهشــت رفته است.  ســا
مادر سعد گفت: آقا پســر من با این همه تشریفات خدایی به 
بهشــت نرفته اســت؟ پیامبر فرمودنــد: نه بهشــت نرفته، در 
خ در عذاب است. به خاطر اینکه یک مقداری  عالم قبر و برز

در خانه بداخاق بود.     

مادر جناب 
گفت: پسرم  سعد 
گوارا  بهشت بر تو 

باد. پیامبر فرمود: 
کت باش.  سا

کجا می دانی  از 
پسرت به بهشت 
رفته است. مادر 

گفت: آقا  سعد 
پسر من با این 

یفات  همه تشر
خدایی به بهشت 

نرفته است؟ 
پیامبر فرمودند: نه 

بهشت نرفته، در 
زخ در  عالم قبر و بر

عذاب است. به 
خاطر اینکه یک 
مقداری در خانه 

بداخالق بود

عامت مؤمن سخاوت و خوش اخاقی است. »َخْصَلَتاِن 
اَل َتْجَتِمَعــاِن ِفــی ُمْســِلٍم اْلُبْخــُل َو ُســوُء اْلُخُلــِق« )شــیخ 
حرعاملــی/ وســائل الشــیعه/ ج 9/ ص: 35(. دو صفــت بخــل و 
بداخاقــی در مؤمن جمع نمی شــوند. این دو صفــت را هر کجا که 
بگذارید همه مشکات حل می شــود. هر کس خوش اخاق باشد 
گــر ایــن دو صفت در  زیــر مجموعه اش هــم مشــکل ندارنــد. ولی ا
کسی نباشد خانواده اش، زیر مجموعه اش اذیت می شوند. خیلی خانواده ها بر اثر بد اخاقی 
ْحَســُنُکْم ُخُلقًا َو 

َ
ی َمْجِلســًا َیــْوَم اْلِقَیاَمِة أ ْقَرُبُکْم ِمّنِ

َ
از هم می پاشــند. پیامبر)ص( فرمودند: »أ

ْهِلِه« )شــیخ حرعاملی/ وسائل الشــیعة/ ج 12/ ص: 153(. روز قیامت نزدیک ترین 
َ
َخْیُرُکْم أِل

شــما به من بهتریــن شــماها از نظر اخــاق و برخــورد خــوب بــا خانواده هایتان هســتید. پس 
ج هــم خیلــی عبادت  اخــاق خــوب بهتــر از نمــاز و روزه مســتحبی اســت. ابــن ملجــم و خوار
می کردند. پیشــانی و زانوهایشــان پینه بســته بودنــد. عبادت بــا والیت و ســخاوت و اخاق 
خوب ثمــر بخش اســت. دشــمنان اهــل بیــت خیلــی عبــادت داشــتند. االن هم مکــه بروید 

می بینید چگونه عبادت می کنند. در نمازشان یک جزء قرآن می خوانند.
کثــر غیبت و شــایعه و چیزهای بی خــودی مال زبان  برخی خیلی حرف می زنند. متأســفانه ا
اســت. کم حرف بزنیم خیلی بهتر اســت. مولی امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماید: »ِإَذا َتــّمَ اْلَعْقُل 
َنَقَص اْلــَکَام« )مجلســی/ بحار األنــوار الجامعة لــدرر أخبار األئمــة األطهــار/ ج 1/ ص: 106(. 
هر چقدر کــه عقل کاملتر بشــود حرف انســان کمتر می شــود و هر چقــدر که حرف کمتر بشــود 
ْبَواِب اْلِحْکَمِة« )شیخ کلینی/ 

َ
ْمَت َباٌب ِمْن أ بیشتر حکمت به انســان القاء می شــود. »ِإّنَ الّصَ

الکافــی/ ج 2/ ص:3(. همانا ســکوت دری از درهای حکمت اســت. آدم هایی که کم حرف 
هستند اهل فکر و اندیشه اند.

َئُة اْلُخُلِق ُتْؤِذی جیران ها  ْیَل َو ِهَی َسّیِ
َ
َهاَر َو َتُقوُم الّل از پیامبر ســؤال کردند »ِإّنَ ُفَاَنَة َتُصوُم الّنَ

اِر« )مجلســی/ بحاراألنــوار/ج 68/ ص: 394(. یا  ْهِل الّنَ
َ
ِبِلَســاِنَها َفَقاَل اَل َخْیَر فی ها ِهَی ِمْن أ

رسول اهلل خانمی هست که هر شب تا صبح عبادت می کند. روزها هم همیشه روزه می گیرد. 
اما اشــکالش این اســت که در خانه بداخاق اســت. همســایه هایش را آزار می دهد. حضرت 
فرمود: هیچ خیری در او نیســت. یعنی یک ســر ســوزن هم در این خانم خیر و خوبی نیست. 
در مقابلش ســؤال کردند که یا رســول اهلل خانمی اســت که فقط واجباتــش را انجام می دهد 
و شــوهرداری می کند و خوش اخاق اســت این خانم چگونه اســت؟ حضرت فرمــود: او اهل 
بهشــت اســت. اخاق خیلی مهم اســت. این قدر مهم اســت که در روایات می گویند که توبه 

حجت االسالم و المسلمین حبیب اهلل فرحزاد
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     ریشه در صفات محبوب
از رســول خدا)ص( روایت شــده: َلّما َخَلَق الَلُّ َتعالــی اإْلیماَن 
خاِء. َو َلّما َخَلَق  نی، َفَقّواُه ِبُحْســِن اْلُخْلِق َو الَسّ قاَل: الّلُهَمّ َقِوّ
نــی، َفَقــّواُه ِباْلُبْخــِل َو ُســوِء اْلُخْلِق.  الَلُّ اْلکْفَر قــاَل: الّلُهــَمّ َقِوّ
چون ایمــان به لباس هســتی درآمــد به حضرت حــق عرضه 
داشــت: مــرا نیــرو بــده، او را به حســن خلــق و ســخاوت نیرو 
بخشــید. و چــون کفر ظهــور کــرد عرضه داشــت: مــرا تقویت 

کن، خداوند او را به بخل و سوء خلق نیرو داد.
رسول با کرامت اســالم فرمود: اإْلْســالُم ُحْســُن اْلُخْلِق. اسالم 
حسن خلق اســت. راســتی، حســن خلق چه ارزش سنگین و 
واالیی دارد که صدرنشین ُملک و ملکوت، اسالم را به حسن 
خلــق معنــا فرمــوده اســت! آری، حســنات اخالقــی ریشــه در 
صفات و اســمای حضــرت محبــوب دارد، ورنه اســالم بدین 

صورت معنی نمی شد.
کــه حضــرت  حســن خلــق را چــه منزلــت عظیمــی اســت 
مجتبــی)ع( در روایتــی بــی نظیــر، آن را بهتریــن نیکی هــا 
ْسواری، عن أْحَمَد 

ْ
دانسته اند. أُبوالَحسِن َعلی بُن عبِد الَلِّ األ

َرخســی،  ــِد بِن َقیــٍس، عــن عبِدالعزیــِز بــِن علی الَسّ بن محَمّ
َثنا أبوالحســِن  عــن أحمــَد بــِن ِعْمــراَن البغــدادی، قــال: َحَدّ
ثنا  ثنا أبوالحســِن قــال: َحَدّ ثنا أبوالحســن، قال: َحَدّ قال: َحَدّ
الَحَســُن، عِن اْلَحَســِن، عِن اْلَحَســِن: »إَنّ أْحَســَن اْلَحَســِن، 
اْلُخْلُق اْلَحَسُن. راویان روایت از ابوالحســن و او از ابوالحسن 

و او نیــز از ابوالحســن، از حســن، از حســن، از حســن روایــت 
کرده انــد کــه بهتریــِن نیکی هــا ُخلق حســن اســت.  حضرت 
باقر)ع( ایمان کامل را شــعاع اخالق نیکو دانســته اســت: إَنّ 
کَمَل اْلُمْؤِمنیَن إیمانًا أْحَســُنُهْم ُخْلقًا. کامل ترین مؤمنان از  أ

جهت ایمان خوش اخالق ترین آنانند.
وجود حســن خلق محصول میانه روی علیه افــراط و تفریط 
در قوه شــهوت و غضب اســت و ظهور این معنی در معاشرت 
نیکــو بــا مــردم و محبــت بــا آنــان، وِصلــه و صــدق و لطــف و 
ک و رعایت حقوق  نیکوکاری، حســن مصاحبــت و زندگی پــا
خلق خدا و مواســات و مســاوات و نــرم خویی و حلــم و صبر و 

تحّمل رنج مردم و مهربانی با ایشان است.
در ســفارش های حضــرت ختمــی مرتبــت اســت کــه: خاِلــِق 
الّناَس ِبُخْلٍق َحَســٍن. با حســن خلق با مردم معاشرت داشته 
باش. پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمود: مــا یوَضُع فی میزاِن 
اْمِرٍء یْوَم اْلِقیاَمِة أْفَضُل ِمْن ُحْســِن اْلُخْلــِق. در ترازوی اعمال 

هر شخصی در قیامت چیزی بهتری از اخالق نیکو نیست.
امــام صــادق)ع( فرمودنــد: أْرَبــٌع َمْن کــَنّ فیــِه کُمــَل إیماُنُه، 
َو إْن کاَن ِمــْن َقْرِنِه إلــی َقَدِمِه ُذُنوبــًا َلْم یْنُقْصُه ذِلــک، قاَل: َو 
ماَنــِة، َو الَحیــاُء َو ُحْســُن اْلُخْلــِق. چهار 

ْ
ــْدُق، َو أداُء األ ُهــَو الِصّ

واقعیــت اســت در هــر کــس باشــد ایمانــش کامل می شــود و 
گر از ســر تا قدمــش را گنــاه گرفته باشــد کاهشــی در آن پدید  ا
نمی آورد: راســتی، ادای امانت، حیا و حسن خلق. این چهار 

حقیقــت در مرحله ای مانــع از بســیاری از گناهــان در آینده و 
باعث آمرزش گناهان گذشته و زمینه ســاز توفیق توبه برای 

انسان است.
روزه در تابســتان عملــی بــس مشــکل و دارای اجــری فــوق 
العاده اســت، به انــدازه ای کــه خداونــد فرمــوده: روزه از من 
اســت و مــن بــه آن جــزا می دهــم. شــب زنــده داری آنهــم با 
خســتگی از کار روزانــه کاری مشــّقت و عملی ســخت اســت، 
بــه همیــن خاطــر ثــواب شــب زنــده داران ثوابــی ســنگین و 
اجری غیــر قابل تصور اســت، تا جایــی که از حضــرت حق در 
بسیاری از کتب روایی و عرفانی نقل شــده: أْعَدْدُت ِلِعباِدی 
ْت، َو ال اُذٌن َســِمَعْت، َو ال َخَطَر َعلی 

َ
الّصاِلحیــَن مــا ال َعیــٌن َرأ

َقْلِب َبَشٍر. برای بندگان شایســته ام چیزی فراهم کرده ام که 
نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور 
کــرده اســت. ثــواب بســیاری بــرای روزه دار، شــب زنــده دار، 
است که از رســول خدا)ص( روایت شــده: إَنّ صاِحَب اْلُخْلِق 
اْلَحَســِن َلُه ِمْثُل أْجــِر الّصاِئــِم اْلقاِئِم. اجر دارنده حســن خلق 

همچون روزه دار شب زنده دار است.

     می خوشگوار خمخانه عالم الهوت
مسأله تقوا، یعنی حســن معامله با حضرت رّب العّزه و حسن 
خلق یعنی حسن معامله با مردم، به اندازه ای پر ارزش است 
َة:  ِتــی اْلَجَنّ کَثُر ماَتِلُج ِبِه اَمّ که رســول خدا)ص( فرموده اند: أ

حسن خلق 
محصول 

میانه روی علیه 
یط  افراط و تفر

در قوه شهوت و 
غضب است و 

ظهور این معنی 
در معاشرت نیکو 
با مردم و محبت 

با آنان و مواسات 
و مساوات و 

تحّمل رنج مردم و 
مهربانی با ایشان 

است

اخالق نیک
بهترین دوست انسان

حسن خلق در روایات

حجت االسالم و المسلمین حسین انصاریان
حســن خلق از زمان بعثــت اولیــن پیامبر حضــرت آدم)ع( 
جهــت ارزش یافتن انســان مــورد توّجه حضــرت رّب العّزه 
بوده و به آدم ابوالبشر ســفارش و وصیت شده است. بدون زدودن 
آلودگی هــای اخالقــی و پیراســتن نفــس و روی آوردن بــه جانــب 

حسنات آراستن نفس و حسن خلق امکان پذیر نیست.
برای ایجاد حســن خلــق، شــناخت رذایل و فضایــل، قــدم اّول؛ و 
ک شــدن نفس از رذایل و آراسته شدن درون  ج دادن و ریاضت کشیدن برای پا کوشش به خر
به حســنات، قدم دوم؛ و حفظ حقایق متحّقق در نفس با توجه دائم، قدم ســوم و آخر است. 

بدون حسن خلق مشکالت فردی و خانوادگی و اجتماعی قابل حل نیست. 
مؤمن بد اخالق در پیشــگاه حضرت حق موجودی بی ارزش و مؤمن خوش اخالق از بهترین 
عباد خداست. ایمان انسان، با حسن خلق قابل تقویت اســت و با سوء خلق در معرض خطر 

و نابودی است.
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انفاقازویژگیهای
مومناناست

المســلمین  و  االســام  حجــت 
دفتــر  مســئول  نصیــری  جــواد 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت 
هال احمر اســتان زنجان گفت: 
انفاق بــرای رضای خــدا از ویژگی های مومنان اســت. انفاق 
از معامله هایی اســت که انســان با خداوند انجــام می دهد و 

انفاق کننده هیچگاه متضرر نمی شود.
وی بــا بیان اینکــه خداوند میــزان ســود انفــاق را از دو برابر تا 
کید کرد: کســانی که اموال  هفتصد برابر بیان کرده اســت، تا
خــود را در راه خدا انفــاق می کننــد همانند بذری هســتند که 
هفت خوشــه برویاند کــه در هــر خوشــه، یکصد دانه باشــد و 

خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و داناست.
گــر صدقــات را علنی  کیــد دارد کــه ا  خداونــد بــر ایــن نکتــه تا
پرداخت کنیــد به حتم موجــب تشــویق دیگران بــه این کار 
خیر خواهد شــد و از طرف دیگر مایه دلگرمی فقرا و همچنین 

حفظ اجتماع خواهد بود.
 اســام برای از بین بردن اختاف طبقاتی غیر عادالنه ای که 
در میــان طبقه غنــی و ضعیف پیدا شــده، برنامه وســیعی در 
نظر گرفته اســت  کــه وجــوب پرداخت مالیات های اســامی 
از قبیــل زکات و خمــس و صدقــات و ماننــد آنها و تشــویق به 
انفاق، وقف و قرض الحسنه قسمتی از این برنامه را تشکیل 
می دهــد و از همه مهم تر زنده کــردن روح ایمــان و برادری در 
میان مســلمانان اســت. ارزش و اهمیــت انفاق بــه اندازه ای 
اســت که در قرآن کریم، در بیش از هشتاد آیه به آن پرداخته 
شــده اســت و انفاق به عنــوان یکــی از راه هــای از بیــن بردن 
اختافــات طبقاتــی غیرعادالنــه ناشــی از بی عدالتــی هــای 
اجتماعی در اسام تلقی شــده که باعث کمرنگ تر شدن این 

اختافات در تمام طبقات می شود.

ݡݡݡی ݣݣدیگر ݢیݔ ݢ توزیع 1600 بسته غذاݢ
از سوی هالل احمر زنجان

قدردانــینماینــدهولــی  
توزیع فقیهدراستانزنجاناز

سبدهایغذاییهاللاحمر
آیــت اهلل علــی خاتمــی نماینــده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان، از جمعیت هــال احمر و 
خیرین نوع دوســت اســتان زنجان برای  جمــع آوری و توزیع 
ســبدهای غذایــی در میــان خانوارهــای متأثــر از کرونــا و کم 
بضاعت قدردانی کــرد و گفت: این چندمین مرحلــه از توزیع 
ســبدهای غذایــی و کمک هــای مؤمنانه هــال احمــر برای 
خانوارهای آسیب دیده از کرونا و کم برخودار است و شکرانه 

بازوی توانمند گرفتن دست نیازمندان و ناتوان هاست.
بانــک  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  خاتمــی  آیــت اهلل   
اطاعاتــی خوبی در ارتباط بــا خانوارهایی که از کرونا آســیب 
دیده اند در سطح اســتان زنجان متمرکز جمع آوری شده اند. 
کیدات مقام معظــم رهبری باید  کیــد کرد: بر اســاس تا وی تا
این کمک های مؤمنانه و توزیع سبدهای غذایی و معیشتی 
میان خانوارهای آســیب دیــده از کرونا ادامه داشــته باشــد و 

هیچ خانواده ای از قلم نیفتد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجــان در ادامه از 
داوطلبــان هــال احمر کــه در توزیع ســبدهای غذایــی میان 
خانواده هــای هــدف در اســتان فعالیــت خواهنــد کــرد، نیــز 

قدردانی کرد.
در این مراسم، مدیر کل زندان های استان زنجان، مدیرکل 
اوقــاف و امــور خیریــه، معــاون اجرایــی و مســئول بســیج 

سازندگی سپاه انصارالمهدی)عج( حضور داشتند.    

مراســم توزیــع 1600 ســبد غذایی از ســوی جمعیــت هال 
احمر زنجــان با حضور نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه زنجان، سرپرســت جمعیــت هال احمر در اســتان زنجان و 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر ایــن 
اســتان برگزار شــد. در این مراســم علی طاهری سرپرست جمعیت 
هال احمر اســتان زنجان گفــت: هال احمر اســتان با اســتفاده از 
ظرفیت خیرین و داوطلبان اقدام به تهیه یک هزار و 600 بســته ســبد غذایی بــا ارزش بیش از 

پنج میلیارد و 700 میلیون ریال در قالب پویش »دست یار« کرده است.
طاهــری در مراســم توزیع بســته های معیشــتی در ســالن ورزشــی هال احمــر زنجــان در جمع 
خبرنگاران افــزود: به منظور تحقق منویات مقــام معظم رهبری، افرادی که معیشــت آنها در 
نتیجه کرونا دچار مشکل شده هال احمر با اســتفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان نسبت به 
تأمین بخشی از مایحتاج غذایی این هموطنان اقدام کرده ایم. از ابتدای اسفند سال گذشته 
جمعیــت هال احمر اســتان زنجــان با پویــش »دســت یار« فعالیت هــای حمایتی خــود را آغاز 
کرده  و این روند همچنان ادامه دارد و در قالب این پویش بیش از ســه هزار سبد حمایتی اعم 
ازغذایی و بهداشــتی از محل کمک های خیرین داوطلــب و مردم تهیه و میــان خانواده های 
نیازمند توزیع شده اســت. هال احمر اســتان با رویکرد دســتگیری از نیازمندان و مستمندان 
و بهره گیری از توان و ظرفیت خیرین، برای دومین بار در مســیر تحقــق اهداف و برنامه های 
خیرخواهانه اقدام به توزیع ســبدهای غذایی برای خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا 

در سال جاری کرده است.
طاهــری با بیــان اینکه امیــد داریــم با تــداوم اجرای ایــن پروژه هــا، گامــی مؤثر در امــر خدمت 
رســانی بــه هموطنــان برداریــم، اظهارداشــت: امــروز کــه یــک هــزار و 600 ســبد غذایــی برای 

شهرستان های استان زنجان ارسال و توزیع در این این مناطق انجام می شود. 

تأݡکید نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان بر ارتقاء جایݡگاه هالل احمر

ضرورت روزآمدی و استفاده از 
فناوری نوین در امداد و نجات

 آیــت اهلل علــی خاتمــی نماینــده ولی فقیــه در اســتان زنجــان در دیــدار بــا 
سرپرست جمعیت هال احمر اســتان گفت:جایگاه هال احمر در زنجان 
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل های موجــود و تــاش همــه کارکنــان ایــن 
مجموعه ارتقاء یابــد. ارائه خدمات بــه همنوعان در هــال احمر کاری ارزشــمند و 
خداپســندانه برای بشریت اســت که در ســرما و گرما و بدون توجه به زمان و مکان 

خدمات مورد نیاز در حوادث و بحران ها ارائه می شود.
هال احمــر اســتان بایــد پاســخگوی شــبانه روزی در همــه اتفاقــات اعــم از برف، 

ک، زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه باشد. کوال
آیت اهلل خاتمی اظهارداشــت: فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه هال احمر 
برگرفتــه از تعالیم انبیــاء و ائمه معصوم )ع( اســت و همت نیروهــای این مجموعه 

موجب شده خدمات ارائه شده در حوادث و بایا مورد توجه مردم قرار بگیرد. 
بدیــن منظــور بایــد از ظرفیــت جوانــان انقابــی و مؤمــن بــرای ارائــه خدمــات در 

مجموعه هال احمر بیشتر از وضعیت فعلی استفاده شود.    

آیت اهلل محمــدی الئینــی در دیدار بــا غامعلــی فخــاری مدیرعامل هال 
احمراســتان مازندران با تقدیر از خدمات این مجموعه در بحــران کرونا و 
حوادث مختلف گفت: اعتماد مردم بزرگترین ســرمایه جمعیت هال احمر است و 

باید پاسدار این نعمت بزرگ باشد.
وی با توجه بــه حادثه خیزی کشــور و اســتان مازندران بــه طور خاص افــزود: باید 
برای هر شــرایط بحرانی آماده باشیم و این مهم تنها با تمرین مســتمر و استفاده از 

فناوری های روزآمد ممکن خواهد بود.
نماینده ولــی فقیه در اســتان مازنــدران در بخــش دیگری از ســخنان خــود بر لزوم 
کید کــرد و گفت: اموال هال احمر مصــداق بارز بیت المال  صیانت از بیت المال تا

است و صیانت از آن تکلیف شرعی و انسانی است.
کدســتی و دوری از فســاد را ویژگی بارز مدیریت در نظام اســامی برشمرد و بر  وی پا

کید کرد. اهتمام الزم به این مولفه ها در مجموعه هال احمر تا
در ابتدای این نشســت، مدیرعامل جمعیت هــال احمر مازندران نیز در ســخنانی 
ح آمــران ســامت در قالــب برنامــه مقابله کرونــا، گزارشــی از  با اشــاره بــه اجرای طــر

برنامه های اجرایی ارائه کرد.   
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در نـگاه رهبـر انقـاب اسـامی رعایـت حیـا، عفـاف و حجـاب عـاوه بـر آنكـه 
ـی نیـز بـه شـمار مـی رود. بـه 

ّ
حكمـی الهـی اسـت یكـی از عوامـل اقتـدار مل

مناسـبت سـالروز کشـف حجاب به سراغ این موضوع رفته ایم. در نخستین 
اهمیـت  دربـاره  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت  بیانـات  از  گزیـده ای  مطلـب، 
موضوع حجاب، راهكارهای ترویج آن و شیوه مقابله صحیح با بدحجابی 
گذشـته می خوانیـم. زمینـه چینی هـای رضاخـان بـرای  را طـی سـال های 
ترویـج بی حجابـی، تحلیـل جامعه شـناختی علـل پدیـده بدحجابی، تبیین 
تاریخی توطئه کشـف حجاب براسـاس بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
ویژگی هـای زِن نـه شـرقی، نـه غربـی و گزارشـی درباره همراهی روشـنفكران 

خودباختـه بـا رضاخـان عناویـن دیگـر مطالـب ایـن بخش هسـتند.
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حجاب ݡکرامت زن ݣݣمسلمان

زنان، پیشگامان حرکت معنوی انسان هستند

قلم روشنفݡکران پشتوانه ݣݣسرنیزه رضاخان

كلمه نخست

دیده بان هالل
که هدف اصلی  کارویژه هالل اســت. هالل نهادی اجتماعی اســت. جمعیتی اســت  بحران، 
کنــون در انــواع بالیا با متموریت  آن کاســتن از درد و رنــج مــردم اســت. هــالل از روز نخســت تا
کرده اســت در زلزله و ســیل و رانش و تصادفات  و وظیفه مشــخص حضور داشــته و خدمت 
وظایفــی بــرای هــالل تعریــف و تعییــن شــده اســت. در هــر حادثــه چــه حادثــه طبیعــی چــه 
کمک آسیب دیدگان و بازماندگان می شتابد. وظایفی در قبال  حوادث بشرساخته، هالل به 
مجروحان و  درگذشتگان دارد و برای بازماندگان هم  مخصوصا در ساعات اولیه حادثه اقالم 
کیفیت های مختلف  زیســتی و امدادی فراهم می کند. جمعیت هالل احمر این وظایف را با 

اما همیشه با نهایت توان و امکان به انجام رسانده است. 
امــا آیــا هــالل صرفــا درقبال حادثه ها ماموریت و  وظیفه به عهده دارد؟ آیا بحران فقط حادثه 
کرده و چگونه  گر چنین نیست آیا هالل برای مقابله و مواجهه با دیگر بحران ها چه  است؟ ا
آمــاده مواجهــه با چنین بحران هایی اســت؟ نقش پیشــینی هــالل در پیش بینی بحران ها و  

تدارک برای رودررو  شدن با آنها چیست؟ 
کرونا اهمیت تامل درباره این ســئوال ها و پاســخ دادن به آنها را در  گیر و عالمگیر  بحران فرا
کجاست؟ دقیقًا هالل  کرونا  چشم ما پررنگ می کند. واقعا جایگاه هالل در مقابله با بحران 

در این میدان چه باید بکند و چه می کند؟ 
واقعیت این است که هالل آمادگی ویژه ای برای بحران هایی که از جنس حادثه نیستند ندارد 
که بیش از این که مأموریت  و نمی داند در این مواقع چه کند. نقش هایی را به عهده می گیرد 
اختصاصی آن باشد ناشی از احساس وظیفه و براساس توانایی ها وعالیق مدیران بخش های 
مختلف هالل است. در  ده ماه گذشته ما هم بسته غذایی و ارزاق و مایحتاج برای نیازمندان 
کار بیمارستانی و   کرده ایم هم در  کرده ایم و  رسانده ایم هم اقالم بهداشتی توزیع  جمع آوری 
کرده ایم هم امکانات بیمارستانی  کادر درمان مشارکت  تهیه دستگاه ها و امکانات مورد نیاز 
کدام یک از این ها وظیفه و مأموریت ذاتی هالل در بحران است؟ کرده ایم. اما   هالل را بسیج 

گــر هــالل هر یــک از این هــا را انجام نمــی داد چه  کــه همــه این هــا مطلــوب اســت امــا ا البتــه 
گــر هالل پــس از زلزلــه در محل حاضر نباشــد. آیا همه  کنیــد ا اختاللــی پیــش می آمــد؟ تصــور 
خ بوده اند؟  دنبــال پرچــم و لبــاس هــالل نمی گردند؟ در کرونا مردم چه وقت دنبال هالل ســر
که آمادگی و تمرینی برای حضور در آن نداشــته نیز از روی  هیچ کجا. این که هالل در جایی 
حس خدمت و تعلق به مردم در میدان حاضر می شود شایسته تقدیر است اما آیا نباید برای 

چنین بحران هایی نیز آماده شود؟
کــه صدایــش بلند اســت. همــه را درگیر کرده اســت. البتــه بحران هایی  کرونــا بحرانــی اســت 
موجــود  بحران هــای  بــا  نســبت  در  حــاال  خاموش انــد.  کــه  هســتند  جامعــه  دامن گیــر  هــم 
آســیب هایش  و  اجتماعــی  بحران هــای  در  دارد؟  قــرار  کجــا  هــالل  آینــده  بحران هــای  و 
و  اقتصــادی  بحران هــای  در  ویرانگــرش  تبعــات  و  زیســت محیطی  بحران هــای  در 
کجــا بایــد باشــد؟  مصائبــش در بحران هــای اخالقــی و پیامدهایــش نقــش هــالل چیســت و 

کار هالل اســت. ما چنانچه تحلیل  ع بحران ها الزمه  به نظــر می رســد آینده پژوهــی در موضــو
که باید در آن  علمی و برآورد درست از چالش هلی پیش روی جامعه نداشته باشیم جایی را 

که باید به عهده بگیریم درنخواهیم یافت.  بایستیم و نقشی را 
هالل به دیده بانی احتیاج دارد.

 یاسر احمدوند
سردبیر
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     مایه تشخص و آزادی زن 
حجــاب مایــه تشــخص و آزادی زن اســت؛ برخــالف تبلیغــات ابلهانــه و ظاهربینانــه 
مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست.... حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، 
ســنگین شــدن کفه آبرو و احترام اوســت؛ این را باید خیلی قدر دانســت و از اســالم بایــد به خاطر 

مسئله حجاب تشکر کرد؛ این جزو نعمت های الهی است. 

     عامل امنیت
اســالم برای زن حجاب را معّین کرده اســت. خوِد این حجاب، یکی از وســایل امنیت است. با 
حجاب زِن مســلمان، هم خود زِن مســلمان امنیت پیــدا می کند و هم مردان مســلمان امنیت 
پیدا می کنند. آنجایی که حجاب را از زنان دور می کنند، آنجایی که زن را به عریانی و برهنگی 
نزدیک می کننــد، در درجــه اّول، امنیــت از خــود زن و در درجه بعــد، از مردان و جوانــان گرفته 
خواهد شد. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد؛ زن بتواند کار خود را در جامعه انجام 
دهد، مرد هم بتواند مســؤولیت های خود را انجام دهد، اســالم حجاب را معّین کرده است که 

این حجاب، یکی از آن احکام برجســته اســالم است و یکی از 
فوایــدش همین اســت که گفتــم. فوایــد فــراوان دیگری هم 

دارد.

     کرامت زن مسلمان 
ما زن را به عّفت، به عصمت، به حجــاب، به عدم اختالط و 
آمیزش بیحد و مرز میان زن و مرد، به حفظ کرامت انسانی، 
بــه آرایش نکــردن در مقابــل مرد بیگانــه -برای آنکه چشــم 
او لّذت نبــرد- دعــوت می کنیم. این بد اســت؟ ایــن کرامت 
زن مســلمان اســت. این کرامت زن اســت. آنهایی کــه زن را 
تشویق می کنند که خود را به گونه ای آرایش دهد که مردان 
کوچه و بازار به او نگاه کنند و غرایز شهوانی خودشان را ارضا 
کننــد، بایــد از خودشــان دفــاع کنند کــه چــرا زن را تــا این حد 

پایین می آورند و تذلیل می کنند!؟ آنها باید جواب بدهند. 
 

     حجاب به معنای انزوای زنان نیست
اسالم می خواهد که رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی 
و -باالتر از همه- فضیلتی و معنوی زنان، به حد اعلی برســد 
و وجودشــان برای جامعه و خانواده بشــری -به عنوان یک 
عضو- حد اعــالی فایده و ثمره را داشــته باشــد. همه تعالیم 
اســالم از جمله مســأله حجاب، بر این اســاس اســت. مسأله 
گــر کســی  حجــاب، بــه معنــای منــزوی کــردن زن نیســت. ا
چنیــن برداشــتی از حجــاب داشــته باشــد، برداشــتش کاماًل 

غلط و انحرافی اســت. مســأله حجاب، به معنای جلوگیری 
از اختالط و آمیزش بی قیدوشــرط زن و مرد در جامعه اســت. 
این اختالط، به ضرر جامعــه و به ضــرر زن و مرد -بخصوص 
بــه ضــرر زن- اســت. حجــاب، به هیــچ وجــه مزاحــم و مانع 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی و علمی نیست.  
 

     از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشید
باید توجه کنید کــه هیچ بحثی در ایــن زمینه های مربوط به 
گر متأثر از  پوشش زن، از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر نباشــد؛ ا
آن شــد، خراب خواهد شــد. مثاًل بیاییم با خودمان فکر کنیم 
که حجاب داشــته باشــیم، امــا چادر نباشــد؛ این فکــر غلطی 
است. نه اینکه من بخواهم بگویم چادر، نوع منحصر است؛ 
نه، من می گویم چادر بهترین نوع حجاب اســت؛ یک نشانه 
ملی ماست؛ هیچ اشکالی هم ندارد؛ هیچ منافاتی با هیچ نوع 
گر واقعًا بنای تحرک و کار اجتماعی  تحرکی هم در زن ندارد. ا
و کار سیاســی و کار فکــری باشــد، لبــاس رســمی زن می تواند 
چادر باشــد و چادر بهترین نوع حجاب اســت. البته می توان 
محجبه بود و چادر هم نداشت؛ منتها همین جا هم بایستی 
آن مــرز را پیــدا کرد. بعضی هــا از چادر فــرار می کننــد، به خاطر 
اینکــه هجــوم تبلیغاتــی غــرب دامنگیرشــان نشــود؛ منتها از 
چادر که فــرار می کنند، بــه آن حجاب واقعی بــدون چادر هم 

رو نمی آورند؛ چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.

     الگوی زن مسلمان 
گاه، زنــان بامعرفــت، در همه این  زنان، زنان باســواد، زنــان آ
میدان ها بایستی پیشــروی کنند؛ الگوی زن را نشان بدهند؛ 
بگویند زن مســلمان زنی اســت که هــم دین خــود را، حجاب 
خود را، زنانگی خود را، ظرافت ها و رّقت ها و لطافت های خود 
را حفــظ می کند؛ هــم از حق خود دفــاع می کند؛ هــم در میدان 
معنویت و علــم و تحقیــق و تقّرب به خــدا پیشــروی می کند و 
شخصیت های برجســته ای را نشــان می دهد و هم در میدان 

سیاسی حضور دارد. این می شود الگویی برای زنان. 
 

      کار تحقیقی و تبلیغی کنید
]در مســئله حجاب[ شــما با تبلیغــات کار کنیــد. یعنی همان 
حربه ای را که افراد مورد نظر شــما برای سست کردن اعتقاد 
به حجاب بــه کار می برند، شــما هم به کار ببرید. یعنی شــما 
درباره حجــاب بنشــینید واقعــًا تحقیق کنیــد، فکر کنیــد، از 
لحاظ دینی هم مثاًل درباره اش بحث کنید، یا از بحث هایی 
که شــده اســتفاده کنید. از لحــاظ اجتماعی هــم روی همین 
کنیــد؛ بــه ترویــج دیــدگاه  کیفّیــت حجــاب تکیــه  مســأله 
خودتــان بپردازیــد؛ آن چیزی که به نظرتان درســت اســت، 
آن را بگوییــد؛ ایــن دغدغــه را هم کــه این ها می آینــد تمایل 
بــه حجــاب را در دِل مــردم از بیــن می برند، نداشــته باشــید؛ 

حجاب از بین نمی رود.

     خانم ها را با حجاب و فواید آن آشنا کنید
حجاب، ارزشــی اســت منطبق بــا طبیعت انســان... ممکن 
اســت کســانی بی خبــر و بی اّطــالع باشــند؛ بایســتی اینهــا را 

بــا حجــاب آشــنا کــرد. مــن در همیــن ســال های اّوِل انقالب 
به وضــوح دریافتم که بعضــی از زنانی که محّجب هســتند و 
خیلی قدر حجــاب را نمی دانند، اینها اصــاًل از حکم حجاب و 
فلســفه حجاب و فواید حجاب اّطالعی ندارند؛ یعنی با اینها 

کمتر صحبت شده است. 

     اهمیت شرعی و منطقی حجاب 
آن چیزی که در اساس الزم اســت و مهم تر از همه است، این 
اســت که شــما ذهن این دختر جوان، یا این زن جوان را -که 
عمده هم خانم های جوان هستند- با اهمیت حجاب آشنا 
کنید؛ یعنی بــه او تفهیم کنید که حجاب از لحاظ شــرعی و از 
ل صحیح را در  لحاظ منطقی این اســت. در ذهن او، اســتدال

مورد رعایت حجاب راسخ کنید.

      احساس آسایش 
دیــد اســالمی در زمینــه مســائل حجــاب، بســیار دیــد خــوب 
و روشــنی اســت. می گوییــد: »مــا بــا ایــن حجاب، احســاس 
آســایش می کنیم و این لباِس مشــارکت ماســت«! بله؛ کاماًل 
تعبیر درســت و خوبــی اســت. این، دیــدگاِه کامــاًل صحیحی 

است. این را هرچه بیشتر بیان کنید و بگویید، بهتر است. 

     مشکل بدحجابی در ادارات 
در ادارات، خیلــی از ایــن خانم هــا هســتند کــه شــما اّول باید 
مراقبت کنید، ترتیبی بــرای وضع حجابشــان بدهید. یعنی 
مقّید باشند به این که حجابشــان را حفظ کنند... در محیط 
کار، رفتارهای جلف زن و مرد نباید وجود داشــته باشــد. شما 
گر در محیط کارتان این رفتارهــا را مواظبت کنید، کار، بهتر  ا
و روان تــر انجــام می گیــرد. مشــکل بدحجابی، شــاید صدی 
پنجــاه، صــدی شــصتش، همین طــور حــل می شــود. این را 

بعید ندانید. غرض، محیط را محیط دینی کنید. 

     توهین کنندگان به حجاب 
در محیــط دانشــگاه ها، خانم هــای دانشــجو و اســتاد بایــد 
بکوشــند روحیــه و فرهنــگ اســالمی را ترویــج کننــد. اجــازه 
گر خدای نکرده در دانشگاه های کشور  ندهید به کســانی -ا
هستند- که نسبت به حجاب اسالمی یا زنان و دانشجویان 
دختــِر مســلمان بی احترامــی کننــد. اجــازه ندهیــد کــه اینها 

بتوانند افکار فاسد را منتشر کنند. 

     با محّبت و مدارا نهی از منکر کنید
]در برخورد با مشــکل بدحجابی[ گفتن و تذّکر دادن، خوب 
اســت. چه اشــکال دارد با اخــالِق خــوب تذّکر دهنــد؟ دیروز 
حدیثی را برای جمعی می خواندم که آمــر به معروف و ناهی 
از منکــر بایــد خودش بــه آنچــه دارد امــر و نهی می کنــد، هم 

عالم باشد و هم عامل. 
»رفیق لمن یأمــر و رفیق لمن ینهی« با رفــق و مدارا امر و نهی 
کند. امر و نهی، یعنی دستور دادن -بکن، نکن- غیر از تمنا 
کردن اســت؛ اما همیــن را با رفق، - نــه با خشــونت - انجام 

دهد. به نظرم این طوری باید عمل شود.     

ن مسلمان زنی  ز
که هم دین  است 

خود را، حجاب 
خود را، زنانگی 

خود را، ظرافت ها 
و رّقت ها و 

لطافت های 
خود را حفظ 

می کند؛ هم از 
حق خود دفاع 
می کند؛ هم در 

میدان معنویت 
و علم و تحقیق 
و تقّرب به خدا 

وی می کند  پیشر
و شخصیت های 

برجسته ای را 
نشان می دهد 

و هم در میدان 
سیاسی حضور 

دارد. این می شود 
الگویی برای 

زنان

بـر  عـاوه  حجـاب  و  عفـاف  حیـا،  رعایـت  اسـامی  انقـاب  رهبـر  نـگاه  در 
آنکـه حکـم و دسـتوری الهـی اسـت یکـی از عوامـل اقتـدار مّلـی نیـز بـه شـمار 
مـی رود و بـه همیـن دلیـل دشـمن آن را هـدف گرفتـه اسـت. ایشـان در یکـی از 
سخنرانی هایشـان می فرمایند: »]دشـمن[ دنبال این اسـت که این عوامل اقتدار مّلی 
را از بیـن ببـرد؛ هـدف دشـمن ایـن اسـت. ایمـان را از بیـن ببـرد، حیـا و عفـاف را از بیـن 
ببرد.« به مناسبت سالروز کشف حجاب، به سراغ این موضوع رفته ایم و گزیده ای از 
بیانـات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای درباره اهمیت موضوع حجـاب، راهکارهای ترویج 

آن و شـیوه مقابلـه صحیـح بـا بدحجابـی را طـی سـال های گذشـته می خوانیـم. 

حجاب
ݡکرامت 

زن ݣݣمسلمان

اهمیت حجاب 
و شیوه های ترویج آن

از منظر رهبر انقالب
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امریکایــی و اروپایــی رواج دارد کــه ایــن مســأله هــم از دیگــر 
شــرط  و  بی قیــد  آزادی  اســت.  مــدرن  ســتم  جلوه هــای 
معاشــرت زن و مــرد عامــل متالشــی شــدن خانــواده در غرب 
شــد و متأســفانه با تزریق این فرهنگ به دیگــر جوامع بنیان 

خانواده در دنیا متزلزل شده است.
گنــاه کبیــره تمــدن غــرب در مــورد خانــواده »تحقیــر کــردن 
ازدواج« در جوامــع بــوده اســت. اقدامــی کــه تعــادل عاطفی 
جامعــه را مختل کــرد و زندگــی رقت بــاری را بر زنــان تحمیل 
نمود و باعث شــد زن به حد اعالی رشــد عاطفی خود نرســد. 
اتفاقی که به رواج بی عاطفگی در جامعه زنان انجامید. این 
مســأله به حدی بود که یک پدیــده جدید دیگــر در این دوره 
به نــام زنــان شــکنجه گر در زنــدان گوانتانامــو ظهور کــرد که 

صحنه های بسیار تکان دهنده ای را ایجاد کرد.
پدیده »همزیســتی دو نفــره« به جــای »انــس خانوادگی« در 
غرب موجــب ارتباطات تصنعــی اعضای خانــواده و تنهایی 
و ولگــردی اعضــای جامعه شــد کــه همگی حاصل متالشــی 
شــدن خانــواده بــود. نادیده گرفتــن نقــش مــادری زن در 
خانواده هم از دیگر خیانت های مخرب غرب بر شــخصیت 
زن بود. متالشــی شــدن خانواده در غرب، در آینــده به عامل 
که رشــد زن   فرو ریختن تمــدن غرب تبدیل خواهد شــد، چرا

در هر جامعه ای تمدن ساز خواهد بود و سقوط او تمدن سوز.
 

     سه دیدگاه علیه زنان
ح های ضــد زن، چه قدیمــی و چه جدید تفــاوت ماهیتی  طر
باهم ندارند، نــگاه انحرافی و غیر انســانی مبنای همه آن ها 
ح ها  اســت و تنها مدل هــای آن تغییر می کنــد. البته ایــن طر
تنهــا مخصــوص غرب نبــوده و همیشــه یــک نــگاه منفی در 
طول تاریخ نســبت به زنان وجود داشــته اســت. در حالی که 
اعتقاد ما در مورد حضرت زهرا)س( این اســت که ایشــان به 
کرم)ص( هیچ  قله ای از کمال رســیدند که به غیر از پیامبــر ا
پیامبری به آن قله نرســید و به غیر از حضــرت علی)ع( هیچ 
امامی به آن قله نرسیده اســت. حضرت زهرا)س( به عنوان 
یک زن در عالی ترین قله انســانیت قرار گرفته و این موضوع 
خط بطالنی اســت به تمام کج فهمی هایی نســبت به زن در 
قالب خرافات، اسرائیلیات و ...  شکل گرفته است و بعضًا در 

فرهنگ اسالمی هم نفوذ کرده است.
برنامه های ضد زنان متکی بر ســه نگاه است. نخست نگاه 
اســتضعاف گرایانه نســبت به زن کــه زن را جنــس دوم تلقی 
می کند. جنســی که نمی تواند به قله های کمال برسد. نگاه 
دوم، نــگاه ابــزاری و اســتثمارگرایانه بــه اوســت و نگاه ســوم 
نگاه شــیطان انگاره نســبت به اوســت. متأســفانه این نگاه 
ســوم از آموزه هــای جعلــی یهــود منتشــر شــده کــه زن در آن 
ابزار شــیطان برای اغوای انسان ها اســت. در این نگاه از زن 
دوری می کنند و سعی می کنند زنان را دربند بکشند، زیرا آنها 
را شــیاطینی می دانند که برای اغوا و به زمین زدن انســان ها 
به وجود آمده انــد و از همین تفکــرات ضرب المثل هایی هم 
ســاخته اند که مثاًل هیــچ واقعه منفــی تاریخی نیســت که در 

پشت پرده آن زنی نباشد.

     زن مسلمان ایرانی
در پیــام رهبر معظــم انقالب صحبــت از زن ایرانــی به عنوان 
معلم ثانی می شود و این به معنای آن اســت که زنان ایرانی 
هویت زن مسلمان را زنده کرده اند. ایشان معتقدند با ظهور 
اســالم جاهلیت عرب شکسته شــد و امروز نیز، زنان مسلمان 
کم  ایرانــی موجبات غلبــه خورشــید معرفت بــر جاهلیــت حا
بر جهــان را فراهــم خواهند کــرد. حرکت زنــان ایرانی معنای 
واقعــی تکریــم زن را نشــان خواهــد داد و توجــه هم زمــان به 
ُبعــد خانوادگــی و اجتماعــی او، زن را بــه باالترین درجه رشــد 
می رســاند. در نــگاه اســالم هویــت زن یک چشــمه جوشــان 
عاطفــه و صبــر بــرای تربیــت انســان اســت. حرکت زنــان به 
ســمت آرمان گرایــی از دید واقع بینانــه و جامع و کامل اســالم 

نشئت گرفته است.
رهبــر انقــالب اســالمی زنــان را پیشــگامان حرکــت معنــوی 
انســان می دانند و تفکر اســالمی ما هم تفاوتی بیــن زن و مرد 
در هیچ یــک از ارزش های انســانی قائل نیســت. زن و مرد در 
حضور اجتماعی، کســب فضائل بشــری، عــروج و همچنین 
ســقوط انســانی، جذبه های الهی و تکاملی انسان، پیمودن 
مراحل معنــوی و مــادی و همچنین در انجــام وظایف دینی 
در نــگاه اســالمی یکســان هســتند. در تفکــر اســالمی تفــاوت 
طبیعی زن و مــرد لحــاظ شــده و ارزش زن در زن کامل بودن 
کــه از دیگــر جلوه های  اســت نه برگردانــی از مــرد بــودن؛ چرا
ســتم مدرن علیــه زنان این اســت کــه آنها بایــد مرد شــوند تا 
انســان محســوب شــوند. زنان ایرانی اهل عبادت، سیاست 
و خانه داری بوده و این ها همگی عناصر شــخصیت یک زن 

کامل را در تفکر اسالمی تشکیل می دهد.
»زِن نه شرقی نه غربی« یعنی اینکه زن وارد اجتماع می شود 
و در عین حالی که خانواده را حفظ می کند، حوزه فردی خود 
را از دســت نمی دهد. مظلومیتی که زن در خانواده و اجتماع 
کنون داشــته در این نگاه باید کنار  شــرق و غرب از گذشــته تا
گذاشته شــود. حضور اجتماعی زن حضوری مردانه نیست، 
بلکه حضوری بــا ویژگی های زنانه اســت. زن انســان اســت 
به عنــوان یک زن نــه به عنــوان یک مــرد. در نگاه شــرقی به 
جایگاه تأثیرگــذار زن توجــه الزم نمی شــود و در الگوی غربی 
هم اســتفاده انحرافی از حضور زن در اجتماع باعث می شــود 
کــه متناســب بــا شــرایط طبیعــی زن اســت  آن اســتفاده ای 
محقــق نشــود. تکریم اصلــی شــخصیت زن به رشــد علمی، 

فکری و اجتماعی او است.
در حرکت زنان مســلمان ایرانی، هر ســه نگاه علیــه زن مورد 
هجمــه قــرار گرفتــه اســت. یعنــی نه تنهــا زن ابــزار شــیطان 
نیســت، بلکه ابزار ترقی انســان ها اســت. زن راه پیشگامان 
نــه  و  می شــود  محســوب  معنویــت  پیشــگامان  و  ترقــی 
پیشــگامان شــیاطین. همچنیــن در ایــن نگاه دیگــر دیدی 
ابزاری بــه زن وجود نــدارد، بلکه یــک دید غایی نســبت به 
او وجــود دارد و نــگاه اول هــم کــه زن را موجــود ردیــف دوم 
حســاب می کنــد در دیــد زن مســلمان ایرانــی نفــی می شــود 
کــه زن و مــرد در این نگاه از لحاظ ســیر انســانی یکســان  چرا

محسوب می شوند.    

ِن نه شرقی  »ز
بی« یعنی  نه غر

ن وارد  اینکه ز
اجتماع می شود و 
که  در عین حالی 

خانواده را حفظ 
می کند، حوزه 
فردی خود را از 

دست نمی دهد. 
که  مظلومیتی 

ن در خانواده و  ز
ق و  اجتماع شر

گذشته  غرب از 
کنون داشته  تا

در این نگاه باید 
گذاشته  کنار 
شود. حضور 

ن  اجتماعی ز
حضوری مردانه 

نیست، بلکه 
حضوری با 

ویژگی های زنانه 
است

رهبــر معظــم انقــالب در یکــی از پیام هــای خــود از عبــارت »زن نــه شــرقی نــه غربی« 
اســتفاده کردنــد. ایــن بحــث مربــوط بــه ســتم های تاریخی شــرق و غــرب علیــه زن 
می شود. متأسفانه در شرق نمونه هایی از تبعیض نســبت به زن به چشم می خورد. بعضی از 
زنان شرقی از تحصیل عقب می ماندند و در بســیاری از موارد به ازدواج های اجباری واداشته 
می شــدند، خواســت آنهــا مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت و برخــی از زنــان در تعــدد زوجــات رهــا 
می شدند. در نگاه شرقی زن ها در حاشیه قرار می گرفتند و به تأثیر و حضور اجتماعی آنها کمتر 

توجه می شد که تمام اینها ناشی از عادات جاهلی آن جوامع در برخورد با زنان بوده است.
این عقب ماندگی فکــری و فرهنگی به صــورت تحمیلی در تاریخ نســبت به زن وجود داشــته 
که نمونه های بســیاری از آن در غرب هم دیده می شــود. در غرب وقتی که با ادبیات غربی به 
زن می نگریم، مرد نقش ذی نفع را دارد و زن طرف مورد انتفاع اســت که بزرگ ترین حق کشی 
در رابطه بــا زن همین حالت اســت. این نگــرش ظالمانه را هــم در عرصه هنر و هــم در عرصه 

ادبیات در غرب مشاهده می کنیم.

     آزادی زنان برای التذاذ مردان
بعضی از کشــورها در تمام تاریــخ خود یک برخــورد افراطی و تفریطی نســبت به زن داشــته اند؛ 
به عنوان نمونه بسیاری از کشورهایی که امروز داعیه دار دفاع از حقوق زنان هستند تا چندین 
ســال پیش حق رأی و مالکیت را برای زن قائل نبودند امــا بعد از مدتی به صورت شــتاب زده و 
غلط درصدد جبران حقوق تضییع شده زنان برآمدند. پیش تر به انسانیت زن در جامعه توجه 
کنون نیز زنانگی زن زیرپا گذاشــته می شــود تا او حضوری مردانه در جامعه داشــته  نمی شــد و ا
باشد. این برخورد ذلیالنه غرب و شرق در گذشته و حال نسبت به زن با تمام ادعاهایی که آنها 

نسبت به حقوق زنان داشته اند در تضاد است و آنها باید پاسخگوی این ظلم ها باشند.

ســتم تاریخــی غربی و شــرقی نســبت بــه زن علی رغــم همه 
تبلیغات موجود تداوم یافته اســت. در این میان بزرگ ترین 
ســتم غرب در دوره جدید نســبت به زن نگاه لذت جویانه به 
او بود. آن ستم تاریخی که رهبر معظم انقالب اشاره می کنند 
همین نگاه ابزاری به زن برای التذاذ مردان است. این ظلم 
و تحقیر متأســفانه تمامش به نام آزادی بر زن تحمیل شــده 
اســت. ایــن آزادی زن برای رشــد زنانگــی او نبود بلکــه برای 

انتفاع و التذاذ مردان بود. 

     گناه کبیره تمدن غرب
ســوء اســتفاده های اقتصــادی گســترده غــرب از زن بخــش 
دیگری از ســتم مــدرن آنها نســبت بــه او اســت. زن به نوعی 
قربانــی تمــدن صنعتــی غــرب محســوب می شــود. نیــاز بــه 
کارگر ارزان باعث شــد غربی ها حق مالکیــت را برای زن قائل 
شــوند. ارزش زن بــه آرایش، مــد و تفاخــرات زنانه اش شــد و 
اینها همگی جــذب منافع مــادی را برای شــرکت های غربی 

به دنبال داشت.
ضربه دیگــری کــه این ســتم مــدرن نســبت بــه زن وارد کرد 
ضربــه بــه خانــواده اســت. زن دیگــر آن امنیــت اخالقــی و 
جنسی گذشته را ندارد. چنانچه به اعتراف آمارهای مستند 
خود این کشورها شــکایت زنان از شــوهران در خانواده های 

زنان
پیشݡگامان

حرݡکت معنوی
انسان هستند

ویژگی های
زِن نه شرقی، نه غربی

دکتر امیرحسین بانکی پور فرد
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حجاب و پوشش اسالمی از موضوعات مهم جامعه 
امــروز ایــران اســت. موضوعی که عــالوه بــر اهمیت 
ُبنیادین خود از جمله نقاِط هدف در طراحی دشمنان است. 
دشمنان در توطئه گری های خود نابودی زمینه های ایمانی 
و اخالقِی ایران اســالمی را هدف گرفته و از همین رو »تخریب 
و تضعیــف حجــاب« را به عنــوان زیربنایــی مهــم به شــکلی 
جــدی و مســتمر دنبــال می کننــد. تــالش دشــمن و عوامــل 
داخلــی آن بــرای تضعیف حجــاب و عفــاف البته ســابقه ای 
تاریخــی دارد. از جملــه نقــاط مهــم در رونــد توطئه هــای 
ضدحجــاب دشــمنان واقعــه »کشــف حجــاب در 17 دی 
1314« بوده اســت. برنامه ای که توســط جریان روشنفکرِی 
وابسته و غرب گرا طراحی شد و رضاخان آن را اجرا و عملیاتی 
کرد.  از زاویه ای دیگــر موضوع حجاب عالوه بــر ابعاد دینی و 
چــون  مســئله ای  و  دارد  اجتماعــی  دامنــه ای  فقهــی، 
»بدحجابــی« از ُبعــد جامعه شــناختی قابــل بررســی و تبیین 
اســت. قطعًا مقابله مؤثر با بدحجابی به عنوان یک آسیب و 
اشــکال مهــم در جامعه اســالمی بــدون فهم درســت و دقیق 
علــل ایــن معضــل شــدنی نیســت. از همیــن  رو به مناســبت 
واقعــه 17 دی بــه بررســی علــل بدحجابــی در جامعــه امــروز 

ایران پرداخته شده است.

     دو منظر ُخرد و کالن 
ما وقتی بــه مقوله حجــاب نگاه می کنیــم باید بیشــتر دنبال 
ایــن باشــیم کــه یــک تحلیــل درســت چــه از منظــر تحوالت 
ســاختاری و کالن و چــه از نظــر تحوالت ُخرد داشــته باشــیم 
و این مســائل را به درســتی فهم و صورت بندی کنیم. قطعًا 
به دلیل تحوالت در جامعه ما، پوشــش زنان شکل متکثری 
بــه خــودش گرفتــه اســت. بدحجابــی در ایــران معلــول دو 
دسته شــرایط ســاختاری و کالن و شــرایط ُخرد یا به اصطالح 
عاملیت ُخرد است. برای توضیح مقدمه ای عرض می کنم. 
چــه در بحــث علت یابــی، چــه در بحــث راهــکار، ما بایــد مّد 
نظرمان باشــد که جامعه ایرانــی جامعه ای به شــدت متکثر 
اســت. بنابراین از آنجایی که علت بی حجابــی در جامعه ما 
می توانــد متکثر باشــد، تجویز متناســبش هم متکثر اســت. 
این نکته به این معناســت که ما هر کــدام از علل بدحجابی 
را که بحث می کنیم باید اینطور در نظر بگیریم که یک وزنی 
دارد در خصوص پدیــده بدحجابــی در ایــران و در عین حال 
ممکن اســت دربــاره یک مــوردی دو ســه علت هم پوشــانی 

داشته باشند.
دربــاره پدیــده بدحجابــی در ایــران بایــد ببینیــم درواقــع 
بی حجابی اولیه و یــا ثانویه )بدحجابی زنــان و دخترانی که 
در پیشینه خودشان محجبه بوده اند( چگونه برای ما قابل 

فهم می شود و چگونه می توانیم آن را تبیین بکنیم؟

     بسط مدرنیزاسیون 
بخشــی از مســئله مرتبــط بــا علــل ســاختاری اســت. یعنــی 
تحوالت ســاختاری که در جامعه ما وجود دارد و براســاس آن 
زندگی امروز ما بسیار تحول پیدا کرده است. ما االن در عرصه 

فرهنــگ بازیگرانی را داریم که در گذشــته اینها را نداشــتیم یا 
حیطــه تأثیرشــان مثل امــروز نبوده اســت؛ مثــاًل رســانه ها. ما 
گر رادیو تلویزیون داشتیم این رادیو تلویزیون ها توسط  قباًل ا
دولت ها و بنگاه هــای متمرکِز محدود مدیریت می شــدند اما 
االن رســانه های مجــازی را داریــم، پیام رســان ها را داریم که 
تقریبًا هر کاربــری خود می تواند یک رســانه باشــد. تعامل دو 
سویه هست بین منبع پیام و گیرنده پیام وجود دارد یعنی ما 
کنش هایی که به یک پیام نشان می دهیم درواقع اجازه  با وا
اســتمرار یا عدم اســتمرار آن پیام را می دهیم. امروز رســانه ها 
با رســانه های گذشــته متفاوت اند و ماهیت اســتفاده کاربر از 
رســانه به شدت متفاوت شــده است. رســانه ها درحالی که به 
عاملیت کاربر و مصرف کننده میدان می دهند مدرنیزاسیون 
را بسط می دهند. به خاطر همین ما نباید خیلی انتظار داشته 
باشــیم کــه رســانه های مــدرن نــدای حجــاب را ســر بدهند. 
درســت اســت که بعضــی از رســانه ها  تبلیغ حجــاب می کنند 
اما این به معنای این نیســت که کلیت رسانه در خدمت ایده 
حجاب اســت. کلیــت رســانه امــروز در خدمــت نقــد و فاصله 
گرفتن از الگوی مطلوب حجاب اســت و البته در کنار موضوع 
حجــاب، مباحثــی چــون هنجارهــای جنســی، رفتارهــای 
جنســی، مدیریت بدن، ُمد، آرایش و این مقوالتی که درواقع 
طیــف پیرامونــی مســئله حجاب هســتند اینهــا همــه االن در 
خدمت گفتمان مدرن اســت. فضای جریــان غالب فرهنگ 
و رســانه، فضای حجــاب نیســت. این فضــا، فضــای منتقد 

حجاب و فضای مدیریت بدن و فضای مصرف است.

     مسئله کانونِی گفتمان های درگیر در ایران
یــک مســئله مهــم در اینجا این اســت کــه ایده حجــاب یک 
ایده سیاســی شــده اســت. به این معنــا کــه در تقریبــًا یکصد 
سال اخیر مسئله کانونِی گفتمان های درگیر در ایران مسئله 
حجاب اســت. البتــه نمی خواهــم ادعا کنــم که حجــاب به 
عنوان نقطه کانونی مناقشــات همیشــه اهمّیت یکنواختی 
داشــته اســت؛ در برخــی از اوقــات حجــاب مســئله کانونــی 
اختالفــات بــوده و در یــک دوره هایــی مســئله کمرنگ تــری 
شــده اســت. بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی در ســال 57 
می توانیــم بگوییــم در ایــن 40 ســال، حجــاب فصــل ممیــز 
گفتمان هــای درگیر شــده اســت. حجــاب تبدیل بــه الگوی 
انقالبیونی شــد که مسئله شان اسالم بود؛ اســالم و انقالب به 
روایــت روحانیــت. چادر هم تبدیل شــد بــه مقولــه گفتمانی 
و درواقــع همنشــین مســئله حجاب شــد. ایــن معنایش این 
اســت که هر وقــت گفتمان حجــاب، گفتمــان چــادر، اعتبار 
سیاســی اش پررنــگ باشــد حجاب یــا پوشــش های چــادر و 
نزدیــک بــه آن هــم در جامعــه رواج پیــدا می کننــد و هــر گاه 
این گفتمان اقتدارش ضعیف شــود نشــانه او هــم در جامعه 

تضعیف می شود.

     تفسیرهای فردی از حجاب
در عین حال ســطحی از بدحجابــی در ایران به ســطوح ُخرد 
و عاملیت های فــردی برمی گردد. ببینید مــا وقتی از حجاب 

یا بدپوشــی صحبت می کنیم باز خود مســئله بــودن حجاب 
گــر بخواهیــم ایــن مســئله را  یــک مســئله گفتمانــی اســت. ا
درســت بفهمیــم بایــد در نظــر بگیریم کــه ســوژه ایرانــی چه 
ویژگی هایــی دارد؟ یک جــوان چه درکــی از خود، چــه درکی 
از هنجــار و چــه درکــی از ارزش دارد و بــا ارزش هــا و هنجارهــا 
ح می کنم  چگونه روبــرو می شــود؟ مــن اینجا بحثــی را مطــر
تحــت عنــوان مواجهــه بازاندیشــانه. منظــورم از مواجهــه 
بازاندیشــانه این اســت که همه ما االن وقتی بــا دین مواجه 
می شــویم یــک تفاوتی داریــم با کســی کــه 50 ســال پیش با 
دیــن مواجهه پیــدا می کــرد. انســان مــدرن ایرانــی و در واقع 
سوژه ایرانی امسال با ارزش ها و هنجارها مواجهه انتقادی، 
انتخابی و بازاندیشــانه دارد؛ یعنی ســبک، سنگین می کند. 
در بیــن تکالیفــی کــه دارد بعضــی وقت هــا برخــورد انتخابی 
می کند و یــک واجب را کنار می گــذارد، یک واجــب را ُپررنگ 
می کنــد. بــرای بعضــی از واجب هــا درواقــع تفســیر دیگــری 
می کند. مــا االن بــا ســوژه ای مواجه هســتیم کــه از حجاب و 
پوشش به شدت تفســیرهای فردی شــده و بازاندیشی شده 
دارد. وقتی بــه جوان امــروز می گویــی که حجاب بــرای این 
اســت که تو به لحــاظ جنســی مصــون بمانی، ممکن اســت 
جوان امروز این را نفهمد. او این تفســیر را می کند که آیا واقعًا 
گر این را  بین حجاب و ســالمت جنسی ارتباط برقرار اســت؟ ا
نفهمد ممکن اســت با الگوی مطلوب حجاب ارتبــاط برقرار 
نکند. ما بــا آدم هایی مواجه هســتیم که نمــاز می خوانند اما 
بخشــی از موی سرشــان هم بیرون اســت یــا ممکن اســت با 
نامحرم هم ارتباط داشته باشند.در واقع ما با یک دین داری 
متکثــر، بازاندیشــانه، انتخابی و مبتنــی بر تصمیم ســر و کار 
داریم. آدم هــا تصمیم می گیرند بخشــی از حجاب را داشــته 

باشند، بخش دیگرش را نداشته باشند.

     رژیم های زیبایی شناسی در جامعه 
اساســًا در پدیده هایــی مثــل حجــاب و پوشــش و بعضــی 
پدیده هــای دیگــر، براینــد آن چیــزی کــه در جامعــه اتفــاق 
می افتــد نــوع دیالکتیکی اســت که بیــن مــرد و زن در جامعه 
جامعــه  در  زیبایی شناســی  رژیم هــای  وقتــی  دارد.  رواج 
تغییــر کرد هــم بــرای مــردان تغییــر می کند هــم بــرای زنان. 
ک هایــی که یــک مرد بــرای انتخــاب همســر دارد به زنی  مال
که می خواهد انتخاب کند ســیگنال می فرستد که این گونه 

بپوش، هنجارهای من این است.

     بایسته های متکثر تبلیِغ حجاب
اینکه چــه کنیم افــراد به حجاب جذب شــوند بحث مســتقلی 
تحت عنــوان بایســته های تبلیغ پوشــش مطلوب یــا حجاب 
ایــده آل را می طلبد. چه بایســته هایی را مدنظر داشــته باشــیم 
تا بتوانیــم افــرادی را که بــه اصطالح بدپوشــش هســتند یا بی 
حجاب هســتند به ســمت حجاب دعــوت و جلب کنیــم؟ این 
بایسته ها یک طیف متکثری هستند، یعنی کسانی که شبهه 
دارند راجع به حجــاب یا عوامل دیگــر و... در مقابل هــر کدام از 

اینها ما باید یک بایسته های تبلیغی متفاوتی داشته باشیم.    

در پدیده هایی 
مثل حجاب و 

پوشش و بعضی 
پدیده های دیگر، 

برایند آن چیزی 
که در جامعه 

اتفاق می افتد 
نوع دیالکتیکی 

که بین  است 
ن در  مرد و ز

واج دارد.  جامعه ر
یم های  ژ وقتی ر
یبایی شناسی  ز
در جامعه تغییر 

کرد هم برای مردان 
تغییر می کند 

هم برای زنان. 
که  ک هایی  مال

یک مرد برای 
انتخاب همسر 

دارد به زنی 
که می خواهد 
کند  انتخاب 

سیگنال 
که  می فرستد 

گونه بپوش،  این 
هنجارهای من 

این است

حجاب
مسئلٔه ݡکانونِی ݡگفتمان ها
در ایران است

تحلیل جامعه شناختی »علل پدیده بدحجابی« 

دکتر محمدتقی کرمی
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     معارضه فرهنگی استعمارگران 
علیه ملت ها

»اســتعمار فرهنگــی« یکــی از ابعــاد مهــم پدیده اســتعمار در 
طــی قــرون متمــادی بــوده اســت. موضوعــی کــه می توان 
از آن بــه عنــوان »معارضه فرهنگــی« علیه ملت هــا نام برد: 
»اســتعمارگران در دوران اســتعمار، یکــی از اولیــن کارهایی 
کــه می کردنــد، ایــن بــود کــه فرهنــگ خودشــان را وارد آن 
منطقه تحــت نفوذ اســتعماری کننــد. یعنی این را حســاب 
شــده می کردند؛ نه به این معنا که لشکریانشــان می آمدند، 
ســال ها می ماندند و فرهنگ قهرا منتقل می شــد؛ نه. برای 
گــر یک وقــت قدرتمندان  ایــن کار، محاســبه می کردند... ا
عالــم و کســانی کــه می تواننــد کاری بکنند، مالحظــه کنند 
کــه بخشــی از فرهنــگ یــک کشــور، مزاحــم آنهــا و معارض 
منافــع آنهاســت، بدیهی اســت کــه بــا آن بخــش، معارضه 

فرهنگی می کنند«. 
اســتعمارگران برای آنکه در کشــورهای تحت تســلط و نفوذ 
خــود، زمینه هــای مقاومــت و ایســتادگی را از بیــن بــرده و 
اســتیالیی همه جانبه یابند، به »نابودی هویت، فرهنگ و 
ســنت های ملت ها« پرداختند و وقتی »از قرن های شــانزده 
و هفده که وارد سرزمین های شــرق- از جمله سرزمین های 
اسالمی- شدند، برای اینکه بتوانند کاماًل کمند اسارت را به 
دســت و پای این ملت ها ببندند و اسیرشــان بکنند، شــروع 
کردند آن ها را نسبت به گذشته خود، نسبت به داشته های 
خود، نسبت به مذهب خود، نســبت به آداب خود و نسبت 
بــه لباس خــود بدبیــن کــردن... یعنــی دینــش را، اخالقش 
را، لباســش را، خطــش را، گذشــته اش را و مفاخــرش را کنار 
بگذارد و فرامــوش بکنــد، اما فرهنــگ غربــی، آداب غربی، 

رسوم غربی، تفکر غربی و روش و منش غربی را بپذیرد.«

     همکاری جریان روشنفکرِی وابسته 
و رضاخان پهلوی

معارضه فرهنگــی و نابــودی ُبنیان های فرهنگ اســالمی-
خ  ایرانی در ایران به عنوان کشور تحِت نفوذ انگلستان نیز ُر
داد. »جریان روشــنفکری بیمار« و »حکومت دست نشــانده 
پهلــوی« دو بــازوی عملیاتی اســتعمارگران در ایــن معارضه 
بودند. »غرب مســلط به فن آوری و علم، روزی که خواســت 
در ایــران، پایــگاه تســلط خــودش را مســتحکم کنــد، از راه 
روشــنفکری وارد شــد... کســی که بــه نفع فرهنــگ غربی - 
یعنــی در حقیقت، بــه نفع ســلطه غرب بــر ایــران - و به نفع 
اســتعمار بــه وســیله انگلیــس، در آن روز بزرگ تریــن قــدم را 

برداشت، رضاخان بود.« 
دچــار  اساســًا  غــرب  بــا  مواجهــه  در  دربــاری  روشــنفکرِی 
»انفعــال« شــد و نســخه ای جــز »تقلیــد و تســلیم« نداشــت. 
طبق اســناد تاریخــی »اولین کســانی که با موج بــه اصطالح 
مدرنیتــه مواجــه شــدند شــاهزاده ها، رجــال دربــار قاجــاری 
]بودنــد[.  روز  آن  سیاســی  متنفــذ  شــخصیت های  و 
گر  روشــنفکرهای درجه اول ما نیز عقیده شــان این شــد که ا
ایران بخواهد پیشرفت کند، باید از فرق سرتا پا غربی کامل 

بشــود! ایــن، یعنــی تقلیــد محــض. و همین طــور هــم عمل 
کردند.« و از ســوی دیگــر نیز »ُچمــاق رضاخــان« بزرگ ترین 
ضربه هــا را بر پیکره هویــت و فرهنگی ایرانی- اســالمی وارد 
ســاخت. »او را انگلیســی ها از میان فوج قزاق پیدا کردند به 
ک و بی محابا احتیاج داشتند آوردند و دست  یک قلدر بی با
او سالح دادند! دســت، پشــتش زدند، او را آوردند تا به مقام 
ســلطنت رســاندند، بعــد مقاصــد خودشــان را بــه وســیله او 
اعمال کردنــد! آن کاری را کــه می خواســتند در این مملکت 
بکنند به وســیله او کردنــد. آن ضربه ای را که می خواســتند 
به دیــن، بــه روحانیت، بــه ســنت های قدیمــی و ملــی این 
کشــور و به پایه های دینــی و اعتقــادی این کشــور بزنند، به 

وسیله او زدند.«

     توطئه کشف حجاب
با همکاری جریان روشــنفکرِی وابســته و حکومــت پهلوی 
گون اجرا شــد. »در  برنامــه ای ضد دینــی در عرصه های گونا
آموزش و پرورش به یک شــکل، در مسئله کشف حجاب به 
کز مذهبی به وسیله رضا  یک شــکل، در مســئله کوبیدن مرا

خان به یک شکل.«
 از جمله ابعــاد مهم این برنامــه برای از بین بــردن پایه های 
دینی و فرهنگــی ملت ایــران از بین بردن »عفــاف و حیاء« و 

»جایگزینی هرزگی و عیاشی« بود. 
در تاریــخ کشــور مــا ثبــت شــده اســت کــه »پیــش از انقالب، 
تبلیغــات رســمی و عمومی و همیشــگی کشــور مــا، تبلیغاتی 
بود که مردم را به فحشــا و هرزگی و عیاشــی سوق می داد... 
این امــر به طور عمــد در محیط هــای جوان... برای ســرگرم 
کردن و فاسد شدن نسل، تشدید می شــد. وقتی که جوانان 
یک نســل فاســد شــدند، دیگر ملتی وجود نــدارد و مقاومتی 
کشــف حجــاب در چنیــن  بــه چشــم نمی خــورد.« توطئــه 
چارچوب و روندی قابل فهم اســت. خیانتی که با همکاری 
روشــنفکران و رضاخــان و برای نابــودی یکــی از مولفه های 

قدرِت فرهنگی ایران اسالمی انجام شد.
 »طبق نقشه دشمنان اســالم و ایران، به کمک روشنفکران 
کــه زن  آن روز متصــل بــه دربــار پهلــوی، تصمیــم گرفتنــد 
ایرانــی را از دائــره عفــاف و حجــاب خود بیــرون کننــد و این 
نیــروی عظیــم ایمانــی را کــه بــه برکــت عفــاف، زن همواره 
در جوامع مســلمان وجود داشــته اســت، نابود کننــد و بر باد 
بدهند...کشــف حجاب، از بین بردن آن حائل و فاصله ای 
کــه در اســالم میــان دو جنــس قــرار داده شــده اســت... این 
اقدام را بــا چمــاق، رضاخــان در داخل کشــور انجــام داد... 
برداشــتن حجــاب، مقدمــه ای بــرای برداشــتن عفــت بود؛ 
بــرای برداشــتن حیــا در جامعــه اســالمی بــود؛ برای ســرگرم 
کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای 

اینکه از همه کارهای دیگر بمانند.« 
توطئه ضدملی و ضداســالمِی کشــف حجاب به خشن ترین 
شــکل ممکن توســط پهلــوی اول عملیاتی شــد. »رضاخان 
قلدر وقتی خواســت از غرب برای ما ســوغات بیــاورد، اولین 
چیزی کــه آورد، عبــارت از لبــاس و رفع حجاب بــود؛ آن هم 

بــا زور ســر نیــزه و همــان قلــدری قزاقــی خــودش!... زن هــا 
حــق نداشــتند حجابشــان را حفــظ کننــد؛ نــه فقــط چــادر- 
گــر روســری هــم سرشــان  کــه برداشــته شــده بــود- ا چــادر 
می کردند و مقــداری جلــوی چانه شــان را می گرفتند، کتک 

می خوردند.«

     مقاومت زنان مسلمان ایرانی
هرچنــد توطئه کشــف حجــاب و جایگزینی هرزگــی به جای 
حیاء و عفت با خشــونت تمام در کشــور اجرا شــد امــا »ایمان 
عمیق ملت ایران نگذاشــت« اهداف دشــمنان و عواملشان 
محقق شــود. »زن های مســلمان ما با وجود ســختگیری ها 
در طول زمان، در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند؛ 
بعد از رفتن رضاخان به نحــوی، در زمان خود او به نحوی، 

در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.«
 زنــان مســلمان ایرانــی بــا هدایــت علمــاء بــا تمــام قــدرت از 
»هویت« خــود دفاع کرد و اجــازه ندادند فرهنــگ بی حیایی 
حکومــت  ســال های  تمــام  در  شــود.  گیــر  فرا بی عفتــی  و 
اســتبدادی پهلــوی ایــن توطئــه دشــمن و مقاومــت ملــت 
ادامه داشت. زنان علی رغم همه این فشارها و توطئه ها در 
روزهای انقــالب نیز در »صف مقــدم مبارزات« قــرار گرفتند. 
در آن روزهــا، »وقتــی نهضــت اســالمی بــه مرحلــه انقــالب 
اســالمی رســید و زنان با همان برداشــت طبیعی که از اســالم 
در جامعــه زنانه بود، جلــو افتادند؛ امام فرمودند - و درســت 
گــر زنــان در ایــن نهضــت همــکاری  کــه: ا هــم فرمودنــد - 
گــر زن ها در  نمی کردنــد، انقالب هــم پیــروز نمی شــد. یقینًا ا
داخــل خیابان هــا و در راهپیمایی هــای عظیم حضــور پیدا 
نمی کردنــد - آن حضــور عظیــم و باشــکوه زنــان در دوران 

انقالب - انقالب پیروز نمی شد.«

     مبارزه ادامه دارد...
ایــران و به خصــوص زنــان  در مبــارزه ای تاریخــی، ملــت 
مســلمان ایرانــی توانســتند بر توطئــه دشــمن فائق آینــد اما 
دشــمن همچنان برای بازیابی ُســلطه خــود توطئه می کند. 
»حیا و عفاف« یکی از عوامل »اقتدار مّلی« اســت که دشمن 
آن را هدف گرفته و  »دنبال این اســت که این عوامل اقتدار 
مّلی را از بین ببرد؛ هدف دشــمن این اســت. ایمــان را از بین 
ببرد، حیا و عفاف را از بین ببرد، پایبنــدی به مبانی دینی را 
کمّیــت دیــن را از بین ببرد،  از بین ببــرد، اعتقاد راســخ به حا
عــّزت مّلــی را مخدوش کنــد، حرکت علمــی را متوّقــف کند، 
دســتگاه ها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشــور و اقتدار 

مّلت اند، اینها را تضعیف کند.«
 امروز »رخنه« و »نفوذ فرهنگی« راهبرد دشــمن برای هدف 
قــرار دادن مؤلفه هــای هویــت ایــران اســالمی و در نتیجــه 
تضعیــف و نابودی قــدرت و اقتدار ماســت. و اینگونه اســت 
کــه »مبــارزه« بــرای صیانــت از هویــت و ارزش هــای دینی و 
ملی و حفــظ و تعمیــق مولفه هــای قــدرت ایران اســالمی در 
مقابل ســیل ُبنیــان برافکن توطئه های دشــمنان مســتکبر 

همچنان ادامه دارد.    

وقتی نهضت 
اسالمی به 

مرحله انقالب 
اسالمی رسید 

و زنان با همان 
برداشت طبیعی 

که از اسالم در 
جامعه زنانه بود، 

جلو افتادند؛ 
امام فرمودند 

-و درست هم 
که:  فرمودند- 

گر زنان در این  ا
نهضت همکاری 

نمی کردند، 
وز  انقالب هم پیر

نمی شد. یقینًا 
ن ها در داخل  گر ز ا

خیابان ها و در 
راهپیمایی های 

عظیم حضور 
پیدا نمی کردند - 
آن حضور عظیم 

و باشکوه زنان 
در دوران انقالب 
وز  - انقالب پیر

نمی شد

سوغات فرنݡگی
با طعم سرنیزه

تبیین تاریخی توطئه »کشف حجاب«
 براساس بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای

توطئه »کشف حجاب« برنامه ای استعماری بود که با همکاری روشنفکران 
ایـران  و وابسـته و رضاخـان، در جهـت تعمیـق فرهنـگ غربـی در  غـرب زده 
اسـامی اجـرا شـد. مـردم ایـران بـا رهبـری علمـای دیـن در مقابـل این توطئه 
کـرده و ایـن مقاومـت بـه قیام هایـی چـون »قیـام مسـجد گوهرشـاد« در  ایسـتادگی 
تیرمـاه ۱۳۱۴ منتهـی شـد. در طـول سـالیان اسـتقرار دیکتاتـوری پهلـوی انواع و اقسـام 
برنامه هـا و اقدامـات بـرای زدودن فرهنـگ »حیـاء و عفـاف« از کشـور پیـاده شـد و ایـن 
مبارزه میان ملت مسلمان و استعمارگران عواملشان سالیان متمادی ادامه یافت. در 
متـن زیـر ضمـن مـرور زمینه هـای تاریخـی توطئـه کشـف حجـاب، بـه بررسـی اقدامات 
خشـونت بار رضاخـان در ایـن زمینـه و مقاومـت زنـان مسـلمان ایرانـی در مقابـل ایـن 

جریـان براسـاس بیانـات رهبـر انقـاب اسـامی پرداختـه شـده اسـت. 
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در نوع و شــکل پوشــش زنــان ایرانــی تأثیــر چندانی بــر جای 
دوره  در  زنــان  پوشــش  دگرگونــی  مقدمــه  بگــذارد. 
ناصرالدین شــاه به دنبــال مســافرت وی به اروپا فراهم شــد. 
ســفر شــاه به اروپــا و مشــاهده بالرین هــای ســن پترزبورگ در 
روســیه و طرز لباس آنها وی را بر آن داشت که پس از بازگشت 
به ایــران زن های حرم خــود را به لبــاس آنهــا درآورد. اما نبود 
شــرایط مســاعد برای عمومی کردن این رفتار ســبب شد این 
فضــا فقــط تاحــدودی در اندرونی دربــار برقــرار گــردد. زمینه 
ج از منــزل زنــان بــا تأســیس مــدارس  تغییــر در پوشــش خــار

دخترانه در سال 1282. ق از سوی اروپاییان فراهم شد. 
تجددگرایــی و تبعیــت از ظواهر تمــدن غربــی در دوره قاجار 
سیری نســبتًا کند داشــت و عمدتًا خانواده اعیان و درباریان 
با این مقوله درگیر شــده بودند. اما سیر تجددگرایی سطحی 
با روی کار آمدن ســردار ســپه در پی کودتای 1299 و به ویژه 

بعد از تغییر سلطنت، شدت بیشتری گرفت. 
رضاخــان، در ابتــدای کار، تظاهــر بــه دیــن داری می نمود و 
ارتباط بســیاری بــا علمــا داشــت و در مراســم های عــزاداری 
شــرکت می کرد. این رفتار رضاشــاه تا زمانی ادامه داشــت که 
حکومت و قدرت ســلطنت وی تثبیت شــد. با تثبیت قدرت 
رضاشاه، آرام آرام سیاست های ضدمذهب وی اجرا شد. اما 
پایبندی مردم بــه عقاید دینــی و ممکن نبــودن پیش بینی 
عکس العمل مردم در برابر سیاست حجاب زدایی، حکومت 
و روشنفکران غرب زده را به مقدمه چینی وادار کرد. از جمله 
زمینه چینی ها برای کشــف حجاب می توان به اقدامات زیر 

اشاره کرد:

     حساسیت سنجی جامعه 
گاهی حکومــت از ســطح عکس العمل مــردم در  به دلیــل ناآ
برابر اقدامات تجددمآبانه، رضاشــاه به سنجش حساسیت 
دینی مــردم اقدام نمــود. بــرای اجرای ایــن برنامــه خانواده 
رضاشاه در عید نوروز 1306 هنگام تحویل سال در حرم 
حضــرت معصومــه)س( حاضــر شــدند. درحالی کــه 
حرم مملــو از جمعیــت بود، خانــدان دربار به کشــف 
حجــاب اقــدام نمودند کــه ایــن حرکت بــا اعتراض 
مردم مواجه شــد، اما کســی جــرأت تعــرض به خود 
نداد. خبر به شــیخ محمدتقی بافقی رســید. شــیخ 
گــر مســلمان هســتید حضــور شــما با  پیــام داد کــه ا
گر مســلمان نیستید  این وضعیت در حرم صحیح نیســت و ا
باز هــم نباید در حــرم بمانیــد. پیغــام شــیخ تأثیــری در رفتار 
خاندان پهلــوی نداشــت؛ بنابراین شــیخ با حضــور در محل 
این رویــداد، به شــدت بــا خانــواده رضاشــاه مخالفــت کرد. 
مخالفت او آنقدر شــدید بود که رضاشــاه ســریعًا خود را به قم 
رســاند و با چکمــه وارد حــرم شــد و بعد از جســارت به شــیخ، 
دســتور دســتگیری و تبعیــد وی را صــادر کــرد. بــا وقــوع این 
حادثه، رضاشــاه دریافت که اجرای سیاســت کشف حجاب 
مسیر دشــواری را پیش رو دارد؛ بنابراین برنامه های دیگری 

را برای آماده سازی فضای جامعه اجرا کرد.

     قانون متحدالشکل کردن لباس
از برنامه هــای دیگــری که مقدمــه اجرای کشــف حجاب به 
شــمار می آمــد، برنامــه »اتحــاد شــکل البســه و تبدیــل کاله« 
بود. براساس قانون مصوب جلسه 6 دی ماه 1307 مجلس 
شورای مّلی، کلیه اتباع ذکور ایرانی در داخل مملکت مکّلف 
گرچه  گردیدنــد که بــه لبــاس متحدالشــکل ملبــس شــوند. ا
قانون هشــت طبقــه از درجــات مختلف روحانیان مســلمان 
و غیرمسلمان را مســتثنا کرده بود، با ســخت گیری هایی که 
شــد، عماًل روحانیان در تنگنای شــدیدی قــرار گرفتند تا چه 
رسد به اشخاصی که در لباس روحانیت نبودند. اجرای این 

سیاست نیز با زور و شدت همراه بود. 
هدف از اجــرای ایــن برنامــه از نظر رضاشــاه هم رنگ شــدن 
بــا جهان بــود تــا تمســخر نشــویم. رضاشــاه خطاب بــه یکی 
از دولتمــردان در توجیــه کاله فرنگــی گفتــه اســت: »آخــر من 
می خواهم هم رنگ شــویم که ما را مسخره نکنند«. این فرد 
در ادامه گفته است: »در دلم گفتم زیر کاله است که مسخره 

می کنند و تقلیدهای بی حکمت«. 
از دیــد طراحــان کشــف حجــاب، مخالفــت مــرد بــا حضــور 
مانــع  معابــر عمومــی، می توانســت  بی حجــاب همســر در 
اصلــی پیشــرفت برنامه کشــف حجــاب باشــد؛ ازایــن رو آنها 
در برنامه هــای اولیه خود تغییــر ذهنیت سرپرســت خانواده 
را مدنظــر قــرار دادنــد و بــدان جنبــه رســمی و قانونــی نیــز 
بخشــیدند. اجرای ایــن برنامه در چند شــهر کشــور، از جمله 
قم، جهرم و شهرهای مرزی کردستان و بنادر و دشتستان با 
مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه شد که به کشته و زخمی 

شدن عده بسیاری منجر گردید.

     گسترش مدارس به سبک اروپایی
یکــی از ابزارهــای جدی کشــف حجــاب، بهره گیــری از نظام 
آموزشــی بــرای تربیــت نســلی موافــق با کشــف حجــاب بود. 
غ التحصیــالن این مــدارس فقط در  تــا قبــل از ســال 1307 فار
مقطــع ابتدایی بودنــد و درباره دوره متوســطه، تا قبــل از این 
غ التحصیلی ثبت نشــده اســت. اما در ســال 1307  ســال، فار
غ التحصیــالن نخســتین دوره مــدارس متوســطه  شــمار فار
دخترانه به چهل نفر رسید و تا سال 1312 بالغ بر 235 نفر شد.

محتــوای آموزشــی این مــدارس، در کنــار اجــرای برنامه های 
جشــن و خطابــه در ذم حجــاب و مــدح بی حجابــی و انجــام 
حرکات ورزشی و سرودهای مخصوص با ظاهری بی حجاب، 
مدارس دخترانــه و دانشســراهای مقدماتی را محل مناســبی 

برای ترویج فرهنگ بی حجابی نموده بود. 
عالوه بــر اینها مقــدر گردید مــدارس ابتدایــی تا ســال چهارم 
به صــورت مختلط باشــد، و کالس های درس با پســربچه ها 
معلم هــای زن  و  ســاله  ســیزده  و دختربچه هــای دوازده، 

تشکیل شود.

     تأسیس کانون بانوان
ایــن کانــون در ســال 1314 بــه دســتور رضاشــاه و بــا حمایت 

وزیــر فرهنگ، علی اصغر حکمت، تأســیس شــد. بدرالملوک 
بامداد درباره هدف اصلی کانون بانوان، که شــمس پهلوی 
ریاست افتخاری آن را بر عهده داشت، نوشته است: »ضمن 
ســایر اقدامات، منظور اصلی یعنی تــرک چادر ســیاه متدرجًا 
پیشــرفت می کرد. به این طریق کــه زنان عضــو جمعیت، با 
راضی کــردن خانواده های خود یکی یکی به برداشــتن چادر 
مبــادرت می کردنــد و در مجالس ســخنرانی، ســایر بانــوان را 
تشــویق بــه تــرک آن می کردنــد؛ به طوری کــه در هــر نوبت از 
مجالس و اجتماعات کانــون، عده تازه ای از بانــوان، بدون 
چادر حضــور می یافتنــد«. از ســوی دیگر به دســتور رضاشــاه 

پلیس از زنان بی حجاب حمایت می کرد.
 

     سفررضاشاه به ترکیه
دربــاره شــیفتگی رضاشــاه بــه ترکیــه و اقدامــات آتاتــورک و 
الگوپذیــری از وی، حتــی قبل از ســلطنت رضاشــاه، مطالب 
بسیاری گفته شده است. از جمله روزنامه »مورنینگ پست« 
در شــماره 20 مهــر 1303 خــود در مقالــه ای بــا عنــوان »مــرد 
توانای ایران« به این شــیفتگی اشــاره کرده و نوشــته اســت: 
کارهــای بــزرگ و عملیــات نظامــی  »رضاخــان نســبت بــه 
همســایه ترک خــود، مصطفی کمال، بســیار شــیفته شــده و 
در تقلیــد از برنامه سیاســی او نیــز تردیدی بــه خــود راه نداده 
است«. رضاشاه در اولین و آخرین سفر خارجی خود به ترکیه 
در 12 خــرداد 1313، بــا سیاســت های اســالم زدایی آتاتــورک 
آشــنا شــد و بیش از پیش مجذوب وی گردید؛ به گونه ای که 
در سخنان خود چنین گفت: »به واســطه برداشتن خرافات 
مذهبی در مدت ســلطنت من، هر دو مّلت بعد از این، با یک 
روح صمیمیــت متقابــل دســت در دســت هــم داده و منــازل 

سعادت ترقی را طی خواهند کرد«. 
تأثیر ســفر رضاشــاه به ترکیــه آن قــدر زیاد بــود کــه وی پس از 
ســفر به مستشــارالدوله صادق، ســفیر کبیــر ایــران در ترکیه، 
گفت: »هنوز عقب هستیم و فورًا باید با تمام قوا به پیشرفت 
ســریع مردم خصوصًا زنان اقدام کنیم«. صدراالشراف نیز در 
خاطرات خود از تأثیر سفر ترکیه بر رضاشــاه یاد کرده و نوشته 
اســت: »رضاشــاه پس از مســافرت به ترکیــه در اغلــب اوقات 
ضمن اشــاره به پیشــرفت ســریع ترکیه از رفع حجاب زن ها و 

آزادی آنها صحبت و تشویق می کرد«.
 به گفته حســن ارفع »او به دیدار همتای ترکــش آمده بود تا 
بیاموزد و با دیدار از یک کشــور پیشــرفته تر، از پیشــرفتی که 
در ترکیه حاصل آمده بود، بهره فراوان برد و پس از بازگشــت 
بی درنگ دســت به کار شــد تا آنچــه را در آنجــا آموخته بود، 

به کار گیرد«. 
کــه آتاتورک  یحیــی دولت آبادی نیــز نوشــته اســت: ازآنجا
دعــوت متقابــل را پذیرفتــه بــود، رضاشــاه می خواســت تــا 
زمــان بازدیــد او، ایران را بــا چنان ســرعتی مدرن ســازد که 
آتاتــورک عقب ماندگــی نســبی ایــران را مشــاهده نکنــد. بر 
این اســاس اعمال زور و خشــونت، در اجرای برنامه کشف 

حجاب، الزم شد.    

رضاشاه در اولین 
ین سفر  و آخر
خارجی خود 

به ترکیه در 12 
خرداد 1313، با 

سیاست های 
اسالم زدایی 

آتاتورک آشنا 
شد و بیش از 

پیش مجذوب 
گردید؛  وی 

به گونه ای که 
در سخنان خود 

گفت:  چنین 
»به واسطه 

برداشتن خرافات 
مذهبی در مدت 

سلطنت من، 
هر دو مّلت بعد 
از این، با یک 

وح صمیمیت  ر
متقابل دست در 
دست هم داده و 
منازل سعادت 

ترقی را طی 
کرد خواهند 

می خواهم
هم رنگ غرب شویم 

زمینه چینی های رضاخان برای ترویج بی حجابی

حمید هوشنگی

اولین تأثیرپذیــری از غرب در نتیجه جریان تجددطلبی و غرب گرا، در شــکل پوشــش 
ایرانیان، از مردان و در دوره فتحعلی شــاه آغاز شــد. در این دوره رفت وآمد هیئت های 
اروپایی به دربار ایران برای عقد قراردادهای سیاسی و نظامی سبب شد دربار ایران به تدریج با 
تحوالت سیاســی، نظامی و اجتماعی اروپا آشنا شــود. جالب این است که فرانســوی ها در کنار 
بهره گیری از فّناوری های خود در افزایش نفوذ در ایران، چند خیاط فرانســوی را به دربار قاجار 
اعزام کردند تا برای شــاهزادگان قاجار لباس هــای اروپایی و متفاوت از جامعــه ایرانی بدوزند. 
تحفه دانشجویان تحصیل کرده در اروپا برای زنان نیز، ترویج لباس اروپایی بود، اّما نتوانست 
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همان نخست و یا پس از گذشــت چندی از حکومت پهلوی 
اول، خود را از حمایت رضاشــاه عزل کردنــد و حتی به قیمت 

جان نیز حاضر به همراهی با او نشدند.
با همه اینها، چنانچه گفته شــد هر دو گــروه در یک نقطه به 
یکدیگر می رسیدند که آن هم عبارت بود از »ایمان به آرمان 
تجدد و تأییــد روند مدرنیزاســیوِن ضدمذهب در ایــران«. در 
ادامه به برخی نمونه های همکاری و همفکری روشنفکران 

و حکومت پهلوی اشاره می شود:

     علی اصغر حکمت 
عامل مباشر اجرای قانون کشف حجاب

و  همراهــی  جلوه هــای  از  یکــی 
روشــنفکری  جریــان  همفکــری 
حجــاب  مســئله  رضاشــاه،  بــا 
بــود. کشــف حجــاب فرهنگــی و 
ســپس دولتی، روندی بــود که بر 
اســاس انگاره هــای روشــنفکری 
از ترقــی در غــرب، بــا کمــک ماشــیِن زور رضاخانــی محقــق 
شــد. روشــنفکر شــاخصی که در ایــن ماجــرا نقشــی پررنگ و 
اجرایی دارد، علی اصغر حکمت، وزیر معارِف وقت در کابینه 
محمــود جــم اســت. او بــه دســتور رضاشــاه، مســئول تأمین 

مقدمات قانون کشف حجاب شد.
حکمــت، در خاطره نــگاری ایــن واقعــه، ضمــن آنکــه کلیت 
اقدامــات رضاخــان در حــوزه زنــان را بــا عنــوان »بــرکات و 
ســعادات پرده گشــایی زنــان ایــران« می ســتاید، این چنیــن 
ح می دهد کــه روزی شــاه پهلــوی از او خواســت برخالف  شــر
ع وقت مقدمات  تعلل کفیل پیشــین وزارت معــارف، در اســر
کشــف حجاب را فراهم کند. حکمت می نویســد که در پاسخ 
به ایــن دســتور ملوکانــه، با ارائــه تأییــدی ِحکمی - فلســفی 
گفته اســت: »ایــن رســم نه تنهــا برخــالف تمدن اســت بلکه 
برخالف قانون طبیعت اســت زیرا که در دنیــا هیچ دو جنس 
ذکور و اناث در نباتات و حیوانات خلق نشده که جنس ماده 
از جنــس نــر روی خــود را پنهــان کنــد...« بــرای همیــن امر، 
حکمت در جایگاه کفیل وزارت معارف، مقدمات و مراسمی 
را تدارک دیــد تا زنــان ایرانــی را به مرتبــه نباتــات و حیوانات 

ارتقا دهد تا بیش از این خالف تمدن و طبیعت عمل نکنند!
نخستین مراسم در تیرماه 1313 برگزار شد که زنان روشنفکر 
فاطمــه  دولت آبــادی،  صدیقــه  چــون  تحصیلکــرده ای  و 
ســیاح، هاجر تربیت و عــده ای دیگر، کشــف حجــاب کردند 
کــه حکمــت بــرای آنهــا »اجــر جزیــل« به خاطــر ایــن خدمت 
بــه »آزادی بانــوان ایــران« مســئلت می کند. مراســم کشــف 
حجــاب در همیــن حــد توقــف نکــرد و در دیگــر جشــن هایی 
که وزارت معارف در کشــور برپــا می کرد، رقــص و ورزش های 
موزون هم اضافه شد. این اقدامات از سوی محافل مذهبی 
و علما بــا اعتــراض روبه رو شــد کــه حکمــت ایــن اعتراضات 
محافظــه کار«  »مجامــع  ســوی  از  »ارتجاعــی«  حرکاتــی  را 
کنــار  کــه در  می خواَنــد. حکمــت، به صراحــت می نویســد 
این اقدامات »مــاده دیگر برنامــه آن بود که ... یک سلســله 
مقاالت به نظم و نثر در جراید منتشــر گردید که همه به زبان 

پند و انــدرز و انتقاد از عــادت معمولی نقاب و حجاب ســخن 
ج میــرزا را کــه ابیاتــی  می گفتنــد.« او خــود یکــی از اشــعار ایــر
اهانت آمیز نســبت بــه حجاب اســالمی دارد، مثــال می آورد. 
بنابراین یک برنامــه جامع حکومتی و فرهنگــی برای ترویج 
بی حجابــی و مضــرات پوشــش در پیشــرفت جامعــه و زنــان 

تدارک دیده شده بود.
امــا اقــدام و پیشــنهاد نهایــی حکمــت بــه رضاشــاه ایــن بود 
کــه چــون »النــاس علی دیــن ملوکهــم« پــس شاهنشــاه باید 
نمایشگاهی از زنان بی حجاب مقامات عالی مملکت ترتیب 
دهــد تــا ضربــه نهایــی وارد شــود. رضاشــاه پــس از چنــد ماه 
تأخیر، در هفدهم دی 1314 »جلســه تاریخــی رفع حجاب از 
زنان ایران« را در دانشســرای تهــران برگزار کــرد. جمع بندی 
رضاشــاه از این مراســم این طور بود کــه »از امروز ملــت ایران 
در صــف ملــل متمــدن داخــل شــد؛ همیشــه اروپاییــان مــا را 
به واســطه عــادت زن ها بــه حجــاب و جهالت و بی ســوادی 
زنــان مــورد طعــن و شــماتت قــرار می دادنــد ولــی بحمــداهلل 
ایــن عیــب رفــع شــد.« پــس از ایــن رویــداد بــود کــه به علت 
حضور بی حجاب بانوان دربار و ســران مملکتی، به »کشــف 

حجاب« رسمیت بخشیده شد. 

     سیدحسن تقی زاده؛ غرب گرایی و استبداد منور
سیدحســن  دیگــر،  نمونــه 
تقــی زاده از منادیــان غرب گرایی 
اســت.  ایــران  معاصــر  تاریــخ  در 
وصایــای  مبالغه آمیزتریــن  او 
تاریــخ معاصــر  را در  غرب گرایــی 
ایــران از خــود به جای گذاشــت و 
معتقد بــود تنها راه جبــران عقب ماندگی و رســیدن به ترقی، 
پیش از هــر چیز عبارت اســت از: »قبــول و ترویج تمــدن اروپا 
بالشــرط و قید، و تســلیم مطلق شــدن به اروپا و اخــذ آداب و 
عادات و رســوم و تربیت علوم و صنایع و زندگــی و کل اوضاع 
فرنگســتان بدون هیچ اســتثنا )جــز از زبان( و کنار گذاشــتن 
هر نــوع خودپســندی و ایــرادات بی معنــی کــه از معنی غلط 
وطن پرســتی ناشــی می شــود ... به ســخن دیگر: ایران باید 

ظاهرًا و باطنًا و جسمًا و روحًا فرنگی مآب شود و بس.« 
کودتــای 1299، بهتریــن مجــری بــرای نظریــه »قبــول  بــا 
بالشــرط تمدن اروپایــی« پیدا شــد. رضاخان، متولــی ایجاد 
اســتبداد شــد و نــوِر منــور آن را هــم تئوری پــردازان غرب گــرا 
از »عقایــد علمــی و نورانی اروپــا« به عاریــه گرفتنــد و آوردند. 
تقی زاده و همفکرانش به این باور رســیده بودنــد که در نبود 
»مشــروطه خــوب«، »اداره اســتبدادی خــوب، ترقی طلب و 
تمدن دوســت که فرنگی ها آن را اســتبداد منور گویند«، تنها 
شــیوه حکومِت »مفیــد و موافق صــالح« برای جامعــه ایرانی 
اســت. به این ترتیــب، ِاعمال هر نــوع زور و اجبــار و اتخاذ هر 
وســیله ای برای تحقــق آرمــان مدرنیزاســیون، توجیــه خود 
را پیــدا کــرد. تقی زاده بــا »ارائــه تصویــری موحش از مــردم و 
فرهنگ ایــران« و »باال بــردن اروپــا به عنوان غایــت فضایل 
بشــری« مقدمــات الزم را فراهــم کــرد و رضاشــاه بــا »ماشــین 
جنگــی و اجبــار دولتــی« خــود پــس از مدت هــا ضعــف قوای 

یکی از جلوه های 
همراهی و 

یان  همفکری جر
روشنفکری با 

رضاشاه، مسئله 
حجاب بود. 

کشف حجاب 
فرهنگی و سپس 

دولتی، روندی 
که بر اساس  بود 

انگاره های 
روشنفکری از 

ترقی در غرب، با 
ور  کمک ماشیِن ز
رضاخانی محقق 

شد. روشنفکر 
که در  شاخصی 

این ماجرا نقشی 
پررنگ و اجرایی 

دارد، علی اصغر 
یر  حکمت، وز

معارِف وقت در 
کابینه محمود جم 
است. او به دستور 
رضاشاه، مسئول 

تأمین مقدمات 
قانون کشف 

حجاب شد

گرچــه بــا نام  قانــون اســتعماری »کشــف حجــاب« ا
رضاخان پهلوی شناخته شده، اما واقعیت آن است 
که او چه در ایده و فکر و چه در اجرا و اقدام تنها نبوده اســت. 
مجموعه ای از چهره هــای فرهنگی اســتعماری، او را به این 
راه راهنمایی کــرده و در ادامــه، راهش را همــوار کردند. رهبر 
انقالب می فرمایند: »شخصیت های فرهنگی معروف زمان 
رضاشــاه، مثــاًل علی اصغــر حکمــت در قضیه کشــف حجاب 
نقــش ایفــا کردنــد، نقــش اســتعماری ایفــا کردند، یعنــی آن 
پشــت جبهه حقیقــی رضاشــاه اینها بودنــد. رضاشــاه تفنگ 
دستش بوده و اینها کسانی بوده اند که فکر می ساختند و به 
رضاشــاه جهت گیــری می دادنــد کــه او تفنــگ را کجا بــه کار 
ح برخی نمونه های همکاری و  ببرد.« در این گزارش به شــر
همفکری روشــنفکران بــا حکومت پهلــوی در زمینه کشــف 

حجاب پرداخته شده است.
با نگاهی بــه تاریخ، روشــنفکران و تجددخواهان در نســبت 
با روند مدرنیزاسیون رضاشــاه، به دو گروه تقسیم می شوند. 
گروهــی از آنهــا از ایــن پــروژه مدرن ســازی بــا تمــام تــوان 
پشتیبانی کردند و رضاشاه را در هیئت پادشاهی تجددخواه 
کــه به عنــوان یــک موهبــت تاریخــی بــرای اجــرای آرمــان 
ایراِن مــدرن وارد حیات سیاســی و اجتماعی ایرانیان شــده، 
گون  ســتودند. ایــن گروه تــا بــر عهــده گرفتــن مناصــب گونا
حکومــت پیــش رفتنــد و از هیــچ همراهــی چــه در مقــام اجرا 
و چــه در مقــام تئوری پــردازی دریغ نکردنــد. به ایــن ترتیب 
»طبقه متوســط جدید و به ویژه بخش روشــنفکری آن یکی 
از عناصــر و ارکان دولــت مــدرن و بوروکراتیکــی را تشــکیل 
کم وبیــش اســتقرار  کــه در قــرن بیســتم در ایــران  داده انــد 
یافت.« این دســته از منورالفکــران بر این بــاور بودند که این 
اقبــال بلنــد، بهترین فرصت اســت تا بــا کمک قــدرت قاهره 
گرچه نــه به وجــه کامل اما تا جــای ممکن  دولت، تجــدد را ا
و به تدریــج در فرهنــگ و اندیشــه جامعــه ایرانی رســوخ داد. 
در فضای سیاســی کشــور، »حزب تجــدد«، هــم از حامیان و 
بانیان انتقال ســلطنت به خاندان نوســاخته پهلــوی بود، و 
هــم مجموعــه ای از چهره های تجددخــواه را گردهــم آورده 
بود که مطابــق با ریشــه دار بودن مذهــب در جامعــه ایرانی، 
به این نتیجه رســیده بودند که »اصالحات را نه با توســل به 
توده ها بلکه باید از طریق اتحاد با نخبگان قدرت -ترجیحًا 
بــا مــرد قدرتمنــدی ماننــد رضاخــان- ممکــن ســازند.« یک 
تحلیــل جامعه شناســانه نشــان می دهــد کــه افراد شــاخص 
حزب تجدد، از مؤمنین درجه یــک آرمان های مدرن و البته 

مذهب گریز بودند. 
اصــل  گرچــه  ا کــه  بودنــد  هــم  از متجــددان  گــروه دومــی 
و  بودنــد  پذیرفتــه  را  رضاشــاه  اقدامــات  محتــوای  و 
می پســندیدند، امــا بــه دلیــل فضــای اختنــاق و خودکامگی 
کم بر حکومــت و شــخصیت او، مدرنیزاســیون رضاخانی  حا
را ناقص و نهایتًا نوعی از »دیکتاتوری روشــنگر« و »اســتبداد 
منــور« تلقــی می کردنــد. ایــن جنــس روشــنفکران، ِصــرف 
تغییرات فرهنگی را کافی نمی دانســتند و انتظار داشــتند که 
مدرنیزاســیون سیاســی مانند آزادی و حقوق اجتماعی افراد 
هم بــه رســمیت شــناخته شــود. از ایــن رو بعضــی از آنهــا یا از 

قلم روشنفݡکران
پشتوانٔه ݣݣسرنیزه رضاخان

گزارشی درباره همراهی روشنفکران خودباخته با رضاخان

محسن سام
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دی ماه، سـالروز درگذشـت دو اسـتاد برجسته اخاق آیت اهلل شیخ مجتبی 
تهرانـی و آیـت اهلل مجتهـدی تهرانـی اسـت کـه خـود بـه حسـن خلـق شـهره 
بودنـد. بـه همیـن مناسـبت پرونـده ای دربـاره اخـاق خـوش و تأثیـر آن در 

در پرتو معنازندگـی فـردی و اجتماعـی فراهـم نموده ایـم. 
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سرمایه حیات ابدی
عطر ماندݡگار محبت
کمک به مردم حسن خلق یعنی 

مرکزی، قزاِق خیرخواِه روشنفکران شد.
به دنبال همین همفکــری و همکاری دوجانبه بــود که بعدًا 
سیدحســن تقــی زاده مناصــب مختلفــی را در دوره حکومــت 
رضاشــاه تحویــل گرفــت. وزارت امــور خارجــه، اســتانداری 
خراســان، وزیرمختــاری ایــران در لنــدن، وزارت راه و وزارت 
دارایــی، برخــی از مهم تریــن مشــاغل تقــی زاده در دوران 
گذاری  سلطنت رضاشاه است. شاهکار عملکرد او، تمدید وا
امتیــاز نفــت به مــدت 60 ســال دیگــر بــه انگلیس ها بــود که 
آن قدر برای او بدنامی به بار آورد که شــاه پهلوی مجبور شــد 
او را عــزل و بــه ِســَمت وزیرمختــاری بــه پاریس بفرســتد. در 
مقابل هم، تقی زاده افزون بر ایــن خدمات دولتی و اجرایی، 
نقشــی غیرقابــل انــکار در جهت دهــی فکــری و برنامه ریزی 

برای رضاشاه و استبداد منور او بازی کرد. 
 

     محدعلی فروغی
 ناسیونالیسم باستان گرایانه و مذهب گریز

ایدئولــوژی  باســتان گرایی، 
ترویجی روشــنفکران از چند سال 
پیــش از روی کار آمــدن رضاخان 
بود. این رونــد با دســت یافتن به 
تاریــخ  از  مطالعــات مستشــرقان 
ایــران قبــل از اســالم، از یک ســو 
می خواســت پرده از این مقطِع ناشــناخته تاریخ ایران بردارد 
و از ســوی دیگــر، آن را مبنایی بــرای تحول در جامعــه ایرانی 
قــرار دهد. تــا پیش از ایــن، شــناخت ایرانیــان از ایــن دوران، 
محدود به روایات ادبی - اساطیری مانند شاهنامه و یا کتب 
تاریخــی مســلمانان می شــد. امــا مطالعه مستشــرقین بــر آثار 
باستانی ایرانی و نیز آثار به جامانده از یونانیان در روایت تاریخ 
ایران قبل از اســالم، منابع جدیــدی را در اختیــار مورخان قرار 
داد. کتاب هایی مانند »تاریخ ایران باســتان« نوشــته حسن 
کنون به ســبک این عصر  پیرنیا و »تاریخ ایران از اول تاریخ تا
و زمــان« از محمدحســین فروغــی، نمونه های شــاخص این 
تاریخ نگاری روشــنفکری از ایران قبل از اســالم بود. این میل 
بــه باســتان گرایی و تعریف هویــت ایرانیــان با تکیه بــر تاریخ 
قبل از اسالم و حتی آیین های باستانی، به یکی از ویژگی ها و 

شمایل روشنفکری دوران بدل شد.
ناسیونالیســم باســتانی روشــنفکران، از جایی به بعد تبدیل 
کــه اواًل ریشــه  بــه ایدئولــوژی مقــوم آن حکومتــی می شــود 
دودمانِی قدرتمندی مانند قاجــار و صفویه ندارد و ثانیًا برای 
آرمــان مدرنیزاســیون، دنبــال مشــروعیتی غیردینی اســت. 
در اینجاســت کــه ماشــین توجیه گــر روشــنفکری ایــران، در 
خدمت ماشــین اجبار و ســرنیزه رضاخان قرار می گیرد. بهانه 
روشــنفکران برای این اتحاد هم عبارت بود از اینکه تنها راه 
ترقــی ایــران، غرب گرایی در ســایه یــک دولت مقتدر اســت: 
»یگانه چاره ای کــه تقریبًا همه اندیشــمندان ایران دوســت 
و  به هم پیوســته  راِه  دو  یافتنــد،  پریشــانی  درمــان  بــرای 
یک ســویه بــود: ایرانیگــری )ناسیونالیســم( در ایدئولــوژی؛ 

دولت نیرومند مرکزی در میدان عمل.« 
محمدعلی )ذکاءالملک( فروغی یکــی از مروجان مهم تفکر 

ناسیونالیسم 
باستانی 

وشنفکران،  ر
از جایی به 

بعد تبدیل به 
ایدئولوژی مقوم 

آن حکومتی 
که اواًل  می شود 
یشه دودمانِی  ر

قدرتمندی 
مانند قاجار و 

صفویه ندارد و 
ثانیًا برای آرمان 

مدرنیزاسیون، 
وعیتی  دنبال مشر

غیردینی است. 
که  در اینجاست 
ماشین توجیه گر 

وشنفکری  ر
ایران، در خدمت 

ماشین اجبار و 
سرنیزه رضاخان 

قرار می گیرد

باســتان گرایی و ایدئولــوگ بــزرگ پهلویســم بــود. فروغی در 
مقاله »ایران را چرا باید دوســت داشــت«، ایران را مســاوی با 
ایــراِن باســتان می گیرد و حتــی آنجایی کــه از آییــن ایرانیان 
ح  صحبــت می کنــد هــم آیین هــای پیــش از اســالم را مطــر
می کند: »کیش باستانی ما ویرانی و درندگی را مانند بیماری 
و تاریکــی از آثــار شــیطان و اهریمــن خوانــده و ایجاد وســایل 
آبادی و روشــنایی و تندرســتی را مایــه تقرب یزدان دانســته 
اســت.« آنجایی هم که از دوره اســالمی، صرفًا تحت عنوان 
»زمــان خلفــای عباســی« یــاد می کنــد، بــاز هم بــا یــک نگاه 
ناسیونالیســتی، همه شــکوه و جالل و تمدن اســالمی را نه از 
اســالم که به ِصرف حضور ایرانیــان در میان جامعه اســالمی 
مرتبط می کند و می نویسد: »همه کس تصدیق دارد که جلوه 
خوشی که مسلمین در آن دوره در علم و حکمت و سیاست و 
صنعت و غیره ها کرده اند، جزو اعظم آن به همت ایرانیان و 

از اثر وجود ایشان بوده است.«
فروغی چنیــن نگاهی بــه ایرانیگــری را در خدمــت رضاخان 
ســخنان  رضاشــاه،  تاج گــذاری  نطــق  در  او  درمــی آورد. 
شــگفت انگیزی دربــاره شــاهان باســتانی و اتصال بین شــاِه 
ازراه رســیده پهلوی با آن ها ایــراد می کند. فروغــی با اعطای 
ک زاد و ایرانی نــژاد« به رضاخــان میرپنج  لقب »پادشــاهی پا
کــه تــا دیــروز خاطــره ای جــز چکمه پوشــی از خــود بــه جــای 
نگذاشــته بود، او را »وارث بدون شــک تاج کی و تخت جم و 
کننده ملک دولت« لقب داد که َنَســبش به پیشدادیان  احیا
و کورش و انوشــیروان می رســد. و در انتها نطق خود را با این 
شــعر به پایان می رســاند که: »تو را باد جاویده تخــت و کاله؛ 
که شایسِت تاجی و زیبای گاه.« به این ترتیب بود که موجی 
از ترویج باســتان گرایی و تبلیغ ایران قبل از اســالم، تا ســرحد 
انتقاد از دوران اســالمی و ذکر خاطرات بد »حملــه اعراب« به 

ایران آغاز شد.
سیاســت های فرهنگــی دولــت رضاخانــی هــم متناســب بــا 
همین ایدئولوژی برنامه ریزی شد. همان ابتدا، رضا پاالنی، 
احتمــااًل بــه ســفارش ذکاءالملــک فروغــی، نــام خانوادگــی 
پهلوی را برای خود برگزید. رضاشــاه با این کار، »پادشاهی و 
آیین کشورداریش را نظرًا به ایران پیش از اسالم« پیوند داد. 
گــون، پاالیش لغــات عربی  تأســیس فرهنگســتان های گونا
از واژگان فارســی، ترویــج تاریــخ پیــش از اســالم و آیین هــای 
مذهبی آن عصر، تغییر نام شــهرها به نام های فارســی سره، 
در کنــار مــوج مذهب ســتیزی و انتقــاد از آیین هــای اســالمی 
مانند عزاداری محرم، حجاب و ... به عنوان ســد پیشــرفت 
کشــور و جامعه ایرانی، مجموعه این سیاســت ها را تشــکیل 
داد. بنابرایــن ریشــه عقب ماندگی هــا در »اســالم«، مبنــای 
حرکــت بــه ســوی پیشــرفت در »باســتان گرایی« و غایــت 

پیشرفت هم »اروپا و غرب« در نظر گرفته شد.
فروغی در قبال این خدمات فرهنگی، مناصب مختلفی را هم 
در دستگاه پهلوی به دست آورد. این مناصب که برخی از آنها 
در سرنوشت ســازترین لحظات تاریخ معاصر ایران به او سپرده 
شد، مانند رئیس الوزرایی در دوره رضاخان و نیز نخست وزیری 
در دوره انتقالی سلطنت به محمدرضا، بهترین فرصت را برای 

تحقق آرزوهایش در اختیار او قرار داد.    
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     مبالغه
در کار نیست

تردیــدی نیســت کــه حافــظ از یار 
صحبــت می کنــد و غــزل او غــزل 
و  شــواهد  امــا  اســت.  عاشــقانه 
قرائنــی کــه در دســت هســت و بــا 
توجه به اینکه حافظ، حافظ قرآن کریم است و قرآن از سینه 
حضــرت ختمــی مرتبــت آمــده پیداســت کــه او در ایــن غزل 
اشــاره به حضرت ختمی مرتبت دارد. ادعــای حافظ چگونه 

صادق است و مبالغه نیست؟
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد

اینجــا حافــظ از ُخلــق صحبــت کــرده و کمتــر کســی از ُخلــق 
معشــوق می گوید و بیشــتر به َخلق و صــورت ظاهــر پرداخته 
شده است. اما ُخلق مجموعه ملکات اخالقی و باطنی است، 
یعنی بهتریــن صفات. حافــظ در اینجا به حســن ُخلــق و وفا 
تأییــد کرده اســت. حســن ُخلــق یعنــی همه اخالقــش خوب 

است و وفا مزیتی دیگر است که از آن نام برده است.
حــال می گویــد هیــچ کــس در عالــم ُملــک و ملکوت بــه پای 
حســن ُخلق یار ما و وفاداریش نمی رســد. این ادعــای بزرگی 
اســت اما صادق اســت، حاال چه وقت صادق اســت و مبالغه 
در کار نیســت؟ وقتی که مصداق آن را پیــدا کردیم. مصداق 
آن حضرت ختمی مرتبت است، در عالم هستی، از ازل تا ابد 

کسی به پای او نمی رسد.
انبیا همه برگزیدگان حق هســتند، همــه مصطفی و مجتبی 
و برگزیده هســتند. اما در این بین برگزیدگان، برگزیده بودن 
حضرت ختمــی مرتبت، متفاوت اســت. او مصطفی اســت و 
عالوه بر برگزیدگی یک صفا و یک عشــقی هم درش هســت. 
هیچ کس در خلق بــه پایه یار ما نمی رســد و خود قــرآن کریم 
ــَک ِلُخلــٍق الَعظیــم« خداونــد خلــق پیغمبــر را  فرمــوده: »ِاَنّ
عظیم خوانــده، خدایی که عظمتــش قابل تصور نیســت او 
این ُخلق را عظیم دانسته اســت. حافظ هم اشاره به همین 
آیــات و روایــات دارد، اینکه به حســن خلق و وفــا هیچ کس، 
کیــد می کند که تــو را در  علی االطالق بــه یار ما نرســد و بعــد تأ
ایــن ســخن انــکار کار مــا نرســد، و هیچ کــس نمی توانــد این 
گر انکار کنــد، خود را انکار کرده اســت.  ســخن را انکار کند و ا
یعنی نادانــی خود را اثبــات کرده زیــرا که همه انبیــا به آمدن 
بزرگترین پیغمبــر بشــارت داده اند و خــود پیغمبر نیــز خود را 

خاتم دانسته است. 
خاَتم و خاِتم بودن پیامبر به چه معناست؟ 

حضرت ختمــی مرتبت هــم خاَتم اســت و هم خاِتــم. خاِتم 
یعنی آخرین، یعنی اوج کمال نبوت و نبوت به پایان رســید 
و ختم شــد و بــه اوجش رســید. و حضــرت خاَتم هم هســت 
یعنی نگین انگشــتری. بهترین نقش را روی نگین انگشــتر 
می زنند که ســابق بر این نگین انگشتر پای ورقه زده می شد 
یعنی کار تمام شــد، پــس حضرت جامعیــت و پایــان کلمه و 
نگین انگشــتری نبوت اســت و ختم نبــوت اســت و در ُخلق 

هم اعظم است.
گر کســی به ســیره پیغمبر نــگاه کنــد و تاریــخ زندگــی و رفتار  ا
و کــردارش و ســخنانش را را بــا مردم و دنیــا بنگــرد در نهایت 
مهربانی، خــوش رفتــاری، خوش ســیمایی، خوش ســخنی 
می بینــد و یک نقطــه ضعف در تمــام زندگی پیامبر نیســت و 
آن رفتاری که با انسان ها داشــته و بعد از 14 قرن تعلیماتش 
مثل خورشــید می درخشــد و تا قیامت و تا آخر عالم می ماند. 
این همان اســت که حافظ در مطلع غزل می گوید: به حســن 
خلق و وفا کس به یار ما نرسد. حضرت وفادار هم هست، به 

امتش، به بشریت وفادار است.

     الگوی امروز ما
ما مدعیــان پیــروی از پیامبر چه چیــزی از او را باید سرمشــق 
دنیای امروزمــان قرار دهیــم؟ حضــرت عالمه در ذیــل آیه َلو 
ُکنُت َفَض َغلیــَظ القلب َلن َفــًض من هو لــک، روایتی را نقل 
می کند که پیامبر از کوچه ای عبور می کــرد و یک زن یهودی 
کروبه نریخت  کروبه می ریخــت. روزی آمــد و زن خا مدام خا
و حضــرت گفــت چــه شــده و گفتنــد مریــض اســت، پــس به 
عیادتــش رفت و ایــن آیه نازل شــد. ایــن روایــت را همه نقل 
کرده انــد کــه زنــی از روی عنــاد و دشــمنی ایــن کار را می کرد. 
همین روایــت را ما کــه پیرو حضــرت ختمی مرتبت هســتیم 
باید سرمشق قرار دهیم، همه مســلمانان و همه انسان های 

کیزه عالم. پا
گــر تــو ترشــرو و  گــر تــو َفــًض و غلیــظ القلــب بــودی، یعنــی ا ا
سخت بودی و اخالق تندی و تیزی داشــتی همه از اطرافت 
می رفتنــد. امــا هــر انســانی بــا یــک ســخن حضــرت و نــگاه 
مهربانانــه او مجــذوب می شــد، مگــر کســی کــه عنــاد ذاتــی 

داشت مثل ابوجهل که آن حرف دیگری است.
گــر مــا پیــروان حضــرت همیــن سرمشــق را در دنیــای امــروز  ا
داشــتیم، ما کــه نبایــد بی دلیــل ادعــای پیــروی او را داشــته 
باشــیم اما مثل او عمــل نکنیم، ایــن مهربانی کــه حضرت با 
گر مــا با مــردم، با هم نــوع خودمان  مردم و با دشــمن داشــته ا
هم مســلمان و هم دیگران داشــتیم و خوش رفتار بودیم چه 
اتفاقی می افتاد؟ همان که در زمان پیغمبر افتاد. حســنت به 

اتفاق و مالحت جهان گرفت ... جهان را می گرفتیم.
گــر عصــر جاهلیــت نامیــده می شــد نبایــد غلــط  آن زمــان ا
برداشــت شــود، جاهلیــت بــه معنــی جهــل علمــی نیســت 
عرب هــای جاهلیــت بســیار هــم زیــرک بودنــد و سیاســت 
داشــتند، حــال ســواد را خیلــی از جاهــا هم نداشــتند امــا این 
جاهلیت یعنــی انحطاط اخالقــی! عصر جاهلیــت به معنای 
داشتن انحطاط اخالقی است. همان مردمی که حضرت در 
میان آنها متولد شد. رفتارشــان بد بود، کینه توزی، دشمنی 
و عــداوت داشــتند و دروغ می گفتنــد و به همه فســاد اخالقی 
مبتــال بودند. حــاال حضــرت در میان ایــن مــردم در مدت 23 
ســال دعــوت چه می کــرد؟ بیــن ایــن مــردم بدخــو، بدخلق، 

بدوی، وحشی، متعصب و معاند؟

     من پیامبر نفرین و لعنت نیستم 
اما رفتار حضرت چنان بود که مؤمنین صدر اســالم مجذوب 

او بودند. حضرت با اینها که بی طرف بودند و معاند نبودند، 
جنــگ نکرد. آنهــا با رفتــار و کــردار و ســخن پیامبــر مجذوب 
شــدند و مــا بایــد در امــروز دنیــا، ایــن سرمشــق را از حضــرت 
بگیریم و بــا َخلق جهان مهربان باشــیم. تندخو و ســتیزه جو 
نباشــیم. بی خودی دشــمنی نکنیم، دشــمنی را با دشــمنی 

جواب ندهیم. 
کــه در هیــچ  مهربانــی، یکــی از ویژگی هــای انســان اســت 
موجودی به این اندازه وجــود ندارد. مهربانــی عقالنی باالتر 
گر مــا ایــن مهربانــی را بیاموزیم،  از مهربانــی غریزی اســت. ا
حافظ خودش هم مهربان اســت و به این نکتــه توجه کرده 
و با ایــن بیت بســیار بــه مــا تعلیــم داده، نصیحت مســتقیم 
نیســت، اما به طور غیر مســتقیم نصیحت اســت. کســی که 
دنبال یار است باید این ویژگی ها را از حضرت بیاموزد، اسالم 

دین مهربانی است.
 از پیغمبــر خواســتند کــه ایــن همــه آزار و اذیــت دیــدی، این 
مردم را نفرین کن. گفت: من پیامبر نفرین )لعنت( نیســتم 
ک إاّل َرحمــًه ِللعاَلمین. به این  من پیامبــر رحمتم و ما أرَســلنا
کلمــه للعالمین توجــه کنید که نــه فقط برای مســلمین بلکه 

برای همه است.

     اخالق جهانگیری
حافظ در اینجا آن زیرکی و اندیشه ای را که دارد در بیت دوم 
اظهار کرده اســت. حسن فروشــان و زیبایان در عالم زیادند. 
خیلی هــا هســتند، حکیمــان، شــعرا و ... هــر کــدام جلوه ای 
داشــتند و اثری در مردم کرده اند و هیچ تردیدی نیســت، اما 
در اینجــا حافــظ حســن و مالحــت را در پیغمبــر توأم دانســته 
گر با هم جمع بشــوند، آری به اتفاق  است. حســن و مالحت ا

می توان جهان گرفت.
حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می توان گرفت 
آری حضرت هم حسن دارد هم مالحت که از دیگران باالترش 
کالم، ســخن، جمــال، باطــن، ظاهــر و...  را دارد، زیبایــی 
فــرق ُحســن و َمالحت در چیســت؟ حســن بــه معنــای موزون 
بــودن اســت یعنــی اجــزا و عناصــر یکشــی ســر جــای خــودش 
باشــد، این حســن و زیبا اســت. به میکل آنژ گفتند چه کردی 
که اثر جاودانــه آفریدی؟ گفــت: کاری نکردم تنهــا زوائدش را 
برداشــتم. حــرف، حــرف مهمــی اســت، زوائــد ُمخــل زیبایی 
گر یکی از عناصرش زیاد  است، ســخن زیاد، نگاه زیاد ... غذا ا
باشــد، طعم غذا به هــم می خــورد. و زیبایــی یعنی اعتــدال و 

موزون بودن عناصری که در یکشی به کار می رود.
اما مالحــت را نمی توان تعریف کرد، یعنی تعریف آن مشــکل 
اســت. در فارســی َنمکیــن بــودن را می گوینــد. البتــه موزون 
بودن شــرط اولیه آن اســت اما یــک چیــزی بیشــتر از موزون 
بودن اســت! مالحت غیر از زیبایی اســت ممکن اســت همه 
چیز مــوزون باشــد، امــا مالحــت چیز دیگری اســت و ســخت 
گر زیبایی با مالحــت با هم توأم  می شــود توصیف کرد. حاال ا
شود که حافظ در اینجا اشاره کرده است! که یار ما هم حسن 
دارد و هــم مالحت. مالحــت یــدرک و الیوصف اســت، یعنی 

می شود فهمید اما نمی شود توصیف کرد.    

وان  گر ما پیر ا
حضرت همین 

سرمشق را در 
وز  دنیای امر

که  داشتیم، ما 
نباید بی دلیل 
وی  ادعای پیر

او را داشته 
باشیم اما مثل 

او عمل نکنیم، 
که  این مهربانی 
حضرت با مردم 

و با دشمن داشته 
گر ما با مردم، با  ا

هم نوع خودمان 
هم مسلمان و هم 

دیگران داشتیم 
و خوش رفتار 

بودیم چه اتفاقی 
می افتاد؟ همان 

که در زمان 
پیغمبر افتاد. 

حسنت به اتفاق 
و مالحت جهان 

گرفت ... جهان را 
می گرفتیم

لق ݣݣو وفا
ُ

به ݣݣُحسن ݣݣو ݣݣخ
س ݣݣبه ݣݣیار ݣݣما نرسد

َ
ݡک

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

دکتـر غامحسـین ابراهیمـی دینانـی می گویـد از نظـر حافـظ هیـچ کـس در عالـم 
ُملـک و ملکـوت بـه پـای حسـن ُخلـق یـار مـا و وفاداریـش نمی رسـد. ایـن ادعـای 
بزرگـی اسـت امـا صـادق اسـت، حـاال چـه وقـت صـادق اسـت و مبالغـه در کار 
نیسـت؟ وقتـی کـه مصـداق آن را پیـدا کردیـم. مصـداق آن حضـرت ختمـی مرتبـت اسـت. 
آنچه در ادامه می خوانید تفسیر دو بیت ابتدایی از یکی از غزل های حافظ از نگاه دینانی 

اسـت کـه بـه حسـن خلق حضـرت ختمی مرتبـت، محمـد مصطفـی)ص( اشـاره دارد. 
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است. و در احادیث شــریفه مجمال و مفصاًل به مکارم اخالق 
بیــش از هر چیــز، بعد از معــارف، اهمیــت دادند. و مــا پس از 
این بعضــی از آنهــا را ذکر می کنیــم ان شــاء اهلل. و اهمیت آن 
بیش از آن اســت که مــا از عهــده حق بیــان آن برآییــم، این 
قــدر معلــوم اســت کــه ســرمایه حیــات ابــدی آخــرت و رأس 
المال تعیش آن نشــئه حصول اخالق کریمه است و اتصاف 
به مــکارم اخالق اســت. و آن بهشــتی کــه به واســطه کرائم 
اخالقی به انسان اعطا شــود، که بهشت صفات است، هیچ 
طرف نســبت نیست با بهشــتی که جســمانی اعمالی است، 
و در آن از جمیــع نعــم و لــذات جســمانی اعظم و احســن آن 
موجود اســت، چنانچه ظلمت ها و وحشــت هایی کــه در اثر 
اعمال ســّیئه بــرای انســان حاصل شــود باالتــر از هــر عذاب 

الیمی است.

     معالجه امراض باطنیه
و انســان تا در این عالم اســت می تواند خــود را از این ظلمت 
نجات دهد و بــه آن انوار برســاند. آری، می تواند، ولی نه به 
این حالت سردی و خمودی و سستی و فتور و سهل انگاری 
که در ماســت، که همه می بینید که با هر خلق زشــت و اطوار 
ناپســندی کــه از اول طفولیــت بزرگ شــدیم و با معاشــرت و 
مؤانست های نامناســب تهیه کردیم تا آخر باقی می مانیم، 
ســهل اســت، روز بــروز بــر آن ســربار می کنیــم و می افزاییــم. 
گویی گمــان نداریم کــه عالم دیگری هســت و نشــئه باقیه 
گــر از پس امــروز بــود فردایی«  دیگــری خواهــد آمــد- »وای ا
 و گویــی که دعــوت انبیــا و اولیا، علیهم الســالم، بــه ما هیچ 
مربــوط نیســت. و معلــوم نیســت ما بــا ایــن اخــالق و اعمال 
به کجــا می رســیم و با چــه صورتی محشــور می شــویم. یک 
ج و حسرت و  وقت تنّبه پیدا می کنیم که کار از دســت ما خار
ندامت نصیب ماست، و غیر از خود کســی را نتوانیم مالمت 
کنیم. انبیا، علیهم السالم، طریق سعادت را نشان دادند، و 
علما و حکما فرمایشــات آنها را برای ما تفسیر نمودند و طرق 
معالجه امراض باطنیه را بیان کردنــد، و با هر زبان ترجمه و 
با هر بیان تزریــق نمودند، و به گوش ما فرو نرفت و چشــم و 
گوش و قلب خود را از آن بســتیم. پس، بایــد مالمت به خود 
ما برگردد، چنانچه رســول خــدا)ص( در این حدیــث که به 
ح آن اشــتغال داریم فرموده اســت. و این قدر در اخبار و  شــر
آثار ســفارش اتصاف به مکارم اخــالق و اجتنــاب از مقابالت 
آنها شــده اســت که به میــزان نیاید، و مــا حتــی از مراجعه به 

کتاب آنها غفلت داریم.
گر بــا اخبار و احادیــث ســر و کاری داری،  هان ای عزیز، تــو ا
به کتب شریفه اخبار، خصوصًا کتاب شریف کافی، مراجعه 
گــر بــا بیــان علمــی و اصطالحــات علمــا ســر و کاری  کــن، و ا
داری، بــه کتــب اخالقیــه از قبیــل طهــاره االعــراق  و کتــب 
گر خود  مرحوم فیــض و مجلســی و نراقیــان  مراجعه کــن، و ا
را از اســتفاده مســتغنی می دانی، یا اتصاف بــه اخالق کریمه 
و احتراز از ســّیئات اخالقّیه را الزم نمی دانی، جهل خود را که 
اّم االمراض اســت معالجه کن. و ما ختــم می کنیم این مقام 

را به تبرک به ذکر بعضی اخبار شریفه این باب.

عالــم حرکت و تغیــر اســت و در تحت تصرف زمــان و تجــدد واقع اســت و دارای هیولــی و قّوه 
است، قابل تغییر اســت، و انســان می تواند جمیع اخالق خود را متبدل به مقابالت آنها کند. 
چنانچه داللت بــر این مدعی کنــد، عالوه بــر برهــان و تجربه، دعــوت انبیا و شــرایع حقه به 

سوی اخالق کریمه و ردع آنها از مقابل آنها. 
ع فضایــل نفــس را در تحت چهــار جنس داخل  و باید دانســت که علمــای فن اخــالق مجمو

کرده اند، که آن چهار عبارت است از: 
حکمت، عّفت، شجاعت و عدالت. 

»حکمــت« را فضیلــت نفــس ناطقــه ممّیــزه دانســته اند، و »شــجاعت« را از فضایــل نفــس 
غضبیه، و »عّفت« را از فضایل نفس شــهویه، و »عدالت« را تعدیل فضایل ثالث شمرده اند. 
و ســایر فضایل را بــه این چهــار فضیلت ارجــاع کرده انــد. و تفصیل و تحدیــد هر یــک از آنها از 

ج است، و برای امثال ما چندان مفید نیست.  عهده این اوراق خار
کــرم)ص(: بعثت  آنچــه دانســتنی اســت آن اســت که بــه موجــب حدیــث منقــول از رســول ا
کمــال مکارم اخالق  ألتّمم مکارم األخــالق  غایت بعثت و نتیجه دعــوت خاتم االنبیاء)ص( ا

     آبادانی دیار
فقیه بإســناده عــن أبی عبــد اهلل، علیه الّســالم، قــال: إّن اهلل 
خّص رسوله بمکارم األخالق، فامتحنوا أنفسکم: فإن کانت 
فیکــم، فاحمــدوا اهلل و ارغبوا إلیــه فی الّزیــاده منهــا. فذکرها 
عشره: الیقین، و القناعه، و الّصبر، و الّشکر، و الحلم، و حسن 

الخلق، و الّسخاء، و الغیره، و الّشجاعه، و المرّوه. 
 و این حدیــث از چندین طرق نقل شــده، اال اینکــه از معانی 
االخبار، »رضا« عوض »حلم« نقل شــده اســت.  حاصل آنکه 
»خــدای تعالی رســول خــود را بــه مــکارم اخــالق اختصاص 
گــر ایــن صفــات در  داد، پــس امتحــان کنیــد شــما خــود را: ا
نفــوس شــما بــود، حمــد خــدا کنیــد و بــه ســوی خــدا توجــه 
کنید برای زیــادت.« پس ده تــای از آن صفــات را ذکر فرمود 
کافــی ایــن  کتــاب  چنانچــه در روایــت اســت  و در وافــی از 

حدیث را با مختصر تفاوتی نقل فرموده.  
و عــن المجالــس بإســناده عــن الصــادق، جعفــر بــن محّمــد، 
علیهمــا الّســالم، أّنــه قــال: علیکم بمــکارم األخــالق، فــإّن اهلل 
کــم و مذاّم األفعال  فــإّن اهلل یبغضها. إلی  عّز و جّل یحّبها، و إّیا
أن قــال: و علیکم بحســن الخلــق، فإّنــه یبلغ بصاحبــه درجة 
الّصائم القائم ...«  فرمود: »متمســک شــوید به مکارم اخالق و 
خوی های کریمانه، زیرا که خدای تعالی دوســت می دارد آنها 
را، و دوری کنید از عمل های زشت، زیرا که خداوند بغض دارد 
به آنها.« تا آنکه فرمود: »تمســک کنید به حسن خلق، زیرا که 

آن می رساند صاحبش را به درجه روزه داران و نمازگزاران.« 
کمل  کافی بإســناده عــن أبی جعفــر، علیه الّســالم، قــال إّن أ
المؤمنین إیمانا أحســنهم خلقا.  »کامل ترین در ایمان کسی 

است که خلقش نیکوتر باشد.« 
کــرم)ص( فرمــود: در روز قیامــت در میــزان اعمــال  رســول ا
نگذارنــد چیــزی افضــل از حســن خلــق. و فرمــود: »بیشــتر 
چیزی که امت مرا داخل به بهشــت می نمایــد پرهیزگاری از 

خوف خداست، نیکویی خلق است.«  
و جنــاب صــادق)ع( فرمــود: »نیکویی و حســن خلــق دیار را 

آبادان کنند، و عمرها را زیاد نمایند.« 
 و فرمود: »خداوند تعالی برای حسن خلق ثواب مجاهده در 
راه خدا دهد- مجاهده ای که شــب و روز صاحبش مشغول 

باشد.«  و در این باب اخبار بسیار است. 
و چنانچــه حســن خلــق موجــب کمــال ایمــان و ثقل میــزان و 
دخول در جنان اســت، ســوء خلق به عکس آن، ایمان را فاسد 
کند و انســان را به عذاب الهــی مبتال کند. چنانچــه در احادیث 
شریفه به آن اشاره شده است. فرمود: »چنانچه سرکه عسل را 
فاسد می کند، خلق بد ایمان را فاسد می کند.« و در روایات دیگر 

است که »خلق بد عمل را فاسد کند چون سرکه عسل را.« 
 و از رســول خدا)ص( منقول اســت که خدای تعالــی ابا دارد 
از قبول توبه کســی که صاحب خلق بد اســت. ســؤال شــد از 
علت آن. فرمود: بــرای آنکه هر چــه توبه می کنــد از گناهی، 
واقع شــود در گناهی بدتر از آن.  و در حدیث اســت که »کسی 
که خلقش بد شــد، خــودش را به عــذاب مبتال کــرد.«  معلوم 
است که خلق زشــت انســان را دائمًا معذب دارد، و در نشآت 

دیگر نیز اسباب سختی و فشار و ظلمت است.    

 سرمایه حیات 
ابدی آخرت 
و رأس المال 

تعیش آن نشئه 
حصول اخالق 
یمه است و  کر

اتصاف به مکارم 
اخالق است. و 

که  آن بهشتی 
کرائم  به واسطه 

قی به انسان  اخال
که  اعطا شود، 

بهشت صفات 
است، هیچ طرف 

نسبت نیست 
که  با بهشتی 

جسمانی اعمالی 
است، و در آن 
از جمیع نعم و 

لذات جسمانی 
اعظم و احسن آن 

موجود است

سرمایٔه
حیات ابدی
حضرت امام خمینی)ره(

بدان کــه »خلق« عبارت 
از حالتــی اســت در نفس 
کــه انســان را دعــوت بــه عمــل 
می کنــد بــدون روّیــه و فکــر مثاًل، 
کسی که دارای خلق »سخاوت« 
اســت، آن خلق او را وادار به جود 
و انفاق کند، بدون آنکه مقدماتی تشکیل دهد و مرجحاتی 
فکر کند، گویی یکــی از افعال طبیعیه اوســت، مثل دیدن و 
شــنیدن. و همین طور، نفس »عفیف« کــه این صفت خلق 
آن شــده اســت به طوری حفظ نفس کنــد که گویــی یکی از 
افعال طبیعیه اوست. و تا نفس به واســطه ریاضت و تفکر و 
تکــرر به ایــن مقــام نرســد، دارای خلق نشــده اســت و کمال 
گر از  نفــس حاصــل نگردیــده، و بیم آن اســت کــه آن خلــق ا
کماالت اســت زایل شود و عادات و اخالق ســّیئه بر آن غالب 
گر مثل افعال طبیعیه شــد و قوی و آالت رام گردید  آید. ولی ا
و قهر و ســلطنت حق ظاهر شــد، زوالش مشکل شــود، و نادر 

اتفاق افتد.

     قابل تغییر
و علمــای اخــالق فرمودنــد ایــن حالــت و خلق نفــس گاهی 
در انســان طبیعی اســت و راجع بــه اصل فطــرت و مربوط به 
مزاج اســت، چه در جانب خیر و ســعادت، یا شــّر و شــقاوت، 
چنانچه مشهور است بعضی از زمان طفولیت رو به خیرات، 
و بعضــی مایــل بــه شــرورند، بعضی بــه ادنی چیــزی غضب 
کنند و با چیز مختصری وحشــت کنند و با سبب کوچکی به 

ع آیند، و بعضی به خالف آنان اند. فز
 و گاهــی ایــن اخــالق نفســانیه اســتفاده شــود بــه عــادات و 
معاشــرات و تدبــر و تفکــر. و گاهــی ابتــدا از روی تفکــر و روّیه 
حاصل شــود تا ملکه گردد. و در این مقام اختالفاتی نمودند 
که اشــتغال به ذکر آنهــا و بحــث در اطــراف آن از وظیفه این 
ج اســت و ما را از مقصــد اصلی باز مــی دارد، و ما به  اوراق خار

ذکر آنچه در این مقام مناسب و مفید است می پردازیم.
پس، گوییــم که بایــد دانســت که مقصــود از طبیعــی بودن 
و فطــری بــودن خلقی، آن نیســت که ذاتــی غیر قابــل تغییر 
است، بلکه جمیع ملکات و اخالق نفسانیه، تا نفس در این 

حکم�ت

اع�ت �ج
�ش

�ت
فّ
ع�

عدال�ت
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    2. خودتان دعا را بخوانید، نه اینکه فقط گوش بدهید: 
خدایا من را راهنمایی کن تا اعمــال صالح انجام دهم. برخی 
در ماه رمضان وقت ســحر بلند نمی شــوند و نماز صبح خود را 
اول وقت نمی خوانند. باید ســحر بلند شــوید و دعا بخوانید، 
خودتان دعا را بخوانید نه اینکه از رادیو گوش بدهید. دعای 
افتتاح، دعای ابوحمزه ثمالی را بخوانید و از خدا بخواهید که 

شما را با بالهایی مانند سیل و زلزله عذاب ندهد.

    3.  راهــی بــرای رســیدن ســریع بــه حاجــات: اگــر امیــد 
داری که کسی دیگری دعایت را اســتجابت می کند، دعایت 
مســتجاب نمی شــود. اگر می خواهی کــه دعایت مســتجاب 
شــود؛ ببیــن در دلــت اگر بــه هیــچ کس امیــد نــداری، خــدا را 
صــدا بزنی، خــدا حاجتــت را می دهــد. توســل هم پیــدا کنید 
مخصوصــًا بــه »نرجــس خاتــون« کــه مــادر ولــی وقت)عج( 
است. وقتی به پسرش بگوید که کســی به من متوسل شده، 
پســر مجبور اســت به حرف مادرش گوش دهد. البته توســل 

به همه خوب است اما آنها مقداری طول می کشد.

    4. راه شناســایی رضایــت خــدا از بنده: اگــر می خواهید 
بدانید که خدا از شــما راضی هســت یا نه، ببینیــد خودتان در 
ته دل از خدا راضی هســتید؟ اگر راضی باشید، خدا هم از شما 
راضی است، حدیث داریم که شــما مانند بیمار هستید و خدا 
مانند دکتر و طبیب. همان طور که دکتر هــر چه بگوید، بیمار 
می پذیرد، خدا هــر چه به مــا داد، ما هم باید رضایت داشــته 
باشــیم، اگــر در مصیبت هــا و نداری هــا از خــدا گلــه نکنیــم و 
تســلیم خدا باشــیم، یعنی اینکه ما از خدای راضی هستیم و 
خدا هم از ما رضایت دارد. اما خیلی ســخت اســت که انسان 

ذره ای گله  از خدا نداشته باشد.

    5. راه تشــخیص بهشــتی بــودن: امــام باقــر)ع( بــه 
شــخصی فرمودند: »اگــر اراده کردی کــه بفهمی بهشــتی و یا 
جهنمی هستی، به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت 
را دوست داری، اهل بهشــت و اگر اهل گناه را دوست داری، 
اهل جهنم هستی و انسان در قیامت با کســی که او را دوست 
دارد، محشــور می شــود«، در دوره آخرالزمان قلــب مؤمن آب 
می شود؛ زیرا گناه را می بیند و استطاعت تغییر وضع را ندارد.

    6. قلــب چگونــه جــا می یابــد: اگــر قلب مــا زنــگ بزند، 
از چــه دوایــی می تــوان بــرای رفــع آن اســتفاده کــرد. بــرای 
اینــکار باید ســحرها قــرآن بخوانید تــا قلبتان را جــال بدهید. 
همچنیــن جــان انســان را اســتغفار ســحر جــال می دهــد و 
می تــوان بــا یتیم نــوازی قلــب را جــال داد،  شــخص ثروتمند 
تنها با دســت کشــیدن بر ســر یتیم قلبش جال پیدا نمی کند و 
باید یتیمان را از نظر مــادی تأمین کند و مشــکالت مالی آنها 
را برطــرف کند. پس یادتان باشــد کــه رحم کردن بــه یتیم با 

خلوص نیت قلب را جال می دهد.

   7. رمز موفقیت: کاری کنید که رفیقتان یک درجه از شــما 
جلوتر باشــد. یکی از رموز موفقیت من در زندگی اختیار کردن 

رفیق خوب بوده است.    

گل آلود، لباس هایمان ِگلی می شود! خصوصًا لباس ایشان؛ 
چون مرحــوم آقا میــرزا علــی آقا لبــاِس ســفید می پوشــیدند. 
می گویــد من حاضر نبــودم. آنقدر اصــرار کردند کــه من قبول 
کردم. ســپس آمدیم و مشــک را با زحمت روی االغ گذاشتیم 
و بســتیم و به بچه گفتیم بردار ببر! آن عالم، حاج میرزا علی 
آقای قاضی را نشناخته بود، بعد نشــانه های او را از بعضی از 
دوســتانش پرســیده بود، آنها گفته بودند بله، این شخص، 

حاج میرزا علی آقای قاضی است.
خدمت به مردم یکی از امّهات کاِر بزرگاِن عالم، فقیِه عارفی 
مثل مرحوم قاضی طباطبایی بوده اســت، یکی از مهم ترین 
ارکان سلوکشــان همین بوده که در هوای گــرم نجف، بعد از 
ظهــر، در کوچه پــس کوچه، کمک به یک پســر بچــه ای که 
آنجا در مانده، این برایش از همه چیز مهم تر اســت، حتی در 

کمک جسمی مثل این مورد.
کمــِک آبروئــی آســان تر اســت، کمــک مالــی آســان تر اســت. 
خوشــا به حال کســی که شــّرش را هم از آنها باز بــدارد. چون 
هر انسانی یک شــّری هم دارد، ماها منشأ شرور هم هستیم، 
بــد  ممکــن اســت منشــأ خیــرات هــم باشــیم، اخالقمــان 
گون غلبــه می کند،  اســت، غضب غلبه می کنــد، امیــال گونا
خودخواهی ها غلبه می کنــد. اینهــا در رفتار بیرونی مــا بروز و 
ظهور پیدا می کند. ایــن بروز و ظهور را از مؤمنیــن، از مردم باز 
بداریــم، نگذاریم آنچه از شــرور نفس برمی خیــزد، از برخی از 
اغراض غلط ما، از بعضــی از صفات و ضعف هــای اخالقی ما 
برمی خیزد، نگذاریم که این روی مردم سرریز بشود و به آنها 

ضرر برساند.    

ببینید در ته دل
از خدا راضی هستید؟

لق
ُ

ُحسِن خ
یعنی ݡکمک به مردم

23 دی ماه سال 1386 یکی از اســاتید اخالق شهر تهران و 
مدیر حوزه علمیــه دعوت حــق را لبیک گفت و بــه لقاء اهلل 
پیوســت. آیــت اهلل احمــد مجتهــدی تهرانــی ضمــن تحصیــل، به 
تدریس کتب حــوزوی هــم می پرداخت و وقتــی که از قم بــه تهران 
آمد، شب ها در مسجد  »امین الدوله« که مرحوم شیخ محمدحسین 
زاهد در آنجا مشغول به تدریس و اقامه نماز بود، استاد هم، صبح و 
عصر به امر تدریس اشــتغال داشــت و چون شــیخ زاهــد در اواخر عمــر و با وجود کهولت ســن به 
سختی مشغول تعلیم و تربیت طالب بود، از آیت اهلل مجتهدی تقاضا کرد که عالوه بر تدریس، 
شــب ها هم منبر برود و آیت اهلل مجتهدی در طول دو سال، شــش جزء اول قرآن را با استفاده از 

تفسیر  برهان که مبنای تفسیری ایشان بود، برای مستمعین آیات قرآن را تفسیر می کرد.
آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی پس از گذشــت ســه ســال از رحلت شــیخ زاهد همچنان به امر 
تدریس در مســجد عزیز اهلل در بازار تهران مشــغول بود تا آنکه به درخواســت عــده ای از علما و 
مردم متدیــن، حــوزه علمیــه را به مســجد مرحــوم حاج مــال جعفر منتقــل کــرد کــه در آن زمان 
مسجد، انبار خاک ذغال و خمره ترشی کســبه محل بود و تجار و مردم متدین با علما مشورت 
کردنــد و به این نتیجه رســیدند کــه آیت اهلل مجتهــدی به دالیلی نســبت به علمــا دیگر جهت 
ادامه راه مرحوم شــیخ زاهد ارجحیت دارد، بنابراین با همت تجار و مردم، آیت اهلل مجتهدی 
توانســت حوزه علمیه ای را در تهــران خیابان 15 خرداد شــرقی، کوچه شــهید مرتضــی کیانی، 
کوچه مســجد آقا تأســیس کند، به مناســبت ســالروز ارتحــال این عالــم ربانی به هشــت نکته 

اخالقی ایشان اشاره می شود:

    1. ســه طایفه  ای که شــیطان با آن هــا کاری ندارد: حدیث داریم که شــیطان با ســه طایفه 
کاری نــدارد. آنهایــی که یــاد خدا می کننــد، آنهایــی که هنگام ســحر بلند می شــوند و اســتغفار 

می کنند و آنهایی که از ترس خدا هنگام سحر گریه و انابه می کنند.

فی الکافی، عن الباقر: قال رســول اهلل )ص(:... طوبی لَمن َحُســن مع الناس ُخلُقه و 
بَذل لهم معونَته و عدل عنهم شــّره امــام باقر)ع( به نقل از رســول خــدا)ص( فرمود: 
خوشا به حال کســی که اخالقش را با مردم نیکو گرداند و توان )و نیروی( خویش را برای آنان 

بذل کند و شرارتش را از آنان باز دارد.
ُخلق در اینجا طبعًا به معنای اخالِق رفتاری اســت، یعنــی برخورد او با مردم، برخورِد ناشــی از 
ُحســن اخالق باشــد؛ تندی، تلخی، جفا، بی اعتنایی نســبت به امر مردم در او وجود نداشــته 
گرچه لبخند زدن هــم یکی از اجزاء ُحســن خلق  باشــد. ُحســن خلق فقط لبخند زدن نیســت ا
اســت. عالوه بر این، کمک هم به مردم بکند؛ چه کمِک مالی، چه کمــِک آبروئی، چه احیانًا 

کمک بدنی و جسمی.
دِر احوال مرحوم آقای حــاج میرزا علی آقای قاضی)ره(، این مرد بزرگ، دیدم که ایشــان، بعد 
از ظهر گرم تابســتان در یکی از کوچه های نجف ایستاده بودند. کســی که این را نقل می کند، 
می گوید: من دیدم ایشان ایســتاده و یک بچه ای دو مشک بزرگ آب را ســوار االغ می آورد. آن 
وقت در نجف آب کم بــود، از بیــرون، از کوفه، جای دیگر آب می آوردند. ریســمان مشــک ها 
باز شــد، هر دو روی زمیــن افتاد. ایــن بچه که نمی توانســت هر دو مشــک آب را بردارد و ســواِر 
االغ کنــد، ببنــدد، آن راوی که یکــی از علماســت می گوید: چشــم آقا که بــه من افتــاد، فرمود: 
بیایید به این بچه کمک کنیم! گفتم: اینجا این مشک به این ســنگینی روی زمین افتاده، 

7 توصیه از معلم برجسته اخالق، مرحوم آیت اهلل مجتهدی

شرح حدیثی از امام باقر)ع( توسط رهبر انقالب
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بداخــالق قبــول نیســت. خــدا توبــه آدم بداخــالق را قبــول 
نمی کند. پرســیدند یــا رســول اهلل چرا خــدا توبــه بداخالق را 
قبول نمی کنــد. فرمود: اســتغفراهلل بگویــی و بعــد دوباره در 
گناه بیفتی چه فایده دارد. وقتی عصبانی می شــود می گوید 

استغفراهلل بعد از چند لحظه دوباره عصبانی می شود.

     احترام به همسر و فرزند
کســی مثل عالمــه طباطبایی هیــچ وقت عصبانی نمی شــود 
چــون در دلــش والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( خانــه کرده اســت. 
عالمه طباطبایی کسی بود که به منزل مرحوم برقعی می آمد 
و دســت به در و دیــوار خانه می کشــید. می گفت خانــه ای که 
بیش از صد ســال در آن روضه خوانی شــده آجرهای آن خانه 
هم شفاعت می دهند. می آمد در حرم حضرت معصومه)س( 
گــرد و  گاهــی  خــودش را بــه در و دیــوار صحــن می مالیــد. 
غبارهــای تاقچه  های حــرم را به ســر و صورتــش می مالید. از 
شهید مطهری نقل شــده می گفت: من اســتاد زیاد دیدم ولی 
تواضعــی کــه در مرحــوم عالمــه نســبت به اهــل بیــت علیهم 
الســالم دیدم، اخالقی و والیتی که ایشــان داشــت در دیگران 
کمتر دیدم. عالمی کــه علمــش او را مغرور نکنــد، حالش را بد 
نکند ایــن واقعــًا عالــم اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( در 
نهج البالغه می فرماید: »ُرّبَ َعاِلٍم َقْد َقَتَلــُه َجْهُلُه َو ِعْلُمُه َمَعُه 
اَلَیْنَفُعــُه« )امام علــی 7 / نهج البالغــه/ ص: 487(. چه بســا 
عالمی که جهــل و نفهمیش او را از پــا در آورده اســت. خیلی از 

گرد عالمه بودند. بزرگانی که االن هستند شا
فرزنــد عالمــه می گویــد: پــدرم بــه قــدری بــه خانــواده و مادر 
می رســید که در ایامی مادرمــان مریض شــدند عالمه درس و 
نوشــتن را تعطیل کرد و به ایشان رســیدند. می گفتند آقا شما 
درس و بحث و علم دارید. مسائل تعلیم و تعلم دارید. عالمه 
می گفت: این خانم گردن من حق دارد. به ما می گفت: شاید 

مادرتان کاری داشــته باشــد که رویش نشــود به شــما بگوید 
ولی به من می گوید.

 عبــادت آدم را نجــات نمی دهــد، اطاعــت و والیــت نجــات 
ج عبادت شــبانه  گر عبــادت نجــات می داد خــوار می دهــد. ا
کــرد  روزی می کردنــد. شــیطان شــش هــزار ســال عبــادت 
ولی اطاعــت نکــرد و از درگاه الهی رانده شــد. نفس پرســت و 
عادت پرســت نباشــیم. می بینی موقــع افطار چند تا گرســنه 
نشســته اند منتظــر هســتند آقــا می گوید کــه مــن می خواهم 
نمــاز اول وقــت بخوانــم. خدا ایــن نمــاز اول وقــت را از شــما 
کثرمان عادت پرســت و نفس پرستیم.  نخواسته اســت. ما ا
شهید دســتغیب نقل می کرد عابدی سی ســال نماز جماعت 
می آمد. یک روزی پیشامدی شد نتوانست زود بیاید دیر شد 
رفت در صف آخر ایســتاد. دید همه دارند چپ چپ نگاهش 
می کننــد و پوزخنــد می زننــد. احســاس کــرد کــه ســی ســال 

نمازش ریا بوده است. نماز سی سالش را قضا کرد.
دختر مرحوم عالمه نقل می کند که پدر من پیر بود و مشغول 
تألیفاتــش بود. من بــزرگ بودم شــوهر و بچه داشــتم. وقتی 
به خانــه پــدرم می آمدیــم بابایم بــه اســتقبالم می آمــد از من 
پذیرایــی می کــرد. چایی مــی آورد. نمی گفت که مــن درس و 
بحث دارم. عالمه هســتم. چایی و میوه می آورد. مقابل من 
دو زانو بــا ادب می نشســت. می گفتم بابا من خــودم صاحب 
خانــه ام، می گفــت: اواًل شــما االن مهمــان من هســتید. دومًا 

شما سیده علویه هستی.
عمــل کــردن بهتــر از گفتن اســت. االن کســی ماشــینش کنار 
جاده خراب شود کسی نگه نمی دارد ببیند چه مشکلی دارد. 
آیا می توانــد کمکی کنــد یا نــه؟ کار عملــی از صدهــا منبر بهتر 
است. البته بیرون خانه خوش اخالق بودن زیاد مهم نیست 

مهم این است که در داخل خانه خوش اخالق باشید.
آقایی آنقدر بداخالق بود و خانمش را اذیت کرد که خانمش 

دق کــرد و مــرد. خانمــش می گفــت این شــوهر من مســجد و 
جماعــت و جلســه اش تــرک نمی شــود. بیرون کســی ایــن را 
ببینــد می گویــد مالک اشــتر و ســلمان فارســی اســت. ولی در 
خانه داد و فحش و قهرش پدرمــان را در می آورد. گاهی چند 
گر می خواهی شــمر مجسم را  روز پشت ســر هم قهر می کند. ا

نگاه کنی بیا در خانه به این نگاه کن.

     آثار بداخالقی با خانواده
پیامبــر بــرای اخــالق آمــده اســت. هر چــه قدر هــم کــه عابد 
باشــی، مجاهــد باشــی، باز بــد اخالقی فشــار قبــر دارد. ســعد 
بن معاذ بهترین رزمنده و ســردار لشــکر بــود. اول والیت مدار 
گر تو زنــده بودی جلوی  بود. پیامبر بعد از شــهادتش فرمود ا
ِذی 

َ
غصب والیت را می گرفتــی. »َلْو َبِقیــَت َلَکَفْفَت اْلِعْجــَل اّل

ْســاَلِم َکِعْجِل َقْوِم ُموَسی«)مجلسی/  ُیَراُد َنْصُبُه ِفی َبْیَضِة اْلِ
بحاراألنــوار/ج 21/ ص: 257(. حضــرت فرمودند: ای ســعد 
گر تو زنده بودی جلوی آن گوســاله ای که قرار است سامری  ا
ایــن امت بــه پا کنــد می گرفتــی. همــه پیشــامدهایی کــه در 
گــر حضرت  امت هــای ســابق بــود در ایــن امت هم هســت. ا
موسی سامری و گوساله و فرعون داشــت این امت هم دارد. 
نود هزار فرشــته و جبرئیل و میکائیل و خود پیامبر هم بدون 
عبا و کفش در تشییع جنازه سعد بن معاذ شرکت کردند. اول 
شــخصیت عالم در تشــییع جنازه سعد شــرکت کرد اما حالت 
عزادار هیچ مشــکلی از بداخالقی افــراد را حــل نمی کند. مادر 
جناب سعد گفت: پسرم بهشت بر تو گوارا باد. پیامبر فرمود: 
کت باش. از کجا می دانی پســرت به بهشــت رفته است.  ســا
مادر سعد گفت: آقا پســر من با این همه تشریفات خدایی به 
بهشــت نرفته اســت؟ پیامبر فرمودنــد: نه بهشــت نرفته، در 
خ در عذاب است. به خاطر اینکه یک مقداری  عالم قبر و برز

در خانه بداخالق بود.     

مادر جناب 
گفت: پسرم  سعد 
گوارا  بهشت بر تو 

باد. پیامبر فرمود: 
کت باش.  سا

کجا می دانی  از 
پسرت به بهشت 
رفته است. مادر 

گفت: آقا  سعد 
پسر من با این 

یفات  همه تشر
خدایی به بهشت 

نرفته است؟ 
پیامبر فرمودند: نه 

بهشت نرفته، در 
زخ در  عالم قبر و بر

عذاب است. به 
خاطر اینکه یک 
مقداری در خانه 

بداخالق بود

عالمت مؤمن سخاوت و خوش اخالقی است. »َخْصَلَتاِن 
اَل َتْجَتِمَعــاِن ِفــی ُمْســِلٍم اْلُبْخــُل َو ُســوُء اْلُخُلــِق« )شــیخ 
حرعاملــی/ وســائل الشــیعه/ ج 9/ ص: 35(. دو صفــت بخــل و 
بداخالقــی در مؤمن جمع نمی شــوند. این دو صفــت را هر کجا که 
بگذارید همه مشکالت حل می شــود. هر کس خوش اخالق باشد 
گــر ایــن دو صفت در  زیــر مجموعه اش هــم مشــکل ندارنــد. ولی ا
کسی نباشد خانواده اش، زیر مجموعه اش اذیت می شوند. خیلی خانواده ها بر اثر بد اخالقی 
ْحَســُنُکْم ُخُلقًا َو 

َ
ی َمْجِلســًا َیــْوَم اْلِقَیاَمِة أ ْقَرُبُکْم ِمّنِ

َ
از هم می پاشــند. پیامبر)ص( فرمودند: »أ

ْهِلِه« )شــیخ حرعاملی/ وسائل الشــیعة/ ج 12/ ص: 153(. روز قیامت نزدیک ترین 
َ
َخْیُرُکْم أِل

شــما به من بهتریــن شــماها از نظر اخــالق و برخــورد خــوب بــا خانواده هایتان هســتید. پس 
ج هــم خیلــی عبادت  اخــالق خــوب بهتــر از نمــاز و روزه مســتحبی اســت. ابــن ملجــم و خوار
می کردند. پیشــانی و زانوهایشــان پینه بســته بودنــد. عبادت بــا والیت و ســخاوت و اخالق 
خوب ثمــر بخش اســت. دشــمنان اهــل بیــت خیلــی عبــادت داشــتند. االن هم مکــه بروید 

می بینید چگونه عبادت می کنند. در نمازشان یک جزء قرآن می خوانند.
کثــر غیبت و شــایعه و چیزهای بی خــودی مال زبان  برخی خیلی حرف می زنند. متأســفانه ا
اســت. کم حرف بزنیم خیلی بهتر اســت. مولی امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماید: »ِإَذا َتــّمَ اْلَعْقُل 
َنَقَص اْلــَکاَلم« )مجلســی/ بحار األنــوار الجامعة لــدرر أخبار األئمــة األطهــار/ ج 1/ ص: 106(. 
هر چقدر کــه عقل کاملتر بشــود حرف انســان کمتر می شــود و هر چقــدر که حرف کمتر بشــود 
ْبَواِب اْلِحْکَمِة« )شیخ کلینی/ 

َ
ْمَت َباٌب ِمْن أ بیشتر حکمت به انســان القاء می شــود. »ِإّنَ الّصَ

الکافــی/ ج 2/ ص:3(. همانا ســکوت دری از درهای حکمت اســت. آدم هایی که کم حرف 
هستند اهل فکر و اندیشه اند.

َئُة اْلُخُلِق ُتْؤِذی جیران ها  ْیَل َو ِهَی َسّیِ
َ
َهاَر َو َتُقوُم الّل از پیامبر ســؤال کردند »ِإّنَ ُفاَلَنَة َتُصوُم الّنَ

اِر« )مجلســی/ بحاراألنــوار/ج 68/ ص: 394(. یا  ْهِل الّنَ
َ
ِبِلَســاِنَها َفَقاَل اَل َخْیَر فی ها ِهَی ِمْن أ

رسول اهلل خانمی هست که هر شب تا صبح عبادت می کند. روزها هم همیشه روزه می گیرد. 
اما اشــکالش این اســت که در خانه بداخالق اســت. همســایه هایش را آزار می دهد. حضرت 
فرمود: هیچ خیری در او نیســت. یعنی یک ســر ســوزن هم در این خانم خیر و خوبی نیست. 
در مقابلش ســؤال کردند که یا رســول اهلل خانمی اســت که فقط واجباتــش را انجام می دهد 
و شــوهرداری می کند و خوش اخالق اســت این خانم چگونه اســت؟ حضرت فرمــود: او اهل 
بهشــت اســت. اخالق خیلی مهم اســت. این قدر مهم اســت که در روایات می گویند که توبه 

حجت االسالم و المسلمین حبیب اهلل فرحزاد
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     ریشه در صفات محبوب
از رســول خدا)ص( روایت شــده: َلّما َخَلَق اهلَلُّ َتعالــی اْلیماَن 
خاِء. َو َلّما َخَلَق  نی، َفَقّواُه ِبُحْســِن اْلُخْلِق َو الَسّ قاَل: الّلُهَمّ َقِوّ
نــی، َفَقــّواُه ِباْلُبْخــِل َو ُســوِء اْلُخْلِق.  اهلَلُّ اْلکْفَر قــاَل: الّلُهــَمّ َقِوّ
چون ایمــان به لباس هســتی درآمــد به حضرت حــق عرضه 
داشــت: مــرا نیــرو بــده، او را به حســن خلــق و ســخاوت نیرو 
بخشــید. و چــون کفر ظهــور کــرد عرضه داشــت: مــرا تقویت 

کن، خداوند او را به بخل و سوء خلق نیرو داد.
رسول با کرامت اســالم فرمود: اْلْســالُم ُحْســُن اْلُخْلِق. اسالم 
حسن خلق اســت. راســتی، حســن خلق چه ارزش سنگین و 
واالیی دارد که صدرنشین ُملک و ملکوت، اسالم را به حسن 
خلــق معنــا فرمــوده اســت! آری، حســنات اخالقــی ریشــه در 
صفات و اســمای حضــرت محبــوب دارد، ورنه اســالم بدین 

صورت معنی نمی شد.
کــه حضــرت  حســن خلــق را چــه منزلــت عظیمــی اســت 
مجتبــی)ع( در روایتــی بــی نظیــر، آن را بهتریــن نیکی هــا 
ْسواری، عن أْحَمَد 

ْ
دانسته اند. أُبوالَحسِن َعلی بُن عبِد اهلَلِّ األ

َرخســی،  ــِد بِن َقیــٍس، عــن عبِدالعزیــِز بــِن علی الَسّ بن محَمّ
َثنا أبوالحســِن  عــن أحمــَد بــِن ِعْمــراَن البغــدادی، قــال: َحَدّ
ثنا  ثنا أبوالحســِن قــال: َحَدّ ثنا أبوالحســن، قال: َحَدّ قال: َحَدّ
الَحَســُن، عِن اْلَحَســِن، عِن اْلَحَســِن: »إَنّ أْحَســَن اْلَحَســِن، 
اْلُخْلُق اْلَحَسُن. راویان روایت از ابوالحســن و او از ابوالحسن 

و او نیــز از ابوالحســن، از حســن، از حســن، از حســن روایــت 
کرده انــد کــه بهتریــِن نیکی هــا ُخلق حســن اســت.  حضرت 
باقر)ع( ایمان کامل را شــعاع اخالق نیکو دانســته اســت: إَنّ 
کَمَل اْلُمْؤِمنیَن إیمانًا أْحَســُنُهْم ُخْلقًا. کامل ترین مؤمنان از  أ

جهت ایمان خوش اخالق ترین آنانند.
وجود حســن خلق محصول میانه روی علیه افــراط و تفریط 
در قوه شــهوت و غضب اســت و ظهور این معنی در معاشرت 
نیکــو بــا مــردم و محبــت بــا آنــان، وِصلــه و صــدق و لطــف و 
ک و رعایت حقوق  نیکوکاری، حســن مصاحبــت و زندگی پــا
خلق خدا و مواســات و مســاوات و نــرم خویی و حلــم و صبر و 

تحّمل رنج مردم و مهربانی با ایشان است.
در ســفارش های حضــرت ختمــی مرتبــت اســت کــه: خاِلــِق 
الّناَس ِبُخْلٍق َحَســٍن. با حســن خلق با مردم معاشرت داشته 
باش. پیامبر گرامی اســالم)ص( فرمود: مــا یوَضُع فی میزاِن 
اْمِرٍء یْوَم اْلِقیاَمِة أْفَضُل ِمْن ُحْســِن اْلُخْلــِق. در ترازوی اعمال 

هر شخصی در قیامت چیزی بهتری از اخالق نیکو نیست.
امــام صــادق)ع( فرمودنــد: أْرَبــٌع َمْن کــَنّ فیــِه کُمــَل إیماُنُه، 
َو إْن کاَن ِمــْن َقْرِنِه إلــی َقَدِمِه ُذُنوبــًا َلْم یْنُقْصُه ذِلــک، قاَل: َو 
ماَنــِة، َو الَحیــاُء َو ُحْســُن اْلُخْلــِق. چهار 

ْ
ــْدُق، َو أداُء األ ُهــَو الِصّ

واقعیــت اســت در هــر کــس باشــد ایمانــش کامل می شــود و 
گر از ســر تا قدمــش را گنــاه گرفته باشــد کاهشــی در آن پدید  ا
نمی آورد: راســتی، ادای امانت، حیا و حسن خلق. این چهار 

حقیقــت در مرحله ای مانــع از بســیاری از گناهــان در آینده و 
باعث آمرزش گناهان گذشته و زمینه ســاز توفیق توبه برای 

انسان است.
روزه در تابســتان عملــی بــس مشــکل و دارای اجــری فــوق 
العاده اســت، به انــدازه ای کــه خداونــد فرمــوده: روزه از من 
اســت و مــن بــه آن جــزا می دهــم. شــب زنــده داری آنهــم با 
خســتگی از کار روزانــه کاری مشــّقت و عملی ســخت اســت، 
بــه همیــن خاطــر ثــواب شــب زنــده داران ثوابــی ســنگین و 
اجری غیــر قابل تصور اســت، تا جایــی که از حضــرت حق در 
بسیاری از کتب روایی و عرفانی نقل شــده: أْعَدْدُت ِلِعباِدی 
ْت، َو ال اُذٌن َســِمَعْت، َو ال َخَطَر َعلی 

َ
الّصاِلحیــَن مــا ال َعیــٌن َرأ

َقْلِب َبَشٍر. برای بندگان شایســته ام چیزی فراهم کرده ام که 
نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور 
کــرده اســت. ثــواب بســیاری بــرای روزه دار، شــب زنــده دار، 
است که از رســول خدا)ص( روایت شــده: إَنّ صاِحَب اْلُخْلِق 
اْلَحَســِن َلُه ِمْثُل أْجــِر الّصاِئــِم اْلقاِئِم. اجر دارنده حســن خلق 

همچون روزه دار شب زنده دار است.

     می خوشگوار خمخانه عالم الهوت
مسأله تقوا، یعنی حســن معامله با حضرت رّب العّزه و حسن 
خلق یعنی حسن معامله با مردم، به اندازه ای پر ارزش است 
َة:  ِتــی اْلَجَنّ کَثُر ماَتِلُج ِبِه اَمّ که رســول خدا)ص( فرموده اند: أ

حسن خلق 
محصول 

میانه روی علیه 
یط  افراط و تفر

در قوه شهوت و 
غضب است و 

ظهور این معنی 
در معاشرت نیکو 
با مردم و محبت 

با آنان و مواسات 
و مساوات و 

تحّمل رنج مردم و 
مهربانی با ایشان 

است

اخالق نیک
بهترین دوست انسان

حسن خلق در روایات

حجت االسالم و المسلمین حسین انصاریان
حســن خلق از زمان بعثــت اولیــن پیامبر حضــرت آدم)ع( 
جهــت ارزش یافتن انســان مــورد توّجه حضــرت رّب العّزه 
بوده و به آدم ابوالبشر ســفارش و وصیت شده است. بدون زدودن 
آلودگی هــای اخالقــی و پیراســتن نفــس و روی آوردن بــه جانــب 

حسنات آراستن نفس و حسن خلق امکان پذیر نیست.
برای ایجاد حســن خلــق، شــناخت رذایل و فضایــل، قــدم اّول؛ و 
ک شــدن نفس از رذایل و آراسته شدن درون  ج دادن و ریاضت کشیدن برای پا کوشش به خر
به حســنات، قدم دوم؛ و حفظ حقایق متحّقق در نفس با توجه دائم، قدم ســوم و آخر است. 

بدون حسن خلق مشکالت فردی و خانوادگی و اجتماعی قابل حل نیست. 
مؤمن بد اخالق در پیشــگاه حضرت حق موجودی بی ارزش و مؤمن خوش اخالق از بهترین 
عباد خداست. ایمان انسان، با حسن خلق قابل تقویت اســت و با سوء خلق در معرض خطر 

و نابودی است.
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بـه مناسـبت سـالروز شـهادت حضـرت زهـرا )س( در ایـن شـماره از »مهـر و 
مـاه« پرونـده ای بـرای شـما تـدارک دیده ایـم. اولیـن مطلـب ایـن بخـش، 
گفتاری از آیت اهلل جوادی آملی اسـت.  زن در اندیشـه حضرت زهرا )س( 
گفتگـو بـا دکتـر اعوانـی و  گزیـده ای از نوشـته امـام موسـی صـدر ،  سـپس 
دکتـر سـید احمـد بهشـتی، اخـاق معاشـرت در تعلیمـات فاطمـی نوشـته 
حجت االسـام و المسـلمین محقق داماد و یادداشـتی از حجت االسـام و 

المسـلمین صادقـی رشـاد از دیگـر مطالـب ایـن بخـش هسـتند.

عترت
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فاطمه)س( فصلی از ݡکتاب رسالت
سیره فاطمی صیانت از اصالت خانواده
علمی ݣݣݡکه ݣݣاز غیب سرچشمه ݣݣݡگرفته ݣݣاست

، َو ُحْسُن اْلُخْلِق. َتْقَوی اهلَلِّ
بیشــتر چیــزی که اّمتــم بــا آنهــا وارد بهشــت می شــوند تقوا و 

حسن خلق است.
حســن خلــق، می خوشــگوار خمخانه عالــم الهــوت و جهان 
ملکوت اســت که به هر کس بچشــانند، آلودگی هایش عالج 
و به حقایق معنوی آراســته می گردد. حرارت معنوی حســن 
خلق به اندازه ای اســت که حضــرت صادق)ع( فرمــوده: إَنّ 
ْمُس اْلَجلیَد.  الُخْلَق اْلَحَســَن یمیُث اْلَخطیَئَة کما َتمیُث الَشّ
حســن خلق، گنــاه در پرونــده انســان را چنانکه آفتــاب یخ را 
آب می کنــد، آب می نماید. فضیلت حســن خلــق در مأل اعلی 
نیز به اندازه ای اســت که حضــرت صادق)ع( فرمــود: إَنّ اهلَلَّ 
واِب َعلی ُحْسِن اْلُخْلِق کما  َتباَرک َو َتعالی َلیْعِطی اْلَعْبَد ِمَن الَثّ
یْعِطی اْلُمجاِهَد فــی َســبیِل اهلَلِّ یْغــُدو َعَلیِه َو یــُروُح. خداوند 
به صاحب خلق اجری کــه عنایت می فرمایــد همانند اجری 
اســت کــه بــه رزمنــده در راه خــدا مرحمــت می شــود، آن هم 

رزمنده ای که شب و روز در رزم با دشمن باشد.
و این معنی بعید نیســت؛ زیرا دارنده حســن خلق بر اثر جهاد 
کبر اســت موّفــق به تحصیل حســن خلق  با نفــس که جهاد ا
شــده اســت. ارزش و عظمت حســن خلق به اندازه ای است 
که کمــی عبــادت را در پرونده قیامــت می تواند جبــران کند. 
کرم)ص( فرموده اســت: إَنّ اْلَعْبَد َلیْبُلُغ  این معنی را رســول ا
ُه  ِخــَرِة َو َشــَرَف اْلَمنــاِزِل َو إَنّ

ْ
ِبُحْســِن ُخْلِقِه َعظیــَم َدَرجــاِت اآل

َلَضعیــُف اْلِعبــاَده. عبــد بــا حســن خلقش بــه درجــات بزرگ 
آخــرت و منــازل شــریفه اش می رســد، در صورتــی کــه از نظــر 

عبادت ضعیف بوده است.
عاقبت حسن خلق بهشت و نتیجه ســوء خلق جهّنم است. 
این واقعیتی اســت که حضرت رضــا)ع( از پدرانش از رســول 
خدا)ص( روایت کــرده اســت: َعَلیکْم ِبُحْســَن اْلُخْلــِق، َفإَنّ 
کْم َو ُســوَء اْلُخْلِق ِفی  ــِة الَمحاَلــَة. َو ایا ُحْســَن اْلُخْلِق ِفی اْلَجَنّ
الّناِر الَمحاَله. بر شما باد به اخالق نیکو، که مسلمًا خلق نیکو 
در بهشــت اســت و بپرهیزید از بدی اخالق که مســلمًا آتش را 

به دنبال دارد.
مردم مؤمن به طور غالب در قنوت نمازهای خود آیه شریفه: 
اِر.  ِخَرِة َحَســَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّ

ْ
ْنیا َحَســَنًة َو ِفی اآل

ّ
نا آِتنا ِفی الُد َرَبّ

و گروهــی از آنــان می گوینــد: پــروردگارا! به مــا در دنیــا نیکی و 
در آخرت هــم نیکی عطا کــن، و مــا را از عذاب آتش نــگاه دار، 
را می خوانند، امام صــادق)ع( در توضیح ایــن آیه می فرماید: 
حســنه آخرت رضــوان اهلَلّ و بهشــت و حســنه دنیا وســعت در 
رزق و معاش و حسن خلق اســت. امام صادق)ع( می فرماید: 
اســیرانی را خدمــت رســول خــدا)ص( آوردنــد، آن بزرگــوار به 
قتل همه آنان جز یک نفر فرمــان داد. آن یک نفر به حضرت 
عرضه داشــت: پدر و مادرم فدایت، چه شد که دســتور آزادی 
ما دادی؟ حضــرت فرمودند: جبرئیل به من خبــر داد که پنج 
خصلــت در تو هســت کــه خداونــد مهربــان و رســولش آنهــا را 
دوست می دارند: غیرت شدید نسبت به ناموست، سخاوت، 

حسن خلق، راستی در گفتار، شجاعت.
اســیر چون این واقعیت ها را شــنید مســلمان شــد مســلمانی 
نیکو و ســپس در جنگ ســختی همراه با رســول الهی شرکت 
کرد تا جایــی که به مقام با عظمت شــهادت رســید  رســول با 

عاقبت حسن 
خلق بهشت و 

نتیجه سوء خلق 
جهّنم است. این 
که  واقعیتی است 
حضرت رضا)ع( 

از پدرانش از 
رسول خدا)ص( 

کرده  وایت  ر
است: َعَلیکْم 

ُخْلِق، 
ْ
ِبُحْسَن ال

َفإَنّ ُحْسَن 
ِة  َجَنّ

ْ
ُخْلِق ِفی ال

ْ
ال

کْم  َة. َو ایا
َ
الَمحال

ُخْلِق ِفی 
ْ
َو ُسوَء ال

ه. بر 
َ
الّناِر الَمحال

شما باد به اخالق 
که مسلمًا  نیکو، 

خلق نیکو در 
بهشت است و 

ید از بدی  بپرهیز
که مسلمًا  اخالق 

آتش را به دنبال 
دارد

عظمت اســالم فرمــود: اْلُخْلُق اْلَحَســُن ِنْصُف الّدیِن. حســن 
خلــق نصــف دیــن اســت. امیرالمؤمنیــن)ع( فرمود: ُحْســُن 
اْلُخْلِق َخیُر َقریٍن. حسن خلق را بهترین رفیق انسان شمرده 
است. رســول مکّرم اســالم)ص( فرمود: أْقَرُبکْم ِمّنی َمْجِلسًا 
یــْوَم اْلِقیاَمــِة أْحَســُنکْم ُخْلقــًا َو َخیُرکــْم أِلْهِلــِه. نزدیک ترین 
مردم به من در قیامت کســانی اند که دارای اخالق بهتر و به 

اهل و عیال از همه نیکوکارترند.
و این معنی بعید نیســت؛ زیرا دارنده حسن خلق و نیکو رفتار 
به اهل و عیــال همرنگ پیامبر اســت و طبق قاعــده جذب و 
انجذاب باید چنین مردمی در قیامت از مردم دیگر به پیامبر 

با کرامت نزدیک تر باشند.
 ُحْســِن اْلُخْلِق، قاَل: 

ّ
از حضرت صادق)ع( ســؤال شــد: ما َحُد

ک ِبِبْشــٍر َحَســٍن.  ُتلیُن جاِنَبک، َو ُتطیُب کالَمک، َو َتْلقی أخا
حــّد حســن خلــق چیســت؟ حضــرت فرمــود: نرمخویــی، 
کیزگــی در کالم و برخــورد بــا بــرادر مســلمان با خوشــرویی.  پا
ْدبیِر،  ، الَعْقَل کالَتّ )ص( به ابوذر فرمودند: یا أبــاَذٍرّ رســول اهلَلّ
کُحْســِن اْلُخْلــِق. عقلــی چــون  ، َو الَحَســَب  کاْلکــِفّ َع  َو الَوَر
تدبیــر در امور و َوَرعــی چون خــودداری از محّرمات و َحَســبی 

همچون حسن خلق نیست.
 

     حسن خلق و سخاوت در پیام جبرئیل
امــام ســّجاد)ع( می فرمایــد: ســه نفــر از بــت پرســتان هــم 
برســانند،  قتــل  رابــه  خــدا)ص(  رســول  کــه  شــدند  َقَســم 
امیرالمؤمنین)ع( به تنهایی به سوی هر سه شتافت، یکی از 

آنها را کشت و دو نفر دیگر را به حضور پیامبر عزیز اسالم آورد.
حضرت فرمودند: علی جان یکی از این دو نفر را نزدیک بیاور. 
علی)ع( یکــی از آن دو را پیش پیامبر برد. حضــرت فرمود: به 
وحدانیــت حق و رســالت من شــهادت بــده. آن احمق گفت: 
کشــیدن ســنگینی کوه ابوقبیس برای مــن خوشــتر از اقرار به 
وحدانیت خدا و رســالت توســت! رســول خدا)ص( فرمودند: 
او را از مــن دور کنید. ســپس فرمــود: آن دیگــری را بیــاور. او را 
آوردند، فرمود: به وحدانیــت خدای تعالی و رســالت من اقرار 
کن. گفــت: مــرا هم بــه دوســتم ملحق نمــا. حضــرت فرمان 
قتــل او را دادند. علی)ع( جهت کشــتن او برخاســت که امین 
وحی به رســول الهی نازل شــد، عرضه داشــت: خدایت سالم 
می رســاند و می فرمایــد او را نکــش؛ زیــرا دارای حســن خلق و 

صفت سخاوت در قوم و قبیله اش است.
حضــرت صــدا زدنــد: یــا علــی از کشــتن او دســت نگــه دار که 
فرســتاده حق جبرئیل امین از حســن خلــق و ســخاوت او به 
من خبر داده و گفتــه به خاطر این دو صفــت از قتل او درگذر. 
مشرک در زیر شمشیر موال به رسول خدا)ص( عرضه داشت: 
براستی فرستاده خدایت چنین گفت؟ حضرت فرمود: آری؛ 
مشرک گفت: همین طور است، به خدا قسم با بودن برادری 
از همنوعم خــود را هرگز مالــک درهمی ندانســتم و در جنگ 
کنون به وحدانیت حضرت  به هیچ عنوان روترش نکــردم، ا

محبوب اقرار کرده و به رسالت تو شهادت می دهم.
کرم)ص( رو بــه اصحاب کردند و فرمودنــد: این مرد  پیامبر ا
از کسانی است که حســن خلق و ســخاوتش وی را به جّنات 

نعیم کشید.    
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نیــل آن حضــرت بــه مقام منیــع والیــت و صعــود وی بــه قله 
رفیــع خالفت الهــی که هــدف اصیــل آفرینش انســان همان 
اســت، دلیل قاطع اســت بر امکان ارتقای زن بــه مقام برین 
علمی و عملی؛ البته ُکْنِه مقام آن حضرت مستور، ولی مقدار 
ُاســوه بودن آن مشــهور و قابل تجلیل و دسترسی است، مثاًل 
حضرت فاطمه بــا اســتدالل عقلی و نقلــی، امامــت دودمان 
خود را ســبب وفــاق ملی و دینــی دانســت و با تبییــن مصالح 
احــکام الهــی، رعایت آنهــا را بــر همــگان الزم اعالم نمــود و با 
بیان ضرورت عــدل جمعی، اعتدال در معیشــت را ســودمند 
معرفــی کــرد و در تحلیــل مســائل قرآنــی ارث بــرای اســترداد 
فدک، تفســیر دقیقی از آیات االحــکام ارائه نمــود و حکومتی 
که حامی عــدل و داد نباشــد و بر موازیــن قرآن و عتــرت اداره 
نگــردد، آن را حکومــت جاهلــی دانســت و بــا برداشــت از 
قرآن حکیــم چنیــن فرمــود: َو زعمتــم أن الارث لنــا، أفحکم 

الجاهلیه تبغون و َمن أحسُن ِمن اهلِل حکمًا لقوٍم یوقنون؟
آنچه درباره اهتمام آن حضرت به تعلیم احکام به زنان نقل 
گیری دانش برای زن و گســترش آن در  شــد، نشــان لزوم فرا
بین زنان دیگر اســت. بــرای آنکه نیمی از جمعیــت جامعه را 
زنان تشــکیل می دهند و همــه آنهــا از حقوق بهــره وری علم 
و ادب و هرچــه در تأمیــن زندگــی ســعادتمندانه مؤثر اســت، 

برخوردارند.
بــه منظــور پرهیــز از اختــالط نامحــرم و جلوگیــری از دخالت 
گــروه متکاملــی عهــده دار رفــع  کار زنــان، بایــد  مــردان در 
نیازهای متنــوع هم صنف خود باشــند تا هیــچ زنی محکوم 
بــه انــزوا نگــردد و از پیشــرفت علمــی و عملــی محروم نشــود 
گر از  یا بــرای اســتیفای حق خــود ناچار بــه اختــالط نباشــد. ا
حضرت فاطمه نقل شد، کمال زن و سعادت آن در این است 
که نامحرمی را نبیند و نامحرمــی او را نبیند، چنین موقعیِت 
مناســب، وقتی به دســت می آید که صنف زن تمام نیازهای 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را با استقالل در این فنون 

و استغنای از نامحرمان تأمین کند.
کی از ســریره  نمونه دیگری از ســنت و ســیرت فاطمــی که حا
نقی و زکی آن حضرت بوده و برنامــه زندگی زن، بلکه جامعه 

انسانی را می تواند ترسیم کند، این اســت که سلمان فارسی 
که به عنوان »ســلمان بن اسالم« مفتخر شــد می گوید: وقتی 
بــا اذن قبلــی وارد منــزل حضــرت علــی بــن ابــی طالــب)ع( 
شــدم، دیدم حضرت فاطمه مشــغول آرد کردن جو می باشد 
و دســته آســیاب دســتی خون آلــود، و از طــرف دیگــر حضرت 
حسن بن علی)ع( خردسالی است که از گرسنگی ناله می کند 
و کف های دســت حضرت زهــرا زخمــی و خون آلود اســت، و 
از طــرف دیگــر فضــه خدمتگــزار آن حضرت ایســتاده اســت. 
گذار  گفتم: ای دخت رســول خــدا! چرا خدمــت را به فضــه وا
نمی فرماییــد؟ گفــت: »حبیبم رســول خــدا)ص( و ســلم مرا 
ســفارش کرد، کار منزل یک روز بــه عهده فضه و یــک روز به 
عهده تو، دیروز نوبت فضــه بود و امروز نوبت من اســت…«. 
چنین ســنت عــدل پــرور و احسان گســتر وظیفه زنــان، بلکه 

مردان را به خوبی تبیین می کند.

     تکریم مقام منیع مادر و نقش او در پرورش نسل آتی
اصــل پنجــم. کرامــت مــادر صبغــه ای دیگــر از جاللــت زن 
است، زیرا انسان مانند فرشته نیست که از گزند مرگ معهود 
گــر جریــان فرزنــد پــروری نباشــد، نوع بشــر  مصــون باشــد و ا
منقرض می شــود و ســهم مؤثر پیدایــش و پرورش نســل آتی 
به عهده مادر اســت. چنیــن کاری هرگز منافی شــأن متعالی 
زن نبــوده، بلکه مکمل منزلــت او اســت و هر انــدازه زن اهل 
طهــارت روح و تذکیه عقــل و تزکیه نفس باشــد، تأســی او به 
حضرت زهرا بیشــتر بوده و توفیــق وی در تربیت فرزند صالح 

کامل تر خواهد بود.
تزریق عاطفه در جامعه و گســترش جاذبه در اجتماع مرهون 
لطــف مادرانــه صاحبــان فرزنــد عطــوف و رئــوف اســت؛ چه 
اینکه مهم ترین عامل ســکینت و طمأنینه در خانواده همانا 
زن اســت و در فرهنگ قرآن کریم که معــادل عترت طاهرین 
)علیهم الســالم( اســت، زن به عنــوان پایــه ســکون و آرامش 
معرفــی شــد و دو عنصــر محــوری تشــکیل خانــواده اصیــل، 
مودت عاقالنه و رحمت عطوفانه قرار داده شد؛ خلَق لکم ِمن 

أنفسُکْم أزواجًا ِلتسکنوا إلیها و جعَل بینکم موده و رحمه.    

یق عاطفه در  ر تز
گسترش  جامعه و 
جاذبه در اجتماع 

مرهون لطف 
مادرانه صاحبان 

زند عطوف و  فر
رئوف است؛ چه 
ین  اینکه مهم تر
عامل سکینت 

و طمأنینه در 
خانواده همانا 
ن است و در  ز
فرهنگ قرآن 

که معادل  یم  کر
ین  عترت طاهر
)علیهم السالم( 

ن به  است، ز
عنوان پایه سکون 

و آرامش معرفی 
شد

پیدایش و پرورش وی در صلب طاهر و شــامخ و رحم طاهره 
سپری شد.

بنابرایــن، تاریــخ آغــاز و انجــام حیــات ظاهــری آن حضــرت 
در بســتر وحی خدا رقــم خــورد و چونان قــرآن مجیــد »ُملکی 
الحدوث و ملکوتی البقا« است و همسان قرآن کریم »َتجری 
مجــری الشــمِس و القمــِر«، و همــاره بــدون آنکــه افیــون یــا 

افسون یا افسانه گردد، حیات بخش جامعه بشری است.

     عصمت فاطمی، مالک حجیت دینی
اصل ســوم. چون مــدار مباحث ما تبییــن مقــام واالی زن در 
اندیشــه حضرت کوثر اســت و مقدار اعتماد علمی به اندیشــه 
ارائه شده به مقدار اعتقاد به اعتبار آن است، و نیز سهم اجرای 
عملی بــه انگیزه بیان شــده بــه انــدازه گرایش بــه صاحب آن 
اســت، باید عنایت نمــود که اوج اندیشــه حضــرت زهــرا در اثر 
ِک  عصمت و طهارت آن بانو همانا حجیت الهی است، زیرا مال
حجیت دینی عصمت صاحب رأی اســت، نه عنوان امامت، 
لذا حضرت فاطمه هرچند امام نیست، لیکن در پرتو عصمت 
از آسیب سهو و نســیان و خطا معصوم و در ظل طهارت از گزند 
گزافه گویــی مصون اســت؛ چه اینکــه امام باقــر)ع( دربــاره آن 

حضرت فرمود: »واهلِل َلَقد َفَطَمها اهلُل بالعلم«.
و نیــز بایــد توجــه داشــت کــه امــت اســالمی وامــدار محبــت 
کــه آن حضــرت  اهل بیــت عصمــت )علیهم الســالم( اســت 
از مصادیق بــارز آن ذوات مقدس اســت، و َســنِد لــزوم ِوداد و 
تحکیــم مودت آنــان آیه ای اســت کــه در اصل دوم یاد شــد. 
وقتــی حجیــت علمــی و مــودت قلبــی هماهنــگ شــد، هــم 
اعتمــاد فرهنگــی بــه گفتار حضــرت فاطمــه قطعی می شــود 
و هم گرایــش اجرایی و اهتمــام عملی به دســتور آن حضرت 

حتمی می گردد.

     امکان ارتقای زنان به مقام علمی و عملی
کنون کــه تا حــدودی مبادی بحــث معلوم  اصل چهــارم. ا
شــد، می توان حــدس زد کــه بســیاری از مســائل وابســته به 
جامعه محترم زنان از منظر حضرت فاطمه روشــن شــد، زیرا 

ســاحت ُقْدســی ُام ابیها زن را چونــان مرد، با منظر انســان 
شناســی ارزیابی می فرماید و احکام ویژه ای برای هرکدام 
از ایــن دو صنــف، قائــل اســت و ِحَکــم مخصوصــی را بــرای جــان 
بشــری که مشــترک بین این دو گروه اســت، معرفی می فرماید. در 

این گفتار عصاره ای از آن نگاه، طی چند اصل ارائه می شود.

     اندیشه علمی و انگیزه عملی 
اصل یکم. اندیشــه علمی و انگیزه عملی حضرت فاطمه با سیره و ســنت معصومانه او کشف 
می شــود؛ چه اینکه ســریره و گوهر نهادینه شــده هویت ملکوتی آن حضرت مصدر چنان َجْزم 
علمی و َعزم عملی شــده است. کســی که به مکتب رفته باشــد، اندیشــه های علمی خویش را 
از حوزه یا دانشــگاه فرا می گیرد و طعم طبیعی و بوی بشــری چنین دانش ُمکَتَســبی به ذائقه و 
شامه کارشناسان علوم عادی می رسد، ولی انسان معصومی که نگار مکتب نرفته باشد و غیر از 
وحی پدر بزرگوارش کتاب و کتیبه و استادی ندیده باشد و معجزه آسا صاحب ُمْصَحِف فاطمی 
گــردد و از مالهم و اخبار غیبی مطلع شــود، دانش شــهودی وی لدنی، و طعــم طیِب فراطبیعی 
و رائحــه دل انگیــز الهی چنان علمــی، به کام و مشــام ولی شناســانی کــه از ایــن والیت هجرت 
نکردند، آشــنا اســت. لذا قبل از آنکه معلوم گردد، منزلت زن در اندیشــه فاطمی چیســت، باید 
روشن گردد که عروج اوِج اندیشه آن حضرت تا کجا اســت و منبع دانش وی چیست، تا آشکار 
شــود که چگونه حضرت جبرئیل)ع( که جــز بر گروهــی از انبیا و اولیــای بزرگ نازل نمی شــود، 
مأمور اعالم و ابــالغ معارف نهانی غابر و مآِثر غیبــی قادم به آن حضرت می شــود، تاعلوم منزه از 
زمان و مبرای از مکان برای وی معلوم شود و آن حضرت از اموری خبر دهد که نه متزمن است 

و نه متمکن؛ چنان که قرآن حکیم که معادل عترت طاهرین)ع( می باشد، این چنین است. 

     تقارن عمر حضرت زهرا)س( با نزول قرآن کریم
اصل دوم. میالد حضرت فاطمه مقارن اوائل بعثت رســول گرامــی )ص( و نزول قرآن مجید 
بود. شــهادت آن حضرت مقارن ارتحال حضرت ختمی مرتبت  و انقطاع وحی بود؛ یعنی عمر 
شــریف حضرت فاطمه تقریبًا با نزول قرآن کریم شروع شــد و با ختم قرآن پایان پذیرفت، زیرا 

چند سال اول بعثت آیات فراوانی نازل نشد.
بنابراین، مهم ترین عنصر معاصــر برای آن بانوی ملکوت و جبروت همانا کالم خداســت. لذا 
ح شــد؛ به عنــوان نمونه  نام و یاد آن حضرت در بســیاری از مواضع حســاس قرآن حکیم مطر
می توان آیه مباهلــه، آیه تطهیر، آیات ســوره دهر )هل أتی(، ســوره کوثر و آیه َاْجر رســالت: ُقل 
گر چنــد صباحی تولــد آن حضرت بعد  ال أســئلکم علیه أجرًا إال الموده فــی القربی را نــام برد، و ا
خ داد، برای آن اســت کــه هم زمان بعثــت و طلیعه تنزل وحــی، جریان  از نزول قــرآن مجیــد ر
معراج پدید آمــد و زمینه تکــون آن بانو در معراج فراهم شــد و پاســی از زمان نزول قــرآن مقارن 

سیره فاطمی
صیانت از
اصالت خانواده
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی

زن در اندیشه حضرت زهرا)س(
1. صیانت از  اصالت خانواده 

2.  اعتدال در زندگی 

3.  تکریم متقابل همسرها

4.  تربیت فرزند متأدب به آداب دینی
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عترت عترت

ک ســپرده شــد. مراســم دفــن و تشــییع پیکر  مجهــول به خا
ک او نیز بنا بر وصیتش دور از چشــم مردم و در تاریکی شب  پا

انجام پذیرفت.
برخی از قراین تاریخی و احادیث نقل شــده، داللت می کنند 
کــه قبــر آن حضــرت در یکــی از این ســه مــکان اســت: بقیع، 
کنــون در زمــان مــا دقیقــًا در کنــار مرقــد  یــا در خانــه اش کــه ا
پیامبــر)ص( واقــع شــده، یــا در روضــه شــریفه ای کــه میــان 
محــراب و مرقــد پیامبــر)ص( قــرار دارد و امــروزه بــا ایجــاد 

ستون های ویژه ای مشخص و ممتاز شده است.
مجمــوع عمــر آن حضــرت هجــده ســال و چند مــاه بــود. اما 
عمر کوتاه وی نمونه کامل و شــاملی بــود از زندگی زن کامل، 
آنچنــان کــه خداونــد می خواهــد و دیــن بــرای پدیــد آوردن 
چنــان زنانــی تــالش می کنــد. تعالیــم دینــی بــه نمونه هــای 
بشری نیازمند است تا بتواند در قالب انسانی تجلی و تجسم 
یابــد و اجــرای کامــل آن هــا را تحقق پذیــر گردانــد، تــا بدین 
وســیله دین را از حالــت ایده آلی و ذهنــی بیــرون بیاورند و به 
دایــره واقعیت هــا بکشــانند و بــرای مردم جــای هیــچ عذر و 

بهانه ای باقی نگذارند.
زمانــی کــه رســول خــدا)ص( آهنــگ مباهلــه بــا مســیحیان 
نجرانی کرد، بــه موجب آیه کریمــه ُفُقل َتعاَلــوا َنــْدُع َابناَءنا َو 
َابناَءُکــم َو ِنســاءنا َو ِنســاءُکم َو َانُفَســنا َو َانُفَســُکم ُثــّمَ َنبَتهــل 
َفَنجَعــل َلعَنــَت اهلل َعَلــی الکاِذبیــَن )61: 3( بگــو: بیاییــد تــا 
حاضــر آوریم مــا فرزنــدان خــود را و شــما فرزنــدان خــود را، ما 
زنان خــود را و شــما زنان خــود را، مــا خود و شــما خــود. آنگاه 
ع کنیم و لعنت خــدا را بــر دروغگویان بفرســتیم.  دعا و تضــر
پیامبر)ص( کســانی را بدین میــدان همراه آورد کــه مردان و 
زنان و فرزندان اسالم به شــمار می آمدند. آن حضرت، علی و 
فاطمه و حسن و حسین را برگزید و بدین گونه ایمان خود به 
خدا و نمایندگی خاندان خود را به عنــوان الگوهایی کامل از 

آئینش برای همگان آشکار ساخت. 

     ُاّم َابیها
فاطمه جوان می خواهد در جهاد پدرش شرکت جوید. از این 
رو مخلصانــه درصدد برمی آیــد تا کمبــود عاطفی پــدر را که از 
دســت دادن پدر و مادرش در دوران کودکی موجب آن شــده 
بود، ُپــر کنــد، کمبــودی کــه پیامبــر)ص( را مــی آزرد و بر دل 
نازک و مشــتاق محبت و شــیفته عاطفه او پدیدار می گردید. 
پیامبر)ص( برای به انجام رساندن رسالت سنگین خویش 
و نیز در رویارویی با محیط پرشــقاوت خود، بــه مهربانی ها و 
مالطفت هــای مادرانــه بســیار نیاز داشــت. آن حضــرت این 
همــه را در وجــود فاطمــه)س( پیــدا می کــرد. در تاریــخ تنهــا 
نشــان اندکی از این حالت های مادرانه ثبت شــده است. اما 
همیــن چند مــورد اندک بــه خوبــی بیانگر موفقیــت حضرت 
پیامبــر)ص( بــا بهره منــدی از ایــن منبــع سرشــار محبــت، 
کــه می توانســت پــدر  فاطمــه)س(، در ایــن زمینــه اســت، 
خود محمــدص را از جنبه عاطفی غنی ســازد، بــه طوری که 
بتواند، بدون کمترین دل نگرانی، سنگینی بار بزرگ رسالت 
کید  خویش را بــر دوش گیــرد. تاریــْخ این مواضــع را وقتــی تأ
می کند کــه می بینیم مکــررًا از قــول پیامبرص نقل می شــود 

که »فاطمه)س( مــادر من اســت«. نیز می بینیــم پیامبر با او 
چنان رفتاری دارد که گویــا با مادرش رفتار می کند. دســتان 
او را بوســه می دهد و وقتی از ســفری بــه مدینه بــاز می گردد، 
نخست به دیدار او می شــتابد و هنگام عزیمت به جنگ ها و 
مسافرت ها با او وداع می گوید و گویی از این چشمه بی زوال، 

عاطفه ای بیکران برای سفر خود برمی دارد.
تفصیــل این ماجرا در کتب ســیره نقل شــده اســت. از ســوی 
کــردن پیامبــر در  کــه احســاس پــدری  دیگــر، درمی یابیــم 
پیوندهایش با فاطمه معنــی می گیرد. وقتــی آن حضرت به 
مردم فرمان می دهــد که وی را بــا لقب »رســول اهلل« خطاب 
کنند و فاطمه از ایــن فرمان تبعیت می کنــد، آن حضرت وی 
را از ایــن کار بازمــی دارد و بــه دختــر خــود می گویــد کــه وی را 
مانند گذشــته با لفظ »پدر« خطاب کند. همچنیــن در تاریخ 
کــه آن حضــرت بــه  کــرم)ص( می خوانیــم  زندگــی پیامبــر ا
هنگام برخورد با ســختی ها و اندوه های بزرگ، بسیار به نزد 
فاطمه)س( می رفت. وقتی در جنگ ها زخم برمی داشــت، 
یا هنــگام گرســنگی و فقر، تنهــا به خانــه فاطمــه می رفت. از 
یک ســو فاطمه)س( مانند مــادری مهربان بــه او مالطفت و 
رســیدگی می کرد، بر زخم هایش مرهم می نهــاد و دردهایش 
را ســبک می کــرد و از ســویی دیگــر، همچــون دختــری، کمر 
بــه خدمــت و اطاعــت از پــدر می بســت و احتیاجــات او را رفع 
می کرد. بدیــن گونــه، نقــش فاطمــه)س( در زندگی رســول 

خدا)ص( بسیار برجسته و عظیم جلوه می نماید.

     در راه دانش اندوزی
فاطمه به دانش و علوم فراوانی که در خانه معرفت از هر ســو 
او را فرا گرفته بود بسنده نکرد، هرگز. زیرا فاطمه می خواست 
در راه کســب دانــش از خــود تالش نشــان دهــد، و در ایــن راه 
از هیــچ کوششــی کوتاهــی نــورزد. از همیــن رو، می بینیــم او 
در دیدارهایــش بــا رســول خــداص و علــی)ع(، بــاب مدینــة 
العلم، می کوشــد تا علــوم و معــارف را به هــر وســیله و از طرق 
گــون در کمند خــود درآوَرد. یکی از بهتریــن راه ها آن بود  گونا
کــه حســنین را از دوران کودکی همواره به محضر رســول خدا 
می فرســتاد و پس از بازگشــت آن دو از آنچه در محضر رســول 
خ داده بــود ســؤال و جــواب و یا از وحی پرســش  خــدا)ص( ر
می کــرد. بدین طریــق برای رشــد و اعتالی مســتمر معرفت و 

دانش خود می کوشید.
گیــری کامل معــارف و علــوم تا  ضمنــًا فرزندانــش را بــرای فرا
جایی کــه بتوانند مطلبی را که می شــنوند نقــل کنند، تربیت 
و تشــویق می کرد. این تالش پیوســته در راه کســب معرفت و 
دانش اندوزی، عــالوه بر اوقــات و زمان هایی بــود که فاطمه 
بــرای ادای وظایف خانــه و انجام مســئولیت های مــادری و 
همســری اش در خانه بذل می کرد. همین تالش بــود که او را 
در شمار راویان بزرگ حدیث و حامالن سنت مطهر رسول اهلل 
جــای داد. نــزد فرزنــدان فاطمــه یعنی ائمــه معصــوم کتابی 
عظیم اســت که آن را مصحف فاطمــه نام نهاده انــد و آنان با 

کمال سربلندی از این کتاب، بسیار حدیث نقل کرده اند.     

مجموع عمر آن 
حضرت هجده 

سال و چند ماه 
بود. اما عمر 

کوتاه وی نمونه 
کامل و شاملی 

ن  بود از زندگی ز
کامل، آنچنان 

که خداوند 
می خواهد و 

دین برای پدید 
آوردن چنان زنانی 

تالش می کند. 
تعالیم دینی به 

نمونه های بشری 
نیازمند است تا 
بتواند در قالب 
انسانی تجلی 
و تجسم یابد 

کامل  و اجرای 
آن ها را تحقق پذیر 

گرداند

ســخن نمی گویــد و تحــت تأثیــر روابــط نَســبی و ســَببی قــرار 
کی ندارد.  نمی گیرد، و در راه خدا از ســرزنش نکوهش گران با
این گفتارها از پیامبر اسالم است که با دعوت او عجین شده 
و بــرای مــردم بــه مثابــه الگــو و نمونــه ای در آمــده اســت. 
تپش های قلــب او و نگاه هایش و دســت ســودن و گام های 
تالشــگرانه و پرتوهــای اندیشــه اش، قــول، فعل و تقریــر او، 
تمامــًا تعالیــم دینــی و احــکام خــدا را می نمایانــد؛ چونــان 
چراغ هــای هدایــت و راه هــای نجات اســت. آنچــه از جانب 
رســول خدا بر ســینه فاطمه زهرا)س( نقش بســته، بــه مرور 
زمــان و تکامل جوامع و نیز با نگاه به مبدأ اساســی در اســالم، 
در این ســخن پیامبر به فاطمه، که فرمود »ای فاطمه برای 
آخــرت خود بکــوش کــه مــن نمی توانــم در پیشــگاه خداوند 
بــه خــود  بیشــتری  کاری بکنــم.« درخشــندگی  تــو  بــرای 

می گیرد.
فاطمه زهرا)س( در واقع نمونه زنی است که خدا می خواهد 
و پــاره ای اســت از اســالم مجســم در وجــود محمــد)ص(؛ 
زندگــی اش بــرای مســلمان و انســان مؤمــن در هــر زمــان و 
مکانی به منزله الگویی چهره می نماید. به راســتی شــناخت 
فاطمــه)س( شــناخت بخشــی از کتــاب رســالت الهی اســت 
و پژوهــش و تحقیــق در حیــات حضرتــش بــه مثابه تالشــی 
گســترده برای فهم اســالم و ذخیره ای ارزشــمند برای انسان 

معاصر به حساب می آید.

     نمونه راستین زن مسلمان
حضرت فاطمه در سال پنجم بعثت یعنی هشت سال پیش 
از هجرت متولد شد. وی آخرین زاده حضرت خدیجه است. 
در مکــه و در خانــه وحــی و جهــاد و در جّو صبــر و پایــداری به 
کنده از عواطف  دنیا آمد. ســختی را تحمل کرد و در فضایی آ
ِک میان پیامبِر رحمت و حضرت خدیجه  صادقانه و عشق پا
بــزرگ شــد. پیامبــر هیــچ گاه عواطــف و اخــالص حضــرت 
خدیجــه را در طول حیاتــش فرامــوش نکــرد. فاطمه)س(، 
پــس از پیامبــر)ص(، همــراه اهــل بیــت، و بــه سرپرســتی 
حضــرت علــی)ع( از مکــه بــه مدینــه هجرت کــرد و همــه در 

منزل قبا، نزدیک مدینه، به کاروان هجرت پیوستند.
فاطمــه)س( در ســال دوم هجری بــا حضرت علــی)ع(، که 
بیســت و ســه ســال داشــت، ازدواج کرد. حضــرت فاطمه در 
کیــد کرد کــه انتخاب  آن هنــگام ده ســال داشــت. پیامبــر تأ
حضرت علــی از میان خواســتگاراِن بســیاِر حضــرِت فاطمه، 
بــا توصیــه ای از عالــم غیــب و عــدم رضایــت فاطمــه بــه غیر 
علی بود. با آنکه زنان مدینه بســیار تالش کردنــد تا فاطمه را 
از ازدواج بــا علی)ع(، بــه بهانه فقــر آن حضرت و توجــه او به 
جهــاد در راه خدا و ســختی زندگــی اش، منصرف کننــد، ولی 

وی از انتخاب خود دست نکشید.
فاطمه)س( هشــت ســال با علی زندگــی کــرد. زندگی خوب 
این دو زبانــزد و ایده آل همگان شــد. فاطمــه)س( فرزندانی 
چون حســن و حســین و زینــب و ام کلثــوم و محســن را که در 
ک پس از وفــات پیامبر)ص( ســقط شــد، برای  وقایِع دردنــا
علــی)ع( بــه دنیــا آورد. فاطمــه)س( فقــط چنــد ماه پــس از 
رحلــت پــدرش زیســت و ســپس بنــا بــه وصیتــش در محلــی 

»خداوند از خشم فاطمه خشــمگین و به سبب خشنودی 
او خشنود می شــود؛ فاطمه پاره تن من است، هر کس او را 
بیازارد مرا آزرده، آن کس که با او دوستی ورزد با من دوستی ورزیده 
اســت؛ فاطمه قلب و روح من اســت؛ فاطمه بانوی زنان دو جهان 
است.« این شهادت ها و نظایر آن در کتاب های حدیث و سیره به 
تواتــر از پیامبــر)ص( نقل شــده اســت، پیامبــری کــه از روی هوی 

فاطمه  
فصلی از ݡکتاب رسالت

امام موسـی صدر در مقدمه ای بر کتاب »فاطمه زهرا)س( وتر فی ِغمد«، 
فاطمـه  حضـرت  شـخصیت  بررسـی  بـه  کتانـی  سـلیمان  اسـتاد  نوشـته 

زهـرا)س( پرداختـه اسـت. گزیـده ای از ایـن مقدمـه را می خوانیـم:  

؟س؟
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»ابــن مســعود می گویــد: پــس از رحلــت رســول اهلل)ص( 
شــخصی نزد حضرت فاطمــه)س( آمــد و گفــت: ای دختر 
رســول خــدا، آیــا چیــزی از پیامبر نــزد شماســت که بــه من 

تحفه دهید؟«
 ایــن حدیــث نشــان می دهــد کــه فاطمــه زهــرا )ع( بــه رغــم 
دســتور عمر مبنــی بــر ســوزاندن احادیــث نبــوی اهتمــام به 
حفــظ حدیث داشــته و اهــل فــن بــرای یادگیری بــه خدمت 
ایشان می رسیدند. »حضرت فرمود: ای کنیز، آن نگاشته بر 
حریر را بیاور. کنیز به دنبال نگاشــته رفت ولــی آن را نیافت. 
حضرت زهرا فرمود: شــگفتا از تــو! بگرد پیدایــش کن؛ چون 
آن یادداشت، ارزشی معادل حسن و حسین برای من دارد!«

اظهــار ایــن جملــه از ســوی زهــرای اطهــر )ع( نشــان دهنده 
آنســت که اواًل تراث مکتوب از ســنت نبوی ارزشــمند اســت. 
ح  عمربن الخطاب پس از رحلت رسول )ص( شعاری را مطر
ساخت که عوام پســند هم بود تحت عنوان »َحْســُبنا ِکتاُب 
اهلِل« و بــه ایــن اســتناد دســتور داد که همــه احادیــث منقول 
در 23 ســال نبوی را ســوزاندند. ابن وهب می گویــد: از مالک 
شــنیدم که می گفــت: عمــر بــن خطــاب گفــت: ال ِکتــاَب َمَع 
ِکتاِب اهلِل؛ با کتاب خدا نوشــته ای الزم نیســت. حتی به نقل 
مستدرک ظاهرًا عمر عده ای از نویسندگان حدیث را اعتراضًا 
باز داشــت کرده است. ســعید بن ابراهیم از پدرش نقل کرده 
اســت: عمــر بــه ابــن مســعود و ابــودرداء و ابــوذر گفــت: نقــل 
حدیث از پیامبر برای چیست؟ و من گمان می کنم آنان را در 

مدینه حبس کرد تا از دنیا رفت.
ثانیًا تعبیر اینکه این جمله مکتوب به اندازه حسن و حسین 
در نظر من ارزش دارد نشاندهنده اهمیت یادداشت هاست و 
ثالثا بیان کننده اهمیت محتواســت که خواهیم دید حاوی 
ســه دســتور حقوق بشــری و اخالق معاشــرت اســت. کنیزک 
گشــت و پیدایــش کــرد. و دید بــه هنــگام روفتــن آن را روفته 

است در حریر چنین نوشته شده بود: پیامبر فرمود:
   1.  کسی که همسایه اش از شــر او در امان نیست از مؤمنین 
نخواهــد بــود. بوائــق جمــع بائقــه بــه معنای شــِرّ اســت ولی 
گــر این کلمــه از ریشــه »بــوق«  باشــد ظاهــرًا منظــور از بوائق  ا
شــر ناشــی از ســروصدای همســایه اســت. اما احتمــال اینکه 
از »بیق« باشــد نیز وجــود دارد. در حدیثی از امــام صادق )ع( 
باعبــِداهلل علیه 

َ
نیز آمده اســت: عن أبی حمزه قال: َســِمْعُت أ

الســالم یقوُل: »َاْلُمؤِمــُن َمْن آَمــَن جــاَرُه َبواِئَقــُه«. ُقْلــُت: َو ما 
َبواِئُقُه؟ قال: »ُظْلُمُه و َغْشــُمُه «.  ابوحمزه گوید: شــنیدم که 
امــام صادق علیــه الســالم می فرماید: مؤمن کســی اســت که 
گفتــم: معنــای  همســایه اش از )بوائــق( او در امــان باشــد. 

)بوائق( چیست؟ فرمود: ستم و تعدی. 
به هرحال از این جمله »از مؤمنین نیســت« ظهــور درآن دارد 
که جامعه مؤمنین به عنوان یک تشــکیالت دارای شرائطی 
اســت. تشــکیالتی که قرآن تعبیر به حزب اهلل فرمــوده، آنان 
را »غالبون«)مائــده/56( و مفلحــون- رســتگاران )مجادله 
/22( دانسته است. رســول خدا اولین شرط را برای عضویت 
در چنیــن جامعــه ای تقیــد بــه آداب معاشــرت دانســته و 
نخستین ادب را رعایت حقوق همسایه و آرامش همجواران 

معرفی فرموده است. 

البتــه درقــرآن مجیــد نیــز رعایــت حقــوق همســایه در کنــار 
پرستش خدا شمرده شده: َو اْعُبُدوا اهلَل َو ال ُتْشــِرُکوا ِبِه َشْیئًا َو 
کیِن َو اْلجاِر  ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا َو ِبِذی اْلُقْربی َو اْلَیتامی َو اْلَمسا
ــبیِل  اِحِب ِباْلَجْنِب َو اْبِن الّسَ ِذی اْلُقْربی َو اْلجاِر اْلُجُنِب َو الّصَ
ْیماُنُکــْم ِإّنَ اهلَل ال ُیِحــّبُ َمْن کاَن ُمْختــااًل َفُخورًا 

َ
َو مــا َمَلَکْت أ

)36 نساء/( خداوند را بپرســتید و چیزی را شریک او نکنید و 
به پدر و مادر و به خویشاوند و یتیمان و تهیدستان و همسایه 
خویشــاوند و همســایه دور و همــراه همنشــین و در راه مانــده 
و بردگانتــان نکویــی ورزیــد؛ بی گمــان خداونــد کســی را کــه 

خودپسندی خویشتن ستای باشد دوست نمی دارد.
ح نشــده،  البتــه در متــن آیــه مســأله عــدم آزار همســایه مطر
باالتر از آن احســان به همســایه مورد سفارش اســت. ترجیح 
همســایه بر خود همــان حدیث منقــول از امــام حســن )ع( از 
زهرای اطهر اســت. ایشــان که ناظــر دعای مادر از شــب تا به 
صبح بــوده و دیــده که ایشــان صرفــًا بــرای همســایگان دعا 
می کند و علت را می پرسد، ایشان در جواب می گویند: یا بنی 

الجار ثم الدار - پسرکم نخست همسایه و سپس خانه.
    2.  و هــر کــس بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد همســایه 

خویش را آزار نمی دهد.
    3.  و هــر کس بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان دارد بایــد که یا 
کت باشــد. خداونــد انســان  ســخن خــوب بگویــد وگرنــه ســا
خیرمند بردبــار عفیف را دوســت دارد و بدگوی بخیل بســیار 
درخواســت کننده مصــّر را دشــمن مــی دارد. حیــاء از ایمان و 
ایمان جایش در بهشــت اســت و فحش از زشــتگویی است و 

زشتگویی جایش در آتش است.
مجموع دســتورات اخالقی وصفــات مؤمنیــن دراین حدیث 
که همه ازشــرائط ایمان به خــدا و روز قیامت معرفی شــده  به 

ح زیر است: شر
الف- رعات حقوق همسایگان

ب- پرهیز از پرگویی و بیجا گویی و بسنده کردن به گفتار نیک
ج- کردار نیکو داشتن

د- بردبار بودن
ه- پرهیز از بدگویی، تلخ گویی و نسبت های بد به دیگران دادن

و- پرهیز از بخل
ز- پرهیز از اصرار کردن در درخواست از دیگران

ح- رعایت شرم و آزرم )حیاء(
ارتباط میان ایمان به خداوند و روز قیامت با اخالق معاشرت 
نشــاندهنده آمیختــه بــودن دنیــا و آخرت اســت. این اســت  
معنای الدینــا مزرعه االخــره. یعنــی آنکــه راه آخــرت از دنیا و 
زندگی اجتماعــی در ایــن جهان می گــذرد و چنانچــه جامعه 
مؤمنین اخالق معاشــرت را در زندگی جمعی از دســت بدهند 
هم دنیا را از دســت داده اند و هم آخرت را. با یک چشــم باید 

برای دنیایشان بگریند و با چشم دیگر برای آخرت. 
متاسفانه در جلسات و محافل دینی ما یک جیز در این میان 
مفقــود شــده و آن اینکــه در کنــار ســوگواری ها و عزاداری هــا 
درس آمــوزی اخالقــی از پیشــوایان دیــن دیــده نمی شــود در 
حالیکه به صراحت حدیث نبوی مورد سخن، ایمان به خدا 
و روز جزا بــدون اخالق معاشــرت اجتماعی چیزی بــی معنا و 

بلکه منتفی است.      

ارتباط میان 
ایمان به خداوند 

وز قیامت با  و ر
اخالق معاشرت 

نشاندهنده 
آمیخته بودن دنیا 

و آخرت است. 
این است  معنای 

رعه  الدینا مز
االخره. یعنی 

آنکه راه آخرت 
از دنیا و زندگی 

اجتماعی در این 
جهان می گذرد و 
چنانچه جامعه 
مؤمنین اخالق 

معاشرت را در 
زندگی جمعی از 

دست بدهند هم 
دنیا را از دست 

داده اند و هم 
آخرت را

َها َتْعِدُل ِعْنِدی َحَسنًا َو ُحَسْینًا. َفَطَلَبْتَها  َوْیَحِک ُاْطُلِبیَها، َفِإّنَ
ِبّیُ  ٌد َالّنَ َفِإَذا ِهَی َقْد َقَمَمْتَها ِفی ُقَماَمِتَها، َفــِإَذا ِفیَها: َقاَل ُمَحّمَ
َمْن َجاُرُه 

ْ
ی َاهلُل َعَلْیِه َو آِلِه(: »َلْیَس ِمَن َاْلُمْؤِمِنیَن َمْن َلْم َیأ

َ
)َصّل

َبَواِئَقُه ، َو َمْن َکاَن ُیْؤِمُن ِباهلِل َو َاْلَیْوِم َاآْلِخــِر َفاَل ُیْؤِذی َجاَرُه، َو 
ْو َیْســُکْت. ِإّنَ 

َ
َمْن َکاَن ُیْؤِمُن ِبــاهلِل َو َاْلَیْوِم َاآْلِخــِر َفْلَیُقْل َخْیرًا أ

َاْلَفاِحــَش  ُیْبِغــُض  َو  ــَف،  َاْلُمَتَعّفِ َاْلَحِلیــَم  ــَر  َاْلَخّیِ ُیِحــّبُ  َاهلَل 
یَماُن ِفی  یَماِن َو َاْلِ اَل َاْلُمْلِحَف. ِإّنَ َاْلَحَیاَء ِمَن َاْلِ

َ
ّئ ِنیَن َالّسَ َالّضَ

اِر. ِة، َو ِإّنَ َاْلُفْحَش ِمَن َاْلَبَذاِء، َو َاْلَبَذاُء ِفی َالّنَ َاْلَجّنَ

کتاب دالئل االمامه اثر طبری شــیعی است. شیخ آقا بزرگ 
طهرانی به دو طبری کبیر و صغیر قائل شده و این کتاب را 
از طبری صغیر دانسته اســت. ایشان  با اســتفاده از قرینه ای که در 
برخی سلسله ســندروایات آورده معتقد اســت که تاریخ تدوین این 
کتاب، مربــوط به بعد از ســال 411 اســت. در این کتــاب حدیثی به 
ح زیر نقل شــده اســت:  َعِن ِاْبِن َمْســُعوٍد، َقــاَل: َجــاَء َرُجــٌل ِإَلی  شــر
ــی َاهلُل َعَلْیــِه َو آِلِه( 

َ
ــاَلُم( َفَقــاَل: َیا ِاْبَنــَة َرُســوِل َاهلِل، َهْل َتَرَک َرُســوُل َاهلِل )َصّل َفاِطَمَة )َعَلْیَها َالّسَ

ِعْنَدَک َشــْیئًا: ُتْطِرِفیِنیِه . َفَقاَلْت: َیا َجاِرَیُة، َهاِت ِتْلَک َاْلَحِریــَرَة. َفَطَلَبْتَها َفَلْم َتِجْدَها، َفَقاَلْت: 

اخالق ݣݣمعاشرت ݣݣدر 
تعلیمات ݣݣفاطمی

حجت االسالم و المسلمین مصطفی محقق داماد
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عترت

اهلل هســت؛ یک آیه همین آیه هســت که خواندم. هر کســی 
ولی خدا نیست. فرمود اولیاء خداوند کسانی هستند که »ِإّنَ 
ِعَباِدی َلیَس َلک َعَلیِهْم ُســْلَطاٌن« اولیاء اهلل کسانی هستند 
کــه شــیطان نمی توانــد در آنهــا تصــرف کنــد، آنهــا معصــوم 

هستند.
باطــن دیــن والیــت الهــی اســت. والیــت اهلل اســت. والیــت 
حقیه الهیه والیتی که ما حضرت علــی)ع( و ائمه)ع( را به آن 
گر برداشــته  می شناســیم. والیت، باطن همه ادیان اســت و ا
شــود دین فاســد می شــود؛ چنانچه می بینیم در ادیان دیگر 
خاصه در ادیــان ابراهیمی، یهــود و مســیحیت، والیت رفت 
و بــه چیــز دیگــری تبدیل شــد. بنابرایــن مــا بایــد ببینیم که 
والیت الهیه چیســت کــه باطن همــه ادیان اســت و حضرت 

فاطمه)س( چه مقامی دارد.
چهارده معصــوم، ُلّب والیت هســتند. حضرت رســول)ص( 
خاتم نبــوت و خاتم والیت اســت، منتهــا ظهور او به رســالت 
اســت نه به والیت، ولی باطن والیت را دارنــد، همان طور که 
حکمــای الهی در این بــاره بحث هــای کافی و وافی و شــافی 
کردند کــه ال مزیــد علیــه و ما بایــد ایــن بحث هــا را بخوانیم. 
گر والیت را برداریم اصاًل  باطن رسالت و نبوت، والیت است. ا
گر والیت را برداریم اصاًل رســولی باقی  نبوتی باقی نمی ماند. ا
نمی ماند. جنبــه لداللهــی و لدالحقــی والیت که رو به ســوی 
حــق دارد و انســان را بــه حــق و خداونــد می رســاند منظــورم 
هست نه جنبه لدالخلقی. امروزه بیشــتر به جنبه لدالخلقی 
والیت توجه دارند. درســت اســت که والیت جنبه لدالخلقی 
گــر جنبه لدالحقی  دارد ولی اصل آن جنبه لدالحقی اســت و ا

را برداریم اصاًل نبوتی باقی نمی ماند. 
حضــرت فاطمــه)س( دارای والیــت مطلقــه الهیه هســتند. 
ما بایــد واقعًا والیــت را از دید یداللحقی توجــه کنیم که جنبه 
حقــی دارد. ایــن خیلــی اهمیــت دارد. عالــم اســالم درســت 
نمی شــود، مگر اینکه رابطه خودش را بــا والیت لدالحقی که 
هم جنبه لدالخلقــی دارد و هم جنبه لدالحقی دارد، درســت 
گر والیــت لدالحقی بــرود، دیــن از بین مــی رود. امروزه  کند. ا
گرایش هایــی در جهــان اســالم پدیــد آمــده اســت کــه توجــه 

صرف به ظاهر است و والیت در آنها راهی ندارد. 

    بعــد از رحلت حضــرت رســول)ص( چه کســی وارث 
این والیت است؟

تنها اولیــاء اهلل می توانند چنین ادعایی کننــد که همان اهل 
ِذیَن 

َ
بیت)ع( هســتند. البته مؤمنان به طور عام. »اهلُل َوِلی اّل

ــُوِر« به طور عام کســی  ُلَماِت ِإَلــی الّنُ ــَن الّظُ آَمُنــوْا یْخِرُجُهــم ّمِ
ِذیَن 

َ
که مؤمن اســت از والیت بهره مند می شــود. »اهلُل َوِلــی اّل

ــُوِر«. »الولی« اســمی از  ُلَماِت ِإَلــی الّنُ ــَن الّظُ آَمُنــوْا یْخِرُجُهــم ّمِ
اســمای الهی اســت. رســول اســم خداوند نیســت، خداوند، 
رســول نیســت. نبی هم اســم خدا نیســت. خداونــد در قرآن 
می فرماید: »ُهَو اْلَوِلی«، او ولی اســت. الولی یعنی والیت تامه 
از آن خداســت. اهــل بیــت)ع( و چهــارده معصــوم)ع( ظهور 
والیت الهیه هستند. با حضرت رســول)ص( رسالت به تمام 
می رســد ولی عهد والیت و وصایت آغاز می شــود و این تجلی 
او در امامــت به معنــای اصلی کلمه اســت که باطــن امامت، 

گر والیت الهیه را برداریم، امام هم باقی  والیت اســت، یعنی ا
نمی ماند.

حضرت رســول)ص( اصاًل قرآن بودند. »کان خلقه القرآن«. 
گــر کســی می خواســت قرآن  خلــق او همــه قــرآن بــود؛ یعنی ا
ناطق را ببیند تجســم و تحقق آن را در حضرت رســول)ص( 
می دید و بعد از او در ائمه)ع( است. یعنی تمامی قرآن و قرآن 
ناطق بودند و هیچ کســی بــه غیر از آنهــا نمی توانــد ادعا کند 
که قرآن ناطق است و االن مسئله ای که در عالم اسالم دیده 
می شــود اســالم منهای والیت الهیه اســت. والیــت لدالحقی 
گر این گونه باشــد دین از بین می رود، چنانچه  خالی مانده ا

ادیان دیگر رفتند و این مسأله در جهان ما بسیار مهم است.

    در ســوره انســان نیز به مقام احســان اهل بیت)ع( و 
خانواده حضرت زهرا)س( اشــاره شــده اســت، چگونه 
می تــوان شــخصیت حضــرت را بــا توجــه بــه آیــات ایــن 

سوره شناخت؟
در قرآن، سه واژه مهم اســالم، ایمان و احسان داریم. »َقاَلِت 
ــا یْدُخِل  ْســَلْمَنا َوَلّمَ

َ
ــْم ُتْؤِمُنــوا َوَلکن ُقوُلــوا أ

َ
ا ُقل ّل ْعــَراُب آَمّنَ

َ
اأْل

یَماُن ِفی ُقُلوِبکْم« این آیه اشــاره به اعــراب بدوی دارد که  اْلِ
کت بودند. که ایمان، باالتر از اســالم اســت، اما  بســیار بی نزا
باالتر از ایمان و درجات عالی ایمان، احســان اســت. در قرآن 
اشاره بســیار به احســان اشاره شــده اســت. احســان تنها کار 
نیکو کردن نیست درجه ای است فوق ایمان، »االحسان أن 

ک«. تعبد اهلل کأّنک تراه، فان لم تکن تراه فاّنه یرا
احســان حضــور در برابر حــق اســت. باید دائمــًا خــدا را طوری 
گر تــو او را نمی بینی او تو  عبادت کرد که انــگار او را می بینیم. ا
را می بیند. مقام احسان، همیشه در حضور خدا بودن است. 
»لم اعبد ربا لم اره« من هیچ وقت خدایی را که به دلم ندیده 
باشم، عبادت نمی کنم. این مقام، مقام والیت و مقام اعالی 
احسان اســت. بنابراین ولی اهلل درجاتی دارد. اولیای مطلق 
که ائمه)ع( باشــند به باالترین درجه ایمان رسیده اند و به نور 
الهی همــه چیز را می بیننــد، چنانچه حضرت علــی فرمود: ما 
رأیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله و بعده و معه و فیه: هیچ چیزی 

ندیدم مگر اینکه خداوند را قبل آن و با آن و بعد از آن دیدم.
حضــرت فاطمــه)س( واقعًا کمــال والیــت و صاحــب والیت 
مطلقــه اســت. حضــرت، قــرآن مجســم و ناطق بــه کالم اهلل 
اســت. قــرآن ناطــق اســت. شــأن و مقــام باالیــی دارد و عالم 
گــر می خواهــد اســالمی بمانــد بایــد بــه ایــن مســائل  اســالم ا
ک  توجه کند. مخصوصًا به ائمه معصومین)ع( که ســالله پا
حضــرت زهــرا)س( و حاصــل دعــای حضــرت ابراهیــم)ع( 
هســتند کــه حضــرت ابراهیــم)ع( دربــاره ذریه خــودش دعا 
َنــا َواْجَعْلَنا  می کــرد چنانچه در ســوره بقره آمده اســت کــه »َرّبَ

ْسِلَمه«. ًة ّمُ ّمَ
ُ
یِتَنا أ ُمْسِلَمیِن َلک َوِمن ُذّرِ

ُه  چنانچه در ســوره بقــره آمــده اســت: »َو ِإِذ اْبَتلــی ِإْبَراِهــَم َرّبُ
ــاِس ِإَماًما  َقــاَل َو ِمن  ُهــّنَ  َقاَل ِإنــیِ  َجاِعُلک ِللّنَ َتّمَ

َ
ِبکِلَمــاٍت َفأ

اِلِمیَن« حضــرت ابراهیم)ع(  یتی  َقــاَل اَل یَناُل َعْهــِدی الّظَ ُذّرِ
همیشه در مورد ذریه خود دعا می کرد، چنانچه در سوره بقره 
آمده اســت. این ذریه کــه در دعای حضــرت ابراهیــم)ع( در 

بقره و در آیات دیگر قرآن آمده است، ائمه)ع( هستند.    

حضرت 
فاطمه)س( 
دارای والیت 

مطلقه الهیه 
هستند. ما باید 
واقعًا والیت را از 
دید یداللحقی 
که  کنیم  توجه 

جنبه حقی 
دارد. این خیلی 

اهمیت دارد. 
عالم اسالم 

درست نمی شود، 
مگر اینکه رابطه 

خودش را با والیت 
که هم  لدالحقی 
جنبه لدالخلقی 
دارد و هم جنبه 
لدالحقی دارد، 

گر  کند. ا درست 
والیت لدالحقی 

ود، دین از بین  بر
ود می ر

؟س؟فاطمه دارای والیت مطلقه الهیه است

همچنیــن در حدیــث شــریف کســاء آمده اســت کــه حضرت 
رسول)ص( اهل کســاء را جمع کرد و حدیث کســاء که بسیار 
معروف و دارای مقامات و مفاهیم باالیی اســت در مقام اهل 

بیت)ع( روایت شده است.

    در حدیثــی از امــام حســن عســکری)ع( آمــده »نحن 
حجج اهلل علــی خلقــه و جدتنا فاطمــه حجــه اهلل علینا« 
بــا توجه به ایــن حدیــث جایــگاه و مقام حضــرت فاطمه 

زهرا)س( چگونه تبیین شده است؟
مسأله شناخت شــخصیت و مقام حضرت فاطمه زهرا)س( 
به مســأله بســیار مهمی بر می گردد که توجه کافی و شایسته 
به آن نشده است. صورتش هست اما باید به باطن و معنای 
آن بیشــتر پرداختــه شــود که آن مســأله والیــت اســت. اولیاء 
اهلل در قرآن بســیار آمده اســت عــده ای از مســلمان ها به این 
ْوِلیاء اهلِل اَل َخــْوٌف َعَلیِهْم 

َ
ال ِإّنَ أ

َ
مســئله کمتر توجه کردند. »أ

َواَل ُهــْم یْحَزُنوَن« آیات بســیاری در مــورد ویژگی هــای اولیاء 

سید حسین امامی
گفتگو با دکتر غالمرضا اعوانی، استاد برجسته فلسفه

درباره جنبه والیی شخصیت صدیقه کبری)س(:

  ســوره کوثر و آیات زیادی مانند آیــه تطهیر، مباهله، 
سوره انســان و ... در شــأن و مقام اهل بیت)ع( نازل 
شده اســت، یکی از مهم ترین آیات، آیات مباهله است که در 
آنجا به ویژگی های بارز حضرت زهرا)س( توجه شــده است. 

درباره این آیه توضیحاتی بفرمایید.
همان طور گه گفتید آیات زیادی در مورد شخصیت اهل بیت)ع( 
ْبَناءَنا 

َ
و حضــرت زهــرا)س( نازل شــده اســت. در آیــه مباهلــه آمــده اســت؛ »َفُقــْل َتَعاَلــْوْا َنــْدُع أ

ْعَنَة اهلِل َعَلــی اْلکاِذِبیَن«، 
َ
نُفَســکْم ُثّمَ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل ّل

َ
نُفَســَنا وأ

َ
ْبَناءکْم َوِنَســاءَنا َوِنَســاءکْم َوأ

َ
َوأ

»َتَعاَلــْوْا« از »ُعُلــو« می آیــد بــه معنــای ُعُلــو و باالیی اســت یعنی قــدری خودتــان را باال بکشــید 
و ببینیــد دارید چــه کار می کنید. معمواًل کســانی که باال هســتند به کســانی که پائین هســتند 
ْبَناءَنا«، حضرت رســول)ص( که پسر نداشته است، 

َ
می گویند »َتَعاَلْوْا« یعنی بیائید باال. »َنْدُع أ

ْبَناءَنا«، حســنین)ع( بودند کــه در واقعه مباهله همــراه پیامبر)ص( آمــده بودند. 
َ
منظــور از »أ

ْفٍس  ن َنّ َنا َو َعِلُیّ ِمّ
َ
نُفَســَنا« فرمود: »أ

َ
»َوِنَســاءَنا« که منظور حضرت فاطمه زهرا)س( است. »َوأ

َواِحَدٍة: من و علی از یک نفس هســتیم.« اینها تعابیر مهمی است. دنیای امروز اسالم به اینها 
نُفَســکْم«، حضرت)ص( رســول یک نفس بوده، پس چه کسی برابر با 

َ
نُفَســَنا وأ

َ
نیاز دارد. »َوأ

ْفٍس َواِحَده«. ن َنّ َنا َو َعِلُیّ ِمّ
َ
نفس اوست؟ همان که فرمود: »أ



عترت

4243  مشاره 26     آذر  99آذر 99     مشاره 26
 دوره جدید دوره جدید

عترت

داشــته باشــد؟ بعضی مخالفت می کنند و می گوینــد: محال 
اســت فرشــتگان بــا غیرانبیــا تکّلم داشــته باشــند. ولــی این 
آیات نشــان می دهند که ایــن زن ها نبی نبودنــد، ولی با خدا 
تکّلــم داشــتند. بنابراین، حضــرت فاطمــه)س( کــه مقام و 
منزلتش از زن های برجسته یاد شــده در تاریخ برتر است، به 
طریق اولی از چنین مقام و منزلتی برخوردار بوده است. این 
مقاِم واال مقامی است برای باالترین زن و باالترین مرد غیر از 

کرم)ص(. پیامبر ا

گر     در بــاب معــارف و منزلــت علمی خطبــه »فدکیــه«، ا
مطلب ویژه ای مّد نظر دارید بیان نمایید.

معارف خطبه »فدکیه« بــا منزلت علمی نهــج البالغه و قرآن 
قابــل قیــاس اســت. البتــه ایــن بــه معنــای آن اســت کــه هر 
مطلبی از این خطبــه را می توان در قرآن کریــم و نهج البالغه 
بررســی کرد و در مرحلــه بعــد، می تــوان آن را با کلماتــی که از 
ائّمــه اطهــار)س( باقــی مانده انــد مقایســه نمــود؛ یعنــی در 
حقیقت، می توان گفت: سرچشمه همه معارفی که در قرآن 
و بیانــات حضــرت صدیقــه و امیرالمؤمنیــن علیهماالســالم 
وجود دارند یکی اســت و آن خداوند متعال است. آنها هر چه 
دارند از آن سرچشمه غیب دارند. وقتی سرچشمه یکی باشد 
همه آنها بــه یک جا می رســند و ما فــوِق قرآن چیــزی نداریم 
و هرچه داریــم پرتوی اســت از وحی و در آئینــه خطبه فدکیه 

زاللی و نورانیت وحی الهی هویداست.

گر با یک رویکرد کلی به زندگی حضرت فاطمه)س( نظر     ا
شود، چه نکته ای برای شخص شما از میان ویژگی های 

زندگی آن بزرگوار بسیار چشمگیر بوده است؟
من بــه لحــاظ اینکــه چنــد کتــاب دربــاره تربیــت و خانــواده 
مشــکالت  و  مســائل  قــرآن،  در  خانــواده  مثــل  نوشــته ام، 
خانوادگی، مســائل و مشــکالت زناشــویی، و اســالم و تربیت 
کــودکان و...، ظواهر زندگــی آن حضرت برایم بســیار جّذاب 
بوده و مــرا تحت تأثیر قــرار داده اســت. مناجات هــا و حاالت 
معنوی و شب زنده داری ها، همه مهم هســتند، ولی آنها در 
حقیقت و باطــِن نورانی حضــرت زهرا)س( تجّلــی می کنند. 
هــر چنــد قــواِم ظواهــر زندگــی حضــرت)س(  بــه اخــالص و 
عبــادت و معرفِت باطنی ایشــان بوده ولی ما کــه نمی توانیم 
اوِج آن معــارف را فهــم نماییــم حداقــل تأّمل در ســطر ســطر 
ظواهِر زندگــی آن حضــرت)س( می تواند ابواِب بی شــماری 
از معــارف را بــه روی ما بگشــاید. برای شــخص مــن وقتی با 
نگاهی تربیتی به ظواهر زندگی آن بانــو می نگرم، چند نکته 

مهم بوده اند:
یکــی مســئله همســرداری حضــرت زهــرا)س( اســت؛ بــا آن 
عظمت مقــام و شــخصیت، ایشــان چــه از لحــاظ خانوادگی 
و چــه از لحاظ شــخصی، در برابر حضــرت امیــر)ع( در نهایت 
تواضع رفتار می کنند؛ بانویی که تمام مشکالت خانوادگی را 
تحّمل می کند و یــک بار به روی حضرت علــی)ع( نمی آورد. 
بعضی از زن ها چقــدر در عظمت مردها مؤثرند! مثاًل، همســر 
عاّلمــه طباطبایــی )ره( در موفقیت ایشــان خیلــی مؤثر بوده 
اســت. وقتی حضرت امیر)س( به جنــگ می رفت، حضرت 

فاطمه)س( نمی پرسید: چه غنیمت آورده ای؟ وقتی خیلی 
گرسنه می شــدند و ســه روز افطارشان را می بخشــیدند، یک 
بار کلمه ای که گله ای از آن استشمام شود بر زبان نمی آورد. 
آن حضرت)س(  از لحاظ همســرداری، برترین و بزرگ ترین 

الگوست برای تمام زن های مسلمان و تمام دین های دنیا.
کــم  کارهــای ایشــان  دوم از حیــث تربیــت اوالد، اهمیــت 
نیســت. در آن شــرایط ســخت و دشــوار، دختــران و پســرانی 
تربیت کرد که هر کــدام نمونــه روزگارند، و با آن روش بســیار 
متین و خداپســندانه آنهــا را تحویــل جامعه داد. بــرای من، 
ایــن ظواهــر بســیار جّذاب انــد. مــا نمی توانیــم بــه کنــه این 
مطلــب پــی ببریــم. اخــالِق مــادری و اخــالق همســرداری و 
کاری ایشــان قابل تقدیر اســت. ایشــان  درجه گذشــت و فدا
کارانه از کیان امامــت و حقوق حضرت علــی)ع( و والیت  فدا

ایشان دفاع کرد.

     آیــا از شــواهد و قرایِن تاریخــی می توان بــه این معنی 
نزدیک شــد که وجود این بانو، در بیــن اهل بیت علیهم 

السام محورّیت ویژه ای داشته است؟
بلــه وقتــی حضــرت زهــرا)س( وارد می شــود، پیامبــر)ص( 
بــر می خیــزد و دســت ایشــان را می بوســد. ایــن مطلــب معنا 
می دهد. وقتی ایشــان از شــهر بیرون مــی رود، آخرین فردی 
را کــه وداع می کنــد حضــرت زهــرا)س( اســت، و وقتــی وارد 
می شــود، اولین فردی را که دیــدار می کند فاطمــه زهرا)س(  
اســت. همــه اینهــا رموزی اســت کــه صاحبــاِن خــرد بایــد در 
آن دّقــت نماینــد. در حدیث »کســاء« آمــده اســت: »جابر بن 
عبــداهلل انصــاری از حضــرت زهــرا)س( نقــل می کنــد: روزی 
پدرم بر من وارد شــد و فرمود: ســالم بر تو، ای فاطمه. عرض 
کردم: بر شــما باد ســالم خــدا. فرمــود: در بدن خود احســاس 
ناتوانــی می کنــم. عــرض کــردم: پــدر جــان! شــما را بــه خــدا 
می سپارم تا ضعف از شــما رخت بربندد. فرمود: عبای یمنی 
را بیاور و مرا با آن بپوشــان... ســپس من و حســن و حسین و 
علی علیهم الســالم به فرموده پیامبر در زیر عبا جمع شدیم. 
پــس از آن، پیامبر طرفین عبا را گرفته، دســت راســت خود را 
به ســوی آســمان بلند کرد و عرضه داشــت: پروردگارا! اینان 
اهل بیت و خاصان و یــاران من اند. جبرئیل می پرســد: آنان 
چه کســانی اند؟ خداونــد جــواب داد: آنــان فاطمه انــد و پدر 
فاطمــه، فاطمه انــد و شــوهر فاطمــه، فاطمه انــد و فرزنــدان 

فاطمه علیهم السالم. 
محــور در حدیث کســاء فاطمــه اســت. خداوند نفرمــود آنان 
محّمــد و دختــرش و دامــادش و نوه هایــش هســتند. پیامبر 
کرم)ص( محــور قــرار نگرفت، بلکــه حضــرت فاطمه)س(  ا
محــور قــرار گرفــت. اینها نشــان می دهنــد که مقــام حضرت 
کــه یــا  زهــرا)س( در اوج بــوده اســت. زن هــای آن موقــع 
سوادشان صفر بود یا کم، چگونه می توانستند از این دریای 
بیکران اســتفاده کنند؛ در جایی که حضرت امیر با آنکه هزار 
باب علم داشــته اســت، در مقابل او زانو می زند و آن الهامات 
و محّدثاتــی را کــه برای حضــرت زهــرا)س( از طریق فرشــته 
وحی آمده بودند، می نویســد از این نکته محوریت و اهمّیت 

منزلت علمی آن بانو آشکار می شود.    

سرچشمه همه 
که در  معارفی 
قرآن و بیانات 

حضرت صدیقه 
و امیرالمؤمنین 
علیهماالسالم 

وجود دارند 
یکی است و آن 

خداوند متعال 
است. آنها هر 

چه دارند از آن 
سرچشمه غیب 

دارند. وقتی 
سرچشمه یکی 

باشد همه آنها به 
یک جا می رسند 

و ما فوِق قرآن 
یم  چیزی ندار
یم  و هرچه دار
پرتوی است از 

وحی و در آئینه 
خطبه فدکیه 

لی و نورانیت  زال
وحی الهی 
هویداست علمی ݣݣݡکه ݣݣاز غیب 

سرچشمه ݣݣݡگرفته ݣݣاست

چنان که درباره حضرت امیر)ع( هم در تاریخ ثبت نشده که 
کتسابی را به صورت مکتبی  ایشان در جایی خاص، دروس ا
گرفتــه باشــند، ولــی در عیــن حــال، بســیاری از کتابت ها  فرا
و حتــی کتابــت قــرآن و کتابت امــور مربــوط بــه پیامبر)ص( 
و نــگارش نامه هــا را انجــام مــی داد. تاریــخ زندگــی حضــرت 
فاطمــه)س( در خصــوِص ایــن مطلــب )تعّلــم و نوشــتن( 
صامت اســت، ولی قراینــی در زندگی ایشــان وجــود دارند که 
نشــان می دهنــد ایشــان خوانــدن و نوشــتن می دانســت. در 
تاریخ آمده اســت کــه روزی حســنین علیهماالســالم خطی را 
نوشــتند و نزد مــادر آوردند تا ایشــان قضاوت نمایــد که کدام 
یــک از دو خــط نیکوترنــد. ایشــان امــر را بــه حضــرت پیامبر 
و علــی علیهماالســالم ارجــاع دادنــد، ولــی در نهایــت، آن 
بزرگــواران نیز قضــاوت امــر را به وجــود خود حضــرت فاطمه 
زهرا)س( موکول کردند و اینها نشــانه آن هســتند که در این 
بانــو، شایســتگی حــّل و فصــل چنین امــر ظریــف و مهّمــی را 

می دیدند.
کــه دربــاره منزلــت علمــی حضــرت  یکــی از نــکات مهمــی 
فاطمــه)س( باید گفت، مطلبی اســت کــه می تــوان از تعبیر 
بلند حضرت ســّجاد)ع( درباره حضرت زینب)س( استنباط 
زینــب)س(  حضــرت  دربــاره  ســّجاد)ع(  حضــرت  نمــود. 
مــه«؛ شــما 

َ
اهلِل عالمــٌة غیــر معّل »أنــِت ِبحمــد  می فرمایــد: 

بحمــداهلل دانایــی هســتی کــه بــا تعلیــم معمولــی بــه علم و 
دانش دســت نیافته ای. قطعًا این تعبیر و این تعریف درباره 
حضــرت زهــرا)س( بیشــتر صــدق می کنــد و ایشــان عالمــه 
مه اســت و علم ایشــان خدادادی می باشد. کسی که 

َ
غیرمعّل

ثه« معرفی شــده و فرشــته با او  در روایــات، بــه عنــوان »محّدَ
سخن می گفته و حقایق را برای او بیان می کرده و ایشان امال 
می نموده و حضرت امیر)ع( می نوشته، قطعًا وجودی است 

که به گنجینه های علم لدّنی راه دارد.
کســی که وجــود مبارکش طبــق شــهادِت روایــات و زیــارات، 
مهبط مالئکه الهی و محل نزوِل کالم و تکّلم پروردگار بوده، 
مه« اســت. حضرت 

َ
مســّلما دارای مقاِم بلند »عالمــه غیرمعّل

زینب کبری)س( دارای عصمت صغــرا و حضرت زهرا)س( 
گر مقامــاِت علــوم لدّنی و  دارای عصمــت کبــرا می باشــند. و ا
افاضات نوریــه و اشــراقیه علوم الهّیــه از لوازم مقــام عصمت 
است، مســّلما و به طریق اولی حضرت فاطمه)س(  صاحب 

مقامات علوم غیرتعلیمی است.
حضرت مریم)س( با فرشــته ها، هم صحبت بود و قرآن او را 
ِک  َرِک َواْصَطَفا ِک َوَطّهَ زنی برگزیده می داند: »ِإّنَ اهلَل اْصَطَفا
َعَلــی ِنَســاء اْلَعاَلِمیــن.« )آل عمــران: 42( و در جــای دیگری 
ــِک َواْســُجِدی َواْرَکِعــی َمــَع  می فرمایــد: »َیــا َمْرَیــُم اْقُنِتــی ِلَرّبِ
ِکِعیــَن.« )آل عمــران: 43( حضــرت مریم)س( نخســت  ا الّرَ
برگزیده می شــود و از لوازم اصطفا و عبودیت الهی این اســت 
که فرد همــراز فرشــتگان می گــردد. خداوند دربــاره گفتگوی 
ْن 

َ
فرشــته بــا مــادر حضــرت موســی)ع( هــم می فرمایــد: »أ

ْلِقیِه ِفی اْلَیّمِ َواَل َتَخاِفی َواَل َتْحَزِنی 
َ
ْرِضِعیِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه َفأ

َ
أ

وُه ِإَلْیِک َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلیَن.« )قصص: 7( ا َراّدُ ِإّنَ
ایــن وحــی توســط فرشــته بــود یــا بــی واســطه؟ بعضی هــا 
گفته انــد: مگــر می شــود غیــر از انبیــا کســی بــا فرشــته گفتگو 

گفتگو با حجت االسالم و المسلمین سید احمد بهشتی
درباره منزلت علمی حضرت فاطمه)س( 

  تصویری از منزلت علمی حضرت فاطمه)س( ترسیم نمایید.
حضرت زهرا)س( درس رسمی و مکتبی به شــیوه متعارف نخوانده اند و در تاریخ نیز 
کرم)ص( تحصیل کرده باشد،  در این باره که ایشــان نزد معّلم و آموزگار خاصی غیر از رســول ا
مطلبی وارد نشده اســت، ولی در عین حال، ایشــان با وجود آنکه راه معمولی و طوالنی کثرت 
تعلیم و تعّلم را به طریق عــادی طی نکرده، حائــز باالترین منازل و مراتِب علمی اســت و هرگز 
نمی توان گفت: ایشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته و از این موهبت محروم بوده است؛ 
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عترت

فرازهایـی از رمـان »تشـریف« بـا مشـكات ایـن روزهـای مـا شـباهت غریبـی 
دارد. در بخشـی از ایـن رمـان، نویسـنده تصویـری زنـده، خواندنـی و در عیـن 
گیـردار  گیـر افتـادن یـک روسـتا در دام یـک بیمـاری وا از  حـال غم انگیـزی 
کرده ایـم. معرفـی اولیـن  گزیـده ای از ایـن بخـش را انتخـاب  اراده می دهـد. 
کتـاب دربـاره تاریـخ شـفاهی مسـاجد انقـاب، تبییـن چرایـی مطالعـه رمـان 
»سـه کاهن«، معرفی داسـتانی متفاوت درباره خانواده امام حسـن )ع( به نام 
المثنـی دیگـر مطالـب ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد. همچنیـن فیلسـوف 
شـهیر معاصـر، اسـاوی ژیـژک بـر ترجمه فارسـی کتابـش؛ »پاندمـی! کووید 19 
جهان را تكان می دهد« مقدمه ای نوشته که گزیده آن را می خوانیم. سپس 
گفتـاری دربـاره نسـبت نوشـداروی شـعر بـا مـال شهرنشـینی از دکتـر داوری، 
نقدی بر یک فیلم متفاوت از دفاع مقدس و اشـعاری از همدردی شـاعران با 

گـردآوری شـده اند. زلزلـه بـم را بـه مناسـبت سـالگرد آن در ایـن بخـش 
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وضعیت مالیخولیایی انسان آخرالزمانی
شهر بی شعر روح ندارد
ک یکسان شد دلم با خا

حجت االسالم و المسلمین دکتر علی اکبر صادقی رشاد

خطبه ݣݣحضرت زهرا)س( 
مادر نهج البالغه است
اصواًل زن هوّیت تربیتی و نقش مربیگری برای جامعه بشری دارد. در کنار هر پیامبر 
عظیــم الشــأن و هــر مصلح بــزرگ، چهــره یــک زن مرّبی وجــود دارد کــه او را پــرورده 
گران بزرگ همچون حضرت ابراهیم، موسی و عیسی و پیامبر  است. در کنار مصلحان و احیا
علیهم السالم و در کنار امیرالمؤمنین و ائّمه اطهار علیهم الســالم یک زن و بانوی بزرگوار قرار 
داشته که واســطه فیض خدا با بشریت بوده اســت. حضرت موســی)ع( در کنار مادر و خواهر 
ارجمندش پرورده شــد و در دوره ظهور عیســوی، گویا در میان مردان )مردی که شــأن ابّوت 
حضرت عیســی)ع( را داشــته باشــد، وجود نداشــت(، ولی زنی کــه شایســتگی پیامبرپروری 

داشته باشد، بود و از این رو، حضرت عیسی)ع( فقط از دامن یک زن ظهور کرد.
اولیــن انیس و یاور پیامبــر)ص( یک زن بــود و این زن اولین کســی بود که بــه او گروید. پس 
از حضرت خدیجــه)س( در کنار تنهایی هــای پیامبر)ص(، فاطمه کوچک سررســید و برای 
گر پیامبــر)ص( می فرمود:  او مادری کــرد و پیامبر همیشــه می فرمود: »الفاطمــة اّمُ ابیهــا.« ا

کــه حضــرت  بــود  نظــر  ایــن  از  اســت،  مــن  مــادر  فاطمــه 
فاطمه)س( در ســن کم، برای پیامبر)ص( مــادری می کرد 
کنــار حضــرت  و پــس از آن، وجــود حضــرت زهــرا)س( در 
گری ها در همه تاریخ و در میان  علی)ع(. منشــأ برترین احیا
همــه اقــوام، و واســطه دوام نســل ها مردهــا هســتند، ولــی 
سلســله رهبری و نســل عصمت می بایســت از طریــق زن به 
پیامبر)ص( متصل شــود و حضرت فاطمــه)س( این حلقه 
اتصال بــود. زنــان نقــش مرّبیگــری در تاریــخ دارنــد و تاریخ 

گواه این واقعیت است.
از امام راحــل رحمه اهلل تعبیری بــه یاد دارم که بــر این نکته 
کید می فرمود که: زن رهبرپرور است. امام راحل، که این  تأ
تعبیر را بیــان می فرمــود، در فرهنــگ وحی ذوب شــده بود. 
گر فاطمه)س( »کوثر« اســت، بــه همین دلیل اســت. مقام  ا
تربیتی و علمــی او هماننــد کوثری جوشــان، هنــوز هم موج 

می زند و همه پهنای تاریخ را سیراب می کند. 
غربت حضــرت فاطمه)س( در عصــر ما، بــه غربت حکمت 
و معرفــت فاطمی)س( اســت. غربــت فاطمــی)س( در این 
ح درخور برای خطبه آن  اســت که ما هنوز یک تفســیر و شــر
بزرگــوار ننوشــته ایم. عجیــب اســت مــن از دو اندیشــمند، از 
دو ذوق و دو جنس تفکــر یک عبارت را در این باره شــنیدم؛ 
وقتــی خدمــت عالــم رّبانــی آیــه اهلل جــوادی آملی رســیدم و 
درباره مشــکالت دانشــنامه فاطمــی مطالبــی را بیــان کردم 
و از جملــه متذکر شــدم کــه منابع کم هســتند و مســتندات و 
روایــات محــدود، ایشــان فرمــود: روایــات کــم هســتند ولی 
غنی اند. مردی باید کــه از این عبارات کــم و کوتاه، مطالب 
گــر باشــد از یــک عبــارت  فراوانــی اجتهــاد نمایــد. فحــل ا
می توانــد ســه جلــد کتــاب اســتخراج کنــد و اضافــه کردنــد: 
خطبه حضرت زهرا)س( مادر نهج البالغه، و همه کلمات و 

ح این خطبه اند. نامه ها و خطب امیرالمؤمنین)ع( شر
افســوس که باید به ساحت قدســی حضرت فاطمه)س( عذر 
تقصیــر ببریــم که تــا این حــد معــارف ایشــان مظلــوم و غریب 
واقع شــده اند. بنده نظرم به این جمله، کــه »خطبه حضرت 
زهــرا)س( مــادر نهــج البالغه اســت«، جلب شــد. در مشــورت 
بــا اســتاد فرزانــه و اندیشــمند، محّمــد حکیمــی، هــم دربــاره 
دانشنامه مشــورت می کردم، ایشــان نیز همین حرف را زدند و 
گفتند: نهــج البالغه فرزنــد خطبه های حضــرت فاطمه)س( 
ح خطبــه فدکیــه انــد.  اســت و کلمــات امیرالمؤمنیــن)ع( شــر
بــه ایشــان گفتم: جنــاب حضــرت آیــة اهلل جــوادی آملــی هم 
چنین مطلبی را بیان کردند. آیا مظلومیتی باالتــر از این وجود 
دارد کــه مظلــوم اول و آخــر، امیرالمؤمنیــن)ع(، بــا ایــن همــه 
ح وجــود فاطمــه)س( باشــد و امامــت تفصیــل  عظمــت، شــر
وجــود زهرا)س( باشــد، ولــی معــارف آن بزرگــوار تا ایــن اندازه 
غریب بمانند؟ آیا مظلومیت باالتر از این که مظلــوم اول و آخر 
هستی امیرالمؤمنین)ع( است و امیرالمؤمنین)ع( با این همه 
ح وجودی این بانوست، ولی هنوز آن قدر معارف  عظمت، شر
فاطمی غریب هستند که ما طلبه ها نیز برای فهم و انتشار آنها 

با مشکل محتوا، مستند و منبع روبه رو هستیم.     

؟س؟
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فرهنگوادب

آخرینباریکهباهمحرفزدندباَکمکیمهروعطوفت،اوایل
اردیبهشــتماهگذشــتهبوده.مصطفــیآمدهبودهســراغپدرو
خواســتهبودهباهمبروندســراغســیدچراغ؛تقریبًادوهفتهای
گیر بعدازشنیدنماجرایبیرونراندهشدندیوبیماریایوا
ازدهبینهتوســطســید.نصــراهللتأملیکــردهبودوبعــدرضایت
دادهبــودبهایــنپیجویی.اّمــاایدریغکــهبالفاصلــهخبردار
شــدهبودکــهســیددوســهروزبعــدازوقایــعدهبینــهدریکــیاز

روستاهایبیجارخوابیدهودیگربیدارنشده.
نصراهللگفتکهداســتانســّیدراکهمربوطبودهبهاوایلدهۀ
چهل،دریکهمنفسیوهمســخنیُپرِمهر،برایپسرشقصه
کــرده.دهمدوازدهمنــوروزبــودهوباهــمدراطــرافزمینهای
ســرازبرفبیرونآوردهشانگشــتوگذارمیکردهاندوسیاحت
کشــتزاریکــهجوانههــایگنــدمبــوده.نصــراهللیــادشنبــود
چهطــور،اماحرفشــانرســیدهبــودهبــهمردمــانزحمتکش
دهبینــهکــهاوحــرفســیدچراغرامــیآوردوســط.بــهمصطفی
میگوید:»امیدوارمنخندیمصطفی،امابانظرلطفیکهسید
بهدهبینهانداخت،دردوبالییمزمنوزایندهازاینجاگریخت.
اینبــالودرد،ازجنــسخصمبود؛بهارثرســیدهازســالهای
دور.«مصطفــیتقریبــًاهیچچیــزنمیدانســتهازســیدچراغو
سرگذشــتش.اینبــودهکهازاصــلماجرامیپرســد.بعــدپدرو

کنرموشــکمپرصحرا،رومیکنندبه پسر،ســیرازتماشــایخا
دهبینــه،ونصراهللدرســکوتوخلوتــِیراههمــۀآنواقعــهراباز
میگوید.ازنکبتیمیگویدکهباچشــمانخوددیده؛ازمردمی
کهبالییعجیبمدتهابودهبهجانشانافتادهبودهوهرازگاه
بــهشــکلیخــودشرانشــانمــیداده.مــردمازدســتشذّلــه
بودهاند.درآخرینمــورد،هرازچندروزیکنفــررنگشبهزردی
میگراییدهومیافتادهبهبســتربیماریودرســکوتمیمرده.
چنانکهمردمبعدهابــرایاونقــلمیکنند،اینبالانــگارخانه

داشتهدردهبینه.
کــهشــک ایــنبــارآخــرهــماوضــاعآنقــدرســختمیشــود
کــشبیــرونآوردهوتا باقــینمیمانــدکهدیــِوبــالبــازســرازمغا
قربانیانــشرانگیــرد،دســتازتقــالنخواهدکشــید.درســتدر
روزیکهخواهراندوقلویهشتســالهایباهموســربرشــانۀ
هــمجــانمیدهنــد،گروهــیعقلشــانرامیریزنــدرویهــمو
نمایندهمیفرســتندقمخدمــتمراجع،بلکهازآنجــابرایاین
ِقّرانُمَکّررعالجیاندیشیدهودعایخیریدرحقمردمشود.
یکعدههمدســتبهدامانرّمالوجادوگرمیشــوند.نصراهلل
کــهمتوّســلبــهدولــتمیشــوند خــودشجــزوآنهایــیبــوده
تــاطبیــببیایــدودرمــانمرگومیــربیحســابرابکنــد.اوبــه
گیرداراست.برویداز همفکرهاشگفتهبود:»اینبیماریهاوا

گرنههیچکس ادارۀبهداریهمــداندواشرابگیریدبیاوریــد.ا
ازکوچکوبزرگمانزندهنخواهدماند.«چندنفرحرفمهماِن
مهندسشــانراجدیمیگیرندوبــهتوصیهاشعمــلمیکنند
اماعمــومبیتفاوتیمیکننــد.آنهاباورشــانچیزدیگــریبوده
وســببایــنمصیبتهــارانفرینشــدگیخودشــانودهبینــه
میدانســتهاند.نصراهللآخرســروقتیمیبیندبهــداریتازهتازه
داردچندوچــونواقعــهرامیســنجدوحرفــشهــمایناســت
گیراســت،پسچرادرجاهایدیگرنیســت؟وحاالکه گروا کها
خاصاینروستاســت،بایداجازهبدهندبیشترتحقیقشود؛
بهناچارســکوتمیکندومیایســتدبهتماشــا.اوکمکمداشته
بهایننتیجهمیرســیدهکــهدســتزنوفرزندشرابگیــردواز
روســتابزندبیــرونکهمیشــنودیکــیبلندشــدهرفتــهدِرخانۀ

سّیدیچراغنامدرهمدان.
مــردروســتایییــکروزازحدودظهــرتــانیمههایشــبیکپا
وِبــاّلبایدبیایــیاینبالرا

ّ
میایســتدجلویدِرخانۀســیدکهِاال

ازسرمارفعکنی!اینســیدچراغکهبعدهاازِقبلهمینواقعه
همهشناسونامُبردارشد،مردشــریفیبودهازساداتهمدان
کهتــاهفتجــّدشعاِلــموعــارفبودهانــد.تاریخداشــتهانددر
ایــنشــهروموقوفاتشــانهنوزهســت.آنروزهاســیدبــهدأب
خانوادگــیســربهتوداشــتهویــککاروانســرایازرونقافتــاده
درحاشــیۀشــهرراادارهمیکرده.ســیدچراغ،باآنچشــمهای
آبیوابروهایســفید،وقتــیمیآیدبــهدهبینه،نصــراهللنبوده
درمحــل.بنابرایــنآنچهرانقــلمیکــردازدیگرانشــنیدهبود.
گفت:»ســیدآمدهوکوچههــاوخانههارایکییکیگشــته.رفته
داخــلحیاطهــاودوریزدهوگاهیهمســرکیکشــیدهداخل
انبــاریای،پســتویی،جایــی.بــهقلعهمختاردروســطروســتا
کهرســیده،رنگشپریــدهیکباره.«نصــراهللبــهمصطفیگفته
بود:»بنــابــرحــرفمــردم،ایــنقلعــهبعــدازجنــگاّولوُاتراق
روسهــادرآن،متروکهمیافتدومیشــودزبالهدانــی؛وگاههم
بارانــدازوانبــارســوختباراهالــی.محــلبــازیبچههــاهــمکه
بــودههمیشــه.«وگفتهبــود:»برخــیاهالــیدهبینــهمعتقدند
قلعهمختــارخیلــیقدیــماســتوازروینقشــهایمشــهوربــه
نقشــۀقلعۀحضرتســلیمانســاختهشــده.«مردمانــددیگر؛
ازایــنباورهادارنــدهمیشــه.قصههاییهــمحولوحوشاین
تاریخچههســتکــهشــنیدندارد؛ازجملــهاینکهدِرایــنقلعه
گرنهآن بایدســالییکروزبســتهباشــدوپاشــنهاشنچرخد،ا
کسترخواهد سالبادســیاهخواهدآمدوباغاتوُمثِمراتراخا
کــهمیرســد،عمامــۀکوچکو کــرد.ظاهرًاســیدجلــویقلعــه
سیاهرارویسرشجابهجامیکند،بعددستمیبردبهجیب
کتــش.وهمانطــورکهصورتــشدمبــهدمازرنــگدرمیآمده،
دســتمالســبزیبیرونمــیآورد.چنــدقدمــیدرورودیقلعه
طۀکوچــکمیدانمانندیکه پیشمیرودومیرســدبهمحّوَ
دردوســویشدوچارچوبتاریکبدوندر،ازدوخانۀمتروکه،
دهانبازکردهبوده.ســیدمیایســتدوســطمحوطه.صورتش
قرمزمیشود.»بســماهلل«میگویدوخممیشوددستمیبرد
بهتکهســنگیکــهبهقاعــدۀکلــۀیــکآدممعمولیافتــادهبوده

کبــوده.زورمیزندوســنگرااززمین آنمیانوتــاکمردرخــا
میَکند،بــادســتمالســبزمیگیــردشوبرمیگرددبــهراهیکه
آمدهبوده.همینکهپاازدروازۀقلعهمیگذاردبیرون،ســنگرا
پرتمیکنــددورترازخــودش،وفریادمیزند:»بیــرونملعون!
بیرونشــوملعون!«بعــدمــیرودنزدیکــشودســتورمیدهد:
»ازایــنَبَلددورشــونانجیــب!«خممیشــودبرشمــیداردواز
نــوپرتابــشمیکنــددور.صــداشرامیانــدازدتویســروبانگ
میزنــد:»بــاحکــمســیدچراغبیــرونشــوخّنــاس!«وبــازبرش
کــهراهداشــتهبــهخارج مــیداردومیانــدازدشبــهکوچــهای

روستا.
-ازاینطرفکافر!حکممیکنمبهتو!

بــازهــممــیرودســراغشومیانــدازدشجلوتــر.ســینهاش
مــردم میکشــیده. نفــس بهســختی و میکــرده خسخــس
ســِرکوچــهایســتادهبودهاندبــهتماشــا.ســیدبرمیگــرددروبه
جمعّیــتومیگوید:»همینطــورخشــکتاننزندآنجــا.بیایید
کمککنید.تاشمانخواهید،تاشــمانجنبید،اینخانهخراب
گورشراگمنخواهدکــرد.«مردماّولبههمدیگــرنگاهمیکنند
وبعدهجــوممیبرندبــرایکمک.بــهنوبتپیروجوانســنگ
رابرمیداشــتهاندومیانداختهاندپیش،وســیدهــمبهدنبال
ســنگمیدویده.اوبــانگاهشکســییاچیــزیراکهبهچشــم
دیگراننمیآمده،دنبالمیکــردهوپیدرپیحکممیکردهکه

گرنهروزگارشراسیاهمیکند. ازروستاخارجشودا
ســنگرامردم،وشــبحراســیدمیرانندتاتّپههایبایِرشــمال
روســتا.ازکنــارآخریــنخانــهکــهمیگذرند،ســیدقدمهــاشرا
بلندتربرمیدارد،جمعّیتوســنگراپشتســرمیگــذاردوبعد
میدود؛طوریکهانگارداردیکیرادنبــالمیکند.اومیدویده
ــِذی

ّ
ِإَذاَمِرْضــُتَفُهــَویْشــِفین؛َِواَل و»هیهــات«میکشــیدهو»َو

یْحییــِن«میخواندهومــردمهمبهدنبالــشنالهو ُیِمیُتِنیُثــَمّ
افغانمیکردهاند.باألخرهوقتیبهبــاالیزمینبایریکهاآلن
جادۀشاهرخیازآنردشدهمیرســد،میایستد.دستهاش
رابازمیکنــدروبهآســمانوبلندمیگویــد:»حوالــهاتدادمبه
خــدا!بروبــههمــانخرابشــدهایکــهازآنجاآمــدهای.بــروبه
همــانســرزمینزمهریــرت!ازکوههابــرو،ازجنــگلبــرو،ازدریا
برو!«مــردممیرونــدنزدیکشواینبــارمیبینندصورتســید
آنقدرسفیدشدهکهانگارازتغارماســتبیرونآمده.سینهاش
بیــرون بهســختی نفســش و خسخــسمیکــردههمچنــان
میآمده.آخرینحرفهاشرابهزحمــتوکلمهکلمهمیگوید:
»رفت...آنســنگنشــانشبــود...ازمــانبود...شــکلخرس
بــود...رفــتپیــشخرسهــا...برگردیــد...اســتخوانهاش
گر...نپوســیده...بریزیددرکیســهو...بدهیدبــهآبروان... ا
کنیــد... کنیــد...زحمــتبکشــید...شــکرخــدا... کار برویــد
خمسبدهیــد...زکاتبدهیــد...بــهیتیمهابرســید...انفاق
کنید...جوانهانماز...بخوانند...بگوییدبهوسوسههای...
اینابلیسهــا...گــوش...ندهند.اینهــابودهاند...همیشــه.
حاالولی...زوردارترشــدهاند...آتشدارنــد...کینهدارند...و

بالبهجانما...«    

ک« با مشــکالت این روزهای ما شباهت غریبی دارد. در  فرازهایی از رمان »تشریف« اثر نویسنده خوش قریحه  »علی اصغر عزتی پا
فقره ای از این رمان که شهریور ماه به همت انتشارات شهرســتان ادب به چاپ رسیده است، نویسنده تصویری زنده، خواندنی و 

گیردار.  در عین حال غم انگیزی داده است از گیر افتادن روستایی در دام یک بیماری وا
 

بخشی از رمان »تشریف«
درباره ماجراهای یک 
بیماری واگیردار

سّید چراغ
دیو را 
خاموش ݣݣکرد
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کســتری و  دشــت پوشــیده از خرده ســنگ های قهوه ای، خا
سیاه گسترده بود. زمین هایی که افق تا افق از اجساد درهم 
کســتر نرم و  گوریــده شــهرها، بقایــای شکســته درختــان و خا
سفیدی که زمانی گوشــت و استخوان انســان بود، پوشیده 

شده بودند.«
فیلــم نیــز همیــن خــط داســتانی را بــا تغییراتــی جزئــی پــی 
می گیــرد، اما بــه چرخش اصلی وفادار اســت: ســفر بــه خانه و 
بازگشــت به زندگی روزمره )مملــو از تصمیم هــا و تردیدها( در 
حقیقت تجســد امیــال وین بــود و واقعیت چیزی نیســت جز 
جهــان نکبت بــار پســاآخرالزمانی کــه در آن همه چیــزش را از 
کف داده اســت... به راحتی می توان همین داســتان را برای 
اپیدمــی فعلــی کرونا متصــور شــد: ویــن وارد بنگاه می شــود، 
کیــزه کــه در آن باید ماســک بــه چهره  آزمایشــگاهی بســیار پا
داشت. مرد پیشنهاد را شــنیده و به زندگی پیشاپاندمی خود 
بازمی گــردد و بعــد بیــدار شــده و قــدم بــه خیابــان می گــذارد، 
درمی یابیم که خیابان متروکه اســت و معدود افرادی هم که 
با وین برخورد می کنند همه ماســک و پوشــش های محافظ 

به چهره دارند...
ک نیســت، امروزه  گرچــه وضعیــت مــا آنقدرها هــم وحشــتنا
در مخمصــه مشــابهی گرفتــار آمده ایــم: جهــان فروپاشــیده 
و رؤیــای ما نــه بهشــتی )یــا چه بســا جهنمــی( غریــب، بلکه 
بازگشــت به زندگــی اجتماعــی معمــول و عــاری از قرنطینه، 
ماســک و ترس دائــم از ابتال اســت. وضعیت بســیار پیچیده 

است و مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده اند.
اغلب می شــنویم که بــا توجه به نبود مراســم معمــول کفن و 
دفن، به سختی می توان به شکلی مناسب برای کسانی مویه 
کرد که در پی کرونــا جان خود را از دســت می دهند، چه آشــنا 
باشند و چه نه. اما آیا عزادارِی بنیادین تری فضای اجتماعی 
ما را فرا نگرفته است؟ در حقیقت، آنچه برایش مویه می کنیم 
گهانــی سراســر شــیوه زندگی مــان اســت. بــه بیــان  پایــاِن نا
دقیقتــر، حتا آمــاده نیســتیم بــرای این فقــدان مویــه کنیم و 
چون واقعیت خارجی همچنان احاطه مــان کرده و مغازه ها، 
رستوران ها و ســینماها و تئاترهای خالی از سکنه در برابرمان 

قرار دارد، همچنان در وضعیتی مالیخولیایی گرفتاریم.    

گسســتنی معرفــت، آرمــان، عمــل، اخــالق و مبارزه  پیونــد نا
از ظرفیت هــای بی نظیــر  ممتــاز  الگــو، تصویــری  ایــن  در 
جامعه دینی را شــکل می دهــد و علــت تــاب آوری آن در برابر 
فشــارها و توطئه هــای دشــمنان را پیــش چشــم می گــذارد. 
هنــر رهبری دینــی در احیا و به اوج رســاندن این نهاد ســنتی 
در خطــر انحطــاط، چنــان برجســته و شــوق انگیز اســت کــه 
مطالعه سطرســطر این تکاپوی پیگیر و ُپرابتکار را شــیرین و 

دل نشین می کند.«
آیــت اهلل خامنــه ای، هــم دربــاره حضورشــان درباره مســجد 
کرامــت در دیــداری کــه ســال 63 با اعضــای حــزب جموری 
اســالمی داشــتند، چنین می گویند: »آن روز مســجد کرامت، 
بزرگ ترین مسجد شبستانی مشــهد بود. یعنی توی مساجد 
محله مشهد مسجد بزرگتر از مســجد کرامت نبود. آن چنان 
جمعیت پر می شــد تــوی این مســجد که جــای یک نفــر آدم 
هم واقعــًا نبود. بعــد از نماز مغرب شــروع می کــردم به درس، 
ســخنرانی نبود. درس بود. حاال می گویم چه کار می کردیم. 
آنقدر جمعیت زیاد می شــد که قبل از آنی که من شروع بکنم 
- وســط نماز در مســجد را می بســتند که دیگر نمی شد کسی 
کمی جمع می شد برای اینکه درس  وارد بشود. جمعیت مترا
را گوش کنند، حــاال درس چی بــود؟ بنده آنجــا هم حدیث، 
هم اعتقــادات و هم نهج البالغــه تدریس می کــردم؛ با تخته 
ســیاه. خود شــیوه کار برای مردم جاذب بود. حــاال یک عده 
البته می آمدند تماشا کنند از این چند هزار آدم مثاًل. اما یقینًا 
درصدی هــم می آمدند واقعــًا یاد بگیرنــد و آمــوزش ببینند و 
یادداشــت می کردند. توجه کردید؟ من امتحان کردم دیدم 
گــر چنانچه بــا ابتکار، با نــوع آوری، با  که شــیوه درس گفتن ا
انگیــزش، با بیــان خوب و بــا عمده تــر از همه، محتــوا همراه 
باشــد، توی آن یک چیزی باشــد، همین جور لفاظی نباشد، 

جاذبه پیدا خواهد کرد.«    

اســالوی ژیژک یکی از نخســتین متفکرانی بود که به شــیوع ویروس کرونــا در جهان 
کنش نشــان داد. با ادامه شــیوع پاندمی، این فیلســوف اســلوونیایی دســت به کار  وا
شــده و اثری در این باره نوشــت: »پاندمی! کووید19 جهان را تکان می دهد«، کتابی که البته 
کنش هــای منفی دالیل  کنش های کمی به دنبال نداشــت و صــدای بســیاری را درآورد. وا وا
کیــد او بر بازیابــی ایده  کنش ســریع ژیژک بــه این وضعیــت گرفته تــا تأ گــون داشــت، از وا گونا
»کمونیسم« در میانه بحران ســالمت. این کتاب کم حجم در ایران نیز ترجمه شده و چندین 
نشــر آن را منتشــر کرده اند. کامران برادران )مترجم آثاری از اســالوی ژیــژک، ژان بودریار، پل 
ویریلیو و آنتونیو گرامشــی( اواســط اردیبهشــت طی مصاحبه ای از اتمام ترجمــه این کتاب با 
همــکاری میالد روانبخــش و محســن اصفهانی زاده خبــر داد. ترجمــه بــرادران و تیمش هنوز 
چاپ نشده، ترجمه ای که وی پیشتر گفته بود بناست با مقدمه ای از اسالوی ژیژک بر ترجمه 
فارسی منتشر شــود. از قرار معلوم، این ترجمه بناست به زودی از ســوی انتشارات »مانیاهنر« 
منتشــر شــود و آنچــه در پــی می آیــد بخشــی از مقدمه ژیــژک بــر این کتــاب بــوده که از ســوی 

مترجمان در اختیار »ایبنا« قرار گرفته است.
در این شــرایط جنون آمیز، دوســتان و خوانندگان ایرانــی ام احتمــااًل زمان زیادی را چســبیده به 
صفحــه تلویزیون هایشــان ســپری می کنند. آیــا فیلمی وجــود دارد که بــه بهترین نحو مناســب 
دورانی باشــد کــه در آن زندگــی می کنیــم؟  باالخــره فهمیدم ایــن فیلم چیســت: فرار ســاخته پل 
فرانکلین و محصول سال 2017 که براساس داستان کوتاه و علمی تخیلی معروف رابرت شکلی، 
بنگاه جهان ها )1958( ساخته شده است. این فیلم 16 دقیقه ای بسیار حرفه ای ساخته شده و 

بازیگران نام آشنایی چون جولیان سندز و اولیویا ویلیامز، در آن ایفای نقش می کنند.
داستاِن شــکلی با حومه متروک یکی از کالن شــهرهایمان آغاز می شــود: آقای وین به انتهای 
کستری که ارتفاعشان تقریبًا تا شــانه می رسید آمده بود،  ردیف دراز پشته پاره ســنگ های خا
جایی کــه بنــگاه جهان ها قرار داشــت. درســت همان طــور بود که دوســتانش توصیــف کرده 
بودند: کلبــه ای کوچــک از تکه های الــوار، پاره هــای اتومبیل، تکــه ای آهن گالوانیــزه و چند 
ردیف پــاره آجــر. پیرمرد عجیــب و غریب مالــک این بنــگاه به ویــن کاالیی را کــه می فروخت 
ح داد: مشــتریان، در عوض تمامی مایملکشــان، برای مدتی به واقعیتی جایگزین منتقل  شر
می شــدند و می توانســتند به باالترین و شــخصی ترین امیالشــان جامه عمل بپوشــانند. وین 
هنوز در پذیرش این پیشنهاد مردد است و صاحب این بنگاه به او می گوید که در این باره فکر 
کند... وین، در راه خانه، همچنان به ایــن قضیه و عواقبش فکر می کند و بــار دیگر در زندگی 
روزمره اش فرو می رود؛ مشکالت کوچک و همسر و فرزندانش، تکاپو در محیط کار و غیره. اما 
فکر بازگشــت به آن بنگاه همواره در پس ذهنــش قرار دارد. زمان می گــذرد... تا اینکه صدای 
مالک بنگاه را می شــنود که آرام بیدارش می کند و می پرســد آیا از تجربه اش راضی بوده یا نه. 
وین تمامــی دار و ندارش )یک جفــت پوتین ارتش، چاقو، دو حلقه ســیم مســی و ســه قوطی 
ج شــده و به شــتاب پشــته  کوچک گوشــت نمک ســود( را روی میز مرد می گذارد و از بنگاه خار
کســتری را پشت ســر می گذارد: »در آن ســو، تا جایی که چشــم کار می کرد،  پاره سنگ های خا

کتاب »مســجد رهبــر«؛ تاریــخ شــفاهی مســجد کرامــت، از مســاجد تأثیرگــذار و کانون 
مبارزان انقالب در شهر مشهد، نوشته مرتضی انصاری زاده، به تازگی توسط انتشارات 
راه یار منتشــر و راهی بازار نشر شــده اســت. تحقیق و مصاحبه های این کتاب که از سال 1388 
شروع شده اند، به ترتیب توسط حســن سلطانی،  ســیدمحمد امیر احمدی طباطبایی و احمد 
عســگری انجام شــده اند و طی این مدت با بیش از 70 َتن از مرتبطان مسجد کرامت مصاحبه 
صــورت گرفتــه و هــزاران ســند مطالعه شــده اســت. عــالوه بــر 4 فصــل کتــاب کــه زمینه های 
شکل گیری و فعالیت های مسجد کرامت را بررســی و تبیین می کند، تصاویر، اسناد و َاعالم نیز 
در ســه فصل، ضمیمه کتــاب شــده اســت و در مجمــوع، می تــوان این کتــاب را اثــری در حوزه 
»مســجد نگاری« معرفی کــرد. این کتاب بــا 544 صفحه و قیمت 50 هزار تومان منتشــر شــده 
اســت. در پیش گفتار این کتــاب که اولیــن اثر انتشــارات راه یــار در رده تاریخ شــفاهی »مســاجد 

انقالب« است، درباره نسبت مسجد و انقالب اسالمی چنین می خوانیم:
»نســبت انقالب اســالمی با مســجد اما، به تمام معنا ویــژه و منحصربه فرد اســت. مســجد در 
انقالب ایران هم رســانه اســت، هــم مرکز تربیــت نیرو، هــم نهــاد ســازمان دهنده اجتماعی و 
هم محور بســیج سیاســی. هم محل اخذ رأی در انتخابات اســت و هم پاتوق اعــزام به جبهه 
جنگ. خدمات متقابل مســجد و انقالب در ایران، فهرســت مفصلی دارد که حتی گزارش آن 

هم در یک کتاب نمی گنجد.«
»مســجد رهبــر«، گزارشــی اســت از شــکل گیری و فعالیت هــای »مســجد کرامــت« مشــهد، در 
نزدیکی حرم مطهر امام رضا)ع(. این مسجد را که بعدها امام جماعتش، رهبر انقالب اسالمی 
گون نمونــه ای ممتــاز از الگــوی فعالیــت مســجدی در منظومه  شــد، می تــوان از جهــات گونا
معرفتی آرمانی اســالم ناب معرفی کرد. »مسجد رهبر«، از یک ســو این الگو را توضیح می دهد 
و از دیگر سو، مســیر رشــد مشــهد انقالبی را از چند دهه پیش از انقالب اســالمی روشن می کند؛ 
مســیری که در آن، برخی دشواری ها و پیچیدگی های آمیختن ســنت و روشن فکری، توده و 

نخبگان، دینداری و مبارزه آشکار شده است.«
در بخش دیگری از مقدمه این کتاب که قســمت قابل توجهی از آن بــه فعالیت های آیت اهلل 
ســیدعلی خامنه ای در دهه 50، در مشــهد مقدس اختصاص دارد، درباره نقــش رهبر انقالب 
در مســجد کرامــت آمــده اســت: »آیــت اهلل خامنــه ای، امــام مســجد امام حســن)ع( و ســپس 
کرامت، نقطــه تالقی همه جریان هــای در ظاهر متباینی اســت کــه زیر پرچم اســالم انقالبی و 
در فشــار ســنگین مکاتب و روش هــای رقیب، بــه یکپارچگی و شــکوفایی رســیدند و مســجد 
رهبــر، آیینه ای کــم نظیر اســت کــه ایــن هم افزایــی معرفتــی اجتماعــی را منعکــس می کند. 

وضعیت 
مالیخولیایی 
انسان 
آخرالزمانی

مسجد رهبر

گزیده ای از مقدمه ژیژك بر 
ترجمه فارسی کتابش؛ »پاندمی! 
کووید19 جهان را تکان می دهد«

اولین کتاب درباره 
تاریخ شفاهی مساجد انقالب 
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درگیر کرده اســت. نویسنده به خوبی توانســته است اتمسفر 
داســتان را بی آنکــه دســتخوش کلیشــه و شــعارزدگی کنــد، 
حول محور پیامبر بچرخاند. چنان که در آغاز و میانه و پایان 
داستان، خود را در بیابان حجاز، خار در پای خلیده و ترسیده 
از حضور نزدیک کاهنان، چشــم نگران می شویم مبادا برای 
پیامبــر اتفــاق بــدی بیفتــد. حــال آنکــه حافظــه تاریخــی ما 
می گوید سنت الهی بر آن بود که تا زمان بعثت رسولش، او از 

هر گزندی در امان بماند.
اما این ویژگی چگونه حاصل شده اســت؟ مجید قیصری در 
»ســه کاهن« با کلمات همچــون جواهر برخورد کرده اســت. 
تک تــک آنهــا را بــا ظرافــت، ســمباده اســت، بهتریــن جــای 
ممکــن را بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت و ایــن کار را نه فقط 
به نشــانه قدرت نمایی داستانی که بخشــی از پازل داستانی 
خود در نظر گرفته است. رسول خدا اّمی بود؛ اما کالمی که بر 
او وحی می شد، اعجاز همیشگی بود. داستانی هم که برای 
او نوشــته می شــود، باید رنگی از آن زیبایی و فخیــم بودن را 

داشته باشد.
ویژگــی دیگــر »ســه کاهن« دســت گذاشــتن روی بــازه زمانی 
کودکی پیامبر اســت؛ آنجا که ایشــان هنوز نور نبوی را آشکار 
خ می دهد نیز تحلیل  نکرده اســت. ماجرایی که در داستان ر
تاریخی پنهانی دارد که نشــان از قوت نویســنده در رســاندن 
پیامش بدون افتادن در دام مقاله نویســی و مســتقیم گویی 
اســت. باطــل هیــچ گاه از پــای نمی نشــیند و هیــچ گاه نبایــد 
دمی را به آســایش و بی خیالی گذراند. بــودن در کنار پیامبر، 
تضمین کننده تمام موفقیت ها نیســت. همچنین اســتفاده 
درســت از منابــع دســت اول و همینطــور ارائــه هنــری از یک 

تحلیل تاریخی، بر کیفیت »سه کاهن« افزوده است.    

اینکه امام حســین)ع( در بحث ازدواج دخترش چگونه رفتار 
می کند یا چه حرف هایی بر زبان می آورد.

»وجود قاسم در کنار حســن، به قلب او آرامش می داد. حسن 
با خود فکر می کرد که جنس قاسم با هرچه نوجوانی که تا آن 
روز در عشــیره و قبیله خودشــان دیده بود فرق می کند. شک 
نداشــت که خلق و خوی او یادآور خلق و خوی پدرشــان بود. 
با اینکه سال ها از خود او کوچک تر بود؛ اما دل بزرگی داشت و 
شبیه یک مرد عاقل و بالغ حرف می زد. آرزو کرد روزگار بر وفق 
مراد خویش بــرود و وقتــی به مدینه برگشــتند، قاســم در امور 

دارالصداقات، مشاور و معین او باشد.« 
چنیــن گفتــاری و چنیــن اســتفاده ای از شــخصیت حضــرت 
قاســم بــه عنــوان جوانــی کــه جویــای کار اســت و مثــل همه 
جوان هــای دیگر به دنبــال فعالیت و پیشــه ای می گــردد، در 
نوع خود بی ســابقه اســت. تنها تصویــری که تا پیــش از این 
از ایشــان داشــته ایم، تصویــری نورانــی از جنــس مجــردات 
اســت کــه هیچ گونــه نیــاز و روزمرگــی نــدارد. چنیــن ظرفیتی 
نبض داستان را گرم کرده است و فضا را به فضای دراماتیک 

داستان نزدیک و نزدیکتر کرده است.
داســتان »المثنــی« نســبت بــه تاریــخ امانتــدار اســت. هیــچ 
روایتی با وجود دراماتیزه شدن به حدود تاریخی خود، تجاوز 
نمی کند؛ گرچه از کلیه ظرفیت هایش بی بهره نمانده است. 
مخاطب »المثنی« شــیفته خواندِن تاریخ شیعی به روایت ها 
و سبک ها و مناظر مختلف است. این اثر نیز در قامت شیرین 
داستانی، و بیانی عاطفی برای این دسته از مخاطب خالی از 
لطف نیست. کتاب تازه نشر معارف، همه خوان و همه پسند 
اســت. »المثنــی« می توانــد بــا هرگــروه ســنی جــز کــودکان و 

خردساالن ارتباط برقرار کند.     

رفیع بودن جایگاه پیامبر اســالم در میان ما، نیاز به هیچ اثبات عقلی و ارجاع تاریخی 
و نگاه کالمی ندارد. هر روز در هنگام نماز، پنج بار شهادت به پیامبری اش می دهیم. 
نام مقدســش پربســامدترین نامی اســت که مســلمانان برای فرزندانشــان انتخاب می کنند، 
بــرای صلوات بــر او و خاندانــش، ثوابی عظیــم در نظر گرفته شــده اســت و اینها همــه ابتدای 

عظمت پیامبر مهربانی است.
کــه بــه بررســی زمانــه و زندگــی پیامبــر مهربانــی  کتاب هــای تاریخــی  می تــوان بــا مطالعــه 
پرداخته اند، این حجــاب علمی را تــا حدی کم کــرد؛ اما باز هم اســیر زمان و مکان می شــویم 
و ناتوان در در ایجاد یک نســبت انســانی. این هنر و داستان اســت که حجاب زمان و مکان را 
برمی دارد و پیامبر را به ما نشــان می دهد. »همانا من بشری هستم مانند شما؛ ااّل اینکه بر من 
وحی می شــود.« در این راه نه تنها فقط مســلمانان، که حتــی برخی غیرمســلمانان نیز درباره 

شخصیت او به تولید آثار هنری خصوصًا داستان و رمان پرداخته اند.
حال در میان خیل این آثار، چرا باید به ســراغ »ســه کاهن« رفت؟ »ســه کاهــن«، رمانی به قلم 
مجیــد قیصری که نشــر کتابســتان معرفــت در 190 صفحــه و بــا قیمت  30 هــزار تومــان روانه 
کتابفروشــی ها کرده اســت. دالیل اهمیت »ســه کاهن« فراوان اســت. یکــی اش همین ایجاد 
نســبت انســانی ما با پیامبر اســت؛ چنان کــه هنــگام خواندنش توانســته اســت ما را نیــز دچار 
تغییرات فراوان کند. علت دیگر را باید در اصل داستان جستجو کرد. رمان، داستان مستقیم 
پیامبر نیســت. رمان، داســتان کودکی پیامبر در هنگام حضور در قبیله ســعدیه، هنگامی که 
محمــد)ص( کودکی خردســال پنج، شــش یا هفت ســاله اســت. حضور ســه کاهن ناشــناس 

یهودی در غروب یکی از روزها  آمدنشان به آنجا، سرآغاز همه اتفاقات است.
مجید قیصری با دور شــدن از پیامبــر خردســال، آن هنگام که هنــوز بعثت و رســالتش در ظرف 
زمان محقق نشــده بــود و نزدیک شــدن به اطرافیانــش، حجاب نزدیکــی را برداشــته و تأثیری 
که رفتار و گفتــار و کردار او بر دیگران گذاشــته اســت، به ما فرصت می دهد تا نســبت خــود را با او 
گر در زمانــه او بودیم، چه نگاهی داشــتیم. رســول خدا چند باری بیشــتر ســخن  بســنجیم که ا
نمی گوید و چندان در متن اتفاقات نیست؛ اما نویسنده توانسته مهم ترین اتفاق را در داستانش 

گر او نبود که ما نیز خلق نشده بودیم. رقم بزند. محمد)ص( علت وجودی او همه ماست. ا
کت اســت، آنجــا کــه او کاری نمی کند، آنجــا که او  این را چگونــه درمی یابیــم؟ آنجا که او ســا
اصاًل حضور ندارد؛ اما ذهن و فکر حلیمه، شــوهرش، فرزندانش و آن سه کاهن رنگین پوش را 

وقتی که داســتان تاریخی می خوانیم، از خود ســؤال می کنیم که قرار اســت چه اتفاق 
تازه ای جز آنچه در تاریخ دیده یا شــنیده ایم واقع شود؟ آیا بستر تاریخی نویسی چنین 
مجالی را به ما خواهد داد که داستان نیز روایت کنیم؟ در »المثنی« نوشته مجید محبوبی این 
اتفاق افتاده است و پایانی شگفتانه مخاطب خود را از بند تکرار رهانیده است. »حسن سرش را 
تکان داد: نامه عاشــقانه مادر دیوانه ام کرده است، قاســم. اما بیشــتر از او من دیوانه قاسمم. 
هوایی شده بودم که به مدینه برگردم، اما دســت کشیدن از تو به همان اندازه سخت است که 

دست کشیدن از مادر.« 
عشــق مادر بــه پســر در اســطوره های دینی ما بــه خصــوص در واقعــه کربــال، از دیرباز ســینه به 
ســینه نقل شــده اســت. »المثنی« روایتی از این عشــق اســت. شــخصیت اصلی این داستان، 
»خوله بنــت زّبان فــزاری کوفی«، همســر امام حســن مجتبی)ع( اســت و هووی جعــده، قاتل 
امام حســن)ع(. او کوفیان را به خوبی شناخته است و در سوگ همســرش داغدار است. با بالغ 
شدن پسرش، داغ امام حسن)ع( مجتبی در سینه اش کم کم فرو نشسته است. خوله به دنبال 
زندگی و آرامش در حدود شرعی اســت. او دلش می خواهد تا از میان فاطمه و سکینه، دختران 
امام حسین)ع(، یکی را به عقد یکی از پسران خود به نام حسن دربیاورد. خانه خود را در مدینه 
برای این امر آماده می کند و دلخوش به روزهایی اســت که بعد از وفات امام حســن)ع( دوباره 
شــور زندگی، در رگ هــای او بــه جریان بیفتد. »حســنم بــه محض دیــدن و خوانــدن این نامه 
جواب نامه مرا بنویس. نگذار بیشتر از این در رنج ناشکیبایی پیر بشوم. برایم بنویس که دقیقًا 
به کجا رســیده اید. من که فکــر می کنم این نامــه را در کوفه از دســت پیک خواهــی گرفت و در 

یکی از اتاق های دارالخالفه نوشت.« 
مجید محبوبی نویســنده المثنی تــالش کرده تــا در دل روایت تاریخی، قصه هــا و حقایق، 
ســال های پــس از وفات امــام حســن)ع( را بــه تصویر بکشــد. ایــن وقایع تــا پس از اســارت 
اهل حرم ادامه پیــدا می کند و پس از آن اســت که قصه عشــق خوله به پســرش حســن، به 

سرانجام می رسد.
مخاطــب »المثنــی« قصــد دارد کــه حیــن خوانــدن یــک داســتان اطالعــات قیــم تاریخــی به 
گرچه  ذهنش فرود بیاید و صرفًا به دنبال گذران اوقات نیســت. شخصیت های این داستان ا
کترهــای واقعی در جهان تاریخ ما هســتند، اما نویســنده بــه خوبی توانســته از ظرفیت ها و  کارا
ابعاد آنها استفاده کند؛ مثاًل اینکه خوله به همسر امام حسین)ع( به اصطالح »جاری« است؛ یا 

المثنیحضور نور
چرا باید به سراغ 
»سه کاهن« رفت؟

داستانی متفاوت درباره
خانواده امام حسن)ع(

نرگس روزبهانی
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شعر نیازی ندارد.
گر از جایگاه شعر در جامعه و نسبتش با شهر و سیاست  اینجا ا
و مــردم گفتــه می شــود و جایــگاه آن در جامعــه جدیــد مــورد 
تأمل قــرار می گیرد گمــان نباید کــرد که حکومــت و صاحبان 
خ فرهنگ و تفکر  قدرت و مدیران و متصدیان می تواننــد چر
خ یــک نیــروگاه را می گرداننــد بــه کار اندازند.  را چنانکــه چــر
البتــه آنها بــا پشــتیبانی های مــادی و اخالقی خود بــه هموار 
کردن راه پژوهش و سرعت بخشــیدن به پیشرفت علم مدد 
می رسانند اما شــعر و فلســفه را با علم جدید و پژوهش قیاس 
نبایــد کــرد. در شــهری که شــعر و حتــی فلســفه جایی نــدارد 
عجیب نیســت وقتی می شــنوند که کسی شــاعر را گشاینده 
در و دروازه شــهر بــه خصــوص بنیانگــذار آن دانســته اســت، 
صاحبــان توقــع بــه قصد جــدل یــا بــا ایــن تصــور و تلقــی که 
شاعران طراحان روابط شهری و قواعد نظم قهرند، شاعران 
را مالمــت کنند که چــرا به جــای جامعه هــای پــر از گرفتاری 
کنونــی از اول بنای نظــام صلح و ســالمت و عدل نگاشــتند؟ 
کمــان و حکمرانان قیــاس نبایــد کرد.  ولــی شــاعران را بــا حا
آنها آغــاز کننــدگان و بشــارت دهندگان اند و با زبانشــان باب 
درک امکانات زندگی و نظم را به روی آدمیان می گشــایند نه 
اینکه سازمان دهنده و مدیر و مدبر امور زندگی باشند. آنها به 
قول حافظ پادشاهان ملک صبحگهند و هر چند جام گیتی 
ک رهند. جام  نمایند و گنج در آستین دارند، کیسه تهی و خا
گیتی نما آنچه را که هســت و می تواند باشــد، نشان می دهد 
امــا نمی توانــد اســاس یــک جامعــه مکانیکــی را بگــذارد کــه 

خ هــای آن باید بــا نظارت تکنیســین ها چنان بگــردد که  چر
همه هــر چه می خواهند در دســترس داشــته باشــند و از همه 

بالها و مصیبت ها محفوظ باشند. 

     شهر و مالل
در جامعه جدید شــاید بعضی از اهل علم و تدبیــر که از ذوق و 
درک شعر و فلسفه نیز کم و بیش برخوردارند، گمان می کنند 
خ امور از شــعر و فلســفه اســتمداد شود،  گر در گرداندن چر که ا
تعادلی در گردش امــور به وجود می آید و به مــدد آن از بعضی 
عوارض نامطلوب می توان جلوگیری کرد. ولی عیب شــهر و 
سیاســت کنونی صرفًا این نیست که از شــعر و هنر رو گردانده 
گر شعر را به  و با این غفلت مالل را به زندگی راه داده اســت و ا
آن برگرداند، کارها ســامان می یابد. شعر با تصمیم اشخاص 
نرفته اســت که با تصمیم دیگر بازگردد. مــالل کنونی زندگی 
الزمه نظم مدرن اســت. شــهر جدید شــهر مهندســان است و 
مهندســان در ســاختن و پرداختن شــهر و بــرآوردن نیازهای 
زندگی با سیاســت همکاری می کنند. البته در ظاهر سیاست 
مقــدم بــر مهندســی اســت امــا در حقیقت تقــدم و تاخــری در 
کار نیســت بلکــه تقســیم کار طوری اســت کــه یکــی فرمانده 
و دیگــری فرمانبــر بــه نظــر می آیــد. اما سیاســت و مهندســی 
جدید که دســت در دســت یکدیگر دارند، کارها را با محاسبه 
و تصمیم پیــش می برنــد و کاری به اســاس وحدت بخش و 
تحکیم کننده اســاس شــهر و سیاســت ندارند. اهل نظر هم 

دیگر جست وجوی بنیاد را فراموش کرده اند.     

شاعران را با 
کمان و  حا

حکمرانان قیاس 
کرد. آنها  نباید 
کنندگان  آغاز 

و بشارت 
دهندگان اند و 

با زبانشان باب 
درک امکانات 
زندگی و نظم را 
وی آدمیان  به ر

می گشایند 
نه اینکه 

سازمان دهنده و 
مدیر و مدبر امور 

زندگی باشند

شهر بی شعر
روح ندارد

افالطونی روگرفت عالم باال باشــد ســاخته و پرداخته آدمیان 
است و شــاعران در پیشاپیش این ســازندگان قرار دارند. شعر 
ابداع اســت و با ابداع شــاعران اســت که زبان قــوت می گیرد و 
فهم آدمیان قوام می یابد و آنها مســتعد نظم بخشی زندگی و 

ساماندهی امور می شوند.

     شهر و دوستی
گرچه شــهر و شــعر به هم بســته اند و علم و سیاست و صنعت 
و تعاون و حتی ســفر هم با شــهر و در شــهر به وجــود می آید در 
عصر جدید شــهر بیشــتر مکانیکی است و با شــعر و هنر تقریبًا 
بیگانه است تا جایی که در شهر زمان ما شعر و هنر هم کاالی 

مصرفی و وسیله تزیین می شود. 
مهندســان  بی دخالــت  جدیــد  شــهر  کــه  اســت  معلــوم 
گر شــهر  نمی توانســت ســاخته شــود. مشــکل این اســت که ا
پشــتوانه شــعر نداشــته باشــد و صرفــًا مهندســی باشــد، روح 
ندارد. شــهرهایی کــه در جهان توســعه نیافتــه در دهه های 
اخیــر ســاخته و بازســازی شــد، شــهرها و محله هــای بی روح 
بودنــد. ســاختمان ها و خانه های بناســازی شــصت، هفتاد 

سال پیش تهران مثال این فقدان روح است. 
شــهر با دوســتی بنا شــده اســت و می شــود و دریغا که دوستی 
ضرورتــًا در آن پایــدار نمی مانــد. زمــان کنونی زمان دوســتی 
نیست. این زمان هر چه باشد، نمی توان کتمان کرد که شهر 
و سیاســت هرگز چنانکه باید با شــاعران مهربان نبوده اند در 
دوره جدید دوری و جدایی میان شــعر و شــهر شدت بیشتر یا 
صورتی دیگر یافته اســت. شــاعر بنای شــهر جدیــد را چندان 
نمی پســندد یــا الاقــل خــود را در بنــا کردن این شــهر شــریک 
و دخیــل نمی دانــد. هر چند کــه می دانــد بنــای آغازیــن را او 
خود گذاشــته و حتی گاهــی داعیه نگهبانی شــهر نیز داشــته 
گر در بنای مدرنیته چندان دخیل نبودند،  اســت. شــاعران ا
کــه شــاعران در آن جایگاهــی  مدرنیتــه هــم شــهری نبــود 
خ فلســفه می تواند ریشــه این بی جایگاه  داشته باشــند. مور
بودن را بــه آغــاز تاریــخ غربــی بازگردانــد یعنــی بــه زمانی که 
افالطون شــاعران را از مدینــه خود با احتــرام بیــرون راند. اما 
در دوران مدرن، حکومت با فرمان رســمی شــاعران را از شهر 
نمی راند بلکه توطن و ســکنی گزیدن برای شــاعر کم و بیش 
دشــوار شــده و شــهرها برای او همه شــهر غربت اند و سفرها و 

مهاجرت هاشان نیز رفتن از غربتی است به غربت دیگر.

     شهر مدرن به شعر نیاز ندارد
جامعه مکانیکی و مهندسی شده )که شاید اولین و کلی ترین 
ح افالطون باشــد( به شــعر  ح آن طر صورت و جامع تریــن طر
چــه نیــازی دارد و بــا شــعر چــه می توانــد بکنــد؟ ایــن جامعه 
گر به شــعر وقع نمی گــذارد از آن روســت که خــود را بنیانگذار  ا
جهان جدیــد و صاحــب و کارســاز آن می داند و خبر نــدارد که 
گر شعر نبود، دوستی و مهر و پیوند و علم و ارزش ها هم نبود  ا
و شهری هم بنا نمی شــد. نظم کنونی جهان گرچه با مدینه 
افالطونی و نظم زندگی یونانی شــباهت ها دارد، چندان هم 
که در ظاهــر به نظر می رســد بــه آن نزدیــک نیســت. در مورد 
نسبت شعر و شــهر شباهتشــان این اســت که شــهر مدرن به 

گفتاری درباره نسبت نوشداروی شعر با مالل شهرنشینی

شــعر و شــهر جز شــباهت لفظی شــان در زبان ما چه نسبت 
دیگری با هم دارند و می توانند داشته باشند؟ ظاهرًا شعر و 
شهر همزمان اند و با هم به وجود آمده اند. زمان پیش از شعر و شهر 
همزمــان قبــل از تاریــخ اســت. بــه عبــارت دیگــر می تــوان گفــت 
ایســتادگی آدمــی در زمیــن و ســکنی گزیــدن در آن شــاعرانه آغــاز 
می شود. شعر با ایستادگی و شهر با سکنی گزیدن مردمان به وجود 
می آید. زندگی در روســتا به ســر بردن در هماهنگــی با طبیعت و تســلیم در برابر پیشــامدهای 
طبیعی اســت. روســتا به معنی قدیمی اش جایی برای رفع نیازهای لذاته و طبیعی اســت. اما 
شــهر به وجود آمده اســت که جایی برای ســاختن و همــکاری و همراهی و همزبانــی و تدبیر و 
عیش و برخــورداری و تمتع باشــد.  شــهر را آدمیان بنیــاد کرده و ســاخته اند و گرچــه فهم این 
قضیه آسان نیست، دشــوارترش کنم و بگویم آن را در زبان و شاعرانه ساخته اند. ما کمتر فکر 
گــر حرفی از  کرده ایم که چرا شــاعران همه شــهری اند و غالبًا به شــهرهای بــزرگ تعلق دارند و ا
روســتا و روســتایی می زنند نظرشان به ســادگی روســتا و ســاده لوحی روستاییان اســت. البته 
گر شــهر را بــه معنی  مقصود این نیســت که شــاعر پرورده شــهر اســت بلکه شــعر و شــهر حتــی ا
سیاست بگیریم با هم پدید می آیند اما روســتای قدیم جای طاعت و تسلیم و بی گناهی بود. 
در مقابل اما شــهر فضــای دعــوی و سرکشــی و اختیار و قــدرت و ســاختن و بهره مندی اســت. 
شــاعران قدیم فاتحان شــهر و حافظان و پشــتیبانان آن بودند. شــهر مدرن، شــهر سیاســت و 
تکنولوژی جدید و در تناســب با آنهاست. در این تناســب زیبایی ها و زشــتی های شهر و درد و 
مالل آن نیز آشکار می شود حتی گاهی ممکن است بعضی از دشواری ها و پیچیدگی های شهر 

که از نظر سیاستمداران و مهندسان پوشیده می ماند در نظر شاعران آشکار شود.

     شاعران به شهر تعلق دارند
شــاعران به شــهر تعلق دارند. بی جهت نیســت که رودکی، دقیقــی، منوچهری، فردوســی و… 
ج شــده اســت. مولوی نیز از بلخ و مقیم قونیه بوده و سعدی و  نسبتشان با شــهر در نامشــان در
حافظ شیرازی و دلبسته به شــهر خویش بوده اند. شــاعران از آن جهت با شهر نسبت دارند که 
گر درباره شهر چیزی نگفته باشند، سخنشان گزارش ظهور و خرد آدمی و احوال مردمان  حتی ا
گر مانند مدینه  و ذکر و فکر آنان و روابطشان با یکدیگر و با سیاست و حکومت است. شهر حتی ا

دکتـر رضـا داوری اردکانـی، اسـتاد شـناخته شـده فلسـفه، یکـی از متفکرانـی 
اسـت کـه از نخسـتین آثـارش در ۵۰ سـال پیـش و بـه طـور مشـخص در کتـاب 
مشهور و خواندنی »شاعران در زمانه عسرت« )۱۳۵۰( به نسبت شعر و تفکر 
پرداختـه اسـت. او از همـان زمـان، به طـور جـدی دربـاره شـهر و فیلسـوفان ایرانی نیز که 
به مدینه و شـهر پرداخته اند، اندیشـیده و شـاهد مثال این ادعا، آثار ارزنده او راجع به 
فارابی، مؤسـس فلسـفه اسـامی و فیلسـوف مدینه فاضله در جهان ایرانی-اسـامی 
اسـت. گفتـار حاضـر، گزیـده ای از واپسـین تأمـات او راجـع به نسـبت شـهر و شـعر اسـت 

کـه اخیـرَا در دومیـن دوره همایـش ملـی »ادبیـات، انسـان و شـهر« ارائـه شـده اسـت. 

دکتر رضا داوری اردکانی



فرهنگوادبفرهنگوادب

      حامد عسکری
پسری زیر زمین بود پدر بیل نداشت

داغ داریم نه داغی که بر آن اخم کنیم 
مرگمان باد که شکواییه از زخم کنیم 
مرد آن است که از نسل سیاوش باشد 

»عاشقی شیوه مردان بال کش باشد«
چند قرن است که زخمی متوالی دارند 

از کویر آمده ها بغض سفالی دارند 
بنویسید گلوهای شما راه بهشت 

بنویسید مرا شهر مرا خشت به خشت 
بنویسید زنی مرد که زنبیل نداشت 

پسری زیر زمین بود پدر بیل نداشت 
بنویسید که با عطر وضو آوردند 

نعش دلدار مرا الی پتو آوردند 
ک و لبش گرچه کبود  زلف ها گرچه پر از خا

»دوش می آمد و رخساره بر افروخته بود«
خوب داند که به این سینه چه ها می گذرد 

هر که از کوچه معشوقه ما می گذرد 
بنویسید غم و خشت و تگرگ آمده بود 

از در و پنجره ها ضجه مرگ آمده بود 
شهر آنقدر پریشان شده بود از تاریخ 

شاه قاجار به خونخواهی ارگ آمده بود 
با دلی پر شده از زخم نمک می خوردیم 

دوش وقت سحر از غصه ترک می خوردیم 
بنویسید که بم مظهر گمنامی هاست 

سرزمین نفس زخمی بسطامی هاست 

ننویسید که بم تلی از آواره شده است 
بم به خال لب یک دوست گرفتار شده است 

مثل وقتی که دل چلچله ای می شکند 
مرد هم زیر غم زلزله ای می شکند 

زیر بار غم شهرم جگرم می سوزد 
به خدا بال و پرم بال و پرم می سوزد 
مثل مرغی شده ام در قفسی از آتش 

هر چه قدر این و آن ور بپرم می سوزد 
بوی نارنج و حناهای نکوبیده بخیر! 
توی این شهر پر از دود سرم می سوزد 

چاره ای نیست گلم قسمت من هم این است 
دل به هر سرو قدی می سپرم می سوزد 
الغرض از غم دنیا گله ای نیست عزیز! 

گر حوصله ای نیست عزیز!  گله ای هست ا
یاد دادند به ما نخل کمر تا نکنیم 

آنچه داریم ز بیگانه تمنا نکنیم 
آسمان هست غزل هست کبوتر داریم 

باید این چادر ماتم زده را برداریم 
ک و  تِن ترِد همه چلچله ها در خا

پای هر گور چهل نخل تناور داریم 
ک تو را باد که پاشید به شهر  مشتی از خا

ج دیگر داریم  پشت هر حنجره یک ایر
مثل ققنوس ز ما باز شرر خواهد خاست 

بم همین طور نمی ماند و بر خواهد خاست 
داغ دیدیم شما داغ نبینید قبول! 
تبری همنفس باغ نبینید قبول! 
هیچ جای دل آباد شما بم نشود 
سایه لطف شما از سر ما کم نشود 

گاه گاهی به لب عشق صدامان بکنید 
داغ دیدیم امید است دعامان بکنید 

بم به امید خدا شاد و جوان خواهد شد 
»نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد«

ک  دلم با خا
یݡکسان شد

همدردی شاعران 
با زلزله  بم که ایران را لرزاند

در ســاعت 5:26 بامــداد 5 دی 1382 شــهر بــم و 
مناطق اطراف آن در شــرق اســتان کرمان را زلزله ای 
به قــدرت 6٫6 ریشــتر لرزانــد و تنهــا در چنــد ثانیــه 40 هزارنفر 
کشــته، 30 هزارنفــر زخمــی و هــزاران نفــر بی خانمان شــدند. 
طبــق آمــار رســمی 90 درصــد از ســاختمان های شــهر بــم 100 
کنون  درصد تخریب شد. فاجعه آنقدر بزرگ بود و هست که ا
پس از ســال ها، هنوز بهت و اندوهش برای بســیاری از مردم 
تازه است. شــاعران بســیاری تحت تأثیر این حادثه اندوهبار 
شــعر ســروده اند. چــه از ســر ســوگواری، چــه همــدردی، چــه 
عبرت، چه گالیه ... هر شــاعر با زبان و نگاه خودش ســعی در 
ثبت این غم بزرگ و ملی ایرانیان کرده است. در سالگرد این 

زلزله غمبار، به مرور شعرهایی مرتبط با زلزله بم می پردازیم. 

     سعید بیابانکی
شکافت فرق زمین و سپیده دم لرزید

چه شد مگر که ستون های کاخ غم لرزید
مگر که مرثیه ای سر کند هزاران بند
خبر رسید به کاشان و محتشم لرزید
خبر چو نامه به بال کبوتران آویخت

سحر به سوی خراسان شد و حرم لرزید
چهل ستون دل اصفهان ترک برداشت
شنید چون که در آن سوی ارگ بم لرزید
"ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی"

کنون که خط فرودین جام جم لرزید
قلم به کار تغزل به دست شاعربود

غزل به رنگ مصیبت شد و قلم لرزید
چنین که لرزه بر اندام آسمان افتاد

سرم تنم بدنم دامنم دلم لرزید
از این مصیبت تنها شما نلرزیدید

فلک به جان عزیزانتان قسم لرزید
دلم خراب خرابات نغمه بمی ات

ک چه خواندی که زیر و بم لرزید به زیر خا
تمام نشریه ها صبح شنبه لرزیدند

خبر درشت و کوتاه بود.... بم لرزید.... 

     نغمه مستشارنظامی
ک یکسان شد! خبر تلخ است خیلی تلخ: بم با خا

ک یکسان شد نماز صبح می خواندم، دلم با خا
زمین لرزید، فرزند کویر و پیر نخلستان

ک یکسان شد به زیر خشت خشت درد و غم با خا
کستر ک و خا صدای مویه، بوی تند خون و خا

ک یکسان شد نفس در سینه ماند و آه هم با خا
کی، همین بچه... همین دیروز در این کوچه خا

ک یکسان شد همین پایی که دیگر یک قدم...با خا
همین دستی که مانده زیر در، در را برایم باز...

ک یکسان شد همین پلکی که حاال روی هم، با خا
کی اش می گفت: بابایی... همین لب های خشک و خا

ک یکسان شد! بمیرم! زنده ماندم، کودکم با خا
بیایید و ببینید آی مردم! آی آدم ها!

ک یکسان شد! خبر تلخ است، خیلی تلخ: بم با خا

     علیرضا قزوه
زمین را می کشند از زیر پامان مثل بم یک روز

نمی بینیم در آیینه خود را صبحدم یک روز
قیامت می شود صد بار از بم بیشتر، یک صبح
بساط هفت گردون باز می ریزد به هم یک روز

گهان خواب جهان را برمی آشوبد حدوثی نا
حیاتی تازه خواهد یافت آدم از عدم، یک روز

دوباره ساعت صبح قیامت زنگ خواهد زد
گاه از سمت حرم یک روز سواری می رسد نا

به قدر پلک بر هم خوردنی آخر به خود آیید
به فکر مرگ باشید آی مردم دست کم یک روز

     ابوالفضل زرویی نصرآباد
خواب بودند، خواب می دیدند

خواب سنگین و غیر تحمیلی
خواب تفریح، خواب آرامش

خواب شیرین صبح تعطیلی 
جمعه: تعطیل، جمعه: خواب و خیال

جمعه: دروازه ای به باغ بهشت
مثل هر هفته باز هم می شد

مشق را عصر روز جمعه نوشت 
دخترک خفت و دست های پدر
طفل را بین دست و بال گرفت
سر که چرخاند رختخواب پدر

باز هم بوی پرتقال گرفت 
پیش از این آسمان محبت داشت

به زمین، گرم، عشق می ورزید
تیره شد ارتباط های قدیم

آسمان سرد شد، زمین لرزید
خانه ... گهواره، آسمان ... مادر

بانگ دیوار و سقف.. الالیی
مردمان ... کودکان خواب آلود

بلعجب صحنه ای تماشایی 
آسمان قصه بلندی داشت

شهر خوابید و قصه شد کوتاه
در »بم« اما چقدر طول کشید

شب یلدای پنجم دی ماه 
کودکان خفته همچنان معصوم

غافل از سقف روی گردۀشان
باد می آمد و ورق می خورد

دفتر مشق خط نخوردۀشان 
کودکم ... مادرت تشر می زد

ک بازی کن منضبط باش و پا

دیگر اینجا کسی مزاحم نیست
ک بازی کن  تا دلت خواست، خا

نخلبانان شهر بم امسال
رطب ختم خویش می چیدند

کودکان گرم رخوتی شیرین
خواب بودند و خواب می دیدند 

خواب سنگین و غیر تحمیلی
خواب تفریح، خواب آرامش
خواب شیرین صبح تعطیلی

     منوچهر آتشی
 بم رفت

   )مانند آخرین کاروانی که رفته بود از آن
دو هزار سال پیش از این(

 و سایه دراز بار و  بی بارو
ماند ...   
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در بخـش تقویـم تاریـخ ایـن شـماره نگاهـی بـه زندگـی و اقدامـات امیرکبیـر و 
بعد گذری بر سرگذشـت جهان پهلوان تختی داشـته ایم. در مطلب دیگر به 
چگونگـی تغییـر نام کشـورمان از عنوان  پرشـیا و پـارس به ایـران می پردازیم. 
تبییـن واقعـه 19 دی سـال 1356 در قـم، انتشـار نامـه امـام بـه رهبر شـوروی و 
صدور نخستین شناسنامه در ایران وقایعی هستند که در مطالب پایانی این 

بخش بـه آنهـا پرداخته ایم.

تاریخ

 56

خادم ماندگار
جهان پهلوان
معنویت دوای دردهای بشر است

که چو سرو پایبند است
له داغ دارد و چو ال

ج قــاب و از طریــق بلندگوهایی که صوت  طریق صــدای خار
اخبار را پخش می کنند نام »قطعنامه « را می شــنویم و در می 

یابیم که فیلم در سال 67 قصه خود را بازگو می کند. 
ع مهم به اندازه کفایت  فیلم آقای آهنگر باید به چند موضو
و با  رویکردی خالقانه می پرداخــت. یکی از این موضوعات 
نفس توجه بــه پیکر و جنازه اســت. چــرا در فرهنــگ ایرانی 
جنازه افــراد متوفــی و پیکر شــهدا این قــدر اهمیــت دارد که 
به یک مقوله حســاس برای ذهنیت ما تبدیل شــده اســت. 
این جملــه ای اســت کــه شــهید حســن باقــری در مجموعه 
مستند آخرین روزهای زمســتان به زبان می آورد. او خطاب 
به نیروهــای تحت امر خــود می گوید کــه مــردم می توانند با 
شــهادت فرزندشــان کنــار بیاینــد امــا بــا بــاز نگشــتن جنــازه 
کــه  گــر بخواهیــم بــه شــیوه ای  کنــار نخواهنــد آمــد. ا آنهــا 
لوی اســتروس و ســایر ســاختارگرایان بــه  تحلیــل فرهنگ و 
ســاختمان نظام فرهنگــی دســت یازیده اند ســخن بگوییم 
باید گفــت کــه گویــی جنــازه و پیکــر یک عنصــر اساســی در 
ساختار فرهنگی ماست. این عنصر قومیت هم نمی شناسد 
همه ایرانیــان از هم وطنان زرتشــتی تــا لر و کــرد و بختیاری 
همه و همه بــرای پیکر فرزندان خــود، اهمیتی فــوق العاده 
ع را در  قائل انــد. در ابتــدای فیلــم، باشــه آهنگر ایــن موضــو
حدی تلگراف گونه بیــان می کند. او مــردی از طوایف عرب 
خوزســتان را نشــان می دهد که آمده تا از ســتاد معراج شهدا 
چند اســتخوان، به جای یک جنــازه تحویل بگیــرد و برود. 
او می دانــد این اســتخوان ها بــرای پیکر شــهید آنها نیســت 
امــا می خواهد بــا همیــن پیکر ســر هم بنــدی شــده، دل پدر 
شــهید را آرام کند. در ایــن بین شــخصیت اصلی داســتان با 
ح می کند که  ع را طر بازی بابک حمیدیان نیز همین موضــو
بهتر اســت از ایــن همه پیکــر شــهدای گمنام برای تســکین 
ایــن همه خانــواده کــه در جســتجوی فرزنــدان مفقــود االثر 
ک  خود هستند اســتفاده کنیم. گویی با دیدن پیکر و به خا
ســپردن آنها خانواده بــه یک آرامش دســت پیــدا می کند. و 

البته که این گونه است. 
گســترده از جغرافیــای ایــران نشــان  ایــن فیلــم تصویــری 
می دهــد، از جنــوب و مناطق جنگی، تــا ارتفاعات لرســتان و 
بختیاری و البته دشت های وسیع و کویر تفتیده مرکز ایران. 
فیلم همچنین از تنوع فرهنگی ایران نیز تصویر خوبی نشان 
می دهــد، هر قومــی به شــیوه خود به ســراغ پیکر شــهید خود 
می آید. ســتاد معراج شــهدا به محلی برای تجلــی آیین های 
مختلف عزاداری می شــود. هر کدام از این افراد برای شــهید 
خــود بــه شــیوه خــاص خــود احتــرام و ارزش قائل انــد. ایــن 
پیوســتگی مفهــوم شــهادت بــه مثابــه یــک عنصــر ارزشــی، 
مذهبــی و ایدئولوژیک بــا فرهنــک عامیانه و فولکلور نشــان 
دهنده عمق و ارزش سالهای دفاع مقدس و پیوستگی آن در 

عمیق ترین ذهنیات مردم است.
از طرفی این فیلم به همنشینی مسالمت جویانه فرهنگی نیز 
به شیوه ای جدید اشاره دارد. جایی که یک خانواده زرتشتی 
از یزد به دنبــال جنازه پیکر خــود به دیدار قومــی در ارتفاعات 
گرس و در میان لرهای بختیاری  می روند، هر یکی به دین  زا

خود و همه نگران پیکر فرزند شهید شده خود هستند.     

نقدی بر یک فیلم متفاوت از دفاع مقدس

ح می شــود، الجــرم باید توجه  تصوری وجود دارد که تــا برخی مفاهیم  و تصاویر مطر
مخاطب و فرد روبرو  را جلب کند. فلســفه ســاخت فیلم ســرو زیر آب نیز همین اســت: 
اینکه صحبت کردن از شــهدا خود فی نفســه جذاب اســت و صحبت کردن از پیکر شــهدا بی 
نهایت جذاب تر بــرای مخاطب. از همین روســت که آقای باشــه آهنگر به جای نشــان دادن 
چند و چون ماجرا، و پی افکندن بنیانی فکری و احساسی برای فیلم خود، از همان ابتدا ما را 
با پیکر شــهدا روبرو می کند اما رونــد  این مواجهه، آنقــدر کش دار و ادامه دار می شــود که الجرم 
»پیکــر« بــه »جنــازه« بــدل می شــود و دیگــر چیــزی در تــه انبــان کارگــردان باقــی نمی مانــد. 
کارگردانی که نه در مقام کارگردانی و نه در مقام قصه گویی نتوانسته به ما ساده ترین حرف ها 
را بزند. ما حتی نمی دانیم که داســتان فیلم در چه زمانــی می گذرد. تا آنکــه در انتهای فیلم از 

علی فرقانی

فیلم »سرو زیر آب« چهارمین اثری است که محمدرضا باشه آهنگربا موضوع 
تفحـص و معـراج شـهدا می سـازد. جریـان بـا فیلـم فرزنـد خـاک آغـاز شـد و در 
اشـکال گوناگـون خـود در فیلـم بیـداری رویاها، ملکه و سـرو زیـر آب ادامه یافته 
اسـت. یادداشـت زیـر خاصـه مطلبـی اسـت کـه علـی فرقانـی دربـاره ایـن فیلـم نوشـته 

اسـت. سـرو زیـر آب را می توانیـد از سـامانه های اینترنتـی پخـش فیلم، تماشـا کنید. 
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تاریخ

توانســت اختالف مرزی را به نفع ایران پایان دهد و خرمشــهر 
کــه مــورد ادعــای  و اراضــی وســیع طــرف چــپ ارونــد رود را 
عثمانی هــا بــود بــه ایــران ملحــق کنــد. در همیــن مأموریــت 
بود که اقدامات و پیشــنهادهای مفید امیرکبیــر، مورد عناد و 

حسادت حاج میرزا آقاسی قرار گرفت.
میرزا پس از مراجعت به پیشــکاری ولیعهد منصوب شــد. در 
همین زمان بود که محمد شــاه قاجار درگذشت. ناصرالدین 
میرزا که قصــد حرکت به تهران و نشســتن بر تخت ســلطنت 
را داشت نمی توانست حتی هزینه ســفر خود و همراهان را به 
تهران تهیه کنــد؛ در این هنگام بود کــه امیرکبیر که آن زمان 
در تبریز و ملقب بــه امیرنظام بــود با ضمانت شــخصی پولی 
فراهم کــرد و ناصرالدین شــاه را بــه تهــران آورد. اینگونه بود 
که وی مورد توجه ناصرالدین میرزا که حاال ناصرالدین شــاه 
شــده بود قرار گرفت و با اینکه درباریان حتی مهدعلیا - مادر 
ناصرالدین شــاه کــه در زد و بندهای سیاســی خارجی دســت 
داشــت- مخالف وی بودنــد، هــر روز بــر مرتبــه و مقامش در 
دستگاه ناصری افزوده می شد. ناصرالدین شاه در هجدهم 
ذیقعده ســال 1264 هجری قمری به تهران رســید و در شب 
22 ذیقعده مقام صدارت عظمایی را به میرزا تقی خان اعطا 
کرد. این چنین بود کــه وی در زمانی کوتاه ملقب به امیرکبیر 

شد و از سوی ناصرالدین شاه به مقام صدراعظمی نائل آمد.

     پیشرفت ایران
و  خــاص  نبــوغ  بــا  صدراعظمــی  کوتــاه  دوره  در  امیرکبیــر 
احساسات پر شــور میهن پرستی خود، توانســت برنامه هایی 
را پیش ببرد کــه اهمیت آنهــا در راه پیشــرفت ایــران و ایرانی 
کت  غیرقابــل کتمــان اســت. در ایــن دوران کشــور در اوج فال
بود و ســران مملکتی مشــغول حیف و میل امــوال بیت المال 
بودنــد. در اثر بی کفایتــی حاج میرزا آقاســی خزانــه مملکتی با 
ضعف شدید روبرو شده بود. امیرکبیر در این وهله با پی بردن 
به وضع ناهمگون کشــور، شــروع بــه تصفیه دســتگاه دولتی 
و عزل و نصب ماموران لشــگری و کشــوری کرده و ســعی کرد 
برای مشــاغل مختلف افراد شایســته را بر ســر کار آورد. وی با 
لغو برخــی از مالیات های اضافی، دریافــت مالیات ها را دارای 
نظام منســجم و مشــخصی کــرد. او همچنین حقــوق گزاف 
درباریــان را کاهــش داد و از بــذل و بخشــش های بی دریغ در 

حوزه بودجه مملکتی جلوگیری کرد.
اصالحــات امیرکبیــر اندکــی پــس از رســیدن وی بــه صدارت 
آغاز شــد و تا پایان حکومتش که 39 ماه )3 ســال و 3 ماه( به 
طــول انجامیــد، ادامــه یافــت. وی در این مدت نخســت به 
امنیــت داخلی پرداخــت و در اولیــن گام، محمدحســن خان 
ساالر را که در خراسان گردن کشــی می کرد و از جانب روس ها 
کــرد. او پــس از  و انگلیســی ها حمایــت می شــد، ســرکوب 
برانداختــن ســاالر، اوضــاع خراســان، فــارس و بلوچســتان را 
آرام کــرد و در همــه مناطــق عشیره نشــین و هر جــا که ممکن 
بود آشوبی برخیزد قراول خانه ایجاد کرد و در سراسر مملکت 
امنیــت را برقرار کــرد. آنچنــان کــه در دوره صــدارت امیرکبیر 
ترکمانــان کــه از مدت هــا پیــش از آن بــه نقــاط دور و نزدیک 
مناطق اطراف خــود حملــه می کردند، به هیچ اقــدام خالفی 

در روز 18 دی سال 1230 هجری شمسی، میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم ایران در 
دوره ناصرالدیــن شــاه قاجار، به دســتور شــاه به قتل رســید. میــرزا تقی خــان فراهانی 
ملقــب بــه امیرکبیــر از بزرگتریــن و تاثیرگذارتریــن رجــال سیاســی دو قــرن اخیــر ایــران و فرزند 
کربالیی محمد قربان فراهانی در ســال 1323 هجــری قمری در خانــواده ای از طبقات پایین 
ک بود در دربار قاجارها آشــپز  جامعه به دنیا آمد. پدرش که اهل روســتای هزاوه شهرســتان ارا
بود و به همین واسطه با مقامات حشر و نشر داشت. میرزا تقی خان تحصیالت مقدماتی را زیر 

نظر پدرش آموخت.
میرزا تقی در اوایل جوانی در سمت منشی قائم مقام اول به خدمت مشغول شد و مورد عنایت 
این رجل سیاسی دانشــمند قرار گرفت و بعدها در دســتگاه قائم مقام دوم نیز مورد توجه واقع 
شــد تا جایی که وی را همراه هیأتی سیاســی به روســیه فرســتاد و در نامه ای در مــورد هوش و 
نبوغ میرزا تقی خــان چنین نوشــت: »خالصه این پســر خیلی ترقیــات دارد و قوانیــن بزرگ به 

روزگار می گذارد. باش تا صبح دولتش بدمد.«
وی در ایــن مأموریت که بــرای عذرخواهــی از قتل الکســاندر گریبایــدوف دیپلمــات روس در 
ایران انجام شــد، از تزار روســیه پوزش خواســت و طوری عمل کرد کــه مورد تائید و پســند تزار 
روسیه و دربار ایران قرار گرفت. امیرکبیر در ســفر به روسیه شیفته مؤسسات فرهنگی، نظامی 
و اجتماعی آنجا شــد و به این نتیجه رسید که راه ترقی ایران نیز داشــتن دانشگاه و تشکیالت 

نظامی و فرهنگی منظم است.
دومین مأموریت وی ریاست هیأت سیاسی ایران در سفر به ارزنه الروم برای حل اختالف مرزی 
بین ایران و امپراتــوری عثمانی بــود. در این مأموریت که نزدیک به دو ســال طول کشــید وی 

3 سال به مردم
کرد و ماندگار شد خدمت 

18 دی 1230 سالروز قتل امیرکبیر

دست نزدند.
امیرکبیر در دوران صدارت کوتاه خود عالوه بر ایجاد امنیت و 
استقرار دولت، قشــون ایران را به سبک اروپایی سر و سامان 
داد، بــرای اولیــن بــار کارخانه هــای اسلحه ســازی در ایــران 
ح و تعدیل  تأســیس کرد، امور قضایــی را اصالح کــرد، به جــر
ع پرداخــت و چاپارخانه هــا را بنیــان گذاشــت.  محاضــر شــر
معافیــت کشــاورزان از پرداخــت مالیــات و تشــویق صنایع و 
تولیــدات کشــاورزی داخلی بــه افزایــش تولید از جملــه دیگر 
اقدامــات امیرکبیــر در حــوزه سیاســت داخلــی بــود. امیرکبیر 
همچنین در حوزه سیاســت خارجی نیز دســت بــه اصالحات 
فراوانــی زد کــه بــه انتصاب افــراد شایســته بــه عنوان ســفیر 
در کشــورهای دیگــر انجامیــد. امیرکبیــر همچنین مؤســس 
مدرســه دارالفنون بود که برای آموزش علــوم و فنون جدید، 
بــه فرمــان او در تهران تأســیس شــد. عالوه بــر این ها انتشــار 
روزنامه وقایع اتفاقیه نیز از جمله اقدامات ارزشــمند امیرکبیر 

به حساب می آید.

     تیغ تیز حاسدان
اصالحات امیرکبیــر اما بــر درباریان و کشــورهای دیگــر گران 
کــه برخــی از ســفارتخانه ها و  آمــده بــود. این چنیــن بــود 
همچنین درباریان وجــود او را تاب نیاوردند و خواســتار عزل 
وی شــدند. اصالحات امیــر موقعیــت مالی و نفــوذ اجتماعی 
این دسته از رجال سیاسی و سفارتخانه ها را به خطر انداخته 
بــود و حضــورش در دربــار ناصرالدیــن شــاه همــواره مــورد 
مخالفــت تعــدادی از نزدیــکان شــاه از جملــه مهدعلیــا مــادر 
شاه، اعتمادالدوله و میرزا آقاخان نوری قرار داشت. برخی از 
درباریان که امیرکبیر را مخالف منافع خود می دیدند، تهمت 
زدنــد کــه امیرکبیــر داعیــه ســلطنت دارد. این چنین بــود که 
آنان ناصرالدین شــاه را فریب دادند و با این استدالل که امیر 
قصد توطئه علیه شــاه را دارد وی را به عــزل امیرکبیر ترغیب 
کردند. تحریک های مادر شــاه و دیگر درباریــان باعث ترس 
شاه شــد، از این رو، حکم عزل امیرکبیر در روز 19 محرم سال 
1267 هجــری قمری به وی ابالغ شــد. چهار روز پــس از آن، 

میرزا آقاخان نوری به سمت صدارت منصوب شد.
امیرکبیــر دو روز پــس از عــزل در بیســت و پنــج محــرم ســال 
1268 هجری قمری به کاشان تبعید شــد. اما با این وجود، 
مخالفان امیرکبیر در دربار، احتمال می دادند که امیرکبیر بار 
دیگر مورد عنایت شاه قرار گیرد و به قدرت بازگردد. بنابراین 
با کوشــش فراوان توانســتند حکــم قتــل وی را از ناصرالدین 

شاه بگیرند.
پس از آن بــود که بــا توطئــه درباریــان از جمله مهدعلیــا مادر 
شــاه، امیرکبیر را در هجدهــم دی ماه 1230 هجری شمســی 
در حمام فین کاشان با بریدن رگ دستانش به قتل رساندند. 
به روایت میــرزا محمدجعفرخان، حقایق نــگار خورموجی در 
کتاب مشــهور »حقایق الخبار ناصــری« پیکر امیــر را روز بعد از 
قتل ابتدا در گورستان »پشت مشهد« کاشــان دفن کردند اما 
چند ماه بعد، با تالش همسرش عزت الدوله، پیکر امیرکبیر را 
به کربال حمل کردند و در اتاقی که در آن به سوی صحن امام 

ک سپردند.     حسین)ع( باز می شود به خا
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و  شــگفت آور  پشــتکاری  دارای  امیرکبیــر 
حیرت انگیــز بوده بــه گونــه ای که »واتســون« 
منشــی ســفارت انگلیس می گوید: »امیر نظام به همان 
اندازه پــرکار بود کــه غیــرت مســئولیت داشــت، روزها و 
هفته ها می گذشت که از بام تا شــام کار می کرد و نصیب 
خود را همان وظیفه مقدس می دانست، و دشواری ها و 

نیرنگ ها نیز او را از کار سست و دلسرد نمی ساخت!«
هــم چنیــن »ویلیامــز« نماینــده انگلیــس در کنفرانــس 
ارزنة الروم نگاشــته اســت کــه؛ »میرزاتقی خــان در آنجا 
سخت بیمار گشــت و چون نمایندگان روس و انگلیس 
بــه احــوال پرســی او رفتنــد، دیدنــد در بســتر بیمــاری با 
چهــره ای رنگ پریــده و بدن فرســوده مشــغول مطالعه 
ح عهدنامه ایران و عثمانی اســت و در همین  و تهیه طر
حال با مأموران دو دولت به گفتگو و تحلیل مواد پیمان 
پرداخت و این حس مســئولیت میرزاتقی خــان برای ما 
سخت تأثیر برانگیز بود ... و چنین غیرتی در خور احترام 
ح  است.« این نماینده انگلیســی در جای دیگری در شر
ماجرای ســوء قصد علیــه وزیر نظــام در کنفرانــس ارزنة 
الروم و آشوب شهر و تاراج اموال و ویران شدن خانه اش 
می نویســد: »میرزا تقی خان بــا آن حــال کوفتگی مدت 
هفت ساعت با ما )نمایندگان روس و انگلیس( نشست 
به گفتگو پرداخت و مشغول نوشتن نامه هایی خطاب 
بــه مــا شــد و فــی المجلــس جــواب خواســت و تــا جواب 

نگرفت دست از کار نکشید.«
به اذعــان بســیاری از صاحــب نظــران و سیاســتمداران 
داخلی و خارجی، او مردی »فســاد ناپذیر«، »درست کار 
کدامنی  و راست کردار« اســت. وزیر مختار انگلیس در پا
و فضیلــت اخالقــی امیــر می نویســد: »پــول دوســتی در 
وجود امیر بی اثر اســت، به رشــوه و عشــوه کسی فریفته 

نمی شود و پول هایی را که به او می دهند نمی گیرد.«
از جنبه های مهم دیگری که در وجود او دیده می شــود، 
یک رنگی، جسوری، دلیری و شجاعت، مورد اعتماد، و 
راسخ در انجام وعده خود بوده است. در نهایت جسارِت 
خیــره کننــده ای در برابــر شــاه می نویســد: »امــر بــا قبلــه 
عالم اســت ولیکن به این طفره ها و امروز و فــردا کردن و 
از کار گریختــن در ایران به این هرزگــی، حکمًا نمی توان 
ســلطنت کرد ... امیدوار از فضل خدا و باطن ائمه اطهار 
هستم که دو ماه، اینطور دماغ در کار بسوزانید، تا جمیع 
خیاالت فاســد از دمــاغ مــردم بیرون بــرود و کارهــا چنان 

نظام بگیرد که همه عالم حسرت بخورند....«
مناعت طبع و به خــواری تن نســپردن و تکبر داشــتن در 
مقابل متکبر از دیگر خصوصیات این مرد بزرگ است.     

سید مهدی حسینی دورود
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کــه دولــت هخامنشــی را در ســال 550  »هنگامــی 
پیش از میــالد یعنی در 2484 ســال پیــش کوروش 
پادشاه هخامنش تشــکیل داد و تمام جهان متمدن را در زیر 
رایت خــود گــرد آورد چون پــدران وی پیش از آن پادشــاهان 
دیاری بودند که آن را »پارســا« یا »پارســوا« می گفتند و شامل 
کشــور  یونانــی  مورخیــن  بــود  امــروز  خوزســتان  و  فــارس 
هخامنشــیان را نیز بنابر  همان ســابقه که پادشــاهان پارسی 
بوده اند »پرســیس« خواندند و ســپس ایــن کلمــه از راه زبان 
التین در زبان های اروپایی به »پرســی« یا »پرســیا« و اشکال 
مختلــف آن در آمــد و صفتی که از آن مشــتق شــد در فرانســه 
»پرسان« و در انگلیســی »پرشــین« و در آلمان »پرزیش« و در 
ایتالیایی »پرســیانا« و در روسی »پرسیدســکی« شد و در زبان 
فرانسه »پرس« را برای ایران قدیم پیش از اسالم )مربوط به 
دوره هخامنشی و ساســانی( و »پرســان« را برای ایران بعد از 

اسالم معمول کردند.
کلمــه ایرانی یکــی از قدیم تریــن الفاظی اســت که نــژاد آریا با 
خود بــه دایره تمدن آورده اســت این شــعبه از نژاد ســفید که 
ســازنده تمدن بشــری بوده و علمای اروپا آن را به اســم هند 
و اروپایــی و یا نژاد هنــدو و ژرمنی و یــا هند و ایرانــی و یا هند و 
آریائــی خوانده انــد از نخســتین روزی کــه در جهــان نامــی از 
خود گذاشــته اســت خود را به اســم آریا نامیده و این کلمه در 
زبان هــای اروپائی »آریــن« به حال صفتی یعنی منســوب به 

آریا و آری متداول شده است.
در اوســتا که قدیم ترین آثار کتبی این نژادست ناحیه ای که 
نخستین مهد زندگی و نخستین مسکن این  نژاد بوده است 
به اسم »ایران وئجه« نامیده شده یعنی سرزمین آریا ها و نیز 

در اوستا کلمه »ابریا« برای همین نژاد ذکر شده است .  
قدیمی ترین ســند کتبــی که در جهــان موجود اســت و ضبط 
قدیــم کلمــه ایــران در آن می تــوان یافــت گفتــه آرا نوســتن 
جغرافیــادان معــروف یونانــی اســت کــه در قرن ســوم پیش 
از میالد می زیســته و کتــاب وی از میــان رفته ولی اســترابون 
جغرافیادان مشهور یونانی از آن نقل کرده و وی آن را »آریانا« 
ضبط کرده. از این قرار الاقل در دو هزار و دویست سال پیش 

این کلمه معمول بوده است.
بنابراین قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران بوده 
یعنی نخســت نام ایریا که نام نژاد بوده اســت نام مملکت را 
آبریان ســاخته اند و ســپس به مرور زمان ابریان، آیران شــده 
و در زمــان ساســانیان ایــران، ایــران )بــه کســر اول و ســکون 
دوم( بــدل شــده اســت و در ضمــن اران )بــه کســر اول( نیــز 
می گفته اند. چنانکه پادشاهان ساســانی در سکه و کتیبه ها 
نام خود را پادشــاه ایران و اران می نوشــته اند و از زمان شاپور 
اول ساســانی در ســکه ها لفظ انیران هم دیده می شود. پس 
از اینکــه اروپائیــان مملکت مــا را در عــرف زبان خــود پرس یا 
نظایر آن می نامیدنــد و این عــادت مورخین یونانــی و رومی 
را  رها نمی کردنــد چه از نظر علمــی و چه از نظــر اصطالحی به 
هیچ وجه منطق نداشــت زیرا که هرگز اســم ایــن مملکت در 
هیچ زمان پراس یا کلمــه ای نظیر آن نبــوده و همواره پارس 
یا پرس نام یکــی از ایاالت آن بوده اســت که مــا اینک فارس 

تلفظ می کنیم.«    

چندان روی خوشی نشان نمی داد.
یکــی از روزنامــه نــگاران در یادداشــتی کــه چنــدی پیش به 
مناسبت سالروز درگذشــت تختی در مجله خود منتشر کرد، 
در این باره می گویــد: »تختی از ســال 1342 به بعــد بارها به 
کامــی از نزدیــک  ک احضــار شــد و اطرافیــان شــاه بــا نا ســاوا
کردن او به دربار و حکومت، فشارها را افزایش دادند. تختی 
حتی در مــواردی از ورود به ورزشــگاه ها منع می شــد. تختی 
پس از دوری دو ســاله از رقابت های ورزشــی برای چهارمین 
بار در بازی های المپیک شــرکت کرد و برای نخستین بار در 
این بازی هــا مدالی کســب نکرد. بر پایه اســناد به جــا مانده 
حکومت میل داشت تختی بدون تمرین و آمادگی جسمی و 
روحی در میدان حاضر شود و با شکست خوردن، محبوبیت 
خود در میان مردم را از دست بدهد. از ســوی دیگر مردم نیز 
خواهان شــرکت او در مســابقه های جهانی بودند. در چنین 
شرایطی تختی ســال 1345 نیز در بازی های جهانی شرکت 
کرد و بار دیگر دســت خالی به ایران بازگشت. برخالف تصور 
کامی  و انتظار طرفداران شــاه، محبوبیت تختی پس از دو نا

او نه تنها کمتر نشد که افزایش نیز یافت.«
جالل آل احمد، نویسنده شــهیر ایرانی که خود نیز چند سال 
بعــد از تختی بــه نحــو مرمــوزی درگذشــت، در مقالــه ای که 
ســال 1347 منتشــر کرده بود، با اشاره به مراســم سوگواری 
تختــی می نویســد: »از آن همــه جماعــت هیچکــس، حتــی 

برای یک لحظه، به احتمال خودکشی فکر نمی کرد.«
مــرگ غالمرضا تختــی بــا گذشــت بیــش از 4 دهه هنــوز هم 
مرمــوز اســت و در پرونده مــرگ وی انگشــت اتهام به ســوی 
دستگاه امنیتی رژیم سابق ایران است اما شاید حق با فرزند 
او بابــک تختــی باشــد: »مســأله مهــم نــه چگونگــی مرگ 

تختی که زندگی اوست.«    

روز 17 دی 1346 جهان پهلوان غالمرضا تختی، کشــتی گیر محبوب ایرانی در هتل 
کید داشــت و مدرکش  آتالنتیک تهران درگذشــت. دولت وقت بر خودکشــی تختی تا
نیز وصیتنامــه تختی بــود کــه دو روز قبــل از مرگش، در دفترخانه اســناد رســمی شــماره 202 
تحت شماره 3428 و با تعیین کاظم حســیبی به عنوان سرپرست فرزندش بابک که تنها 4 

ماه داشت به ثبت رسانده بود.
بنابرایــن اولیــن فرضیــه ای کــه درباره مــرگ مرمــوز غالمرضــا تختــی در مطبوعــات آن زمان 
کیهــان در روز 18 دی 46  ح شــد، فرضیــه خودکشــی بــود. روزنامه هــای اطالعــات و  مطــر
نوشــتند: »غالمرضــا تختــی بــه خاطــر اختالفــات خانوادگــی بــا همســرش شــهال توکلــی و بــر 
اثــر خودکشــی جــان باختــه اســت. از انگیزه هــای ممکــن بــرای خودکشــی، مــواردی چــون 
کامی هایش در مســابقات در پایان عمر ورزشــی تختی نامبرده می شــود.« با این حال هنوز  نا
هم درباره دالیــل مرگ او اختالف نظرهای زیــادی وجود دارد. عده ای مرگ وی را مشــکوک 
ک او را به دلیــل محبوبیت زیــاد و عدم وفــاداری به نظام  می دانســتند. این عقیده که ســاوا
ع زیادی داشت. همین  وقت ایران به قتل رســانده است، همان زمان هم در بین مردم شــیو
شــایعات بود که موجب شــد مراســم هفتمین روز درگذشــت غالمرضا تختــی در ابن بابویه به 
یک همایش سیاسی علیه حکومت شاه تبدیل شود، واقعه ای که با هجوم مأموران امنیتی 

خاتمه یافت اما بر ابهامات پیرامون مرگ جهان پهلوان افزود.
کــه غالمرضــا تختــی مخالفــت حکومــت محمدرضــا شــاه اســت. او ورزشــکار  مشــهور بــود 
بی نهایــت محبوبی بود کــه محبوبیت خــود را در خدمــت مردم قرار مــی داد، چنانکــه بعد از 
زلزله بویین زهرا روزهای متمادی برای جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق زلزله زده 
خانه به خانه و کوچه به کوچه شهر را زیر پا گذاشت و توانست مرهمی بر زخم حادثه دیدگان 
باشــد. کارهایی از این دســت بود کــه روز به روز بــر محبوبیت تختــی افــزود و او را از چهره ای 
صرفًا ورزشــی، به جهان پهلــوان توده مردم مبــدل کرد. البتــه این محبوبیــت در میان مردم 
بــود اما دربــار پهلــوی خصوصــًا بــه دلیــل شــهرت آزادی خواهــی تختی، بــه ایــن محبوبیت 

جهان پهلوان

۶ دی 1313  تغییر یافت

17 دی  1346 درگذشت غالمرضا تختی

در روز  ۶  دی ۱۳۱۳ شمسی دولت ایران طی اعامیه ای رسمی از کشورهای 
خارجـی خواسـت در مکاتبـات رسـمی خـود بـا کشـورمان فقـط از عنـوان ایـران 
اسـتفاده کننـد و از واژه هـای پرشـیا، پـرس و پرسـه خـودداری کننـد. تـا اوایـل 
قـرن بیسـتم، مـردم جهـان کشـور مـا را بـا عنـوان رسـمی پـارس یـا پرشـین می شـناختند، 
امـا سـعید نفیسـی از روشـنفکران متنفـذ زمـان رضاخـان پیشـنهاد کـرد نـام کشـور رسـمًا 
بـه »ایـران« تغییـر یابـد، ایـن پیشـنهاد در دی مـاه ۱۳۱۳ شمسـی رنگ واقعیـت به خود 
گرفـت. مطلـب زیـر، گزیـده مقالـه ای از سـعید نفیسـی در روزنامـه اطاعـات اسـت که با 
عنـوان »از ایـن پـس همـه بایـد کشـور مـا را بنـام ایـران بشناسـند« منتشـر شـده و دالیـل 

تاریخـی و فرهنگـی ایـن انتخـاب را بـا مـردم در میـان گذاشـته اسـت.
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تاریخ

طبــق قرارهــای قبلــی، طــالب در مقابــل مدرســه  خــان و 
میــدان آســتانه تجمــع کردند و چــون روز گذشــته به ســوی 
منــزل مراجــع حرکــت کردنــد. کماندوهــا و پلیس در ســه راه 
مــوزه و چهــارراه ارم با آمادگــی کامل ایســتاده بودنــد. بعد از 
ســخنرانی، جمعیت مجــددًا حرکــت خــود را آغاز کردنــد و با 
ورود بــه خیابــان صفائیه، پلیــس از ادامه  حرکــت جلوگیری 
ک بــرای دادن  کرد. در همیــن حین دو تــن از مأموران ســاوا
بهانه بــه دســت نیروهــای ضد شــورش اقــدام به شکســتن 
شیشه  یکی از بانک ها کردند. از اینجا بود که برخورد پلیس 
با مردم، حالت خشــونت به خود گرفــت. نمایندگی روزنامه  
اطالعات و دفتر حزب رســتاخیز به آتش کشــیده شد. پلیس 
ابتــدا بــا باتــوم و ســپس بــا شــلیک تیرهوایــی و بعــد از آن با 

تیراندازی مستقیم، مردم را هدف قرار داد. 
خبر حوادث قم به ســرعت در سراســر کشــور پخــش و منجر 
کنش هــای تنــدی از ســوی گروه هــای مختلــف شــد.   بــه وا
کنــش بــه اقــدام رژیــم و هتــک  حرمــت علما،  امــام نیــز در وا
طــالب و مــردم، در پیامــی آن را مصیبتــی بــزرگ خواندنــد. 
در ادامــه  ایــن پیــام، امام خمینــی ســرکوب قیــام 19 دی را 
نشــانه نزدیک بــودن پیــروزی انقالب اســالمی و اســتیصال 
ح  رژیم شــاه تلقی کرد و از فعاالن سیاسی خواســتند که از طر
بحث لزوم اجــرای قانون اساســی خودداری نماینــد چرا که 
این امر به مفهوم حفظ نظام ســلطنتی خواهــد بود در حالی 
که تمام مشــکالت از وجود همان رژیم اســت و تنهــا راه باقی 
مانده سقوط آن اســت و برای همدردی و جدیت در مبارزه، 
درس های خودشــان را به مدت یک هفتــه تعطیل و مهم تر 
از همــه اینکــه بــرای نشــان دادن اهمیــت مســئله ، فریضــه  

مهم نمازجماعت را نیز تعطیل کردند. 
حادثه  19 دی قــم ســرآغاز سلســله حوادثی بود که ســیزده 
مــاه ادامه یافــت تــا در نهایت بــه پیــروزی انقالب اســالمی 

منجر شد.    

واقعه 19 دی قم جرقه ای بود که شمارش معکوس سقوط نظام پهلوی را آغاز کرد. 
روز 17 دی مقالــه ای بــا اســم مســتعار »احمد رشــیدی مطلــق« در روزنامــه اطالعات 
منتشــر شــد که مفاد آن همچون اظهــارات گذشــته محمدرضا پهلوی بــود و حتــی تیتر آن - 
خ و سیاه - از گفته های او گرفته شده بود. با وجود اینکه هنوز روزنامه به  ایران و استعمار سر
قم نرســیده بود، ولی خبر آن در قم پخش شــده بود. به همین خاطر عصر شنبه، 17 دی ماه 
کــه کامیون حامــل روزنامه وارد شــهر قم شــد، عــده  کثیــری از مردم بــدان هجوم بردنــد و در 

لحظه ای روزنامه ها را به آتش کشیدند. 
شــبانه علمــا و طــالب طــی تماس هــای تلفنــی و مالقات هــای خصوصی بــا اســتادان حوزه، 
تصمیم بــر تعطیلی حــوزه و جلســات درس گرفتنــد. روز 18 دی مــاه، طالب کــه کالس های 
درس را تعطیل کــرده بودند بــا اجتماع در بیرون مدرســه  خان بــه طرف منزل مراجــع و آیات 
عظام حرکت کردند و در طی مســیر با دادن شــعارهایی به حمایــت از امام خمینی پرداختند. 
ک در سر چهارراه ها مســلح به ســالح های گرم و سرد ایســتاده بودند. در سه راه  پلیس و ســاوا
ارمـ  چهارمــردان، پلیــس گروهی را مســتقر کــرده بــود. این برنامــه تا ظهــر نیز ادامه داشــت. 
بعــد از ظهــر بــا تعطیلــی مــدارس، دانش آمــوزان دبیرســتانی نیز بــه صــف تجمع کننــدگان و 
تظاهرکنندگان پیوستند. نمازجماعت مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار گردید و بعد از 
آن، طالب با شعار »درود بر خمینی«، »مرگ بر این حکومت یزیدی«، »مرگ بر این حکومت 
پهلوی«، »دانشــجو، روحانی پیوندتان مبارک« به تظاهرات خود در مســجد و حرم حضرت 
معصومــه)س( ادامه دادنــد. فریادهای خالصانــه  تظاهرکنندگان باعث تحریــک مردم و به 
حرکت درآمدن آنان شــد. در مقابل این صحنه پلیس به وحشــت افتاد و دســتور داد که همه  
مــردم از حرم و صحــن حضــرت معصومه)س( بیــرون برونــد. عــده ای از جمعیت به ســمت 
خیابان صفائیه رفتند و عده  بیشتری به ســوی چهارمردان حرکت کردند. در این دو خیابان 

درگیری با پلیس تا حدود 9 شب ادامه داشت.
حرکــت اصلی مردم شــهر قــم در اعتراض بــه مقالــه  توهین آمیز روزنامــه  اطالعــات، صبح روز 
دوشــنبه، 19 دی 1356 با تعطیلی بــازار و راهپیمایــی طالب و بازاریــان آغاز شــد. در این روز 

11 دی 1367 بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران با ارســال نامــه ای مهــم و تاریخی 
خطاب بــه میخاییل گورباچــف، آخرین رهبر اتحــاد جماهیر شــوروی، با پیش بینی 
اضمحــالل قریب الوقوع حکومت کمونیســتی، نســبت بــه خطرات اتــکای شــوروی به غرب 

هشدار داد.
این نامه در شــرایطی منتشــر شــد که اتحاد جماهیر شــوروی یکی از دو ابرقــدرت جهانی بود، 
جنگ سرد خاتمه نیافته بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شرق و غرب فرو نریخته بود 
کمیت کمونیسم بر قانون اساسی شوروی و بر مقدرات مردم در جمهوری های این کشور  و حا
هنوز برقرار بود. با این حــال امام خمینی در نامه خود خطاب به گورباچف از صدای شکســته 
شــدن اســتخوان های مارکسیســم ســخن به میــان آورد و وی را از روی آوردن به غــرب برای 
حل مشــکالت اقتصادی اتحــاد جماهیر شــوروی بر حذر داشــت. پیــام تاریخی امــام خمینی 
دو روز بعد توســط هیات اعزامی به سرپرســتی آیــت اهلل جوادی آملــی به گورباچف ابالغ شــد.  

ح است: بخش هایی از پیام امام خمینی )ره( به گورباچف به این شر
از آنجا که پس از روی کار آمدن شــما چنین احساس می شــود که جنابعالی در تحلیل حوادث 
سیاســی جهــان خصوصــًا در رابطه بــا مســائل شــوروی در دور جدیــدی از بازنگــری و تحول و 
برخورد قرار گرفته اید و جســارت و گســتاخی شــما در برخورد با واقعیات جهان چه بســا منشــأ 
کم بــر جهان گــردد، الزم دیــدم نکاتی را  تحوالت و موجــب به هم خــوردن معــادالت فعلی حا
یادآور شــوم ... اولین مســاله ای که مطمئنًا باعث موفقیت شــما خواهد شــد این اســت که در 
سیاست اسالف خود دایر بر خدازدایی و دین زدایی از جامعه که تحقیقًا بزرگ ترین و باالترین 
ضربه را بر پیکر مردم کشــور شــوروی وارد کرده اســت، تجدیدنظر نمایید و بدانید که برخورد 

واقعی با قضایای جهان جز از این طریق میسر نیست...
جناب آقای گورباچف! 

باید به حقیقت رو آورد؛ مشــکل اصلی کشــور شــما مســأله مالکیــت و اقتصاد و آزادی نیســت. 
مشــکل شــما عدم اعتقــاد واقعی بــه خداســت،   همــان مشــکلی که غــرب را هــم به ابتــذال و 

معنویتسرآغاز پیروزی انقالب
دوای دردهای بشر است 

قیام 19 دی سال 1356 در قم چگونه شکل گرفت؟

۱۱ دی 1367
انتشار نامه امام به رهبر شوروی

بن بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه 
طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است.

جناب آقای گورباچف!
بــرای همــه روشــن اســت کــه از ایــن پــس کمونیســم را باید 
در موزه هــای تاریــخ سیاســی جهــان جســتجو کــرد، چــرا که 
مارکسیســم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انســان 
نیســت چرا کــه مکتبــی اســت مــادی و بــا مادیــت نمی توان 
بشــریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین 

درد جامعه بشری در غرب و شرق است، به درآورد.
حضرت آقای گورباچف! 

ممکن است شما اثباتا در بعضی جهات به مارکسیسم پشت 
نکرده باشــید و از این پــس هــم در مصاحبه ها اعتقــاد کامل 
خودتــان را بــه آن ابــراز کنیــد، ولــی خــود می دانیــد کــه ثبوتًا 
این گونه نیســت. رهبر چین اولین ضربه را به کمونیسم زد و 
شما دومین و علی الظاهر آخرین ضربه را بر پیکر آن نواختید. 
امــروز دیگر چیــزی بــا نــام کمونیســم در جهــان نداریــم ولی 
از شــما جــدًا می خواهم کــه در شکســتن دیوارهــای خیاالت 
مارکسیســم گرفتــار زنــدان غــرب و شــیطان بــزرگ نشــوید. 
امیــدوارم افتخار واقعــی این مطلــب را پیدا کنید کــه آخرین 
الیه هــای پوســیده هفتاد ســال کــژی جهــان کمونیســم را از 

چهره تاریخ و کشور خود بزدایید...
جناب آقای گورباچف!

کنون بعــد از ذکر این مســائل و مقدمــات از شــما می خواهم  ا
دربــاره اســالم بــه صــورت جــدی تحقیــق و تفحــص کنید و 
این نه به خاطر نیاز اســالم و مســلمین به شــما، که به جهت 
ارزش هــای واال و جهــان شــمول اســالم اســت کــه می توانــد 
وســیله راحتی و نجــات همــه ملت ها باشــد و گره مشــکالت 
اساســی بشــریت را باز نماید. نگــرش جدی به اســالم ممکن 
است شــما را برای همیشــه از مســاله افغانستان و مســائلی از 
این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند 
مسلمانان کشــور خود دانسته و همیشــه خود را در سرنوشت 
آنــان شــریک می دانیــم. بــا آزادی نســبی مراســم مذهبی در 
بعضــی از جمهوری هــای شــوروی، نشــان دادیــد کــه دیگــر 
این گونــه فکــر نمی کنیــد کــه مذهــب مخــدر جامعــه اســت. 
راســتی مذهبی که ایــران را در مقابــل ابر قدرت هــا چون کوه 
استوار کرده است مخدر جامعه است؟! آیا مذهبی که طالب 
اجــرای عدالــت در جهــان و خواهــان آزادی انســان از قیــود 

مادی و معنوی است مخدر جامعه است؟!«    
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بخش هال این شماره از مهر و ماه شامل گزارش هایی از نشست مشترک 
مسـئوالن قـرارگاه جهـادی معنویـت سـامت با مسـئوالن هال احمر اسـتان 
تهـران بـه میزبانـی دفتـر نمایندگی ولی فقیـه در این اسـتان، فعالیت طاب 
داوطلـب در شهرسـتان اسـفراین، توزیـع بسـته های معیشـتی در زنجـان، 
تهرانـی،  خیریـن  از  قدردانـی  مرکـزی،  اسـتان  در  طـاب  ابتـكاری  طـرح 
مشارکت روحانیون در کمک به سیلزدگان بوشهری و همچنین خبرهایی 
گلستان،  از دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استانهای آذربایجان غربی، البرز، 

چهـار محـال و بختیـاری، زنجـان، بوشـهر، همـدان و گیـان اسـت.

هالل

 64

هم افزایی برای ارائه بهتر خدمات جهادی
سقف مهربانی
طاّلب یاریݡگر

در وزارت داخله )کشــور( وقت به وجود آمد. با تصویب قانون 
ثبت احوال، همه ایرانیان موظف به داشتن شناسنامه و نام 
خانوادگی شدند که تا آن زمان مرسوم نبود. بر اساس قانون، 
سرپرســت خانــواده بایــد بــرای خانــواده خــود نام خانوادگــی 
انتخاب می کــرد و نــام خانوادگی انتخاب شــده از ســوی وی 
به ســایر افــراد خانــواده اش هــم اطالق می شــد. گزینــش نام 
خانوادگی از چنــد روش پیروی می کــرد که یکی از آنها پیشــه 
کان بود. محل اســکان قوم و نام یا شــهرت بزرگ خاندان  نیا
)پــدر، پدربــزرگ، جــد(، از دیگر شــیوه های متــداول انتخاب 
نــام خانوادگــی بــوده اســت. گاهــی هــم یــک نــام خانوادگی 
بــر اســاس شــغل یــا حرفــه )همچــون صــراف، جواهریــان، 
پزشــکزاد( گزینش می شــد یا به یــک ویژگی بدنی یــا فیزیکی 

)خوش چهره، قهرمان( بازمی گشت.
تــا قبــل از صــدور شناســنامه، افــراد را فقــط بــه اســم صــدا 
می زدنــد و هیچ خبــری از نــام خانوادگی نبــود و بعدهــا وقتی 
بزرگتر می شــدند شــاید به نام حرفــه ای که بلد بودند مشــهور 
می شــدند، مثاًل حســیْن نجار یا محمــْد نانوا یــا افــراد را به نام 
گــر آنها درآمــد بهتری داشــتند،  شهرشــان می شــناختند، اما ا
می توانســتند لقبــی از حکومــت بگیرنــد و جــزو طبقه اشــراف 
بــه شــمار بیاینــد، مثــاًل در زمــان ناصرالدیــن شــاه هرکس که 
لقــب می خواســت، از پنجــاه تــا صد پنــج هــزاری طــال تقدیم 
شــاه می کرد تا ایشــان لقبی مرحمــت فرماینــد. در ایــن میان 
درباریانــی که واســطه لقب گرفتن شــده بودند هم بــه نوایی 
گر نــام فــردی امیــن بــود می توانســت به  می رســیدند. مثــاًل ا
القابــی ماننــد امین الدوله، امین الســلطنه، امین دفتــر، امین 
لشــکر یــا امین الواعظیــن ملقــب شــود، البتــه در میــان زنــان 
داشــتن لقب کمتر عرف بــود، ولی برخــی از القاب مــردان نیز 
برای زنان به کار می رفت، مثل انیس الدوله که ســوگلی دربار 

ناصرالدین شاه بود.
کنون در میان دختران نام های فاطمه، زهرا،  از سال 1297 تا
مریــم، معصومــه و زینــب و در میــان پســران نامهــای   محمد 
علی حســین، مهــدی و رضــا بــه ترتیــب بیشــترین فراوانی را 
داشته اند. نکته جالب در این بحث، اثرگذاری وقایع تاریخی 
بر نامگــذاری افراد اســت. محســن پوریانــی در مقدمه کتاب 
»تأثیــر وقایــع بــر نامگــذاری ایرانیــان« می نویســد: »افزایش 
نامگــذاری اســامی از قبیــل روح اهلل در بیــن ســال های 57-
58 و ســال های 67-68، نــام مهــدی در طــی دوران جنگ 
تحمیلــی و نام علــی در بیــن ســال های 79-80 و کاهش نام 
محمدرضــا در ســال 57-58 و ... بیانگــر تأثیــرات وقایــع در 

فرهنگ مردم است.«
در کنار این اسامی می توان به اقبال مردم در اوایل انقالب به 
اســامی یاران زجردیده و انقالبی پیامبــر و ائمه اشــاره کرد. در 
اوایل انقالب در بین مردان نام هایی همچون »یاســر، عمار، 
مالــک، مقــداد و کمیــل« و در بیــن زنــان نام هایــی همچون 

»سمیه« گسترش جدی پیدا کرد.
مناســبت های مذهبی نیز در نامگذاری ها اثری جــدی دارند. 
به طوری که در ماه محرم اســامی  مانند امیرحســین، حسین، 
امیرعلی، علی، محمد، ابوالفضل، امیرعباس و محمدحسین 

بیشترین فراوانی را در بین اسامی پسرانه دارد.    

ســوم دی ماه 1297 اولین شناســنامه ایرانی صادر شد. شناســنامه ای که صاحب آن 
دختری به نام فاطمه بود و صاحب شماره شناسنامه یک شد تا این روز برای همیشه 

روز ثبت احوال در ایران نام بگیرد.
تا پیش از این تاریخ، بیشتر خانواده ها تولد فرزندانشان را پشت کتب مقدس، بخصوص قرآن 
و به تاریخ قمری یادداشــت می کردند و خبری از شناســنامه نبود، البته بســیاری از افراد ســعی 
گر از  خ داده به یاد بســپارند. مثــاًل ا می کردند ســال تولدشــان را با حادثه مهمی که در آن ســال ر
کسی سؤال می شد که چه سالی متولد شــده ای؟ احتمااًل می گفت: سال به توپ بستن مجلس 

یا سال وبایی )سالی که وبا آمد( و ... 
با توسعه شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیالتی برای ثبت وقایع 
حیاتی در دولت وقت احساس شد و به تدریج فکر تشکیل ســازمان متولی ثبت والدت و وفات 
و حتی صدور شناســنامه برای اتباع کشــور قوت گرفــت. به طوری که ابتدا ســندی بــا 41 ماده 
در ســال 1297 هجری شمســی به تصویب هیات وزیران رســید و اداره ای به نام سجل احوال 

اولین ݣݣشناسنامه
به نام ݣݣفاطمه ݣݣݣایرانی

102 سال پیش نخستین شناسنامه در ایران صادر شد
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نیروهای جهادی شود. اصل، خدمت به مردم است و اینکه 
کدام ســازمان یا نهاد خدمــت را ارائه می دهد، مســأله جنبی 
اســت. تمام نهادهــای کشــور در مجموعــه نظــام جمهوری 
اســالمی تعریف می شــوند و بــه همین دلیــل مــا از هم افزایی 

برای افزایش ظرفیت خدمات جهادی استقبال می کنیم.
بر اســاس گفته هــای مســئول نمایندگی ولــی فقیه در ســپاه 
حضــرت محمــد رســول اهلل )ص( تهــران بــزرگ،  قــرارگاه 
جهــادی معنویــت و ســالمت در راســتای رهنمودهــای مقام 
معظــم رهبری بــرای خدمــت بــه بیمــاران کرونایــی و مردم 
محــروم و دو گــروه جهــادی بصیــر )ویژه بــرادران طــالب( و 

نرگس خاتون )ویژه خواهران طالب( تشکیل شده است.
آماده همکاری با گروه های جهادی هستیم

در ادامــه ایــن جلســه شــاهین فتحــی، مدیر عامــل جمعیت 
هــالل احمــر اســتان تهــران، آمادگــی ایــن مجموعــه را برای 
افزایش همکاری مشترک در راســتای خدمت رسانی بهتر به 
مردم اعالم کرد. فتحی با اشاره به اینکه شعار جمعیت هالل 
احمــر خدمت بــه مــردم اســت، افــزود: این شــعار پیونــد ما با 
گروه های جهادی است، شعاری که بر گرفته از مفاهیم غنی 
دینی اســت. مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان با اشاره 
به مردمی بودن فعالیت در جمعیت هالل احمر، اضافه کرد: 
کار در هــالل احمر، کار داوطلبی اســت؛ به طــوری که بیش از 

90 درصد این مجموعه را داوطلبان آن تشکیل می دهند.
در ادامه این نشســت مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
تهران، به ارائــه توضیحاتی در مورد آموزش های داده شــده 
به طــالب و روحانیون در حــوزه امــداد و نجــات پرداخت و با 
کید بر این که یکی از ضرورت های آموزشی در حوزه بحران  تا
ارائه آمــوزش همگانی بــه خانواده هــای طــالب و روحانیون 
اســت، افزود: آموزش بــه طالب یکــی از موضوعــات مهم به 
شــمار می آید که امیدواریم با اســتفاده از توان آموزشــی هالل 
احمر بتوانیــم اقدامــات انجام شــده در این زمینــه و افزایش 

ظرفیت خدمت رسانی به مردم را ارتقاء دهیم.

هم افزایی برای
ارائه بهتر 
خدمات جهادی

تاکید مسئوالن هالل احمر استان تهران
و قرارگاه جهادی »معنویت و سالمت«

     حلقه اتصال نیازمندان
 و توانمندان

نشســت  ایــن  ادامــه  در 
والمســلمین  حجت االســالم 
مرتضــی ســلطانی، مســئول دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هــالل احمر اســتان تهران بــه عزم جــدی مدیــران مجموعه 
برای ارتقــاء روابط بــا دیگــر نهادها و ســازمان ها اشــاره کرد و 
افزود: روحیه جهادی و تعامل فعــال مدیران جمعیت هالل 
احمر اســتان تهران باعث گســترش همکاری این سازمان با 

سایر نهادها شده است.
وی همکاری با قرارگاه ثاراهلل را یکی از همین موارد برشمرد و 
اضافه کرد: جمعیت هالل احمر در چند ســال اخیر همکاری 
مشــترک با بخش های مختلف بسیج و ســپاه داشته است، 
همــکاری که باعث شــده حــس بــرادری میان اعضــای این 

نهادها ایجاد شود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان تهران با اشــاره به اینکه جمعیت هالل احمر هم یک 
نهاد جهادی اســت، خاطرنشــان کــرد: جمعیت هــالل احمر 
حلقــه اتصــال میــان نیازمنــدان و توانمنــدان اســت، مــا پل 
ارتباطی هســتیم کــه می توانیم گروه هــای جهــادی را برای 

خدمت رسانی به محرومان یاری کنیم.

     خدمت فعال 150 طلبه در شهر تهران
در ادامــه ایــن جلســه حجت االســالم و المســلمین محســن 
سلطانی، دبیر قرارگاه جهادی معنویت و سالمت هم به ارائه 
گزارشی از فعالیت های جهادی این قرارگاه پرداخت و گفت: 
در یک ماهه اخیر 150 طلبه جهادگر به ارائه خدمات در مقابله 
با ویروس کرونــا پرداختند. در پایان این نشســت مقرر شــد تا 
ح شده  با تشکیل کارگروه تخصصی، موارد و موضوعات مطر

کاوی، بررسی و اجرایی شود.     در این جلسه وا

مســئوالن هالل احمر اســتان تهران در نشســت مشــترک با مســئوالن قرارگاه جهادی 
معنویت سالمت در سپاه حضرت محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ، آمادگی خود را 

برای افزایش همکاری مشترک در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم اعالم کردند. 
در این دیــدار مشــترک، دو طرف ضمن بررســی رونــد همکاری های گذشــته بر لــزوم تقویت و 
کید شــد. در این نشســت که به میزبانی دفتر حوزه نمایندگی ولی  ارتقای همکاری مشترک تا
فقیه در اســتان تهران و با حضور شــاهین فتحی، مدیر عامل جمعیت هالل احمر این استان، 
حجت االسالم و المســلمین مرتضی ســلطانی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
اســتان تهــران، حجت االســالم و المســلمین محمد نعیمــی مســئول نمایندگــی ولــی فقیه در 
ع  ســپاه حضرت محمد رســول اهلل )ص( تهران بزرگ، حجت االسالم و المســلمین مجتبی زار
دلخوش، مســئول ســازمان بســیج طــالب و روحانیون ســپاه محمــد رســول اهلل )ص( تهران 
بزرگ، حجت االســالم و المســلمین محســن ســلطانی دبیر قرارگاه جهادی معنویت و سالمت 
و برخــی دیگــر از مدیــران دو مجموعــه برگــزار شــد، محورهــای ارائــه آموزش هــای عمومــی و 
تخصصــی، تقویــت مشــارکت طــالب در امــر نجاتگــری، بهره منــدی از ظرفیــت تشــکل ها و 
گروه های جهادی طالب در امر شناسایی محرومان و نحوه بهره گیری از ظرفیت طالب در امر 

پیشگیری و خدمت رسانی به بیماران کرونایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

     کار داوطلبانه مرزبندی سازمانی ندارد
حجت االســالم و المســلمین محمــد نعیمــی مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه حضرت 
محمد رســول اهلل )ص( تهران بزرگ هــدف از برگزاری این نشســت را افزایــش و ارتقاء کیفیت 
فعالیت هــای دو مجموعه عنــوان کرد و افــزود: آموزش طالب در حــوزه امداد و نجــات یکی از 
مهم ترین بخش هایی اســت که در ســال های اخیر در جمعیت هالل احمر دنبال شده است. 
این مســأله با توجه بــه حضــور میدانی طــالب جهادگــر در مقابلــه با کرونــا می تواند با ســرعت 

بیشتری دنبال شود.
وی ضمن یادآوری و بزرگداشت فعالیت های جهادی در هشت سال جنگ تحمیلی، فعالیت 
جهــادی در دوران مقابله بــا کرونا را نیز بــه ماننــد آن دوران، خودجوش، مردمــی و داوطلبانه 
دانســت و خاطرنشــان کرد: هر کار جهادی برای ارتقاء خدمت رســانی نیاز به نظم و انســجام 
دارد، بــه همیــن دلیل ســپاه محمــد رســول اهلل )ص( تهران بــزرگ برای انســجام بخشــی به 
فعالیت طــالب در مقابله بــا کرونا اقدام به تشــکیل قرارگاه ســالمت و معنویت کرده اســت تا با 

نظم و انسجام پایدارتر به ارائه خدمت بپردازد.
حجت االســالم و المســلمین محمد نعیمــی در ادامه با بیــان اینکه نبایــد بــرای کار داوطلبانه 
مرزبندی ســازمانی داشــته باشــیم، ادامه داد: نباید ســاختار ســازمانی مانــع هم افزایی میان 

پیام نماینده مقام  معظم رهبری در هالل احمر به 
مناسبت روز جهانی داوطلب

خادمان بی منت مردم در 
غ ݣݣبوده اند مجاهدت ݣݣخود پرفرو
نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر در آســتانه 
روز جهانــی داوطلــب، در پیامی به ایثــار و مجاهدت 
همکاران، اعضــاء و داوطلبان جمعیت هــالل احمر در مقابله 
با ویروس کرونا و نیز حضور مؤثر ایشان در بحران ها پرداخت 
پیــام  متــن  کــرد.  تقدیــر  آنــان  مؤمنانــه  مجاهــدت  از  و 

ح است:  حجت االسالم والمسلمین معزی، به این شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«
ک و اراده های معطــوف به  روز جهانــی داوطلــب را بــه همه افــرادی کــه بــا دل هــای پــا
زدودن رنــج از جــان و چهره رنجدیــدگان عالم به خدمت مشــغول اند تبریــک می گویم. 
روز داوطلب روز یک نهاد و ســازمان نیســت. روز بزرگداشــت مقام کرامت انســان اســت. 
کرامت صفتی اســت که خالق متعال به انســان عطا فرمــوده و هیچ کــس نمی تواند آن را 
غ از رنگ،  نژاد، عقیده، دانش و ثروت از وصف کرامت  از او بازســتاند. همه انســان ها فار
برخوردارند. روز داوطلب روز احترام به کرامت بشر اســت. روز احترام به کسانی است که 

برای کاستن از رنج های انسان ایستاده اند.
شــما داوطلبان هــالل احمر همواره منشــاء خدمــات قابل ستایشــی بوده ایــد. مهم ترین 
عنصر در هالل احمر »داوطلب محور« بودن فعالیت در آن است، یعنی اعضای امدادگر، 
کــرم )ص(  داوطلــب و جــوان بدون منــت خدمــت می کنند، همــان خدمتی کــه پیامبر ا

فرمودند؛ مومنان خدمتکار یکدیگرند، یعنی نافع و سودبخش به یکدیگر هستند.
کنان زمین را برهم زده اســت.  امســال هجوم ویروســی ناشــناخته آرامش و آســایش ســا
میلیون هــا نفــر را مبتال کــرده و زندگــی همــه را دســتخوش تغییــرات جدی کرده اســت. 
داوطلبــان خــدوم کشــور نیــز در روزهای ســختی که ویــروس منحــوس کرونا پدیــد آورد 
دالورانه و مجاهدانه در خدمت به مردم افتخارآفرین شدند. آنان در خط مقدِم مبارزه با 
کارانه- تالش کردند. فعالیت  کرونا قرار گرفتند و برای نجات جان هم نوعان خود -فدا

مستمر و بی وقفه آنان صحنه های درخشانی از بشردوستی را در اذهان ثبت کرد.
جان فشــانی و مســئولیت پذیری شــما عزیزان را ســتایش می کنم و خالصانه روز جهانی 
داوطلــب را بــه جامعــه داوطلبان کشــور، بــه خصــوص داوطلبــان جمعیت هــالل احمر 
تبریک می گویم. آنها همواره از بحران های مختلف سربلند بیرون آمده اند و بی توقع به 
ک شــهدای سالمت، عزِت روزافزون  همنوعان شان یاری رسانده اند. با درود به ارواح پا

را برای این عزیزان از درگاه خداوند منان خواستارم.
روزگار کنونی دوره عبرت های بی نظیر برای انسان معاصر است. در میانه میدان مقابله 
با ویروسی که از شــش جهت هجوم می آورد اهل هالل درخشــیده اند. خادمان بی منت 
مردم در مجاهدت خــود پرفروغ بوده انــد. هالل احمر همه توان خود را در این راه بســیج 
کــرد و انصافًا همــه داوطلبان هــالل بی واهمه از خطــر و بی پــروای از ابتــال در صف مقدم 
مقابله با ویروس و خدمت به مبتالیان پیشــتاز بودند. تالششــان مأجــور و عنداهلل عمل 

خیرشان محفوظ است.
 عبدالحسین معزی

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر    
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سقف مهربانی
کمک مؤمنانه طالب داوطلب 
جمعیت هالل احمر خراسان شمالی

بیســت و پنــج ســاله کــه حضــور در اردوهــای جهــادی را نیــز 
گفــت: مــا داوطلــب  در ســابقه خــود دارد. وی در این بــاره 
هســتیم. داوطلب باید در چنین شــرایطی با توجــه به اصول 
و اهــداف داوطلبــی، یعنــی یاریگــری، ورود پیدا کنــد. برای 
همین آســتین ها را باال زدیــم. این طلبه جهادگــر در توصیف 
داوطلبانــه  خدمــات  می گویــد:  هالل احمــر  فعالیت هــای 
جمعیــت  انسان هاســت.  همبســتگی  تجلــی  هالل احمــر 
هالل احمر نهادی یاریگر اســت که اتکا بر خدمات داوطلبانه 
یکی از اصول اساسی آن به شــمار می رود و باید با اتکا به این 

خدمات، رسالت خود را تداوم بخشد.

     بلَدند چطور جوانی کنند
»بلَدنــد، چطورجوانــی کننــد« در مــورد »حســین رضایــی«، 
»مهــدی قنبــری«، »امیرحســین خیرآبــادی«، »علــی اصغــر 
نادری«، »محمــد قــادری« و »محمد ابراهیــم لطفی« حرف 
خ وســفید بر تن  می زنم. همــان هفت طلبه ای کــه لباس سر
می کنند و با یک دنیا امید به سمت ایثار و مشارکت اجتماعی 
گام برمی دارند. آنها در روســتاهایی که فاصله زیادی تا شــهر 
دارد و از کمبــود زیــر ســاخت ها رنــج می برد، حاضر می شــوند 
تا بــرای کمــک بــه مــردم و همنوعــان خــود زکات علمشــان 
را همراه بــا جهادی کــه در پیــش گرفته اند عملیاتی ســازند. 

صبح و شب برایش فرقی ندارد.

     خدمت در دل مناطق محروم
حجــی زاده در توصیف ایــن ایثارگری گفت: در این روســتاها 
برنامه تبلیغی را نیز دنبال می کنیم اما در پیشــرفت و آبادانی 
کنون گروه  روســتا نیز با مردم این مناطــق همراه هســتیم. تا
ما به ســازی و بازســازی منــازل مســکونی دو باب منــزل را در 
این مناطــق تکمیل کرده اســت. ایــن طللبه جهادگــر معتقد 
اســت: نیاز امروز جامعه این اســت که روحانی در دل روستا و 
در جمع مردم باشــد و این نیاز بیشــتر و مهم تر از آن اســت که 
طلبه بخواهد تنها به دنبال درس باشــد. من در همان زمان 
تحصیــل بــه دنبــال این بــودم تــا بــه روســتا بــروم و در قالب 

برنامه های مختلف به مردم کمک کنم.

     سرپناهی برای نیازمندان
حســین حجی زاده در توصیف چگونگی ایــن خدمت افزود: 
باتوجــه بــه شناســایی میدانــی اولیــه، مــا توانســتیم جهــت 
کمــک بــه نیازمنــدان در روســتاها تحقیــق و جســتجو الزم را 
انجام دهیم و ســرپناهی برای آنها ایجاد کنیــم. بنا به گفته 
ایــن روحانــی جهادگر بــا تالش هــای انجام شــده نوســازی و 
ســاخت دو منزل مســکونی بــا زیربنــای 50 متــر در روســتای 
ولی آبــاد و زیربنــای 90 متر در روســتای قاســم آباد در دســت 
اقــدام قــرار گرفــت و بخش قابــل توجهــی از هزینه هــا جهت 
کمــک  تکمیــل منــازل )در حــدود چهــل میلیون تومــان( از 
خیریــن تأمین شــده اســت و همچنیــن در این پویــش برای 
برخی موضوعات فنی کارشناس جوانان و یک نفر از پرسنل 
شــعبه نیز جهت تکمیل ســقف و بتن ریزی در احداث منزل 

مسکونی برای کارخیرخواهانه همراهی نمودند.    

در هفتــه ای کــه گذشــت، عکس هایــی از چنــد طلبــه در حــال فعالیــت عمرانــی در 
کنش های مثبتی را به دنبال داشت.  شبکه های اجتماعی منتشر شد و وا

 عکس ها مربوط به یکی از روستاهای شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی است که 
با اســتقبال کاربران فضای مجازی روبه رو شــد. در این تصاویر تعدادی از روحانیون در حالی 
که عبا و عمامه خود را کنار گذاشــته اند، مشــغول فعالیت جهادی به منظور ساخت یک خانه 
برای خانواده ای آســیب پذیر هســتند. آنچــه در ادامــه می آید گــزارش کوتاهــی از این پویش 

نوع دوستانه است.
خبــر این بــود: »جمعــی از طالب جــوان عضو هــالل احمــر اســفراین در قالــب گروه جهــادی با 
ســاخت منازل مســکونی کام مســتمندان و نیازمندان روســتاهای این شهرســتان را شــیرین 
کردند.« حجت االسالم و المسلمین محمد رضایی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر خراســان شــمالی در تشــریح این اقدام گفت: در این پویش، گروهی از طالب متشــکل از 
هفت نفر از طالب کار خود را در سطح شهرستان آغاز کرده و به یاری مستمندانی که از داشتن 
خانه ایمن و مناســب محروم هستند، شــتافته و توانســته اند در مناطق محروم شهرستان به 
ارائه خدمات به سازی و بازســازی منازل مسکونی و همچنین ســاخت واحدهای مسکونی و 

سرویس های بهداشتی بپردازند.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در هالل احمــر خراســان شــمالی در همین ارتبــاط تصریح 
کرد: در هالل احمر می توان خالصانــه و صادقانه به مردم خدمت کــرد. این پویش نیز نتیجه 
ح این خبر نشــان دهنده تالش گروه های مختلف  این خدمات صادقانه اســت. عکس و شــر
داوطلبــی و جهادی در عرصه خدمت رســانی اســت. یکی از کاربــران در توصیــف این موضوع 

نوشت: »خدمت داوطلبانه چند الیک دارد؟«

     تجلی همبستگی 
یکی از این طالب »حســین حجی زاده« طلبه جوان اســتان خراســان شــمالی اســت. طلبه ای 

به مناسبت روز جهانی داوطلبان انجام شد

دیدار با خانواده
فداݡکاِر خدمت
مشارݡکت داوطلبان سید محمد مهدی حسینی

ݡگلستانی در ساخت 
مسݡکن نیازمندان

بــه مناســبت روز جهانــی داوطلبــان، مدیــر عامــل و مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان چهار محال و بختیاری 
کار  به همراه امــام جمعــه و فرمانــده ســپاه شهرســتان اردل از خانــواده فدا

خدمت سید محمد مهدی حسینی تجلیل کردند.
در این دیدار، حجت االسالم و المسلمین جعفری گفت: یکی از صفات بارز 
و خوب مؤمن این است که همه از او احســاس خیر، برکت و منفعت کنند، 
کار خدمت، ســید محمــد مهدی حســینی یکی از  خانــواده این بزرگــوار فدا
این نمونه خانواده هایی هســتند که همــه از آنها به نیکی و نیک اندیشــی 
یاد می کننــد. وی در ادامه گفت: بزرگی این خانواده زمانی مشــخص شــد 
که با شــنیدن خبر شــهادت گونه فرزند دلبندشــان بــه درگاه خداوند منان 

شکر به جای آوردند. 
کار خدمت گفت:   سپس فرماندار شهرستان اردل ضمن بزرگ خواندن فدا
کار خدمت ســید محمد مهدی حســینی  هرزمانی کــه من بــا خانــواده فــدا
روبرو می شــوم احســاس غــرور می کنم چــرا کــه بزرگــواری این خانــواده به 
قدری باالســت که قابل وصف نیســت. یکی از وظایف اصلی ما این اســت 
که یاد و خاطره این جوان را به هر طریقی ادامه دهیم و منش و رفتار او را در 

زندگی خود و فرزندانمان ترویج کنیم. 
مدیر عامل جمعیــت هالل احمر اســتان هم بــا زیبا خوانــدن کــردار و رفتار 
کار خدمت سید محمد  کار خدمت گفت: ما هر زمان که به خانواده فدا فدا
مهدی حســینی می رســیم تنها و تنها بزرگی و عــزت نفــس را می بینیم که 

باید از چنین خانواده ای فرزندی مانند این عزیز پرورش یافته باشد.
کار خدمت بایــد باقی بماند گفت:  کیانی با اشــاره به اینکه یاد و خاطره فدا
این جــوان عزیز بــا داشــتن 22 ســال  ســن و تحصیل در رشــته حقــوق، در 
تمامی فعالیت هــای امــدادی، عــام المنفعــه و داوطلبانه حضــوری فعال 
داشــت و برای اینکــه یاد وخاطــره اش بــرای همیشــه باقی بمانــد، پایگاه 
امداد و نجات جاده ای شهرســتان اردل را بــا نام این بزرگــوار مزین کردیم 

و همچنین یک خانه هالل نیز به همین نام در اردل دایر خواهیم کرد.
کار خدمت ســید محمد مهدی حسینی با پوشیدن  در پایان پدر بزرگوار فدا
لباس جمعیت هالل احمر رســمًا عضــو داوطلب جمعیت هالل احمر شــد. 
ســید محمــد مهــدی حســینی در تاریــخ 17 تیرمــاه ســال جــاری در هنگام 
گرس )بلــوط بلنــد( بر اثر  پشــتیبانی عملیــات اطفاء حریــق جنگل هــای زا

سقوط و ریزش سنگ از ارتفاع به لقاءاهلل پیوست.    

داوطلب هالل احمر گلستان مبلغ 100 میلیون ریال برای مشارکت 
در ساخت مسکن نیازمندان در شهرستان نیمروز استان سیستان 
و بلوچســتان اهدا کرد. فرهاد میقانی با اعالم این خبر گفــت: دکتر اردوان 
طاهری از زمان ســیل گلســتان در ســال 98 داوطلب هالل احمر شــد، او با 
شــوق و انگیزه خدمت بــه مــردم در کاروان اعزامی هالل احمر گلســتان به 
ح نذر آب 3  شهرســتان نیمروز اســتان سیســتان و بلوچســتان با عنوان طر

حضور یافت. 
کــرد: طاهــری   مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر گلســتان خاطــر نشــان 
در جریــان کلنگ زنــی 6 خانــه بــرای نیازمنــدان شهرســتان نیمــروز  برای 
مشارکت در ســاخت پیش قدم شــد و با قول مساعدت در ســاخت، کلنگ 
یکــی از خانه هــا را زمیــن زد. میقانــی افــزود: ایــن داوطلب نیــک اندیش، 
کنون به قــول خود عمــل کــرده و مبلــغ 100 میلیون ریــال برای مشــارکت  ا
در ســاخت خانه های مســکونی کلنگ زنی شــده اهدا کرده است. چندی 
پیش محمــد درتومی دیگر داوطلب گلســتانی 100 میلیــون ریال به همین 

منظور تحویل هالل احمر استان داده است.
همچنین رئیــس جمعیت هــالل احمر شهرســتان گنبــد کاووس از اهدای 
مبلــغ 100 میلیــون ریــال توســط داوطلــب ایــن شهرســتان بــرای ســاخت 
گــزارش روابــط عمومــی  خانــه هــای مســکونی نیازمنــدان خبــر داد. بــه 
جمعیت هــالل احمــر گلســتان، اصغــر نودهی گفــت: فرحنــاز عبــاس زاده 
یکی از داوطلبان گلســتانی کــه در جریان کلنــگ زنی 6 خانه مســکونی در 
شهرستان نیمروز استان سیســتان و بلوچستان برای مشــارکت در ساخت 
اعالم آمادگی کرده بود همزمان بــا روز جهانی داوطلبــان مبلغ 100 میلیون 

ریال به هالل احمر گلستان اهدا کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان گنبد کاووس افــزود: فرحناز عباس 
زاده و همســر او داود بخشــی از داوطلبــان فعــال هــالل احمــر گلســتان در 
شهرســتان گنبــدکاووس هســتند کــه کاروان اعزامی جمعیت هــالل احمر 

ح نذر آب3 همراهی کردند.     گلستان را در طر
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     انفاق از ویژگی های
 مومنان است

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
دفتــر  مســئول  نصیــری  جــواد 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت 
هالل احمر اســتان زنجان گفت: 
انفاق بــرای رضای خــدا از ویژگی های مومنان اســت. انفاق 
از معامله هایی اســت که انســان با خداوند انجــام می دهد و 

انفاق کننده هیچگاه متضرر نمی شود.
وی بــا بیان اینکــه خداوند میــزان ســود انفــاق را از دو برابر تا 
کید کرد: کســانی که اموال  هفتصد برابر بیان کرده اســت، تا
خــود را در راه خدا انفــاق می کننــد همانند بذری هســتند که 
هفت خوشــه برویاند کــه در هــر خوشــه، یکصد دانه باشــد و 

خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و داناست.
گــر صدقــات را علنی  کیــد دارد کــه ا  خداونــد بــر ایــن نکتــه تا
پرداخت کنیــد به حتم موجــب تشــویق دیگران بــه این کار 
خیر خواهد شــد و از طرف دیگر مایه دلگرمی فقرا و همچنین 

حفظ اجتماع خواهد بود.
 اســالم برای از بین بردن اختالف طبقاتی غیر عادالنه ای که 
در میــان طبقه غنــی و ضعیف پیدا شــده، برنامه وســیعی در 
نظر گرفته اســت  کــه وجــوب پرداخت مالیات های اســالمی 
از قبیــل زکات و خمــس و صدقــات و ماننــد آنها و تشــویق به 
انفاق، وقف و قرض الحسنه قسمتی از این برنامه را تشکیل 
می دهــد و از همه مهم تر زنده کــردن روح ایمــان و برادری در 
میان مســلمانان اســت. ارزش و اهمیــت انفاق بــه اندازه ای 
اســت که در قرآن کریم، در بیش از هشتاد آیه به آن پرداخته 
شــده اســت و انفاق به عنــوان یکــی از راه هــای از بیــن بردن 
اختالفــات طبقاتــی غیرعادالنــه ناشــی از بی عدالتــی هــای 
اجتماعی در اسالم تلقی شــده که باعث کمرنگ تر شدن این 

اختالفات در تمام طبقات می شود.

ݡݡݡی ݣݣدیگر ݢیݔ ݢ توزیع 1600 بسته غذاݢ
از سوی هالل احمر زنجان

     قدردانــی نماینــده ولــی 
فقیه در استان زنجان از توزیع 

سبدهای غذایی هالل احمر
آیــت اهلل علــی خاتمــی نماینــده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان، از جمعیت هــالل احمر و 
خیرین نوع دوســت اســتان زنجان برای  جمــع آوری و توزیع 
ســبدهای غذایــی در میــان خانوارهــای متأثــر از کرونــا و کم 
بضاعت قدردانی کــرد و گفت: این چندمین مرحلــه از توزیع 
ســبدهای غذایــی و کمک هــای مؤمنانه هــالل احمــر برای 
خانوارهای آسیب دیده از کرونا و کم برخودار است و شکرانه 

بازوی توانمند گرفتن دست نیازمندان و ناتوان هاست.
بانــک  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  خاتمــی  آیــت اهلل   
اطالعاتــی خوبی در ارتباط بــا خانوارهایی که از کرونا آســیب 
دیده اند در سطح اســتان زنجان متمرکز جمع آوری شده اند. 
کیدات مقام معظــم رهبری باید  کیــد کرد: بر اســاس تا وی تا
این کمک های مؤمنانه و توزیع سبدهای غذایی و معیشتی 
میان خانوارهای آســیب دیــده از کرونا ادامه داشــته باشــد و 

هیچ خانواده ای از قلم نیفتد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجــان در ادامه از 
داوطلبــان هــالل احمر کــه در توزیع ســبدهای غذایــی میان 
خانواده هــای هــدف در اســتان فعالیــت خواهنــد کــرد، نیــز 

قدردانی کرد.
در این مراسم، مدیر کل زندان های استان زنجان، مدیرکل 
اوقــاف و امــور خیریــه، معــاون اجرایــی و مســئول بســیج 

سازندگی سپاه انصارالمهدی)عج( حضور داشتند.    

مراســم توزیــع 1600 ســبد غذایی از ســوی جمعیــت هالل 
احمر زنجــان با حضور نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه زنجان، سرپرســت جمعیــت هالل احمر در اســتان زنجان و 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر ایــن 
اســتان برگزار شــد. در این مراســم علی طاهری سرپرست جمعیت 
هالل احمر اســتان زنجان گفــت: هالل احمر اســتان با اســتفاده از 
ظرفیت خیرین و داوطلبان اقدام به تهیه یک هزار و 600 بســته ســبد غذایی بــا ارزش بیش از 

پنج میلیارد و 700 میلیون ریال در قالب پویش »دست یار« کرده است.
طاهــری در مراســم توزیع بســته های معیشــتی در ســالن ورزشــی هالل احمــر زنجــان در جمع 
خبرنگاران افــزود: به منظور تحقق منویات مقــام معظم رهبری، افرادی که معیشــت آنها در 
نتیجه کرونا دچار مشکل شده هالل احمر با اســتفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان نسبت به 
تأمین بخشی از مایحتاج غذایی این هموطنان اقدام کرده ایم. از ابتدای اسفند سال گذشته 
جمعیــت هالل احمر اســتان زنجــان با پویــش »دســت یار« فعالیت هــای حمایتی خــود را آغاز 
کرده  و این روند همچنان ادامه دارد و در قالب این پویش بیش از ســه هزار سبد حمایتی اعم 
ازغذایی و بهداشــتی از محل کمک های خیرین داوطلــب و مردم تهیه و میــان خانواده های 
نیازمند توزیع شده اســت. هالل احمر اســتان با رویکرد دســتگیری از نیازمندان و مستمندان 
و بهره گیری از توان و ظرفیت خیرین، برای دومین بار در مســیر تحقــق اهداف و برنامه های 
خیرخواهانه اقدام به توزیع ســبدهای غذایی برای خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا 

در سال جاری کرده است.
طاهــری با بیــان اینکه امیــد داریــم با تــداوم اجرای ایــن پروژه هــا، گامــی مؤثر در امــر خدمت 
رســانی بــه هموطنــان برداریــم، اظهارداشــت: امــروز کــه یــک هــزار و 600 ســبد غذایــی برای 

شهرستان های استان زنجان ارسال و توزیع در این این مناطق انجام می شود. 

تأݡکید نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان بر ارتقاء جایݡگاه هالل احمر

ضرورت روزآمدی و استفاده از 
فناوری نوین در امداد و نجات

 آیــت اهلل علــی خاتمــی نماینــده ولی فقیــه در اســتان زنجــان در دیــدار بــا 
سرپرست جمعیت هالل احمر اســتان گفت:جایگاه هالل احمر در زنجان 
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل های موجــود و تــالش همــه کارکنــان ایــن 
مجموعه ارتقاء یابــد. ارائه خدمات بــه همنوعان در هــالل احمر کاری ارزشــمند و 
خداپســندانه برای بشریت اســت که در ســرما و گرما و بدون توجه به زمان و مکان 

خدمات مورد نیاز در حوادث و بحران ها ارائه می شود.
هالل احمــر اســتان بایــد پاســخگوی شــبانه روزی در همــه اتفاقــات اعــم از برف، 

ک، زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه باشد. کوال
آیت اهلل خاتمی اظهارداشــت: فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه هالل احمر 
برگرفتــه از تعالیم انبیــاء و ائمه معصوم )ع( اســت و همت نیروهــای این مجموعه 

موجب شده خدمات ارائه شده در حوادث و بالیا مورد توجه مردم قرار بگیرد. 
بدیــن منظــور بایــد از ظرفیــت جوانــان انقالبــی و مؤمــن بــرای ارائــه خدمــات در 

مجموعه هالل احمر بیشتر از وضعیت فعلی استفاده شود.    

آیت اهلل محمــدی الئینــی در دیدار بــا غالمعلــی فخــاری مدیرعامل هالل 
احمراســتان مازندران با تقدیر از خدمات این مجموعه در بحــران کرونا و 
حوادث مختلف گفت: اعتماد مردم بزرگترین ســرمایه جمعیت هالل احمر است و 

باید پاسدار این نعمت بزرگ باشد.
وی با توجه بــه حادثه خیزی کشــور و اســتان مازندران بــه طور خاص افــزود: باید 
برای هر شــرایط بحرانی آماده باشیم و این مهم تنها با تمرین مســتمر و استفاده از 

فناوری های روزآمد ممکن خواهد بود.
نماینده ولــی فقیه در اســتان مازنــدران در بخــش دیگری از ســخنان خــود بر لزوم 
کید کــرد و گفت: اموال هالل احمر مصــداق بارز بیت المال  صیانت از بیت المال تا

است و صیانت از آن تکلیف شرعی و انسانی است.
کدســتی و دوری از فســاد را ویژگی بارز مدیریت در نظام اســالمی برشمرد و بر  وی پا

کید کرد. اهتمام الزم به این مولفه ها در مجموعه هالل احمر تا
در ابتدای این نشســت، مدیرعامل جمعیت هــالل احمر مازندران نیز در ســخنانی 
ح آمــران ســالمت در قالــب برنامــه مقابله کرونــا، گزارشــی از  با اشــاره بــه اجرای طــر

برنامه های اجرایی ارائه کرد.   

تعداد سبدهای حمایتی پویش»دست یار« از 3 هزار فراتر رفت
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هر مسجد
سول اݡکسیژن دعوت به سالمتییک ݡکٮݕ

طرح های ابتکاری طالب داوطلب 
جمعیت هالل احمر استان مرکزی

کمک طالب داوطلب هالل احمر استان آذربایجان غربی
در مقابله با کرونا 

ح  ح ادامــه داد: امیــد اســت ایــن طــر هالل احمــر بــر ایــن طــر
ح در جلســه شــورای  بــا مشــارکت گســترده تر شــود. ایــن طــر
فرهنگی جمعیت مصوب شد و اقدامات مرتبط هم از طریق 
مســاجد بــه صــورت محلــه محــور و هــم از طریــق جمعیــت 

هالل احمر صورت گرفته است.

     کمک به اقشار آسیب پذیر
حجت االسالم و المسلمین میرهاشــمی می افزاید: با توجه به 
وضعیت کرونا در کشــور وظیفه ذاتی و شــرعی همه مومنان و 
کزی مانند مســاجد اســت که در همه عرصه ها به  به ویژه مرا
ح شروع شده  عنوان خدمات اجتماعی فعالیت کنند. این طر
کنون نیز به عنوان پایگاه ســالمت 15 در ســطح شهرستان  و ا
این خدمــات را به نحوه شایســته ارائه می دهد. وی با اشــاره 
کســیژن چهارمیلیون تومــان قیمت  بــه این که هــر کپســول ا
گر بیمــار کرونایی بخواهــد در قرنطینــه خانگی  دارد افــزود: ا
درمان شــود، هر خانواده باید این مبلغ را برای خرید کپســول 
ح کمک بزرگی به  کسیژن صرف کند. در همین راستا این طر ا

خانواده های آسیب پذیر می تواند به شمار آید.

     چطور عضو کانون طالب شویم
کانون هــای طــالب هالل احمر بــرای جــذب، آماده ســازی و 
به کارگیــری طلبه های مــدارس و حوزه های علمیه تشــکیل 
شــده اند. اعضــای کانون های طــالب ماننــد اعضــای دیگر 
کاروان هــای  ماننــد  مختلــف  ح هــای  طر در  ســازمان ها 

نیکوکاری، اردوهای آموزشی و امدادی مشارکت می کنند.
اعتماد و اقبال عمومی مردم نسبت به طالب باعث می شود 
این اعضا بتوانند در دورترین نقاط کشــور و روستاها اندیشه 
نوع دوستی و خدمات بشردوســتانه را ترویج دهند. اعضای 
کانون هــای طــالب بعــد از بیســت و نــه ســالگی می توانند بر 
اساس نیاز با سازمان امداد و نجات همکاری کنند و مهارت 

و آمادگی الزم برای حضور در حوادث را به دست آورند.
در حوادثــی مانند ســیل و زلزله حضــور روحانیــون در منطقه 
باعــث قوت قلــب بازمانــدگان و اطمینــان خاطر آنها نســبت 
کســپاری صحیــح درگذشــتگان می شــود. امدادگران  بــه خا
طلبه عالوه بر انجام احکام شــرعی مورد نیاز در زمان بحران 
می تواننــد در ارائــه خدمــات امــداد و نجــات نیــز همــکاری 
کنند. در حــال حاضر بیــش از 200 کانون طــالب در مدارس و 

حوزه های علمیه کشور تأسیس شده است.
حجت االسالم و المســلمین میرهاشمی همچنین در توضیح 
ح همیار خاطرنشــان کرد: این افــراد در بیمارســتان های  طر
سطح اســتان که بیماران کرونایی پذیرش می شوند، حضور 
یافتــه و اعالم آمادگی خــود را در جهــت هر گونــه خدماتی که 
بیماران و بیمارستان به آنها نیاز داشــته باشد، اعالم کردند. 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
اســتان مرکــزی یــادآور شــد: خدمت رســانی چــه در بحــث 
خدماتی و نظافتــی، چه در بحــث ضد عفونی کــردن محیط 
بیمارســتان یــا یــاری رســاندن در امــور غیــر تخصصــی مانند 
امور شــخصی یا عاطفی که باید از ُبعد روحی و روانی حمایت 

ویژه ای صورت بگیرد انجام می گردد.    

اجتماعــی و امــر بــه رعایــت نــکات بهداشــتی از اهــم وظایف 
آمران ســالمت اســت. در این طرح اعضای داوطلــب در قالب 
تیم های سحاب و سحر  نیز به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجان غربی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر با 
اســتفاده از ظرفیت ارزشــمند حضور طالب و علمــاء بزرگوار در 
قالب کانون هــای طالب و رابطیــن فرهنگی دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه در تمامــی شــعب هــالل احمــر اســتان همــواره از 
خدمــات بشردوســتانه ایــن بزرگــواران در جهت کاهــش آالم 
بشــری بهره مند شــده اســت، افــزود: در همین راســتا بیش از 
1930 نفــر از اعضــاء جــوان و داوطلــب جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان با برپایــی 143 پســت ثابت و ســیار بــه صــورت روزانه 
مشــغول خدمت رســانی بــه هــم اســتانی های عزیــز در قالب 
راهنمایی، مشــاوره و ارائه خدمات بهداشــتی برای مقابله با 
ح  کرونا  هســتند. او ضمن خرســندی از اجرای موفــق این طر
در روزهای گذشــته به بهره مندی بیش از 55 هــزار و 220 نفر 
از هم استانی ها از خدمات این پست ها اشــاره و از تالش های 
جوانــان و داوطلبان، مدیــر عامــل و کارکنــان جمعیت هالل 

احمر استان تقدیر به کرد.    

مشــارکت طالب و روحانیون در مقابله با کرونا موضوعی اســت که این روزها در میان 
کنش هــای بســیاری مواجــه شــده اســت. گروه هــای  کاربــران فضــای  مجــازی بــا وا
مختلــف جهــادی در میــان طــالب و روحانیــون تــالش  کرده  انــد بــا برنامه ریــزی در عرصــه 
پیشــگیری و توزیع بســته های بهداشــتی فعالیت و حضور داشــته باشــند، طالب و روحانیون 
داوطلب اســتان مرکزی هم یکــی از این گروه های جهادی هســتند که آســتین همــت خود را 
برای فعالیت داوطلبانه باال زده اند. مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
ح خالقانه توســط اعضای طــالب این جمعیت در اســتان خبر  اســتان مرکزی از اجرای دو طــر
ح »همیار یا همــراه بیمــاران کرونایی« و همچنین »هر مســجد؛  داد. بنا بــه گفته وی، دو طــر
ح هایی اســت که به همت اعضای طالب این جمعیت در  کســیژن« از جمله  طر یک کپسول ا

استان دنبال می شود.

     هدیه نفس
ح ابتکاری »هر مســجد؛ یک کپسول  بنا به گفته حجت االســالم و المســلمین میرهاشــمی طر
کســیژن در  کســیژن« در راســتای پویــش نفــس هدیــه می دهیــم بــا هــدف تأمیــن دســتگاه ا ا
ح می گوید: طی مصوبه ای مقرر شد هر  بیمارستان ها به اجرا درمی آید. وی در توضیح این طر
کسیژن را امانی در اختیار بیماران کرونایی نیازمند به صورت رایگان قرار  مسجد یک کپسول ا
داده و پس از بهبودی بــه بیماری دیگــر تحویل دهد که ایــن کار از طریق مســاجد به صورت 

محله محور صورت می گیرد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمــر اســتان مرکزی با اشــاره به نظــارت جمعیت 

پس از شــیوع کرونا و تبدیل شــدن آن به یک بحــران بســیاری از مردم ایــران همراه با 
نهادهای مختلف اجرایی داوطلبانه به میدان آمدند تا برای شکست کرونا و همیاری 
با کادردرمانی که به عنوان مدافعان ســالمت از آنها یاد می شود، آســتین باال بزنند. در این بین 
اعضای کانون های طالب جمعیت هالل احمر نیز در کنار دیگر نهادهای اجرایی تمام قد برای 
مبارزه با ایــن ویروس ایســتاده اند. محــور فعالیت های کانون هــا را نیز می توان در ســه بخش 
کــرد. در یکــی از اقدامــات یــا بهتــر بگوییــم  آمــوزش، پاســخگویی و توانمندســازی تعریــف 
پویش های داوطلبانه آمران ســالمت این تشــکل مردم نهاد، طالب عضو جمعیت هالل احمر 
آذربایجــان غربی اقدام به توزیع ماســک و اقالم بهداشــتی در ســطح اســتان کرده انــد. گزارش 

کوتاه این پویش داوطلبانه را می توانید در ادامه بخوانید.
طرح آمران ســالمت جمعیت هالل احمر در راســتای منویات مقام معظم رهبری برای مقابله با 
ویروس کرونا و با مشــارکت بیش از 13 هزار جــوان و داوطلب هالل احمر به منظــور دعوت مردم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی از روز دوشــنبه پنجم آبان در میدان انقالب تهران آغاز شد. در 
این طرح داوطلبان با توصیه و تذکر از شــهروندان می خواهند که از ماسک استفاده کنند. حتی 
به توزیع و هدیه ماســک بین شــهروندان می پردازند. این طرح در راستای لبیک به فرمایشات 
روز گذشــته مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تالش مضاعف، ابتــکارات جدید و بهره گیری 
کثری از ظرفیت های موجود برای کنترل ویروس کرونا با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری،  حدا
جلب مشــارکت مدنــی و حمایت بهداشــتی و درمانــی از اقشــار آســیب پذیر جامعــه در مواجهه با 
بیماری کووید19 و همچنین توســعه آموزش هــای همگانی به اجــرا در خواهد آمــد. راهنمایی 
لســانی به افــرادی کــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد، توصیــه به حفــظ فاصله 
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کثر  داوطلبــان جمعیت هالل احمر در اســتان تهــران، با حدا
تــوان خــود، بــه طــور ویــژه ای در برنامه هــای خیرخواهانــه 

متعددی به بیماران و نیازمندان یاری رساندند. 
در کشــور هــای اســالمی بــه خصــوص در جمهوری اســالمی 
ایران، فعالیت داوطلبان با نگاهی در راستای کسب رضای 
خالــق، شــدت بیشــتری می یابــد و طبــق نظــر کارشناســان 
امر، ســالمت جامعه ای که مردم آن فعالیت بشردوســتانه و 

داوطلبانه دارند، بیشتر از جوامع دیگر است. 
مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران در پایــان 
ضمن تقدیــر از زحمــات خیــران و داوطلبــان جمعیت هالل 
احمــر در سراســر اســتان تهــران، اضافــه کــرد: رشــد فعالیــت 
داوطلبانه و روحیه نیکوکاری در سراســر کشور، در بحران ها 
و چالش هــای اقتصــادی و اجتماعــی پیــش آمــده بی نظیر 
بــوده و خیــران و داوطلبــان، باالخــص در جمعیــت هــالل 

احمر، هیچ گاه همنوعان خود را تنها نگذاشته اند. 
در پایان این مراســم نیز به طور همزمان در هر یک از شــعب 
جمعیــت هــالل احمر اســتان تهــران، روســای شــعب ضمن 
تقدیــر از مســئوالن امــور داوطلبان شــعبه خــود، از خیــران و 

داوطلبان برتر و فعال نیز تقدیر به عمل آوردند. 
شایان ذکر اســت هر ســاله این مراسم به شــکل با شکوهی و 
با حضور جمعــی از داوطلب و خیران فعــال و برتر هالل احمر 
اســتان تهران در یک گردهمایــی حضوری برگزار میشــد که 
ع ویروس کرونــا و رعایت فاصله  مراســم امروز به دلیل شــیو
گــذاری اجتماعــی، بــه صــورت مجــازی و ویدئــو کنفرانــس 

برگزار شد.    

از داوطلبان و خّیران برتر  هالل احمر
استان تهران  قدردانی شد

مراســم تقدیر از داوطلبان و خیــران منتخب و فعال کلیه شــعب جمعیت هالل احمر 
اســتان تهران، به صــورت ویدئو کنفرانس و در ســتاد اســتان بــا حضور مدیــر عامل، 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه، جمعی از شــورای معاونــان جمعیــت هالل احمر اســتان 
تهران و دو تــن از خیران فعال و منتخب اســتان در ســتاد این جمعیت و همچنیــن در ارتباط 

همزمان ویدئو کنفرانسی با 13 شهرستان زیر مجموعه این جمعیت برگزار شد. 
احمد احمدی معــاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان تهران، در ابتدای مراســم، 
گزارشــی از رونــد فعالیت هــای داوطلبان ایــن جمعیــت در برنامه هــا و پروژه هــای مختلف 8 

ماهه نخست سال جاری را ارائه کرد. 

     ترویج نگاه ویژه به فعالیت های داوطلبانه 
در ایــن مراســم حجت االســالم والمســلمین ســلطانی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
کید بر اینکه خدمت داوطلبانه، از ویژه ترین و واالترین  جمعیت هالل احمر اســتان تهرانبا تا
اقدامــات تاثیرگذار و بــا ارزش هــر انســان، در طول زندگــی خویــش و در نگاه خداونــد خواهد 
بود گفــت: کار خیــر و خیرخواهی امــری جهانی اســت و تمامی انســان ها در سراســر دنیــا و در 
هر نژادی نســبت بــه کار خیــر و داوطلبانــه عالقه مند هســتند ولی این امــر در یکتا پرســتان و 
مومنان، به شــکل ویژه تری مشاهده می شــود.  جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
می بایست در مسیر تحقق گام دوم انقالب اســالمی، به عنوان یکی از جمعیت های ملی برتر 
در دنیا، بــا توجه اقدامات ویــژه و خیرخواهانه ای که در امور یاری رســاندن بــه نیازمندان در 
کشــور ما بیشــتر از ســایر نقاط جهان صورت می گیرد و آن را برگرفته از شــعائر دینی می دانیم، 

گیری به دنیا تبلیغ کند و تشویق گرایش به اقدامات داوطلبانه را گسترش دهد.  ع فرا به نو

     بالغ بر ۹0 درصد ماموریت های هالل احمر داوطلب محور است 
شــاهین فتحــی مدیــر عامــل جمعیت هــالل احمــر اســتان تهــران ضمــن تبریــک روز جهانی 
داوطلــب اظهار کــرد: بالــغ بــر 90 درصــد از فعالیت هــا و ماموریت هــای جمعیت هــالل احمر، 
ع ویــروس کرونــا، همــگان شــاهد بودند کــه خّیــران و  داوطلــب محــور اســت و در ایــام شــیو

با اشــاره به اینکــه اداره کل اوقاف حــدود 5٫5 میلیارد تومان 
در راستای پیشــگیری از کرونا، اهدای بســته های معیشتی 
و توزیع لــوازم بهداشــتی هزینه کــرده، افــزود: آمادگــی کامل 
دارد تا در راســتای کمک به مردم و ارائه خدمــات داوطلبانه 

با جمعیت هالل احمر استان همکاری کند.
وی بــا تبریــک روز جهانــی داوطلــب و تشــکر و قدردانــی از 
زحمــات اعضــای داوطلب هــالل احمر گفــت: داوطلبــان در 
جهت رضایتمندی مردم گام بر می دارند و اوقاف اســتان نیز 
این پتانسیل را دارد که پا به پای این عزیزان برای کمک به 
مردم گام بردارد چون کمک به مردم چــه از نظر مالی و چه از 

نظر فیزیکی خود نوعی وقف محسوب می شود.
ایــران  مــردم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زین العابدینــی  حاجــی 
قدرشــناس زحمات خادمــان خود هســتند، افــزود: خدمات 
بسیار زیادی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا و دیگر زمینه ها 
در کشــور انجام می شــود فقط اطالع رســانی در ایــن زمینه ها 
کمتر انجام می شــود و نیاز اســت که مردم در جریان خدمات 

ارائه شده توسط خادمان خودشان باشند.
 حاجــی زیــن العابدینی با اشــاره بــه اینکــه اداره اوقــاف 128 
واحد مسکونی وقفی ساخته و در اختیار خانواده ها وجوانانی 
که توان رهــن یا اجــاره ندارند قرار داده اســت، گفــت: وقف، 
عمــل بســیار پســندیده و جــزء صالحــات و باقیــات اســت و 
هرکســی کــه پتانســیل و تــوان وقــف را دارد بایــد در راســتای 

کمک به مردم به کار بندد.
مدیــرکل اوقــاف اســتان افــزود: پوشــیدن لباس هــالل احمر 
مایه افتخار اســت و بنده از نظر شــخصیت حقیقی و حقوقی 
جهــت کمــک بــه مــردم در خدمت هــالل احمــر هســتم و هر 
ارگانــی که باشــد مهم نیســت مهــم خدمت کــردن بــه مردم 

است که باید درست انجام بگیرد.
 در پایــان ایــن نشســت حجــت االســالم حاجــی رضــا زیــن 
العابدینی با تکمیل فرم داوطلبی و پوشــیدن لباس جمعیت 

هالل احمر رسمًا به عضویت  این نهاد مردمی در آمد.    

یݡکی از بهترین وقف ها
وقف عمر است

دیدار مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر همدان
با مدیرکل اوقاف این استان

همــراه  بــه  همــدان  اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل  ســنجربگی  علــی 
حجت االسالم و المسلمین محسن ثابتی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه به مناسبت 
روز جهانی داوطلب، با حجت االســالم والمســلمین رضا حاجی زین العابدینــی مدیرکل اوقاف 

استان همدان دیدار و گفتگو کردند.
حجت االسالم و المسلمین محسن ثابتی در این دیدار با اشاره به اینکه وقف، فقط بخشیدن 
منابع مالی نیســت، گفت: یکی از بهتریــن وقف ها می تواند وقف عمر باشــد و انســان از مدت 
زمان عمر خود برای خدمت به مردم وقف کند. خدمت داوطلبی نیز بر این پایه اســتوار است 
و خیریــن و داوطلبــان جمعیت هــالل احمر عالوه بــر منابــع مالی، عمر بــا برکت خــود را جهت 

خدمت رسانی و ارائه خدمت بی منت به مردم صرف می کند.
در ادامه علی ســنجربگی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان گفت: ابناء بشــر ذاتًا 
میل به کمک به همنــوع را دارند و باالترین نیاز انســان خودیابی و خودشــکوفایی اســت و در 
حقیقت داوطلبان جمعیت به خودشکوفایی رسیده و عالوه بر آن تعالیم انسان ساز اسالم نیز 

تکریم دیگران و دستگیری از نیازمندان را توصیه کرده است.
وی گزارشــی از عملکــرد داوطلبــان این جمعیــت در مبارزه بــا بیمــاری کرونا ویروس در ســال 
جــاری ارائه و خاطرنشــان کرد: داوطلبــان این جمعیــت در ابتدای شــیوع کرونــا در 13 پایگاه 
440 هزار نفر را غربالگری کردند و جزو اولین کســانی بودند که در خط مقدم مبارزه با ویروس 

منحوس کرونا قرار گرفتند.
ح های تب سنجی، آمران ســالمت، نذر سالمت خاطر نشان  سنجربگی با اشاره به اجرای طر
کــرد: داوطلبان این جمعیت در ســال جاری بالــغ بر 3 میلیــارد و 700 میلیون تومان به آســیب 
ح ناظران  دیدگان ناشی از بیماری کرونا کمک کرده اند و در حال حاضر نیز مشغول اجرای طر
ح محله محــور شــهید حاج قاســم ســلیمانی و نظــارت بــر اجــرای پروتکل های  ســالمت و طر

بهداشتی با همکاری وزارت بهداشت هستند.
حجت االســالم والمســلمین رضا حاجی زین العابدینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز 
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر گیالن:

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان البرز:

صدور پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
در پی شهادت دکتر فخری زاده

یادداشتی در بزرگداشت بسیجیان مخلص

اعضاء هالل احمر 
زیباترین لباس خدمت را 
بر تن دارند

بی اعتنایی به نیازمندان
به ݣݣدور ݣݣاز ݣݣمنش ݣݣݣاسالمی ݣݣݣݣاست

ک این شهید خون پا
در راه توسعه ایران ݣݣݣاسالمی
بر زمین ریخته شد

بسیجی، عاشق ارزش های 
الهی و انسانی است

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
هــالل احمــر اســتان گیــالن، خدمــات 
مقــدس  امــری  را  احمــر  هــالل  در  داوطلبانــه 
دانســت و با اشــاره بــه انگیزه های فطری بشــر 
بــرای کمــک بــه همنــوع گفــت: در آموزه های 
دیــن مبیــن اســالم، دربــاره کمــک بــه همنــوع 
توصیه هــای زیــادی شــده و در ســیره انبیــاء الهــی مصــداق کامل ایثــار و از 
خودگذشــتن بســیار مشــاهده شــده اســت. آموزه های دین اســالم و ســایر 
ادیان الهی کمک به آســیب دیدگان را جلوه های بشردوستی دانسته و آن 
را از ســیره های عملی انبیاء الهی می داند و همواره مورد تحســین قرار داده 
است. خداوند در آیه 32 ســوره مائده نجات جان یک نفر را معادل نجات 
جان مجموعه انســان ها دانســته که نشــانگر اهمیت این موضــوع از نگاه 

خداوند متعال است.
حجت االســالم و المســلمین چهری همچنیــن در ادامــه آیــه »تعاونوا علی 
آلبر و التقوی« را نیز از توصیه هــای خداوند برای انجــام عمل خیر و کمک 
به امــور مــردم و نفوس عنــوان نمــود و افــزود: خدمات هــالل احمــر از چند 
جهت قابل توجه و بحث و بررســی اســت و هرکــدام از آنهــا دارای باالترین 
ضرورت ها در زمان ارائه خدمات هســتند. یک جنبــه آن در زمان آرامش و 
براســاس نیازهای موردی انجام می شــود و بخش دیگری نیــز در حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی در زمینه های نجات جان انســان ها، اسکان، تغذیه 

و درمان صورت می گیرد.
کید بــر لزوم  مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمــر گیالن بــا تا
ارائه خدمات هالل احمر در حوادث و ســوانح تصریح کــرد: حضور به موقع 
نیروهــای امــدادی و ارائــه کمک بــه حادثــه دیــدگان در زمان اضطــرار که 
منجر به نجات جانشــان می شــود مصــداق آیه شــریفه »من احیــاء الناس 

فکانما احیا الناس جمیعًا« است.
وی با اشاره به سیر و سلوک عرفاء در زمینه های خدمت رسانی و کمک به 
دیگران، گفت: انسان ها با نیت های خالصانه در کمک رسانی به دیگران 
در واقع می توانند قدم های خوبی به ســمت عاقبت به خیــری بردارند که 
در این زمینه ها باید قصد قربت را در اعمالشان لحاظ کنند و رعایت اخالق 

امداد و نجات را همواره مدنظر داشته باشند.
حجــت االســالم و المســلمین چهــری در پایــان ضمــن تبریــک روز جهانــی 
داوطلب، این مهــم را از لحظات پرافتخار زندگی انســان دانســت و گفت: 
زیباتریــن و بــا فضیلت ترین اعمــال در نزد خداونــد دســتگیری نیازمندان 
و کمک به هــم نوع اســت و داوطلبان، جوانــان، امدادگــران، نجاتگران و 
اعضای جمعیــت هالل احمر زیباتریــن لباس خدمت را کــه مصداق کامل 

ایثار و گذشت است بر تن دارند.    

محمد باقر خلفــی مدیر عامل جمعیــت هالل احمر اســتان البرز در 
دیدار با مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، 
معاونین و مســئولین ســتادی و شــعب امــور داوطلبــان به مناســبت هفته 
داوطلب ضمن تبریــک روز جهانــی داوطلــب و گرامیداشــت فعالیت های 
داوطلبانــه، خانه هــای هــالل را نقطــه قــوت جمعیــت دانســت و گفــت: 
تقویت، آموزش و سازماندهی اعضای داوطلب باعث ایجاد فعالیت های 
مؤثر، قوی و کارآمد می شــود. داوطلب بودن در ســازمان هــالل احمر حتی 
برای کارمندان این مجموعــه افتخاری بزرگ بوده تالش هــای ایثارگرانه 
پرســنل و اعضــای داوطلــب در بحران ها و ســوانح قابــل تقدیر و ســتایش 
اســت. مســئولین می تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت خانه هــای هــالل، از 
مشارکت اجتماعی افراد محلی، ارتقا آموزش های محله محور، شناسایی 
دقیق تــر نیازمنــدان و به کارگیــری داوطلبــان در جهــت ارتقــا خدمــات و 
کز شهرســتان ها بهره مند شــوند. این مقام  آموزش هــا در مناطــق دور از مرا
مســئول، ارتقا کیفیــت عملکــرد خانه های هــالل در بخش هــای مختلف 
آموزشــی، امدادی، عام المنفعه و فرهنگــی را بر افزایش تعــداد خانه های 

هالل مقدم دانست.
در ادامــه مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت اســتان، ضمن 
گرانقــدر دکتــر فخــری  گرامیداشــت یــاد شــهید  تبریــک روز داوطلــب و 
زاده بــه  عنــوان فــردی تالشــگر در عرصــه خدمــت، گفــت: فعالیت هــای 
بشردوســتانه در تمــام جهان مورد ســتایش اســت و ایــن موضوع بــا توجه 
به غنای دینــی و فرهنگــی کشــورمان باید ارزش بیشــتری داشــته باشــد. 
داوطلبان در خط مقدم فعالیت های بشردوســتانه هستند و شور و شتیاق 
مســئولین داوطلبان در سطح شــعب و اســتان، در انجام امور عام المنفعه 
و خدمت رســانی بــه نیازمنــدان قابــل تحســین اســت. الهــی، بــا اشــاره به 
آموزه های مذهبی، بی اعتنایی نسبت به نیازمندان و افراد کمتر برخوردار 

جامعه را به دور از منش و اخالق مسلمانان و انسانیت عنوان کرد.    

جمعیــت  در  ولی فقیــه  نماینــده 
هالل احمر در پیامی شــهادت مدیر توانا 
و دانشمند صنعت دفاعی کشور دکتر فخری زاده 
گفــت. متــن پیــام حجت االســالم و  را تســلیت 

ح است:  المسلمین معزی به این شر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»من المومنین رجال صدقوا مــا عاهدو اهلل علیه فمنهــم من قضی نحبه و 
منهم من ینتظر و مابدلوا تبدیال«

دانشــمند و مدیر خدوم ایران اســالمی، دکتر فخــری زاده در راه حق طلبی، 
حفــظ امنیــت و توســعه صنعــت دفاعی کشــور بــه دســت تروریســت های 
جنایت کار و زبون به شــهادت رسید. این دانشــمند متعهد با شهادت خود 

مسیر عزت و ایستادگی را روشن تر از همیشه به همگان نشان داد.
این فرهیختــه بزرگــوار از دانشــمندان صنعت دفاعی کشــور باســابقه مؤثر 
و طوالنــی در ارتقــای توانایی هــای دفاعــی کشــور بــوده و در ایــن راه آثــار 
و خدمــات فراوانــی از خــود برجــای گذاشــته اســت. به شــهادت رســاندن 
دانشــمندان نشــان دهنده خوی پلید و چهــره  واقعی رژیم صهیونیســتی و 
حامیان غربی و دوســتان منطقه ای آنان اســت. اینجانب ایــن واقعه تلخ 
را به مقــام معظم رهبــری )مدظله العالی(، مردم شــریف و قــدردان ایران، 
عالقه منــدان و همرزمــان و خانــواده آن شــهید واالمقــام تبریک و تســلیت 
ک این شــهید گرانقــدر کــه در راه نصرت و  می گویم. بــدون تردید خون پــا
توسعه ایران اســالمی بر زمین ریخته شــد، ثمرات مبارکی در اعتالی کشور 

در پی خواهد داشت.
عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در هالل احمر

8 آذر 1399    

مکتــب  و  عشــق  مدرســه  »بســیج 
شــاهدان و شــهیدان گمنامی است که 
اذان  آن،  رفیــع  گلدســته های  بــر  پیروانــش 
شهادت و رشــادت ســر داده اند.« این فرمایش 
امــام راحــل تفســیری دقیــق و جامع از بســیج و 
تفکر یک بســیجی در صحنه اســت. به راستی 
چــه عنصــری می توانــد یــک انســان را بــر آن دارد تــا در مســیر آرمــان و 
ارزش های الهی و انسانی قدم برداشته و خود را نبیند و دنبال نام و نشانی 

و تمجیدی باشد؟ چیزی جز عشق می تواند باشد؟!
بســیجی عاشــق ارزش هــای الهــی و انســانی ســت، ارزش هــای از جنــس 
عدالت، کمک و توجه به مستضعفین، ایستادگی و مقابله با ظلم استکبار 

و مستکبران عالم، و هر چه خوبی هست، در بسیج دیده می شود.
آری، بســیج مدرســه عشــق اســت. و بســیجیان ایــن عاشــقی را بــه ظهور 
ک باخته اند. آنجا که دشمن بعثی با  رسانده و نشان داده اند که عشــاق پا
حمایت جریان اســتکبار جهانی مرزهای ایران اســالمی را مورد تعرض قرار 
داد، این بســیج بــود که در لبــاس ارتش، ســپاه و نیروهای مردمــی ظهور و 

ک و جنایتکار را از میهن عزیزمان بیرون راند. بروز یافت و دشمن سفا
آری، بســیج مدرسه عشــق اســت. آنجا که دشــمن تکفیری در صدد شد تا 
هتک حریم و حرمت آستان مقدس اهل بیت علیهم السالم صورت دهد، 
این بســیج بود که با ارتقــاء کمی و کیفی خــود حال به صــورت یک جریان 
الهی و بین المللی در آمده و بسیج در قالب تیپ فاطمیون برادران افغانی، 
کســتانی، حشــد الشــعبی بــرادران عراقــی و همه  تیــپ زینبیون بــرادران پا
و همه با همان تفکر و آرمان جمع شــده و با فرماندهی ســردار رشــید اســالم 
ک و خون آشــام تکفیری را به زباله  شهید حاج قاسم سلیمانی دشمن سفا

دان تاریخ پرت کردند.
آری، بســیج مدرســه عشــق اســت. که عاشــقانی چون شــهید ســردار حاج 
قاســم ســلیمانی را تربیــت کــرد. و حــال کــه دشــمن در قالب یــک ویروس 
منحوس امنیت سالمت، بهداشت و در نتیجه امنیت روانی جامعه ایران 
اسالمی مان را مورد حمله و هجمه قرار داده، باز هم بسیج این بار در قالب 

مجاهدان و مدافعانی در نظام مقدس سالمت تجلی پیدا کرده است.
آری، بســیج مدرســه عشــق اســت. چیــزی جــز عشــق می توانــد باشــد که 
پزشــک، پرســتار و دیگر کادر محتــرم درمانی خــود را در خط مقــدم دفاع از 
ســالمت قرار دهد تا خانواده ای دیگر مبتــال و یا داغدار نگــردد. در این چند 
ماه گذشــته چه عزیزانی از نظام ســالمت را از دســت دادیم که حضورشان 
جهادی و با عشــق بــود. امیــدوارم این مســیر که با انقالب اســالمی شــروع 
شــد، با تشــکیل جبهه نهایی مســتضعفین در برابر مســتکبرین به انقالب 

مهدوی و استقرار حکومت مهدوی )عج( متصل گردد.       

 حجت االسالم و المسلمین عباس دشتی
 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان بوشهر
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    آن زمــان کشــور در جنگ 8 ســاله دفاع مقــدس بود، 
شما هم به جبهه رفتید؟

بله، همان سال از طرف جمعیت مأمور شــدم تا در کرمانشاه 
نقاهتگاهــی بــرای مجروحــان جنگی برپــا کنم، مــن هم به 
همراه 10 نفر از پرسنل به کرمانشاه اعزام شدم و در کرمانشاه 
یک ســیلوی بزرگ را تبدیل به نقاهتگاه کــرده بودند و 270 

تخت را برای مجروحان آماده کردیم. 
فردای همــان روز نقاهتــگاه بمباران شــد و من و افــرادی که 
در نقاهتگاه بودیــم به ســمت کانال هایی که حفر شــده بود 
حرکت کردیم و هر کســی خــود را بــه درون کانالــی انداخت، 
ج شدیم تیربار به سمت من شلیک  زمانی که از نقاهتگاه خار
می کــرد و تیرهایــی کــه بــه اطــراف پاهایم شــلیک می شــد را 
گهــان حفره ای  می دیــدم اما به بدنــم برخوردی نداشــت، نا
دیــدم و بــه درون حفره شــیرجه زدم حــدود 15 پله به ســمت 
گهــان دیــدم دو نفر در ایــوان کوچکی  پایین ســقوط کردم نا
ایســتاده اند من هم رفتم بینشــان ایســتادم تا زمانی که آژیر 
پایان بمباران به صدا درامد. بعــد از صدای آژیر وارد محوطه 
نقاهتگاه شــدم و دیــدم آمبوالنس به گوشــه ای پرت شــده، 
هــر کــدام از وســایل در جــای دیگــری افتــاده بود، شیشــه ها 
شکســته و روی زمین ریخته شــده اســت، من در این حادثه 
دچــار جراحت خاصــی نشــدم امــا از شــدت ســنگینی حادثه 

مدتی در شوک بودم.  

    خاطره ای که یادآوری آن برایتان تأثر برانگیز باشد..
ک نمی شــود مربــوط بــه  کــه از ذهنــم پــا یکــی از خاطراتــی 
تالش هــا و کمک هــای جانانــه مــردم در زمــان هشــت ســال 
دفاع مقدس اســت، وقتی بــرای کمک بین مــردم می رفتیم 
از هیچ چیز برای کمک دریغ نمی کردند، زنان و دخترانی که 
با دیدن مــا بدون درنــگ طالهای خــود را در ماشــین مربوط 
جمــع آوری می انداختند و حتــی زمانی که به عنــوان رئیس 
جمعیــت هــالل احمــر بندرترکمــن فعالیــت می کــردم در یک 
دوره 17 کامیــون کمک های مردمــی جمع آوری کــردم و به 

منطقه ارسال کردم که در آن زمان عدد بسیار بزرگی بود. 

    کمی در مورد حسی که به هال احمر دارید بگویید.
عشــق من هالل احمر اســت، خون مــن به رنگ هــالل احمر 
اســت، تا زنده هســتم بــرای جمعیــت هــالل احمر بــا افتخار 

انجام وظیفه می کنم.

    چه توصیه ای به جوانان جمعیت هال احمر دارید؟
 الزمــه کار کــردن در هــالل احمــر عشــق بــه همنــوع اســت، 
جوانان ســعی کنند کتاب هــالل احمــر را خوب بخواننــد و با 
رسالت هالل احمر آشنا شــوند، وقتی پای عشــق وسط بیاید 
کار کردن شــیرین تر می شــود، چرا کــه امداد و نجــات وظیفه 

مهمی است و باید به خوبی انجام شود. 

    حرف آخر؟
من به همکاران هالل احمــری  وصیت کــردم روزی که فوت 

کردم من را کنار یکی از زمین های هالل احمر دفن کنند.       

وقتی پای عشق وسط بیاید 
ݡکار ݡکردن شیرین تر می شود

روایتی از 62 سال خدمت عاشقانه در هالل احمر

62 ســال زندگی در کنار خانواده بزرگ هالل احمر از عهده 
هر کسی بر نمی آید جز فردی عاشق و از جنس هالل احمر، 
کســی که اهدافش با رســالت هالل احمر از یک جنس باشد. وقتی 
نــام هــالل احمــر را بــه زبــان مــی آورد چشــم هایش بــرق عجیبــی 
می زنــد، رد پــای گــذر عمر بــه شــکل چروک هــای ریــز و درشــتی بر 
چهره اش نمایان است اما طنین صدایش و شوخ طبعی اش نشان 
از جوانــی دلــش می دهــد. »منصــور دادور« دبیــر کانــون بازنشســتگان جمعیــت هــالل احمــر 
گلستان، پیرمردی دوست داشتنی و خوش سخن است که 62 سال از عمر 84 ساله خود را در 
جمعیت هالل احمر گذرانده است. دفترچه خاطرات 62 ســاله اش را ورق زدیم، خاطراتی که 

همه صفحاتش مملو از عشق به هالل احمر است. 
 

    در چه تاریخی وارد جمعیت هال احمر شدید؟
غ شــدم  به مدت یــک ماه در کارخانه قند و شــکر مشــغول به  زمانی کــه از خدمت ســربازی فار
کار شــدم اما کار در آنجا به دلم نمی نشســت، از طرفی از فعالیت های هالل احمر خبر داشتم و 
می دانستم که کارهایی که انجام می دهند عام المنفعه است و خدماتش بیشتر به محرومان 
و نیازمندان اختصــاص دارد، به همین دلیــل همه عزم خــودم را جزم کردم تا مــن هم در این 
مســیر گام بردارم و همراه پدرم نزد حاج آقا میر شــهیدی رئیس جمعیت هــالل احمر آن دوران 
رفتم و تقاضای کار کردم، در نهایت در خرداد ماه ســال 1340 به عنوان ماشــین نویس کمک 
به امور دبیرخانه اســتخدام شــدم اما در نهایت در سال 63 پست ریاســت جمعیت هالل احمر 

بندرترکمن را تحویل گرفتم. تا سال 67 نیز مشغول به خدمت بودم.

 مونا قاسمی، استان گلستان، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جمعیت هالل احمر

طاّلب یاریݡگر
و شستشــوی وســایل منزل روســتائیان وانجــام برنامه های گزارشی از مشارکت روحانیون در کمک به سیلزدگان اخیر

فرهنگی بــوده اســت.« بنا بــه گفته ایــن مســئول اغلب این 
روحانیون داوطلب دوره امدادگری را طی کرده اند.

یکی از طــالب حاضــر در ایــن منطقــه می گویــد: در شــرایطی 
بحرانی، مشاهده کردم که همه مردم مخصوصًا جوانان به 
شدت مشــغول فعالیت برای نجات خانه و تخلیه آب بودند 
اما وقتــی متوجــه حضــور ما شــدند، بــه اصــرار می خواســتند 
مــا را به خانــه خود ببرنــد و از مــا پذیرایــی کنند؛ همیــن رفتار 
صمیمانه باعــث می شــود انگیزه مــا برای خدمــت مضاعف 
شــود. بنا به گفتــه این طللبــه جــوان اعضای کانــون طالب 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان جهــت کمک رســانی به ســیل 
زدگان در شهر وحدتیه و روستای شول و به ویری شهرستان 

دشتستان حاضر شدند.

     نمایش همدلی
 حضــور گروه هــای داوطلــب، جهــادی و مردمــی در مناطــق 
ســیل زده، باز هم روحیــه همبســتگی و اتحاد ملــی را متجلی 
کــرد. در ایــن میــان حضــور روحانیــون در مناطــق ســیل زده 
کنون آمــار دقیقی از میــزان حضور  بســیار چشــمگیر بود. اما تا
روحانیــون و طالب حوزه هــای علمیــه در مناطق ســیل زده و 
رونــد کمک رســانی آنها به مــردم خســارت دیده جمــع آوری و 
ارائه نشده اســت. دلیل این موضوع این است که روحانیون 
نیز همانند سایر اقشار مردم به صورت خودجوش وارد میدان 
گرچــه گروه هایی از  کمک رســانی به مردم ســیل زده شــدند. ا
روحانیون به صورت خودجوش وارد مناطق ســیل زده شدند 
اما تعــداد بیشــتری از طریق در قالــب کانون طــالب جمعیت 

هالل احمر به مردم خسارت دیده کمک کرده اند.    

»مشارکت طالب و روحانیون در امدادرسانی سیل اخیر« موضوعی است که این روزها 
کنش های مثبت مواجه شــده اســت.  در میان کاربران فضای مجازی و رســانه ها با وا
تیتر خبر هم این بود: »طالب یاریگر«. عکس هم تصویری از تعدادی از طالب را نشان می دهد 
که با حضور در یکی از مناطق سیل زده اقدام به ارائه خدمات می پردازند. خبر و تصویری که در 

کنش های بسیاری در شبکه های اجتماعی همراه شده است. روزهای اخیر با وا
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر برخــی از 
کاربــران در توصیف ایــن اتفــاق نوشــته اند و آن را تابلویــی دوست داشــتنی از مردم ایــران که 
نشــان دهنده وحدت میان آنها است، دانســتند. برخی دیگر هم حضور روحانیت بدون هیچ 
توقعی و تنها بر اساس تکلیف و رسالت ذاتی خود در دفاع از اسالم و انقالب را برگرفته از تعالی و 
آموزه های دینی عنوان می کنند. انتشــار عکس هایی از روحانیون خندان و روحانیونی که در 
فعالیت های اجتماعی همراه شــدند، در ســال های جدیــد در فضای مجازی بــا بازخوردهای 

بسیاری همراه شد.
بیش از 20 روز اســت که ســیل در نقــاط بســیاری از کشــور خســارات های را به دنبال داشــته و 
همچنان در برخی از نقاط سیل زده خانه و کاشانه مردم و جان آنها را تهدید می کند، تهدیدی 
که نیازمند توجه جدی مســئوالن و حضور امدادگران، ســمن ها و حمایت های مردمی اســت. 
اما بــا وجود اینکه ســیل شــرایط بــه شــدت دشــوار و ســختی را ایجــاد کــرده امــا روح همدلی و 
همبستگی همچنان در میان اقشار مختلف جامعه موج می زند. موضوعی که حجت االسالم 
و المسلمین دشتی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان به آن اشاره 
دارد. دشتی با اشاره به استقبال روحانیون و طالب استان بوشهر از حضور در مناطق عملیاتی 
خاطر نشــان کرد: »طــالب عضو جمعیــت هالل احمــر در قالب گــروه 15 نفــر به ارائــه خدماتی 
همچون تخلیه آب، اسکان اضطراری و التیام بخشــی روحی مشغول هستند. بخش اعظم 
اقدامات کانــون طالب هالل احمر اســتان، تخلیــه گل والی از منازل، تعمیر وســایل ضروری 
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اعالم اسامی نفرات 
برتر »جشنواره 
ݡگام دوم انقالب« 
 جشنواره گام دوم با هدف اشاعه فرهنگ و مفاهیم 
بشر دوســتی، در رشــته های تدوین، ســرایش شعر و 
سرایش سرود در گروه سنی 12 تا 29 ســال برگزار شد که 15 اثر 

به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
دکتر محمد گلفشــان رئیس ســازمان جوانــان جمعیت هالل 
احمــر در خصــوص ایــن جشــنواره گفــت: اطالعات و پوســتر 
این جشــنواره در وب ســایت ســازمان جوانــان و همچنین به 
کز وابســته به جمعیت هالل احمر، ماننــد پایگاه ها،  تمام مرا
کز ورزشــی و فرهنگی، ســایت دانشــگاه ها و  داروخانه هــا، مرا

همچنین در فضای سایبری در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
همانگونه کــه مقام معظــم رهبــری جوانان را محــور تحقق 
نظام پیشرفته اسالمی دانسته اند، سازمان جوانان جمعیت 
هــالل احمــر اقــدام بــه برگــزاری جشــنواره گام دوم انقــالب 
کرد. ایــن جشــنواره با هــدف اشــاعه فرهنگ و مفاهیم بشــر 
دوســتی، در بخش هــای تدویــن، ســرایش شــعر و ســرایش 

سرود  برگزار شد. 
از بین 300 اثر با موضوع بیانیه گام دوم انقالب 15 اثر در ســه 
رشــته، از اســتان های آذربایجــان شــرق و غربــی، اصفهان، 
چهارمحال وبختیــاری، خراســان جنوبی، فــارس، همدان، 
هرمزگان و یزد به عنوان اثرات برتر شــناخته شــدند. اســامی 

ح زیر است: نفرات برتر در بخش های مختلف به شر
    نفرات برتر بخش تدوین شعار:
1. محدثه بابازاده از استان آذربایجان شرقی
2. پروین رفیعی از استان اصفهان
3. موسی رئیسی نسب از استان هرمزگان
4.    فاطمه فراست از استان فارس
5.   میبدی از استان یزد
    نفرات برتر بخش شعر:
1. علی شهودی از استان آذربایجان شرقی
2. مرتضی طوسی از استان آذربایجان شرقی
3.  شکوفه فرجی از استان چهارمحال وبختیاری
4. محمدحسین راهپیما از استان خراسان جنوبی
5. مراد طاهر نیا از استان همدان
6.   راحله مکاری از استان هرمزگان
    نفرات برتر بخش سرود:
1. حنانه نجفی از استان آذربایجان غربی
2. سینا سیف پور از استان اصفهان
3. مهدی سپاهی از استان هرمزگان

4. زهرا غالم زاده مهرآبادی از استان یزد    

سرپرست مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور:

نماینده ولی فقیه
و امام جمعه همدان
 داوطلب هالل احمر شد

هالل احمر
نمونه بارز خدمت صادقانه 

به مردم است

به مناسبت روز جهانی »داوطلب« مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
همدان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان ضمن گرامیداشــت روز جهانی »داوطلبان«، بــا وی دیدار و گفتگو 

کردند.
علی ســنجربیگی با اشــاره به اقدامات اعضــاء داوطلب هــالل احمر گفت: 
داوطلبــان هالل احمــر کمک به  همنــوع و  تکریــم دیگران و دســتگیری از 

نیازمندان را وظیفه شرعی و انسانی خود می دانند.
وی با ارائه گزارشــی از عملکرد داوطلبان این جمعیــت در مبارزه با بیماری 
کرونــا ویروس در ســال جــاری، خاطرنشــان کــرد: ضدعفونــی و گندزدایی 
خیابان هــای شــهر همــدان و نهاونــد، توزیــع 10 هــزار بســته بهداشــتی به 
بیماران خاص، اهدای 4 هزار و 500 بسته معیشتی، هرکدام به ارزش 300 
هزار تومان، واریز مبلغ 30 میلیون ریال به حســاب یک هــزار نفر از متاثران 
بیماری کرونا )در مجموع 3 میلیارد ریــال( از دیگر اقدامات داوطلبان این 

جمعیت بوده است.
نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعــه همدان نیز با اشــاره بــه این که 
خدمــت رســانی از موضوعاتــی اســت کــه در قــرآن و روایــات ما بســیار مورد 
توجه قــرار گرفته اســت افــزود: هالل احمــر بایــد بتواند بــا ترویــج  فرهنگ 
خدمت رســانی کــه برگرفتــه از ارزش های انســانی و الهی اســت دیگــران را 

برای حضور در این عرصه جذب کند.
 آیــت اهلل شــعبانی بــا بیــان اینکه ترویــج فرهنــگ خدمــت رســانی و انجام 
اقدامات جهادی، اشاعه ارزش الهی و انسانی است، گفت: تالش اعضای 
داوطلبان هالل احمر در سال جاری چشــمگیر و قابل تقدیر است و جا دارد 

روز داوطلب را به تک تک این عزیزان تبریک بگوییم.
در پایان ایــن دیدار آیــت اهلل شــعبانی نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام 
جمعه همدان با پوشیدن لباس هالل احمر و تکمیل فرم داوطلبی به طور 

رسمی عضو این نهاد مردمی شدند.    

سرپرســت مرکز بزرگ اســالمی شــمال کشــور با حضــور در هــالل احمر 
استان گلســتان با حجت االســالم والمســلمین مهدوی مسئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
کید بر استفاده از  در این دیدار حجت االسالم و المســلمین نوعلی دیلم با تا
ظرفیت جوانان هالل احمر در برنامه های فرهنگی گفت: زمینه و ظرفیت 
بســیار مناســبی از برنامه ها و فعالیت های مرکز بزرگ اســالمی شمال کشور 

وجود دارد که می تواند مورد حمایت و همکاری قرار گیرد.
وی با اشــاره به راه انــدازی کمیتــه اقشــار و جوانــان در مرکز بزرگ اســالمی 
شــمال کشــور، افزود: با توجه به راه اندازی کمیته اقشــار و جوانــان در این 
مرکز یقینًا با تعامل میان دو سازمان می توان از ظرفیت جوانان هالل احمر 
نیــز در برنامه هــای فرهنگی اســتفاده کــرد. سرپرســت مرکز بزرگ اســالمی 
شــمال کشــور در ادامــه ضمــن قدردانــی از زحمــات مجموعــه هــالل احمر 
تصریح کــرد: مجموعه هــالل احمر نمونــه بارز خدمــت صادقانه بــه مردم 
اســت و همه باید تالش کنیم تــا در همراهــی این مجموعه، بهــره معنوی 

الزم را دریافت نماییم.
حجــت االســالم والمســلمین دیلــم گفــت: جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
گلســتان همواره در بحران ها حضوری فعال داشته و ما شاهد زحمات این 
مجموعه بوده ایم. خدمت در این نهاد هم با توجه به بعد خدمت رســانی 
به محرومــان و نیازمندان و هم فعالیــت در زمان حوادث از اهمیت بســیار 

زیادی برخوردار است.
وی با اشــاره بــه اینکه جوانــان ما ثابــت کرده اند کــه برای خدمت رســانی 
بــا جــان و دل پــای کار هســتند، خاطــر نشــان کــرد: ایــن نشــان می دهــد 
کــه جوانــان عزیزمــان باطــن و فطــرت الهــی خــود را حفــظ کــرده و در راه 

خدمت رسانی به هم نوع خود مشتاق هستند.
در ادامــه ایــن دیــدار، حجــت االســالم والمســلمین مهــدوی بــا اشــاره بــه 
ظرفیت هــای ارزشــمند هــالل احمــر بــه ویــژه در حوزه هــای داوطلبانــه، 
جوانان، طالب و ... اعــالم آمادگی کرد بتوان در زمینه هــای فرهنگی و به 

ویژه ترویج فرهنگ خدمت به همنوع همکاری و برنامه ریزی کرد.    

برݡگزاری دومین 
یادواره شهدای 

امدادݡگر هالل احمر 
استان هرمزݡگان

دومین یادواره شهدای امدادگر جمعیت 
هالل احمر استان هرمزگان در آستانه روز 
جهانی داوطلبان در بندرعباس برگزار شد. در این 
یادواره کــه به منظور ترویج فرهنــگ ایثار، از خود 
گذشتگی و احترام به مقام واالی شهدای انقالب 
و هالل احمر برپا شد، حجت االســالم والمسلمین 
هادی شهابی، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هــالل احمــر اســتان هرمــزگان گفت: 
ترویــج روحیــه امدادگــری و از خــود گذشــتگی در 
هــالل احمــر نیازمنــد یــادآوری و شــناخت کامــل 
از روحیــات  بــزرگ مردمــی  نهــاد  ایــن  اعضــای 
شــهدای زمان جنگ اســت که در دفاع از میهن و 

اهداف واالی انقالب از جان خود گذشتند.
وی با اشــاره به اینکه زنده نگه داشــتن یاد شهدا 
وظیفــه ای دینــی و ملــی اســت، افــزود: شــهدا بــا 
گذشــتن از جــان خویــش، مفهــوم عینــی خدمت 
بــه خلــق را بــه مــا نشــان داده انــد و مــا موظیفــم 
برای پاسداشــت هدف مقدس آنها، در گســترش 

فرهنگ ایثار بکوشیم.
روایتگری سرهنگ پاســدار جهانداری از روزهای 
دفاع مقدس و مدیحه سرایی از دیگر برنامه های 
جمعیــت  امدادگــر  شــهدای  یــادواره  دومیــن 

هالل احمر بود.    

فرصت شرکت در مسابقه پیامکی 
شماره  گذشته ماهنامه »مهروماه«

تا  پایان دی ماه تمدیدشد.
به دلیل تعطیالت اداری مربــوط به کرونا  که 
نسخه فیزیکی آبان ماه )شــماره 25( دیرتر از 
موعــد بــه دســت مخاطبــان رســیده اســت، مهلــت 
شــرکت در مســابقه شــماره های 25 و 26 ،  پایان دی 
ماه خواهد بود. همچنین همکاران محترم می توانند 
نســخه دیجیتالــی نشــریه را هــر مــاه از روی ســایت 

جمعیت مطالعه و در مسابقه شرکت نمایند. 



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     30   دی

ازنظررهبرمعظمانقالب،حجابجزوکدامیکازمؤلفههایزیراست؟01
1. اقتدار ملی       2. امنیت ملی          3. مصلحت اجتماعی            4. اخالق فردی

02
چرابهدورانقبلازظهوراسالمدرعربستان،»عصرجاهلیت«گفتهمیشود؟

1. بی سوادی        2. انحطاط اخالقی       3. بت پرستی        4. زنده به گور كردن دختران

آیتاهللخامنهایدرشرححدیثکدامیکازائمهاطهار،»کمکبهمردم«راجزوحسنخلقدانستهاند؟03
4. امام رضا)ع( 1. امام صادق)ع(       2. حضرت علی)ع(           3. امام باقر)ع(          

مقدمهکتاب»فاطمهالزهرا)س(،وترفیغمد«راچهکسینوشتهاست؟04
3. آیت اهلل جوادی آملی           4. شهید مطهری 1. امام موسی صدر        2. شهید بهشتی           

05

06

نخستینشناسنامهدرایرانبهنامچهکسیصادرشدهاست؟07
4. علی 3. فاطمه              1. زهرا            2. محمد            

08
ازکداماتفاقبهعنوانجرقهسقوطسلطنتپهلویدرسال1356نامبردهمیشود؟

1.آتش سوزی سینما ركس آبادان      2.جمعه سیاه تهران     3. قیام كفن پوشان ورامین        4. تظاهرات 19 دی در قم

کدامشخصیتدررمان»تشریف«بهازبینرفتنبیماریناشناختهواگیردارکمکمیکند؟
2. مصطفی           3. نصراهلل        4. سید چراغ 1. دكتر بهداری     

مسجد»کرامت«کهیکیازکانونهایمبارزهعلیهطاغوتبودهدرکدامشهرواقعشدهاست؟
2. مشهد مقدس         3. اصفهان               4. تهران 1. قم         

درنگ 5 منتشر شد
»تأملی ݣݣݣدر ݣݣامݡکاݣݣن ݣݣهاݣݣی ݣݣݣݣیاݣݣری   ݣݣݣݣݣݣݣݣݡگرݣݣی ݣݣݣدر ݣݣݣݣاݣݣدبیات« 

کبری دیزگاه- از سلسله نشست های »امداد و اخالق« گفتاِر ابراهیم ا متِن ݣݣݣ2 
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