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عترت

ُجُل َمــا َیُنوُبــُه َو َیْکِظَم َما  ْن َیْحَتِمَل الّرَ
َ
ْبــُر أ می فرماینــد: »الّصَ

ُیْغِضُبه ؛ صبر آن است که انسان گرفتارى و مصیبتی را که به 
او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد«

البتــه منظــور از خشــم در ایــن روایــت، خشــم غیرمقدســی 
گاهانــه عمل کنــد و نه  اســت که موجب می شــود انســان ناآ
کاهانه به کار گرفته شــود. حضرت  خشــمی که در راه خدا و آ
زینــب؟س؟ بهتریــن خودکنترلــی و صبــر را در شــدیدترین 
کردنــد بــه ثبــت  کــه بــا چشــم خــود نظــاره  مصیبت هایــی 
رسانده اند. ویژگی نخســت برای ما آن است که بحران های 
شــخصی را به خوبی و صبورانــه مدیریت کــرده و بر مصایب 

شخصی مان صبر پیشه کنیم.
 

هنرآمادهسازینیروهایداغدیدهوبحرانزده
عقیله بنی هاشــم، تنها مســئول خــود و داغ هایی کــه بر دل 
داشــت نبود بلکه مهمتر از آن، بــه عنوان بزرگتر و سرپرســت 
قافلــه داغدیــدگان عاشــورا، وظیفــه ســنگین سرپرســتی و 
پرســتاری خیــل یتیمــان، زنــان و کــودکان داغدیــده را نیز بر 
عهده داشــتند. زینب؟س؟ در این شــرایط ســخت بــه خوبی 
و با روحیه بســیار قوی کــه از ایمان ناب و مســتحکم خود به 
خدای متعــال و هــدف مقدســی کــه در آن گام برداشــته بود 
ناشــی می شــد، ضمن روحیــه دادن بــه زنــان، از کمــک آنها 
بــرای مدیریــت یتیمــان و ضعیف ترها بهره بــرد و خــود نیز از 

تمام توانش در این باره اســتفاده کرد. یعنی در ســخت ترین 
شــرایط و بــا کم تریــن امکانــات از بازماندگانــی کــه خــود بــا 
مصیبت هــای فــراوان دســت و پنجــه نــرم می کردنــد بــرای 

مدیریت قافله سوگواران کربال بهره برد.

بحرانترورهویتوماهیتجهادعاشورایی
غیر از حــوادث تلخی کــه در میدان عاشــورا اتفاق افتــاد و تعدد 
مصایــب از دســت دادن عزیزان بــرای قافله عاشــوراییان را به 
دنبال داشــت، دشــمنان به دنبــال روایــت وارونــه و مطابق با 
اهداف پلید و جنایتکارانه خود از حماســه عاشــورای حســینی 
بودنــد و ایــن، بحرانــی بــه مراتب ســهمگین تر بــود کــه واقعه 
کربــال در کربال بمانــد و به دنیــا صادر نشــود. بدتر آنکه، عاشــورا 
را بــه نام پیــروزی بــر خروج کننــدگان بر خلیفــه تقلیــل دهند یا 
اینکــه دشــمن، حماســه حســینیان را به ســود خود صــادر کند 
یا از آن چماقی ســازد بــرای ارعاب کســانی که قیــام علیه ظلم 
و بی دینــی آشــکار یزیدیــان را در ســر می پروراندنــد. در این اثنا 
حضــرت زینــب؟س؟ همچــون فرماندهی خبــره در جنــگ نرم 
و تبلیغاتی که دشــمنان بــه راه انداخته بــود نه تنهــا مرعوب و 
تسلیم این القائات پوچ نشــد بلکه میدان بحران را به فرصت 
تبلیــغ حقایــق عاشــورا و دمیــدن روح مقاومــت در دل هــای 
به خواب رفتگان و تزریق خون قیام در رگ های تاریخ بدل کرد 

گر زینب نبود. و برای همین است که: کربال در کربال می ماند ا

دشمنان به 
وایت  دنبال ر

ونه و مطابق  وار
با اهداف پلید 
و جنایتکارانه 

خود از حماسه 
عاشورای حسینی 

بودند و این، 
بحرانی به مراتب 

سهمگین تر بود 
کربال در  که واقعه 

کربال بماند و به 
دنیا صادر نشود

توانمدیریتدرونیوصبربرمصیبتهایشخصی
مدیریــت خــود در هنــگام بــروز مصیبت هــا، اولیــن ویژگــی 
بحران هــا  در  کــه  کســی  بحران هاســت.  مدیریــت  بــرای 
صبــر و روحیه خــود را از دســت دهــد و منفعالنــه عما کنــد، از 
ابتدایی تریــن بایســته های مدیریــت بحــران به دور اســت. 
حضرت زینب؟س؟ داغ هجــده نفر از عزیزتریــن اقوامش را با 
چشم خود دید. این مســأله به خودی خود بحران شخصی 
سنگینی است که نیازمند مدیریتی درونی است که شخص 
بتواند بــا این حجم از مصیبــت کنار آمده و لحظه ای تســلط 
بــر روح و رفتــار خــود را از دســت ندهــد. مهارتــی کــه نشــان از 
رشــد فوق العــاده روحی و ایمــان قوی شــخص دارد. تســلط 
بــر چنیــن مصائبــی نشــان از اعتقــاد راســخ فــرد بــه مانایــی 
آخرت، در عین اعتقــاد به گذرا بودن این دنیــا دارد؛ چنانکه 
َواِئَها 

ْ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایــد: »َفَصْبرًا َعَلی ُدْنَیا َتُمــّرُ ِبَل

ْحاَلِمَهــا َتْنَســِلخ ؛ در برابــر دنیایــی کــه گرفتــارى آن، 
َ
َکَلْیَلــٍة ِبأ

مانند خواب هاى پریشان شب می گذرد شکیبا باش«
آنــان که دنبــال فایده ایمــان به خدا هســتند بایــد بدانند که 
اولین اثر ایمان، قــدرت روحی اســت که از تکیــه و اعتماد به 
قــدرت بی نهایت خــدای متعــال ناشــی می شــود و در اثر آن، 
شــخص مؤمــن می توانــد در ســخت ترین مصیبت هــا زمــام 
امور خــود را به دســت گرفتــه، صحیح ترین انتخــاب و عمل 
را داشــته باشــند، چنانکــه امــام علــی؟ع؟ در توصیــف صبــر 

تعدد بحران هایی که حضرت زینب؟س؟ با آن روبرو بود را می توان در جریان عاشــورا 
مشــاهده نمود. با توجه به آنکه مهار هر یک از این بحران ها به تنهایی نیاز به فهم و 
توانمندی جدی دارد، تبدیل آنها به فرصت های بزرگ برای پیشــبرد اهداف حق طلبانه نیز 

اهمیت بسیاری دارد.
منظور از بحران های چندضلعی آن است که شرایط به گونه ای باشد که چندین بحران در یک 
برهه زمانی یکجــا و همزمان در یک واقعــه بروز یابند. به جــرات می توان واقعه عاشــورا را از این 
دست بحران ها و بلکه نمونه ای منحصر به فرد از آن جمله دانست که در طول تاریخ نمونه ای 
برای آن یافت نمی شــود. بر این اســاس، مدیریت بحــران حضرت زینــب ؟س؟ می تواند الگوی 
کنون با برشــمردن اضــالع متفاوت این بحــران در پی  ممتاز مدیریت بحران ها شــمرده شــود. ا

کاوی قدرت مدیریتی فوق العاده حضرت زینب؟س؟ هستیم. وا

مؤلفه های ݣݣالݡگوی
مدیریتی ݣݣݣݣحضرت ݣݣݣزینب؟س؟
در بحران های ݣݣچندضلعی
محسن رفیعی وردنجانی

28
زندگی سالم
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زندگی سالم

     ۱. شیر  خامه مالیم 
ایــن نوشــیدنی مناســب بــا ترکیبــات طبیعی اش 

خواب و آرامش را تقویت می کند.
یک فنجان شیر گرم

یک عدد مغز گردو خورد شده
یــک قاشــق غذاخــوری گیــاه پروانه نخــودی به 

صورت پودر
یک قاشق غذاخوری شربت افرا

یک چهارم قاشق غذاخوری دارچین
گاندا یک چهارم قاشق چایخوری پودر آشوا

گاندا دارای خــواص فوق العادی اســت  گیاه آشــوا
کــه در درمــان فشــار، اســترس، خســتگی، کمبود 
انرژی، دشواری در تمرکز تاثیر فوق العادی دارد به 
گونه ای که هندی ها به آن جیســینگ می گویند. 
گیاه پروانه نخودی دارای خواص فوق العاده ای 
در زمینه اســتحکام مو، درخشــان کننده پوست، 
درمان مشکالت ادراری، بهبود بینایی، تحریک 
آنتــی  منبــع  بــدن،  ســم زدایی  خــون،  گــردش 
کسیدان، کندکننده روند پیری، افزایش سیستم  ا
ایمنی بــدن و عــاری از کافیین اســت. شــربت افرا 
نیز به عنــوان نوعی شــیرین کننــده طبیعی مانند 
عســل اســتفاده می شــود. ایــن شــربت داری ۲۴ 
کســیدان اســت و خــواص ضــد پیری و  نوع آنتی ا
جلوگیری از ســرطان دارد. همچنین برای درمان 

سرماخوردگی بسیار مناسب است.

ته چای ترش      2. نوشیدنی ال
 با عصاره گل رز:

یک مکعب سه سانتی زنجبیل
دو کیسه چای هیبیسکوس یا ترش

یک دوم قاشق غذاخوری دارچین
یک قاشق غذاخوری شیرین کننده

یک فنجان شیر و کمی جو دوسر
یک دانه غنچه گل محمدی 

دو قطره گالب
یک سوم فنجان آب

چای ترش دارای خواص کاهنده قند و فشــارخون 
همچنین کلسترول است. 

ایــن چــای بــرای داشــتن کبــدی ســالم و درمان 
گرفتگی ها بسیار موثر اســت. ضدافسردگی است 
و تشــنگی را تا حد زیــادی کاهش می دهــد از این 
جهت در  بین ورزشــکاران بســیار محبوب اســت 
و دارای خواص ضدپیری اســت. یک نوشــیدنی 
دلپذیــر کــه بــرای قبــل از خــواب بســیار مناســب 

است.

     3. چای کالسیک
سه قاشق غذاخوری چای سیاه
هفت سانت زنجبیل تازه نازک

یک دوم قاشق غذاخوری عسل
یک غالف هل سبز

دو چوب دارچین
چند دانه میخک

۳ فنجان شیر
۳ فنجان آب

زنجبیــل دارای ۱۷خاصیــت مختلــف همچــون 
از بین برنــده جای زخــم و لک، آنتی هیســتامین 
کســیر  طبیعی و مناســب بــرای درمــان آنفوالنزا و ا

جوانی و برطرف کننده درد عضالت است.
 گیــاه هــل دارای خــواص درمانــی بیماری هایــی 
چون افسردگی، دیابت، ســالمت دهان، افزایش 

اشتها و کاهش فشار خون است. 
دارچیــن نیز بــرای جلوگیــری از آلزایمــر و عفونت، 
تقویت عملکرد بدن و درمان بیماری های قلبی، 

گردش خون و سردرد بسیار مناسب است.

پیشــنهاد می کنیم برای فصول ســرد ســال چند مدل نوشــیدنی گرم یاد بگیرید تا گاهــی انها را 
تهیه کنید و در کنار اعضای خانواده میل کنید. بســیاری از گیاهــان در طبیعت وجود دارند که 
با وجود خواص فراوان شــاید برای بسیاری از ما نا اشــنا باشــند و از خواص فوق العاده انها غافل شویم. 

در ادامه با ما همراه باشید تا طرز تهیه چند دمنوش پاییزی را بخوانیم.

۶ نوشیدنی  ݣݣݡگرم ݣݣحاوی
شیر و مواد مقوی ݣݣبرای ݣݣپاییز

ته عصاره اسطوخودوس      2.  ال
دو قاشق غذاخوری اسطوخودوس

یک قاشق غذاخوری عسل
یک قاشق غذاخوری عصاره وانیلی

سه چهارم لیوان شیر
یک فنجان آب 

گیــاه اســطوخودوس بــرای بیماری هــای ســینه، 
سرفه و گیاه مقوی برای ضدعفونی کردن ودرمان 
ح، تقویت کننده بدن،  آسم اســت. در خواص مفر
قلب، مغز، احشــا و اقــوای ظاهری و باطنــی بدن، 
بازکننــده گرفتگی هــای عروقــی و مســهل بلغــم و 

سودا به خصوص سودای مغز است.

     3. نوشیدنی شیر وانیلی
یک قاشــق غذاخــوری جوانــه بابونه یا دو کیســه 

چای بابونه
دو قاشق غذاخوری جوانه های اسطوخودوس

یک قاشق غذاخوری شربت عسل یا افرا
یک چهارم قاشق غذاخوری عصاره وانیل

یک دوم لیوان شیر
عصاره وانیــل دارای ۲۷ خاصیت شــگفت انگیز از 
جمله سرشار بودن از مواد معدنی، ضدافسردگی، 
کســیدان،  کتری،دارای آنتی ا دارای عامــل ضدبا
کلســترول و ضــد ســرطان  کاهــش  ضدالتهــاب، 
اســت. ایــن نوشــیدنی آرامبخــش، بــه داشــتن 

خواب شبانه خوب کمک می کند.

      5. نوشیدنی شیر بنفش
یک قاشق غذاخوری پودر میوه اژدها 

دو فنجان شیره بادام
دو قاشق غذاخوری شربت افرا

یک عدد هل
یک دوم قاشق غذاخوری دارچین

یک عدد مغز گردو خورد شده
یک چهارم قاشق غذاخوری عصاره وانیل

شیره بادام کم کالری و سرشــار از ویتامین  Eاست 
و همچنیــن منبــع خوبــی بــرای دریافــت کلســیم 
و دارای فســفر و مقــدار کمی پتاســیم اســت. میوه 
اژدهــا از شــاخه میــوه هــای تــوت ماننــد اســت و 
خاســتگاهش آمریــکای مرکزی اســت. ایــن میوه 
خواصی چون تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان 
یبوســت، افزایــش زیبایی پوســت، پیشــگیری از 
ســرطان و بیماری قلبی و کلســیم و فســفر را دارد. 
این نوشیدنی؛ نوشیدنی ســنتی آمریکای مرکزی 

است و خواص دارویی بسیاری دارد.   
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کتاب »چه کسی ماشه را چکاند؟« توسط موسسه فرهنگی هنری 
قدروالیت و در تبیین چرایی دشــمنی آمریکا با ایران، ســوابق این 
دشــمنی و اینکه چه کســی بعد از پیروزی انقاب اســامی، دشــمنی را آغاز 
کــرد و ادامــه داد و نیــز چرایــی اســتراتژیک و مبنائــی بودن شــعار »مــرگ بر 

آمریکا«؛ به تازگی منتشر شده است.
محســن بغانی مؤلف این اثر تاش کرده بــه صورت مســتند رابطه آمریکا 
و ایران و ســوابق خصومت و دشمنی آن کشــور با ملت ایران را در دو فصل؛ 
قبــل و بعــد از پیــروزی انقاب اســامی بررســی کــرده و برخــی از حــوادث و 
ح نمایــد کــه داللــت بــر این دشــمنی ها  رخدادهــا را بــه طــور مشــروح مطــر
می کنــد. اســتفاده از خاطره هــای خواندنــی، مســتند و حکایــات جــذاب و 
مرتبــط بــا موضــوع به گیرایــی مباحث کتــاب افــزوده اســت. این کتــاب از 
ح مطالب بیشتر قشر نوجوان و جوان را مخاطب  لحاظ ادبیات و نحوه طر

قرار داده و مباحث کتاب به زبان آنان تبیین و تشریح گردیده است.
در بخشــی از مقدمه کتاب می خوانیم: »اصل مطلب این اســت که آمریکا 
به شدت تاش و تبلیغات می کند تا وانمود سازد که این جمهورى اسامی 
ایران اســت که دشــمنی را با آمریکا شــروع کرده و حتی تاریخ آن را از اشغال 
سفارتخانه  کشورشــان تعیین می کنند! بعضی از افراد و گروه هایی که دل 
در گرو آمریــکا دارند نیز بــه تبع ارباب خود، همه  ســوابق تاریخی مســتند را 
کنار می گذارند و همین حرف ها را تکــرار می کنند! درواقع آنها می خواهند با 
کــره و رابطه با  تبرئه ى آمریــکا و به تعبیــرى بزک کــردن آن کشــور، راه مذا
آمریکا را بــاز کنند تا بــه عیش و عشــرت یا اهداف سیاســی خود برســند! آیا 
واقعًا ایــران اســامی، خصومت و دشــمنی بــا آمریکا را شــروع کرده اســت؟ 
جمهورى اسامی تنها حدود 43 سال از عمرش می گذرد، ولی آمریکا بیش 
از یکصد ســال اســت در ایران حضور دارد، آیا ســابقه  خصومت و دشمنی با 

ایران در دوره  پهلوى نداشته است؟«
کتاب »چه کسی ماشه را چکاند؟« در قطع رقعی و ۱۱۲ صفحه با قیمت ۲۵ 

هزارتومان در دسترس عاقمندان قرار گرفته است.   

کتاب »دیپورت« نوشته علی اسکندری بازگو کننده خاطرات سفر 
پر ماجــرای پیمــان امیری بــه  تازگی توســط انتشــارات ســوره مهر 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این اثر روایت زندگی پیمان امیری یکی 
از صدها جوانی است که تصمیم داشتند به خاطر مشکات کاری و درآمد و 
به امید زندگی بهتر مهاجرت کنند. امیری هــم به قصد مهاجرت به آلمان 
در خال  سفر پیشــامدهای عجیبی را تجربه کرد و در سوریه اسیر شد. او در 

نهایت با رشادت مدافعان حرم آزاد و به کشور بازگشت.
کتاب »دیپورت« در شش فصل نوشته شده اســت. در فصل اول نویسنده 
با ظرافت خاصی اوج داســتان و لحظات گرفتاری راوی در زندان را روایت 
کرده کــه مخاطــب را بــه ادامه خوانــدن کتــاب ترغیــب می کنــد. در فصل 
دوم در یک فاش بک ســینمایی داســتان روزی روایت می شــود که روای 
تصمیم به مهاجرت می گیرد و پس از خداحافظی عجوالنه با مادر و خواهر 

ج می شود. و برادر کوچکش بدون اجازه و دیدن پدر از ایران خار
اســکندری نویســنده کتاب، در مقدمــه این اثر به دوســت شــهیدش اصغر 
پاشــاپور تقدیــم کرده و نوشــته اســت: وقتــی ســاعت ها مشــغول مصاحبه 
کردن با پیمان امیــری بودم، او نمی دانســت بخش مهمی از سرنوشــتش 
با اصغر گره خورده است. او فقط ســید را دیده بود که مدیریت و فرماندهی 
گــر حمایت هــا و  آن عملیــات پیچیــده را بــه عهــده داشــت. نمی دانســت ا
پشــتیبانی اصغر نبود، سرنوشــتش اینگونه رقم نمی خورد. اصغر پاشــاپور 

کر(، یک ماه پس از شهادت  حاج قاسم سلیمانی، به او ملحق شد. )ذا
در بخشی از کتاب هم آمده اســت: کا ده دقیقه طول کشید؛ ده دقیقه  ای 
که یک عمر گذشت. از ترس داشــتم قالب تهی می  کردم. توی افکار خودم 
بودم که یک نفــر زیر بغلم را گرفــت و گفت: »قوم.« جایــی را نمی  دیدم. او 
ک ســوریه شــده  به  زحمت کمک کرد و از پشــت وانت پایین آمدم. وارد خا
بودم و آنجا معبر باب الهوی در کشور جنگ  زده سوریه بود! مقصد و هدفم 
اروپا و آلمان بود، بهشــت آرزوهایم آنجا بود و کلی برنامه داشتم، ولی االن 

ک ترین مناطق کره زمین بودم.    در یکی از خطرنا

کتاب »اخاق اجتماعی در نهج الباغه« با اهتمام محسن جوادی 
کتچــی و مرتضی ســلمان نژاد توســط موسســه  و کوشــش احمــد پا

خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر و راهی بازار نشر شد.
پیشــگفتار ایــن اثــر را ایــوب دهقــان کار مدیرعامل پیشــین خانــه کتاب و 
ادبیات ایران نگاشته است، در  پیشگفتار آمده: »کتاب شریف نهج الباغه 
عاوه بــر عجایب باغــت و غرایب فصاحــت و لطایف اســرار الهی متضمن 
اشــارات دقیق و پــر نکتــه بــه مباحــث توحیــد و زهــد و عدالــت و انصاف و 
عقل ورزی و بردباری اســت. عمق معارف و نیز ســبک بیان امام علی؟ع؟ 
گر آدمی بر ساحل آن دریا نشیند  در نهج الباغه به حدی جذاب اســت که ا
هرگــز از تماشــای آن ســیر نمی شــود. تحقیــق در ایــن کام متعالــی البتــه 
اختصاص بــه عالمان مســلمان ندارد و هر کــس با آن آشــنایی می یابد دل 
به آن می بندد و می کوشد تا پاسخ پرسش هایش را در آن بجوید. در دنیای 
امروز بشــر بیش از هر عصر دیگــری نیازمنــد بهره مندی از سرچشــمه های 
کتچــی در مقدمه ایــن کتــاب آورده:  حقیقت اســت.« همچنیــن احمــد پا
»قهرمانــان اخــاق بــه مثابه صــورت آرمانــی از انســان، همــواره می توانند 
الهام بخــش جامعه باشــند، ماننــد تصویــری که امــام علی؟ع؟ بــه مثابه 
قهرمــان جوانمــردی در جامعــه ایــران و دیگــر جوامــع در طــی قرن هــای 
متمــادی یافتــه اســت؛ امــا تامــل دقیــق در بیانــات منقــول از آن حضرت، 
به وضوح نشــان می دهــد که وجهه همــت و برنامــه اصلــی وی، در امتداد 
قرآن و ســنت نبوی، همان شــکل دادن به قواعــدی برای تعامــل هم افزا 
میان مــردم و نهادینه ســازی سودرســانی متقابل بوده اســت. ایــن تصویر 
روی دیگری از چهره امام علی؟ع؟ موالی متقیان اســت که در جای جای 

نهج الباغه و بیانات دیگر منقول از آن حضرت بازتاب یافته است...«
مطالــب کتــاب »اخــاق اجتماعــی در نهج الباغــه« در 3 فصــل »رویکــرد 
اخاقی بــه انســان«، »فضیلت های اخاقــی« و »اصول تعامــل اجتماعی« 
گــردآوری شــده اســت. ایــن کتــاب بــا قیمــت ۱۰۰ هزارتومــان در دســترس 

عاقمندان قرار گرفته است.   

کتــاب »زیر ســایه نخــل«؛ روایت هایی کوتاه از شــهدای روســتای 
ایزی به قلم محمدحسین ایزی، توســط انتشارات »راه یار« چاپ 

و روانه بازار نشر شد. 
هر شــهری به چیزی شــهره اســت، مثا کرمان به زیره و کاشــان به گاب. 
روستاها هم همین گونه اند؛ باشتین به شروع قیام سربداران مشهور است 
و افچنگ و شم آباد به داشتن شــهدای بی شمار در روزهای جنگ. بعضی 
روستاها اما مثل گنجینه هایی هســتند که باید غبار از سرورویشان تکانده 
شــود تا همه مفتون هنرنمایی مردان و زنان و جوانانش شوند. ایزی یکی 
از همیــن روستاهاســت، پنــج کیلومتر بــا ســبزوار فاصلــه دارد و به رغم این 
نزدیکی، گنج های روســتا سال هاســت غریــب مانده اند. روســتایی، اهل 
مبارزه اســت با خشک ســالی و نداری و.... دارایی روســتایی، توکل اســت 
و چشــم امیدش به آســمان. وقتی صحبت از مبارزه و قیام علیه شــاه شد، 
مردمان روستا هم در صف مبارزه حاضر شــدند. از ایزی می آمدند شهر و در 
دعای کمیل و روضۀ امام شهید شرکت می کردند و ایمان داشتند به اینکه 
هر روز عاشوراست و هر زمینی کربا. برای همین تا وقتی پشت دشمن را به 
ک نمالیدند، دســت از مبارزه برنداشــتند. مردمی که مبارزه را زیر ســایه  خا
نخل آموختــه بودند؛ نخلی که روز عاشــورا زیر ســایه اش جمع می شــدند و 
فریــاد می زدند »یا حســین شــهید«. نخل گردانــی آیین مــردم ایــزی در روز 
عاشوراست و نخل نمادی از شــهدای کربا. انقاب که پیروز شد کومله ها 
دست به کار شدند. علی هم رفت. کار بلد بود و فعالیت هایش را ضدکومله 
شــروع کرد. قرار بود عملیاتــی انجام بدهند. علــی با دیگر نیروها توانســت 
کومله هــا را زمین گیــر کنــد. کومله هــا بدجــور از دســت علی عاصی شــدند. 

به خاطر همین برای سرش جایزه گذاشتند و لقبش را گذاشتند چنگیز!
رفیقش گفت: »دیدی چی شــده؟ کومله هــا توی یکــی از قهوه خونه ها یه 

برگه چسبوندن.«
_ خب؟

_ روش نوشتن: »داغ این علی رو به دل مادرش می ذاریم.«   

زیر سایه نخلدیپورت
اخالق ݣݣݣاجتماعی

در نهج البالغه
چه ݡکسی
ماشه ݣݣݣݣرا ݣݣݣچݡکاند؟
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ناگهانی و اتفاقات ناخوشایند خودداری كنند.

    فعالیــت شــغلی: بیــن از دســت دادن شــغل و احســاس 
رضایت و مفیــد بودن رابطــه متقابــل وجــود دارد و این یكی 
از پیامدهــای منفی ســالمندی اســت، كــه باید بــه آن توجه 

خاص داشت.

كــه احســاس می كنــد، زندگــی      نــگاه مثبــت: ســالمندی 
گذشته خود را هدر نداده است در خود احساس كمال خواهد 
كرد. سالمندان بایستی به خوبی های اطرافشان فكر كنند و 

با افراد و فعالیت های كه دوست دارند، وقت بگذرانند.

    حفــظ حافظــه: برنامه ریــزی بــرای انجــام امــور روزانه به 
حافظه فرد كمک می كند. اســتفاده از یادداشــت، مشخص 

رفتار خوب با سالمندان و محبت به آنها و نگهداریشان و انجام كارهای آنها كمترین 
كاری اســت كــه می توانیم بــرای آنهــا انجــام دهیم. محبــت بــه ســالمندان از جمله 
بارزترین و برجسته ترین نشانه های اخالق و انســانیت است. زیرا محبت به سالمندان مانند 
محبت به همسر دوطرفه نیســت و مانند محبت به كودكان شیرین و جذاب هم نیست بلكه 
ک  متحمل زحمــت و شــاید آزار و اذیــت هــم باشــد. بنابراین حســن رفتار ما بــا ســالمندان مال

انسانیت و نمره اخالق است.

گر بداخالقــی ســالمندان عارضه پیری باشــد مثــال در اثــر بیماری های این      اصــاح رفتــار: ا
دوران یــا معلــول احســاس بی كفایتــی بــه خاطــر از دســت دادن كار و همــكاران یــا بــه خاطــر 
احساس مزاحمت و ســربار بودن و از این قبیل باشــد، با فراهم آوردن شــرایط بهتر و با تلقین 
گر بد  مفیــد و رحمــت بودنشــان در خانــواده می توانیــد بدخلقی هایشــان را چــاره كنیــد. امــا ا
خلقی جــزء رفتارشــان هســت، توجــه داشــته باشــید كه مامــور تربیــت ســالمندان نیســتیم. 
گــر هم بودیم چنــدان موفقیتی به دســت نمی آوردیــم. دوران پیــری دوران تثبیت  هر چند ا
خلقیات و ملكه شــدن عادات اســت. تغییر اخــالق و رفتار كســی در دوران پیــری تقریبا بعید 
اســت. تنها كاری كه می توانیم بكنیم این اســت كه از ایجاد تنش جلوگیــری كنیم. با مدارا 
و حفــظ آرامش می توانیــم به راحتی بــا آنها كنار بیاییم. اصرار نداشــته باشــید تا چیــزی را به 
گر مهربان باشــید و حســن نیت  نشــان دهید به خاطر رقت قلبی دوران  ایشــان اثبات كنید. ا
گر خوش بین باشید و با باورهای منفی كار  سالخوردگی خیلی زود به شما وابسته می شــوند. ا
را برای خود سخت نكنید با ســالمندان بداخالق هم می توانید دوست شوید و فضای خوبی 

را در خانواده ایجاد كنید.

    چگونگــی صحبت: صحبت با ســالمندان باید در كمــال آرامش، واضح، بــدون كنایه و در 
جهت هدایت وكمک باشد. هرگونه سرزنش و بی احترامی، دنیای درون آنها را آشفته می كند 
و در روابط با اعضا خانــواده تاثیر منفی می گــذارد. جدی ترین خطری كه هر ســالمند را تهدید 

می كند منزوی شدن و دوری از اطرافیان و جامعه است.

    حفظ روابــط اجتماعی: حمایتــی كه از روابــط اجتماعی ســالمندان با خانواده، دوســتان، 
بستگان و همكاران ایجاد می شود به حفظ سالمت روانی سالمندان كمک می كند.

    برقراری ارتباط: در هنگام صحبت كردن با آنها، كمتر صحبت كنیم و بیشتر گوش كرده و 
اجازه دهیم او صحبت كند. در ارتباط با آنها احساس همدلی و همدردی كنیم.

    ایجاد محیط آرام: اســترس باعث اختالل در تفكر، حافظه و خلق فرد می گردد، لذا باید از 
بروز تغییر حالت های روحی ناگهانی در آنها پیشــگیری كرد. اطرافیان بایســتی از اظهار اخبار 

انـزوا
جدی ترین ݣݣخطری ݣݣݡكه هر 
سالمند ݣݣرا تهدید می ݣݣݡكند

12 کلید کلی ارتباط با سالمندان

كردن كارها، گذاشتن وســایل مانند كلید در جای مشخصی 
كمک كننده هستند.

    ســازگاری با تغییــرات: تغییــرات دوران ســالمندی تاثیرات 
عمیقی بر زندگی و سالمت روان او دارد. 

در صــورت از دســت دادن افــراد و یــا چیزهایی كه وابســتگی به 
آنهــا دارد، ســالمت روانشــان تهدیــد می گــردد و در صورتــی كــه 
شــخصیت فرد انعطــا ف پذیر باشــد، توانایــی ســازگاری با این 

تغییرات بیشتر خواهد بود.

    درمــان اختــاالت جســمانی: اختالالتی از قبیــل بینایی 
و شــنوایی بایســتی در ســالمندان با دادن عینک و ســمعک 
كاهــش یابــد و هرگونــه بیماری جســمی ســریع تشــخیص و 

درمان شود.

    محیط اطــراف: موقعیــت خانوادگی ســالمند از نظر محل 
زندگی و وسایل منزل بایستی مورد عالقه او باشد. سالمندان 
عالقمندند موقعیت زمانی خود را بدانند لذا بایستی تقویم و 
ساعت دیواری در اتاق آنان نصب باشد. ســالمندان باید به 
مســائل اجتماعی بی تفاوت نبوده و هــر روز به اخبــار رادیو و 
ک و  تلویزیون گوش كنند. تغذیه، خواب، بهداشــت، پوشا

تفریح سالمند باید مورد توجه قرار گیرد.

    افســردگی: افســردگی از شــایعترین و جدی ترین مســائل 
احساســی و عاطفــی در ســنین ســالمندی اســت. مــواردی 
از قبیــل: ورزش منظــم، فعالیت هــای فكــری و اجتماعــی، 
مورد احتــرام جامعــه و خانواده بــودن و حفظ نقش ســالمند 
بــه عنــوان راس هــرم در سیســتم خانــواده، در پیشــگیری از 

افسردگی موثر است.   

 اصرار نداشته 
باشید تا چیزی را 

به ایشان اثبات 
گر مهربان  کنید. ا

باشید و حسن 
نیت  نشان دهید 

ود به شما  خیلی ز
وابسته می شوند
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بهبود قلبی عروقی، از جمله کنترل فشار خون
عملکرد تنفسی باالتر

بهبود عملکرد سیستم عصبی خودمختار
تحریک پذیری اندام های گوارشی

تقویت سیستم ایمنی بدن
دیابــت،  چــون  بیماری هایــی  از  پیشــگیری  و  درمــان 

برونشیت، آسم و سایر بیماری های مزمن
رشد شخصیت

     تمرینات ورزشی خنده
برای شــروع ورزش خنده کشــش لب هــا و کــف زدن با هدف 
کاهش ســطح مهــار انجام می شــود. ســپس بــا چنــد تمرین 
تنفس عمیق و تکرار »ها هه«، »هو هو« دنبال می شود. این 
تمرینات حالــت تهویه ریوی و عضالنی را بــرای خنده بهبود 
می بخشــد. درســت قبــل از شــروع تمرینــات خنــده، تمرین 

کنندگان باید چند تمرین بازیگوش کودکانه را انجام دهند.

     رایج ترین تمرینات ورزشی خنده
   خنده ســام و احوال پرســی: به هنگام ورود به جمع که 
درحــال تمریــن گروهی با آنها هســتید بــا خنده ســالم کنید و 

ورزش کردن اثرات مثبتی بر جســم و روح افــراد دارد. ورزش خنده نیــز انجام حرکات 
ورزشــی با هــدف ترویــج خنده عمــدی یک ســری حــرکات بدنــی و تمرینات تنفســی 
تحریکی است که ابتدا خنده را شبیه ســازی می کند اما پس از یک جلســه تمرین به زودی به 
خنده واقعی تبدیل می شــود. ایده اصلــی ورزش خنده بــه لحاظ تمرینی این اســت که بدون 
هیچگونه تحریک طنزی بخندید. اما در نظر داشــته باشــید ذهــن نباید خنده شــما را تقلبی 
تفســیر کند. هدف اصلــی آن مقابله با اســترس، اضطراب و افســردگی ناشــی از دنیــای مدرن 
اســت. بااین مطلب همراه باشــید تا ببینید چطــور می توانیــد از خنده های تمرینــی به لبخند 

حقیقی برسید و استرس و افسردگی را از خود دور کنید.

     ارتباط خنده با ورزش
ع از  برای درک ارتباط بین خنــده و ورزش، باید ایــده واقعی ورزش خنده را درک کنیــد. این نو
ورزش به طور کلی بــر کنترل ذهن و بــدن تمرکز دارد و به شــما می آموزد تا ذهن، بــدن و روح را 
گاهی مشــترک همه مخلوقات متحد کنید. به عبارت ســاده تر ورزش خنده به شما کمک  با آ
می کند تا با جامعــه و جهان پیرامون خود ادغام شــوید. خنده یک پدیده ذهنی و بدنی اســت 
و عملی اســت که به شــما می آموزد که بر روند خندیدن کنترل داشته باشــید. ورزش خنده به 
تمرین کننــده کمک می کند تــا از طریــق خندیدن یــک رابطه ورزش بیــن ذهن و بــدن برقرار 
گاهی ما را به حوزه  کند. خنده ای که می تواند فراتر از بلوک های احساسی و فکری قرار گیرد و آ

معنوی ارتقا دهد.

     فواید ورزش خنده
تعداد کمــی از تکنیک های بــدن و ذهن به انــدازه ورزش خنــده دارای مزایای قوی هســتند. 
ورزش خنــده می توانــد بــرای کاهــش اضطــراب، متغیرهــای ضربــان قلــب، خلــق و خــوی و 

سالمت عمومی مفید باشد.

     فواید روانی
کورتیــزول،  خنــده می توانــد هورمون هایــی ماننــد اپی نفریــن، نوراپی نفریــن، دوپامیــن، 
ســروتونین و HGH را تنظیم کند. ترکیب این هورمون ها مسئول استرس و مشکالت جسمی 
مختلف ناشــی از اســترس اســت. فواید روانی آن شــامل درمان افســردگی، حمالت وحشت و 

اختالالت اضطرابی است.

     مزایای آمادگی جسمانی
کســیژن  ورزش خنــده می تواند به شــما در آمادگی جســمانی نیــز کمک کند. گــردش خون و ا

رسانی را بهبود بخشد. از دیگر مزایای فیزیکی این ورزش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خود را معرفی کنید.
   با خنده دست دادن: به دوستان خود در تمرین با لبخند 

دست بدهید و بخندید.

   خنده میلک شــیک: به این صورت که وانمود کنید در هر 
دســت یک لیــوان نوشــیدنی دارید. ســپس وانمــود کنید که 
یک لیوان را در لیوان دیگر می ریزید و سپس وانمود کنید که 

آبمیوه می نوشید و بخندید.

   خنــده تلفــن همــراه: در حالی کــه وانمود می کنید گوشــی 
تلفن همراه در دستتان هست بخندید.

   خنده قبض کارت اعتباری: در حالــی که وانمود می کنید 
قبض کارت اعتباری خود را نشان می دهید بخندید.

   فقــط بخندیــد: وانمــود کنیــد کــه کســی بــه شــما نزدیک 
می شود و دلیل خنده شــما را می پرسد و سپس شــما با خنده 

به شیوه ای پاسخ می دهید: »من نمی دانم چرا می خندم«.

   خنده مشاجره: حرکات فیزیکی شبیه مشاجره با اعضای 

گروه انجام دهید مانند انگشت اشاره و دست را تکان دادن، 
اما در عین حال خندیدن.

   خنده خاموش: دهان خود را کامال باز نگه دارید اما بدون 
هیچ صدایی بخندید.

   خنــده گرادیــان: خنــده از یــک لبخنــد شــروع می شــود و 
ســپس به آرامی در یک شــیب به یک انفجار خنده به شکل 

قهقهه افزایش می یابد.

   خنــده یــک متــری: هنــگام اندازه گیــری یــک متر بــا هر دو 
دست بخندید.

   خنــده ســوپ داغ: زبــان خــود را بیــرون بیاوریــد و وانمود 
کنید که با تکان دادن دســت، دهان خود را خنک می کنید، 

مانند خوردن یک سوپ داغ.

   خنــده شــوک الکتریکــی: بــرای دســت دادن بــا یکــی از 
اعضای گــروه دســتتان را جلو ببرید ســپس وانمــود کنید که 

دچار برق گرفتگی شده اید، سپس از تعجب بخندید.   

که  کنید  وانمود 
کسی به شما 

نزدیک می شود 
و دلیل خنده 

شما را می پرسد 
و سپس شما با 

خنده به شیوه ای 
پاسخ می دهید: 

»من نمی دانم چرا 
می خندم«

خنده های تمرینی
پلی به لبخند ݣݣحقیقی است

آشنایی با ورزش خنده

فرزاد طباطبایی
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طبیعت قانون خود را دارد، افزود:» ســیل ها همیشــه نعمت 
بوده اند منتها ما به دلیل ســاخت و ســازهای بی رویه ای که 
در حریم ســیالبی رودخانه ها انجام دادیم، آنها را تبدیل به 
نقمت کردیم و خسارت های ســنگین به این دلیل به وجود 
آمده اســت. ســیل ها مواد حاصلخیز زیادی را بــا خود همراه 
ک کمــک کند.«  دارنــد و ایــن می تواند بــه حاصلخیــزی خا
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
تصریح کــرد: »مــا ســیل را بــال کردیم؛ مشــکل این اســت که  

حقابه تاالب ها حذف  می شود و تاالب خشک می شوند.«

اهمیتترویجفرهنگکتابخوانی
بنا بــه گفتــه درویــش این ســیل نشــان می دهــد که مــا باید 
بیشــتر از گذشــته به مســاله محیط ریســت اهمیت بدهیم، 
او در ایــن خصــوص افــزود:» مــا بایــد جنگل هــا را بیشــتر 
گــرس تخریــب نمی شــد مــا شــاهد  گــر زا محافظــت کنیــم، ا
تخریــب کمتــری می بودیــم.« او یکــی از راهکارهــای ایــن 
ع را افرایــش  فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی دانســت  موضــو
و خاطــر نشــان کرد:»بایــد در مســیر تــاب آاوری حرکــت مــی 
کنیــم،  از میثــم امیــری قدردانــی می کنــم کــه در این مســیر 
حرکت کــرد.« او کار این نویســنده را قابل تحســین دانســت 
و افزود:»ما کشوری هستیم که به شــدت حادثه خیز است، 
این دغدغه مندی می تواند مردم و مســئوالن را در قبال این 

ع حساس سازد.«  موضو
درویــش بــا بیــان اینکه مــی توانســت ایــن کتــاب با انتشــار 
نقشــه و تصویــر مصورتــر روایت گــر ســیل 98 شــود، افــزود: 
»مــا در طبــس چــه کردیــم؟ در روبــار چگونــه رفتــار کردیم؟ 

ما »سیل« را بال ݡکردیم!
گزارشی از  نشست رونمایی و بررسی کتاب »ده_هشتاد«

اهمیت روایت گری در بحــران می تواند به ما در آینده کمک 
بیشتری کند. گذشته چراغ را آینده است و این همان اتفاق 
تحســین برانگیــزی کــه میثــم امیــری در ده هشــتاد دنبــال 

کرده است.«

اهمیتمستندسازیبحراندرهاللاحمر
دکتر یاسر احمدوند، نیز در این نشست به چگونگی نگارش 
این کتاب اشاره کرد. دکتر یاســر احمدوند سخنان خود را با 
کید بر اهمیت مستند سازی بحران در هالل احمر آغاز کرد  تا
ح آغازی برای مستندسازی تاریخ شفاهی  و افزود:» این طر

بحران در جمعیت هالل احمر است.«
 او بــا بیــان اینکــه  جمعیــت هــالل احمــر حــدود صــد ســال 
ســابقه دارد وبــا  مســائل مختلف جامــع ایرانی مواجــه بوده 
اســت، اضافه کــرد:» توجه بــه تاریخ صدســاله ها بحــران در 
ایران و شــیوه مواجهه با بحران می توانــد در چگونگی رفتار 
و مواجهــه مــا بحــران در آینده کمــک بســیاری کنــد.«  او در 
گاهی  تکمیل این بخش از حــوادث افزود:» بخشــی از این آ
ســازی مربوط بــه رفتار مــا در حیــن حــوادث اســت و بخش 
دیگــر جنبــه پیشــگیری دارد.« احمدونــد بخــش ســوم این 
گاه ســازی را مرحله بازســازی و بازتوانی حوادث دانســت.  آ
وی در پایان از مســئوالن و همــکاران جمعیت هــالل احمر و 

همچنین انتشارات امیر کبیر قدردانی کرد.
میثم امیری نوســینده ایــن کتاب نیز در این نشســت ضمن 
بازخوانــی بخشــی از این کتــاب توضیحاتــی در مــورد نحوه 

نگارش کتاب ارائه کرد. 
او در ایــن خصــوص افزود:» ده هشــتاد روایتی ازســیل ســال 

98 خوزســتان، من من در ابتدا هشــت روز و پــس از یک ماه 
نزدیک به سه روز در استان خوزستان حضور داشته ام، این 

کتاب روایتی از یک سفر چهل روزه  است.«
 در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی کتابفروشــی گوشــه برگزار 
کبــری دیــزگاه نویســنده و پژوهشــگر ادبــی  شــد، ابراهیــم ا
نیــز بــه ضــرورت روایت گــری و همچنیــن کارکرد ادبیــات در 

مستندسازی بحران اشاره کرد. 
کالم میثــم امیــری  کبــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا لحــن و  ا
آشناســت، افزود:» من معموال کتاب های امیــری را پیش از 
چاپ می خوانم، میثم امیری به شــدت رئالیسم است، امیر 
در مســتند نگاری در تبــار رضا امیــر خوانی و جــالل آل احمد 
است، من روایت های او شهادت گونه می خوانم، یعنی امیر 
خود و زندگی خــود را روایت می کنــد، هنر او و متــن زندگی او 

یکی است. « 
بــه  نویســنده  ادامــه می دهد:»جــرات می خواهــد  کبــری  ا
زندگی خود شهادت بدهد؛ در ده هشــتاد همین لحن و کالم 
را می بینــی، او همــان طور کــه زیســته روایت می کنــد، تمام 

کنش ها را. کنش و وا
صراحــت صداقــت و صمیــت ویژگی هــای کتاب ده هشــتاد 
کبــری آن را برمی شــمارد. او یکــی دیگــر از ویژگی  اســت که ا
مثبت امیری را زبان چابک و شیرین او می داند و می گوید:» 
لحــن بازی گوشــانه دارنــد و طنازانــه قلــم می زنــد. تمــام 
شــخصیت ها روایتی صادقانــه دارنــد، روحانی و مدیــر و... 
کمیت، مردم و  کبری در این داســتان سه ســوی حا به نگاه ا
طبیعت را می توان دید؛ که امیری هر ســه را محترم شــمرده 

است.    

سیلنقمتیانعمت؟
کتــاب »ده_هشــتاد« محمــد درویــش پژوهشــگر و   در نشســت رونمایــی و بررســی 
کاوی به بررســی ایــن کتاب از منظــر محیط زیســت پرداخت. این  فعال محیط زیســت به  وا
پژوهشگر محیط زیست  ســخنان خود را با اشاره به ابعاد و گســتره جغرافیایی سیل سال 98 
آغاز کرد. درویش با بیان اینکه در ســیل ســال 98 از شــمال غرب تا جنوب شــرق کشــور متاثر 
خ داده اســت، عرض می کنم،  از این شــرایط جوی شــده اند، افزود: »برای درک بهتــر آنچه ر
در این رویــداد کم نظیــر حــدود 10 و نیم میلیــارد متر مکعــب آب تولیــد شــد، در معروف ترین 
رودخانه ما یعنی زاینده رود 800 میلیون متر مکعب ســاالنه به طور متوسط آب وارد می شود. 

کارون 8 میلیارد مکعب آب دارد، یعنی به تنهایی بیشتر از کارون.
نکتــه دیگر این اســت کــه ظرفیت حجــم ســدهای مــا در خوزســتان بیشــتر از این رقــم بوده 
است، یعنی ما توان ذخیره آب را داشتیم. ذخیره این آب می توانست از مشکالت ما در حوزه 
ع حجم  محیط زیســت و کمبود آب شــرب را از بین ببــرد.« بنا به گفتــه این پژوهشــگر مجمو

سدهای استان خوزستان 23 میلیارد مترمکعب است.
درویــش در ادامــه بــه نتایــج اثربخشــی کــه می توانســت مهــار ســیل ســال 98 بــرای اســتان 
خوزســتان در پــی  داشــته باشــد، اشــاره کــرد. بنــا بــه گفتــه ایــن فعــال محیط زیســت رونــق 
کشــاورزی، احیــا تاالب هــا، کاهــش ریزگردها و گــرد و غبــار، افزایش حجم ســدها، بازگشــت 
پرنــدگان و... از جمله ایــن نتایجی بوده اســت که می توانســت مهار ســیل به دنبال داشــته 

باشد. 

طبیعتقانونخودرادارد
در ادامه این نشست محمد درویش با اشــاره به چالش های محیط زیستی استان خوزستان  
یکی دیگر از اشــتباهاتی که در خوزســتان صورت گرفته است را کاهش مســاحت هورالعظیم 
ع افــزود:» مــا یک پهنــه با وســعت یــک میلیــون هزار  عنــوان کــرد.  او در تبییــن ایــن موضــو
هکتار کــه ۶00 هزار هکتــار آن در عــراق و ۴00 هزار هکتــار در ایران بــود را به بهانه توســعه ی 
میدان هــای نفتــی از دســت دادیــم  و کوچــک کردیــم و در حــال حاضر ســهم ایــران از تاالب 
هورالعظیــم حــدود 130 هــزار هکتار اســت که آن پنــج بخش شــده اســت.« او با بیــان اینکه 

ویداد  در این ر
کم نظیر حدود 

10 و نیم میلیارد 
متر مکعب آب 

تولید شد، در 
ین  وف تر معر

ودخانه ما  ر
ود  یعنی زاینده ر
800 میلیون متر 
نه  مکعب ساال

به طور متوسط 
آب وارد می شود. 
ون 8 میلیارد  کار

مکعب آب دارد، 
یعنی به تنهایی 

ون کار بیشتر از 

محـور  بـا  بحـران  روایت گـری  نشسـت های  سلسـله   از  نشسـت  اولیـن   
بررسـی و رونمایـی  از کتـاب »ده_هشـتاد« برگـزار شـد. کتـاب ده هشـتاد یک 
مسـتندنگاری از سـیل خوزسـتان در سـال 98 بـه قلـم  میثـم امیـری اسـت. در 
ایـن نشسـت کـه بـا حضـور نویسـنده کتـاب، محمـد درویـش )فعـال محیط زیسـت(، 
دکتر یاسر احمدوند و ابراهیم اکبری دیزگاه )داستان نویس، منتقد ادبی و پژوهشگر 
حـوزه ی ادبیـات کتـاب برگـزار شـد، کتـاب »ده_هشـتاد« مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت. ایـن نشسـت بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در 
جمعیـت هـال احمـر  بـه میزبانـی کتابفروشـی گوشـه برگـزار شـد.  آنچـه در ادامـه 

می آیـد، گزارشـی از ایـن نشسـت علمـی- تخصصـی اسـت. 
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ســـبـــک زنـــدگــــی



کـه می کوشـند  بسـیاری از قدرت هـای سیاسـی مـادی سـالیان درازی  اسـت 
کننـد، رهبـر  دیـن مبیـن اسـام را بـه عمـل فـردی و عقیـده قلبـی منحصـر 
دربـاره  اسـامی  وحـدت  کنفرانـس  میهمانـان  دیـدار  در  انقـاب  معظـم 
ن سـخن گفتنـد و با اشـاره 

ٓ
»جامعیـت اسـام« و تبییـن جنبه هـای مختلـف ا

کـرد؛  بـه اینكـه اسـام دیـن جامعـی اسـت و بایـد حـق ایـن جامعیـت را اداء 
نكاتـی را در زمینـه وظیفـه مسـلمانان به ویـژه مسـئولین فرهنگـی و افـرادی 
کـه منبرهـای مهـم اجتماعـی را در اختیـار دارنـد، بیـان فرمودنـد. بـه همیـن 
کـه  منظـور بخـش ابتدایـی ایـن شـماره بـه موضـوع عرصـه فعالیـت اسـام 

گسـتره زندگـی بشـر را در برمی گیـرد، اختصـاص داده شـده اسـت.  تمامـی 
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احیای اسالم تمدن ساز 

جامعیت اسالم از شاخصه های تفݡکر توحیدی است

اصرار دارند اسالم را در عمِل فردی و عقیدٔه قلبی منحصر ݡکنند

كلمهنخست

 حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی
سرفصل ݣݣفعالیت های ݣݣهالل احمر

بــا انتصــاب دکتــر پیرحســین کولیونــد از ســوی رئیــس جمهــور محتــرم به عنوان رئیــس جمعیت 
هالل احمر فصل جدیدی از مدیریت برای این نهاد خدمتگذار آغاز شد. ضمن آرزوی توفیق برای 
کارکنان و مدیران این جمعیت دوران  که با لطف پروردگار و مســاعدت همه  ایشــان امید اســت 

پرباری در خدمت به مردم عزیز پیش رو داشته باشیم.
ح شــد توجه به قشــر مســتضعف  که در دیدار با رئیس جدید جمعیت هالل احمر مطر گونه  همان 
کید امام خمینی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب بوده و از اهداف  جامعه به عنوان اصلی مهم مورد تا
مهم انقالب اسالمی نیز به شمار می رود. امروز جمعیت هالل احمر باید خدمت به آسیب دیدگان 

را در اولویت اقدامات و فعالیت های خویش قرار دهد تا از آالم و درد متاثرین حوادث بکاهد.
که جمعیت هالل احمر نسبت به سالمت تمامی اقشار  همچنین باید این نکته را مد نظر داشت 
کرونا که شــیوعش مشــکالت بســیاری را برای همه مردم  جامعه مســئول اســت و با وجود معضل 
کردن این معضل از جامعه باید بیش از پیش فعال باشد و  کرده، هالل احمر برای برطرف  ایجاد 
کند. در  کوشا و فعال عمل  در مسیر بازگرداندن نشاط اجتماعی از طریق افزایش سالمتی عمومی 
کنار سایر ارکان  این خصوص نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر نیز با تمام توان و قوا در 
 جمعیت هالل احمر خواهد بود،  تا اقشار مختلف جامعه از این دوره سخت به سالمت عبور کنند.

از سوی دیگر مدیریت جدید هالل احمر باید توجه ویژه ای نسبت به سرمایه اجتماعی این نهاد 
داشــته باشــد، زیرا ارزش و اهمیت ســرمایه های اجتماعی همیشــه باالتر از ســرمایه مادی اســت، 
کوشش الزم انجام شود. همچنین در این مسیر ضرورت  پس در راستای افزایش و ارتقاء آن باید 
کدســت و مدیران با ســابقه و مدبر اســتفاده شــود تا اهداف نظام جمهوری اســالمی  دارد از افراد پا

ایران در خدمت به مردم و حل مشکالت موجود در جامعه تحقق یابد.
که جمعیت هالل احمر با تکیه بر اســناد ارزشــمند ملی و بین المللی  همچنین باید توجه داشــت 
کاهــش خطــرات ناشــی از ســوانح طبیعی  کلــی پیشــگیری و  چــون قانون اساســی، سیاســت های 
و حــوادث غیرمترقبــه ابالغــی توســط مقــام معظم رهبــری، قانون برنامه توســعه و برخی قوانین 
کشــور، بهداشــت و درمــان، جوانــان و خدمات اجتماعــی؛ همچنین  مرتبــط بــا مدیریــت بحــران 
که در تدوین قوانین و سیاســت ها و ساختارســازی در جمعیت  توافقات و تفاهم های بین المللی 
کنفرانس های  خ، مصوبــات  اثرگــذار بوده انــد؛ همچــون اساســنامه نهضت بین المللی صلیب ســر
گردیده اســت. به جز اســناد فوق ســه ســند مهم باالدســتی  بین المللی، اساســنامه فدراســیون بنا 
داخلی مشتمل بر نظام نامه حوزه نمایندگی ولی فقیه ابالغی دفتر مقام معظم رهبری، اساسنامه 
که بازخوانی دقیق، تکیه  جمعیت، راهبرد ســازمانی )1404-1395(  از دیگر اســناد مهمی اســت 
ع بــه آنهــا الزمــه حرکت در مســیر اهداف جمعیت اســت و انگیــزه و عملگرایی  و مداومــت بــر رجــو
جمعیــت چنانچــه مبتنــی و در مســیر ایــن اســناد و منطبــق بــا این اســناد باشــد تحــول حقیقی را 

می توان به انتظار نشست.
که آذر ماه سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار انقالب  با عنایت به این نکته 
اســالمی اســت و این ایام متعلق به بســیجیان عزیز اســت عنایت به بهره گیری از منش و روحیه 
بســیجی، در اقدامــات همــه ارکان جمعیــت هــالل احمــر ضروری اســت. بســیج را نمی تــوان تنها 
منحصر به صحنه جنگ و نبرد دانست، بلکه با نگاهی به نیازهای امروز جامعه، ثمرات بسیج 
که مصداق عینی آن  کرد  کشور نیز مشاهده  را می توان در عرصه های فرهنگی، علمی و امدادی 

کرونا شاهد بوده ایم. را در عرصه سالمت و مقابله با بیماری 

 عبدالحسین معزی
مدیرمسئول
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در مورد مسئله  اداء حق جامعیت اسالم اصراری وجود داشته اســت و داردـ ـ که عمدتاً  
هم این اصــرار از ســوی قدرت های سیاســی مادی اســتـ ـ بر اینکــه اســالم را در عمل 
فردی و عقیــده  قلبی منحصر کننــد؛ این تــالش از قدیم بوده اســت؛ حاال مــن نمی توانم یک 
تاریخ معینی را مشخص کنم که از این زمان شروع شــده اما از حدود صد سال، صد و خرده ای 
]ســال[ پیش این تالش در دنیای اســالم به طور برجســته مشاهده می شــود. در دوره  تشکیل 
جمهوری اسالمی این تالش مضاعف شده است؛ ســعی هم می کنند که شکل سیاسی به این 
]کار[ ندهنــد و شــکل فکــری بدهنــد؛ بــه تعبیــر فرنگــی تئوریــزه کننــد ایــن را. بــه متفکرین و 

نویســندگان و فعــاالن فکــری و ماننــد اینهــا مأموریــت داده 
می شود تا درباره اش مطلب بنویسند و اثبات کنند که اسالم 
به مسائل اجتماعی، مسائل زندگی، مسائل اساسی بشریت 
کاری نــدارد؛ اســالم یــک عقیــده  قلبــی اســت، یــک ارتبــاط 
شخصی است با خدا و عملیات فردی ای است که مترتب بر 
ایــن ارتباط اســت؛ اســالم این اســت؛ اصــرار دارنــد ایــن را در 

ذهن های مخاطبین خودشان اثبات کنند.

     حرکت ضد اسالمی قدرت های بزرگ سیاسی
از نظر ایــن گرایِش باطنًا سیاســی و ظاهرًا فکــری، عرصه های 
ج  مهم زندگی و مناســبات اجتماعــی از دخالت اســالم باید خار
بشود؛ در مدیریت جامعه و تمدن سازی، اســالم در مورد تولید 
تمدن و ساخت تمدن بشــری نقشــی ندارد، وظیفه ای ندارد، 
امکانی ندارد؛ در مدیریت جامعه نقش ندارد، در تقسیم قدرت 
و ثروت در جامعه، اسالم نقشی ندارد؛ اقتصاد جامعه، مسائل 
گــون جامعــه مربــوط به اســالم نیســت؛ یا مســئله  جنگ،  گونا
مســئله  صلــح، سیاســت داخلــی، سیاســت خارجــی، مســائل 
بین المللی. گاهی می شــنوید گفته می شــود که »دیپلماسی را 
ایدئولوژیک نکنید«، با ایدئولوژی مربوط ]نکنید[ یعنی اسالم 
در مسئله  سیاست خارجی و مســائل بین المللی بایستی اظهار 
نظــری نکنــد؛ در مســئله  اشــاعه  خیــر، اقامــه  عــدل، مقابله  با 
شرور، مقابله  با ظلم، جلوگیری از َاشرار عالم، در این زمینه ها، 
اسالم کاره ای نیســت. در این عرصه های مهم زندگی بشری، 
اســالم نه مرجع فکری باشــد، نــه راهنمــای عملی باشــد؛ این 
اصراری است که دارند. حاال علت این اصرار چیست، منشأ آن 
چیست، از کجا شــروع شــده، اینها دیگر بحث های مربوط به 

اصرار دارند اسالم را
در عمِل فردی و
عقیدٔه قلبی منحصر ݡکنند

رهبر معظم انقالب با اشاره به تالش قدرت های سیاسی مادی

رهبر معظــم انقــاب در دیــدار میهمانــان کنفرانس وحــدت اســامى  درباره 
»جامعیت اســام« و تبییــن جنبه هــای مختلف آن ســخن گفتند. ایشــان با 
اشاره به اینکه اسام دین جامعى است و باید حق این جامعیت را اداء کرد؛ 
نکاتى را در زمینه وظیفه مســلمانان به ویژه مسئولین فرهنگى و افرادی که منبرهای 

مهم اجتماعى را در اختیار دارند، بیان فرمودند که در ادامه مى خوانید. 

صحبت امــروز من نیســت. آنچه من می خواهــم عرض بکنم 
این اســت کــه اواًل این حرکــِت در واقــع ضد اســالمی، عمدتــًا از 
ســوی قدرت های سیاســی بزرگ دنیا اســت و آنها هســتند که 
در این زمینه فعالند و تالش می کنند و ســعی هم می شود که از 

زبان صاحبان فکر بیان بشود.
خب متون اســالمی صریحًا این را رد می کند و ما مســلمان ها 
به این مســئله بایــد اهمیــت بدهیــم. اینکه عــرض می کنم 
»اداء حق«، در درجه  اول این اســت: تالش کنیم نظر اســالم 
را دربــاره  خــودش که بــه کــدام عرصــه از عرصه هــای زندگی 
اهتمام مــی ورزد، در آنها نظر دارد، اقــدام دارد، تبیین کنیم، 
ترویج کنیم، بیان کنیم؛ اول قدم این اســت، بعد هم ســعی 

کنیم ]این مطلب[ تحقق پیدا کند.

     پوشش تمام گستره زندگی بشر
ح می کنــد، این اســت کــه عرصــه  فعالیت  آنچه اســالم مطــر
این دین، تمام گســتره  زندگی بشر اســت؛ از اعماق قلب او تا 
مســائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مســائل بین المللی، 
تا مســائلی کــه بــه مجموعــه  بشــریت ارتبــاط دارد. در قرآن، 
گر کسی این قضیه را انکار کند،  این معنا واضح است؛ یعنی ا
قطعًا به بینات قــرآن توجه نکرده. در قــرآن، یکجا می گوید: 
یـــَاُیَها اَلذیَن ءاَمُنــوا اذُکُروا اهلَل ِذکــًرا َکثیــًرا، َو َســِبحوُه ُبکَره َو 
َاصیاًل،کــه مطلب یــک مطلــب قلبی و مربــوط به دل انســان 
است، اما یکجا هم می گوید: َاَلذیَن ءاَمنوا ُیقاِتلوَن فی َسبیِل 
اهلِل َو اَلذیَن َکَفروا ُیقاِتلوَن فی َســبیِل الطاغــوِت َفقاِتلوا َاوِلیاَء 
الَشیطان این هم هســت؛ یعنی از آن »ُاذُکُروا اهلل« تا »َفقاِتلوا 
َاوِلیــاَء الَشــیطان«، همه  این عرصــه  عظیم در حــوزه  تصرف 

دین است.
یکجا خطــاب بــه پیغمبــر می فرمایــد کــه ُقــِم اَلیــَل ِاال َقلیاًل، 
ِنصَفــه َاِو انُقص ِمنــُه َقلیـــاًل، َاو ِزد َعَلیــِه َو َرِتــِل الُقــراَن َترتیاًل، 
یکجا هــم بــاز خطــاب بــه پیغمبــر می فرمایــد کــه َفقاِتل فی 
َسبیِل اهلِل ال ُتَکـَلُف ِاال َنفَسَک َو َحِرِض الُمـؤِمنین ؛ یعنی همه  
ع  این عرصه های عظیم زندگی: از بیداری نیمه  شــب و تضر
و توســل و دعــا و گریــه و نمــاز، تــا مقاتلــه و حضــور در میــدان 

جنگ، که زندگی پیغمبر هم همین را نشان می دهد.
در احکام مالی، یکجا می فرماید: َو ُیؤِثروَن َعلی َانُفِسِهم َو َلو 
کاَن ِبِهم َخصاَصه، که یک امر شــخصی ]اســت[، و یکجای 
دیگــر می فرمایــد: َکــی ال َیکــوَن دوَلــًة َبیــَن ااَلغِنیــاِء ِمنُکــم، 
]یعنی[ تقسیم درست ثروت که مسئله  صد در صد اجتماعی 
]اســت[؛ یا می فرماید که »ِلَیقوَم الناُس ِبالِقســط«؛ اصاًل انبیا 
و اولیــا و همه آمده انــد برای اقامه  قســط، بــرای اقامه  عدل. 
ــُم اَلتی َجَعـــَل اهلُل  یکجا می فرماید: َوال ُتؤُتوا الُسَفهـــاَء َامواَلکـُ
ْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطِهُرُهْم 

َ
َلُکـم ِقیما، یکجا می فرماید: ُخْذ ِمْن أ

َوُتَزِکیِهم ِبها؛ یعنی همه  گوشــه و کنارهای مسائل مالی را به 
شــکل آن فکر کلی و نظر کلــی و هدایت کلی ]بیــان می کند؛[ 
که البتــه اینها بایــد برنامه ریزی بشــود در عمل؛ امــا کلیات و 
جهت گیری، اینهایی اســت که بیان می کند. یعنی اسالم در 

همه  این مسائل دارای نظر است.
در مســائل امنیتــی و مســئله  امنیــت داخلــی جامعــه: َلِئن َلم 
َینَتــِه الُمنِفقوَن َو اَلذیــَن فی ُقلوِبِهــم  َمــَرٌض َو الُمرِجفوَن ِفی 

الَمدیَنِة َلُنغِرَیَنَک ِبِهم؛ مســئله  امنیــت. یــا »َو ِاذا جاَءُهم َامٌر 
ِمَن ااَلمــِن َاِو الَخــوِف َاذاعوا ِبــه؛  َوَلــو َردوُه ِاَلی الَرســول تا آخر 
آیه؛ یعنــی اســالم در همــه  ابعاد مهــم زندگــی اجتماعی بشــر 
حرف دارد. اینها که عرض کردیم نمونه های اندکی اســت از 
آنچه در قرآن کریم هســت؛ صدها مورد از ایــن قبیل در قرآن 

مشاهده می کنید.
کســی که اهل قرآن اســت و با قرآن و احکام قرآن آشنا است، 
می فهمد که اســالمی کــه قــرآن معرفــی می کند، این اســت. 
اســالمی که قــرآن معیــن می کنــد و معرفــی می کند، اســالمی 
اســت که در تمام شــئون زندگی دخالت دارد، رأی دارد، نظر 
دارد، مطالبه دارد. این را بایستی دانست و در مقابل افرادی 
که در این زمینه تالش می کنند تا این حقیقت روشــن را انکار 

کنند، بایستی پاسخگویی کرد.
]از ســویی هــم[ چــون مســائل اجتماعــی و وظایــف مهــم 
جامعه ســازی و تمدن ســازی در اســالم وجود دارد، لذا اسالم 
کمیت هم اهتمــام دارد. نمی تــوان فرض کرد  به مســئله  حا
که اســالم نظــم اجتماعــی را به یــک شــکلی مطالبه کنــد اما 
کمیت و ریاســت دیــن و دنیــا را در آنجا مشــخص  مســئله  حا
نکند. وقتــی دیــن، نظام شــد، نظامــی که بــه فــرد و جامعه 
ارتباط دارد، و یک منظومه ای شــد که در مورد همه  مســائل 
فــردی و اجتماعــی نظــر دارد، رأی دارد، مطالبــه دارد، پــس 
بنابراین الزم است که مشــخص کند در رأس این جامعه چه 
گر[ در قرآن  کســی باشــد، چه باشــد، و امام را معین کند. لذا ]ا
مالحظه کنید، حداقــل در دو جــا از پیامبران به عنــوان امام 
نام آورده شده: یکجا »َوَجَعلنُهم َاِئَمًة َیهدوَن ِبَامِرنا َو َاوَحینا 
ِاَلیِهــم ِفعــَل الَخیــرِت َو ِاقــاَم الَصلوه«، یــک جا هــم »َوَجَعلنا 
ِمنُهــم َاِئَمه َیهــدوَن ِبَامِرنــا  َلما َصَبــروا«؛ یعنی پیغمبــر، امام 
است، امام جامعه است، رهبر جامعه است، فرمانده جامعه 
است؛ لذا امام صادق )علیه  الصاله و الســالم( در منی در بین 
جمعیت ایستاد و فریاد زد: َاُیَها الناُس! ِان َرسوَل  اهلِل کاَن ُهَو 
ااِلمام. رای اینکــه بفهماند که حرکت دینــِی صحیِح پیغمبر 
چیســت، امام صادق در منا در بین جمعیت منــا فریاد زد: ِان 

َرسوَل  اهلِل کاَن ُهَو ااِلمام. 

     وظیفه ما سنگین تر است
در سطح دنیای اسالم، روشنفکران دینی وظیفه دارند، علما 
وظیفه دارند، نویســندگان وظیفــه دارنــد، محققین وظیفه 
دارند، اساتید دانشــگاه وظیفه دارند این را تبیین کنند؛ این 
را باید بگویند، دشــمن در ایــن زمینه ســرمایه گذاری می کند 
که عکس این را، نفی ایــن را ترویج کند. البتــه در این زمینه 
وظیفه  ما در ایران ســنگین تر اســت؛ علت هم این اســت که 
در اینجــا امکانات بیشــتری هســت، و می شــود تــالش کرد. 
مســئولین کشــور، به خصوص مســئولین فرهنگی و افرادی 
که در زمینه هایی، منبرهــای مهم اجتماعــی در اختیار اینها 
اســت، بایســتی این را تبیین کننــد. در داخل کشــور هم این  
کــه حــاال چــون در جمهــوری اســالمی، نظــام  جــور نیســت 
اسالمی تشکیل شــده، ما از تبیین این قضیه بی نیاز باشیم؛ 
نه، همین حاال در کشــور ما هم نســبت به ایــن موضوع یک 

تشکیک هایی ایجاد می شود و حرف هایی زده می شود.    

آنچه اسالم 
مطرح می کند، 

که  این است 
عرصه  فعالیت 
این دین، تمام 

گستره  زندگی بشر 
است؛ از اعماق 

قلب او تا مسائل 
اجتماعی، تا 

مسائل سیاسی، 
تا مسائل 

بین المللی، تا 
که به  مسائلی 

یت  مجموعه  بشر
ارتباط دارد. در 
قرآن، این معنا 

واضح است؛ 
کسی  گر  یعنی ا

این قضیه را 
کند، قطعًا  انکار 

به بینات قرآن 
توجه نکرده
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 و عالوه بر اعتقادات دیگر به بیان اصول اخالق نیکو و صفات 
حسنه ای می پردازد که مناســب با اصول مزبور باشد، و آنگاه 
قوانین عملی را که در واقع حافظ ســعادت حقیقــی و پرورش 
دهند. اخالق نیکو و باالتر از آن، عامل رشــد و ترقی اعتقادات 
درســت و اصــول اولیــه  می باشــند، پایه ریزی می کنــد. بدین 

ترتیب قرآن مشتمل بر سه بخش کلی است:
    1. اصول عقاید اسالمی، اعم از توحید، نبوت، معاد و سایر 

اعتقادات متنوع بر آنها
    2. اخالق پسندیده ونیکو

    3. احکام شــرعی و قوانین عملی، که کلیــات آنها در قرآن 
گذار  کــرم ؟ص؟ وا آمــده و تفاصیل و  جزئیاتشــان بــه پیغمبــر ا
شده است و آن حضرت نیز بر اســاس احادیث متواتری نظیر 
حدیث ثقلیــن، بیان اهــل بیــت ؟ع؟ را جایگزین بیــان خود 
ســاخته اســت. این برنامه هم چنان که با تأمل در محتوای 
آنهــا روشــن اســت، مشــتمل بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان، 
اعــم از فــردی و اجتماعــی و دنیــوی و اخروی اســت. اســالم 
همــان طورکه برای وظایــف عبادی قانــون دارد، بــرای امور 

اجتماعی و حکومتی نیز قانون و راه و رسم دارد.
بنابرایــن، مقصــود از جامعیت دین آن اســت که در راســتای 
هدف و رســالت خــود رئــوس کلــی همــه معــارف الزم را برای 
تحقق ایــن هــدف در اختیار بشــر قرار دهــد، به گونــه ای که 
بشــر با تطبیق آن اصول کلی به صــورت نظام مند بتواند هم 
معارف و راهنمون های مورد نیاز را برای رســیدن به سعادت 

خویش به دست آورد.   

    جهانی بودن 
برخی از آیات قرآن، اســالم را دین جهانــی معرفی می کند که 
خداوند آن را برای تمام بشــریت هدیه کرده  اســت، نه برای 
یــك گــروه و یا منطقــه خاصــی، ماننــد: »بگــو ای مــردم، من 
پیامبر خدا به ســوی همه شما هســتم.« و »و تو را جز رحمتی 
بــرای جهانیــان نفرســتاده ایم«. الزمــه جهانــی بــودن دیــن 
خاتم آن اســت کــه متناســب بــا جوامع مترقــی دیگــری غیر 
از جامعه جزیــره  العرب که نیازهای بشــری داشــته و معارف 
در ســطح باالتــری را می طلبیــد، نیز ســخنی داشــته باشــد تا 
مایه هدایت و راهنمایی آنها نیز باشــد، و این امر شــاهدی بر 

جامعیت دین اسالم باشد.

    جاودانگی 
یکی از ویژگی هــای دین خاتــم که آن را از ســایر شــرایع دیگر 
ممتــاز می کنــد »جاودانگــی« آن اســت کــه ظهــورش تــوأم با 
پایان یافتن و مختومه شــدن دفتر نبوت بوده است و احکام 
و تعالیم آن برنامــه حیات بخشــی را برای تمام انســان ها در 
طول اعصــار ارائــه می دهــد. »محمد پــدر هیچ یــك از مردان 
شــما نیســت، ولی فرســتاده خــدا و خاتــم پیامبران اســت.« 
»بزرگ و خجسته اســت کســی که بر بنده خود فرقان را نازل 
فرمــوده، تا بــرای جهانیان هشــدار دهنــده باشــد«. حال که 
قرآن آخرین دین الهی و آورنده آن خاتم پیامبران و تعالیم و 
احکام آن سند هدایت برای کل آدمی و او مکلف به وفاداری 
دائمی از آن اســت،  چنیــن انتظــاری پیش می آید که اســالم 
باید بــرای تمــام انســان ها در اعصار مختلف ســخن داشــته 
باشــد و زمینه هدایت همه جوامع حتــی پیچیده ترین آنها را 

فراهم و سعادت دنیوی و اخروی آنها را تأمین نماید.
البته آیات دیگری نیز برای جامعیت دین خاتم مورد استناد 
قرار گرفته ماننــد آیاتی که تبیان بــودن هر چیــزی را در قرآن 
کید می کند: »و این کتاب را که روشــنگر هر چیزی اســت و  تأ
بــرای مســلمانان رهنمــود و رحمت و بشــارت گری اســت، بر 
تو نازل کردیــم.« یکی از صفــات عمومی قرآن این اســت که 
بیان هر چیزی است و به تعبیر خود قرآن »تبیان لکل شیء« 
است و از آنجا که قرآن کتاب تربیت و انســان سازی است، و 
برای تکامل فرد و جامعه، در همه ابعاد معنوی و مادی نازل 
گشــته. منظور از »کل شــی« در این آیه همه اموری اســت که 

برای پیمودن این راه هدایت الزم است.
روایات فراوانی نیــز از معصومین درباره جامعیــت دین خاتم 
کرم ؟ص؟ در ســفر حجه الوداع فرمود:  نقل شده است. رسول ا
ای مردم، هیچ چیزی نیســت که شــما را به بهشــت نزدیك و 
از آتش جهنم دور کند، مگر آن که شــما را بــه آن امر نموده ام، 
و هیچ چیــزی نیســت که شــما را بــه آتش جهنــم نزدیــك و از 
بهشــت دور کند، مگر آن که شــما را از آن نهی کــرده ام. از امام 
صــادق ؟ع؟ نیز نقل شــده کــه فرمــود: همانــا خداونــد تبارك 
وتعالی قــرآن را بیانگر هر چیزی قرار داده اســت حتــی به خدا 
ســوگند که رها نکرده چیــزی را که بندگان خدا بــه آن احتیاج 
داشــته باشــند، تا آنجا که کســی نمی تواند بگویــد: ای کاش 

خداوند آن را در قرآن بیان می کرده و نکرده است.   

هدف اسالم، تأمین 
سعادت دنیا و آخرت است

     رویكرد حداکثری نسبت به جامعیت دین
دیــن جامع همــه علوم و معــارف بشــری اســت و در همه عرصه هــای زندگــی مادی و 
معنــوی، همه مســائل نظری و عملــی را در ســطح کالن و جزیــی بیــان می کند و تعالیــم آن ما 
را از هرگونه تالش فکری در شــناخت انســان و جهان و ابعاد مختلف زندگــی بی نیاز می کند. و 
لذا دین نظام هــای الزم جهــت اداره جامعه را در بــر دارد و می توان علوم اجتماعی، سیاســی و 
تجربی نظیر جامعه شناســی، روان شناســی، اقتصاد، علم سیاســت، فیزیك و شــیمی و حتی 

علوم کامپیوتری و... را از دین استخراج کرد.

     دیدگاه حداقلی به جامعیت دین
به اعتقــاد این گــروه تنها وظیفــه دین ارائــه رهنمودهایــی برای رســیدن به ســعادت و کمال 
اخروی انســان اســت. و مدعی اند دین برای اداره شــئون دنیوی نیامده اســت و اساسًا کاری 
به دنیای انســان ها ندارد و جامعیت دین را در ایــن می دانند که آن چــه در هدایت به کمال و 
سعادت اخروی انسان نقش دارد در اختیار بشر قرار دهد و اّما چگونگی شناخت علوم انسانی 
و تجربــی، تشــکیل حکومــت، روش اداره حکومــت، چگونگــی مبارزه با مشــکالت و مفاســد 
اجتماعی، مهــار قدرت سیاســی در جامعــه دینی، چگونگــی ایجــاد عدالت اجتماعــی و ده ها 
ج اســت و این آدمی است که باید بدون اســتمداد از آموزه های  پرســش دیگر از قلمرو دین خار
دینی خــود با ســاماندهی مناســبات اقتصــادی، سیاســی و... جامعه بپــردازد. و دیــن در این 
زمینه ها تنها به کلیات بسنده کرده و از راهکار معین پرهیز کرده است و در صورتی که به تدبیر 
امور دنیوی و تنظیم معیشــت و تعیین نظام بپــردازد خود نیز دنیوی و ایدئولوژیك می شــود و 

این با جاودانگی آن در تضاد است.

     رویكرد معتدل و نظریه مختار
جامعیت دیــن را باید در راســتای هــدف و رســالت آن ملحوظ داشــت و بایــد از هرگونــه افراط و 
تفریط در این زمینه پرهیز کرد. با نگاهی اجمالی به قرآن و روایات در می یابیم که هدف دین، 
تأمین ســعادت دنیا و آخرت او اســت و چون امــور دنیوی و مناســب اجتماعی تأثیر شــگرفی در 
روحیات و کمال انسان و تأمین سعادت واقعی وی دارند، دین خاتم هرگز نمی تواند از دخالت 
در این امور چشم پوشــی کند و باید برای تمام آنهــا برنامه ای جامعه ارائه دهــد. به بیان دیگر، 
قرآن برنامه ســعادت انســان را بر خداشناســی و اعتقاد بــه یگانگی خــدا بنا نهاده اســت؛ آنگاه 
اعتقاد به معاد را از آن نتیجه می گیرد و سپس پیغمبرشناسی را از اصل معاد اخذ می کند؛ چرا که 
رسیدن به پاداش و جزای اعمال نیك و بد، که مهمترین فلسفه معاد است ممکن نیست، مگر 
گاه شــویم. پس از این سه اصل اساسی،  آنکه نخســت از راه وحی و نبوت از طاعت و معصیت آ

ح می شود این است که از  یکی از پرسش هایی که در زمینه جامعیت دین اســالم مطر
چــه روش هایی می تــوان آن را اثبات نمود؟ در پاســخ به ســؤال فــوق از دالیل عقلی و 

نقلی بهره می بریم.

     دلیل عقلی 
    1. خداوند حکیم آدمی را برای رسیدن به کمال نهایی و سعادت جاودانه آفریده است.

    2. زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت است و سعادت و شقاوت ابدی در گرو چگونه زیستن در 
این جهان اســت. یعنی اعمال و رفتار ما در رســیدن به سعادت و یا محروم شــدن از آن دخیل 

و مؤّثرند.
    3. شرط الزم برای سعادتمندی در جهان آخرت منوط به شناخت چگونگی رابطه اعمال با 
نتایج اخروی آن است؛ زیرا تا زمانی که رابطه اعمال و رفتارها با نتایج اخروی آن و رابطه آنها 
با سعادت و شقاوت آدمی روشن نباشد چگونه می توان برنامه صحیح و همه جانبه ای برای 

زندگی این جهان پی ریزی کرد.
    4. ابــزار عمومی شــناخت )حــس و عقــل( از درك چگونگــی روابط اعمــال و رفتــار دنیوی با 
نتایج اخروی ناتوان اســت. شــناخت پدیده های اخروی و کشــف و درك رابطه اعمال و رفتار 
گاهی از تأثیــر اعمال آدمی در نیــك بختی یا تیره روزی نه توســط  آدمی بــا نتایج اخــروی آن و آ
حس و نه عقل و نه حتی از همکاری آن دو حاصل نمی شــود. حال که شــناخت های عمومی 
کافی و نارسانید مقتضای حکمت خداوند  و همگانی برای رسیدن به هدف و غایت خلقت نا
این است که با ارســال رســول و انزال کتب برنامه ای جامع و کامل فراروی انســان قرار دهد تا 

آدمی بر اساس آن، راه صحیح زندگی و برنامه سعادت خود را بشناسد.

     دلیل نقلی
آیــات متعددی بــر جاودانگی و جهانــی بودن قــرآن داللت دارند کــه از آنها می تــوان جامعیت 

دین اسالم را ثبات نمود:

اشاره مختصر به سه رویکرد درباره جامعیت دین

جامعیـت دیـن از مباحـث مهـم و اصیـل فلسـفه دیـن و کام جدیـد اسـت کـه 
مى توانـد در مـورد هـر دینـى مطـرح باشـد، مثـًا دربـاره دیـن اسـام بحـث 
میـان مفسـرین، حکمـا و  االیـام  از قدیـم  جامعیـت تحـت عناویـن مختلـف 
متکلمیـن رایـج بـوده اسـت. در دهه هـای اخیر به ویـژه پس از پیروزی انقاب اسـامى 
ایـران و تشـکیل حکومـت اسـامى و در پـی تـاش بـرای پیـاده کـردن ابعـاد اجتماعـى، 
سیاسـى... اسـام در جامعـه، مسـأله جامعیـت دیـن بـه صـورت جـّدی مطـرح شـده 
است. این مطلب تاش مى کند تا ضمن ارائه بیانى فشرده از اقوال مختلف در زمینه 

»جامعیـت دیـن اسـام« نظرّیـه مختـار را روشـن کنـد.  

ݡکتابی ݡکه روشنݡگر
هر چیزی است

دالیل عقلی و نقلی در جامعیت دین اسالم
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سرمشق

 یکی از عرصه های مهم درگیری تمدن مادی غرب 
با اســالم بــه موضوع نگــرش بــه دیــن و عرصه های 
دخالت آن در زندگی بشــر برمی گردد: »اصراری وجود داشته 
اســت و دارد -که عمدتــاً  هم این اصــرار از ســوی قدرت های 
سیاســی مــادی اســت- بــر اینکــه اســالم را در عمل فــردی و 
عقیده  قلبی منحصــر کنند... این تالش در دنیای اســالم به 
طور برجســته مشــاهده می شــود.« از جهــت ســابقه  تاریخی 
»حداقــل از دو قــرن پیــش، جریانــی بــه نــام جریــان تمــدن 
صنعتی در دنیا شروع شــد... در طول این دو قرن، بیشترین 
پرچم های فکر و فلسفه که برافراشته شده، در جهت مقابِل 
تفکــر معنــوی و دینــی بــوده اســت... در کنــار ایــن جریــان 
فکری، سیاست ها حرکتی را مستقاًل به سمت ضدیت با دین 
و معنویت شــروع کردند... وقتی که این جریان اوج گیرنده، 
به نقطه  اوِج غیرقابل تصوری رسید، قدم بعد جز این چیزی 
نبود که بنای دین و معنویت و اخالق، به کلی از میان جوامع 
برچیده شود.« درست در همین نقطه که جریان مادی گری 
گهان  و دین ســتیز در نقطه ی اوج قدرت خود قرار داشت »نا
حادثه ای اتفاق افتاد... آن حادثه چیســت؟ حادثه  نهضت 
روحانیت و نهضت دین در ایــران در ســال 1341« و در ادامه  
این نهضت دینی »کشــوری بر اســاس دین و معنویت ایجاد 
شــد... یعنی به مجردی کــه این نظام بــه وجود آمــد، برای 

دشمنان دین و معنویت، کار از کار گذشت.«
در واقع »انقالب عظیم اســالمی در ایران مضمون بعثت را در 
دوره  معاصر تجدید کرد؛ یعنی خداوند متعال به امام بزرگوار 
ما ایــن توفیــق را داد کــه خط مســتمر بعثــت نبــوی را در این 
دوران، با ابتکار خود، با شجاعت خود، با اندیشه  بلند خود، 
کاری خود ُپررنگ کند و نمایان کند؛ ]این[ همان خط  با فدا
بعثت اســت که خب در طول زمان کم رنگ بود، امام بزرگوار 
توانست آن را ُپررنگ کند و جامعیت اســالم را در عمل نشان 
بدهد، و نشان بدهد که اســالم یک دین جامع است و شامل 
همه ی زندگی انسان است؛ امام بزرگوار این را برجسته کرد؛ 
ابعاد اجتماعی و سیاســی دین را که به فراموشی سپرده شده 

بود، احیا کرد.« 

     حاکمیت الهی برای تحقق عدالت و حیات طیبه
در حقیقــت دســتاورد مهــم انقــالب اســالمی احیــای نگرش 
»جامع« به دیــن و تالش در مســیر تحقق آن بوده اســت. در 
اینجــا »جامعیــت اســالم« معنــای روشــنی دارد: »در بعثــِت 
همــه  پیامبــران اهدافــی وجــود داشــته اســت... رأس همه  
این هدف ها عبارت اســت از توحیــد... توحید هــم فقط به 
معنای این نیســت که انســان در ذهن خود عقیده پیدا کند 
که خــدا یکی اســت و دو تا نیســت؛ خــب بله این هم هســت 
لکــن توحیــد بــه یــک معنــای مهمــی اســت کــه بــه معنای 
کمیــت مطلق  کمیــت الهــی اســت؛ توحید بــه معنــای حا حا
پــروردگار بر عالــم تشــریع و عالم تکویــن -هر دو- اســت... 
هدف هــای دیگری هم وجــود دارد: تزکیه ی بشــر... تعلیم 
انســان ها و مقــام علمــی انســان ها را بــاال بــردن. اســتقرار 
گــر چنانچه نبی اســالم،  عدالــت... ایجاد حیــات طیبه... ا
نبی حق، فرســتاده  الهی در هر دوره ای بخواهد این اهداف 
را تحقــق ببخشــد، ناچــار بایســتی به تناســِب ایــن اهداف، 
مناســبات اجتماعــی ایجــاد بکنــد. مطلــب دوم هــم قدرت 
سیاسی اســت؛ یعنی این مناســبات اجتماعی را یک انسان 
منزوی یــا یــک نصیحت کننــده که فقــط مــردم را نصیحت 
می کنــد نمی توانــد بــه وجــود بیــاورد؛ قــدرت الزم اســت.« و 
از ســوی دیگر هم »چــون مســائل اجتماعــی و وظایف مهم 
جامعه سازی و تمدن ســازی در اســالم وجود دارد، لذا اسالم 

کمیت هم اهتمام دارد.«  به مسئله  حا
چنیــن نگاهــی بــه اســالم اوال برآمــده از متــن قــرآن اســت: 
کــرده؛  کمیــت دیــن را قــرآن بــه صــورت روشــن بیــان  »حا
کــی از این اســت که در  گر کســی ایــن را انکار کنــد، حا واقعًا ا
قــرآن تدبــر درســت نکــرده.  « و ثانیــا »در ســنت و حدیــث و 
کلمــات پیغمبــر و کلمــات معصومیــن هم کــه الی ما شــاء اهلل 
]هست[... وقتی پیغمبر وارد مدینه شــد، حکومت اسالمی 
کمیــت  کمیــت را بــه وجــود آورد؛ ایــن حا را تشــکیل داد، حا
مربــوط بــه پیغمبــری او بــود، یعنــی مســئله  دیگــری نبــود؛ 
چون پیغمبــر بود، چون بــه او ایمــان آورده بودنــد، این بود 
کمیــت را تشــکیل داد. « از ایــن منظر »آنچــه می تواند  که حا
کمیت صحیــح را بر عهــده بگیرد، جــز دین چیــز دیگری  حا
نیســت. تفکیــک دیــن از دنیــا بــه ایــن معنــی، یعنــی خالی 
کــردن زندگــی و سیاســت و اقتصــاد از معنویــت؛ یعنــی نابود 

کردن عدالت و معنویت.« 

      از »اسالم قدرتمند« می ترسند...
در میدان عمل، تحقق چنین اســالمی در ایران قدرت های 
آســیا  غــرب  منطقــه   »در  کشــاند:  شکســت  بــه  را  مــادی 
قدرت هــای درجــه  یــک مــادی دنیــا زمین گیــر شــده اند... 
چه مانع شــده اســت از اینکه مقاصد اینها تحقق پیدا کند؟ 
اسالم انقالبی یا انقالب اســالمی که امروز در نظام جمهوری 
اســالمی تبلــور پیــدا کــرده.« و دقیقــا بــه همیــن علت اســت 
کــه »از اســالم می ترســند؛ کــدام اســالم؟ اســالمی کــه دارای 
قدرت اســت، دارای نظامات اســت، دارای سیاســت است، 
دارای حکومــت اســت، دارای ارتــش اســت، دارای نیــروی 

دارای  اســت،  علمــی  توانایی هــای  دارای  اســت،  مســلح 
توانایی های بین المللی ]است [.« 

کمیــت »اســالم  از ایــن زاویــه، دشــمنان ضربــه خــورده از حا
ناب« و مقتدر می خواهند »اســالم را در عمل فردی و عقیده  
قلبی منحصر کنند... ســعی هم می کنند که شــکل سیاسی 
به این ]کار[ ندهند و شــکل فکــری بدهند؛ بــه تعبیر فرنگی 
تئوریــزه کنند ایــن را. بــه متفکریــن و نویســندگان و فعاالن 
فکــری و ماننــد اینهــا مأموریــت داده می شــود تا دربــاره اش 
مســائل  بــه  اســالم  کــه  کننــد  اثبــات  و  بنویســند  مطلــب 
اجتماعــی، مســائل زندگی، مســائل اساســی بشــریت کاری 
ندارد؛ اســالم یک عقیده  قلبی اســت، یک ارتباط شــخصی 
اســت با خدا.« در این نقشه »متأسفانه کســانی هم بوده اند 
و هســتند کــه حــرف دشــمنان را بــه یــک نحــوی در داخــل 
تکــرار می کننــد؛ ایــن ایدئولوژی زدایی کــه گاهــی می بینید 
در بعضــی از تعبیرات هســت، همان حرف مخالفین اســت؛ 
ایدئولوژی زدایــی یعنــی اســالم و تفکــر اســالمی را در بــاب 
کنــار بگذاریــم،  جمهــوری اســالمی و مردم ســاالری دینــی 
و برویــم ســراغ همــان تفکــرات لیبرال دموکراســی فاســد و 
کــه در حرف هــا و نوشــتجات و  منحــرف.« و »بعضی هــا 
اظهارات این تعبیر »اسالم رحمانی« را به کار میبرند، انسان 
مشــاهده می کنــد و خــوب احســاس میکنــد کــه ایــن اســالم 
رحمانی یک کلیــدواژه ای اســت برای معارف نشــئت گرفته  
از لیبرالیســم.« در ایــن چهارچــوب »سکوالریســم به معنای 
بی دینی نیســت، سکوالریســم به معنای این است که دین 
در غیر عمل شــخصی، هیــچ ُبروز و ظهوری نداشــته باشــد. 

نظام اجتماعی کاری به دین ندارد.« 

      وظیفه همگانی: از تبیین تا تحقق
مســلم اســت که »آن اســالمی می تواند کفــر را و اســتکبار را و 
ظلــم را قلع وقمع کند یــا او را محدود کند یا از تجــاوز و تعدی 
او جلوگیری کند که دارای نظام باشــد، دارای دولت باشــد، 
دارای نیــروی نظامــی باشــد، دارای رســانه باشــد، دارای 
سیاســت باشــد، دارای اقتصــاد باشــد، ابزارهای فــراوان در 
کنــد و  کــه توانســته نظام ســازی  اختیــار او باشــد؛ اســالمی 
حکومت ســازی کنــد.« و امــروز دشــمن علیــه ایــن بینــش و 
جریان با تمــام قــدرت فعالیت می کنــد لذا در چنیــن فضای 
مبــارزه و جهــادی بایــد »حــِق جامعیــت اســالم« را اداء کــرد 
یعنی »تالش کنیم نظر اســالم را درباره  خــودش که به کدام 
عرصــه از عرصه هــای زندگــی اهتمــام مــی ورزد، در آنها نظر 
دارد، اقــدام دارد، تبییــن کنیم، ترویــج کنیم، بیــان کنیم؛ 
اول قدم این است، بعد هم سعی کنیم ]این مطلب[ تحقق 
پیدا کند.« کالم آخر اینکه در این زمینه »روشــنفکران دینی 
وظیفه دارند، علما وظیفه دارند، نویسندگان وظیفه دارند، 
محققیــن وظیفــه دارنــد، اســاتید دانشــگاه وظیفــه دارنــد 
این را تبییــن کنند؛ این را باید بگویند... مســئولین کشــور، 
به خصوص مسئولین فرهنگی و افرادی که در زمینه هایی، 
منبرهای مهم اجتماعی در اختیار اینها اســت، بایستی این 

را تبیین کنند.«    

که  مسلم است 
»آن اسالمی 

کفر را  می تواند 
و استکبار را و 

ظلم را قلع وقمع 
کند یا او را 

کند یا از  محدود 
تجاوز و تعدی 

کند  او جلوگیری 
که دارای نظام 

باشد، دارای 
دولت باشد، 
وی  دارای نیر

نظامی باشد، 
دارای رسانه 
باشد، دارای 

سیاست باشد، 
دارای اقتصاد 

باشد، ابزارهای 
فراوان در اختیار 

او باشد؛ اسالمی 
که توانسته 

کند  نظام سازی 
و حکومت سازی 

کند

احیای اسالم 
تمدن ساز

نگاهی به ابعاد مسئله 
»اداء حِقّ جامعیت اسالم«

براساس بیانات رهبر انقالب
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سرمشق

براســاس بینش توحیدی اســالم، ایــن مکتــب دارای آن چنــان جامعیتی اســت که 
پاســخگوی تمامی نیازهای بشــری در همه اعصار اســت. از شــاخصه های برجسته 
تفکر توحیدی، جامع نگری نســبت به نظام اسالم اســت. بدین معنی که اسالم دارای نظام 
و سیســتم کامــل و همــه جانبــه در عرصه هــای سیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و همــه ابعاد 
زندگــی اســت کــه می تــوان در پیوســتگی بیــن دیــن و سیاســت، برخــورداری اســالم از نظام 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشــروعیت الهی کلیه قوانین و مقررات و... را بررسی نمود. 
یکی از چالش های اساســی در طول دهه های اخیر در بین رجال و جریان های فکری، بحث 
گســتره و قلمرو دیــن بوده اســت. به طور کلــی در باب قلمــرو و گســتره دین دو دیــدگاه عمده 
وجود دارد:1- دیدگاه حداقلی که دین را محدود به قلمرو خاصــی کرده و از دخالت دادن آن 
کثری که  در بسیاری از أمور )اجتماعی، سیاسی، فقهی و...( پرهیز می دهد؛ 2- دیدگاه حدا
دیدگاهی جامــع گرایانه در برابر گســتره دیــن اتخاذ مــی کند. در بینــش و دیــدگاه حداقلی از 
دین، قلمرو دین در امورآخرتــی محدود و منحصر شــده و در امور دنیایی هم بــه حداقل الزم 
کثری«، دیــن، جامع نگر بــوده و هر دو امــور دنیایی و  بســنده کرده، اما در نظریه »دیــن حدا

آخرتی را شامل می شود.
در نگرش دیگری، جریان مذهبی حداقل گرا جریانی اســت که معتقد است شریعت، اهداف 
و جهت گیری های کالن زندگــی این جهانی را ترســیم کرده، اما در خصــوص راهکارهای آن 
گذار کرده اســت. آنهــا جایگاه مذهــب را تنها در تعیین  ســخنی نگفته و آن را به عقل آدمی وا

و ریختــه شــود... فلســفه روحانیــت حفــظ مواریــث معنوی 
اســالم و مغــز در مقابــل پوســت اســت، جدایــی روحانیــت از 

سیاست از قبیل جدایی مغز از پوست.« 
اســتاد مطهری در تبییــن وقایع تاریــخ معاصر ایــران و نقش 
تاریخ ایــران و نقش روحانیت در رهبــری نهضت می فرماید: 
خ داده  آنچــه در نیــم قــرن اخیــر در جامعــه اســالمی ایــران ر
اســت، ســلب آزادی، اســتبداد، اســتعمار، اســتثمار، بیــرون 
راندن دیــن از میدان سیاســت، خلــع روحانیت از سیاســت و 
دفع مغز از پوسته و روح از جسم اســالم بوده است. به اعتقاد 
مطهری تنها روحانیت اســت که شایســتگی رهبری نهضت 
گر این پرچم داری از دســت روحانیت گرفته شود و  را دارد. »ا
به دست به اصطالح روشــنفکران بیفتد، یک قرن که هیچ، 
یک نسل که بگذرد، اسالم به کلی مسخ می شود، زیرا حامل 
فرهنگ اصیل اسالم در نهایت باز هم همین گروه روحانیون 
متعهد هستند.« »تز اسالم منهای روحانیت را همواره یک تز 
اســتعماری دانســته و می دانم. معتقدم هیچ چیز نمی تواند 
جانشین روحانیت ما شود. حامالن فرهنگ اصیل و عمیق و 

ذی قیمت اسالمی تنها در میان این گروه یافت می شوند.« 

      برخورداری اسالم از نظام سیاسی
 اجتماعی و اقتصادی

از مولفه هــای تفکــر اصولگرایــی اعتقــاد بــه جامعیــت دیــن 
و برخــورداری اســالم از نظامــات مربوطــه اســت. تشــکیل 
حکومــت اســالمی در صــدر اســالم و آیــات و روایــات متعــدد 
در این بــاب از دالیــل کافی آنند. اســتاد مطهــری در مواجهه 
با شــبهات برخــی متفکــران اســالمی کــه دیــن اســالم را تنها 
عهــده دار پیوند انســان بــا خــدا و محدود نمــودن بــه آزادی 
فــردی و عبــادی دانســته اند و می گویــد: »اســالم... مکتبی 
اســت جامــع و واقع گــرا، در اســالم به همــه جوانــب نیازهای 
انســانی، اعم از دنیایــی یا آخرتی، جســمی یا عقلــی و فکری 

یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است.
اســتاد مطهــری، اســالم را بــه ســه بخــش عقایــد، اخــالق و 
احکام تقســیم کــرده و امامــت و رهبــری را جزو اصــول دین 
به شــمار آورده و بــه هنگام تحلیــل نظام جمهوری اســالمی 
از اســالم به عنوان طرحی بــرای زندگی بشــر در همــه ابعاد و 
شــئون آن از جمله حکمت یــاد کرده اســت. و افــزون بر آن، 
در برخــی از آثار خــود به نقد و بررســی دیدگاه هــای مخالفان 
پرداخته و می گوید: »کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی 
از یکدیگــر جداســت...، تعجــب و احیانــًا انــکار می کنند که 
ح کنــد،...  کســی مســئله ای بــه نــام »اقتصــاد اســالمی« طر
بعضــی پــا فراتــر نهــاده و گفته انــد زندگــی بــه طور کلــی یک 
مســئله اســت و دیــن مســئله دیگــر، دیــن را نباید با مســائل 
زندگی مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است 
که مســائل زندگی را مجرد فرض می کننــد، خیر، زندگی یک 
واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر اســت؛ صالح و فساد در 
هر یک از شــئون زندگی، در ســایر شــئون موثر است؛ ممکن 
نیســت اجتماعــی مثــاًل فرهنــگ یا سیاســت، یــا قضــاوت یا 
اخالق و تربیت و یا اقتصادش فاســد باشد اما دینش درست 

باشد و بالعکس.    

از مولفه های 
تفکر اصولگرایی 

اعتقاد به 
جامعیت دین 

و برخورداری 
اسالم از نظامات 

بوطه است.  مر
تشکیل حکومت 
اسالمی در صدر 

اسالم و آیات و 
وایات متعدد  ر
در این باب از 

کافی آنند.  دالیل 
استاد مطهری 

در مواجهه با 
شبهات برخی 

متفکران اسالمی 
که دین اسالم 

را تنها عهده دار 
پیوند انسان با 
خدا و محدود 

نمودن به آزادی 
فردی و عبادی 

دانسته اند

جامعیت اسالم از 
شاخصه های تفݡکر 

توحیدی است

جامعیت مکتبی 
نظام اسالمی در نظر شهید مطهری

کثــری  اهــداف کالن معیــن می کننــد. جریــان مذهبــی حدا
معتقد اســت اســالم نــه تنها بــرای زندگــی فردی انســان ها، 
بلکــه بــرای جامعــه نیــز دارای دســتورات و قوانیــن مترقــی 
و کاملــی اســت و توانایــی تشــکیل و اداره حکومت اســالمی 
را در عصــر غیبــت حضــرت ولی عصــر؟جع؟ داراســت. این 
جریــان فقــه آل محمــد ؟ص؟ را برنامــه عملــی دســتور زندگی 
بشــر دانســته و اعتقــاد دارد دیــن روش زندگــی و رفتارهــای 
کــرده اســت.  انســان ها را بــا بایدهــا و نبایدهایــی تعییــن 
مکانیســم اجتهــاد قــدرت نرم افــزاری اســالم سیاســی اهــل 
بیت در پاسخگویی به مسائل مختلف و چالش های جدید 
فــراروی انســان قــرن حاضــر اســت. نظریــه دیــن حداقلــی، 
امــروزه میــان روشــنفکران و نواندیشــان دینــی رواج دارد. 
کــردن دیــن در ســعادت آخرتــی، منکــر  اینــان بــا محصــور 
دخالــت و حضــور دیــن در عرصــه اجتمــاع و امــور سیاســی 
هســتند و بدین طریق، دین را ســکوالریزه کرده، به جدایی 
دین از سیاســت )یا دیــن و دنیــا( قائــل هســتند. در مقابل، 
کــرده و از  کثــری دفــاع  اســتاد مطهــری از نظریــه دیــن حدا

همگرایــی و همســویی دین و دنیا ســخن گفتــه و دیدگاهی 
جامع نگرانه در این باب اتخاذ کرده است. 

اســتاد شــهید مرتضی مطهری، در تبیین هدف بعثت انبیا و 
دیدگاه جامع نگرانه و اصولگرا از اسالم می گوید:

اســالم... مکتبی اســت جامــع و واقع گــرا، در اســالم، به همه 
جوانب نیازهای انســانی، اعــم از دنیایی یا آخرتی، جســمی 
یا روحــی، عقلــی و فکــری یــا احساســی و عاطفــی، فــردی یا 

اجتماعی توجه شده است. 
بر این اســاس عالمه مطهری، دیدگاهــی جامع نگر در هدف 
بعثت داشته و دعوت انبیا بر این اساس را شامل همه شئون 
حیات بشری دانســته که دو هدف ذیل را اصلی ترین هدف 

پیامبر؟ص؟ از دیدگاه قرآن می داند.
    1.  شناخت خدا و نزدیک شدن به او؛

    2.  برقراری عدل و قسط در جامعه بشری
بنابراین بــا توجه به اعتقاد شــهید مطهری در وســعت قلمرو 
دیــن و هماهنگــی و همگرایــی دیــن و دنیــا، در نتیجــه، 
جامعیــت دیــن اســالم ثابــت می شــود. لــذا می تــوان گفــت: 
کثری« اســت که  جامعیت دین، تعبیر دیگــری از »دین حدا
در مقابل نظریه »دین حداقلی« قرار دارد. شــهید مطهری در 
تبیین شناخت ابعاد و مولفه های جامعیت دین اسالم برای 

اداره زندگی بشر آن را در چند مقوله دنبال می نماید:

     پیوند دین و سیاست
بنا بــه گفته شــهید، نســبت دیانت با سیاســت، نســبت روح 
بــا بــدن اســت؛ روح و بــدن، مغــز و پوســت بایــد بــه یکدیگــر 
گر  بپیوندنــد. فلســفه وجــودی پوســت، حفــظ مغــز اســت. ا
پوست از مغز جدا باشد، مغز دچار آســیب می شود. به اعتقاد 
اســتاد، تخم جدایی این دو در جهان اســالم، از زمان خلیفه 
اول و دوم آغــاز گردیــد. انحــراف خالفــت و حکومت، از ســیر 
اصلی خود، دســتگاه خالفت را به منزله پوسته بی مغز و قشر 
بدون لــب در آورد، تا آنجا که در زمان امویان، سیاســت عماًل 
از دیانت جدا شــد؛ یعنی کســانی کــه حامل و حافــظ مواریث 
معنــوی اســالم بودنــد از سیاســت دور ماندنــد و کســانی کــه 
زعامــت و سیاســت را در اختیار داشــته از روح معنویت اســالم 
بیگانــه بودنــد. ائمــه اطهــار، همتی کــه کردنــد این بــود که 
مواریــث معنــوی اســالم را حفــظ کردنــد، حســاب دســتگاه 
کــه حســاب  کردنــد. اولیــن کســی  خالفــت را از اســالم جــدا 

دستگاه خالفت را از اسالم جدا کرد امام حسین؟ع؟ بود. 

     روحانیت و سیاست
شــهید مطهری در بحث امامــت و رهبری بــا ظرافت خاصی 
جدایــی دیــن از سیاســت را بــه منزلــه جدایــی روحانیــت از 
سیاســت و حکومت به شــمار آورده و معتقد است بزرگ ترین 
آرزوی دوســتداران ترقــی اســالم بایــد توأم شــدن سیاســت و 
دیانــت باشــد. »اهتمــام اســالم بــرای سیاســت و حکومت و 
جهــاد و قوانین سیاســی، برای حفــظ مواریث معنــوی یعنی 
توحید و معارف وحی و اخالقی و عدالت اجتماعی و مساوات 
گر این پوست از این مغز جدا باشد،  و عواطف انسانی است. ا
البته مغز گزند می بیند و پوسته خاصیتی ندارد. باید سوخته 

علىحمزهپور
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حرکـت  توان بخـش،  نیرویـی  نیازمنـد  رسـتگارى  بـرای  ایمـان  بـا  انسـان 
یـاد  ایجـاد می کنـد  انسـان تحـرک  آنچـه در  اسـت.  نگاهدارنـده  و  آفریـن 
خـدا، صفـات جـال و جمـال او و نعمت هـاى بی پایانـش اسـت و آنچـه کـه 
بازدارنده از موانعی چون خود بینی ها و تجاوزهاست همان »یاد خداوند« 
اسـت. ایـن بخـش از مهـر و مـاه را بـه همیـن موضـوع اختصـاص داده ایـم. 
کـه امام خمینـی؟هر؟ بـا  اولیـن مطلـب در خصـوص لفـظ جالـه اهلل  اسـت 
کرده انـد. مقالـه بعـدی بـه تفسـیر نامـه  کیـد بـر آن سـوره  حمـد را تفسـیر  تا
امیرمؤمنـان در وصـف صفـات خداونـد اشـاره دارد، سـپس بـا نشـانه هایی 
بـرای شـناخت پـروردگار از نـگاه آیـت اهلل سـبحانی آشـنا می شـویم. نكاتـی 
بـر  آملـی و مـروری  آیـت اهلل جـوادی  از  دربـاره سـوره توحیـد در نوشـتاری 

صفـات خداونـد در سـوره توحیـد مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

اندیشه
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همه موجودات عالم اسم خدا هستند
او را نهایتی نیست
هیچ چیزی شبیه او نیست

و  دارد  نظــر  معنویــات  بــه  کــه  همان طــوری  »اســالم 
همان طوری که به روحیات نظر دارد و تربیت دینی می کند 
و تربیــت نفســانی می کنــد و تهذیب نفــس می کنــد، همان 
طوری به مادیات نظر دارد و مردم را تربیت می کند در عالم 
که چطــور از مادیات اســتفاده کنند و چه نظر داشــته باشــند 
در مادیــات. اســالم مادیــات را همچــون تعدیــل می کند که 
به الهیات منجر می شــود. اســالم در مادیات به نظر الهیات 
نظر می کند و در الهیات به نظر مادیات نظر می کند. اســالم 

جامع ما بین همه جهات است.«
دیــن اســالم ســعی نمــوده کــه رابطــه ای مناســب و متقابــل 
بین زندگــی دنیــوی و مادیــات از یک ســو و زندگــی اخروی و 
معنویات از ســوی دیگــر ایجاد نمایــد، به نحوی کــه این دو 
مکمــل یکدیگرند. رشــد اقتصــادی و مــادی جامعــه باید در 
جهت رشــد معنویــات و الهیــات باشــد و نبایــد انســان ها را از 
زندگی اخــروی و پرداختن به اصــول و احکام دینــی باز دارد، 
انسان باید در کنار اینکه به کار و کوشــش و تالش اقتصادی 
می پردازد، به مســائل اعتقادی و دینی و انجام امورات خیر 
و اعمــال صالح نیــز بپــردازد تا عالوه بــر خوشــبختی دنیوی، 

سعادت اخروی را نیز کسب نماید.  
 »اســالم ملــت هــا را بی گرایــش بــه راســت و چــپ و بــدون در 
نظر گرفتن رنــگ و زبان به پیش می برد و انســان هــا را در بعد 
اعتقــادی و اخالقی و عملــی هدایت می کنــد و از گهــواره تا گور 
به تحصیل و جستجوی دانش ســوق می دهد. اسالم در بعد 
سیاســی، کشــورها را درهمه زمینه ها، بدون تشــبث به دروغ 
و خدعــه و توطه هــای فریبنده، بــه اداره و تمشــیت حکومت 
ســالم هدایــت می کنــد و روابــط را بــا کشــورهای دیگــری کــه 
ج از ظلــم و ســتمکاری متعد  بــه زیســت مســالمت آمیــز و خــار
هســتند، محکــم و برادرانــه مــی کنــد. اقتصــاد را بــه صورتــی 
ســالم و بدون وابســتگی به نفع همگان، در رفاه همــه مردم، 
با اهمیت به مســتمندان و ضعیفان بارور می کند و برای رشد 
بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می نماید و در بعد 
نظامی به همه کسانی که صالحیت دفاع از کشور را دارند برای 
مواقع اضطراری تعلیم نظامی می دهد و در این مواقع بســیج 
عمومــی اختیــاری و احیانًا اجبــاری می کنــد و درحــال عادی 
برای دفــاع از مرزهــا و تنظیم شــهرها و ایمنی جــاده ها و حفظ 

نظم و انتظام، نیروی مومن ورزیده تربیت می کند.«    

اسالم مادیات را
به ݡگونه ای تعدیل می کند 
ݡکه به الهیات منجر  شود
نظــام اعتقــادی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی اســالم بــرای تمامی عرصــه های 
زندگی انســان اعم از بعد فردی و اجتماعی قوانین و احکام خاصــی دارد که در جهت 
تکامل و جامعیت آن بخش قدم بر می دارد و عالوه بر مســائل اعتقادی و عبادی به مســائل و 
امور اجتماعی و روابط مسلمانان با یکدیگر پرداخته اســت و سعی نموده که در این میان یک 
ارتباط ســالم، موفق و دینی جهت رشــد و توســعه جامعه ایجاد نماید این مســئله در سخنان 

حضرت امام خمینی؟هر؟ نیز بیان گردیده است. 
کم در جامعه بوده است و خود دارای  »مذهب اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام های حا
سیســتم و نظام خاص اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی اســت که برای تمامی ابعاد و شــئون 
زندگی فــردی و اجتماعــی قوانیــن خاصــی دارد و جــز آن را برای ســعادت جامعــه نمی پذیرد. 
مذهب اسالم همزمان با اینکه به انسان می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، 
به او مــی گوید چگونه زندگــی کن و روابط خود را با ســایر انســان ها باید چگونــه تنظیم کنی و 
حتی جامعه اســالمی با ســایر جوامع باید چگونه روابطی را بر قرار نماید. هیــچ حرکتی و عملی 
از فرد و یا جامعه نیســت مگر اینکه مذهب اســالم برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین 
طبیعی اســت که مفهوم رهبــر دینــی و مذهبی بــودن، رهبری علمــای مذهبی اســت در همه 

شئون جامعه، چون اسالم هدایت جامعه را در همه شئون و ابعاد آن به عهده گرفته است.« 
»اسالم برای شما و برای همه بشــر و همه توده های عالم تحفه آورده است، تحفه همگانی و 
برای همه در راس برنامه های اســالمی هدایت است که شــما را هدایت کند و به راهی که هم 
دنیای شما تعمیر بشــود و معمور باشد و هم آخرت شما.« در این ســخن بیان گردیده که دین 
گون اجتمــاع، هدف هدایت  اســالم با توجه به داشــتن برنامه و قوانین برای عرصه های گونا

انسان ها و سعادت و نیکبختی زندگی دنیوی و اخروی آنها را در نظر داشته است. 
»اســالم همان طوری که فقــط احکام ظاهــری راجع به افراد باشــد نیســت، همیــن طور همه 
اســالم عبارت از قیــام و نهضــت و اینهــا هم نیســت. اســالم این جــور جهــات دارد و کســی که 
بخواهد اســالم را بشناســد، همــه جهات در اســالم هســت یعنی آن چیــزی که مربوط به رشــد 
فرد اســت، آنکه مربــوط به رشــد جامعه اســت، آنکــه مربوط به سیاســتی اســت که بیــن آن و 
سایر ملل هســت، آنکه مربوط به اقتصاد اســت، آنکه مربوط به فرهنگ اســت، تمام اینها در 
اســالم هســت.« جامعیت و کاملیت اســالم از احکام الهی و قوانین دینی که برای عرصه های 
گون از جمله رشــد اقتصادی و سیاســی جامعه تصویب نموده مشــخص می گردد. عالوه  گونا
بر اینکه بخشــی از قوانین اســالم به مســائل عبــادی و احکام دینی و شــرعی پرداخته اســت، 
بســیاری از آیات قرآنی و قوانین دینی در جهت چگونگی اداره امور سیاسی و روابط اقتصادی 

سالم و روابط فرهنگی اجتماع بیان گردیده است و این نشان از جامعیت دین اسالم است.
»اســالم غمخوار همه اســت. اســالم غمخوار بشــر اســت، نه همین غمخوار شما. اســالم آمده 
است روی غمخواری ای که به بشــر دارد، بشــر را از این اعوجاج ها و از این انحراف ها و از این 
اموری که برای خود بشــر تباهی می آورد نجــات بدهد، برای نجات ملت هــا، همه ملت ها.«  
اسالم دینی است که در اندیشه نجات و رهایی انســان ها از امور و مسائل ناشایستی است که 
در طول زمان به آن عادت نمــوده اند. افراد باید بــا ترک رذایل اخالقی و کســب فضایل دینی 

بتوانند زندگی شایسته خود را  از بدی ها نجات دهند.  

جامعیت اسالم در بیان امام خمینی؟هر؟

معصومهنعمتى
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موجودی که در تمــام اوصاف کمال غیر متناهی اســت، حد 
گــر موجود حد  نــدارد، موجود ال حد اســت، ممکن نیســت- ا
داشته باشــد »ممکن« اســت- موجود اســت و هیچ حدی در 
موجودیتش نیســت، این به   ضرورت عقل بایــد دارای همه 
گر فاقد یک کمالی باشد محدود  کماالت باشــد. برای اینکه ا
می شــود؛ محدود که شــد، ممکن اســت. فرق بین ممکن و 
واجب این اســت که واجب غیــر متناهی اســت در همه چیز، 

موجوِد مطلق است و ممکن موجود، محدود است...
... تمــام عالم زنده اســت، همه هم اســم اهلل هســتند. همه 
چیــز اســم خداســت. شــما خودتــان از اســماء اهلل هســتید، 
زبانتــان هــم از اســماء اهلل اســت، دســتتان هــم از اســماء اهلل 
اســت. به اســم اهلل،   الَحمُد هلل   ، حمــد هم که می کنید اســم 
اهلل اســت. زبان شــما کــه حرکت می کند اســم اهلل هســت، از 
اینجا پا می شــوید، می روید به منزلتان، با اسم اهلل می روید. 
نمی توانید تفکیک کنید. خود شما اسم اهلل هستید، حرکات 
قلبتــان هم اســم اهلل اســت، حــرکات نبضتــان هم اســم اهلل 
هســت، این بادهایی که وزیده می شــود، همه اسم اهلل اند. 
از ایــن جهت، آیــه شــریفه محتمــاًل می خواهد همیــن معنا را 
بفرماید...   پــس، حمدی که می کنیم و حمــدی که می کنند 
و ثنایی کــه می کننــد و ثنایی که می کنیم با اســم اهلل اســت؛ 

به سبب اسم اهلل است؛ و این هم فرموده است:   ِبسِم اهلل  . 

     جامع همه جلوه ها
اهلل، یک جلوه جامع اســت، یک جلوه ای از حق تعالی است 
که جامــع همه جلــوه هاســت، رحمــان و رحیــم از جلوه های 
ایــن جلــوه اســت.  اهلل   ، جلــوه حــق تعالــی اســت و رحمــان و 
رحیــم از جلوه هــای این جلــوه اســت. »رحمان« بــا رحمت و 
بــا رحمانیــت، همــه موجــودات را ایجاد کــرده ]اســت[، این 
رحمت است. اصاًل وجود رحمت است؛ حتی آن وجودی که 
به موجودات شــریر هم اعطا شــده، باز رحمت است؛ رحمت 
واســعه ای اســت کــه همــه موجــودات در زیــر پوشــش ]آن[ 
هست؛ یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشان 
رحمتند.  و  اهلل   به اســم اهلل، همان جلوه ای است که جلوه به 

تمام معنی است. 
  مقامی اســت که جلوه را به تمــام معنی می تواند بــروز بدهد. 
اســم جامع اســت، یک اســمی اســت که باز جلوه است؛ خود 
ذات حق تعالی اســم ندارد: »ال اســَم َلُه َو ال َرســَم« اسم اهلل و 

اسم رحمان و اســم رحیم، همه اینها اسما هســتند، جلوه ها 
هســتند؛ و با ایــن اســم   اهلل   کــه جامع همــه کماالت اســت به 
مرتبه ظهــور، رحمــان و رحیمش را ذکــر فرموده اســت از باب 
اینکــه  رحمــت اســت و رحمانیــت اســت و رحیمیت اســت؛ و 
اوصــاف غضــب و انتقــام و ]امثــال[ اینهــا تبعی اســت. آنکه 
بالــذات اســت، ایــن دو اســت، رحمــت بالــذات اســت، و 
رحمانیت و رحیمیت بالذات است، آنهای دیگر تبعی است. 

]پس[ به اسم اهلل و رحمان و رحیم.  
الَحمــُد هلل   یعنــی تمــام محامــدی کــه در عالــم و هر کمــال و 
هر حمد و هر ستایشــی که باشــد، بــه او واقع می شــود، برای 
اوســت. آدم خیــال می کنــد غذایــی را کــه می خــورد تعریــف 
می کند که چه غذای لذیــذی بود! این حمد خداســت، خود 

آدم نمی داند. ..
...ِبســِم اهلل   جــار و مجــرور، به چــه متعلق اســت؟ مــا عرض 
کردیم یکی از احتماالت این اســت که   ِبســِم اهلل   ای که در هر 
سوره ای هست، متعلق باشد به خود آن سوره، به آن چیزی 

که در آن سوره مناسب است. 
  مثل سوره حمد که   ِبسِم اهلل الَرحمِن الَرِحیِم، الَحمُد هلل   ، این 
حمد به اسم اهلل ]واقع می شود[.  روی این زمینه که احتمال 
]دارد[ هر  ِبسِم اهلل   در هر سوره ای معنایش غیر   ِبسِم اهلل   سوره 
دیگر ]باشــد[، هر ســوره ای که   ِبســِم اهلل   دارد و متعلــق به آن 
چیز مناسِب در آن سوره اســت؛ این با   ِبسِم اهلل   دیگری که در 

سوره دیگر است فرق می کند.

     مظاهر  اسما
حال که بنا بر این شــد که   ِبســِم اهلل   مثاًل در سوره حمد متعلق 
به "حمــد" باشــد، باید دید آن، چه اســمی اســت کــه حمد به 
آن واقــع مــی شــود؟ آن، چه اســمی اســت کــه ظهــور از برای 
حق است و حمد به آن   اســم واقع می شــود؛ و در سوره دیگر، 
مثاًل  ُقل ُهَو اهلل   آن، چه اسمی است که با  اهلل اَحٌد   و  هَو اهلل اَحٌد 

  مناسب است.
حاال در این صــورت کــه   ِبســِم اهلل   در حمد متعلق بــه معنای 
کــه »الحمــد« تمــام  حمــد باشــد، یــک احتمــال ایــن بــود 
مصادیــق حمــد باشــد؛ حمد از هــر حامــدی، هر حامــدی که 
حمد می گوید، این به اســم اهلل حمد می گویــد؛ یعنی گوینده 
خــودش اســم اســت و همــه اعضــا و جوارحــش هــم از اســما 
هستند؛ و حمد که از انســان واقع می شــود به اعتبار اینکه او 

اسم است، حمد به اسم   خدا واقع می شود. شما هم که اسم 
دیگری هستید؛ زید هم یک اسم دیگر است.

اینها هر کدام اســمای خدا هســتند؛ یعنی مظاهر اســما، این 
جهت را توجه کنیــد که در فاعل الهی که فاعل وجود اســت، 
با فاعل های طبیعی این فرق هست- خیلی فرق ها هست، 
یکی از فرق ها هم این اســت- که آن چیزی که از مبدا الهی، 
که به آن فاعل الهی گفته می شــود صادر می شود، به طوری 
فانی در مصدر اســت که هیچ حیثیتی از خودش ندارد؛ هیچ 

نحو استقاللی از خودش ندارد.
حاال بــرای نزدیک تر شــدن به ذهــن ]می گوییم[ مثل شــعاع 
شــمس می ماند به شــمس، و لو این طــور هم نیســت، غیر از 
این اســت، باالتــر از این اســت؛ لکن شــعاع شــمس در مقابل 
شــمس ]از[ خودش هیچ اســتقاللی ندارد. در فاعــل الهی که 
نفــِس ایجــاد، نفِس وجــود از مبــدا خیر صــادر می شــود؛ این 
هیچ نحو اســتقاللی از خودش ندارد؛ یعنی نــه در تحقق و نه 
گر آن شعاع، شعاع وجود از  در بقا. نه یک موجودی است که ا
آن گرفته بشود، بخواهد موجود باشد ]بتواند[ تحقق داشته 

باشد، آِن واحد هم نمی تواند.
ممکن، همــان طوری کــه در تحقق محتــاج به مبدا اســت، 
در بقــا هــم محتــاج اســت؛ و چــون هیــچ حیثیتــی از خودش 
نــدارد و فانــی در مبــدا اســت؛ از این جهــت در عیــن حالی که 
ظهور اســماء اهلل است، خودش اســماء اهلل اســت، اسماء اهلل 
فعلی اســت. در عین حالی که نــوِر ســماوات و ارض ظهوِر نور 

خداست؛ لکن   اهلل ُنوُر الَسماواِت َو االرِض   .
در عین حالی که این ظهور اوســت، نه این اســت کــه خود او 
باشــد؛ لکن این ظاهر به طــوری فانی در مبدا ظهور اســت، و 
این موجود به طــوری در مبدا خــود فانی هســت و هیچ نحو 
اســتقاللی ندارد که این اوســت و این ظهور، فانی در اوســت. 

از این جهت گفته می شود که   اهلل ُنوُر الَسماواِت َو االرِض. 
روی ایــن مبنا که الــف و الم، در »الحمد« الف و الم اســتغراق 
 باشــد و متعلق باشــد   ِبســِم اهلل   بــه "حمــد"؛ یعنی هــر حمدی 
از هــر حامــدی تحقــق پیدا مــی کنــد، بــه »اســم اهلل« تحقق 
پیدا می کند، اســم اهلل اش هــم همان خود حامد اســت؛ و به 
اعتبــاری حامــد و محمود یکی اســت، ظهــور و مظهر اســت: 
  انَت َکما اثَنیَت َعلی َنفِســَک، اُعوُذ ِبَک ِمنَک.     آن طور است 
کــه حامــد، فانــی در محمــود اســت؛ از این جهــت َکاَنــُه خود 
ثنا مــی کنــد خــودش را. حیثیتــی برای دیگــری نیســت تا ما 
بگوییم من او را ثنا مــی کنم، او خودش را ثنــا می کند از باب 

اینکه فناست. 
  یک احتمال دیگر هست و آن این اســت که: الف و الم، الف و 
الم اســتغراق نباشــد که افراد را تکثیر فردی باشد. اصاًل نفس 
طبیعِت مجرد از همه خصوصیاِت حمد، آن حمدی که هیچ 
نحوه تعینــی نــدارد ]مــراد باشــد[ در اینجــا   ِبســِم اهلل الَرحمِن 

الَرِحیِم الَحمُد هلل   ، یعنی حمِد بی تعین، حمد مطلق. 
  روی ایــن احتمــال، حمدهــای ما عکــس آن احتمــال ]اول[ 
می شــود. حمدهای ما بــرای او واقــع نمی شــود، آن حمدی 
که برای او واقع می شــود آن حمدی است که خودش بکند. 
حمد غیر خــودش، حمــد متعین اســت و او نامحدود اســت. 

حمد محدود برای نامحدود واقع نمی شود.   

الَحمُد هلل   یعنی 
تمام محامدی 

که در عالم و هر 
کمال و هر حمد 

که  و هر ستایشی 
باشد، به او واقع 

می شود، برای 
اوست. آدم خیال 

می کند غذایی 
که می خورد  را 

یف می کند  تعر
که چه غذای 

لذیذی بود! این 
حمد خداست، 

خود آدم نمی داند

همه موجودات عالم
اسم خدا هستند

تفسیر امام خمینی؟هر؟ از لفظ جالله اهلل در سوره حمد

محتمــل اســت کــه در تمــام ســوره های قــرآن این    "ِبســِم 
اهلل"  ها متعلق باشــد بــه آیاتی که بعــد می آید، چــون گفته 
شده است که این "ِبسِم اهلل"   به یک معنای مقدری متعلق است.    
لکن بیشتر به نظر انسان می آید که این    "ِبسِم اهلل"  ها متعلق   باشد 
بــه خــود ســوره؛ مثــاًل در ســوره حمــد   ِبســِم اهلل الَرحمــِن الَرِحیــِم، 

الَحمُدهلل   : به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. ..
  همه عالــم اســم اهلل اند؛ تمــام عالم. چون اســم، نشــانه اســت؛ همــه  موجوداتی کــه در عالم 

هستند نشانه ذات مقدس حق تعالی هستند… 
هر چیزی که متبدل به یک چیز دیگر می شــود، یــک علت خارجــی دارد، و اال یک موجودی 
به خودی خود یک چیز دیگر نمی شــود، یک علت خارجی می خواهد که آب مثاًل یخ ببندد، 
گر آب نه ]در[ ســرمای آن درجه ]زیر صفــر[ و نه گرمــای آن درجه ]1000[  یا آب جوش بیایــد. ا
گر هــم بگندد، یک علــت خارجی دارد، یــک چیز خارجی  باشــد، تا ابد هم همین آب اســت؛ ا
بایــد آن را بگندانــد؛ و لهــذا ایــن اجمالی کــه هــر معلولی محتــاج به علت اســت و هــر ممکنی 
محتاج به یک علتی اســت، جزء واضحات عقول اســت که هر کســی مســئله را تامــل و تصور 
بکنــد، تصدیقش هــم می کنــد، که ]محال اســت[ یک چیزی که می شــود باشــد و می شــود 
نباشد، بیخودی بشــود، یا بیخودی نباشــد. نبودن از باب اینکه چیزی نیســت تا باشد، آن 
دیگر علت نمی خواهد؛ اما یک چیز ممکن که نیســت، بیخودی بشود هست، ]امتناِع [ این 

از ضروریات عقول است. 
  این مقداری که همه موجودات عالم، اســم خدا هستند و نشانه خدا هســتند، این یک مقدار 
اجمالی اســت که همه عقول این را مــی توانند بفهمند، و همــه عالم را اســماء اهلل بدانند؛ و اما 
گر[ بخواهیم  آن معنای واقعی مطلب که اینجا مســئله اســم گذاری نیســت، مثل اینکه مــا ]ا
یک چیزی را بفهمانیم به غیر، اســم برای آن می گذاریم، می گوییم: »چــراغ« یا »اتومبیل« یا 
»انسان«، »زید«. این واقعیتی اســت که یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک 

امـام خمینـى در سـال 1358 طـى چنـد جلسـه سـخنرانى بـه تفسـیر سـوره 
مبارکه حمد پرداختند. آنچه در ادامه مى خوانید بخشى از سخنرانى های 

امـام خمینـى در تفسـیر سـوره مبارکـه حمد اسـت.  
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ربوبیتش نامحدود اســت و نامحدود در فکر محدود انسان 
نخواهد گنجید.

     ازلی و ابدی است
امام؟ع؟ بعــد از بیان عظمــت خداونــد و یگانگــی و ازلیت و 
ابدیــت و احاطه ربوبیت او بــر جمیع عالم، در ادامه ســخن، 
فرزنــدش را مخاطــب ســاخته و او را به کوچکــی و ناتوانیش 
و نیازهــاى فراوانــش در برابــر خداونــد توّجــه مــی دهــد مــی 
را شــناختی، در عمــل  ایــن حقیقــت  کــه  فرمایــد: »حــال 
بکــوش آن چنان کــه ســزاواِر ماننــد توســت از نظــر کوچکی 
قدر و منزلت و کمــی قدرت و فزونــی عجز و نیاز شــدیدت به 
پــروردگارت«. چهــار وصفــی را که امــام؟ع؟ بــراى فرزندش 
بــر شــمرده اوصافــی اســت دربــاره همــه انســان ها؛ همــه در 
پیشــگاه خداوند کوچک اند و قدرتشــان ناچیز و عجزشــان 
فراوان و نیازشــان به پروردگارشــان زیاد. مشــروط بــر اینکه 
انســان، خویشــتن را بشناســد و بــه خــود فراموشــی گرفتــار 
ج نخواهد  نگردد کــه در ایــن صــورت از طریــق بندگــی خــار
شــد و گام در طریق طغیان نخواهد گذاشــت. آرى شناخت 
کوچکــی خویــش در برابــر او  عظمــت خــدا و معرفــت بــه 
سرچشــمه عبودیت و بندگی اســت، و فراموشــی آن، سرآغاز 

طغیان و ظلم و بیدادگرى است.
ْنساُهْم 

َ
ذیَن َنُسوا اهلَل َفأ

َ
قرآن مجید می فرماید: »َوال َتُکوُنوا َکاّل

ولِئَک ُهُم اْلفاِسُقون« وهمچون کسانی نباشید که 
ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
أ

یک لحظــه رابطه اش قطع شــود خامــوش می گــردد. آرى او 
همه روز خالق است و همواره حاکم و مالک.

    آنــگاه در بیــان ســومین و چهارمیــن وصــف مــی افزایــد: 
»و هرگــز زائــل نخواهــد شــد و همــواره بــوده اســت«. دلیــل 
اینها روشــن اســت، زیرا مــی دانیــم او واجــب الوجود اســت، 
واجب الوجــود حقیقتی اســت که به تعبیر ســاده، وجــود او از 
ذاتش می جوشــد، بنابراین چنین وجودى ازلی است و باید 
ابدى باشــد. موجودى حادث اســت کــه وجــودش از خود او 
نبوده و از بیرون آمده؛ موجودى فانی می شــود که وجودش 

ج ذاتش به او رسیده باشد. از درون ذاتش نبوده و از خار
     پنجمیــن و ششــمین وصــف را هــم مــی تــوان از اینجــا 
نتیجــه گرفــت که مــی فرماید: »او سرسلســله هســتی اســت 
بی آنکــه آغــازى داشــته باشــد و آخرین آنها اســت بــی آنکه 
پایانی برایش تصور شــود«. این دو وصف نیــز از لوازم ازلیت 
ک اوســت کــه آن هم نتیجــه واجب الوجود  و ابدیت ذات پا

بودن او است.
    هفتمیــن وصــف کــه آخرین وصفی اســت که امــام؟ع؟ در 
اینجــا بیــان کــرده و مــی فرمایــد: »بــزرگ تــر از آن اســت کــه 
ربوبیتــش در احاطــه فکر یا چشــم قرار گیــرد«. دلیــل آن هم 
روشن اســت. ربوبیت او از ازل شروع شــده و تا ابد ادامه دارد 
و همه عالم هســتی را بــا مرزها و حــدود ناشــناخته اش در بر 
می گیرد، بنابراین چنین ربوبیت گســترده اى را نه با چشــم 
می تــوان مشــاهده کرد و نــه در فکــر انســان می گنجــد، زیرا 

خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنها را به »خودفراموشــی« 
گرفتار کرد؛ آنها گناهکاراننــد«. آنگاه امــام؟ع؟ راه را به فرزند 
دلبندش نشــان می دهــد که انجــام اعمال شایســته چگونه 
اســت، مــی فرمایــد: »در راه اطاعتــش بکــوش، از عقوبتــش 
ک، زیرا او تو را جز به نیکی امر  ترسان باش و از خشمش بیمنا

نکرده و جز از قبیح و زشتی باز نداشته است«. 
امام؟ع؟ در اینجا عمل شایســته را در ســه چیــز خالصه کرده 
اســت: اطاعت و فرمان، ترس از عقوبت و اشفاق از خشم او. 
بدیهی اســت کــه خشــیت و اشــفاق در برابر عقوبت و خشــم 
پروردگار، انگیــزه طاعت اســت، بنابراین امام؟ع؟ نخســت 
به اطاعت پــروردگار اشــاره کرده و ســپس بر انگیــزه هاى آن 
کید ورزیده اســت و تفاوت خشــیت و اشــفاق در این اســت  تأ
که خشــیت بــه معنــاى خــوف و تــرس اســت، ولی شــفقت و 
اشفاق، ترس آمیخته با امید است. بنابراین ترس از عقوبت 
ک ناامید کننده  خداوند، همچون تــرس از حادثــه وحشــتنا
نیست، بلکه ترسی آمیخته با امید به لطف و عطوفت و کرم 

پروردگار است.
ُمــْرَک...« اشــاره به این اســت: گمــان نبر 

ْ
ُه َلــْم َیأ جملــه »َفِإّنَ

اطاعت تــو از پــروردگار چیزى بر جــاه و جــالل او مــی افزاید یا 
خداوند نیازى بــه آن دارد. به عکس تو نیازمند بــه آنی، زیرا 
تــو را به نیکی هایی که مایه ســعادت توســت امر فرمــوده و از 
قبایح و زشتی هایی که تو را به بدبختی و شقاوت می کشاند 

نهی کرده است.    

 شناخت عظمت 
خدا و معرفت 

کوچکی  به 
خویش در برابر 

او سرچشمه 
عبودیت و بندگی 
است، و فراموشی 

آن، سرآغاز 
طغیان و ظلم و 
ى است بیدادگر

او را نهایتی نیست
آیتاهللمکارمشیرازی

تفسیر نامه حضرت امیر؟ع؟به فرزندش امام حسن ؟ع؟

گر پروردگارت را شــریکی بود، پیامبران  بدان، اى فرزنــد، ا
او هم نــزد تو مــی آمدنــد و آثــار پادشــاهی و قــدرت او را می 
دیدى و افعال و صفات او را می شناختی. ولی خداى تو آنگونه که 
خود خویشتن را وصف کرده، خدایی اســت یکتا. کسی در ملکش 
با او مخالفتی نکند، هرگز زوال نیابــد و همواره خواهد بود. پیش از 
هر چیز بوده اســت، کــه او را آغازى نیســت و بعــد از هر چیــز خواهد 
بــود، کــه او را نهایتــی نیســت. فراتــر از ایــن اســت کــه پروردگاریــش ثابت شــود به دانســتن و 
کنون چنان کن که از چون تویی شایسته  شناختن به دل یا به چشم. چون این را دانســتی، ا
اســت با وجود خردى قــدر و منزلتش و اندك بــودن تواناییــش و فراوانی ناتوانیش و بســیارى 
نیازش به پروردگارش، در فرمانبردارى از او و ترس از عقوبت او و بیم از خشــم او. او تو را جز به 

نیکی فرمان ندهد و جز از زشتی باز ندارد.
 

     یكتا است
امام علــی؟ع؟ در این بخش به ســراغ یکــی از دالیل توحید مــی رود، همان توحیــدى که پایه 
گر پــروردگارت شــریکی  اصلــی تمام دیــن و رکــن رکیــن آن اســت و مــی فرماید: »پســرم بــدان ا
داشت، رســوالن او به ســوى تو می آمدند و آثار ملک و قدرتش را می دیدى و افعال و صفاتش 
را مــی شــناختی«. امــام؟ع؟ در یک نــگاه بــراى نفی شــریک و همتــا بــراى خداوند به ســه امر 

استدالل می کند:
گر خدا شــریک و همتایی می داشــت حتمــا حکیم بــود و خداونــد حکیم باید  نخســت اینکه ا
گاه سازد و اوامر و نواهیش را توسط پیامبران خویش به گوش آنها  بندگان را از وجود خویش آ
برســاند در حالی که ما می بینیم تمام انبیا بشر را به ســوى خداى واحد دعوت کرده اند؛ آیات 

قرآن و متون کتب آسمانی گواه این مطلب است.
گر پروردگار دیگرى وجود داشــت باید آثار ملــک و قدرت و ســلطان او در جهان  از ســوى دیگر ا
نمایــان گــردد در حالــی که هــر چــه در این عالــم بیشــتر دقت مــی کنیم بــه وحدت آن آشــناتر 
می شویم. جهان مجموعه واحدى است با قوانین یکسان که بر سر تا سر آن حکومت می کند 
و این وحدت که از ساختمان اتم ها گرفته تا کهکشان هاى عظیم همه تحت قانون واحدى 

به حیات خود ادامه می دهند، دلیل بر یکتایی آفریدگار و یگانگی خداست.
آنگاه امام؟ع؟ در ادامه این سخن به هفت وصف از صفات خداوند اشاره می کند. 

    نخســت مــی فرمایــد: ولــی او خداوند یگانــه اســت، همانگونــه که خــودش را بــه این صفت 
توصیف کــرده اســت«. این وصف نتیجه اســتداللی اســت که امــام؟ع؟ قبــاًل بیان فرمــود که اگر 
پروردگار و معبــود دیگرى بود، فرســتادگان او به ســراغ تو می آمدنــد و آثار ملک و ســلطانش را در 
همه جا مــی دیدى و افعــال و صفاتش را در جبین موجودات مشــاهده می کــردى و چون چنین 
نیســت نتیجه مــی گیریم کــه او خداونــدى اســت یکتا. اضافــه بر ایــن در قــرآن مجید نیــز بارها 
خودش را به یکتایی توصیف کرده که نمونه بارز آن سوره توحید است و از آنجا که او صادق است 
و کذب و دروغ که نتیجه نیاز و عجز و هواپرستی است در ذات او راه ندارد، بنابراین می توانیم در 

این وصف و سایر صفاتش، بر دلیل سمعی؛ یعنی آیات و روایات قطعی تکیه کنیم.
    دومیــن وصــف مــی فرماید: »هیــچ کــس در ملــک و مملکتش بــا او ضدیــت نمی کنــد«. این 
همــان توحید در حاکمّیت اســت که یکی از شــاخه هاى توحید افعالی اســت؛ مالک یکی اســت 
و حاکم یکی. دلیل آن هم روشــن اســت، زیرا وقتی بپذیریم خالق اوســت طبعــا مالک و حاکم 
جز او نمی تواند باشد. آن هم خالقیت مســتمر، چرا که می دانیم خلقتش دائمی است؛ یعنی ما 
لحظه به لحظه آفریده می شــویم درســت مانند نور چراغ که به منبع موّلد برق ارتباط دارد و اگر 
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عبــث انجام نمــی دهد و خلقــت انســان عبث نبــوده و برای 
رسیدن به غایت و هدفی مشخص، آفرینش محقق گشته، 
نیــروی عقل، بشــر را ملزم مــی کند بــه تحقیــق از این غرض 
آفرینــش و اینکــه خداوند انســان را رهــا نکــرده و او وظایف و 
گــر انســان حقیقــت جســتجو باشــد،  مســئولیت های دارد. ا
افرادی را پیــدا می کند کــه با وحــی مرتبط هســتند و وظایف 
انســان را از وحی دریافت و بازگو می کنند و برای تربیت بشــر 
از پا نمی ایستند. مجموع این شناخت ها، مشتمل بر علم به 
آفرینش الهی و نظام درونــی آن و معرفت بــه خالقی حکیم، 
سالک را به کاوش در کشف تکالیف انسان در طول حیاتش 

برمی انگیزاند.
بــا توجه به ایــن مطلــب، امام علــی؟ع؟ مــی فرمایــد: »اْلِعْلُم  
َیْهِتُف  ِباْلَعَمــل « یعنی معرفت انســان به مبدأ آفرینــش، او را 
به شــناخت وظایف و عمــل به آنها ســوق می دهــد. بهترین 
کتابی کــه با موضــوع معرفت آفاقی بــه چاپ رســیده، کتاب 
»ظهور خداونــد در عصر علم« اســت. هر کســی ایــن کتاب را 
مطالعه کنــد، خواهد فهمید کــه در تالیف آن، عــده زیادی از 
دانشــمندان علــوم طبیعــی مشــارکت داشــته اند و همچنین 
عظمــت و بزرگــی افعــال و آثــار خداوند و ســنت هــای الهی بر 
او آشــکار می گردد و در حقیقت به نردبانی به ســوی آســمان 
کــه خداونــد آن را در طبیعــت بــه ودیعــه نهــاده،  معرفــت 
دسترســی پیدا می کند.ایــن کتاب، ایــن معرفــت را نردبانی 
برای مراحل دیگر قرار داده تا بدان جا که انسان، به خداوند 

و انبیاء الهی ایمان بیاورد و با تکالیف و وظایفش آشنا شود.
 

     معرفت انفسی
تردیدی نیســت که انســان در نظام آفرینش، جزئــی از عالم 
است و امتیاز او از سایر موجودات در موهبت های خداوند به 
او خالصه می شــود. موهبت هایی که تــوان تصرف و احاطه 
بر جهان و آســمان هــا و زمیــن را بــه او هدیــه می نماید. پس 
معرفت نفس برترین شــناخت ها اســت. امیرالمومنین؟ع؟ 
شــناخت  اْلَمْعِرَفَتْیــن ؛  ْنَفــُع 

َ
أ ْفــِس   ِبالّنَ می فرماید:»اْلَمْعِرَفــُه 

نفس، ســودمندترین معرفــت ها اســت«. خداونــد در برخی 
آیات قرآن بر این مطلب اشاره کرده و می فرماید:

ُجوُم  ــْمَس َو اْلَقَمــَر َو الّنُ
َ

هــاَر َو الّش ْیَل َو الّنَ
َ
َر َلُکــُم الّل

َ
    1.»َو َســّخ

ْمــِرِه ِإّنَ ِفی ذِلــَک َلیاٍت ِلَقــْوٍم َیْعِقُلون ؛ و شــب و 
َ
راٌت ِبأ

َ
ُمَســّخ

روز را به خدمت شــما گذاشــت و خورشــید و ماه و ستارگان به 
فرمان وى در خدمت شــما هســتند که در این، براى گروهی 

که عقل خود را به کار برند عبرتهاست «.
ــماواِت َو ما ِفی  َر َلُکــْم مــا ِفــی الّسَ

َ
ّنَ اهلَل َســّخ

َ
 َلــْم َتــَرْوا أ

َ
    2.»أ

ــاِس  ْســَبَغ َعَلْیُکــْم ِنَعَمــُه ظاِهــَرًه َو باِطَنــًه َو ِمــَن الّنَ
َ
ْرِض َو أ

َ
اْل

َمْن ُیجاِدُل ِفــی اهلِل ِبَغْیِر ِعْلــٍم َو ال ُهدًى َو ال ِکتــاٍب ُمِنیر؛ مگر 
نمی بینید که خدا هر چه را که در آســمانها و زمین هســت رام 
شــما کرد؟ و نعمتهاى خویش را آشــکارا و نهان بر شــما کامل 
نمود؟ )و باز( بعضی از مردم بدون علم و هدایت و کتاب، در 

باره خدا مجادله می کنند«.
ْمنــا َبِنــی آَدَم َو َحَمْلناُهــْم ِفــی اْلَبــّرِ َو اْلَبْحــِر َو      3.»َو َلَقــْد َکّرَ
ــْن َخَلْقنا  ْلناُهــْم َعلــی  َکِثیــٍر ِمّمَ بــاِت َو َفّضَ ّیِ

َرَزْقناُهــْم ِمــَن الّطَ
َتْفِضیــال؛ و ما فرزنــدان آدم را بســیار گرامی داشــتیم، و آنان را 

موحــد،  دانشــمندان 
اتفــاق نظــر دارند بــر این 
ُکنــه و ذات خداونــد  کــه  مطلــب 
و  اســماء  حقیقــت  و  ســبحان 
صفات او، قابل شــناختن نیست 
و اساســا اندیشــه بشــر ناتوان تر از 
آن است که توان تحمل شناخت و درک ذات نامتناهی الهی 
را داشته باشد. بنابراین تنها راه شناخت هستی آفرین، تفکر 
و اندیشــه در آثــار و افعــال خداونــد در آفــاق و أنفــس اســت و 
خداونــد در قرآن به ایــن مطلب اشــاره کــرده و می فرماید: »َو 
 َفال ُتْبِصُرون؛ هم 

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقِنیَن * َو ِفی أ

َ
ِفی اْل

در زمین آیاتی هســت بــراى اهل یقیــن و هــم در درون وجود 
خودتان؛ چرا آن آیات را نمی بینید؟«.

معرفــت  بــر  ِلْلُموِقِنیــَن«  آیــاٌت  ْرِض 
َ
اْل ِفــی  »َو  آیــه 

 َفــال ُتْبِصُرون« بر 
َ
ْنُفِســُکْم أ

َ
آفاقی)برون گرایانــه( و آیــه »َو ِفی أ

معرفت انفســی)درون گرایانه( خالق هســتی بخش، داللت 
دارد. و همچنین خداونــد در آیه دیگر می فرماید: »َســُنِریِهْم 
ُه اْلَحق  أَوَلْم  ّنَ

َ
َن َلُهْم أ ی َیَتَبّیَ ْنُفِسِهْم َحّتَ

َ
آیاِتنا ِفی اْلفاِق َو ِفی أ

ُه َعلی  ُکّلِ َشــْی ٍء َشــِهید؛ به زودى آیات خود را  ّنَ
َ
َک أ َیْکِف ِبَرّبِ

ج از وجود آنــان و هم در داخل وجودشــان  هم در آفاق و خــار
نشــان خواهیم داد تا روشــن گردد که خدا حق است. آیا این 
شــهادت براى پــروردگار تو بس نیســت کــه او ناظر و گــواه بر 
هر چیزى اســت؟«.  این آیه بــه دو راه معرفتی بــرای مومنین 
ْنُفِســِهْم«. اینک 

َ
اشــاره کرده و می فرماید: »ِفی اْلفــاِق َو ِفی أ

به اختصار هر دو روش معرفتی را توضیح می دهیم.

     شناخت آفاقی
مشــاهده  موجــودات در عوالــم وجــودی، از علویــات گرفتــه 
ک نائل مــی آورد که جهان  تا ســفلیات، انســان را به این ادرا
هستی، بر سنن و قوانینی منظم و نهفته در ذات و جوهرش، 
گر این نظم ذاتی نبود، نظام آفرینش با اختالل  قائم است و ا
مواجه می شد. این نوع از شناخت برای هر سالکی که طالب 
معرفت الهی باشد، امری دست یافتی اســت. و باب معرفت 
به خداوند در این نوع شناخت، برای طبقه متوسط از انسان 
هــا و حتــی طبقــه واالی ایشــان و بلکه تمــام طبقــات مردم، 
بسته نیست. البته ســطح دانش و معرفت فالسفه و حکما و 
اصحاب برگزیده و خاص، با افراد عادی همچون کشــاورز و 
کارگر متفاوت است، اما هر کدام از این گروهها به مقدار توان 

خود مکلف هستند.
حقیقت آن است که سالک بعد از پیمودن این راه که کسب 
معرفت قوانین راســخ عالم هستی اســت، جهان را همچون 
ســکه ای دو رو، می پندارد که یک طــرف آن آفرینش و طرف 
دیگــر پــروردگار نمایان اســت و بــرای ما، وجــود نظم و اســرار 
نهفتــه در میان موجــودات، محســوس و ملموس می  شــود. 
گاهی از وجود علم و  همچنین محصول دیگر این معرفت، آ
قدرتی وراء اسرار این نظم است که ایجاد کنند و قوام بخش 

و خالق و نگه دار این نظام هستی است.
گاهی یافت بر اینکه، مجموع آفرینش  هنگامی که انســان آ
مظهر قــدرت غیــر متناهــی الهــی اســت، و خالــق جهــان کار 

نشانه هایی برای 
شناخت پروردݡگار
آیتاهللسبحانى

بر مرکب هاى آبی و صحرایی ســوار کردیم و از هر غذاى لذیذ 
کیــزه روزیشــان کردیــم و بــر بســیارى از مخلوقــات خــود  و پا

برتریشان دادیم، آنهم چه برترى؟«
سیر معرفت انفسی )درون گرایانه( با سیر آفاقی )برون گرایانه(، 
متفاوت است.  ســیر آفاقی )برون گرایانه(، را با الفاظ و جمالت 
می توان تصــور کرد؛ امــا ســیر أنفســی)درون گرایانه( از آنجا که 
امری معنوی اســت، ســالک قدم به قــدم، بــدان معرفت پیدا 
می کند و رفته رفته، برخی از پرده ها از چشــم دل او کنار رفته و 
با حواســش آنها را درک می نماید. در نتیجه به شهود عوالم ما 

فوق طبیعت نائل می آید.
ْن 

َ
 ِمــْن أ

ُ
َجّل

َ
امام موســی بن جعفر؟ع؟ مــی فرمایــد: »ِإّنَ اهلَل أ

ْو َیْحَتِجــَب َعْنُه َشــْی ٌء؛ خداونــد واالتر 
َ
َیْحَتِجــَب  َعــْن  َشــْی ٍء أ

اســت از اینکــه از چیــزى در پرده شــود یــا چیــزى از او در پرده 
رود«. بــه عبــارت دیگــر، ایــن نــوع از معرفــت از قبیــل علــم 
حصولــی و مفهوم نیســت تــا قائم به نفــس باشــد؛ بلکه علم 
شهودی است و چیزی مانع وصول به حقیقت آن نمی شود 

مگر حجاب نفس سالک در طریق رسیدن به آن.
به نظر می رسد، سیر انفسی)درون گرایانه( بی خطر نیست؛ 
که برای رسیدن به غایت آن، سالک باید تدریجا مراحل  چرا
مختلف را بپیماید. از این رو، وجود استاد اخالق برای سالک 
ضرورت دارد تا بتوانــد رذائل و فضائل را بشناســد و از صفات 
ناپســند دوری گزیند و نفس خود را بــه فضائل اخالقی مزین 
کند و به نوافــل خصوصا نماز شــب اهتمــام ورزد و بــه کنترل 
مشــتهیات و خواهــش های نفــس فائــق آید و به کم ســخن 

گفتن مگر برای رضای خداوند، عادت نماید. 
امیرالمومنیــن؟ع؟ در وصــف متقیــن مــی فرمایــد: »َفُهــْم  
ــاُر َکَمْن  ُمــوَن َو ُهْم َو الّنَ ــُه َکَمْن َقــْد َرآَها َفُهْم ِفیَهــا ُمَنّعَ َو اْلَجّنَ
ُبون ؛ بهشــت براى آنان چنان اســت 

َ
َقــْد َرآَها َفُهــْم ِفیَهــا ُمَعّذ

کــه گویــی آن را دیــده و در نعمت هــاى آن بــه ســر می برند، و 
جهّنم را چنان بــاور دارند که گویــی آن را دیــده و در عذابش 

گرفتارند«.
قطعا و بدون شک، سالک با رسیدن به صفا و نورانیت نفس 
و تخلیــه آن از رذائــل، به این مرحله از شــهود خواهید رســید؛ 
بلکه به مقامی واصل می شود که تنها وابستگی خود به مقام 
ربوبیت الهی را مشــاهده مــی نماید. این حقیقــت را نه در حد 
و اندازه الفــاظ و جمالت، بلکــه ذات و نفس خویــش را بدون 

واسطه الفاظ و جمالت در محضر الهی حاضر می بینید. 

     رضایت به قضای الهی
هنگامی که سالک به مرحله ای می رسد که تعّلق و وابستگی 
خــود بــه خداونــد را نــه از راه اســتدالل و برهــان بلکــه بــدون 
واسطه، شــهود کند. نفس انســان به کســب رضایت الهی در 
انجام و ترک هر فعلی مشتاق می شود و نزد او چیزی محبوب 
تر از خداوند جلوه گــری نمی کند. و هر چه حــب او به خداوند 
فزونی یابد، از قضاء الهی نیز خشــنود تر می شــود. و از این رو، 
قضــاء الهی چــه خوش آینــد و چــه ناخــوش آیند باشــد، برای 
سالک شــیرین و پذیرفتی اســت. خداوند در وصف این افراد 
مــی فرمایــد: »َرِضــَی اهلُل َعْنُهــْم َو َرُضــوا َعْنــه ؛ خداونــد از آنان 

خوشنود شده و آنان هم از خداوند خوشنود شده اند«     

 سالک با رسیدن 
به صفا و نورانیت 

نفس و تخلیه 
آن از رذائل، به 
مقامی واصل 

که تنها  می شود 
وابستگی خود 

بوبیت  به مقام ر
الهی را مشاهده 
می نماید. این 

حقیقت را نه 
در حد و اندازه 

الفاظ و جمالت، 
بلکه ذات و 

نفس خویش 
را بدون واسطه 

الفاظ و جمالت 
در محضر الهی 
حاضر می بینید
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را حفــظ بکنــد حتــی نمی گــذارد کــه انبیــا و اولیا کــه در همه 
مراحل، مجاری فیــض الهی اند حضور داشــته باشــند. این 
روایتی که معروف هم هســت قباًل هم اشــاره شــد کــه وجود 
مبــارک پیغمبــر؟ص؟ فرمــود پــروردگارا حســاب امــت مــن را 
گذار کــن که من نزد دیگران شــرمنده نشــوم!  به خــود من وا
پاســخ رســید کــه برخی هــا را نــه کل را! حســاب برخی هــا را 
خودم بررســی می کنــم که حتــی تو هــم نبینی! کــه او پیش 
تــو هــم خجالــت نکشــد. گاهی ایــن جــور اســت. گاهــی در 
قهر خــودش می فرماید شــما کنــار بروید، مــن شــخصًا کار را 
انجــام می دهد«َذْرِنــی َو َمْن َخَلْقــُت َوِحیــدًا»آن بی ادبی که 
کــرد، گفــت«ِإْن  در ســوره مبارکــه »مّدّثــر« آن دهن کجــی را 
 َقْوُل اْلَبَشــِر»گفت نه از آسمان کســی آمد، نه در زمین 

َ
هذا ِإاّل

کســی به رســالت بار یافت، رســالت آســمانی صحیح نیست 
 َقْوُل 

َ
-معاذاهلل- رســالت زمینی صحیح نیســت»ِإْن هــذا ِإاّل

اْلَبَشــِر«! در همــان ســوره مبارکــه »مّدّثــر« فرمــود خیــر! ایــن 
نیســت»َنذیرًا ِلْلَبَشــر«»ِذْکری  ِلْلَبَشــِر«این حقوق بشر است، 
از آســمان آمــده اســت، گیرنــده اش پیغمبــر زمینــی اســت. 
با همــه ایــن جریان هــا گاهــی وقتــی بخواهــد غضــب بکند 
می فرماید:»َذْرِنــی َو َمــْن َخَلْقُت َوِحیدًا«شــما کنــار بروید من 

خودم شخصًا بساط او را برمی دارم.
به هر تقدیر احدیت اوســت، چنین احدیتی صمدیت مطلق 
دارد؛ چون کل ماســوا نیازمندند؛ تنها ملجأ و مرجعی که هم 
از نیــاز نیازمنــدان باخبر باشــد، هم توانایــی رفع نیاز داشــته 
باشــد و هــم ایــن توانایــی مشــروط و مقّیــد و محدود نباشــد 
او خداســت؛ لــذا صمد »بالقــول المطلــق« اوســت، مصمود و 
مقصود و معبود »بالقول المطلق« اوست و در پایان توهماتی 
که عزیری های یهود داشــتند، مســیح ابــن مریمی هایی که 
مســیحی ها داشــتند به آنها خاتمه می دهــد که«َلْم َیِلــْد َو َلْم 

ذات اســت که عین ذات اســت آن هم »غیب الغیوب« است 
و شــهود آنها محال اســت برای احدی، زیرا در علم شهودی 
مشــهود بتمامه باید به حضور شــاهد بیاید. خدای ســبحان 
کتناه ذاتش مستحیل است  چون حقیقت نامتناهی اســت ا
چون بسیط اســت بعض و جزء ندارد که ما بگوییم بعضی از 
خدا یا قســمتی از خــدا را درک کرد و نمی توان گفت هر کســی 
خدا را بــه اندازه خــود درک می کند گرچه این شــخص اندازه 
دارد ولی خدا اندازه پذیر نیست؛ لذا او مشهود احدی نیست. 
پــس ذات اقــدس الهــی در علــم شــهودی مشــهود احــدی 
نیســت؛ البتــه ظهــور او تجلیــات او فیــض او و ماننــد آن 
ک شــاهدانه شــاهد؛ اما  کامــاًل مشــهود اســت بــه انــدازه ادرا
بشــر مکلف بــه برهــان اســت براهینی که قــرآن کریــم اقامه 
کامــاًل   َو َلــْم َیْکــِف ِبَرّبَِک«برهــان حصولــی؛ بشــر 

َ
می کنــد»أ

می دانــد  مســتحیل  را  نامتناهــی  می فهمــد  را  نامتناهــی 
می گوید اال و البد باید به یک مبدأ آغازین منتهی بشــود و آن 
ذات اقدس خداســت و از طرفی پایان بایــد اال و البد به معاد 
خ،  ختم بشــود معــاد جســمانی، معــاد روحانــی، مســئله برز
همه اینهــا را که قــرآن کریم آورد بــا برهان قابل فهم اســت؛ 
چون برهــان مفهوم اســت مفهوم علــم حصولی اســت علم 
حصولی امر ذهنی اســت قابل فهم است بشــر هم مکلف به 

برهان و دلیل است.
اما شــهود بخواهد بنگرد چــه در دنیا چه در آخــرت تجلیات 
ُه ِلْلَجَبِل«این در این حدود  خدا ظهورات خدا»َفَلّما َتَجّلی َرّبُ
بلــه کاماًل قابل شــهود و علــم حضــوری اولیای الهــی خواهد 
بود؛ اما خود ذات محض و صفات ذات که عین ذات اســت 
این دو منطقه منطقه ممنوعه اســت. این خــدا که همه جا 
حضــور دارد، گاهــی طــرزی فیضــی عطــا می کند کــه احدی 
گــر او بخواهــد کریمانــه رفتــار کند آبروی کســی  نمی بینــد؛ ا

َحٌد»احدی همتای او نیست.
َ
ُیوَلْد ٭ َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أ

صمدیت مطلــق که در وســط آمــد مبرهــن به احدیــت مطلق 
اســت، چــون او احــد مطلــق اســت صمــد مطلــق هــم خواهد 
بود. ماســوا نیازمند هســتند »بالقول المطلق«، تنها کسی که 
توانایی رفع نیاز همه نیازمندان علمــی و عملی دنیا و آخرت را 
دارند خداست، او می شود صمد مطلق؛ آنگاه مسئله نفی والد 
و ولد، نفی کارهایی که کلیمی های مبتال بودند یا مسیحی ها 

َحٌد«.
َ
آلوده شدند آنها را ذکر می کند»َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أ

گر ما  گــر ثلــث قــرآن اســت یعنــی ا َحــٌد»و ا
َ
پس«ُقــْل ُهــَو اهلُل أ

معارف قرآن را به ســه قســمت تقســیم کنیم، ایــن می تواند 
ح این باشــد و بیــن احدیت و  متنی باشــد که آیــات دیگر شــر
واحدیت فــرق بگــذارد، بین صمدیــت مطلق فــرق بگذارد. 
او در عیــن حــال کــه غیب مطلــق اســت حاضر مطلق اســت 
گــر همــه جا حاضر اســت،  لذا«ُهَو»بــه او برمی گــردد؛ چــون ا
در ســوره مبارکــه »یونــس« هــم فرمــود هــر کاری کــه انجام 
ــا َعَلْیُکْم  می دهید همین کــه می خواهیــد وارد شــوید«ِإاّل ُکّنَ
گر شــاهد مطلق است غیب  َشُهودًا»او شــاهد مطلق اســت؛ ا

او عین شهادت است. 
یــک بیــان نورانــی از امیــر المؤمنین؟ع؟ اســت که فرمــود او 
اول اســت و آخر اســت و ظاهر اســت و باطن، فرمــود هر اولی 
غیر خدا غیر آخر اســت هر ظاهــری غیر خدا غیر باطن اســت 
یعنــی خــدا اولیتــش عیــن آخریــت اســت ظاهریتــش عیــن 
 َظاِهــٍر َغْیــَرُه ]َغْیــُر َباِطــٍن [ َباِطــٌن«، هــر 

ُ
باطنیــت اســت »ُکّل

ظاهری در برابر باطن اســت امــا ذات اقــدس الهی ظهورش 
عیــن بطــون اســت چــون بطونــش از شــدت ظهــور اســت؛ 
بنابراین او غیبی ندارد غیب او از شــدت ظهور اوســت، لذا او 
همواره حاضر اســت بدون اینکه قباًل نام برده شــود می شود 

َحٌد«.    
َ
گفت»ُهَو«،»ُقْل ُهَو اهلُل أ

 تنها ملجأ و 
که هم  مرجعی 

از نیاز نیازمندان 
باخبر باشد، هم 
توانایی رفع نیاز 

داشته باشد و 
هم این توانایی 

وط و مقّید و  مشر
محدود نباشد او 

خداست

غیب او
از شدت ظهور  است
آیتاهللجوادیآملى

ســوره مبارکــه »اخــالص« کــه بــه ســوره »توحیــد« و ســایر 
علم هــای »بالغلبــه« نامیــده می شــود، صــدر و ســاقه ایــن 
ســوره کوتاه مطالــب بســیار قــوی و غنــی در بــر دارد و از ایــن جهت 
درباره آن وارد شــده اســت که آن ثلث قرآن اســت یک سوم معارف 
قرآن کریم در این ســوره نهفته است. گرچه درباره شــأن نزول این 
ســوره مبارکه گفته شــد که گروهــی از یهــود از حضــرت پیغمبر؟ص؟ 
َک«، شــما کــه ما را بــه »اهلل« دعوت می کنــی با »اِنــَی اْثَنْیِن«  ســؤال کردند گفتند »أْنُســْب َلَنا َرّبَ
مخالف هستی چنان که با »ثاِلُث َثالَثة« ترسایان مخالف هستی، نسب نامه ذات اقدس الهی 
را بیان بکن و خدای ســبحان در پاســخ به وجود مبارک پیغمبر؟ص؟ فرمود نســب او بی نســبی 
است بی نشانی است. او که نه والد دارد نه مولود دارد نه همتا و کفو، او که به عصری و مصری 
و نسلی وابسته نیســت، بلکه همه والدان و مولودها و کفوها مخلوق او هستند، همه عصرها و 

مصرها و نسل ها مخلوق او هستند، او غیب مطلق است.
َک« نسب نامه  گر آنها گفتند »أْنُسْب َلَنا َرّبَ رهآوردهای فراوانی این ســوره کوتاه به همراه دارد ا
و شناسنامه ذات اقدس الهی را بیان کن، خدای سبحان به پیغمبرش؟ص؟ فرمود او نه نسب 
آسمانی دارد، نه نسب زمینی دارد، نه نسب تدبیری دارد، نه نسب نظمی دارد، همه اینها به 
خدای سبحان منسوب اند چون فعل او هستند هرگز ذات اقدس الهی که غیب محض است 
َک«؛ انبیای  و حقیقت مطلق است نســبش به این امور برنمی گردد. آنها گفتند »أْنُســْب َلَنا َرّبَ
گر وجــود مبــارک ابراهیم خلیــل و مانند آن  قبل مجاز بودنــد که مقطعی هم ســخن بگوینــد ا
ِت 

ْ
ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفأ

َ
تی  ِبالّش

ْ
ذی ُیْحیی  َو ُیمیُت»یا«َیأ

َ
َی اّل است می تواند به نمرود بگوید:«َرّبِ

گر کلیم الهی اســت در پاســخ فرعون  ِبها ِمــَن اْلَمْغِرِب»یا »رّبی« این اســت »رّبی« این اســت و ا
ْعَطی 

َ
ــِذی أ

َ
َنا اّل که گفت این »رّب العالمینــی« که تو از طرف او آمدی کیســت؟ بعــد فرمود:»َرّبُ

 َشــْی ٍء َخْلَقــُه ُثّمَ َهــَدی«. آنها ســؤال کردنــد از خلیــل الهی و از کلیــم الهی که رب کیســت؟ 
َ

ُکّل
 

َ
ْعَطی ُکّل

َ
ــِذی أ

َ
َنا اّل ــذی ُیْحیی  َو ُیمیُت«، کلیم الهــی هم فرمود:»َرّبُ

َ
َی اّل خلیل الهی فرمود:»َرّبِ

َک«، سخن از »رّبی« و »رّبنا« و »رّبکم« و مانند آن  َشْی ٍء«؛ اما حبیب الهی در برابر »أْنُسْب َلَنا َرّبَ
َحٌد«. این»ُهَو«که به غیــب مطلق برمی گردد و معروف احدی 

َ
به میان نیاورد فرمود:»ُهَو اهلُل أ

نیست مشــهود احدی نیســت معبود احدی هم نیســت از نظر شــهودی نه از نظر حصولی، از 
نظر عرفانی نه از نظر برهانی، از نظر عقل شــهودی نه عقل نظری و ماننــد آن، این خدا غیب 

مطلق است. نفرمود »رّبی کذا و رّبک کذا«.
ذات اقــدس الهی در پاســخ نه از »رّبی« ســخن گفت نــه از »رّبنا« ســخن گفت، نــه از »رّبکم« 
ســخن گفت چــون برنامــه وجــود مبــارک پیغمبــر؟ص؟ در ســطح خلیــل الهــی نبود در ســطح 
ذی«کــذا، ســخن از »رّبــی« 

َ
ــَی اّل ِذی«کــذا، او بگوید:»َرّبِ

َ
َنــا اّل کلیــم الهــی نبــود، او بفرماید»َرّبُ

َحٌد«أحدیــت 
َ
ــَک«، فرمود:»ُهــَو اهلُل أ و »رّبنــا« و ماننــد آن نیســت. آنهــا گفتنــد »أْنُســْب َلَنــا َرّبَ

گــر بعدًا در  مطلق برای اوســت. واحد نیســت آن واحــدی که شــما می پندارید، أحد هســت؛ ا
َحٌد«که عدد 

َ
آیــه ای در روایتی او واحــد گفته شــد واحدی که زیــر مجموعه احدیــت اســت،»أ

َحٌد«در برابر ثانی و ثالث و مانند آن قرار نمی گیرد.
َ
َحٌد«رقم بردار نیست،»أ

َ
نیست»أ

َحٌد«اســت همه جا حضور دارد و دیگران مجاری فیــض او مظاهر او آیینه دار 
َ
این خدایی که»أ

او آیینه دار جمــال و جالل اویند. تمام این بحث ها البته مســتحضرید که در مقام فصل ســوم 
اســت نه فصل اول که ذات مطلق اســت که »غیب الغیوب« اســت، نه فصــل دوم که صفات 

نکاتی درباره سوره توحید
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     َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد / فرزند ندارد، و فرزند کسی نیست
آیه لــم یلد و لــم یولــد از ســوره توحید بــه این صفــت خداوند 
اشاره دارد خدا یکی اســت و مانند و شــریکی ندارد و از خدای 
تعالی این معنا را نفی می کند که چیــزی را بزاید. یا به عبارت 
دیگر ذاتش متجزی شــود، و جزئی از ســنخ خودش از او جدا 
شــود. خداوند با آیه قل هو اهلل احد مذهب دوگانه پرســتی را 
که بر دو منشــاء نور و ظلمــت معتقد بودند، مذهــب نصارا که 
ک و نجوم را  قائل به تثلیث بودند و مذهب صابئی را که افال
مســتقل در تاثیر می پنداشــتند، باطل کرده است. همچنین 
این آیــه نظــر مذهــب یهــود را دربــاره عزیــز )در آیه 30 ســوره 
توبه ذکر شده اســت، که بیان می شــود او توسط یهودیان به 
عنوان »پســِر خدا« مورد تقدیس قرار گرفته اســت.(، مذهب 
نصــارا را دربــاره مســیح )در آیه 30 ســوره توبــه آمده اســت، و 
نصارا گفتند: مســیح، پسر خداست( و نظر مشــرکان را درباره 
الهه هایشان باطل کرده اســت که آن ها را پســران و دختران 

خدا می دانستند.

ــوًا َاَحــد /بــراى او هیــچ گاه شــبیه و 
ُ

     َو َلــْم َیُكــْن َلــُه ُکف
مانندى نبوده است

آخرین آیه از ســوره توحید معرفی صفات خداونــد را به مرحله 
کمال رسانده، می فرماید: و براى او هرگز احدى شبیه و مانند 
نبوده است. کفو در اصل به معنی همطراز در مقام و منزلت و 
قدر است، و سپس به هر گونه شبیه و مانند گفته می شود. بر 
اساس این آیه تمام عوارض مخلوقین، و صفات موجودات، 
ک خداوند منتفی  و هر گونــه نقــص و محدودیــت، از ذات پــا
اســت، و این همــان توحید ذاتــی و صفاتــی اســت، در مقابل 
توحید عــددى و نوعی که در آغاز تفســیر ســوره توحیــد به آن 
اشــاره شــد؛ بنابراین او نــه شــبیهی در ذات دارد، نــه مانندى 
در صفــات، و نــه مثلــی در افعــال، و از هــر نظــر بی نظیــر و بی 
مانند اســت. از این رو مفســرات معتقدند خداوند با نزول این 
آیه ســوره توحیــد، مذهب مشــرکان را باطــل کرد کــه بت ها و 

الهه های خود را شریک و همتای خدا می پنداشتند.    

هیچ چیزی شبیه او نیست

     قل هو اهلل احد / بگو خدا یكی است
در این آیه  به صفت یگانگی و احدیت خداوند اشــاره شــده و از توحید پروردگار سخن 
به میان آمده اســت. توحید در واقع، مــرز میان ایمان و کفر اســت و ورود به قلعــه ایمان بدون 

اقرار به یکی بودن خدا ممکن نیست.
همچنین در برخی تفاســیر آمده اســت: خداوند با آیه قل هو اهلل احد1( مذهب دوگانه پرستی 
را که بر دو منشــاء نور و ظلمت معتقد بودنــد، 2( مذهب نصارا کــه قائل به تثلیــث بودند و 3( 

ک و نجوم را مستقل در تاثیر می پنداشتند، باطل کرده است. مذهب صابئی را که افال

     اهلل صمد / خدا از همه چیز و همه کس بی نیاز است
در این آیه از ســوره توحید به این صفت خدا اشاره شده که هر گونه صفت نقصی مانند ترکیب 
و داشــتن اجزا، خوردن و خوابیــدن و به وجود آمدن از شــیئی دیگــر را از خداوند نفــی می کند و 
مذاهبی را باطل کرده که غیر خداوند قــادر، صمد و مقصد دیگری برای خلقــت ذکر کرده اند، 
گر صمــد و بــی نیاز نباشــد، محتــاج خواهــد شــد. همچنین  زیــرا خــدای غنی مطلــق اســت و ا
صمدیت عبارت از این اســت که هر چیزی به سوی او منتهی می شــود و خدا را تنها مرجع رفع 
همه نیازهــاى مخلوقات معرفی کرده اســت. برخی مفســران کلمه صمد را بــه معنای هر چیز 
توپری که جوفش خالی نباشد، و در نتیجه نه بخورد و نه بنوشد و نه بخوابد و نه بچه بیاورد 

و نه از کسی متولد شود معنا کرده اند که این معنا در آیات بعدی تکمیل شده است.

صفات خداوند در سوره توحید

سـوره توحیـد تعریـف کاملـى از خداونـد اسـت و همـه مفسـران آن را درس 
یگانگـى و توحیـد مى داننـد. سـوره توحیـد در حقیقـت شناسـنامه خداونـد 
است و مضمون کلى آن خداشناسى و اقرار به توحید یعنى یگانگى خداوند 
اسـت و در آن هـر صفتـى کـه نقـص دارد را از خـدا نفـى میکند. سـوره توحید شناسـنامه 
خداونـد اسـت و مهم تریـن وصـف خـدا در ایـن سـوره پـس از بیـان یگانگـى در ذات، 
بی نیـازی از همـه موجـودات، نداشـتن فرزنـد، پـدر و مـادر اسـت و بـراى او هرگز احدى 
شـبیه و ماننـد نبـوده اسـت. همـه مفسـران سـوره اخـاص را درس یگانگـى و توحیـد 

مى داننـد. در ایـن مطلـب معنـای آیـات ایـن سـوره را بررسـى مى کنیـم.  

حضرت زینب کبری؟س؟ در حصِن حصیِن نبوت و خاندان واال مقاِم والیت و 
امامت تربیت یافت. از لبان آموزگار وحی، دانش اندوخت و در دامان کرامت، 
پـرورش یافـت و از تربیـت خمسـه طیبـه، ادب آموخـت. بـه مناسـبت والدت 
باسـعادت این بزرگ بانوی دشـت کربا در این بخش به توصیف دالوری ها، 
علـی؟ع؟  امیرالمومنیـن  دخـت  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی هـای  و  رشـادت ها 
پرداخته ایـم. »او شـبیه جده اش خدیج کبرى؟س؟ بـود«، »مولفه های الگوی 
مدیریتـی حضـرت زینـب؟س؟ در بحران هـای چنـد ضلعـی«، »بانویـی از تبـار 

رشـادت« و »الگـوی زن مسـلمان« عناویـن ایـن بخـش اسـت.
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علی بن ابی طالــب؟ع؟ بیعت کردند، زینب بــراى یارى پدر 
از مدینــه به کوفــه رفــت و در مدت پنج  ســال دوران ســخت  
حکومت علــی ؟ع؟، همــواره یار و تســکین بخــش غم هاى 
پــدر بــود و زنــان کوفــه را آمــوزش مــی داد. چــون علــی ؟ع؟ 
در محــراب عبــادت بــا شمشــیر ابــن ملجــم مــرادى ضربت  
خــورد، پرســتارى آن حضــرت را برعهــده گرفت و بــه دنبال 
شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و هنــگام امامت  بــرادر بزرگش 
امام حســن؟ع؟ نیز در کنار برادر قــرار گرفت و آنــگاه که امام 
حسن ؟ع؟ از کوفه به مدینه بازگشت، ایشــان را همراه کرد. 
وقتی معاویه امام حســن ؟ع؟ را مســموم کرد بــاز غمخوارى 
و پرســتارى برادر بــا زینب بــود و پس از شــهادت امــام نیز در 
خدمــت بــرادر کوچکتــر امــام حســین ؟ع؟ بــود. زمانــی کــه 
امــام حســین؟ع؟ عــازم مکه شــد، زینــب؟س؟ نیز بــه همراه 
ج شــد و از آن لحظــه به بعــد تا روز  آن حضــرت از مدینه خــار
عاشــورا در خدمت  به قیام اباعبداهلل حســین؟ع؟ تالش  کرد 
و لحظه اى از آن حضرت جدا نشــد. نقــل می کنند در جریان 
حرکت  به ســوى عراق ابن عباس به امام حسین؟ع؟ گفت 
گزیر باید به این ســفر بروید، حداقل این زنان و بچه ها  گر نا ا
را با خــود نبرید. در ایــن لحظه، حضــرت زینب؟س؟ خطاب 
به ابن عباس فرمود:ســوگند به خدا از حســین جدا نخواهم 

شد، همراه او خواهم بود با او زندگی کرده و با او می میرم.
زینب؟س؟در روز عاشــورا با ایثار چند برادر و فرزند و برادرزاده 
کــه حتــی  کارى در راه خــدا را بــه حــدى رســاند  و... فــدا
ملکوتیــان را بــه تعجــب واداشــت و از عصــر عاشــورا بــه بعد 
رســالت پیام رســانی خــون شــهیدان و سرپرســتی و رهبــرى 
گرفــت و لحظــه اى از  اســیران نهضــت عاشــورا را برعهــده 
حمایــت امــام زین العابدیــن؟ع؟ نیــز غافــل نگشــت و بارها 
ک جــان آن حضــرت را از خطراتــی کــه  در ایــن ســفر خوفنــا
او را تهدیــد می کــرد نجات بخشــید. حضــرت زینب بــا ایراد 
خطبه هاى آتشــین پایــه کاخ هاى ســتم بنی امیــه را به لرزه 
درآورد و در یــک کالم، با این کار همه تبلیغات و نقشــه هاى 
دشــمنان را خنثی و نفاق منافقان را رســوا و غفلت غافالن را 
کارى کامل زینب  گر تالش بی نظیر و فــدا برطرف ســاخت. ا
نبــود، بــه یقیــن جریــان کربــال را بنــی امیــه یا بــه فراموشــی 

می سپردند یا از مسیر حیات بخش خود منحرف می کردند.

     خداشناسی و عرفان
بی شــک همــه کمــاالت زینــب کبــری؟س؟، عــالوه بــر بیــان 
ابعــاد مختلف شــخصیت  بی نظیــر ایــن بانــوى بزرگــوار، به 
گر مرتبه  درجه بــاالى عرفــان و خداشناســی او داللــت دارد. ا
توحیدش قریب بــه مرتبه توحید حضــرات معصومان نبود، 

هرگز نمی توانست  سکاندار طوفان کربال باشد.
هنوز کودکی بیش نبود کــه از پدر بزرگوارش علی ؟ع؟ ســؤال 
کرد: آیــا مــرا دوســت دارى؟ حضــرت فرمودنــد: بلــه دخترم؛ 
فرزنــدان مــا پاره هــاى جگرهــاى مــا محســوب می شــوند. 
آنگاه زینب ؟س؟ عرض کــرد: »محبت و خدا دوســتی با حب 
گــر گریزى  فرزنــدان در قلب مؤمــن چگونه جمــع می گردد؟ ا
از ایــن دو امر نیســت، باید گفت دوســتی محــض از آن خدا و 
مهرورزى براى فرزندان است.« با این بیان، دختر زهرا؟س؟ 

کمال معرفت  خود را در توحید خالص به نمایش گذاشت.

     علم و دانش
بــراى شــناخت مقــام علمــی حضــرت زینــب ؟ع؟ می تــوان 
کــرد. بــه شــهادت همــه  بــه امــور زیــادى توجــه و اســتناد 
تاریخ نویســان، زینــب؟ع؟ بــرای بانــوان کوفــی کالس هاى 
تفســیر و آمــوزش قــرآن برپا می داشــت تــا ایشــان را با قــرآن و 
احکام اسالمی آشنا ســازد. برخی از او با تعبیر حبر و بحر یعنی 
سرشــار از علم و دریــاى علم یاد می کننــد. حتی زمانــی که در 
مجلس یزید آن خطبه آتشین را بیان کردند، یزید درباره اش 
گفت: اینان خاندانی هســتند که فصاحت و دانش و معرفت 
را از پیامبــر بــه ارث برده اند و آن را با شــیر مادر نوشــیده اند. از 
شــیخ صــدوق روایت شــده کــه زینــب؟س؟ بــه جهــت علم و 
دانش زیــادى که داشــت، از ســوى امام حســین؟ع؟ نیابت 
 خاص داشت و مردم در مسائل شرعی چون حالل و حرام به 

ایشان رجوع می کردند.
در جایــی دیگــر نقــل شــده اســت روزى امــام حســن و امــام 
کرم؟ص؟ با هم  حسین ؟مهع؟ درباره بعضی از ســخنان پیامبر ا
گفت وگــو می کردنــد، زینــب ؟س؟ وارد شــد و در بحث ایشــان 
شــرکت کرد و مســاله را با تمــام صورى که داشــت  بــا تفصیل 
تمــام تبییــن فرمــود. امــام حســن ؟ع؟ وقتــی ایــن توانایــی 
فوق العــاده خواهرش را مشــاهده کــرد، خطاب بــه او فرمود: 
»انک حقا من شــجرة النبوة و من معدن الرســالة؛ به راســتی 

که تو از درخت نبوت و معدن رسالت هستی.«

     حجاب و عفاف
زینب کبــرى؟س؟ در رعایت عفاف همانند مادر بزرگوارشــان 
بی بدیــل بــود. مرحــوم عالمــه مامقانــی در ایــن خصــوص 
می نویســد: زینــب؟س؟ در حجــاب و عفــاف یگانــه اســت 
احدى از مــردان در زمان پــدرش و برادرانش تا روز عاشــورا او 
را رو در روی خویش ندیده بودند. فردى به نام یحیی مازنی 
می گوید: مــن در مدینه مــدت زیادى در همســایگی حضرت 
علی؟ع؟ به ســر می بردم، اما در این مدت به خدا قســم هرگز 
زینــب را ندیدم و حتی صــداى او را هم نشــنیدم. آن حضرت 
نه تنها در حالت عادى بلکه در بحرانی ترین لحظات زندگی 

خود به مساله حجاب و عفاف اهتمام کامل داشت. 

     گذشت و ایثار
کارى و گذشت دختر علی ؟ع؟ در روز عاشورا  اوج ایثار و فدا
نیز بــه نمایش گذاشــته می شــود. نقــل می کننــد: صبح روز 
عاشورا در حالی که دو فرزند خود محمد و عون را به همراه 
کــرد:  داشــت، خدمــت امــام حســین؟ع؟ رســید و عــرض 
جــدم ابراهیم خلیــل قربانــی خدا را بــه جاى قربانی شــدن 
اســماعیل از خداونــد جلیــل پذیرفــت. بــرادر جــان تــو نیــز 
گر دســتور جهــاد از بانوان  امروز این دو قربانــی مرا بپذیر و ا
برداشــته نمی شــد، هزار بار جان خــود را در راه محبوب فدا 
می کردم و هر ســاعت  خواســتار هزار بار شــهادت می شــدم. 
آنگاه فرمــود: دوســت دارم فرزندانم جلوتــر از برادرزادگانم 

به میدان بروند.   

وز  ینب؟س؟در ر ز
عاشورا با ایثار 

زند  چند برادر و فر
زاده و...  و برادر

ى در راه  کار فدا
خدا را به حدى 
که حتی  رساند 
ملکوتیان را به 

تعجب واداشت 
و از عصر عاشورا 

به بعد رسالت 
پیام رسانی 

خون شهیدان 
پرستی و  و سر
ى اسیران  رهبر

نهضت عاشورا 
گرفت  را برعهده 

و لحظه اى از 
حمایت امام نیز 
غافل نگشت و 

بارها در این سفر 
ک جان  خوفنا

آن حضرت را از 
که او  خطراتی 

را تهدید می کرد 
نجات بخشید

بازگشت. پیامبر؟ص؟ پس از بازگشــت به فرمان الهی نام این 
مولــود مبــارک را زینــب گــذارد و توصیــه فرمود کــه این طفل 
را همــواره گرامــی بداریــد؛ چــون او شــبیه جــده اش خدیجه 
کبرى؟س؟ اســت. یعنی همانگونه که حضرت خدیجه؟س؟ 
کارى متحمــل زحمــات  در آغــاز بعثــت  بــا شــجاعت و فــدا
زیادى شد تا نهال نورسته اســالم حفظ و بارور شود، حضرت 
زینب؟س؟ نیز با صبر، ایثار و تحمل سخت ترین فشارها از به 

خطر افتادن اساس اسالم جلوگیرى به عمل می آورند.
 پــس در توصیــف آن حضــرت آمــده:  زینــب؟س؟ در وقــار 
در  و  خدیجــه؟س؟  حضــرت  جــده اش  چــون  شــخصیت 
عفــاف و عصمــت هماننــد مــادرش زهــرا؟س؟ بــود. زینــب 
کبرى تا حدود پنج  یا شــش ســالگی، تحت اشــراف شخص 
حضــرت  بزرگــوارش  مــادر  آغــوش  در  کــرم؟ص؟و  پیامبرا
زهــرا؟س؟ پــرورش یافــت و از آن پــس، مســئولیت تربیــت و 
پرورش او به عهــده علی ؟ع؟ گذارده شــد. تا اینکه در ســال 
هفدهــم هجــرى بــه همســرى پســرعمویش، عبــداهلل بــن 
جعفــر درآمد. ســال ها بعد زمانــی که مــردم بــا امیرالمؤمنین 

     زینب همچون خدیجه؟س؟
در زمان والدت زینب؟س؟ پدر بزرگ گرامیش پیامبر بزرگ اسالم ؟ص؟ در مدینه حضور 
نداشت و  امیرالمؤمنین؟ع؟ نام گذارى کودک را به تاخیر انداخت تا رسول خدا؟ص؟ به مدینه 

او شبیه ݣݣݣݣجده اش ݣݣݣݣݣخدیجه ݣݣݣݡکبرى؟س؟ بود
بی تردید یکى از مهم ترین عوامل تربیت و پرورش فضیلت هاى اخاقى و نیز 
تثبیت و انتقال ارزش هاى فرهنگى و اعتقادى، اسـتفاده از الگوهاى مناسـب 
اسـت؛ چـرا کـه الگـو و سرمشـق بـه لحـاظ برخـوردارى از ویژگى هـاى خاصـى 
مى توانـد بـه رونـد حفـظ و انتقـال فضایـل و آموزه هـاى تربیتى سـرعت  بخشـیده و به 
تعمیـق و مانـدگار شـدن آنهـا کمـک نمایـد. در تعالیـم دیـن مبین اسـام، گاهـى راه هاى 
بهره بـردارى از الگوهـا نیـز مـورد اشـاره قـرار گرفتـه؛ از جملـه در یک مورد ضمن تشـریح 
جریانـات مربـوط بـه جنـگ احـزاب در قـرآن کریم، از شـخص پیامبر اکـرم؟ص؟ به عنوان 
اسـوه حسـنه یـاد مى شـود. حضـرت زینـب؟س؟ نیـز بـه اعتـراف همـه تاریخ نویسـان، 
آراسـته بـه همـه فضایـل و خصلت هـاى واالى اخاقـى و الهـى بـود و در سـایه ایـن 
کمـاالت بـه مرتبـه اى از منزلـت انسـانى دسـت  یافـت کـه شایسـتگى محـرم راز الهـى و 
امین ودایع امامت و والیت  را حداقل در بخشـى از عمر شریفشـان به خود اختصاص 

داد. در ادامـه بـه برخـى از وقایـع مهـم زندگـى آن حضـرت اشـاره کوتاهـى داریـم  

سیدصادقسیدنژاد
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ُجُل َمــا َیُنوُبــُه َو َیْکِظَم َما  ْن َیْحَتِمَل الّرَ
َ
ْبــُر أ می فرماینــد: »الّصَ

ُیْغِضُبه ؛ صبر آن است که انسان گرفتارى و مصیبتی را که به 
او می رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد«

البتــه منظــور از خشــم در ایــن روایــت، خشــم غیرمقدســی 
گاهانــه عمل کنــد و نه  اســت که موجب می شــود انســان ناآ
کاهانه به کار گرفته شــود. حضرت  خشــمی که در راه خدا و آ
زینــب؟س؟ بهتریــن خودکنترلــی و صبــر را در شــدیدترین 
کردنــد بــه ثبــت  کــه بــا چشــم خــود نظــاره  مصیبت هایــی 
رسانده اند. ویژگی نخســت برای ما آن است که بحران های 
شــخصی را به خوبی و صبورانــه مدیریت کــرده و بر مصایب 

شخصی مان صبر پیشه کنیم.
 

     هنر آماده سازی نیروهای داغ دیده و بحران زده
عقیله بنی هاشــم، تنها مســئول خــود و داغ هایی کــه بر دل 
داشــت نبود بلکه مهمتر از آن، بــه عنوان بزرگتر و سرپرســت 
قافلــه داغدیــدگان عاشــورا، وظیفــه ســنگین سرپرســتی و 
پرســتاری خیــل یتیمــان، زنــان و کــودکان داغدیــده را نیز بر 
عهده داشــتند. زینب؟س؟ در این شــرایط ســخت بــه خوبی 
و با روحیه بســیار قوی کــه از ایمان ناب و مســتحکم خود به 
خدای متعــال و هــدف مقدســی کــه در آن گام برداشــته بود 
ناشــی می شــد، ضمن روحیــه دادن بــه زنــان، از کمــک آنها 
بــرای مدیریــت یتیمــان و ضعیف ترها بهره بــرد و خــود نیز از 

تمام توانش در این باره اســتفاده کرد. یعنی در ســخت ترین 
شــرایط و بــا کم تریــن امکانــات از بازماندگانــی کــه خــود بــا 
مصیبت هــای فــراوان دســت و پنجــه نــرم می کردنــد بــرای 

مدیریت قافله سوگواران کربال بهره برد.

     بحران ترور هویت و ماهیت جهاد عاشورایی
غیر از حــوادث تلخی کــه در میدان عاشــورا اتفاق افتــاد و تعدد 
مصایــب از دســت دادن عزیزان بــرای قافله عاشــوراییان را به 
دنبال داشــت، دشــمنان به دنبــال روایــت وارونــه و مطابق با 
اهداف پلید و جنایتکارانه خود از حماســه عاشــورای حســینی 
بودنــد و ایــن، بحرانــی بــه مراتب ســهمگین تر بــود کــه واقعه 
کربــال در کربال بمانــد و به دنیــا صادر نشــود. بدتر آنکه، عاشــورا 
را بــه نام پیــروزی بــر خروج کننــدگان بر خلیفــه تقلیــل دهند یا 
اینکــه دشــمن، حماســه حســینیان را به ســود خود صــادر کند 
یا از آن چماقی ســازد بــرای ارعاب کســانی که قیــام علیه ظلم 
و بی دینــی آشــکار یزیدیــان را در ســر می پروراندنــد. در این اثنا 
حضــرت زینــب؟س؟ همچــون فرماندهی خبــره در جنــگ نرم 
و تبلیغاتی که دشــمنان بــه راه انداخته بــود نه تنهــا مرعوب و 
تسلیم این القائات پوچ نشــد بلکه میدان بحران را به فرصت 
تبلیــغ حقایــق عاشــورا و دمیــدن روح مقاومــت در دل هــای 
به خواب رفتگان و تزریق خون قیام در رگ های تاریخ بدل کرد 

گر زینب نبود. و برای همین است که: کربال در کربال می ماند ا

دشمنان به 
وایت  دنبال ر

ونه و مطابق  وار
با اهداف پلید 
و جنایتکارانه 

خود از حماسه 
عاشورای حسینی 

بودند و این، 
بحرانی به مراتب 

سهمگین تر بود 
کربال در  که واقعه 

کربال بماند و به 
دنیا صادر نشود

     توان مدیریت درونی و صبر بر مصیبت های شخصی
مدیریــت خــود در هنــگام بــروز مصیبت هــا، اولیــن ویژگــی 
بحران هــا  در  کــه  کســی  بحران هاســت.  مدیریــت  بــرای 
صبــر و روحیه خــود را از دســت دهــد و منفعالنــه عما کنــد، از 
ابتدایی تریــن بایســته های مدیریــت بحــران به دور اســت. 
حضرت زینب؟س؟ داغ هجــده نفر از عزیزتریــن اقوامش را با 
چشم خود دید. این مســأله به خودی خود بحران شخصی 
سنگینی است که نیازمند مدیریتی درونی است که شخص 
بتواند بــا این حجم از مصیبــت کنار آمده و لحظه ای تســلط 
بــر روح و رفتــار خــود را از دســت ندهــد. مهارتــی کــه نشــان از 
رشــد فوق العــاده روحی و ایمــان قوی شــخص دارد. تســلط 
بــر چنیــن مصائبــی نشــان از اعتقــاد راســخ فــرد بــه مانایــی 
آخرت، در عین اعتقــاد به گذرا بودن این دنیــا دارد؛ چنانکه 
َواِئَها 

ْ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایــد: »َفَصْبرًا َعَلی ُدْنَیا َتُمــّرُ ِبَل

ْحاَلِمَهــا َتْنَســِلخ ؛ در برابــر دنیایــی کــه گرفتــارى آن، 
َ
َکَلْیَلــٍة ِبأ

مانند خواب هاى پریشان شب می گذرد شکیبا باش«
آنــان که دنبــال فایده ایمــان به خدا هســتند بایــد بدانند که 
اولین اثر ایمان، قــدرت روحی اســت که از تکیــه و اعتماد به 
قــدرت بی نهایت خــدای متعــال ناشــی می شــود و در اثر آن، 
شــخص مؤمــن می توانــد در ســخت ترین مصیبت هــا زمــام 
امور خــود را به دســت گرفتــه، صحیح ترین انتخــاب و عمل 
را داشــته باشــند، چنانکــه امــام علــی؟ع؟ در توصیــف صبــر 

تعدد بحران هایی که حضرت زینب؟س؟ با آن روبرو بود را می توان در جریان عاشــورا 
مشــاهده نمود. با توجه به آنکه مهار هر یک از این بحران ها به تنهایی نیاز به فهم و 
توانمندی جدی دارد، تبدیل آنها به فرصت های بزرگ برای پیشــبرد اهداف حق طلبانه نیز 

اهمیت بسیاری دارد.
منظور از بحران های چندضلعی آن است که شرایط به گونه ای باشد که چندین بحران در یک 
برهه زمانی یکجــا و همزمان در یک واقعــه بروز یابند. به جــرات می توان واقعه عاشــورا را از این 
دست بحران ها و بلکه نمونه ای منحصر به فرد از آن جمله دانست که در طول تاریخ نمونه ای 
برای آن یافت نمی شــود. بر این اســاس، مدیریت بحــران حضرت زینــب ؟س؟ می تواند الگوی 
کنون با برشــمردن اضــالع متفاوت این بحــران در پی  ممتاز مدیریت بحران ها شــمرده شــود. ا

کاوی قدرت مدیریتی فوق العاده حضرت زینب؟س؟ هستیم. وا

مؤلفه های ݣݣالݡگوی
مدیریتی ݣݣݣݣحضرت ݣݣݣزینب؟س؟
در بحران های ݣݣچندضلعی
محسنرفیعىوردنجانى
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حماسه عقیله 
بنی هاشم ثابت 
کرد، جبهه حق، 
که هیچ  موقعی 

کس انتظار 
وزی آن را  پیر

ندارد از هر زمان 
دیگری به فتح 

سنگرهای باطل 
نزدیک تر است 

به شرط آنکه 
ایمانی پوالدین 

وز مبادا  برای ر
کرده  ذخیره 

باشد و حقیقتا 
ینب  این، ز

که  کبری؟س؟ بود 
یدیان را رسوا  یز
نموده و از میان 

یکی های  تار
یخ، نور عاشورا  تار

یت  را برای بشر
به منصه ظهور 

گر او  رساند و ا
یخ  ینبیان تار و ز

کنون چه  نبودند ا
چیزی از عاشورا 
و بلکه از اسالم 
ناب باقی مانده 

بود؟!

و اینک جمله  های توفنده این شیرزن بی همتای قصه کربال 
که خطاب به یزید زمان خویش چنین نهیــب می زند: »َفِکْد 
َکْیــَدَک، َو اْســَع َســْعَیَک... ؛ ای یزیــد هــر چــه نیرنــگ داری 
به کار بنــد و نهایــت تالشــت را بکن و هر کوششــی کــه داری 
به کارگیر؛ اما به خداســوگند ]با همه این تالش ها[ یاد ما را ]از 
خاطره هــا[ محــو نخواهی کــرد و ]چــراغ[ وحی مــا را خاموش 
نتوانــی نمــود و بــه موقعیــت و جایــگاه مــا آســیب نخواهــی 
ک نخواهد شــد. رای  رســاند. هرگز لکه ننگ این کار، از تو پا
و نظرت سســت و زمــان دولت تــو انــدک اســت و جمعیت تو 
کندگی خواهــد انجامید در آن روز که منــادی ندا دهد:  به پرا

لعنت خدابر ظالمان باد.«
حماسه عقیله بنی هاشــم ثابت کرد، جبهه حق، موقعی که 
هیچ کس انتظــار پیــروزی آن را نــدارد از هر زمــان دیگری به 
فتح ســنگرهای باطل نزدیک تر اســت به شــرط آنکه ایمانی 
پوالدیــن بــرای روز مبــادا ذخیره کــرده باشــد و حقیقتــا این، 
زینب کبــری؟س؟ بود کــه یزیدیــان را رســوا نمــوده و از میان 
تاریکی هــای تاریــخ، نــور عاشــورا را برای بشــریت بــه منصه 
کنون چه چیزی  گر او و زینبیان تاریخ نبودند ا ظهور رساند و ا

از عاشورا و بلکه از اسالم ناب باقی مانده بود؟!
 

     دکترین شكست بحران های اقتصادی
پس از تغییر ظاهــر دادن خاندان رســالت و امامت از شــکل و 
شمایل آسمانی و شــناخته شــده یادگاران رســول خدا)صّلی 
اهلل علیه و آله( شــمایل اســیرگونه آنان در قالــب تعدادی زن 
و بچــه داغدار، یتیم، گرســنه و تشــنه کــه همه دارایی شــان 
به غارت رفته، خبــر از بحرانی مــادی می داد که قافله ســاالر 
ایــن قافله باید چــاره ای بــرای آن بیاندیشــد تا از ایــن مرحله 
کــه الگــوی  کننــد. اینجاســت  ســخت، عزتمندانــه عبــور 

خ می نماید. مدیریتی عقیله بنی هاشم ر
روش حضــرت زینب؟س؟ بــرای تبدیل کردن ایــن تهدید به 
فرصتی بزرگ در راســتای هدف آرمانی قیام حســینی آن بود 
که نه تنها درخواســتی از دشــمن در مورد رفع گرســنگی نکرد 

بلکه کمک هایی که آورده شد را نیز نپذیرفت.
گــر بخواهیم ایــن صحنــه از رویکرد زینبــی را در قــرآن کریم  ا
جســتجو کنیم می توانیم به این آیه شــریفه اشــاره کنیم: »َو 
ــُه مَخَرًجا َو َیْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل یَحَتِســُب  

َ
ِق اهلَل یَجَعل ّل َمن َیّتَ

َو َمن َیَتــَوکَل  َعلَی اهلِل َفُهَو َحْســُبُه؛ و هر کس از خــدا پروا کند، 
]خدا[ بــراى او راه بیرون  شــدنی قــرار می  دهــد. و از جایی که 
حسابش را نمی کند، به او روزى می رســاند، و هر کس بر خدا 

اعتماد کند او براى وى بس است«
زینب کبری؟س؟ با نپذیرفتن صدقات، باب آشنایی و معرفی 
این کاروان نورانی به مردم را گشود و موجب شد ضمن تایید 
کیــد بــر عــزت اهــل بیــت؟مهع؟، نقشــه های دشــمن برای  و تا
مخفی نــگاه داشــتن هویــت واقعی اســرا نقــش بر آب شــود و 
همیــن مســأله، مقدمــه اساســی بــرای خــروج قافله زینبــی از 

بحران مادی ضمن حفظ عزت اهل بیت؟مهع؟ گردید.

      آرمان ها و فرصت سازی برای هدف
گر واقع بینانه به داســتان کربال نگاه کنیم روشــن اســت که  ا

شــهادت امام حســین؟ع؟ و عزیزترین اهل بیت و همرزمان 
ایشــان هزینــه گزافــی اســت کــه تنهــا در گــرو امتــداد هــدف 
متعالــی آنــان قابــل توجیــه و متــوازن اســت. یعنی بایــد این 
هدف برتر، پس از شــهادت شــهدای کربال، با همــان درجه و 
تراز دنبال شــده و در هیچ صورتی تقلیل نیابد یا به فراموشی 
سپرده نشود. این، دقیقًا نقشی بود که زینب کبری؟س؟ ایفا 

کرد و البته کاری بس سترگ است.
دشــمن پس از اعالم پیروزی در کربال، ســراغ آرمان های قیام 
حســینی آمد تا بلکه بتوانــد آن آرمان ها را منزوی و شکســت 
خورده نشــان دهــد یــا از غنــا، طــراوت و اعتــالی آن بکاهد. 
اما مانــع اصلــی دشــمن بــرای رســیدن به ایــن هدف شــوم، 
حضرت زینب؟س؟بــود که در کنــار امام زیــن العابدین؟ع؟، 
پرچم آرمان حسینی را برافراشته نگاه داشت و نشان داد که 
دشمن، شادی خود را خیلی زود برگزار کرده و تصور او نسبت 
به پایان مبارزه کربال و روشن شــدن پیروز نهایی آن، توهمی 
بیش نبوده است. در واقع، محصول شیرین پیروزی نهایی 
را حضــرت زینب؟س؟ برداشــت نمود آنجــا که در پاســخ یزید 
که دم از خوار ســاختن اهــل بیت مــی زد، فرمود: »مــا رأیت إاّل 

جمیال؛ من جز زیبایی چیزی ندیدم.«
 

     راز متالشی شدن بحران های چند ضلعی
در شــرایط معمــول، تبدیــل شکســت های بــزرگ و خونیــن 
بــه پیروزی هــای درخشــان و ابــدی آن هــم بــا تعــدادی زن 
داغدیــده و بچه  یتیــم، ناممکن و غیــر قابل تصــور می نماید 
اما چگونه پس از کربال، حضرت عقیله بنی هاشم به این امر 
به ظاهر ناممکن تحقق بخشــید و کاخ یزیدیان را بر سرشان 

خراب کرد؟
پاسخ این ســؤال را از ابعاد مختلفی می توان مورد بررسی قرار 
داد اما نکته مهم آن اســت که در همه ایــن ابعاد، محوریت، 
اتفاقــا راز متالشــی شــدن  بــا حضــرت زینــب ؟س؟ اســت. 

بحران های چندضلعی نیز در همین نکته است.
گــر می بینیــم شــخصیتی همچــون زینــب  توضیــح آنکــه، ا
کبری؟س؟، اضالع بحران هــای پیش رو را در هم می شــکند 
فقط یک معنــا دارد و آن اینکــه، بحران هایی که بر ســر این 
گر چه تو در تو و چندضلعی  بانوی نمونه و بی نظیر فرود آمد ا
بود اما نه بــه اندازه عمق و ابعاد و اضالع شــخصیتی انســان 
کاملــی همچــون عقیلــه بنــی هاشــم. بــه عبــارت دیگــر، راز 
غ از اصالــت و حقانیت آن، باید  ماندگاری قیام عاشــورا را فار
در شخصیت ذوابعاد و متعالی ناشــر، راوی، مدافع و علمدار 
تصویگری کربال یعنی خواهر حســین بن علی؟مهع؟ جستجو 
گر اســتکبار یزیــدی، در برابــر تیغ بیــان و روح پوالدین  کرد. ا
حضرت زینب؟س؟ به خواری و اضمحالل می افتد به خاطر 
این اســت که پشــتیبان مؤمنان واقعی خدای مقتــدر و قهار 
ذیــَن آَمُنــوا؛ خداوند، 

َ
اســت چنانکه می فرمایــد: »اهلُل َوِلّیُ اّل

ولــی و سرپرســت کســانی اســت کــه ایمــان آورده انــد.« آری 
کســی که سرپرســتی چون خدا دارد نه تنها می تواند پرســتار 
نمونه باشــد بلکه سرپرســتی مؤمنان را هم خــدای متعال از 
طریــق او محقــق می کند و زینــب، دختــر علی ابــن ابیطالب 

این چنین بود.   

بانویی
از تبار
رشادت

     هوش و ذکاوت
در اهمیت هــوش و ذکاوت آن بانوى بزرگــوار همین بس که خطبــه طوالنی و بلندى 
را که حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا؟س؟ در دفــاع از حق امیرالمؤمنین؟ع؟ و غصب فدک 
کرم؟ص؟ ایراد فرمودند، حضرت زینب؟س؟ روایت کرده اســت. در  در حضور اصحاب پیغمبــر ا
آن زمان زینب علیها الســالم با اینکه دخترى خردســال بود، این خطبه را که محتوى معارف 
اســالمی و فلســفه احکام و مطالــب زیادى بــود با یک مرتبه شــنیدن حفــظ کرد و خــود یکی از 

راویان این خطبه بلیغه و غراء است.

     شهامت
حضــرت زینــب؟س؟ بــزرگ ادامــه دهنــده حادثــه عاشــورا و 
دارنــده دانش هــای دو جهــان بــود.  رســالت راســتین زینب 
هنگامــی آغــاز گردیــد کــه پــس از بــه شــهادت رســیدن امام 
حســین؟ع؟ و هفتــاد و دو تــن از یارانــش بــا ایــراد ســخنان 
آتشــین بــه بیدارگــری مــردم کوفــه و ســتیز بــا ســتمکاران و 
یزیدیــان پرداخت. پــس از واقعــه خونبار کربال نقش ایشــان 
روند تازه تری یافت. آن حضرت در ایــن دوران ضمن حضور 
در کاروان اســرای کربــال در برابــر حکام جــور قــرار گرفتند و به 
گری ظلم و ســتم وارد بــر آل طه از ســوی خانــدان امیه  افشــا
پرداختند. آن حضرت در این دوران ســخت با حضور در کاخ 
کید  برخی حکمرانــان جور زمــان مانند یزیــد و ابن زیاد، بــا تا
برحقانیــت طریــق آل محمد بر ســخنان و تبلیغات مســموم 

خاندان امیه درباره بنی هاشم خط بطالن کشیدند.
کاری، صبــر و بردباری، علم وســیع و دانــش وافر،  ایثار، فــدا
ســخنان ســنجیده و منطقی او در فرصت های حساس توأم 
بــا آن مظلومیت و ســتم های جانکاهی کــه بــه او وارد آمده، 
از او چهره یک شــخصیت بی نظیر، رزم آور، شــجاع، جهادگر 
ک و ســخنور توانا را در قلوب و اذهان ترسیم نمود که تا  بی با
خ زمان حرکت دارد، تا نسل ها در روی زمین حیات دارند  چر
و تا زمین دور خورشــید می گــردد این چراغ فــروزان، نورافکن 

جهانیان و  نسل های آینده خواهد بود.

     فصاحت و بالغت
کلمات و فرمایشــات گهربــار آن حضــرت در خطبه هایــی که از 
ایشــان روایت شــده، خود قوی ترین دلیل بر کمال فصاحت و 
بالغت آن بانــوى بزرگوار اســت. خطبه زینــب؟س؟ در مجلس 
یزید که یکــی از بزرگترین اقدامات آن حضــرت، در واقعه کربال 
بود دســتگاه حکومت بنی امیه را به شــّدت لرزانــد. خطبه ای 
که نشــانه دیگری از فصاحت و بالغت ایشــان اســت. زینب در 
این خطبه خطاب به یزیــد فرمود: »به خدا قســم اى یزید، هر 
که تو  چه کردى بازگشــت آن به ســوى خودت خواهد بود، چرا
جز پوست خود نشکافتی و جز گوشت خود ندریدی. اى یزید! 
ک شــهیدانمان را حاضر  در آن روزى کــه خداونــد بدن هاى پــا
می کند تا حقوق خود را از ستمگر بســتاند، تو بر رسول خدا؟ص؟ 
وارد خواهی شــد، اما می دانی در چــه حالــی؟ در حالی که خون 

عزیزان او را ریخته و حرمت ذّریه او را از بین برده ای.
آرى اى یزیــد! از این پیروزى ظاهرى که به دســت آورده اى، 
ک و خون  غرق شــادى مشــو و آن عزیزان را که در کربال بــه خا
کشــیده اى، مغلــوب و مــرده مپنــدار کــه خداونــد می فرماید: 
»کســانی را که در راه خدا شهید شــده اند مرده مپندارید. بلکه 
آنــان زنده انــد و در نــزد خــداى خــود روزى می خورنــد.« و اى 
کــم در آن روز خداونــد، و  یزیــد! بــراى تــو همیــن بــس کــه حا
دشــمن تو پیامبر خــدا، و یــاور و پشــتیبان اهل بیــت جبرئیل 
باشد. و به زودى کسی که این مقام را براى تو زینت داده و تو 
را بر گردن مســلمین سوار کرده اســت )یعنی معاویه(، خواهد 
دانســت که چه جانشــین بدى بــراى خــود تعیین کــرده و در 
روز جــزا درخواهیــد یافت کــه بدترین مــکان از آِن کیســت؟ و 

بدبختی و ضعف و زبونی شامل چه افرادى خواهد شد.«   

حضـرت زینـب ؟س؟ صدیقـه توانا، عقلیـه دودمـان وحى، تربیت شـده خاندان 
نبـوت اسـت. آنکـه در بزرگـواری و کرامتـش بسـیار سـخن ها گفتـه و نوشـته اند. 
او نمـودار حـق و جهـاد در راه خـدا و نگهدارنـده ایمـان و عقیـده، قهرمـان دلیـری 
و شـجاعت، جلـوه فصاحـت و باغـت، شـعله سـتیزه جوی باطـل و آتـش افشـان حـق در 
برابـر نیروهـای سـتمگر و کوبنـده دژخیمـان زورگـو اسـت. زینـب؟س؟ تجسـم زهـد، ورع، 
علـم، عفـاف و شـهامت و عقیلـه طاهـره، متعلـق بـه اخـاق الهى اسـت. این زینـب بود که 
راه مقاومـت در برابـر باطـل را بـه امـت نشـان داد و فـداکاری در راه خـدا و چشم پوشـى از 
همه چیز را در راه برافراشتن پرچم حق به همه یاد داد، در ادامه به برخى از ویژگى های 

خـاص ایـن بـزرگ بانـوی اسـام پرداخته ایـم.   
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عترت

افراد هر جامعه هماننــد هر یک از اعضــای خانواده نقــش تعریف شــده ای دارند و هر 
کدام به تناســب اهمیت جایــگاه، وظیفــه ای را برعهــده خواهند داشــت، امــا در این 
میان مهمترین نقــش در جامعــه را زنان عهــده دار هســتند. امروزه زنــان در جوامع ســه نقش 

مدیریت خانه، مادر بودن و فعالیت در جامعه را در کنار هم ایفا می کنند.
گــر در قیــام عاشــورا، حضرت  نقــش زنــان در طــول تاریخ بســیار برجســته اســت بــرای مثــال ا
زینــب؟س؟ در راســتای اثبــات حقانیــت حضرت امــام حســین؟ع؟ و اهــداف بلندشــان اقدام 

کام می ماند و به منظور و هدف اصلی خود دست نمی یافت. نمی کرد، قیام اباعبداهلل؟ع؟ نا
گر اسالم با قیام امام حسین؟ع؟ زنده است،  به عقیده بسیاری از کارشناسان مذهبی و علما، ا
ســهم بزرگی از آن مربوط به زنانی اســت که تاریخ، مانند آن را کمتر دیده اســت. زنان در کربال 
نشان دادند که تکلیف اجتماعی، خاص مردان نیست، بلکه آنان نیز برابر وظیفه شرعی خود 
باید بــه جریان هــاى اجتماعی توجه کننــد و آنجا که مســئله حمایــت از دین و اقامــه حق، به 

میان می آید تنها با قیام آنان میسر می شود و باید در صحنه حضور یابند.
در بررســی زندگی حضرت زینب؟س؟ به کلیدواژه هایی اساســی چون وظیفه شناسی، اقدام و 
عمل، شجاعت، روشن بینی و بصیرت، صبر و استقامت و... برمی خوریم که جمع شدن آنها 
در یک نفر، دریایی از معارف را ایجاد می کند. زینب؟س؟ به تمامی بشریت و خصوصا بانوان، 
شــناخت وظیفه و عمل به تکلیف را آموخت و آنچه براســاس روایت های بجا مانده به دست 
می آید این اســت که زینب؟س؟ برای حمایــت و دفاع از بــرادر جان خود را در معــرض خطر قرار 
داد و به عنــوان یکی از یــاوران امام حســین؟ع؟ در صحنه کربال حاضر شــد. ایــن در حالی بود 
بعضی از بســتگان امام حســین؟ع؟ حضور در شــهر و منزل خود را به همراهی با ایشان ترجیح 

دادند که این خود گواه بر عظمت این بانوی بزرگ و وظیفه شناسی ایشان است.
درس بزرگ دیگری که از روش زندگی آن بزرگ بانو می توان گرفت، شــجاعت ایشــان است، 
آن حضرت در حالی که عزیزانش را از دســت داده بود و در دوره  اســارت مــورد آزار و اذیت های 
فراوان بود، اما در خطبــه خوانی و مقابله با انحرافات به وجود آمده توســط بنی امیه از موضع 
عــزت ســخنرانی می نمــود. به عنــوان نمونــه هنگامــی کــه یزید بــا تمســخر و به قصــد نمک 
ج شده اید، این بزرگ بانو فرمود: که تو و  پاشیدن به زخم زینب؟س؟، گفت که شما از دین خار

اجدادت در اصل بر دین اجداد و پدر و برادر من وارد شده اید.
یکی دیگــر از صفات حضــرت زینــب را باید بصیــرت و روشــن بینی وی دانســت، رهبــر معظم 
انقالب در تشــریح این ویژگــی حضرت زینــب؟س؟ می فرماید:»خطبه  فراموش نشــدنی زینب 
کبری؟س؟ در بازار کوفه یک حرف زدن معمولی نیســت... این جور نبود که یک عده مستمع 

جلوی حضــرت زینــب؟س؟ نشســته باشــند، گوش فــرا داده 
باشــند، او هم مثل یک خطیبی بــرای اینها خطبــه بخواند؛ 
نــه، یــک عــده دشــمن نیــزه  دار دور و بــرش را گرفتنــد؛ یــک 
عده هم مــردم مختلف الحال حضــور داشــتند؛ همان هایی 
که مســلم را به دســت ابن زیــاد دادند و بــه امام حســین نامه 
نوشــتند و تخلف کردند... حضرت زینب کبــری؟س؟ با این 
عــده  ناهمگون و غیــر قابل اعتماد مواجه اســت، امــا اینجور 
محکــم حــرف می زنــد، او زن تاریــخ اســت؛ این جوهــر زنانه 

مؤمن، اینجور خودش را در شرایط دشوار نشان می دهد.«
در روز عاشورا زینب کبری این همه عزیزان را در مقابل چشم 
خود دید که به قربانگاه رفته  و شهید شدند، آن همه محنت 
دیــد، تهاجم دشــمن را، هتــک  حرمــت را، مســئولیت حفظ 
کــودکان و زنــان را، عظمت ایــن مصیبت هــا را مگر می شــود 
مقایســه کرد بــا مصائــب جســمانی؟ امــا در مقابل همــه  این 
مصائب، زینب به پروردگار عالم عــرض نکرد: »رّب نّجنی«؛ 
نگفت پروردگارا! من را نجات بده، بلکه در روز عاشورا عرض 
کرد: »پروردگارا از ما قبول کن« و وقتی از او سؤال می شود که 
چگونــه دیــدی؟ می فرماید: »مــا رأیــت ااّل جمیــال« این همه 
مصیبــت در چشــم زینــب کبــری زیبا اســت؛ چــون از ســوی 

خداست و برای اوست.
زینب کبــری؟س؟ یــک نمونــه  کامــل از زن مســلمان اســت؛ 
یعنی الگویــی که اســالم بــرای تربیــت زنــان، آن را در مقابل 
چشــم مــردم دنیــا قــرار داده اســت و شــاید مهم تریــن ُبعدی 
کــه شــخصیت زن اســالمی مــی توانــد آن را در مقابــل چشــم 
همــه قــرار دهــد، تأثیری اســت کــه از اســالم پذیرفته اســت. 
شــخصیت زن اســالمی بــه برکــت ایمــان و دل ســپردن بــه 
رحمت و عظمت الهی، آن چنان سعه و عظمتی پیدا می کند 

که حوادث بزرگ در مقابل او، حقیر و ناچیز می شود.   

نكاتـی در خصـوص  مـاه«  و  »مهـر  از  ایـن شـماره  زندگـی سـالم  در بخـش 
کـودکان، نوجوانـان و سـالمندان آورده شـده  چگونگـی برقـراری ارتبـاط بـا 
کـی آسـان و مقـوی مناسـب فصـل  اسـت. همچنیـن چنـد نوشـیدنی و خورا
پاییـز و محـل کار و راه کارهایـی بـرای کاهـش اسـترس و خندیـدن بیشـتر در 
کت در  طول روز پیشـنهاد شـده اسـت. عناوین این بخش عبارتند از: »شـرا
لـذت جسـتجو«، »رفتـار شـما بـا نوجوانـان همانند دوسـتانتان باشـد«، »انزوا 
جدی تریـن خطـری کـه هـر سـالمند را تهدید می کنـد«، »خنده هـای تمرینی 
پلی به لبخند حقیقی است«، » ۶نوشیدنی گرم برای پاییز«، »۵ میان وعده 
اداری«، »نرمش هـای محـل کار« و »چـرا برخی بیش ازحد نگران هسـتند؟«
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آینده است.
کنش به اتفاقات می شود.  بخش بزرگی از زندگی ما صرف وا
با بــه کارگیــری رویکــرد تربیــت هشــیارانه، مــا بیشــتر درباره 
کنش مــان و اهداف مــان فکــر خواهیــم کــرد. برخــورد مــا  وا
کنشــی، باید بیشــتر مبتکرانه باشــد.  به جــای منفعالنــه و وا
این کار به انــرژی بیشــتری نیــاز دارد امــا نتیجــه آن پایدارتر 
کــه  و پرارزش تــر خواهــد بــود. احساســات و رفتارهایــی را 
می خواهیــد کــودک از شــما تقلیــد کنــد بــه او نشــان دهیــد. 
کــودک نوپا مقلــد ماهــری اســت و بیشــترین تقلیــد را از شــما 
انجــام می دهــد. والدیــن الگــوی اصلــی کــودکان هســتند و 
طــی ســال های آینــده خواهید دیــد چــه اثــری ژرفی بر رشــد 
شــخصیت او داریــد. بــرای یــک لحظــه بــه ایــن ســواالت 
بیاندیشــید: دوســت داریــد فرزندتان چــه جور آدمی بشــود؟ 
می خواهیــد نگــرش او بــه زندگــی چگونــه باشــد؟ آیــا نحــوه 

نگرش شما به زندگی تان الگوی خوبی برای او هست؟
زندگی همیشه آسان نیست. اما با آنکه ما نمی توانیم زندگی 
کنش مــان به آن  را کامــال کنتــرل کنیم، امــا می توانیــم بــر وا
کنترل داشــته باشــیم. وقتی فرزندمان با افتخــار پودر کیک 
را کف اتــاق پذیرایــی می ریــزد می توانیم انتخــاب کنیم که 

عصبانی شویم یا از آن عکس بگیریم. 
بهتر است به جای عصبانی شدن عکس بگیرید! آیا دوست 
دارید کودک نوپای شما پودر کیک را همه جای خانه بریزد؟ 
البته کــه نه و بایــد با او دربــاره این کــه چــرا نمی خواهید این 
کار را بکند حرف بزنید. اما با گرفتن چند عکس و حساســیت 
ج نــدادن بــه صــورت طغیــان خشــم؛ خالقیــت او را  بــه خــر
جشــن می گیرید، بــه اعتمــاد به نفســش لطمه نمی زنیــد و از 
شــگفتی های دنیای کودکی لــذت خواهید بــرد. فقط تصور 
کنید تماشــای این عکس هــا در ســال های آینده چــه لذت و 

خنده ای را به همراه خواهد داشت!

     در لذت او شریک شوید
کاری می کنــد یــک نفــس  کودکتــان خــراب  کــه  هنگامــی 
عمیــق بکشــید و فکــر کنیــد آیــا واقعــا موضــوع مهمی اســت 
کت در  و ارزش ناراحــت شــدن را دارد. یادتــان باشــد شــرا
لــذت جســتجوی او بســیار شــیرین تر از عصبانیــت اســت، 
چــون کنــکاش و جســتجو در ایــن مرحلــه از زندگــی اش یک 
جــز طبیعی از رشــد و نمــو اســت. پیشــنهاد می شــود منزلتان 
را به مکانــی بــرای »آره« گفتن تبدیــل کنیــد و در رابطه خود 
با فرزندتــان از جمالت مثبــت و دارای »آره« بســیار اســتفاده 
کنیــد. آنــگاه وقتــی مجبــور بــه گفتــن »نــه« یــا جــدی بودن 
می شوید او توجه بیشــتری می کند چون این اتفاق به ندرت 

خ می دهد. ر
شــما می توانید نگرش خــود را را به دنیــا و به رفتــار فرزندتان 
گاهانه تصمیم بگیرید دیدگاه روشــن تری  گــر آ تغییر دهید. ا
داشــته باشــید، زندگــی خودتــان و کودکتــان شــادتر خواهــد 
شــد اما مهمتر از آن، ایــن مهارت را بــه کودکتان هــم منتقل 
می کنید. کودک از شــما تقلید می کند، از تمام کارهای شــما، 
احساســات شــما و خلــق و خوی تــان. پــس تالش کنیــد این 

موهبت را به او ببخشید که چگونه شادتر زندگی کند.   

    3. هنگامــی که نوجوان با شــما ســخن می گویــد هر کاری 
دارید رها کنید و به سخنان وی گوش فرا دهید.

کامی ها،      4.  هیچگاه سعی در بزرگ نمایی اشــتباهات، نا
رفتارهای ناشایست و سهل انگاری های آنان نداشته باشید 
و بیشتر درباره موفقیت ها، دلبستگی ها و رفتارهای شایسته 

نوجوان با وی به گفتگو بپردازید.
    5. در مــورد فعالیت هــای مــورد عالقــه آنها ماننــد ورزش و 

تفریح بیشتر صحبت کنید.
    6.  از نصیحت های مداوم و طوالنی اجتناب کنید.

    7. در صورت مخالفت با نظرات آنها، هیچگاه نســبت به 
کنش شدید نشان ندهید. سخنان نوجوانان وا

    8. سعی کنید در فرصت هایی مانند رساندن او به مدرسه 
و کمک خواســتن از وی در کارهای خانه با نوجوان صحبت 

کنید.
    9. ســعی کنیــد از مشــاجره بــا او و جبهه گیــری علیــه وی 

دوری کنید.

     توصیه هایی به والدین
    1. هرگز نوجــوان را به زور وادار به انجــام کاری نکنید، این 

کار باعث افزایش لجاجت و یکدندگی در وی می شود.
گر کمکی از وی خواســتید و در حــال انجام آن، متوجه      2. ا
شــدید ناراضی اســت، ناراحت نشــوید زیــرا وی از این طریق 
آتش خشم خود را خاموش می کند. بهتر است این رفتار وی 

را نادیده بگیرید.
    3. گاهی کوچک ترین ســؤال والدین، نوجــوان را ناراحت 
می کند، حتی پرسش ساده ای مانند خوش گذشت؟ ممکن 
اســت موجب شــود جــواب ســرباالیی از وی بشــنوید؛ در این 
زمان از دســت او دلخور نشــوید زیرا بی تردیــد ناراحتی وی از 
جای دیگری اســت و بی حوصله بــودن در این ســن طبیعی 

است.
گر نوجوان شــما دعوتتان را برای رفتن به میهمانی رد      4. ا

کرد یا عالقه ای نداشت با شما باشد دلخور نشوید.
کمــک  بــه  را  کارهایــش  می دهــد  ترجیــح  نوجــوان   .5  
دوســتانش انجام دهد تا به کمک  والدین و یا ســایر اعضای 

خانواده.
    6. مخالفــت، ســماجت، لجاجــت، سرکشــی و عالقــه بــه 
گر  اســتقالل از عالئم طبیعــی دوران نوجوانی هســتند، پس ا

نوجوان در زمینه ای با شما مخالفت کرد ناراحت نشوید.
ح  پرسش های تکراری خودداری کنید زیرا در غیر      7. از طر
این صورت سخنان شما از این گوش شــنیده و از گوش دیگر 

بیرون خواهد شد.
    8. در صورت مشــاهده عــدم  وابســتگی و صحبت نکردن 

نوجوان با والدین ناراحت نشوید.
    9. رفتــار شــما با نوجــوان همانند دوســتانتان باشــد تا وی 

ارتباط بهتری با شما برقرار کند.
    10. لیستی از خواســته های فرزند نوجوان خود تهیه کرده 
و مجازات هــای مربوط بــه عدم اجــرای آنها را نیز مشــخص 
کنید تــا مســئولیت پذیری در وی تقویت شــود و کســی غیر از 

خود را مسئول دریافت پاداش یا مجازات نداند.    

کــودکان نوپا در حال کشــف دنیــا و روابط موجود در اطرافش اســت. بــه جای تعجب 
اینکه چطور توپ باال و پاییــن می پرد یا جغجغه چــه صدایی دارد، او کنجکاو اســت 
بداند وقتی کار خاصی انجام می دهد شــما چطور بــاال و پایین می پرید یا چــه عکس العملی از 

خود نشان می دهید. کنجکاوی بی پایان او باعث می شود جهان اطرافش را کشف کند.
بهتر اســت به این شــرایط مثــل آزمایش هــای علمی نــگاه کنیــد، انگار کــه فرزندتــان در حال 
گر شــیطنت کنــد، مامــان چه کار  گاهانــه می خواهــد بداند ا آزمایــش یک نظریــه اســت. او ناآ
می کنــد؟ وقتــی او شــیطنت می کنــد مســلما نمی خواهــد شــما را عصبانــی کنــد، بلکــه فقــط 
می خواهــد دنیــای اطرافش را کشــف کند و دســت بر قضا شــما هم جزئــی از آن هســتید. پس 
گر کودک در حال انجام یک آزمایش علمی اســت، شــما هم باید مانند یک معلــم علوم به او  ا
کنش نشــان دهید و از خود بپرســید می خواهید فرزندتــان از این آزمایش چــه بیاموزد و بعد  وا
کنش تــان را حــول این هــدف تنظیــم کنید. نخســت توجه کنیــد آیــا می خواهیــد او چنین  وا
گر پاســخ نه اســت، مــی توانیــد او را از خطــر دور کنید یــا حواس  آزمایــش را انجــام دهد یا نــه. ا
کودکتان را پرت کنیــد. با در پیش گرفتن رویکرد تربیتی هشــیارانه شــما مانع از وقوع شــرایط 
نامناسب می شوید. دانشمند کوچک شما برای کشف دنیا زاده شده است. این شامل کشف 
درون جعبه ها و ســبدهای خانه، فهمیدن مزه همه چیز و بازی علت و معلول طی ســال های 

دوران نوجوانی یکــی از مهمترین و تاثیرگذارترین دوران زندگی اســت و بخش عمده 
شــخصیت در ایــن دوران شــکل می گیــرد. اغلــب والدیــن از نحــوه صحیح ارتبــاط با 
کوچکتریــن حــرف یــا رفتارشــان، ســبب بــروز  گاه نیســتند و بــه همیــن دلیــل  نوجوانــان آ
کنش های تنــد و غیــر قابل پیش بینــی از جانــب نوجوان می شــود. نحــوه برقــراری ارتباط  وا
کالمی با نوجوان، اولین قدم برای درک متقابل اســت. مهمترین تحوالت جسمی و روحی در 
این دوران شــکل می گیرد. دراین ایــام، نوجــوان و والدین شــاهد تغییرات اساســی در ظاهر و 
روان نوجوان هســتند. نوجــوان درتالش اســت تا بین تصــوری کــه از خــود دارد و تصوری که 
دیگران از او دارند، هماهنگی ایجاد کند. نحوه تربیــت و پرورش نوجوان از دوران کودکی، در 
کســب مهارت های مواجهه با این دوران بســیار تاثیــر گذار اســت. از طرفی محیــط خانواده و 
مدرســه نیز می تواند بســتر رشــد روحی و عقلی نوجوان را فراهم کند؛ یا موجب ســرخوردگی او 
شود. از آنجایی که تمام والدین خواهان موفقیت و پیشرفت فرزندان هستند، نحوه برقراری 
ارتباط با آنان بسیار مهم است و می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده آنها داشته باشد. در 

ادامه به چند نکته اساسی برای نحوه ارتباط با نوجوانان اشاره شده است:

     نحوه ارتباط و گفتگو با نوجوانان
    1. بــه خاطر داشــته باشــید که در ســنین بلــوغ اغلــب، ارتبــاط نوجوانــان کاهــش می یابد و 
ح می کنند که ایــن حالت بســیار طبیعی اســت و نباید  اسرارشــان را کمتــر با والدیــن خود مطــر

مخالفتی با آن صورت گیرد.
    2. بــه حرف های نوجوانــان گوش دهید و ســعی کنیــد موضع آنهــا را درک کنیــد. هیچگاه 

برای پذیرفتن نظرات خود و قانع شدن به آنها اصرار نکنید.

شراݡکت در لذت جستجو

رفتار شما با نوجوان 
همانند دوستانتان باشد

روانشناس کودک نوپای خود باشید

مهارت های ارتباط با نوجوانان
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ناگهانی و اتفاقات ناخوشایند خودداری کنند.

    فعالیــت شــغلی: بیــن از دســت دادن شــغل و احســاس 
رضایت و مفیــد بودن رابطــه متقابــل وجــود دارد و این یکی 
از پیامدهــای منفی ســالمندی اســت، کــه باید بــه آن توجه 

خاص داشت.

کــه احســاس می کنــد، زندگــی      نــگاه مثبــت: ســالمندی 
گذشته خود را هدر نداده است در خود احساس کمال خواهد 
کرد. سالمندان بایستی به خوبی های اطرافشان فکر کنند و 

با افراد و فعالیت های که دوست دارند، وقت بگذرانند.

    حفــظ حافظــه: برنامه ریــزی بــرای انجــام امــور روزانه به 
حافظه فرد کمک می کند. اســتفاده از یادداشــت، مشخص 

رفتار خوب با سالمندان و محبت به آنها و نگهداریشان و انجام کارهای آنها کمترین 
کاری اســت کــه می توانیم بــرای آنهــا انجــام دهیم. محبــت بــه ســالمندان از جمله 
بارزترین و برجسته ترین نشانه های اخالق و انســانیت است. زیرا محبت به سالمندان مانند 
محبت به همسر دوطرفه نیســت و مانند محبت به کودکان شیرین و جذاب هم نیست بلکه 
ک  متحمل زحمــت و شــاید آزار و اذیــت هــم باشــد. بنابراین حســن رفتار ما بــا ســالمندان مال

انسانیت و نمره اخالق است.

گر بداخالقــی ســالمندان عارضه پیری باشــد مثــال در اثــر بیماری های این      اصــالح رفتــار: ا
دوران یــا معلــول احســاس بی کفایتــی بــه خاطــر از دســت دادن کار و همــکاران یــا بــه خاطــر 
احساس مزاحمت و ســربار بودن و از این قبیل باشــد، با فراهم آوردن شــرایط بهتر و با تلقین 
گر بد  مفیــد و رحمــت بودنشــان در خانــواده می توانیــد بدخلقی هایشــان را چــاره کنیــد. امــا ا
خلقی جــزء رفتارشــان هســت، توجــه داشــته باشــید که مامــور تربیــت ســالمندان نیســتیم. 
گــر هم بودیم چنــدان موفقیتی به دســت نمی آوردیــم. دوران پیــری دوران تثبیت  هر چند ا
خلقیات و ملکه شــدن عادات اســت. تغییر اخــالق و رفتار کســی در دوران پیــری تقریبا بعید 
اســت. تنها کاری که می توانیم بکنیم این اســت که از ایجاد تنش جلوگیــری کنیم. با مدارا 
و حفــظ آرامش می توانیــم به راحتی بــا آنها کنار بیاییم. اصرار نداشــته باشــید تا چیــزی را به 
گر مهربان باشــید و حســن نیت  نشــان دهید به خاطر رقت قلبی دوران  ایشــان اثبات کنید. ا
گر خوش بین باشید و با باورهای منفی کار  سالخوردگی خیلی زود به شما وابسته می شــوند. ا
را برای خود سخت نکنید با ســالمندان بداخالق هم می توانید دوست شوید و فضای خوبی 

را در خانواده ایجاد کنید.

    چگونگــی صحبت: صحبت با ســالمندان باید در کمــال آرامش، واضح، بــدون کنایه و در 
جهت هدایت وکمک باشد. هرگونه سرزنش و بی احترامی، دنیای درون آنها را آشفته می کند 
و در روابط با اعضا خانــواده تاثیر منفی می گــذارد. جدی ترین خطری که هر ســالمند را تهدید 

می کند منزوی شدن و دوری از اطرافیان و جامعه است.

    حفظ روابــط اجتماعی: حمایتــی که از روابــط اجتماعی ســالمندان با خانواده، دوســتان، 
بستگان و همکاران ایجاد می شود به حفظ سالمت روانی سالمندان کمک می کند.

    برقراری ارتباط: در هنگام صحبت کردن با آنها، کمتر صحبت کنیم و بیشتر گوش کرده و 
اجازه دهیم او صحبت کند. در ارتباط با آنها احساس همدلی و همدردی کنیم.

    ایجاد محیط آرام: اســترس باعث اختالل در تفکر، حافظه و خلق فرد می گردد، لذا باید از 
بروز تغییر حالت های روحی ناگهانی در آنها پیشــگیری کرد. اطرافیان بایســتی از اظهار اخبار 

انـزوا
جدی ترین ݣݣخطری ݣݣݡکه هر 
سالمند ݣݣرا تهدید می ݣݣݡکند

12 کلید کلی ارتباط با سالمندان

کردن کارها، گذاشتن وســایل مانند کلید در جای مشخصی 
کمک کننده هستند.

    ســازگاری با تغییــرات: تغییــرات دوران ســالمندی تاثیرات 
عمیقی بر زندگی و سالمت روان او دارد. 

در صــورت از دســت دادن افــراد و یــا چیزهایی که وابســتگی به 
آنهــا دارد، ســالمت روانشــان تهدیــد می گــردد و در صورتــی کــه 
شــخصیت فرد انعطــا ف پذیر باشــد، توانایــی ســازگاری با این 

تغییرات بیشتر خواهد بود.

    درمــان اختــالالت جســمانی: اختالالتی از قبیــل بینایی 
و شــنوایی بایســتی در ســالمندان با دادن عینک و ســمعک 
کاهــش یابــد و هرگونــه بیماری جســمی ســریع تشــخیص و 

درمان شود.

    محیط اطــراف: موقعیــت خانوادگی ســالمند از نظر محل 
زندگی و وسایل منزل بایستی مورد عالقه او باشد. سالمندان 
عالقمندند موقعیت زمانی خود را بدانند لذا بایستی تقویم و 
ساعت دیواری در اتاق آنان نصب باشد. ســالمندان باید به 
مســائل اجتماعی بی تفاوت نبوده و هــر روز به اخبــار رادیو و 
ک و  تلویزیون گوش کنند. تغذیه، خواب، بهداشــت، پوشا

تفریح سالمند باید مورد توجه قرار گیرد.

    افســردگی: افســردگی از شــایعترین و جدی ترین مســائل 
احساســی و عاطفــی در ســنین ســالمندی اســت. مــواردی 
از قبیــل: ورزش منظــم، فعالیت هــای فکــری و اجتماعــی، 
مورد احتــرام جامعــه و خانواده بــودن و حفظ نقش ســالمند 
بــه عنــوان راس هــرم در سیســتم خانــواده، در پیشــگیری از 

افسردگی موثر است.   

 اصرار نداشته 
باشید تا چیزی را 

به ایشان اثبات 
گر مهربان  کنید. ا

باشید و حسن 
نیت  نشان دهید 

ود به شما  خیلی ز
وابسته می شوند
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بهبود قلبی عروقی، از جمله کنترل فشار خون
عملکرد تنفسی باالتر

بهبود عملکرد سیستم عصبی خودمختار
تحریک پذیری اندام های گوارشی

تقویت سیستم ایمنی بدن
دیابــت،  چــون  بیماری هایــی  از  پیشــگیری  و  درمــان 

برونشیت، آسم و سایر بیماری های مزمن
رشد شخصیت

     تمرینات ورزشی خنده
برای شــروع ورزش خنده کشــش لب هــا و کــف زدن با هدف 
کاهش ســطح مهــار انجام می شــود. ســپس بــا چنــد تمرین 
تنفس عمیق و تکرار »ها هه«، »هو هو« دنبال می شود. این 
تمرینات حالــت تهویه ریوی و عضالنی را بــرای خنده بهبود 
می بخشــد. درســت قبــل از شــروع تمرینــات خنــده، تمرین 

کنندگان باید چند تمرین بازیگوش کودکانه را انجام دهند.

     رایج ترین تمرینات ورزشی خنده
   خنده ســالم و احوال پرســی: به هنگام ورود به جمع که 
درحــال تمریــن گروهی با آنها هســتید بــا خنده ســالم کنید و 

ورزش کردن اثرات مثبتی بر جســم و روح افــراد دارد. ورزش خنده نیــز انجام حرکات 
ورزشــی با هــدف ترویــج خنده عمــدی یک ســری حــرکات بدنــی و تمرینات تنفســی 
تحریکی است که ابتدا خنده را شبیه ســازی می کند اما پس از یک جلســه تمرین به زودی به 
خنده واقعی تبدیل می شــود. ایده اصلــی ورزش خنده بــه لحاظ تمرینی این اســت که بدون 
هیچگونه تحریک طنزی بخندید. اما در نظر داشــته باشــید ذهــن نباید خنده شــما را تقلبی 
تفســیر کند. هدف اصلــی آن مقابله با اســترس، اضطراب و افســردگی ناشــی از دنیــای مدرن 
اســت. بااین مطلب همراه باشــید تا ببینید چطــور می توانیــد از خنده های تمرینــی به لبخند 

حقیقی برسید و استرس و افسردگی را از خود دور کنید.

     ارتباط خنده با ورزش
برای درک ارتباط بین خنــده و ورزش، باید ایــده واقعی ورزش خنده را درک کنیــد. این نوع از 
ورزش به طور کلی بــر کنترل ذهن و بــدن تمرکز دارد و به شــما می آموزد تا ذهن، بــدن و روح را 
گاهی مشــترک همه مخلوقات متحد کنید. به عبارت ســاده تر ورزش خنده به شما کمک  با آ
می کند تا با جامعــه و جهان پیرامون خود ادغام شــوید. خنده یک پدیده ذهنی و بدنی اســت 
و عملی اســت که به شــما می آموزد که بر روند خندیدن کنترل داشته باشــید. ورزش خنده به 
تمرین کننــده کمک می کند تــا از طریــق خندیدن یــک رابطه ورزش بیــن ذهن و بــدن برقرار 
گاهی ما را به حوزه  کند. خنده ای که می تواند فراتر از بلوک های احساسی و فکری قرار گیرد و آ

معنوی ارتقا دهد.

     فواید ورزش خنده
تعداد کمــی از تکنیک های بــدن و ذهن به انــدازه ورزش خنــده دارای مزایای قوی هســتند. 
ورزش خنــده می توانــد بــرای کاهــش اضطــراب، متغیرهــای ضربــان قلــب، خلــق و خــوی و 

سالمت عمومی مفید باشد.

     فواید روانی
کورتیــزول،  خنــده می توانــد هورمون هایــی ماننــد اپی نفریــن، نوراپی نفریــن، دوپامیــن، 
ســروتونین و HGH را تنظیم کند. ترکیب این هورمون ها مسئول استرس و مشکالت جسمی 
مختلف ناشــی از اســترس اســت. فواید روانی آن شــامل درمان افســردگی، حمالت وحشت و 

اختالالت اضطرابی است.

     مزایای آمادگی جسمانی
کســیژن  ورزش خنــده می تواند به شــما در آمادگی جســمانی نیــز کمک کند. گــردش خون و ا

رسانی را بهبود بخشد. از دیگر مزایای فیزیکی این ورزش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خود را معرفی کنید.
   با خنده دست دادن: به دوستان خود در تمرین با لبخند 

دست بدهید و بخندید.

   خنده میلک شــیک: به این صورت که وانمود کنید در هر 
دســت یک لیــوان نوشــیدنی دارید. ســپس وانمــود کنید که 
یک لیوان را در لیوان دیگر می ریزید و سپس وانمود کنید که 

آبمیوه می نوشید و بخندید.

   خنــده تلفــن همــراه: در حالی کــه وانمود می کنید گوشــی 
تلفن همراه در دستتان هست بخندید.

   خنده قبض کارت اعتباری: در حالــی که وانمود می کنید 
قبض کارت اعتباری خود را نشان می دهید بخندید.

   فقــط بخندیــد: وانمــود کنیــد کــه کســی بــه شــما نزدیک 
می شود و دلیل خنده شــما را می پرسد و سپس شــما با خنده 

به شیوه ای پاسخ می دهید: »من نمی دانم چرا می خندم«.

   خنده مشاجره: حرکات فیزیکی شبیه مشاجره با اعضای 

گروه انجام دهید مانند انگشت اشاره و دست را تکان دادن، 
اما در عین حال خندیدن.

   خنده خاموش: دهان خود را کامال باز نگه دارید اما بدون 
هیچ صدایی بخندید.

   خنــده گرادیــان: خنــده از یــک لبخنــد شــروع می شــود و 
ســپس به آرامی در یک شــیب به یک انفجار خنده به شکل 

قهقهه افزایش می یابد.

   خنــده یــک متــری: هنــگام اندازه گیــری یــک متر بــا هر دو 
دست بخندید.

   خنــده ســوپ داغ: زبــان خــود را بیــرون بیاوریــد و وانمود 
کنید که با تکان دادن دســت، دهان خود را خنک می کنید، 

مانند خوردن یک سوپ داغ.

   خنــده شــوک الکتریکــی: بــرای دســت دادن بــا یکــی از 
اعضای گــروه دســتتان را جلو ببرید ســپس وانمــود کنید که 

دچار برق گرفتگی شده اید، سپس از تعجب بخندید.   

که  کنید  وانمود 
کسی به شما 

نزدیک می شود 
و دلیل خنده 

شما را می پرسد 
و سپس شما با 

خنده به شیوه ای 
پاسخ می دهید: 

»من نمی دانم چرا 
می خندم«

خنده های تمرینی
پلی به لبخند ݣݣحقیقی است

آشنایی با ورزش خنده

فرزادطباطبایى
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     ۱. شیر  خامه مالیم 
ایــن نوشــیدنی مناســب بــا ترکیبــات طبیعی اش 

خواب و آرامش را تقویت می کند.
یک فنجان شیر گرم

یک عدد مغز گردو خورد شده
یــک قاشــق غذاخــوری گیــاه پروانه نخــودی به 

صورت پودر
یک قاشق غذاخوری شربت افرا

یک چهارم قاشق غذاخوری دارچین
گاندا یک چهارم قاشق چایخوری پودر آشوا

گاندا دارای خــواص فوق العادی اســت  گیاه آشــوا
کــه در درمــان فشــار، اســترس، خســتگی، کمبود 
انرژی، دشواری در تمرکز تاثیر فوق العادی دارد به 
گونه ای که هندی ها به آن جیســینگ می گویند. 
گیاه پروانه نخودی دارای خواص فوق العاده ای 
در زمینه اســتحکام مو، درخشــان کننده پوست، 
درمان مشکالت ادراری، بهبود بینایی، تحریک 
آنتــی  منبــع  بــدن،  ســم زدایی  خــون،  گــردش 
کسیدان، کندکننده روند پیری، افزایش سیستم  ا
ایمنی بــدن و عــاری از کافیین اســت. شــربت افرا 
نیز به عنــوان نوعی شــیرین کننــده طبیعی مانند 
عســل اســتفاده می شــود. ایــن شــربت داری 24 
کســیدان اســت و خــواص ضــد پیری و  نوع آنتی ا
جلوگیری از ســرطان دارد. همچنین برای درمان 

سرماخوردگی بسیار مناسب است.

ته چای ترش      2. نوشیدنی ال
 با عصاره گل رز:

یک مکعب سه سانتی زنجبیل
دو کیسه چای هیبیسکوس یا ترش

یک دوم قاشق غذاخوری دارچین
یک قاشق غذاخوری شیرین کننده

یک فنجان شیر و کمی جو دوسر
یک دانه غنچه گل محمدی 

دو قطره گالب
یک سوم فنجان آب

چای ترش دارای خواص کاهنده قند و فشــارخون 
همچنین کلسترول است. 

ایــن چــای بــرای داشــتن کبــدی ســالم و درمان 
گرفتگی ها بسیار موثر اســت. ضدافسردگی است 
و تشــنگی را تا حد زیــادی کاهش می دهــد از این 
جهت در  بین ورزشــکاران بســیار محبوب اســت 
و دارای خواص ضدپیری اســت. یک نوشــیدنی 
دلپذیــر کــه بــرای قبــل از خــواب بســیار مناســب 

است.

     3. چای کالسیک
سه قاشق غذاخوری چای سیاه
هفت سانت زنجبیل تازه نازک

یک دوم قاشق غذاخوری عسل
یک غالف هل سبز

دو چوب دارچین
چند دانه میخک

3 فنجان شیر
3 فنجان آب

زنجبیــل دارای 17خاصیــت مختلــف همچــون 
از بین برنــده جای زخــم و لک، آنتی هیســتامین 
کســیر  طبیعی و مناســب بــرای درمــان آنفوالنزا و ا

جوانی و برطرف کننده درد عضالت است.
 گیــاه هــل دارای خــواص درمانــی بیماری هایــی 
چون افسردگی، دیابت، ســالمت دهان، افزایش 

اشتها و کاهش فشار خون است. 
دارچیــن نیز بــرای جلوگیــری از آلزایمــر و عفونت، 
تقویت عملکرد بدن و درمان بیماری های قلبی، 

گردش خون و سردرد بسیار مناسب است.

پیشــنهاد می کنیم برای فصول ســرد ســال چند مدل نوشــیدنی گرم یاد بگیرید تا گاهــی انها را 
تهیه کنید و در کنار اعضای خانواده میل کنید. بســیاری از گیاهــان در طبیعت وجود دارند که 
با وجود خواص فراوان شــاید برای بسیاری از ما نا اشــنا باشــند و از خواص فوق العاده انها غافل شویم. 

در ادامه با ما همراه باشید تا طرز تهیه چند دمنوش پاییزی را بخوانیم.

۶ نوشیدنی  ݣݣݡگرم ݣݣحاوی
شیر و مواد مقوی ݣݣبرای ݣݣپاییز

ته عصاره اسطوخودوس      2.  ال
دو قاشق غذاخوری اسطوخودوس

یک قاشق غذاخوری عسل
یک قاشق غذاخوری عصاره وانیلی

سه چهارم لیوان شیر
یک فنجان آب 

گیــاه اســطوخودوس بــرای بیماری هــای ســینه، 
سرفه و گیاه مقوی برای ضدعفونی کردن ودرمان 
ح، تقویت کننده بدن،  آسم اســت. در خواص مفر
قلب، مغز، احشــا و اقــوای ظاهری و باطنــی بدن، 
بازکننــده گرفتگی هــای عروقــی و مســهل بلغــم و 

سودا به خصوص سودای مغز است.

     3. نوشیدنی شیر وانیلی
یک قاشــق غذاخــوری جوانــه بابونه یا دو کیســه 

چای بابونه
دو قاشق غذاخوری جوانه های اسطوخودوس

یک قاشق غذاخوری شربت عسل یا افرا
یک چهارم قاشق غذاخوری عصاره وانیل

یک دوم لیوان شیر
عصاره وانیــل دارای 27 خاصیت شــگفت انگیز از 
جمله سرشار بودن از مواد معدنی، ضدافسردگی، 
کســیدان،  کتری،دارای آنتی ا دارای عامــل ضدبا
کلســترول و ضــد ســرطان  کاهــش  ضدالتهــاب، 
اســت. ایــن نوشــیدنی آرامبخــش، بــه داشــتن 

خواب شبانه خوب کمک می کند.

      5. نوشیدنی شیر بنفش
یک قاشق غذاخوری پودر میوه اژدها 

دو فنجان شیره بادام
دو قاشق غذاخوری شربت افرا

یک عدد هل
یک دوم قاشق غذاخوری دارچین

یک عدد مغز گردو خورد شده
یک چهارم قاشق غذاخوری عصاره وانیل

شیره بادام کم کالری و سرشــار از ویتامین  Eاست 
و همچنیــن منبــع خوبــی بــرای دریافــت کلســیم 
و دارای فســفر و مقــدار کمی پتاســیم اســت. میوه 
اژدهــا از شــاخه میــوه هــای تــوت ماننــد اســت و 
خاســتگاهش آمریــکای مرکزی اســت. ایــن میوه 
خواصی چون تقویت سیستم ایمنی بدن، درمان 
یبوســت، افزایــش زیبایی پوســت، پیشــگیری از 
ســرطان و بیماری قلبی و کلســیم و فســفر را دارد. 
این نوشیدنی؛ نوشیدنی ســنتی آمریکای مرکزی 

است و خواص دارویی بسیاری دارد.   
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آیــا بارهــا در طــول روز و در هنــگام کار احســاس گرســنگی می کنیــد؟ طبیعــی اســت. شــما در حال 
کارکردن هستید و خسته می شــوید و برای تأمین انرژی، الزم اســت در طول مدتی که در محل کار 
هستید، به بدن تان انرژی برسانید. خوردن میان وعده ها در طول روز، درصورتی که انتخاب هایی سالم و 
مقوی در اختیار داشته باشید، اصال ایرادی ندارد. میان وعده های سالم با حجم و مقدار مناسب برای شما 
مفید هم هستند. در این مطلب از میان وعده های سالم و خوشمزه ای گفته ایم که در محل کار می توانید 
نوش جان کنید. بعضی از آنها را باید در یخچال نگه دارید یا در مایکروویو گرم کنید، اما نمونه های ساده تر 

و بی دردسر هم وجود دارد. با ما همراه باشید تا طرز تهیه چند میان وعده  ساده را بیاموزید.

     ۱. حمص و هویج
حمص را از نخود و روغن کنجد درســت می کنند. به همین دلیل، سرشــار از پروتئین و منبعی غنی از فیبر 
و چربی های سالم اســت. هویج هم ماده ای سرشار از ویتامین A و پتاســیم است. ترکیب حمص و هویج 
می تواند میان وعده ای خوشــمزه و مقوی باشــد. درباره کالــری این میان  وعده ها هــم باید گفت، نصف 
فنجان حمــص دارای 200 کالری اســت و 8 عدد هویــج کوچک فقــط 30 کالری دارد. خــوردن حمص با 
گر  چیپس یا نان پیتا هم ایده خوبی اســت. نان پیتا در فروشگاه ها به صورت بســته بندی وجود دارد اما ا
چنین چیزی را پیدا نکردید، نان لواش هم گزینه خوبی است. در کنار حمص، به جای هویج، می توانید 
از ســبزیجات دیگر مانند کرفــس، بروکلــی و گل کلم هم اســتفاده کنیــد. مصرف حمــص می تواند باعث 

کنترل انسولین و قند خون شود، ضمن اینکه در مدیریت وزن هم نقشی مؤثر دارد.

     2. ساندویچ های کوچک
یک ســاندویچ بزرگ که جای میان وعــده را نمی گیرد، این طور نیســت؟ خیر! چنین چیــزی مصداق بارز 
ناهار کامل اســت. پــس بهتر اســت به عنوان میــان وعده به ســراغ ســاندویچ های کوچکی بروید کــه پر از 
غ )انتخاب  سبزیجات هستند، نان شان از غالت کامل درست شــده و در آنها ورقه ای نازک از گوشت یا مر
با شماست( به کار رفته است. چنین ساندویچی هم سرشار است از مواد معدنی و ویتامین ها و هم کالری 
اندکی دارد که عدد آن به 300 هم نمی رسد. در ساندویچ تان، با نانی از غالت کامل، گزینه های مختلفی 

می توانید به کار ببرید: الیه هایی از میوه ها، کره بادام زمینی و...

     3. سیب و کره بادام زمینی
ســیب و کره بادام زمینی ترکیبــی مانند خوردن میــوه و آجیل اســت اما تفاوتش بــا خوردن میــوه و آجیل، 
به طور ســاده، در این است که شــما را ســیرتر می کند و خوشمزه تر اســت. ســیب حاوی مقادیر زیادی فیبر 
اســت و به شــکل های متنوعــی ماننــد برشــته، در انــواع تــارت، یــا به شــکل مربــا، آب ســیب و... در میان 
وعده های متنوع به کار می رود. سیب را با کره بادام زمینی یا بادام ترکیب کنید و هیچ گونه شکری را هم 
به آنها اضافه نکنید، چون واقعا به شــکر نیازی نیســت. نتیجه این ترکیب میان وعده ای عالی است که 

می توانید در محل کار و در زمان استراحت نوش جان کنید.

     ۴. ماست و میوه
گر با ماســت ترکیباتی حاوی شکر درست  ماســت می تواند یکی از عناصر مطلوب هر رژیم غذایی باشد اما ا
کنید، دیگر با میان وعده ای ســالم روبه رو نخواهید بود. یک کاســه کوچک ماســت یونانــی با میوه های 
تازه میان وعده ای ســالم و مقوی اســت. ماســت و میوه حاوی مقادیر قابــل  توجهی پروتئین، کلســیم و 
پربیوتیک هــا اســت.این میان وعده خوشــمزه و ســالم فقــط 10 کالــری دارد و اضافه کردن اندکی عســل، 
پیکن یا گردو معمولی به ماســت و میوه از آن میان وعده ای خوش طعم و عالی می ســازد. باید بدانید که 
یک فنجان ماســت یونانی منبعی غنی برای تامین پروتئین غیرگوشــتی اســت و معادل حــدود 200 گرم 

غ بدون استخوان پروتئین دارد. سینه مر

     5. کیک برنجی
کیک برنجی ســبک و کم کالری اســت و می توان آن را با مواد غذایــی مختلف ترکیب کرد. بــرای خوردن 
غ همراه داشــته باشید.  میان وعده ای ســالم در محیط کار، کیک برنجی را با چیزی مانند ســاالد تخم مر
غ حــدود 8 گرم پروتئین، 260 کالــری و مقادیر  دو عدد کیک برنجــی با یک چهارم پیمانه ســاالد تخم مر
غ، بــا کیک برنج می توانید ماســت ســاده و  زیادی روی، ســلنیوم و منیزیــم دارد. عــالوه بر ســاالد تخم مر

میوه هایی مانند انواع توت، لیموترش یا پنیر و گوجه فرنگی خردشده بخورید.   

به ســمت باال بکشــید؛ ســه ثانیه نگه دارید و ایــن کار را با هر 
دست، سه بار تکرار کنید.

    4. با کشش مچ و ســاق پا، احساس خســتگی و بی حالی 
در پاهایتان را کــم کنید. یک پا را از زمیــن بلند کنید و صاف 
نگه دارید؛ مچ پا را با باال آوردن نوک انگشــتان پا به ســمت 
باال بکشــید؛ مچ پا را بــا پایین آوردن انگشــتان پا به ســمت 
پاییــن بکشــید؛ ده بار ایــن کار را انجــام دهید و بعــد با پای 
دیگر تکرار کنید؛ ســپس با انگشــتان پا یک دایره بکشــید، 
پا را در جهت عقربه های ســاعت و ســپس در خــالِف جهت 
عقربه هــای ســاعت حرکــت بدهید؛ همیــن کارهــا را با پای 

دیگرتان تکرار کنید.

     حرکات دستگاه فتوکپی
تصور کنیــد باید صدهــا برگ کپــی بگیرید و ایــن یعنی اینکه 
دقایــق زیــادی را بایــد پــای دســتگاه کپــی تلــف کنیــد. امــا 
می توانید به جای گــذران بی فایــده ی وقت، بــا انجام چند 
حرکت تونوس ماهیچه ای و قدرتی پا، از این دقایق گرانبها 

کمال استفاده را ببرید.
    1. با بلند کردن و تــاب دادن پا، می توانید ماهیچه هایتان 
را تقویت کنیــد و در ضمــن از وزن بدن تان هم بــرای تقویت 
پایــی کــه روی آن ایســتاده اید، اســتفاده می کنیــد. در ایــن 
حالت بهتر اســت دســتگاه کپی را نگــه دارید تــا تعادل تان را 
گر متوجه شــدید کســی نزدیک می شــود،  حفظ کنید. تــازه ا
می توانید سریع بایســتید و وانمود کنید که مثل بقیه در حال 

اتالف وقت هستید!
    2.  پای راســت تان را از پشــت یــا پهلو بلند کنیــد و صاف نگه 
داریــد؛ آن را به آرامــی پایین بیاوریــد؛ جهت را عــوض کنید؛ در 
همان وضعیت، زانو را خم کنید؛ به مدت سی ثانیه پا را به جلو و 

عقب تاب بدهید؛ این کارها را با پای چپ هم تکرار کنید.
    3. ضربــه زدن بــه ماهیچه هــای ران و بــاال آوردن ســاق 
پــا، عضالت ران و ســاق پــا را بــه کشــش در مــی آورد. صاف و 
راســت روی یک پایتان بایســتید؛ تالش کنید با پاشــنه پای 
دیگر به لگن ضربه بزنید؛ این کار را با هر پا ده بار تکرار کنید؛ 
سپس پاشنه ها را از زمین بلند کنید؛ آهسته آنها را روی زمین 

بگذارید؛ این کار را ده بار تکرار کنید.   

فکــر کنید عاشــق شــغل تان هســتید. یکــی از همین 
شغل هایی که ساعت 8 و 9 صبح باید پشت میزتان 
باشید و تا ساعت 4 و 5 بعدازظهر هم همان جا بنشینید. شاید 
برای تــان جالــب، چالش برانگیــز و ارزشــمند هــم باشــد، امــا 
واقعیت این است که پشت میزنشینی می تواند برای سالمتی 
بسیار مضر باشد، بنابراین انجام ورزش در محل کار ضروری 
به نظر می رســد. اســترس در محیــط کار یکی از آســیب هایی 
اســت که کارهای اداری به همراه دارند. بر أساس نتایج یک 
تحقیــق 29 درصــد از کارمنــدان اســترس شــغلی شــدیدی را 
افســردگی،  بــه  می توانــد  مســئله  ایــن  می کننــد.  تجربــه 
بیماری های قلبی و عروقی، کمبود انرژی و ســایر مشــکالت 
مرتبط با ســالمتی منجر شــود. مســلما همــه  مــا می دانیم که 
برای مقابله بــا اثرات نامطلــوب این طور شــغل ها باید ورزش 
کنیم، اما مگر وقت پیدا می شــود؟ اینجاست که ورزش های 
ویژه  محیط کار، کمک می کنند تا بیشترین استفاده را از زمان 
محدودتان داشته باشــید. با ما همراه باشــید تا چند نرمش و 

حرکت فوق العاده  مختص محل کار را به شما معرفی کنیم.

     حرکات کششی
آن جلســه هایی که معموال اول صبــح برای بررســی روند کار 
روزانه برگزار می شوند، فرصت خوبی هستند که چند حرکت 
کششــی ســاده انجام بدهید و عضالت تان را بــرای ورزش در 

محل کار آماده کنید.

    1. آهســته ســر را به ســمت شــانه  خــم کنیــد؛ ده ثانیــه نگه 
دارید؛ همین حرکت را برای طرف دیگر انجام بدهید. سپس 
کــردن  بــرای رهــا شــدن از درد، افزایــش انعطــاف و اضافــه 

قدرت، شانه هایتان را شل کنید.
    2. شــانه ها را در حرکتی دایره وار به ســمت جلو بچرخانید؛ 
عقــب  به ســمت  دایــره وار  حرکتــی  در  را  شــانه ها  ســپس 

بچرخانید و این کار را ده بار تکرار کنید.
کامپیوتــر بــرای آمادگــی بیشــتِر مــچ  کار بــا      3. قبــل از 
دستانتان؛ درحالی که کف دست رو به پایین است، دست را 
به سمت جلو بکشــید و با دست دیگر، انگشــت ها را به سمت 
پاییــن بکشــید؛ ســه ثانیه نگــه داریــد؛ ســپس انگشــت ها را 
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بـا  در ایـن بخـش از مهـر و مـاه بـا توجـه بـه مناسـبت های آذرمـاه مطالبـی 
گفته هایـی از زندگـی مبـارز جنگل میـرزا کوچک خان جنگلی،  موضوعـات؛ نا
دیـدگاه و عملكـرد آیـت اهلل مـدرس در برخـورد بـا دین گریـزان مجلـس ملـی و 
حكومـت پهلـوی و فعالیت هـای شـیخ مفیـد در پایه گـذاری اندیشـه سیاسـی 
شیعه آورده شده است. عناوین بخش تاریخ شامل: »مبارزی شاعر پیشه«، 

»قانـون در برابـر آشـوب« و »پایه گـذار اندیشـه سیاسـی شـیعه« اسـت.
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مبارزی شاعرپیشه
قانون در برابر آشوب
پایه ݡگذار اندیشه سیاسی شیعه

     تجارب کودکی
در  نگرانی هایــی  زمینه ســاز  می تواننــد  کودکــی  تجــارب 
بزرگســالی شــود. به ایــن صورت کــه بچــه ای کــه در کودکی 
زیــاد مریــض  شــده یــا تصــادف یــا مــرگ عزیــزی را از نزدیک 
تجربه کرده، دچار این باور مرکزی می شود که خودش، دنیا 
و دیگران و آینــده جای نا امنی هســتند. این افــراد به تدریج  
در برابر هر موقعیتی که قــرار می گیرند عالئــم فیزیولوژیکی را 
تجربه می کننــد و رفتارهای ایمنی بخش انجــام می دهند تا 
اضطراب خــود را کاهش بدهنــد. آنها دچار چرخــه ای باطل 

می شوند که نهایتًا فرسایش را برایشان به دنبال دارد.

     اختالل پس از سانحه
نگرانی بیــش از حد یــا اختالل اســترس پس از ســانحه نیز در 
ارتبــاط اســت. اختالل پــس از ســانحه بعــد از وقــوع حوادث 
گر این  خ می دهــد. ا ک بــرای خود یــا یکــی از عزیــزان ر دردنا
اختالل درمان نشــود به تدریــج منجر به نگرانــی بیش از حد 
می شــود. نگرانی بیش از حد شــدیدتر و گســترده تر از اختالل 

پس از حادثه است.

     مشكالت شناختی
برخی افراد تصور مثبتی در مورد نگرانــی دارند. آنان اینگونه 
می اندیشند که نگرانی یعنی راه حل پیدا کردن برای مشکل 
یا دســتیابی به هدف. فکر می کننــد نگرانی باعــث بهتر کنار 
آمدن با واقعیت و حتی باعث عدم وقوع اتفاقات ناخوشایند 
می شــود. در یک کالم نگرانــی را این طور تفســیر می کنند که 
یعنی ما انســان های مســئولیت پذیری هســتیم. یکی دیگر 
از دالیــل نگرانــی فرایندهای شــناختی افراد اســت. کســانی 
که اطالعــات مبهــم را تهدیــد کننــده ارزیابی می کننــد، دچار 
دلشوره و  استرس می شوند. آنها برای هر چیزی به اطالعات 

بیشتر نیاز پیدا می کنند تا خیالشان راحت شود.

     وسواس فكری
افــرادی کــه وســواس فکــری مــداوم دارنــد و نمی تواننــد آن 
را کنترل کننــد دچــار نگرانی هم می شــوند. تفــاوت بین این 
اختالل این اســت کــه وســواس های فکــری افــکار عجیب و 
غریب و بی مورد هستند و به صورت ناخواسته به ذهن خطور 
می کنند و بیشتر به یک مورد خاص مربوط می شود. در حالی 
کــه در نگرانــی افــکار بــه رویدادهــای واقعــی زندگــی محدود 
گر وســواس های فکــری درمان نشــود بــه تدریج  می شــوند. ا

زمینه بروز نگرانی های بیش از حد را هم فراهم می کند.

     افسردگی و نگرانی بیش از حد
نگرانی بیش از حد با برخی اختالالت روانی مانند افســردگی 
و اضطــراب پــس از حادثه و وســواس های فکــری در ارتباط 
گوار به  اســت. نگرانی های بیش از حــد و ترس از اتفاقــات نا
تدریج منجــر به بــروز افســردگی می شــود چــرا که افســردگی 
نوعــی احســاس پوچــی اســت کــه امید خــود را بــه زندگــی از 
دســت می دهد. امــا افســردگی تفاوت هایی بــا نگرانی های 
بیش از حــد دارد از جمله اینکه فردی کــه بیش از حد نگران 
اســت متمرکز بر رویدادهای آینده اســت اما در افراد افســرده 

محتوای شناخت بر رویدادهای گذشته متمرکز است.     

برخی افراد دارای خلق و خوی نگران هســتند و همیشه احتمال وقوع اتفاقات 
گر به تعطیــالت بروند اتفاق بدی  گوار را پیش بینی می کنند. تصــور می کنند ا نا
در خانه آنها خواهد افتاد یا در ســفرها اتفاق بدی برای آنها یا خانواده شان پیش خواهد 
گر با شــریک زندگی شان بحث کنند همیشــه به بدترین حالت فکر می کنند. این  آمد یا ا
گــوار دیگری  گر امــور را تحــت کنترل خویــش در نیاورند، حــوادث نا افراد معتقدنــد که ا
برایشــان اتفاق خواهد افتــاد و نمی تواننــد آن را کنترل کنند. آنهــا در مورد کار و وســایل 
مربوط به شغل شان دارای نگرانی هســتند و مدام به این موضوع فکر می کنند که نکند 
مرا اخــراج کنند. همچنیــن در مــورد تصمیم گیری های مهم زندگی شــان ماننــد ازدواج 
دچار پریشــانی فیزیکی هســتند که در آخر منجــر به انتخــاب راه های ناســازگارانه برای 
مقابله با نگرانی هایشــان می شــود. به تدریــج این نگرانی هــا در افرادی کــه بیش از حد 
نگران هســتند منجر به بیماری هــای روان تنی می شــود. آنها در قســمت های مختلف 
بدن خود دردهای عضالنی بیشــتری را تجربه می کنند. نگرانی های بیش از حد باعث 
مشکالت در گوارش، تند شــدن ضربان قلب، خستگی های شدید، سردردهای مداوم، 

ناتوانی در تمرکز و خشکی دهان می شود.
برخــی تصــور می کنند بــا نگرانــی می تواننــد تمــام جوانب ماجــرا را بســنجند. ایــن افراد 
معمواًل کار خــود را نمی تواننــد کنترل کنند و تــم تهدید و خطــر دارند. آنهــا دچار خطای 
شــناختی فاجعه ســازی هســتند. یعنی با دیدن هر اتفاقی آن را به بدترین شکل ممکن 
تعبیر و تفســیر می کنند. آنان فکر می کنند با نگرانی می توانند با مشــکالت مقابله کنند. 

برخی از دالیل این وضعیت ناشی از موارد زیر است:

چرا برخی بیش از حد 
نݡگران هستند؟
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قزوینــی ســروده شــده بــود و در روزنامــه  جنــگل چاپ شــده 
اســت. تعدادی هم اشــعار متفرقه  گیلکی آورده شــده است. 
در میان این صفحات چند قطعه شعر کوتاه،  اغلب دو بیتی 
و نه چندان دلچســب منســوب به میــرزا کوچک خان چاپ 
شــده که نســبت بــه صحــت آن باتوجه بــه محتوای اشــعار 
تردید باید کرد، به ویــژه آنکه جای ضبــط و چگونگی ماخذ 

آن اشعار هم معین نشده بود.

     میرزا و شاعری؟!
در ســال 1365 قمــری از شــادروان ابراهیم فخرایــی همکار 
کــه آن موقــع در قیــد حیــات  فرهنگــی میــرزا کوچک خــان 
بودند راجع به این اشعار و اصوال اینکه آیا میرزا کوچک خان 
شــعر هم می گفته اســت یا خیر ســؤال کردم. آن مرحوم طی 
یادداشــتی چنین جواب داد: »بله گهگاه شــعر می گفته، آن 
هــم طــرد اللبــاب و در ایــام جوانــی، مرثیــه بــه هیچ وجه... 
او طبــع روان نداشــت ولــی قســمتی از اشــعارش در روزنامــه 
ج شــده اســت.  دامون )ســال اول، 1359ق، شــماره  13( در
گیلکــی آن مرحــوم در  قســمت دیگــری از اشــعار فارســی و 
جزوه ای به نام »ســرود ســبز ســپیداران« از انتشــارات ارشاد 

اسالمی رشت منعکس است.«
جــزو ه مذکــور را که بــه مناســبت شــصت و ســومین ســالگرد 
شــهادت میــرزا در رشــت چــاپ شــده بــود و نیــز دور ه  کامــل 
 38 کوچــک  جــزوه  در  آنچــه  دیــدم.  را  دامــون  روزنامــه  
صفحه ای سرود سبز ســپیداران از اشــعار میرزا کوچک خان 
در صفحات 15 و 16 آمده بود، شــامل یک غــزل هفت بیتی 
و یک دوبیتی اســت که عینا در روزنامه  دامون قبال به چاپ 
رسیده بود. معلوم شد این دو قطعه شعر را میرزا به خط خود 
به شــادروان حاج شــیخ یوســف نجفی گیالنی از مجتهدین 
آزادی خــواه، کــه ظاهرا اســتاد و مــدرس میــرزا کوچک خان 
به هنــگام تحصیــل در یکــی از مدارس حاج حســن یــا جامع 
رشــت بــه یــادگار داده بــود. شــاعر فاضــل گیالنــی؛ فریدون 
نوزاد که رونوشت این اشــعار نزد وی است آن را جهت چاپ 
در اختیــار روزنامه  دامون گذاشــته بــود کــه چگونگی ضبط 
و نســخه برداری ایــن اشــعار را چنین مرقــوم کرده بــود: این 
غزل به خــط خــود آن مینویــی روان در میان اوراق دانشــور 
ک اندیــش حــاج شــیخ یوســف  گرانمایــه، مجتهــد آزاد ه  پا
نجفی گیالنی موجود بود که توســط حضرتشان به مخلص 
ارائه گردید و فی المجلس نســخه برداشــتم. امید آن اســت 
که فرزندان شادروان نجفی گیالنی این اثر نفیس را با توجه 

به ارزش تاریخی آن حفظ کرده باشند.«
در انتهــای نامــه  فریدون نوزاد اشــاره ای هم شــده اســت به 
یک دو بیتی زیبا و دلنشــین دیگــر به گویش گیلکــی از میرزا 
که گویــا نــزد شــادروان حاج اســماعیل دهقــان بوده اســت. 
غزل ســروده میــرزا کوچک خــان و دوبیتــی مذکور بــا ترجمه  

گاهی خوانندگان عینا نقل می شود. فارسی جهت آ
گوهر کجی در عالم بودی چو ابروانش

دیگر تو راستی را یکسر نما نهانش
با آه آتشینم، از آب دیده نبود

یا سوختی دو گیتی، یا غرق آبدانش

ســال ها پیش در یکــی از کتابفروشــی های رشــت کتاب کوچکــی دیــدم و خریدم که 
کن و  »تاریخ مکمل جنگل« نام داشــت. مؤلف آن حاج ســید صفا موســوی خود را سا
اهل گوراب زرمخ  که ســتاد و مرکز عملیات نظامی جنگل بوده معرفی کرده و اشــاره می نماید 
که آنچه در این کتاب آمده همه را حضورا شــاهد و ناظر بوده یا از اهالی محل مذکور که مطلع 
در امــور نهضــت جنــگل بوده انــد پرســیده و ضبــط کرده اســت. ایــن کتــاب یکصد و بیســت 
کنــده از پیدایــش نهضت جنــگل و شــکل گیری آن؛  صفحــه ای، به قطــع رقعــی مطالبــی پرا
معرفی بعضــی چهره های انقــالب جنگل و نقــل خاطرات آنــان مانند ناصراالســالم ندامانی، 
حســن خان معین الرعایا، برخورد جنگلی ها با انگلیسی ها، متن نامه  کیکاچنکوف به میرزا و 

پاسخ میرزا به آن نامه، و نقل بعضی خاطرات از خود مولف را در بر می گیرد.
ســی صفحه از این کتاب بــه »ادبیات روزنامــه  جنگل« اختصاص دارد. اشــعار نقل شــده که 
طــی ســال های 1335 و 1336 هجــری قمــری توســط ســخنوران نامــور ماننــد: حیدر علــی 
کبرخان قزوینی، اشــرف الدین حســینی گیالنی، حســین  کسمائی و عارف  کمالی، میرزا علی ا

مبارزی شاعرپیشه
به مناسبت ۱۱ آذر سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

محمدرسولدریاگشت

بین در کمان کمین کرد دل را به تیر مژگان
ارجان بود هزارم، بادابدان نشانش
در زیر تیغ تیزش، شادم َبَرد سرم را

آزرم دارم آن دم، خونین شود بنانش
از دوری جمالش، تن را نگر چه سان شد

چون کاه می کشاند، موری در آشیانش
می خواستم مثالش اندر دو دیده بندم

لیکن نخست نقشی، وهم من از میانش
»گمنام« را نخستین، ُبد نامی و نشانی

همچون تو نامور کرد، گم نامش و نشانش
»این غزل که در ایام تحصیل در مدرســه گفته شده بود و به 
عنوان یــادگار تقدیم حضرت حاج شــیخ گردیــد. جمعه 27 

جمادی  الثانی 1338 میرزا کوچک«
در پایان غزل اشــاره شــده اســت که تخلص میرزا در شاعری 
»گمنــام« بوده اســت. همچنان که قبال اشــاره شــد انتســاب 
اشعار ضبط شده در صفحه 92 کتاب »تاریِخ مکمل جنگل« 
منســوب به میرزا قابل تردید و پذیرفتنی نیســت و اینجا هم 
اشــاره ای بدان نمی شــود، به خصوص با توجــه به محتوای 
آن یقینــا نمی تــوان از میــرزا بــوده باشــد، امــا در صفحــه  95 
همین کتــاب یــک بیــت پــس از آوردن شــعر سید ابوالقاســم 
کوچک خــان و در جــواب  بــه میــرزا  لیمونجوئــی خطــاب 
شــعر وی نقــل نمــوده و قبــل از بیــت نوشــته اســت »میــرزا 
کوچک خان خود شــاعر نبــود و به وســیله  اســماعیل دهقان 

یکی از جنگلی ها که از شعرای گیالن بود در جواب نوشت:
از تواریخ و سیر آموختم دستور روشن

مرد حزم اول کند اندیشه، بعد آهنگ دشمن
جمله  بــاال بــه صورتی نقل شــده که خواننــده می پندارد شــعر 
را بایــد خــود میــرزا گفتــه باشــد. شــادروان ابراهیــم فخرایــی 
در کتــاب ســردار جنــگل داســتان مذکــور را بــه ایــن صــورت 
مرقــوم داشــته  : »لیمونجــو یکــی از قــراء تابعــه  رودســر اســت 
و سید ابوالقاســم لیمونجوئــی کــه امــام جماعــت و شــخص 
متمکنی است مردی است آزادی خواه و در کسوت روحانیت 
کــه بــرادرش وثــوق  الممالــک عســکری در عــداد مجاهدین 
جنگل مشــغول خدمتگزاری اســت. امام جمعه  لیمونجوئی 
از توقــف طوالنــی جنگلی ها در صفحات گیالن خســته شــده 
و آرزومند اســت که نهال انقالب با همه  خون هــای گرمی که 
بــرای آبیاریــش ریخته شــده اســت بــه ثمــر بنشــیند و زندگی 
عادی مردم شــهری و دهات توام با آســایش و رفــاه و عاری از 
هیجــان و دلهره آغاز گــردد، لهذا نامه  منظومی که مشــحون 
از ترغیب و تشــویق و در عین حال متضمن مالمت و سرزنش 

است برای میرزا کوچک خان می فرستند:
خاك ایران توتیا شد زیر سم اسب دشمن

تا به کی ای شیر بنمودی تو اندر بیشه مسکن
میرزا درصدد بــر می آید که پاســخ امــام را به نظــم بدهد، اما 
چون شــاعر نیست،  به شــاعر ملی اســماعیل دهقان که این 
زمان در جنگل بود مراجعه می کند. نامبــرده جوابی تنظیم 

می نماید که بدین مطلع آغاز شده بود:
از تواریخ و سیر آموختم دستور روشن

مرد حزم اول کند اندیشه بعد آهنگ دشمن

متاســفانه بقیــه  ابیــات بــه یــاد نمانــد و در دیــوان مرحــوم 
دهقان نیز که به اهتمام فرزندش فریدون در سال 1330 به 

چاپ رسید مالحظه نگردید.«
طبعا شــعرگویی میرزا کوچک خــان به همیــن مختصر ختم 
نمی شود، به ویژه آنکه در صحنه  شاعری تخلص »گمنام« 
هم داشته است، چه بســا اشــعاری از میرزا با همین تخلص 
نــزد دوســتان و یــاران و خانــواده آنــان مانده باشــد کــه باید 

روزی یافت و برای ثبت در تاریخ چاپ شود. 
ایــران عشــق  بــه ادبیــات و فرهنــگ  کوچک خــان  میــرزا 
می ورزید و معلوم گشــت طبع شاعری هم داشــته و به اشعار 
حماســی عالقه مند بــوده و یقینا بــه مناســبت های مختلف 
شــعر می ســروده و به دوســتان هدیه می داده اســت. در این 
زمینــه بــا یــادآوری جملــه ای از نوشــته  شــادروان ابراهیــم 
فخرایــی در کتــاب »ســردار جنــگل« این بحــث را بــه پایان 

می بریم: 
»به اشــعار فردوســی عالقه  خاصی داشــت، به طــوری که در 
گوراب زرمخ مرکز تاسیسات نظامی جنگل جلسات منظمی 
برای قرائت شــاهنامه و تهییج روح سلحشوری افراد ترتیب 

داده بود.«    

زا کوچک خان  میر
به ادبیات و 

فرهنگ ایران 
ید و  ز عشق می ور
به اشعار حماسی 

قه مند بود و  عال
به مناسبت های 

مختلف شعر 
ود و به  می سر
دوستان هدیه 

می داد
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     تمارض به احترام به مذهب 
در مقابِل وفاداری به آن

اولین مرحله از ســتیهندگی مدرس و ســردار ســپه در مجلس 
حوِل مذهب و وفــاداری به آن می چرخد. در مشــی سیاســی 
مدرس دیــن نقش به ســزایی داشــت. معــروف بود کــه او در 
اســتدالل های خــود بــه ادلــه فقهــی و شــرعی کمتــر اســتناد 
می کــرد. در حقیقــت مــدرس از تظاهــر بــه دیــن و مذهب در 
مجلس روی گردان بود، لیکن در محتوای نظرات او و نیز در 
برخــی گفتارهایش، توام بــودِن دیانت و سیاســت را به عینه 

می توان مالحظه کرد.
داده های ناظر بــه توام بــودِن دیانت و سیاســت در اندیشــه 
مــدرس و اســتفاده از آن در مجلــس در مســیر قدرت یابــی 
کــرده و می تــوان  »ســردار ســپه« بــه ســلطنت نمــود پیــدا 
قائلــه  ســر  بــر  درگیــری  ایــن  عمــده  کــرد.  پیگیــری  را  آن 
جمهوری خواهی رضاخــان پدیدار شــد؛ جایی کــه رضاخان 
به واســطه ســرکوب شــورش های محلــی و برقــراری امنیــت 
بــه چهــره مســلط در صحنــه سیاســی ایــران تبدیــل شــده و 
به عنــوان نامزِد اشــغاِل جایــگاه ریاســت جمهوری نــام  برده 
می شــد. مخالفت با جمهوری تنها از ســوی ســلطنت طلبان 
و محافظــه کاران ابــراز نمی شــد، بلکــه روحانیــان و بــه ویژه 
آیــت اهلل مــدرس نیــز بــه مخالفــت بــا آن برخاســته بودنــد؛ 

بنابراین جمهوری خواهی به ضدیت با اسالم تبدیل شد.
روحانیون قم اعالمیه ای مبنی بر ممنوعیت نظام جمهوری 
در اســالم صادر کردند. آیــت اهلل مدرس در صحــن مجلس با 

قانون
 در برابر 

آشوب

به مناسبت شهادت مدرس
 و روز مجلس

اطاله کالم مانع از رســیدگی بــه اعتبارنامه هــای نمایندگانی 
شد که گفته می شــد با حمایِت رضاخان انتخاب شده بودند 
ح موضــوع جمهوریــت را در مجلــس داشــتند،  و قصــد طــر
تظاهراتــی بــه رهبــری روحانیــان برپــا گردیــد و نزاع هایی در 
باغ مجلس شــورای ملی در بهارســتان میاِن جمعیتی حدود 
پنج هزار نفر با نیروهــای دولتی درگرفت. بدیــن ترتیب موج 
کــرد و رضاخــان  جمهوری خواهــی شــروع بــه فرونشســتن 
کــه هرگــز عمیقــا بــه ایــن جنبــش دل بســتگی نداشــت خود 
را از کســانی کــه او را در آن جهــت ســوق می دادند جــدا کرد و 
بی درنــگ در 6 فروردیــن بــرای رایزنــی بــا آیــت اهلل حائری، 
آیت اهلل نائینی و آیــت اهلل اصفهانی به قم رفت. او ســپس در 
12 فروردین 1303 بیانیــه ای خطاب به مردم صــادر کرد که 

در آن جمهوری مغایر با اسالم اعالم شده بود.
در چنیــن شــرایطی ســردار ســپه بــه خــود آمــد کــه در مقابــِل 
حریفی غیر منعطف بر ســر عقیــده قرار گرفته و بایــد قدرت او 
را به رســمیت شناســد. قدرِت مدرس اعتقــادات و تظاهرات 
مذهبی بود که از مجرای مجلس عملی می ساخت و جامعه 
را به تحــرک وا می داشــت؛ از این  رو سیاســِت عاقالنــه، برای 
مــرد قدرت طلبــی مثل ســردار ســپه حکــم می کــرد کــه برای 
دستیابی به قدرتی که بر فراز جامعه ایران برای خود متصور 

بود از خواسته جمهوری خواهی دست بکشد.

     آشوب در مقابِل مهار قانونی
هر چه ســردار ســپه بیشــتر قــوت می گرفــت نــزاع او و آیت اهلل 
که حریِف سردار  مدرس گســترده تر و جدی تر می شــد. ازآنجا
ســپه نماینــده ای در مجلــس بــود، او نیــز بــرای مهــاِر قدرِت 
چنیــن حریفــی به ناچــار بایــد مجلــس و ســازوکارهای آن را 
هدف قــرار مــی داد. در ســال 1303 با کشــته شــدِن کنســول 
آمریــکا در تهران، ســردار ســپه حکومــت نظامــی در پایتخت 
ح  کــرد، مخالفــِت مــدرس بــا او بــه اوج رســید و طــر برقــرار 
اســتیضاح دولتش را به مجلــس داد. روز تاریخی اســتیضاح 
رســید، )27 مــرداد( معتقدیــن بــه مــدرس کــه آن روز حاضر 
شــده بودند خیلــی در اقلیــت بودنــد؛ زیــرا از یک طــرف هنوز 
منظــره ســرنیزه ها و شمشــیرهای روز »جمهوری خواهــی« 
و سر و دســت های شکســته در خاطره بود و از ســوی دیگر در 
خــود مجلس هــم مدرســیان یــار زیــادی نداشــتند؛ زیــرا وکال 
کثریتشان سردار ســپهی بودند و به تماشــاچیان هم غالبا از  ا

کثریت بلیت ورودی داده شده بود. ا
در حوالی ســاعت 10 صبح مــدرس عصا به دســت به مجلس 
آمــد و از همــان بــدو ورود تعزیــه شــروع شــد. مــزدوران از دم 
در، طبق دســتور شــهربانی شــروع به جنجال کردنــد و بنای 
اهانت نســبت به مدرس گذاشــتند. صداهای قالبــی »مرده 
 بــاد مــدرس« تمــام صحــن مجلــس را پــر کــرد. چند نفــر هم 
»زنده  باد مدرس« می گفتند و صدایشــان در غلغله مخالفین 
مستهلک می شــد. این امر باعث شــد مجلس صبح تشکیل 
نشــود. از اســتیضاح کنندگان عده ای بنــا به احتیــاط ناهار را 
در مجلس ماندند و عــده ای از جمله خود مــدرس و کازرونی 
و حائــری زاده بــدون واهمه به طــرف منزل های خــود رفتند 
که عصر بازگردند. در راه عده ای از همــان چماقداران روزمزد 

بــه آن ســه نفــر حملــه کردنــد. مــدرس را در نزدیــک مســجد 
سپهســاالر کتک زدنــد و کازرونــی را ســخت مجــروح کردند؛ 
به طــوری کــه در خانه افتــاد و نتوانســت بــه مجلــس بیاید. 
بعد از ظهــر آن روز مجلس تشــکیل شــد، ولی مقدمــه صبح، 
سرنوشــت اســتیضاح را روشــن کرده بود و واضح بود که رای 
اعتماد به نفع دولت تمام خواهد شد. مدرس نیز صالح ندید 
که اســتیضاح برگزار شــود و تنها به ملک الشــعرا که ناهار را در 
ح وقایع  مجلس مانده بود نوشــت که به جای اســتیضاح شر
قبیح صبــح را در جلســه علنــی بگویــد و تکلیف اســتیضاح را 

به وقت مناسب تری محول نماید.

     حفظ مجلس در مقابِل کنترِل مجلس
بــا بــه قــدرت رســیدِن رضاخــان و تغییــر بــه »رضــا شــاه«، 
کنــون مــدرس کوشــید بــا نگاهی  قــدرت او فزونــی گرفــت. ا
مصلحت اندیش حداقل مجلس را بــرای مقابله های جزئی 
با رضا شــاه حفظ کند؛ بنابراین روش مبارزاتــی خود را عمدتا 
معطــوف بــه اســتفاده از تریبــون مجلس شــورای ملــی کرد. 
مــدرس معتقد بــود بعد از خراب شــدِن اســتبداد هــر کس که 
خودش را قابِل وکالت مجلس شورای ملی بداند بر او واجب 
اســت قبول کند. در ایــن زمینه او ســعی می کرد با اســتفاده از 
وجهــه سیاســی و مذهبــی خویــش در انتخــاِب نماینــدگان 
اصلح دخالت کند. مدرس می کوشید از پایگاه مجلس اوال بر 
مصوبات و قوانین آن تاثیر بگذارد و از سوی دیگر با قدرتمند 
ســاختِن مجلس، دولت را تحت کنترل و نظــارت درآورد و با 
اقتداِر بی حد و حصر نظامیاِن شــاه مقابله کنــد. به عقیده او 
با رسمیت یافتِن ســلطنت پهلوی، مجلس تنها نقطه قضا و 

قدر و تنها امید خواهد بود.
تالش هــای مدرس بــرای حفظ مجلــس و قدرتمند ســاختِن 
آن پــس از آغــاز ســلطنت رضــا شــاه دقیقــا نقطــه ای بــود که 
رضا شــاه در جهــت عکــس آن عمل می کــرد؛ یعنــی تضعیف 
جایــگاه مجلــس؛ از ایــن  رو می تــوان چرایــی دخالــِت ارتش 
در انتخابات به فرماِن رضا شــاه را درک کــرد. مدرس عقیده 
داشت که مجلس شــورای ملی در صورتی می تواند مقاومت 
کند کــه همــه وکالیــش صاحــب عقیــده، محکم، اســالمی و 
وطن خواه باشــند تــا ملت نیــز موافــق و پشــتیبان آن گردند. 
کــه در دوره رضاشــاه به تدریج  نگرانِی مدرس به جــا بود؛ چرا
مجلــس از نقــش جــدی و تعیین کننــده اش بازداشــته شــده 
کمیت  و به جامــه ای تزئینی تبدیل شــده بود کــه عریانی حا
نظامی را می پوشاند. یکی از نخســت وزیران بعدها تصدیق 
کرد که شــاه اصرار داشــت که کار قوه مقننه، فقــط مهر تایید 
زدن بــر اقدامــاِت قــوه مجریــه اســت؛ بنابرایــن مجلــس بــه 

نهادی تشریفاتی تبدیل شده بود.
آیت اهلل مدرس به درســتی تشــخیص داده بود که راه مبارزه 
با رضا شــاه از مجرای تقویــِت مجلس و برقــراری تعادل بین 
قوه مقننه و قوه مجریه می گــذرد؛ چرا که به تدریج رضا شــاه 
مصلحت اندیشــی را کنــار گذاشــت. در ایــن هنگام کــه دوره 
نمایندگی مدرس نیز به اتمام رســیده بود و دیگر از مصونیت 
قضایــی برخوردار نبــود بــه روســتایی دورافتاده در خراســان 

تبعید و سرانجام به شهادت رسید.    

تالش های 
مدرس برای 

حفظ مجلس و 
قدرتمند ساختِن 

آن پس از آغاز 
سلطنت رضا شاه 

دقیقا نقطه ای 
که رضا  بود 

شاه در جهت 
عکس آن عمل 

می کرد؛ یعنی 
تضعیف جایگاه 

مجلس؛ از این 
و می توان چرایی   ر

دخالِت ارتش 
در انتخابات به 

فرماِن رضا شاه را 
کرد. مدرس  درک 
که  عقیده داشت 

مجلس شورای 
ملی در صورتی 

می تواند مقاومت 
که همه  کند 

وکالیش صاحب 
عقیده، محکم، 

اسالمی و 
وطن خواه باشند 

تا ملت نیز موافق 
و پشتیبان آن 

گردند

تقویـم جمهـوری  آیـت اهلل سیدحسـن مـدرس در  آذر سـالروز شـهادت  دهـم 
اسـامى ایـران »روز مجلـس« نامیـده شـده اسـت. شـاید پیونـد خـوردن نـام 
مجلـس و مـدرس از ایـن  رو اهمیـت دارد کـه ایشـان بـه حـق توانسـت نظـام 
پارلمانتاریسـتى و قانون گـذاری ایـران را معنـا بخشـد. بایـد توجـه داشـت کـه مـدرس 
در تمـام دوره هـای حضـورش در مجلـس شـورای ملـى، شـاخص ترین نماینـده بـود. 
بـه نظـر مى رسـد بررسـى تحـوالت و رخدادهـای سیاسـى و اجتماعـى ایـران در دوران 
مشـروطیت تـا اوایـل دوره سـلطنت و حکومـت رضاشـاه بـدون پرداختـن بـه نقـش و 
جایـگاه شـهید مـدرس، ناتمـام مى مانـد؛ ازایـن رو بـه مناسـبت سـالروز شـهادت آیت اهلل 

سیدحسـن مـدرس و روز مجلـس در ادامـه یادداشـت کوتاهـى را مى خوانیـم. 

رضاسرحدی
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کران فیلم های  در بخش فرهنگ و هنر این شماره از مهر و ماه به مناسبت ا
می خوانیـد.  را  فیلـم  دو  ایـن  دربـاره  بررسـی  و  نقـد  »تومـان«  و  »خورشـید« 
سـپس معرفـی کتاب هـای »چه کسـی ماشـه را چكانـد«، »اخـاق اجتماعی در 
کتـاب  گفتگویـی بـا نویسـنده  نهج الباغـه«، »دیپـورت«، »زیـر سـایه نخـل«، 
»آقـای سـاالری و دخترانـش« و نقـد و بررسـی کتـاب »نگاهبـان« را بـرای شـما 
آمـاده کرده ایـم و در ادامـه مطلبـی بـا عنـوان »برهـوت زندگـی زدگـی« بـه قلـم 
محمـد بلخـی به مناسـبت زادروز جـال آل احمد را می خوانید. آخرین مطلب 

ایـن بخـش آشـنایی بـا پلتفـرم آموزشـی »آمـوزا« اسـت.

فرهنگوادب
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قمار زندݡگی
می خواهم رویای روزهای بهتر را برای مردم رقم بزنم
روایت سیل پشت سد مخاطب

     اعزام مبلغ به مناطق شیعه نشین
مســئله تبلیغ باورهــای شــیعه در آن دورانــی که بنــی العباس 
کم بر جامعه هســتند بســیار ســخت و مشــکل بوده است.  حا
در آن دوره ای کــه مذهــب و مکتــب خلفای عباســی به جای 
اســالم راســتین ترویج می شــود، شــیخ مفید؟هر؟ مبلغانی به 
مناطــق مختلف شــیعه نشــین، که حتی تعــداد اندکی شــیعه 
داشتند، می فرستد تا باورهای شــیعه را برای مردم بیان کنند 
و جامعه شیعی و تشــیع را حفظ می کند. در سیره و سنت شیخ 
مفید؟هر؟، پاســخ بــه ســواالت و شــبهات در محافــل علمی و 
فقهــی مرکزیــت حکومــت آن روز یعنــی بغــداد بــه وفــور اتفاق 
افتاده اســت. مهمتر از مباحثــات علمی از جانب شــیخ مفید، 
تالش و اقدامات تحسین برانگیز و فوق العاده در تولید محتوا 
جهت تبیین باورها و عقاید صحیح امامیه است. در اواخر عمر 
شــریف جناب شــیخ مفید؟هر؟، شــاهد تألیــف کتــاب »اوایل 
المقاالت« هســتیم که جناب شــیخ در ایــن کتــاب، مرامنامه 
و باور نامــه شــیعیان را بیان می کنــد. در این کتــاب هم عقاید 
و باورهــای صحیح شــیعیان و هــم باورهای ناثــواب معتزله، 

اشاعره و دیگر نحله های فکری به دقت بیان می شود.

     اندیشه سیاسی شیعه 
اولین کســی که در تاریخ شــیعه بعــد از عصر غیبــت، در کتب 
ح می نماید شیخ مفید؟هر؟ است.  فقهی، فقه سیاسی را مطر
وی در کتــاب مهــم »المقنعــه« بــرای اولیــن بار فقه سیاســی 
شــیعه را تبییــن می کنــد و روایاتی کــه ناظر بــه حکومت فقیه 
در عصر غیبت اســت را به خوبی تبیین می نماید. حکومت و 
مشــروعیت آن و اینکه چه کســی حق حکومت دارد را تعریف 
می کند و در ادامه می گوید: »امام ســلطان اســالم است و فقیه 
جانشــین ســلطان اســالم اســت«. حکومت بنی العباس را به 
طور جــدی نقد نمــوده و آن را زیر ســوال می بــرد و حتی دولت 
شــیعی آل بویه را که در آن دوره در خدمت آل عباس هســتند 
را نیز نقد می کند و حتی کار ویژه هایی برای حکومت آل بویه 
تعریف می کند و خطاب به آنان می گوید: شما باید حق مردم 
را بگیرید، اسالم را پیاده کنید و با کســانی که به اسالم آسیب 
می زنند جهاد کنید، امــر به معروف و نهی از منکــر نمائید و در 
ح وظایفی برای مجموعه دولتمردان شیعه، معلوم و  واقع شر

مشخص می نماید که مبتنی بر فقه و اندیشه سیاسی است.

     مبارزه با شبهات و انحرافات درباره مهدویت
پس از شــروع غیبت کبــرای امام عصــر؟جع؟ در ســال 329 
هجــری قمــری و طوالنــی شــدن غیبــت حضــرت، در میــان 
شــیعیان شــبهاتی بــه وجود آمــد کــه موجــب تهدیــد باورها و 
اعتقادات شــیعه شــده و می رفــت تا زمینــه ســاز بحران های 
سیاســی و اجتماعــی گشــته و جامعــه شــیعه را دچــار تشــتت 
نماید. در این زمان جناب شــیخ مفیــد؟هر؟ کارویژه دیگری 
را برای نهاد مرجعیت تعریف می کند و به مسئله مهدویت به 
صورت جدی می پردازد و جریان ظهور، عالئم و نشــانه های 
ظهــور حضــرت و شــبهاتی کــه پیرامــون مهدویت اســت را در 
قالب چند کتاب و از جمله کتاب »الفصول العشره فی الغیبه« 
را به نگارش در می آورد و مسئله ای را که می رفت تا به بحران 

برای تشیع آن روز بدل شود به فرصتی مغتنم تبدیل کرد.     

شــیخ مفید؟هر؟ بعد از رحلــت اســتاد بزرگوارشــان مرحوم شــیخ صــدوق؟هر؟ و قبول 
مسئولیت زعامت شــیعیان به عنوان مرجع تقلید، وضعیت موجود جامعه شیعه را به 
دقت رصد می کند، نیازهای جامعه شیعه را می بیند و بررســی و تحلیل می کند و از سوی دیگر، 
آســیب ها و بحران هــای تشــیع را بــه دقــت مالحظــه و بــرای رفــع هــر یــک از ایــن مشــکالت 
برنامه ریزی می نماید. اولین برای حل مسائل و مشکالت و برای راحت نمودن دسترسی شیعه 
به باورها و اعتقــادات صحیــح و اصیل شــیء نمایندگانــی را در مناطق مختلف قــرار می دهد و 
تعییــن می نماید. بــه عنوان مثال شــیخ مفیــد در صاغان مشــهد، ســاری مازندران، دینــه ور و 
شامات نماینده تعیین می کند و مجموعه شبهات ســواالت و نیازهایی که جامعه شیعه در آن 
مناطــق دارد را دریافــت می نمایــد و مــردم به واســطه ایــن نمایندگان، ســواالت و پرســش ها و 
نیازهای خود را برای شــیخ مفید می فرســتند که این اقدام جناب شــیخ مفید؟هر؟ یکــی از کار 
کردهای بســیار مفیــد از ســوی نهــاد مرجعیــت آن روز بوده اســت که بعدهــا به واســطه همین 
سواالت و شبهات و پاسخ هایی که وی می دهد کتبی از سوی جناب شیخ تألیف می شود که از 

جمله آن کتب می توان به کتاب المسائل الصاغانیه، المسائل الخوارزمیه و... اشاره نمود.

پایه ݡگذار اندیشه
سیاسی شیعه

به مناسبت ۹ آذر روز بزرگداشت شیخ مفید
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     بازی خوب اما شخصیت پردازی بد
جواد عزتی در فیلم خورشید به عنوان یک معلم دلسوز، نقشش را به خوبی جلوی دوربین به 
کتِر معلِم مهرباِن فیلم خورشید نیز مثل ســایر شخصیت ها در پایان  نمایش می کشــد، اما کارا
داســتان نیمه کاره به حال خود رها می شــود. معلِم داســتان رفتارهایی از خود نشــان می دهد 
که عالمت ســوال هایی را برای بیننــده از بابت انگیزه رفتاری این شــخصیت ایجــاد می کند. 
کتر که می توانســت  از طرفــی دیگر وقتــی به نیمــه  انتهایی فیلــم نزدیک می شــویم، ایــن کارا
کنش های جذابــی را در پایان فیلم ایجاد کند، یک بار برای همیشــه از دنیای فیلم  کنش و وا
کتر، بلکه سایر شخصیت ها نیز به حال خودشان رها  ناپدید می شود. در واقع نه تنها این کارا
می شود. فیلم ســاز در نظر داشته که به ما بفهماند زندگی همین اســت و باید واقع بین باشیم: 

ما از سرنوشت کسی نمی توانیم مطلع باشیم. 

     بازگشت به نقطه  اول
ح می شــود کــه آیــا فیلــم خورشــید یــک فیلم  از ســاخت فیلــم کــه بگذریــم ایــن ســوال مطــر
دغدغه منــد اســت؟ قطع بــه یقیــن خیــر. جدیدتریــن فیلم ســینمایی مجیــد مجیــدی تنها 
ژســت دغدغه مندی به خود می گیرد. مســئله ای را نصفه و نیمه با داســتانی از هم گسیخته 
ح می دهد و بیننده  را با بدیهیاتی از زندگِی یک نوجوان کار آشنا می کند. حرِف  برای مان شــر
حســاِب فیلم خورشــید نامشــخص اســت و این تعداد جوایزی که ایــن اثر در جشــنواره های 
ج گرفته دلیل بر این نمی شــود که بخواهیم چنین فیلــم خنثی و اخته ای را یک  داخل و خار
اثر ملودرام اجتماعی شاهکار قلمداد کنیم. فیلم خورشید به گرد پاِی فیلم بچه های آسمان 
مجیدی اصال و ابدا نمی رســد. شاید مهمترین دســتاورد فیلم خورشــید را بتوان پدیده ای به 
اسم روح اهلل زمانی دانست که در نقش بازیگر نوجوان توانست به زیبایی بدرخشد. روح اهلل 
زمانی در زندگی واقعی یک کودک کار بود که مجیدی توانســته اســتعدادهایش را شناسایی 
کرده و او را در مســیر بازیگری قرار دهد. باید دید آیا این نوجوان بااســتعداد می تواند در آینده 

نامی نیک در حوزه  بازیگری برای خودش دست و پا کند یا خیر.
فیلم خورشــید از جنبه  فیلم برداری و عناصر فرمی اثری درجه  یک محســوب می شــود، اما به 
فیلم نامه اش ایراداتی وارد اســت. مجید مجیدی بــا این محصول، ژســت دغدغه مندی به 
ح یک پیامد اجتماعی، آن هم به صورت سطحی که نظیرش را به کرات  خود می گیرد اما شــر

در فیلم های ایتالیایی دیده ایم، از فیلم خورشید یک اثر فراموش شدنی می سازد.   

شروع می شود و به بیان دیگر، اتفاق برانگیزنده در فیلمنامه 
)زمیــن خــوردن یونس از اســب( بــا تأخیــری یک ســاعته در 
فیلمنامــه بــه وقــوع می پیونــدد؛ فیلــم تــا پیــش از بــروز این 
حادثه برانگیزنــده عموما در حــال ارائه اطالعــات و جزئیات 
غیرضــروری اســت کــه بــه پیشــبرد دراماتیــک فیلمنامــه در 
طول و عرض خــود کمک چندانــی نمی کنند. جهــان روایی 
فیلــم بــرای مخاطــب عــام نامأنــوس، غیــر ملمــوس و فاقــد 
جذابیــت اســت و چــه بســا مخاطــب خــاص نیــز به ســختی 
بتواند با اتمســفر داســتان ارتباط برقرار کرده و بــا روایت نعل 
به نعل فیلمنامه همراه شود. لحن گنگ و غیرجذاب روایت 
پــردازی »تومــان« مانــع از آن می شــود تــا مخاطــب درگیــر و 

پیگیر قصه فیلمنامه شود. 
فیلم آخر مرتضی فرشــباف همچنین اثری بی جهت طوالنی  
و کشــدار اســت که اساســا ظرفیــت دراماتیــک فیلمنامه اش 
هرگز بــه انــدازه ای نیســت کــه بتواند مخاطــب را بیــش از 2 
ســاعت روی صندلــی ســینما بنشــاند؛ فیلمنامــه غیرجذاب 
و بدون کشــش »تومــان« خیلــی زود حوصله مخاطب را ســر 
می بــرد و دیری نمی پاید که تجربه تماشــای فیلم در ســینما 

گر به وضعیتی کسالت بار تبدیل می شود. نزد تماشا
»تومان« فیلمی برآمده از گرایشات شبه روشنفکرانه فیلمساز 
اســت که بــرای مخاطــب عــام ســاخته نشــده و چه بســا فاقد 
عنصر ارتباط با کســر قابل توجهی از مخاطبان خاص ســینما 
نیز باشــد. ســاخت آثــاری چــون »تومــان« نشــان می دهد که 
ســینمای موســوم بــه شــبه روشــنفکری همچــون ســینمای 
آبگوشــتی کــه همــواره مــورد تعریــض و هجمــه جــدی ســید 
کان بر سر فرهنگ و  شهیدان اهل قلم؛ مرتضی آوینی بود، کما
هنر سایه انداخته اســت؛  آوینی بارها در نوشته ها و گفته های 

خود این دو جریان سینمایی را تقبیح کرده بود.   

فیلم خورشــید به عنوان جدیدترین فیلم سینمایی 
کران آنالین به خود دیده و به  مجید مجیدی رنگ ا
همیــن بهانه قــرار اســت نگاهــی بیندازیم بــه این اثــر. فیلم 
خورشــید مثل دیگر آثار مجیــد مجیدی به عنــوان یک فیلم 
ح می شــود. مجیدی در گذشــته با ســاخت  دغدغه مند مطر
فیلم هــای مثــل بچه هــای آســمان ثابت کــرده کــه موضوع 
»کــودکان کار« برایش اهمیــت دارد و برای اینکه از این قشــر 
مظلــوم غافــل نشــویم، بعــد از ســال ها از بعــدی دیگــر به آن 
می پردازد، اما آیا فیلم خورشــید می تواند تاثیرات الزم را روی 

بیننده القا کند؟ 
فیلم نامــه  خورشــید را مجیــدی بــه همــراه نیمــا جاویــدی 
خ  پوســت  نگاشــته اســت؛ همان فردی کــه قبال در فیلم ســر
فیلم نامــه   و  کارگردانــی  بــا  را  جــذاب  قصــه ا ی  توانســت 
ح  معرکــه اش روایــت کنــد. بــا ایــن حــال فیلــم خورشــید طر
داســتانی اســتخوان داری ندارد. شــروع و پایــاِن فیلم مبهم 
اســت و بیننــده تقــالی زیــادی می کنــد تــا از تمــام زیــر و بــم 
اتفاقات سر در بیاورد. روح اهلل زمانی در نقش شخصیت علی 
به عنــوان بازیگــر نوجــوان و اصلی این پــروژه عملکــرد قابل 
قبولی از جنبه  بازیگری دارد، اما از جنبه  شخصیت پردازی، 
کتــر خــام طــرف هســتیم. شــناخِت مخاطــب از  بــا یــک کارا
شــخصیت علــی در پایــان فیلــم، دقیقا همــان چیزی اســت 
کــه در ابتــدای فیلــم نیــز بــوده؛ نــه کمتــر و نــه بیشــتر. علــی 
کی  فقط یــک انگیــزه را دنبال می کنــد و آن هم یافتــن زیر خا
ناشناخته ای اســت که می خواهد از بابت فروشش، مادرش 

را از تیمارستان بیرون بیاورد.
شخصیت های دیگر داستان نیز دست کمی از علِی نوجوان 
ندارند. علی نصیریان که بازی قابل قبولــی را ارائه می دهد، 
کترش یک فرد مرموز و مجهول الهویه است که می توان  کارا
نظیرش را در خیل عظیمی از فیلم و ســریال های با مضمون 
کودکان کار مشاهده کرد. شــاید تنها شخصیتی که بتوان به 
او دل  بســت، دختربچه  افغان اســت که علی به او وابستگی 
کــه در فیلم به خوبــی می بینیم  عاطفی نشــان می دهد؛ چرا
که دختربچه  داســتان از لحاظ شــخصیتی چقدر در گیر و داِر 

تغییر و تنش قرار دارد.

»تومان« دومین ســاخته بلند سینمایی مرتضی فرشباف در کســوت کارگردان است. 
فرشباف که سابقه ساخت فیلم سینمایی بهمن را در کارنامه کاری خود دارد، این بار 
به ســراغ موضوعــی عجیــب و غیرمنتظره رفته اســت. »تومــان« روایتگــر ماجرای کســالت بار 
دورهمی های چندین جوان متفّنن، بی قید و سرخوش است که صرفًا از راه قمار و شرط بندی 
امرار معاش کرده و روزگار می گذرانند. آنها سبک زندگی عجیب و خرده فرهنگ غریبی دارند؛ 
به نحــوی که تقریبــًا تمــام طــول روز را پــای تلویزیون نشســته و در حال تماشــای مســابقات 
فوتبال داخلــی و خارجــی هســتند؛ در عین حــال نیز بــه طــور همزمــان در ســایت های آنالین 

شرط بندی به پیش بینی نتایج مسابقاتی که تماشایشان می کنند، می پردازند.
آنچــه باید در همیــن ابتدا بدان اشــاره کرد این اســت کــه »تومــان« فیلمی حاوی ســویه های 
ســوء تعلیمــی و آموزه هــای نامناســب تربیتــی اســت. مصــداق تأمــل برانگیــز و  مذمومــی کــه 
ح اســت، تــالش فیلم در عرفی ســازی امــرار معــاش از راه قمار و  در تصدیــق این گزاره قابل طر
تشــویق مخاطب به تجربه کردن قمار و شــرط بندی اســت؛ فیلم نه تنها نگاه قبح آمیزی به 
قمار، شــرط بندی و حرمت فقهی آن ندارد، بلکه در بســیاری از مواقع نیز با نمایش هیجانات 
کاذب و سرخوشــی های ناشی از برد در عمل شــرط بندی، جنبه تبلیغی و مشــروعی به تجربه 

قماربازی می بخشد!
دیگر  ســویه تعلیمی نامناســب فیلم، عادی ســازی و ترویج مصرف مشــروبات الکلی است که 
به شکل رفتاری موجه و مشــروع در فیلم ضریب پیدا کرده اســت. جوانان سرخوش »تومان« 
کید عجیب بر نمایش  گاه و بیگاه در دورهمی های لغو خود به ســالمتی یکدیگر می نوشــند؛ تأ
کــی از آن اســت که در جهــان ذهنــی آنها چنیــن رفتــاری فاقد  صحنه هــای شــراب خواری حا
هرگونه حرمت و قباحت است. ویژگی های مذکور باعث می شود چنانچه مخاطبی غیرایرانی 
گاهی نســبی دارد، »تومان« را در سالن ســینما بییند، هرگز  کم بر کشــور آ که از نظام ارزشــی حا

گمان نکند که چنین فیلمی در جغرافیای ایران ساخته شده است!
مشــکل دیگر »تومان«، بــه فیلمنامه متأخــرش بازمی گردد؛ فیلم اساســًا با یک ســاعت تأخیر 

خورشیدی ݣݣݡکه ݣݣزود 
خاموش می شود

قمار زندݡگی

درباره دغدغه مندی در فیلم خورشید، 
اخرین اثر مجید مجیدی

»تومان« و نمایش ناقص عواقب شرط بندی

رسولخردمندی
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کتاب »چه کسی ماشه را چکاند؟« توسط موسسه فرهنگی هنری 
قدروالیت و در تبیین چرایی دشــمنی آمریکا با ایران، ســوابق این 
دشــمنی و اینکه چه کســی بعد از پیروزی انقالب اســالمی، دشــمنی را آغاز 
کــرد و ادامــه داد و نیــز چرایــی اســتراتژیک و مبنائــی بودن شــعار »مــرگ بر 

آمریکا«؛ به تازگی منتشر شده است.
محســن بغالنی مؤلف این اثر تالش کرده بــه صورت مســتند رابطه آمریکا 
و ایران و ســوابق خصومت و دشمنی آن کشــور با ملت ایران را در دو فصل؛ 
قبــل و بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی بررســی کــرده و برخــی از حــوادث و 
ح نمایــد کــه داللــت بــر این دشــمنی ها  رخدادهــا را بــه طــور مشــروح مطــر
می کنــد. اســتفاده از خاطره هــای خواندنــی، مســتند و حکایــات جــذاب و 
مرتبــط بــا موضــوع به گیرایــی مباحث کتــاب افــزوده اســت. این کتــاب از 
ح مطالب بیشتر قشر نوجوان و جوان را مخاطب  لحاظ ادبیات و نحوه طر

قرار داده و مباحث کتاب به زبان آنان تبیین و تشریح گردیده است.
در بخشــی از مقدمه کتاب می خوانیم: »اصل مطلب این اســت که آمریکا 
به شدت تالش و تبلیغات می کند تا وانمود سازد که این جمهورى اسالمی 
ایران اســت که دشــمنی را با آمریکا شــروع کرده و حتی تاریخ آن را از اشغال 
سفارتخانه  کشورشــان تعیین می کنند! بعضی از افراد و گروه هایی که دل 
در گرو آمریــکا دارند نیز بــه تبع ارباب خود، همه  ســوابق تاریخی مســتند را 
کنار می گذارند و همین حرف ها را تکــرار می کنند! درواقع آنها می خواهند با 
کــره و رابطه با  تبرئه ى آمریــکا و به تعبیــرى بزک کــردن آن کشــور، راه مذا
آمریکا را بــاز کنند تا بــه عیش و عشــرت یا اهداف سیاســی خود برســند! آیا 
واقعًا ایــران اســالمی، خصومت و دشــمنی بــا آمریکا را شــروع کرده اســت؟ 
جمهورى اسالمی تنها حدود 43 سال از عمرش می گذرد، ولی آمریکا بیش 
از یکصد ســال اســت در ایران حضور دارد، آیا ســابقه  خصومت و دشمنی با 

ایران در دوره  پهلوى نداشته است؟«
کتاب »چه کسی ماشه را چکاند؟« در قطع رقعی و 112 صفحه با قیمت 25 

هزارتومان در دسترس عالقمندان قرار گرفته است.   

کتاب »دیپورت« نوشته علی اسکندری بازگو کننده خاطرات سفر 
پر ماجــرای پیمــان امیری بــه  تازگی توســط انتشــارات ســوره مهر 
منتشر و راهی بازار نشر شده است. این اثر روایت زندگی پیمان امیری یکی 
از صدها جوانی است که تصمیم داشتند به خاطر مشکالت کاری و درآمد و 
به امید زندگی بهتر مهاجرت کنند. امیری هــم به قصد مهاجرت به آلمان 
در خالل  سفر پیشــامدهای عجیبی را تجربه کرد و در سوریه اسیر شد. او در 

نهایت با رشادت مدافعان حرم آزاد و به کشور بازگشت.
کتاب »دیپورت« در شش فصل نوشته شده اســت. در فصل اول نویسنده 
با ظرافت خاصی اوج داســتان و لحظات گرفتاری راوی در زندان را روایت 
کرده کــه مخاطــب را بــه ادامه خوانــدن کتــاب ترغیــب می کنــد. در فصل 
دوم در یک فالش بک ســینمایی داســتان روزی روایت می شــود که روای 
تصمیم به مهاجرت می گیرد و پس از خداحافظی عجوالنه با مادر و خواهر 

ج می شود. و برادر کوچکش بدون اجازه و دیدن پدر از ایران خار
اســکندری نویســنده کتاب، در مقدمــه این اثر به دوســت شــهیدش اصغر 
پاشــاپور تقدیــم کرده و نوشــته اســت: وقتــی ســاعت ها مشــغول مصاحبه 
کردن با پیمان امیــری بودم، او نمی دانســت بخش مهمی از سرنوشــتش 
با اصغر گره خورده است. او فقط ســید را دیده بود که مدیریت و فرماندهی 
گــر حمایت هــا و  آن عملیــات پیچیــده را بــه عهــده داشــت. نمی دانســت ا
پشــتیبانی اصغر نبود، سرنوشــتش اینگونه رقم نمی خورد. اصغر پاشــاپور 

کر(، یک ماه پس از شهادت  حاج قاسم سلیمانی، به او ملحق شد. )ذا
در بخشی از کتاب هم آمده اســت: کال ده دقیقه طول کشید؛ ده دقیقه  ای 
که یک عمر گذشت. از ترس داشــتم قالب تهی می  کردم. توی افکار خودم 
بودم که یک نفــر زیر بغلم را گرفــت و گفت: »قوم.« جایــی را نمی  دیدم. او 
ک ســوریه شــده  به  زحمت کمک کرد و از پشــت وانت پایین آمدم. وارد خا
بودم و آنجا معبر باب الهوی در کشور جنگ  زده سوریه بود! مقصد و هدفم 
اروپا و آلمان بود، بهشــت آرزوهایم آنجا بود و کلی برنامه داشتم، ولی االن 

ک ترین مناطق کره زمین بودم.    در یکی از خطرنا

کتاب »اخالق اجتماعی در نهج البالغه« با اهتمام محسن جوادی 
کتچــی و مرتضی ســلمان نژاد توســط موسســه  و کوشــش احمــد پا

خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر و راهی بازار نشر شد.
پیشــگفتار ایــن اثــر را ایــوب دهقــان کار مدیرعامل پیشــین خانــه کتاب و 
ادبیات ایران نگاشته است، در  پیشگفتار آمده: »کتاب شریف نهج البالغه 
عالوه بــر عجایب بالغــت و غرایب فصاحــت و لطایف اســرار الهی متضمن 
اشــارات دقیق و پــر نکتــه بــه مباحــث توحیــد و زهــد و عدالــت و انصاف و 
عقل ورزی و بردباری اســت. عمق معارف و نیز ســبک بیان امام علی؟ع؟ 
گر آدمی بر ساحل آن دریا نشیند  در نهج البالغه به حدی جذاب اســت که ا
هرگــز از تماشــای آن ســیر نمی شــود. تحقیــق در ایــن کالم متعالــی البتــه 
اختصاص بــه عالمان مســلمان ندارد و هر کــس با آن آشــنایی می یابد دل 
به آن می بندد و می کوشد تا پاسخ پرسش هایش را در آن بجوید. در دنیای 
امروز بشــر بیش از هر عصر دیگــری نیازمنــد بهره مندی از سرچشــمه های 
کتچــی در مقدمه ایــن کتــاب آورده:  حقیقت اســت.« همچنیــن احمــد پا
»قهرمانــان اخــالق بــه مثابه صــورت آرمانــی از انســان، همــواره می توانند 
الهام بخــش جامعه باشــند، ماننــد تصویــری که امــام علی؟ع؟ بــه مثابه 
قهرمــان جوانمــردی در جامعــه ایــران و دیگــر جوامــع در طــی قرن هــای 
متمــادی یافتــه اســت؛ امــا تامــل دقیــق در بیانــات منقــول از آن حضرت، 
به وضوح نشــان می دهــد که وجهه همــت و برنامــه اصلــی وی، در امتداد 
قرآن و ســنت نبوی، همان شــکل دادن به قواعــدی برای تعامــل هم افزا 
میان مــردم و نهادینه ســازی سودرســانی متقابل بوده اســت. ایــن تصویر 
روی دیگری از چهره امام علی؟ع؟ موالی متقیان اســت که در جای جای 

نهج البالغه و بیانات دیگر منقول از آن حضرت بازتاب یافته است...«
مطالــب کتــاب »اخــالق اجتماعــی در نهج البالغــه« در 3 فصــل »رویکــرد 
اخالقی بــه انســان«، »فضیلت های اخالقــی« و »اصول تعامــل اجتماعی« 
گــردآوری شــده اســت. ایــن کتــاب بــا قیمــت 100 هزارتومــان در دســترس 

عالقمندان قرار گرفته است.   

کتــاب »زیر ســایه نخــل«؛ روایت هایی کوتاه از شــهدای روســتای 
ایزی به قلم محمدحسین ایزی، توســط انتشارات »راه یار« چاپ 

و روانه بازار نشر شد. 
هر شــهری به چیزی شــهره اســت، مثال کرمان به زیره و کاشــان به گالب. 
روستاها هم همین گونه اند؛ باشتین به شروع قیام سربداران مشهور است 
و افچنگ و شم آباد به داشتن شــهدای بی شمار در روزهای جنگ. بعضی 
روستاها اما مثل گنجینه هایی هســتند که باید غبار از سرورویشان تکانده 
شــود تا همه مفتون هنرنمایی مردان و زنان و جوانانش شوند. ایزی یکی 
از همیــن روستاهاســت، پنــج کیلومتر بــا ســبزوار فاصلــه دارد و به رغم این 
نزدیکی، گنج های روســتا سال هاســت غریــب مانده اند. روســتایی، اهل 
مبارزه اســت با خشک ســالی و نداری و.... دارایی روســتایی، توکل اســت 
و چشــم امیدش به آســمان. وقتی صحبت از مبارزه و قیام علیه شــاه شد، 
مردمان روستا هم در صف مبارزه حاضر شــدند. از ایزی می آمدند شهر و در 
دعای کمیل و روضۀ امام شهید شرکت می کردند و ایمان داشتند به اینکه 
هر روز عاشوراست و هر زمینی کربال. برای همین تا وقتی پشت دشمن را به 
ک نمالیدند، دســت از مبارزه برنداشــتند. مردمی که مبارزه را زیر ســایه  خا
نخل آموختــه بودند؛ نخلی که روز عاشــورا زیر ســایه اش جمع می شــدند و 
فریــاد می زدند »یا حســین شــهید«. نخل گردانــی آیین مــردم ایــزی در روز 
عاشوراست و نخل نمادی از شــهدای کربال. انقالب که پیروز شد کومله ها 
دست به کار شدند. علی هم رفت. کار بلد بود و فعالیت هایش را ضدکومله 
شــروع کرد. قرار بود عملیاتــی انجام بدهند. علــی با دیگر نیروها توانســت 
کومله هــا را زمین گیــر کنــد. کومله هــا بدجــور از دســت علی عاصی شــدند. 

به خاطر همین برای سرش جایزه گذاشتند و لقبش را گذاشتند چنگیز!
رفیقش گفت: »دیدی چی شــده؟ کومله هــا توی یکــی از قهوه خونه ها یه 

برگه چسبوندن.«
_ خب؟

_ روش نوشتن: »داغ این علی رو به دل مادرش می ذاریم.«   

زیر سایه نخلدیپورت
اخالق ݣݣݣاجتماعی

در نهج البالغه
چه ݡکسی
ماشه ݣݣݣݣرا ݣݣݣچݡکاند؟
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می آید. متولی گیج می شــود کــه این معاملــه را قبــول کند یا 
نــه. قبــول آن خیــر بیشــتری بــه همــراه دارد یــا رد آن؟ یــک 
گــر خّیر هم خــودش نداند دقیقا  معادله اخالقی اســت. حاال ا

چه توقعاتی دارد، طنز ما کامل می شود.

این اثــر بــه مراتــب از کارهــای قبلی تــان خوشــخوان تر و 
راحت تر است؛ تعمدی در اینگونه نوشتن داشتید؟

شــاید به خاطــر این کــه مســائل را با پوســت و گوشــت خودم 
لمــس کــرده ام و می شناســم، اثــری روان خلق شــده اســت. 
به عالوه این که مدت ها به این وضعیت های متناقض فکر 
کــرده ام و حتی خودم صحنه هایــی آفریده ام کــه در واقعیت 
گری  خ نداده؛ اما هر روز منتظر وقوع آنها هستیم؛ مثل افشا ر
جوانــی کــه جایــزه گران قیمــت برنامــه تلویزیونــی را جلوی 
چشــم همه بیننــدگان رد می کنــد و حرف هایــش را در برنامه 
زنده فریــاد می زند؛ یا پیرمــردی که علیه تورم قیــام می کند و 
خ ها را می شکند و برعکس توقع ما همه مغازه داران محله  نر
را با خود همراه می کند. کار من به عنوان داستان نویس این 
اســت که رویای روزهــای بهتر را بــرای مردم رقم بزنــم و این 

کار اثر را خوشخوان می کند.
 

یکــی از نکاتــی کــه در رمــان بــه چشــم می خــورد، بحــث 
رابطه ســاالری بــا دخترهایش اســت، در عین دوســتی، 
فاصله و احترامی هم هســت؛ این دخترهــای متفاوت از 

هم چطور در رمان شکل گرفتند؟
یک نظرگاه که نباید فراموش بشــود، نظرگاه تمثیلی اســت. 
یعنی هرکــدام از این دخترهــا تمثیلی از یک نــوع زن مطلوب 
نظــام لیبــرال اســت کــه نمی خواهــم چنــدان آن را بــاز کنــم 
گــذار می کنــم. از طرف  و کشــف آن را بــه مخاطبــان رمــان وا
گاه یک  دیگر در خانواده هایــی که چند دختر دارنــد، ناخودآ
دیالکتیک جالب بیــن این دخترها شــکل می گیــرد و فاصله 
قهر و آشــتی از مو باریک تر می شــود. من تمام تالشــم را کردم 
این رابطــه خــاص و جــذاب را خــوب بازنمایــی کنــم. موقع 
نوشــتن آن صحنه ها مدام خاطرات گپ و گفت های مادرم 

و خاله هایم جلوی چشمم بود!
 

مســجد هم در رمان نقش جالبی داشــت؛ گویی مامنی 
قــای ســاالری؛ در مــورد این  بــود برای بازگشــت دوبــاره آ

بخش چه نظری دارید؟
چــه بخواهیــم؛ چــه نخواهیــم، بــا ورود انســان ها بــه ســن 
بازنشســتگی اندیشــیدن به مرگ غلظت بیشــتری در ذهن 
فرد پیدا می کنــد. عده ای به بوســتان ها پناهنده می شــوند 
و عده ای به مســجدها و عــده ای هــم جاهای بهتــری پیدا 
می کننــد! از ایــن میــان مــن ســراغ مســجدی  ها رفتــم. بــه 
قول شــما مســجد برای اینها حکم مامن را پیــدا می کند؛ اما 
همین آدم هایی که به مســجد پناهنده شــده اند، مناسبات 
بــرای  بــا هــم دارنــد. اغلــب ایــن مناســبات  پیچیــده ای 
آدم هــای مســجدندیده کامــال بی اهمیــت اســت؛ امــا آقای 
ســاالری کاری می کنــد که همــه مجبور بشــوند به مســجد و 

مناسباتش نگاه کنند.   

کارش بــه نــام »آقــای ســاالری و  مجیــد اســطیری، نویســنده جــوان در واپســین 
دخترانش« به ســراغ ســوژه ای رفته که باز هم دغدغه های او به تاریخ و قصه گویی را 

می توان در آن دید. 

 دغدغه های پیرمردی که چند فرزند دارد، چرا برای شما جذاب بود؟
راستش من ســراغ این فضا و این ایده نرفتم. این ایده به ســراغ من آمد و گریبان من را گرفت 
و رها نکرد تا آن را بنویســم. دغدغه های آقای ســاالری دغدغه های همه مردم جامعه است؛ 
نه فقط پیرمردی کــه بازنشســته شــده و دخترانش رشــته زندگــی او را به دســت می گیرند. به 
نظرم هرکس دربــاره میزان دخالت مســائل اقتصــادی در مســائل مذهبی جامعــه تامل کرده 

باشد، حتما به همین دغدغه های آقای ساالری و آدم های اطرافش برخورد کرده است.
 

البته خط ســیری میان این اثر و کارهای قبلی شــما وجــود دارد؛  این بــار قرائتی کوتاه در 
مورد انقالب داشتید و از کنار آن عبور کردید. در مورد نگاهتان به تاریخ به ما بگویید؟

بله؛ انقالب اســالمی مبدا وضعیتی اســت که آقای ســاالری هم در آن قرار گرفته؛ یعنی دخیل 
گــر بخواهیــم بگوییم مناســبات  شــدن سیســتماتیک ســرمایه و قدرت در امــر تبلیــغ دینی. ا
گزیریم نگاهــی تاریخی هم  ســرمایه و نهادهای دینــی چگونه بــه وضعیت حاضــر رســیده، نا
داشــته باشــیم. در این بررســی تاریخی یک خط صاف و مســیری حساب شــده را نمی بینیم؛ 
بلکه بــه نظر مــن یک خــط کامال کــج و معــوج را می بینیم کــه بخش هــای زیــادی از آن کامال 

بی حساب طی شده است.

راوی داســتان بســیار جالب بود و نگاه طنازانه ای که در این اثر دیده می شــد. چطور به 
این نگاه رسیدید؟

بخشــی از ایــن طنــز ناشــی از همــان بی حســاب بــودن مناســبات بیــن ســرمایه و نهــاد دیــن 
گر یک ســرمایه دار وارد مســجدی بشــود و بگوید  اســت؛ همان طور که در رمــان من می بینید ا
یک میلیارد تومان به این مســجد کمک خواهم کرد و در ازای آن توقعاتی دارم، طنز به وجود 

می خواهم رویای روزهای 
بهتر را برای مردم رقم بزنم

گفتگو با مجید اسطیری نویسنده »آقای ساالری و دخترانش«
سربازی شــان اردوگاه هــای ارتــش بــوده اســت؛ در بخشــی 
از ایــن کتــاب می خوانیــد: »دوره آموزشــی ســربازی ام امروز 
تمــام می شــود. تــوی محوطــه پــادگان مثــل پایــه پرچــم 
صاف ایســتاده ام. با شــنیدن نامم به طرف فرمانده ســرم را 
برمی گردانــم، می گوید: ســرباز مرتضــی آقامحمدی، بخش 

ترابری!«
ســاداتیان حتــی بــه بیمارســتان های ارتش نیــز ســر زده و از 
پزشــک و پزشــکیارانی که در آن زمــان با مجروحــان عراقی 
سروکار داشــته اند، او در بخش دیگر از خاطرات آورده است: 
» با صدای خنده به عقب برمی گردم. پیرمرِد اســیر با دیدن 
من که به دستگیره پنجره آویزان شده ام به خنده می افتد. 
گــم می کنــم. دســتگیره را رهــا می کنــم،  دســت و پایــم را 
داروهایشــان را می دهــم. می خواهــم از اتــاق بیــرون بــروم 
که به یاد می آورم و پســته ها را از جیب روپوشــم در می آورم. 
یک مشــت پســته کف دســت های هــر کدامشــان می ریزم. 

چشمان پیرمرد هنوز می خندد.«
راویــان کتاب کــه در آن زمــان جوانــی خــود را می گذراندند، 
هر چند بــا گذشــت زمانی حــدود 20 ســال، جزئیــات را از یاد 
برده انــد، اما ایــن فراموشــی ها چیــزی از جذابیــت خاطرات 
نمی کاهد. یکی از دیــدار خانواده های عراقــی در چمن های 
پشــت دیوارهــای اردوگاه می گویــد و از اشــک های بی امان 
مــادران عراقــی، دیگــری از نقــاش و مجســمه ســاز معــروف 
عراقــی می گوید کــه صحنه ای از بمباران شــهر حلبچــه را در 
اردوگاه به تصویر کشــیده اســت. نفر ســوم از همدلی اسرای 
تــواب عراقــی می گوید کــه در هنــگام فــوت فرزنــدش مانند 
برادر کنــارش بودنــد و در همــه  ایــن روایت ها، آنچــه جاری 

است زندگی و امید است. 
کتــاب آورده اســت: »نگاهبانــان  کــه نویســنده در  آنگونــه 
می خواهــم  کــه  گفتنــد  برایــم  آنگونــه  را  زندگــی  روایــت 
صدایشــان را بــه گوش همه برســانم. صــدا در گلویــم مانده 
اســت، ولــی قلــم در دســت برایتــان از زندگــی در اســارت، 
مهربانی و ایثار در اردوگاه هایی می نویســم که برچسبشــان 

اردوگاه جنگی است.«   

کتــاب »نگاهبــان« نوشــته نســرین ســاداتیان، شــامل روایت هایــی کوتــاه از پنجــاه 
درجه دار ارتشی بعثی اســت که در ســال های دفاع مقدس در اردوگاه های ایران اسیر 
بوده اند و با نگاهبانان ایرانی سروکار داشتند که اسرای عراقی را نه به چشِم اسیر، که به نگاه 
میهمانانی می دیدند که مدتی دور از وطن شان هســتند: »نگاه این نگاهبانان گاهی مثل پدر 
است که لقمه نانی می دهد، گاهی مادری است که دلداری اش می دهد و این روزهای دوری 
از خانواده و زندگی اش را کمی آســان می کنــد.« این کتاب چندی پیش رونمایی شــد. طاهره 

راهی پژوهشگر درباره آن یادداشتی نوشته که در ادامه می خوانیم:
اســارت، کلمــه ای بــه ظاهــر ســاده کــه در َپــس خــود، گنجینــه ای از خاطــرات را گنجانــده 
اســت. در دوران جنگ تحمیلی رهایی شــهرهای اشــغال شــده و پیروزی بر دشــمن متجاوز 
برای مردم مــا از هر چیز مهمتر بــود. در این گیر و دار کســی به دنبال آن نبود که اســیران کجا 
نگهداری  می شــوند و حتی شــاید بســیاری هم نمی دانســتند محل نگهداری اســرای عراقی 
کجاســت؟ گمانم بســیاری حتی به ذهن شــان هــم نمی آمــد اســرای عراقی ممکن اســت در 
ج از شــهر، اما در اردوگاه های  شهر و دیار خودشان باشد. گاه داخل شــهر و گاه کیلومترها خار

ایرانی چه می گذشت؟
دربــاره خاطــرات اســیران ایرانــی زیــاد خوانــده بــودم، این بــار دوســت داشــتم از خاطــرات 
اردوگاه هــای ایرانی بخوانــم و بدانم. جایی که اســرای عراقی و آن صاحب خانــه اربعین مان 
دوران اسارتشــان را گذرانده بودند. کمی قبل تر کتاب »پوتین قرمز« را خوانــدم و بعد از مدتی 
نه چنــدان طوالنــی، کتابــی بــا عنــوان »نگاهبــان« را در خیابــان انقالب دیــدم. پوتیــن قرمز 
خاطــرات یک افســر اردوگاه بــود و کتــاب »نگاهبــان« خاطراتــی از پنجــاه نیــروی نگهدارنده 
اســرای عراقی که انتشــارات ســوره مهر روانه بازار کتاب کرده است. حاال که اســرای عراقی در 
دسترس نبودند، می توانستم خاطرات نگهبانانشان را بخوانم و بدانم در میان اردوگاه های 

ایرانی چه گذشته که آن زن عراقی به خوبی از دوران اسارت همسرش سخن می گفت.
نســرین ســاداتیان، نویســنده کتــاب، شــهرهای مختلــف ایــران را بــه دنبــال ایــن نیروهای 
ک تا تهران و اهــواز چرخیده و نه تنهــا با آنها، که با پزشــکیارانی که  نگهدارنده از ســمنان و ارا
با اســیران مجروح عراقی برخورد داشــته اند و آنها را مداوا کرده اند نیز، سخن گفته و خاطرات 

آنها را به رشته تحریر درآورده است.
کتاب که بــه توصیف خاطراتــی از اردوگاه های اســرای عراقی در ایــران می پردازد، نــه تنها از 
زبان فرماندهان و درجه داران ارتشــی، که گاه از زبان ســربازانی نیز روایت می شــود که محل 

نݡگاهبان
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محمدبلخى

بود و زورم آمد ســالم کنم. همین طوری دنگم گرفته بود قد 
باشم.« او خودش را در داستان معرفی نمی کند اما در برخورد 
بــا شــخصیت های داســتان دل مهربــان او را می شناســی. از 
عیــادت معلمیــن تصادفــی و زندانــی تا دلســوزی بــرای مادر 
ناظم مدرســه. معلمین مدرســه باهم فرق می کنند هم ُخلقًا 
و هــم َخلقًا. امــا یــک ویژگی مشــترک دارنــد هیچ کدامشــان 
دغدغه تعلیــم و تربیــت ندارند. از معلــم کالس ســوم که کار 
سیاســی می کند تا معلــم کاردســتی کالس پنجــم که عکس 
لخت را بــه دانش آمــوز داده تــا برایش قــاب عکس کنــد. در 
کنــار معلمین فراش و ناظم مدرســه حضور دارند. فراشــی که 
معلمین مدرســه با پول قرض گرفتــن از او مشــکل دیردادن 
حقوقشــان را حــل می کننــد و ناظمــی کــه همــه کاره مدرســه 

است و بیشتر او مدرسه را اداره می کند تا مدیر...

     چرا نام مدیر مدرسه بر سر زبان ها افتاد؟
کتــاب »مدیــر مدرســه« منتشــر شــد،  کــه در 1337  زمانــی 
شــکوفه ای بود بر درخت قطع شــده  آزادی. بعــد از کودتای 
ســال 32 و فضــای بســته کشــوررمان مدیــر مدرســه جــالل 
حرفی تــازه بود، چه بــه عنوان کیفرخواســتی با زبــان مالیم 
از سیســتم آموزشــی کشــور و چه به عنوان یک رمــان درباره 
زندگی طبقه متوســط، باید گفت مدیر مدرســه کتابی است 
کــه نظیرش تــا آن زمــان در ایران منتشــر نشــده بــود. کتاب 
تجارب زیســته  مدیر اســت و البته تجارب زیسته مردم دهه 
گر مدیر مدرســه نبــود با یک  ســی و چهل. تجربه هایــی که ا
آه فــرو خــورده، در پســتوخانه  ســینه های مــردم آن زمــان 
دفع شــده بود. اما ایــن بار قلم جــالل درب نمــور و چوبی آن 
پســتوخانه ها را با قلمش می زد و از واقعیت هایی می نویسد 
که همه می داندنند ولی کســی جرات بیانــش را ندارد. مدیر 
مدرســه، جالل را وارد دوران جدیدی از زندگــی کرد، دورانی 
که مردم او را ســیدی می دیدند کــه برای دیده شــدن دنبال 

مزه دهن مردم بود نه موسیوهای فرانسوی.
مدیر مدرسه یک رمان واقع گراست و از واقعیت هایی سخن 
می گویــد کــه در کتاب هــای تاریخــی کمتــر دیده می شــوند. 
مدیر مدرســه تاریــخ نانوشــته نظام تعلیــم و تربیــت در ایران 
در دهــه ســی و چهــل اســت. وضعیــت دســتگاه بروکراســی، 
اصطالحــات عامیانه مــردم آن زمان و دردهــای مردم کوچه 
و بــازار. کتــاب تاریــخ جالل یــک فرق اساســی بــا کتاب های 
تاریخی دیگر دارد. کتاب تاریخ جالل را فاتحان ننوشته اند، 
کتــاب را روایــت  همچنیــن شرق شناســان غربــی نیــز ایــن 
نکرده اند. راوی مدیر مدرســه ای اســت که با گوشت و خون 
خــود دردهــای مــردم را چشــیده و بیــن اتاق هــای مختلــف 
وزارت فرهنگ پاســکاری شده. به نظر می رســد در این دوره 
و زمانه که مــردم تنها چیزی که از تاریخ شــنیده اند، کوروش 
کبیر اســت و خدمــات رضاخــان. بد نیســت نیــم نگاهی هم 
به مدیر مدرســه بیاندازند و پای درد و دلی مدیری بنشــینند 
که تاریخ را روایت می کند. مدیر مدرســه یــک فایده دیگر هم 
دارد. آدم می فهمــد زبــان فارســی و بــه خصوص زبــان گفتار 
چه قــدر زود تغییر می کند، مدیر مدرســه به زبــان عامه مردم 

گر مدیر مدرسه را به  شصت ســال قبل ســخن می گوید. ولی ا
دســت یکی از ایــن نوجوانان مو ســیخ کــرده امــروزی بدهی 
و بگویــی یک صفحــه را باز کــن و بخوان، احســاس می کند 
دارد تاریخ بیهقی می خواند و آدم تازه می فهمد سرعت تغییر 

زبان در زمان ما چقدر سریع است.

     آل احمد از چه کسی الگو گرفت؟
گر کتاب مدیر مدرسه را خوانده باشید و اندکی با سرگذشت  ا
جالل آشنا باشــید، حتما شــنیده اید که او را تحت تاثیر کامو 
می دانند و بــه اعتقاد برخی کتاب مدیر مدرســه الهام گرفته 
از ســقوط کامو اســت، امــا جــالل خــودش در یــک گفتگو در 
کتاب »ارزشــیابی شــتابزده« کســی دیگر را الهام بخش خود 
کامــو بی اعتناســت و  می دانــد و چنیــن می گویــد: »بیگانــه  
بهت زده، در حالی که مدیر مدرســه  من ســخت با اعتناست 
و کالفــه... چــون زیر ماشــین لــه می شــود. این دنیــای تنها 
را مــن بهترین نوعــش را به شــما توصیــه می کنــم بخوانید. 
آقــای لویی فردینان ســلیِن فرانســوی. من در مدیر مدرســه 
کتابــی داره  بدانیــد؛  گــر می خواهیــد  ا گرفتــم،  تاثیــر  او  از 
بــه اســم »ســفر بــه انتهــای شــب«. ایــن کتاب بــه نظــر من 
شــاهکار ادبیات فرانســه اســت. تو خود فرانســه هم قدرش 
را نشــناختند. تــو خــود فرانســه هم تــا زنــده بــود زَدِنــش. از 
ایــن زنــدان بــه آن زنــدان. بعــد هــم در تنهایــی و نمی دانم 

گرسنگی دق کرد و مرد...«

     مدیر مدرسه و تیغ نقد
داستان نویســان خــوب می دانند که داســتان برهنه شــدن 
نویســنده اســت در مقابــل دوربیــن فیلم بــرداری  قلــم. در 
مدیر مدرســه جــالل عقایــد خــود را عریــان بیــان می کند آن 
قــدر عریــان کــه وقتــی می خواهــد ســرمایه داری را بکوبــد، 
به مدرسه ســاز و نیــت او حمله می کنــد و می گوید: »مدرســه 
دوطبقه بــود و نوســاز بــود و در دامنه کــوه تنها افتــاده بود و 
آفتــاب رو بــود یــک فرهنــگ دوســت خرپــول، عمارتــش را 
وسط زمین های خودش ســاخته بود و بیست و پنج ساله در 
اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه اش کنند و رفت وآمد 
بشود و جاده ها کوبیده بشود و این قدر ازین بشودها بشود، 
تا دل ننه باباها بسوزد و برای اینکه راه بچه هاشان را کوتاه 
کنند، بیایند همان اطراف مدرســه را بخرند و خانه بسازند و 

زمین یارو از متری یک عباسی بشود صد تومان.« 

     انشای کاریكاتوری
جمال زاده نقدی بر مدیر مدرســه می نویســد کــه یک صفت 
خاص بــه داســتان و قلم جالل نســبت می دهد کــه می توان 
ایــن صفــت را توصیــف کننــده خوبــی بــرای داســتان جالل 
دانســت، جمال زاده می گوید: در باب زبان و انشــای کتاب، 
همین قدر می گویم که تمام کتاب به زبان مکالمه و محاوره 
و به قول اصفهانی ها اختالط نوشته شده؛ شیرین و دلنشین 
اســت و دارای چنان ســرعت و ایجــاز و بــه قــدری آمیخته با 

طعن و طنز که می توان آن را انشای کاریکاتوری خواند.   
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نمی دانید کــه عکس العمــل چنین فســاد عظمایــی، چنان 
تقوای بی نام و نشانی ســت که مــن چون بارهــا در زندگی ام 

دیده ام، در »مدیر مدرسه« سراغ داده ام.

     مدیر مدرسه در یک دقیقه
داســتان مدیــر مدرســه در وزارت فرهنــگ شــروع می شــود. 
همان جایی که مدیر مدرســه از فســاد اداری مدد می گیرد تا 
حکم مدیریت خود را دریافت کند. مدیر مدرسه که از درس 
دادن اباطیل به بچه های نفهم خسته شده، خود را از چاله 
معلمی به چاه مدیریت می اندازد، دبســتانی که او مدیریت 
کی  را در آن آغاز می کند، یک مدرســه دورافتاده است که مال
کش ســاخته و ویرانه ای  به امید باالرفتن قیمت ملک و امال
اســت که مدیر می خواهــد آبادش کنــد. داســتان های مدیر 
و شــخصیت های داســتان فیلمــی اســت کــه روی دور تنــد 
گذاشــته اند. آن قــدر تنــد کــه از شکســته شــدن ترکــه ناظــم 
توســط مدیر تا ضــرب و شــتم دانش آمــوز فاعل چنــد لحظه 

بیشتر نباید صبر کنی.

     شخصیت های گمنام داستان مدیر مدرسه
گمنام انــد. همــه  شــخصیت های داســتان مدیــر مدرســه 
یکدیگــر را بــه صنــف و شــغل می شناســند. در هیــچ کجــای 
داســتان شــما نــام مشــاهده نمی کنیــد. راوی داســتان مدیر 
مدرسه است. مدیر قد اســت. قد بودنش را خودش می گوید 
در اولیــن جمله کتاب: »از در که وارد شــدم. ســیگارم دســتم 

وقتی »مدیــر مدرســه« جــالل آل احمــد چــاپ شــد، مــردم در تــالش بودند تــا تحقیر 
کودتای 32 را فراموش کننــد. آل احمد بعد از چنــد کتاب تصمیم گرفته بود در ســن 
35 ســالگی با قلمش مدیر مدرســه شــود. او در داســتانش از تمــام اصطالحــات عامیانه مدد 
می گیرد تا اثبات کند مســیر روشــنفکری، غرب نویســی نیســت، درد مردم نویســی است. به 
عقیده منتقدان مدیر مدرســه جــالل بهترین اثر اوســت. دلیل موفقیتش گــچ تخته خوردن 
جالل اســت. جالل معلم اســت و حــاال با قلمــش می خواهد بــه دنیــای مدیریت ســفر کند، از 
راهروهای پیچ در پیچ وزارت فرهنگ عبور کند و خود را به مدرســه ای دوردســت برساند که 

هر کدام از شخصیت هایش، قصه ای به بلندای قصه های هزار و یک شب دارند.

     برای آنهایی که نام مدیر مدرسه جالل را نشنیده اند
وقتی داســتان نویس شــروع بــه شــخصیت پردازی می کنــد، یکــی از دغدغه هایش می شــود 
نــام شــخصیت ها. او وقتــی می خواهــد بــرای شــخصیت هایش نــام بگــذارد مانند یــک پدر 
اســت که می خواهد بــر روی فرزندانش اســم بگــذارد. مدیر مدرســه پــدر خوبی نــدارد، انگار 
نویسنده نمی خواهد اسامی هیچ صفتی را به شخصیت ها نســبت دهند. به نظر می رسد، او 
می خواهد با بی نام کردن نام مدیر مدرســه و سایر شخصیت ها، کاری کند تا تمام مردم شهر 
با هر نــام و لقبی مدیر مدرســه شــوند و از زندگی زدگی خود در آن دوران خســته شــوند و با یک 

فرم استعفا اعالم کنند که می خواهند به جای پست دولتی، نشان آدمیت بگیرند.
برای یک جوان 35 ســاله که جدی ترین داســتانش را نوشته اســت. باید خیلی جذاب باشد 
کــه توســط پــدر داستان نویســی معاصر نقد شــود. امــا جــالل پاســخ جمــال زاده را که نــه تنها 
کریم  داســتان او را نقد کرده بلکه به تمجیــد و تعریف هــم از آن پرداخته، با مخلصمیــم و چا
نمی دهد، جالل خطاب به جمال زاده می گوید: آنچه ســرکار یک اثر ادبی پنداشــته اید، اصال 
کار ادبی نیســت. کار بی ادبی ا ست؛ و راســتش را بخواهید کار زندگی و مرگ است و به همین 
دلیل به جان بســته اســت. آن صفحات لعنتی  اســت ابدی، تفی ســت بــه روی ایــن روزگار. 
شما مملکت خودتان را نمی شناســید و با آن  همه روان شناســی که باید خوانده باشید، هنوز 
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را بچینیم یا بررســی کنیم. ســیل یک پدیده ســریع است که 
شــما باید در لحظه حاضر باشــید و بعــد به این فکــر کنید چه 
می خواهید بنویســید. یعنی حضور یک نویســنده در بحران 
و نوشــتن از آن بحــران دلیــل نمی خواهــد. ولــی انتشــار آن 
نوشــته دلیــل می خواهــد. ایــن حرف درســتی اســت ولــی در 
آن موقع من به فکر ثبــت آن لحظه بودم. البته این ســیل با 
همه سیل های دیگر فرق داشت. در سیل هایی که از سمت 
طبیعت سرازیر می شــود، شما فرصتی در دســت ندارید برای 
حضــور، مگــر اینکــه شانســی در آن لحظــه، در محــل ســیل 
حاضر باشید. ولی ســیل خوزستان یک ســیل خاص بود. در 
خوزستان شما می توانستید سیل را در حرکت آهسته ببینید. 
همین حرکت آهســته که از بی تدبیری مدیران ناشی می شد 
این فرصــت را به مــن داد که خــودم را از تهــران به اهــواز و به 
محل سیل برســانم. زمان این سیل کش آمده بود. به نظرم 
تبدیل به زمان دراماتیک شــده بود؛ یعنــی اصال زمان واقعی 
نبود. چــون در زمان واقعی در مــدت کوتاه ســیل همه چیز را 
از جا درمــی آورد و با خــود می برد ولی ایــن بــار آب آرام آرام باال 

می آمد و جایی هم نمی رفت.

     مستندنگاری هایی از این دست که شما نوشته اید، 
در ادبیات معاصــر ایران زیاد نیســت؛ به خصوص بعد از 
گســترش رســانه های تصویــری، عمومــا گمــان می کنند 
دوربین می تواند جای کلمات را بگیرد. نظر شــما در این 

باره چیست؟
ســیل فقــط یــک رویــداد عینــی نیســت یــک رویــداد ذهنــی 
هم هســت؛ یعنــی شــما جلــوه ای از ســیل را می بینیــد و آن را 
درک می کنیــد. ولی ایــن جلوه در ذهن کشــاورز طــور دیگری 
ادامه پیدا می کند. شــما باید به آن ذهن هــم راه پیدا کنید و 
ســعی کنید بــرای مخاطب جوری بنویســید که بتواند ســیل 
را تداعی کنــد. تداعی یــک مفهــوم کار ادبیات اســت؛ نه کار 
گر از ســر صبــر و دغدغه  گــر منضبط باشــد، ا تصویــر. تصویر ا
گر آب و ســیل را بفهمد،  گر فهیم باشــد، ا گرفته شده باشــد، ا
گــر درک کند کشــاورزی یعنــی چه،  گــر بداند ســد چیســت، ا ا
تــازه می تواند یــک نمایش منســجم از یــک رویــداد بحرانی 
ارائــه بدهــد. بعــد از ایــن، نخبه هــای فیلمســازی می توانند 
با نبوغ شــان مــا را اندکــی بــه درون آدم هــا بکشــانند. همان 
بخــش اول یعنــی تصویری کردن ســیل هــم درســت در این 
کشور اتفاق نمی افتد. تصاویر شلخته، بی مسأله و حتی از سر 
شکم سیری گرفته می شــود یا شــبیه کار آخر آقای حاتمی کیا 
گر تصویر درستی  می شود که کمدی ناخواســته اســت. تازه ا
هــم گرفتــه می شــد نمی توانســت جــای ادبیــات را پــر کنــد. 
ادبیات باید بتواند سیل را در ذهن مخاطب جاری کند. باید 
مسأله ســیل در خوزســتان را به مســألهه مخاطب بدل کند. 
توی ادبیات هم، کتاب هم، با این رویکرد روبه رو نیستیم. 
حتی فکر کنم کتاب من، نخســتین کتــاب روایت بحران در 
سال های اخیر باشــد. من ســعی کرده ام بگویم در این زمین 
می شود بذری کاشت. می خواســتم بگویم اهالی ادبیات به 

این حیطه هم نگاه کنند.

     شما چه نوع مســتندنگاری را بیشــتر دوست دارید؟ 
چه مولفه هایی باید داشــته باشــد که بــه آن بگویید یک 

کیفیت؟ مستندنگاری خوب و با
و  متعیــن  درک  بتوانــد  کــه  عالقه منــدم  روایتــی  بــه  مــن 
باورپذیــری از یک واقعــه ارائه بدهد. چه بهتــر آنکه آن درک 

تازه هم باشد؛ 
مثال پالســکو اتفــاق افتاده اســت. باید ببینیم مســتندنویس 
کــه ظاهــرا محــدود بــه  چطــور می خواهــد ایــن رویــداد را 
فروریختن یک ســاختمان قدیمــی و بزرگ بود به مســأله ای 
انســانی تبدیل کنــد، از چه زاویــه ای وارد می شــود و چطور با 

پدیده ارتباط برقرار می کند.

     بیشــترین بخشــی کــه در ایــن کتــاب بــرای خودتان 
تأثیربرانگیز بود کدام بخش یا کدام صفحات بود؟

آن بخشــی از کتــاب کــه مربــوط بــه یــک روســتا در اطــراف 
حمیدیــه بــود خیلــی روی مــن اثــر گذاشــت. یــک روســتا که 
ظاهرا ســیل داخل روســتا نرفته بود ولی توانســته بود زندگی 
را مختــل و روســتاییان را ناامیــد کنــد؛ نســبت به آینــده. دِم 
غروب هــم بــه آن روســتا رســیده بودیم… هنــوز ســیاهی آن 

لحظه ها با من است. توی کتاب روایتش کرده ام.

     کتــاب را بعد از انتشــار بــرای بومی هایی کــه از آنها در 
کرده ایــد، هــم فرســتادید؟ خوانده انــد؟  کتاب تــان یــاد 

نظرشان چه بود؟
نه. من خــودم االن یک نســخه از کتاب دارم کــه همان هم 
در صحافــی مشــکل دارد و هشــت  صفحه نــدارد. امیــدوارم 
ج شود و زودتر به دست  این کتاب هم از این حال آشفته خار

مردم برسد. این کتاب هنوز درست منتشر نشده است. 
چــاپ اولش به هــالل رفتــه و چاپ هــای بعــدی را ندیده ام.  
وظیفه ناشــر، نشــر کتاب اســت. امیــدوارم کــه زودتر منتشــر 
شود تا کتاب به دست همه برسد. این کتاب االن باید دست 
مردم باشــد. این کتــاب بایــد االن روی میز  رهبری باشــد که 
هم خودشان ســیل بین هســتند و هم در بحران ها از شصت 

سال پیش تا االن حاضر بودند. 
می خواهــم بگویــم کتــاب، مخاطبــان متفــاوت و متنوعــی 
دارد. االن ممکــن اســت ســیل بعــدی از راه برســد و مــا هنــوز 
همیــن خرده تجربه هــا را از ســیل قبلــی بــه مخاطــب انتقال 
نــداده باشــیم. اینجــوری آدم در ســوء مدیریت هــای ســیل 
بعدی هم شــریک خواهد شــد. نباید ترســید و باید حرف زد. 

باید از بحران ها حرف زد و آنها را روایت کرد. 
نویســندگان امروزی خیلی کم از خودمان حــرف می زنند و از 
بحران های خودمان. کتاب ســیل خودش نباید پشــت سد 
گیر کند و بازیچه بشــود. باید برود دســت مــردم و باید صدها 
روایــت بهتــر و دقیق تــر و باهوش تــر از راه برســد.من فقــط از 
بازخــورد بچه هــای هــالل باخبــرم. تــا االن بازخــورد کتــاب 
بین بچه های هالل مثبت بــود با انکه کتــاب در نعت هالل 
نیست، در سرزنش هالل هم نیســت البته، سعی کرده است 

هر دو جنبه را ببیند.    

کتاب االن  این 
باید دست مردم 

کتاب  باشد. این 
وی  باید االن ر

میز  رهبری باشد 
که هم خودشان 

سیل بین هستند 
و هم در بحران ها 

از شصت سال 
پیش تا االن 

حاضر بودند. 
می خواهم بگویم 
کتاب، مخاطبان 

متفاوت و 
متنوعی دارد. 

االن ممکن است 
سیل بعدی 
از راه برسد و 

ما هنوز همین 
خرده تجربه ها 

را از سیل قبلی 
به مخاطب 
انتقال نداده 

باشیم. اینجوری 
آدم در سوء 

یت های  مدیر
سیل بعدی هم 
یک خواهد  شر

شد

ایران( نوشــته ام کــه احتماال تا یکــی دو هفتهه دیگــر در بازار 
کتاب خواهد بود.

 »ده-هشتاد« )روایتی از سیل خوزستان( به سفارش 
جایی نوشته شد؟

ده  ـ هشــتاد ظاهــرا بــه ســفارش حــوزه نمایندگــی رهبــری در 
هــالل احمــر نوشــته شــده اســت ولــی ایــن ســفارش از خودم 
شروع شــد؛ بیشــتر به این خاطر که موضوع آب و خشکسالی 
برایم مســأله اســت. وقتی ســیل در عید 98 به راه افتاد، من 
به یکــی از دوســتان کــه در هــالل کار می کــرد، پیــام دادم که 
سیل خوزســتان هم مثل باقی بحران ها می گذرد و ما چیزی 
دربــاره اش در دســت نخواهیــم داشــت. همیــن گپ وگفــت 
کوتاه باعث شــد دو روز بعد من توی اهواز باشــم، دفترچه در 
دســتم باشــد و همراه بچه های گشــتی هــالل خوزســتان در 
ح کردم و  مناطق ســیل زده حاضر باشم. ســفارش را من مطر
دوستان مثل آقای احمدوند و آقای بیگلری در هالل با روی 

باز پذیرفتند و از این ایده  حمایت کردند تا کار باالخره درآمد.

گر به سفارش جایی انجام شده، سفارش دهندگان    ا
چــه مولفه هایــی را بــرای نــگارش چنیــن کتابی مــد نظر 
گــر هــم دســت تان کامــال بــاز بــوده، توضیــح  داشــتند؟ ا
بفرماییــد چطــور شــروع کردیــد و به اصطــالح بنــا به چه 

نقشه راهی پیش رفتید.
ســیل آمده بود و فرصت این نبود که بخواهیــم مولفه هایی 

کتاب »ده-هشــتاد« بــا عنوان فرعــی »روایتــی از ســیل خوزســتان« همان  طــور که از 
نامش پیداســت به ماجــرای ایــن ســیل خانمان برانــداز می پــردازد؛ کتابی که ســال 
گذشته در بخش مستندنگاری بین نامزدهای جایزه »جالل آل احمد« هم قرار گرفت و نشان 
از کیفیت مطلوب آن می داد. امیری در این کتاب تــالش کرده با جزئیات مختلف مخاطب را 
در دل ســیل خوزســتان قرار بدهــد و رونــد بحــران و مدیریــت بحــران را توأمان نشــان بدهد. 
صحبت های میثم امیری در این گفت وگو قابل تأمل و انتشار مستندنگاری های نظیر کتاب 
او قابل تقدیر است. این کتاب بنا به پیشنهاد نویسنده و به همت معاونت امور فرهنگی دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر منتشر شده است. هر چند نویســنده اذعان دارد کتابش در 

ستایش هالل احمر نیست و در سرزنش آن هم نیست بلکه تالش کرده هر دو جنبه را ببیند.

     از اسم کتاب شروع کنیم؛ چرا »ده-هشتاد«؟
ده -هشــتاد یعنــی نیاز بــه امــداد. ایــن یکــی از کدهای امــدادی اســت که بیــن هــالل احمر و 
آتش نشــانی و اورژانس مشــترک اســت. وقــت بحــران آنهــا از عددهــای از پیش تعریف شــده 
اســتفاده می کنند تا آدم ها نخواهند چیزی بگویند که قابل تأویل و تفســیر باشد. من هم فکر 
کردم ســیل خوزســتان در ســال 98 به ما می گوید که به امداد نیاز داریم. همه ما بــه امداد نیاز 

داریم؛ از امدادگر تا امدادپذیر.

     ایــن کتاب چندمیــن کتاب شماســت؟ درباره ســابقه آثارتان، رشــته تحصیلی و در 
کل سابقه نوشتاری تان لطف می کنید مختصری به ما بگویید.

این چهارمیــن کتاب من اســت کــه جواز انتشــار پیدا کرده اســت. ســی وچهار ســاله هســتم و 
دورهه دکتــری ریاضی در دانشــگاه تربیت مــدرس را رهــا کرده ام. مــن پیش از این ســه رمان 
منتشر کرده بودم و یک تک نگاری که هنوز غیرمجاز شناخته می شود؛ یک تک نگاری به نام 
»بی خمینی«. یک جستار کوتاه درباره کرونا نوشــته ام به نام »تاج در تن« که نشر »جام  جم« 
منتشر خواهد کرد. یک کتاب هم به نام »داغ دلربا« )روایتی از تشییع پیکر سردار سلیمانی در 

روایت سیل
پشت سد 
مخاطب

گفت وگو با میثم امیری
 نامزد جایزه »جالل«
و نویسنده کتاب »ده-هشتاد«
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عالـی  شـورای  نشسـت  از  گزارش هایـی  مـاه«  و  »مهـر  از  شـماره  ایـن  در 
هـال احمـر، تجلیـل از جوانـان فعـال هـال احمـر سـمنان، جلسـه بررسـی 
مـوزی اسـتان 

ٓ
دسـتاوردهای جشـنواره ملـی و منطقـه ای فیلـم کوتـاه دانش ا

قزوین، تجلیل و پاسداشت بازنشستگان سازمان داوطلبان جمعیت هال 
احمـر و همچنیـن خبرهایـی از فعالیت هـای دفاتـر نمایندگـی ولی فقیـه در 
جمعیـت هـال احمـر در اسـتان های ایـام، قـم، خراسـان رضـوی، خراسـان 
و  چهارمحـال  خوزسـتان،  شـرقی،  آذربایجـان  کرمـان،  اردبیـل،  شـمالی، 

بختیـاری و سیسـتان و بلوچسـتان را خواهیـم خوانـد.
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حفظ ݣݣو ارتقاء اعتبار ݣݣاجتماعی هالل احمر اولویت دارد
امدادرسانی به حادثه دیدگان زلزله هرمزݡگان تسریع شود
هالل احمر باید نقش پیشݡگیری را تقویت ݡکند

فرهنگ و ادب

تمایل بتوانند وب اپ یا اپلیکیشن اختصاصی خود را دریافت 
و برای مجموعه یا کســب  و کار خود ایــن ابزار را بــا لوگو و برند 

خودشان دریافت کنند.
وب َاپ مهــراز از ایــن دســت محصــوالت اســت کــه بــا ارائــه 
محتــوای آموزشــی در حــوزه معمــاری، تحــت نظــر آمــوزا 
محتوای مــورد نظــر را در اختیــار کاربران خود قــرار می دهد. 
همچنین تولیدکنندگان محتوایی در آموزا می توانند دارای 
گزارش هــای  ســامانه مدیریــت محتوایــی خــود باشــند تــا 
مربوط بــه میزان فروش خــود را دریافت کــرده و آزمون های 

آنالین خود را برگزار و کنترل کنند.
بنیان گــذار اســتارت آپ آموزا با اشــاره بــه آســیب های کرونا 
در رابطه بــا مشــاغل مختلــف و تعطیلی آنــان، عقیــده دارد 
ارائــه آموزش برای رشــد مشــاغل خانگــی می توانــد بهترین 
شــیوه جایگزیــن بــرای کســب و کارهای آســیب دیده باشــد 
و بــه دنبــال تولیــد محتــوا بــرای انــواع مشــاغل هســتیم تــا 
عالقه منــدان بتواننــد آموزش هــای الزم را از طریق آمــوزا فرا 
گیرند. در همین راستا تمام مدرســان در رشته های مختلف 
شــغلی می توانند با تولید ویدیوهای آموزشی، از پلتفرم آموزا 

برای نشر محتوای خود استفاده کرده و کسب درآمد کنند.
محتوای ویدیویی تولید شــده با بهتریــن کیفیت تصویری 
تهیــه می شــود و بــا اســتفاده از مکانیــزم اســتریم مــوازی 
کاربــر محتــوای مــورد نظــر  متناســب بــا ســرعت اینترنــت 
نمایش داده می شــود تا ارائــه خدمات محتوایی با مشــکلی 
روبرو نشــود. ما چشــم انداز آینده آمــوزا را به عنــوان مرجعی 
ح می کنیــم و تولید  بــرای ارائه انــواع محتوای آموزشــی مطر
کننــدگان محتوایــی زیادی در حال حاضر در کشــور هســتند 
که به دنبال بســتری برای ارائه محتوای خود هســتند که با 
همراهی پلتفرم های آموزشــی مشــابه بــا آموزا عالوه بر رشــد 
کیفیت محتوایی موجــود در فضای اینترنــت، می توانند به 

رشد درآمد مناسبی از این طریق دست یابند.   

ع ویروس کرونا طی دو ســال اخیر خانه ها را به کالس درس تبدیل کرده است.  شــیو
کرونا با تمام بدی ها و خطراتش نه تنها نتوانست فرایند آموزش را متوقف کند بلکه 
باعث ایجاد شــیوه های نوین و جدید آموزشــی در سراســر دنیا و کشور ما شــد. پلتفرم آموزش 
کــه طــی ایــن دو ســال بــا اعمــال تغییراتــی در  مجــازی »آمــوزا« یکــی از ابزارهایــی اســت 
ساختارهایش، راهکاری برای توســعه آموزش به صورت فیلم، تصویر، صوت و متن با شعار 
کادمیک و  کالس آنالین و آموزش پویا بوده است. پلتفرم آموزا با استفاده از دو شیوه آموزش آ

تجربی در کنار هم؛ به دانش پژوهان در سطوح مختلف خدمات آموزشی ارائه می دهد.
امیر سیاح بنیان گذار این استارت آپ آموزشی خالق در خصوص فعالیت آن می گوید، امروزه 
پلتفرم هــای آموزشــی زیــادی را در فضــای اینترنت مشــاهده می کنیــم اما تفکــر دانش بنیان 
می تواند محصوالتــی جامع، خالقانه و همســو با نیاز مخاطبــان را خلق کند. بــا توجه به این 
مهم و با هــدف طراحی یک پلتفرم آموزشــی جامع همراه بــا فناوری های روز دنیــا و مورد نیاز 
مخاطبــان پلتفــرم  آمــوزا را طراحــی کردیم تا انــواع محتوای آموزشــی شــامل ویدیــو، صوت، 

pdf،power point و فایل های ZIP برای استفاده کاربران در آن، قرار گیرد.
برگزاری کالس هــای آنالیــن دیگر بخش مهــم این پلتفرم آموزشــی اســت که آمــوزا خدماتی 
را همــگام با فناوری هــای نوین ارائــه می دهد، همچنیــن امکان تشــکیل کالس های درس 
به صورت تصویری فراهم شــده تــا عالوه بــر شــرکت در برنامه آموزشــی آنالین، امــکان ارائه 
ســواالت و فایل های الزم به صــورت متن و صوت انجام شــود. برگزاری آزمــون، دیگر ویژگی 
این پلتفرم آموزشی اســت که می تواند به صورت تستی یا تشــریحی و به صورت آنالین برگزار 

شود.
همچنیــن امکان ارائه ســواالت تصادفی بــا گزینه هــای متمایــز و در انتها کارنامه آموزشــی را 
می توانــد صــادر کنــد. بنابرایــن افــراد عالقه منــد بــه حضــور در کالس هــای آنالیــن مجــازی 
می توانند در پیش  آزمون مربوطه شــرکت کنند تا سطح  علمی الزم ســنجیده شود و سپس در 
کالس یا دوره مربوطه شرکت کنند و عالوه بر شرکت در نظرسنجی برای ارزیابی آموزش های 
ارائه شــده، گواهی حضور را نیز دریافت کننــد. به این منظور، تعامالتی با دانشــگاه خوارزمی 
انجام شده تا در رابطه با دوره های مورد تأیید این دانشــگاه، گواهی معتبر از طرف این مرکز 

دانشگاهی صادر شود.
یکــی از ویژگی هــای کارآمــد ایــن پلتفــرم امــکان اجــازه انتشــار و ذخیره ســازی محتــوا توســط 
تولیدکنندگان و توســعه دهندگان دوره های آموزشــی اســت تــا ابــزار ارتباطــی الزم را به صورت 
وب سایت و اپلیکیشــن Adobe در اختیار کاربران خود قرار داده و محتوای خود را منتشر کنند. 
استارتاپ آموزا این امکان را فراهم آورده تا تولید کنندگان و توسعه دهندگان محتوا در صورت 

آموزا آشنایی با یک پلتفرم آموزشی 
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در ادامه این دیدار دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت 
هــالل احمــر  پیــروی از رهنمودهــای نماینــده ولــی فقیه در 
جمعیت هــالل احمر را ضــروری دانســت و افــزود: از خداوند 
سپاســگزارم که این توفیــق همراه بــا اعتماد رئیــس جمهور 

منجر شد تا بار دیگر در این مجموعه به مردم خدمت کنم.
امدادگــران،  خیریــن،  داوطلبــان،  جوانــان،  گفــت:  وی 
اعضای شــورای عالی و سایر مســئولین جمعیت هالل احمر 
امروز بایــد در کنار ما حاضر بــوده تا بتوانیم 4 ســرفصل مورد 
توجه را پیش ببریــم و کیفیت خدمت رســانی در هالل احمر 

را ارتقا دهیم. 
ما بر مبنای بیانیــه رهبر معظم انقالب اســالمی در خصوص 
کــرد. در همیــن  گام دوم انقــالب اســالمی عمــل خواهیــم 
راســتا امدادرســانی و فعالیــت هــای امــدادی را در اولویــت 
قــرار مــی دهیــم. همچنیــن به دنبــال شــکل گیری تشــکل 
های جوانان هســتیم تا بتوانیم با اســتفاده از نیروی جوان 

اهداف انقالبی جمعیت را پیش ببریم.
همچنیــن در عرصــه بیــن المللــی نیــز تــالش خواهیــم کــرد 
کشــورهای  کشــورهای همســایه و  تــا ضمــن همــکاری بــا 
مسلمان، هم افزایی داشته و ارتباطات خود را تقویت کنیم 
و در صورت نیاز در هر نقطه جهان متناســب با اهداف نظام 

به فعالیت بپردازیم.
بــه دنبــال ایــن خواهیــم بــود بــا اتــکا بــه نیروهــای موجود 
جمعیــت هــالل احمــر و بدنه هــالل احمــر، ایــن جمعیــت را 
به شــکوفایی برســانیم. هالل احمــر مجموعه ای اســت که 
خدمت به مظلومیــن را در دســتور کار دارد و ما نیــز در همین 
کــرد و از رهنمودهــای رهبــر معظــم  راســتا عمــل خواهیــم 

انقالب اسالمی نیز در این مسیر استفاده خواهیم کرد.    

دولتــی اســت در واقــع کمــک، همراهــی و اعتبــار اجتماعــی 
خــود را کمرنگ می کنــد و این در حالی اســت که می بایســت 
همراهی اجتماعی با خود داشته باشد و مردم شریف هستند 
کــه بایــد داوطلــب بفرســتند، نیــرو بفرســتند، امــداد مالــی و 
حمایــت نماینــد و در حــوادث و اتفاقــات همــراه مجموعــه 
باشــند. نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمــر با عنایت 
هالل احمــر  افــزود:  جمعیــت  وظایــف  و  مســئولیت ها  بــه 
مجموعــه ای تک بعدی نیســت بلکه وجوه و ابعــاد متنوع و 
متعــددی دارد کــه البته گاهی جزیــره ای هم عمــل می کند، 
لذا واقعــًا بایــد شــخصی برگزیده شــود کــه به طور کامــل این 
مجموعه را بشناسد و بتواند بخش های داخلی را هماهنگ 
و با مجموعه هــای بیرونــی در ارتبــاط نزدیک قــرار دهد و به 
صورت هماهنگ و بــا هم افزائی گام های موثــری را اجرایی 
و عملیاتی کنــد و معاونت ها و ســازمان های مختلــف اعم از 
امداد و نجات، داوطلبان، جوانان، موسسه علمی کاربردی 
و بخش هــای دیگــر را در یــک  جهــت بــه حرکــت درآورد تا با 
خ فعالیت هــا و وظایــف هالل احمــر را بچرخانند  یکدیگر چــر
و بایــد در انتخــاب خودمــان بــا اســتدالل و متقن چنیــن فرد 

توانایی را انتخاب کنیم. 
حجت االســالم والمســلمین معزی در بخش پایانی سخنان 
ح ها و  کید کرد: از همه عزیزان  که وقت گذاشتند و طر خود تا
ایده های خود را به خوبی آماده و ارائه کردند تقدیر می کنیم 
هــر چنــد در فرصــت کوتــاه، امــکان بیــان همــه دیدگاه هــا و 
برنامه ها وجود نــدارد و انشــاء اهلل تصمیم گیری  که می شــود 
موجب ترقی و تعالی جمعیت و دستیابی به اهداف آن بشود 
و بتوانیم هالل احمر نمونه ای را در میان کشورهای مختلف 

در جهان معرفی نمائیم.    

دیدار رئیس جدید
جمعیت هالل احمر
با نماینده رهبر معظم انقالب

حفظ ݣݣو ارتقاء اعتبار ݣݣاجتماعی 
هالل احمر اولویت دارد

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

دکتر پیرحســین کولیوند رئیــس جدید جمعیــت هالل احمــر   در نخســتین روز کاری 
خود با حضور در حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با حجت االســالم و 

المسلمین معزی دیدار کرد.
نماینده رهبــر معظم انقالب انتصــاب دکتر کولیوند  در این مقطع زمانی که کشــور در شــرایط 
حساســی قــرار دارد را موجــب تقویــت تالش هــای جمعیت هــالل احمــر در برابر حــوادث و به 
ویژه مقابله با ویروس کرونا دانســت و  افــزود: از خداوند برای شــما درخواســت توفیق داریم 
تا بــه مردم این کشــور خدمت کنیــد و گرهی از مشــکالت مســتضعفین جامعه بــاز کنید. امام 
خمینــی؟هر؟ توجه بــه این قشــر را یــک اصــل می دانســتند و امــروز نیز یکــی از اهــداف مهم 

انقالب اسالمی است.
حجت االســالم و المســلمین معزی با اشــاره به این که دکتر کولیوند ســابقه خدمــت در هالل 
کید کــرد: امــروز جمعیت هالل احمــر بایــد از آالم متاثرین از حــوادث کم کند.  احمــر را دارد، تا
مشــکلی تحت عنوان کرونــا در جامعه وجــود دارد و هــالل احمر در راســتای رفــع این معضل 
از جامعه باید فعال باشــد و ســالمتی جامعه را ارتقا دهد. در این راســتا نمایندگی ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر نیز با تمام توان در کنار سایر ارکان جمعیت خواهد بود.
کیــد بر این کــه بایــد ســرمایه اجتماعی، مــورد توجه  حجت االســالم و المســلمین معــزی با تا
مدیریــت جدید هالل احمــر قرار گیرد، خاطرنشــان کــرد: ســرمایه اجتماعی از ســرمایه مادی 
اهمیت بیشتری دارد و می بایســت در راستای ارتقاء آن کوشش شــود. در این مسیر ضرورت 
ک دســت و مدیر اســتفاده گردد تــا اهداف نظــام جمهوری اســالمی ایــران در  دارد از افــراد پــا

خدمت به مردم تحقق یابد.

نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر، در نشســت شورای عالی این مجموعه که 
به منظور انتخــاب و معرفــی گزینه های ریاســت ایــن جمعیت برگزار شــد، بــر حفظ و 
کید کــرد. حجت االســالم  ارتقــاء اعتبــار و جایــگاه اجتماعــی هالل احمــر به عنــوان اولویــت تا
والمســلمین معزی با بیان برخی از آیــات و روایات از جمله آیه 58 ســوره مبارکه نســاء »ِإّنَ اهلَل 
ْهِلَها«، به تشــریح موضوعاتی همچون خدمت رسانی به مردم، 

َ
َماَناِت ِإَلی أ

َ
وا اْل ْن ُتَؤّدُ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َیأ

حفظ امانت، صداقت و... به عنوان ویژگی های مدیریتی گفت: امام صادق؟ع؟ می فرماید: 
»تنها به رکوع و ســجود طوالنی افراد نگاه نکنید زیرا ممکن اســت عادتی برای آنها باشد که از 
تــرک آن ناراحت می شــوند بلکــه بــه راســتگویی و ادای امانــت آنان توجــه کنیــد« و چنانچه 

کید داشته اند. می بینیم پیامبر؟ص؟ و امام علی؟ع؟ همواره بر حفظ امانت در مسئولیت تا
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر افزود: امام حســین؟ع؟ در آخرین لحظــات به امام 
ِذیــَن ُهْم 

ّ
کید فرمــود امانت یکــی از مهمترین مســائل در اســالم اســت کــه »"َواَل ســجاد؟ع؟ تا

َماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن"« که اینها طعمه نیســتند بلکه امانت هستند و امیرالمؤمنین؟ع؟ 
َ
ِل

کیــد نمــود کــه ایــن امانــت، طعمــه نیســت. حجــت االســالم  در نامــه بــه مالــک اشــتر هــم تا
کید کرد: انصافا این شــخصیت هایی  والمســلمین معزی در بخش دیگری از ســخنان خود تا
که در این جلســه ســخنانی را ارائــه کردند، مطالــب ارزشــمند و مفیدی را بیــان کردنــد و واقعا 
انتخاب ســخت اســت اما باید بدانند که حفظ اعتبار و جایگاه اجتماعی هالل احمر به مراتب 
مهمتر از حفــظ اعتبار مادی آن اســت و ســرمایه اجتماعــی این مجموعــه که در برخــی مواقع 

دچار آسیب شده از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
حجت االســالم والمســلمین معزی به موضوع اســتقالل جمعیت هم پرداخــت و تصریح کرد: 
گر تلقی بشــود جمعیت یک سازمان صرفا  مهمترین موضوع، استقالل این مجموعه است و ا
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در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی برگزار شد

نماینده ولی فقیه در استان قم

جلسه هم اندیشی دبیراننماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر:
کانون های طالب 

هالل احمر باید نقش 
پیشݡگیری را تقویت ݡکند

امدادرسانی به 
حادثه دیدگان زلزله 

هرمزݡگان تسریع شود 
بــه مناســبت هفتــاد و چهارمیــن ســالروز تاســیس 
ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمرجلســه هــم 
اندیشــی دبیــران کانــون هــای طــالب جمعیــت هــالل احمر 
اســتان آذربایجان غربی برگزار شــد. حجت  االسالم پیروزفر،  
مسئول نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان در 
َما  ّنَ

َ
ْحَیاَهــا َفَکأ

َ
این هم اندیشــی با اشــاره به آیه شــریفه َوَمْن أ

ــاَس َجِمیًعــا اظهــار داشــت: »تمامــی فعالیت هــای جمعیــت هــالل احمــر که در  ْحَیــا الّنَ
َ
أ

راســتای نجات جــان انســان ها و تســکین آالم بشــری اســت از نظر دیــن مبین اســالم از 
جایگاه و ارزش بسیار باالیی برخوردار است.«

حجت االســالم پیروزفر با اشــاره به این که ورود وثبت نام اعضاء جمعیت هالل احمر در 
معاونت جوانان است و در این معاونت ســازماندهی و آموزش اعضاء صورت می پذیرد، 
بیان داشــت:»حضور روحانیــون و طــالب در جمعیت هالل احمــر زمینــه مغتنمی برای 

تقویت فعالیت ها و تسهیل در رسیدن جمعیت به اهداف عالیه خود است.«
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان زمینــه ســازی بــرای 
آموزش های عمومــی و تخصصی طــالب را یک امــر ضــروری و الزم دانســت و اعالم کرد 
این امر باید با ســرعت و کیفیت مناســب صورت پذیرد تا در آینده نزدیک شاهد حضور و 

فعالیت طالب عزیز در همه فعالیت های فرهنگی و امدادی این سازمان باشیم.
حجت االســالم پیروزفــر با اشــاره بــه جلســه هماهنگــی و کارشناســی معاونت پرورشــی 
آمــوزش و پــرورش و جمعیــت هــالل احمــر اســتان در راســتای اعــزام روحانیــون عضــو 
ح  کانون های طالب به کانون های دانش آموزی جمعیت استان در راستای تقویت طر
دادرس، ایجاد ارتبــاط مؤثر و مفید بین تمامــی کانون ها و شــاخه های معاونت جوانان 
را یک مســئله مهم و زمینه ای برای همبستگی و تعامل در ســایر فعالیت های جمعیت 
دانست و ابراز داشــت باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته پس از بازگشائی مدارس 
زمینه اعــزام طالب عضــو کانون هــای جوانــان بــه 350 کانون دانــش آمــوزی را فراهم 

خواهیم نمود.
در انتها از دبیران برتر کانون ها  با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.    

نماینده ولی فقیه در اســتان قم پیشــگیری از اتفاقات و حــوادث را جزء ماهیت 
هالل احمــر دانســت و گفــت: هالل احمــر بایــد نقــش پیشــگیری را در کار خــود 
تقویــت کنــد. آیــت اهلل ســیدمحمد ســعیدی، در دیــدار  بــا محمدرضــا بهرامــی مدیرکل 
جمعیــت هالل احمــر اســتان قم کــه بــه مناســبت هشــتاد و چهارمین ســالگرد تاســیس 
کید کرد: در کشــور کار دست جوانان  ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر انجام شــد، تا
است و بزرگ ترها هم باید پشتوانه جوانان باشــند و با انتقال تجربه ها جوانان را در اداره 
امــور کشــور یــاری کننــد. تولیت آســتان مقــدس حضــرت معصومــه)س( پیشــگیری از 
اتفاقــات و حــوادث را جــزء ماهیــت هالل احمــر دانســت و افــزود: هالل احمر بایــد نقش 
پیشــگیری را در کار خود تقویت کند و با تذکر زبانی و حتــی دادن امکانات به افرادی که 

در معرض آسیب هستند مانع از بروز اتفاقاتی شود که نیاز به کمک و امداد دارد. 
نماینده ولــی فقیه در اســتان قــم با بیــان اینکه مــا نباید نســبت بــه تلفات جانــی مردم 
بی تفاوت باشیم، گفت: برای هر نیروی انسانی در جامعه هزینه باالیی می شود و عالوه 
بر جهت مادی بــرای ما از نظر دینــی هم حفظ جان انســان ارزش باالیــی دارد و خداوند 
در آیه 32 ســوره مائده می فرماید: »قتل یک انســان مانند قتل همه مردم و نجات جان 
یک انســان ماننده نجــات جان همــه مــردم اســت«. وی کار هالل احمــر را دارای ارزش 
مادی و معنوی برای کشــور و مردم دانست و گفت: شــتاب در انجام ماموریت و وظایف 
هالل احمر ریشــه قرآنی و انســانی دارد و نبایــد تعللــی در ماموریت های امــدادی صورت 
بگیرد. ســعیدی آسیب شناســی و جلوگیری از وارد آمدن آســیب به مجموعه هالل احمر 
را ضروری دانســت و گفــت: هالل احمر ماننــد کمیته امداد یک ســازمان مردمی اســت و 
اعتبار آن به اعتمادی اســت که مردم به آن دارند و نباید بگذارید آسیب ها به اعتبار این 

سازمان لطمه بزند.
 وی صیانت از اعتبــار هالل احمر را مهم توصیــف کرد و گفت: افــرادی که لباس مقدس 
هالل احمر را به تن می کنند باید بدانند که مردم با دیدن این لباس احســاس آمدن یک 
ناجــی و کمک کننــده را دارنــد و نباید بــا اعمال و رفتــار خود بــه اعتبار این لباس آســیب 
بزننــد. تولیت آســتان مقدس حضــرت معصومــه)س( اقدامات جمعیــت هالل احمر در 
کســن را ضروری دانست و افزود: بیماری  کسیناسیون و دعوت مردم به زدن وا زمینه وا
کرونا یک بیماری تفرقه انداز اســت و حتی در خانواده ها بین افراد تفرقه انداخته اســت 
در حالی که تفرقه در دین ما بســیار نهی شده است و موجب فســاد روحی و جسمی افراد 
کسیناســیون همــه مردم، شــر این  جامعــه می شــود و باید بــه دولت کمــک کنیم تــا با وا

ویروس هر چه زودتر کم شود.    

در  احمــر  هــالل  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
گانــه بــا مهــدی ولی پــور،  تماس هــای تلفنــی جدا
رئیس ســازمان امداد و نجات، مختار سلحشور، مدیرعامل 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان هرمــزگان و حجــت االســالم 
شــهابی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر اســتان در جریان رونــد فعالیت های امــدادی و درمانی 

هالل احمر به حادثه دیدگان زلزله اخیر قرار گرفت .
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ایــن ارتبــاط  تلفنــی، 
گزارش وضعیــت و عملکــرد جمعیــت هالل احمــر و اقدامات 
کمــک بــه  انجام شــده را دریافــت و توصیه هــای الزم را در 

حادثه دیده گان بیان کرد.
ســازمان  رئیــس  گزارش هــای  اســتماع  ضمــن  وی 
امدادونجــات، مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان و 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه، توصیه هــای الزم را در 
راستای حفظ آمادگی کامل همه دســتگاه های ذیربط برای 
 امدادرســانی و ارائه خدمات به مردم حادثه دیــده ارائه کرد.
در اســتان هرمــزگان وضعیــت قرمــز اعــالم شــده و تیــم های 
ارزیاب برای برآورد خسارت احتمالی به منطقه اعزام شدند.

بنا به گفته  مقامات مســئول تیم هــای ارزیــاب از خانه های 
هالل شهرســتان های جنوبی و غربی به مناطق متاثر از این 

زمین لرزه نیز اعزام شدند.
طبق گزارش های دریافتی 448 روستا متأثر از زلزله شده اند.    

با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سمنان

آئین تجلیل از جوانان 
فعال هالل احمر 

سمنان برݡگزار شد
طی مراســمی با حضور مســئولین و اعضــای جوانان 
و  هفتــاد  ســمنان،  اســتان  هالل احمــر  جمعیــت 
چهارمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان هالل احمر گرامی 
داشــته شــد و از جوانان فعال ایــن جمعیت تجلیــل به عمل 
آمــد. در ایــن مراســم حجــت االســالم و المســلمین نطنــزی 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر اســتان 
ســمنان گفــت: جمعیــت هالل احمــر نهــاد مقدســی اســت و 
خدمــت در آن نیــز دارای قداســت اســت، جوانــان جمعیــت 
هالل احمــر در تمامی صحنه هــای خدمت و حادثــه در صف 
دارنــد. دکتــر مظفــر محمدخانــی مدیرعامــل  اول حضــور 
هالل احمر استان ســمنان نیز ضمن تبریک سالگرد تاسیس 
سازمان جوانان گفت: ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
بــا کمــک و مشــارکت جوانــان پرشــور و پرانــرژی بــا اجــرای 
ح  ح هــای مختلفی ماننــد آمــران و ناظــران ســالمت و طر طر
شــهید ســلیمانی در امــر کنتــرل کوویــد 19 گام هــای مهــم و 
موثــری برداشــتند. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
میــان  در  معیشــتی  بســته های  توزیــع  و  تهیــه  در  افــزود: 
خانوارهــای متاثــر از کرونــا نیــز نیروهــای جــوان هالل احمــر 
درخشــیدند و اقدامات بســیار مفیدی انجام دادنــد که همه 
اینها بدون هیچگونه چشم داشــتی صورت گرفته است. در 
پایان ایــن برنامــه، از تعــدادی از اعضــای جــوان هالل احمر 

استان سمنان نیز تجلیل شد.    
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هنر اصیل می تواند
آرامش بخش جامعه باشد

ݡکاشت نهال به یاد 
شهدای مدافع سالمت در 
هالل احمر خراسان رضوی

وارثان سیره اخالقی
و عملی انبیا هستیم

نقش آفرینی طالب در 
فعالیت های اجتماعی

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
قزویــن  اســتان  هالل احمــر  جمعیــت 
گفــت: هنــر اصیــل و ارزشــی می توانــد آرامــش 
بخش جامعه و در درمان آسیب های اجتماعی 
تاثیرگــذار باشــد. حجــت االســالم و المســلمین 
بررســی  جلســه  در  کیــا  مفیــدی  ابوالفضــل 
دســتاوردهای جشــنواره ملی و منطقه ای فیلم کوتاه دانش آمــوزی که در 
جمعیت هالل احمــر قزوین برگزار شــد گفت: امــروز، ابزار هنر بــرای درمان 
بیماری هــا نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و مــا نیــز بایــد از آن بــه خوبی 
اســتفاده کنیم. وی افزود: اســتفاده از هنر در ســنین کودکی دستاوردهای 
خوبــی دارد امــا بــه نظــر می رســد شــاید مــا در بهره گیــری از هنر زیــاد موفق 
نبوده ایــم و بــه آن بــه عنــوان یــک ســرگرمی و ماننــد زنــگ ورزش نــگاه 
کرده ایم. حجت االسالم و المسلمین مفیدی کیا تصریح کرد: هنر می تواند 
موجب آرامش انســان شــده و اضطــراب و اســترس را کاهش دهــد و ما هم 

می توانیم از هنر به خوبی بهره گیریم.
وی بیان کــرد: خداوند هــم عالــم هســتی را هنرمندانه خلق کــرده و آنچه 
در قرآن نازل شــده نیز هنرمندانه اســت و بدون هنر نمی تــوان تاثیر زیادی 
در عالم گذاشت. مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
اســتان قزوین گفت: البته ما دنبال هنری هســتیم که با ابتــذال عجین و 
همراه نشــود بلکه هنر ســالم و ارزشــی را پیگیری می کنیم تا از فواید آن نیز 
برخــوردار شــویم. حجــت االســالم و المســلمین مفیدی کیــا تصریــح کرد: 
جامعه ما شــاید از هنر کمی دور مانده و جوامع غربی بیشتر از این ابزار برای 
انتقال پیــام اســتفاده کرده اند لذا بایســتی کمــک کنیم کودکان از ســنین 
پایین با هنر آشنا شــوند. وی اظهارداشــت: دین هیچ تضادی با هنر سالم 
از جمله موســیقی و تئاتر ندارد و در خلقت باد و درخــت و طبیعت هارمونی 
موسیقی گوش نواز تولید می کند که آرامش بخش است و آنچه مشکل ساز 

می شود هنر آمیخته به ابتذال است.    

دوچرخــه ســوار هالل احمری اهــل اردبیل، بــا حضــور در پایتخت 
معنوی ایران اســالمی، یــک نهال میــوه را بــه یاد شــهدای مدافع 
ســالمت در محوطه  اصلی ســاختمان صلــح هالل احمر خراســان رضوی بر 
زمین نشاند. در این برنامه که حجت االســالم و المسلمین اسدی مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خراســان رضوی نیز حضور داشت، 
دکتر ســید آرش ســید صالحی، مدیرعامل این جمعیت در دیــدار با کرامت 
عزیززاده دوچرخه ســوار حامی صلح که عالوه بر تجربــه حضور با دوچرخه 
در 70 کشــور دنیــا، چهار بــار هــم دور ایــران را رکاب زده اســت، گفــت: این 
اقدام نمادین از سوی عضو داوطلب هالل احمر، پیام مهرورزی دارد و این 
روحیه انسان دوســتی در دل همه مردمان ایران اســالمی جاری اســت و ما 
تجلــی بــارز آن را در ایثارگــری شــهدای دوران انقــالب، دفــاع مقــدس و 

مدافعان سالمت شاهد بودیم. 
وی افــزود: مشــهد مقــدس جهــان شــهر کرامــت و پایتخــت معنــوی ایران 
اسالمی است و به برکت بارگاه امام رئوف؟ع؟ می تواند محور وحدت و ملجا 
دردمندان و مرجع دل های عاشق باشد. عزیززاده، دوچرخه سوار جهانگرد 
نیز در ایــن دیدار گفــت: برای اعتــالی نام ایــران در جهــان و رســاندن پیام 
بشردوستی ایرانیان سعی کردم سفیر شایســته ای برای کشورم باشم. وی 
افزود: به عنوان سفیر صلح و دوستی از طرف هالل احمر ایران در سال های 
95 و 96 به ژنو و برخی کشــورهای دیگر دنیا رفتم و امسال هم استان های 
اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان، خراســان شمالی را با دوچرخه پیموده 

و اینک توفیق حضور در خراسان رضوی را دارم.
 این دوچرخه ســوار اهــل آســتارا درباره مقاصد بعدی ســفرش گفــت: بعد از 
مشهد به یزد، کرمان، فارس، اصفهان، قم، تهران، قزوین، البرز و زنجان 
خواهــم رفــت و در نهایت بــه اردبیل بــاز مــی گــردم. وی خاطرنشــان کرد: 
چهار ســال پیش یک نهال زیتون را در محوطه هالل احمر ساختمان صلح 
خراسان رضوی در مشهد کاشتم که امروز شــاهد باروری آن هستم و از این 
بابت خوشــحالم و بر خــود می بالم. محمدباقــر مهــرور از داوطلبان قدیمی 
هالل احمر اســتان خراســان رضوی و عضو بخش ســایکل توریســم هیئت 
دوچرخه ســواری و وحید مرادی از کارکنان جمعیت هالل احمر این استان 

در این اقدام بشردوستانه کرامت عزیززاده را همراهی می کردند.    

از  پاسداشــت  و  تجلیــل  مراســم 
داوطلبــان  ســازمان  بازنشســتگان 
و  کارکنــان  حضــور  بــا  هالل احمــر  جمعیــت 
پیشکســوتان ایــن ســازمان برگــزار شــد. در این 
مراســم، مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
ســازمان داوطلبان هالل احمر طی ســخنانی، از 
پیشکسوتان این ســازمان تقدیر و تشــکر کرد. حجت االســالم و المسلمین 
ســید مهدی موســوی نیا ضمن اشــاره به آیه 119 ســوره مبارکه هود به ســه 
کید بر پرهیز  ویژگی مومنان یعنی ایمان، تقوا و صداقت اشاره کرد و ضمن تا
از افراط و تفریط در دین گفت: انبیاء و اولیای الهی به عنوان چراغ هدایت، 
همواره می بایســت الگوی ما در خیرخواهی مردم باشــند و ما نیــز به عنوان 

پیروان ایشان، می بایست وارثان سیره اخالقی و عملی ایشان باشیم. 
وی ایــن مراســم را نمونــه ای از امور خیــر و نیک بــرای پاسداشــت و تکریم 
پیشکسوتان دانســت و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از تجربیات این 
پیشکســوتان و انگیــزه و نیــروی جوانی نیروی هــای جوان زمینــه ارتقای 
و رشــد ســازمان فراهم گردد. محمــد نصیری، رئیــس ســازمان داوطلبان 
نیز در این مراســم ضمــن تقدیر از همراهــی و تالش های بی وقفــه کارکنان 
در تحقــق اهــداف انســان دوســتانه ایــن ســازمان در حــوادث و شــرایط 
اضطراری کمک رســانی به قشرهای آسیب دیده و آســیب پذیر جامعه، به 
ارائه گزارشــی در این زمینــه پرداخت. در این مراســم که با حضــور مدیران 
و جمعــی از کارمندان و بازنشســتگان برگزار شــد، لــوح تقدیــر و هدایائی به 

پیشکسوتان این سازمان تقدیم شد.    

حجت االســالم والمســلمین الیاســی با 
اشــاره به وجود 18 کانون فعال طالب 
گفــت: بــا  هالل احمــر در سراســر اســتان ایــالم 
حمایت ها و هدایت هــای نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر مبنی بــر انعقاد تفاهم نامه 
همــکاری ایــن نهــاد بــا حوزه هــای علمیــه و 
همچنین پیشنهادها و اســتقبال مجموعه حوزه های علمیه برای حضور 
کنون ســتاد بحــران نهادهای  و نقش آفرینــی در فعالیت های اجتماعی، ا

حوزوی تشکیل شده است. 
وی  محــور کار در زمینــه راه انــدازی کانون هــای طالب در ســطح اســتان 
را بهره گیــری از تــوان و ظرفیــت فرهنگی طالب مــدارس علمیه دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: در نشســت ها و وبینارهــای مختلــف بــا طــالب عضو 
جمعیت هالل احمر همواره بر حضور این عزیزان در گســتره فعالیت های 
کیــد می شــود. همچنیــن  برنامه ریــزی برای  امــدادی فرهنگــی هــالل تا
ح مســائل فرهنگــی در فضــای  حضــوری موثــر و هدفمنــد در زمینــه طــر
مجازی نیز از دیگر اقدامــات طالب هالل احمری اســت. از دیگر خدمات 
شایســته اعضای طالب این نهاد عام المنفعه و خیریه عالوه بر مشــارکت 
در تدویــن و تقصیر متوفیــان کرونایی، حضــور در بیمارســتان ها و کمک 
به کادر درمــان و مدافعین ســالمت در زمینــه مبارزه با ویــروس منحوس 

کروناست.

     جمعیت هالل احمر ایالم دستگاه برتر ستاد اقامه نماز 
حجت االسالم والمسلمین الیاسی نشــر محتوای فرهنگی و توجه ویژه به 
مســئله فریضه نماز را یکی از اساســی ترین فعالیت های این حوزه دانست 
و گفــت: بــا تــالش همــکاران و ائمــه جماعــات شــعب و بــا در نظــر گرفتن 
معیارهــای ارزشــیابی ابالغــی از ســوی ســتاد اقامــه نمــاز کشــور، جمعیت 
هالل احمــر اســتان ایــالم در ســال 99 همانند ســنوات گذشــته بــه عنوان 

دستگاه برتر استان معرفی شده است. 
ع فرهنگــی بــا محوریــت فضای  وی همچنیــن برگــزاری مســابقات متنــو
مجازی را از دیگــر اقدامات 6 ماهه اول امســال دفتر نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان ایالم دانست و گفت: تبیین بیانیه گام دوم 
انقالب با نــگاه راهبردی به آن، برگزاری جلســات آموزشــی در زمینه های 
ازدواج ســالم و مکتب حاج قاســم نیز بخشــی از اینگونه فعالیت هاســت. 
عالوه بر موضوعات مناســبتی فرهنگی و معرفتی یکی دیگر از وظایف این 
حوزه توجه به بحث نظارت در امور اســت که همواره با تکیه بر تعامل این 

مسئله نیز مورد پیگیری در سطح استان قرار گرفته است.  
وی در پایان بــا تقدیــر از تالش هــای شــبانه روزی امدادگــران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر برای کمک به همنوعان خود بازدید و سرکشی منظم 
از ایــن پایگاه هــای امــداد و نجات بیــن شــهری را از برنامه هــای دیگر این 
حوزه دانست و گفت: در این دیدارها سعی می شود تا از نزدیک مشکالت و 

موضوعات مدنظر امدادگران را شنیده و پیگیری کنیم.    

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان قزوین:

توسط دوچرخه سوار جهانگرد اردبیلی انجام شد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان تهران:

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر ایالم تاکید کرد
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طبیعت قانون خود را دارد، افزود:» ســیل ها همیشــه نعمت 
بوده اند منتها ما به دلیل ســاخت و ســازهای بی رویه ای که 
در حریم ســیالبی رودخانه ها انجام دادیم، آنها را تبدیل به 
نقمت کردیم و خسارت های ســنگین به این دلیل به وجود 
آمده اســت. ســیل ها مواد حاصلخیز زیادی را بــا خود همراه 
ک کمــک کند.«  دارنــد و ایــن می تواند بــه حاصلخیــزی خا
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع 
تصریح کــرد: »مــا ســیل را بــال کردیم؛ مشــکل این اســت که  

حقابه تاالب ها حذف  می شود و تاالب خشک می شوند.«

     اهمیت ترویج فرهنگ کتاب خوانی
بنا بــه گفتــه درویــش این ســیل نشــان می دهــد که مــا باید 
بیشــتر از گذشــته به مســاله محیط ریســت اهمیت بدهیم، 
او در ایــن خصــوص افــزود:» مــا بایــد جنگل هــا را بیشــتر 
گــرس تخریــب نمی شــد مــا شــاهد  گــر زا محافظــت کنیــم، ا
تخریــب کمتــری می بودیــم.« او یکــی از راهکارهــای ایــن 
ع را افرایــش  فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی دانســت  موضــو
و خاطــر نشــان کرد:»بایــد در مســیر تــاب آاوری حرکــت مــی 
کنیــم،  از میثــم امیــری قدردانــی می کنــم کــه در این مســیر 
حرکت کــرد.« او کار این نویســنده را قابل تحســین دانســت 
و افزود:»ما کشوری هستیم که به شــدت حادثه خیز است، 
این دغدغه مندی می تواند مردم و مســئوالن را در قبال این 

ع حساس سازد.«  موضو
درویــش بــا بیــان اینکه مــی توانســت ایــن کتــاب با انتشــار 
نقشــه و تصویــر مصورتــر روایت گــر ســیل 98 شــود، افــزود: 
»مــا در طبــس چــه کردیــم؟ در روبــار چگونــه رفتــار کردیم؟ 

ما »سیل« را بال ݡکردیم!
گزارشی از  نشست رونمایی و بررسی کتاب »ده-هشتاد«

اهمیت روایت گری در بحــران می تواند به ما در آینده کمک 
بیشتری کند. گذشته چراغ را آینده است و این همان اتفاق 
تحســین برانگیــزی کــه میثــم امیــری در ده هشــتاد دنبــال 

کرده است.«

     اهمیت مستند سازی بحران در هالل احمر 
دکتر یاسر احمدوند، نیز در این نشست به چگونگی نگارش 
این کتاب اشاره کرد. دکتر یاســر احمدوند سخنان خود را با 
کید بر اهمیت مستند سازی بحران در هالل احمر آغاز کرد  تا
ح آغازی برای مستندسازی تاریخ شفاهی  و افزود:» این طر

بحران در جمعیت هالل احمر است.«
 او بــا بیــان اینکــه  جمعیــت هــالل احمــر حــدود صــد ســال 
ســابقه دارد وبــا  مســائل مختلف جامــع ایرانی مواجــه بوده 
اســت، اضافه کــرد:» توجه بــه تاریخ صدســاله ها بحــران در 
ایران و شــیوه مواجهه با بحران می توانــد در چگونگی رفتار 
و مواجهــه مــا بحــران در آینده کمــک بســیاری کنــد.«  او در 
گاهی  تکمیل این بخش از حــوادث افزود:» بخشــی از این آ
ســازی مربوط بــه رفتار مــا در حیــن حــوادث اســت و بخش 
دیگــر جنبــه پیشــگیری دارد.« احمدونــد بخــش ســوم این 
گاه ســازی را مرحله بازســازی و بازتوانی حوادث دانســت.  آ
وی در پایان از مســئوالن و همــکاران جمعیت هــالل احمر و 

همچنین انتشارات امیر کبیر قدردانی کرد.
میثم امیری نوســینده ایــن کتاب نیز در این نشســت ضمن 
بازخوانــی بخشــی از این کتــاب توضیحاتــی در مــورد نحوه 

نگارش کتاب ارائه کرد. 
او در این خصوص افزود:» ده -هشــتاد روایتی ازســیل سال 

98 خوزســتان، من من در ابتدا هشــت روز و پــس از یک ماه 
نزدیک به سه روز در استان خوزستان حضور داشته ام، این 

کتاب روایتی از یک سفر چهل روزه  است.«
 در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی کتابفروشــی گوشــه برگزار 
کبــری دیــزگاه نویســنده و پژوهشــگر ادبــی  شــد، ابراهیــم ا
نیــز بــه ضــرورت روایت گــری و همچنیــن کارکرد ادبیــات در 

مستندسازی بحران اشاره کرد. 
کالم میثــم امیــری  کبــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا لحــن و  ا
آشناســت، افزود:» من معموال کتاب های امیــری را پیش از 
چاپ می خوانم، میثم امیری به شدت واقعی است، امیری 
در مســتند نگاری در تبــار رضا امیــر خوانی و جــالل آل احمد 
اســت، من روایت هــای او را شــهادت گونه می خوانم، یعنی 
امیری خــود و زندگــی خــود را روایــت می کنــد، هنــر او و متن 

زندگی او یکی است. « 
کبری ادامه می دهد:»جرات می خواهد نویسنده به زندگی  ا
کالم  خــود شــهادت بدهــد؛ در ده-هشــتاد همیــن لحــن و 
را می بینیــم، او همان طــور که زیســته روایت می کنــد، تمام 

کنش ها را.« کنش و وا
ده- کتــاب  ویژگی هــای  صمیــت  و  صداقــت  صراحــت 
کبــری آن را برمی شــمارد. او یکــی دیگر از  هشــتاد اســت که ا
ویژگــی مثبت امیــری را زبــان چابک و شــیرین او مــی داند و 
می گوید:»لحــن بازی گوشــانه دارد و طنازانــه قلــم می زنــد. 
تمام شــخصیت ها روایتــی صادقانــه دارند، روحانــی و مدیر 
کمیت،  کبری در این داســتان ســه ســوی حا و... «به نگاه ا
مردم و طبیعت را می تــوان دید؛ که امیری هر ســه را محترم 

شمرده است.    

     سیل نقمت یا نعمت؟
کتــاب »ده_هشــتاد« محمــد درویــش پژوهشــگر و   در نشســت رونمایــی و بررســی 
کاوی به بررســی ایــن کتاب از منظــر محیط زیســت پرداخت. این  فعال محیط زیســت به  وا
پژوهشگر محیط زیست  ســخنان خود را با اشاره به ابعاد و گســتره جغرافیایی سیل سال 98 
آغاز کرد. درویش با بیان اینکه در ســیل ســال 98 از شــمال غرب تا جنوب شــرق کشــور متاثر 
خ داده اســت، عرض می کنم،  از این شــرایط جوی شــده اند، افزود: »برای درک بهتــر آنچه ر
در این رویــداد کم نظیــر حــدود 10 و نیم میلیــارد متر مکعــب آب تولیــد شــد، در معروف ترین 
رودخانه ما یعنی زاینده رود 800 میلیون متر مکعب ســاالنه به طور متوسط آب وارد می شود. 

کارون 8 میلیارد مکعب آب دارد، یعنی به تنهایی بیشتر از کارون.
نکتــه دیگر این اســت کــه ظرفیت حجــم ســدهای مــا در خوزســتان بیشــتر از این رقــم بوده 
است، یعنی ما توان ذخیره آب را داشتیم. ذخیره این آب می توانست از مشکالت ما در حوزه 
ع حجم  محیط زیســت و کمبود آب شــرب را از بین ببــرد.« بنا به گفتــه این پژوهشــگر مجمو

سدهای استان خوزستان 23 میلیارد مترمکعب است.
درویــش در ادامــه بــه نتایــج اثربخشــی کــه می توانســت مهــار ســیل ســال 98 بــرای اســتان 
خوزســتان در پــی  داشــته باشــد، اشــاره کــرد. بنــا بــه گفتــه ایــن فعــال محیط زیســت رونــق 
کشــاورزی، احیــا تاالب هــا، کاهــش ریزگردها و گــرد و غبــار، افزایش حجم ســدها، بازگشــت 
پرنــدگان و... از جمله ایــن نتایجی بوده اســت که می توانســت مهار ســیل به دنبال داشــته 

باشد. 

     طبیعت قانون خود را دارد
در ادامه این نشست محمد درویش با اشــاره به چالش های محیط زیستی استان خوزستان  
یکی دیگر از اشــتباهاتی که در خوزســتان صورت گرفته است را کاهش مســاحت هورالعظیم 
ع افــزود:» مــا یک پهنــه با وســعت یــک میلیــون هزار  عنــوان کــرد.  او در تبییــن ایــن موضــو
هکتار کــه 600 هزار هکتــار آن در عــراق و 400 هزار هکتــار در ایران بــود را به بهانه توســعه ی 
میدان هــای نفتــی از دســت دادیــم  و کوچــک کردیــم و در حــال حاضر ســهم ایــران از تاالب 
هورالعظیــم حــدود 130 هــزار هکتار اســت که آن پنــج بخش شــده اســت.« او با بیــان اینکه 

ویداد  در این ر
کم نظیر حدود 

10 و نیم میلیارد 
متر مکعب آب 

تولید شد، در 
ین  وف تر معر

ودخانه ما  ر
ود  یعنی زاینده ر
800 میلیون متر 
نه  مکعب ساال

به طور متوسط 
آب وارد می شود. 
ون 8 میلیارد  کار

مکعب آب دارد، 
یعنی به تنهایی 

ون کار بیشتر از 

محـور  بـا  بحـران  روایت گـری  نشسـت های  سلسـله   از  نشسـت  اولیـن   
بررسـى و رونمایـی  از کتـاب »ده_هشـتاد« برگـزار شـد. کتـاب ده هشـتاد یک 
مسـتندنگاری از سـیل خوزسـتان در سـال 98 بـه قلـم  میثـم امیـری اسـت. در 
ایـن نشسـت کـه بـا حضـور نویسـنده کتـاب، محمـد درویـش )فعـال محیط زیسـت(، 
دکتر یاسر احمدوند و ابراهیم اکبری دیزگاه )داستان نویس، منتقد ادبی و پژوهشگر 
حـوزه ی ادبیـات کتـاب برگـزار شـد، کتـاب »ده_هشـتاد« مـورد بحـث و بررسـى قـرار 
گرفـت. ایـن نشسـت بـا همـکاری معاونـت فرهنگـى حـوزه نمایندگـى ولـى فقیـه در 
جمعیـت هـال احمـر  بـه میزبانـى کتابفروشـى گوشـه برگـزار شـد.  آنچـه در ادامـه 

مى آیـد، گزارشـى از ایـن نشسـت علمـى- تخصصـى اسـت. 
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     زندگی حضرت ابراهیم با فرم داستان
علی رضــا ســمیعی منتقــد ادبــی در ایــن نشســت بــا اشــاره 
نظریات هگل گفــت: »کی یر کگارد یک فیلســوف دانمارکی 
منتقــِد  ادامــه،  در  و  وفــادار  ابتــدا  در  گرداِن  شــا از  اســت؛ 
گر بخواهیــم درباره ی کتــاب )ترس و لــرز( کی یر  »هــگل«. ا
کگارد صحبــت کنیــم، ناچاریــم بــه کتــاب )یــا ایــن یــا آن( 
هــم اشــاره هایی داشته باشــیم، زیــرا )تــرس و لــرز( به نوعی 
ادامه ی )یا این یا آن( اســت. این دو کتــاب و کتاب )تکرار( 
را در سّن سی سالگی، در یک سال منتشــر می کند؛ که از نظر 
مفهومــی خیلی به هم نزدیک اند. می شــود گفــت مفاهیم و 
مســائل دو کتــاب اّول در )ترس و لــرز( به کمال رســیده اند. 
به عبارتــی کتــاب )ترس و لــرز( نقطــه ی عطفی اســت برای 
دیالوگ کی یرکگارد با ساختار مســیحّیت در جامعه ی زمان 
خودش. )تــرس و لــرز( در ابتدای انتشــار، به عنــوان یک اثر 
ادبی محســوب می شــود؛ چون با فرمی داســتانی به روایت 

زندگِی حضرت ابراهیم؟ع؟ می پردازد.«
وی در ادامه گفت: »بــرای تمرکز روی مســئله ی )یاریگری( 
می توانیم به واســطه ی امکاناتی که در سخن این فیلسوف 
گشوده شده، پرســش های خود را تکرار کنیم: ما چه نسبتی 
با »دیگــری« داریــم و چطــور در ارتباط بــا »دیگــری«، خود را 
تعریــف می کنیم؟ بــرای پاســخ بــه این گونه پرســش ها ابتدا 
ح اندیشه ی کّلی این فیلسوف را بررسی کنیم: کی یر  باید طر
گزیستانسیالیسم  گزیستانسیالیســم می دانند. ا کگارد را پدر ا
و ســایر مباحث فلســفی که روی »فرد« تمرکز دارنــد، احتمااًل 
بعــد از یــک دوره ی بحرانــِی ظهــور فلســفه های نظام ســاز 
ح افالطــون، هرچــه روی زمین وجــود دارد،  آمده انــد. در طر
ســایه ای اســت از صورتی مثالی در آســمان کــه در عالی ترین 
ح  وضعّیــت خــود هســتند. بحرانــی کــه در رابطــه با ایــن طر
وجــود دارد این اســت کــه فردّیــت هر انســان انعــکاس کدام 
صــورت مثالــی اســت؟ آیــا مــن به عنــوان مجموعــه ای از 
گون، قادر  انعکاس صورت هایی مثالی در شکل صفات گونا
به کشف و درک فردّیت خودم هستم؟ این تناقض و بحران 
ح ارســطو  ح ارســطو ضروری شــود. طر باعث می شــود که طر
به شــناخت ماهّیت فرد می پــردازد. نظرات کی یــر کگارد به 

افالطون نزدیک تر است تا ارسطو.«

     کی یرکگارد نمی سازد، انتخاب می کند
یحیی شــعبانی پژوهشــگر حوزه فلســفه هم در این نشســت 
گــر بــه فلســفه  کی یــر کگارد دقیق تــر نــگاه کنیــم،  گفــت: »ا
می خواهــد  بلکــه  بســازد،  نمی خواهــد  او  کــه  می بینیــم 
انتخــاب کنــد. چنان کــه شــعار معــروف ســقراط »خــودت را 
بشــناس.« را عــوض می کند و می گویــد: »خــودت را انتخاب 
کــن.« یعنــی: انتخــاب خــودت بــاش. بشــو، آنچه هســتی. 
این شــعار روی بســیاری از فیلســوفان آلمانی به ویژه هایدگر 
تأثیر گذاشته است. زمانی که کتاب )رســاله ی زمان( هایدگر 
را می خوانیــم، حّتــی در فــرم زبــان، رّد پــای کی یــر کگارد را 
می بینیــم. تمرکــز بحــث امــروز مــا روی کتــاب )تــرس و لرز( 
اســت.« بنا به گفته ایــن محقق داســتان این کتــاب روایت 
اضطــراب و تــرس و لــرزی اســت کــه حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ 

در ســفر ســه روزه اش بــه کــوه )موریــه( بــرای قربانــی کــردن 
کتــاب  فرزنــدش )اســحاق( بــه فرمــان خدا-طبــق روایــت 

مقّدس انجیل- حس می کرد. 
وی افزود:»عصــاره ی فلســفه ی کی یــرکگارد را می تــوان در 
آموزه ی ســه مرحله ای اش برای تجربه ی زندگی جست که 

عبارتند از: 
)aesthetic( 1- مرحله ی زیباشناختی«

 2- مرحله ی اخالقی )ethical( و
3- مرحلــه ی دینــی )religious(.«  در )تــرس و لــرز( شــاهد 
واشــکافی مرحله ی ســوم هســتیم. در این ســه مرحله با سه 
گام از شناخت دیگری آشنا می شویم. بدون این سه مرحله، 
فقط )من( وجــود دارم و پیگیــری امیال بی واســطه ی من، 

بدون هیچ گونه قانون و محدودّیتی.«

     فردّیت
مجموعه ای از متناهی و نامتناهی، ایده آل و واقعّیت

شعبانی در ادامه بحث به حضرت ابراهیم به عنوان قهرمان 
اشــاره کرد و افزود: »تفاوت آنتیگونه به عنــوان یک قهرمان 
تــراژدی بــا حضــرت ابراهیــم این اســت کــه تــراژدی نیــاز به 
گر دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه قهرمــان تــراژدی می توانــد  تماشــا
خودش را توضیح دهد. از دیدگاه هگل تناقض ها در مراحل 
گاممنون هم بــرای صلح  باالتر تبدیــل به صلــح می شــوند؛ آ
یونــان دختــرش را قربانی می کنــد. در تاریــخ تــراژدی از یک 
تاریخــی بــه بعــد، گــروه ُکــر وارد صحنــه می شــود. قهرمــان 
تراژدی گــروه ُکر را به شــهادت می گیرد. اّما حضــرت ابراهیم 
کســی را بــه شــهادت بگیــرد، به همیــن خاطــر  نمی توانــد 
کی یــرکگارد او را )قهرمــان ســکوت( می نامد.نکتــه ی دیگر 
این است که حضرت ابراهیم اطمینان دارد که اسحاق را در 

شکل متناهی اش پس می گیرد.«

     ایمان مستلزِم تاریخ است
شــعبانی در ادامه افزود: کی یــر کگارد معتقد اســت: »عصر ما 
به خوبی امر شــر را درک کرده اســت و مردم معتقدنــد از خالل 
امــر شــر می تــوان بــه فردّیــت رســید.« همچنیــن می گویــد: 
»ایمــان هم مســتلزم، هــم نیازمند زمان اســت؛ بــه این معنا 
که هیچ کس حق ندارد از حضــرت ابراهیم پیروی کند. بلکه 
پدیــده ی ایمــان ابراهیمــی در قالــب حــوادث روزمــره بــرای 
ما اّتفــاق می افتد.« قرار نیســت همیشــه به شــکل کشــتن یا 
قربانی کردن باشد، مثاًل در مورد خود کی یر کگارد این پدیده 
در قالب نامزدی اش با رژین اولســن اّتفاق می افتد. ژان وال 
می گویــد: »کّل مســئله ی ایمان این اســت کــه آیا مــن قادرم 
طراوت و تازگِی لحظه ی آغاز را تکرار کنم؟« کی یر کگارد هم 
با استناد به این جمله از خود می پرسد: »آیا ده سال دیگر من 
می توانم لحظه ای را که عاشق این زن شدم، دوباره تجربه 
کنــم؟« جوابــش ســاده اســت. می گوید: »مــن ایمان نــدارم، 
پس ازدواج نمی کنم.« و جایی دیگر می گوید: »من با این که 
ایمان نداشــتم، توانســتم تــا حــدودی ایــن پدیــده را درک و 
تفســیر کنم.« در مقابل، پدیــده ی داعش را در نظــر بگیرید: 
اولیــور روآ می گویــد: »پدیــده ی َســَلفی گری )دیــن و الهّیات( 

و )دیــن و تاریــخ( را از هــم جــدا می کنــد.« در حالی کــه کی یــر 
کگارد معتقــد بــود: »ایمــان مســتلزم زمــان )تاریــخ( اســت.« 
گر قرار اســت من تجربه ی ایمانی داشــته باشــم، باید  یعنی ا
آن را در تجربه ی تاریخــی ببینم؛ مثــاًل در پدیده های زندگی 
خصوصی و شــخصی ام. اّما داعش با داخِل پرانتز قرار دادِن 

تاریخ هزار و چهارصد ساله، برگردد به تجربه ی َسَلفیان.

     خدا عذاب نمی فرستد، امتحان می کند
کبــری دیــزگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه کتــاب مقــدس گفت:  ا
»کی یر کگارد بر خــالف کتاب مقّدس که می گویــد: »خداوند 
عذاب می فرســتد.«، معتقد اســت خداوند امتحان می کند. 
بعــد از کی یــر کگارد افــراد زیــادی )از مســیحیاِن معتقــد تــا 
نازی ها( با اســتناد به ســاحت ســوم فلســفی او در مواجهه با 
)دیگری( گفتنــد: »مــن ایمــان دارم، پس می توانــم کافران 
را بکشــم! این گونــه بــه خــدا نزدیک تــر می شــوم.« ایــن باور 
از قرائــِت کی یــر کگارد از ماجرای ایمــان و کشــتن )قربانی(، 
روی گروه هــای زیادی از جملــه نازی ها تا استانیلیســت ها و 
حّتــی داعش تأثیــر گذاشته اســت. ظاهر ماجرا این اســت که 
کی یر کگارد به دلیل جوانی یا درگیری جّدی اش با طرفداران 
گر این  ح می کنــد. ا هگل، ماجــرای حضــرت ابراهیم را مطــر
ماجــرا بــا دیــدگاه تاریخــی بررســی شــود، مســئله به گونه ای 
دیگر اســت؛ در دوره ای کــه حضرت ابراهیــم زندگی می کرد، 
قربانی کــردن فرزنــد از نظر جامعه موضــوع غریبی نبــود. اّما 
گر  چرا کی یــر کگارد ســراغ ایــن ماجــرا نمــی رود؟ به نظر مــن ا
کی یر کگارد در سّن باالتری این کتاب را می نوشت، نگاهش 
به ماجــرا این گونه نبود. مرِگ این فیلســوف هــم به گونه ای 
نشــان دهنده ی افــراط در تمــام جوانــب شــیوه ی زندگــی او 
)نشســتن، نوشــتن، بیداری و …( اســت. جالب این جاست 
که در زمان حیات کی یــر کگارد در دانمارک خبری از فلســفه 
نیســت و رقابتی در تفّکــر و نــگارش در این حــوزه بــا او وجود 
نــدارد، اّمــا او معتقــد اســت چــون پــدرش در جوانــی مرتکب 
گناهی شــده )به خدا دشــنام داده(، فرزندانش بیشتر از سی 
و چهار ســال عمر نمی کننــد. به همیــن خاطر کی یــر کگارد با 
عجلــه کتاب هــای مهّمــش را می نویســد. بعد از ســی و چهار 
سالگی، )بیماری تا سرحّد مرگ( را می نویسد و معتقد است: 

»نوشتن، نوعی بیماری است. انقدر می نویسم تا بمیرم.«
*قرآن؛ عصاره ای است از کتاب های مقّدس

گر کی یر کگارد با  کبری دیزگاه درخاتمه گفت: »به نظر من ا ا
قرآن آشنا بود، خیلی بهتر می توانست مسائل را تفهیم و حل 
کند. در قرآن اشــارات زیادی به )فردّیت( شده، در عین حال 
در ماجرای کشــته شــدن نوجوانی به دســت خضر، به علمی 
کــه خداونــد بــه بشــر داده و در ماجــرای حضــرت موســی، به 
مواجهه با خداوند ارجاعاتی داده اســت. از آن جایی که قرآن 
عصاره ای اســت از ترکیب و تفســیر کتاب های مقــّدس قبل 
از آن، پروژه ی کی یر کگارد با اســتناد به آن خیلــی موّجه تر و 
بی اشکال تر می شد. کی یر کگارد مدام در کتاب هایش تکرار 
می کند: »گفت، کرد. کــرد، گفت.« یعنی بــه هرچه می گفت 
عمل می کرد و عملش بــر طبق گفته هایش بــود. قرآن دقیقًا 

مصداق همین جمله است.«    

نشســت نقد و بررســی کتاب »ترس و لرز« با همکاری معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی 
کبری دیزگاه )داستان نویس، منتقد  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با حضور ابراهیم ا
ادبی و پژوهشــگر حوزه  ادبیات(، یحیی شــعبانی )پژوهشــگر حوزه  فلســفه( و علی رضا سمیعی 
)منتقد ادبی و پژوهشگر حوزه  فلسفه( با اشاره به مســئله ی »یاریگری«، مفهوم )دیگری( را در 

نظریات فلسفی کی یر کگارد، به خصوص در کتاب )ترس و لرز( برگزار شد.

گر به فلسفه   ا
کگارد  کی یر 
دقیق تر نگاه 

کنیم، می بینیم 
که او نمی خواهد 

بسازد، بلکه 
می خواهد 

کند.  انتخاب 
چنان که شعار 

وف سقراط  معر
»خودت را 

بشناس.« را 
عوض می کند 

و می گوید: 
»خودت را 

کن.«  انتخاب 
یعنی: انتخاب 

خودت باش. 
بشو، آنچه هستی خودت را انتخاب ݡکن

نقد و بررسی کتاب »ترس و لرز« نوشته  سورن کی یرکگارد
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 حجت االسالم والمسلمین رضایی مسئول دفتر نمایندگی 
کید  ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی با تا
بر نقــش پراهمیــت نظامنامه حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه، گفت: 
کنون دفاتــر حــوزه نمایندگی ولی  براســاس این ســند باالدســتی، ا
فقیه در اســتان ها می توانند برنامه های مــدون نظارتی، هدایتی، 
مشــورتی و فرهنگی خود را براســاس نیــاز و ضرورت انجــام دهند. 
آنچــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان خراســان شــمالی در موضــوع مباحــث نظارتــی شــکل 
ک، اموال و هبه های مردمی اختصــاص دارد. تمام تالش  کنون به موقوفــات، امال می گیرد، ا
ما  بر آن اســت تا عالوه بر حــل مشــکالت و موانع احتمالــی موجود، حــدود شــرعی و قانونی در 

وقفیات و عموم فعالیت های جمعیت هالل احمر رعایت شود. 
ح وقــف و نیــت واقفین در  کیــد بر لــزوم حفظ نیــات واقــف، به نصــب تابلوهــای شــر وی بــا تا
موقوفات استان اشاره کرد و افزود: در خصوص مباحث و هدایای مردمی نیز تالش می شود تا 

این هدایا براساس نیات خیرین در مسیر اصلی خود صرف شود. 
کبــر؟ع؟ جمعیت  وی توجــه ویژه بــرای فعالیت بیــش از پیش هیــات جوانان حضــرت علی ا
هالل احمــر را نمونه بارزی از فعالیت های فرهنگی دانســت و گفت: برگزاری مراســم عزاداری 
ســرور و ســاالر شــهیدان در فضای باز با رعایــت تمامــی دســتورالعمل های بهداشــتی در قالب 
کبر؟ع؟ از جمله فعالیت های موثر این حوزه بود که با اســتقبال  هیات عزاداری حضرت علی ا
بســیار خــوب کلیــه کارکنــان امدادگــران و اعضــای جمعیــت هالل احمــر همــراه شــد.  تــالش 
می کنیم تا بــا بهره گیری از تجربــه خوب همدلــی گروهی، فعالیــت این هیات را بــرای تمامی 

مناسبت های مذهبی در طول سال حفظ کنیم. 
حجت االســالم والمســلمین رضایــی بــا تقدیــر از فعالیت هــای انسان دوســتانه جوانــان و 
خدمات عام المنفعــه آنها، اردوی جهادی و موفق در منطقه کال شــور و جــرگالن با حضور 50 
عضو کانون هــای جوانان طالب و همچنیــن 40 عضو کانون طــالب خواهران را یکــی دیگر از 
فعالیت های فرهنگی تاثیرگذار جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی برشــمرد و افزود: در این 
اردوی جهــادی عــالوه بــر فعالیت هــای عمرانــی و کارگاهــی، خواهران طــالب نیز نســبت به 
فعالیت های پشــتیبانی و همچنین برگزاری کالس های معرفتی دینی اقدام کردند. برگزاری 
مسابقات فرهنگی با موضوعات و در مناسبت های مختلف تشویق و ترغیب جوانان و حضور 
ح کمک های مومنانه نیز از دیگر فعالیت های فرهنگی دفتر  در کنار آنان برای مشارکت در طر
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان خراســان شــمالی بود که حجت االسالم والمسلمین 

رضایی با آن اشاره کرد.
وی بــا تقدیر از اعضــای کانون هــای طــالب هالل احمــر به منظور تــالش و همراهی ایــن نهاد 
مردمــی در رســیدن بــه اهــداف انسان دوســتانه آن خاطرنشــان کــرد: حضــور این عزیــزان در 
برنامه ریزی تب ســنجی مبادی ورودی شــهرها، تغســیل و تدفین بیمــاران کرونایی و کمک 
به کادر درمان، تنها بخشی از خدماتی است که از سوی اعضای کانون های طالب به جامعه 

ارائه شده است.

     برنامه ریزی برای تشكیل تیم واکنش سریع طالب
کید بر اهمیت مســئله   مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در هالل احمر خراســان شــمالی بــا تا
کنش ســریع  آموزش امداد و کمک های اولیه ویژه طالب، از برنامه ریزی برای تشــکیل تیم وا
طالب عضو جمعیت هالل احمر خبر داد و گفت: در تالش هســتیم تا با تعامــل موثر و کارآمد با 
حوزه های علمیه و براســاس رســالت جمعیت هالل احمر این آموزش ها را برای خانواده های 

طالب نیز برگزار کنیم.    

در هالل احمر خراسان شمالی انجام شد

برنامه ریزی برای تشکیل
نظارت بر وقفیات از  تیم واݡکنش سریع طالب

اولویت های دفتر نمایندݡگی 
ولی فقیه ݡکرمان است

تعامل با حوزه های مختلف 
هالل احمر، رمز موفقیت در 

فعالیت ها است
تــالش و نظــارت بــرای احیــاء 
موقوفات در جهــت نیت واقف 
از وظایــف مهــم حــوزه نمایندگــی ولــی 
حجــت  اســت.  هالل احمــر  در  فقیــه 
االســالم و الســلمین ســجادی با تشریح 
فعالیت های حــوزه نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر در زمینــه موقوفــات، هالل احمــر اســتان 
کرمان را یکی از بزرگترین استان های برخوردار از موقوفات دانست 
و گفت: فعالیت بیمارستان ویژه نیازمندان، مرکز خدمات درمانی، 
زایشگاه و همچنین پرورشــگاه دختران از مهمترین فعالیت هایی 
اســت که با نظارت بر نحوه انجام آنها از ســوی دفتر نمایندگی ولی 
فقیــه در هالل احمر اســتان کرمان در حــال ارائه خدمت بــه مردم و 

به عنوان وقفیات جاری است. 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر اســتان کرمان با 
اشــاره بــه وقفیــات موضــوع در شهرســتان رفســنجان این اســتان 
افزود: در ســنوات گذشــته درآمد حاصــل از این موقوفــات با هزینه 
کرد آنها برابری می کرد، لیکن در ســال گذشته با پیگیری و همدلی 
تمامی حوزه ها، این موقوفات، به درآمدهای مطلوب دست یافته 
اســت. حجت االســالم و المســلمین ســجادی بــه ســنددار نمودن 
50 مــورد وقف در اســتان کرمان اشــاره کــرد و گفت: نظــارت بر این 
وقفیــات از اولویت فعالیت هــای نظارتی دفتر نمایندگــی ولی فقیه 

در هالل احمر استان کرمان است. 
وی در بخش دیگــری از این گفتگــو، کرمان را پهناورترین اســتان 
کشــور دانســت و تصریــح کــرد: علی رغــم فاصله هــزار کیلومتــری از 
شهرســتان های شــمالی و جنوبــی ایــن اســتان، برنامــه بازدیــد از 
پایگاه های امداد و نجات به منظور سرکشی و دیدار چهره به چهره 
بــا نجاتگــران کــه درقلب حــوادث بــه همنوعــان خدمــت می کنند 
همــواره در دســتور کار ایــن دفتــر قــرار دارد. همفکــری، همیــاری و 
ح هایی همچون کاروان های سالمت ویژه رسیدگی  همراهی با طر
بــه مناطــق محــروم، توزیــع بســته های کمــک معیشــتی در بیــن 
نیازمنــدان واقعــی و پیشــبرد مباحث فرهنگــی معرفتی بــا جوانان 
عضو جمعیت هالل احمر اســتان، برخی از مهمترین فعالیت هایی 
بود که مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان کرمان در مســئله همکاری بــا حوزه های مختلــف هالل به 
آن اشــاره کرد و گفــت: یکــی دیگــر از برنامه هایــی که از ســوی این 
دفتر پیگیــری می شــود برگزاری نشســت ها و جلســات بــا خیرین و 
کز بــزرگ تجــاری و صنعتی بــه منظور جــذب و کمک  صاحبان مرا

برای خدمت به نیازمندان است.    

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی 
فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
استان آذربایجان شرقی حجت االسالم 
و المســلمین واعظــی گفــت: از ابتــدای 
امســال و در طــول حــدود 6 مــاه تمامی 
و  سرکشــی  مــورد  اســتان  پایگاه هــای 
بازدید قرار گرفته است.   وی انجام فعالیت های گسترده فرهنگی 
را از مهمترین اقدامات 6 ماهه اول دانســت و تصریح کرد: تشکیل 
و راه انــدازی گروه های مختلف فرهنگــی تعاملی با هــدف ترویج و 
گســترش معارف و شــعائر دینــی، پیــام هــای معرفتــی و فرهنگی از 
جملــه ایــن فعالیت هاســت. همــکاری در فعالیت های جهــادی و 
مناســبتی بــا بســیج و بهره گیــری از ظرفیــت حوزه هــای علمیــه و 
کانون های طالب، مشــارکت در فعالیت های اجتماعی خانه های 
هــالل در سراســر اســتان و همچنیــن برگــزاری جلســات مشــترک با 
خیرین به منظور جذب کمک های نقــدی و غیرنقدی برای توزیع 
در بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده از پاندمی بیماری کووید 
از فعالیت های دیگری بود که مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی به آن اشاره کرد.
حجت االســالم و المســلمین  واعظی رمز موفقیت و نتیجه بخشی 
کــرد:  کیــد  فعالیت هــای فرهنگــی را اســتمرار و صبــر دانســت و تا
همکاری همه حوزه ها به ویژه در دو سال اخیر در مباحث فرهنگی 

و بستر فضای مجازی پیگیری می شد بسیار ارزشمند است.
 وی در بخــش دیگر ایــن گفتگو به راه انــدازی 30 کانــون طالب در 
اســتان آذربایجان شــرقی اشــاره کرد و افزود: آموزش و آماده  سازی 
طالب بــرای رویارویی بــا حــوادث و ســوانح در کنار ســایر نیروهای 
امدادگر همواره در دســتور کار حوزه نمایندگی ولی فقیــه بوده که با 

استقبال حوزه ها و مدارس علمیه نیز همراه است.
 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر آذربایجان 
شــرقی در ادامــه بــه فعالیت هــای گســترده کانون هــای طــالب در 
موضوعات اجتماعی به ویژه در مسئله بیماری کووید 19 اشاره کرد 
و گفت: حضــور این عزیزان در کنــار کادر درمان در بیمارســتان ها و 
همچنیــن فعالیت در امر تدفین و تغســیل متوفیان ناشــی از کرونا، 
از فعالیت هــای بــارز ایــن کانون هــا از ابتــدای شــروع ایــن ویروس 
منحوس بوده اســت. وی در پایان به حضــور طالب عضو جمعیت 
هالل احمر در مسئله ســاخت و ساز منازل مســکونی آسیب دیدگان 
ناشــی از زلزله ورزقان اشــاره کرد و گفت: اینگونه فعالیت ها در کنار 
مباحــث فرهنگــی معرفتــی می توانــد زمینه ســاز همدلــی، اتحــاد و 

هماهنگی بیشتر برای خدمت به مردم شود.    

حجت اإلسالم و المسلمین واعظی:حجت االسالم و السلمین سجادی:

سیره ائمه اطهار؟ع؟ 
باید در جامعه

ساری و جاری شود
دفتــر  مســئول 
نمایندگــی ولــی 
جمعیــت  در  فقیــه 
اســتان  هالل احمــر 
اردبیل گفــت: باید برای 
کــردن  و جــاری  ســاری 
ســیره ائمه اطهار؟ع؟ در جامعه بیشتر تالش کنیم. 
حجت االسالم والمســلمین ســید علی فاطمی نیا در 
جلســه شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر استان 
گــر ترویج دین با  اردبیل بــا بیان این مطلــب افزود: ا
رعایت اخــالق و ســیره ائمه انجام شــود، مــردم هم 
همراهی می کنند. وی بــا بیان اینکه مــدارا کردن با 
برادران دینــی از فرمایشــات ائمه اطهار؟ع؟ اســت، 
تصریح کرد: باید نسبت به شــیطنت های دشمنان 
دین مبین اسالم به ویژه در جهت تفرقه افکنی بین 
برادران مسلمان توجه داشت. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر اســتان اردبیل هم در این نشست گفت: 
هر چقدر کار فرهنگی انجام شــود، باز هــم جای کار 
در ایــن حــوزه وجــود دارد. عــزت اهلل ضربــی اضافــه 
کرد: کارهای فرهنگی در همه رویکردها موثر است و 
همه کارهای انجام شده توسط جمعیت هالل احمر 
بــه نوعــی کار فرهنگی اســت و جامعــه به ایــن کار و 
نگــرش فرهنگــی نیــاز دارد. الزم بــه ذکــر اســت، بــه 
مناســبت گرامی داشــت هفتــه وحدت، فضاســازی 
محیطی، برگزاری جشــن وحدت، ارائه کمک های 
مومنانه و کاروان ســالمت، ادای احترام و غبارروبی 
قبور مطهــر شــهدا و دیدار بــا خانواده معظم شــهدا و 
ایثارگران اهل تســنن، تفســیر ســوره محمد و زیارت 
حضــرت رســول؟ص؟ و برگــزاری جلســات بصیــرت 
افزایــی از برنامه هــای جمعیــت هالل احمــر اســتان 

اردبیل است.    

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر اردبیل ضمن گرامیداشت

هفته وحدت:



هــــــــاللهــــــــاللهــــــــالل هــــــــالل

7677  مشاره 28     آذر  1400آذر  1400     مشاره 28

حجت االســالم والمســلمین محمــد انصــاری، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
هالل احمر خوزســتان از روستاهای زلزله زده شهرســتان اندیکا بازدید کرد و از نزدیک 

در جریان مناطق آسیب دیده از زلزله قرار گرفت. 
وی در ایــن بازدید عالوه بر بررســی آخرین وضعیت خدمت رســانی و امدادرســانی و همچنین 
مشــکالت موجود، بــا مــردم و آســیب دیدگان از زلزلــه این شــهر نیز گفت وگــو کرد و ضمــن ابراز 
همدردی با زلزله زدگان و ابالغ ســالم نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به مردم آسیب 

دیده، پیگیر رفع مشکالت آنان شد. 

توسط مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر خوزستان صورت گرفت

بازدید از مناطق زلزله زده 
شهرستان اندیݡکا

بازدید مسئول دفتر نمایندݡگی 
هالل احمر قم از پایݡگاه های 

امداد و نجات جاده ای
حجت االســالم والمســلمین فقیه مســئول دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه و جمعی از مســئولین جمعیت هالل احمر اســتان 
قــم در ادامــه ی بازدیدهــای خــود از پایگاه هــای امــداد و نجــات 
جاده ای استان، در پایگاه امداد و نجات جاده ای سلفچگان حضور 
یافت و ضمن تقدیر از تالش امدادگران و نجاتگران این پایگاه  بیان 
کرد: به امدادگــری با نگــرش امانتی که خداوند به شــما داده اســت 
نگاه کنید و سعی و تالش کنید همواره آن را محفوظ بدارید.  در این 
شــهر  امــام جمعــه  کتابچــی  والمســلمین  بازدیــد حجت االســالم 
سلفچگان نیز حضور داشــتند.  الزم به ذکر است مسئولین جمعیت 
هالل احمر استان قم در بازدیدهای قبلی خود، در پایگاه های امداد 
و نجــات جــاده ای ابــوذر فاتح گرمســار و شــهید صابری شهرســتان 

جعفرآباد حضور داشتند و این بازدیدها ادامه خواهد داشت.    

جعفــری  والمســلمین  حجت االســالم   
گفت: دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان 
چهارمحال و بختیاری تالش می کند تا با برگزاری 
گفت وگوهــای مشــترک بــا  سلســله نشســت ها و 
تمامی حوزه ها به اجماع واحد برمبنای نیاز اعضا 
کارکنــان مجموعــه در خصــوص برنامه هــای  و 
فرهنگی رســیده و ســپس اقدام به اجرای آن نماید. مســئول دفتر نمایندگی 
کید بر  ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان چهارمحــال و بختیاری بــا تا
اینکه نگاه این مجموعه در هالل احمر اســتان براساس منویات مقام معظم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( در بیانیــه گام دوم انقــالب، بهره گیــری از ظرفیــت 
جوانان و توجه ویژه به تربیت دینی و معرفتی این نســل اســت، افزود: تالش 
کارآمــد بــا تمــام معاونت هــا،  شــده اســت تــا بــا برقــراری ارتباطــی موثــر و 
همکاری هــای الزم صــورت پذیــرد. حجــت االســالم والمســلمین جعفــری 
تصریح کــرد: فضــای فکــری و محتوایــی تمامــی فعالیت هــا و برنامه های 6 
ماهه ابتدایی امسال که به تربیت و پرورش کارکنان، اعضا و به ویژه جوانان 

می پرداخت، اصل فرهنگی  داشت.

     فعالیت ۸ کانون طالب هالل احمر در چهارمحال و بختیاری
وی با اشــاره به فعالیت 8 کانون طالب جمعیت هالل احمر در سراســر استان 
خاطرنشــان کــرد: در چهارمحــال و بختیــاری 300 طلبــه بــرادر و 176 طلبــه 
خواهر عضــو کانون های طالب هســتند که در برنامه هــای مختلف جمعیت 
به ویژه فعالیت های فرهنگی حضوری چشــمگیر و موثر داشــته اند. مسئول 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان چهارمحــال و 
کید بر ضــرورت تالش همه  جانبــه به منظور کمک به پرســنل  بختیاری بــا تا
و کادر درمــان بــرای مقابله بــا بیمــاری کرونــا افــزود: در همین زمینــه 5 گروه 
کــز درمانی و خدمت  طالب حــوزه جمعیت در صورت نیــاز آماده حضــور در مرا
به همنوعان خود هســتند. حجت االســالم والمســلمین جعفــری بهره گیری 
از ظرفیــت کانون های طــالب در زمینــه احیای فریضــه امر به معــروف و نهی 
از منکــر و همچنین کمک بــه جمــع آوری نــذورات و هدایای مردمی و بســته 
ح  بنــدی و توزیــع بیــش از 7500 بســته کمــک معیشــتی در قالــب اجــرای طر

مومنان را از دیگر فعالیت های کانون طالب در این استان دانست.

     توجه به فعالیت های فرهنگی در بستر فضای مجازی
کید بر نقــش پراهمیت بیان مســائل فرهنگی در بیــن کارکنان اعضا  وی با تا
و خانواده های آنان تصریح کرد: انتشــار محتوای فرهنگــی در قالب پیام ها، 
عکس نگاشــت ها و ویدیو کلیپ ها تجربه خوبی بود که مورد استقبال بسیار 
زیاد قــرار گرفت. مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در اســتان چهارمحال و 
بختیــاری یکی دیگــر از فعالیت های مهــم این حــوزه در هالل احمر اســتان را 
پیگیری مطالبات پیشنهادات و انتقادات و مشکالت امدادگران پایگاه های 
امداد و نجات دانســت و خاطر نشــان کرد: بازدیدهای مستمر ائمه جماعات 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

فضای فݡکری و محتوایی 
برنامه های ما فرهنݡگی است

در جریان ایــن بازدیــد مردم ایــن مناطــق نیز ضمن تشــکر از 
امدادرســانی ها، بــه بیــان مشــکالت و کمبودهــا پرداختند. 
در این بازدیــد، رئیس شــعبه هالل احمــر اندیکا نیز گزارشــی 
از فعالیت هــای جمعیــت هالل احمر به ویــژه در حــوزه امداد 
و خدمت رســانی ارائه کرد. در ادامه مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر خوزســتان با حضور در قرارگاه شــهید 
حســین پــور، بــا فرمانــده ســپاه ولیعصــر؟جع؟ خوزســتان، 
سردار شاهوارپور و ســرهنگ زبیدی مسئول بسیج سازندگی 
سپاه حضرت ولیعصر؟جع؟ خوزستان دیدار و گفت وگو کرد 
و از زحمات نیروهای جهادی، بســیجی و سپاهی در خدمت 

به مردم آسیب دیده از زلزله تشکر و قدردانی کرد. 
امــام  کوهســتان  و  امــداد جــاده  پایــگاه  از  همچنیــن وی 
جــواد؟ع؟ منطقــه تــاراز، واقــع در مرتفع تریــن و دورتریــن 
منطقــه خوزســتان دیــدار کــرد. حجت االســالم والمســلمین 
محمــد انصــاری، در ایــن بازدیــد بــا امدادگــران و نجاتگران 
حاضر در مناطق زلزله زده اندیکا نیز دیــدار و گفت وگو کرد و از 
زحمات شــبانه روزی امدادگران قدردانی کــرد و گفت: تالش 
شــما در یاری این مردم مصیبت دیده بســیار با ارزش است و 

زبان قاصر است که بخواهد از شما تشکر کند. 

     همكاری در حل مساله بحران آبی استان 
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر خوزســتان 
مشــارکت در برگزاری مراســم اربعین حســینی، همــکاری در 
حل مساله بحران آبی اســتان، رســیدگی به امور زلزله  زدگان 
اندیــکا و برگــزاری مراســم های مناســبتی و... را از جملــه 

فعالیت های این دفتر در دو ماه اخیر برشمرد. 
وی یکــی از برنامه هــای اصلــی ایــن مجموعــه را رســیدگی 
بــه اقشــار محــروم دانســت و افــزود: بســته های معیشــتی 
ویــژه کرونــا در ایــن دوره نیز بــه ماننــد ماه های قبل توســط 
خانه هــای هــالل و خیرین داوطلــب توزیع شــد که بــا توجه 
به آغاز ســال تحصیلی تهیه لــوازم التحریر نیز بــرای مناطق 
محروم و بــه ویژه مناطق زلزلــه زده مورد توجه قــرار گرفت و 

ح مشارکت جدی داشته اند. کانون های طالب در این طر
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر خوزســتان 
یکــی دیگــر از فعالیت هــای اخیــر دفتــر نمایندگی ولــی فقیه 
در هالل احمــر خوزســتان را مشــارکت در برگــزاری باشــکوه 
اربعین حســینی عنوان کــرد و افــزود: در طول این مراســم از 
پایانه هــای مــرزی شــلمچه بازدیــد و از اعضــا و داوطلبانــی 
ح غربالگــری زائریــن در پایانــه   مــرزی فعالیــت  کــه در طــر
می کردند، قدردانی شد، ضمن آنکه در این بازدید ها مراتب 
قدردانــی نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر به این 
عزیزان ابالغ گردید. بازدید از مناطق زلزله زده و مشارکت در 
ح  آب  رســانی مناطق درگیر خشکســالی از دیگــر اقدامات  طر
این مجموعــه در دو مــاه اخیــر بوده اســت که مســئول دفتر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمر خوزســتان به آن اشــاره 
کرد و گفــت: در جهت رفع مشــکالت مردم در ایــن دو حادثه 
دیدارهــای مختلفــی با مدیــران و مســؤالن اســتانی از جمله 
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در خوزســتان صــورت گرفــت و 

اقدامات مربوطه پیگیری و دنبال شد.    

کید و  از این پایگاه ها و دیدار چهره به چهره با امدادگران از برنامه های مورد تا
پیگیری این حوزه است. 

حجت االسالم والمسلمین جعفری افزود: همچنین به منظور تقویت روحیه 
و ایجاد انگیزه در بین امدادگران جوان و داوطلبان عضو جمعیت هالل احمر 
برگزاری مســابقات متعــدد فرهنگی معرفتی نیــز از دیگــر فعالیت های جمعی 
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان چهارمحــال و 

بختیاری است.

     آموزش، جزء جدایی ناپذیر فعالیت در هالل احمر است
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و 
کید بر لزوم پیگیری و اجرای برنامه هــا، از آموزش 70 درصدی  بختیاری با تا
جامعه طــالب عضو جمعیت هالل احمر اســتان خبــر داد و افــزود: با همکاری 
مطلــوب معاونــت آمــوزش در برخــی شهرســتان ها بــه زودی شــاهد برگزاری 
آموزش های تخصصی ویژه کانون های طالب خواهیم بود. حجت االســالم 
کیــد بــر برگــزاری نشســت های  والمســلمین جعفــری در پایــان بــار دیگــر بــا تا
مختلف با همه حوزه ها و معاونت ها به منظور ارائه خدمات مطلوب و تقویت 
روحیه هم افزایــی و کار گروهی خاطرنشــان کرد: بــا این نگاه و بــا ابتکار دفتر 
کنــون فرصتی فراهم  نمایندگی ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری ا
شــده اســت تــا معاونت هــای مختلــف جمعیــت ضمــن حضــور در جلســات 
هیــات مدیــره بــه بیــان گزارش هــای فعالیت هــای خــود پرداخــت و زمینــه 

همکاری های بیشتر فراهم شود.    
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 توانمندسازی مددجویان
 اولویت طرح های داوطلبانه

بازدید مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در سازمان داوطلبان هالل احمر از طرح نذر آب چهار

ح نــذر آب چهار با هــدف تامیــن آب پایدار در اســتان های محروم جنوبــی اجرایی  طر
می گردد. به همیــن منظور مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در ســازمان داوطلبان 
ح نــذر آب چهــار در شهرســتان هیرمنــد بازدیــد کــرد و چالــش اصلی اســتان  هالل احمــر از طــر

سیستان و بلوچستان را حل معضل خشکسالی در این منطقه دانست. 
حجت االســالم  والمســلمین ســید مهدی موســوی نیا  در ســفر یک روزه به همراه تیم جهادی 
هالل احمــر اســتان مازنــدران و به منظــور ارزیابــی از فعالیت های انجام شــده، به شهرســتان 

هیرمند سفر کرد و با مدیران استانی دیدار و گفت  وگو نمود. 
کید بر اهمیت مســاله  مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســازمان داوطلبــان هالل احمر با تا
ح نذر آب چهــار تا حدودی  ح هــای داوطلبانه، گفــت: در طر توانمندســازی مددجویان در طر
به این موضوع مهم پرداخته شده اســت، اما نیاز و چالش اصلی استان سیستان و بلوچستان 
کید داشــتند، حل معضل خشکسالی در این منطقه است، که با  که مدیران استانی نیز بر آن تا
احیاء تاالب ها و چاه ها قابل حل اســت و باید به شــکل علمی و اصولی این موضوع در اولویت 

مسئوالن قرار گیرد. 
حجت االســالم  والمســلمین ســید مهــدی موســوی نیا ضمــن قدردانــی از خیــران و داوطلبان 
ح نذر آب چهار، عملکرد این جهادگران را مثبت ارزیابی و خاطر نشــان  مشــارکت کننده در طر
کــرد: مطالبه مــردم سیســتان و بلوچســتان فعالیت هــا و اقدامــات گســترده تر و جامع تر اســت 
و باید مســئوالن امر به صورت جدی ایــن مطالبه را پیگیــری کنند.  بنابه گفته مســئول دفتر 
نمایندگی ولی  فقیه در ســازمان داوطلبان هالل احمر، حل چالش خشکسالی ثمرات بسیاری 

همچون رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال را برای مردم سیستان و بلوچستان به دنبال دارد. 
ح مشارکت جهادگران استان مازندران در شهرســتان هیرمند 121 تانکر آب، 3300 کیلو  در طر
آرد، 3000 قوطی کنسرو ماهی و کنســرو لوبیا، 80 دســتگاه تصفیه آب، 20 هزار ماسک و 2000 
ژل ضدعفونی، 200 بسته غذایی، 300 کیلو برنج، 200 تخته پتو، 400 کیف مدرسه به همراه 
کنان منطقه به ارزش  400 بسته لوازم التحریر و مقادیر متنابهی از ســایر ملزومات مورد نیاز سا
ح نــذر آب 4، میان هموطنان متاثر از خشکســالی و  5 میلیارد و 770 میلیون ریــال درقالب طر

کرونا توزیع شده است.
جمعیــت هالل احمــر بــا توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی و 
رســالت ذاتی صیانت از کرامت انســانی و پاسداشت فرهنگ 
کنــون ســه برنامــه ملــی را تحــت عنــوان نذر  بشردوســتی، تا
آب بــرای کمک به آســیب دیــدگان از خشکســالی در اســتان 

سیستان و بلوچستان به اجرا درآورده است.
 گفتنــی اســت برنامــه نــذر آب 4 از 17 تــا 20 مهــر بــا حضــور 
تیم های مجهز داوطلبــان جمعیت هالل احمــر مازندران در 

شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان اجرا شد.
سیستان و بلوچســتان به دلیل بروز خشکســالی افزون بر 20 
سال و وزش بادهای موسمی 120 روزه و مونسون )بادهایی 
که شبیه به نســیم دریا بوده، اما ســرعت وزش آنها شدیدتر و 
هماهنگ تر اســت و در زمان هــای خاصی از ســال نیز جریان 
دارنــد( در دریــای عمــان و ســواحل چابهــار همــواره بــا بادها 
و توفان های شــدید و گــرد و غبار روبه رو اســت که گاه ســبب 
کاهــش دیــد و آلودگــی هــوا بیشــتر از 20 برابــر حــد اســتاندارد 
می شود. اســتان سیســتان و بلوچستان به ســبب گستردگی 
زیاد )11.5 درصد گستره کشور( و موقعیت جغرافیایی و آب و 
هوایی از جمله استان هایی اســت که احتمال وقوع چندین 
مخاطــره طبیعی بــه طــور همزمــان در آن محتمل اســت. در 
شمال این اســتان تندبادها و گرد و غبار شدید و خشکسالی، 
در مرکز ســیل و زلزله و در جنوب نیز احتمال وقوع ســونامی و 
دمای زیاد هوا معموال تا بیش از 50 درجه و ریزش باران های 

فصلی و جاری شدن سیل های مقطعی وجود دارد.    
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فرصت شرکت در مسابقه پیامکی 
شماره  گذشته ماهنامه »مهروماه«

تا  پایان دی ماه تمدیدشد.
به دلیل تأخیــر در هماهنگی هــای مربوط به 
چاپ که نسخه فیزیکی آبان ماه )شماره 27( 
دیرتر از موعد به دست مخاطبان رسیده است، مهلت 
شرکت در مســابقه شــماره های 27 و 28،  تا دهم 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. 

با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
درجمعیت هالل احمر استان هرمزگان صورت گرفت

بازدید روستا به روستا 
از مناطق زلزله زده 

هرمزݡگان
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی 
فقیــه درجمعیــت هــالل احمــر، »مــزراء«، »ســرزه«، 
»رضوان« ، »بگود والور«،» قطب آباد«، »گهره«، »ذرتوباال«، 
»ذرتوپاییــن«، »گیشــان«، »آب شــیرین«، »آبقلمــو« و »آب 
زمینو« از جمله  روســتاهایی بوده اســت که در هفته گذشــته 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه از نزدیک مشکالت مردم و 

نحوه امدادرسانی را رصد کرد.

حجت االســالم شــهابی در این بازدیدها بــا مــردم و دهیاران 
روســتا به گفت وگو پرداخت و میــزان رضایت منــدی مردم از 
نحوه امدادرسانی جمعیت هالل احمر را  ارزیابی کرد و ضمن 
تجلیــل از  گروه های امــدادی و جهادی مســتقر ، مشــکالت 

ح شده را مورد بررسی قرار داد. مطر
بر اســاس گزارش های دریافتی، روزانه 200 نفر از نجاتگران 
و امدادگران جمعیت هالل احمر هرمــزگان در منطقه  متاثر از 
کنون  زمین لرزه حضور داشــته و درحــال خدمت هســتند و تا
هم 6 هزار دســتگاه چــادر، چهار هــزار تخته پتو و یــک هزار و 
500 تخته موکت از ســوی جمعیت هالل احمر هرمزگان بین 

خانوارهای آسیب دیده در اثر زمین لرزه توزیع شده است.
گفتنی اســت شــهر فیــن هرمــزگان در شــمال غربی در فاصله 
95 کیلومتری بندرعباس قــرار دارد و دو زلزله بــه بزرگی 6.4 
و 6.3 ریشــتر بعــداز ظهــر روز یکشــنبه 23 آبــان، بخش فین 
بندرعباس را لرزاند.خدمت در آن نیز دارای قداســت اســت، 
جوانان جمعیت هالل احمر در تمامی صحنه های خدمت و 

حادثه در صف اول حضور دارند.   



مسابقهپیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و 

به سامانه 3000486644   ارسال كنند.
پاسخ شــما باید یك عدد 8 رقمی باشد 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 دو  گزینه شماره 4 و در سؤال سه  گزینه 
 241 شماره1 و... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود: -----
ضمنا همراه عددهای ارسالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا   10   دی

امیرالمومنین على ؟ع؟ در پنجمین بخش از وصف خداوند تبارک به چه ویژگى اشاره مى فرمایند؟01

4( سرسلسله هستى 3( واجب الوجود      2( حاکم و مالک      1( بدون هیچ شریک و همتا     

از نظر رهبر معظم انقاب عرصه فعالیت دین مبین اسام چیست؟02
4( اخاق و ایمان 2( مسائل الهى و دینى      3( زندگى فردی         1( تمام گستره زندگى بشر        

حضرت زینب؟س؟ در وقار همانند چه کسى بودند؟03
1( حضرت فاطمه  ؟س؟                2( حضرت محمد؟ص؟                3( حضرت خدیجه ؟س؟                4( حضرت على؟ع؟

داستان قارون مربوط به زمان کدام پیامبر؟ص؟  است؟04
1( حضرت ابراهیم؟ع؟                  2( حضرت عیسى؟ع؟                         3( حضرت یوسف؟ع؟                            4( حضرت محمد ؟ص؟

05

06

کتاب »چه کسى ماشه را چکاند« در راستای تبیین چه موضوعى به رشته تحریر درآمده است؟07
1( ارتباط ایران و آمریکا                 2( جنگ تحمیلى                 3( سیاست خاورمیانه                 4( خصومت آمریکا با ملت ایران

موضوع محوری فیلم »تومان« چیست؟08

1(مشکات جوانان                 2(اعتیاد به قمار                 3( داستان یک سوارکار                 4( شرط بندی روی مسابقات اسب دوانى

َفَا ُتْبِصُروَن« ناظر  بر چیست؟
َ
نُفِسُکْم أ

َ
آیه شریفه »َوِفٓى أ

2( قدرت خداوند               3( ابدی بودن خداوند       4( معرفت خالق هستى 1( قهر الهى     

ْحَاِمَها َتْنَسِلخ « از کدام یک از پیشوایان دینى است؟
َ
َواِئَها َکَلْیَلٍة ِبأ

ْ
حدیث »َفَصْبرًا َعَلى ُدْنَیا َتُمّرُ ِبَل

1( امیرالمومنین؟ع؟                 2( حضرت محمد  ؟ص؟                  3( امام حسین؟ع؟                 4( امام صادق؟ع؟


