
مــاهــنــامـــه  فــــرهـــنـــگی،   اجــتــمــاعی   

جـمعـیــــــت هــــــالل احــــمـر 
حـــوزه نمایندگــی ولی فقیه

لــــال
هــــ

وادب
گ

رهن
ف

تــــرت
عــــ

تاریخ
قویم

ت

سالم
زندگی

رمــشــق
سـ

شمــــاره

30
هالل

      Jan -   Feb    2022   |       1443    ســال هفتم     |    شماره   30      |     بهمن   1400     |     جمادی الثانی-  رجب

شماره پیاپی  66

کودݡکان و ارتباط اجتماعی
  مشارݡکت به جای دستور
مادران ݣݣآسمانی
شادی آفرین باشید
  اهمیت استقالل

والدت حضرت زهرا؟س؟ مبارک باد

ما را دنبال کنید؛  چاپ رایگان تبلیغ برای مخاطبان  r c s _ m e h r o m a h

مهمترین شاخصه های
 فرزندپروری در سیره معصومین

بیت تر جهاد 



حیِم ِمفتاُح ُكّلِ ِكتاٍب؛ حمِن الّرَ بسِم الّلِه الّرَ

بسم الّله  الرحمن الرحیم، كلید هر نوشته  اى است.

مکاتیب الرسول ج 1، ص 56

گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
نگارگری، اثر: رضا بدرالسماء - 1397



  مدیر هنری: 
روح اله یاقوتی

  صفحه آرایی:  
دفتر مشکاة هنر

  چاپ:  
واژه پرداز  اندیشه

  عکس جلد:  حسن الماسی
   دبیر  هالل:حسام خراسانی

  با سپاس از همراهی: 
مسئوالن محترم  دفاتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان ها

  مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی

  زیرنظر شورای سردبیری
  معاون سردبیر:

 فرناز  فرجی
  صاحب امتیاز: 

حوزه نمایندگی ولی فقیه

  مدیر  اجرایی: 
 فیروز شیخی
  همکاران:

مجید صالحی، محمد جواد کسمایی،شایان ضیایی
 محمدرضا بختیاری، فرناز رخشنده، حمید پورصمیمی
محمد جهان شاهی، نازنین رشیدبیگی،محمود اورعی

شماره  30.بهمن   1400.  ســال هفتم.  شماره پیاپی 66
جمادی الثانی-  رجب    1443.    ژانویه-فوریه    2022 

جمعیت هالل احمر
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی با رویكرد  دینی جمهوری اسالمی ایران

 مهر  و ماه    از نوشته ها، پیشنهادها و انتقادهای  شما استقبال می كند.
لطفًا مطالب خود را به نشانی    mehromah.helal@gmail.com    ارسال فرمائید.

نشانی: خیابان ولیعصر؟جع؟. باالتر از میرداماد. نبش خیابان رشید یاسمی
                   شماره 1362. ساختمان صلح        |           كدپستی:       1517813511

                       سامانه پیامكی: 3000486644           |           تلفن: 88201136

هـــــــــــالل

سلطه واقعی قدرت ها سلطه فرهنگی است  | 6

رو  به   ݣݣݣمردم پشت  ݣݣبه  ݣݣبیگانه | 8

تبّری ݣݣݣاز سلطه گران ݣݣبین المللی  | 10

اهمیت استقالل  | 12

شادی آفرین باشید | 20

عدالت خواهی  |  22

پرچم استوار ایمان  | 23

کن چنانکه دوست داری  نیکی 
کنند | 24 به تو نیکی 

رضایت پروردگار رضایت من است  | 28

بهترین روش ساختن نسلی سعادتمند  | 29

اول همسایه  | 30

مادران ݣݣآسمانی  | 32

ع قیامت  | 34  سرمشق همه تا طلو

سمیه آسمان بزرگ | 36

علم و عفاف  | 38

ل محبت  | 40 زمزم زال

راهکارهای طالیی برای مقابله با بی حوصلݡگیاستقالل، ݣݣزمینه ساز  ݣݣآزادی

به حجم تنگ غزل جا نمی شود خورشیدجهاد تربیت

معرفی 8 کتاب در حوزه اتقالب اسالمی وابستگی فقط به خدای تبارک و تعال

ݡگوهرشاد؛ الماس درخشان ایران  | 42

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد  | 44

مشارکت به جای دستور  | 46

کودݡکان و  ارتباط اجتماعی   | 48

ترݡکیب شناخت، عالقمندی و توانمندی  | 49

گیاهان دارویی | 52 کاهش سرفه با 

نابغه ݣݣجوان ݣݣجنگ   | 54

اسالم، تنها راه حل است   | 55

آرزوهای بزرگ آقای نویسنده   | 56

فردا شکل امروز نیست  | 62

 حمایت مراجع و علما اعتباری ویژه
برای هالل احمر است  | 66

 ارتقاء فرهنگ دینی 
یک ضرورت در هالل احمر  | 70

نجات و بندگی  | 72

کشور  | 73 امدادرسانی به سیل جنوب 

شهدا چراغ راه ما هستند  | 75

به قلم مخاطبان  | 78

ســـــرمـــــشـــــق

هــــــــــلــــــــــال

عــــــتــــــرت

تــــــــــاریــــــــــخ

فــرهــنــگ و ادب

پدر

مادر

راهــــــــبردراهــــــــبرد

1415

سرمشق

 مشاره  30     هبمن  1400هبمن  1400     مشاره  30

سرمشق

انقالبیون پس از پیروزی دنبال می کنند معنا و مفهوم خاصی 
دارد که در عرصه نظام بین المللی به خوبی آشکار می شود.

کــه  نظــام بین الملــل متشــکل از اجــزاء و عناصــری اســت 
قدیمی تریــن آنهــا دولــت - کشــور اســت. شــخصیت دولت 
از نظــر حقوق بیــن الملــل هم یک شــخصیت اصلی اســت. 

بــه موجــب کنوانســیون مونتــه ویدو مصــوب ســال 1993، 
دولــت بــه عنــوان یــک شــخصیت حقــوق بین الملــل بایــد 
دارای شــرایطی همچون جمعیت دائمی، ســرزمین معین، 

کمیت باشد. حکومت و حا
گــر چه یک  کمیــت به مفهوم قــدرت برتر دولت - کشــور ا حا
مفهوم انتزاعی اســت اما وجود آن از دولت- کشــور تفکیک 
گر از دولت - کشــور ســلب شود  ناپذیر اســت به گونه ای که ا
کمیت  دیگری دولت - کشــوری وجود نخواهد داشــت. حا
بــه عنــوان مهمترین عنصــر تشــکیل دهنده دولت - کشــور 
کمیــت خارجی  دارای دو نمــود خارجــی و داخلــی اســت. حا
یک کشــور که از آن به اســتقالل آن کشــور تعبیر می شــود در 
کمیت  روابــط بیــن دولت هــا نمــود می یابــد. ایــن بعــد از حا
خارجــی دولــت -کشــور مســتلزم نفــی هــر گونــه تبعیــت یــا 
کشــور در برابــر دولت هــای خارجــی اســت.  وابســتگی آن 
کمیــت خارجــی در روابــط متقابــل  دولــت- کشــور دارای حا
خود در ســطح بین الملل بــا دولت - کشــورهای دیگــر کاماًل 
برابر است و به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و برابر 

با دولت های دیگر رفتار می کند.
پیــش نویــس »اعالمیــه حقــوق و تکالیــف دولت هــا« که در 
سال 1949 توســط کمیســیون حقوق بین الملل تهیه شده، 
اســتقالل را به  عنــوان اهلیــت یک دولت بــرای تأمیــن رفاه 
شــهروندان و توســعه خــود بــه دور از ســلطه دیگــر دولت ها، 
کمیــت خارجی دولــت که  گــر چــه حا تعریــف کــرده اســت. ا
نمود آن در اســتقالل کشــور در برابر کشــورهای دیگر است و 
کمیــت داخلی کــه بیانگــر آزادی عمل دولت هــا در قلمرو  حا
داخلی شــان اســت ممکن اســت دو امر جدا به نظر رســد، اما 
در تحلیــل نهایی ایــن دو روی یک ســکه به شــمار می آیند. 
دلیل آن هــم این اســت که دولــت - کشــور بدون اســتقالل 
کمیــت  کمیــت خارجــی نمی توانــد از آزادی عمــل و حا و حا
در داخــل قلمــرو خــود برخــوردار باشــد و بالعکــس دولــت - 
کشــوری کــه فاقــد آزادی عمــل در داخــل قلمــرو خود باشــد 
نخواهــد توانســت در برابــر ســایر دولت- کشــورها اســتقالل 

خود را نشان دهد.
با این مقدمه و روشــن شــدن نقش و جایگاه عنصر استقالل 
کمیــت دولت_ کشــور نقش شــعار  به عنــوان بعــد خارجی حا
»اســتقالل، آزادی، جمهــوری اســالمی« بــه عنــوان شــعار 
محــوری انقــالب اســالمی آشــکار می شــود. اتخــاذ عنصــر 
اســتقالل به عنوان اولین جزء این شــعار به خوبــی بر جایگاه 
کمیت دولت - کشــور صحــه می گــذارد. به عالوه  و نقش حا
از جهت دیگر نشــان می دهد کــه در نظام حکومتــی پیش از 
انقالب که انقالبیون خواستار سرنگونی آن بودند از استقالل 
کشور در مقابل سایر کشورهای جهان که تحقق بعد خارجی 

کمیت دولت- کشور ایران است خبری نبوده است.   حا
چــرا مــردم ایــران در انقــالب اســالمی خــود بــه عنــوان یــک 
حرکت اعتراضــی علیه نظــام حکومتی موجــود چنین نقش 
و اهمیتــی به عنصــر اســتقالل داده اند؟ بــا نگاهی بــه تاریخ 
بــه ویــژه تاریــخ معاصر ایــران بــه خوبی روشــن می شــود که 
موقعیــت اســتراتژیک ایــران و قــرار گرفتــن این ســرزمین در 
محــل اتصــال شــرق و غــرب همیشــه ایــران را مــورد طمــع 

قدرت های خارجی قرار داده اســت. قدرت های استعماری 
و امپریالیســتی وقتــی نتوانســته اند در طــول تاریخ در مســیر 
تجاوزطلبی و کشورگشایی های خود، ایران را از طریق فتح 
نظامی ببلعند شــیوه های دیگری برای نیل به اهداف شوم 
کمان دســت  خود دنبــال کرده که بــه حکومت رســاندن حا

نشانده و از بین بردن استقالل ایران از مهم ترین آنهاست.
ایــن امــر در دوران پادشــاهان بی لیاقــت قاجــار چنــان رایج 
شد که روسیه و انگلیس کشــور را بین خود تقسیم کردند به 
طوری که شــاه ضعیف قاجار کــه در مقابل ایــن قدرت های 
خارجی چاره ای جز تسلیم و رضا نداشت تنها اعتراض خود 
را چنیــن بیــان می کــرد کــه »می خواهــم بــه شــمال مملکت 
بــروم ســفیر روس اعتــراض می کنــد، می خواهــم بــه جنوب 

مملکت سفر کنم سفیر انگلیس اعتراض می کند«.
 ،1907 قراردادهــای  بــا  ایــران  اســتقالل  قاجــار  دوران  در 
1915روســیه و انگلیس و نیز قــرارداد ننگین 1919 به شــدت 
خدشــه دار شــد و قدرت هــای خارجــی کــه تــا آن زمان ســعی 
کمان داشــتند اقدام بــه روی کار  در دســت نشــانده کردن حا
آوردن سلســله پهلوی به عنوان یک سلســله دســت نشانده 
جایگزین سلسله قبلی کردند. دخالت قدرت های خارجی در 
امور ایران در دوران حکومت پهلوی به شدت افزایش یافت 
تا جایی کــه کاپیتوالســیون را کــه ملت یکبــار از ســر گذرانده 

کم کرد. بودند بار دیگر از سوی آمریکا بر این مردم حا
کمیت کشــور در دوران  نبود اســتقالل و نفی بعد خارجــی حا
پهلــوی در مقابــل ســایر کشــورها باعــث شــد تــا ایــن رژیــم 
بــرای ادامــه بقــای خــود بــه اعمــال محدودیت هــا و حذف 
کــه  آزادی هــای مشــروع مــردم روی آورد. از ایــن جاســت 
اهمیــت مقدم داشــتن واژه اســتقالل بــر واژه آزادی در شــعار 
محوری جمهوری اســالمی به خوبی آشــکار می شــود. مردم 
انقالبــی ایــران کــه نفــی آزادی بــه عنــوان مهمتریــن گوهــر 
کمان دســت نشانده می دیدند  انســانی را در نتیجه عمل حا
برای تحقــق آن ابتدا بــه دنبال اســتقالل بودنــد. دلیل این 
کمیت کشــور  امــر هم آن اســت کــه بــا تحقــق اســتقالل و حا
دســت قدرت های خارجی از کشــور کوتــاه می گــردد و زمینه 

ایجاد آزادی فراهم می شود.
تحقق اســتقالل و کوتاه کردن دســت قدرت های خارجی از 
دخالت در امور داخلی ایــران از مهمترین پیامدهای انقالب 
برای کشور ایران است. و حتی منتقدین انقالب اسالمی نیز 
نمی تواننــد ایــن جنبه بســیار مهــم آن را نادیــده بگیرند. به 
دلیل درک درســتی که ملت ایران از نقش و جایگاه استقالل 
در اداره صحیــح جامعــه داشــت شــعار اســتقالل، آزادی، 
جمهــوری اســالمی را از پیش از انقــالب به عنوان یک شــعار 
محوری برگزیــده و پس از پیروزی انقالب بــا پایبندی به آن 
برای دفــاع از کشــور در مصاف نابرابــر با متجاوزیــن خارجی 
کنــون نیز همچنــان با شــور و حرارت  به مقابله برخاســته و ا
روزهای پیــش از انقالب بــدان پایبند اســت. دلیــل این امر 
هم آن اســت کــه ملــت ایــران تحقــق آزادی به عنــوان جزء 
دوم آن شعار و نیز تشکیل جمهوری اسالمی به عنوان نظام 
کمیت بــر سرنوشــت خویش را کــه نتیجه  سیاســی بــرای حا

نهایی انقالب محسوب می شود در گرو آن می داند.   

ل  تحقق استقال
کردن  کوتاه  و 

دست قدرت های 
خارجی از 

دخالت در امور 
داخلی ایران 
ین  از مهمتر
پیامدهای 

انقالب برای 
کشور ایران است. 

و حتی منتقدین 
انقالب اسالمی 

نیز نمی توانند 
این جنبه بسیار 
مهم آن را نادیده 

بگیرند

آزادی استقالل، ݣݣزمینه ساز  ݣݣ
دکترعلی صباغیان

»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« محوری ترین شــعار انقالب اسالمی ایران است 
کنــون نیز پس از  که از مدت ها قبل از پیــروزی انقالب بیانگر خواســت انقالبیون بود. ا
گذشت سال ها از پیروزی انقالب همچنان تعیین کننده خط و مشی نظام جمهوری اسالمی به 
عنوان نظــام سیاســی برآمــده از این انقالب اســت. ترتیب عبــارات این شــعار و مقدم دانســتن 
اســتقالل بــر آزادی هــم از جهــت عواملی کــه موجب انقــالب شــده و هــم از جهت مســیری که 
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     قدم زدن
وقتی بــا احســاس بی حوصلگی و خســتگی مواجه هســتید، 
انــرژی و  افزایــش  قــدم زدن و راه رفتــن می توانــد باعــث 
گــر  هوشــیاری در شــما شــود و بی حوصلگــی را از بیــن ببــرد. ا
امــکان خــروج از منــزل را داریــد و فضــای ســبزی نزدیــک 
منزلتــان هســت، به آنجــا برویــد و بــه آرامی قــدم بزنیــد و اما 
گــر چنیــن امکانــی را در اختیــار ندارید، یک مســیر مســتقیم  ا
را در خانــه برای خود مشــخص کنیــد و چند دقیقــه در طول 
این مســیر قــدم بزنیــد. ایــن کار حــس شــادابی را به شــما باز 

می گرداند.

     پیاده  روی تند
ایــن ورزش هیچ وقــت بد نیســت، حتــی زمانی که خســته و 
بی حوصله هســتید. نیــم ســاعت پیاده روی ســریع به شــما 
کمک می کند تا آرامش، انرژی و ســرزندگی از دست رفته تان 
را مجددا به دست بیاورید. پیاده روی به عنوان یک ورزش 
ج از خانه قابــل انجام  ســبک که هــم در خانــه و هــم در خــار
کنــار بازگردانــدن انــرژی و شــادابی می توانــد بــه  اســت، در 

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از مشاغل به دورکاری رو بیاورند، بسیاری از 
ج از خانه برای تعداد زیادی  کالس ها و دوره های آموزشی آنالین شــدند و فعالیت خار
از مردم محدود شــد. محدودیت های پیش آمده عاملی شــد تا خیلی ها برنامه  ورزشی شان را 
کتفــا کننــد. انجــام  حــذف کننــد یــا آن نادیــده بگیرنــد و فقــط بــه کارهــای عــادی روزمــره ا
فعالیت هــای روزمــره و تکــراری در دراز مــدت می توانــد باعــث ایجــاد ضعــف، خســتگی و 
بی حوصلگی شود و بروز چنین مشــکالتی می تواند بر روح و روان و جسم فرد تاثیر منفی به جا 
بگــذارد. در ادامــه راهکارهــا و تمرینات ورزشــی ســاده ای را آورده ایــم که می تواند خســتگی و 

بی حوصلگی ناشی از کبود فعالیت را تا حدودی از شما دور کند.

     داشتن یک برنامه مدون
برای تمــام کارهایتان یــک برنامه ریزی مدون داشــته باشــید. هــدف از نوشــتن برنامه ریزی 
ج شــده در برنامه ریزی انجام دهید،  این نیســت که تمام کارهایتان را دقیقا طبق ساعات در
بلکــه می توانید امــوری چــون خــواب، مطالعــه، ورزش و کار هــای روزمــره را بر اســاس نظم و 
برنامه ریــزی، تا حدی ســامان دهید و همین کار باعث می شــود تا هر کاری ســر جای خودش 
انجام شــود و فراموش یا حــذف نشــود. برنامه ریزی مــدون انگیزه شــما را برای انجــام کارها 

افزایش می دهد و شما را از بالتکلیفی و بیکاری که عامل اصلی بی حوصلگی است دور کند.

     مطالعه کردن
یکی از کارهایی که می تواند در زمان فراغت و بی حوصلگی انجام شــود مطالعه است. امروزه 
اپلیکیشــن، ســایت ها و برنامه هــای زیــادی ایجاد شــده اند کــه کتــاب و متون بــا موضوعات 
متنوع را به صــورت رایگان یا با هزینــه ناچیز در اختیــار عموم قرار می دهنــد. موضوعات مورد 
عالقه تان را لیســت کنید و در زمان های فراغت مدتی از وقت خود را بــا مطالعه پر کنید. برای 
کنده و نامنظم خودداری کنید. مطالعات  داشتن نتیجه ای مطلوب سعی کنید از مطالعه پرا
مشخص و با برنامه ریزی منظم حتی برای مدت زمانی کوتاه می تواند شما را با دنیایی جدید 

آشنا کند و عالقه شما را نسبت به مطالعه افزایش دهد.

تناســب اندام شــما نیز کمــک کنــد. همچنین بــرای کاهش 
اســترس، زمانی کــه پیــاده روی می کنیــد می توانیــد به یک 

موسیقی خوب نیز گوش دهید.

     دوش گرفتن
دوش گرفتــن بــا آب ولــرم راه حلــی بســیار مفیــد و ماثــر برای 
گــر  رفــع بی حوصلگــی، خســتگی و خواب آلودگــی اســت. ا
کنیــد بــا آب تقریبــا ســرد و یــا  امکانــش وجــود دارد، ســعی 
ولرم دوش بگیریــد. دوش گرفتــن با آب ولرم به شــما کمک 
می کند تا انرژی از دســت رفته را به دســت بیاورید و احساس 

بی حوصلگی و خواب آلودگی از شما دور می شود.

     حرکت دوچرخه
یکی از کارهــای که در زمان بــی حوصلگی می تواند راهگشــا 
باشــد حرکــت دوچرخــه اســت. وقتــی کــه حوصلــه باشــگاه 
رفتن نداریــد و یا بــه دلیل کم بــودن فعالیت بدنی احســاس 
خمودگی می کنید، بهترین کار این است که حرکت دوچرخه 
ثابــت را بــه آرامــی انجــام دهیــد. بــرای انجــام ایــن حرکــت 
ورزشــی روی زمیــن دراز بکشــید کمــر و پاهایتــان را بــا کمک 
دســت ها کمی به ســمت باال بکشید و چهار ســت پنج دقیقه 
دوچرخه بزنید. این حرکت ورزشی به شما کمک خواهد کرد 
تا اســترس تان کاهــش پیــدا کــرده و آرامش کســب کنید. در 
حقیقت دوچرخه زدن یک ورزش عالی و مناسب اشخاصی 
اســت که از درد مفاصل رنج می برند. ایــن ورزش به افزایش 

انعطاف پذیری استخوان ها نیز کمک می کند.

     حرکات کششی دست و پا
بعضــی مــا بــه دلیــل نــوع حرفه مــان مجبوریم ســاعت های 
متمــادی وقــت خــود را پشــت میــز یــا کامپیوتــر بگذرانیــم. 
کــم  تحرکتــان  و  می نشــینید  کامپیوتــر  پشــت  دائــم  گــر  ا
اســت، تمرینــات و حرکات کششــی همچون کشــش دســت 
کنــد تــا احســاس خســتگی،  و پــا می توانــد بــه شــما کمــک 
خواب آلودگــی و بی حوصلگــی را از خــود دور کنیــد. حــرکات 
کششــی را بــرای پنج تــا هشــت دقیقــه در جهــت عقربه های 
ســاعت و بالعکس، به صورت آرام انجام دهید. این حرکات 
می تواند جریان خون را در بدن شــما بهبود بخشد، عضالت 

شما را نرم و از گرفتگی آنها جلوگیری کند.

     طناب بازی
شــاید کمــی خنــده باشــد امــا طنــاب بــازی یــا انجــام حرکت 
پریدن ممتــد و آهســته به شــما کمک می کنــد تا تا احســاس 
گر  خســتگی، خواب آلودگی و بی حوصلگی از شــما دور شود. ا
از کارهای روزمره یا پشــت میز نشــینی خیلی خسته هستید، 
بهترین گزینــه برای شــما طناب بــازی یا پریدن اســت. این 
حرکــت ورزش را بــه دو شــکل می توانیــد انجــام دهیــد. در 
شــکل اول می توانید با اســتفاده از طناب یا بدون آن دو ست 
ده تایــی طنــاب بزنید و یــا صاف بایســتید، بــا یک پا بــه جلو 
جهش کنید و دوباره با پای دیگــر همین حرکت را تکرار کنید 

تا بدنتان ریلکس شود.   

ین  یکی از بدتر
دشمن های 

ون  که از در انسان 
خود او سر منشأ 
می گیرد، تنبلی 

و بیکارگی و تن 
کار ندادن و  به 

کار ندادن  دل به 
است، باید با این 

زه  دشمن مبار
گر انسان  کرد...  ا

بر تنبلی خود 
غلبه پیدا نکند 

و تنبلی بر انسان 
کم بشود در  حا
که  هر میدانی 
وظیفه او را فرا 

بخواند، انسان در 
آن میدان حاضر 

نخواهد شد راهکارهای طالیی برای 
بی حوصلݡگی با  مقابله 

بی حوصلݡگی
کلید هر بدی است

از جمله هشــدارهایی که در فرهنگ دینی بســیار به 
چشــم می خــورد و مســلمانان را نســبت بــه آن بیدار 
ع تنبلی و بــی حوصلگــی و کوتاهی در  باش داده اند، موضــو
َک َو اْلَکَســَل َو  ــا کار اســت. امــام باقــر ؟ع؟ مــی فرماینــد: »إّیَ
ُهَما ِمْفَتاُح ُکّلِ َشــّرٍ ... َمْن َکِســَل َلْم ُیــَؤّدِ َحّقا َو َمْن  َجَر َفِإّنَ الّضَ
« از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا  َضِجَر َلْم َیْصِبْر َعَلی َحّقٍ
که این دو کلید هر بدی اســت و کســی که تنبل باشد حقی را 

نگذارد و کسی که بی حوصله باشد بر حق شکیبایی نورزد.
َک َو اْلَکَســَل  ــا در روایــت دیگــر امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »إّیَ
ْنَیــا َو اآلِخَرِة  ــَک ِمــَن الّدُ ُهَمــا َیْمَنَعاِنــَک ِمْن َحّظِ َجــَر َفِإّنَ َو الّضَ
« از تنبلــی و بــی حوصلگــی بپرهیــز، زیرا کــه ایــن دو خصلت 
تــو را از بهــره دنیــا و آخرت بــاز می دارنــد. انســان های تنبل و 
بی حوصلــه و سســت اراده نــه از دنیــا بهــره ای می برنــد و نــه 
از آخــرت طرفــی خواهنــد بســت. از ایــن رو امام صــادق ؟ع؟ 
گر می خواهید به خیر دو جهان دســت  هشــدار می دهند که ا

یابید تن پروری و تنبلی و سستی را از خود دور کنید.
مقام معظم رهبری در تبیین این واقعیت اشاره می کنند که: 
»یکــی از بدترین دشــمن های انســان کــه از درون خود او ســر 
منشأ می گیرد، تنبلی و بیکارگی و تن به کار ندادن و دل به کار 
گر انســان بر  ندادن اســت، باید با این دشــمن مبارزه کرد...  ا
کم بشود در هر  تنبلی خود غلبه پیدا نکند و تنبلی بر انسان حا
میدانی که وظیفه او را فرا بخواند، انسان در آن میدان حاضر 
نخواهد شد. پس اولین دشــمن، تنبلی و راحت طلبی انسان 
اســت، آن کســی که تن به درس، تن به کار، تن بــه عبادت، 
گــون خانوادگــی و اجتماعــی نمی دهد و  تن بــه وظایــف گونا
گر دشمن او را  تسلیم تنبلی می شــود، نمی تواند ادعا کند که ا
از بیرون تهدید کند خواهد توانست بر آن دشمن پیروز شود.«

انسان هایی که بی حوصله و سســت اراده و دون همت و تن 
گونی پیدا می کنند کــه در روایات  پرورند گرفتاری هــای گونا
بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت. امــام علــی ؟ع؟ فرمود: 
َواِنــی« یکــی از عوامــل محرومیــت  »ِمــْن َســَبِب اْلِحْرَمــاِن الّتَ
َواِنی ِإَضاَعٌة« سستی  سستی )در کار( اســت. و نیز فرمود: »الّتَ
و اهمــال در کار نابود کننــده )عمر و فرصت( اســت. در جای 
ُد اْلَکَســُل« از سســتی اســت که 

َ
َواِنی َیَتَوّل دیگر فرمود:»ِمَن الّتَ

تنبلی زاییده می شــود. پیشــوایان دینی در البــالی نیایش و 
دعاهایشان از صفت کســالت و تنبلی و بی حوصلگی به خدا 
ُعوُذ 

َ
ــی أ ُهّمَ ِإّنِ

َ
پناه می بردند امام ســجاد؟ع؟ می فرمایــد: »الّل

ِبَک ِمَن اْلَهّمِ َو اْلَحَزِن َو اْلَعْجِز َو اْلَکَســِل« بار خدایا، من از غم 
و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم.   
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کلت 45 با  ݣݣݣݣپایتــــــخت  ݣݣݣݣتاالر  ݣݣݣدر  معرفی 8 رمان برجسته درباره انقالب اسالمیپذیرایی 

جریان انقاب اســامی به رهبری حضــرت امام خمینی؟هر؟ با ابعاد و گســترده فراوانش چشــم انداز جدیدی 
پیش روی داستان نویســی گشــوده اســت و هــر گوشــه از آن ویژگی هایــی در خود دارد کــه می تواند دســتمایه 
بدیعی برای رمان و داســتان های کوتاه و بلند باشــد. کما اینکه در ســال های اخیر نیز این گونه بوده و آثــار متفاوتی در 
داستان نویسی با موضوع انقاب اســامی داشــته ایم. به همین منظور و در دهه فجر انقاب اسامی نسبت به معرفی 

تعدادی از کتاب های ادبیات داستانی با موضوع جریان انقاب اسامی پردازیم:

مهدی بوشهریان

    مفتون و فیروزه 
داســتانی  ادبیــات  آن،  انتشــار  بــا 
انقاب اسامی شــاهد انتشار یکی از 
شــاهکارهای خود در سی سال اخیر 
شد. شــاهکاری که هم در مضمون 
و شــیوه روایت و قصه پردازی و هم 
در محتــوا بــه ســاختار و شــیوه ای 
کرده است و بدون  نوین دست پیدا
شــک مخاطب خــود را شــگفت زده 
خواهد کرد. مفتــون و فیروزه رمانی 
دوجلــدی اســت و داســتان آن در 
حــال و هــوای ســال های پیــش از 
پیــروزی انقــاب اســامی در شــهر 
مشــهد می گــذرد، بــرای نخســتین 
ح داســتانی فعالیت های  بار بــه شــر
شــهر  در  هنــری  فعــال  گروه هــای 
مشــهد کــه فعالیت آنهــا مــورد تائید 
مقام معظــم رهبری نیز بوده اســت 
در قالب یــک درام بلند می پــردازد. 
در ایــن رمــان و بــرای نخســتین بار 
مقام معظــم رهبری به عنــوان یک 
اســاس  بــر  و  داســتانی  شــخصیت 
اســتنادات تاریخی حضوری ویژه و 

قابل توجه دارد.

    سال گرگ 
»ســال گرگ« با پرداخت داســتانی، 
گروهــک  ایدئولوژیــک  تغییــر  بــه 
خلــق  مجاهدیــن  منحــوس 
داســتان  رمــان،  ایــن  می پــردازد. 
مجاهدیــن  ســازمان  در  انشــقاق 
اســت. ایــن ســازمان دارای نگاهی 
یــک  و  اســت  اســام  بــه  التقاطــی 
انشــقاق موجــب دوتکه شــدن این 
ســازمان می شــود. تقــی شــهرام که 
شــاخه تئوریــک ســازمان را رهبری 
کنــار  را  اســام  بــه  اعتقــاد  می کــرد 
می گــذارد و »ســال گرگ« قرار اســت 
ایــن مســئله را روایــت کنــد. در این 
اثــر تاریــخ، رمــان را بلعیــده اســت 
زیــرا رمــان پیــش از هــر چیــز زندگی 
انســان ها در موقعیت های تاریخی 
اســت و در »ســال گــرگ« عناصــری 
غایب است که عناصر اساسی رمان 
را شــکل می دهنــد و آن هــم زندگــی 

خصوصی شخصیت ها است.

    اسماعیل 
در  کــه  اســت  رمانــی  اســماعیل؛ 
راه آهــن  زیرخــط  و  شــهر  جنــوب 
شــکل می گیرد. با قهوه خانه ای که 
از اتفاقــات جدانشــدنی از منطقــه 
اســماعیل  اســت.  شــهر  جنــوب 
رمانــی اســت دربــاره انقــاب کــه بر 
شــخصیتی به نام اســماعیل متکی 
اســت. جوانی محجوب و ساده دل 
اما حســاس نســبت به شــرایطی که 
رژیــم پهلــوی بــر او و مــردم جنــوب 
اســماعیل  کــرده.  تحمیــل  شــهر 
پســری اســت بــا چشــمانی آبــی که 
پس از دیپلم گرفتن، کارمند بانک 
صادرات می شــود. بانــک صادراتی 
که گفته می شــود مؤسس و مالکش 
رژیــم  وابســتگان  و  بهایی هــا  از 
پهلــوی اســت. اســماعیل درکش و 
قوسی متوجه می شــود که درجایی 
که کار می کند، پسند دینش نیست؛ 
پس، بــه همــه خوشــی ها و آینــده و 
یک زندگی آرام و نســبتًا برخــوردار از 
مادیات پشــت می کند و از کار دست 
می کشــد. اینهــا همــه در شــرایطی 
است که عاشق هم شــده و در دلش 
غوغایــی از یــک توفــان جوانــی بــه 
پاســت. اســماعیل پــس از مدتی به 
مســجد روی می آورد. آنجا با جواد، 
مســئول کتابخانه آشــنا می شود. او 
هم کتــاب می خواند و هــم در کارها 
به جــواد کمــک می کند. اســماعیل 
که حــاال با بیشــتر وعاظ تهران آشــنا 
شــده، می کوشــد همیشــه خود را به 

جلسه سخنرانی آنها برساند. 

    تاالر پذیرایی پایتخت  
نویســنده در ایــن اثــر بــه وضعیــت 
از  بعــد  روســتایی  خانواده هــای 
انقــاب ســفید و مهاجــرت آنــان به 
تهــران و شــهرهای دیگــر پرداختــه 
و  فرهنگــی  تضادهــای  و  اســت 
اهالــی  و  روســتائیان  اجتماعــی 
شــهرها را مورد بررســی و تحلیل قرار 
ورود  نحــوه  بــه  و هم چنیــن  داده 
آنان به واقعه 15 خرداد سال 1342 
اشــاره می کند. ماجراهای داســتان 
ایــن کتــاب از 6 بهمــن ســال 1341 
ح انقاب ســفید آغاز  هم زمــان با طر
و در خال آن بــه جریان های روابط 
ارباب  و رعیتی و انقاب رعیت علیه 
مهاجــرت  می شــود.  اشــاره  اربــاب 
روســتایی ها بــه شــهر و مشــکاتی 
کــه از ایــن مهاجــرت دامنگیــر آنهــا 
می شــود و مســائلی همچون اعتیاد 
و خــواری پذیری در شــهرها ازجمله 
موضوعاتی اســت کــه در رمــان تاالر 
پذیرایی پایتخت به آنها اشاره  شده 
است. وقایع این رمان که قبل از 15 
خرداد ســال 42 شروع شــده و وقایع 
انقــاب را به طور غیرمســتقیم مورد 
توجــه قــرار داده پیــش از پیــروزی 
انقــاب اســامی و در ســال 53 بــه 

پایان می رسد.

    کلت 45
حســام الدین  خــود  کــه  آن طــور 
مطهــری در چنــد جــا گفتــه اســت، 
این رمان بــرای آن نوشته شــده که 
نشــان بدهــد سیاســت چــه بایــی 
گــر  ا مــی آورد.  آدم هــا  ســرزندگی 
می خواهیــد در ایــن روزهــا و در این 
فضــای  بــا  داســتانی  هــوا  و  حــال 
انقاب 5۷ بخوانید شک نکنید که 
این رمان انتخاب خوبی است. پدر 
و مــادر خانــواده فیــروزی از اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق هســتند و 
مشغول مبارزه با رژیم شاهنشاهی. 
دســتگیری آنها باعث بی سرپناهی 
پســر و دختر خانواده شــده و یکی در 
خانــواده ای مذهبی و انقابی رشــد 
می کند و دیگــری در خانواده ای که 
پســر ارشدشــان از اعضای ســازمان 
مجاهدین اســت. و ایــن نهایتًا آنها 
را در دو جبهــه مخالــف قــرار داده و 
مجبــور می کنــد جــوری رفتــار کنند 
که شــاید تصــورش در ابتــدای رمان 

ممکن نباشد.

    سال های بنفش 
اثــری بســیار  »ســال های بنفــش« 
انقــاب اســامی  جــذاب در حــوزه 
اســت. شــخصیت اول داســتان در 
دوران پهلــوی بــه خاطــر مبــارزات 
علیه رژیــم به زنــدان رژیــم طاغوت 
رفته و اتفاقاتــی در آن مکان برایش 
خ می دهــد. »ســال های بنفــش«  ر
اســت  روســتایی  پســری  داســتان 
کــه در حوالــی بنــدر  بــه نــام علــی 
شــاه )بنــدر ترکمــن فعلــی( زندگــی 
کاس پنجــم  کــه  می کننــد. علــی 
بــا  می کنــد،  تحصیــل  دبســتان 
روحانــی جوانی به نام ســید رســول 
که بــه روســتای آنهــا، خواجه نفس 
تبعیدشده، آشنا می شود. پدر علی، 
اوســتا ابوالحســن مــردی متدیــن و 
در  شــیعه  معــدود خانواده هــای  از 
علی رغــم  کــه  اســت  روستایشــان 
دیگــران، از ارتبــاط پســرش با ســید 
رســول جلوگیــری نمی کنــد و همین 
ارتباط و رفت وآمد، علی را به تدریج 
وارد فعالیت هــای سیاســی می کند، 
تــا آنجــا کــه رســمًا یکــی از مبارزیــن 
علیه حکومت پهلوی شده و توسط 
ک دستگیر و به 15 سال حبس  ساوا

محکوم می شود.

    برج قحطی 
این رمــان که روایتگر فضــای بومی 
شــهر یــزد اســت خــرده روایت هایی 
از عصــر قاجــار تــا ســال های منتهی 
به انقاب اســامی را بــرای خواننده 
اتفاقــات  تمــام  می کنــد.  روایــت 
ایــن رمــان در شهرســتان یــزد روی 
می دهــد و خواننــده از همــان ابتــدا 
تکلیــف خــود را بــا مــکان داســتان 
می دانــد و پــس ازآن در جســتجوی 
ایــن  در  موجــود  گره هــای  ســایر 
کــه  اطاعاتــی  مــی رود.  داســتان 
نویسنده از یزد به خواننده می دهد 
گر  اطاعاتی دقیق است و خواننده ا
اندک اطاعی از پیشینه یزد داشته 
باشد تصاویر شــهر را مجسم خواهد 
کــرد. همچنیــن بــرای خواننــده ای 
که یزد را نمی شناســد نیــز این رمان 
دارد.  جالب توجهــی  اطاعــات 
حکیمیــان بــه بهانــه پرداختــن بــه 
انقــاب اســامی بــه ظلــم حــکام و 
اشــاره کرده  یــزد  جائــر  خان هــای 
ج قحطی«  اســت. خواننــده در »بــر
صاحــب  افــراد  و  ســرمایه داران  بــا 
نفوذ یزد به بهانه های مختلفی که 
نویســنده در دل متن تراشــیده آشنا 
می شود و با خیانت هایی که در حق 
رعیت و یا احیانًا خدماتی که انجام 
داده انــد روبــرو شــده اســت. حضور 
اقشــار مختلــف در رمــان حکیمیان 

نیز چشمگیر است.

    هزار و یک جشن
روایتــی  و  ســاده  زبانــی  رمــان 
نظــرگاه  از  کــه  دارد  خوش خــوان 
اول شــخص مفــرد، از زبــان معلــم 
کــه خــود  روســتای چشــمه ســیبی 
نیــز بــرای ایــن جشــن دعوت شــده 
کــه  روایــت می شــود. معلــم روســتا 
نــوروز نــام دارد از یــک هفتــه قبل از 
برگــزاری ایــن جشــن در تاریــخ 23 
بهمــن 132۹ داســتان خــود را آغــاز 
می کنــد. زمانــی کــه برگزارکننــدگان 
ایــن  بــرای شــرکت در  از او  جشــن 
مراســم وعده می گیرند، نقطــه آغاز 
رمــان اســت. دعــوت معلــم روســتا 
کــه رعیــت زاده ای بیش نیســت به 
مــذاق برخــی از افــراد بانفوذ روســتا 
نمی آیــد؛  خــوش  کدخــدا  به ویــژه 
به خصــوص اینکــه نــوروز به عنوان 
یک آموزگار الگوی بچه ها و والدین 
آن هــا در روســتا نیز شــده اســت. اما 
این همه ماجرا نیســت، نــوروز خود 
دلباختــه دختــر کدخداســت کــه در 
ادامه داســتان این راز از پــرده برون 
می افتــد. نویســنده پابه پــای ایــن 
جشــن، برگــزاری اش و حواشــی آن 
بــا  آن  درآمیختــن  بــا  و همچنیــن 
روســتا،  مــردم  زندگــی  ماجراهــای 
و  تلخی هــا  از  ملمــوس  تصویــری 
ایــن  مــردم  زندگــی  شــیرینی های 
منطقه ارائه می کنــد. مهم تر از همه 
کم بــر زندگی آنهــا را در  اینکه فقر حا
آن  ریخت وپاش هــای  بــا  قیــاس 
جشــن قرار داده و به شکلی نمادین 
کم بــر آن روزگار  از اوضاع واحــوال حا

ایران سخن می گوید.   

    نویسنده: محمد محمودی نورآبادی

    نویسنده: هادی حکیمیان

    نویسنده:   ابراهیم حسن بیگی

    نویسنده:   سعید تشکری

    نویسنده:  محمد علی گودینی

    نویسنده:  جواد  افهمی

    نویسنده:  امیرحسین فردی

    نویسنده:  حسام الدین مطهری
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     مقابله با کاپیتوالسیون، نماد استقالل طلبی 
یکــی از مهم تریــن مصادیــق مبــارزه امــام خمینــی؟هر؟ بــا 
ســلطه بیگانــگان، مبــارزه بــا الیحــه ننگیــن و اســتعماری 
کاپیتوالســیون بــود کــه براســاس آن، بــه مستشــاران و تبعه 
آمریکایی، مصونیت قضایی داده می شــد و پای آمریکا را به 
امــور داخلی ایران بــاز می کرد و عزت و اســتقالل کشــور را، که 
پیــش از آن نیز دســتخوش تعــرض مســتمر بیگانــگان بود، 

به کلی نابود می کرد.
یکی از آتشــین ترین ســخنرانی های امام خمینی؟هر؟ علیه 
رژیــم شــاه، در آبان مــاه ۱۳۴۳ در اعتــراض بــه ایــن قــرارداد 
منافی اســتقالل رژیم شــاه با آمریکا بــود؛ ســخنرانی تاریخی 
امام کــه نتیجه آن فشــار آمریکا به شــاه بــود و نهایتــًا موجب 
تبعیــد امــام به ترکیــه شــد. امــام در ایــن ســخنرانی کوبنده، 
پس از شروع ســخن با آیه اســترجاع )انا هلل و انا الیه راجعون( 
به بیان اثرات قرارداد ننگین کاپیتوالســیون و پایمال شــدن 
عــزت و عظمت ملــت ایــران اشــاره کردنــد و فرمودنــد: »من 
تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار 
اســت. این چنــد روزی کــه مســائل اخیر ایــران را شــنیده ام، 
خوابم کم شــده اســت ]گریــه حضــار[. ناراحت هســتم ]گریه 
حضــار[. قلبم در فشــار اســت ]گریــه حضــار[. با تأثــرات قلبی 
روزشماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید ]گریه شدید 
حضــار[. ایــران دیگر عیــد نــدارد ]گریه حضــار[. عید ایــران را 
عزا کرده اند ]گریه حضار[. عزا کردنــد و چراغانی کردند ]گریه 
حضار[. عــزا کردنــد و دســته جمعی رقصیدند ]گریــه حضار[. 
مــا را فروختنــد، اســتقالل مــا را فروختنــد، و باز هــم چراغانی 
گر مــن به جــای اینها بــودم، این  کردنــد، پایکوبــی کردنــد. ا
چراغانی هــا را منــع می کردم، می گفتم بیرق ســیاه باالی ســر 
بازارها بزننــد ]گریــه حضار[، بــاالی ســر خانه ها بزننــد، چادر 
ســیاه باال ببرند. عزت ما پایکوب شــد. عظمت ایــران از بین 
رفــت. عظمت ارتــش ایــران را پایکــوب کردنــد... مع ذلک، 
ایران خودش را فروخت برای این دالرها! ایران، استقالل ما 
را فروخت. ما را جزء دول مســتعمره حساب کرد. ملت مسلم 
ایران را پســت تر از وحشــی ها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام 
دویست میلیون که سیصد میلیون دالر پس بدهند! ما با این 

مصیبت چه بکنیــم؟ روحانیون بــا این مطالب چــه بکنند؟ 
بــه کجــا پنــاه ببرنــد؟ عــرض خودشــان را بــه چــه مملکتــی 

برسانند؟«
حضرت امام؟هر؟ در این سخنرانی، پذیرش ذلت وابستگی 
و چــوب حــراج زدن بــه اســتقالل مملکــت به خاطــر کمــک 
اقتصــادی آمریــکا به رژیــم شــاه را به شــدت تقبیــح می کند و 
دولت و مجلس رژیم شاه را، که خالف اراده ملت ایران عمل 
کرده اســت، بی ارتباط به ملــت می داند و می فرماید: »ســایر 
ممالک خیال می کنند که ملت ایران اســت؛ این ملت ایران 
اســت که اینقدر خودش را پست کرده اســت. نمی دانند این 
دولت ایــران اســت. این مجلس ایران اســت. این مجلســی 

است که ارتباط به ملت ندارد.«

     نفی وابستگی به شرق و غرب در طول نهضت
در جریــان نهضــت شــکوهمند اســالمی، مــردم ایــران و نیــز 
حضرت امام؟هر؟ در جایگاه رهبری نهضت، همواره بر عدم 
وابســتگی قیام مردمی ملت ایــران به ابرقدرت های شــرق و 
کید می نمودند. این امر در مقطعی که تصور غالب بر  غرب تأ
ع انقالب های اجتماعی بــزرگ بدون یاری  محال بودن وقو
جســتن از دو بلوک شــرق و غــرب )آمریکا و شــوروی( بــود، با 
مخالفت بسیاری از مبارزان کمونیست و ملی گرا روبه رو شد؛ 
که آنها معتقد بودند غلبه بر نظام مسلح پهلوی با دست  چرا
خالی و بــدون حمایت حامیــان خارجی امکان پذیر نیســت. 
اما این مســئله ذره ای از اتکال امام خمینی؟هر؟ به خداوند 
و اعتمــاد بــه قــدرت درونــی ملــت در مقابلــه بــا ابرقدرت هــا 
نکاســت؛ به گونه ای کــه در ســخت ترین شــرایط مبــارزه نیز 
ایشــان به انتقاد از عملکــرد ابرقدرت ها در دفــاع از رژیم ظالم 
پهلوی و تجهیــز وی به ســالح هایی جهت ســرکوب نهضت 
اســالمی پرداختــه و صراحتًا از عدم وابســتگی نظام سیاســی 
آینده ایــران بــه دو به اصطــالح ابرقدرت شــرق و غــرب! خبر 
می دادند. ایشان می فرمودند: »تمام انقالباتی که واقع شده 
اســت، یک وابســتگی به شــرق و غرب داشته اســت... لکن 
انقالب ایران، انقالب غیر وابسته است... نظیر انقالباتی که 
در طول تاریخ به دســت انبیــا انجام می گرفت که وابســتگی 

یان نهضت  در جر
شکوهمند 

اسالمی، مردم 
ایران و نیز حضرت 

امام؟هر؟ در 
جایگاه رهبری 

نهضت، همواره 
بر عدم وابستگی 

قیام مردمی 
ملت ایران به 
ابرقدرت های 
ق و غرب  شر

کید می نمودند تأ

     استمرار استقالل طلبی، نقطه آغاز قیام
رژیــم  بــا  مبــارزه  ایــران، در دوران  اســالمی  رهبــر نهضــت 
پهلــوی، یکــی از عوامــل و دالیل مهــم مخالفــت خــود با آن 
رژیم را وابســتگی شــاه به ابرقدرت ها و اربابــان خارجی خود 
عنــوان می کردند و خواســتار پایــان دادن بــه رابطــه ذلت بار 
رژیــم پهلــوی بــا ابرقدرت هــا و دول زورگــو و زیاده خــواه و 
بازگرداندن عــزت و مجد اســالمی به کشــور بودنــد. حضرت 
امام؟هر؟ صراحتــًا اســتقالل و آزادی را از آرمان های اساســی 
و اولیه قیــام از همان قیــام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ معرفی می کنند 
و آغــاز مقابله آمریکا بــا انقالب را به همین ریشــه نفی ســلطه 
و اســتقالل طلبی بازمی گردانند. ایشــان می فرماینــد: »وقتی 
که فریاد اســالم خواهی مردم کشــور ما در ۱۵ خــرداد به گوش 
آمریکا رســید و وقتی که بــرای اولین بار غــرور آمریــکا و اقتدار 
و ابرقدرتــی او در اعتــراض به مصونیــت کارگرانــش در ایران 
شکسته شد و آمریکا متوجه اقتدار و رهبری علما و روحانیت 
اســالم و عــزم جــزم و اراده پوالدیــن ملــت ایران برای کســب 
آزادی و استقالل و رســیدن به نظام عدل اسالمی گردید، به 
نوکر بی اراده و وطن فروش و فرومایه خــود، محمدرضاخان 
دســتور داد که صدای اســالم خواهی ملت مــا را خاموش کند 
و از او پیمان گرفت تا همه افرادی کــه در برابر آمریکا قد علم 

کرده اند را نابود کند.«
ایشان از همان ابتدای قیام، یکی از علل اصلی مقابله شاه با 
علما و روحانیون انقالبی و مردم را وابســتگی رژیم به غرب و 
در مقابل، تالش انقالبیون برای قطع سلطه اجانب و تحقق 
اســتقالل ایران می دانند و در همان ابتدای ســرکوب مردم و 
علما توســط رژیم شــاه، صراحتًا می فرمایند: »اراذل واوباش 
را تحریــک می کنند که به علمــا و روحانیون اهانــت کنند... 
با ما معامله بردگان قرون وســطا می کنند. به خدای متعال، 
من این زندگــی را نمی خواهم. ِإّنــی اَل آری الَمْوَت ِإاّل َســعادًة 
اِلِمیــَن ِإاّل َبَرمــًا. کاش مأمورین بیایند و مرا  َو اَل الَحیاَة َمَع الّظَ
بگیرنــد تــا تکلیف نداشــته باشــم. فقط جــرم علمای اســالم 
و ســایر مســلمین آن اســت که دفاع از قرآن و ناموس اسالم و 

استقالل مملکت می نمایند و با استعمار مخالفت دارند.«

وابستگی فقط به 
خدای تبارک و تعالی

بازخوانی مفهوم استقالل در اندیشه امام خمینی؟هر؟

دکتر علی جعفری ُهرستانی

اســتقالل طلبی و نفی وابســتگی و مقابله با اســتعمار و ســلطه خارجی در کنار مقابله با 
اســتبداد و ظلم داخلــی به عنوان رکــن دوم مبــارزه، در طــول انقالب اســالمی، بارها و 
کید ایشــان بوده اســت و ایشــان بدون هیــچ مبالغه و  بارهــا در بیانات امام راحل؟هر؟ مورد تأ
اغراقی، بیش از هزار بار در مواضع سیاسی سه دهه مبارزه و رهبری خویش، در سخنرانی های 
مختلف، مســتقیمًا به مســئله اســتقالل به عنوان یکی از اصول و آرمان های انقالب اسالمی و 

البته به عنوان یک نیاز اصلی برای کشورهای جهان اسالم پرداخته اند.
نگاهی ســطحی و آماری به وصیت نامه سیاســی-الهی حضرت امام؟هر؟ نیز به خوبی مبین 
میزان اهمیت اســتقالل و عدم وابســتگی مســلمین در اندیشــه ایشــان اســت. واژه استقالل، 
سیزده بار در وصیت نامه امام خمینی؟هر؟ به کار رفته است و این مفهوم و زیرمجموعه های 
کیــد قــرار گرفته  آن نزدیــک به چهــل بــار در وصیت نامــه حضــرت امام؟هر؟ مــورد توجــه و تأ
است. از جمله تعابیری که در این باره مورد اســتفاده قرار گرفته، می توان به خودکفایی، نفی 

وابستگی، نفی سلطه غرب و شرق، نفی شرق زدگی و غرب زدگی اشاره نمود.

»اســتقالل« و »نفی ســلطه و وابســتگی«، یکی از ارکان مهم مکتب سیاســی امام 
خمینی؟هر؟ اســت و از »محکمات« و »اصول ثابت« اندیشــه ایشــان محســوب 
می شود؛ چرا که به تعبیر رهبر فرزانه انقالب، یکی از مالک های مهم در تشخیص 
بینات اندیشــه امام خمینی؟هر؟ این اســت که این اصول »بایــد در منابع مربــوط به امام 
موجود باشــد، آن هم به شــکل مکرر، به شکل مســتمر« و اســتقالل طلبی که یکی از اصول 
هفت گانه ای است که ایشان به عنوان بینات اندیشه و مکتب امام خمینی؟هر؟ از آن یاد 
کرده اند، دارای چنین ویژگی  است. در این مقاله، به تبیین اهمیت و نقش اصل استقالل 

در اندیشه سیاسی امام خمینی؟هر؟ و در سراسر فرایند مبارزاتی ایشان خواهیم پرداخت. 

16

مادردر پرتو معنا  مادر

2627  مشاره  30     هبمن  1400هبمن  1400     مشاره  30

حدیث شــریف کســاء بــه تصویــر کشــیده اســت. آن حضرت 
بــه فرزنــدان خــود از عبــارات زیبایــی چــون »یــا قــرة عینــی و 
ثمرة فؤادی« اســتفاده می کــرد که بهترین الگــو و درس برای 
مادران اســت تــا بــا فرزنــدان خود بــه نیکــی و توام بــا محبت 
ســخن بگوینــد. بــازی یکــی دیگــر از اساســی ترین نیازهــای 
کــودکان اســت کــه می تــوان در آن باالترین مفاهیم آموزشــی 
را بــه کــودکان آمــوزش داد. حضــرت زهــرا؟س؟ نیــز عــاوه بــر 
محبت و دلســوزی و نوازش فرزندانش، هر وقت می خواست 
بــا فرزنــدان خردســالش امــام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ 
بازی کند، آنها را روی دست می چرخاند و باال و پایین می برد 
و اشــعار پرمحتوایی برایشــان می خواند. اشــعاری که در آنها 
به نکات مهــم تربیتــی چون توجــه به هنــر و ادبیــات جذاب 
شــعرگونه بــرای کــودکان، اســتفاده از اشــعار دارای مفاهیــم 
مناســب و آموزشــی، تلقین نقاط مثبت به کودکان در بازی و 
اشــعار، ارائه الگو به کودکان در بازی ها با زبان غیرمســتقیم، 
لــزوم توجــه بــه نگــرش توحیــدی در تربیــت فرزنــدان و نیــز 
آمــوزش ایجــاد ارتبــاط بــا افــراد شایســته و نهــی از ارتبــاط بــا 

همنشین بد، توجه شده است.

     ضرورت توجه به آموزش عملی و نه صرفا کالمی
روش الگویــی و رفتــار عملــی یکــی از روش هــای مطلوب در 

تربیت اســت که اثر آن ماندگارتــر از آموزش کامی اســت. در 
این باره نیــز صدیقه کبری؟س؟ با عمل بــه آنچه می فرمود، 
فرزندانــش را بــا اخــاق و رفتــار اســامی آشــنا می ســاخت. 
در تربیــت فرزنــدان بــه شــکل عملــی، حضــرت زهــرا؟س؟ بر 
محورهــای مهمــی چــون لــزوم آشــنایی فرزنــدان بــا اخاق 
و رفتار اســامی، التــزام عملــی خود مــادر به آنچــه می گوید، 
همچنین لزوم توجه ویژه به همسایه، مقدم کردن دیگران 
کید  بر خود، توجه ویــژه به دعا کــردن برای دیگــران و ... تا

می فرمود.

     توجه به رشد علمی فرزندان در سیره حضرت زهرا؟س؟
امــام حســن؟ع؟ در پنج ســالگی هــر روز بــه مســجد می رفت 
کــرم؟ص؟ در مســجد بیان  و از کلمــات و مواعظی کــه پیامبر ا
می فرمــود، به ذهن مبــارک خود می ســپرد، به خانــه می آمد 
و برای مادر بزرگــوار خود کلمه بــه کلمه بیان می کــرد و چون 
امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ بــه خانــه می آمد، حضــرت صدیقه 
طاهره؟س؟ آنها را برای ایشــان بازگو می کــرد. روزی حضرت 
علــی؟ع؟ پرســید: ای فاطمــه، تــو در مســجد حاضــر نبودی 
از کجــا ایــن جمــات را فهمیــدی؟ در پاســخ شــنید: فرزنــدم 
حســن؟ع؟ هر روز آنچه پدر بزرگوارم بر منبر می گوید، بی کم 

و کاست به همان ترتیب برایم بیان می کند.

     نظارت بر رفت و آمد فرزندان در سبک زندگی فاطمی
بی توجهی به نظارت بــر فرزندان به ویــژه در رفت  و آمدهای 
اجتماعــی آنهــا، نتایــج زیان بــاری بــه دنبــال دارد. حضــرت 
کــه نســبت بــه  کاری و محبــت خاصــی  زهــرا؟س؟ بــا فــدا
فرزندانش نشــان می داد، مراقب تمــام رفتارهــای آنها بود و 
به دقت رفتارشــان را زیر نظر داشــت. روزی پیامبر؟ص؟ عازم 
خانه دختــرش فاطمه؟س؟ شــد، چون بــه خانه رســید، دید 
حضــرت فاطمــه؟س؟ پشــت در ایســتاده اســت. آن حضرت 
فرمــود: چــرا اینجــا ایســتاده ای؟ فاطمــه؟س؟ عــرض کــرد: 
کنون هیچ خبــری از آنها  فرزندانم صبح بیــرون رفته انــد و تا
ندارم. پیامبر به دنبال آنها رفت و آنها را مشغول بازی یافت. 
ایــن واقعــه، خــود نمونــه ای گویــا از توجــه و اهمیــت دادن 

حضرت زهرا؟س؟ به حضور فرزندان خردسالش است.
در کنار مهــرورزی مادرانــه، شــاهد برخوردهــای خردمندانه 
حضــرت دربــاره فرزندانــش نیــز هســتیم کــه هنــگام غروب 
آفتــاب یــا شــب های قــدر، اجــازه خــواب بــه کــودکان خــود 
گر هر یــک خواب بودند آنهــا را بیدار می کرد و  نمی داد، بلکه ا
با خوردن غذای ســبک به آنها، برای بیدار نگه داشتن آنان 
در شب قدر می کوشید و می فرمود: »محروم کسی است که از 

برکات شب قدر بی بهره بماند.«

ع دوستی و پرورش روحیه ایثار      اهمیت نو
گذشــتگی در زندگــی حضــرت  از خــود  ایثــار و  نمونه هــای 
فاطمه؟س؟ بی شــمارند، یکــی از مصادیقی کــه موجب نزول 
ِســیرًا« 

َ
ــِه ِمْســِکینًا َو َیِتیمًا َو أ عاَم َعلــی  ُحّبِ آیــه »َو ُیْطِعُمــوَن الّطَ

که پس  شــد در پی ایثارگری حضــرت بیان شــده اســت؛ آنجا
از یک روز گرســنگی، وقت افطار، گرســنه بی سرپرستی درب 
خانه را به صدا در می آورد و درخواســت طعــام می کند، پس از 
آنکه حضرت علــی؟ع؟ و فاطمه؟س؟ طعامشــان را که قرص 
نانی بود تقدیم آن فقیر می کنند، فرزندان آنها نیز که پرورش 
یافته چنیــن پدر و مــادری هســتند، دیگــران را بر خــود مقدم 
می شــمارند و قرص نان خــود را به فقیر می دهنــد و این عمل 
تا ســه شــب تکرار می شــود و نتیجه این روحیه ایثــار و از خود 
گذشــتگی، آن می شــود که فرزندان بزرگوار آن حضــرت تمام 
هستی خود را برای پیشــرفت و تکامل انسانیت فدا می کنند. 
نکات تربیتی این ســیره، دربردارنده محورهای مهمی چون 
لزوم توجــه فرزندان بــه نوع دوســتی و انسان دوســتی، مقدم 
نمودن دیگــران بر خود، ایثــار و از خود گذشــتگی در تعامات 
با مردم، فرد محتاج را دســت خالی رد نکردن و نیز الگو بودن 
والدین در انفاق و ایثار اســت. با توجه به سیره های ذکر شده 
از زندگی حضرت زهرا؟س؟، توجه ایشــان بــه تربیت فرزندان 
در حوزه های شــناختی، عاطفی و رفتاری کاما مشهود است 
و حکایــت از اهمیــت آن دارد، لــذا بهره منــدی از ایــن ســیره 
می تواند نقشی اساسی در تربیت فرزندان ایفا نماید که شامل 
گــون تربیتــی نظیــر توجــه بــه اصل  اصــول و روش هــای گونا
محبت و مهــرورزی، بــازی، ایجــاد رقابت، تشــویق، رعایت 
عدالــت و عدم تبعیــض، ایثــار و از خودگذشــتگی، نظــارت بر 
رفتار کودکان، همچنین توجه به ابعاد مختلف رشدی نظیر 

رشد معنوی، علمی، جسمانی، روحی، روانی و ...است.   

بیت تر جهاد 
مهمترین شاخصه های فرزندپروری در سیره حضرت زهرا؟س؟

حضــرت زهــرا؟س؟ بــه عنــوان بانــوی تــراز اول جهــان آفرینــش در همــه جوانــب و 
ساحت های زندگی، اسوه حسنه بود. ایشــان در همه عرصه ها و ابعاد مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی شان، بهترین و کامل ترین الگو نه فقط برای زنان و دختران بلکه برای همه 
گر بخواهیم از بعد تربیتی به سیره و سبک زندگی  جامعه بشریت به شــمار می رود. با این حال ا
این بانــوی عالمه و فاضله، نگاهی گذرا داشــته باشــیم که الگــوی عملی مــادران جامعه امروز 
باشــد با اشــاره به چند ســیره ایشــان، نکات تربیتی اقتباســی قابل توجه اســت، از جمله اینکه 
همگی می دانیم که کــودک از زمانی که پا به عرصه وجود می گــذارد، روح او آمادگی پذیرش هر 

نقشی را دارد و اولین نقاشی که شخصیت او را جزء به جزء ترسیم می کند، مادر است.

     الگوی تربیت فرزند در کالم و سیره فاطمی
حضرت زهرا؟س؟  از آغازیــن لحظات زندگــی فرزندانش، آنان را بزرگ و گرامی داشــته اســت. 
امام صادق؟ع؟ به نقل از مادرشــان می فرماید: نزدیک ترین حالت یک زن به خداوند متعال 
زمانی اســت که در منزل می مانــد و به امور خانــه داری و تربیــت فرزند می پــردازد، ضمن آنکه 
کارهای درون خانه و چیزهایی از قبیل بارداری، وضع حمل، شــیردهی و به خصوص تربیت 
فرزندان، اجر و پاداشــی همچون جهاد در راه خدا دارد. ایشــان در تعامــات و رفتارهایی که با 
فرزندانش داشــت الگوســازی نموده کــه از آن جمله بایــد به مقولــه احترام و محبــت کامی و 

عملی به فرزندان اشاره کرد.

     تربیت عاطفی و محبت آمیز فرزندان
به هر حال باید توجه داشت که هر انسانی تشــنه  محبت و احساس ارزشمندی است. حضرت 
فاطمــه؟س؟ همــواره رفتــار و کامی محبت آمیــز با کــودکان داشــت که نمونــه رفتــاری آن را در 

حضرت زهرا؟س؟ 
بر آشنایی 

زندان با اخالق  فر
و رفتار اسالمی، 

التزام عملی 
خود مادر به 

آنچه می گوید، 
همچنین توجه 

ویژه به همسایه، 
کردن  مقدم 

دیگران بر خود، 
توجه به دعا برای 

دیگران و ... 
کید می فرمود تا

بنت الهدی افشاری نژاد
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ل به حجم تنگ غز
جا نمی شود 
خورشید

انقالب از نگاه شاعران

هنرمندان شاعر کشــورمان هم نوا با حرکت تاریخی مردم در قبل و بعد 
از انقالب بارها این حادثه عظیم تاریخ معاصر را به تصویر کشیده اند. از 
مضامین محوری شــعر انقالب می توان به تجلی ایثــار و مقاومت درجبهه های 
دفاع مقدس، پاســداری از وطن، دفاع از مستضعفین جهان، ایستادگی در برابر 
استبداد و اســتکبار و موعودگرایی نام برد. در ادامه برگزیده چند شعر از شاعران  

انقالب را به مناسبن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می خوانیم. 

    قیصر امین پور
آغاز شد حماسه بی انتهای ما

پیچید در زمانه طنین صدای ما
آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است

بر اوج قله های خطر جای پای ما
ماندند همرهان همه در وادی نخست

جز سایه ها نماند کسی در قفای ما
ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس

زین روی در قفاست همه سایه های ما
دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود

در این میانه گوی ستم، آشنای ما
بنگر چگونه عاطفه از دست می رود

گر ز پای نشینیم، وای ما ای وای ا

    علیرضا قزوه
شیطان تو امروز به جز ما و منی نیست

خود را بشکن عشق بجز خودشکنی نیست
عشاق تو بی سر به سرای تو رسیدند

عشاق تو را واهمه  بی کفنی نیست
از جلوت اسالم چهل سال گذشته ست
جمهوری اسالمی ما خم شدنی نیست
لبنان و عراق و یمن و سوریه با ماست

دّر نجفی کم ز عقیق یمنی نیست
با اهرمنان این همه گفتید و نشستید
آرامش ما بسته  این چانه زنی نیست

زنبور عسل را چه به این تارتنک ها
ای سفسطه گر! فرصت شیرین سخنی نیست

کس نتوان مشورت آموخت از هر کس و نا
هر راهزنی الیق این رایزنی نیست
هر وسوسه را عشق منامید عزیزان

این نفس پدرسوخته با عشق تنی نیست
امروز ابوجهل همان آل سعود است

در مکه یکی مثل رسول مدنی نیست
گر »اشهد ان ال…« به لب آرد صد بار ا

واهلل ابوجهل مسلمان شدنی نیست!
با فاطمه و زینب و اوالد علی باش!

هر راه جز این راه بجز اهرمنی نیست

    ندا هدایتی فرد
همیشه قافیه قرمز، ردیف، سبز و سفید                 سالم کشور من! ای وطن! طلوع امید!

قدم قدم غزلم را ستاره می بندم                  مسیر آمدنت را سپیده ای که دمید
چگونه بین غزل ها تو را بگنجانم                  به حجم تنگ غزل جا نمی شود خورشید

غروب، رفتن تو، اشک های ما، قرآن                 سحر و آمدنت نور شد، به دل تابید
گرچه سخت ولی سر رسید این تبعید ک شهیدان تا ابد آباد                  ا به خون پا

تو پیر میکده مسلمین تاریخی                 و حکم بعد خدایی همیشه جاوید

    هوشنگ ابتهاج
زمانه قرعه نو می زند به نام شما

خوشا شما که جهان می رود به کام شما
درین هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است

که بوی عود دل ماست در مشام شما
تنور سینه سوزان ما به یاد آرید

کز آتش دل ما پخته گشت خام شما
فروغ گوهری از گنج خانه دل ماست

چراغ صبح که برمی دمد ز بام شما
ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود

که نقش طلعت خورشید یافت شام شما
زمان به دست شما می دهد زمام مراد

از آن که هست به دست خرد زمام شما
همای اوج سعادت که می گریخت ز خک

شد از امان زمین دانه چین دام شما
به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد

که چون سمند زمین شد سپهر رام شما
به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی

طرب کنید که پر نوش باد جام شما

    امید مهدی نژاد
شب آخرین خبر بود، خورشید مبتدا شد
تشویش سایه ها را تقدیِر انزوا شد
دریا نمی خروشید، صبر سپیده سر رفت
شب بی ستاره می سوخت، بابی به صبح واشد
خواب ستاره ها را تعبیر صبح کردند
صبحی که ابتدا بود، صبحی که انتها شد
مردان دورمانده دستی به هم رساندند
در خویش خفتگان را بر خاستن عصا شد
گفتند: زودهنگام، گفتند: بی سرانجام
گفتند: غیرممکن، گفتند، منتها شد
کی که بر دو کتفش ابلیس بوسه می زد خا
در خویش زیر و رو گشت، آیینه خدا شد
تقدیر سایه ها بود در دخمه ها خزیدن
شب آخرین مفر بود، خورشید مقتدا شد
شاه و وزیر دزدان آغاز داستان بود
جمهوری شهیدان پایان ماجرا شد
سوی ستاره پیداست، سّکان هنوز برجاست
بر عرشه ایستاده است پیری که ناخدا شد
ای کاش بار دیگر »یا مرگ یا خمینی«
تا باز می سرودیم: شب رفت و روشنا شد
ای کاش بار دیگر آن مشت ها بیایند
تا جغدها نگویند این صبح هم فنا شد

    سید حسن حسینی
هال؛ روز و شب فانی چشم تو
دلم شد چراغانی چشم تو
بنا را بر اصل خماری نهاد
ز روز ازل بانی چشم تو
پر از مثنوی های رندانه است
شب شعر عرفانی چشم تو
تویی قطب روحانی جان من
منم سالک فانی چشم تو
دلم نیمه شب ها قدم می زند
در آفاق بارانی چشم تو
شفا می دهد آشکارا به دل
اشارات پنهانی چشم تو
هال، توشه راه دریادالن
مفاهیم توفانی چشم تو
مرا جذب آیین آیینه کـرد
کرامات نورانی چشم تو
ازاین پس مرید نگاه توام
به آیات قرانی چشم تو

    یوسفعلی میرشکاک
 تا اسیر گردش خویشم، بر نمی گرداندم گرداب                     سایه سنگینی کوهم، بر نمی خیزد سرم از خواب

جاده ام، پیچیده در منزل، گردبادم عقده ها در دل                     موج دور افتاده از ساحل، رود پنهان مانده در مرداب
پا به پای سایه سردر پیش، با نسیمی می روم از خویش                   می دهد آیینه ام تشویش، می برد آشفته تا مهتاب...

در شبی اینگونه وهم آور، یافتن، هم رنگ گم کردن                      باختن، باری گران بر دل، بردنم، نقشی زدن بر آب
کاش امروزی نمی آمد تا که فردایی نمی دیدم                     هر شبم فردا شبی دارد، ای شب آِخر مرا دریاب!

باز در من سایه ای پنهان - روبه رو با مرگ- می گوید:                     بهترین فرجام نومیدان! آخرین پل! اولین پایاب!
گرچه تاریکم، رهایم کن! نیستم نومید ازین بودن                    خاطرم را می کند روشن، جستجوی مقصدی نایاب
پوستم را می درد بر تن، جان به شوق دیدن موعود                 دل به سوی لحظه میعاد، می شود از سینه ام پرتاب

می برد هر جا که می خواهد، دست های ناتوانم را                    گردش گرداب وار خون، با هزاران ماهی بی تاب

    محمد علی بهمنی
نتوان گفت که این قافله وا می ماند

خسته و خفته از این خیل جدا می ماند
 این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی

این سفر همراه تاریخ به جا می ماند
 دانه و دام در این راه فراوان اما

غ دل سیر ز هر دام رها می ماند مر
 بی صداتر زسکوتیم، ولی گاه خروش
نعره ماست که در گوش شما می ماند

 بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما
مرد در هر چه ستم هرچه بال می ماند
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 اسـتقال فرهنگـی از منظـر رهبـر معظـم انقـاب 
ً
اسـتقال ایـران، خصوصـا

رمان هـای انقـاب اسـامی اسـت. در این 
ٓ
یكـی از مهمتریـن ارکان، اصـول و ا

شـماره از مجلـه مهـر و مـاه در بخـش سرمشـق ابعاد مختلف اسـتقال ایران 
و مبـارزه بـا اسـتعمار را از منظـر رهبـر انقـاب می خوانیـد. همچنیـن »تبـری 
انقـاب«،  یـک  داشـته  مهمتریـن  »اسـتقال؛  بین المللـی«،  سـلطه گران  از 
»اسـتقال؛ زمینه سـاز آزادی« و »وابسـتگی فقـط بـه خـدای تبـارک و تعالـی« 

کـه در ایـن بخـش می خوانیـد. عناویـن دیگـر مطالبـی اسـت 

سرمشق

 6

اهمیت استقالل
و  به   ݣݣݣمردم پشت ݣݣبه ݣݣبیݡگانه ر
سلطه واقعی قدرت ها سلطه فرهنݡگی است

كلمه نخست

تاریخ ماندگار
گذر ایام نه اینکه فرسوده نمی شوند، بلکه طراوت  که حتی با  در صفحه تاریخ روزگارانی هستند، 
کاسته نمی شود. و نشاط بخشی  در متن و حاشیه خود را هر روز، به همراه داشته و از توان آنها 

که برخی از آن ایام به نشانی ماندگار  تاریخ پر فراز و نشیب ایران روزگارانی را به خود دیده است، 
و عالمتی برای تعالی و رشد تمدن ها چشم نواز هستند.

بهمن ماه در صحیفه تمدن ایران و اسالم به صحنه تحرک عقل و احساس با الگویی فرا ملیتی 
که  تبدیل شــده اســت. بهمن 1357 ثمره احســاس تالش برای تغییر و تبدیل اســت، جامعه ای 
به ظاهر اســباب روزمرگی و نشــاط ظاهری برای ایشــان در حال فراهم شــدن بود، ولی تعقل و 
گــذر از رنــگ و ظاهــر را برای آرمان های متعالی به قوه تحرک و انگیزه برای تغییر با  فهــم تعالــی، 

نام انقالب پر رنگ نمود.
انقالب اســالمی در جامعه ایرانی در آن ســال ها خروجی اندیشــیدن و تالش نخبگان برای خروج 
از پوسته تحقیر و سر برآوردن در متن فرهنگ متعالی و همراهی آحاد یک ملت برای به نتیجه 

رساندن این اندیشه شد.
کهنه نمی شود، همگرایی اقوام  گذر ایام از این تالش همگانی جامعه ایران اسالمی  که در  آنچه 
 و طوایف در زیر پرچم ایران و اســالم برای رســیدن به جایگاه واقعی تمدن ایران اســالمی اســت.

گون برای این تحــول، به انقالب  رهبــری یــک عالــم دینــی و تلنگــر و مجاهدت هــای اقشــار گونا
که لرزه بر دیوارهای بلند اســتبداد و اســتعمار انداخت. این تحول در  گشــت،  قدرتمندی تبدیل 
پرتو فرهنگ متعالی اسالمی با نشاط ملی، جامعه تحت تخدیر رنگ و بوی تمدن جهانی شدن 

کرد. ولی بی محتوا را هشیار و متحد 
که جامعه  ایرانی را تحت یوق مادیت و تظاهر  رسیدن  انقالب اسالمی در سال 1357 نشان داد 

به دروازه های تمدن ساختگی و پوچ نمی توان منجمد ساخت.
مجاهدت امام خمینی؟هر؟ و همراهی مجاهدان مخلص و تحرک آحاد ایرانی، پیشران انقالبی 

گذر ایام فرسوده نشده است. که در  شد 
کــه قــدرت ایــن پیشــرانگی بودنــد بــرای بــه ثمر رســیدن از هیچ کوششــی دریــغ نکردند، و  آنانــی 

نسل های پس از ایشان در مجاهدت دفاع مقدس با الگوی آزادگی و رهایی، افتخار آفریدند.
کنــون ثمــره مجاهــدت هــا و نثــار خونهــای ارزشــمند مــردان و زنان ایرانی در نیمه  راه به دســت  ا
گرد شایسته امام راحل به پیمودن راه دشوار برپایی  نسل جوان رسیده است و تحت رهبری شا

تمدنی ماندگار نیاز به تالشی مضاعف دارد.
یاد و نام تالشگران جهاد برای تعالی نام اسالم و ایران پر آوازه باد.

 مدیرمسئول
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     توجه به سبک زندگی اسالمی
اســتقالل اقتصادی مهم اســت، ]اّمــا[ اّول در زمینــه فرهنگی عرض بکنم؛ اســتقالل 
فرهنگی به اعتقاد بنده از همه اینها مهم تر اســت. اســتقالل فرهنگی در این اســت که سبک 
زندگی را، ســبک زندگی اســالمی - ایرانــی انتخاب بکنیم. بنده در باب ســبک زندگی دو ســه 
ســال قبل از این مفّصل صحبت کردم؛ ســبک زندگی از معماری، از زندگی شــهری، از زیســِت 
گون را شامل می شــود. تقلید از غرب و از  انســانی، از پیوندهای اجتماعی تا همه مســائل گونا
بیگانه در ســبک زندگی، درســت نقطه مقابل اســتقالل فرهنگی اســت. امروز نظام ســلطه بر 
روی این مســئله دارد کار می کند؛ همین مســئله مهندســی اّطالعات، ایــن ابزارهای جدیدی 
که وارد میدان شــده اســت، اینها همه ابزارهایی هســتند برای تســّلط بر فرهنگ یک کشــور. 
ج کنیم؛ نه، این ها  بنده با این حرف نمی خواهم بگویم ایــن ابزارها را از زندگی خودمان خــار
ابزارهایی هســتند کــه می توانند مفید واقع بشــوند اّما ســلطه دشــمن را از این ابزارها بایســتی 
ســلب کرد. نمی توانید شــما برای اینکه مثاًل فرض بفرمایید رادیو و تلویزیون داشــته باشــید، 
رادیــو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشــمن؛ اینترنت هم همین جور اســت، فضای مجازی 
هم همین جور است، دستگاه های اّطالعاتی و ابزارهای اّطالعاتی هم همین جور است، اینها 
را نمی شود در اختیار دشــمن قرار داد؛ امروز در اختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی 

است؛ ابزار سلطه فرهنگی دشمن است. 
)بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی03/14/ 1395(

     شکل مدرن استعمار
-اســتقالل  اســت  کشــور  اســتقالل  مســئله  مســئله  یــک 
اقتصــادی، اســتقالل سیاســی، اســتقالل فرهنگــی- ایــن 
یکــی از عرصه هــای درگیــری ما با اســتکبار اســت. اســتکبار 
و قدرت هــای مســتکبر طبیعت شــان دســت اندازی اســت؛ 
کــه مربــوط بــه قــرن هجدهــم و  چــه در دوران اســتعمار 
نوزدهم و ادامه اش تا قرن بیستم اســت، چه به شکل های 
جدیدتــر و مدرن تری که بعدها تأســیس کردنــد و االن دارند 
مــدام روزبــه روز، نوبه نــو وارد میــدان می کننــد. هدفشــان 
دســت اندازی اســت؛ دســت اندازی بــه منافــع مّلت هــا، به 
گر  کشورها و سلطه و نفوذ. هدف اســتکبار این است. خب، ا
یک کشــوری بخواهد در مقابــل این هدف ایســتادگی کند، 
و از اســتقالل خودش -چه اســتقالل فرهنگی، چه استقالل 
سیاسی، چه اســتقالل اقتصادی- دفاع کند، طبعًا درگیری 
به وجود می آید؛ یکــی از میدان هــای درگیری ما با اســتکبار 

این است. 
)بیانات در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان1395/02/01(

     فرهنگ نمی توانیم
یک نکته دیگر در زمینه مســئله »اســتقالل فرهنگی« اســت 
که بعضــی از دوســتان اشــاره کردنــد. این اســتقالل فرهنگی 
در کشــور شــروع شــده اســت. از اواســط دوران قاجــار، یــک 
فریفتگی و بیگانه زدگی در ما پیدا شــد؛ البتــه عوامل طبیعی 
هم داشــت و این عوامل روزبه روز شــدت پیدا کرد؛ در دوران 
حکومــت پهلــوی بــه اوج رســید و بــر اســاس آنهــا، پایه های 
کــی را در کشــور پایه گــذاری کردنــد:  فرهنگــی بســیار خطرنا
مثــل اینکــه ایرانــی »نمی توانــد«، ایرانــی ُعرضــه حضــور در 
میدان های علــم و فرهنگ را نــدارد؛ و نگاه منفی نســبت به 
همه گذشته فرهنگی و مواریث ارزشمند تاریخی و علمی ما؛ 
اینها چیزهایــی بود که در این کشــور اتفاق افتاد. شــماها آن 
دوران را ندیدید. مــا کــه در آن دوران بزرگ شــدیم، بنده که 
کثر شماها شاید در حدود نیم قرن اختالف سنی دارم، آن  با ا
دوران ها را درک کردیم و دیدیم که چه بود. حقیقتًا فرهنگی 
کــه ترویــج می شــد، فرهنــگ »نمی توانیــم« بــود؛ فرهنــگ 

ترجیح مطلِق هر چیز غربی بر هر چیــز ایرانی بود؛ این طوری 
بــود. در زمینــه افتخــارات ایرانــی، دقیقــًا بــر روی چیزهایی 
تکیه می شد که غرب آنها را به دالیلی می خواست - با دالیل 
اســتعماری و قدرت طلبانه - که طراحان سیاســتمدار غرب، 
آنها را طراحی کرده بودند؛ برخی نقاط را در کشور ما برجسته 
می کردند؛ همین نقاط مورد توجه دســتگاه های اداره کننده 
کشــور قــرار می گرفــت والغیــر. ســال های متمــادی گذشــته 

این طور بود. 
)بیانات در دیدار نخبگان جوان1385/06/25(

     فرهنگ استقالل
امــروز غربی ها بــه وســیله علــم، خودشــان را بــر دنیا مســّلط 
کرده اند. بــرای آنها انگیــزه وجــود دارد. کشــورهای از لحاظ 
علمی عقب  نگه داشــته شــده هم برای پیشــرفت و حرکت، 
باید در خــود انگیزه ایجاد کنند. یکــی از عوامل ایجاد انگیزه 
این اســت کــه راه ها بســته باشــد. خــدا را شــکر می کنیــم که 
راه ها کاماًل باز نیســت و در جاهایی بســته اســت. ولــی از این 
باالتر، »استقالل فرهنگی« اســت: فرهنِگ استقالل، اعتقاد 
به اســتقالل و ایمان. مهم این اســت که با هر نوع وابستگی 
مقابله شــود. یک ملــت به ایــن نقطه کــه رســید، دیگر هیچ 

مشکلی ندارد. 
)بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش1375/01/28(

     مثل آب و هوا
از همــه اینهــا مهم تــر، اســتقالل فرهنگــی بــود. جمهــوری 
اســالمی، از اول نشــان داد که زیر بار فرهنگ مبتذل و فاســد 
غربی نخواهــد رفت. این نکتــه را من عرض کنم که ســلطه 
گر ملتی بتواند  واقعی قدرت ها، سلطه فرهنگی است. یعنی ا
فرهنگ و باورها و اعتقادات و رسوم و آداب و عادات خود را، 
و در مرحله باالتر، زبان و خــط خویش را در ملت دیگری نفوذ 
بدهد، بر آن ملت مسلط است و سلطه او، یک سلطه حقیقی 
اســت؛ کاری کــه در دوره ای از ایــن دویســت ســال گذشــته 
فرانســوی ها با کشــورهای دیگر کردند، و در یــک دوره دیگر 
انگلیسی ها کردند، و در این اواخر امریکایی ها انجام دادند؛ 
یعنی زبــان و خــط و فرهنــگ و روش هــای زندگی خودشــان 
گر کشــوری از  را به هر کشــوری که توانســتند، صــادر کردند. ا
لحــاظ اقتصــادی هم مســتقل باشــد و وابســته بــه قدرت ها 
نباشــد، امــا چنانچــه قدرت هــای بیگانــه بتواننــد فرهنــگ 

خودشان را در این کشور نفوذ بدهند، بر آن مسلطند.
فرهنگ، مثــل آب و هواســت. فرهنگ، یعنی همین رســوم 
کم اســت. فرهنگ، یعنی  و آدابی که بر زندگی من و شــما حا
کــه زندگــی شــخصی و  باورهــا و اعتقــادات مــا و چیزهایــی 
اجتماعــی و داخــل خانه و محیط کســب یــک جامعه بــا آنها 
روبه روســت. جمهوری اســالمی، فرهنــگ غربــی را رد کرد و 

گفت ما فرهنگ مستقل اسالمی داریم.
اســالم، تکلیف مســلمانان را در معاشــرت، در کیفیت زندگی 
ک، در لبــاس پوشــیدن، در درس  فــردی، در خــورد و خــورا
خوانــدن، در روابــط بــا حکومــت، در روابــط بــا یکدیگــر و در 
معامالتشــان معیــن کرده اســت. مــا نمی خواهیــم اینهــا را از 

غربی ها یاد بگیریم و از آنها تقلید کنیم. جمهوری اســالمی، 
از اول این را نشان داد. 

)خطبه های نماز جمعه تهران1369/01/10(

     تأثیر عمیق فرهنگ
ح کنــم، این اســت که همه  مطلبی را کــه الزم می دانــم مطر
مــردم کشــور و مخصوصــًا قشــرهای بــا فرهنــگ و برخــوردار 
از ســواد و علم و معرفــت بدانند که اســتقالل یک ملــت جز با 
گر یک ملــت، از لحاظ  اســتقالل فرهنگی تأمین نمی شــود. ا
سیاســی تحــت تأثیــر قدرت هــای بــزرگ نباشــد و از لحــاظ 
اقتصــادی هــم بــه خودکفایــی کامــل برســد، امــا فرهنــگ و 
اخــالق و عقایــد و باورهــای دشــمنان و بیگانــگان در میــان 
این ملت رواج داشته باشد و رشــد بکند، این ملت نمی تواند 

ادعای استقالل کند.
کــه آنهــا  در دنیــا، سررشــته فرهنــگ دســت عــده ای اســت 
کیفیــت زندگــی و نشســت و  چگونگــی لبــاس و پوشــش و 
برخاســت و اخــالق و معرفــت را بــرای انســان های بی گنــاه 
و بی خبــر در سرتاســر عالــم رقــم می زننــد و تعییــن سرمشــق 
گــر ملتــی بتوانــد خــود را از ســرایت مــوج مســموم  می کننــد. ا
کنــد، ایــن  فرهنگــی ســاخته و پرداختــه بیگانــگان حفــظ 
گــر نتوانــد و تحت تأثیــر غلبه  ملت مســتقل خواهد بــود؛ اما ا
فرهنگ بیگانه قــرار بگیرد، این ملت، ملتی وابســته و اســیر 
اســت؛ ملتی اســت که تالش های اســتقالل طلبانه سیاسی و 
اقتصادی او نیــز تحت تأثیر کســانی خواهد بود که سررشــته 

فرهنگ را در دست و اختیار دارند.
امــروز، صدهــا ایســتگاه رادیــو و صدهــا روزنامــه و مجلــه در 
سرتاســر عالم، برای گســترش فرهنگ مطلــوب قدرتمندان 
بزرگ و گســترش فرهنگ اســتکبار جهانی در سطح ملت ها، 
گر کســی با ایــن فرهنگ  روزانه و هفتگی منتشــر می شــود و ا
کــه  کســی  کــرد، دشــمنی آنهــا بــا او نســبت بــه  مخالفــت 
تصمیم های سیاســی آنــان را نقــض کند، بــه مراتب بیشــتر 
اســت؛ چــون می داننــد کــه تأثیــر فرهنــگ، تأثیــر عمیق تر و 

تعیین کننده تری است.
 )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم1368/09/15(

     فرهنگ مستقل
بایــد ایــن ملت بــه تدریــج، بــا ابتــکار و تالش خــود و بــا قّوت 
مدیریتــی که بــر آن اعمال می شــود و نیــز با وحدتــی که همه 
مردم در جهت آزادی و اســتقالل دارند و همچنین با آشنایی 
آنها به توطئه و ترفندهای تبلیغاتی دشــمن، به طرف آزادی 
و استقالل کامل اقتصادی برود. البته، مقدمه این استقالل 
اقتصادی، اســتقالل سیاسی است. کشــورهایی که از لحاظ 
سیاســی وابســته هســتند، قادر نخواهند بــود و اصــاًل انگیزه 
ندارنــد کــه آزادی و اســتقالل اقتصــادی را به دســت آوردند. 
بحمداهَّلل در مملکت ما، استقالل و آزادی سیاسی وجود دارد 
که دنبالــه آن، اســتقالل اقتصــادی و باالتــر از همه اســتقالل 
فرهنگی اســت؛ آن هم فرهنگ مســتقل با طرد نشــانه های 

فرهنگ منحط و فاسد غربی از جامعه. 
)بیانات در دیدار مسئوالن و اقشار مختلف مردم1368/09/01(   

باید این ملت به 
یج، با ابتکار  تدر
و تالش خود و با 

یتی  قّوت مدیر
که بر آن اعمال 
می شود و نیز با 

که همه  وحدتی 
مردم در جهت 

ل  آزادی و استقال
دارند و همچنین 

با آشنایی 
آنها به توطئه 

و ترفندهای 
تبلیغاتی دشمن، 

به طرف آزادی و 
کامل  ل  استقال

ود اقتصادی بر
رهبـر معظـم انقـاب حضـرت آیت اهلل العظمی خامنه ای از سـال های گذشـته 
مکررًا در بیاناتشـان به موضوع اسـتقال به عنوان یکی از اصول و آرمان های 
انقـاب اسـامی پرداختـه  و وجـوه مختلـف آن را تبییـن فرموده انـد. ایشـان 
اسـتقال فرهنگـی را مهم تریـن رکـن در میـان باقـی وجـوه اسـتقال ماننـد سیاسـی، 
اقتصـادی و نظامـی می داننـد. متـن زیـر برگزیـده فرمایشـات ایشـان درباره اسـتقال 

فرهنگـی در سـنوات گذشـته اسـت: 

سلطه واقعی قدرت ها
سلطه فرهنگی است

بیانات رهبر معظم انقالب درباره استقالل فرهنگی
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     استقالل اقتصادی
یکی از وجوه اســتقالل، اســتقالل اقتصادی اســت کــه آرمان 
کلیــدی انقالب اســالمی یعنــی عدالــت را تحقق می بخشــد. 
امــام خمینــی؟هر؟ یکــی از وظایــف مهــم علمــا و فقهــا را 
»مقابله جــدی بــا دو فرهنــگ ظالمانــه و منحــط اقتصادی 
شــرق و غرب و مبارزه با سیاســت های اقتصاد ســرمایه داری 
ح هــا و  کی در جامعــه« می دانســت. ایشــان ارائــه طر و اشــترا
اصــواًل تبییــن جهت گیــری اقتصــاد ســالم در راســتای حفظ 
منافع محرومان و گســترش مشــارکت عمومی آنــان و مبارزه 
اســالم با »زرانــدوزان« را »بزرگ تریــن هدیه و بشــارت آزادی 
انسان از اسارت فقر و تهیدستی« به شمار می آورد. لذا منظور 
امام؟هر؟ از اســتقالل اقتصــادی برچیــدن بســاط غارتگری 
و چپاولگری های اســتعمار و وابستگان سرســپرده آنان بود. 
از مظاهر ایــن اســتقالل می توان بــه خودکفایی کشــاورزی و 
کز عمرانی، افزایش تولید انرژی، باالرفتن  صنعتی، ایجاد مرا
ذخایر ارزی مملکت از طریــق به کارگرفتن صحیح ارِز حاصل 

از فروش نفت و راه اندازی کارخانه ها اشاره کرد.

     استقالل سیاسی
آزاد  اراده  سیاســی،  اســتقالل  از  امــام  حضــرت  منظــور 
تصمیم گیری ملت برای تعیین سرنوشت خود و عدم سلطه 
یا دخالت اجانب در سرنوشــت مردم ایران بــود. از مصادیق 
این اســتقالل می تــوان به مبــارزه و ایســتادگی ملــت در برابر 
ج و داخــل آنهــا و عدم  قدرت هــای زمــان و وابســتگان خــار
اتــکا بــه یکــی از قطب های شــرق و غــرب و پیمــودن صراط 
مســتقیم اشــاره کرد. در این دیدگاه می توان دو مرحله مهم 

برای استقالل در نظر گرفت:
1( اســتقالل در حــوزه اقتــدار سیاســی یــک جامعــه و کشــور و 
تصمیمــات کالن حــوزه سیاســت. از ایــن نظــر کشــور زمانــی 
مستقل است که جز به منافع ملی خویش، به مصالح مکتب 
و سیســتم خویــش نیندیشــد و محــور تصمیم گیــری همــان 
منافع کلــی جامعــه و مصالــح عمومی باشــد. الزمه ایــن نوع 
اســتقالل عدم دخالــت بیگانــگان در تصمیم گیری هاســت. 
لــذا اســتقالل به معنــای درخواســت طــرد باختگی در ســطح 
دســتگاه رهبری اســت؛ بدیــن معنــا کــه رهبــران و کادر مؤثر 
در تصمیم گیری هــا تحــت نفــوذ بیگانــه نباشــند. به جــای 
افراد غــرب زده و شــرق زده یا افــرادی کــه در برابــر بیگانگان 
اســتقالل رأی و تصمیم گیــری خویــش را ازدســت می دهند، 
افــراد مســتقل و بــااراده، رهبــری جامعــه و نظام را در دســت 
داشــته باشــند و جامعه را به ســوی آرمان های خویش پیش 
ح کرده اســت:  برند. امــام خمینی؟هر؟ در بیانــات خود مطر
»ما می گوییــم آقا، غــالم حلقه به گــوش دیگران نباشــید... 

استقالل را حفظ کنید، تبعیت را دست بردارید.«
و  تبعیــت  عــدم  اســتقالل،  از  ایشــان  منظــور  اینجــا  در 
دنباله روی دســتگاه رهبری جامعه از اهــداف و برنامه های 
تعیین شــده به وســیله بیگانــگان اســت. ایشــان در جــواب 
خبرنــگاری از ویژگی هــای جامعــه ایــران پــس از پیــروزی 
انقــالب چنیــن می گویــد: »رهبری سیاســی از ســلطه بیگانه 
آزاد می شــود.« بنابرایــن اســتقالل در این مرحلــه به معنای 

کمیــت و ســلطه سیاســی تحمیل شــده  رهایــی و آزادی از حا
ازسوی مستکبران بر ملت های دیگر می باشد.

و  جامعــه  اداره  و  سیاســی  سرنوشــت  به دســت گرفتن   )2
رهبری آن به ســوی آرمان های پذیرفته شده بدون دخالت 
و ســلطه بیگانگان. در این مرحله از اســتقالل جامعه، مردم 
ع نظام سیاســی و خطــوط اصلی مســیر حرکــت اجتماعی  نو
خویش راـ  کــه در قانــون اساســی متبلور شــده اســتـ  تعیین 
می کننــد و زمامــداران و کارگــزاران نظــام را برمی گزینند تا به 
اداره و رهبــری جامعــه براســاس برنامه هــای پذیرفته شــده 
بپردازند. اســتقالل در این مرحله بســیار عمیق تر و دشــوارتر 
ع  کید بیشــتری بــر ایــن نو اســت، بــر همیــن اســاس امــام تأ
اســتقالل داشــته اســت؛ بــرای مثــال دربــاره جامعــه ایــرانِ  
کــه  بســازیم  ایرانــی  »بایــد  می فرماینــد:  انقــالب  از  پــس 
بتوانــد بــدون اتــکا بــه آمریــکا و شــوروی و انگلســتانـ  ایــن 
نظامــی،  سیاســی،  اســتقالل  ـ  بین المللــی  جهان خــواران 
فرهنگــی و اقتصــادی خویــش را به دســت گیرد و روی پــای 
خود بایستد.« با توجه به دیدگاه ایشان نسبت به اداره امور 
جامعه و سیاســت می توان گفت که او معنای استقالل را به 
این صــورت می دانــد که اداره کشــور و دســتگاه سیاســی آن 
و نیــز اداره کنندگان آن از ســلطه و نفــوذ بیگانــگان آزاد بوده 
و سرنوشــت کشــور از ســوی ملــت تعییــن گــردد و اداره آن بر 

اساس قوانین اسالم باشد.

     استقالل نظامی
را بیرون رانــدن  اســتقالل  ایــن  امــام خمینــی؟هر؟ مظهــر 
کارشــکن و نیــز  مستشــاران و اربابــان پرمدعــا و باج گیــر و 
خریدهــای  قطــع  و  نظامــی  پایگاه هــای  برچیده شــدن 

تسلیحاتی می دانستند.

     استقالل فرهنگی
امام خمینی؟هر؟ بــا اذعان به اینکــه رأس همه اصالحات، 
اصالح فرهنگ است، ازجمله دستاوردهای انقالب اسالمی 
را برقــراری فرهنــگ مســتقل در جامعــه توســط دانشــگاه 
مستقل و حوزه مهذب می دانســتند. از مظاهر این استقالل 
می تــوان بــه اســتقالل فکــری، رهایــی از اســتعمار فکــری و 

جایگزین ساختن مغز تفکر استقاللی اشاره کرد.
امــام خمینــی؟هر؟ معتقــد اســت غــرب در پــی اســتیالی 
فرهنگی خویش بر شــرق اســت و این اســتیال نظــم فرهنگی 
جامعه شــرقی را برهم خواهــد زد. از نگاه ایشــان باید اصالح 
یــک جامعــه را از اصــالح فرهنگــی آن جامعــه آغاز کــرد. این 
شــیوه اصــالح فرهنگــی امــام الگویــی از تحــول فرهنگی در 
پرتو تعهد فرهنگــی را به جهــان امروز عرضه نمــود. ازاین رو 
و  کســب  بــر  همــواره  امــام؟هر؟،  منطقــی  غرب ســتیزی 
حفــظ اســتقالل فرهنگــی اســتوار بــوده اســت. از نــگاه امام 
غرب ســتیزی فرهنگی در کنار تحول فرهنگــی در چارچوب 
بینجامــد،  فرهنگــی  اســتقالل  بــه  بایــد  شــرقی  فرهنــگ 
چنان که فرمودند: »باالخــره باید فرهنگ متحول بشــود به 
یک فرهنگ سالم، به یک فرهنگ مســتقل و یک فرهنگ 

انسانی«.   

یکی از وجوه 
ل،  استقال
ل  استقال

اقتصادی است 
کلیدی  که آرمان 
انقالب اسالمی 
یعنی عدالت را 

تحقق می بخشد. 
امام خمینی؟هر؟ 

یکی از وظایف 
مهم علما و فقها 
را »مقابله جدی 

با دو فرهنگ 
ظالمانه و منحط 

ق  اقتصادی شر
زه  و غرب و مبار
با سیاست های 

اقتصاد 
سرمایه داری 

کی  و اشترا
در جامعه« 
می دانست

یکی از اصول مهم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
کمیت و تمامیت ارضی کشــور اســت.  اســتقالل، حا
ج و  پس از پیروزی انقالب اســالمی اصل اســتقالل از چنان ار
منزلتی برخوردار گردید که همراه اصل آزادی در کنار اســالم، 
به عنوان اصل تفکیک ناپذیــر، به قانون اساســی جمهوری 
اسالمی وارد شد و حفظ اســتقالل وظیفه آحاد ملت و دولت و 
کارویژه اصلی سیاســت کشــور تلقی گردید. مقوله استقالل از 
نظر بنیان گذار جمهوری اســالمی یکی از شــاخص های مهم 
اصول گرایی و جزو آرمان های اصلی انقالب به  شمار می رود.

از نظر حضــرت امــام اســتقالل دارای دو بعد ســلبی و ایجابی 
است. استقالل سلبی همانا استعمارزدایی است که زمینه ساز 
تحقق حکومت نه شــرقی، نه غربی محسوب می گردد. امام 
راحــل یکــی از اهــداف انقــالب اســالمی را قطع دســت اجانب 
از مملکت اســالمی، قطع ریشــه های وابســتگی، رفع ســلطه 
و ضعــف و سســتی و زبونــی در مقابــل اســتعمار، جلوگیــری 
از اســتثمار و اســتعباد و قطــع منافــع و مطامــع اســتعمارگران 
و در یــک کالم اســتقالل از اســتعمار خارجــی می دانــد. امــام 
کید بر ماهیت ضداستعماری نهضت،  خمینی؟هر؟ ضمن تأ
ج شــدن از مــدار وابســتگی بــه  هــدف انقــالب اســالمی را خار
کشــورهای امپریالیســت و درنهایــت شکســت ابرقدرت هــا 
می دانــد. در ایــن رابطه، حضــرت امام بــر کوتاه کردن دســت 
کشاندن قدرت های استعماری  جنایتکاران خارجی و به انزوا
در جهان و نیز مقابله با ایادی منطقه ای امپریالیســم به ویژه 

کید بسیاری دارند. صهیونیسم تأ
در بحث اســتقالل ایجابی، امام خمینی؟هر؟ هدف انقالب 
اسالمی را تأمین اســتقالل مملکت در ابعاد سیاسی، نظامی، 
فرهنگی، اقتصادی و فکری می داند. ایشــان سپردن کار به 
کاردانان وطن خواه امیــن، خودکفایــی و اختصاص مخازن 
کز آموزشــی را از  و منابع کشــور به مردم و اســتقالل فکــری مرا
پیش شــرط های الزم برای تحقق اســتقالل می داننــد. امام 
خمینی؟هر؟ می فرمایند: »همه چیزمان باید مستقل بشود. 
استقالل با وابستگی جمع نمی شود. و ما فرهنگمان وابسته 
بشود استقالل نداریم، اقتصادمان وابســته بشود، استقالل 
کــرد، اســتقالل  نداریــم... اول بایــد آن مطلــب را درســتش 
فرهنگی، استقالل اقتصادی اول باید او را درستش کرد... تا 

ما بتوانیم اسم خودمان را یک مملکت بگذاریم.«
ازجملــه دســتاوردهای انقــالب اســالمی تحقق اســتقالل در 
تمامی ابعاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی و نظامی بود که 
نتیجه خروج از سلطه شرق و غرب و عدم اتکا به قدرت های 

شرقی و غربی بود.

و  به   ݣݣݣمردم ر
پشت  ݣݣبه  ݣݣبیگانه

نگاهی به وجوه مختلف استقالل 
در تفکر بنیانگذار انقالب 

مقــام معظــم رهبــری در یکــی از ســخنرانی های خــود در ســالگرد ارتحــال امــام 
خمینــی؟هر؟ تحریــف شــخصیت امــام؟هر؟ را خطــر بزرگــی عنــوان کردنــد و در 
کید داشتند بازخوانی اصول امام مانع تحریف شخصیت امام  فرمایشات خود تأ
خمینی؟هر؟ می شــود. رهبر معظم انقالب فرمودند: »خطر بزرگ تحریف شخصیت امام 
خطر بزرگی محســوب می شــود، آن راهی که می تواند مانع از این تحریف شــود، بازخوانی 
اصول امام اســت. امام را نباید به عنوان صرفًا یک شخصیت محترم تاریخی، مورد توجه 
قرار داد، بعضی این جور می خواهند امام را بشناسند و بشناسانند و این غلط است.« کتاب 
اصولگرایی در اندیشــه امــام خمینی؟هر؟ که توســط مرکز اســناد انقالب اســالمی به چاپ 
رسیده است به بررسی مواضع اصولی امام؟هر؟ می پردازد. بخشی از این کتاب به بررسی 

اصل استقالل در اندیشه امام خمینی؟هر؟ می پردازد که گزیده ای از آن را می خوانیم. 
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به گونه ای که به واسطه سیاســت خارجی مستقل، همواره 
از ســوی آمریکا بــا تهدید، تحریــم، تــرور و جنگ روبــرو بوده 
است. اما ایران با مقاومت، ایســتادگی، پایبندی به اصول و 
دفاع از آن، اتــکا به توانایــی داخلی و مدیریــت جهادی خود 
توانســته اســت عــزت، پیشــرفت و پیــروزی را برای خــود به 

ارمغان آورد.
در بیانیــه گام دوم انقــالب نیــز اســتقالل در عرصــه سیاســت 
خارجــی بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای انقــالب اســالمی 
در ایــن عرصــه یــاد شــده اســت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت 
»اســتقالل مّلی به معنــی آزادی مّلت و حکومــت از تحمیل و 

زورگویی قدرت های سلطه گر جهان است«.
گام دوم انقــالب در خصــوص اســتقالل نظــر و  در بیانیــه 
عمل ایران در عرصه سیاســت خارجی ســخن بــه میان آمده 
اســت. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: »نمــاد ُپراّبهت و 
باشــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگی در برابر قلــدران و زورگویان 
و مســتکبران جهــان و در رأس آنــان آمریــکای جهان خــوار 
و جنایــت کار، روزبــه روز برجســته تر شــد. در تمــام ایــن چهل 
ســال، تســلیم ناپذیری و صیانــت و پاســداری از انقــالب و 
عظمــت و هیبــت الهــی آن و گــردن برافراشــته آن در مقابــل 
دولتهای متکّبر و مســتکبر، خصوصّیت شناخته شــده ایران 
و ایرانــی به ویــژه جوانــان ایــن مــرز و بــوم به شــمار می رفتــه 
کــه همــواره حیــات  اســت. قدرت هــای انحصارگــر جهــان 

خــود را در دســت اندازی به اســتقالل دیگر کشــورها و پایمال 
کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شــوم خود دانســته اند، 
در برابر ایران اســالمی و انقالبــی، اعتراف بــه ناتوانی کردند. 
مّلت ایران در فضای حیات بخش انقالب توانســت نخست 
دست نشــانده آمریکا و عنصر خائن به مّلت را از کشور براَند و 
پس از آن هم تا امروز از ســلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور 

با قدرت و شّدت جلوگیری کند«.
در  ایــران  مســتقل  خارجــی  سیاســت  ابعــاد  مهمتریــن  از 
بیانیــه گام دوم را می تــوان توجــه بــه اصولگرایــی دانســت. 
کنون هویت جمهوری  اصولگرایی از زمان پیروزی انقالب تا
اســالمی ایران در عرصه داخلی و خارجی مبتنی بر یک سری 
اصــول و ارزش های اســالمی- انقالبی بــوده اســت. از جمله 
این اصول و ارزش ها که مقام معظم رهبــری از آن به عنوان 
شــعار انقالبــی یــاد می کننــد، می تــوان بــه ســلطه ناپذیری و 
مقاومــت در مقابل نظام ســلطه و اســتکبار بــه ویــژه آمریکا، 
دفاع از مسلمانان و حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان 
اشــاره نمود. تــالش ایــران در عرصه سیاســت خارجــی بر آن 
بوده اســت که این ارزش ها صرفًا در مقام نظــر باقی نمانده و 

به عرصه عمل نیز درآید.
خواســته آمریکا کوتاه آمدن ایــران از ارزش های خود اســت. 
کــره با آمریکا  اما ایران در راســتای ایــن ارزش ها حاضر به مذا
نیســت بلکــه از این کشــور به عنــوان اســتکبار و شــیطان یاد 
می کند که به دنبال ســلطه بر همه جهان اســت. در راستای 
مقابله با نظام سلطه و حمایت از مستضعفین جهان از محور 
مقاومت در منطقه مانند مردم فلســطین، حــزب اهَّلل لبنان، 
دولت های عراق، ســوریه و... حمایت و پشــتیبانی می کنند 
و تنها راه پیروزی در مقابل نظام سلطه را مقاومت می دانند. 
این ارزش ها نشان دهنده ماهیت »نظام انقالبی« جمهوری 
اسالمی ایران طبق بیانات رهبر انقالب است. از نظر ایشان، 
ایــن ارزش ها بــه هیــچ وجــه تجدیدنظرپذیر نیســتند، بلکه 
پایبنــدی بــه آن ارزش هــا را ســبب افزایــش دســتاوردهای 
انقــالب می داننــد. ایــن موضــوع نشــان دهنده اصولگرایــی 
جمهوری اســالمی ایران و به معنای پایبندی به شــعارهای 

انقالبی در عرصه نظر و عمل است.

     الگو بودن ایران در حوزه مقاومت
طبق بیانــات رهبری، از یک ســو انقالب ایــران از متن ایمان 
و معرفت اســالمی پدید آمده و تجربه جدید در عرصه جهانی 
بــود، از این رو الگویــی برای آن وجود نداشــت. بلکــه خود با 
ترکیــب جمهوریــت و اســالمیت و بــا تکیه بــر هدایــت الهی و 
اندیشــه های امام خمینی؟هر؟ این انقالب را به ثمر رســاند. 
از ســوی دیگــر اندیشــه های امــام خمینــی؟هر؟ و مقاومــت 
جمهوری اســالمی ایران در مقابل نظام ســلطه سبب گردید 
کــه ایــران، انقــالب آن و اندیشــه های امام خمینــی؟هر؟ به 
الگویــی الهــام بخش بــرای ســایر ملت هــای جهــان تبدیل 
شــود. این موضــوع کــه نشــان دهنده اســتقالل عمــل ایران 
در عرصه سیاســت خارجی اســت، دلیل دیگری برای تداوم 

دشمنی آمریکا با ایران است.

     دستاورد مقاومت ایران در برابر نظام سلطه
طبق بیانات رهبری، کشــور و ملت ایران در نتیجه مقاومت 
در برابر نظام ســلطه، اتخاذ رویکرد انقالبی و جهــادی و اتکا 
بــه توانمندی هــای داخلــی به کشــور و ملتــی مســتقل، آزاد، 
مقتدر، باعّزت، متدّین، پیشرفته در علم تبدیل شده است. 
براســاس بیانیــه گام دوم، در حــال حاضــر ایــران در عرصــه 
سیاســت خارجی نیز بــه پیشــرفت های زیادی دســت یافته 
که نشــان دهنده عزت جمهوری اسالمی اســت. برای نمونه 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
    حضور ایران در نزدیکی مرزهای رژیم صهیونیستی

    افزایش قدرت، نفوذ و حضــور قدرتمندانه ایران در منطقه 
غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان

    تحــرک جدیــد نهضــت بیداری اســالمی بــر اســاس الگوی 
مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم

    شکست سیاست های آمریکا در منطقه غرب آسیا
    تالش ایــران برای برچیدن نفوذ و حضــور آمریکا در منطقه 
  حمایت ایران از مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های 

اشغالی و حمایت از حزب اهَّلل
    پرچم داری مقاومت و بیداری اسالمی در سراسر منطقه؛

به واســطه افزایش پیشــرفت های ایران و قدرت و نفوذ این 
کشــور در منطقــه، چالش هــای آمریــکا و رژیم صهیونیســتی 
و دیگــر دولت هــای همــراه بــا آنها نیــز افزایــش یافته اســت. 
بــرای مثــال در حــال حاضــر یکــی از نگرانی هــای آمریــکا 
جلوگیری از انتقال ســالح های پیشــرفته ایرانی به نیروهای 
مقاومت اســت. از این رو به تهدید، تحریم و ترور علیه ایران 
می پــردازد و بــرای مقابلــه بــا آن ائتالفــی متشــکل از چندین 

کشور مانند ائتالف امنیت دریانوردی ایجاد می کند.
اما از نظر رهبر انقــالب، ایران تــا زمانی که بــه مرزبندی خود 
بــا دشــمن از یــک ســو و ارزش هــای انقالبــی و ملــی از جملــه 
استقالل و مقاومت در برابر نظام ســلطه از سوی دیگر پایبند 
باشــد، عزت ملی حفظ و پیشــرفت ها بــرای ایران بــه همراه 
خواهــد داشــت. از ایــن رو ایشــان معتقدنــد »در مــورد آمریکا 
کره بــا آن جــز زیان  حــّل هیــچ مشــکلی متصــّور نیســت و مذا
کره با  ماّدی و معنــوی محصولی نخواهد داشــت«. زیــرا مذا
آمریکا عدول از ارزش های اسالمی و انقالبی و نادیده گرفتن 
مرزبنــدی بــا دشــمن اســت. در جمع بنــدی می تــوان گفت؛ 
سیاســت خارجی مســتقل به معنای آزادی مّلــت و حکومت 
از تحمیل و زورگویی قدرت های ســلطه گر جهــان، مقاومت 
در مقابل نظــام ســلطه و اســتکبار جهانــی، مبــارزه و تبری از 
قدرت هــای بزرگ ســلطه گر به ویــژه آمریکا و عدم وابســتگی 
به آنهــا اســت. ایــن سیاســت از یــک ســو نشــان دهنده وجه 
تجدید نظرطلبانه سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
اســت که با عدم پذیرش نظم موجود در عرصه بین الملل به 
دنبال تالش بــرای تغییر وضع موجود و ایجــاد نظم مطلوب 
اســت. و از ســوی دیگــر نشــان دهنده وجــه ایدئولوژیــک 
کم نمــودن ارزش ها  سیاســت خارجی ایــران اســت یعنــی حا
و هنجارهــای ایدئولوژیک خــود در منطقه و جهــان و تالش 

برای دگرگونی در نظام منطقه ای و بین المللی است.   

یکا  خواسته آمر
کوتاه آمدن ایران 

زش های خود  از ار
است. اما ایران 
در راستای این 

زش ها حاضر به  ار
یکا  کره با آمر مذا

نیست بلکه از 
کشور به  این 

عنوان استکبار 
و شیطان یاد 

که به  می کند 
دنبال سلطه بر 

همه جهان است

ݣݣݣاز ی  تبّر
ݣݣبین المللی سلطه گران 

آشنایی با سیاست خارجی مبتنی بر استقالل در بیانیه گام دوم

عابد اکبری
سیاســت خارجــی مســتقل بــه معنــای آزادی مّلــت و حکومــت از تحمیــل و زورگویی 
قدرت های سلطه گر جهان، مقاومت در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی، مبارزه 
و تبری از قدرت های بزرگ سلطه گر به ویژه آمریکا و عدم وابستگی به آنها است. تعداد بسیار 
کمی از دولت ها وجود دارند که تمایل دارند سیاستی کاماًل مستقل از قدرت های بزرگ داشته 
باشند. مادامی که این اســتقالل با منافع و سیاســت قدرت های بزرگ تضاد و برخورد نداشته 
گر سیاســت  باشــد، ممکــن اســت توســط قدرت هــای بــزرگ به رســمیت شــناخته شــود. امــا ا
اســتقالل یک دولت خالف منافع یک قدرت بزرگ باشــد، در آن صورت تنش میان آن قدرت 

بزرگ و دولت مستقل اجتناب ناپذیر است.
جمهــوری اســالمی در این گــروه از کشــورها جــای می گیــرد. از آنجایی کــه پیروی از سیاســت 
مستقل، با منافع غرب و به ویژه آمریکا همخوانی ندارد لذا ایران همواره با فشارهایی از طرف 
قدرت های بزرگ مواجه بوده است. جمهوری اســالمی ایران همواره در دوران معاصر قربانی 
روابط قدرت های بزرگ با یکدیگر از یک ســو و سیاست مستقل خود از سوی دیگر بوده است. 
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استقالل میهن مربوط گردد. این طور، اســتقالل و البته خط 
انقالب حفظ می شود؛ با کلیدواژه »کلکم راع و کلکم مسؤول 
عن رعیته«. این فرمول و قاعده کلی مســتقل ماندن است. 
اما دغدغه و شــیوه ایــن مقال آن اســت کــه جزئیاتــی بر این 

قاعده کلی بگشاید.
 

     ۱. احساس »مسؤولیت همگانی« داشته باشیم
کارهــای  کامــل  تک تــک ابنــاء ملــت، بایــد »مســؤولیت« 
خود را بپذیرنــد. هــر انتخابی که صــورت می دهیــم، نتایج 
منطقــی خــودش را دارد، برخــی از ایــن انتخاب هــا منجــر 
به ارتقاء تــوش و تــوان ملــی می شــود، و برخی نیــز می تواند 
ســوخت ســرمایه ملی در بلند مدت را بــه دنبــال آورد. این را 
هم باید بدانیم که اتخــاذ »هر نحو« تصمیــم در امروز، تأثیر 
مســتقیمی بر حیات آینــده ملت خواهد داشــت. بنــا بر این، 
ملت باید »هر نحــو« موضع گیری، تصمیــم، هزینه، فایده، 
و حتی کالم و شــعار خــود را حول اهداف بلند مــدت، به نحو 
احســن بررســی و برآورد کنــد. هر چند کــه همه ملــت باید در 
مــورد انجــام انتخاب هــای خــود حســاس باشــند، در عیــن 
حــال، متفکــران و نخبــگان و سیاســیون، و در یــک کالم، 
»خواص« هر جامعه در روشن کردن مسیر پیش روی ملت، 

تکلیف بر عهده دارند.

     ۲. مراقب اختالفات درونی باشیم
اختالفات درونی، تــوان ملت را از درون تهــی می کند و آن ها 
را بــه جــای توجــه بــه آرمان ها بــه ســمت مناقشــات کم ثمر 
گر جنبــه حذفی پیدا  معطوف می دارد. اختالفــات داخلی، ا
کند، و یک گروه سعی کند به هر قیمت شده راه را بر دیگران 
ببندد، باعث محرومیت عمومی ملت از »شادی« می شود. 
در این مورد هم »خواص« جایگاه ویژه ای دارند، ولی وقتی 
نخبــگان بــه ایــن وظیفه خــود، عمــل نمی کننــد یــا جایگاه 
باندی خــود را به مصالح ملــی ترجیح می دهنــد، نوبت تک 
تک مردم اســت تــا بــرای تقویــت اتحاد ملــی به ســهم خود 

قدم بردارند.
 

     ۳. اهداف ملی روشن و دقیق داشته باشیم
گــر یــک ملــت، در کل، اهــداف و چشــم انداز تعریــف شــده  ا
بــه خــود  یــا برخــی از »خــواص«  و روشــن نداشــته باشــد 
اجــازه دهنــد تا بــه هــر بهانــه ای وفــاق ملی بر ســر اهــداف و 
میثاق نامه هــای مهــم را بــه چالــش بکشــند، بســیار دشــوار 
کــه در جهــت تأمیــن و تضمیــن اســتقالل گام  خواهــد بــود 
برداریــم. در ایــن اختالف ها، مجــال »نفوذ« اجانــب فراهم 
می شــود و نفــوذی خرابــکار بــه نوبــه خــود نقارها را تشــدید 
می کنــد. البتــه، می تــوان در مــورد آرمان هــای ملــی فکــر و 
گفتگــو کــرد، و به عبــارت دیگــر مخالفتی بــا »دگراندیشــی« 
نیســت، ولــی میثاق های ملــی باید بــا روندهای مشــخصی 
تهیه شــوند، و با روندهای مشــخصی در دوره هــای طوالنی 

مورد تجدید نظر واقع گردند.
 

     ۴. مراقب هزینه هایمان از ارزش های آرمانی باشیم
در دنیــای پــر تالطمــی زندگی می کنیــم که در مســیر عبــور از 
ایــن تالطم ها، جریان هــای سیاســی، گاه، طوری ســردرگم 
می شــوند کــه بــرای نجــات خــود، بــه در و دیــوار می کوبند، 
و ذخایــر پر ارزشــی را تخریــب می کننــد. عــادت رقابت های 
سیاســی به تخریب، این عارضــه را به دنبــال دارد که ارکان 
ارزشی یک تمدن استوار را سســت می کند و ملت را به سمت 
»نهیلیســم« ســوق می دهــد. »دگراندیشــی«، راهــی بــرای 
نوزایی ملت است، ولی ارزش های بنیادینی که تمدن های 
انســانی مبتنی بــر آموزه هــای توحیدی آنهــا، بیــش از چهار 
هزار ســال اســت که اســتوار مانده اند، نباید با ســهل انگاری 
گر چنین شــد، ملت  و بوالهوســی مورد اســتهزاء قرار گیرنــد. ا
چنان دچار سرســام می شــود که ممکن اســت فرق انســان و 
غیرانســان، فضیلت و نافضیلت، خوب و بد، و باید و نباید، 
در آن یکســره از میان برود و در این شــرایط، قطعًا نمی توان 
اجتماع انســانی را صرفــًا بر مبنای جــدال منافع اســتوار نگاه 
داشــت. یــک ملــت نهیلیســتی، فرقــی بــا اجتمــاع گرگ هــا 
نخواهد داشــت. در اینجــا هم، رســالت »خــواص« اهمیت 
دارد، ولــی، تــک تــک ملــت، وقتــی بــا روشــنفکرانی روبــرو 
می شــوند که بوالهوس، سرمستی نهیلیســم سر می دهند، و 
شعارشــان این می شــود که »بزن بــر طبل بی عــاری که دنیا 
نیست جز فســاد و باد«، باید ارزش های بنیادینی که انسان 
کید قــرار گیرند و از  را از گربه ســانان متمایز می کننــد، مورد تأ

فرصت فرهنگی برای ارشاد روشنفکران استفاده کنند.
 

     ۵. انضباط ملی را تضمین کنیم
کــه مدیــران یــک جامعــه، عمــده  ک اســت  بســیار خطرنــا
مهــارت خــود را در »نــه ایــن و نــه آن« بیابنــد؛ مــدام میانــه 
کــه فــردا روز دیگــری  کارهــا را بگیرنــد و امــروز را بگذراننــد 
اســت. یــک جامعــه، بــه شــرطی می توانــد در بلنــد مــدت بر 
پایه هــای خود اســتوار بماند کــه از مایــه ارتزاق نکنــد، بلکه 
بــر مبنــای یــک ســری از قوانیــن و قواعــد و اصــول از پیــش 
اندیشــیده، مســیر آینده خود را بــاز کنــد. این، یعنی مــا باید 
این وضــع عملیاتی خــود را تغییــر دهیــم، و منضبط تر عمل 
کنیــم. تعییــن برنامه مشــخص بــرای عملکردهــا و زندگی، 
با همــه محدودیت هایــی که ایجــاد می کند یکــی از الزامات 
گر می خواهیم امنیت ملی  رسیدن به اســتقالل ملی اســت. ا
گر می خواهیم از »نفوذ« جلوگیــری کنیم،  داشــته باشــیم، ا

»انضباط ملی« ابزار الزم را در اختیار ما می گذارد.
 

     ۶. مبادالت فرهنگی را متوقف نکنیم
هر چنــد که یــک ملــت بایــد »اســتقالل ملــی« را حفــظ کند، 
و شــرط ایــن »اســتقالل ملــی«، حفــظ »اســتقالل فکــری و 
فرهنگی« اســت، امــا، یــک جامعــه انســانی در طــول تاریخ 
تمدن بدون مــراودات اصولی با ســایر فرهنگ ها نتوانســته 
اســت ذخایــر اســتراتژیک فرهنگــی خــود را پــر پیمــان نگاه 
دارد. ملتــی در دراز مدت موفــق خواهد بود کــه بتواند نقاط 
مثبــت فرهنگ های دیگــر را از آن خــود کند. امــروزه، منابع 
فعالی بــرای تقویت مــراودات فرهنگی و نحوه بومی ســازی 
عناصــر فرهنگــی دیگــر وجــود دارد. ایــن جــا هــم نیــاز بــه 
حرکت منضبط و فعال هســت و بــاز هم مســؤولیت اصلی با 
گــر »خواص« بر ســر تکلیف خود  »خواص« خواهــد بود. اما ا
کثر  حاضر نشــدند، مردم بایــد از مقــدورات فنی جدیــد، حدا
اســتفاده را ببرنــد تا برخــورد اصولی بــا فرهنگ هــای دیگر را 

ترویج کنند، هر کس به قدر توش و توان خود.
 

     ۷. روحیه بسیجی و کادرسازی شبکه ای
ذهنیــت »بســیجی« و اینکــه »هــر کار کــه می توانیــم انجام 
دهیــم، و تــا می توانیــم دیگــران را هــم در صحنــه و فعــال 
کشــور حســاس و جــدی  نگــه داریــم«، در شــرایط فعلــی 
گــر بخواهیــم اســتقالل ملــی را حفــظ کنیــم، بایــد  اســت. ا
همــه »ظرفیت« هــای ملــت پــای کار بیاینــد و »همیشــه در 
صحنه« باشــند؛ این، نکتــه گرانقدری بود کــه از امام؟هر؟ 
یــاد گرفتیــم. حضــور و وجــود ذهنیــت »بســیجی«، مکمــل 
همــه راه حل هایــی اســت کــه گفتیــم. ایــن راه حــل اســت 
گــر »خــواص«، به تکلیــف خــود در هر  که کمــک می کند تــا ا
بخشــی عمل نکردنــد، نیروهایی باشــند که در هر ســطحی 
از اجتماع احســاس مســئولیت کنند و نگذارند بارها بر زمین 
بماند. امروز، بــا ظهور جامعه شــبکه ای، ظرفیت های مهم 
و تازه ای بــرای یک ســازمان دهی »بســیجی« جامعه وجود 
دارد، و دلیلی ندارد که روحیه »بســیجی« و »مردم همیشــه 

در صحنه« گرم تر نشود.   

گر یک ملت،  ا
کل، اهداف  در 

و چشم انداز 
یف شده و  تعر
وشن نداشته  ر

باشد یا برخی از 
»خواص« به خود 

اجازه دهند تا به 
هر بهانه ای وفاق 
ملی بر سر اهداف 
و میثاق نامه های 
مهم را به چالش 

بکشند، بسیار 
دشوار خواهد 

که در جهت  بود 
تأمین و تضمین 

گام  ل  استقال
یم بردار

اهمیت
استقالل 

دکتر حامد حاجی حیدریمروری بر 7 مسیر به سوی استقالل

گر نیروی انســانی ما وابســته اندیشــید،  رهبر معظم انقالب اســالمی مــی فرمایند: »ا
وابسته حرکت کرد، از وابســتگی خوشش آمد، قدر اســتقالل را ندانست، قدر اسالم و 
گر این جور بود- آن وقت ما وارد  ارزش های اسالمی را ندانســت، به خودش بی اعتماد بود -ا
یک داالن تاریک طوالنی دیگری خواهیم شــد، مثــل همین دورانی که در زیرســلطه غرب از 
اندکــی قبــل از مشــروطه تــا قبــل از انقــالب قــرار داشــتیم که بــا زحمت زیــاد و بــا تــالش زیاد، 
توانســتیم خودمان را به یک نحوی نجات بدهیم؛ باز وارد همان فرآیند تلخ دشــوار گذشته 

خواهیم بود.«
در یــک مقیــاس مدنــی و اجتماعــی، اســتقالل ملــت، چیــزی بیشــتر از حاصــل جمــع ارزش 
اســتقالل افراد آن جامعه را با خود حمــل می کند، چرا کــه مفهومی تاریخی هــم دارد. به این 
ج می دهد و با هزینه های ســنگین اســتقالل ملی را  معنا که وقتی یک نســل، پایمردی به خر
گر به  تضمین می کند، ابناء این ملت، تا نســل ها بعد در متن این هوا تنفــس می کنند، حتی ا
ج دهد و از  گر نســلی ســهل انگاری به خــر گاه نباشــند. بر عکس، ا حضور هوا در اطراف خود آ
گر یکایک افراد جامعه هم بخواهند که برای  استقالل ملت حراســت نکند، تا نســل ها بعد، ا
خود تصمیم بسازند، به سادگی نخواهند توانست استقالل از دســت رفته را اعاده کنند، چرا 
که دســت های رســوخ کرده از بیرون وطن، به ســهولت، قطع نخواهند شــد. پس، اســتقالل 
ملــت، الاقــل بــه انــدازه حاصــل جمــع اســتقالل های فــردی چندین نســل ارزشــمند اســت، 
بلکه بیشــتر. اســتقالل، ارزشــمندترین داشــته هر ملت اســت و برای اهالی انقالب اســالمی، 
ارزشــمندتر؛ چرا که در فهرست سه تایی شعارهای انقالب اسالمی، اســتقالل، قبل از آزادی و 

قبل از جمهوری اسالمی آمده است. استقالل، مهم ترین داشته یک »انقالبی« است.
و یک ملت، برای حفظ اســتقالل خــود باید »کار« کنــد؛ بیــش از »کار«، باید »مجاهــده« ورزد. 
هر روز، هر یک از ابناء وطن، باید کار و جهدهایی در کارنامه روزانه خود داشــته باشــند، که به 
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انقالبیون پس از پیروزی دنبال می کنند معنا و مفهوم خاصی 
دارد که در عرصه نظام بین المللی به خوبی آشکار می شود.

کــه  نظــام بین الملــل متشــکل از اجــزاء و عناصــری اســت 
قدیمی تریــن آنهــا دولــت - کشــور اســت. شــخصیت دولت 
از نظــر حقوق بیــن الملــل هم یک شــخصیت اصلی اســت. 

بــه موجــب کنوانســیون مونتــه ویدو مصــوب ســال 1993، 
دولــت بــه عنــوان یــک شــخصیت حقــوق بین الملــل بایــد 
دارای شــرایطی همچون جمعیت دائمی، ســرزمین معین، 

کمیت باشد. حکومت و حا
گــر چه یک  کمیــت به مفهوم قــدرت برتر دولت - کشــور ا حا
مفهوم انتزاعی اســت اما وجود آن از دولت- کشــور تفکیک 
گر از دولت - کشــور ســلب شود  ناپذیر اســت به گونه ای که ا
کمیت  دیگری دولت - کشــوری وجود نخواهد داشــت. حا
بــه عنــوان مهمترین عنصــر تشــکیل دهنده دولت - کشــور 
کمیــت خارجی  دارای دو نمــود خارجــی و داخلــی اســت. حا
یک کشــور که از آن به اســتقالل آن کشــور تعبیر می شــود در 
کمیت  روابــط بیــن دولت هــا نمــود می یابــد. ایــن بعــد از حا
خارجــی دولــت -کشــور مســتلزم نفــی هــر گونــه تبعیــت یــا 
کشــور در برابــر دولت هــای خارجــی اســت.  وابســتگی آن 
کمیــت خارجــی در روابــط متقابــل  دولــت- کشــور دارای حا
خود در ســطح بین الملل بــا دولت - کشــورهای دیگــر کاماًل 
برابر است و به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و برابر 

با دولت های دیگر رفتار می کند.
پیــش نویــس »اعالمیــه حقــوق و تکالیــف دولت هــا« که در 
سال 1949 توســط کمیســیون حقوق بین الملل تهیه شده، 
اســتقالل را به  عنــوان اهلیــت یک دولت بــرای تأمیــن رفاه 
شــهروندان و توســعه خــود بــه دور از ســلطه دیگــر دولت ها، 
کمیــت خارجی دولــت که  گــر چــه حا تعریــف کــرده اســت. ا
نمود آن در اســتقالل کشــور در برابر کشــورهای دیگر است و 
کمیــت داخلی کــه بیانگــر آزادی عمل دولت هــا در قلمرو  حا
داخلی شــان اســت ممکن اســت دو امر جدا به نظر رســد، اما 
در تحلیــل نهایی ایــن دو روی یک ســکه به شــمار می آیند. 
دلیل آن هــم این اســت که دولــت - کشــور بدون اســتقالل 
کمیــت  کمیــت خارجــی نمی توانــد از آزادی عمــل و حا و حا
در داخــل قلمــرو خــود برخــوردار باشــد و بالعکــس دولــت - 
کشــوری کــه فاقــد آزادی عمــل در داخــل قلمــرو خود باشــد 
نخواهــد توانســت در برابــر ســایر دولت- کشــورها اســتقالل 

خود را نشان دهد.
با این مقدمه و روشــن شــدن نقش و جایگاه عنصر استقالل 
کمیــت دولت_ کشــور نقش شــعار  به عنــوان بعــد خارجی حا
»اســتقالل، آزادی، جمهــوری اســالمی« بــه عنــوان شــعار 
محــوری انقــالب اســالمی آشــکار می شــود. اتخــاذ عنصــر 
اســتقالل به عنوان اولین جزء این شــعار به خوبــی بر جایگاه 
کمیت دولت - کشــور صحــه می گــذارد. به عالوه  و نقش حا
از جهت دیگر نشــان می دهد کــه در نظام حکومتــی پیش از 
انقالب که انقالبیون خواستار سرنگونی آن بودند از استقالل 
کشور در مقابل سایر کشورهای جهان که تحقق بعد خارجی 

کمیت دولت- کشور ایران است خبری نبوده است.   حا
چــرا مــردم ایــران در انقــالب اســالمی خــود بــه عنــوان یــک 
حرکت اعتراضــی علیه نظــام حکومتی موجــود چنین نقش 
و اهمیتــی به عنصــر اســتقالل داده اند؟ بــا نگاهی بــه تاریخ 
بــه ویــژه تاریــخ معاصر ایــران بــه خوبی روشــن می شــود که 
موقعیــت اســتراتژیک ایــران و قــرار گرفتــن این ســرزمین در 
محــل اتصــال شــرق و غــرب همیشــه ایــران را مــورد طمــع 

قدرت های خارجی قرار داده اســت. قدرت های استعماری 
و امپریالیســتی وقتــی نتوانســته اند در طــول تاریخ در مســیر 
تجاوزطلبی و کشورگشایی های خود، ایران را از طریق فتح 
نظامی ببلعند شــیوه های دیگری برای نیل به اهداف شوم 
کمان دســت  خود دنبــال کرده که بــه حکومت رســاندن حا

نشانده و از بین بردن استقالل ایران از مهم ترین آنهاست.
ایــن امــر در دوران پادشــاهان بی لیاقــت قاجــار چنــان رایج 
شد که روسیه و انگلیس کشــور را بین خود تقسیم کردند به 
طوری که شــاه ضعیف قاجار کــه در مقابل ایــن قدرت های 
خارجی چاره ای جز تسلیم و رضا نداشت تنها اعتراض خود 
را چنیــن بیــان می کــرد کــه »می خواهــم بــه شــمال مملکت 
بــروم ســفیر روس اعتــراض می کنــد، می خواهــم بــه جنوب 

مملکت سفر کنم سفیر انگلیس اعتراض می کند«.
 ،1907 قراردادهــای  بــا  ایــران  اســتقالل  قاجــار  دوران  در 
1915روســیه و انگلیس و نیز قــرارداد ننگین 1919 به شــدت 
خدشــه دار شــد و قدرت هــای خارجــی کــه تــا آن زمان ســعی 
کمان داشــتند اقدام بــه روی کار  در دســت نشــانده کردن حا
آوردن سلســله پهلوی به عنوان یک سلســله دســت نشانده 
جایگزین سلسله قبلی کردند. دخالت قدرت های خارجی در 
امور ایران در دوران حکومت پهلوی به شدت افزایش یافت 
تا جایی کــه کاپیتوالســیون را کــه ملت یکبــار از ســر گذرانده 

کم کرد. بودند بار دیگر از سوی آمریکا بر این مردم حا
کمیت کشــور در دوران  نبود اســتقالل و نفی بعد خارجــی حا
پهلــوی در مقابــل ســایر کشــورها باعــث شــد تــا ایــن رژیــم 
بــرای ادامــه بقــای خــود بــه اعمــال محدودیت هــا و حذف 
کــه  آزادی هــای مشــروع مــردم روی آورد. از ایــن جاســت 
اهمیــت مقدم داشــتن واژه اســتقالل بــر واژه آزادی در شــعار 
محوری جمهوری اســالمی به خوبی آشــکار می شــود. مردم 
انقالبــی ایــران کــه نفــی آزادی بــه عنــوان مهمتریــن گوهــر 
کمان دســت نشانده می دیدند  انســانی را در نتیجه عمل حا
برای تحقــق آن ابتدا بــه دنبال اســتقالل بودنــد. دلیل این 
کمیت کشــور  امــر هم آن اســت کــه بــا تحقــق اســتقالل و حا
دســت قدرت های خارجی از کشــور کوتــاه می گــردد و زمینه 

ایجاد آزادی فراهم می شود.
تحقق اســتقالل و کوتاه کردن دســت قدرت های خارجی از 
دخالت در امور داخلی ایــران از مهمترین پیامدهای انقالب 
برای کشور ایران است. و حتی منتقدین انقالب اسالمی نیز 
نمی تواننــد ایــن جنبه بســیار مهــم آن را نادیــده بگیرند. به 
دلیل درک درســتی که ملت ایران از نقش و جایگاه استقالل 
در اداره صحیــح جامعــه داشــت شــعار اســتقالل، آزادی، 
جمهــوری اســالمی را از پیش از انقــالب به عنوان یک شــعار 
محوری برگزیــده و پس از پیروزی انقالب بــا پایبندی به آن 
برای دفــاع از کشــور در مصاف نابرابــر با متجاوزیــن خارجی 
کنــون نیز همچنــان با شــور و حرارت  به مقابله برخاســته و ا
روزهای پیــش از انقالب بــدان پایبند اســت. دلیــل این امر 
هم آن اســت کــه ملــت ایــران تحقــق آزادی به عنــوان جزء 
دوم آن شعار و نیز تشکیل جمهوری اسالمی به عنوان نظام 
کمیت بــر سرنوشــت خویش را کــه نتیجه  سیاســی بــرای حا

نهایی انقالب محسوب می شود در گرو آن می داند.   

ل  تحقق استقال
کردن  کوتاه  و 

دست قدرت های 
خارجی از 

دخالت در امور 
داخلی ایران 
ین  از مهمتر
پیامدهای 

انقالب برای 
کشور ایران است. 

و حتی منتقدین 
انقالب اسالمی 

نیز نمی توانند 
این جنبه بسیار 
مهم آن را نادیده 

بگیرند

آزادی استقالل، ݣݣزمینه ساز  ݣݣ
دکترعلی صباغیان

»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« محوری ترین شــعار انقالب اسالمی ایران است 
کنــون نیز پس از  که از مدت ها قبل از پیــروزی انقالب بیانگر خواســت انقالبیون بود. ا
گذشت سال ها از پیروزی انقالب همچنان تعیین کننده خط و مشی نظام جمهوری اسالمی به 
عنوان نظــام سیاســی برآمــده از این انقالب اســت. ترتیب عبــارات این شــعار و مقدم دانســتن 
اســتقالل بــر آزادی هــم از جهــت عواملی کــه موجب انقــالب شــده و هــم از جهت مســیری که 
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     مقابله با کاپیتوالسیون، نماد استقالل طلبی 
یکــی از مهم تریــن مصادیــق مبــارزه امــام خمینــی؟هر؟ بــا 
ســلطه بیگانــگان، مبــارزه بــا الیحــه ننگیــن و اســتعماری 
کاپیتوالســیون بــود کــه براســاس آن، بــه مستشــاران و تبعه 
آمریکایی، مصونیت قضایی داده می شــد و پای آمریکا را به 
امــور داخلی ایران بــاز می کرد و عزت و اســتقالل کشــور را، که 
پیــش از آن نیز دســتخوش تعــرض مســتمر بیگانــگان بود، 

به کلی نابود می کرد.
یکی از آتشــین ترین ســخنرانی های امام خمینی؟هر؟ علیه 
رژیــم شــاه، در آبان مــاه 1343 در اعتــراض بــه ایــن قــرارداد 
منافی اســتقالل رژیم شــاه با آمریکا بــود؛ ســخنرانی تاریخی 
امام کــه نتیجه آن فشــار آمریکا به شــاه بــود و نهایتــًا موجب 
تبعیــد امــام به ترکیــه شــد. امــام در ایــن ســخنرانی کوبنده، 
پس از شروع ســخن با آیه اســترجاع )انا هَّلل و انا الیه راجعون( 
به بیان اثرات قرارداد ننگین کاپیتوالســیون و پایمال شــدن 
عــزت و عظمت ملــت ایــران اشــاره کردنــد و فرمودنــد: »من 
تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشار 
اســت. این چنــد روزی کــه مســائل اخیر ایــران را شــنیده ام، 
خوابم کم شــده اســت ]گریــه حضــار[. ناراحت هســتم ]گریه 
حضــار[. قلبم در فشــار اســت ]گریــه حضــار[. با تأثــرات قلبی 
روزشماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید ]گریه شدید 
حضــار[. ایــران دیگر عیــد نــدارد ]گریه حضــار[. عید ایــران را 
عزا کرده اند ]گریه حضار[. عزا کردنــد و چراغانی کردند ]گریه 
حضار[. عــزا کردنــد و دســته جمعی رقصیدند ]گریــه حضار[. 
مــا را فروختنــد، اســتقالل مــا را فروختنــد، و باز هــم چراغانی 
گر مــن به جــای اینها بــودم، این  کردنــد، پایکوبــی کردنــد. ا
چراغانی هــا را منــع می کردم، می گفتم بیرق ســیاه باالی ســر 
بازارها بزننــد ]گریــه حضار[، بــاالی ســر خانه ها بزننــد، چادر 
ســیاه باال ببرند. عزت ما پایکوب شــد. عظمت ایــران از بین 
رفــت. عظمت ارتــش ایــران را پایکــوب کردنــد... مع ذلک، 
ایران خودش را فروخت برای این دالرها! ایران، استقالل ما 
را فروخت. ما را جزء دول مســتعمره حساب کرد. ملت مسلم 
ایران را پســت تر از وحشــی ها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام 
دویست میلیون که سیصد میلیون دالر پس بدهند! ما با این 

مصیبت چه بکنیــم؟ روحانیون بــا این مطالب چــه بکنند؟ 
بــه کجــا پنــاه ببرنــد؟ عــرض خودشــان را بــه چــه مملکتــی 

برسانند؟«
حضرت امام؟هر؟ در این سخنرانی، پذیرش ذلت وابستگی 
و چــوب حــراج زدن بــه اســتقالل مملکــت به خاطــر کمــک 
اقتصــادی آمریــکا به رژیــم شــاه را به شــدت تقبیــح می کند و 
دولت و مجلس رژیم شاه را، که خالف اراده ملت ایران عمل 
کرده اســت، بی ارتباط به ملــت می داند و می فرماید: »ســایر 
ممالک خیال می کنند که ملت ایران اســت؛ این ملت ایران 
اســت که اینقدر خودش را پست کرده اســت. نمی دانند این 
دولت ایــران اســت. این مجلس ایران اســت. این مجلســی 

است که ارتباط به ملت ندارد.«

     نفی وابستگی به شرق و غرب در طول نهضت
در جریــان نهضــت شــکوهمند اســالمی، مــردم ایــران و نیــز 
حضرت امام؟هر؟ در جایگاه رهبری نهضت، همواره بر عدم 
وابســتگی قیام مردمی ملت ایــران به ابرقدرت های شــرق و 
کید می نمودند. این امر در مقطعی که تصور غالب بر  غرب تأ
محال بودن وقوع انقالب های اجتماعی بــزرگ بدون یاری 
جســتن از دو بلوک شــرق و غــرب )آمریکا و شــوروی( بــود، با 
مخالفت بسیاری از مبارزان کمونیست و ملی گرا روبه رو شد؛ 
که آنها معتقد بودند غلبه بر نظام مسلح پهلوی با دست  چرا
خالی و بــدون حمایت حامیــان خارجی امکان پذیر نیســت. 
اما این مســئله ذره ای از اتکال امام خمینی؟هر؟ به خداوند 
و اعتمــاد بــه قــدرت درونــی ملــت در مقابلــه بــا ابرقدرت هــا 
نکاســت؛ به گونه ای کــه در ســخت ترین شــرایط مبــارزه نیز 
ایشــان به انتقاد از عملکــرد ابرقدرت ها در دفــاع از رژیم ظالم 
پهلوی و تجهیــز وی به ســالح هایی جهت ســرکوب نهضت 
اســالمی پرداختــه و صراحتًا از عدم وابســتگی نظام سیاســی 
آینده ایــران بــه دو به اصطــالح ابرقدرت شــرق و غــرب! خبر 
می دادند. ایشان می فرمودند: »تمام انقالباتی که واقع شده 
اســت، یک وابســتگی به شــرق و غرب داشته اســت... لکن 
انقالب ایران، انقالب غیر وابسته است... نظیر انقالباتی که 
در طول تاریخ به دســت انبیــا انجام می گرفت که وابســتگی 

یان نهضت  در جر
شکوهمند 

اسالمی، مردم 
ایران و نیز حضرت 

امام؟هر؟ در 
جایگاه رهبری 

نهضت، همواره 
بر عدم وابستگی 

قیام مردمی 
ملت ایران به 
ابرقدرت های 
ق و غرب  شر

کید می نمودند تأ

     استمرار استقالل طلبی، نقطه آغاز قیام
رژیــم  بــا  مبــارزه  ایــران، در دوران  اســالمی  رهبــر نهضــت 
پهلــوی، یکــی از عوامــل و دالیل مهــم مخالفــت خــود با آن 
رژیم را وابســتگی شــاه به ابرقدرت ها و اربابــان خارجی خود 
عنــوان می کردند و خواســتار پایــان دادن بــه رابطــه ذلت بار 
رژیــم پهلــوی بــا ابرقدرت هــا و دول زورگــو و زیاده خــواه و 
بازگرداندن عــزت و مجد اســالمی به کشــور بودنــد. حضرت 
امام؟هر؟ صراحتــًا اســتقالل و آزادی را از آرمان های اساســی 
و اولیه قیــام از همان قیــام 15 خــرداد 1342 معرفی می کنند 
و آغــاز مقابله آمریکا بــا انقالب را به همین ریشــه نفی ســلطه 
و اســتقالل طلبی بازمی گردانند. ایشــان می فرماینــد: »وقتی 
که فریاد اســالم خواهی مردم کشــور ما در 15 خــرداد به گوش 
آمریکا رســید و وقتی که بــرای اولین بار غــرور آمریــکا و اقتدار 
و ابرقدرتــی او در اعتــراض به مصونیــت کارگرانــش در ایران 
شکسته شد و آمریکا متوجه اقتدار و رهبری علما و روحانیت 
اســالم و عــزم جــزم و اراده پوالدیــن ملــت ایران برای کســب 
آزادی و استقالل و رســیدن به نظام عدل اسالمی گردید، به 
نوکر بی اراده و وطن فروش و فرومایه خــود، محمدرضاخان 
دســتور داد که صدای اســالم خواهی ملت مــا را خاموش کند 
و از او پیمان گرفت تا همه افرادی کــه در برابر آمریکا قد علم 

کرده اند را نابود کند.«
ایشان از همان ابتدای قیام، یکی از علل اصلی مقابله شاه با 
علما و روحانیون انقالبی و مردم را وابســتگی رژیم به غرب و 
در مقابل، تالش انقالبیون برای قطع سلطه اجانب و تحقق 
اســتقالل ایران می دانند و در همان ابتدای ســرکوب مردم و 
علما توســط رژیم شــاه، صراحتًا می فرمایند: »اراذل واوباش 
را تحریــک می کنند که به علمــا و روحانیون اهانــت کنند... 
با ما معامله بردگان قرون وســطا می کنند. به خدای متعال، 
من این زندگــی را نمی خواهم. ِإّنــی اَل آری الَمْوَت ِإاّل َســعادًة 
اِلِمیــَن ِإاّل َبَرمــًا. کاش مأمورین بیایند و مرا  َو اَل الَحیاَة َمَع الّظَ
بگیرنــد تــا تکلیف نداشــته باشــم. فقط جــرم علمای اســالم 
و ســایر مســلمین آن اســت که دفاع از قرآن و ناموس اسالم و 

استقالل مملکت می نمایند و با استعمار مخالفت دارند.«

وابستگی فقط به 
خدای تبارک و تعالی

بازخوانی مفهوم استقالل در اندیشه امام خمینی؟هر؟

دکتر علی جعفری ُهرستانی

اســتقالل طلبی و نفی وابســتگی و مقابله با اســتعمار و ســلطه خارجی در کنار مقابله با 
اســتبداد و ظلم داخلــی به عنوان رکــن دوم مبــارزه، در طــول انقالب اســالمی، بارها و 
کید ایشــان بوده اســت و ایشــان بدون هیــچ مبالغه و  بارهــا در بیانات امام راحل؟هر؟ مورد تأ
اغراقی، بیش از هزار بار در مواضع سیاسی سه دهه مبارزه و رهبری خویش، در سخنرانی های 
مختلف، مســتقیمًا به مســئله اســتقالل به عنوان یکی از اصول و آرمان های انقالب اسالمی و 

البته به عنوان یک نیاز اصلی برای کشورهای جهان اسالم پرداخته اند.
نگاهی ســطحی و آماری به وصیت نامه سیاســی-الهی حضرت امام؟هر؟ نیز به خوبی مبین 
میزان اهمیت اســتقالل و عدم وابســتگی مســلمین در اندیشــه ایشــان اســت. واژه استقالل، 
سیزده بار در وصیت نامه امام خمینی؟هر؟ به کار رفته است و این مفهوم و زیرمجموعه های 
کیــد قــرار گرفته  آن نزدیــک به چهــل بــار در وصیت نامــه حضــرت امام؟هر؟ مــورد توجــه و تأ
است. از جمله تعابیری که در این باره مورد اســتفاده قرار گرفته، می توان به خودکفایی، نفی 

وابستگی، نفی سلطه غرب و شرق، نفی شرق زدگی و غرب زدگی اشاره نمود.

»اســتقالل« و »نفی ســلطه و وابســتگی«، یکی از ارکان مهم مکتب سیاســی امام 
خمینی؟هر؟ اســت و از »محکمات« و »اصول ثابت« اندیشــه ایشــان محســوب 
می شود؛ چرا که به تعبیر رهبر فرزانه انقالب، یکی از مالک های مهم در تشخیص 
بینات اندیشــه امام خمینی؟هر؟ این اســت که این اصول »بایــد در منابع مربــوط به امام 
موجود باشــد، آن هم به شــکل مکرر، به شکل مســتمر« و اســتقالل طلبی که یکی از اصول 
هفت گانه ای است که ایشان به عنوان بینات اندیشه و مکتب امام خمینی؟هر؟ از آن یاد 
کرده اند، دارای چنین ویژگی  است. در این مقاله، به تبیین اهمیت و نقش اصل استقالل 

در اندیشه سیاسی امام خمینی؟هر؟ و در سراسر فرایند مبارزاتی ایشان خواهیم پرداخت. 
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سـیزدهم رجـب مصـادف بـا سـالروز والدت  امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ اسـت. 
بـزرگ مـردی کـه نمونـه کاملی از انسـانیت، و اسـوه و الگـوی کامل عدالت 
زندگـی  روش  و  راه  و  تربیتـی  سـیره  مـاه  و  مهـر  از  بخـش  ایـن  در  اسـت. 
کنـد،  کـه فرزنـدش را شـاد  گرفتـه اسـت. »هـر  علـی؟ع؟ مـورد بررسـی قـرار 
خداونـد در قیامـت او را شـاد می کنـد«، »گشـاده رو و فروتـن باشـم«، »پرچم 
ایمان را میان شـما اسـتوار سـاخت« و »نیكی کن چنانكه دوسـت داری به 

تـو نیكـی کننـد« عناویـن مطالـب ایـن بخـش هسـتند.

پدر

 20

ین باشید آفر شادی 
پرچم استوار ایمان
عدالت خواهی

در کار نبود، ااّل یک وابســتگی و آن وابســتگی به مبدأ وحی و 
وابستگی به خدای تبارک  و تعالی...«

 
     تداوم اصل استقالل پس از پیروزی انقالب

همان گونــه که شــکل گیری انقالب اســالمی بر نفی اســتبداد 
داخلــی و ایجــاد آزادی و نفــی ســلطه و اســتعمار خارجــی و 
ایجاد اســتقالل اســتوار بود، پــس از پیروزی انقالب اســالمی 
نیز همــواره نفــی دخالت بیگانــگان و حفظ اســتقالل کشــور 
و تحقــق شــعار »نــه شــرقی، نــه غربــی« مــورد توجــه امــام 
خمینی؟هر؟ قرار داشت. لذا ایشان در پیام چهارده  ماده ای 
خویــش در هنــگام بازگشــت از تهــران به قم پــس از اســتقرار 
دولت موقــت، متذکر می شــوند که »ملت شــجاع بایــد توجه 
داشــته باشــد که گرچــه اســتبداد داخلــی فروریخــت و مردم 
کرده انــد، ولــی هنــوز ریشــه های اســتعمار  آزادی را لمــس 
آمریــکا، شــوروی، انگلســتان و صهیونیســم و ســایر دول 
چپاولگر از ایــن مرز و بــوم کاماًل قطع نشــده اســت. باید همه 
بــدون کوچک تریــن توقــف و رکــودی در از بیــن بــردن نفوذ 
کشــورهای اجنبی با هم متحد شــویم. باید توجه داشت که 
شــاه، این مملکــت را چنان در دســت اجانب قرار داده اســت 
گر بخواهیم  که باید سالیان دراز با عوارضش مبارزه کرد و ما ا
اســتقالل حقیقــی به دســت آوریــم، باید ســعی کنیــم تمامی 
اشکال نفوذ آمریکا، چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی 
و فرهنگــی، را از بین ببریم و مــن امیدوارم که ملــت ایران به 

این مهم هرچه زودتر برسد.«
این مســئله تا حدی اهمیت داشــت که ایشــان تســخیر النه 
جاسوســی را انقالبی دیگــر دانســتند؛ چرا که در انقالب ســال 
1357 رکن اول یعنی نفی اســتبداد متبلور گردید و در تسخیر 
النه جاسوسی، رکن دوم یعنی نفی سلطه آمریکا تبلور و طهور 
بیشــتری یافت. لــذا بالفاصله پس از تســخیر النه جاسوســی 
فرمودنــد: »]در مســئله تســخیر النــه جاسوســی[، اســتقالل 
هســت. اآلن ایــن بســاطی کــه آمریــکا درآورده اســت و ایــن 
هیاهویی کــه این شــیطان بزرگ فریــاد می زند و شــیاطین را 
دور خــودش جمع می کنــد، این برای این اســت که دســتش 
کوتاه شده است. دســتش از ذخایر ما، از منافعی که در اینجا 
داشــت، کوتاه شــده اســت و ترس این را دارد که دیگر تا آخر، 
این کوتاهی باشــد. از این جهت توطئه می کنــد و آن مرکزی 
هم که جوان های ما رفتند گرفتند )آن طور که اطالع دادند( 

مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است.«
اســتقالل برمبنــای موازنــه منفــی یــا اصــل »نــه شــرقی، نــه 
غربــی« در ســخت ترین شــرایط تحریــم و فشــار اقتصــادی، 
ناشــی از مقابلــه آمریــکا و غــرب در ســال های پــس از تســخیر 
النه جاسوســی و ســال های ســخت جنگ تحمیلی نیز ادامه 
داشت، در شرایط جنگ تحمیلی، گرایش ایران به شوروی و 
شرق می توانست باعث حمایت جدی مالی و نظامی شوروی 
از ایران گردد، اما حضرت امام؟هر؟ برمبنای این اصل ثابت، 
هیــچ گاه بــه شــوروی چــراغ ســبز نشــان ندادنــد و در ماجرای 
حمله شوروی به افغانســتان، در سخت ترین شرایط بحرانی 
ایران به خاطر درگیــری با کمولــه و دموکــرات و تجزیه طلبان 
داخلــی و درگیری بــا منافقیــن و آغــاز تجاوز عــراق بــه ایران، 

ین اصل  مهم تر
در سیاست 

خارجی امام 
خمینی؟هر؟ و 

در ارتباط با سایر 
کشورها، اصل 

ل و  حفظ استقال
ارتباط برمبنای 

احترام متقابل 
کشورهایی  با 

که خوی  است 
سلطه گری و 

استکبار ندارند

درحالی کــه شــوروی تمایــل بــه همراهی ایــران داشــت، امام 
خمینــی؟هر؟ در مقابــل شــوروی موضــع گرفتنــد و فرمودند: 
»مــا میــل داریــم ]در[ افغانســتان، کــه یــک مملکت اســالمی 
است، مســائل اسالمی حل شــود. دخالت شــوروی در آنجا در 
ایران هم اثــر خواهد گذاشــت و مــا از شــوروی می خواهیم در 
افغانســتان دخالت نکند. بــاز تکــرار می کنیم که ما خواســتار 
روابط دوســتانه هســتیم. اینکه جوانان ما می گویند نه شرق 
و نه غرب، معنایش این اســت که هیچ کدام در ایران دخالت 

نکنند و این کاماًل بجا و به حق است.«

     مهم ترین و آخرین وصیت امام
 از مجمــوع آنچــه در بیانــات امــام خمینــی؟هر؟ برداشــت 
امــام  خارجــی  سیاســت  در  اصــل  مهم تریــن  می شــود، 
کشــورها، اصــل حفــظ  خمینــی؟هر؟ و در ارتبــاط بــا ســایر 
اســتقالل و ارتبــاط برمبنــای احتــرام متقابــل با کشــورهایی 
اســت که خوی ســلطه گری و اســتکبار ندارنــد. ایشــان بارها 
می فرمودند که »در آینده، سیاست خارجی ما برمبنای اصل 
حفظ آزادی و اســتقالل کشــور و احترام متقابــل خواهد بود. 

آنها با رعایت این اصل باید تصمیم بگیرند.«
ایشــان رابطــه بــا همــه کشــورهای شــرق و غــرب را برمبنای 
اصــل اســتقالل به عنــوان اصــل اساســی سیاســت خارجــی 
جمهــوری اســالمی جایــز می دانســتند و هرگونــه قــراردادی 
که موجب ســلطه بیگانــگان شــود و رابطه با هر کشــوری که 
اصل اســتقالل جمهــوری اســالمی را مورد خدشــه قــرار دهد، 
نمی پذیرفتنــد. لــذا بارهــا می فرمودنــد: »روابــط مــا بــا تمــام 
خارجی هــا براســاس اصــل احتــرام متقابــل خواهــد بــود. در 
این رابطه، نه به ظلمی تســلیم می شــویم و نه به کسی ظلم 
خواهیم کرد و در زمینــه تمام قراردادها، ما براســاس مصالح 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ملــت خودمــان 

عمل خواهیم کرد.«
بر همین اســاس، در وصیت نامه سیاســی-الهی ایشان، که 
مهم ترین توصیه های رهبر و معمار کبیر انقالب اســالمی به 
ملت ایران و مسئوالن آینده کشور است، ایشان می فرمایند 
که وظیفــه وزرای خارجه بســیار زیاد اســت: »وصیت من به 
وزرای خارجــه در ایــن زمــان و زمان هــای بعــد آن اســت که 
مســئولیت شــما بســیار زیــاد اســت، چــه در اصــالح و تحــول 
وزارتخانــه و ســفارتخانه ها؛ و چه در سیاســت خارجی حفظ 
اســتقالل و منافــع کشــور و روابــط حســنه بــا دولت هایی که 
قصــد دخالــت در امــور کشــور مــا را ندارنــد. و از هر امــری که 
شائبه وابســتگی با همه ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز 
نماییــد و بایــد بدانیــد کــه وابســتگی در بعــض امــور هرچند 
ممکــن اســت ظاهــر فریبنــده ای داشــته باشــد یــا منفعت و 
فایده ای در حال داشــته باشــد، لکن در نتیجه، ریشه کشور 

را به تباهی خواهد کشید.«
روشــن اســت که وصیت نامــه امــام خمینــی؟هر؟ در جایگاه 
ولی فقیه و رهبر و معمار کبیر انقالب اســالمی، موعظه صرف 
نیســت، بلکه اوامر حکومتی ایشــان اســت. لذا این وصیت، 
وظیفه شــرعی و الهــی مســئوالن را در همــه دوران ها روشــن 

می نماید.   
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گر به تو  جزئی از وجود و بلکه تمام وجــود منی؛ به طوری که ا
گر مرگ تو را در کام گیرد،  بالیی رســد، به من رسیده اســت و ا
مــرا در کام گرفته اســت. آنچــه از وضــع و حال تو مــورد توجه 
من قــرار گرفتــه همان وضــع و حال خود من اســت کــه برایم 

اهمیت بسیار دارد.«

     احترام به شخصیت فرزند
از دیگــر شــیوه های مهــم تربیتــی در ســیره علی؟ع؟، شــیوه 
گــذار کــردن مســئولیت به  احتــرام بــه شــخصیت فرزنــد و وا
او اســت. احتــرام بــه فرزنــد و تکریــم شــخصیت او، اعتمــاد 
انجــام  بــرای  را  او  و  تقویــت می کنــد  را در وی  نفــس  بــه 

مسئولیت های مهم فردی و اجتماعی آماده می سازد. 
 علی؟ع؟ در این زمینــه می فرماید: »زیاده روی در ســرزنش، 
آتــش لجاجــت را در فــرد روشــن می کنــد.« درحدیثــی دیگــر 
می فرماید: »عقاب و تندی زیاد نداشــته باشــید؛ زیرا این امر 

کینه را در پی دارد و فرد را به سوی دشمنی فرا می خواند.«
بــه  امــام علــی؟ع؟ در ســیره تربیتــی خــود شــیوه احتــرام 
گذار  شــخصیت فرزندان را مورد توجــه ویژه قــرار داده و بــا وا
نمودن مســئولیت مناســب به آنــان، حس اعتمــاد به نفس 

و احســاس شــخصیت را در آنان تقویــت می نمود. مــوارد زیر 
نشان دهنده اهتمام امام؟ع؟ بدین امر است:

روزی امیرمومنــان علــی؟ع؟ در حالــی که امام حســن؟ع؟ و 
سلمان همراهش بودند و حضرت به دست سلمان تکیه زده 
بود، وارد مسجد الحرام شد و نشست. در این هنگام، مردی 
با چهره و لباس زیبا وارد شــد و به حضرت سالم کرد، و گفت: 

ای امیرمومنان! از تو درباره سه مساله می پرسم؟
حضرت فرمود: بپرس.

عرض کــرد: وقتی انســان می خوابــد، روحش کجــا می رود؟ 
چگونه انســان به یــاد مــی آورد و فراموش می کنــد؟ و چگونه 

فرزند انسان به عمه ها و خاله هایش شباهت پیدا می کند؟
امــام حســن؟ع؟ فرمــود: ای  بــه  امیرالمومنــان علــی؟ع؟ 

ابامحمد! جوابش را بده.
و امام حسن؟ع؟ پاسخ پرسش ها را به تفصیل بیان کرد.

در زمانی دیگر شــخصی خدمت امیرالمومنان رسید و گفت: 
گــر دانشــمندی، بگــو مــراد از »النــاس« و »اشــباه النــاس« و  ا

»النستامن« )در قرآن( چیست؟
حضرت به امام حسین؟ع؟ فرمود: حسین، پاسخ بده.

امام حسین؟ع؟ با استناد به آیات قرآن پرسش را پاسخ داد.
همچنین روایت شــده اســت گروهــی نــزد امیرالمومنان؟ع؟ 
از خشکســالی شــکایت کرده و از حضرت خواســتند دعا کند و 
از خداونــد بــاران بخواهــد. حضــرت امــام حســن؟ع؟ و امــام 
حســین؟ع؟ را صــدا زد و بــه امــام حســن؟ع؟ فرمــود: بــرای 
آمــدن بــاران دعا کــن. امــام حســن؟ع؟ دعا کــرد. ســپس به 
امام حســین؟ع؟ فرمــود: تو هــم دعا کــن. امام حســین؟ع؟ 
نیــز دعای استســقا خوانــد و هنــوز آن دو بزرگــوار دســت از دعا 

نکشیده بودند که خداوند تبارک و تعالی باران را فرو فرستاد.

     تشویق 
از شــیوه های مسلم تربیتی، تشــویق و تنبیه اســت. تشویق 
عامــل برانگیزاننــده و تنبیــه عامــل بازدارنــده اســت. شــیوه 
تشــویق باعث ایجاد انگیزه و رغبت در فرزند گردیده، شوق 
رفتــار مثبــت را در او مضاعــف می کند. آنچــه در اینجــا بدان 
می پردازیــم آن اســت کــه کــدام یــک بــر دیگــری تقــدم دارد 

تشویق یا تنبیه. تجربه نشان داده تشویق مقدم است. 
درکتــاب منتخب آثــار امیرالمومنین؟ع؟ چنین روایت شــده 
کــرم؟ص؟ نشســته بــود و علــی؟ع؟ نــزد  اســت: روزی پیامبرا
او بــود. در ایــن هنــگام، حســین؟ع؟ که شــش ســال بیشــتر 
نداشــت وارد شــد. رســول خــدا؟ص؟ او را در آغــوش گرفــت و 
لب هــا و میــان چشــمانش را بوســید. علــی؟ع؟ پرســید: آیــا 

فرزندم حسین؟ع؟ را دوست داری؟
کرم فرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم در حالی  رسول ا

که او عضوی از اعضای من است.
اهَّلل؟ص؟  رســول  یــا  پرســید:  مجــددا  امیرالمومنیــن؟ع؟ 

کدامیک از ما نزد تو عزیزتر است؟ من یا حسین؟
در ایــن هنگام حســین؟ع؟ فرمــود: ای پــدر هر کــه از حدیث 
شــرف عالی تــر اســت نــزد نبــی؟ص؟ محبوبتــر اســت و منزلت 

بیشتری دارد.
علی؟ع؟ فرمود؛ حسین! آیا بر من فخر می فروشی؟

حسین؟ع؟ عرض کرد: پدر، با اجازه شما آری
زبــان  مــن  امیرالمومنانــم،  مــن  علی؟ع؟فرمــود:  آنــگاه 

راستگویانم، من وزیر مصطفایم.
امام علی؟ع؟ حــدود هفتاد منقبت از مناقب خود را برشــمرد 
کــرم؟ص؟ بــه حســین؟ع؟ فرمــود:  و لــب فــرو بســت. پیامبرا
شــنیدی اباعبــداهَّلل؟ آنچه علــی ذکر کــرد، یک دهــم از یک 
دهم فضایل و از هــزار هزار فضیلــت او اســت و او از همه اینها 

باالتر است.
حسین؟ع؟ عرض کرد: حمد و ستایش خداوندی را سزاست 
که مــا را بــر بســیاری از بنــدگان مومنــش و تمــام مخلوقاتش 
کــردی  برتــری بخشــید. ای امیرمومنــان! در آنچــه بیــان 

صادق و امینی.
کنــون تــو  کــرم؟ص؟ بــه حســین؟ع؟ فرمــود: ا آنــگاه نبــی ا

فضایلت را بیان کن.
حســین؟ع؟ فرمــود: مــن حســین فرزنــد علی بن ابیطالــب 
هســتم. مادرم فاطمه زهرا ســیده زنان جهان و جدم محمد 
مصطفــی ســرور تمــام بنــی آدم اســت. ای علــی، مــادرم نزد 
خــدا و تمام مردم بــا فضیلت تــر از مادر تو اســت و جــد من نزد 
خــدا و مــردم از جد تــو افضــل اســت. جبرائیــل و اســرافیل در 
گهواره بــا من هم ســخن شــدند. ای علی! شــما نــزد خداوند 
از من برتــری؛ اما از نظــر پدران و مــادران و اجداد، من از شــما 

مفتخرترم.
آنگاه حســین؟ع؟ دســت به گردن پــدر افکند و او را بوســید و 
علــی؟ع؟ حســین؟ع؟ را می بوســید و می فرمــود: خداونــد بر 
شــرف، عظمــت، افتخــار، دانــش و شــکیبایی ات بیفزایــد و 

ستمگران به تو را لعنت کند.
این حدیــث نشــان می دهــد حضــرت علــی؟ع؟ کار شــیرین 
کودکــش را بــا بوســیدن و در آغــوش گرفتــن وی پاســخ داد و 

تشویق کرد.

     الگو بودن
شــیوه الگویــی نیــز از شــیوه های مهــم تربیتی اســت زیــرا در 
پرتــوی آن شــخصی تربیــت شــده بــا نصب العین قــرار دادن 
رفتــار و کــردار الگوهــا، آنهــا را نیــز در خــود ایجــاد نمــوده و به 
تدریــج درونــی می کند. ایــن شــیوه تربیتــی امام علــی؟ع؟ از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و آن حضــرت بــه دو طریق 
از این شــیوه تربیتــی فرزنــدان خود بهــره می جســت. یکی از 
طریق معرفی نمودن الگوهای مطمئن و دیگری الگو بودن 
خودشــان برای آنان. علــی؟ع؟ در نامه تربیتی خــود به امام 
کــرم؟ص؟ را بــه عنــوان الگــوی مطمئــن  حســن؟ع؟، پیامبرا
معرفــی می نمایــد: »فرزنــدم! بدان که کســی همانند رســول 
اهَّلل؟ص؟ دربــاره خداونــد ســخن نگفــت، پــس بــه رهبــری او 
راضــی شــو و در طریــق نجــات خویــش او را پیشــوا و الگــوی 
ج از  خودقرار بــده.« امــا مهمتــر از معرفــی و ارائــه الگو در خــار
محیط خانــه، علی؟ع؟ خــود الگــوی تمام نما و کامــل برای 
فرزندانش بود و ســیره عملــی و رفتارهــای مثبــت او بهترین 
الگو و سرمشق برای آنان بود، در موارد متعدد حضرت درس 
عملی به فرزندانش داد و غیرمستقیم رفتارها و آداب اخالقی 

را به آنان آموزش داد.   

ین باشید آفر شادی 
شیوه تربیت فرزندان در سیره و کالم امام علی؟ع؟

     محبت
اســتفاده از محبــت، از موثرتریــن و کارآمدتریــن شــیوه های تربیتــی اســت. محبــت 
جاذبه می آفریند و انگیزه خلق می کند. انســان های پرتالطم و مضطرب را آرامش می بخشــد 
و فرزندان نابهنجار و ناســازگار را رام می کند. محبت شیوه ای اســت که به مرحله ای خاص از 
تربیت اختصاص ندارد؛ اما کودکان و نونهاالن بیشــتر بــه آن نیازمندند. حبس کردن محبت 
در دل و پرهیز از اظهار آن، کارساز نیست و در فرزندان انگیزه و جاذبه پدید نمی آورد. از این رو، 
باید از روش های مناسب ابراز محبت استفاده کرد. برای کودکان در آغوش گرفتن و بوسیدن 

و برای بزرگترها دادن هدیه و اظهار محبت زبانی از مناسب ترین شیوه هاست.
در این خصوص حضرت علــی؟ع؟ می فرماید: »هر کــه فرزند خود را ببوســد، بــرای او پاداش و 

حسنه خواهد بود و هر که فرزند خود را شاد کند، خداوند در روز قیامت او را شاد خواهد فرمود.«
آن حضرت هنــگام موعظه فرزندان بــا جمالتی محبت آمیــز و پرجاذبه آنها را آماده شــنیدن و 
گوش جان سپردن می ساخت. در نامه ای به امام حسن؟ع؟ چنین می فرماید: »)فرزندم!( تو 

درخت پرثمر تربیت آنگاه به بار می نشیند که نکات تربیتی در قالب شیوه های 
درست و مناسب در امر تربیت فرزندان به اجرا در آید. امام علی؟ع؟ در سیره 
تربیتـی خویـش روش هـا وشـیوه هایی را بـه کار گرفت که کشـف و بررسـی آنها 
ره توشـه بزرگی برای رهروان راسـتین آن حضرت به شـمار می آید. به مناسـبت سـالروز 

والدت امیرالمومنین در ادامه به شیوه و روش تربیتی ایشان پرداخته ایم.  

زندم! بدان  فر
کسی همانند  که 

رسول اهلل؟ص؟ 
درباره خداوند 
سخن نگفت، 
پس به رهبری 
او راضی شو و 

یق نجات  در طر
خویش او را 

پیشوا و الگوی 
خودقرار بده.
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حل مشــکالت اجتماعی به ویژه در امر خانــواده، یکی دیگر از 
عملکردهای امیرالمومنین علی؟ع؟ در عرصه اجتماعی بود. 
گاهی در کوچه ها و خیابان ها راه می رفــت و اوضاع عمومی را 
از نزدیک زیــر نظر می گرفــت. روزی زنی پیش ایشــان آمد و از 
همسرش شــکایت کرد و گفت: او به من ســتم می کند و قسم 
گر بر من دســت پیدا کند، مرا بزند. از شما  یاد کرده اســت که ا
می خواهم همراه من بیایید و سفارش مرا به او بکنید تا از آزار 
من صرف نظــر کنــد. حضــرت  همــراه آن زن بــه در خانه اش 
رفــت. همســر زن بــا زورگویــی و بی ادبی گفــت: تو کیســتی و 
چه کاره ای کــه در زندگی من دخالــت می کنی؟ حاال کــه تو را 
آورده است، او را آتش می زنم. حضرت از او خواست توبه کند 
گهان صدایش را بلند کرد و بر سر او  و او نپذیرفت. امام؟ع؟ نا
بانگ زد. همســایگان جمع شــدند و به امام احترام کردند. او 

امام؟ع؟ را شناخت و سریع اظهار پشیمانی و توبه کرد.
امام دربــاره بیت المــال، ســفارش زیادی بــه کارگــزاران خود 
می کرد. در نامه ای به یکی از کارگزاران خود ســفارش فرمود: 
گر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی،  »ا
کم یا زیــاد، چنان به تو ســخت گیرم که کم بهره گــردی و در 

هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی.«
یــا می فرماینــد: »بــه مــن خبــر رســیده کــه کشــت زمین هــا را 
برداشــته، آنچه را می توانســتی، گرفته ای و آنچــه را در اختیار 
داشتی، به خیانت خورده ای. پس هر چه زودتر حساب اموال 
را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی 

مردم سخت تر است.«
 قضاوت علنی میان مردم یکی دیگر از عملکردهای علی؟ع؟ 
بــود. علــی؟ع؟ در »مســجد کوفــه« می نشســت و بیــن مــردم 
قضاوت می کرد و هنگامی که به او خبر دادند شــریح قاضی در 
خانه خود که جای خلوتی است، میان مردم قضاوت می کند، 
به او فرمان داد: »ای شریح! مســجد را برای قضاوت انتخاب 
کن؛ زیرا آنجا برای برقراری عدالت میان مردم آماده تر اســت. 
برای قاضی مایه خواری است که در خانه خود بنشیند و میان 

مردم قضاوت کند.«
حضــرت علــی؟ع؟ بــرای مــردم اهمیــت زیــادی قائل بــود و 
کارگزارانش را ســفارش می کرد با مردم رفتار مناســبی داشــته 
باشــند. امیرالمومنیــن، در این زمینــه به محمدبــن ابی بکر 
می فرماید: »با مــردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشــاده 
رو و خندان باش. در نگاه هایش و در نیم نگاه و خیره شــدن 
به مــردم، بــه تســاوی رفتار کــن تــا بــزرگان در درســت کاری 
تو طمــع نکننــد و ناتوانــان از عدالــت تو ناامیــد نگردنــد؛ زیرا 
خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و 
گر کیفر دهد، شــما استحقاق بیش از  پنهان خواهد پرسید. ا

گر ببخشد، از بزرگواری اوست.« آن را دارید و ا
حضــرت؟ع؟ در زمینه رعایــت برابــری در برخورد با مــردم به 
مالک اشــتر می فرمایــد: »در آنجا که مــدارا کردن بهتر اســت، 
مــدارا کــن و در جایــی کــه جــز بــا درشــتی، کار انجــام نگیرد، 
درشتی کن. پر و بالت را برابر مردم بگستران. با مردم، گشاده 
روی و فروتن باش و در نگاه و اشــاره چشــم، در ســالم کردن و 
اشــاره کردن با همگان یکســان باش تا زورمندان در ســتم تو 

طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو ناامید نگردند.«   

پرچم استوار ایمانعدالت خواهی

تالش های امیرالمومنین علی ؟ع؟
برای اصالح اخالق اجتماعی مردم

نگاهی گذرا به مهم ترین
سیاست های فرهنگی حضرت علی ؟ع؟

مهمترین اقدام فرهنگی امام علی؟ع؟ را باید تالش 
گرایــی و رفــاه طلبــی  در راه تهذیــب جامعــه از دنیا
دانســت. چون جامعــه زمــان حضــرت علــی؟ع؟ نزدیک به 
بیســت و پنج ســال از زمــان پیامبــر؟ص؟ فاصلــه گرفتــه بود، 
برداشــت های مختلفــی از دیــن در میــان مــردم رســوخ پیدا 
گونی در جامعه رواج یافته بود. از این رو،  کرده و شبهات گونا
آن حضــرت بیشــترین همــت خــود را در ســخن گفتــن برای 
مردم جهت ترویج تقــوا، نکوهش دنیا، توشــه اندوزی برای 
آخــرت و نشــان دادن بی وفایــی دنیــا اختصــاص مــی داد. 
افزون بر این، می کوشــید دین را به دقت تبیین کند تا سنت 
نبــوی را که بــا گذشــت زمان متــروک شــده بــود، احیــا کند. 
امام؟ع؟ در یکی از خطبه ها می فرمایــد: »من پرچم ایمان را 
گاه  میان شــما اســتوار ســاختم. شــما را بر حالل و حرام خــدا آ
کردم و با تحقــق عدالت، لباس عافیت را بر شــما پوشــاندم. 
گفتار و کردار درست را در میان شــما ترویج دادم و ارزش های 

اخالقی را با رفتارم بر شما آشکار ساختم.«
امــام علــی؟ع؟ می خواســت در دوران حکومــت خــود، مردم 
کرم؟ص؟ بازگردانند و ســیره و روش ایشــان  را به عصر رســول ا
را در امــر رهبــری، زنــده کننــد؛ زیــرا پارســایی و پرهیــزکاری 
دوران رســول خــدا؟ص؟ از میان مــردم رخت بربســته، اخالق 
کرم؟ص؟ فراموش شده بود.  عمومی، دگرگون و شیوه پیامبر ا
تبعیض های ناروا در میان مردم و ارکان جامعه رســوخ کرده 
کنون که  و زمام امور به دست افراد ناصالح سپرده شده بود. ا
حکومت به دســت امام رســیده بــود، وقت آن بود که ســنت 
پیامبر؟ص؟ را در تقســیم بیت المال احیا کند. از این رو، میان 

عرب، عجم، سفید و سیاه فرق نمی گذاشت.
حضرت علــی؟ع؟ در »نهــج البالغــه« درباره زندگی و فلســفه 
آن برای مردم سخنانی آورده است. ایشان در این خصوص 
می فرمایــد: »در این چنــد روزه دنیا مهلت داده شــده تا مردم 
در راه صحیــح قــدم بردارنــد. راه نجــات، نشــان داده شــده 
تا رضایــت خــدا را بجویند. تاریکی های شــک و تردیــد از آنها 
برداشــته شــد و آنهــا را آزاد گذاشــته اند تــا بــرای مســابقه در 
نیکوکاری ها، خود را آماه سازند تا فکر و اندیشه خود را به کار 

گیرند و در شناخت نور الهی در زندگانی دنیا تالش کنند.«
مــردم  بــه  خطــاب  دنیــا  شــناخت  دربــاره  علــی؟ع؟  امــام 
کــه آرزوی آن را  گاه باشــید! همانــا ایــن دنیــا  می فرمایــد: »آ
می کنیــد و بــدان روی می آوریــد، خانــه مانــدگار شــما و منزلی 
گاه باشید!  نیست که برای آن آفریده و به آن دعوت شدید.  آ
نه دنیــا بــرای شــما جاودانــه اســت و نــه شــما در آن جاودانه 
خواهیــد مانــد. دنیــا گرچــه از جهتــی شــما را می فریبــد، ولــی 
از جهــت دیگــر شــما را از بدی هایــش می ترســاند. پــس برای 
هشــدارهایش از آنچه مغرورتان می کند، چشــم بپوشــید و به 
خاطر ترســاندنش از طمع ورزی در آن باز ایستید. به خانه ای 
که دعوت شــدید، ســبقت گیرید و دل از دنیا برگیرید و چونان 
کنیزکان برای آنچــه از دنیا از دســت می دهید، گریــه نکنید و 
بــا صبــر، اســتقامت و اطاعــت پــروردگار و حفــظ و نگــه داری 
فرمان هــای کتــاب خــدا، نعمت هــای پــروردگار را نســبت به 

خویش کامل کنید.«
همچنیــن در مورد ســرای آخرت و مــرگ می فرمایــد: »مردم! 

گرایی و  یکی از مشکالتی که پس از وفات پیامبر؟ص؟ دامن گیر جامعه اسالمی شد دنیا
کمــان بود. این امر ســبب گردید  رفاه طلبی مســلمانان، به ویژه در ســطح والیان و حا
اختالف طبقاتی شــدیدی در جامعه ایجاد شــود. حضــرت علی؟ع؟ در یکــی از خطبه هایش، 
گاه باشــید! که بال به  جامعه زمان خــود را همانند جامعــه جاهلی معرفی کــرده و می فرماید: »آ
شــما بازگشــته اســت؛ مانند بالی روزی که خداونــد، پیامبر شــما را برانگیخت. ســوگند به آن 

کسی که پیامبر را برانگیخت! هر آینده آزمایش می شوید؛ مانند دانه ای که در غربال ریزند.«
امیرالمومنین بــرای از میان بردن فســاد اجتماعــی اقداماتی انجــام داد برای مثــال امتیازات 
طبقاتی را لغو کرد و میان سفید و ســیاه، موال و عبد، عرب و عجم، حقوقی مساوی وضع کرد. 
گون نژادی، مذهبی و اداری مبارزه کرد. با  به عبارتی، حضرت علی؟ع؟ با تبعیض های گونا

نظارت اجتماعی، به کنترل مفاسد و بزهکاری می پرداخت. 

شــما را به یادآوری مرگ ســفارش می کنم. از مرگ کمتر غفلت کنید. چگونه مــرگ را فراموش 
می کنیــد؛ در حالی که او شــما را فرامــوش نمی کنــد و چگونه طمــع می ورزید؛ در حالــی که او به 
شما مهلت نمی دهد؟! مرگ گذشتگان برای عبرت شــما کافی است. آنها را به گورشان حمل 
کردند، بــی آنکه خود فرود آینــد. چنان از یــاد رفتند، گویــا از آبادکنندگان دنیــا نبودند و آخرت 

همواره خانه شان بود.«
حضرت علی؟ع؟ در خطبه های مختلف می کوشــید ســطح فکری و فرهنگی مردم را باال ببرد 
و در این خصوص می فرماید: »هرکس باید از کار خویش بهره گیرد و انســان بینا کســی اســت 
گاه شــد و از عبرت پند گرفت.  که به درستی شــنید و اندیشه کرد. پس به درســتی نگریست و آ
ســپس راه روشــنی را پیمــود و از افتــادن در پرتگاه هــا و گــم شــدن در کــوره راه هــا دوری کرد و 

کوشید که عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای اعتراض باقی نگذارد.«   
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     تربیت اجتماعی در خانه
آغاز تربیت اجتماعی از جامعه کوچک خانواده آغاز می شــود 
را در درون  اجتماعــی  برخوردهــای  فرزنــدان نخســتین  و 
خانه تجربه می کننــد. رفتار با پدر، مادر، بــرادران و خواهران 
ابتدایی ترین ارتباطات اجتماعی فرزندان را شکل می دهد. 
امــام علــی؟ع؟ بــا ایجــاد رابطــه اجتماعــی صحیــح میــان 
فرزندان خود به تربیت اجتماعی آنان اقدام می فرمود. امام 
علی؟ع؟ به حســنین؟ع؟ فرمــود: »شــما را به تقــوای الهی و 
گرایش و رغبت بــه آخرت و زهــد در دنیا ســفارش می کنم. بر 
آنچه از دنیا از دســت داده اید، تاسف نخورید. کار خیر انجام 

دهید و دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.«

     تربیت اجتماعی خارج از خانه
ج از خانــه بــا اجتمــاع ســر و کار دارد ،  از ایــن رو  فرزنــد در خــار
نیازمنــد برقــراری ارتبــاط ســالم و عاطفی بــا دیگران اســت. 
علــی؟ع؟ در پایان وصیــت خویــش فرمــود: »یا بنی عاشــروا 
الناس عشــره ان غبتم حنــوا الیکم و ان فقدتــم بکو علیکم؛ 
گر  با مردم بــه گونه ای معاشــرت و ارتباط داشــته باشــید که ا
گر  از نظرشــان دور شــدید دل در هوای شــما داشته باشــند و ا

مردید بر شما بگریند.«

     میزان و معیار رابطه درست با دیگران
امام علی؟ع؟ در ســیره تربیتی خویش برای برقــراری ارتباط 
درســت و ســالم با دیگــران معیار مهمــی را بــه فرزنــدان خود 
ارائه فرمــود و آن نقش انســان اســت: »یا بنی اجعل نفســک 
میزانا فیما بینک و بین غیرک؛ فرزندم! خود را میان خویش 
و دیگــری میــزان قــرار ده، پــس آنچــه را بــرای خود دوســت 
می داری، بــرای غیــر خــود نیز دوســت داشــته بــاش و آنچه 
را بــرای خود خــوش نداری، بــرای دیگــری نیز خــوش مدار؛ 
ستم نکن چنانکه دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن 

چنانکه دوست داری به تو نیکی کنند.«   

کن چنانکه نیکی 
ی به تو نیکی کنند دوست دار

درس هایی از امام علی؟ع؟ در تربیت فرزندان

علی همت بناری

بررســی ســیره تربیتی امام علی؟ع؟ گویای آن اســت که تربیت اخالقی در کنار تربیت 
دینی مهمترین و اساســی ترین بعد تربیت فرزند بــوده چنانکه نامه هــا و وصایای آن 
حضرت به فرزندان گواه صادقی بر این مدعاست. مراد از تربیت اخالقی، اعمال روش ها و به 
کارگیری اصولی اســت که در پرتو آن فــرد فضایل اخالقی را کســب می کند و صفــات رذیله از او 

دور می شود.

     الگوی عملی 
مهمترین و کارآمدترین روشــی که ائمه؟ع؟ در تربیت اخالقی به آن مقیــد بودند، رفتار عملی 
آنان بــود. آنها خود الگــوی کامل و مطمئنــی بودند که اعمال و رفتارشــان هر لحظــه در منظر 

دیگران قرار داشت و افراد با دیدن آنها مشق زندگی می گرفتند. .

     موعظه
پند دادن یکی از روش های اخالقی است که در سیره تربیتی علی؟ع؟ بسیار دیده می شود. آن 
ک و نورانی آنان  حضرت در فرصت های مناســب فرزندان خویش را پند مــی داد و دل های پــا
را نورانی تــر می ســاخت. روش تربیتی موعظه چنان در ســیره تربیتی آن حضــرت مهم بود که 

حتی در بستر شهادت از آن بهره جست.

     یاد مرگ و قیامت
از جمله روش های تربیت اخالقی، یاد مرگ و قیامت است. یاد مرگ و قیامت موجب می شود 
انســان از آرزوهای مادی جدا گردیده، بــه گناه تن ندهد. علــی؟ع؟ در خطبه ها و نامه هایش 
همــواره مرگ را یــادآوری می کــرد و به خصــوص فرزندانــش را به فرامــوش نکــردن آن توصیه 
می فرمود. حضرت ضمن نامه ای به امام حسن؟ع؟ می فرماید: »فرزندم! فراوان به یاد مرگ 
باش و به یاد موقعیتی کــه در آن قرار می گیری و پــس از مردن بدان روی می کنــی تا چون برتو 
گهان مرگ تو را دریابد  درآید، ساز خویش را آراسته و کمر خود را بسته باشــی چنان نباشد که نا

و برتو چیره گردد.«

     تربیت اجتماعی فرزندان
اســالم دین عزلت گزینــی و فردگرایی نیســت بلکــه عالوه بــر توجه به امــور فردی، به مســائل 
اجتماعی نیز توجه ویــژه دارد و این یکــی از امتیازهای بزرگ دین خاتم اســت. مــراد از تربیت 
اجتماعی مجموعــه دیدگاه ها در زمینــه روابط اجتماعــی و نیز رفتارهای عملی اســت که امام 

علی؟ع؟ فرزندانش را به آن سفارش می کرد.

را  او  خداونـد  دارد؛  وجـود  بسـیاری  روایـات  فاطمـه؟س؟،  والدت  دربـاره 
فاطمـه نامیـد زیـرا او و دوسـتدارانش  را از آتـش بریـده و بازداشـته اسـت. در 
گرامـی  ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه بـه بهانـه والدت بـا سـعادت دخـت 
رسـول خـدا، بخشـی بـه ویژگی هـای ایشـان به عنـوان برترین مادر هسـتی 
و روش زندگـی ایشـان اختصـاص داده شـده اسـت. »پاداشـی چـون جهـاد 
در راه خـدا«، »راضـی شـدم بـه آنچـه خـدا و رسـول خدا به آن راضی شـدند« 
و »بهتریـن روش بـرای سـاختن نسـلی سـعادتمند« عناویـن مطالبی اسـت 

کـه در ایـن بخـش می خوانیـد.

مادر
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حدیث شــریف کســاء بــه تصویــر کشــیده اســت. آن حضرت 
بــه فرزنــدان خــود از عبــارات زیبایــی چــون »یــا قــرة عینــی و 
ثمرة فؤادی« اســتفاده می کــرد که بهترین الگــو و درس برای 
مادران اســت تــا بــا فرزنــدان خود بــه نیکــی و توام بــا محبت 
ســخن بگوینــد. بــازی یکــی دیگــر از اساســی ترین نیازهــای 
کــودکان اســت کــه می تــوان در آن باالترین مفاهیم آموزشــی 
را بــه کــودکان آمــوزش داد. حضــرت زهــرا؟س؟ نیــز عــالوه بــر 
محبت و دلســوزی و نوازش فرزندانش، هر وقت می خواست 
بــا فرزنــدان خردســالش امــام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ 
بازی کند، آنها را روی دست می چرخاند و باال و پایین می برد 
و اشــعار پرمحتوایی برایشــان می خواند. اشــعاری که در آنها 
به نکات مهــم تربیتــی چون توجــه به هنــر و ادبیــات جذاب 
شــعرگونه بــرای کــودکان، اســتفاده از اشــعار دارای مفاهیــم 
مناســب و آموزشــی، تلقین نقاط مثبت به کودکان در بازی و 
اشــعار، ارائه الگو به کودکان در بازی ها با زبان غیرمســتقیم، 
لــزوم توجــه بــه نگــرش توحیــدی در تربیــت فرزنــدان و نیــز 
آمــوزش ایجــاد ارتبــاط بــا افــراد شایســته و نهــی از ارتبــاط بــا 

همنشین بد، توجه شده است.

     ضرورت توجه به آموزش عملی و نه صرفا کالمی
روش الگویــی و رفتــار عملــی یکــی از روش هــای مطلوب در 

تربیت اســت که اثر آن ماندگارتــر از آموزش کالمی اســت. در 
این باره نیــز صدیقه کبری؟س؟ با عمل بــه آنچه می فرمود، 
فرزندانــش را بــا اخــالق و رفتــار اســالمی آشــنا می ســاخت. 
در تربیــت فرزنــدان بــه شــکل عملــی، حضــرت زهــرا؟س؟ بر 
محورهــای مهمــی چــون لــزوم آشــنایی فرزنــدان بــا اخالق 
و رفتار اســالمی، التــزام عملــی خود مــادر به آنچــه می گوید، 
همچنین لزوم توجه ویژه به همسایه، مقدم کردن دیگران 
کید  بر خود، توجه ویــژه به دعا کــردن برای دیگــران و ... تا

می فرمود.

     توجه به رشد علمی فرزندان در سیره حضرت زهرا؟س؟
امــام حســن؟ع؟ در پنج ســالگی هــر روز بــه مســجد می رفت 
کــرم؟ص؟ در مســجد بیان  و از کلمــات و مواعظی کــه پیامبر ا
می فرمــود، به ذهن مبــارک خود می ســپرد، به خانــه می آمد 
و برای مادر بزرگــوار خود کلمه بــه کلمه بیان می کــرد و چون 
امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ بــه خانــه می آمد، حضــرت صدیقه 
طاهره؟س؟ آنها را برای ایشــان بازگو می کــرد. روزی حضرت 
علــی؟ع؟ پرســید: ای فاطمــه، تــو در مســجد حاضــر نبودی 
از کجــا ایــن جمــالت را فهمیــدی؟ در پاســخ شــنید: فرزنــدم 
حســن؟ع؟ هر روز آنچه پدر بزرگوارم بر منبر می گوید، بی کم 

و کاست به همان ترتیب برایم بیان می کند.

     نظارت بر رفت و آمد فرزندان در سبک زندگی فاطمی
بی توجهی به نظارت بــر فرزندان به ویــژه در رفت  و آمدهای 
اجتماعــی آنهــا، نتایــج زیان بــاری بــه دنبــال دارد. حضــرت 
کــه نســبت بــه  کاری و محبــت خاصــی  زهــرا؟س؟ بــا فــدا
فرزندانش نشــان می داد، مراقب تمــام رفتارهــای آنها بود و 
به دقت رفتارشــان را زیر نظر داشــت. روزی پیامبر؟ص؟ عازم 
خانه دختــرش فاطمه؟س؟ شــد، چون بــه خانه رســید، دید 
حضــرت فاطمــه؟س؟ پشــت در ایســتاده اســت. آن حضرت 
فرمــود: چــرا اینجــا ایســتاده ای؟ فاطمــه؟س؟ عــرض کــرد: 
کنون هیچ خبــری از آنها  فرزندانم صبح بیــرون رفته انــد و تا
ندارم. پیامبر به دنبال آنها رفت و آنها را مشغول بازی یافت. 
ایــن واقعــه، خــود نمونــه ای گویــا از توجــه و اهمیــت دادن 

حضرت زهرا؟س؟ به حضور فرزندان خردسالش است.
در کنار مهــرورزی مادرانــه، شــاهد برخوردهــای خردمندانه 
حضــرت دربــاره فرزندانــش نیــز هســتیم کــه هنــگام غروب 
آفتــاب یــا شــب های قــدر، اجــازه خــواب بــه کــودکان خــود 
گر هر یــک خواب بودند آنهــا را بیدار می کرد و  نمی داد، بلکه ا
با خوردن غذای ســبک به آنها، برای بیدار نگه داشتن آنان 
در شب قدر می کوشید و می فرمود: »محروم کسی است که از 

برکات شب قدر بی بهره بماند.«

ع دوستی و پرورش روحیه ایثار      اهمیت نو
گذشــتگی در زندگــی حضــرت  از خــود  ایثــار و  نمونه هــای 
فاطمه؟س؟ بی شــمارند، یکــی از مصادیقی کــه موجب نزول 
ِســیرًا« 

َ
ــِه ِمْســِکینًا َو َیِتیمًا َو أ عاَم َعلــی  ُحّبِ آیــه »َو ُیْطِعُمــوَن الّطَ

که پس  شــد در پی ایثارگری حضــرت بیان شــده اســت؛ آنجا
از یک روز گرســنگی، وقت افطار، گرســنه بی سرپرستی درب 
خانه را به صدا در می آورد و درخواســت طعــام می کند، پس از 
آنکه حضرت علــی؟ع؟ و فاطمه؟س؟ طعامشــان را که قرص 
نانی بود تقدیم آن فقیر می کنند، فرزندان آنها نیز که پرورش 
یافته چنیــن پدر و مــادری هســتند، دیگــران را بر خــود مقدم 
می شــمارند و قرص نان خــود را به فقیر می دهنــد و این عمل 
تا ســه شــب تکرار می شــود و نتیجه این روحیه ایثــار و از خود 
گذشــتگی، آن می شــود که فرزندان بزرگوار آن حضــرت تمام 
هستی خود را برای پیشــرفت و تکامل انسانیت فدا می کنند. 
نکات تربیتی این ســیره، دربردارنده محورهای مهمی چون 
لزوم توجــه فرزندان بــه نوع دوســتی و انسان دوســتی، مقدم 
نمودن دیگــران بر خود، ایثــار و از خود گذشــتگی در تعامالت 
با مردم، فرد محتاج را دســت خالی رد نکردن و نیز الگو بودن 
والدین در انفاق و ایثار اســت. با توجه به سیره های ذکر شده 
از زندگی حضرت زهرا؟س؟، توجه ایشــان بــه تربیت فرزندان 
در حوزه های شــناختی، عاطفی و رفتاری کامال مشهود است 
و حکایــت از اهمیــت آن دارد، لــذا بهره منــدی از ایــن ســیره 
می تواند نقشی اساسی در تربیت فرزندان ایفا نماید که شامل 
گــون تربیتــی نظیــر توجــه بــه اصل  اصــول و روش هــای گونا
محبت و مهــرورزی، بــازی، ایجــاد رقابت، تشــویق، رعایت 
عدالــت و عدم تبعیــض، ایثــار و از خودگذشــتگی، نظــارت بر 
رفتار کودکان، همچنین توجه به ابعاد مختلف رشدی نظیر 

رشد معنوی، علمی، جسمانی، روحی، روانی و ...است.   

بیت تر جهاد 
مهمترین شاخصه های فرزندپروری در سیره حضرت زهرا؟س؟

حضــرت زهــرا؟س؟ بــه عنــوان بانــوی تــراز اول جهــان آفرینــش در همــه جوانــب و 
ساحت های زندگی، اسوه حسنه بود. ایشــان در همه عرصه ها و ابعاد مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی شان، بهترین و کامل ترین الگو نه فقط برای زنان و دختران بلکه برای همه 
گر بخواهیم از بعد تربیتی به سیره و سبک زندگی  جامعه بشریت به شــمار می رود. با این حال ا
این بانــوی عالمه و فاضله، نگاهی گذرا داشــته باشــیم که الگــوی عملی مــادران جامعه امروز 
باشــد با اشــاره به چند ســیره ایشــان، نکات تربیتی اقتباســی قابل توجه اســت، از جمله اینکه 
همگی می دانیم که کــودک از زمانی که پا به عرصه وجود می گــذارد، روح او آمادگی پذیرش هر 

نقشی را دارد و اولین نقاشی که شخصیت او را جزء به جزء ترسیم می کند، مادر است.

     الگوی تربیت فرزند در کالم و سیره فاطمی
حضرت زهرا؟س؟  از آغازیــن لحظات زندگــی فرزندانش، آنان را بزرگ و گرامی داشــته اســت. 
امام صادق؟ع؟ به نقل از مادرشــان می فرماید: نزدیک ترین حالت یک زن به خداوند متعال 
زمانی اســت که در منزل می مانــد و به امور خانــه داری و تربیــت فرزند می پــردازد، ضمن آنکه 
کارهای درون خانه و چیزهایی از قبیل بارداری، وضع حمل، شــیردهی و به خصوص تربیت 
فرزندان، اجر و پاداشــی همچون جهاد در راه خدا دارد. ایشــان در تعامــالت و رفتارهایی که با 
فرزندانش داشــت الگوســازی نموده کــه از آن جمله بایــد به مقولــه احترام و محبــت کالمی و 

عملی به فرزندان اشاره کرد.

     تربیت عاطفی و محبت آمیز فرزندان
به هر حال باید توجه داشت که هر انسانی تشــنه  محبت و احساس ارزشمندی است. حضرت 
فاطمــه؟س؟ همــواره رفتــار و کالمی محبت آمیــز با کــودکان داشــت که نمونــه رفتــاری آن را در 

حضرت زهرا؟س؟ 
بر آشنایی 

زندان با اخالق  فر
و رفتار اسالمی، 

التزام عملی 
خود مادر به 

آنچه می گوید، 
همچنین توجه 

ویژه به همسایه، 
کردن  مقدم 

دیگران بر خود، 
توجه به دعا برای 

دیگران و ... 
کید می فرمود تا

بنت الهدی افشاری نژاد



مادردر پرتو معنا 
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مادر

روش  تربیــت،  و  تعلیــم  شــیوه های  مهم تریــن  از 
الگوگیــری از دیگــران اســت. اســالم بــرای تربیــت و 
کــرده؛ زیــرا  کیــد  ایــن اصــل مهــم تا بــر  تعالــی انســان ها، 
شخصیتی که به عنوان الگو پذیرفته می شود، نقطه کانونی 
محور رشــد و هدایــت اخالقی تربیتی اســت و در شــکل گیری 

رفتار تربیت شونده، آثار زیادی بر جای می گذارد. 
قرآن کریــم، پیامبــر؟ص؟ را الگویی شایســته و اســوه حســنه 
مومنــان معرفــی کــرده، در ایــن الگوگیــری فرقــی میــان زن 
و مرد نیســت، امــا بــه دلیل ُخلــق، خــوی و مســئولیت های 
خــاص زنانــه، الزم اســت زنــان از جنس خــود هــم، الگویی 
داشته باشــند تا از نظر پذیرش الگو و روشــن شدن مصادیق 
اســوه پذیری، بــه راه و رســم و ســیره اخالقــی و خانوادگــی او 
کننــد. پیامبــر؟ص؟ در ســخنانش، فاطمــه؟س؟ را از  اقتــدا 
وجــود خــود می دانــد و بارهــا در جمــع مؤمنیــن می فرمایــد: 
فاطمــه؟س؟ پاره تن من اســت. وجــود فاطمــه؟س؟ از وجود 
رسول خدا؟ص؟ جدا نیست و سیره او جلوه ای از سیره پیامبر 
اســت، پس فاطمه؟س؟، ادامه راه و سیره رسول خدا؟ص؟ در 
همه زمینه ها از جمله بندگی خدا، تقــوا و عبادت، حجاب و 

عفاف است.

     ازدواج و مقدمات آن
بینش توحیــدی و مرتبــه ایمان افــراد در تمام زندگــی متبلور 
می شــود و هــر کــس بــه انــدازه معرفــت و بندگــی اش در برابر 
خدا، رفتــار خود را ســامان می دهــد. در زندگــی فاطمه؟س؟، 
خدا محــوری بیــش از هرچیــز دیگــر به چشــم می خــورد و در 
تمام جلوه هــای رفتار و گفتار ایشــان حضور دارد. تــا آنجا که 
در زندگــی خانوادگی، تمــام تقاضاهــا و گفتــار و رفتــارش را با 
رضایت خدا می ســنجید و همواره رضایت خدا را بر رضایت و 
راحتی خود مقــدم می کرد. این اصل مهــم در زندگی حضرت 
ک انتخاب همســر، مهریــه و جهیزیه  زهرا؟س؟ در زمینــه مال
نیــز دیده می شــود. بــا آنکــه خود بــه باالتریــن مراحل رشــد و 
تکامل معنوی رســیده بــود، به دنبــال رهبانیت یــا رفاه نبود 
و ازدواج را در راســتای فرمــان بــرداری از پــروردگار ضــروری 
می دانست. زمانی که به همسری علی؟ع؟ درآمد و به خاطر 
فقر، مــورد ســرزنش و طعنه زنان قریــش قرار گرفــت، فرمود: 

راضی شدم به آنچه خدا و رسول خدا به آن راضی شدند.
فاطمــه؟س؟، در اوج عالقــه ای کــه بــه همســرش داشــت باز 
هم محبت و رضــای خدا را باالتر می دانســت. در فرازهایی از 
مناجات او آمــده: خداوندا، احدی به جز تو ســینه ام را خنک 
نمی کند و نفسم را مســرور نمی نماید و هیچ کس جز تو چشم 
مرا روشــنی نمی دهد. فاطمه؟س؟ عواطف مادری و محبت 
بــه فرزنــدان را نیز زیــر مجموعــه محبــت و رضایــت خداوند 
قرار مــی داد، وقتــی پیامبــر؟ص؟ او را از حوادث جانســوز کربال 
و شــهادت امام حســین؟ع؟ با خبر کرد ایشــان آیه اســترجاع 
خواند و فرمود: پدرجان، من تســلیم شــدم و رضایــت دادم و 

به خدا توکل می کنم.
بینــش الهــی در نگــرش بــه خانــواده، از عوامل مهمی اســت 
که ســبب عملکرد موفق زن یا مــرد در عرصه خانواده اســت. 
بینش ها، روش هــا را می آفرینند و نگاه مقــدس به خانواده و 

اینکه فرد پیــش از هر چیز تنها خــدا را در نظــر بگیرد، موجب 
می شــود ســختی های زندگــی و مشــکالت اجتماعــی کــه هر 
خانواده ای کم و بیش به آن دچار می شــود، بر او آسان جلوه 
کــرم؟ص؟، هنــگام خواســتگاری علی؟ع؟،  می کنــد. پیامبر ا
رضایت فاطمه؟س؟ را در نظر می گیــرد. در روایتی از علی؟ع؟ 
آمده: پــس از آنکه پیامبــر؟ص؟، تقاضــای ازدواج مــرا با دختر 
خویــش فاطمــه؟س؟ در میــان گذاشــت، آن حضــرت ســر به 
زیــر افکنــد و چیــزی نگفــت، رســول خــدا؟ص؟ دریافــت کــه 
فاطمه؟س؟ با این ازدواج موافق است. آنگاه فرمود: سکوت 
او نشانه رضایت اوســت. در روایت دیگری آمده فاطمه؟س؟ 
رضایــت خــود را اینگونــه اعــالم فرمــود: مــن بــه آنچه خــدا و 

رسولش راضی و خشنودند راضی هستم.

     کفویت در ازدواج
از دیگــر نکات مهــم در امــر ازدواج، توجه به اصــل همانندی 
و کفویت اســت که این امر در ازدواج فاطمــه؟س؟، از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار بــود. البتــه بر طبــق تعالیــم اســالمی این 
هماننــدی و کفویــت، بیشــتر در خصــوص ایمــان و اخــالق 
مــورد  اقتصــادی  و  طبقاتــی  قــوی،  ک هــای  مال و  اســت 
کفــو و  نظــر نیســت. فاطمــه؟س؟ در مراتــب ایمــان و تقــوا، 
همتایــی جــز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نداشــت، بــه همیــن دلیل 
کثــر بــزرگان و  وقتــی فاطمــه؟س؟ بــه ســن ازدواج رســید و ا
شــخصیت های برجســته عــرب، بــه خواســتگاری ایشــان 
آمدند، رســول خدا؟ص؟ با جــواب منفی همــه را مأیوس کرد. 
گر این نبود که  اما در ازدواج علی؟ع؟ با فاطمــه؟س؟ فرمود: ا
خداوند علی؟ع؟ را برای فاطمه آفریده اســت، در روی زمین 

کفو و همتایی برای او پیدا نمی شد.

     بی توجهی به ظواهر مادی 
فاطمــه؟س؟ زمانــی کــه بــه ازدواج بــا امــام علــی؟ع؟ پاســخ 
مثبت داد؛ علی؟ع؟ هیچ ســرمایه ای نداشــت و تنها دارایی 
او بــرای ازدواج، یــک زره بود کــه آن هم صرف تهیه وســایل 
ضــروری زندگــی مشترکشــان چــون حصیــر، لیــوان، گلیــم، 
کوزه، آســیاب دســتی، مشــک، پوســت گوســند و پرده شــد. 
بنابراین رســم جهیزیه و اینکه زن موظف باشد هنگام رفتن 
به خانه شوهر، تمام وســایل زندگی را با خود ببرد هیچ ریشه 

اسالمی و شرعی ندارد، بلکه تنها یک سنت است. 
فاطمــه؟س؟ در شــب ازدواج، در آغازیــن لحظــات زندگــی 
بــه  پرســید:  کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  پاســخ  در  مشــترک 
چــه می اندیشــی؟ فرمــود: بــه حــال و سرنوشــت خویــش 
می اندیشــم. به یاد پایان زندگی این ســرا، غروب لذت های 
آنی و فــرود بــه قبــر افتــاده ام. می اندیشــم کــه امــروز از خانه 
پدر به خانه شــما آمده ام و روزی دیگر از خانه شــما به ســوی 
آرامگاهم خواهم رفت، پس از این رو بپاخیــز تا در بارگاه خدا 
به نمــاز بایســتیم و این شــب آغاز زندگــی مشــترک را عبادت 
کنیم. این ســخن فاطمــه؟س؟ عالوه بــر آنکه نشــان دهنده 
حاالت معنوی و تکیــه و توجه بر خدا در شــب ازدواج اســت، 
از یقیــن و اعتماد حضرت، از دوام و اســتحکام نهــاد خانواده 

حکایت دارد.   

وردگار پر رضایت 
رضایت من است

الگوهای رفتاری حضرت زهرا؟س؟ در تشکیل خانواده

فاطمه؟س؟ در 
زی  عشق ور
و محبت به 

کودکان سرچشمه 
محبت و رحمت 

نبوی است. 
که  فاطمه؟س؟  

خود سیراب 
شده از محبت 
و عشق رسول 
خدا؟ص؟ بود و 

تی  همواره با جمال
چون فداها 

ابوها، فاطمه 
بضعة مّنی 

خطاب شده بود 
و با بوسیدن ها 

و در آغوش 
گرفتن های پدر 
آشنا بود، خود 

در ایفای نقش 
مادری و عشق 

و محبت به 
زندان نمونه بود فر

اعظم نوری

وش ساختن  ین ر بهتر
نسلی سعادتمند

کــرم؟ص؟ فرموده: جهاد زن همســرداری  پیامبر ا
انضبــاط،  آرامــش،  کلیــد  اوســت.  نیکــوی 
استحکام و صمیمیت خانواده به دســت زنان است و به 
دنبال آن موفقیت و آســودگی خاطر مرد نیز، به نوع رفتار 
و برخــورد زن بــا او در خانــه بســتگی دارد. بهتریــن و 
جامع تریــن اســوه در ایــن زمینــه، حضــرت فاطمــه؟س؟ 
بــا  خــود  زندگــی  کوتــاه  مــدت  در  فاطمــه؟س؟  اســت. 
را  علــی؟ع؟  روحیــات  و  علــی؟ع؟، حقیقــت وجــودی 
کــه دیگــران از فهــم و درک رفتــار  می شــناخت و زمانــی 
علــی؟ع؟ ناتــوان بودنــد، فاطمــه؟س؟ آنهــا را راهنمایی 

می کرد و با خصوصیات رفتاری امام آشنا می ساخت.
در کنار همســرداری، پــرورش روحی و جســمی کــودک از 
مهمترین وظایف زن در خانواده اســت. از دیدگاه اســالم 
فرزند عطیه و موهبتی الهی است. فرزند پاره تن والدین، 
گلــی از گل هــای بهشــت و باعث برکــت و رحمت اســت. 
پس تربیت و پرورش فرزند و ســاختن روح و شخصیت او 
از وظایف ســنگین و مســئولیت های بزرگ والدین است 

که هرگز آنها نمی توانند نسبت به آن کوتاهی نمایند.
رفتار عاطفــی و منطقی فاطمه؟س؟ بــا کودکانش گویای 
کــه در پــرورش روح و بنیان هــای شــخصیتی  آن اســت 
ایشان به قدری با ظرافت و دقت عمل نموده که هر یک 
از فرزنــدان او از بزرگ ترین افراد بشــر بودند و الگو و اســوه  
مقاومت، ایثار، صبر و از خودگذشتگی و شجاعت بودند. 
پــس روش تربیتــی فاطمــه؟س؟ بهتریــن شــیوه و روش 
برای ساختن نسلی ســعادتمند و موفق است، هرچند در 
شکل گیری شخصیت فرزندان فاطمه؟س؟ عامل وراثت 
از اهمیت ویــژه ای برخــوردار اســت امــا عامل خانــواده و 
شــیوه های تعلیم و تربیت زهرا؟س؟ به همراه همســرش 

علی؟ع؟ از تاثیر به سزایی برخوردار بوده است.
کــودکان  بــه  محبــت  و  ورزی  عشــق  در  فاطمــه؟س؟ 
سرچشــمه محبــت و رحمــت نبــوی اســت. فاطمه؟س؟  
که خود ســیراب شــده از محبت و عشــق رســول خدا؟ص؟ 
بــود و همــواره بــا جمالتــی چــون فداهــا ابوهــا، فاطمــه 
بضعة مّنی خطاب شــده بود و با بوســیدن ها و در آغوش 
گرفتن های پدر آشــنا بود، خــود در ایفای نقــش مادری و 
عشــق و محبت به فرزندان نمونه بود. فاطمه؟س؟ دین 
باوری و شــوق بندگــی معبــود را از اوان کودکــی در جان و 
روح فرزندانــش می دمیــد و روح خــدا پرســتی و توحیــد 
را در وجــود آنهــا تقویــت می کــرد تــا آنجــا کــه فرزندانــش 
گر امام  باالترین لذت ها را در عبادت خداوند می دیدند. ا
حسین؟ع؟ در لحظات پایانی حیات خود زیر ضربات تیر 
و شمشــیر دشــمنان نماز به پا می دارد جلــوه ای از تربیت 

دینی فاطمه؟س؟ را نشان می دهد.   
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رســول خدا؟ص؟  رو به اصحــاب خود کــرد و فرمود: چه کســی 
ایــن مهمــان را بــه خانــه خــود می پذیــرد. علــی؟ع؟ فرمــود: 
مــن او را بــه خانــه می بــرم و روانــه منــزل آن حضرت شــدند. 
امیرالمومنین آمدن مهمان را به همسرش   اطالع داد و از وضع 
غذای خانه خود جویا شــد، حضرت فاطمه؟س؟ جــواب داد: 
ک به اندازه بچه ها موجود است، ولی مهمان را  »قدری خورا

بر خود مقدم می داریم.

     رفتار با خدمتکار
حضــرت فاطمه؟س؟ بــا همــه بزرگــواری و مقــام و منزلتی که 
در پیشــگاه خدا داشــت، کار خانــه را خــود انجام مــی داد و تا 
مدت هــا خدمتکار نداشــت. تا اینکــه روزی پیامبر زنــی را که 
در یکــی از جنگ هــا بــه اســارت مســلمانان در آمده بــود، نزد 
فاطمه؟س؟ آورد و دســت او را در دســت آن حضرت گذاشــت 
و فرمود: ای فاطمه! این زن در خدمت توســت. فاطمه؟س؟ 
نگاهی بــه پیامبر کرد و چنین پاســخ داد: کار خانه را تقســیم 
می کنیم؛ یــک روز مــن کار می کنم و یــک روز او. از ایــن رو آن 
حضــرت نه تنهــا خدمتکار خــود را بــه زحمــت نمی انداخت، 
بلکه گاهی در انتخاب نوع کار از او ســوال می کرد تا هر کاری 

که بیشتر دوست دارد بپذیرد.

     رفتار با مستمندان
فاطمه؟س؟، با اینکه فقیر نبــود و درآمد قابل توجهی از فدک 
داشــت، ولــی آن را صــرف کارهای شــخصی خــود و خانواده 
نمی کرد، بلکه از آن در راه یاری دادن و کمک به مستمندان 
اســتفاده می نمود. از این رو گاهی می شــد که بــا وجود درآمد 
فــدک، چنــد روز در خانــه علــی؟ع؟ و فاطمــه؟س؟ غذایــی 
پیدا نمی شــد. در شــب عروســی  بینوایی به منزل پیامبر آمد 
و از اهل آن خانه لباســی طلبیــد. در این هنــگام فاطمه؟س؟ 
پیراهن عروسی خویش را از تن درآورد و به آن زن بینوا انفاق 

کرد و خود همان جامه عادی همیشگی اش را پوشید.   

اول همسایه
جلوه های رفتاری حضرت زهرا؟س؟

     رفتار با پدر
هنگامی که کودکان مکــه در ناز و نوازش و رفــاه بودند، فاطمه؟س؟ در ســختی و رنج 
بزرگ شــد و فرش گام هایــش ریگ هــای داغ بیابان مکــه بود. او هنــوز کودکی بیــش نبود که 
غم بی مــادری بر زندگی اش ســایه افکنــد و پیش از آنکه فرصتی داشــته باشــد تا غم از دســت 
دادن مــادر را در خاطره بگنجاند، یــاور و غم خوار پدر شــد برای روزهای ســخت و محنت افزا؛ 
روزهایی که پــدرش تنها بــود و غم هایــش بســیار. در این وقت فاطمــه؟س؟ برای پــدر یاوری 
شایسته به شــمار می آمد و نقش مادری مهربان را ایفا می نمود. به راســتی سزاوار لقب ام ابیها 
بود. زیرا همچون پروانه ای بر گرد شــمع وجود پیامبر می چرخید و غبار غــم و اندوه را از چهره 

آن حضرت می زدود.

     رفتار با مردم
فاطمه زهرا؟س؟ احترام و مقدم شــمردن دیگران بر خود را همیشــه و در همــه حال مورد توجه 
قرار می داد. یکی از نقش آفرینی های درخشــان فاطمه زهرا؟س؟، بــاال بردن فرهنگ جامعه، 
رشد فکر و اندیشــه مردم و دفع مشکالت و شــبهات ایشــان بود. رفعت و محبت فاطمه؟س؟، 

پدر و همسر بزرگوارش و فرزندانش همگی الگوی بی بدیل هم  نوع  دوستی است. 

     رفتار با همسایگان
زیباترین شــیوه رفتار با همســایه، در عمل فاطمه؟س؟ بروز یافت. او همیشــه همسایگان را بر 
خود مقدم می دانســت و در مناجات های شــبانه، بــرای آنان دعا می کــرد و خیرشــان را از خدا 
می خواست. امام حســن مجتبی؟ع؟ فرمود: مادرم شب جمعه یکســره در حال عبادت بود و 

مدام برای مردم دعا می کرد و نام آنان را به زبان می آورد.

     رفتار با مهمان
کرم؟ص؟ رســید و اظهار گرســنگی نمود. پیامبر او را به خانه  نقل اســت که: مردی خدمت نبی ا
همســران خود راهنمایی کرد تا از او پذیرایی کنند. آنهــا گفتند: در خانه چیزی جــز آب ندارند. 

تابنـده اسـت، نهایـت  آنچـه در زندگـی حضـرت زهـرا؟س؟ بسـیار پرفـروغ و 
عشـق و عاقـه ای اسـت کـه نسـبت بـه خانـواده و همـه مـردم جامعه داشـت. 
فاطمـه؟س؟ از هـر لحـاظ اسـوه و الگویـی بی بدیـل بـرای همه انسان هاسـت. 

بـه مناسـبت والدت ایشـان جلوه هایـی از رفتـار ام ابیهـا را در ادامـه آورده ایـم. 

خداونـد متعـال در دیـن مبیـن اسـام و قرآن کریم توجـه و اهمیت خاص خود 
کـرده اسـت. در  را بـه جایـگاه زن و ارزش واقعـی زنـان در جامعـه را دائمـا بیـان 
ایـن بخـش از مجلـه بـه جایـگاه زنـان تاثیرگـذار در دوره هـای مختلف تاریخی 
پرداخته ایـم. عناویـن ایـن بخـش عبارتنـد از: »مـادران آسـمانی«، »سرمشـق 
همـه تـا طلـوع قیامت«، »سـمیه؛ آسـمان بـزرگ«، »علم و عفـاف«، »زمـزم زالل 
محبـت«، »گوهرشـاد؛ المـاس درخشـان ایـران« و »هدهـد خـوش خبـر از طرف 

سـبا بازآمد« اسـت.

عترت
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عترت

     همسر ایوب 
نمونه صبر و ایثارگری و خدمتگزاری به پیامبر بود

ْهَلُه...« همسر ایوب نمونه 
َ
»َو اَتْیَناُه َاْهَلُه...« »... َو َوَهْبَنا أ

کاری بــود، از همیــن رو لیاقــت یافت که  بزرگــی از ایثــار و فدا
خداونــد در قــرآن از او بــه کنایــه بــه نیکــی یــاد کنــد؛ زیــرا در 
هنــگام گرفتــاری حضــرت ایــوب و بیمــاری و تعفن بــدن او 
همه حتــی فرزنــدان از او دوری گزیدنــد و ترکــش کردند و در 
حالی که ایــوب به فقــر و فاقه دچــار بــود و به دلیــل بیماری 
جســمانی حتــی کســی بــرای صدقــه دادن نــزد او نمی آمــد، 
فقط همســرش ایثار نموده، در کنار او مانــد و حتی با گدایی 
بــرای حضــرت ایــوب بــه مــدت طوالتــی نــان و غــذا تهیــه 
می نمــود و دســت از آن حضــرت برنمــی داشــت. افــزون بــر 
اینها حاضر شــد برای نشکستن ســوگند حضرت ایوب بعد از 
بهبود و تمکن او، ضربه ضغث را تحمل کند: »َوُخْذ به یدک 
ا َوَجْدَناُه َصاِبــًرا« و هرگز زبان  ِضْغًثا َفاْضــِرْب ِبِه َو اَل َتْحَنــْث ِاّنَ
به اعتراض نگشــود که ای ایــوب! بعد از آن همــه صبوری و 
خدمتــی که به پــای تو ریختــم آیا باید نســبت به مــن گمان 
کنون نیــز برای  بد ببری و عجوالنه ســوگند یــاد کنی و هــم ا

شکستن قسم تو، من باید ضغث را تحمل کنم؟

    بلقیس نمونه عقل، درایت
 آینده نگری  و حق گرایی بود

ُکِلّ َشــْی ٍء ...   »ِاّنــی َوَجــْدُت اْمــَرَاًة َتْمِلُکُهــْم َو ُاوِتَیــْت ِمــْن 
َقاَلــْت َرِبّ ِاّنی َظَلْمُت َنْفســی َوَاْســَلْمُت َمــَع ُســَلْیَماَن هَّلِلِّ َرِبّ 
اْلَعاَلمیــَن«. افــزون بر ایــن، عالمــه طباطبایی معتقد اســت 
عبارت »ُاوِتَیْت ِمْن ُکّلِ َشــْی ٍء« بر اساس قرائن در آیه شریفه 
بیان می دارد که از جمله چیزهایی که به بلقیس داده شــده 

بود دوراندیشی، عقل، درایت، حزم و عزم نیز بود.
 ســیاق و داللت این آیــات به طــور ضمنی روشــن می کند که 
بلقیــس زنــی هوشــمند، بــا درایــت، عاقبــت اندیــش، اهــل 
مشــورت، و دارای روح حــق گرایــی بوده اســت؛ زیــرا پس از 
مشــاهده دالیل درســتی نبــوت حضــرت ســلیمان بالفاصله 
بــه خداونــد ایمــان آورده، مســلمان می شــود و از کفــر خــود 
نــادم شــده، آن را ظلــم به خویــش )ظلمــُت نفســی( معرفی 
می کند. هــوش و درایت او از آنجا آشــکار می شــود کــه وقتی 
نامه ســلیمان به دســتش می رســد با تعمق در آن، از نامه به 
وصف کریم یاد کــرده، بالفاصلــه اظهار نظــر نمی کند، بلکه 
نخبگان کشوری و لشــکری را گرد آورده، با آنان به مشورت 
می نشیند. نخبگان لشــکری راه مقابله با قدرت را پیشنهاد 
می کنند، امــا با ایــن حال تصمیــم گیــری نهایــی را برعهده 
خــود بلقیــس می گذارنــد که خــود نشــان از مقبولیــت حزم و 

عقل او در میان نخبگان دارد.
 بلقیــس بــر اســاس شــناخت و درایــت خــود تصمیــم بــه 
کره می گیــرد و چون حق برایش آشــکار  تحقیق، تأمــل و مذا
می گــردد بالفاصلــه تســلیم حــق می شــود. افــزون بــر ایــن، 
عالمه طباطبایی معتقد اســت عبارت »ُاوِتَیْت ِمْن ُکّلِ َشــْی 
ٍء« بر اســاس قرائــن در آیه شــریفه بیــان می دارد کــه از جمله 
چیزهایــی که به بلقیس داده شــده بود دوراندیشــی، عقل، 

درایت، حزم و عزم نیز بود. 

     خدیجه نمونه ایثار و احسان بود
 »... َو َوَجــَدَک َعاِئــاًل...« مفســران آیــه را اشــاره بــه حضــرت 
خدیجه؟س؟ دانســته اند؛ زیرا کلمــه عائل را بــه معنای فقیر 
کرم؟ص؟ بعــد از آنکه مالی نداشــت  گرفتــه و گفته اند پیامبــر ا
خداونــد او را بــه وســیله حضــرت خدیجــه؟س؟ کــه اموالش 
را پــس از ازدواج بــه پیامبر بخشــید، ثروتمند نمــود  افزون بر 

این، روایاتی نقل شده که این نظر را تأیید می کند.

     مریم؟س؟ نمونه عفت و پاکدامنی بود
کی اســت که قرآن بیشتر از  مریم، مادر حضرت عیســی زن پا
ســایر زنان به نیکی از او یاد نموده اســت. خداونــد 34 بار به 
صراحــت نــام وی را در قــرآن آورده و ویژگی هــای متعالی آن 
بانو را مستقیم یا غیر مستقیم یادآور شده است مانند، رویش 
نیکــو )و انبتهــا نباتــا حســنا(، صاحــب محــراب )کلمــا دخل 
علیها الزکریا المحــراب(، قلب پر از ایمــان و دارای کمال علم 
)صدقت به کلمات ربها و کتبــه(، عصمت، تطهیر و برگزیده 
ک و طهرک(،  خدا )و اذ قالت المالئکة یا مریم إن اهَّلل اصطفا
ک )مریم ابنة عمران آلتی  کدامنی و عفت، مادر فرزندی پا پا
ج هــا فنفخنا فیــه مــن روحنــا(، واســطه الحاق  احصنــت فر
ک  نســل به انبیاء، برگزیدگی و برتری بر زنان )إن اهَّلل اصطفا
ثــه بودن و  ک علی نســاء العالمین(، محّدَ و طهرک و اصطفــا
نزول مالئکــه بر او )اذ قالــت المالئکة یا مریم إن اهَّلل یبشــرک 
بــه غــالم...( و کرامــت و دریافــت غــذای بهشــتی، مشــتاق 
بهشت و اشتیاق بهشــت به او. قرآن به صراحت او را صدیقه 
َقــْت به  )و امــه صدیقــة( و از قائنــات معرفــی می کنــد: »َو َصّدَ
َها َو ُکُتِبِه َو َکاَنْت ِمــَن اْلَقاِنتیَن«. ... و مریم کلمات  کلمات َرِبّ
پروردگار خویش و کتب آســمانی او را با کمال ایمان تصدیق 
کرد و او از قانتین بود. قانت از ماده قنوت به معنای مداومت 
بر طاعت همراه بــا خضوع اســت و از نظر مرحوم طبرســی به 
معنای نماز، طاعت، طول رکوع، قیام، دعا و ســکوت است. 
در کلمــات پیامبر؟ص؟ و ائمه اطهار علیهم الســالم نیز صفات 
دیگری دربــاره حضرت مریم ذکر شــده اســت؛ ماننــد نیل به 

کی از خون زنانه و... آخرین درجه کمال، پا

     حضرت فاطمه؟س؟
 نمونه کامل صائمات و صادقات است

ُه ُمْســَتطیًرا« ائمه  ْذِر َو َیَخاُفوَن َیْوًما َکاَن َشــّرُ »... ُیوُفوَن ِبالّنَ
اطهار علیهم الســالم 25 و تمام مفســران شــیعه 26 و بیشــتر 
مفسران اهل سنت 27 این آیات ســوره دهر را در مورد نذری 
می داننــد کــه علــی؟ع؟ و فاطمــه؟س؟ بــرای شــفای حســن 
و حســین ؟امهع؟ کردنــد، و پــس از بهبود آنــان به نذر خــود وفا 
کــرده، ســه روز را روزه گرفتنــد و افطــاری خود را به مســکین، 
یتیم و اســیر دادند و خود بــا آب افطار کردنــد. فاطمه؛ نمونه 
کامــل متصدقــات، مخلصات و مشــتاقان بــه خدا اســت. »َو 
َما  ــِه ِمْســکیًنا َو َیتیًمــا َو َاســیًرا * ِاّنَ َعــاَم َعلــی ُحِبّ ُیْطِعُمــوَن الّطَ
ُنْطِعُمُکــْم ِلَوْجِه اهَّلِل اَل ُنریــُد ِمْنُکْم َجــَزآًء َو اَل ُشــُکوًرا« فاطمه؛ 
ــًة َو  نمونــه کامــل صابــرات اســت. »َو َجزیُهــْم ِبَما َصَبــُروا َجّنَ
کــرات، قانتات و خاشــعات  َحریــًرا«. فاطمــه، نمونه کامل ذا

َنا َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطریًرا«    ا َنَخاُف ِمْن َرِبّ است. »ِاّنَ

 فاطمه؛ 
کامل  نمونه 
متصدقات، 
مخلصات و 
مشتاقان به 

خدا است. »َو 
َعاَم  ُیْطِعُموَن الّطَ

ِه  َعلی ُحِبّ
ِمْسکیًنا َو َیتیًما 

َما  سیًرا * ِاّنَ
َ
َو ا

ُنْطِعُمُکْم ِلَوْجِه 
یُد ِمْنُکْم  اهلِل اَل ُنر
َجَزآًء َو اَل ُشُکوًرا« 

فاطمه؛ نمونه 
کامل صابرات 

یُهْم  است. »َو َجز
ًة َو  وا َجّنَ ِبَما َصَبُر
یًرا«. فاطمه،  َحر

کامل  نمونه 
کرات، قانتات  ذا

و خاشعات 
ا  است. »ِاّنَ

َنا  ِبّ َنَخاُف ِمْن َر
َیْوًما َعُبوًسا 

یًرا« َقْمَطر

     آسیه همسر فرعون از مؤمنات و مشتاقان خدا بود
ذیَن اَمُنوااْمَرَاَت ِفْرَعــْوَن ِاْذ َقاَلْت َرِبّ اْبِن 

َ
 »َو َضَرَب اهَّلُل َمَثاًل ِلّل

لی ِعْنــَدَک َبْیًتا...؛ خداوند برای کســانی که ایمــان آورده اند 
)آســیه( زن فرعــون را مثــال می زنــد... آنــگاه کــه ]در مقابل 
تهدیــدات فرعون[ گفــت: پــروردگارا خانه ای در نــزد خودت 

)بهشت(، برای من بنا نما«.

     سارا همسر ابراهیم از قائمات و خدمتگزاران پیامبر بود
 »َو اْمَرَاُتُه َقاِئَمة...؛ و همسر او در حال خدمتگزاری بود«.

     هاجر همسر ابراهیم از سائحات بود
ســائحات که در قرآن به عنوان یکــی از صفــات کمالی برای 
زنان ذکر شده به معنای زنان مهاجر است. عالمه طباطبایی 
می گویــد: ســائحات کســانی هســتند که بــا گام های خــود از 
مسجدی به مســجد دیگر و از معبدی به معبد دیگر هجرت 
نموده، با بدن هــای خود در پــی اطاعت و انجام دســتورات 
پــروردگار می رونــد. هاجــر نمونــه ســائحات بــود؛ زیرا بــه امر 
خداوند همراه ابراهیم از اورشــلیم به مکه هجرت کرد و رنج 
دوری از وطن، خانه و شــوهر خود را تحمل نمود و در جســت 

وجوی آب بارها میان دو کوه صفا و مروه را پیمود.

     یوکابد مادر موسی 
از مسلمات و توکل کنندگان بر خدا بود

اُبــوِت  ــَک َمــا ُیوَحیــآ * َاِن اْقِذفیــِه ِفــی الّتَ  »ِاْذ َاْوَحْیَنــآ ِاَلیــآ ُاِمّ
...؛ مادر حضرت موســی نمونه  َفاْقِذفیِه ِفی اْلَیِمّ َفْلُیْلِقِه اْلَیّمُ
زنان مسلمان بود. او به امر پروردگار و با توکل بر او عزیزترین 

نعمت پروردگار، فرزندش را به دریا انداخت«.

     صفــورا دختر شــعیب، همســر موســی نمونــه حیا و 
حسن انتخاب بود

»َفَجآَءْتُه ِاْحدیُهَما َتْمشــی َعَلی اْســِتْحَیآٍء... َیآ َاَبِت اْســَتِجْرُه 
ِاّنَ َخْیَر َمِن اْســَتَجْرَت اْلَقِوّیُ ااَلمیُن؛ دختر شــعیب در هنگام 
دعوت از موسی به ســوی پدرش نهایت حیا، و آزرم را رعایت 
ک گزینش را امین و توانا  نمود و به رغم تهیدستی موسی مال

بودن می داند«.

     الیزابت همسر زکریا از صالحات و خاشعات بود
ُهْم   »َفاْســَتَجْبَنا َلــُه َو َوَهْبَنــا َلــُه َیْحیــی َو َاْصَلْحَنا َلــُه َزْوَجــُه ِاّنَ
َکاُنوا ُیَســاِرُعوَن ِفی اْلَخْیــَراِت َو َیْدُعوَنَنا َرَغًبا َو َرَهًبــا َو َکاُنوا َلَنا 
َخاِشــعیَن؛ ما همســر زکریا را برایش صالح گردانیدیم، آنها در 
کارهای خیر ســبقت می گرفتند و ما را با حالت بیم و امید دعا 

می کردند و همواره در برابر ما خاضع و خاشع بودند«. 

     حنه همسر عمران از متصدقات و مخلصات بود 
»ِاْذ َقاَلــِت اْمــَرَاُت ِعْمــَراَن َرِبّ ِاّنــی َنــَذْرُت َلــَک َمــا فــی َبْطنی 
یآ«. حنه همســر عمران، مــادر مریم؟س؟ با  ــْل ِمِنّ ًرا َفَتَقّبَ ُمَحــّرَ
اخالص نذر نمود فرزندی را که در شکم دارد خدمتگزار بیت 
المقدس قرار دهد و بــه آنجا هدیه کند؛ پــس چون فرزندش 

متولد شد صدق خود را با وفای به نذرش به اوج رساند.

ک و برگزیــده تاریخ نام  پــروردگار عالــم در قــرآن به صراحــت یا بــه اشــاره، از چنــد زن پــا
می برد: حوا، آسیه همسر فرعون، سارا همسر ابراهیم، هاجر همسر ابراهیم، یوکابد مادر 
موسی، صفورا همسر موسی و دختر شعیب،  الیزابت یا یصابات همسر زکریا،  حّنه همسر عمران،  
همســر ایوب،  بلقیس،  مریم؟س؟ و خدیجه؟س؟ و حضــرت فاطمه؟س؟. قرآن بــرای هر یک از 

این زنان صفت یا صفات بارزی را به عنوان شاخصه ذکر می نماید که به آنها اشاره می کنیم.

     حوا همسر حضرت آدم از تائبات بود
گر تو ما را  َنا َظَلْمَنــآ َاْنُفَســَنا َوِاْن َلْم َتْغِفْر َلَنــا...؛ ... پروردگارا! ما به خود ســتم کردیــم و ا »َقااَل َرّبَ

نبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر آینه از زیانکاران خواهیم بود«.

آسمانی مادران ݣݣ
زهرا اجالل 

آشنایی با زنانی که در قرآن به آنها اشاره شده است
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وارد دریــا شــدید شــما بــا فرعونیــان در آب بودیــد شــما از آب 
ســالم درآمدید و تمام فرعونیان هم غرق شــدند. »ُثّمَ َقَسْت 
َشّدُ َقْسَوه« )بقره، 

َ
ْو أ

َ
ُقُلوُبُکْم ِمْن َبْعِد ذِلَک، َفِهَی َکاْلِحجاَرِه، أ

74( بــا دیــدن این حقایــق کــه از نبوت طلــوع کرد بــه خاطر 
خباثت باطــن و گناهان آشــکار و پنهــان خودتان، ســنگدل 

شدید و دلتان از سنگ هم بدتر و سخت تر شد.
ک ارزیابی خدا براســاس قلب کــه نهایتــًا می گوید »َو  این مــال
باُؤ ِبَغَضــٍب ِمَن اهَّلل« )بقره، 61(، شــما دچار خشــم پــروردگار 
شــدید و مســتحق عــذاب هســتید. امــا ارزیابــی خدا نســبت 
بــه آســیه قبــل از خــودش تــا زمــان حــوا ســابقه نــدارد، اصاًل 
ســابقه ندارد. ارزشــی کــه خدا بــه ایــن زن داده شــگفت آور و 

حیرت انگیز است.

     فروتنی در برابر حق
از نظر اخالق یعنی از نظر نفســانیات، اینکه ایشــان در مقابل 
حق فروتنی کــرد یعنــی حــق را رد نکرد، بــا حق، چــون و چرا 
نکرد، با حق وارد مجادله نشد، وقتی که سخنان موسی بن 
عمران؟ع؟ را شــنید درک کرد که این مرد فرســتاده پروردگار 

است و تسلیم شد.
یک معجزه هم نخواســت، یعنــی نیامد از وســط دربــار پیام 
گر  بدهد به کلیــم اهَّلل من هــم دلــم می خواهد مؤمن بشــوم ا
می خواهی یک معجزه به من نشــان بده. نــه، چنان تواضع 
ج داد کــه ابتــدای درک نبــوت کلیم اهَّلل تســلیم شــد.  به خــر
گفــت: این مــرد راســت می گویــد، این مــرد صــادق و مصدق 
است، این مرد فرستاده شده پروردگار است، این مرد با عالم 
غیب در ارتباط اســت و همســر من در تمام برنامه ها ضد حق 

است و موضع گیری کرد.
برای آســیه روشــن بود که ایــن موضع گیری ممکن اســت به 
قیمت جانش تمام بشــود. مــا از دو میلیون، بیســت میلیون 
چند نفــر را داریم کــه به یقیــن نزدیک بشــوند که ایــن راه به 
قیمت جان تمام می شــود و بماننــد، چند نفر؟ فروتنــی او در 
برابر حــق اقتضا می کــرد در برابر ضــد حق موضع گیــری کند. 

این یک ارزش عظیم اخالقی بود.
اما مســئله ســوم، عمل خالصش بــود، یعنی هر قدمــی که تا 
زنده بــود در کنار نبوت موســی؟ع؟ برداشــت فقــط معامله با 
پروردگار بود. یعنی یک طرف داشــت، طرفش هم خدا بود. 

برای خوشامد موسی قدم برنداشت، فقط خدا، فقط اهَّلل.

     اتمام حجت خدا 
یکی از آیاتی که در قرآن شگفت زده ام کرده همین آیه است، 
شــما می دانید از زمان آســیه تا قیامت پروردگار سرمشــق زیاد 
در دســتگاهش بوده کــه به مــردم معرفــی کند؛ مثــل انبیاء، 
مثل ائمه طاهرین، مثــل اولیائش که در ســوره یونس از آنها 
یاد کرده، ولی خیلی عجیب اســت که در اواخر ســوره تحریم 
می فرماید: آســیه تــا روز بــه هم پاشــیده شــدن نظــام جهان 
و طلــوع صبــح قیامــت بــرای هــر چــه مــرد و زن مؤمن اســت 

سرمشق است.
ایــن کیفیت هــا را نمی شــود خیلــی درک کــرد. پــروردگار باید 
اعالم بکند بــه هر چه مرد مؤمن اســت تــا روز قیامــت و به هر 

چه زن مؤمن اســت تا روز قیامــت، این زن سرمشــق ایمان و 
گر در  گــر در ایمانش نقــص داشــت، ا اخــالق و عمــل اســت. ا
گر در اعمالش عیب داشت، محال  اخالقش نقص داشــت، ا
بود خدا او را به عنوان سرمشــق معرفی کند. سرمشق معرفی 

شده باید کامل باشد، باید جامع باشد.
َت ِفْرَعــْون« )تحریم، 11( 

َ
ِذیَن آَمُنــوا اْمَرأ

َ
»َو َضَرَب اهَّلُل َمَثــاًل ِلّل

در هــر دوره ای، هــر مردی، هــر زنی، هــر مؤمنــی. مخصوصًا 
اســم شــوهرش را می برد که حجــت را بر تمــام زنــان درباری 
دنیــا از زمان آســیه تا قیامــت تمام بکنــد، که فــردای قیامت 
زنی نگوید من ملکه مملکــت بودم و اصاًل امکان نداشــت در 
صراط مســتقیم قرار بگیرم، امکان نداشت اتصال به توحید 
و قیامت پیدا بکنم، من جایی زندگی می کــردم که خدا را به 
ســخره می گرفتند، انبیاء را به ســخره می گرفتنــد، وحی را به 

سخره می گرفتند.
کمــان تاریــخ این گونــه بودنــد. نوعــًا زنــان  نوعــًا زنــان حا
درباریان تاریخ این حالت را داشــتند: متکبر، همــراه با ظلم، 
همراه با رذائل، همراه با مفاســد، در حالی که پــروردگار عالم 
گر حجــت را درک نکنند،  بر آنها حجت دارد. حاال مســتقیمًا ا
غیرمستقیم پروردگار حجت را به درک آنها می دهد. خانمی 
ملکــه مملکــت آزاد، همســری مثــل فرعــون، زندگــی در کاخ 
بیاید بــرای پروردگار از همه این شــئون مادی گذشــت کند و 

جانش را هم در طبق اخالص قرار بدهد و اسوه بشود.

     بهشت بی تو، هرگز!
آسیه محکوم شد که او را به پشت بخوابانند، در دربار جلوی 
همه درباری هــا و جلوی خــود فرعــون، زنده زنده کــف دو تا 
دســتش و روی دو تــا مــچ پایــش بــا چکش هــای قــوی میخ 
بکوبند و بدوزند. همینطور که می گویم، خــودم هم ارزیابی 
می کنم که من مؤمن راســتینی هســتم یا ایمانم دروغ است، 
گر بــرای دین گیر بکنــم چقدر حاضر هســتم مقاومت  یعنی ا
بکنــم و بایســتم؟ چقــدر حاضــر هســتم از توحیــد و نبــوت و 

ارزش ها دفاع بکنم؟
میخ هــا را کوبیدند. زن اســت بدنــش لطیف تر از مرد اســت، 
تحمــل کــرد تقاضــای تجدیدنظــر نکــرد. دوختــه شــد بعــد 
دســتور دادند یک ســنگ صد و پنجاه کیلویی مأمورها بلند 
کنند از باال جوری بیندازند روی بدنش که با زمین مســاوی 
بشــود، در این وضــع رو کرد بــه پــروردگار  یا اهَّلل عجــب زن با 
معرفتــی بــود. نگفــت یــا ارحــم الراحمیــن، نگفت یــا غیاث 
المســتغیثین، گفت: رب!  ای مالک من، ای همه کاره من، 
ه« در  ای مدبر امــور مــن، »َرّبِ اْبِن ِلــی ِعْنَدَک َبْیتــًا ِفــی اْلَجّنَ
بهشــت خانه ای نزد خــودت بنا کــن. یعنی بهشــت بی تو را 
نمی خواهم، این چه معرفتی اســت؟ این چه مغزی است؟ 

این چه فکری است؟
گــر واردش کنیــم بــه مباحــث  ایــن »مقــام عندیــت« البتــه ا
عرفانــی شــیعه و عرفانــی اهل بیــت دیوانه کننــده اســت. »َو 
ِنی ِمــْن ِفْرَعــْوَن َو َعَمِلــه«، خدایا تو آزادکننده من هســتی  َنّجِ
ِنــی ِمَن اْلَقْوِم  مرا از این فرعون و فرهنگش نجات بده »و َنّجِ
اِلِمیــن« )تحریــم، 11(، مــرا از این درباریانی که یکیشــان  الّظَ

یک ناله برای مظلوم نزد نجات بده. این یک زن است.   

یان  زنان دربار
یخ این حالت  تار

را داشتند: متکبر، 
همراه با ظلم، 

همراه با رذائل، 
همراه با مفاسد، 

که  در حالی 
وردگار عالم بر  پر
آنها حجت دارد. 

حاال مستقیمًا 
گر حجت را  ا

درک نکنند، 
غیرمستقیم 

وردگار حجت  پر
را به درک آنها 

می دهد. خانمی 
ملکه مملکت 

آزاد، همسری مثل 
فرعون، زندگی در 

کاخ بیاید برای 
وردگار از همه  پر

این شئون مادی 
کند و  گذشت 

جانش را هم در 
طبق اخالص 

قرار بدهد و اسوه 
بشود

به این که پشــت دیوار آتش اســت بــه دلیل این دود، کســی 
هم نمی تواند به یقینش لطمه بزند و باورش را بگیرد.

گر این انســان بزرگوار که اآلن قلبش آراســته  »حق الیقین«: ا
به علم الیقین شــده علم یقینی، علم غیرقابل تردید، می آید 
آن طــرف دیــوار و آتــش را می بینــد. حاال بــا چشــم می بیند، 
کاری بــه آن اثر که دود اســت نــدارد، این یقینش قویتر شــد، 

این را می گویند حق الیقین.
»عیــن الیقیــن«؛ ولــی شــخص هنــوز بــا آتــش فاصلــه دارد از 
بیست متری سی متری دارد می بیند. قدم برمی دارد می آید 
نزدیک آتش پوســت صورت بدن، حرارت آتش را دارد لمس 
می کند این را می گویند عین الیقین. آسیه قابل فهم نیست، 
چون توحید را بــا دل لمس کرده به صورت حــق الیقینی، نه 
با علم الیقین، نــه با عین الیقین. نبوت کلیــم اهَّلل را با دل به 
صورت حق الیقین لمس کرده، قیامتی که در تبلیغات انبیاء 
الهی اســت از زبان موسی؟ع؟ شــنیده و باور کرده است. این 

یک ارزش است، این می شود ارزش قلبی.
تمــام ارزیابی هــای پــروردگار هم نســبت به بندگان بخشــی 
مربوط به قلب است. در ســوره مبارکه بقره مالحظه می کنید 
به یهود زمان موســی؟ع؟ می گوید: بعد از اینکه شــما منتظر 
آمــدن موســی بودیــد و دیدید چوب دســتی اژدها شــد، شــما 
دیدید که موسی با چوبش به ســنگ زد، اینها در قرآن است. 
دوازده چشــمه آب جاری شــد، شــما دیدید که موسی دست 
بــرد زیر بغلــش بیــرون آورد از انگشــتانش نور می تابید، شــما 
دیدیــد کــه معجزاتــی را بــه فرعــون نشــان داد، شــما دیدیــد 

وجــود مبارک رســول خــدا؟ص؟ فرمودند: بهشــت مشــتاق 
حضور چهار زن اســت، بــه ترتیبی کــه خود حضــرت بیان 

کردند اولین نفر ایشان »آسیه« همسر فرعون است. 
گاه بشــویم حجم، وزن، طول، عرض؛  ما می توانیم از کمیت ها آ
امــا فهــم کیفیت هــا تقریبــًا به نظــر محــال می رســد. چرا بهشــت 
مشــتاق آســیه اســت؟ علتــش ایــن اســت کــه ایــن خانــم ایمــان 
و بــاورش درباره خــدا و قیامت و نبوت موســی بــن عمران؟ع؟ یک بــاور کاملی بــود، یعنی در 

مرحله عین الیقینی بود. 
بــزرگان دین ما یقیــن را که تعریــف می کننــد، می فرمایند: یقین دارای ســه مرتبه اســت »علم 
الیقین«، »حق الیقیــن«، »عین الیقین« که در قرآن مجید هم در جزء ســی آمده اســت. »علم 
الیقین«؛ کسی از پشت دیواری حرکت می کند، می بیند از آن طرف دیوار دود بلند است، یقین 
می کند که آن طرف دیوار آتشــی روشن اســت، ولی آن را نمی بیند و حرارت را حس نمی کند. از 
آتش یک اثر می بیند آن هم دود است و یقین پیدا می کند که پشت دیوار هیزم می سوزد این را 
گاه شده  می گویند علم الیقین. دانشی که شک در آن نمی آید، تردید در آن نمی آید. شخص آ

 سرمشق همه
ع قیامت تا طلو

چگونه آسیه از خانه فرعون تا خانه ای نزد خدا اوج گرفت؟

حسین انصاریان



عترت

3839  مشاره  30     هبمن  1400هبمن  1400     مشاره  30

عترت

جــزء اولیــن نفراتی اســت که به دین اســالم مشــرف شــد. اما 
مهم تریــن ویژگــی ســمیه آن اســت کــه اولیــن شــهید اســالم 

محسوب می شود.
 

   ایشان چگونه و به چه علت به شهادت رسید؟
سمیه در سال پنجم هجرت به شــهادت رسید، یعنی زمانی 
که مسلمانان دین خود را آشکار کردند و مشرکان مکه تالش 
کردند، آنان را ســرکوب کنند. در این میان افرادی که دارای 
قــوم و قبیله ای بودند، مــورد حمایت قرار گرفتند و مشــرکین 
آســیب کمتری بــه آنــان رســاندند امــا غالمــان و کنیــزان که 
مدافــع نداشــتند در شــمار نخســتین قربانیــان فشــارهای 
مشرکان قرار گرفتند. سمیه نیز که کنیز بود، در آن دورانی که 
بنا شد مســلمانان را زندانی کرده و مورد شــکنجه قرار دهند، 
ایشان نیز از افرادی بود که زیر شکنجه ها به شهادت رسید و 
همسر وی جناب یاسر نیز به همین طریق به شهادت رسید.

 
   نحوه شهادت سمیه چگونه بود؟

بر اســاس نقل های تاریخی، افرادی که دســتگیر می شــدند 
پاپوش های آهنی به پای آنها می پوشــاندند و در برابر آفتاب 
قرار داده می شدند تا آهن ها گرم شــده و بدن آنها را بسوزاند. 
در اثــر شــکنجه های بســیار زیــاد، گروهــی از عقیــده خــود بر 
می گشــتند و از اســالم دســت می کشــیدند اما جناب ســمیه با 
آنکه مســن هم بود تا شــب زیر این شــکنجه ها مقاومت کرد 
و بر اســالم خود پایداری کرد اما زمانی که شــب شد، ابوجهل 
آمد و بعد از آنکه به  سمیه ناسزاهای بســیار گفت، نیزه ای را 
به سمت او پرتاب کرد و ایشــان را به شهادت رساند. البته در 
برخی از نقل های تاریخی نیز آمده اســت که هر یک از دست 
و پاهای جناب سمیه را به یک شتر بســتند و این شترها را به 
جهت های مخالف راندند و موجب شــهادت ایشان شدند و 
یا نقل شــده اســت که ابوجهل جناب ســمیه را بــه چهار میخ 

کشید و در نهایت با نیزه او را به شهادت رساند.
 

   آیا در قــرآن کریــم و روایات اهــل بیت؟ع؟ به ســمیه و 
استواری ایمان ایشان اشاره شده است؟

اِس  برخی نقل کردند که آیه 27 ســوره مبارکه بقــره »َوِمَن الَنّ
َمْن یْشــِری َنْفَســُه اْبِتَغــاَء َمْرَضــاِت اهَّلَلِّ َواهَّلَلُّ َرئــوٌف ِباْلِعَباِد؛ و 
بعضــی از مــردم از جــان خــود در راه رضــای خــدا درگذرنــد؛ و 
خدا با چنین بندگان رئوف و مهربان اســت.« در شــأن سمیه 
نازل شــده اســت زیرا زمانی که پیامبر؟ص؟ ماجرای شکنجه 
سمیه و یاســر را می دیدند به آنها خطاب می کردند: »خاندان 
یاســر صبر کنیــد زیرا وعــده گاه شــما بهشــت اســت« و بعد نیز 
پیامبــر؟ص؟ بــرای آنــان دعــا می کردند کــه خداونــدا گناهان 

خاندان یاسر را ببخش.
پیامبر؟ص؟ به دلیل مقاومت بســیار باالیی که جناب ســمیه 
داشتند عمار را با نام مادرش صدا می زدند و هر موقع که وی 
را می دیدنــد، او را عمــار یاســر خطــاب نمی کردنــد بلکــه به او 
می گفتند عمار ســمیه که نشــان دهنده مقام و جایگاه باالی 
سمیه نزد پیامبر؟ص؟ اســت، ایشــان مقاومت و صبر سمیه را 
بسیار بزرگ می دانستند. در تاریخ نقل شده است، زمانی که 

عثمان به خالفت رســید برای تحقیر جناب عمــار، به او ابن 
سودا به معنای پسر زن سیاه می گفت.

 
   سرگذشــت و زندگی ســمیه برای منتظــران ظهور امام 
زمــان؟جع؟ در دوران غیبــت و در مســیر زمینه ســازی 

ظهور دارای چه آموزه هایی است؟
ک هایی همچون ایمان خالص، والیت  در زندگی ســمیه مال
گاهانه، ســختی کشیدن در مســیر خداوند و تحمل  پذیری آ
شــکنجه های فراوان و در نهایــت جهاد و مقاومت بســیار در 
مســیر خداوند مشــهود اســت که اینها درس ها و عبرت های 
بســیاری اســت که می توانیم از زندگی و سرگذشت ایشان به 
عنــوان یــک منتظر ظهــور امــام زمــان؟جع؟ اخذ کنیــم و با 
تأمــل در این امــور بدانیم کــه چرا ســمیه در زمان ظهــور امام 

زمان؟جع؟ به این دنیا رجعت خواهد کرد.
»ســمیه« جزء اولین افرادی اســت که به اســالم ایمان آورد و 
این در حالی اســت که او یک کنیز و فاقــد موقعیت اجتماعی 
گاهــی الزم برخــوردار بــود و بــا درک کامل ســخن  بــود امــا از آ
پیامبر؟ص؟ به دین اســالم گروید و در نهایت با ایمان خالص 
خود، در مســیر اســالم و خدای متعال صبــر و مقاومــت کرد و 
تمام سختی ها و شــکنجه های دشــمنان را به جان می خرد 
و در نهایت به شــهادت نیز می رســد. در روایت داریم افرادی 
کــه در راه خــدا و اهــل بیــت؟ع؟ شــکنجه ها و مشــقت های 
کننــد و اهــل جهــاد و مبــارزه و مقاومــت  فــراوان را تحمــل 
باشــند، می توانند جــزء رجعــت کننــدگان دوران ظهــور امام 

زمان؟جع؟ باشند.
 

   در دوران کنونی که، مشــکالت عدیــده ای برای مردم 
از لحــاظ اقتصــادی ایجــاد شــده آیــا مقاومــت و تحمــل 

سختی ها را می توان از مصادیق این روایت دانست؟
»ســمیه« در دوران صــدر اســالم با وجــود آنکه هیــچ مدافعی 
گرفــت و بــا  نداشــت، تحــت ســخت ترین شــکنجه ها قــرار 
وجود آنکه مســن هم بود با مقاومت بسیار در برابر دشمنان، 
ایستادگی کرد که در نهایت نیز از پاداش بســیار باال برخوردار 

خواهد بود.
ایــن مهــم نشــان می دهــد افــرادی کــه بنــا دارنــد در مســیر 
زمینه ســازی ظهــور امــام زمــان؟جع؟ و یــاری ایشــان قــدم 
بردارند، باید به این الگوها اقتدا کننــد و هیچ بهانه ای برای 
کوتاه آمــدن در برابــر ســختی ها و دشــمنان ندارنــد و به هیچ 
عنوان پذیرفته نیســت که فــردی اعالم کند ما تنهــا بودیم و 
به دلیل بی یاوری و عدم کمک دیگران، تســلیم شــدیم زیرا 
افرادی مانند ســمیه نشــان دادند، حتی با عــدم برخورداری 
از جایگاه ویژه اجتماعی نیز می توان در مســیر حق و حقیقت 
باقی مانــد و بــا مقاومت و صبــر در برابر شــکنجه های بســیار 

زیاد، به جایگاه بسیار باالی معنوی دست یافت.
مهم ترین درس از ســر گذشــت ســمیه، آن اســت کــه بدانیم 
گــر بنا داریــم به خداونــد نزدیک  بهشــت را به بهــا می دهند ا
شــویم و رضایت الهی را کســب کنیم و یار امــام زمان؟جع؟ 
باشــیم مســیر ســاده ای در پیــش نداریــم و باید ســختی ها را 

تحمل کنیم.   

»سمیه« جزء 
اولین افرادی 

که به اسالم  است 
ایمان آورد و این 

در حالی است 
کنیز  که او یک 

و فاقد موقعیت 
اجتماعی بود اما 

گاهی الزم  از آ
برخوردار بود و با 

کامل سخن  درک 
پیامبر؟ص؟ به 

وید  گر دین اسالم 
و در نهایت با 
ایمان خالص 
خود، در مسیر 

اسالم و خدای 
متعال صبر و 

کرد و  مقاومت 
تمام سختی ها 
و شکنجه های 

دشمنان را به 
جان می خرد 

و در نهایت 
به شهادت نیز 

می رسد

»دالیــل  کتــاب  در 
االمامــه« از منابع شــیعی 
نوشــته مرحوم طبری آمده است 
که امام صادق؟ع؟ فرمودند: بعد 
از ظهــور، 13 زن رجعــت می کننــد 
از  ابتــدا  می گویــد  راوی  کــه 
حضرت؟ع؟ ســؤال کردم، این زنان چه مســئولیتی خواهند 
داشــت، ایشــان پاســخ دادند این زنــان هماننــد جنگ های 
کــرد و از  دوران پیامبــر؟ص؟ مجروحــان را درمــان خواهنــد 
بیمــاران پرســتاری می کننــد کــه راوی اســامی این زنــان را از 
امام؟ع؟ جویا می شــود و ایشــان نام 9 نفــر از آنــان را اینگونه 
بیان می کننــد و می فرمایند: ســمیه مــادر عمار یاســر، صیانه 
الماشطه، اّم ایمن، ام خالد احمســیه، زبیده، حّبابه والبّیه، 
قنواء دختر رشید هجری که یا حدیث ناقص نقل شده است 
و یا امام تنها به 9 تن اشاره می کند  که از این میان نیز سه تن 
ناشناخته هستند. البته در کتاب »خصایص فاطمی«، شیخ 
محمد باقر کجویی از جناب نســیبه، دختر کعب مازنیه هم 
بــه عنــوان یــک زن رجعــت کننــده نــام بــرده اســت. در این 
گفتگو حجت االسالم و المسلمین جواد جعفری مؤلف کتاب 
»بانــوان رجعــت کننــده« دربــاره »ســمیه«، مــادر عمار یاســر 

سخن می گوید.
 

   جناب سمیه دارای چه اصل و  نسبی بوده است؟
سمیه اسم مصغر سماء، یعنی آســمان کوچک است و سمیه 
دختر مســلم بن لخم و کنیز ابو حذیفه، عمــوی ابوجهل و در 

نهایت همسر جناب یاسر و مادر عمار بوده است.
 

   چــه ویژگی هــای اخالقــی در ایــن نخســتین بانــوی 
شهید اسالم وجود داشته است؟

در تاریخ آمده اســت که ســمیه، بانویــی فاضل، نیکــوکار و از 
بزرگان صحابه بوده اســت و هفتمین فرد محسوب می شود 
کــه در دوران پیامبــر؟ص؟ به دین اســالم گروید. یعنی ســمیه 

سمیه
رگ آسمان بز

گفتگویی درباره
اولین بانوی شهید اسالم
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ولــی ببینیــد شــخصیت همیــن زهــرا چگونــه اســت، رشــد 
اســت،  چگونــه  علمــش  اســت،  چگونــه  اســتعدادهایش 
اراده اش چگونــه اســت، خطابــه و بالغتــش چگونه اســت. 
زهــرا ؟س؟ در جوانــی از دنیــا رفتــه اســت و از بــس در آن زمان 
دشــمنانش زیاد بودنــد، از آثار ایشــان کــم مانده اســت. ولی 
خوشــبختانه یک خطابــه مفصل بســیار طوالنــی )در حدود 
کثــر  یــک ســاعت( از ایشــان در ســن هجــده ســالگی )حدا
گفته اند بیســت و هفت ســالگی( باقی مانده که این خطابه 
را تنها شــیعه روایت نمی کند، عــرض کردم بغــدادی در قرن 
ســوم نقل کــرده اســت. همین یــک خطابــه کافی اســت که 
نشــان بدهــد زن مســلمان در عیــن اینکــه حریــم خــودش را 
با مــرد حفــظ می کند و خــودش را بــه اصطــالح بــرای ارائه به 
مــردان درســت نمی کنــد، معلوماتــش چقــدر اســت، ورود در 

اجتماع تا چه حد است.
خطبه حضــرت زهرا ؟س؟ توحیــد دارد در ســطح توحید نهج 
البالغه، یعنی در سطحی که دست فالسفه به آن نمی رسد. 
وقتی کــه در بــاره ذات حق و صفــات حق صحبــت می کند، 
گویی در سطح بزرگترین فیلســوفان جهان است. از ابو علی 
ســینا ســاخته نیســت که این طور خطبــه بخوانــد. یکدفعه 
وارد در فلســفه احکام می شــود: خدا نماز را برای این واجب 
کرد، روزه را بــرای ایــن واجب کرد، حــج را بــرای این واجب 
کرد، امر به معــروف و نهــی از منکر را بــرای ایــن واجب کرد، 
زکات را بــرای ایــن واجــب کــرد و... بعــد شــروع می کنــد بــه 
ارزیابی قــوم عــرب قبل از اســالم و تحولــی که اســالم در این 
قوم به وجود آورد که شــما مردم عرب چنین و چنان بودید. 
وضــع زندگــی مــادی و معنــوی آنها قبــل از اســالم را بررســی 
می کند و آنچــه را که به وســیله پیغمبــر از نظــر زندگی مادی 
و معنــوی به آنهــا ارزانی شــده بود گوشــزد می نمایــد. بعد در 
ل و محاجه بــر می آیــد. او در مســجد مدینه در  مقــام اســتدال
حضور هزاران نفر اســت، اما نمی رود باالی منبــر که - العیاذ 
بــاهَّلل - خودنمایــی کند. ســنت پیغمبــر این بوده کــه زن ها 
جــدا می نشســتند و مردهــا جــدا، و پــرده ای بلنــد میــان آنها 
کشــیده می شــد. زهــرای اطهر از پشــت پــرده تمام ســخنان 
خــودش را گفــت و زن و مــرد مجلــس را منقلــب کــرد. ایــن 
معنای آن چیزی اســت که ذکر کردیم، هم شــخصیت دارد 
کــی دارد و هم حریم، هیچ وقت خودش  و هم عفاف، هم پا
را جلوی چشــم های گرســنه مردان قــرار نمی دهــد، اما یک 
موجود دست و پا چلفتی هم نیســت که چیزی سرش نشود 

و از هیچ چیز خبر نداشته باشد.
کربــال یــک تاریــخ و حادثــه مذکــر - مؤنــث اســت،  تاریــخ 
حادثه ای اســت که مــرد و زن هــر دو در آن نقــش دارند، ولی 
مــرد در مــدار خــودش و زن در مــدار خــودش. معجــزه اســالم 
اینهاســت، می خواهــد دنیــای امــروز بپذیــرد، می خواهــد 
نپذیرد، آینده خواهد پذیرفت. ابا عبد اهَّلل اهل بیت خودش 
را حرکت می دهد برای اینکــه در این تاریخ عظیم رســالتی را 
انجام دهنــد، بــرای اینکه نقش مســتقیمی در ســاختن این 
تاریخ عظیم داشته باشند با قافله ساالری زینب، بدون آنکه 

ج بشوند.    از مدار خودشان خار

خطبه حضرت 
زهرا ؟س؟ توحید 

دارد در سطح 
توحید نهج 

البالغه، یعنی در 
که دست  سطحی 

فالسفه به آن 
نمی رسد. وقتی 
که در باره ذات 
حق و صفات 
حق صحبت 

گویی در  می کند، 
ین  رگتر سطح بز

فیلسوفان جهان 
است

در اســالم از همان روز اول دو نفر مسلمان می شوند: علی و 
خدیجه کــه این دو نقش مؤثری در ســاختن تاریخ اســالم 
کاری های این زن - که از پیغمبر پانزده ســال بزرگتر  گر فدا دارند. ا
بود - نبــود، از نظر علــل ظاهری مگــر پیغمبر می توانســت کاری از 
پیش ببرد؟ تاریخ ابن اســحاق یک قرن و نیم بعد از هجرت راجع 
کرم و مخصوصًا  به مقام خدیجه و نقش او در پشتیبانی از پیغمبر ا
کرم، می نویسد: بعد از مرگ خدیجه که ابوطالب هم در آن سال از  در تسلی بخشی به پیغمبر ا
کــرم تنگ شــد به طوری کــه نتوانســت بماند. تــا آخر عمر  دنیا رفــت، واقعًا عرصه بــر پیغمبر ا
پیغمبر هر گاه اســم خدیجه را می بردند، اشــک مقدسشــان جاری می شــد. عایشه می گفت: 
یک پیرزن که دیگر اینقدر ارزش نداشــت، چه خبر اســت؟ می فرمود: تو خیال می کنی من به 

خاطر شکل خدیجه می گریم؟ خدیجه کجا و شما و دیگران کجا؟!
گر به تاریخ اســالم نگاه کنید می بینید که تاریخ اســالم یک تاریخ مذکر - مؤنث است ولی مرد  ا
در مدار خودش و زن در مدار خودش. پیغمبر؟ص؟ یاران مذکری دارد و یاران مؤنثی، هم راوی 
زن دارد و هــم راوی مرد. در کتبی که در هزار ســال پیش نوشــته شــده ســت شــاید اســم همه 
آنها هســت و ما روایات زیادی داریم که راوی آنها زن بوده اســت. کتابیســت بــه نام »بالغات 
النســاء« یعنی خطبه ها و خطابه های بلیغی که توســط زن ها ایراد شــده اســت. ایــن کتاب از 
ابن طیفور بغدادی اســت کــه در حدود ســال 250 هجــری یعنــی در زمان امام عســکری؟ع؟ 
می زیسته است. حضرت امام عســکری؟ع؟ در ســنه 260 وفات کردند. از جمله خطبه هایی 
که بغــدادی در کتابــش ذکر کرده اســت، خطبه حضــرت زینب؟س؟ در مســجد یزیــد و خطبه 

ایشان در مجلس ابن زیاد و خطبه حضرت زهرا ؟س؟ در اوایل خالفت ابوبکر است.
در ضریحی که برای حضرت معصومه؟س؟ ساخته اند، روایتی را انتخاب کرده اند که راوی ها 
کرم؟ص؟. در ضمن، اســم همه آنها فاطمه است )حدود  همه زن هستند تا می رسد به پیغمبر ا
چهل فاطمــه(: روایت کــرده فاطمــه دختــر... از فاطمه دختــر... تا می رســد بــه فاطمه دختر 
موســی بن جعفر؟ع؟. بعد ادامه پیدا می کند تا فاطمه دختر حســین بن علی بن ابیطالب و در 
آخر می رســد به فاطمه دختر پیغمبر؟ص؟. یعنی شــرکت اینها اینقدر رایج بوده، ولی هیچ وقت 
اختالط نبوده. بسیاری از راویان بودند که می آمدند روایت حدیث می کردند. زن ها می آمدند 
اســتماع می کردند. اما زن ها در کناری می نشســتند و مردها در کناری، مردها در اتاقی بودند و 
زن ها در اتاقی. دیگــر نمی آمدند صندلی بگذارند که یک مرد بنشــیند و یــک زن. این، معلوم 
است که ظاهرش یک چیز است و باطنش چیز دیگر. اسالم می گوید علم اما نه شهوترانی، نه 

مسخره بازی، نه حقه بازی، می گوید شخصیت.
حضرت زهــرا؟س؟ و علی؟ع؟ بعــد از ازدواجشــان می خواســتند کارهــای خانه را بیــن یکدیگر 
تقســیم کنند، ولی دوســت داشــتند که پیغمبر در این کار دخالــت کند چون لــذت می بردند. 
به ایشــان گفتند: یا رســول اهَّلل! دلمان می خواهد بگویید که در این خانه چه کارهایی را علی 
گذار کــرد و کارهای درون  بکند و چه کارهایــی را فاطمه! پیغمبر کارهــای بیرون را به علــی وا
خانه را بــه فاطمه. فاطمه می گوید: نمی دانید چقدر خوشــحال شــدم که پــدرم کار بیرون را از 

دوش من برداشت. زن عالم یعنی این. زنی که حرص نداشته باشد این طور است.

علم و عفاف

درباره دو بانوی بزرگ اسالم
حضرت خدیجه و حضرت زهرا؟س؟

شهید آیت اهلل مرتضی مطهری
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عترت

َنــا ِإّنِی  ّبَ هم ذکــر شــده اســت: »ّرَ
یِتــی ِبــَواٍد َغیــِر ِذی  ْســکنُت ِمــن ُذّرِ

َ
أ

َنــا ِلیِقیُموْا  ِم َرّبَ ٍع ِعنــَد َبیِتــک اْلُمَحــّرَ َزْر
ــاِس َتْهِوی  َن الّنَ ْفِئــَدًة ّمِ

َ
اَلَة َفاْجَعــْل أ الّصَ

ُهْم یْشکُروَن؛ 
َ
َمَراِت َلَعّل

َ
َن الّث ِإَلیِهْم َواْرُزْقُهم ّمِ

پــروردگارا! من بعضــی از فرزندانم را در ســرزمین 
بــی آب و علفــی، در کنــار خانــه ای کــه حــرم توســت، 

کن ســاختم تا نمــاز را برپا دارنــد. تــو دل هــای گروهی از  ســا
مردم را متوّجه آنها ســاز و از ثمــرات به آنها روزی بده؛ باشــد 

که آنان شکر تو را بجای آورند.«
البته این موضوع را هم باید بدانیم که حضرت ابراهیم؟ع؟ 
آنهــا را رهــا نکردنــد. بلکــه هرازگاهــی بــه آنهــا ســر می زدند و 
به امورشــان رســیدگی می کردند. به عنــوان مثــال در قضیه 
ســکونت قبیله جرهــم در نزدیکــی آنها، ایــن اتفاق بــا اجازه 

حضرت ابراهیم؟ع؟ افتاد.

   چطور این اتفاق افتاد؟
کن بودند.  قبیله جرهم قباًل در نزدیکی ســرزمین عرفات ســا
امام به مــرور متوجه رفــت و آمد پرنــدگان به ســمت دیگری 
شــدند. آن هــا مســیر پرنده هــا را پیگیــری کردنــد و متوجــه 
کن  شدند در آن محل مادر و فرزندی در سایه یک درخت سا

شده اند. چاه آبی هم برای آن ها از زمین جوشیده است.
مــردم جرهــم از حضرت هاجــر ســؤال کردند کــه چــرا در این 
محل ســکونت کرده اید؟ او جــواب داد که مــن کنیز حضرت 
ابراهیم خلیل الرحمان هســتم و این فرزند ماســت که به امر 
کن شــده ایم. آنها اجازه خواستند تا  خدا در این ســرزمین ســا

کن شــوند.  در نزدیکــی آنهــا ســا
ایشــان جواب داد کــه باید از همســرم 
اجــازه بگیریــم. ســه روز بعــد حضــرت 
بــه احــوال  بــرای رســیدگی  ابراهیــم؟ع؟ 
همســر و فرزنــد خــود بــه ســرزمین مکــه آمد و 
حضرت هاجــر ماجــرای قبیله جرهم را به ایشــان 
گفت. حضــرت ابراهیم؟ع؟ هــم اجازه دادنــد. به این 
کن شــدند و از  ترتیب بــود که مردم جرهم در نزدیکی آنها ســا

آب زمزم استفاده کردند.

   بــا ایــن وجــود حضــرت هاجــر ؟س؟ در کنــار فرزنــدش 
زندگی کرد.

همین طور اســت. حضــرت هاجر در ســرزمین مکــه و در کنار 
فرزنــدش حضــرت اســماعیل؟ع؟ زندگی کــرد. بعــد از مدتی 
قبیلــه ای بــه نــام جرهــم کــه یکتاپرســت بودنــد از نزدیکــی 
مکه می گذشــتند که متوجه چاه زمزم شــدند. آنهــا در همان 
کن شــدند و حضرت هاجــر و حضرت  مکه اتــراق کردند و ســا

اسماعیل؟ع؟ را مورد احترام قرار می دادند.
کــرد. بــر اســاس  حضــرت هاجــر ؟س؟ حــدود 90 ســال عمــر 
حدیثــی از امــام جعفــر صــادق؟ع؟، حضرت اســماعیل؟ع؟ 
مــادر خــود را در محل حجــر اســماعیل دفــن کــرد و مــزار او را 
مرتفع و بلند کرد تا کســی بر آن پا نگذارد. بعضــی از روایت ها 
هم بر این موضــوع داللت دارنــد که به حرمت مــزار حضرت 
هاجر ؟س؟ اســت کــه مســلمانان در زمــان طواف کعبــه، دور 
حجر می گردنــد و نباید داخل آن شــوند تــا مبادا بــر روی مزار 

حضرت هاجر ؟س؟ پا بگذارند.   

حضرت 
هاجر؟س؟ حدود 

90 سال عمر 
کرد. حضرت 

اسماعیل؟ع؟ 
مادر خود را 

در محل حجر 
اسماعیل دفن 
کرد و مزار او را 

کرد  مرتفع و بلند 
کسی بر آن پا  تا 

نگذارد

زمزم زالل محبت

که ایشان صاحب فرزند شوند.
 آیا این مطلب صحیح است؟

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ســال ها بــا حضرت ســاره علیها ســالم 
زندگی کــرده بود ولــی آنهــا صاحب فرزنــدی نمی شــدند. به 
همین دلیل حضرت ســاره علیها ســالم، کنیز خــودش یعنی 
حضرت هاجر ؟س؟ را بــه حضرت ابراهیم؟ع؟ بخشــید تا آن 

پیامبر خدا بتواند صاحب فرزند شود.
بعد از مدتی حضرت هاجر ؟س؟ صاحب پسری شد که نامش 
را اســماعیل گذاشــتند. اما حضــرت ســاره علیها ســالم از این 
تولد ناراحت بود، چون خودش فرزندی نداشــت. به همین 
علت به حضرت ابراهیــم؟ع؟ گفت کــه آنهــا را از او دور کند. 
همــان موقــع پیــام خداونــد رســید که حضــرت هاجــر ؟س؟ و 

فرزندش را به سوی سرزمین مکه ببرد.
کــه راهنمــای حضــرت  در تفاســیر ایــن طــور نوشــته شــده 
ابراهیــم؟ع؟ و خانــواده اش در ایــن ســفر الهــی، حضــرت 
جبرئیــل؟ع؟ بــود کــه بــه امــر خــدا آن هــا را بــه ســوی مکــه 
راهنمایــی می کــرد. آنهــا از هیــچ ســرزمین خــوش آب و هوا و 
سرســبزی عبور نمی کردند، مگر اینکه حضــرت ابراهیم؟ع؟ 
از حضرت جبرئیل سؤال می کرد: آیا اینجا باید پیاده شویم و 

اینجاست آن محل موعود؟
حضرت جبرئیــل جواب منفی مــی داد و می گفــت جلوتر برو. 
همین طــور می رفتند تا بــه ســرزمین مکه رســیدند. حضرت 
هاجر و حضرت اســماعیل ؟امهع؟ را در همین محلی که امروزه 

خانه کعبه قرار دارد، پیاده کرد.
امام صادق؟ع؟ روایتی را عنوان کرده اند که نشــان می دهد 
ســعی حاجیان میان صفا و مروه از تالش حضرت هاجر ؟س؟ 
نشــأت گرفته اســت. زمانی که حضرت ابراهیم؟ع؟، همسر 
و فرزند خود را در ســرزمین مکه گذاشــت و برگشــت، حضرت 
اســماعیل؟ع؟ کــه آن زمان کــودک بود تشــنه شــد. مادرش 
حضرت هاجــر، برای پیدا کــردن آب، هفت بــار فاصله میان 
دو کوه صفا و مروه را دوید و هروله کرد تا شــاید آب پیدا کند. 
امــا وقتــی بعــد از تالش هایــش بــه ســوی فرزنــدش برگشــت 
مشــاهده کرد کــه از زیر پاهــای او کــه از فرط تشــنگی بر روی 
زمین کشــیده بود، چشــمه آبی جوشیده اســت. این قسمت 
را چاهی حفر کردند و نام آن زمزم اســت. دلیــل واجب بودن 
ســعی میان صفا و مروه هم از همین تالش مؤمنانه و مادرانه 

حضرت هاجر ؟س؟ ناشی شده است.

ح می شود که چطور حضرت     در اینجا این سؤال مطر
ابراهیــم؟ع؟ همســر و فرزنــد خــود را در بیابــان بــی آب و 

خشکی رها کردند؟
این امــر خــدای یکتــا بــود و حضــرت ابراهیم؟ع؟ بــه قدری 
مؤمن و تابــع امر الهی بود کــه چون و چرا نمی کــرد. البته این 
موضوع با لطف و رأفت و مهربانی ایشــان نســبت به همسر و 
فرزندشان منافاتی ندارد. چرا که دعاهای آن حضرت نشان 

می دهد که چقدر نسبت به خانواده خود مهربان بودند.
مثــال وقتــی حضــرت هاجــر ؟س؟ و حضــرت  بــه عنــوان 
اســماعیل؟ع؟ را وارد ســرزمین مکــه می کننــد کــه آن زمــان 
کن نبود، دعایــی کردند که در قــرآن کریم  کســی در آنجا ســا

گفتگویی درباره سبک زندگی حضرت هاجر

   دربــاره زندگــی و ســیره حضــرت هاجــر ؟س؟ چــه 
اطالعاتی در تاریخ وجود دارد؟

حضرت هاجــر ؟س؟، همســر حضــرت ابراهیم؟ع؟ و مــادر حضرت 
ک دامــن جزو  اســماعیل؟ع؟ اســت. درواقــع آن بانــوی مؤمــن و پا

اجداد پیغمبر اسالم ؟ص؟ به حساب می آید.

   پدر و مادر این بانوی گرامی چه کسانی بودند؟
روایتی وجود دارد که نشان می دهد حضرت هاجر دختر پادشان مصر بود. اما ظاهرًا در دوران 
حکومت پدر او شورشــی در مصر اتفاق افتاد که عامل آن مردم عین الشمس بودند. درنهایت 
این شــورش، پادشــاه جدیدی بر مصر حکومت کــرد و حضرت هاجــر را که دختر پادشــاه قبلی 
کرم ؟ص؟ وجود  بود، به عنوان بــرده و کنیز به خدمــت خودش درآورد. حتــی روایتی از رســول ا
دارد که آن حضــرت از یــاران و اصحاب خود خواســته اند تا با مــردم مصر به نرمــی رفتار کنند، 

که حضرت هاجر از آنها بوده است. چرا

   چه شد که حضرت هاجر وارد خانه حضرت ابراهیم؟ع؟ شد؟
کــم مصر بود، خدمــت می کرد. امــا بعد از  ایشــان در آن دوران در قصر ســنان بن علــوان که حا
کم مصــر، حضرت  مدتی حضــرت ابراهیم و حضرت ســاره ؟س؟ ســفری بــه مصر داشــتند و حا
هاجــر ؟س؟ را بــه حضــرت ســاره ؟س؟ بخشــید. بــه ایــن ترتیــب ایشــان در خدمــت همســر 

ابراهیم؟ع؟ درآمد و با آنها از مصر بیرون رفت.

   گفته شــده که ازدواج حضــرت هاجر ؟س؟ با حضــرت ابراهیم؟ع؟ به ایــن دلیل بوده 

یکـی از زنـان بـزرگ و مؤمـن در تاریـخ کـه به عنـوان الگویی برای زنـان و مردان 
مؤمن، صبور و پرهیزکار شناخته می شود حضرت هاجر؟س؟ است. بانویی 
ابراهیـم؟ع؟ و مـادر حضـرت اسـماعیل؟ع؟  بـه عنـوان همسـر حضـرت  کـه 
شـناخته می شـود. این بانوی گرانقدر و عظیم الشـأن دارای ایمانی است که شناخت 
درجـات و مراحـل آن نیازمنـد انـس عمیقـی بـا سـیره و سـبک زندگـی اوسـت تـا بدانیـم 
چگونـه یـک زن بـه همراه کودک خردسـالش به تنهایی وارد سـرزمین بـی آب و گیاهی 
می شود، بدون اینکه در برابر امر و اراده خدای متعال بهانه ای بگیرد و عذری بیاورد. 
ایمانـی کـه زمینـه پرورش فرزندی شـد که به عنوان ذبیح اهلل شـناخته می شـود و البته 
باید بدانیم که پیغمبر اسـام؟ص؟ نیز از نسـل آن بانوی گرانقدر اسـت. در گفت وگویی 
کـه بـا دکتـر معصومـه فرهمندپـور، اسـتاد حـوزه و دانشـگاه، انجـام شـده بـه بررسـی 

بخش هایـی از زندگـی حضـرت هاجـر؟س؟ پرداخته ایـم.  



عترت

هبمن  1400     مشاره  4430

عترت

45  مشاره  30     هبمن  1400

ع درآمــد  بســیاری را در ایــن مســجد مانــدگار کــرد: از مجمــو
رقبــات، یــک عشــر، حــق التولیــه متولــی تعییــن کــرد، یک 
عشــر دیگر را برای کارکنــان و ضابطان و عمــال و معمار کنار 
گذاشــت و ســپرد کــه مابقی درآمــد را صــرف عمــران و آبادی 

مسجد گوهرشاد کنند.
گوهرشــاد بیگــم آثــار و ابنیــه زیــادی از خــود بــه جا گذاشــته 
است که می توان به غیر از مسجد گوهر شاد مشهد از مسجد 
جامــع، مدرســه و خانقــاه شــهر هرات نــام بــرد که هــر دو این 
مساجد از شاهکارهای هنر و معماری و کاشیکاری قرن نهم 
هجــری به شــمار مــی رود. همچنیــن آثــار ارزنــده ای در حرم 
امــام رضــا؟ع؟ و اطــراف آن پدیــد آورد از جملــه دو رواق »دار 
الحفاظ« و »دار السیاده« را بنا کرد که معمار این دو رواق و دو 
مسجد در هرات و مشــهد قوام الدین شــیرازی بود، مدرسه و 
خانقاهی که گوهرشاد دســتور احداث آن را صادر کرد محلی 

برای تحصیل علمای برجسته ای از خراسان بود.
 

    پسران هنرمند گوهرشاد
پسران گوهرشاد بیگم نیز هر دو هنرمند بخصوص در زمینه 
خــط بودنــد، یکــی از پســران او به نــام میــرزا بایســنقر خوش 
طبــع و هنرپــرور بــود و در خــط ثلــث ســرآمد دیگــر خطاطــان 
زمان خودش به حســاب می آمد؛ به طوری کــه کتیبه پیش 
طاق مســجد گوهرشــاد هم که به خط ثلث نوشــته شــده، از 
هنرهــای بایســنقر اســت. بزرگ ترین قــرآن موجــود در ایران 
ع و نیم اســت با هنر دســت  هم که طول هر صفحــه آن دو زر
گر ســری به آســتان قدس رضوی  بایســنقر ماندگار شــده که ا
بزنیــد، می بینیــد که هنــوز هــم برخــی صفحــات آن در موزه 
موجود است. پسری که گوهرشــاد تربیت کرد، مثل مادرش 
ادب دوســت بــود. او بانــی زیباتریــن مکتــب کتابســازی در 
ایران بــوده اســت و در زمــان خود نســخه های نفیــس و زیبا 
بسیار نوشــته و به تصویر کشیده اســت، همچنین به جهت 
عالقه خاصی که به هنر نشــان می داد هنرمندان بســیاری را 

حمایت می کرد و گرد هم می آورد.
گوهــر شــاد هــم ماننــد  میــرزا ســلطان ابراهیــم پســر دیگــر 
بــرادرش هنرمنــد بــود و قرآنــی به خــط نســخ بســیار عالی از 
او در کتابخانــه رضوی بــه یادگار مانــده اســت. کتبیه های 
بســیاری هم به خط او در بناهای تاریخی شــیراز وجود دارد 
که از جمله دارالصفا و کتیبه موجود در بقعه ظهیری اســت. 
همچنین میرزا ابراهیم ســلطان کلیه مصالح و زندگی تیمور 
را بــه فارســی و تــرک جمــع آوری و مقایســه و تدویــن کــرد و 

تحویل شرف الدین علی یزدی داد.
 

    قتلی که پرونده گوهرشاد را بست
پرونــده زندگی گوهرشــاد آغــا اما بــا قتلش بــه پایان رســید. 
او وقتی 81 ســاله بــود، بر اثر وسوســه جمعی به دســتور میرزا 
سلطان ابوســعید تیموری، برادرزاده همســرش در هرات به 
قتل رسید و پیکرش در هرات و در مدرسه گوهرشاد که خود 
ک ســپرده شــد.  آن را ســاخته بود، کنار مزار شــوهرش به خا
بعدها پســرش، میرزا بایســنقر هم در این مدرسه دفن شد تا 

همراه پدر و مادرش زیر سایه این مسجد آرام بگیرد.   

معاف بودند و آنقــدر در حکومت اعتبار داشــتند که هر وقت 
می خواستند، می توانستند به دیدن ســلطان بروند. ترخان 
همچنین واســطه ای میان ســلطان و رعیت بود و گوهرشاد 

بیگم، یک ترخان زاده بود.
خ میرزا پســر تیمور گورکانی  بعدها هم که به همســری شاهر
درآمــد، همچنان یکــی از زنان قدرتمنــد و با نفــوذ و ثروتمند 
ایــران بــود کــه عــروس مؤســس حکومــت تیموریــان شــده 
بود. با ایــن حال همــه کماالت گوهرشــاد در ثــروت و قدرت 
خانواده اش خالصه نمی شد. گوهرشاد را زنی ادب دوست، 
هنرپــرور و خیــر می دانســتند کــه بــه تاریــخ و ادبیــات عالقه 
کــرد و دارایــی اش را  داشــت، فرزنــدان هنرمنــدی تربیــت 

همیشه صرف کار خیر کرد.
 

    بهترین معماران برای بهترین بناها
گوهرشــاد وقتــی تصمیــم گرفــت ماندگارتریــن میــراث خود 
را بــه یــادگار بگــذارد، قــوام الدین شــیرازی سرشــناس ترین 
معمار ایرانی را اســتخدام کرد تا ســاخت مســجد گوهرشاد را 
به او بسپارد. قوام الدین هم حاصل سال ها تجربه و دانش 
خود را در بند این مســجد به یادگار گذاشــت تا نظم و تقارن 
خ بکشــد، اســم  و ظرافــت ایــن بنــا را تــا 6 قــرن بعد هــم به ر
گوهرشاد در دو محل با کاشی معرق نگاشته شده است یکی 
در قســمت باالی در نقــره ای که بــه »دار الســیاده« می رود و 
دیگری بــر کتیبه ایــوان مقصوره کــه به خط زیبای پســری 

وی شاهزاده بایسنقر است.
بــه دنبــال ســاخت ایــن مســجد گوهرشــاد بیگــم موقوفات 

مهم ترین مســجد تاریخ ایران به همت یک زن ســاخته شــده اســت. مســجد بزرگ 
گر بنا بود »ترین« هایش پشت هم ردیف شــوند، عنوان ماندگارترین،  گوهرشاد که ا

مهم ترین و یکی از زیباترین بناهای تاریخ معماری ایران را به خود اختصاص می داد.
622 سال قبل گوهرشــاد آغا، 32 ســاله بود که هوای زیارت مشــهد به دلش افتاد. نذر کرده 
ج مســجدی کند که در ســایه امام رضا؟ع؟ بنا شــود و این  بود گردنبند الماس نشــانش را خر
گردنبنــد را بــه بازرگانی ایرانــی فروخــت و هزینه ســاختش را از دارایــی خود فراهم کــرد. چند 
هفته بعــد کلنگ مســجد درســت در ضلــع جنوبی حــرم علی بــن موســی الرضا؟ع؟ بــه زمین 
خورد، این مســجد در ســال 812 هـــ. ق در زمینــی به مســاحت 8798 متر مربع ســاخته شــد 
تا هم نام گوهرشــاد بیگــم در تاریــخ ماندگار شــود و هم به همت او مســجد گوهرشــاد افتخار 

معماری اسالمی باشد که قرن هاست پابرجا مانده.
 

    امیرزاده نیکوکار
مهد علیــا گوهرشــاد آغا یــا گوهــر شــاد بیگــم امیــرزاده ای بــود کــه در دوران تیمــوری زندگی 
می کرد. پــدرش امیر غیــاث الدین ترخــان، لقب ترخــان را وقتــی از چنگیزخان گرفــت که در 
جنگ هــای مختلف شــرکت کــرده و از خــود شــجاعت نشــان داده بــود. ترخان بــه ترک ها و 
مغول ها یا بزرگانی گفته می شــد کــه مزایای موروثی را بــه ارث می بردنــد، از پرداخت مالیات 

ݡگوهرشاد
الماس درخشان ایران

زهره شریفی

داستان گنبدی فیروزه ای که همه ما با آن خاطره داریم

بر آستان جانان

9 ربیــع االول ســال 812 قمری بنای مســجد گوهرشــاد آغاز شــد. البتــه در برخی 
منابع و اســناد تاریخی زمان دیگری برای ساخت این مســجد ذکر شده است. بر 
اســاس کتیبه های مســجد نیــز ســال اتمــام کار 821 قمری اســت. هرچنــد دربــاره زمان 
ســاخت مســجد اختالف نظــر هســت، امــا دربــاره زیبایــی و شــکوه آن اتفاق نظر هســت. 
زیبایی اش فقط به چشــم ایرانی ها نمی آید؛ تا پیش از این روزهای بی گردشــگر، ســاالنه 
حدود یــک و نیــم میلیــون زائر خارجــی و حــدود 10 هزار گردشــگر مذهبــی و بیــش از همه 
آلمانی ها و ژاپنی ها و چینی ها از گوهرشــاد و مجموعه حرم رضوی بازدید می کردند. آنجا 
فقط هم زیبایی نیست؛ به دلیل همجواری اش با حرم رضوی و به برکت نام آن همسایه 
نامدار، مســجد گوهرشــاد پربازدیدترین مســجد ایران اســت. مســجدی که یک صحن 
بزرگ و 4 ایــوان مجلل و 7 شبســتان زیبا و یک گنبد چشــم نواز و 2 گلدســته رفیــع دارد و 

امروزه در مجموعه بناهای آستان قدس رضوی قرار گرفته است.
گوهرشــاد خاتون موقوفات فراوانی برای این مســجد تماشــایی تعیین کرد که بعدها نیز 
بر آنها افزوده شــد. مســجد گوهرشــاد بزرگ ترین مســجد حــرم رضوی اســت و صحن آن 
قدیمی ترین صحن حرم. معمار آن نیز یکی از معروف ترین استادان معماری ایران زمین 
اســت؛ »قوام الدین شــیرازی« که آینه ای تمام قد و باالبلند از هنر معمــاری دوره تیموری 

پیش چشم آیندگان قرار داد. 
قوام الدین بن زین الدین شــیرازی کــه از معماران بنام این دوره اســت و افزون بر مســجد 
گوهرشاد، مصالی زیبای هرات و چند مدرسه علمیه این شهر نیز، از آثار معماری اوست. 
خ تیمــوری، از وی  با پایان یافتــن بنای مســجد، گوهرشــاد بیگم طی نامــه ای به شــاهر
خ برای شرکت در مراســم افتتاح، وارد مشهد شد  برای افتتاح مســجد، دعوت کرد. شاهر
و چلچراغی به حرم مطهر امام رضا؟ع؟ اهدا کرد که در آن از ســه هزار مثقال نقره استفاده 
گر طبق برخی روایات تاریخی، زمان آغاز ســاخت مسجد را ســال 807 یا 812  شــده بود. ا
هجری قمری در نظــر بگیریم، می تــوان نتیجه گرفت که ســاخت آن، بین 9 تا 14 ســال 
طول کشــیده اســت. کل مســجد، شــامل صحن، شبســتان و ایوان ها، وســعتی بیش از 
9 هزار و 410 متــر مربع را در بر می گیرد. مســجد گوهرشــاد، در دوره های تاریخــی بعد و به 
ویژه در حمالت سهمگین ازبکان به مشهد، آســیب فراوان دید که این آسیب ها، در عهد 
صفویه ترمیم شد. در جریان حمله روس ها به حرم مطهر و به توپ بستن آن در بهار سال 
1292 هـ. ش نیز، مســجد گوهرشــاد هــدف گلوله هــای توپ های روســی قرار گرفــت و بر 
اســاس یک گزارش، در مجموع 30 گلوله کوچک توپ به آن اصابت کرد که آسیب های 
ناشــی از آن، چند ســال بعدترمیم شــد. با این حال، وقوع چنــد زلزله، به بنا آســیب هایی 
وارد کرد و نیازمندترمیم اساســی شــد. بــه همین دلیل در ســال 1339، زیر نظــر یک گروه 
مهندسی ایرانی به سرپرستی مهندس عباس آفرنده، کارترمیم اساسی مسجد آغاز شد و 

در سال 1341، خاتمه یافت.   

جواد نوائیان رودسری
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عترت

در بخـش زندگی سـالم ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه، تـاش شـده اسـت 
مطالبی در جهت افزایش کیفیت ارتباط با سنین مختلف گردآوری شوند. 
شـیوه برقـراری ارتبـاط اثرگـذار با سـالمندان، آموزش نحوه صحیـح برقراری 
کمـک بـه نوجوانـان بـرای انتخـاب شـغل  کـودکان بـا همسـاالن و  ارتبـاط 

کـه در ایـن بخـش می خوانیـم. زندگی سالممناسـب از جملـه موضوعاتـی اسـت 
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مشارکت به جای دستور
کودکان و ارتباط اجتماعی
یی و کاهش سرفه با گیاهان دار

هدهد خوش خبر
از طرف سبا بازآمد

ح داده شده  داستان ســلیمان و بلقیس نیز در آیات 20 تا 44 ســوره مبارکه »نمل« شر
اســت. خداوند متعــال در این آیات بــه تفصیــل ماجراهای ایــن پیامبر بــزرگ خود و 
ح داده و دســت آخر بیان می فرماید که ایــن زن قدرتمند چگونه  »بلقیس«، ملکه ســبا را شــر

مقهور حضرت سلیمان؟ع؟ شده و به دست ایشان یکتا پرست می شود.
کــه تمــام ســپاهیان حضــرت  قصــه حضــرت ســلیمان و بلقیــس از آنجــا شــروع می شــود 
ســلیمان؟ع؟ که متشــکل از جن، انــس و حیوانات بودنــد برای رژه جمع شــده و هــر کدام در 
دســته خاص خود قرار می گیرنــد. در این میــان حضرت ســلیمان پیامبر متوجــه غیبت یکی 
گــر او دلیل موجهی برای غیبت خــود ذکر نکند،  از پرندگان به نام هدهد می شــود و می گوید ا
مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. هدهد که در رژه ســپاهیان حضرت سلیمان غائب 
بوده اســت اما خبر از مطلبی مهــم دارد که می تواند مجــازات را از خود برطرف کرده و ســرآغاز 
قصه ای جدید در تاریخ شــود که امروز در قالب داســتان ســلیمان و بلقیــس آن را می خوانید. 
هنگامــی کــه ایــن پرنــده کــه حضــور حضــرت ســلیمان؟ع؟ می رســد عــرض می کند: مــن از 
کنون از آن خبر ندارید! گــزارش این  ســرزمین ســبا گزارشــی دقیق و موثق آورده ام که شــما تا
اســت که زنی در این ســرزمین حکمرانی می کند کــه دارای امکانات و مکنت فراوانی اســت و 
تخت بزرگــی نیز برای خــود دارد؛ اما ایــن زن و مردم تحت ســلطنت او به جــای خداوند یکتا 
خورشید را می پرســتند و شــیطان اعمالشــان را برایشــان زینت بخشیده اســت. وقتی سخن 
هدهد به اینجا رسید، حضرت سلیمان؟ع؟ فرمودند که به زودی ســخن تو را راستی آزمایی 
خواهم کرد تا مشخص شود گزارشــت راست اســت و یا دروغ گفته ای! حضرت سلیمان؟ع؟ 
نامه ای نوشــته و به هدهد دســتور می دهد تا این نامه را به درباره ملکه ســبا بــرده و آنجا رها 
کند و ســپس نظاره گــر ماجرا شــده و گفتگــوی آنها را گــزارش کنــد. هنگامی کــه بلقیس نامه 
را دریافــت می کند، بــه درباریان خــود می گوید: نامــه ای کریم و ارجمند از ســوی ســلیمان به 
من رســیده اســت و ابتدای آن با »بســم اهَّلل الرحمن الرحیم« آغاز شــده و آمده است که بر من 
بزرگــی نکنید و مرا اطاعــت نماییــد. بلقیس از درباریــان خود دربــاره نحوه تعامــل با حضرت 
ســلیمان؟ع؟ مشــورت می گیرد اما نهایت امر تصمیــم بر آن می شــود که از در جنــگ و مبارزه 
با وی وارد نشــوند زیــرا بیــم آن می دادند که سرزمینشــان ویران شــده و حضرت ســلیمان به 
راحتی بر آنها غلبه پیدا نماید. بلقیس، ملکه ســبا تصمیم می گیرد تا هدایای بسیاری توسط 
فرســتادگان خود به دربــار حضرت ســلیمان؟ع؟ گســیل کرده تــا نظر ایشــان را جلــب کرده و 
اندکی فضا را تلطیف نماید اما این هدایا توســط حضرت سلیمان رد شده و ایشان با تهدید به 
فرستادگان می گویند که به ســرزمین خود بازگردید که به زودی با سپاهی عظیم بر شما وارد 
شده و شــما را مقهور قدرت خود خواهم کرد. حضرت ســلیمان؟ع؟ برای اینکه قدرت خود را 
آشــکار کند به اطرافیان خود می فرماید که کدام یک از شــما می توانید تخــت بلقیس را برای 
من بیاورید! یکی از ســپاهیان حضرت ســلیمان؟ع؟ که از طایفه جن بود گفت من به فاصله 
زمانی نشســتن و برخاســتن از جایتان می توانم این تخت را برای شــما حاضر کنم. شــخص 
دیگری کــه قرآن کریــم از او نامی به میان نیاورده اســت اما بر اســاس روایــات، وی آصف بن 
برخیا، وزیر حضرت سلیمان بود گفت من می توانم تخت بلقیس را به یک چشم بر هم زدن 
حاضر کنم و چنیــن نیز کــرد! در این هنگام حضرت ســلیمان؟ع؟ دســتور می دهنــد تا تخت 
بلقیس را اندکی تغییر داده تا وقتی او وارد می شــود مورد آزمایش قرار گیــرد که آیا متوجه این 
قدرت حضرت سلیمان؟ع؟ می شــود یا خیر. خداوند در آیه 42 سوره مبارکه نمل می فرمایند 

که وی وقتی تخت خود را می بیند می گوید: گویی این تخت همان تخت من است!
داســتان حضرت ســلیمان و بلقیس بــه اینجا ختم می شــود که بلقیــس با دیدن قــدرت این 
پیامبر بــزرگ الهی به او ایمــان آورده و موحد می شــود و بدیــن ترتیب وی و احتمااًل بســیاری 

دیگر از انسان ها یکتا پرست می گردند.   

داستان بلقیس ملکه پرمکنت
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به زندگی در بسیاری از کشورها به باالی 80 سال شده است. 
مراقبت و داشتن ارتباط موثر و موفق با سالمندان معموال به 
مهارت هــا و اســتراتژی های ارتباطــی منحصر به فــردی نیاز 
دارد. در ادامــه راهکارهایــی بــرای ایجــاد ارتبــاط موفــق و 

اثرگذار با سالمندان را می خوانید.

     صبر و شفقت داشته باشید
باید همیشه به خاطر داشته باشــید که افراد سالمند احتمال 
دارد بــه دالیل مختلفــی چون بیمــاری، فرســودگی، ناتوانی 
و... خلق و خوی ثابتی نداشته باشند پس ایجاد یک ارتباط 
موفق در برخورد با افراد مســن نیازمند صبر و شــفقت اســت. 
چالش های جســمی، حرکت کند، فراموشی، نیازمند کمک 
بــودن و بی عالقگــی بــه برقــراری ارتباط بــا دیگــران برخی از 
رفتارهایی اســت که ممکن اســت با آنها روبرو شــوید. گاهی 
از دست دادن صبر و ناامید شدن آســان ترین راه است. حتی 
ممکن اســت وسوســه شــوید که از ایــن کار منصرف شــوید و 
دیگر چنین مســئولیتی را به عهده نگیرید. در این لحظات، 
بسیار مفید اســت که حتی برای یک لحظه خود را جای فرد 
سالمند بگذارید. سالمندی را که با آن ســر و کار داریم در نظر 
بگیریــد و این جملــه را تکمیل کنید: »این نباید آســان باشــد 
که...«، یا »باید سخت باشد که …«، »او بسیار افسرده است 
و زندگی بدون دوســتانش و عزیزانش نباید آســان باشــد.«، 
»او همه کارهــا را خیلی کند انجــام می دهد و مقابلــه با آرتروز 

هر روز باید سخت تر از روز قبل باشد.«
همدلــی با ســالمند اثــر خوبی بــر ایجاد صبر و شــفقت بیشــتر 
گــر علی رغــم تمــام تالش هایتــان، هنوز  نســبت بــه او دارد. ا
صبر شما در مقابل رفتار سالمند کم اســت، در صورت امکان 
از چند روز مرخصی اســتفاده نمایید و وقتی روحیه تان آرامتر 

شد برگردید.

     به جای دستور دادن، بپرسید
همانطــور کــه ذکــر شــد، یکــی از نیازهــای اصلــی بســیاری از 
ســالمندان احســاس توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران 
و دریافت احتــرام از آنها اســت. می توانید در هنــگام برقراری 
ارتباط با سالمند، با پرســیدن مکرر به جای دستور، به تأیید 
ایــن نیازها کمک کنید. بــرای مثال: به جــای آنکه بگویید: 
امروز برای ناهار ســوپ می خورید. بگویید: آیا دوســت دارید 
بــرای ناهــار ســوپ بخوریــد؟ یــا امــروز مــا بــرای ناهار ســوپ 
بخوریم؟ حتــی می توانیــد از گزینه های مشــارکتی اســتفاده 
کنیــد و بگوییــد: امــروز بــرای ناهــار چــه چیــزی پیشــنهاد 
می دهیــد ســوپ یــا ســاالد؟ پرســیدن ایــن ســواالت بــرای 
ســالمند احســاس احترام و توجــه بیشــتری را ایجــاد می کند 
و گزینه های ارائه شــده به وی احســاس کنترل بیشــتری در 
محیط اطــراف خــود می دهــد. تجربه نشــان داده اســت که 
برقراری ارتبــاط موفق بــا افراد ســالمندی که قــدرت بدنی و 
توانایی جســمی کمتــری دارند، با پرســیدن چنین ســواالتی 
در مورد همه چیز و توجه و پیگیری پاســخ ها، بســیار ســاده  و 
مطلوب تر خواهد بود. همیشــه به یاد داشته باشید که برای 
برقــراری ارتباط موفــق و موثر با ســالمندان باید اجــازه دهید 

از نیازهــای اصلــی یک ســالمند احســاس توانایــی برقــراری ارتبــاط موثر بــا دیگران و 
دریافت احتــرام از آنها اســت. جوامع امــروزی به دلیــل افزایش امکانات بهداشــتی و 
پزشــکی، دارای قشر ســالمند بیشــتری نسبت به گذشــته شــده و افراد بســیاری به سال های 
سالمندی می رسند. استانداردهای باالتر زندگی و پیشــرفت های پزشکی باعث افزایش امید 

مشارکت به جای دستور
۷ راه برقراری ارتباط موثر با سالمندان

نسرین شکرالهی

فــرد ســالمند احســاس کنــد بخشــی از فرآینــد تصمیم گیری 
است و تا حدی کنترل برخی از جنبه های زندگی خود و حتی 

رفتارهای شما را در دست دارد.

     هرگز به جای سالمندان تصمیم نگیرید
ســالمندان امــروز جوانــان دیــروز هســتند. آنهــا تا چند ســال 
قبــل مســئولیت یــک زندگــی را عهــده دار بوده انــد و پذیرش 
اینکــه کم تــوان یا ناتوان شــده اند بســیار دشــوار اســت. پس 
هرگز به جای ایشــان تصمیم نگیرید بلکه در مــورد اقدامات  
مربوط به سالمند، به جای اعمال سلیقه و نظر خود یا پاسخ 
احتمالی، نظرش را واضح و شفاف بپرســید. به عنوان مثال 
ح کــردن با او  به جای اینکــه چراغ های اتاقــش را بدون مطر
خاموش کنید؛ ابتدا بگویید: مــن می خواهم چراغ ها را برای 
گر در این شرایط  شــما خاموش کنم، این کار را انجام دهم؟ ا
ســالمند اعتراض کــرد و توانایــی انجــام کار بــرای او بی ضرر 
اســت اجازه دهید بر اساس خواســته خود پیش برود. در غیر 
این صورت برای ایجاد ارتباط موثر با ســالمند توضیح دهید 
که چرا انجام کار توســط شما مهم اســت و تالش برای ایجاد 

ح کنید. سالمتی و آرامش سالمند را به عنوان هدفتان مطر

     از لحن صمیمی و غیرآمرانه استفاده کنید
کثر افراد خصوصا افراد مسن،  براســاس الگوی ارتباط موثر، ا
وقتی احســاس کنند دائــم به آنهــا دســتور داده می شــود که 
کنش مطلوبی از خود نشان  چه کاری را باید انجام دهند، وا
نمی دهنــد. ســعی کنیــد از گفتــن عباراتی چــون شــما که به 
مخاطــب احســاس غیرصمیمی بــودن القاء می کنــد و در پی 
آن دســتورالعمل مشــخصی می آیــد پرهیز کنید. بــرای مثال 
جمالتی چون: شــما امــروز بایــد ورزش کنید. شــما بایــد دارو 
خود را بخوریــد. این حــس را در فرد ســالمند ایجــاد می کنید 
که از خود هیچ اراده و اختیاری ندارد و این دســتورات منظم 
و همیشــگی که با اجبار همراه اســت احتمال دارد باعث بروز 
کنــش منفــی شــود و فرد بــه روشــی پاســخ دهند کــه منجر  وا
بــه ایجــاد مشــکالت رفتــاری ماننــد مشــاجره، اجتنــاب، یــا 
مانعتراشــی  شــود. پــس بهتــر اســت بــرای انتقــال پیام هــا از 
عباراتــی اســتفاده کنید کــه بــا صمیمانه تــر هســتند و حالت 
آمرانــه و دســتوری ندارنــد. مثــال بگوییــد: مــن امروز به شــما 
کمــک می کنــم ورزش کنیــد. لطفــا بیایید بــا هم این ســوپ 
را تمــام کنیم. این نــوع جمــالت، ســالمند را وادار می کند که 
نســبت به آنچه باید با کمک شــما انجام دهد پذیراتر باشد، 
بیشــتر به حرفتــان گــوش دهــد و احتمــال تنــش و امتنــاع را 

کاهش یابد.

     چند گزینه را پیشنهاد دهید
بســیاری از افراد ســالمند تمایل به حفظ احســاس اســتقالل 
دارند. این احســاس ممکن اســت به ویــژه هنگامی اهمیت 
محدودیت هــای  احســاس  خــود  در  ســالمندان  کــه  یابــد 
جســمی و ذهنــی کنند، امــا هنــوز هــم آرزوی راه هایــی برای 
حفــظ اســتقالل و کنتــرل امــور زندگــی خــود را دارنــد. بــرای 
داشــتن ارتباط موفق و موثر بــا ســالمند، در مورد امــور روزانه 

با او مشــورت کنید و برای پاســخ به ســواالت چند گزینه  ارائه 
دهید. این کار می تواند به سادگی پرسیدن اینکه برای ناهار 
گزینه الف یا ب را انتخاب  کند، ســاده باشــد. داشتن توانایی 
کنترل و انتخاب می تواند برای فرد ســالمند احساس اعتماد 
به نفس، عزت و اطمینان بیشــتری ایجاد کند، زیرا سالمند 

قدرت ادامه زندگی را در خود احساس می کند.

     در ابراز باورها و عقاید همراهی کنید
همه افــراد بــرای خــود ارزش هــا، باورهــا، دیدگاه هــا و عقاید 
خاصی دارند کــه به آنها پایبند هســتند و احتــرام می گذارند. 
ایــن ویژگــی در ســالمندان بــه دلیــل عــدم مشــغله فکــری و 
جسمی پررنگ تر است. برای برقراری ارتباط موفق و موثر در 
این خصوص قبل از هر چیز الزم است که فرد سالمند را درک 
کنید و با وجود همه ســختی ها به اعتقادات و دیدگاه های او 
احتــرام بگذارید. امروزه جوامع بشــری دســتخوش تغییرات 
بســیاری شــده اند؛ کــه نتیجه ایــن تغییــرات ایجاد شــکافی 
عظیــم میــان ارزش هــا، باورهــا و دیدگاه های قشــر جــوان و 
ســالخورده اســت. با وجود چنین شــرایط اجتنــاب ناپذیری 
گــذاردن و توجــه بــه  تــالش بــرای درک ســالمند و احتــرام 
اعتقــادات و نگرش هــای او می توانــد راه گشــا باشــد و یــک 
ارتباط موثــر و موفــق را ایجاد کنــد، ارتباطی که این شــکاف 

نسلی را نیز تا حدودی هموار سازد.

     از ارتباط تماسی استفاده کنید 
موثــر  ارتبــاط  برقــراری  روش هــای  ابتدایی تریــن  از  یکــی 
استفاده از ارتباط تماسی اســت. نوازش کردن، لمس کردن 
و بوسیدن از جمله ارتباطاتی اســت که بسیاری از سالمندان 
ع  از آن محرومنــد. در برقــراری ارتباط با ســالمندان از ســه نو

ارتباط تماسی استفاده کنید:
•  تماس عاطفی: لمــس محبت آمیز یکــی از نیازهای اولیه 
هر انســانی اســت. مثال وقتی که پدربزرگ یــا مادربــزرگ را در 
آغوش می گیرید و آنها را می بوسید. محبت، تفاهم، اعتماد، 
امید و عالقه را می توان با در آغوش کشــیدن و بوســیدن ابراز 
گرد یا با نگه داشتن دستی لرزان در دستی قوی وجود امنیت 

را به سالمند منتقل کرد.
•  تماس حمایتی: کمک به سالمندان برای ایجاد سهولت 
در انجــام کارهایــی کــه عالقه مند هســتند خودشــان انجام 
دهند ولــو بــه آهســتگی و با ســختی تمــاس حمایتی اســت. 
مثال وقتی برای کمک به ســالمند دســتتان را به سوی او دراز 
می کنید، یــا اجــازه می دهیــد با تکیــه بر شــما پله هــا را پایین 
بیایــد یــا بــرای بلنــد شــدن از زمیــن کمکــش می کنیــد نوعی 

تماس حمایتی است.
کنشــی: ابــراز ادب و احتــرام بــا دســت دادن یــا  •  تمــاس 
گــذاردن دســت پشــت ســالمند بــرای تســهیل در راه رفتــن و 
تعارف کــردن و توجه بــه تقدم بــرای ورود یا عبــور از جایی با 
ع از ارتباط تماسی  اشاره دســت تماس کنشــی اســت. این نو
باعث افزایــش اعتماد بــه نفس و عــزت نفس در ســالمندان 
شده و می تواند سرآغاز مناســبی برای ایجاد یک ارتباط موثر 

و موفق میان شما و فرد سالمند باشد.   

وز  سالمندان امر
وز  جوانان دیر

هستند. آنها تا 
چند سال قبل 

مسئولیت یک 
زندگی را عهده دار 
بوده اند و پذیرش 
کم توان یا  اینکه 

ناتوان شده اند 
بسیار دشوار 

است. پس هرگز 
به جای ایشان 
ید  تصمیم نگیر

بلکه در مورد 
بوط  اقدامات  مر

به سالمند، به 
جای اعمال 
سلیقه و نظر 
خود یا پاسخ 

احتمالی، نظرش 
را واضح و شفاف 

بپرسید.
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     حسادت به کودکان 
حســادت یکــی از ویژگی های ناپســند انســانی اســت. میزان 
ایــن ویژگی در افــراد با توجــه به عوامــل تربیتی، شــخصیتی 
و... متفاوت اســت و همین تفاوت باعث شــده تــا این حس 
گر فرد نتواند حســادتش را  در برخی افراد برجســته تر باشــد و ا

غ همسایه برایش غاز است. کنترل کند، همیشه مر
همــه مــا در طــول زندگــی بــا افــراد حســود برخــورد کرده ایم، 
کودکان نیز از این قاعده مســتثنا نیســتند، برخــی از کودکان 
نســبت به هم ســن و ســاالن خود حســادت می کنند. تجربه 
نشــان داده اســت در اغلب موارد آنهــا اعتماد بــه نفس کافی 
برای انجام کارها را ندارند و با حســادت سعی در از بین بردن 

دیگران و استعدادهای آنها دارند. 
گر کنترل نشــود در آینده ای نزدیک  مسلما این روش و رفتار ا
باعــث می شــود آرامــش کــودک از بیــن بــرود، کینه تــوزی و 
دشــمنی نســبت به همســاالن و همنوعــان در او زنده  شــود و 

شخصیتی خودآزار و دیگر آزار داشته باشد. 
به همین جهت بــرای دوری از اینگونه احساســات منفی که 
منجر به انجام رفتارهای آزارگرانه می  شــود و مانعی بر سر راه 
ارتبــاط برقــرار کــردن کودک بــا دیگر همســاالنش اســت باید 
راهکارهای مهار احساس حســادت و ایجاد اعتماد به نفس 

را به او آموخت.

     گوش دادن به دوستان
کــه بــه  کنــد  کــودک بایــد ایــن توانایــی را در خــود تقویــت 
صحبت های دیگــران خوب گوش دهد. با ایــن کار عالوه بر 
احتــرام گذاشــتن و اهمیت دادن به شــخص مقابــل، باعث 

دوام این دوستی اش خواهد شد.   

کاوی کند، نقاط  شخصیت خود را به درســتی، در آرامش وا
قوت و ضعف، دلبســتگی ها، عالقه مندی ها و توانایی های 
خود را بدانــد و آن را فهرســت کنــد. پــس از آن گزینه شــغلی 
پیش رویش را با دقت تمام مورد بررســی قرار دهد و با توجه 
بــه هــر دو مــورد مناســب ترین و بهتریــن گزینــه را انتخــاب 
کند. فرامــوش نکنیــد که پیــدا کردن مســیر شــغلی نوجوان 
ارتبــاط مســتقیم بــا نقــاط قــوت و ضعــف، عالقه مندی ها و 

توانایی های او دارد، پس از این مهم غافل نشوید.

     مناسب ترین راهنمای تحصیلی را برایش پیدا کنید
راهنمایان تحصیلی افرادی هســتند که اطالعات کامل و به 
روزی درباره رشــته های دانشگاهی و ارتباطشــان با مشاغل 
گر نوجوان شــما عالقه مند رشته یا حرفه ای  مختلف دارند. ا
روش  مناســب ترین  تحصیلــی  راهنمــای  اســت،  خــاص 
بــرای ســنجیدن صحت انتخابــش را بــه او نشــان می دهد. 
بــرای مثــال شــرکت در دوره هــای آموزشــی فوق برنامــه را 
بــه او توصیــه می کند تــا فرزندتــان در ایــن دوره  کوتــاه مدت 
بتوانــد مقــداری بــا رشــته یــا حرفــه مــورد نظــر آشــنایی پیدا 
 کنــد. همچنیــن راهنمایــان تحصیلــی اطالعات مفیــدی در 
خصوص رشــته های دانشــگاهی به نوجوانــان می دهند، از 
ســوی دیگر این امکان را فراهم می کنند تــا نوجوانان با افراد 
فعال در مشــاغل مختلف ارتباط بگیرند و واقعیت های کلی 
مربوط به رشــته ها و مشــاغل را با دورنمایی کلی درک کنند. 
شــغل های کارورزی و داوطلبانــه عالی ترین راه برای کســب 
تجربیات بــا ارزش اســت. فراموش نکنیــد، افــراد کارآزموده 
و کهنــه کار هــر چه قــدر هم کــه موفق باشــند بــاز هــم زمانی 
نوجوانی بوده اند با تجربه های کم و بســیاری از آنها از اینکه 
بخواهند به نسل بعدی کمک کنند تا شروعی جدید داشته 

باشند خوشحال خواهند شد.

     از انتخاب هایش حمایت کنید
والدیــن همیشــه حامــی فرزندانشــان هســتند، وقتــی فرزند 
نوجوان شــان تصمیمــی می گیــرد او را تشــویق و حمایــت 
می کننــد کــه رویاهایــش را دنبــال کنــد حتــی در صورتــی که 
کامــال  احتمــال بدهنــد تصمیــم فرزندشــان شــاید نتیجــه 
مطلــوب را بــه همــراه نداشــته باشــد. در چنیــن شــرایطی 
کــه بــه نوجوانتــان نشــان  مناســب ترین حالــت آن اســت 
دهیــد کــه بــا تمایــل و عالقــه او را حمایــت می کنیــد و در راه 
رســیدن بــه هدفــش بــا او همــراه و همــدل می شــوید. ایجاد 
چنیــن جــوی از فرزندتــان نوجوانــی موفــق، بــا اعتمــاد بــه 
نفــش، خــالق و خوشــحال می ســازد که از شکســت و شــروع 
دوبــاره هراس نخواهد داشــت. وقتــی در مقابــل تصمیمات 
او صبور و حمایتگر هســتید ســایه حمایت شــما این امکان را 
بــه او می دهد کــه بــدون تــرس تصمیم هــای بــزرگ بگیرد، 
بــه جلــو پیــش بــرود و از شکســت ها درس بگیــرد. هنگامــی 
کــه نوجوان تــان بــرای انتخــاب ســخت ترین تصمیم هــای 
اســت  کــردن  نــرم  پنجــه  و  دســت  حــال  در  زندگــی اش 
تشــویق و همراهــی شــما بــه او کمــک می کنــد بهترین هــا و 

مناسب ترین ها را انتخاب کند.   

کودکان در ســنین پایین بیشــتر عالقــه دارند کــه در معرض دید باشــند. ایــن رفتار در 
ارتباط کودکان با همســاالن خود نیز آشــکار اســت. در واقع زمانی که در جمع کودکان 
هم نوع خود هســتند؛ عالقه دارند که مــدام از آنها حرفی به میان آورده شــود و نظــر همه را به 
خود جلب کنند. مثال ممکن اســت که از دور رفتارهای بچه ها برای ما عــادی به نظر بیاید و از 
میزان احتــرام متقابل آنهــا به یکدیگــر حیرت کنیــم؛ اما پس از مدتی مشــاهده کنیــم که این 
رابطــه به دعــوا و بــروز خشــم و عصبانیت طرفین ختم شــده اســت. به طــوری کــه حتی چند 
ح می شود که چگونه  دقیقه بدون جروبحث کنار یکدیگر نمی مانند. در اینجا این سوال مطر

با کودکان رفتار کنیم که منجر به چنین اتفاقی نشود.

     همراهی و مشارکت
در ارتباط کودکان با همساالن الزم است که آنها با یکدیگر رابطه ای دوستانه داشته باشند. به 

این معنا که در کارهای مختلف بدون ایجاد سوءتفاهم و مشکل؛ با یکدیگر همراهی کنند.
 مثــال در بازی هــای کودکانه یکدیگــر را شــرکت دهند یا هنــگام غذاخــوردن با یکدیگر ســهیم 
شوند. این کار در آینده منجر به برقراری روابط اجتماعی بهتر توسط این کودکان خواهد شد.

     طرح موضوعی جذاب
برای ایجاد جو دوســتانه و صمیمی میان کودکان ابتدا الزم اســت کودک بداند برای برقراری 
ح یک موضوع که برای طرفین جذاب باشــد؛ گفتگوی خود را  ارتباط با دوســتانش باید با طر
شــروع کند. همچنین برای ایجاد صمیمیت باید آن را ادامه دهد و از پرداختن به موضوعات 

کسل کننده بپرهیزد.

     عصبانیت در هنگام برخورد با دیگر کودکان
یکی از دالیــل ارتباط برقرار نکــردن کودک با دیگر کودکان این اســت که بیشــتر بچه ها زمانی 
که حرفی خالف میل شــان زده می شود؛ رفتاری پرخاشــگر دارند. این رفتار آنها در سنین باالتر 
گر با خواسته منطقی  باعث بروز مشکالت بسیاری می شــود. بنابراین باید به آنها آموخت که ا
آنها مخالفــت شــد بــدون داد زدن، خشــونت و پرخاشــگری حــق خــود را بگیرنــد و بدانند که 

خشونت راه حل مشکالت نیست.

کثر والدین شــده، انتخاب مســیر شــغلی مناســب  یکی از مراحلی کــه امروزه دغدغه ا
بــرای فرزندشــان اســت که بی شــک موضوعــی چالــش برانگیــز و قابــل تامل اســت. 
پیشــرفت علم و تکنولوژی و تغییرات لحظــه بازارهای جهانی، فرآیند انتخاب مســیر شــغلی 
برای یک نوجوان را بســیار پیچیده تر از قبل کرده؛ دیگر داشتن اطالعات، معلومات یا تجربه 
گاهی از یک یا تعدادی شــغل یا رشــته تحصیلی به تنهایی نمی تواند راهگشــا باشــد، بلکه  و آ
توجه به رشــد لحظه ای نوآوری هــای تکنولوژیک، نوســانات اقتصادی، تغییــرات تقاضای 
بازار در برابر صنعت و هزاران عوامل دیگر باید ســنجیده و بررســی شــود، تا انتخاب بی نقصی 

باشد.  در ادامه راهکارهایی برای کمک به انتخاب مسیر شغلی نوجوانان می خوانید.

     کمک کنید براساس ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و عالیقش تصمیم بگیرد
مسلما شــما رویاها و برنامه های بزرگی برای نوجوان تان دارید، اما فرزندتان فقط از شما تاثیر 
نمی گیــرد. برنامه ریــزی، امیدهــا و آرزوهــای شــما آینــده و موفقیت هــای شــغلی او را تضمین 
گــر می خواهیــد فرزندتان مســیر شــغلی را ادامه دهــد که در کنــار موفقیت، بــرای او  نمی کند. ا
نشاط  آور باشــد قبل از هر اقدامی از او بخواهید ویژگی های شــخصیتی، توانایی ها و عالیقش 
گاهی از آنچه درباره خودش نوشته مســیر شغلی خود را انتخاب کند.  با دقت لیست کند و با آ
یادتان باشــد اینکه پزشــکی رشــته پردرآمدی اســت دلیــل منطقی بــرای انتخاب این رشــته 

نیست، خصوصا برای فردی که از مشاهده خون می ترسد.

     او را تشویق کنید نقاط ضعف و قوت خود را کشف کند
گر احســاس  انتخاب شــغل نبایــد براســاس حدس و گمان یا ســالیق شــخصی انجام شــود. ا
می کنیــد فرزندتــان در تصمیم گیری مردد اســت اولین قــدم برای کمــک به او این اســت که 

کودݡکان و 
اجتماعی ارتباط 

شناخت ترݡکیب 
عالقمندی و توانمندی

چه کنیم که فرزندمان
با همساالنش دوستی کند؟

کمک به نوجوانان برای انتخاب مسیر شغلی آینده
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     قدم زدن
وقتی بــا احســاس بی حوصلگی و خســتگی مواجه هســتید، 
انــرژی و  افزایــش  قــدم زدن و راه رفتــن می توانــد باعــث 
گــر  هوشــیاری در شــما شــود و بی حوصلگــی را از بیــن ببــرد. ا
امــکان خــروج از منــزل را داریــد و فضــای ســبزی نزدیــک 
منزلتــان هســت، به آنجــا برویــد و بــه آرامی قــدم بزنیــد و اما 
گــر چنیــن امکانــی را در اختیــار ندارید، یک مســیر مســتقیم  ا
را در خانــه برای خود مشــخص کنیــد و چند دقیقــه در طول 
این مســیر قــدم بزنیــد. ایــن کار حــس شــادابی را به شــما باز 

می گرداند.

     پیاده  روی تند
ایــن ورزش هیچ وقــت بد نیســت، حتــی زمانی که خســته و 
بی حوصله هســتید. نیــم ســاعت پیاده روی ســریع به شــما 
کمک می کند تا آرامش، انرژی و ســرزندگی از دست رفته تان 
را مجددا به دست بیاورید. پیاده روی به عنوان یک ورزش 
ج از خانه قابــل انجام  ســبک که هــم در خانــه و هــم در خــار
کنــار بازگردانــدن انــرژی و شــادابی می توانــد بــه  اســت، در 

شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از مشاغل به دورکاری رو بیاورند، بسیاری از 
ج از خانه برای تعداد زیادی  کالس ها و دوره های آموزشی آنالین شــدند و فعالیت خار
از مردم محدود شــد. محدودیت های پیش آمده عاملی شــد تا خیلی ها برنامه  ورزشی شان را 
کتفــا کننــد. انجــام  حــذف کننــد یــا آن نادیــده بگیرنــد و فقــط بــه کارهــای عــادی روزمــره ا
فعالیت هــای روزمــره و تکــراری در دراز مــدت می توانــد باعــث ایجــاد ضعــف، خســتگی و 
بی حوصلگی شود و بروز چنین مشــکالتی می تواند بر روح و روان و جسم فرد تاثیر منفی به جا 
بگــذارد. در ادامــه راهکارهــا و تمرینات ورزشــی ســاده ای را آورده ایــم که می تواند خســتگی و 

بی حوصلگی ناشی از کبود فعالیت را تا حدودی از شما دور کند.

     داشتن یک برنامه مدون
برای تمــام کارهایتان یــک برنامه ریزی مدون داشــته باشــید. هــدف از نوشــتن برنامه ریزی 
ج شــده در برنامه ریزی انجام دهید،  این نیســت که تمام کارهایتان را دقیقا طبق ساعات در
بلکــه می توانید امــوری چــون خــواب، مطالعــه، ورزش و کار هــای روزمــره را بر اســاس نظم و 
برنامه ریــزی، تا حدی ســامان دهید و همین کار باعث می شــود تا هر کاری ســر جای خودش 
انجام شــود و فراموش یا حــذف نشــود. برنامه ریزی مــدون انگیزه شــما را برای انجــام کارها 

افزایش می دهد و شما را از بالتکلیفی و بیکاری که عامل اصلی بی حوصلگی است دور کند.

     مطالعه کردن
یکی از کارهایی که می تواند در زمان فراغت و بی حوصلگی انجام شــود مطالعه است. امروزه 
اپلیکیشــن، ســایت ها و برنامه هــای زیــادی ایجاد شــده اند کــه کتــاب و متون بــا موضوعات 
متنوع را به صــورت رایگان یا با هزینــه ناچیز در اختیــار عموم قرار می دهنــد. موضوعات مورد 
عالقه تان را لیســت کنید و در زمان های فراغت مدتی از وقت خود را بــا مطالعه پر کنید. برای 
کنده و نامنظم خودداری کنید. مطالعات  داشتن نتیجه ای مطلوب سعی کنید از مطالعه پرا
مشخص و با برنامه ریزی منظم حتی برای مدت زمانی کوتاه می تواند شما را با دنیایی جدید 

آشنا کند و عالقه شما را نسبت به مطالعه افزایش دهد.

تناســب اندام شــما نیز کمــک کنــد. همچنین بــرای کاهش 
اســترس، زمانی کــه پیــاده روی می کنیــد می توانیــد به یک 

موسیقی خوب نیز گوش دهید.

     دوش گرفتن
دوش گرفتــن بــا آب ولــرم راه حلــی بســیار مفیــد و ماثــر برای 
گــر  رفــع بی حوصلگــی، خســتگی و خواب آلودگــی اســت. ا
کنیــد بــا آب تقریبــا ســرد و یــا  امکانــش وجــود دارد، ســعی 
ولرم دوش بگیریــد. دوش گرفتــن با آب ولرم به شــما کمک 
می کند تا انرژی از دســت رفته را به دســت بیاورید و احساس 

بی حوصلگی و خواب آلودگی از شما دور می شود.

     حرکت دوچرخه
یکی از کارهــای که در زمان بــی حوصلگی می تواند راهگشــا 
باشــد حرکــت دوچرخــه اســت. وقتــی کــه حوصلــه باشــگاه 
رفتن نداریــد و یا بــه دلیل کم بــودن فعالیت بدنی احســاس 
خمودگی می کنید، بهترین کار این است که حرکت دوچرخه 
ثابــت را بــه آرامــی انجــام دهیــد. بــرای انجــام ایــن حرکــت 
ورزشــی روی زمیــن دراز بکشــید کمــر و پاهایتــان را بــا کمک 
دســت ها کمی به ســمت باال بکشید و چهار ســت پنج دقیقه 
دوچرخه بزنید. این حرکت ورزشی به شما کمک خواهد کرد 
تا اســترس تان کاهــش پیــدا کــرده و آرامش کســب کنید. در 
حقیقت دوچرخه زدن یک ورزش عالی و مناسب اشخاصی 
اســت که از درد مفاصل رنج می برند. ایــن ورزش به افزایش 

انعطاف پذیری استخوان ها نیز کمک می کند.

     حرکات کششی دست و پا
بعضــی مــا بــه دلیــل نــوع حرفه مــان مجبوریم ســاعت های 
متمــادی وقــت خــود را پشــت میــز یــا کامپیوتــر بگذرانیــم. 
کــم  تحرکتــان  و  می نشــینید  کامپیوتــر  پشــت  دائــم  گــر  ا
اســت، تمرینــات و حرکات کششــی همچون کشــش دســت 
کنــد تــا احســاس خســتگی،  و پــا می توانــد بــه شــما کمــک 
خواب آلودگــی و بی حوصلگــی را از خــود دور کنیــد. حــرکات 
کششــی را بــرای پنج تــا هشــت دقیقــه در جهــت عقربه های 
ســاعت و بالعکس، به صورت آرام انجام دهید. این حرکات 
می تواند جریان خون را در بدن شــما بهبود بخشد، عضالت 

شما را نرم و از گرفتگی آنها جلوگیری کند.

     طناب بازی
شــاید کمــی خنــده باشــد امــا طنــاب بــازی یــا انجــام حرکت 
پریدن ممتــد و آهســته به شــما کمک می کنــد تا تا احســاس 
گر  خســتگی، خواب آلودگی و بی حوصلگی از شــما دور شود. ا
از کارهای روزمره یا پشــت میز نشــینی خیلی خسته هستید، 
بهترین گزینــه برای شــما طناب بــازی یا پریدن اســت. این 
حرکــت ورزش را بــه دو شــکل می توانیــد انجــام دهیــد. در 
شــکل اول می توانید با اســتفاده از طناب یا بدون آن دو ست 
ده تایــی طنــاب بزنید و یــا صاف بایســتید، بــا یک پا بــه جلو 
جهش کنید و دوباره با پای دیگــر همین حرکت را تکرار کنید 

تا بدنتان ریلکس شود.   

ین  یکی از بدتر
دشمن های 

ون  که از در انسان 
خود او سر منشأ 
می گیرد، تنبلی 

و بیکارگی و تن 
کار ندادن و  به 

کار ندادن  دل به 
است، باید با این 

زه  دشمن مبار
گر انسان  کرد...  ا

بر تنبلی خود 
غلبه پیدا نکند 

و تنبلی بر انسان 
کم بشود در  حا
که  هر میدانی 
وظیفه او را فرا 

بخواند، انسان در 
آن میدان حاضر 

نخواهد شد راهکارهای طالیی برای 
بی حوصلݡگی با  مقابله 

بی حوصلݡگی
کلید هر بدی است

از جمله هشــدارهایی که در فرهنگ دینی بســیار به 
چشــم می خــورد و مســلمانان را نســبت بــه آن بیدار 
باش داده اند، موضــوع تنبلی و بــی حوصلگــی و کوتاهی در 
َک َو اْلَکَســَل َو  ــا کار اســت. امــام باقــر ؟ع؟ مــی فرماینــد: »إّیَ
ُهَما ِمْفَتاُح ُکّلِ َشــّرٍ ... َمْن َکِســَل َلْم ُیــَؤّدِ َحّقا َو َمْن  َجَر َفِإّنَ الّضَ
« از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا  َضِجَر َلْم َیْصِبْر َعَلی َحّقٍ
که این دو کلید هر بدی اســت و کســی که تنبل باشد حقی را 

نگذارد و کسی که بی حوصله باشد بر حق شکیبایی نورزد.
َک َو اْلَکَســَل  ــا در روایــت دیگــر امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »إّیَ
ْنَیــا َو اآلِخَرِة  ــَک ِمــَن الّدُ ُهَمــا َیْمَنَعاِنــَک ِمْن َحّظِ َجــَر َفِإّنَ َو الّضَ
« از تنبلــی و بــی حوصلگــی بپرهیــز، زیرا کــه ایــن دو خصلت 
تــو را از بهــره دنیــا و آخرت بــاز می دارنــد. انســان های تنبل و 
بی حوصلــه و سســت اراده نــه از دنیــا بهــره ای می برنــد و نــه 
از آخــرت طرفــی خواهنــد بســت. از ایــن رو امام صــادق ؟ع؟ 
گر می خواهید به خیر دو جهان دســت  هشــدار می دهند که ا

یابید تن پروری و تنبلی و سستی را از خود دور کنید.
مقام معظم رهبری در تبیین این واقعیت اشاره می کنند که: 
»یکــی از بدترین دشــمن های انســان کــه از درون خود او ســر 
منشأ می گیرد، تنبلی و بیکارگی و تن به کار ندادن و دل به کار 
گر انســان بر  ندادن اســت، باید با این دشــمن مبارزه کرد...  ا
کم بشود در هر  تنبلی خود غلبه پیدا نکند و تنبلی بر انسان حا
میدانی که وظیفه او را فرا بخواند، انسان در آن میدان حاضر 
نخواهد شد. پس اولین دشــمن، تنبلی و راحت طلبی انسان 
اســت، آن کســی که تن به درس، تن به کار، تن بــه عبادت، 
گــون خانوادگــی و اجتماعــی نمی دهد و  تن بــه وظایــف گونا
گر دشمن او را  تسلیم تنبلی می شــود، نمی تواند ادعا کند که ا
از بیرون تهدید کند خواهد توانست بر آن دشمن پیروز شود.«

انسان هایی که بی حوصله و سســت اراده و دون همت و تن 
گونی پیدا می کنند کــه در روایات  پرورند گرفتاری هــای گونا
بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت. امــام علــی ؟ع؟ فرمود: 
َواِنــی« یکــی از عوامــل محرومیــت  »ِمــْن َســَبِب اْلِحْرَمــاِن الّتَ
َواِنی ِإَضاَعٌة« سستی  سستی )در کار( اســت. و نیز فرمود: »الّتَ
و اهمــال در کار نابود کننــده )عمر و فرصت( اســت. در جای 
ُد اْلَکَســُل« از سســتی اســت که 

َ
َواِنی َیَتَوّل دیگر فرمود:»ِمَن الّتَ

تنبلی زاییده می شــود. پیشــوایان دینی در البــالی نیایش و 
دعاهایشان از صفت کســالت و تنبلی و بی حوصلگی به خدا 
ُعوُذ 

َ
ــی أ ُهّمَ ِإّنِ

َ
پناه می بردند امام ســجاد؟ع؟ می فرمایــد: »الّل

ِبَک ِمَن اْلَهّمِ َو اْلَحَزِن َو اْلَعْجِز َو اْلَکَســِل« بار خدایا، من از غم 
و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم.   
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می دهد. در واقــع زنجبیل بــا ترکیبــات ضدالتهابی کــه دارد 
باعــث کاهــش انقبــاض مجــاری تنفســی و بــاز شــدن آنهــا 
می شــود. برای تســکین ســرفه می توانید یک تکــه زنجبیل 
تازه یا خشک شــده را در مقداری آب جوش بریزید و بگذارید 
دم بکشــد. این چای را می توانید با شربت عسل و لیمو ترش 

مخلوط و میل کنید.

     آویشن
خــواص  دلیــل  بــه  آویشــن  باســتانی  ادیــان  از  بعضــی  در 
گیــاه خاصیــت  بــود. ایــن  کــه دارد، مقــدس  شفابخشــی 
کســازی بــدن از  کتریایــی و ضدقارچــی دارد و باعــث پا ضدبا
انــواع میکروب هــا و عفونت هــا می شــود. همچنین آویشــن 
خاصیــت خلــط آور و ضــد اسپاســم دارد. بــه همیــن دلیل در 
تســکین ســرفه به خصــوص ســرفه های ناشــی از آســم موثر 
اســت. بــرای بهره منــد شــدن از خــواص بــی نظیــر آویشــن، 
مقــداری از برگ هــای خشــک شــده آن را در یــک لیــوان آب 
جوش بریزیــد. بگذارید چند دقیقه دم بکشــد. ســپس آن را 

صاف کنید و بنوشید.

     دانه به
کتریایــی قوی  دانه هــای میــوه به عــالوه بــر خاصیــت ضدبا
دارای موســیالژ یا همان لعاب اســت. وجود موســیالژ در دانه 
به، آن را به یــک خلط آور و ضد التهاب مهــم تبدیل می کند. 
برای درمان سرفه، دانه های به را در مقداری آب بخیسانید 
و بگذارید لعاب بیندازد. ســپس این آب لعاب دار را بخورید. 

می توانید دانه را در دهان تان هم بگذارید و آن را بمکید.

     ریشه گیاه شیرین بیان
ریشه گیاه شــیرین بیان یک داروی قدیمی برای سرفه و گلو 
درد اســت و فوایــد بســیاری برای درمان مشــکالت تنفســی، 
عفونت های پوســتی و اختــالالت کبدی داشــته و همچنین 

به آرامش سرفه و برونشیت کمک می کند.   

سیستم تنفسی انسان با تغییر فصول تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به گونه ای که ممکن 
اســت فرد دچار سرفه یا ســرماخوردگی شود. ســرفه خشک ممکن اســت در اثر شرایط 
مختلفی مانند آلودگی های محیطی و آلرژی ایجاد شــود، در حالی که سرفه مرطوب می تواند 
کتریایی یا ویروســی باشــد. با توجه به شــیوع اپیدمــی کرونا کــه عمدتا به  به دلیل عفونــت با
سیســتم تنفســی ما حمله می کند، تقویت سیســتم ایمنــی بدن اولیــن و بهترین راهــکار برای 

حفظ سالمت و جلوگیری از ابتال به بیماری است.
 در طب سنتی گیاهان شــناخته شــده ای وجود دارند که دارای خواص تعدیل سیستم ایمنی 
بدن هســتند؛ گیاهانی که به تقویت ایمنی بدن و افزایش مقاومــت در برابر بیماری ها کمک 
کســازی می کند و در درمان سرفه های خشک و مرطوب  می کند و سیستم تنفسی بدن را نیز پا
و تسکین فوری سرفه اثرگذار هستند. در ادامه برخی از گیاهان دارویی ضدسرفه را آورده ایم. 

     قدومه
قدومه گیاهی دارویی  اســت که با قــرار گرفتن در آب گــرم حالت ژالتینی پیــدا می کند. حالت 
ژالتینی این گیاه باعث نرم شــدن و تســکین درد گلو و کاهش ســرفه می شــود. برای استفاده 
از ایــن گیــاه یــک قاشــق چایخــوری قدومــه را در یــک لیــوان آب جــوش بریزیــد، روی لیوان 
را بپوشــانید تا حــرارت آب کاهش نیابــد و دانه هــای قدومه حالــت ژالتینی پیدا کننــد، پس از 

لعاب دار شدن آن را نوش جان کنید.

     چهارتخمه
چهارتخمه مخلوطی از چهار گیاه بارهنگ، قدومه، تخم شــربتی و بالنگ است. این ترکیب 
معجزه آســا بــرای درمــان گلــودرد، ســرماخوردگی و ســرفه بــه کار می رود. بــرای خــوردن این 
معجون باید یک قاشق چایخوری چهارتخمه را در یک لیوان آب جوش بریزید و چند دقیقه 

بعد آن را نوش جان کنید.

عسل و لیمو ترش
مخلوط عســل و آب لیموی تــرش می تواند هر نــوع بیمــاری عفونی و خصوصا ســرماخوردگی 
و ســرف را درمان کند. یکــی از دالیل اصلی ســرفه، ایجاد مخــاط در اثر التهاب اســت. در واقع 
سرفه، راهی برای دفع مخاط ترشح شده اســت. برای کاهش سرفه و التهاب مجرای تنفسی 

می توانید از مخلوط عسل و آب لیموی ترش در یک لیوان آب ولرم استفاده کنید. 

     زنجبیل
زنجبیل به دلیل خاصیت ضدالتهابی اش ســرفه های خشک ناشــی از آلرژی و آسم را کاهش 

کاهش سرفه
یی و با گیاهان دار

در بخـش تاریـخ ایـن شـماره از مجلـه مهر و مـاه؛ به برخی رخدادهـا و حوادث 
گـر حدیـث و مناجـات«،  تاریخـی مصـادف بـا بهمـن مـاه پرداخته ایـم. »احیا
»مبارزه با بریتانیا با دست های خالی«، »نابغه جوان جنگ«، »اسام تنها راه 

تقویم تاریخحـل اسـت« و »آرزوهـای بـزرگ آقای نویسـنده«.
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مبتنی است. بنابراین حســن البنا باور داشت که مسلمانان 
عماًل دین را از سیاســت جــدا کرده اند و این جدایــی به تعبیر 
وی نخستین گام سســتی و منشأ فســاد بود. از دیدگاه وی، 
راهی برای خروج از این وضع جز با برپایی حکومتی اسالمی 

وجود نداشت.
کید بر  همچنیــن یکــی از مؤلفه هــای مهــم اندیشــه البنــا، تا
وحدت فرق اسالمی، به ویژه وحدت شیعی و سنی بود که تا 
امروز در گفتمان اخوان المسلمین حفظ شــده است. به نظر 
البنا، کمال مطلوب اســالمی در نخســتین نســل مســلمانان 
غ از  نهفته بود؛ دوره ای که اصول قرآن مراعات می شــد و فار

ملیت ها، اسالم تنها ملیت محسوب می شد. 
این مصلح اجتماعی تمام مسلمانان را یک »امت« و کشورهای 
مســلمان را تنهــا یــک کشــور می دانســت. وی می گفــت کــه 
جامعــه اســالمی دچــار یــک بحــران هویــت اســت. او هویــت 
اصیل و ریشه دار کشورهای مســلمان را اســالم و آموزه های آن 
می دانست و به همین دلیل، شعار اصلی این جمعیت با عنوان 

»اسالم تنها راه حل است« کماکان تکرار می شود. 
حکومــت مصــر اخــوان المســلمین را بزرگتریــن خطــر بــرای 
پادشاهی این کشور تشــخیص داد، بنابراین دولت ُنقراشی 
پاشــا نخســت وزیر این کشــور تمام وقت خود را برای مبارزه 
با اخوان المســلمین صــرف کرد، البنــا تالش کرد با نخســت 
وزیر گفتگو کند اما موفق نشــد، وی تصمیم نخســت وزیر را 
برای انحالل اخوان، ناشــی از فشــار انگلیــس، صهیونیزم و 
آمریکا عنوان کرد و در پایان مقاله خود به نام القول الفصل، 
نوشــت که حکومت درصــدد ترور او اســت. پیش بینــی البنا 
صحیــح بــود و ســرانجام پــس از تــرور نقراشــی، مــوج تــرور 
اعضــای اخــوان بــه راه افتــاد و ســرانجام البنــا در 23 بهمن 

1327 به دست عوامل دولت، شهید شد.   

حســن البنــا بنیان گــذار جمعیــت اســالمی اخوان المســلمین را بایــد از مؤثرتریــن 
مصلحــان اجتماعــی و دینــی دنیــای عــرب به شــمار آورد کــه تأثیــر بســیار عمیقی بر 
ح گام های  اندیشه های اسالمی در سده 20 میالدی گذاشــت. او به عنوان اندیشمندی مطر
بزرگــی را در راســتای بیــداری مســلمانان و اعتــالی اســالم برداشــت. حســن بــن أحمــد بــن 
عبدالرحمان البنا بنیانگــذار جمعیت اخوان المســلمین در 21 مهــر 1285 در ناحیه بحیره در 
شــهر کوچک محمودیه دیده به جهان گشــود. البنا در ســال 1307 پس از پایان تحصیالت، 
معلم دولتِی شهر اسماعیلیه، که تحت تأثیر مستقیم اســتعمار انگلیس بود، شد. تقریبًا یک 
سال بعد، نخســتین هسته تشکیالت اخوان المســلمین و شاخه های آن در شــهر اسماعیلیه 

تکوین پذیرفت.
همچنیــن البنا بــرای عملــی کــردن آرمان هــای خود، یــک مســجد، و در کنــار آن آموزشــگاه 
اســالمی ِحرا را با شیوه آموزشــی خاص و نیز مدرســه »امهات المؤمنین« را برای آموزش دینی 
دختران احــداث کرد و بعدها، برای بســط افــکار و عقاید خــود، روزنامه ای به عنــوان اخوان 
المســلمین منتشــر کرد. تأســیس اخوان المســلمین نقطه عطفــی در زندگــی البنا بــود و از آن 
پس، زندگی او با ایــن جمعیت درآمیخت. با تأســیس اخوان المســلمین، البنــا فعالیت های 
خود را که شــامل احیای احکام و شــعائر مذهبی، مبارزه با فســق، فجــور، بی بند و بــاری و از 
میان بردن روحیه شــک و بی اعتقادی بود، گســترش داد. بــا تالش های مســتمر او، اخوان 
روز به روز گســترش یافت و شعبه های آن در شــهرهای مختلف از چهار شــعبه در سال 1308 

به هزار شعبه در 1327 رسید و شعبه هایی در فلسطین، سودان، عراق و سوریه نیز دایر شد.
کــرات الدعــوه و الداعیــه« حرکت خــود را اســتمرار راه ســید جمال  حســن البنــا در کتــاب »مذا
اســدآبادی و محمــد عبــده می دانــد؛ بنابرایــن وی پرچمــی را کــه اســدآبادی و عبــده در راه 
بیداری اســالمی، وحــدت مســلمین و مبارزه بــا اســتعمار خارجی و داخلــی بلند کــرده بودند، 
به اهتــزاز درآورد.  البنــا معتقد بــود، دین و دولــت جدایــی ناپذیرنــد و تثبیت آن و نیــز ترویج 
دعوت، مهم ترین اهداف برپایی نظام اســالمی اســت. دولت اسالمی بر ســه رکِن مسئولیت 
کم، وحدت امــت و احترام به اراده امت و اصول اساســی آن هم بر عدالــت، آزادی و جهاد  حا
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جنبش اسالمی 
به شهادت رسید

کســب اطالعــات از مناطــق  رفتــه رفتــه حســن باقــری بــا 
کار بازجویــی از اســرای عراقــی و  مختلــف جبهــه جنــوب، 
شناخت تجهیزات دشمن را در دستور کار خود قرار می دهد. 
اطالعاتی که حســن در همان ابتدای امر به فرماندهان ارائه 

می کند موجب می شود تا اعتمادها به او جلب شود.
اولین عملیاتــی که بــر پایــه اطالعات به دســت آمده توســط 
حســن باقــری انجــام می شــود و موجــب تقویــت روحیــه 
رزمنــدگان ایرانــی و تجربــه شــیوه های جدیــدی از نبــرد بــا 
عراقی هــا می شــود. شــهید باقــری در ادامــه فعالیت خــود  با 
اســتفاده از همه امکانات به جمع آوری اطالعات، نقشه ها و 
کالک های عملیاتی و شناســایی دقیــق محورهای عملیات 
پرداخت و این اســناد را به گزارش های سازمان یافته تبدیل 
کرد. پس از ایــن دوران حاال ایران می بایســت عملیات های 
بزرگتــری را طراحــی و اجــرا می کــرد. اولیــن ایــن عملیات هــا 
شکســت حصر آبــادان بــود. طراحی ایــن عملیات کــه ماه ها 
به طــول انجامیــد، منجــر بــه شکســت محاصــره آبــادان و 
آزادســازی بخش عظیمی از اراضی تحت تصرف عراق شد. 
در ایــن عملیات، حســن باقــری فرماندهــی محــور عملیاتی 

دارخوین و ماهشهر را به عهده داشت.
پــس از ایــن عملیــات بــود کــه فرماندهــان ایرانــی تصمیــم 
گرفتند روند عملیات ها را با ســرعت بیشتری پیگیری کنند. 
در همین راســتا حســن باقری دســت به کار طراحی عملیات 
دیگــری بــرای آزادســازی ُبســتان شــد. در ایــن عملیــات که 
طریق القــدس نــام گرفت حســن باقــری به عنــوان نماینده 
فرمانــده کل ســپاه در قــرارگاه مشــترک ارتــش و ســپاه حضور 
یافت و توان بــاالی خود برای هدایت عملیــات  فرماندهی را 

به نمایش گذاشت.
پــس از عملیــات بزرگــی که فتــح المبین نــام گرفت محســن 
رضایــی فرمانــده وقت ســپاه به حســن باقــری دســتور داد تا 
تمــام کارهای خــود را تعطیــل و شناســایی منطقــه عملیاتی 
بیــت المقــدس را آغاز کنــد. شــاید بتوان ایــن عملیــات را که 
در نتیجه آن خرمشــهر آزاد شــد ســخت ترین عملیات دوران 
زندگــی حســن باقــری دانســت. در ایــن عملیــات نیز حســن 
باقــری فرماندهــی قــرارگاه نصــر را به عهده داشــت  و بــاز هم 
ســخت ترین منطقه عملیاتی بــه این فرمانده جوان ســپرده 

شده بود.
جبهــه قــرارگاه نصــر شــرایط ســختی پیــدا می کنــد و تمامــی 
فرماندهــان ایــن جبهــه را ازدســت رفته می پنداشــتند. امــا 
حســن باقری آدمــی نبود که بــه این زودی ها تســلیم شــود. 
باالخره بــر اثر هدایت و فرماندهی حســن باقری و ایســتادگی 
نیروهای تیــپ 27، نیروهای دشــمن در خرمشــهر محاصره 
می شوند و خرمشهر آزاد می شــود. پس از آزادسازی خرمشهر 
حســن باقــری بــه قــرارگاه کربــال مــی رود. در ایــن دوران هم 
نقــش بــارزی در طراحــی و هدایــت عملیات های مســلم بن 
عقیل و محرم ایفــا می کند. باالخــره در روز 9 بهمن ماه ســال 
61 حســن باقــری در محــور عملیاتــی فکــه زمانی کــه همراه 
شــهید مجیــد بقایــی مشــغول شناســایی عملیــات والفجــر 
مقدماتــی بــود در ســنگر دیده بانــی بــر اثــر اصابــت خمپــاره 

به شهادت می رسد.   

حسن باقری را بسیاری به عنوان مغز متفکر اطالعات نظامی ایران می شناسند. او در 
نهم بهمن ماه سال 61 در محور عملیاتی فکه به شهادت رســید تا تاریخ ایران و دفاع 
مقدس یکی از بهترین هایش را از دســت بدهد. وی که در ســن 24 ســالگی وارد عرصه جنگ 
شــد، تنها ظرف مــدت 2 ســال توانســت بــه استراتژیســت بــزرگ جنــگ تبدیــل شــده و واحد 

اطالعات رزمی در سپاه و جنگ را پایه گذاری کند. 
حســن باقــری در 25 اســفندماه 1334، همزمان با ســوم شــعبان، میــالد امام حســین؟ع؟ در 
تهران به دنیا آمد. او در سال 1358 وی فعالیت خود را در سرویس فرهنگی و سیاسی روزنامه 
جمهــوری اســالمی آغاز کــرد. ورود حســن باقــری بــه عرصه خبــر موجب شــد تا اطــالع دقیقی 
از اوضاع کشــور در عرصه هــای مختلف به دســت آورد. از ســوی دیگر در همین زمان محســن 
ک در حال تشــکیل  رضایی با تحویل گرفتن ســه اتاق در ســاختمان ســابق اداره پنجم ســاوا
اطالعــات ســپاه بــود و به دنبال نیــرو می گشــت. روزی آیــت اهَّلل خامنــه ای با محســن رضایی 
تماس می گیــرد و جوانی را بــرای همکاری با اطالعات ســپاه بــه او معرفی می کنــد. این جوان 

همان حسن باقری است.
پس از آنکه محسن رضایی با حسن باقری صحبت می کند در او استعدادی عجیب می بیند، 
از همیــن رو بــا همــکاری در اطالعــات ســپاه موافقــت می کنــد و نــام حســن باقــری را بــرای او 

برمی گزیند و از همین جاست که نام غالمحسین افشردی به حسن باقری تغییر می کند.
فعالیت حسن باقری در اطالعات ســپاه ادامه دارد تا اینکه جنگ رســمًا آغاز می شود. با شروع 
جنگ تحمیلی عــراق، در روز اول مهرماه 1359، راهی جبهه های جنوب در خوزســتان شــد. 
در آن زمان هنوز اطالع دقیقی از حد پیشــروی نیروهای عراقی وجود نداشت. حسن با دستور 
محسن رضایی به مسئولیت اطالعات ســتاد عملیات جنوب منصوب می شود و از همان آغاز 
شــروع می کند به جمع آوری اطالعات و شناســایی از تمامــی مناطق جبهه جنــوب. این اقدام 

حسن در اصل آغاز تأسیس واحد اطالعات رزمی در سپاه بود.

نابغه ݣݣجوان ݣݣجنگ 
یادبود شهادت سردار حسن باقری 
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شـامل  مـاه  و  مهـر  مجلـه  از  شـماره  ایـن  ادب  و  فرهنـگ  بخـش  مطالـب 
»سـال  اسـت.  اسـامی  انقـاب  موضـوع  بـا  برجسـته  رمـان  هشـت  معرفـی 
گـرگ«، »کلـت 4۵«، »مفتـون و فیـروزه«، »بـرج قحطـی«، »اسـماعیل«، »تـاالر 
پذیرایـی پایتخـت«، »سـال های بنفـش« و »هـزار و یـک جشـن« عناویـن این 
کتابهاسـت. همچنین داسـتان کوتاهی از نادر ابراهیمی با عنوان فردا شـكل 

امـروز نیسـت را در ایـن بخـش می خوانیـد.  
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وز نیست فردا شکل امر
ل جا نمی شود خورشید به حجم تنگ غز
پذیرایی ݣݣݣدر ݣݣݣݣتاالر ݣݣݣݣپایتخت با کلت 45

افراد تحت تکفلشان با مجازات حبس رو به رو شوند تا زمانی 
که بتوانند بدهی شــان را تســویه کنند. تمام اعضای خانواده 
دیکنز بــه زنــدان »مارشــال ســی« منتقل شــدند، به جــز چارلز 

جوان که مجبور بود به کار طاقت فرسای خود ادامه دهد. 
بخشــی از محبوبیت مداوم دیکنــز از پرداخــت قدرتمند او به 
بی ثباتی و شکنندگی زندگی و همدردی عمیق این نویسنده 
با قربانیــان ایــن تزلــزل سرچشــمه می گیــرد. دیکنز بــا بهبود 
شرایط زندگی )او در اوایل دهه دوم زندگی فهمید که روزنامه 
نگاری فوق العاده توانمند اســت(، رنج ها و دردهای گذشته 
را به هیچ وجه به فراموشــی نســپرد و آنها را به شیوه ای بسیار 
مبتکرانه بــه کار گرفت. او همیشــه شــخصیت هایی خوب و 
مهربــان را در وضعیت هایی بســیار بد در جامعــه ویکتوریایی 
کار  کــه دیکنــز در آن  کارخانــه ای  انگلســتان قــرار مــی داد. 
می کــرد، در کتــاب »دیویــد کاپرفیلــد« از دریچه ذهــن دیوید 
جوان، پسری حســاس، باهوش و جذاب، توصیف می شود. 
دیکنز تالش می کند تــا مخاطب، خــود یا یکــی از عزیزانش را 
در موقعیت دیوید قرار دهد و می گوید: کســی مثل خودتان یا 

شخصی که دوستش دارید را در آن جا تصور کنید.
زمانی که دیکنز درباره خانه های کارگری )کمپ هایی برای 
کارگران که توســط دولت بــه منظــور حمایت از مســتمندان 
ایجاد شده بود( می نویسد، شخصیت الیور توییست را وارد 
آنها می کند؛ پســری که خانواده ای مرفه دارد اما به واســطه 
چنــد اتفاق تراژیــک، از آنهــا دور افتاده اســت. الیــور به هیچ 
کن در خانه های کارگری نیست، اما  وجه شبیه آدم های سا
آنجاســت تا مخاطبین، که در آن زمان اغلب افــراد توانمند 
گــر من جــای او بودم چه می شــد؟  بودنــد، از خود بپرســند: ا
دیکنــز از تجربــه خــود اســتفاده می کرد تــا حس همــدردی و 
توجه افــراد جامعه را به مشــکالت و رنج هــای دیگران جلب 
کند. او به جای گفتن اینکــه ببینید چقدر شــرایط برای آنها 
گــر در جــای آنها بودیــد، این شــرایط را  بد اســت، می گفت، ا
داشــتید. دیکنــز در روز 19 خــرداد 1249در 58 ســالگی در 

خانه اش درگذشت.   

چارلــز دیکنــز، مشــهورترین نویســنده در زبــان انگلیســی در طول قــرن نوزدهــم بود و 
همچنان هم بــه عنــوان یکــی از پرفروش تریــن نویســندگان در تمام اعصار شــناخته 
می شود. با این حال، زندگی چارلز دیکنز، خالق رمان های جاودانی همچون »آرزوهای بزرگ« 
و »دیوید کاپرفیلد«، در نویسندگی خالصه نمی شود. او از همان آغاز راه، عاشق اجرای نمایش 
بــود و از ســال 1858، رمان هایــش را بــا اجــرای خــود بــرای مــردم بریتانیــا و آمریکا بــه نمایش 
گذاشت. دیکنز همیشه امید دارد که توجه و عالقه مخاطبینش را به آسیب های جامعه ای در 
حال صنعتی شــدن جلــب کنــد: وضعیــت فاجعــه آمیــز کارگــران در کارخانه هــا، کــودکان کار، 
خودشیفتگی های آسیب زای موجود در اجتماع، تحقیر مسکینان، تقالهای پایان ناپذیر برای 

به دست آوردن پول و کاغذبازی های بی ثمر و دیوانه کننده دولت ها. 
دیکنز تصمیم گرفت آموزه هایش را از طریق ســرگرمی انتقال دهد چرا کــه او به خوبی فهمیده 
بــود آدم ها، چه بــه صورت فــردی و چــه گروهی، چه قــدر راحــت می تواننــد از رو به رو شــدن با 
درس های مهم و مشــکالت تفکربرانگیز زندگی روی برگردانند. دیکنز بــه این خاطر از اهمیت 
فــوق العــاده ای برخــوردار اســت کــه تــالش می کــرد بــرای زمانــه خــودش، کاری را بــه انجــام 
برســاند که برای زمانه کنونی، حیاتی و مبرم به نظر می رســد: این که چگونه می توان در مورد 

موضوعات جدی صحبت کرد اما همچنان جذاب و دلپذیر باقی ماند.
چارلز دیکنــز در 17 بهمــن 1190 در شــهر پورتســموث انگلســتان بــه دنیا آمــد. پــدرش، کارمند 
نیــروی دریایی بــود و آن ها مجبــور بودند به خاطــر انجام مأموریت هــای مختلــِف او، مدام به 
جاهای مختلفــی نقل مکان کننــد. آن هــا در ابتدا زندگــی مرفه و خوبی داشــتند اما با گذشــت 
مدتی، همیشــه حضور مشــکالت مالی را در کمین حس می کردنــد. چارلز در ده ســالگی مجبور 
ج نه چندان باالی  ج و مخار به ترک مدرسه شــد چون پدر و مادرش نمی توانســتند از عهده خر
آن برآیند. او برای کار در کارخانه ای به لندن فرستاده شد. بدیهی است که این اتفاق، تجربه 
خوشایندی برای چارلز نبود. او از حال و هوای کارخانه و انجام کارهای تکراری و بی پایان آن 

تنفر داشت و کارگران اطرافش نیز آدم های قلدر و بدذاتی بودند. 
پس از مدتی، پدرش نیز به خاطر بدهی دستگیر شد. در آن دوره، ممکن بود بدهکاران به همراه 

رگ وهای بز ز آر
آقای نویسنده

210 سال از تولد چارلز دیکنز گذشت
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فرهنگوادب

کلت 45 با  ݣݣݣݣپایتــــــخت  ݣݣݣݣتاالر  ݣݣݣدر  معرفی 8 رمان برجسته درباره انقالب اسالمیپذیرایی 

جریان انقالب اســالمی به رهبری حضــرت امام خمینی؟هر؟ با ابعاد و گســترده فراوانش چشــم انداز جدیدی 
پیش روی داستان نویســی گشــوده اســت و هــر گوشــه از آن ویژگی هایــی در خود دارد کــه می تواند دســتمایه 
بدیعی برای رمان و داســتان های کوتاه و بلند باشــد. کما اینکه در ســال های اخیر نیز این گونه بوده و آثــار متفاوتی در 
داستان نویسی با موضوع انقالب اســالمی داشــته ایم. به همین منظور و در دهه فجر انقالب اسالمی نسبت به معرفی 

تعدادی از کتاب های ادبیات داستانی با موضوع جریان انقالب اسالمی پردازیم:

مهدی بوشهریان

    مفتون و فیروزه 
داســتانی  ادبیــات  آن،  انتشــار  بــا 
انقالب اسالمی شــاهد انتشار یکی از 
شــاهکارهای خود در سی سال اخیر 
شد. شــاهکاری که هم در مضمون 
و شــیوه روایت و قصه پردازی و هم 
در محتــوا بــه ســاختار و شــیوه ای 
کرده است و بدون  نوین دست پیدا
شــک مخاطب خــود را شــگفت زده 
خواهد کرد. مفتــون و فیروزه رمانی 
دوجلــدی اســت و داســتان آن در 
حــال و هــوای ســال های پیــش از 
پیــروزی انقــالب اســالمی در شــهر 
مشــهد می گــذرد، بــرای نخســتین 
ح داســتانی فعالیت های  بار بــه شــر
شــهر  در  هنــری  فعــال  گروه هــای 
مشــهد کــه فعالیت آنهــا مــورد تائید 
مقام معظــم رهبری نیز بوده اســت 
در قالب یــک درام بلند می پــردازد. 
در ایــن رمــان و بــرای نخســتین بار 
مقام معظــم رهبری به عنــوان یک 
اســاس  بــر  و  داســتانی  شــخصیت 
اســتنادات تاریخی حضوری ویژه و 

قابل توجه دارد.

    سال گرگ 
»ســال گرگ« با پرداخت داســتانی، 
گروهــک  ایدئولوژیــک  تغییــر  بــه 
خلــق  مجاهدیــن  منحــوس 
داســتان  رمــان،  ایــن  می پــردازد. 
مجاهدیــن  ســازمان  در  انشــقاق 
اســت. ایــن ســازمان دارای نگاهی 
یــک  و  اســت  اســالم  بــه  التقاطــی 
انشــقاق موجــب دوتکه شــدن این 
ســازمان می شــود. تقــی شــهرام که 
شــاخه تئوریــک ســازمان را رهبری 
کنــار  را  اســالم  بــه  اعتقــاد  می کــرد 
می گــذارد و »ســال گرگ« قرار اســت 
ایــن مســئله را روایــت کنــد. در این 
اثــر تاریــخ، رمــان را بلعیــده اســت 
زیــرا رمــان پیــش از هــر چیــز زندگی 
انســان ها در موقعیت های تاریخی 
اســت و در »ســال گــرگ« عناصــری 
غایب است که عناصر اساسی رمان 
را شــکل می دهنــد و آن هــم زندگــی 

خصوصی شخصیت ها است.

    اسماعیل 
در  کــه  اســت  رمانــی  اســماعیل؛ 
راه آهــن  زیرخــط  و  شــهر  جنــوب 
شــکل می گیرد. با قهوه خانه ای که 
از اتفاقــات جدانشــدنی از منطقــه 
اســماعیل  اســت.  شــهر  جنــوب 
رمانــی اســت دربــاره انقــالب کــه بر 
شــخصیتی به نام اســماعیل متکی 
اســت. جوانی محجوب و ساده دل 
اما حســاس نســبت به شــرایطی که 
رژیــم پهلــوی بــر او و مــردم جنــوب 
اســماعیل  کــرده.  تحمیــل  شــهر 
پســری اســت بــا چشــمانی آبــی که 
پس از دیپلم گرفتن، کارمند بانک 
صادرات می شــود. بانــک صادراتی 
که گفته می شــود مؤسس و مالکش 
رژیــم  وابســتگان  و  بهایی هــا  از 
پهلــوی اســت. اســماعیل درکش و 
قوسی متوجه می شــود که درجایی 
که کار می کند، پسند دینش نیست؛ 
پس، بــه همــه خوشــی ها و آینــده و 
یک زندگی آرام و نســبتًا برخــوردار از 
مادیات پشــت می کند و از کار دست 
می کشــد. اینهــا همــه در شــرایطی 
است که عاشق هم شــده و در دلش 
غوغایــی از یــک توفــان جوانــی بــه 
پاســت. اســماعیل پــس از مدتی به 
مســجد روی می آورد. آنجا با جواد، 
مســئول کتابخانه آشــنا می شود. او 
هم کتــاب می خواند و هــم در کارها 
به جــواد کمــک می کند. اســماعیل 
که حــاال با بیشــتر وعاظ تهران آشــنا 
شــده، می کوشــد همیشــه خود را به 

جلسه سخنرانی آنها برساند. 

    تاالر پذیرایی پایتخت  
نویســنده در ایــن اثــر بــه وضعیــت 
از  بعــد  روســتایی  خانواده هــای 
انقــالب ســفید و مهاجــرت آنــان به 
تهــران و شــهرهای دیگــر پرداختــه 
و  فرهنگــی  تضادهــای  و  اســت 
اهالــی  و  روســتائیان  اجتماعــی 
شــهرها را مورد بررســی و تحلیل قرار 
ورود  نحــوه  بــه  و هم چنیــن  داده 
آنان به واقعه 15 خرداد سال 1342 
اشــاره می کند. ماجراهای داســتان 
ایــن کتــاب از 6 بهمــن ســال 1341 
ح انقالب ســفید آغاز  هم زمــان با طر
و در خالل آن بــه جریان های روابط 
ارباب  و رعیتی و انقالب رعیت علیه 
مهاجــرت  می شــود.  اشــاره  اربــاب 
روســتایی ها بــه شــهر و مشــکالتی 
کــه از ایــن مهاجــرت دامنگیــر آنهــا 
می شــود و مســائلی همچون اعتیاد 
و خــواری پذیری در شــهرها ازجمله 
موضوعاتی اســت کــه در رمــان تاالر 
پذیرایی پایتخت به آنها اشاره  شده 
است. وقایع این رمان که قبل از 15 
خرداد ســال 42 شروع شــده و وقایع 
انقــالب را به طور غیرمســتقیم مورد 
توجــه قــرار داده پیــش از پیــروزی 
انقــالب اســالمی و در ســال 53 بــه 

پایان می رسد.

    کلت ۴۵
حســام الدین  خــود  کــه  آن طــور 
مطهــری در چنــد جــا گفتــه اســت، 
این رمان بــرای آن نوشته شــده که 
نشــان بدهــد سیاســت چــه بالیــی 
گــر  ا مــی آورد.  آدم هــا  ســرزندگی 
می خواهیــد در ایــن روزهــا و در این 
فضــای  بــا  داســتانی  هــوا  و  حــال 
انقالب 57 بخوانید شک نکنید که 
این رمان انتخاب خوبی است. پدر 
و مــادر خانــواده فیــروزی از اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق هســتند و 
مشغول مبارزه با رژیم شاهنشاهی. 
دســتگیری آنها باعث بی سرپناهی 
پســر و دختر خانواده شــده و یکی در 
خانــواده ای مذهبی و انقالبی رشــد 
می کند و دیگــری در خانواده ای که 
پســر ارشدشــان از اعضای ســازمان 
مجاهدین اســت. و ایــن نهایتًا آنها 
را در دو جبهــه مخالــف قــرار داده و 
مجبــور می کنــد جــوری رفتــار کنند 
که شــاید تصــورش در ابتــدای رمان 

ممکن نباشد.

    سال های بنفش 
اثــری بســیار  »ســال های بنفــش« 
انقــالب اســالمی  جــذاب در حــوزه 
اســت. شــخصیت اول داســتان در 
دوران پهلــوی بــه خاطــر مبــارزات 
علیه رژیــم به زنــدان رژیــم طاغوت 
رفته و اتفاقاتــی در آن مکان برایش 
خ می دهــد. »ســال های بنفــش«  ر
اســت  روســتایی  پســری  داســتان 
کــه در حوالــی بنــدر  بــه نــام علــی 
شــاه )بنــدر ترکمــن فعلــی( زندگــی 
کالس پنجــم  کــه  می کننــد. علــی 
بــا  می کنــد،  تحصیــل  دبســتان 
روحانــی جوانی به نام ســید رســول 
که بــه روســتای آنهــا، خواجه نفس 
تبعیدشده، آشنا می شود. پدر علی، 
اوســتا ابوالحســن مــردی متدیــن و 
در  شــیعه  معــدود خانواده هــای  از 
علی رغــم  کــه  اســت  روستایشــان 
دیگــران، از ارتبــاط پســرش با ســید 
رســول جلوگیــری نمی کنــد و همین 
ارتباط و رفت وآمد، علی را به تدریج 
وارد فعالیت هــای سیاســی می کند، 
تــا آنجــا کــه رســمًا یکــی از مبارزیــن 
علیه حکومت پهلوی شده و توسط 
ک دستگیر و به 15 سال حبس  ساوا

محکوم می شود.

    برج قحطی 
این رمــان که روایتگر فضــای بومی 
شــهر یــزد اســت خــرده روایت هایی 
از عصــر قاجــار تــا ســال های منتهی 
به انقالب اســالمی را بــرای خواننده 
اتفاقــات  تمــام  می کنــد.  روایــت 
ایــن رمــان در شهرســتان یــزد روی 
می دهــد و خواننــده از همــان ابتــدا 
تکلیــف خــود را بــا مــکان داســتان 
می دانــد و پــس ازآن در جســتجوی 
ایــن  در  موجــود  گره هــای  ســایر 
کــه  اطالعاتــی  مــی رود.  داســتان 
نویسنده از یزد به خواننده می دهد 
گر  اطالعاتی دقیق است و خواننده ا
اندک اطالعی از پیشینه یزد داشته 
باشد تصاویر شــهر را مجسم خواهد 
کــرد. همچنیــن بــرای خواننــده ای 
که یزد را نمی شناســد نیــز این رمان 
دارد.  جالب توجهــی  اطالعــات 
حکیمیــان بــه بهانــه پرداختــن بــه 
انقــالب اســالمی بــه ظلــم حــکام و 
اشــاره کرده  یــزد  جائــر  خان هــای 
ج قحطی«  اســت. خواننــده در »بــر
صاحــب  افــراد  و  ســرمایه داران  بــا 
نفوذ یزد به بهانه های مختلفی که 
نویســنده در دل متن تراشــیده آشنا 
می شود و با خیانت هایی که در حق 
رعیت و یا احیانًا خدماتی که انجام 
داده انــد روبــرو شــده اســت. حضور 
اقشــار مختلــف در رمــان حکیمیان 

نیز چشمگیر است.

    هزار و یک جشن
روایتــی  و  ســاده  زبانــی  رمــان 
نظــرگاه  از  کــه  دارد  خوش خــوان 
اول شــخص مفــرد، از زبــان معلــم 
کــه خــود  روســتای چشــمه ســیبی 
نیــز بــرای ایــن جشــن دعوت شــده 
کــه  روایــت می شــود. معلــم روســتا 
نــوروز نــام دارد از یــک هفتــه قبل از 
برگــزاری ایــن جشــن در تاریــخ 23 
بهمــن 1329 داســتان خــود را آغــاز 
می کنــد. زمانــی کــه برگزارکننــدگان 
ایــن  بــرای شــرکت در  از او  جشــن 
مراســم وعده می گیرند، نقطــه آغاز 
رمــان اســت. دعــوت معلــم روســتا 
کــه رعیــت زاده ای بیش نیســت به 
مــذاق برخــی از افــراد بانفوذ روســتا 
نمی آیــد؛  خــوش  کدخــدا  به ویــژه 
به خصــوص اینکــه نــوروز به عنوان 
یک آموزگار الگوی بچه ها و والدین 
آن هــا در روســتا نیز شــده اســت. اما 
این همه ماجرا نیســت، نــوروز خود 
دلباختــه دختــر کدخداســت کــه در 
ادامه داســتان این راز از پــرده برون 
می افتــد. نویســنده پابه پــای ایــن 
جشــن، برگــزاری اش و حواشــی آن 
بــا  آن  درآمیختــن  بــا  و همچنیــن 
روســتا،  مــردم  زندگــی  ماجراهــای 
و  تلخی هــا  از  ملمــوس  تصویــری 
ایــن  مــردم  زندگــی  شــیرینی های 
منطقه ارائه می کنــد. مهم تر از همه 
کم بــر زندگی آنهــا را در  اینکه فقر حا
آن  ریخت وپاش هــای  بــا  قیــاس 
جشــن قرار داده و به شکلی نمادین 
کم بــر آن روزگار  از اوضاع واحــوال حا

ایران سخن می گوید.   

    نویسنده: محمد محمودی نورآبادی

    نویسنده: هادی حکیمیان

    نویسنده:   ابراهیم حسن بیگی

    نویسنده:   سعید تشکری

    نویسنده:  محمد علی گودینی

    نویسنده:  جواد  افهمی

    نویسنده:  امیرحسین فردی

    نویسنده:  حسام الدین مطهری



63 هبمن  1400     مشاره  6230 مشاره  30     هبمن  1400

ل به حجم تنگ غز
جا نمی شود 
خورشید

انقالب از نگاه شاعران

هنرمندان شاعر کشــورمان هم نوا با حرکت تاریخی مردم در قبل و بعد 
از انقالب بارها این حادثه عظیم تاریخ معاصر را به تصویر کشیده اند. از 
مضامین محوری شــعر انقالب می توان به تجلی ایثــار و مقاومت درجبهه های 
دفاع مقدس، پاســداری از وطن، دفاع از مستضعفین جهان، ایستادگی در برابر 
استبداد و اســتکبار و موعودگرایی نام برد. در ادامه برگزیده چند شعر از شاعران  

انقالب را به مناسبن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می خوانیم. 

    قیصر امین پور
آغاز شد حماسه بی انتهای ما

پیچید در زمانه طنین صدای ما
آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است

بر اوج قله های خطر جای پای ما
ماندند همرهان همه در وادی نخست

جز سایه ها نماند کسی در قفای ما
ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس

زین روی در قفاست همه سایه های ما
دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود

در این میانه گوی ستم، آشنای ما
بنگر چگونه عاطفه از دست می رود

گر ز پای نشینیم، وای ما ای وای ا

    علیرضا قزوه
شیطان تو امروز به جز ما و منی نیست

خود را بشکن عشق بجز خودشکنی نیست
عشاق تو بی سر به سرای تو رسیدند

عشاق تو را واهمه  بی کفنی نیست
از جلوت اسالم چهل سال گذشته ست
جمهوری اسالمی ما خم شدنی نیست
لبنان و عراق و یمن و سوریه با ماست

دّر نجفی کم ز عقیق یمنی نیست
با اهرمنان این همه گفتید و نشستید
آرامش ما بسته  این چانه زنی نیست

زنبور عسل را چه به این تارتنک ها
ای سفسطه گر! فرصت شیرین سخنی نیست

کس نتوان مشورت آموخت از هر کس و نا
هر راهزنی الیق این رایزنی نیست
هر وسوسه را عشق منامید عزیزان

این نفس پدرسوخته با عشق تنی نیست
امروز ابوجهل همان آل سعود است

در مکه یکی مثل رسول مدنی نیست
گر »اشهد ان ال…« به لب آرد صد بار ا

واهَّلل ابوجهل مسلمان شدنی نیست!
با فاطمه و زینب و اوالد علی باش!

هر راه جز این راه بجز اهرمنی نیست

    ندا هدایتی فرد
همیشه قافیه قرمز، ردیف، سبز و سفید                 سالم کشور من! ای وطن! طلوع امید!

قدم قدم غزلم را ستاره می بندم                  مسیر آمدنت را سپیده ای که دمید
چگونه بین غزل ها تو را بگنجانم                  به حجم تنگ غزل جا نمی شود خورشید

غروب، رفتن تو، اشک های ما، قرآن                 سحر و آمدنت نور شد، به دل تابید
گرچه سخت ولی سر رسید این تبعید ک شهیدان تا ابد آباد                  ا به خون پا

تو پیر میکده مسلمین تاریخی                 و حکم بعد خدایی همیشه جاوید

    هوشنگ ابتهاج
زمانه قرعه نو می زند به نام شما

خوشا شما که جهان می رود به کام شما
درین هوا چه نفس ها پر آتش است و خوش است

که بوی عود دل ماست در مشام شما
تنور سینه سوزان ما به یاد آرید

کز آتش دل ما پخته گشت خام شما
فروغ گوهری از گنج خانه دل ماست

چراغ صبح که برمی دمد ز بام شما
ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود

که نقش طلعت خورشید یافت شام شما
زمان به دست شما می دهد زمام مراد

از آن که هست به دست خرد زمام شما
همای اوج سعادت که می گریخت ز خک

شد از امان زمین دانه چین دام شما
به زیر ران طلب زین کنید اسب مراد

که چون سمند زمین شد سپهر رام شما
به شعر سایه در آن بزمگاه آزادی

طرب کنید که پر نوش باد جام شما

    امید مهدی نژاد
شب آخرین خبر بود، خورشید مبتدا شد
تشویش سایه ها را تقدیِر انزوا شد
دریا نمی خروشید، صبر سپیده سر رفت
شب بی ستاره می سوخت، بابی به صبح واشد
خواب ستاره ها را تعبیر صبح کردند
صبحی که ابتدا بود، صبحی که انتها شد
مردان دورمانده دستی به هم رساندند
در خویش خفتگان را بر خاستن عصا شد
گفتند: زودهنگام، گفتند: بی سرانجام
گفتند: غیرممکن، گفتند، منتها شد
کی که بر دو کتفش ابلیس بوسه می زد خا
در خویش زیر و رو گشت، آیینه خدا شد
تقدیر سایه ها بود در دخمه ها خزیدن
شب آخرین مفر بود، خورشید مقتدا شد
شاه و وزیر دزدان آغاز داستان بود
جمهوری شهیدان پایان ماجرا شد
سوی ستاره پیداست، سّکان هنوز برجاست
بر عرشه ایستاده است پیری که ناخدا شد
ای کاش بار دیگر »یا مرگ یا خمینی«
تا باز می سرودیم: شب رفت و روشنا شد
ای کاش بار دیگر آن مشت ها بیایند
تا جغدها نگویند این صبح هم فنا شد

    سید حسن حسینی
هال؛ روز و شب فانی چشم تو
دلم شد چراغانی چشم تو
بنا را بر اصل خماری نهاد
ز روز ازل بانی چشم تو
پر از مثنوی های رندانه است
شب شعر عرفانی چشم تو
تویی قطب روحانی جان من
منم سالک فانی چشم تو
دلم نیمه شب ها قدم می زند
در آفاق بارانی چشم تو
شفا می دهد آشکارا به دل
اشارات پنهانی چشم تو
هال، توشه راه دریادالن
مفاهیم توفانی چشم تو
مرا جذب آیین آیینه کـرد
کرامات نورانی چشم تو
ازاین پس مرید نگاه توام
به آیات قرانی چشم تو

    یوسفعلی میرشکاک
 تا اسیر گردش خویشم، بر نمی گرداندم گرداب                     سایه سنگینی کوهم، بر نمی خیزد سرم از خواب

جاده ام، پیچیده در منزل، گردبادم عقده ها در دل                     موج دور افتاده از ساحل، رود پنهان مانده در مرداب
پا به پای سایه سردر پیش، با نسیمی می روم از خویش                   می دهد آیینه ام تشویش، می برد آشفته تا مهتاب...

در شبی اینگونه وهم آور، یافتن، هم رنگ گم کردن                      باختن، باری گران بر دل، بردنم، نقشی زدن بر آب
کاش امروزی نمی آمد تا که فردایی نمی دیدم                     هر شبم فردا شبی دارد، ای شب آِخر مرا دریاب!

باز در من سایه ای پنهان - روبه رو با مرگ- می گوید:                     بهترین فرجام نومیدان! آخرین پل! اولین پایاب!
گرچه تاریکم، رهایم کن! نیستم نومید ازین بودن                    خاطرم را می کند روشن، جستجوی مقصدی نایاب
پوستم را می درد بر تن، جان به شوق دیدن موعود                 دل به سوی لحظه میعاد، می شود از سینه ام پرتاب

می برد هر جا که می خواهد، دست های ناتوانم را                    گردش گرداب وار خون، با هزاران ماهی بی تاب

    محمد علی بهمنی
نتوان گفت که این قافله وا می ماند

خسته و خفته از این خیل جدا می ماند
 این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی

این سفر همراه تاریخ به جا می ماند
 دانه و دام در این راه فراوان اما

غ دل سیر ز هر دام رها می ماند مر
 بی صداتر زسکوتیم، ولی گاه خروش
نعره ماست که در گوش شما می ماند

 بروید ای دلتان نیمه که در شیوه ما
مرد در هر چه ستم هرچه بال می ماند
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الیدرراکهبازکردمومهریراوسطتاالرکخانهایستادهدیدم،
دانســتمکهبــاز،حرفیبــرایزدنداردوشــایدمدتهــاخودش
راباپسوپیشکــردنگلهــایگلــدانکوچــکرویتلویزیونو
مرتبکردنصندلیهایدورمیزناهارخوریمشغولکردهبودتا
نهدرآشپزخانهواتاقنشیمن،کههمانجا،وسطتاالرک،وقتی
کتمرادرمیآوردمتابهجالباســینزدیــکدرآویزانکنم،خبرش
راباشــتابیظاهــرًاصبورانهوخونســردانهبــهاطالعمبرســاند.از
اینگذشته،آشپزخانهرا-بابویخوشغذاهاییکهمیپخت-
هرگــزبــاطعــمخبرهــایبــدمخلــوطنمیکــردواتــاقنشــیمنرا
بخشــیدهبــودبــهچــرخخیاطــیوتقســیمرختهایشســتهو
آرایشوآنقدرچیزهایدیگرکــهدرآنجاجاییبرایخبر-حتیاز
نوعبســیارخوبش-باقینماندهبود.ازاینهمگذشته،مهری،
درارســالخبــرکمصبربــودوشــتابشبــرایتحویــلیکاطالع،

گاهیمراسختوحشتمیانداخت.
ســالمکهکردم،لبخندزدولبخندششــکللبخندداشــت،نه

محتوایلبخند.
آنوقتهابــاحسمختصــرمتــویذوقــشمــیزدمومیگفتم:
»بگــو!خبــریهســت.نــه؟«ودرطــولبیستوچندســال،چه
بســیارخبرهاراکهاینگونهدریافتکردهبودم.حتیخبراعدام
علــیومصطفــیرا؛امــادیگــرمدتهابــودکــهدلــشرااینگونه

نمیشکســتم.بههرحــالســالهایســالزندگــیمشــترکو
همصداییکافیبودتابههمزبانیرســیدهباشــیموازاحساس

قبلازوقوعپرشدهباشیم.
کترامیآویختمودلمشــورشــنیدنداشــتکهمهریپرسید:
»روزنامــهراخوانــدهای؟«گفتــمهنــوزنــه.)آنروزهــاروزهایــی
مملوازخبربــود.خوبترینخبرهــا،بدترینخبرهــا،خبرهایی
هــم »رفیقــت گفــت: یکســرهمرگ( خبرهــای تمامزندگــی،
کیازکاردرآمــد«.گرچــهبسبــود،امابــهعلفــیآویختمو ســاوا
پرســیدمکدامرفیقم؟جوابداد:همنامــت.محمود.تکیهگاه
تمــامزندگــیاتبعــدازمــن.مــردیکــهمیگفتــی»حــالنوبت

اوستکهوزارتکند«.
آهســتههمانجــازیــرجالباســیرویعســلینشــاندهشــدمو
ندانســتمآنچــهگونههایــمراعجوالنهتــرمیکنــدعــرقپیشــانی
گفتــم:تهمــت اســتیــااشــکچشــم.آهســته،دلشکســته
ک پــا را خردهحســابها اســت. بــاب اینروزهــا میزننــد.
کیهای میکنند.گفت:شــاید،امااســمشتویفهرستســاوا
پیشــینه بیستوچهارســال نوشــته: درآمــده. خیلیقدیمــی
اســت. ســاختگی گفتــم: داشــته. را ک ســاوا بــا همــکاری
امــادســتگیرش گفــت:ممکــناســت، پروندهســازیاســت.

کمهاشمیکنند. کردهاند.اقرارکرده.محا

کــهبزنیــم.دیگــرحرفــینداشــتیم.آیــا دیگــرحرفــینداشــتیم
مهــریازاینکهآخرینتکیهگاههایــمرادربیرونخانــهفروبریزد،
خوشــحالنبود؟خواســتمنگاهشکنموبانــگاهبکاومش،اما

دیگربهراستیاشکبودکهنمیگذاشت.
مهریدســتمالکاغذیراباصداازجعبهکشــید،بهدستمداد
وگفت:»روزگارخوبینیســت.روزگاربدتنهاییاست.«خودت

نوشتهای.
میخواســتمبگویــم:»آنوقتهــانوشــتهبــودم،نــهحــاال«امــا
گردهانبازمیکردم،هقهقگریهامانمنمیداد مسّلمبودکها
ومهــریمیدانســتکــهآنوقتهــانوشــتهبــودم.بلندشــدم،
نهآنقدرکــهبودم.کتــمرابرداشــتم،رویشــانههاییخکردهام
انداختموچرخیدمکهازخانهبیرونبیایم.مهریگفت:روزگار
جزاســت.چرارنجیدهخاطری؟روزگارجزاست.سرمراگرداندم

وتکاندادمیعنیآری.روزگارجزاستوبگذارباشد.
***

اســتخوانهاییخزدهزمســتانپیروزیزیرپاهایممیشکســت
ومنمیلرزیــدم.انقــالب.انقالب.انقــالب...محمــودمیگفت
دیگردرهیچداروییشفایینیستمگردرزهریکانقالبعظیم
وخونیــن؛انقالبیکهتمامجویهایمعابرشــهرهایســرطانی
ایننظامگندیــدهراازخونگندیــدهخائنینبهوطــنلبریزکند

ومنمیگفتم:چهشیریناستشجاعانهمبّلغانقالببودن.
***

درســال34،مــنواوکههمکالســیوهمســایهمــنبــود،باهم
بــهزنــدانافتادیــم.مدتــشبســیارکوتــاهبــود.جــوانبودیــمو
بــهدیوارهــاچیزهایینوشــتهبودیــم.نهعلیــهمقامســلطنت،
کــهعلیــهدولــتخودکامــهدستنشــاندهآمریــکایکثیــفودر
بازپرســیهردومانگفتــهبودیممشــروطیتوقانوناساســیرا
قبــولداریم،امــادولــتعلیهمشــروطیتاســتوعلیــهقانون.
قبولــشنداریــم.چهلضربــهشــالقبــرایهرکداممــانوبعــد
تعهدیوتمام.امــادردآنچهلضربــهراعجیباســتکههنوز
هــمحــسمیکنــمرویپوســتم.شــالق،گمانــمازرشــتههای
باریکچرمبودهمراهبارشتههایمعدودسیم.حکایتکابل،

حکایتبدهابود.
***

گفتنــد»ننهســگ!زیــرتعهــدت گرفتنــدبردنــدو یــکروزمــرا
گفتــمنــزدهام.یکتوگوشــیچســبان.طــرفراســت زدهای«.

گهانداغمیشود.چشمراستممیپرد. صورتمنا
گرنزدهای،چراشبهاتویچاپخانهجلیلیکارمیکنی؟ -ا

گرکارنکنم، -خودتانکهمیدانید.پدرمازخانهبیرونمکرده.ا
ازکجابخورم؟چطوردرسبخوانم؟

-باماکارکن.هروطنپرستیمجبوراستباماکارکند.
-اهلاینحرفهانیستم.راهخودمرامیروم.

گرمچــترابگیریــم،ماتحتــتراچنانمیســوزانیمکــهدیگر -ا
هرگزنتوانیبهشینی.

-منکارینمیکنمکهبهمچگیریبرسد.
-اعالمیههمچاپنمیکنی،نه؟

-نع.

کــهرویدرد یکتوگوشــیچســبانبــازهــمطــرفراســت.درد
مینشــیند،بــهســوزشتبدیــلمیشــود.آتشــیمانــدگارروی

پوستوتمام.
***

محمودگفت:بیشــرفهاازهمهچیزخبردارند،ازهمهجاخبر
دارند.گفتم:آبدیگرازســرمانگذشته.انقالبمحافظهکارانه
وجــودنــدارد.میخواهــمدرکارانــواعچاپهــا،تخصــصپیــدا
کنمودرکارتعمیــرپلیکپیهــایاوراقازکارافتــاده.اینروزها،
مــردمبیشــترازهرچیــزبــهاعالمیهوخبــراحتیــاجدارنــد.گفت:

دستمریزاد!
***

درسال36،باردیگرهردومانبهزندانافتادیم.برایمن6ماه
وبــرایمحمــود،6مــاهو11روز.بازپرســیهمراهبــاکابل.عجب
دردیداشــتواقعًا.جرممحمودمبارزهدردانشــگاهبودوجرم
من،چاپیکاعالمیهبایکدستگاهچاپالکلی،یعنیباهیچ.
بازپرسگفــت:رذلبینامــوس!میخواهیدرکارچاپاســتاد
بشــوی،نه؟داغشرابهدلتمیگــذارم.بروخداراشــکرکنکه
گــریکدفعــهدیگــرکاغذپــارهای چپنیســتی.بــاوجــودایــن،ا
دربیایــدوبفهمــمدســتتــودرکاربــوده،پوســتترازندهزنــده

میکنمومادرترا...
***

کــه درســال42،»قــزلقلعــه«پــرشــدهبــودازیــارانجبهــه
محافظهکارانهومالیممیجنگیدندو»قصر«هم.تادوردســت،
همهزندانهــاوچپهــاهمالبتــهبودنــد،تکوتــوکومحمود
کمــیچپشــدهبــودوبــهگروههایچــپنزدیــک.مــنایرادی
نداشــتم.اصل،جنگیــدنبهخاطــرآزادیبود،نهدرســازمانو

جبههبهخصوصیجنگیدن.
اتهاممــن،چــاپانــواعاعالمیههابــودبهطــرقمختلــف.آنها
فهمیدهبودندکهحرفهایشــدهام.فهمیدهبودنــدکهمتعلق
بههیچحزبوگروهینیســتم.بیمــارم؛بیماربهصــدادرآوردن
پلیکپیهــای زیرزمینهــا. در چــاپ کوچــک ماشــینهای
دورانداختنیرابهکمکدوســتانممیخریــدم،یکماه،دوماه
بــاآنهــاورمیرفتــم،چندتــاازآنهــاراقاطیمیکــردموبعــد،یک
پلیکپــیســالمازآبدرمــیآوردم.کلــیهــمخردهریــزمیمانــد
برایاقداماتبعــدی.پلیکپیهــایروبهراهرابهســازمانهای
کارم.بعــدهــم سیاســیمختلــفمیفروختــمومیرفتــمپــی
اعالمیــهپشــتاعالمیــه.گاهــیهمپیــشمیآمــدکهســفارش
گرمخالــفنظامبود، چاپیکاعالمیهرادریافتمیداشــتم.ا
مســئلهحلبود.چیــزیبهجــزنفرتنداشــتمکــهبــاآنزندگی
کنــم.البتــهبرایمــنمهــریوجــودداشــتکهســعیمیکــرداز
کارهایمسردرآورد،امامنرخصتنمیدادم.نازکبودوسخت

شکستنی.تابتحملشکنجهرانداشت.
»شاه،ژنرالافتخاریسپاهانگلیس«بهخاطرچاپاعالمیهای
بــاایــنعنــوانبــودکــهمــنراگرفتــهبودنــد.اعالمیــهراجنــاب
ســرهنگرحیمینوشــتهبودومنهمچــاپکردهبــودم.منو
ساســان،توییکآبانبارخشــکوقدیمی،باهــمچاپکرده
بودیم.ساســانراهمگرفتهبودند.ساســانتصورکــردهبودکه

»فــردا شــکل امــروز نیســت« نوشــته نــادر ابراهیمــی در قالــب 9 داســتان، بــه قرائــت هنرمندانــه ای از وقایــع پیــش و حیــن بهمن 
1357پرداختــه اســت. در این داســتان ها، »انقــالب« و »مبارزه بــا رژیم شاهنشــاهی« هســته مرکزی اســت؛ گاه در قالــب گفتگو با 
ک و گاه به شــکل بازخوانی زندگی یک پســر و مادر مبــارز و حتــی در روایت زندگی یکی از ســوژه های تــرور منافقین.  یک مأمور قدیمی ســاوا

داستان پیش رو با عنوان »چرک در خون«، سومین  داستان این  مجموعه است. 

داستان کوتاهی درباره 
روزهای انقالب

فردا شکل 
وز نیست امر
نادر ابراهیمی 
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منزیرشکنجهاورالودادهام.تیمســارآزمودهبهاواینطورگفته
بــود.درواقــعتنهــاکســیکــههمــهچیــزرامیدانســتمحمــود
بودکهنورچشــممــنبــود.بعدهاکهاســتخوانهایساســانرا

شکستند،اوهمبهسیاستپشتکردهمبهمن.
***

کــهبرایــشبــهزنــدان یــکروزمحمــودشیشــهآبلیمویــیرا
فرســتادهبودندبهســلولمنآوردوگفت:خبریرســیده.نگاه
کن!شیشــهراخالیکردهبود،وپشــتبرچســبشیشــه-کهبه
دیوارهشیشــهچســبیدهبود-ریزنوشــتهایدیدهمیشد.خبر
کیاســت.مراقبشباشــید!«خدایا! اینبود:»فریبرز.ع.ســاوا
کیباشــد؟اماحتمًابود.خبررا چطورممکناســتفریبرزســاوا
کــهبیدلیلــیلکهدار کهبیدلیلــینمیفرســتادند.هیچکسرا
نمیکردنــد.فریبــرز،کنــارگذاشــتهشــد.تنهاشــد.درخــودفرو
رفتوبعد،وقتیاززنــداندرآمد،مبارزهرارهاکــرد.رفتدنبال
طفلــک مقاطعــهکاران. دســت والی ســاختمان مهندســی

کبودمثلچشمههایپایتوچال. فریبرز.پا
***

یــکروزازروزهــایمالقاتــی،کلیپرتقــالبرایمــانرســید:برای
احمــد،بــرایمحمــود،وبــرایخیلیهــایدیگــر.پرتقالهــارا
ریختیمرویهموســپردیمبهبهروزکهانبارداربود.دیگرمعلوم
نبودکــهکــدامپرتقــالرابرایچهکســیفرســتادهاند.یــکروز،
وقتیمیخوردیم،یکــیازبچههاازدرونپرتقالــیپیامیبیرون

کشید:»سعید.م.راکناربگذارید.مشکوکاست«.
-ســعید،درجنگیدن،معلممناســت.مــنواونوزدهســالدر
کنارهــمجنگیدهایــم.منکهچیزینیســتم،اماســعید،ســراپا
عشــقبــهمــردماســت.ســعید،درددردمنــدانرامیفهمــد.

سعید،زندگیاشرابهراحتیدراینراهمیدهد...
اینهاراگفتم،وحتیگفتمکهاو،تاآنزمان،الاقلدوازدهتاپلی
کپیازمــنگرفتهبــودهوتحویلگروههــایمبارزدادهبــوده،اما
دیگرانقبولنکردند.گفتند:پیامراکهبیدلیلینمیفرستند.
گهان،تنهاشد.مادر حتمًاچیزیدستگیرشانشده.ســعیدنا
برابرشظالمانهواحمقانهســکوتکردیم.واو،عاقبت،رگزد.

ومرد.ومرد.
حتی»ســاقی«نتوانســترگشرابهدنــدانبگیردگرچــهدراین
کار،اســتادبــود،وپیــشازآنرگدومبــارزراکهدرزنــدان،ازبیم
لودادندوستانشــان،رگزدهبودنــد،بهدندانگرفتــهبودوبه
بهــداریزنداندویــدهبودوازپزشــککشــیکزندانخواســته
بودکهبالفاصلهرگشــانراببنــدد؛آنطورکهزنــدهبمانندوتاب
شکنجههارابیاورندتامجبورشــوندقبلازمرگ،رفقایشانرالو
گرزندهمانــدهبود،امروز،درآســتانه بدهند...طفلکســعید.ا

انقالببهبارآمده،مردیبودبرایخودش.
***

ازسال43،شــکلمبارزهعوضشــدوکاســبیمنتاحدزیادی
گــرمخانواده ازرونــقافتــاد.ملیهــا،خیلیهایشــانبهکانــون
پناهبردنــدخیلیهایشــانمقاطعــهکارشــدندوکاســبوتاجر،

کــه گرفتنــدورفتنــد؛وبعضیهــا وخیلیهایشــانجــوازعبــور
ماندند،چپشــدندیامذهبیتندروواســلحهبرداشــتند.ملی
هفتتیرکــشوچریــک،هرگــزنداشــتهایم.هرگــزهــمنخواهیــم
داشــت.محمود،جســورترازمنبود.بــهیکــیازگروههایچپ
پیوســتکهدرآنروزگار،تعدادشــان،غیرقابلشــمارشبود.-
مندیگرکارهاینبودم.فقطگهگاهخطرمیکــردموکارچاپبا
ابزارهایســادهرایادبچههایتازهکارمیدادم.محمود،بعضی
وقتهامیآمدوبامندرددلمیکرد.چیززیادینمیگفت؛اما

سختبرمیانگیخت.
-جنگ.فقطجنگمسلحانه.راهدیگریوجودندارد.

-کسانیکهمســلحانهمیجنگند،کســانیرامیخواهندکهبه
خوبترینزبــان،ستایششــانکنند.بــرایاینکارمــا،برایآن
کار،جوانهــا.آدمیکــهدوتابچــهدارد،لیاقتتفنگبرداشــتن
ندارد.ازاینگذشــته،مندســتهایممیلرزد؛پادردهمدارم.

نهمیتوانمتیربیندازم،نهمیتوانمفرارکنم.
***

باوجوداین،درسال45،باردیگر،مرا،ازپیدستگیریجمعی
نوجوان،گرفتند.دیگرهیچخصلتقهرمانینداشــتم.خســته
وکســلهمبــودم.یکمخالــفنقنقــویبددهنبایکمشــت
خاطرهدستمالیشــدهزنگزدهکهبویکاغذگستتنرومرکب
خیکچــهایمــیداد.ســروان»دادرس«گفــت:چــکارمیکنی؟
چاپغلتکی،چاپسنگی،چاپالکلی،حروفچینی،پلیکپی

...آخربیناموس!کالسبازکردنتدیگرچیست؟
گفتــم:فحــشنامــوسنــده!زنوبچــهدارم؛خیلــیهــمغیرتی

هستم.بکشامافحشناموسنده!
گرقوموخویشفالنوفالننبودیشــلوارتراهمینجا گفت:ا
گرملینبودیتاحاالهفتکفنپوساندهبودی. درمیآوردم.ا
اینرامیدانی؟پدرسگ!توکهاینقدرناموسپرستیالاقلفکر

زنوبچههایتباش!میخواهیآنهارابکشماینجاو...
محمودراچندروزقبلازمنگرفتهبودند.ومننمیدانســتماو
رابــرایچهگرفتهاند.عاقبتنوشــتندکــهازتهرانبــرومبیرون.
مثــاًلتبعیــد.محمــود،چنــدیبعــد،آزادشــد.برگــهایعلیــهاو
نیافتهبودند.ازگنبد،بهمحمودنوشــتمکهمیآیــمتهرانزنو
بچههایمراببینم.دلمبرایشانتنگشده.قبلازآن،اما،چند

روزیمیرومکناردریاچالوس.میآیی؟
جوابفرســتاد:خارجشــدنازتهرانبرایــمدردســردارد.اجازه
خــروجازحــوزهقضایــیتهــرانرانــدارم.بــاوجــودایــن،ســعی

میکنم.
***

گرفتنــدو درســال50،دوتــاازنزدیکتریــنیــارانشــعاعیانرا
کشــتند.آنهاازنزدیکتریندوســتانمحمودبودندویکیشان
پســرعمویمحمودبود.آنهازیرشــکنجهمردندبیآنکهمحل

اختفایمصطفیرالوبدهند.
بعدها،مصطفیهملورفتودرخیاباناستخرکشتهشد.اونیز

بامحمودبیارتباطنبود.   

گزارش هایـی از سـخنان  در بخـش هـال ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه 
نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر در مراسـم طـرح یـاس، دیـدار 
دکتـر  احمـر  هـال  جمعیـت  رئیـس  و  معـزی  والمسـلمین  االسـام  حجـت 
کولیونـد بـا مراجـع عظـام در سـفر بـه قـم، آییـن تجلیـل از خانـواده شـهدای 
در  مسـتقر  نمایندگی هـای  اقدامـات  از  خبرهایـی  همچنیـن  و  امدادگـر 

می خوانیـم.  را  اسـتان ها 

هالل
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یژه برای هالل احمر است ی و حمایت مراجع و علما اعتبار
امدادرسانی در   110   شهرستان سیل زده جنوب کشور
ی شد وماه راه انداز صفحه اینستاگرام مجله مهر
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ل احمر این  هال
که  افتخار را دارد 
در تمام حوادثی 
که از سال ۱۳0۲ 

وز رخ  تا به امر
داده است همواره 

پرچمدار بوده و 
به آسیب دیدگان 
بدون هیچ منتی 

کرده  خدمتگزاری 
است

     خدمت به مردم عبادت است
آیــت اهَّلل العظمــی حســین نــوری همدانــی در دیــدار بــا حجــت االســالم والمســلمین 
عبدالحســین معــزی نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر و دکتــر کولیونــد رئیس این 
جمعیت با اشــاره به حدیثی از امام ســجاد؟ع؟ گفت: خدمت بــه مردم و جامعه بســیار مهم و 

ارزشمند است و نوعی عبادت محسوب می شود. 
وی با اشاره به نامه  شماره  53 امیرالمومنین؟ع؟ در نهج البالغه اظهار کرد: حضرت علی؟ع؟ 
در این نامه خطاب به مالک اشــتر در خصــوص اداره  مملکت به نکاتی اشــاره کرده اســت که 
کنون منشــوری به این جامعیت نوشــته نشــده اســت و همــه  افــراد جامعه در هــر جایگاهی  تا
که هســتند می توانند از این توصیه ها بهره مند شــوند. ایشــان فرموده است که ســتون دین و 
اجتماع مسلمانان و سپر در برابر دشمن، مردم هستند بنابراین باید توجه مالک به مردم باشد 
و در کنار مردم بوده و مشکالت آنها را مرتفع نماید و در این امر می بایست خدا را در نظر داشت. 
همچنین مالک بداند حقی که نسبت به همســایه دارد همان حق را کسی که در اقصی نقاط 
کشور باشــد همان حق را بر شــما دارد. باید دل خود را از محبت مردم سرشار کنید، مردم ایران 
گر مســلمان نباشــند از لحاظ انسانیت  یا برادر دینی شــما هســتند به جهت مســلمان بودن و ا

احترام به آنها بسیار الزم است و بزرگترین خدمت، خدمت به مردم است.
در ادامه این دیدار حجت االســالم والمســلمین عبدالحســین معزی گفت: افتخار هالل احمر 

دیدار مدیران ارشد جمعیت هالل احمر با مراجع و علما

حمایت مراجع و علما 
یژه برای ی و اعتبار
هالل احمر است

ایــن اســت کــه براســاس وظیفــه  انســانی و اســالمی خودش 
خدمتگــزار نیازمندانــی اســت که یــا حــوادث آنــان را نیازمند 
ســاخته یا متاســفانه به دالیلــی آســیب پذیرند و دســتی بین 
توانمندان و ناتوانان اســت. جمعیت هالل احمر، در هنگام 
بروز حــوادث بــا احســاس روحیــه  اسالمی-انســانی خودش 
خدمتگــزار بی منــت مــردم اســت نــه اینکــه یــک وظیفــه  
اســتخدامی دولتی احســاس کنــد و  با اعتقــاد به اینکــه این 
عمــل را مخلصانــه در محضر پــروردگار انجام دهــد، فعالیت 
می کند. سرمایه اصلی هالل احمر نیز سرمایه اجتماعی است 
و هر چــه اعتبار هــالل احمــر افزایش پیــدا کند ســرمایه های 
اجتماعــی آنکــه مــردم هســتند بیشــتر خواهــد شــد زیــرا این 
جمعیت مردمی و غیرانتفاعی اســت و به ســود مــردم و برای 

مردم و در خدمت مردم است. 
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در پایــان صحبت های 
خود بــر حمایــت مراجــع ، علما و حــوزه علمیــه از  هــالل احمر 
کیــد کــرد و گفــت: ایــن حمایت هــا موجــب خواهد شــد که   تا
هــالل احمــر بیــش از پیــش تــوان پیــدا کنــد و ســرمایه های 
اجتماعــی خــود را بــا اعتبــاری کــه در اذهــان مردم بــه وجود 

می آید افزایش دهد.

     روحیه هالل احمری را باید در مردم تقویت کرد
آیــت اهَّلل ســید محمــد ســعیدی تولیــت حــرم مطهــر حضرت 
معصومه؟س؟ و امام جمعه قم در دیدار بــا نماینده ولی فقیه 
در هــالل احمــر و رئیــس این جمعیــت اظهار کــرد: انقــالب با 
تظاهرات، مقابله با دشــمن، رژیــم و موانعی که بر ســر راه آن 
اســت به وجود می آید ولی اســتمرار آن به مســئله ای دیگری 
وابســته اســت، دوســتان و طرفــداران انقــالب بایــد مراقــب 
باشــند و از آن در برابر دشــمنان حراســت کنند و از استمرار آن 

غافل نشوند.
آیــت اهَّلل ســعیدی افــزود: در ســیره  اهــل بیــت؟س؟ کارهای 
هــالل احمــری زیــادی وجــود دارد کــه بایــد آنهــا را از آیــات و 
روایات استخراج کرده و سرلوحه ی کارهای خود قرار دهید. 
حضــرت زهــرا؟س؟ از کســانی اســت کــه  در جنگ هــا و غیــر 
جنگ ها  کارهایــی در همین تعریفــی که از هــالل احمر دارید 
فعالیت می کردند لذا نگاه هــالل احمری به خدماتی که اهل 

بیت؟س؟ در طول زندگی خود انجام دادند داشته باشید.

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت 
کولیوند رئیس این جمعیت، در سفر به شهر مقدس قم با  هالل احمر و دکتر 
کردند. در این سفر معاونین نظارت  گفتگو  مراجع عظام تقلید و علما دیدار و 
کل حوزه، مسـئول دفتر نمایندگی  و امور شـرعی، فرهنگی و آموزش و پژوهش و مدیر 
ولـی فقیـه در هـالل احمـر اسـتان قـم و تعـداد دیگـری از مدیـران هـالل احمـر نیـز حضـور 

داشـتند. در ادامـه گـزارش مختصری از ایـن دیدارها را می خوانیم  

امــام جمعــه قــم تصریــح کــرد: حراســت نســبت به حــرکات 
بزرگان نه به عنــوان مجری بلکه برای دســتگیری، پرهیز از 
تخلفات، آلودگی ها و آسیب ها داشته باشید و از جریان های 
سیاسی بر حذر باشید و با تقویت روحیه  هالل احمری در بین 

مردم، اعتماد آنها را به خودش افزایش دهید.
همچنیــن در ایــن دیدار حجــت االســالم والمســلمین معزی 
گــزارش  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر نیــز، 
مختصری از فعالیت های جمعیت هالل احمر در زمینه  های 
امــداد و نجــات در حــوادث مترقبــه و غیرمترقبــه و ســوانح، 
ایام نــوروز، مناســبت  های مذهبــی، مقابله با ویــروس کرونا 
و دیگر فعالیت ها ارائه کــرد و گفت: هالل احمر دســتی میان 
توانمنــدان و ناتوانــان اســت و بــه همیــن علــت بــه حمایت 
علما و مراجع نیازمند اســت چرا که هــالل احمر یک جمعیت 

مردمی است.
وی افــزود: کاهــش درد و رنج مــردم، احترام و حفــظ کرامت 
انســانی، تامیــن ســالمت و ایجــاد صلــح و دوســتی از اهداف 

جمعیت هالل احمر است.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر ادامــه داد: هالل 
احمــر ایــن افتخــار را دارد کــه در تمــام حوادثــی کــه از ســال 
خ داده اســت همــواره پرچمــدار بــوده و  1302 تــا بــه امــروز ر
کــرده  بــه آســیب دیدگان بــدون هیــچ منتــی خدمتگــزاری 
اســت. فلســفه جمعیت هالل احمــر مهربانی اســت و حقوق 
بشردوســتانه باعــث پیدایــش ایــن جمعیــت شــده و اعتبــار 
خودش را با اعتماد مردم که ســرمایه اصلی و اجتماعی هالل 

احمر است به دست آورده است.

     جمعیت هالل احمر اشاعه دهنده 
محبت و عاطفه میان انسان ها است

آیــت  اهَّلل العظمــی ســید محمد علــی علــوی گرگانــی از مراجع 
عظــام تقلیــد در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت 
هالل احمــر و رئیس ایــن جمعیت ضمــن تشــکر و قدردانی از 
فعالیت هــای هــالل احمــر،  ایــن جمعیــت را ســازمان رأفت، 
محبت، عاطفه و مایه  افتخار خطاب کرد و گفت: هر انسانی 
در هر کاری که مشــغول اســت، عمل هایی را انجــام می دهد 
که ارزش عمل هــای او همانطور که خداونــد می فرماید عمل 
بــا نیــت داده می شــود چــه بســا این نیــت نیتی باشــد کــه آن 

عمل، اجــر را بــاال ببــرد و چــه بســا آن عمــل را از اجر و ســرمایه 
پایین بیاورد. وی افزود: همه  سعی و تالش هالل احمر بر این 
است که در حوادث و سوانح، مردم را نجات دهد و چه عملی 
باالتر از اینکه هدف انســان این باشــد که بتواند دست فردی 

نیازمند و ناتوان را بگیرد و به او کمک کند.
ادامــه داد: در همــه حــوادث همیشــه  تقلیــد  ایــن مرجــع 
جمعیت هــالل احمــر حضــور دارد و بــا جــان و دل به مــردم و 
آســیب دیدگان خدمــت می کنــد که اجــر عمــل آنهــا در درگاه 
خــدای تبــارک و تعالــی فوق العاده اســت و لــذا این ســازمان 
کــه  را می شــود ســازمان رافــت، محبــت و مهــر نــام نهــاد چرا

بی منت و برای رضای خدا خدمت می کند.
آیت  اهَّلل العظمی علوی گرگانی با اشــاره بــه اینکه نیت عمل 
مهم اســت و باید بــرای رضــای خداونــد متعال باشــد گفت: 
تمــام تــالش و همت هــالل احمــر برای خشــنودی خداســت 
کــه تمــام تــوان خــود را بــرای نجــات مــردم از ســختی ها  چرا

گذاشته است.

     بزرگترین سرمایه هالل احمر »اعتماد مردم« است 
در ادامــه ایــن دیــدار همچنیــن حجت االســالم والمســلمین 
معــزی، مردمی  بــودن را عنصر اساســی جمعیت هــالل  احمر 
کیــد کــرد. نماینــده ولــی فقیــه در  دانســت و بــر حفــظ آن تأ
جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه برخــی از اهــداف نهضت 
خ افــزود: هــالل احمــر اهدافــی دارد کــه آرامــش  صلیــب ســر
می بخشد و موجب تسکین آالم بشری در عین حفظ کرامت 
و شخصیت بخشــی به نیازمند می شــود. نماینده ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمــر با اشــاره بــه اینکــه دیــدار بــا مراجع 
و پشــتیبانی حضــرات آیــات باعــث افزایــش اعتمــاد مــردم 
به جمعیــت هــالل احمــر می شــود، تصریــح کــرد: امیدواریم 
جمعیت هالل احمر از رهنمود و حمایت شــما بهره مند شــود 
که هالل احمر به عنوان واسطه ای بین دستان خیرین و  چرا

نیاز نیازمندان عمل می کند.
وی با اشــاره به مردم  نهاد بودن جمعیت هــالل احمر گفت: 
جمعیــت هــالل احمر بــر اســاس وظایــف تعریف شــده خود، 
معیــن و کمک رســان دولــت اســت، اما ایــن خدمت بــه این 
کــه، چــون مشــارکت می کنــد، یــک دســتگاه  معنــا نیســت 
دولتــی اســت. وی در ادامــه یکــی از محورهــای فعالیــت 
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مســئله  دیدار با مراجع و علما در قم یک مسئله  حقیقی است 
و تشــریفات نیســت و حمایــت علمــا و مراجــع از هــالل احمــر 
می تواند در پیشــبرد اهداف هالل احمر که کاهش رنج و درد 

مردم و تامین سالمت در جامعه است موثر باشد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر تصریــح کــرد: 
حمایــت علمــا از هــالل احمــر می توانــد نقــش عمــده ای در 
جلب اعتماد بیشتر مردم داشته باشــد و هر چقدر این اعتماد 
افزایــش یابــد اعتبــار هــالل احمــر باالتــر مــی رود و ســرمایه  
اجتماعی اســت کــه بســیار ارزشــمند اســت. حجت االســالم 
والمســلمین معزی با اشــاره به اینکه ایران، کشــوری حادثه  
خیز اســت بیــان کــرد: زلزلــه، ســیل، آتش ســوزی و حــوادث 
جــاده ای در ایــران مســئله  مهمی اســت و موجب مشــکالت 
فراوانی شــده اســت و هالل احمر در حوادث و بحران های در 

امدادرسانی پیشتاز بوده است.
در ادامه این دیدار دکتر پیرحســین کولیونــد رئیس جمعیت 
هالل احمر گفت: هــالل احمر یــک نهاد مردمی و خیررســان 
اســت و نــگاه  نیازمنــدان بــه کمک های هــالل احمر اســت. 
بســیاری اوقات افرادی هســتند که واقعــا نیازمندند و گاهی 
افــرادی که تــا چنــد ثانیــه قبــل نیــازی نداشــتند ولی بنــا به 
اتفاقی نیازمنــد خدمات هالل احمر می شــوند مانند کســانی 
که در جاده ها در یخبندان، برف و تصادفات جاده ای گرفتار 
می شــوند و یا در زلزلــه تمام مادیات و عزیزانشــان را از دســت 
می دهنــد و یا خودشــان آســیب های جســمی می ببینــد و به 

خدمات هالل احمر نیازمند می شوند.
وی افزود: هــالل احمر بــا توجه به مردمــی بــودن و نگاه ها و 
که مردم  اهدافی که دارد خدمات خوبی ارائه کرده است چرا
هم اعتماد خوبی دارند و یکی از اصلی ترین کارهایی که باید 
انجام دهیم پاسداری، حراست و گسترش روز به روز اعتماد 

مردم است.
در پایــان ایــن دیــدار، نشــان صلــح و دوســتی هــالل  احمــر از 
ســوی رئیــس این جمعیــت بــه حجت االســالم والمســلمین 

شهرستانی اعطا شد.   

حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر را هدایت 
تبرعــات، نظارت بر نحوه هزینه کرد آنها و شــفاف ســازی به 
منظور ارائــه به مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( و آحاد 
مــردم نیکــوکار عنــوان کــرد  و افــزود: مــردم مــا انســان های 
قدرشناســی هســتند و خدمت  رســانی صادقانــه بــه مــردم 

می تواند اعتماد آنها  را جلب کند.
کمــک بــه مظلومیــن جهــان، انســان های بی گنــاه و جامعــه 
کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای التیــن، از جملــه  نیازمنــد 
فعالیت هــای بــرون مــرزی هالل احمــر بود کــه نماینــده رهبر 
معظم انقــالب در هــالل احمــر  در ایــن دیدار بــه آن اشــاره کرد 
و گفــت: ارتبــاط مــردم و جمعیــت هــالل احمــر یــک ارتبــاط 
گسســتنی اســت.  اعضای جمعیت هالل احمر پییشگامان  نا
خدمــت در حــوادث هســتند و بــه طــور کلــی می تــوان اهداف 
وظایف جمعیت هالل احمر در یک کلمه خدمت خالصه کرد.

    حمایت علما نقش عمده ای 
در افزایش اعتبار هالل احمر دارد

نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر حجت االســالم 
والمسلمین معزی به همراه رئیس جمعیت هالل احمر دکتر 
کولیوند بــا حجت االســالم والمســلمین شهرســتانی نماینده 

آیت  اهَّلل سیستانی در ایران دیدار و گفتگو کرد.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ایــن دیــدار بــا اشــاره 
به اینکــه ســرمایه  اصلی جمعیــت هالل احمــر اعتمــاد مردم 
است، گفت: مردم در طول این ســال ها با اینکه با مشکالت 
اقتصادی رو بــه رو بوده اند، اما در حوادث و ســوانح مختلف 
از جمله شــیوع کرونا، ســیل لرســتان، خوزســتان و گلســتان 

وفاداری خود را نشان دادند و به هالل احمر کمک کردند.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در ایــن جمعیــت، با اشــاره به 
اقدامــات جمعیــت هــالل احمــر در مقابلــه بــا کرونــا افــزود: 
جمعیت هالل احمر از شــیوع ویروس کرونــا در غربالگری در 
کســن نیز  مبادی ورودی کشــور پیشــتاز بودند و در واردات وا
کیــد کرد:  فعالیت هــای موثــری را انجــام داده اســت. وی تا

 مردم در طول این 
سال ها با اینکه 

با مشکالت 
و به  اقتصادی ر

و بوده اند، اما در  ر
حوادث و سوانح 

مختلف از جمله 
ونا،  کر شیوع 

سیل لرستان، 
خوزستان و 

گلستان وفاداری 
خود را نشان 

ل  دادند و به هال
کمک  احمر 

کردند

مراســم یلدانه جمعیت هــالل  احمر بــا همــکاری دفتــر نمایندگی ولی 
ح مواسات، همدلی و کمک  فقیه در هالل احمر استان  قم در قالب طر
مومنانه برگزار شــد. در این مراســم حجت االســالم والمســلمین فقیه مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان قم با اشــاره به اینکه 
داوطلبان بهترین ســرمایه  جمعیت هالل احمر هســتند گفت: ارزش وجودی 
داوطلبان برای ســرزمین ما نعمت الهی و منشــأ خیر و برکت است و وجودشان 
در این جایگاه فقط نگرش خودشــان نیســت بلکه با یاری و امــداد خداوند به 
این جایگاه که توفیق ویژه و فوق العاده ای اســت دســت پیدا کرده اند. نقش 
بی بدیــل داوطلبــان بهتریــن تحقق اهــداف عام المنفعــه هالل احمر اســت و 
امســال نیــز همچــون ســال های پیــش دســت یــاری هــالل احمــر بــه ســوی 

داوطبان و خیرین جمعیت است.
حجت االسالم والمســلمین فقیه افزود: اولین داوطلب جهان اسالم و بشریت 
حضــرت علــی؟ع؟ و دومیــن داوطلــب در جهــان بشــریت حضــرت فاطمــه 
زهرا؟س؟ است و قدر و منزلت این دو بزرگوار به قدری باال بود که خداوند سوره  
»هل اتی« را برای آنها نازل کرد و آنها الگو، ایمان راســخ و شفاعت  کننده  ما در 

روز قیامت هستند و داوطلبان پیروان چنین شخصیت های بزرگی هستند.
همچنیــن در ادامه این مراســم علیمردانــی، معــاون امور داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر اســتان قــم گفــت: در بانک تجهیــزات پزشــکی امانی هــالل احمر 
کسیژن ســاز، کپســول  با ارائــه  دســتگاه های تنفســی، کمک تنفســی از قبیل ا
کــه مــورد نیــاز خانواده هــای  کشــن و اقــالم دیگــری  کســیژن، مانومتــر، سا ا
بیماران کرونا بود به زعم مســئولین دانشــگاه علوم پزشــکی به عنــوان معین 
دســتگاه های بهداشــتی و درمانــی کمک شــد تــا خانواده هــا بــدون دغدغه و 
نگرانی برای تامین وســایل و مــواردی که نیاز داشــتند به هــالل احمر مراجعه 
کنند و در  سال اخیر به همت شبانه روزی اعضا و داوطلبان بیش از 35 هزار نفر 

از خدمات این بانک بهره مند شدند. 
معــاون امورداوطلبان هــالل احمر اســتان قــم همچنین با اشــاره بــه خدمات 
حمایتی درمانی بالعوضی که به بیماران و متاثرین از کرونا ارائه شــد گفت: در 
طول دو ســال گذشــته بیش از 20 میلیارد ریال بالعوض در حوزه های درمانی 
کلینیکی به بیمــاران صعب العالج و کرونا  و دارویی، ارتــز، پروتز و خدمــات پارا
اهدا شد و در مسیر تحقق اهداف هالل احمر که کاهش آالم بشری و حمایت از 

زندگی و سالمت انسان ها بود گام های موثری برداشته شد.
گفتنی اســت جمعیت هالل احمر اســتان قم با همــکاری دفتــر نمایندگی ولی 
ح  عام المنفعــه و نوع دوســتانه یلدانه  فقیه این اســتان در راســتای اجرای طر
بــرای چهارمیــن ســال متوالــی 313 بســته معیشــتی را میــان خانواده هــای 
آسیب پذیر و متاثرین از بیماری کرونا با حمایت های مادی و معنوی خیرین و 

داوطلبان توزیع کرد.   

ح یلدانه اجرای طر
با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه

در هالل احمر استان  قم برگزار شد

افتتاح خانه هالل 
حوزه علمیه امام علی؟ع؟ 

در شهرستان سلماس
خانه هــالل حــوزه علمیــه امام 
علی؟ع؟ در شهرستان سلماس 
با حضــور مســئول دفتــر نمایندگــی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر آذربایجان 
مرکــز  طــالب  امــور  معاونــت  غربــی، 
اســتان،  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
معاونــت داوطلبــان، مســئولین هــالل احمر شهرســتان ســلماس، 

حوزه علمیه، فرمانداری و خیرین شهرستان افتتاح شد.
حضــور  مراســم،  ایــن  در  پیروزفــر  والمســلمین  االســالم  حجــت 
طــالب حوزه هــای علمیــه را بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و زمینه هــای 
خدمت رســانی و انجــام فعالیت هــای فرهنگــی، یــک امــر الزم و 
ارزشــمند دانســت و گفت: به زودی با همفکری اعضاء و همکاران 
محتــرم جمعیــت هــالل احمــر، زمینــه ارتبــاط مفیدتــر و کارآمدتــر 
طالب حوزه های علمیه اســتان با ســایر کانون ها و اعضاء جمعیت 
را برقرار خواهیم کــرد و امیدواریــم برنامه ریزی، پیگیری و تســریع 
در برگــزاری دوره هــای آموزشــی امداد و نجــات با همت مســئولین 
و همــکاران جمعیــت اســتان و حــوزه علمیــه شهرســتان تــا ســطح 
مربی گری برای طالب  عضو کانون ها و خانه های هالل حوزه های 
علمیــه اســتان برگــزار شــود تــا  شــاهد رشــد و ارتقــاء ســطح آمــوزش 

امدادی طالب باشیم.
در پایان این جلســه از خیرین و داوطلبان برتــر جمعیت هالل احمر 
شهرســتان با اهــداء لوح تقدیــر و تشــکر از زحمــات مخلصانــه آنان 

قدردانی به عمل آمد.   
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پژوهشی در دوران مدیریت دکتر یاسر احمدوند دانست. 
مســاله  همچنیــن  معــزی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
کتابخوانــی را یک ضــرورت مهم در عرصه فرهنگ برشــمرد 
و افــزود: گســترش تکنولــوژی و فضــای دیجیتال در کشــور 
باعــث کاهــش کتابخوانی در کشــور شــده اســت و این یک 
جفای بــزرگ در عرصــه فرهنگ اســت. امیدواریــم با حضور 
دکتر احمدوند در مسوولیت جدیدشــان شاهد تحول جدی 

در این عرصه باشیم.
 

   اهمیت پرداختن به جوانان در برنامه های فرهنگی
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در ادامــه بــه معرفــی حجــت 
االسالم والمسلمین علیرضا فجری، معاون جدید  فرهنگی و 

امورآموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه پرداخت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انتصــاب ایشــان بــا مشــورت و نظــر 
صاحب نظــران و نخبــگان فرهنگــی صــورت گرفته اســت، 
افــزود: حجــت االســالم و المســلمین علیرضا فجــری دارای 
کار  مقــام علمــی بــاالی حــوزوی اســت، همچنیــن ســابقه 

فرهنگی  در دفتر تبلیغات و عرصه تالیف را داشته اند.
و  االســالم  حجــت  نــگاه  انقــالب  معظــم  رهبــر  نماینــده 
المســلمین فجری را در عرصه تبیین معارف دینی ارزشــمند 
خواند و تصریح کرد: آشنایی با چالش های زندگی امروزی، 
نــگاه عمیــق بــه ســبک زندگی اســالمی کــه نیــاز و ضــرورت 
فرهنگ در جامعه امروز ما است، از ویژگی های این روحانی 

فرهیخته است.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی بــر ضــرورت بهره گیری 
کــرد و افــزود:  کیــد  از بیانیــه گام دوم در عرصــه فرهنــگ تا
جمعیــت هالل احمر بــه دنبــال افزایــش مشــارکت جوانان، 
یافتــن مســئولیت اجتماعــی و توانایــی بــه دســت آوردن 
فرصت هــا در جامعــه اســت تــا جوانــان بتواننــد عــالوه بــر 
آماده سازی خود برای زندگی آینده به جوان سازی جمعیت 
هالل احمــر نیــز کمــک کننــد و امیدواریــم بــا حضــور حجت 

ارتقاء فرهنگ دینی 
ورت در هالل احمر یک ضر

آیین تکریم و معارفه معاون فرهنگی و امورآموزشــی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در هالل احمر با حضور حجت االسالم  و المسلمین معزی در سالن مرکز عملیات 

اضطراری جمعیت به صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد.
کــه هفتمیــن نشســت ویدئــو کنفرانــس معاونیــن و مســئوالن دفاتــر حــوزه  در ایــن مراســم 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در سال جاری نیز به شمار می آمد،حجت االسالم 
والمســلمین معزی ضمن تکریم از خدمات ارزنده دکتر یاســر احمدونــد در عرصه فرهنگی در 
جمعیت هالل احمر، حجت االسالم والمســلمین علیرضا فجری را به عنوان معاون فرهنگی 

و امورآموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر منصوب شد.
ع   حجت االســالم  و المســلمین معــزی در این مراســم ابــراز امیــدواری کرد کــه با کاهش شــیو
ویروس کرونا در کشــور در سال 1401 همایش مســئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه به صورت 
حضــوری پــس از دو ســال برگــزار گــردد و در ادامــه بــه ارزیابــی عملکــرد معاونــت فرهنگــی و 

امورآموزشی و پژوهشی در دوران مدیریتی دکتر یاسر احمدوند پرداخت. 
وی ضمن مثبت خواندن این عملکرد خاطر نشــان کــرد:  این جدایی برای حــوزه نمایندگی 
ولی فقیــه و بــرای مجموعه ســخت و دشــوار اســت، امــا امیدواریــم حضور ایشــان در ســمت 

جدید، موجب بهبود وضعیت فرهنگی بر اساس معارف دینی در کشور شود.
نماینده رهبر معظــم انقالب انتشــار 63 شــماره از مجله مهر و مــاه و 44 شــماره از مجله زاد را 
نمونــه ارزشــمند از خدمــات ایشــان برشــمرد کــه در آن بــه معــارف دینــی در عرصــه فرهنــگ 
پرداخته شــده اســت و حتی در شــرایطی که جمعیت هــالل احمر از لحــاظ مالــی در تنگنا قرار 

داشت، فعالیت های مثبت فرهنگی ادامه یافت. 
وی ارتبــاط بــا هنرمنــدان، نویســندگان و فرهنگیــان، انتشــار کتــاب ده -هشــتاد، برگــزاری 
نشســت های تخصصــی را از جملــه اقدامــات تاثیرگــذار معاونــت فرهنگــی و امورآموزشــی و 

االســالم والمســلمین فجری اقدامــات فرهنگــی جمعیت در 
ایــن زمینه ارتقا یابــد. جمعیــت هالل احمر در طــول نزدیک 
گذرانــده، فعالیت هــای  کــه از عمــر خــود را  بــه صــد ســالی 
گونــی انجــام داده اســت، از جملــه ترویــج مهــرورزی،  گونا
نیکوکاری، هم افزایی و مشــارکت در خدمات عام المنفعه و 
همچنین ارتقــای ظرفیــت اجتماعی و فرهنگــی هالل احمر 
از رویکردهــای بــارز این ســازمان مردم نهــاد بوده کــه نتایج 

درخشانی نیز به دنبال داشته است.
وی همچنیــن حضــور موثــر مســئوالن  دفاتــر در جلســات 
فرهنگی و بهره گیری از ظرفیت  جوانــان را از جمله اقدامات 
دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در اســتان های مختلف برشــمرد 
و در ایــن خصوص بیان کرد: ارتباط مســتمر، پویا و شــاداب 
با جوانــان می تواند هم موجب ارتقای ســرمایه اجتماعی در 

جمعیت و هم ارتقا سبک زندگی دینی در کشور گردد.
حجــت االســالم  والمســلمین معــزی هدایــت و نظــارت بــر 
مجموعــه اقدامــات و فعالیت هــای هــالل احمــر بــه منظــور 
رعایت اصول و اهداف عالیه و انطباق آن با موازین اسالمی 
و انســانی و همچنیــن آمــوزش ، گســترش و تعمیــق تعالیــم 
اســالمی و هدایت امــور فرهنگــی و نهادینه ســازی و ارتقای 
فرهنــگ ســازمانی بــر اســاس ارزش هــای اســالمی در بیــن 
مدیــران ، کارکنــان و اعضــای هــالل احمــر از ماموریت های 
دیگــر حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در هــالل احمــر و معاونت 

معاون نظارت و امورشرعی نماینده ولی فقیه  دانست.
 

     قدردانی از عملکرد فرهنگی استان ها
یاســر احمدونــد، معــاون ســابق فرهنگــی و امــور آموزشــی و 
پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
نیز ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد معاونت در این نشست از 
تالش های جدی و مجاهدت مســئوالن دفاتر در استان ها و 
کارشناسن حوزه در پیشــبرد برنامه ها و ماموریت های حوزه 

نمایندگی ولی فقیه قدردانی کرد. 

جمعیت 
ل احمر در  هال
طول نزدیک 

به صد سالی 
که از عمر خود 
گذرانده، با  را 

فعالیت هایی 
ویج  چون: تر

زی،  ور مهر
نیکوکاری، 

هم افزایی 
و مشارکت 

در خدمات 
عام المنفعه و 

همچنین ارتقای 
ظرفیت اجتماعی 

و فرهنگی 
ل احمر  هال

نتایج درخشانی 
به دنبال داشته 

است

حجت االسالم  و المسلمین معزی در آیین تکریم و معارفه معاون 
فرهنگی و امورآموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه بیان کرد

کــه ایــن مجموعــه بــا  کــرد  وی همچنیــن ابــراز امیــدواری 
حضور حجت االســالم والمســلمین فجری فعال تر و طراحی 
مناســب تردر ماه هــای آتــی بتوانــد در مســیر دســتیابی بــه 
اهــداف و برنامه هــای حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه گام های 

جدی و موثری را طراحی و اجرا نمائیم.  
ع ویــروس کرونا در  دکتر یاســر احمدونــد با بیــان اینکه شــیو
کشــور یک چالش بــرای برگــزاری برنامــه  فرهنگی به شــمار 
می آمد ابراز امیدواری کرد که با کاهــش مرگ و میر کرونایی 
درکشــور شــاهد رشــد برنامه  فرهنگــی در مجموعــه جمعیت 

هالل احمر شویم.
 

     خدمت در حوزه نمایندگی ولی فقیه یک افتخار است
حجت االســالم والمســلمین علیرضــا فجری، معــاون جدید  
فرهنگی و امورآموزشــی و پژوهشــی ضمن قدردانی از حسن 
اعتمــاد نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل 
احمر اظهــار امیــدواری کرد با همــکاری همه اعضــای حوزه 

نمایندگی بتوانند به این اعتماد پاسخ مثبت دهند.  
وی در ادامه حضــور در نهادی را که منتســب به رهبر معظم 

انقالب است یک افتخار برای خود خواند. 
حجــت االســالم والمســلمین فجــری همچنیــن بــا توجــه 
بــه آشــنایی خــود از دوران کودکــی و نوجوانــی بــا جمعیــت 
هــالل احمــر، ایــن مجموعــه را یــک مجموعــه پیــش رو و 

خدمت رسان توصیف کرد.
در پایــان این ویدئــو کنفرانس معــاون نظارت و امورشــرعی 
نماینــده ولــی فقیــه، مدیــر کل حــوزه نمایندگــی و  6 نفــر از 
مســئوالن دفاتر به ارائه نقطه نظــر و برنامه ها و  گزارش های 
مرتبــط  پرداختنــد.  بهره گیــری از ظرفیت هــای فرهنگی در 
تقویــت برنامــه تبلیغــی، اهمیــت حفــظ ســرمایه داوطلبــی 
در جمعیــت، افزایــش هماهنگــی و تعامــل بــا واحدهــای 
جمعیت، ارائه گــزارش اجمالــی از فعالیت هــا، از دیگر موارد 

ارائه شده توسط  مسئوالن دفاتر در این جلسه بود.  
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حجت االسالم والمســلمین جــوکار در ادامــه با اشــاره به آیات 
کید کــرد و گفت:  قرآن بــر جایگاه ناجیــان جــان انســان ها تا
گر کســی جان یک نفر را از مرگ نجات  »بر اســاس این آیات ا
دهد یا او را در بحران های روحی و روانــی همراهی کند، عبد 

پروردگار است.«
امــام جمعــه شــهر قــدس در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــر 
در  موجــود  انســانی  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  ضــرورت 
شهرســتان قدس بــرای عضوگیــری در جمعیت هــالل احمر 
کــرد: »جــذب مشــارکت داوطلبانــه  کیــد  ایــن شهرســتان تا
جوانان در جمعیت هالل احمر می تواند موجب تقویت ابعاد 
مختلف زندگــی اجتماعی در این شهرســتان شــود؛ از تقویت 
حوزه های امــدادی و درمانی گرفته تا تقویــت بنیه فرهنگی 

و اجتماعی در شهرستان.«
او همچنین خواســتار تعییــن تکلیف ســوله مدیریت بحران 
شهرستان قدس به منظور تبدیل آن به مرکز پشتیبانی هالل 
احمــر، راه انــدازی مجــدد بیمارســتان صحرایی شهرســتان 
کــه ســالیان ســال تعطیــل شــده اســت، همچنیــن  قــدس 
ایــن  در  خــون  انتقــال  ســاختمان  نمایندگــی  راه انــدازی 

شهرستان شد
پایــان  در  قــدس  شهرســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
صحبت هایــش با تــن کــردن جلیقه هــالل احمر بــه صورت 

رسمی عضو داوطلب جمعیت شد.

     برای خدمت به مردم موانع را کنار بزنید
کولیونــد، رئیــس جمعیــت هــالل احمــردر ایــن  پیرحســین 
مراســم بــا بیــان اینکــه در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
بــرای خدمــت بــه مــردم منعــی نیســت و نامگــذاری ســال 
1400 بــه عنــوان ســال مانع زدایی نیز بــه همین دلیل اســت 
گفت:»آنچه امروز مســئولیت مــا را دو چنــدان می کند بیانیه 
گام دوم انقالب است. ســازمان های جوانان و سازمان های 
داوطلبــان مــا ظرفیت هــای بســیار ارزشــمندی هســتند کــه 
می توانند با جذب جوانان انقالبی، مســئولیت پذیر، امیدوار 
و پاســخگو فعالیت های خود را در حوزه کاهش آســیب های 
کارآفرینــی،  بخــش  در  حتــی  کننــد.  دنبــال  اجتماعــی 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی نیــز می توانند مشــارکت 

داشته باشند.«
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر تمــام خدمــات و فعالیت های 
هالل احمــر را الگوگرفته از ســیره ائمــه اطهار برشــمرد و گفت 
مــا در جمعیــت هــالل احمــر بــا کمــک خیریــن و نیکــوکاران 
داوطلب به دســتگیری از نیازمنــدان می پردازیم؛ موضوعی 
کید ائمه اطهار اســت: »هر جــا بتوانیــم دردی را از  که مــورد تا
دردمندی کم کنیــم به وظیفه خود عمــل کرده ایم. ما برای 
ارایه خدمات مان مرز نداریم؛ نه شیعه و سنی فرق می کند نه 
شــهری و روســتایی. ما امروز در کشــورهایی درمانگاه داریم 
که نیازمنــد دریافــت خدمات بهداشــتی و درمانی ما هســتند 
و در قبــال ایــن خدماتــی کــه دریافت می کننــد بــه حمایت از 
جمهوری اسالمی هم می پردازند. فعالیت ما در این کشورها 
به نوبه خود باعث صادرات انقالب اســالمی ایران به سراسر 

جهان شده است.«   

 با آغاز به کار شــعبه جمعیــت هالل احمر در شهرســتان قدس، تعداد شهرســتان های 
محروم از فعالیت های هالل احمر در اســتان تهران به 3 شهرستان کاهش یافت. به 
گفته فتحی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران، در حال حاضر تنها شهرستان های 
بهارســتان، پردیس و قرچک از داشتن شــعبه هالل احمر محرومند و همه تالش خود را به کار 
می بندیم تا بــا راه اندازی هر چه ســریعتر دفاتــر نمایندگی در این شهرســتان ها، مــردم آنها را از 

مزایای این مهم بهره مند کنیم.
اداره جمعیت هالل احمر شهرستان قدس در طبقه فوقانی آتش نشانی شهر قدس با 5 کارمند 
فعالیت  خود را آغاز کرد، اما در همین روز اول فعالیت حسابی سرش در عضوگیری از داوطلبان 
شلوغ بود؛ داوطلبانی از جنس مدیران شهرستان. رفتاری جهادی که از امام جمعه و فرماندار 
این شهرستان شروع شد و با عضویت تمامی اعضای شورای اسالمی شهر قدس ادامه یافت. 
پیرحســین کولیوندرئیس جمعیت بعد از اعالم عضویــت این مدیران در روز نخســت فعالیت 
کید کــرد ایــن رفتارها موجــب تقویت انگیــزه و عالقه منــدی ما در  شــعبه شهرســتان قدس، تا

راستای گسترش فعالیت های جمعیت هالل احمر در سراسر کشور می شود.

     هالل احمر، سازمانی فراملی، فرامذهبی و فراجناحی
نماینــده ولی فقیــه در شهرســتان قدس نیــز در بخش دیگــر این آییــن از جمعیت هــالل احمر 
کید کرد هالل احمر ســازمانی  به عنوان یک ســازمان فراملی، فرامذهبــی و فراجناحی یــاد و تا
انســانی اســت و این ویژگی حتی بر شــاخصه اســالمی آن غلبــه دارد: »جمعیت هــالل احمر در 
جمهوری اســالمی جزو اعتقادات اســالمی و انسانی ماســت. اقدامات بشردوســتانه ای که در 
رأس منشور و نقشــه راه حقوق بشری ماست. ریشــه این فعالیت ها  هم در روحیات انسانی ما 

ایرانی ها، هم در عقاید اسالمی ما جای دارد.«

نجات و بندگی

امام جمعه شهر قدس  در آیین  افتتاحیه 
شعبه جدید هالل احمر این شهرستان تشریح کرد

امدادرسانی در   
110  شهرستان سیل زده
جنوب کشور

 رضایت مندی مردم 
از امدادرسانی  به موقع

هالل احمر

 دکتــر  پیرحســین کولیوند، رئیــس جمعیت هــالل احمر بــه همراه 
حجت االســالم و الســلمین ســجادی مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه استان کرمان با حضور در مناطق سیل زده این استان در جریان روند 

امدادرسانی به شهروندان قرار گرفتند.
خ  خ ٨ لغایــت ١٦ دی ر   کولیوند در خصوص ســوانح جوی کشــور که از مور
داد، گفت:  بیشتر آسیب های ناشی از این ســامانه بارشی در جنوب کشور 
مشــاهده می شــود و در همیــن زمینــه ١٦٠٥ دســتگاه چــادر، ٢٦٥٧ تخته 
موکت، 17 هزار و 515 تخته پتو، ٢٦١٩٠ کیلوگرم نایلون، 700 شعله والور، 
4777 بســته غذایی، 3563 کیلوگرم برنج، 7224 قوطی کنســروجات، 
132 کیلوگرم خرمــا، ٣١٠٢ قرص نــان و 21 هــزار و 148 بطــری آب معدنی 
در میــان ســیل زدگان توزیــع شــد. در مجمــوع در ١١٠ شهرســتان عملیــات 
امدادرســانی توســط نیروهای هالل احمر انجام و برای 11 هــزار و 265 نفر 
اسکان اضطراری فراهم شد. در همین راستا ٤ اردوگاه در چابهار، کنارک و 

کن شوند. میناب نیز برپا شد تا شهروندان در این اردوگاه ها سا
کولیوند با اشــاره به اهم ماموریــت های هالل احمر در مناطق ســیل زده در 
روزهای اخیر گفــت: ١٢٠ نفر از شــهروندان در روزهای اخیر از ســیل نجات 

داده شدند و متاسفانه ١٠ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
کید کرد: تخلیه آب از منازل مســکونی با جدیت دنبال می شــود  کولیوند تا
کنــون از  ٤٠٠ خانــه آب به صورت کامل تخلیه شــده اســت. در مجموع  و تا
بیش از 4700 نیرو برای کمک به ســیل زدگان به کار گرفته شــده و در این 

راستا 741 دستگاه خودرو روز نیز مورد استفاده قرار گرفته است.   

 دکتــر  پیرحســین کولیوند، رئیــس جمعیت هــالل احمر بــه همراه 
حجت االســالم و الســلمین  شــهابی مســئول دفتــر نمایندگــی ولی 
فقیه اســتان هرمزگان با حضور در مناطق ســیل زده این اســتان در جریان 
روند امدادرســانی به شــهروندان قرار گرفتند و از نزدیک مشــکالت مردم را 

مورد بررسی قرار دادند.
جت االســالم و الســلمین  شــهابی ضمن ارزیابــی مطلــوب و رضایت مندی 
مردم از نحوه امدادرســانی جمعیت هالل احمر با حضور در جلسه مدیریت 
بحــران در شهرســتان های اســتان موضوعات مــورد نیاز آســیب دیدگان و 
کید کرد:  افراد متضرر از آب گرفتگــی را مورد بررســی و پیگیری قــرار داد و تا

خدمات امدادی تا پایان شرایط بحرانی ادامه خواهد د اشت.   

رئیس جمعیت هالل احمر 
از مناطق سیل زده استان کرمان بازدید کرد

رئیس جمعیت هالل احمر 
از مناطق سیل زده استان هرمزگان بازدید کرد
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است و  باید در جهت ترویج این فرهنگ فعالیت کرد.
حجت االســالم معزی در پایان ضمن اشاره به کتاب حماسه 
خ که به کوشش دفتر امور ایثارگران هالل احمر تهیه شده  سر
است این اثر را یکی از اقدامات تاثیری گذار در جمعیت هالل 
احمر دانســت و از توجــه و تالش هــای وافــر دکتــر کولیوند در 

پاسداشت مقام و جایگاه خانواده شهدا قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت 
کیــد بــر جایــگاه رفیــع همســران و والدیــن  هــالل احمــر بــا تا
شــهدای امدادگــر گفــت: تکریــم از شــما وظیفــه مــا و توصیه  
موکد رهبر معظم انقالب است و بی احترامی به شما، خیانت 
به کشور اســت. ما همیشــه و در همه حال به دعای خیر شما 
نیازمندیــم و مطمئنــم کــه دعــای شــما مســتجاب اســت و 

موجب عنایت خدا به زندگی و توفیق در کار ما است.
تمام تــالش خــود را می کنــم تا فرهنــگ ایثــار و شــهادت را در 
جمعیت هالل احمر بیش از پیش ترویج دهم. این فرهنگ 
نباید برای نســل جدید مغفول بماند. در کمتــر از یک ماه که 
در هالل احمر مشــغول به خدمت شده ام، ســه مرتبه توفیق 
حضــور در جمــع خانواده های شــهدا را داشــته ام. خدمت به 

خانواده شهدا موجب کارآمدی نظام اسالمی می شود.
رئیس جمعیت هــالل احمــر تصریح کــرد: در اولیــن روزهای 
کــه  بــودم  افــرادی  اولیــن  از  کشــور،  کرونــا در  همه گیــری 
بــرای جلوگیــری از بحــران بــه قــم رفتــم. در آن روزهــا، این 
خانواده های شــهدا و ایثارگران بودند که بســیار ســریع برای 
کمک بــه مــا و جامعــه پیش قدم شــدند. آن هــا پرچمــداران 
عزم اجتماعی برای کمک به پیشــگیری و حمایــت از اولین 

متاثرین این بیماری بودند. 
دکتر کولیونــد در پایان این مراســم ضمن اهدای لــوح تقدیر 
خ«  به خانواده شــهدای امدادگر از انتشــار کتاب »حماسه سر
قدردانی کرد و گفــت: در اغلب وصایای شــهدای امدادگر که 
در این کتاب خواندم، عشــق به امام خمینی؟هر؟ و اهمیت 

ایثار موج می زند و ما را بر خدمت و وحدت توصیه می کنند.
خ« به  همچنین در این مراسم یک جلد از کتاب »حماسه سر
هر یک از حاضران تقدیم شــد. این کتاب در قطــع رحلی و با 
495 صفحه در دو بخش شامل اقدامات و عملکرد جمعیت 
هالل احمــر در ایام دفــاع مقــدس و مشــخصات، مختصری 
از زندگی و جمالتی از وصایای شــهدای امدادگر منتشــر شــده 
است.  گفتنی است، جمعیت هالل احمر 490 شهید امدادگر 
را در جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران و عملیات هــای 
بشردوســتانه پس از جنــگ، تقدیم نظام جمهوری اســالمی 
کنــون 15 درصــد از کارکنــان ایــن جمعیــت در  کــرده اســت و ا

سراسر کشور از ایثارگران دوران دفاع مقدس هستند.   

آیین تجلیــل از خانواده شــهدای امدادگر با حضور حجت االســالم والمســلمین معزی، 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، دکتر پیرحســین کولیونــد رئیس جمعیت، 
دکتر پورساداتی مشاور امور ایثارگران و تعدادی از خانواده شهدای امدادگر هالل احمر برگزار شد.

     مکتب اهل بیت، مکتب بشردوستی
نماینده رهبر معظم انقالب  با بیان برخی از فضائل اخالقی برجســته در سیره رفتاری صدیقه 
کبری؟س؟، دیگــری خواهــی و مقــدم  شــمردن دیگــران بــر خــود را از صفــات بــارز آن حضرت 
دانســت و اضافه کرد: امام مجتبی؟ع؟  بارها مشاهده کردند مادرشــان همواره براى دیگران 
دعا می کند و بــراى خویش، هیــچ دعایی نمی کند. بــا توجه به ایــن رهنمود کــه اول دیگران 
بعد خود انســان، این نــگاه و این ســیره را باید به عنوان یــک الگو برای فعالیت  بشردوســتانه 

دانست و مکتب اهل بیت، مکتب بشردوستی و خیرخواهی برای دیگران است.

     ضرورت ترویج فرهنگ شهادت و ایثار
حجت االســالم و المســلمین معزی در ادامه به نقش بی نظیر خانواده های شــهدا به واســطه  
تربیت این فرزندان و همچنین تحمل، صبر و بردباری آنان در غم از دست دادن عزیزان خود 
اشاره کرد و گفت: خانواده شهدا در طول این سال ها حماسه های جاویدی ساختند که تاریخ 
همیشــه از آن یاد خواهد کرد. آنان با صبر و اســتقامت خود دشــواری ها را تحمــل کردند و این 
کاری و بردباری ستودنی است که این نتیجه درس آموزی از سیره رفتاری معصومین؟ع؟  فدا

ین درجه احسان باالتر
ی است ایثارگر

     حضور در یادمان شهدای گمنام شلمچه
همچنیــن  فجــری  علیرضــا  والمســلمین  االســالم  حجــت 
در مراســم افتتــاح اردوهــای راهیــان نــور و تحلیــف 20 هــزار 
عضو جــوان این جمعیــت به ســازمان های امــداد و نجات و 
داوطلبــان حضور یافــت. وی در این مراســم گفت: »شــهداء 
بهتریــن الگو و اســوه هســتند و جوانــان بایــد در زندگــی خود 

یکی از شهدا را به عنوان الگوی خود برگزینند.« 
حجت االســالم والمســلمین فجری در آیین افتتاح اردوهای 
راهیان نــور و تحلیف اعضــای جوان جمعیــت هالل احمر در 
حسینیه یادمان شهدای گمنام شلمچه ضمن گرامیداشت 
یاد امدادگر شــهید »قربانعلــی عادل نژاد« که 39 ســال پیش 
در شــلمچه به مقام شهادت نائل شــد، گفت:  »از منظر قرآن 
مجموعه فراز و نشــیب انســان به ســه مرحلــه مرحله ضعف 
کودکــی، مرحله شــور و نشــاط جوانــی و مرحله ضعــف پیری 
تقســیم می شــود. « وی در ادامه  جوانــی را بهتریــن مرحله از 
زندگی دانســت و افزود: باید قــدر این لحظات تــان را بدانید 
چرا که وقتــی از این مرحله بگذرید حســرت بازگشــت به این 

دوران را خواهید داشت.
حجت االسالم والمسلمین فجری درپایان خاطرنشان کرد:» 
البته الزم است عرض کنم که هر کاری که در جمعیت هالل 
احمر انجام می شــود صدقه و کار خیر اســت و این که شما به 
کمک آسیب دیدگان می شــتابید، بزرگترین کار خیر و صدقه 
اســت و باید تالش کــرد کــه در اقدامــات و فعالیت هــا با نیت 

خدایی انجام شود.«
نشســت هم اندیشــی با ائمه جماعــات جمعیت هــالل احمر 
خوزســتان از دیگــر برنامه هــای حضــور حجــت االســالم و 
المســلمین فجری در ســفر به خوزســتان بود. وی در ابتدای 
این دیدار امامــان جماعت هالل احمر اســتان خوزســتان به 

بیان گزارش ونقطه نظرات خود پرداختند. 
وی نعمت زبــان عربــی در برخــی ائمــه جماعــات را ظرفیت 
ارزشــمند و باالیی بــرای جمعیــت هالل احمــر دانســت که از 
آن می توان در ماموریت های فرهنگــی و تبلیغی هالل احمر 

همچون اربعین حسینی بهره برداری نمود. 
حجت االسالم و المسلمین فجری به حضور فعاالنه و ارتباط 
کید و بــر ارتقا  مؤثر بــا کارکنان جمعیــت در فضای مجــازی تا
سطح علمی و مهارت های تبلیغی ائمه جماعات به واسطه 

کید کرد. کز علمی و حوزوی تا برقراری ارتباط با مرا
در این سفر، حجت االســالم انصاری مسئول دفتر نمایندگی 
جمعیت هالل احمر خوزســتان معــاون فرهنگــی را همراهی 
کــرد. وی ضمــن قدردانــی از حضــور معــاون فرهنگــی و امور 
آموزشی و پژوهشی نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر گفت: 
»ائمــه جماعــات ایــن اســتان بیــش از آن کــه امــام جماعت 
باشــند، رابــط فرهنگــی هســتند و فعالیت هــای آنهــا فراتر از 
اقامه نماز جماعت است و نقش موثری در فعالیت ها دارند، 
به طوری که معموال بازخوردهای مثبتی از مســئولین شعب 
و اعضای جمعیت هالل احمر شهرستان ها نسبت به حضور 
ائمه جماعات دریافت مــی گردد که نشــان از اخالص و تاثیر 

فعالیت ها و همراهی های آنان دارد.«   

شهدا چراغ راه ما هستند
حجت االسالم و المسلمین علیرضا فجری، معاون فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی 
حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر، به همراه دکتر پیرحســین کولیوند، 
رئیــس جمعیت هــالل احمر به اســتان خوزســتان ســفر کــرد.  در این ســفر یــک روزه مســئوالن 

جمعیت هالل احمر از پروژه های عمرانی هالل احمر بازدید و با مسئوالن استان دیدار نمودند.
در این ســفر و در بدو ورود رئیس و همراهان به اســتان خوزســتان، از ســاختمان هتل »هالل« 
آبادان با 56 اتــاق و همچنین از مرکــز جراحی »مادر« با تمرکز بر ارتقاء پتانســیل مناســب برای 
توریســت  درمانــی، بازدید به عمــل آمــد. در ادامه ایــن برنامه همچنیــن از مجتمــع  نیمه کاره 
فرهنگی - ورزشــی هــالل خرمشــهر و پایگاه امــداد و نجات ســاحلی امــام رضا؟ع؟ بازدیــد و با 

امدادگران این پایگاه گفت وگو صورت گرفت.
در جریان ســفر یک روزه به خوزســتان، مســئوالن جمعیت هالل احمر در  ایســتگاه غربالگری 
کرونا جمعیت هالل احمر در پایانه مرزی شلمچه حضور یافته  و بر تشدید غربالگری مسافران 

کید گردید. ورودی به کشور تا
مراســم تحلیف اعضای ســازمان جوانــان، بازدیــد از مناطــق راهیان نــور و دیدار با اســتاندار و 
نماینده ولی فقیه از دیگر برنامه های ســفر یک روزه رئیس جمعیت هالل احمر و هیات همراه 

به استان خوزستان بود.
حجــت االســالم والمســلمین فجــری همچنیــن در برنامه ســفر خــود به خوزســتان بــا جمعی 
از مدیــران و کارکنان ســتادی هــالل احمر این اســتان دیــدار و گفتگو کــرد و ضمن ابالغ ســالم 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، مردم این اســتان را بســیار خون گــرم و مهمان نواز 

توصیف کرد و از زحمات آنها تقدیر و تشکر کرد. 

گزارشی از بازدید معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر از استان خوزستان
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وحیه امید و  باید ر
ی را در  مسئولیت پذیر

جامعه نهادینه کرد

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

حجت  االسالم  والمسلمین عبدالحســین معزی، با حضور در آئین 
ح مشــترک کمیته امداد و جمعیت هالل  احمــر پروژه ملی یاس  طر
کمیتــه امــداد  را برآمــده از روح بــزرگ و معنــوی امــام  در شــهر مشــهد، 
خمینی؟هر؟دانست و گفت: رنج و محنت دیگران درد ماست و ما در قبال 
درد دیگران هم مسئولیت داریم و در قیامت از ما پرسیده می شود که برای 
زدودن و کاســتند درد دیگــران چه کرده ایــد! باید همه ما در میــدان بوده و 
مسئولیت  پذیر و با تمام توان خادم مردم باشیم و بدانیم برای دستگیری 
از محرومــان فقــط نــان دادن، کافی نیســت بایــد امیــد و نشــاط داد و درد 
دیگــران را تســکین داد. در ایــن زمینــه کانــون طــالب و ســایر کانون های 

جوانان در ارتقای فرهنگ دینی می توانند مؤثر و موفق باشند. 
حجت  االســالم  والمســلمین معزی با اشــاره بــه 99 ســالگی جمعیت هالل 
 احمــر تصریح کــرد: در پی کاســتن و تســکین آالم بشــری هســتیم و در این 
راســتا نیازمند امید و نشــاط و ســرور هســتیم و باید بــرای ایجاد جوشــش و 
خروش و امید در دل جوانان تــالش کنیم. امید یعنی نــگاه مثبت به حال 
و آینده و انســان های منفی  باف به  جایی نمی رسند و افســردگی در جوامع 

زنده و نهادهای پویا جایی ندارد.
نماینــده ولــی  فقیــه در جمعیــت هــالل  احمــر بیــان کــرد: در هنــگام ســیل 
استان گلستان، شــش هزار طلبه جوان برای کمک به مردم و کاهش رنج 
ســیل زدگان در تکاپو بودنــد، همچنین در زلزله کرمانشــاه حضــور جوانان 
برای کمک بــه مــردم همانند حضــور جوانان در دوران هشــت  ســاله دفاع 

مقدس حماسه  ساز بوده است.
گــر شــرایط ازدواج برای  ح یــاس ویــژه بانــوان افــزود: ا وی بــا اشــاره به طــر
فردی فراهم نشــد نباید افســرده و در حاشــیه قرار بگیرد. امروزه فروپاشــی 
کــه  خانواده هــا و اعتیــاد و حاشیه نشــینی از ســخت ترین آسیب هاســت 
ح نیابت  خواب را از چشــم رهبری ربوده و ایشــان نگران هســتند. ایــن طر
را فرانســوی ها از هالل  احمر ایــران الگو گرفتند کــه معنای آن ایــن بود که 
به جای فرزندی که شــب عید نتوانســته در کنار والدین کهن  سالش باشد 
داوطلبان هالل  احمر همانند دختران و پســران والدین کنارشــان هستند.  
ح ارزشــمند بــا ایجــاد امیــد و نشــاط در جوانــان می توانــد اعتیاد و  این طــر

حاشیه نشینی و بیکاری را از جامعه دور کند.
وی در ادامــه افــزود: هالل  احمــر جمعیــت جوانی بــا حضــور میلیون ها نفر 
اســت و براســاس نظامنامــه ای کــه از ســوی رهبــر معظــم انقالب بــه بنده 
کید شــده  و در واقــع به جمعیت هــالل  احمر در قالب شــوراهای فرهنگی تأ

موضوع جوانان اهمیت و اولویتی خاص دارد.   

ی« توجه به »دیگر
ز حضرت زهرا؟س؟ صفت بار

وه مشترک با  تشکیل کارگر
مرکز رسیدگی به امور مساجد

مراســم عــزاداری شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ بــا حضــور 
حجت االســالم و المســلمین معــزی در نمازخانه ســاختمان صلح 

جمعیت هالل احمر برگزار شد. 
نماینده رهبر انقالب در این مراســم با اشــاره به شــان نزول آیاتی همچون 
آیــه مباهله، ســوره هــْل أتــٰی  و  ســوره کوثــر  در خصــوص فضائــل و مناقب 
حضرت صدیقه طاهره؟س؟ به لقب »حجت امامان« اشــاره و خاطر نشان 
کرد:» حضرت فاطمه زهرا ؟س؟ عصاره خلقت هســتند و بهترین الگو برای 
همه جهانیان هستند، خداوند سوره مبارک کوثر را در عظمت ایشان نازل 
می فرماید و ایــن کوثر تــا قیامت جــاری و ماندگار اســت. تاریخ نویســان در 
کرم؟ص؟  روایاتی مشــهور ســوم جمادی الثانی 95 روز پس از رحلت پیامبر ا

تاریخ شهادت ایشان دانستند.«
حجت االسالم و المســلمین معزی در بخش دیگران سخنان خود دیگری 
خواهی و مقدم شــمردن دیگری بر خــود را از صفات بــارز حضرت زهرا ؟س؟ 
دانســت و اضافــه کــرد:» امــام حســن مجتبــی ؟ع؟  بارهــا مشــاهده کردند 
مادرشــان همواره براى دیگران دعا می کنــد و براى خویــش، هیچ دعایی 
نمی کنــد. مکتب اهل بیــت، مکتب مهربانــی و خیرخواهی بــرای دیگران 
است.در سیره حضرت زهرا؟س؟ و امیرالمومنین ؟ع؟ می بینیم که بزرگان 
کین، یتیمان و اســرا را بر خود مقدم می داشتند و از  همواره نیازمندان، مسا

مال خود در راه آنان بذل و بخشش می کردند.«
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در پایــان از اهتمــام ورزی معاونــت فرهنگی 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه و کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر در برگــزاری 
مراســم های مذهبی قدردانی کرد.  در ادامه این مراســم نیز محمد حسین 
پویانفر، مداح اهل بیــت عصمت و طهارت؟مهع؟ در رثــای حضرت صدیقه 

طاهره ؟س؟ به مرثیه سرایی و سینه زنی پرداخت.   

 رئیس مرکز رســیدگی بــه امور مســاجد، با حضــور در ســاختمان صلــح جمعیت هالل 
احمر با حجت االسالم والمســلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت  هالل احمر  

دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار، حجت االســالم والمسلمین معزی شــکل گیری مرکز رســیدگی به امور مساجد را 
از ضروریات انقالب اسالمی برشمرد و تصریح کرد: مســاجد یک پایگاه عبادی و مردمی برای 
گر کتاب های  آموختن و نشــر معارف دینی و همچنین اتصال و ارتباط مردم با مردم اســت.  ا
مربوط بــه تاریخ اســالم را بازبینی کنیم بــه نقش مســاجد در تاریخ جهان اســالم پی خواهیم 
برد.  در ایران مســجد پایگاه و جایگاه عظیمــی دارد. یکی از عوامل زنده نگه داشــتن مذهب 

شیعه، همین مساجد و ائمه جماعت بوده اند.
 

     بهره گیری از ظرفیت مساجد در فعالیت های اجتماعی
حجت االســالم والمســلمین معزی با بیان اینکه جمعیت هــالل احمر یک نهاد عــام المنفعه 
است، اضافه کرد با توجه به حادثه خیز بودن کشور، ما امیدواریم که با بهره گیری از ظرفیت 

مساجد بتوانیم در ارتقا خدمت رسانی به آسیب دیدگان گام برداریم.
 

     تقویت و رشد فعالیت خیرخواهانه در کشور
در ادامــه حجت االســالم والمســلمین محمــد ابراهیم، رئیــس مرکز رســیدگی به امورمســاجد 
گزارشــی از برنامه هــای این مرکــز ارائــه و تعداد 530 مســجد محــوری در تهــران را بــه عنوان 

شبکه های اصلی برای فعالیت  های اجتماعی معرفی کرد.
حجت االســالم والمســلمین محمد ابراهیم یکی از برنامه های طراحی شــده برای مســاجد را 
تثبیت شبکه ســازی مســاجد عنوان کرد و گفت: با همکاری یک نهاد خیریه  در دوران کرونا 
و رزمایــش مومنانه، ده هزار بســته معیشــتی تهیه و به مســاجد کشــور ارائه کردیــم. در ادامه 
مساجد نیز 15 هزار بســته از خیرین محالت جمع آوری و در مجموعه 25 هزار بسته معیشتی 
میان نیازمنــدان توزیع شــد. برخــی از مســاجد در کشــور 60 مرحله توزیــع بســته غذایی میان 

نیازمندان داشتند. 
کــه همــکاری دو نهــاد باعــث تقویــت و رشــد فعالیــت  کــرد  وی در پایــان ابــراز امیــدواری 
خیرخواهانه در کشور گردد. سپس مقرر شــد یک کارگروه از کارشناسان دو نهاد برای تنظیم 
تفاهم نامه  مشــترک تشــکیل گردد تا بتوان بیش از پیش از ظرفیت مســاجد کشور در جهت 
خدمت رســانی به اقشــار آســیب پذیر از حوادث طبیعی و همچنین آموزش امــداد در حوادث 

بهره برداری گردد.   

حجت االسالم و المسلمین معزی بیان کرد

حوزه نمایندگی ولی فقیه
دیدار با با هدف رشد فعالیت های عام المنفعه  صورت داد

خانواده  های هالل
      مرحوم حجت االسالم والمسلمین 

سید مصطفی مهری
بــه  حجت االســالم والمســلمین معــزی طــی ســفر 
اســتان قم با حضــور درمنزل مرحوم حجت االســالم 
والمســلمین ســید مصطفی مهری، مســئول ســابق 
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر قم  
ضمــن گرامیداشــت یــاد آن مرحــوم و بیــان  برخی از 
صفات و ویژگی های اخالقــی وی این مصیبت را به 

خانواده داغدار ایشان  تسلیت گفت.   

      مرحوم محمد عظیمی
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل به همراه برخی 
دیگر از کارکنان  بــا حضور درمنزل مرحــوم، »محمد 
بــا  هالل احمــر  جمعیــت  فقیــد  کارمنــد  عظیمــی« 

خانواده ایشان دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره به سابقه 
همــکاری مرحــوم عظیمــی در حــوزه نمایندگی ولی 
فقیــه در دوران آیــت اهَّلل غیــوری و دو ســال ابتدایی 
حضور ایشــان در جمعیت هالل احمر، خاطر نشــان 
کرد: مرحوم محمدعظیمی انســانی  کوشا ، متعهد، 

خندان، خوش روی و خوش اخالق بود.  
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به قلم مخاطبان

09208831073  فریماه محمدی. چهارمحال و بختیاری
لطف اهَّلل فتاحی. چهارمحال و بختیاری  09303071857

مریم ربانی. گلستان. بندرگز   09357629414
سحر حاتمیان. کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج  09010487369
محمدامین محمدی. چهارمحال و بختیاری  09383183678

مرتضی حاتمیان. کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج  09371379811
حسین دیده روشن. فارس. فسا  09387637697

ساعد رحیمی دولت آباد . کهگیلویه وبویراحمد   09397143378
سعید فاضلی. خراسان رضوی. فیروزه  09355845437

سمیه منصوری .  اصفهان  09353711836
الناز رضایی. آذربایجان غربی. ارومیه  09382102509

بتول محمد رضا خانی. کرمان  09330695372
نعمت اهَّلل خلیلی پور .چهارمحال و بختیاری  09373051322

محمد رضا عبدالهی. تهران  09381826200
فاطمه بهمنی.  بوشهر  09307993446

09034733660  امید نیکنام. فارس. رستم
فاطمه فراهانی .  مرکزی  09352569956

آمنه معرفاوی. بوشهر  09335993393
سیده زهرا میرحبیبی رودسری.گیالن  09357603758

مهدی حسین زاده . بوشهر  09373293959

09208831073  فریماه محمدی. چهارمحال و بختیاری
مهدی اسدزاده. آذربایجان شرقی.  هشترود  09398164976

09010803084  امین حسینی. چهارمحال و بختیاری
نعمت اهَّلل خلیلی پور .چهارمحال و بختیاری  09373051322

راضیه محمدی. تهران  09361631138
ناهید علیزاده. البرز   09351686435

حسن معتمدی. تهران  09363429204
سوگل ساعی. آذربایجان غربی.  خوی  09363429204

نوش آفرین صوفی.  مرکزی  09367703954
آمنه معرفاوی. بوشهر  09335993393

سهیال خالدی.فارس. شیراز  09366729972
صدیقه شاه کرمی. همدان  09353473133

راحله فراهانی .  مرکزی  09378303320
سهیل محمدی. کرمانشاه. گیالنغرب  09386558750

علیرضا نعمتی. فارس ، ارسنجان  09016143714
علی میرجهانگیری. خراسان رضوی، جوین  09051438410

ک سهیال علیجانی. مرکزی.  ارا  09371945464
مجتبی میرکی ، فارس  09388396290

صادق سلمانی. خراسان جنوبی  09337398650
مهسا عبداللهی. آذربایجان شرقی، تبریز  09397268421
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2 3 2 4 3 1 3 2 پاسخ صحیح شماره 27:    

 جهت دریافت جوایز خود به دفتر حوزه نمایندگی استان خود مراجعه نمایید.

4 1 3 0 4 1 4 2 پاسخ صحیح شماره 28:    

گرام ماهنامــه مهروماه پــل ارتباطی بین ماســت، هم نقد و  صفحه اینســتا
نظر شما را می شــنویم هم گزیده ای از مطالب هرشــماره را در آن با هم مرور 
می کنیم. نوشــته ها و مطالــب مفید شــما را نیــز از این طریق بــا دیگــر مخاطبان در 
گر صاحب کســب و کاری  ک می گذاریم.  از همه مهم تــر ا سرتاســر ایران به اشــترا
هســتید کــه مایلیــد آن را بــه مخاطبــان ماهنامــه مهرومــاه معرفــی کنیــد ، مــا 

گهی شمار ا چاپ می کنیم.  برای این کار می بایست: بصورت رایگان آ
r    را دنبال کنید. c s _ m e h r o m a h     صفحه ماهنامه مهروماه به آدرس 

     از طریق دایرکت درخواست خود را ثبت کنید.
کــه مــی توانــد شــامل انــواع   بعــد از بررســی هــای  اولیــه؛  تبلیــغ کســب و کار شــما 
محصوالت و خدمــات خانگــی، تجــاری و... باشــد هم در مجلــه و هــم در صفحه 
ماهنامــه مهروماه منتشــر خواهد شــد  به ایــن صورت شــما در معرض دیــد خانواده 

بزرگ همکاران  و امدادگران در جمعیت هالل احمر  خواهید بود.   

کــه نمی دانــم کجــای ایــن دل  روی میــز. منــم و ایــن درد 
نشســت؛ کجای ایــن تن النــه کــرد؛ کجــای این روح ریشــه 
دواند. فقط می دانم هســت. می دانم هســت و می ســوزاند. 
هست و بی تاب می کند. هست و آرام نمی گیرد. که موشکی 
کــه تــو را...مــا را هــم... آهن هــای گداختــه اش ُبراندمــان و 
خوشــه خوشــه زخم باز برجای گذاشــت. می گویی نــه؟! بیا 
چشــم های یک عالم آدم را خودت ببین. خــودت ببین چه 
پیر شــده اند؛ خــودت ببین چــه موی رگ هایی که دســت به 

انتحار نزده اند. خودت ببین... 
مــن کــه آنجــا نبــودم. خیلــی نمی شــناختمت. امــا می دانم 
حوالــی ســاعت 2 بامــداد، فقــط بغــداد نخــورد، تهــران هم 
خــورد، بیــروت هــم خــورد، دمشــق هــم خــورد، آنــکارا هــم 
خــورد، تل آویــو هم خــورد، ریــاض هــم خــورد، ابوظبی هم 
خــورد، پاریس هــم خــورد، واشــنگتن خــورد، اتاوا خــورد. و 
چه فرقی باشــد بیــن این »خوردن«هــا و شــیرینی اش بماند 
برای »غالبون«. برای خوشــه های عمل نکرده پنهان توی 

تک تک این شهرها.
تمامــی  انــدازه  بــه  کــه  زد  را  اصــل  بلــوری  یزیــد،  آل  کــه 
ســرزمین های عالــم تکــه تکــه، و خورده هــای برنــده اش 
ک شــد. حــاال، هــر جــا باشــند و نباشــند  پخــش وســعت خــا
نقــش  کثیفشــان  موجودیــت  بــرای  کــه  هســت  تکــه ای 
دشــنه ای دارد که هستی شــان را نه یک باره، کــه ذره ذره از 

هم می درد، که آن ها را خدا می زند! خدا! 
پس، بروند ســر بگذارنــد بمیرند که ماموریتشــان ابتــر ماند؛ 
که از یک مــرد هزاران مــرد ســاختند، که هر ســمت بچرخند 
تصویــرش، خــودش، صدایــش، آنجاســت؛ شیشــٔه عطــر 
شکســته در بغــداد  و ایــن نــه توهــم اســت، نــه شــاعری نــه 

نویسندگی...که عین حقیقت است والغیر!   

     خوشه اول: او
عصر روزی که یزیدیان برای لشــکر تک  نفره ســردارمان در عراق، ظهر عاشورا را اجرا 
کردند و دســت و پیکــره را جــدا تحویلمان دادنــد، دیدمــش. مثل همیشــه نبود؛ نــه کراوات 
بسته بود و نه کت و شــلوار به تن داشــت. رنگ از چهره اش رفته و انگار روحش دنبال سردار 

را  گرفته و با او پر کشیده بود.
گفت: »از صبح حال درســتی ندارم. یکــی انگار یک ســیلی محکم زده توی گوشــم که اینجا 

چه کار می کنی؟ پاریس از چشمم افتاده. من اینجا چه کار می کنم اصال؟«
راست می گفت. توی چشــم هایش خالی شده بود. انگار ســال ها بود که توی نگاهش خالی 
از سکنه بود. ماندنی نبود، نگه  داشــتنی هم. هیچ چیز نمی توانست جلویش را بگیرد. حتی 

عشق من هم در برابرش ناتوان شده بود. 
چند روز بعد، بی قرار، از کارش استعفا داد. بلیت گرفت. انگار نه انگار هنوز توی فارسی حرف 
زدن می لنگید و وطن برایش ناآشنا شــده بود. از آن همه ســال زندگی، چند تکه از وسایلش را 
ریخت توی یک چمدان و برگشــت ایران. یک جــوری هم چمدان را بســت و دل کند و رفت، 
ج از ایران  که فکر می کــردم دارد از دنیا مــی رود. من فقــط مبهوت بــودم. آنها که ســال ها خــار
زندگی کرده باشــند می داننــد کندن و برگشــتن چه کار ســختی اســت؛ انگار کن کــه بخواهی 

درختی کهنسال را با تمام ریشه در بیاوری. و حاج قاسم او را کند؛ از اروپا و از دنیا.

     خوشه دوم: من
تا قبل از آن روز، تصویرت را جسته  و گریخته دیده بودم. اسمت را از دورترها شنیده بودم. بعد 
از آن روز اما اســمت و تصویرت در هر جهت که ســر می چرخید بود. و جهان وســط همین شهر 
غریب شکافته شــد و از وســط آن شــکافتگی، علم وجودت تمام  قد در میانه این هستی از دل 
زمین سر برآورد. از آن به بعد اســمت که آمد، دیگر الزم نبود حرف و کلمه دیگری به آن اضافه 
اسمت، تنهای تنها، روضه  شود. کالم، زبان به کام گرفته و چشــم به میدان می آمد. که خود ِ
مکشــوف اســت. که با نامت تمام هیبت خلقت آدم به  یک  باره، درون خــودش فرو می ریزد. 
جســم، مبهوت، یتیم و تهی و روح، با قامت در هم  شکســته، افتاده، مویــه می کند. انگار کن 
موشــکی که تو را... خوشــه ای بوده اســت و ما را هم؛ از بغــداد تا تهــران، از بغداد تــا پاریس، از 
بغداد تا آن طرف آســمان...  من که نمی فهمم؛ کوتوله ام بــرای بزرگی های این جهان، برای 
این همه پیچیدگی و رمــز و راز. چیزی ندارم جز این کلمات ابتر و بی ســر که شــلخته پخشــند 

موشک خوشه ای

ی شد وماه راه انداز صفحه اینستاگرام مجله مهر
r c s _ m e h r o m a h

فاطمه زنجانی



مسابقه پیامكی

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   30   بهمن

امیرالمومنین علی؟ع؟ در سیره تربیتی خود چه چیز را باعث افزایش لجاجت کودکان می داند؟01

1. بی توجهی                      2. تحکم کردن                      3. زیاده روی در سرزنش                      4. احترام بیش از حد تعادل

دارایی حضرت علی؟ع؟ در زمان ازدواج با فاطمه زهرا؟س؟ چه بود؟02
1. باغ فدک                       2.نقره و طا                       3. خرما                       4. زره جنگی

براساس روایات حضرت هاجر؟ع؟ در کجا و به دست چه کسی به خاک سپرده شد؟03
1. مکه،ابراهیم؟ع؟        2. مدینه،اسماعیل؟ع؟            3. حجراسماعیل،اسماعیل؟ع؟             4. قبرستان بقیع، ابراهیم؟ع؟

از منظر پیامبر اکرم؟ص؟ اولین زنی که وارد بهشت می شود کیست؟04
1. آسیه همسر فرعون                         2. حضرت فاطمه؟س؟                            3. حضرت هاجر؟ع؟                                4. حضرت خدیجه؟ع؟

05

06

بنیان گذار جمعیت اسامی اخوان المسلمین کیست؟07
1. محمد جوزان الغزالی                          2. حسن البنا                         3. سیدجمال الدین اسدآبادی                            4. محمدبن عمرعبده

موضوع محوری کتاب »کلت 4۵« چیست؟ 08

1.جنگ تحمیلی                           2.گروهک منافقین                           3.تاثیر سیاست بر زندگی افراد                            4.انقاب اسامی

نویسنده داستان »موشک خوشه ای« لحظه شهادت حاج قاسم سلیمانی را از کدام کشور روایت کرده است؟

2. عراق                3. آمریکا        4. فرانسه 1.ایران      

حدیث »ٕایاک والکسل والضجرفٕانهمایمنعِانکِ من ِحظکِ من الدنیاواآِلخِرة« از کیست؟ 

1. امیرالمومنین؟ع؟                         2. حضرت محمد؟ص؟                       3. امام حسین؟ع؟                          4. امام صادق؟ع؟
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