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سرمشق

گر انگلیســی ها حوالــی ســال ۱۸۰۰ میالدی بــه هند نمی آمدنــد، اآلن ما داشــتیم به  »ا
زبان فارســی صحبت می کردیم و دیگر به مترجم نیازی نبود.« اوایل اردیبهشت ماه 
کســتان راهــی ایــران شــد و مهمــان رئیس جمهــور وقــت ایــران بــود.  ۱۳۹۸، نخســت وزیر پا
خبرنگاران برای پوشش نشست خبری دو طرف دعوت شــده بودند که با این عبارت عمران  
خان مواجه شــدند. آقای نخســت وزیر، آشــکارا داشت به اســتعمار انگلیســی ها در هند کنایه 
می زد؛ استعماری که فقط محدود به اقتصاد و نیروی کار نبود و حتی فرهنگ و زبان شبه قاره 
را هم بلعیده و بنیان اساســی هویت و فرهنگ این منطقــه از دنیا را با تاروپــود زبان و فرهنگ 

تحمیلی غرب تغییر داد.

     پاسداری از ملیت
حفــظ، مراقبــت و پاســداری از زبــان در درجــه اول حفاظــت 
از هویــت و فرهنگی بومــی و ملی یک کشــور و جامعه اســت. 
جامعــه به خصــوص آن دســته از جوامــع بشــری کــه از عقبه 
غنــی فرهنگ و هویــت برخوردارنــد، قرن ها تجربــه تاریخی 
اندوخته اند تــا بتوانند چنیــن میراثی را به نســل های بعدی 

تحویل دهند.
از این جهت، زبان عینیت بیرونی فرهنگ غنی بومی و ملی 
یک جامعه بوده و حساســیت و مراقبت نسبت به آن، نوعی 
حساســیت نســبت به فرهنگ و هویــت بومی و ملــی در برابر 
فرهنگ اغیار محسوب می شــود. موضوعاتی مانند افزایش 
دایره لغات انگلیســی و نفوذ تدریجی کلمات بیگانه در زبان 
فارسی از این جهت می تواند از نمودهای نگران کننده تغییر 

هویت و فرهنگ یک جامعه باشد. شورای فرهنگی بریتانیا 
کــه حامــی اصلــی آن وزارت خارجه انگلیس اســت، بــه زبان 
انگلیســی صرفًا به عنوان ابزار برقراری ارتباط نگاه نمی کند. 
از نــگاه ایــن شــورا -کــه ظاهــرًا یــک ســازمان فعــال در حوزه 
مسائل فرهنگی اســت- زبان انگلیسی یک رســانه قدرتمند 
است که ارزش های سیاســی و اعتقادات تثبیت شده  جهان 
کســون  )انگلیس، ایــاالت متحــده، کانادا، اســترالیا  آنگالسا
و ســایر ممالــک انگلیســی زبان( را در خــود حمــل می کنــد. از 
همیــن جهــت هــم بازشــدن پــای زبــان انگلیســی در ســایر 
جوامــع صرفــًا یــک تغییــر ظاهــری نیســت، بلکه باطــن آن، 
نفوذ به دیگــر جوامــع از طریق مجرایی اســت کــه ارزش ها و 

جهان بینی دنیای غرب را روانه این جوامع می کند.
کمیتی برای  بر همین مبناســت که اتخــاذ سیاســت های حا
حفاظــت از زبان ملــی در برابر زبانــی مانند انگلیســی محدود 
به کشــورهای اســالمی یا حتی آســیایی نیســت. قابــل تأمل 
اســت که در عصر جهانی شــدن و تبدیل شــدن کــره زمین به 
یــک دهکــده جهانــی و همه گیرشــدن زبــان انگلیســی هنوز 
کــه سیاســت های سفت وســختی در  کشــورهایی هســتند 
حمایــت از زبــان رســمی و ملــی خــود در برابــر زبان انگلیســی 
دارند. فی المثل اخیرًا از طریق مجامع دیپلماتیک فاش شد 
که مسئوالن فرانسوی سودای آن دارند که زبان فرانسه را به 
زبان نهادی اتحادیه اروپا تبدیل کنند و فرانسوی را به زبان 

اداری و رسمی این اتحادیه ارتقاء دهند.
ایــن مهــم در مــورد کشــورهایی ماننــد ایــران بــا یــک نظــام 
مســتقل فرهنگی مبتنی بــر نگاه دینــی و اســالمی دوچندان 
مضاعــف می شــود. از همیــن جهــت، بایــد در برابــر هجوم و 
ســیل ویرانگــر زبــان بیگانــه به ویــژه زبــان انگلیســی حــزم و 
احتیــاط دوچنــدان داشــت. در چنیــن چارچوبــی اســت کــه 
بعضی نگرانی هــا مانند افزایــش به کارگیری لغات انگلیســی 
یا حتی انحصار آمــوزش زبان دوم به انگلیســی معنادار جلوه 
می کنــد: »ایــن اصــرار بــر ترویــج زبــان انگلیســی در کشــور ما 
یک کار ناســالم اســت. بله، زبان خارجــی را باید بلد بــود، اّما 
زبان خارجی که فقط انگلیســی نیســت، زبان علــم که فقط 
انگلیسی نیســت. چرا زبان های دیگر را در مدارس به عنوان 
درس زبان معّین نمی کنند؟ چه اصراری اســت؟ این میراث 
دوران طاغــوت اســت، ایــن میــراث دوران پهلــوی اســت. 
]مثاًل[، زبــان اســپانیولی... چرا زبان فرانســه یا زبــان آلمانی 
تعلیم داده نمی شــود؟ زبان های کشورهای پیشرفته شرقی 

هم زبان بیگانه است، این ها هم زبان علم است.« 

     تأثیرات ابزارهای جدید بر زبان ملی
نظام ارتباطــات و ابزارهای آن در عصر فعلی و عمومی شــدن 
آن بر بســتر شــبکه جهانــی اینترنــت هــم از دیگــر متغیرهای 
تأثیرگــذار زبانــی و فرهنگی در عصر حاضر اســت. گســتردگی 
ایــن نظــام ارتباطــی در زندگــی فــردی و جمعی بشــر بــا همه 
مزایایــی کــه دارد، امــا بــدون اشــکال هــم نیســت. فضــای 
مجــازی صرفــًا فضــای انتزاعی نیســت. ایــن بســتر ارتباطی 
عالم گیــر در امتــداد فرهنگ مســلط تمــدن غــرب عمل کرده 
و مجــرای انتقال ارزش هــا و اعتقــادات آن تمدن محســوب 

کم  می شود. باید گفت که ماهیت جریان ارتباطات فعلی حا
بر دنیا تــداوم همان امپریالیســم فرهنگی و اســتعماری قرن 
گذشــته اســت و ســعی دارد فرهنــگ و ارزش هــای خــود را بــر 
دیگر جوامــع تحمیل کند. یکــی از مظاهر مهــم این فرهنگ 

»زبان« است.
برخالف نســل های قبل کــه فرهنــگ، اجتماع و حتــی زبان 
را ابتــدا در دنیــای واقعــی تجربه کــرده و ســپس بــه عالــم 
شــبکه پا گذاشــته  بودند، نســل امروزی ابتدا به عالم شبکه 
پــا گذاشــته و ســپس، از دریچــه آن جهان بینــی بــا واقعیات 
ارتبــاط برقــرار می کند و »زبــان« یکــی از این واقعیات اســت. 
کنون، درصد قابل توجهی از محتوای موجود در شــبکه  هم ا
جهانی اینترنت به زبان انگلیســی اســت. حتــی در یک نگاه 
خوش بینانــه و با نادیده گرفتــن موضوع فوق باز هــم نباید از 
این مســئله غافل شــد کــه عالم مجــازی یک عالــم متفاوت 
اســت و قواعــد، اقتضائــات و حتی زبان خــاص خــود را دارد. 
تســری اصطالحات این فضا بــه گفت وگوهای روزمــره افراد 
تاحــدی کــه بــه تغییــر زبــان محــاوره ای بخشــی از جامعــه 
انجامیــده و جایگزینــی برخــی قواعــد گفتــاری در نوشــتار از 
جمله تأثیراتی است که حتی در بین گروه های مرجع جامعه 
از فعاالن رســانه ای تا اهالی ادبیــات و زبان فارســی هم رواج 
دارد و از مســائلی اســت کــه در دراز مــدت بایــد نســبت به آن 
هوشــیار بود. مشــاعره و خواندن دیوان شــعرای بــزرگ زبان 
فارســی در مجامــع و مهمانی هــا در گذشــته جزئــی از ســبک 
زندگی ایرانی ها و یک افتخار محسوب می شد، اما این روزها 
افــراد کمتــری اهــل شــعر و حفظ ابیــات اصیــل زبان فارســی 
هســتند. نتیجه حتمی این فراینــد، قطع ارتبــاط فرهنگی و 
زبانی نســل های بعدی بــا عقبه غنــی فرهنگــی و ادبی خود 

است که ثمره قرن ها تجربه تاریخی ایرانیان است.

     زبان همان فرهنگ است
حال جامعه ای را تصور کنید که ریشه در بستر غنی فرهنگی 
و ادبی و زبانی خود نداشــته باشد. با تفاســیری که از زبان در 
بندهــای ابتدایی این ســطور شــد، این جامعه چقــدر امکان 
ایســتادگی در برابــر امواج مخــرب فرهنگــی بیگانــه را دارد؟! 
بایــد معترف بــود که خدشــه بــر زبــان صرفًا خدشــه بــر نظام 
ارتباطــی یک جامعه نیســت کــه پنجه بــر فرهنــگ و هویت 
آن جامعه اســت. مــرور بخش هایــی از دیدگاه هــای آیت اهلل 
خامنــه ای در افتتاحیــه ســمینار زبان فارســی در صداوســیما 
در ســال ۱۳۶۷ می توانــد حســن ختام مناســبی بــرای ایــن 
ســطور باشــد: » زبان ملی مهمترین و اصلی ترین شاخصه ى 
هویــت فرهنگی یک ملت اســت. هر چــه که بــر ذهنیت این 
کم باشــد، هــر مذهبی، هــر ایدئولــوژى ای، هر آداب  ملت حا
و ســننی، هــر گذشــته و تاریخی که داشــته باشــد، تجســم و 
تبلــورش در زبــان ملــی اســت.... ضایعــه  فاسدشــدن زبان، 
گــر مــا  ضایعــه  فاسدشــدن فرهنــگ یــک ملــت اســت... ا
نســبت بــه اهمیــت زبــان و لــزوم حراســتش و لــزوم تکامــل 
زبان بی اعتقاد باشــیم، فاجعه  بزرگی پیــش خواهد آمد، که 
ایــن فاجعه مربوط می شــود به فرهنــگ ما و معتقــدات مورد 

دلبستگی ما.«     

شورای فرهنگی 
که حامی  یتانیا  بر

اصلی آن وزارت 
خارجه انگلیس 

است، به زبان 
انگلیسی صرفًا 

به عنوان ابزار 
برقراری ارتباط 
نگاه نمی کند. 

از نگاه این شورا 
زبان انگلیسی 

یک رسانه 
قدرتمند است 
زش های  که ار

سیاسی و 
اعتقادات 

تثبیت شده  جهان 
کسون   آنگالسا

)انگلیس، 
ایاالت متحده، 
کانادا، استرالیا 

و سایر ممالک 
انگلیسی زبان( 
را در خود حمل 

می کند

ی زبانی از زبان مادر مر
اهمیت حفظ زبان فارسی  در برابر تهاجم زبان های بیگانه
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قول اهلل عز و جل »یس«؟ قال: اســم من اسماء النبی و معناه 
یا ایها السامع الوحی. ســفیان ثوری به حضرت صادق؟ع؟، 
عرضه داشت: ای پســر رســول خدا، معنای کالم پروردگار عز 
و جل »یس« چیست؟ فرمود: نامی است از نام های پیامبر و 

معنایش، ای شنونده وحی است.
احادیث بســیاری در تأیید اینکه مراد در این آیه سالم بر اهل 
بیت پیامبــر خاتم؟ص؟، اســت، رســیده اســت که بــه عنوان 
نمونه یکــی از آنها را بیــان می کنیم. حضرت صــادق؟ع؟، از 
امیرالمؤمنین ؟ع؟، نقل فرموده اســت که درباره آیه شــریفه 
»ســالم علی آل یس «، فرمــود: »یس محمد و نحــن آل یس؛ 
یــس محمــد اســت و مــا خانــدان و دودمــان یس هســتیم«.  
مفسرین خاصه و عامه در تفاسیرشان از ابن عباس آورده اند 
که: » آل یس آل محمد، ؟مهع؟ اند« و یــا »ما آل محمد آل یس 

هستیم.«

     السالم علیک یا باب اهلل و دیان دینه
»ســالم بر تــو ای باب خــدا )وســیله ارتبــاط و ایصــال خلق به 

کم دین خدا( « حق( و دیان دین او )حا
این ســالم نیز، مانند ســالم قبل و بسیاری از ســالم های بعد، 
مشتمل بر دو قسمت است و در آن به حضرتش به دو عنوان 
عــرض ســالم داریم: یکــی بــه عنــوان بــاب اهلل و دیگــری به 

عنوان دیان دین اهلل. عنوان اول که باب اهلل اســت عنوانی 
اســت که شــاید روایــات رســیده ازحضــرات معصومین ؟مهع؟ 
در ایــن زمینه بــه حــد تواتر برســد کــه ایــن خاندان بــاب اهلل 
هســتند، حضرت صادق ؟مهع؟ فرمــود: »االوصیاء هــم ابواب 
اهلل التــی یؤتــی منهــا و لوالهــم مــا عــرف اهلل عــزو جــل و بهم 
احتج اهلل تبارک وتعالی علی خلقه؛ جانشــینان پیامبر همان 
ابواب اهلل هســتند، درهایی که از طریق آنها می توان به حق 
گر آنها نبودنــد هر آینه خــدای - عزو جل - شــناخته  رســید. ا
نمی شــد. خدا به وســیله آنــان بربندگانــش احتجــاج نموده 
است.«  حضرت باقر ؟ع؟ فرمود: »نحن حجه اهلل و باب اهلل؛ 
مائیم حجت خــدا و ماییم بــاب اهلل«  در دعای ندبه نســبت 
بــه امــام زمــان؟مهع؟ می خوانیــم: »أیــن بــاب اهلل الــذی منه 
یؤتی؟ کجاست آن باب اللهی که از طریق او می توان به خدا 

رسید؟«
بــاب اهلل یعنی چه؟ خاندان رســالت ؟مهع؟ ابواب اهلل هســتند 
و امــام زمــان ؟مهع؟ باب اهلل اســت بــه چــه معنی اســت؟ باب 
یعنــی در. در ایــن تعبیــر جنبه تشــبیهی مــورد نظر اســت واال 
معلوم اســت خدا در محلی قرار ندارد که دری داشــته باشد تا 
این خاندان عنوان بابی و دری داشــته باشــند. برای روشن 
شدن مطلب، مناسب است خصوصیات در را درنظربگیریم. 
خانه ای را بــا در و دیوار تصــور کنیم. باغی را با دری مجســم 
ســازیم. نقش در، در ایــن خانه و باغ چیســت؟ از ایــن در چه 

کاری بر می آید و این در، چکاره است؟
نخســتین جهتــی که نســبت بــه درمــورد توجــه و نظر اســت 
جهــت طریقی آن اســت یعنی هر کــس می خواهــد وارد خانه 
شــود یا در باغ قدم بگــذارد، راه صحیــح و طریق مناســب آن 
گر از دیــوار وارد شــد، کار نابجایی  وارد شــدن از در اســت که ا
کرده وچه بسا به مقصد نرسد و آســیبی متوجه او گردد. عقل 

ع چنین کسی را مذمت می کند. و شر
همان گونــه کــه بــاب و در وســیله ارتباط اســت که هرکســی 
بخواهد بــه طــور صحیــح وارد خانــه ای شــود بایــد از در وارد 
گردد یا بخواهــد به شــهری داخل شــود بایــد از دروازه بیاید، 
این خانــدان هــم بــاب و در هســتند. هرکســی می خواهد به 
خدا برســد و به مقام قــرب حق نائل آیــد و بهــره ای ازکماالت 
ربانی ببــرد، بایــد از طریق ایــن خاندان قــدم بــردارد و از این 
باب داخل شــود بیاید وإاّل به مقصد نرســیده خسته می ماند 
و چه بسا به پرتگاهی داخل شود و خسران و زیانی برای خود 

و دگران به بار آورد.
جهت دیگری که در بحث باب قابل توجه اســت این اســت 
کــه در، عنوانی اســت بــرای احترام یــا اهانت و ســمبلی برای 
تجلیــل یــا تحقیــر و نشــانی بــرای اظهــار محبــت و دوســتی 
یــا عــداوت و دشــمنی. گاهــی انســان می خواهــد بــه محضر 
شخص بزرگی شرفیاب شود و بوســه ای بر دست عالم ربانی 
بگذارد و ادای احترامی نســبت به شــخصیتی داشــته باشــد 
ولی بــه دیدارخــود او موفق نمی شــود، می آیــد برآســتان و در 
خانه او بوســه ای می زند، به بــاب او ادای احترامی می نماید 

و از آستان او تبرک می جوید.
خانــدان رســالت ؟مهع؟ ابــواب اهلل اند و امــام زمــان ؟مهع؟ باب 
گر می خواهیــد به خدا احترام بگذارید بایــد در ابتدا باید  اهلل.ا

به این بزرگــواران احترام و اظهار محبت کرد. اینجاســت که 
ســر احادیث بســیاری که به این مضمون رســیده و در زیارت 
کم  جامعه هــم می خوانیم روشــن می شــود که چرا » مــن واال
کم فقد عــادی اهلل و من احبکم فقد  فقد و الی اهلل و مــن عادا
احب اهلل و من ابغضکم فقد ابغض اهلل و من اعتصم بکم قد 

اعتصم باهلل«
والیــت و عداوت و دوســتی و دشــمنی اینان محبــت و بغض 
گر به  حق متعال است. آخر باب اهلل هســتند. همان طور که ا
در خانه کســی نگاه غضب آلوده کنی به صاحب خانه نیز به 

تحقیق جسارت کرده ای.
نکته دیگر  ارتباط و تناسبی است که میان در و آنچه در پس 
در اســت موجود اســت؛ نوعا کم و کیف باب بیانگر وراء باب 
اســت، کوچکی و بزرگی، رفعت و عظمت یا پســتی و حقارت 
و ســایر خصوصیات در می تواند معرف خانــه و صاحب خانه 
گر تناســبی نداشــته باشــد می گویند این در به این  باشــد که ا

خانه نمی خورد.
نقل شــده اســت کســی در خانه ای را دید بســیار بــا عظمت و 
رفعت. باتوجه به همین ارتباط و تناســب - که این در بزرگ 
و رفیع نشــانه وجود شــخصی کریم و گشــاده دســتی در پس 
این در و میان این خانه است - به طمع افتاد و مسألتی نمود 
ولی عطای کمی به او کردند. گفت: یا درتان را کوچک کنید 

یا بخششتان را متناسب با این در قرار دهید.
این خاندان باب اهلل هستند. مقام بابی و منصب دری آنان 
باید با مقام ربوبی مناســبتی داشته باشــد تا کسی نگوید این 
در به ایــن خانه نمی خــورد و این باب تناســبی با ایــن بیت و 
صاحب این بیت نــدارد. اینان باب هســتند اما بــاب اهلل، در 
هســتند اما دری کــه می خواهد وســیله ارتباط خلــق با خالق 
باشــد و بابی که مــردم از آن به حق برســند و به مقــام قرب او 

نائل آیند.
از آغــاز عالــم همــه انبیــای و اوصیــای گرامــی آنهــا بــاب اهلل 
بودنــد. در هــر عصــر و زمانــی خــدا دری گشــود و بابــی بــرای 
هدایت و وصول خلق باز نمــود تا آن که ســرانجام مقام باب 
اللهی به وجود مقدس امام زمان رســیده است که دیگر پس 
کنــون او تنها در و آخریــن در عالم به  از او بابی نیســت؛ بلکه ا

سمت پروردگار هستند.

     باب اهلل برای اهل اهلل باز است !
هر چنــد عصر، عصــر غیبــت اســت، بــاب اهلل برای اهــل اهلل 
مفتوح است. هر کسی از این در، وارد شــود  به سعادت رسید 
و هر کس به دری دیگــر رو نمود - ولو به تصــور این که چون 
عصر غیبت است و آن باب مســدود، جز زیان و خسران برای 
خود و دیگران چیزی عائدش نگردید.کیست که رو به سوی 
او کــرد و در خانــه بــاب اهلل را کوبیــد و در بــه رویش باز نشــد؟ 
گــر از در صدایــی نیامــد، اشــکال از بــاب دل من اســت !بر او  ا
به عنوان باب اللهی سالم و درود می فرســتیم و مگر می شود 
گر پاســخی  باب اهلل مســدود باشــد و پاســخ ســالم را ندهد؟! ا
نمی شنویم، اشــکال از باب دل خودمان است. باب دل من 
مســدود اســت که آن باب را مســدود می نگــرم. دریچه قلب 

من بسته است که آن در را بسته می بینم.    

آستان جانان و 
سربلندی گلبانگ 

زیارت آل یاسین، یکی از زیارت های مشهور حضرت صاحب االمر ؟ع؟، است. راوی و 
ناقل ایــن زیارت جناب ابــو جعفر محمد بن عبــداهلل بن جعفر بن الحســین بن مالک 
جامــع الحمیری القمی اســت کــه همه علمــای رجــال و بــزرگان راوی شــناس از او بــه بزرگی و 
قداســت یاد کرده انــد. او صاحب کتاب هــای متعددی بــود که ظاهــرًا چیزی از آنها در دســت 
نیســت و چون در اواخــر دوران غیبت صغری می زیســته مکاتبات بســیاری با ناحیه مقدســه 
حضرت صاحب االمر؟ع؟، داشــته و به افتخار جواب نائل آمده اســت. توقیعات متعددی به 
وســیله او نقل شــده اســت که جمله آنها توقیعی اســت کــه متضمن زیارت شــریف آل یاســین 

است.

     چرا بر خاندان پیامبر درود می فرستیم؟
گر چه این زیارت شریفه زیارت  این سالم نخست از لطافت و ادب خاصی برخوردار است، زیرا ا
امام زمان؟ع؟، اســت و همه ســالم های بعدی به آن وجود مقدس اختصــاص دارد در اولین 

گام، سالم است بر همه این خاندان و درود است بر تمامی این دودمان.
گویا چنیــن گفته اند که: تو کــه زائری و مــی خواهی مــرا زیارت کنی، تــو که مایلی بر من ســالم 
و درود داشــته باشــی، ادب اقتضــا می کند کــه اول بــه همه خانــدان من، آبــاء گرامــی و اجداد 
طاهرین من ســالم کنی و درود بــر آنها را، حتی بر ســالم خاص من مقــدم داری. آنــان پدران و 

کرامشان الزم است. اجداد من هستند و از هر جهت احترام و ا
ظاهرًا ســالم بر خاندان رســالت؟مهع؟، به عنوان »آل یس« از دو آیه شــریفه قرآن اســتفاده شده 
است. یکی نخستین آیه سوره مبارکه یس اســت. در روایات رسیده است کلمه »یس«، اولین 
آیه این ســوره نام حضرت ختمی مرتبت اســت کــه به نقل یــک حدیث در این جهت بســنده 
می کنیم. عن ســفیان بن ســعید الثوری عن الصادق؟ع؟، قال له: یا ابن رســول اهلل، ما معنی 

از آغاز عالم همه 
انبیای و اوصیای 

گرامی آنها باب 
اهلل بودند. در هر 

عصر و زمانی 
گشود و  خدا دری 
بابی برای هدایت 

و وصول خلق 
که  باز نمود تا آن 

سرانجام مقام 
باب اللهی به 

وجود مقدس امام 
زمان رسیده است 

که دیگر پس از 
او بابی نیست؛ 

کنون او  بلکه ا
ین  تنها در و آخر

در عالم به سمت 
وردگار هستند پر زهرا اجالل

درباره مفهوم باب اهلل
در زیارت آل یاسین
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کاوی اندیشــه و ســخنان بــه  ســجاد؟ع؟ تــاش داریــم بــا وا
یادگار مانده از ایــن امام همام جویای این پرســش کلیدی و 

اساسی باشیم.

     ثانیه های انس در همسایگی خدا
در دنیایی که همه انســان ها در آن به دنبال آرامش و زندگی 
رضایتمنــد و حــال خــوب هســتند، کــم نیســتند افــرادی که 
در فضــای حقیقی و مجــازی بــا ارائــه نســخه های انحرافی 
و باطــل بــه دنبــال تجویــز داروهــای تقلبــی بــرای مــردم 
هستند. نســخه های غیر معتبری که نه تنها آرامش و حس 
رضایتمندی را به جامعه انســانی تزریــق نمی نماید، بلکه در 
دراز مــدت مبانی و پــازل فکری افــراد را نیز دچار ســردرگمی و 

فروپاشــی می کنــد. بیــش از ۱۴۰۰ ســال پیش خــدای متعال 
خط بطانــی بر نســخه های انحرافی کشــیده و یگانه مســیر 
دســت  یابی به آرامــش و حال خــوب را در آیــات وحیانی خود 
ِذیــَن آَمُنوا 

ّ
ایــن چنین بــر همــگان روشــن ســاخته اســت: »اَل

َل ِبِذْکــِر الَلِّ َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب؛ آنها 
َ
، أ َوَتْطَمِئُنّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکــِر الَلِّ

کســانی هســتند کــه ایمــان آورده انــد، و دل هایشــان بــه یاد 
گاه باشــید، تنها با یاد خدا دلها  خدا مطمئن )و آرام( اســت؛ آ

آرامش می یابد!«
در فرهنگ و اندیشــه اســامی یگانه راه رســیدن به آرامش و 
حســن رضایتمندی در حیات مادی، در رفتن به همسایگی 
خــدا و انــس گرفتــن بــا یگانــه معبــود عالــم هســتی و تقــرب 

جستن به او خاصه و معنا شده است. 

ح و دوری از هرگونــه  خوشــبختی واقعــی را در شــادی و فــر
ناراحتی و دلزدگی جســتجو می کند. ولی آیــا واقعًا این چنین 

زندگی در حیات مادی و دنیوی قابل دست  یابی است؟
با رجوع به اندیشــه و ســبک زندگــی اهل بیــت)؟مهع؟( که در 
اوج قله های رضایت الهی قرار داشــته اند بــه خوبی می توان 
گــر مبانــی فکــری و عملی  بــه این موضــوع اذعــان داشــت، ا
انســان در دایــره مغناطیــس قــرآن و اهــل بیــت)؟مهع؟( قــرار 
داشته باشد رســیدن به این هدف دور از ذهن نیست. آنچه 
در این خصــوص اهمیــت دارد این اســت که، انســان نگاه و 
تصور خود را در خصوص دنیا و خوشبختی که او را در نهایت 
به ســعادت واقعــی رهنمون می ســازد، اصــاح نمایــد. برای 
دســت  یابی به ایــن مهــم در ســال روز میاد بــا ســعادت امام 

یکی بود، یکی همیشه...
روایت غیبت منتظران و حضور امام شان

هنر شــکر کردن و ســپاس گزاری در اندیشــه امــام ســجاد؟ع؟ دارای مراتــب مختلفی 
اســت. اولین و بالتریــن مرتبه شــکرگزاری دیــدن نعمت هــای خدای متعال اســت. 
موضوع بسیار مهمی که از لحاظ روحی و روانی می تواند تأثیر مثبتی بر زندگی و تقویت آرامش 
در زندگی داشــته باشــد. با کمی دقت و تأمل در خصوص آمــال و آرزوی های جامعه بشــری با 
یک محور مشــترک آشــنا می شــویم، محــوری کــه همــه در حــول آن در نهــان خود بــه دنبال 
آرامــش، حســن رضایتمنــدی، خوشــبختی، کمــال و شــادی در زندگی هســتند. انســان نوعًا 
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و چــرا خوشــحال نباشــد؟ تــو تنهــا ظرفــی بــودی کــه تمامی 
رحمــت زالل و بی منتهــای او را در خویــش جــا دادی. و در 
آفرینش کدام ظرفی به ظرفیتی این چنین دست یافته بود؟ 
ح لک صدرک«. کدام سینه جز ســینه مبارک تو به  »الم نشــر

وسعت رأفت الهی گسترده بود؟
گر چــه پیامبــران همگی مظهــر رحمــت خداوند بودنــد، اما  ا
کدام گســتره محبتی خــدا را بــه تمجید واداشــته بــود »انک 

لعلی خلق عظیم«.
مگر مظاهر رحمت خداوند کاســه صبرشــان تــا زمانی به لب 
نمی رســید؟ مگــر جــاده پایمــردی و استقامتشــان بــه انتهــا 
نمی رفــت؟ مگــر پــس از ســال ها خــون جگر، لــب بــه نفرین 
نمی گشــودند؟ ایــن چه ســینه ایســت کــه انتهــا نــدارد؟ این 
کــه از جــا نمی جنبــد؟ ایــن چــه  کــوه اســتقامتی اســت  چــه 
اعجوبــه ای، چه معجــزه ای، چه آیت بی همتایی اســت که 
تنش در زیر قلوه ســنگ های جهالت خرد می شــود و در عین 

حال هدایت دشمنان را از خدا طلب می کند.
زبانش جــز برای دعــا نمی گــردد، و لب هایش جز به اســتغفار 

برای همه تکان نمی خورد.
این چه عظمت سوال آفرینی و چه شوکت تحیرزایی است؟

چه اســتقامت بی انتهایی اســت که خدا را حتی بــه اعتراض 
وا می دارد: »فلعلک باخٌع نفســک علی آثارهم، ان لم یومنوا 
بهذا الحدیث اســفًا«. تو تــا کجا پای می فشــری پیامبر؟ مگر 
جان خویــش شــمع هدایت کــوران کــرده ای؟ بــرای آنها که 
دســت در گوش، می گریزند، چــه می خوانی؟ بــرای آنان که 

خود نمی خواهند، از من طلب هدایت چه می کنی؟
اینان جنبه خورشید ندارند، نور نمی فهمند، ظرفیت روشنی 
در وجودشان نیست. تشعشع آفتاب وجود تو چشم هایشان 

را کور کرده اســت. تو باز به دنبالشــان چه مــی دوی؟ اینان از 
نور، از روشــنی، از تــو می گریزند، جــان خوش فــدای هدایت 

نااهالن مکن پیامبر!
و طبیعی است که خدا این و عظمت را محصور یک جامعه و 
یک قرن نپذیرد. این با رحمت گسترده خداوند سر سازگاری 
ندارد کــه عصاره خلقت خویــش را به زمــان و زمینی منحصر 

گرچه سال های سال بگذرد و این راز نگفته بماند. کند. ا
گرچه قرن ها سپری شــود و این گنج نهفته بماند. اما این  و ا
چشــمه زالل توحیــد بایــد حیات خــود را حفــظ کند تــا زمانی 

مناسب فرا رسد و زمینی مستعد بیابد و سر باز کند.
کنــون آن زمــان فرا رســیده اســت و این چشــمه مــی رود تا  و ا

تمام شریان های زمین را حیات دوباره ببخشد.
پیامبر! ســالم بــر تو کــه وعده هــای تو را بــا دســت های لرزان 
خویش لمــس می کنیم. ما فرموده تو را که »از شــرق کســانی 
راه را بــرای ظهــور مهــدی؟جع؟ همــوار می کننــد« از یــاد 
که »ایرانیان شــما را به اسالم  نبرده ایم. ما آن کالم غیب تو را

می خوانند« فراموش نکرده ایم.
ســالم بر تو! ســالمی بــه طــراوت خون هــای جوانانمــان و به 
خلوص مادران داغدارمان. حاشــا که از یــاد ببریم آن منظره 
را کــه به ابــوذر فرمودی: »اتــدری ما غمــی و فکــری و إلی َای 

شیٍء اشتیاقی؟«
-ابــوذر! می دانــی چــه اندیشــه ای مشــغولم داشــته اســت و 

پرنده اشتیاق دلم به کدام سوی پر می کشد؟
-از کجا بدانیم پدر و مادرمان به فدایت!

-واشــوقا إلی لقــأ إخوانــی یکونون من بعدی، شــأنهم  شــان 
األنبیا و هم عنــداهلل منزلة الشــهدأ یفرون من االبــأ و االّمهات 
و االخــوة و االخــواة ابتغــلء مرضــات اهلل تعالی و هــم یترکون 

المال هلل و یذّلون انفســهم بالّتواضع ال یرغبون فی الّشهوات 
و فضول الّدنیا... قلوبهم إلــی اهلل و روحهم من اهلل و علمهم 
هلل؛ دلم به شــوق دیــدار برادرانی می تپــد که بعدهــا خواهند 
آمد، مقامشــان همســنگ مقام انبیاست و منزلتشــان در نزد 

خدا منزلت شهدا.
از پدر و مادر و برادر و خواهر خویش به خاطر جلب رضای خدا 
دســت می کشــند و آنچه مال در خورجیــن ملک دارنــد فدای 
خدا می کننــد. در مقام خشــوع در مقابــل خداوند تــا اوج ذلت 
رشــد می کنند، دل از دنیا و مافیها می کنند... دل هایشــان رو 
به سوی خدا دارد، جان هایشان از خداست و دانششان برای 
خــدا... و پیامبر! جان هــای خــود و عزیزانمان بــه فدایت، از 
یادمان نمــی رود آن خاطره که آنقــدر از صفات ایــن عزیزانت 
مشــتاقانه گفتــی کــه اشــک در چشــمانت نشســت و گفتــی: 
»إّنی الیهم مشــتاٌق« و گریه کــردی و بازگفتی: »واشــوقاه الی 
لقائهــم«. و همــان حال کــه زمین اشــک های مبارک تــو را در 
بغــل می فشــرد دعایشــان فرمــودی کــه: »اللهــم احفظهــم و 

انصرهم علی من خالفهم و اقر عینی بهم یوم القیامة«
پیامبر! عزیز خداوند! معشوق معبود! سالم او بر تو!

تو که قرن ها پیش برای این عزیزانت گریســتی و دعایشــان 
فرمودی و می دانستی و می دانی که حیات و نصر و فتحشان 
کنــون در ایــن مخاطــرات کــه  بــه پشــتوانه دعــای توســت ا
ایــن  آفرینــش!  هــدف  پیامبــر!  ای  نمی کنــی،  رهایشــان 
ایثارگــران و از جان گذشــتگان بــا نام رمز تــو و فرزنــد تو جهاد 
می کنند. با یــاد تو و فرزندان تــو زندگی و تنفــس می کنند. به 
عظمت و جالل فرزندانت، به عزت عزیــزت؛ فاطمه ات و به 
قداست پســرعمت که این عزیزانت را یاوری کن و همچنان 

از خدا پیروزیشان را آرزو فرما.    

بخوان رسول عشق و امید!

بخوان به نام رهایی! بخوان به نام بلوغ! بخوان به نام صاعقه در التهاب شب.
بخوان به نام ســاقه امید در پهندشــت یأس! بخوان به نام خالق خورشــید و عشق را 

به اسم اعظم معشوق، از پس یلدای بی تنفس دیجور، نور باران کن.
بخوان نبی گرامی! بخوان رسول عشق و امید! بخوان به نام نامی توحید!

تو کــه خوانــدی، هرم صــدای تــو کــه قندیل هــای ســکوت را ذوب کــرد، آوای مهربــان تو که 
گین نمود، بوی خوش عشــق کــه مالئک بی تــاب را به  فضای میــان زمیــن و آســمان را عطرآ
طواف حرا کشــانید انبیاء انگشــت حســرت به دندان گزیدند. ابراهیم و اســماعیل از آنکه حرا 
بود و ما بــه مرمت کعبه ایســتادیم و موســی از آنکه به طــور، چرا رفتیــم و عیســی از آنکه آنچه 
در زمین یافتنی بود، در آســمان چرا می جســتیم و در این میانه، تنها خاطر خــدا بود که راضی 
کــه رحمت واســعه خویش را نمــود عینی بخشــیده بود. فرشــتگان برخی بــه رضایت  بود چرا
بی ســابقه خدا ســجده می بردنــد بعضی عــرق از جبیــن پیامبر می ســتردند عــده ای گوش به 
لطافت این معاشــقه می ســپردند و برخی از آنکه معشــوق خداونــد را در زمیــن می دیدند نه در 

میان خویش، خون دل می خوردند.
 جبرئیل چــه ذوق کــرده بــود که پیــام عاشــق و معشــوق را بر بــال امانــت خویش بــه یکدیگر 
می رســاند. آری، تو که خواندی، آســمانیان، زمینیان اهل دل را به پایان شــب ســیاه بشارت 
دادند. عرشــیان که هلهلــه می کردند، فرشــیان را مــژده آوردند کــه: »قد جائکم مــن اهلل نور«؛ 

خداوند زمین را نورباران کرده است.
برخیزید، خواب را بشــکنید و چشــمان ظلمت گرفته را ســوی نور بگشــایید. بیم گمراهی را از 
کلبــه دل برانید و تــرس از فراز و نشــیب، از چــاه و چاله، از دشــت و تپــه را جواب کنیــد. نگرانی 
را جــارو کنید، هــراس از افتادن را بــه گور بســپارید، بر ظلمــت زهرخند بزنید کــه: »یجعل لکم 
نورا تمشــون به«؛ فرا راهتان نوری گســترده اســت به مــدد آن، راه بیابیــد و در پنــاه او بپویید. 
جگرهای تفدیده و چشــمان عطش چشــیده و دهان های تشــنگی کشــیده را بــا زالل رحمت 
خداوند ســیراب کنید. هر کدام که در اعماق دل و شــیارهای ذهن خویش خدا را می جستید، 
اینک نظاره کنید. من رانــی فقد رای الحق. هــر که خدا را می جویــد، او را ببیند خــدا را در آینه 

وجود او به تماشا بنشیند.
خدا که آفرینش را برای شــناخت خویش، »فخلقــت الخلق لکی ُاعرف«؛ بنیــان نهاده بود، با 

تو، به کار خلقت کمال بخشید. تو رحمت خداوند را به زمین آوردی و عینیت بخشیدی.

پیامبر! سالم بر 
که وعده های  تو 

تو را با دست های 
زان خویش  لر

لمس می کنیم. 
که  ما فرموده تو را 
کسانی  ق  »از شر

راه را برای ظهور 
مهدی؟جع؟ 

هموار می کنند« 
از یاد نبرده ایم. 

کالم غیب  ما آن 
که »ایرانیان  تو را
شما را به اسالم 

می خوانند« 
فراموش نکرده ایم

سید مهدی شجاعی
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ٌ

ْنَت ِحّل
َ
ْقِســُم ِبَهَذا اْلَبَلِد، َوأ

ُ
شهر است، قسم یاد می کند: »َل أ

ِبَهــَذا اْلَبَلــِد«، چــون تو در این شــهری من به این شــهر قســم 
یاد می کنم. عظمت خاتم این اســت، کیســت او؟ آن کســی 
اســت که یــک ســوره در قــرآن اســت به اســم »ســوره اســراء« 
ْســَرى ِبَعْبِدِه َلْیًل ِمَن 

َ
ِذی أ

َ
مبدأ ســوره این اســت: »ُســْبَحاَن اّل

ــِذی َباَرْکَنــا َحْوَلــُه 
َ
ْقَصــی اّل

َ
اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلــی اْلَمْســِجِد اْل

َیاِتَنــا«. مثل شــیخ انصــاری دیگر اینجــا مبهوت 
َ
ِلُنِرَیــُه ِمــْن آ

می شود. خدا خودش را تســبیح می کند: سبحان الذی که او 
را آن شــب به معراج بــرده. عظمت پیغمبر خاتم این اســت. 
ْســَرى ِبَعْبِدِه َلْیــًل ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلی 

َ
ِذی أ

َ
»ُســْبَحاَن اّل

َیاِتَنا«. آن شب 
َ
ِذی َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آ

َ
ْقَصی اّل

َ
اْلَمْسِجِد اْل

او را بردیم که آیات مان را به او نشــان بدهیم. حــال آن آیات 
چیست؟!

     مجسمه پیامبر خاتم
امام زمان وقتی می آید مجســمه پیغمبر خاتم است. پیغمبر 
 َرْحَمــًة ِلْلَعاَلِمیــَن«. وجود 

َ
َک ِإّل ْرَســْلَنا

َ
خاتم کــه بــود؟ »َوَمــا أ

امــام زمــان، رحمة للعالمین اســت؛ بعضــی از نادان هــا تصور 
می کنند می آید قلع و قمع می کند، بعد فکــر می کنند وقتی ما 
را می کشد پس چرا در انتظارش باشیم؟! اینقدر شعور نیست 
که درک کنند...؛ باغ را دیده ای؟ باغبان می آید در باغ خارها 
ل 

ُ
را از زمین می ِکشــد. باید بکشــد یا نه؟! باغ بــرای پرورش گ

است، نه برای خار. همانطوری که باغبان از باغ خارها را درو 
می کند، امــام زمان هم خارهای باغ انســانیت را درو می کند. 

ل بشوی پرورش ات می دهد.
ُ

گر گ ا
جــراح چــه می کنــد؟ وقتــی غــده پیــدا شــود، اول آن غــده را 
معالجــه می کند تــا جایــی که میســر اســت مرهم می گــذارد، 
گر دوا اثــر نکرد، مرهــم نتیجه نــداد، آن وقت  دوا می دهــد، ا
چه بایــد بکند؟ یا باید ایــن آدم بمیرد یا باید ایــن غده درآید، 

آنجاســت که جراحی می کند غــده را در می آورد. بــه آن جراح 
می شــود گفت: چرا غده را در آوردی؟! چرا تیغ کشیدی بر سر 
این بیچــاره؟! امام زمــان غده هــای انســانیت را در می آورد. 
این اســت کــه شمشــیرش رحمــت اســت، بخشــش اش هم 

رحمت است؛ تمام وجود رحمت است.

     ستاره های شب معراج
ْجِم ِإَذا  باز یک سوره در قرآن است به اسم ســوره نجم: »َوالّنَ
 َصاِحُبُکْم َوَما َغــَوى، َوَما َیْنِطُق َعــِن اْلَهَوى، 

َ
َهَوى، َما َضــّل

 َوْحــٌی ُیوَحی«. قســم به نجم و ســتاره یــاد می کند 
َ

ِإْن ُهــَو ِإّل
ح حال این پیغمبــر. آن وقت مــدح این اســت، مداح  بر شــر
کیســت؟ مداح خــدا، مدح »ســوره والنجــم«، مــدح هم این 
َمُه 

َ
 َوْحٌی ُیوَحی، َعّل

َ
اســت: »َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى، ِإْن ُهَو ِإّل

ْعَلــی، ُثّمَ َدَنا 
َ
ُفِق اْل

ُ
ٍة َفاْســَتَوى، َوُهَو ِباْل َشــِدیُد اْلُقَوى، ُذو ِمّرَ

ْدَنی... تا می رســد به آنجا: » 
َ
ْو أ

َ
ی، َفَکاَن َقاَب َقْوَســْیِن أ

َ
َفَتَدّل

ِه اْلُکْبَرى«. این آیات چیست؟ آن وقت  ى ِمْن آَیاِت َرّبِ
َ
َلَقْد َرأ

آن شب چه دید؟ 
شــبی که به معــراج رفــت آن معراجی که خــدا خــودش را به 
آن معراج تســبیح می کند، پرده از مقابل چشــمش برداشته 
شد، نگاه کرد دوازده ستاره دید. ســتاره اول امیرالمومنین، 
بعد دید یک ســتاره بــاز بین این ســتاره ها مثل ســتاره صبح 
می درخشــد، پرســید پــروردگارا! ایــن کیســت؟ خــدا معرفی 
کــرد: ایــن مهــدی آل محمد اســت. امــام زمــان این اســت. 
بعد حدیــث صحیح این اســت: »المهــدی من ولــدی...«. 
آن خاتــم که مداحش خداســت باز شــده مــداح امــام زمان، 
مقام ولی عصر این اســت. »المهدی من ولدی إسمه إسمی 
کنیته کنیتی...«. در عالم اسم پیغمبر خاتم و کنیه او برای 
احــدی جائز نیســت، فقط یک نفر اســت که هم اســم خاتم 

اسم اوست و هم کنیه خاتم کنیه اوست.

     اسامی پیامبر؟ص؟
پیغمبر دو اســم دارد: اسم آســمانی احمد اســت؛ اسم زمینی 
محمد اســت. هر دو اســم را خود پیغمبر خاتم به امــام زمان 
هدیه کرد: هم اســمش را، هم کنیه اش را. اسم، اسم خاتم؛ 
کنیه هم ابوالقاســم. این اســم و این کنیه بــرای هیچ امامی 

نیست ال ولی عصر.
ایــن اســت کــه امــام زمــان را بشناســید. آنجایــی کــه عقــل 
مبهوت است این است: اشبه الناس، شبیه ترین تمام مردم 
عالم هــم در َخلــق، هــم درُخلق بــه من، آنچــه پیغمبــر دارد 

همه در وجود او منعکس است.
آنچه پیغمبر خاتم دارد چیست؟ علمی است که خدا در قرآن 
َمَک َما َلْم َتُکْن َتْعَلــُم َوَکاَن َفْضُل اهَّلِل َعَلْیَک 

َ
می فرماید: »َوَعّل

َعِظیًمــا«. علــم او به حدی اســت کــه آیــة الکرســی را بخوان: 
»العلی العظیــم«، آن وقــت آن »علی عظیم« بــه علم پیغمبر 
خاتم که می رسد تعبیرش این است: »َوَکاَن َفْضُل اهَّلِل َعَلْیَک 
َعِظیًما«، علمش به عظمتی اســت که خدای علی عظیم آن 
علم را عظیم شمرده اســت. می رســد به ُخلقش، می فرماید: 
َک َلَعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم« هم آن علــم، هم آن ُخلق، هر دو به  »ِإّنَ

مهدی آل محمد داده شده. امام زمان این است.

     همه با هم دعا کنیم
ج را بخوانید. دوره ســال هــم این برنامه  همه باید دعای فر
راترک نکنید. هر روز به قدری که وقتتان اجازه می دهد قرآن 
گر ایــن کار را عمل  بخوانید، بــه خود ولی عصر هدیــه کنید. ا
کنید، تو، دوره سال هر روز بالترین گوهر را که کلم اهَّلل است 
قرائت کنی، به او هدیه کنی، شب بیست و سوم رمضان که 
شب قدر اســت دفتر عملت به امضای او می رسد، آیا با تو چه 

معامله خواهد کرد؟
افســوس که عمر گذشــت و ما از این زندگی بهــره ای که باید 
نبردیــم. شــما جوان ایــد! از دوران جوانــی کار کنید، قــرآن را 
گــر یک ِگلی  هر روز تــرک نکنید، به امــام زمان هدیــه کنید، ا
گر  را کنــار دســته گل بگــذاری، روز اول اثــری نمی بینــی امــا ا
یکمــاه ایــن ِگل کنــار آن گل بــود بعد کــه برداشــتی می بینی 
بــوی گل می دهد. دل مــن و تو هــم این جور اســت، یک روز 
قرآن بخوانی مثل ِگلی اســت کــه یک روز کنار گل اســت، اما 
گر یک ســال هرروز قرآن بخوانی، آن هم قــرآن را به او هدیه  ا
کنی، به این هدیــه برمی گردد به او، دیگر کار، کارتو نیســت؛ 
می شــود از من و تــو هدیه ای بــه ســلیمان زمــان. آن وقت او 
به کرمش با مــا چــه معامله خواهــد کــرد؟! این اســت مقام، 

منصب، این است راه ارتباط با ولی عصر.
شــما تصــور می کنیــد کــه او از نظرهــا پنهــان اســت ولــی خبر 
ندارید که چشــم ها از دیدن او محروم اســت اما اشــعه انوار او 
برهمه این دل ها می تابد. خودش فرمود: ما شما را فراموش 
نمی کنیم، ما مراعات شــما را از دســت نمی دهیم. همه شما 
تحت نظر او اید، سعی کنید از این نظر بیگانه نشوید. نماز را 
اول وقت بخوانید، رابطه را با خدا حفظ کنید، قرآن را هر روز 
بخوانید، به او هدیه کنید. با این دو عمل، هم به مبدأ عالم 
مرتبطیــد، هم به حجــت او، ســعادت دنیــا و آخــرت نصیب 

همه شماست.    

رابطه با 
مبدأ عالم

را حفظ 
کنید

در ماه شعبان المعظم شــبی هســت و در آن شب مولودی 
هســت. عظمت آن شــب و عظمــت مولــود آن شــب فوق 
ک ماســت. شــیخ الطائفه در هزار ســال قبــل تقریبا، در  بیان و ادرا
کتــاب مصبــاح المتهجــد این دعــا را ذکــر می کنــد: مطلع دعــا این 
اســت: اللهم بحق لیلتنا هذه ومولودها. چه شــبی است که در این 
دعا خدا را به آن شــب قســم بایــد داد و عظمت آن شــب در چه حد 

است که امام دستور داده بگوئیم: بحق لیلتنا هذه؟

     خورشید منظومه ملکوت
اما آن کس که آن شــب متولد شــده، آنجا دیگر کمیت عقل لنگ اســت. در ُملک منظومه ای 
اســت، خدا در منظومه ُملک، خورشــید را آفریده، در ملکوت هم منظومه ای است و خورشیِد 
گر چشمی قدرت دارد جرم خورشید  منظومه ملکوت، ولی عصر است، صاحب الزمان است. ا
را ببیند عقلی هــم در عالم قدرت دارد مقام آن خورشــید را که اســمش صاحب الزمان اســت و 

مهدی موعود است، درک کند.

     پیامبر را نشناخته ایم
ما عمــری گذشــت، هنــوز نفهمیدیم رعیــت چــه امامی هســتیم؟! وقتی امــام زمان شــناخته 
می شــود که خاتــم انبیــاء، شــخص اول عالم شــناخته بشــود. چــرا؟ حدیث، صحیح اســت، 
معنــای حدیث صحیــح این اســت کــه تمام فقهــاء عظــام مذهب؛ بــل اســتثناء بر طبق ســند 
این حدیــث در اعظــم و ادق مســائل احکام خــدا فتــوا می دهند. فقهــاء مذهب، مبانی شــان 
در حجیت خبر مختلف اســت. عده ای کثیــر خبر ثقه را حجــت می دانند، عــده ای مثل فقیه 

نحریر، صاحب مدارک، به خبر ثقه هم فتوا نمی دهد، به خبر صحیح فتوا می دهد.
رسول خدا فرمود: »المهدی من ُولدی اسمه اسمی وکنیته کنیتی أشبه الناس بی َخلقا وُخلقا«. 
عقل اینجا دیگر کمیتش لنگ است؛ اول پیغمبر خاتم کیست؟ او کســی است که در قرآن یک 
سوره هست، اسم آن سوره، »سوره بلد« اســت. بعد به قرآن رجوع کنید، اسم سوره ها مختلف 
است: ســوره یس، ســوره صافات، ســوره ُملک؛ آن عمود ســوره نقطه اسم ســوره می شود. این 

سوره اسمش »سوره بلد« است. بلد یعنی چه؟ یعنی شهر. مشهد شهر است.
خداوند، ذات قدوســی کــه میلیاردها کهکشــان بــه اراده او می گــردد و می چرخد و تمــام عالم 
امکان به امر »ُکن« از او »فیکون« اســت، همچو خدایی به آن شــهری که پیغمبــر خاتم در آن 

پیغمبر دو اسم 
دارد: اسم آسمانی 
احمد است؛ اسم 

زمینی محمد 
است. هر دو اسم 

را خود پیغمبر 
خاتم به امام 

کرد:  زمان هدیه 
هم اسمش را، هم 
کنیه اش را. اسم، 
کنیه  اسم خاتم؛ 

هم ابوالقاسم. 
این اسم و این 
کنیه برای هیچ 

امامی نیست اال 
ولی عصر

آیت اهلل العظمی وحید خراسانی
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تجربه بــودن و لمس کــردن و دیــدن دنیای مجــازی در دل 
زندگی حقیقی. این همان چیزی اســت کــه متاورس مدعی 
شده آن را در اختیار زندگی روزمره ما قرار می دهد. این تجربه 
جدیــد دنیای مجــازی هنــوز آن طور کــه باید همه گیر نشــده 
است. با وجود این موافقان و مخالفان آن بی وقفه از معایب 
گر می خواهید درباره متاورس بیشتر  و مزایای آن می گویند. ا

بدانید این مطلب را بخوانید.

     در خانه بمانید!
ظاهرا ما انســان های امروزی بــه ترک نکــردن خانه هایمان 
عالقه زیــادی پیــدا کرده ایــم. متاورس بــا همین شــعار همه 
کــرده و  دوســت داران فناوری هــای جدیــد را وابســته خــود 
اسم خودش را ســر زبان ها انداخته اســت. پس از انتشار خبر 
کوسیستم به  تغییر نام فیس بوک به متا و تبدیل شدن این ا
یک دنیای مجازی ســوال اینجــا بود که این فنــاوری جدید 
چــه تجربــه تــازه ای را در دنیــای مجــازی در اختیــار کاربران 
قرار می دهد. همه چیز از همین شــعار شــروع شد. بدون ترک 
خانه می توانید به هر کجا که می خواهید ســفر کنید. اشتباه 
نکنید، متاورس از تور آنالین فالن موزه معروف در غرب اروپا 
نمی گوید. این فناوری با حواس پنجگانه شــما سرو کار دارد 
و آن را در دنیای مجازی به چالش می کشــد. متاورس کاری 
می کند که شــما تجربه حضور در هر محیطی که می خواهید 
را پیدا کنید بدون اینکه حتی چند ده متر از جایی که هستید 

فاصله بگیرید.

ع!      بازی کردن ممنو
وقتــی می گوییــم متــاورس یک جهــان مجــازی ســه بعدی 
کاربــران آن بــا اینترنــت بــه آن متصــل می شــوند و  اســت و 
می تواننــد همــه کارهــای روزمره شــان را بــه طور مجــازی در 
آن انجــام دهنــد خیلی هــا یــاد گیمرها و ســبک زندگی شــان 
می افتند. خــوب یا بد باید دیدتان را نســبت بــه این فناوری 
تغییر دهید. متــاورس بازی نیســت. یک مفهموم گســترده 
آینــده ای نه چنــدان دور زندگــی و مفهمــوم  کــه در  اســت 
ارتباطــات اجتماعــی در آن را دچــار یــک اســتحاله عمیــق 
خواهد کرد. متاورس به طور حتم شغل یا جهان بینی شما را 
دستخوش تغییرات اساســی نمی کند اما می تواند تاثیر انکار 
ناپذیری بــر تجربه هــای زیســتی بشــری در دنیــای مجازی 

بگذارد.

انگار متــاورس آمده تــا ما بتوانیم در تخیل کســی که ســال ها پیش از ایــن رمان های 
علمــی می نوشــت زندگــی کنیــم. اینطــور کــه از پیشــروی های ایــن فنــاوری جدیــد 
پیداســت انگار طبیعت بدجوری این خیال پردازی را جدی گرفته اســت! حاال انگار متاورس 
آمده تا ما بتوانیم در تخیل کســی که ســال ها پیش از این رمان های علمی می نوشــت زندگی 
کنیم. اینطــور که از پیشــروی های این فنــاوری جدید پیداســت انگار طبیعــت بدجوری این 

خیال پردازی را جدی گرفته است!
متاورس )Metaverse( یا فرا جهان تازه ترین واژه  و مفهومی اســت که تخیل صنعت فناوری 
جهــان را به خــود جلب و مشــغول کــرده اســت. امــا ایــن تخیــل بی انتها چــه فضای نــو و چه 
دنیای جدیدی برای ما طراحی کرده اســت؟ تصور کنید که اینترنت زنده شده یا دست کم به 
صورت ســه ُبعدی ارائه شــده اســت. در این صورت یک »محیط مجازی« شــکل می گیرد که 
می توانید به جای تماشــای آن روی صفحه نمایش، وارد آن بشوید. بدین ترتیب، با دنیایی 
از بخش های مجــازی بی پایان و به هم پیوســته مواجه می شــوید کــه در آن افــراد می توانند 
بــا اســتفاده از هدســت های واقعیــت مجــازی، عینک هــای واقعیــت افــزوده، برنامه هــای 
گوشی های هوشمند و یا ســایر ابزارهای مشــابه یکدیگر را مالقات کنند، با هم درس بخوانند 
و کار و بازی کنند. این دنیــای جدید همچنین جنبه های دیگر زندگــی برخط ) آنالین( مانند 

خرید و فعالیت در رسانه های اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
در واقع با اتصال و تجمیــع جنبه های برخط در یــک جهان یکپارچه مجازی، انســان ها قادر 
خواهند بود کــه زندگی مجازی خود را به همان شــیوه زندگــی فیزیکی خود ادامــه دهند، مثال 
به یک کنسرت مجازی و یک ســفر آنالین بروند، اثر هنری مجازی خلق کنند، یا از نمایشگاه 

این گونه آثار هنری بازدید کنند و در جریان خرید یک لباس دیجیتال آن را امتحان کنند.
متاورس  دنیایی دیجیتال اســت کــه در فضای وب شــکل می گیرد. مثال تصور کنیــد که واقعا 
در دنیــای بــازی هرکــول حضــور داشــتید یــا می توانســتید ماجراجویی هایتــان در بازی هــای 
دیجیتالی را به صورت واقعــی تجربه کنید. چنین اتفاقــی در فراجهان یا اتفــاق می افتد. این 
اصطالح از دو کلمه Meta به معنی فرا یا فراتر و Universe به معنی جهان تشکیل شده است. 
جالب اســت بدانید که این کلمه به همراه اصطالح آواتار )Avatar( برای اولین بار توسط نیل 
استیونسن و در کتاب ســقوط برف در سال ۱۹۹۲ اســتفاده شد. دنیایی ســه بعدی که از آواتار 

مردم تشکیل شده بود. 

متاورس؛ 
شوخی که جدی شد

     به آواتار تبدیل شوید! 
دورکاری از چالش های این چند ســال کرونا زده بشــر بوده و 
هســت. رعایت فاصله اجتماعی از یک ســو و لزوم اجتماعی 
زندگی کردن در عصر ارتباطات از ســویی دیگر انسان معاصر 
را در یک دوراهی بزرگ قرار داد. به نظر می رسد فناوری های 
نورســیده ای مثل متــاورس آمدند تا ایــن خالء را پــر کنند. در 
این دنیای مجازی دورکاری ســر جــای خود باقــی می ماند. 
کارمنــدان خــود را بــا آواتــار  شــرکت های بــزرگ می تواننــد 
ظاهــری دلخواه شــان در یــک ســالن مجــازی دور هــم جمع 
کننــد و فعالیت های شــان را پیــش ببرنــد. مثــل اینکــه دیگر 
نیازی نیســت نگران جلســه های مجــازی باشــید. متاورس 
این امکان را به شما می دهد که پروفایل خودتان را به شکل 
یک آواتار دلخواه داشــته باشــید و بــا آن قدم به ایــن دنیای 

مجازی بگذارید. دیگر نیازی به بودن در محل کار نیست.

     آموزش آنالین
کالس آنالین از آن اصطالحاتی بــود که پیش از پاندمی کرونا 
کمتــر روی آن حســاب می شــد. امــا حاال بیش از ســال اســت 
که آموزش هــا از همین مســیر دنبــال می شــود. همان طورکه 
می دانید آموزش از راه دور با آســیب های زیــادی همراه بوده 
و متــاورس این ادعــا را دارد کــه می تواند در خانــه دانش آموز 
را ســر کالس درس عادی خود حاضر کنــد و حواس پنجگانه 
آنها را نیز هنــگام آموزش به چالش بکشــد. بــا ورود متاورس 
بــه حــوزه آمــوزش بســیاری از مــدارس امکانــات بیشــتری 

خواهند داشت.

     مشکالت استفاده از متاورس
در حالــی کــه خبرهــای ماننــد مالکیــت زمیــن در متــاورس و 
برگزاری مراســم ازدواج در آن هر روز ما را شگفت زده تر از قبل 
می کند باید نیــم نگاهی هم بــه الیه های پنهانی اســتفاده از 
ایــن نــوع فناوری های داشــته باشــیم. محمدرضــا صبوری 
از کارشناســان و مدرســان رشــته آی تــی دربــاره تهدیدهــای 
متــاورس می گویــد: »در نــگاه اول نگرانی هــای اســتفاده از 
متــاورس ماننــد همــان افــراط در بــودن و اســتفاده از فضای 
مجــازی اســت. تــا به حــال خطــر کــم تحرکــی، تغییــر منفی 
ســبک زندگی، خطــرات اعتمــاد بــه غریبه هــا و متاثر شــدن 

از شــایعه ها و اخبــار نادرســت در ایــن فضــا از تهدید هــای آن 
گســترده بــودن  محســوب می شــد. متــاورس بــه واســطه 

خدماتی که دارد این نگرانی ها را نیز افزایش می دهد.«

     دنیای تو در توی مجازی
متاورس جنبه های تــازه ای از زندگــی روزمره انســان امروز را 
به دنیای مجازی می برد بنابراین ما زمان بیشتری را در یک 
دنیای مجازی ســر می کنیم. این کارشناس آی تی می گوید: 
در ایــن دنیا دیگــر بــا پروفایل واقعــی از یک انســان ســر و کار 
ندارید و همه در پشــت ظاهــری از یک آواتار پنهان هســتند. 
انســان ها در محیط مجازی با آواتارهای مستعار نشان داده 
می شــوند. در چنین وضعیتی اعتماد کردن و صحبت کردن 
با چالش های زیادی رو به رو می شــود. امکان شایعه سازی، 
جاسوســی، تخلیه اطالعاتی، جاسوســی دیجیتالــی و نقض 
حریم خصوصی با متاورس امکان پذیر می شــود و این به آن 
معناســت که مــا بیش از پیــش باید نگــران حریــم خصوصی 

خود باشیم.

     دسترسی و دست کاری اطالعات
دسترسی به اطالعات یکی از مظاهر برتری ابرقدرت هاست. 
گســترده بــه حریــم  کــردن اطالعــات و دسترســی  بــا هــک 
خصوصی افراد فهم تازه ای از قدرت به جریان افتاده است. 
صبوری در این خصوص می گوید: کســی که بیشــتر می داند 
قــدرت بیشــتری نیــز دارد و در واقــع از ایــن دانســتن بــرای 
قدرتمند شــدن به عنــوان یک اهرم فشــار اســتفاده می کند. 
کارهــای  در متــاورس بیــش از دیگــر دنیاهــای مجــازی بــا 
شخصی، سلیقه ها، ارتباطات و حریم خصوصی مان حضور 
داریــم و همیــن می تواند دســتمایه آسیب رســانی به انســان 
معاصــر شــود. بــا ایــن تفاســیر دوران تــازه ای از جاسوســی و 
نقض حریم خصوصی از راه رســیده است و شــرکت هایی که 
متاورس پیشــرفته تری دارند به اطالعاتی با جزییات بیشــتر 
دسترســی خواهند داشــت و این بــه خودی خود یــک تهدید 
به حســاب می آید. اما بــا همه اینهــا متــاورس جذابیت های 
انکارناپذیــری دارد کــه بــا اســتفاده درســت و دقیــق از آنهــا 
کــرد و بــه برخــی امــور  می تــوان از آن بهره بــرداری مناســب 
ســامان داد. اســتفاده از ایــن امــکان جدیــد و شــگفت آور 
می تواند باعث کســب تجربیــات جدیدی از زیســت مجازی 
بــه همراه داشــته باشــد و افــراد خانــه نشــین را از تــک بعدی 
ج کند و معنا و مفهــوم تازه تری بــه زندگی حقیقی  بودن خــار

ببخشد.    

در این دنیا 
وفایل  دیگر با پر

واقعی از یک 
کار  انسان سر و 

ید و همه در  ندار
پشت ظاهری 

از یک آواتار 
پنهان هستند. 

انسان ها در 
محیط مجازی 

با آواتارهای 
مستعار نشان 

داده می شوند. در 
چنین وضعیتی 

کردن و  اعتماد 
کردن  صحبت 
با چالش های 

و  و به ر یادی ر ز
می شود. امکان 

شایعه سازی، 
جاسوسی، تخلیه 

اطالعاتی، 
جاسوسی 

دیجیتالی و نقض 
یم خصوصی  حر

با متاورس 
امکان پذیر 

می شود

62

    این نشریه دارای مجوز انتشــار سراسری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 83429 و نیز مجوز کمیســیون انتشارات دولتی به شماره 386856/ 97  می باشد.

ســـبـــک زنـــدگــــی

r c s _ m e h r o m a h



کـه چندیـن زبـان و  زبـان فارسـی از قدیم تریـن زبان هـا و پیونـدی اسـت 
گـرد هـم آورده؛ زبانی که خالق شـاهكارهای  فرهنـگ را در داخـل ایـران 
ادبی جهان اسـت و صدها واژه مشـترک با دیگر زبان ها دارد. در بخش 
کـه از طـرف رسـانه  سرمشـق ایـن شـماره از مهـر و مـاه پـس از حمالتـی 
هـای بیگانـه بـه زبـان فارسـی انجـام شـد مطالبـی دربـاره ایـن زبـان و 

گذارده انـد، می خوانیـد. کـه امـروزه بـر آن اثـر  عواملـی 

سرمشق

 6

ی زبانی از زبان مادر مر
کلید تمدن اسالمی
وپاشی تمدن وپاشی زبان یعنی فر فر

كلمه نخست

هم نوا با بهار
بخشنده و مهربان باشیم

ک، سرآغاز  فصل بهار، هنگامه رستاخیِز زمین، زمان دمیدِن نفحه بیداری بر جسم خواب آلود خا
جریان زندگی در رگ های طبیعت و موسم نوزایی رنگ ریِز بیشه ها و مرغزارها است. چه خوش 

که آیین دیرین نوروز ایرانی به سنت نیکوی اسالمی درهم آمیخته است.  است 
نــوروز، فرصــت مهــر و محبــت بــه یکدیگــر، دیــد و بازدیــد، عیــادت بیماران و یاری مســتمندان و 
گشاده دستی بهار، سفره های احسان  که با پیروی از  دستگیری از نیازمندان است. سزاوار است 
کنیم.این همه نقش نگارین  بگستریم و با تأسی از مهرورزی بی پایان طبیعت، به دیگران نیکی 
که به ســرپنجه قدرت الهی بر چهره طبیعت صورت بســته اســت، نشــانه ای برای هشــیار شــدن 
گران، حرکت به ســوی حق و حقیقت، تمنای شــکوفایی و بالندگی و عمل  آدمی از پس خواب 

به نیکی ها و زیبایی هاست.
گیاه  که انسان از غوغای شکوفایی و بالندگی در عهد بهار طبیعت پند بیاموزد و چون  زیبا است 
پوســته خود خواهی را بشــکافد، نیکی ها در او جوانه زند، خوبی ها شــکوفا شــود، روح خروشــان و 
کاری و جان بخشــی، ســخاوت و  گردد و رســم فدا پریشــان وی به ســوی اقیانوس حقیقت روان 
ع دوستی از خلقت فرا بگیرد. بخشایش، همنوایی و فروتنی، ایثار و از خود گذشتگی، محبت و نو

جمعیــت هــالل احمــر جمهوری اســالمی ایران مفتخر اســت که در همنوایــی و همراهی با رمز و راز 
کاری، همیاری و خدمتگزاری به  که در نوروز هر سال تکرار می شود، آیین مهرورزی، فدا آفرینش 
مردم را ممارست می کند. کارکنان و داوطلبان جمعیت هالل احمر با اجرای برنامه های ویژه نوروز، 

در این ایام بیش از پیش به امداد و نجات و خدمتگزاری به هموطنان عزیز اهتمام می ورزند. 
سازمان های وابسته جمعیت هالل احمر بویژه سازمان امداد و نجات، سازمان جوانان و سازمان 
داوطلبان بیشترین خدمت را به مناسبت نوروز ارائه می کنند. این »نوروزبانان بی نوروز« در هالل 
کــه در ایام نوروز در  احمــر و ایــن جوانــان بــا انگیــزه، پویــا، تالشــگر و مخلص جمعیت هالل احمر 
کوششی دریغ نمی کنند، خود شاهد این ادعاست. کمک به مسافران از هیچ  کنار جاده ها برای 

کارکنان شریف جمعیت هالل احمر و همه خوانندگان بزرگوار  »مهر و ماه« ضمن تبریک نوروز به 
گرامی داشــته و جانبازی های دلیر  در پایان ســال 1400 یاد و خاطره حضرت امام خمینی )ره( را 
ج نهاده، از درگاه خــدای بزرگ برای رهبر  گرانقــدر انقــالب و دفــاع مقــدس را ار مــردان و شــهدای 
کمال توفیق و تندرستی، برای  معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( 
کامیابی مســئلت داریم.  مــردم عزیــز ایــران ســعادت و تعالــی و برای مســافران ارجمند ســالمتی و 

همگان دست نیاز به سوی خدای بی نیاز بر می داریم و می گوییم:
یا مّقلب القلوب و االبصار

یا مدّبر الّلیل و الّنهار
یا محّول الحول و االحوال

حّول حالنا الی احسن الحال
مدیرمسئول
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گر انگلیســی ها حوالــی ســال 1800 میالدی بــه هند نمی آمدنــد، اآلن ما داشــتیم به  »ا
زبان فارســی صحبت می کردیم و دیگر به مترجم نیازی نبود.« اوایل اردیبهشت ماه 
کســتان راهــی ایــران شــد و مهمــان رئیس جمهــور وقــت ایــران بــود.  1398، نخســت وزیر پا
خبرنگاران برای پوشش نشست خبری دو طرف دعوت شــده بودند که با این عبارت عمران  
خان مواجه شــدند. آقای نخســت وزیر، آشــکارا داشت به اســتعمار انگلیســی ها در هند کنایه 
می زد؛ استعماری که فقط محدود به اقتصاد و نیروی کار نبود و حتی فرهنگ و زبان شبه قاره 
را هم بلعیده و بنیان اساســی هویت و فرهنگ این منطقــه از دنیا را با تاروپــود زبان و فرهنگ 

تحمیلی غرب تغییر داد.

     پاسداری از ملیت
حفــظ، مراقبــت و پاســداری از زبــان در درجــه اول حفاظــت 
از هویــت و فرهنگی بومــی و ملی یک کشــور و جامعه اســت. 
جامعــه به خصــوص آن دســته از جوامــع بشــری کــه از عقبه 
غنــی فرهنگ و هویــت برخوردارنــد، قرن ها تجربــه تاریخی 
اندوخته اند تــا بتوانند چنیــن میراثی را به نســل های بعدی 

تحویل دهند.
از این جهت، زبان عینیت بیرونی فرهنگ غنی بومی و ملی 
یک جامعه بوده و حساســیت و مراقبت نسبت به آن، نوعی 
حساســیت نســبت به فرهنگ و هویــت بومی و ملــی در برابر 
فرهنگ اغیار محسوب می شــود. موضوعاتی مانند افزایش 
دایره لغات انگلیســی و نفوذ تدریجی کلمات بیگانه در زبان 
فارسی از این جهت می تواند از نمودهای نگران کننده تغییر 

هویت و فرهنگ یک جامعه باشد. شورای فرهنگی بریتانیا 
کــه حامــی اصلــی آن وزارت خارجه انگلیس اســت، بــه زبان 
انگلیســی صرفًا به عنوان ابزار برقراری ارتباط نگاه نمی کند. 
از نــگاه ایــن شــورا -کــه ظاهــرًا یــک ســازمان فعــال در حوزه 
مسائل فرهنگی اســت- زبان انگلیسی یک رســانه قدرتمند 
است که ارزش های سیاســی و اعتقادات تثبیت شده  جهان 
کســون  )انگلیس، ایــاالت متحــده، کانادا، اســترالیا  آنگالسا
و ســایر ممالــک انگلیســی زبان( را در خــود حمــل می کنــد. از 
همیــن جهــت هــم بازشــدن پــای زبــان انگلیســی در ســایر 
جوامــع صرفــًا یــک تغییــر ظاهــری نیســت، بلکه باطــن آن، 
نفوذ به دیگــر جوامــع از طریق مجرایی اســت کــه ارزش ها و 

جهان بینی دنیای غرب را روانه این جوامع می کند.
کمیتی برای  بر همین مبناســت که اتخــاذ سیاســت های حا
حفاظــت از زبان ملــی در برابر زبانــی مانند انگلیســی محدود 
به کشــورهای اســالمی یا حتی آســیایی نیســت. قابــل تأمل 
اســت که در عصر جهانی شــدن و تبدیل شــدن کــره زمین به 
یــک دهکــده جهانــی و همه گیرشــدن زبــان انگلیســی هنوز 
کــه سیاســت های سفت وســختی در  کشــورهایی هســتند 
حمایــت از زبــان رســمی و ملــی خــود در برابــر زبان انگلیســی 
دارند. فی المثل اخیرًا از طریق مجامع دیپلماتیک فاش شد 
که مسئوالن فرانسوی سودای آن دارند که زبان فرانسه را به 
زبان نهادی اتحادیه اروپا تبدیل کنند و فرانسوی را به زبان 

اداری و رسمی این اتحادیه ارتقاء دهند.
ایــن مهــم در مــورد کشــورهایی ماننــد ایــران بــا یــک نظــام 
مســتقل فرهنگی مبتنی بــر نگاه دینــی و اســالمی دوچندان 
مضاعــف می شــود. از همیــن جهــت، بایــد در برابــر هجوم و 
ســیل ویرانگــر زبــان بیگانــه به ویــژه زبــان انگلیســی حــزم و 
احتیــاط دوچنــدان داشــت. در چنیــن چارچوبــی اســت کــه 
بعضی نگرانی هــا مانند افزایــش به کارگیری لغات انگلیســی 
یا حتی انحصار آمــوزش زبان دوم به انگلیســی معنادار جلوه 
می کنــد: »ایــن اصــرار بــر ترویــج زبــان انگلیســی در کشــور ما 
یک کار ناســالم اســت. بله، زبان خارجــی را باید بلد بــود، اّما 
زبان خارجی که فقط انگلیســی نیســت، زبان علــم که فقط 
انگلیسی نیســت. چرا زبان های دیگر را در مدارس به عنوان 
درس زبان معّین نمی کنند؟ چه اصراری اســت؟ این میراث 
دوران طاغــوت اســت، ایــن میــراث دوران پهلــوی اســت. 
]مثاًل[، زبــان اســپانیولی... چرا زبان فرانســه یا زبــان آلمانی 
تعلیم داده نمی شــود؟ زبان های کشورهای پیشرفته شرقی 

هم زبان بیگانه است، این ها هم زبان علم است.« 

     تأثیرات ابزارهای جدید بر زبان ملی
نظام ارتباطــات و ابزارهای آن در عصر فعلی و عمومی شــدن 
آن بر بســتر شــبکه جهانــی اینترنــت هــم از دیگــر متغیرهای 
تأثیرگــذار زبانــی و فرهنگی در عصر حاضر اســت. گســتردگی 
ایــن نظــام ارتباطــی در زندگــی فــردی و جمعی بشــر بــا همه 
مزایایــی کــه دارد، امــا بــدون اشــکال هــم نیســت. فضــای 
مجــازی صرفــًا فضــای انتزاعی نیســت. ایــن بســتر ارتباطی 
عالم گیــر در امتــداد فرهنگ مســلط تمــدن غــرب عمل کرده 
و مجــرای انتقال ارزش هــا و اعتقــادات آن تمدن محســوب 

کم  می شود. باید گفت که ماهیت جریان ارتباطات فعلی حا
بر دنیا تــداوم همان امپریالیســم فرهنگی و اســتعماری قرن 
گذشــته اســت و ســعی دارد فرهنــگ و ارزش هــای خــود را بــر 
دیگر جوامــع تحمیل کند. یکــی از مظاهر مهــم این فرهنگ 

»زبان« است.
برخالف نســل های قبل کــه فرهنــگ، اجتماع و حتــی زبان 
را ابتــدا در دنیــای واقعــی تجربه کــرده و ســپس بــه عالــم 
شــبکه پا گذاشــته  بودند، نســل امروزی ابتدا به عالم شبکه 
پــا گذاشــته و ســپس، از دریچــه آن جهان بینــی بــا واقعیات 
ارتبــاط برقــرار می کند و »زبــان« یکــی از این واقعیات اســت. 
کنون، درصد قابل توجهی از محتوای موجود در شــبکه  هم ا
جهانی اینترنت به زبان انگلیســی اســت. حتــی در یک نگاه 
خوش بینانــه و با نادیده گرفتــن موضوع فوق باز هــم نباید از 
این مســئله غافل شــد کــه عالم مجــازی یک عالــم متفاوت 
اســت و قواعــد، اقتضائــات و حتی زبان خــاص خــود را دارد. 
تســری اصطالحات این فضا بــه گفت وگوهای روزمــره افراد 
تاحــدی کــه بــه تغییــر زبــان محــاوره ای بخشــی از جامعــه 
انجامیــده و جایگزینــی برخــی قواعــد گفتــاری در نوشــتار از 
جمله تأثیراتی است که حتی در بین گروه های مرجع جامعه 
از فعاالن رســانه ای تا اهالی ادبیــات و زبان فارســی هم رواج 
دارد و از مســائلی اســت کــه در دراز مــدت بایــد نســبت به آن 
هوشــیار بود. مشــاعره و خواندن دیوان شــعرای بــزرگ زبان 
فارســی در مجامــع و مهمانی هــا در گذشــته جزئــی از ســبک 
زندگی ایرانی ها و یک افتخار محسوب می شد، اما این روزها 
افــراد کمتــری اهــل شــعر و حفظ ابیــات اصیــل زبان فارســی 
هســتند. نتیجه حتمی این فراینــد، قطع ارتبــاط فرهنگی و 
زبانی نســل های بعدی بــا عقبه غنــی فرهنگــی و ادبی خود 

است که ثمره قرن ها تجربه تاریخی ایرانیان است.

     زبان همان فرهنگ است
حال جامعه ای را تصور کنید که ریشه در بستر غنی فرهنگی 
و ادبی و زبانی خود نداشــته باشد. با تفاســیری که از زبان در 
بندهــای ابتدایی این ســطور شــد، این جامعه چقــدر امکان 
ایســتادگی در برابــر امواج مخــرب فرهنگــی بیگانــه را دارد؟! 
بایــد معترف بــود که خدشــه بــر زبــان صرفًا خدشــه بــر نظام 
ارتباطــی یک جامعه نیســت کــه پنجه بــر فرهنــگ و هویت 
آن جامعه اســت. مــرور بخش هایــی از دیدگاه هــای آیت اهلل 
خامنــه ای در افتتاحیــه ســمینار زبان فارســی در صداوســیما 
در ســال 1367 می توانــد حســن ختام مناســبی بــرای ایــن 
ســطور باشــد: » زبان ملی مهمترین و اصلی ترین شاخصه ى 
هویــت فرهنگی یک ملت اســت. هر چــه که بــر ذهنیت این 
کم باشــد، هــر مذهبی، هــر ایدئولــوژى ای، هر آداب  ملت حا
و ســننی، هــر گذشــته و تاریخی که داشــته باشــد، تجســم و 
تبلــورش در زبــان ملــی اســت.... ضایعــه  فاسدشــدن زبان، 
گــر مــا  ضایعــه  فاسدشــدن فرهنــگ یــک ملــت اســت... ا
نســبت بــه اهمیــت زبــان و لــزوم حراســتش و لــزوم تکامــل 
زبان بی اعتقاد باشــیم، فاجعه  بزرگی پیــش خواهد آمد، که 
ایــن فاجعه مربوط می شــود به فرهنــگ ما و معتقــدات مورد 

دلبستگی ما.«     

شورای فرهنگی 
که حامی  یتانیا  بر

اصلی آن وزارت 
خارجه انگلیس 

است، به زبان 
انگلیسی صرفًا 

به عنوان ابزار 
برقراری ارتباط 
نگاه نمی کند. 

از نگاه این شورا 
زبان انگلیسی 

یک رسانه 
قدرتمند است 
زش های  که ار

سیاسی و 
اعتقادات 

تثبیت شده  جهان 
کسون   آنگالسا

)انگلیس، 
ایاالت متحده، 
کانادا، استرالیا 

و سایر ممالک 
انگلیسی زبان( 
را در خود حمل 

می کند

ی زبانی از زبان مادر مر
اهمیت حفظ زبان فارسی  در برابر تهاجم زبان های بیگانه
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داشــت. شــما امروز هم در مســاجد پکن کــه دورتریــن نقطه  
چین نســبت بــه عالم اســالم محســوب می شــد کتیبه هایی 
با اشــعار فارســی می بینید. آنها نیت نمازشــان را نیــز به زبان 
فارسی بیان می کنند. بسیاری از واژگان فارسی در زبان های 
مردم ایــن مناطق به صــورت دخیل وجــود دارد که نشــان از 

تأثیر فرهنگ ایران اسالمی در این مناطق است.
از طرف دیگر اولین و قدیمی ترین زبانی که بیش از هزار سال 
پیش، قرآن بــه آن زبان ترجمه شــد، فارســی اســت. قرن ها 
طول کشید تا قرآن به زبان های دیگری غیر از فارسی ترجمه 
شــود. بدیهی اســت که اقوام ایرانی زبان یا کسانی که تحت 
تأثیــر فرهنگ ایــران، فارســی آموختــه بودنــد، اینهــا از قرآن 
برگردانده شده به فارسی بیشتر می توانســتند بهره ببرند تا از 

زبان عربی که آموختنش برایشان دشوار بود.
گر توجه کنید که بســیاری از معارف دینــی هم به زبان  حاال ا
فارسی به رشته  تحریر درآمده بود، متوجه می شوید که زبان 
فارســی چقدر  توانســته در تحکیم و ترویج معارف اسالمی در 
بین کسانی که یا فارسی زبان بودند یا فارسی را می دانستند، 
مؤثر باشــد. به همیــن دلیل زبان فارســی در بین کشــورهای 
دوردســت تمــدن اســالمی پــس از زبــان عربــی دومیــن زبان 
مذهبی محسوب می شود. به خصوص در مناطق ترک زبان 
و شــبه قاره  هنــد ایــن عالقه بــه زبان فارســی تــا آنجا بــود که 
ُترک هــای مســلمان در هرکجــا کــه حکومــت تشــکیل دادند 
زبان فارســی را زبان رســمی اعالم کردند. این را هم در ترکان 
ازبک که در قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری در آسیای 
میانه سلســله  شــیبانی را تشــکیل دادنــد می توانیــد ببینید و 
هم در تیموریان که قبــل از آنها در قرن هشــتم تا دهم بودند 
و زبان فارســی را در کل آســیای میانــه به عنوان زبان رســمی 

حکومت اعالم کردند.
در دولــت عثمانــی نیز که مناطــق گســترده ای از جهــان را در 
اختیار داشــتند تا مدت ها زبان رسمی زبان فارسی بود. حتی 
در بوسنی و هرزگوین که از متصرفات عثمانی آن زمان بود و 
مردم آن هم اغلب مســلمان بودند، زبان فارسی آن قدر رواج 
داشــت که ما بین دانشــمندان و ادبای آنها به افــراد فراوانی 
ح مثنــوی یا حافــظ و آثــار دیگر بــزرگان  برمی خوریــم که شــر
ح  زبان و ادب فارسی را از خودشــان به یادگار گذاشته اند. شر
حافظ »سودی ُبســنوی« در اواخر قرن نهم هجری از همین 
دســت آثار اســت. یعنی حافــظ در غیــر ایــران آنقدر شــناخته 
ح های مبســوطی ماننــد ایــن کتــاب را در  شــده بــود کــه شــر
نقاط دوردست تمدن اســالمی مانند بوسنی در خصوص آن 

می توانید ببینید.

     آیا رواج زبان فارسی در کشــورهایی مانند هند ناشی 
از تحت سلطه قرارگرفتن آنها و نوعی اجبار نبود؟

گر توســعه  زبان فارســی از روی اجبــار اتفاق می افتــاد، دیگر  ا
»فارسی« زبانی نبود که این چنین برای مردم مقدس باشد. 
کستان و بســیاری دیگر از  در آســیای میانه و هندوســتان و پا
نقاط مختلــف دنیا وقتی کــه می خواهند مثنوی یــا حافظ یا 
بیدل بخوانند وضو می گیرند و رو به قبله می نشینند، کتاب 
شــعر را روی رحل می گذارند؛ انگار که با یک متن مقدس سر 

و کار دارند. این احتــرام، عالوه بر معانی مقــدس عرفانی که 
در این اشــعار وجود دارد، از تقدس خود زبان فارســی نزد آنها 
نیز نشــأت می گیرد؛ چون از این ســنخ مفاهیم مقدس بعضًا 
در آثاری به زبان های غیر از فارســی هم یافت می شود ولی با 

این تشریفات با آن برخورد نمی شود.
ایــن موضــوع یعنــی رغبــت مــردم بــه زبــان فارســی شــاهد 
مثال هایی نیز در زمان حاضر دارد. بسیاری از شرق شناسانی 
که بنــا به توصیــه  ســازمان های اطالعاتی و اســتعماری زبان 
فارســی را آموختند و در مــورد فرهنگ ایران تحقیــق کردند، 
چنــان شــیفتگی پیــدا کردنــد کــه نهایتــًا آثارشــان در جهتی 
خالف مأموریت شــان شــد؛ به گونه ای که برخــی از آنها طرد 
یا مغضوب شدند. ما می دانیم که مؤسسات شرق شناسی در 
تمام کشــورهای اروپایی زیر نظر وزارت مستعمرات یا وزارت 
خارجــه  آن کشــور ها دایــر می شــده و طبیعتــًا رنــگ سیاســی 
داشت. افراد هم معمواًل  با نیت خاصی وارد می شدند یا برای 
مأموریــت خاصی انتخاب می شــدند. در زمانی که دشــمنان 
مــا بــا اندکــی نزدیکــی فرهنگــی و آشــنایی بــا زبــان و ادبیان 
فارســی مجذوب می شــوند، در جاهایی در عاَلم اســالمی که 
زبان فارسی زبان رسمی بوده، به طریق اولی ما شاهد رشد و 

بالندگی آن بوده ایم.

     چــه اتفاقی افتاد که زبان فارســی در کشــورهای دیگر 
از رونق افتاد؟

اتفاقات سیاســی در منطقه یکــی از زمینه های مهــم این امر 
بود. وقتی انگلستان، هندوســتان را تسخیر کرد و این کشور 
پهناور را مســتعمره  خود ســاخت، زبان فارســی را رسمًا ملغی 

اعالم کرد و زبان انگلیسی را جایگزین آن ساخت.
تعصبات دینی عامل دیگــر بود. در همین هندوســتان وقتی 
کــم شــدند، از آنجا کــه زبان  پــس از انگلیس هــا، هندوهــا حا
فارســی را متعلــق بــه مســلمانان می دانســتند، از ترویــج آن تا 
آنجا که می توانستند جلوگیری کردند. گاهی تعصبات ناشی 
از جهل در بین خوِد مســلمانان نیز به این موضــوع دامن زده 
کستان و برخی کشــورهای عربی و دولت عثمانی  است. در پا
متأخــر، بعضًا شــاهد هســتیم که نســبت به زبــان فارســی به 
ایــن بهانــه  واهی کــه زبــان شــیعیان اســت بی مهری نشــان 
داده اند. این در حالی است که قسمت عمده  آثار زبان فارسی 
و شــاهکارهای ادبی و دینی و ِحکمی آن توســط دانشمندان 
سنی مذهب نوشته شــده و مربوط به قبل از صفویه است که 

مذهب تسّنن مذهب رسمی بوده است.
موضوع دیگر آن اســت که متأســفانه زایندگی و خالقیتی که 
در گذشــته در فرهنگ مــا وجود داشــت و آثــار گران قــدری را 
به زبان فارســی تقدیــم نمود، به خصــوص پس از فروپاشــی 
صفویــه رو بــه افــول رفــت. فارسی نویســی در ادبیــات دینی 
که به عنوان مثــال نمونه هــای آن را در آثار عالمه   مجلســی و 
فیض کاشــانی می توان دید، در ســالیان بعد کمتر دیده شــد 
و توســعه پیدا نکــرد. هرچند علمایــی مانند مال احمــد نراقی 
و میرزا حبیب خراســانی، شــاعران زبردســتی هــم بودند ولی 
رفته رفته اهتمام جدی به زبان فارسی در بیان معارف دینی 

کمرنگ شد.    

 اولین و 
ین  قدیمی تر

که بیش از  زبانی 
هزار سال پیش، 

قرآن به آن زبان 
ترجمه شد، 

فارسی است. 
قرن ها طول 

کشید تا قرآن به 
زبان های دیگری 

غیر از فارسی 
ترجمه شود. 

که  بدیهی است 
اقوام ایرانی زبان یا 

که تحت  کسانی 
تأثیر فرهنگ 
ایران، فارسی 

آموخته بودند، 
اینها از قرآن 

برگردانده شده 
به فارسی بیشتر 

می توانستند 
بهره ببرند تا 

بی  از زبان عر
که آموختنش 

برایشان دشوار بود

     زبان فارسی 
چه نقشی در بسط 

و گسترش تمدن اسالمی 
داشته است؟

در مورد زبان فارسی باید گفت که 
ایــن زبــان مدیون اســالم اســت و 
اسالم هم در جایگاهی وام دار زبان فارسی است. زبان پیش 
از اســالم مردم ایران زبان پهلوی بود. هرچند کــه زبان َدری 
مربــوط به بخش شــرقی ایــران باســتان بــود ولی وقتــی این 
زبان با عربی در آمیخته شــد، غنا پیدا کرد و زبان فارســی ای 
کــه مــا آن را بــا شــاعران بزرگــی همچــون  را بــه وجــود آورد 
فردوســی، ســنایی، عطار، نظامی، ســعدی، حافــظ، جامی 
و... می شناســیم. به خصــوص چیــزی که کمتر مــورد توجه 
اســت اینکــه موســیقی زبــان جدیــد، تحت تأثیــر آمیختگــی 
با زبان عربی بســیار دلنشــین شــد. کشــش هایی که در زبان 
عربــی بــرای »آ«، »او« و »ای« هســت بــه ایــن صورتــی که ما 
امروز تلفــظ می کنیم در زبــان َدری نبــود و اینهــا از عربی وارد 
تلفظ فارسی شد. این موضوع را در برخی لهجه های افغانی 
کنون نیــز وجود دارند  و تاجیکی غیــر متأثر از زبــان عربی که ا
می توان مشــاهده کرد. ایــن غنای موســیقایی جدیــد برای 
زبان َدرِی آمیخته به عربی که فارســی نام گرفت ســبب شد 
که ما بتوانیم یک شعر موسیقایی پیدا کنیم که اوزان آن نیز 
تحت تأثیر ادبیات عرب، همان اوزان بحور شــعرهای عربی 
اســت. از این جهــت زبــان و ادبیات فارســی به شــدت وامدار 

آمیختگی با فرهنگ مقدس اسالمی است.
اما از آن ســو گســترش اســالم هم وام دار زبان فارســی اســت. 
اعراب تا قسمتی از ایران بزرگ آن زمان را فتح کردند و مابقی 
عاَلم اســالم که بخش دیگری از ایــران بزرگ بــود و نیز آنچه 
ج از ایران بزرگ بود را در حقیقت ایرانیان با زبان فارســی  خار
به قلمــرو فرهنگی تمــدن اســالمی افزودند. شــما در آســیای 
میانه به سمت شرق تا کشور مغولستان، تعداد زیادی از ُبقاع 
عارفان ایرانی را می بینید که به این ســرزمین ها ســفر کردند 
و مروج اســالم در نواحــی دوردســت بودند. در هنــد قدیم که 
کســتان خوانده می شــود،  امــروز بخــش غربی اش بــه نــام پا
»ابوالحســن علی بن عثمــان هجویری« کــه از عرفــای قرن 
پنجــم هجــری اســت، اســالم را ترویــج کرد کــه مرقــدش در 
کســتان اســت. عرفای دیگــری هم  الهــور زیارتــگاه مــردم پا
بودنــد کــه در ایــن دوره تــا اقصی نقــاط جهــان از جملــه هند 
شــرقی کــه بنــگالدش امــروزی اســت رفتنــد و مــردم آنجــا را 
مسلمان کردند. همین طور مردم بخش هایی از هندوچین، 
ویتنام، مالزی، الئوس، کامبوج، فلیپیــن، اندونزی و چین 
نیــز عمومًا توســط ایــن عارفان ایرانی با اســالم آشــنا شــدند. 
به همیــن خاطر زبان فارســی بــرای آنها ُحکــم زبــان دینی را 

کلید تمدن اسالمی
نقش فارسی در گسترش تمدن اسالمی در گفتگو با دکتر محمد رجبی

چندی پیش رهبر معظم انقاب اسـامی در دیدار با اعضای شـورای عالی 
از  زبـان فارسـی فرمـود: »زبـان فارسـی یـک روزی  انقـاب فرهنگـی دربـاره 
قسـطنطنّیه  آن روز، از اسـتانبوِل آن روز، زبان علمی بوده تا شـبه قاّره  هند... 
در آسـتانه -مرکـز حکومـت عثمانـی- زبـان رسـمی در یـک برهـه  طوالنـی ای از زمـان، 
زبان فارسی بوده. در شبه قاّره  هند برجسته ترین شخصیت ها با زبان فارسی حرف 
می زدنـد... اّمـا مـا در کانـون زبـان فارسـی، داریـم زبـان فارسـی را فرامـوش می کنیـم.« 
بـرای بررسـی تأثیـر و نفـوذ زبـان فارسـی و اهمیـت آن در تمدن سـازی نویـن اسـامی 
و نیـز جایـگاه کنونـی زبـان فارسـی بـا دکتر محمـد رجبی، رئیس سـابق کتابخانه ملی 

ایـران و فارغ التحصیـل رشـته  فلسـفه و زبان  هـای باسـتانی بـه گفتگو نشسـتیم.  
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گونی نظیر  پســتی و نشــیب یک زبان، معلول علت های گونا
فروپاشی سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنریست. از 
سوی دیگر، حرکت واپس گرای زبان نیز می تواند بر فروپاشی 
سیاسی، اقتصادی و علمی تأثیر داشته باشد؛ به این معنا که 
یک سیاســتمدار برای چیرگی بر حریف نیاز به زبانی قدرتمند 
دارد، یک اقتصاددان برای پیــروزی در عرصه  اقتصادی نیاز 
به زبانــی پویا دارد تــا بتواند بــر زمین بازی اقتصادی ســیطره 
یابد و یک دانشــمند بــرای عرضه  دانــش خویش بایــد زبانی 
سخته و استوار داشته باشد تا بتواند آنچه در ذهن دارد با خط 

و زبان خویش انتقال دهد.
بنابرایــن زبــان و تمــدن تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد و 
البته فراموش نشــدنی اســت که زبان ســخته و اســتوار و پویا 
نیــز در ادبیــات و هنــر شــکل می گیــرد و قــوام می یابــد و رشــد 
می کند. از همین روســت کــه می بینیم سیاســتمداران پیروز 
و دانشــمندان برجســته و اقتصاددانان موفق بر ادبیات ملی 
خود نیز تسلط دارند و همواره بخش عمده ای از وقت خود را 

صرف پرداختن به ادبیات می کنند.
به هر روی، آنان که ادبیات و هنر را طفیلی اقتصاد و سیاست 
می داننــد بــه کژراهــه ای می رونــد کــه نه تنهــا بــه نابــودی و 
فروپاشــی ادبیات و هنر می انجامــد، که در زمانــی نه چندان 
دراز به نابودی اقتصاد و سیاســت نیز خواهد انجامید. اینان 
گر نپذیرنــد که نه تنها رشــد فرهنگی بلکه رشــد و توســعه در  ا
همه  ابعاد وامدار رشــد زبــان و در نهایت وامــدار ادبیات و هنر 
اســت، در گذر زمانی نه چندان دور شــاهد مــرگ تمدنی ملت 

خویش خواهند بود.
 آنان که ادبیات و هنــر را طفیلی اقتصاد و سیاســت می دانند 
بــه کژراهــه ای می رونــد کــه نه تنهــا بــه نابــودی و فروپاشــی 
ادبیــات و هنــر می انجامــد، کــه در زمانــی نه چنــدان دراز به 
گر  نابودی اقتصــاد و سیاســت نیــز خواهــد انجامید. اینــان ا
نپذیرند که نه تنها رشد فرهنگی بلکه رشــد و توسعه در همه  
ابعاد وامدار رشــد زبان و در نهایت وامدار ادبیات و هنر است، 
در گذر زمانی نه چندان دور شــاهد مرگ تمدنی ملت خویش 

خواهند بود.    

لحاظ گســترش سیاســی و از لحاظ قدر و قیمــت بین المللی، 
در پایین تریــن وضعیــت قرار گرفتیــم! عّلت هم ایــن بود که 
در مهــد زبان فارســی - یعنــی ایران - کســانی کــه متصّدیان 
امــور بودنــد، از زبان فارســی تبــّری می جســتند! ایــن نهایت 
انحطاط اســت. عــّده ای راجع بــه تغییر خط حــرف می زدند 
و عــّده ای  در مــورد بــه کار بردن لغــات و اصطالحــات فرنگی 
کوچــک  آن  مقابــل  در  را  خودشــان  و  می کردنــد  افتخــار 
می دانســتند! آن جایــی هــم که می خواســتند فارسی ســازی 
کننــد، حّتی لغت ســازِى فارسی شــان نوعــی اظهــار ارادت به 

لغت بیگانه بود! 
یــک وقــت یــک نخســت وزیر عرب زبــان، در زمــان ریاســت 
جمهوری بنده آمــده بود با من مالقات می کرد - یادم نیســت 
که رئیــس جمهور بود یــا نخســت وزیر - وزیر خارجــه اش هم 
پهلویش نشسته بود. با من عربی صحبت میکرد، یک جمله 
را خواســت بگوید، آن مفهوم را نتوانســت در عربی پیدا کند! 
هرچه فکر کرد، دید یادش نمی آید. به طرف وزیر خارجه اش 
برگشت و به فرانسوی پرسید که این چه می شود؟ آن مفهوم 
را بــه لغــت فرانســوی گفــت و عربــی معادلــش را به رئیســش 
گفت؛ آن وقت ایشــان به من گفت! جالب اینجاست که من 
به عنوان مخاطــب او که زبانم هــم عربی نبــود، آن معادل را 
می دانســتم و برایم ســخت نبود! من فارســی زبان بودم و آن 
آقا لغت عربی خودش را بلد نبود و از راه لغت معنی فرانســوی 
- عربی، از وزیر خارجه اش پرســید! مــن در دلم گفتم بیخود 
نیســت شــما این قدر بدبختیــد که زبــان خودتــان را هــم بلد 
نیســتید؛ در حالی که شــما رئیس کشورتان هســتید! عزیزان 
مــن! این وضــع، قبــل از انقــالب در ایــران هم وجود داشــت. 

خیلی تعّجب نکنید؛ زبان خودشان را بلد نبودند!
تو در اوج فلک چه دانی چیست

که ندانی که در سرایت کیست
تو در داخل خانه  خــودت این گونه حرکــت می کنی، آن وقت 
دلــت می خواهد که زبــان به بنــگال و به چیــن و ماچین و به 
قســطنطنیه برود!؟ معلوم اســت که زبان، محدود می شود. 
البته بعــد از انقالب، تا حدودی تــکان خورد. امــروز به برکت 
انقــالب در نقاطــی از دنیا، زبان فارســی بــه عنوان زبــان دوم 
دانشــگاهی یا بــه عنوان زبــان رشــته  اختصاصــی، بــاز  مورد 
توّجه قرار گرفته اســت. انقالب پیام و سخنی دارد؛ کسی که 
مسلمان است، پیام اسالم را از انقالب می گیرد، کسی هم که 
مسلمان نیســت و باالخره پیام نو را از انقالب می گیرد، دلش 
می خواهد - مثــاًل - بداند کــه امام و پــدر این انقــالب، وقتی 
حرف می زد، چه می گفت که در ترجمه نمی شود فهمید؛ لذا 
زبان فارســی یاد می گیرند. امروز این طور اســت. به  هر حال، 
امیدواریم زبان  فارسی گسترش پیدا کند. زبان فارسی زبانی 

است با ظرفیت و با کشش. 
گر امــروز کودک ما فارســی را درســت یاد بگیــرد و بتواند لغت  ا
گر  فارســی را در جایی که الزم دارد، اســتفاده و مصــرف کند، ا
گر هنرمند، گوینده، برنامه ســاز، یا کتاب نویس  شاعر  شــد، ا
شــد، شــما دیگر خاطرتــان جمــع اســت؛ مثــل کتاب نویس، 
فیلمنامه نویس، گوینده  تلویزیون و افرادی نظیر آنها که در 

محیط قبلی پرورش پیدا کرده اند، نخواهد بود.     

زبان وپاشی  فر
تمدن وپاشی  فر یعنی 

کودک ما فارسی را  گر  ا
بگیرد یاد  درست 

صادق کرمیار
به نظر می رســد تحول فناوری نوین به همراه خود فرهنــگ و روش ارتباطی ویژه ای 
به ارمغان می آورد که هم می تواند نگران کننده باشــد و هم فرصت ساز. هم می تواند 
عاملی برای تسلط فرهنگی محســوب شــود و هم زمینه ای برای رشــد زبان ارتباطی. نگرانی 
گرچه تازگی این نگرانی در  نسبت به آسیب دیدن زبان و خط فارسی نگرانی تازه ای نیســت. ا
این دوران ناشــی از تازگی دگرگونی های ارتباطات جهانی اســت. در طول تاریــخ ایران زمین، 
نقاط عطفی وجود دارد که هر یک می توانســت زبان فارســی را به نابودی و فراموشی بسپارد، 
اما این چنین نشــد؛ از حمله  اعراب گرفته تا یورش مغوالن و ســپس بازشــدن پــای غربیان به 
ســرزمین های پارســی زبان که هر کدام به تنهایی ایــن توان را داشــتند تا بر زبان فارســی تأثیر 
ویرانگر بگذارند، اما پاره ای دالیل باعث شد زبان فارسی از تمام این تهدیدها فرصت بسازد و 
گــون اجتماعی،  همچنان بــه مثابه زبــان اصلــی ایرانیــان وســیله  ارتبــاط در حوزه هــای گونا

سیاسی، علمی، هنری و ادبی باقی بماند.
کنون موجب ماندگاری و نامیرایی زبان فارســی  بی گمان مهمترین و اصلی ترین دلیلی کــه تا
شده، وجود ادبیات غنی و ریشه دار فارسی است. اشــعار رودکی، کتاب هایی چون شاهنامه، 
شــعرهای حافظ، آثار ســعدی و نظامی و دیگران که هر یک به تنهایــی می توانند هویت یک 

ملت را بازتعریف و جاودانه کنند.
تردیدی نیست که چنین آثار ارزشمندی در خأل پدید نیامده و یک شبه آفریده نشده اند، بلکه 
هر یــک از آنها بــر و بــازده فرهنگ و تمدنــی پویا و رو به رشــد بــوده اســت. از این روســت که در 
می یابیم هرگاه تمدنی پویــا و تأثیرگذار باشــد، الجرم زبــان آن قوم نیز در مســیر حرکت تمدنی 

همان قوم بالنده خواهد شد.
فرهنگ و ادب یکــی از اصلی تریــن نمودارهای پویایی تمدن اســت. نشــانه های دیگر مانند 
گــر همپــای فرهنگ و ادب و هنر رشــد داشــته  علم، سیاســت، نیــروی نظامــی و جمعیت نیز ا
باشد، می توان باور داشــت که تمدن آن قوم نه تنها پویاســت، بلکه بر دیگر تمدن ها نیز تأثیر 
خواهد گذاشــت و در گذر زمان بر خرده تمدن ها چیره خواهد شــد و آنها را زیر پوشش خود قرار 

خواهد داد. 
می گویند، تمــدن رو بــه زوال، زبــان این تمــدن را نیز در مســیر فروپاشــی قــرار می دهد و اساســًا 

پیش بــردن ادبیات در هر عصری به عهده  کســانی اســت که سروکارشــان بــا ادبیات 
گاهی، توانایی و خبروّیت  است و در هر بخشی از بخش های ادبیات، نســبت به آن آ
ج کردن درســت ادبّیات در سطح کشور، در سطح جامعه، یا در سطح  دارند. یک نکته هم خر
جهان اســت؛ هرجایی که در ُبرد ادبّیات ماســت. البته روزی از قســطنطنیه، یا از استانبول تا 
آسیای شرقی، ُبرد ادبّیات ما بود. خوب؛ زمانی این طور بوده است؛ زبان فارسی، زبان دیوانی 
کشــور عثمانی بود. در همان زمانی که کشــور عثمانی دائمًا با ایران جنگ داشــت، نفوذ زبان 
فارســی آن چنان بود که منشــی و دبیر دســتگاه عثمانی کار خودش را با خّط فارسی، با عنوان 
فارسی، با تعبیر و زبان فارسی و با شعر فارسی راه می انداخت! از این طرف هم - طرف شرق - 
حّتی تا هند و چین، زبان فارســی ُبرد داشــت. زبــان مذهبی بود؛ زبــان اداری، زبــان دبیران و 

منشیان و زبان ادبّیات و هنر بود.
امروز این دایــره محدود شــده اســت. البته بعــد از انقالب مقــداری گســترش پیدا کــرده؛ ولی 
قبــل از انقالب بر اثــر تنگ نظری و نادانی و بیســوادی مســؤوالن کشــور در دوره  اواخــر قاجار تا 
آخر زمان محّمدرضا پهلوی، زبــان و ادبّیات فارســی انحطاط پیدا کرد. با اینکــه ما  در همین 
دوره، انصافــًا شــخصیت های خــوب ادبــی، شــاعر و نویســنده  بــزرگ هــم داشــتیم، لیکــن از 

سخنان رهبر معظم انقالب 
درباره ضرورت آموزش زبان و ادبیات فارسی
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می شــود که انگلیســی ها چگونه بــا سیاســت پر و بــال دادن 
بــه زبان های محلی ای چــون ُاردو، زبــان پارســی را در هند از 
میان بردند و روس ها چگونه با این سیاست در پی ریشه کن 
ح و نقشه ای  کردن زبان پارســی از آسیای میانه هســتند. طر
سست هرچه بیشــتر قوم ها و تیره های ایرانی 

ُ
که فرجامش گ

از یکدیگــر خواهد بــود. نکتــه مهم دیگر در ســخنان ایشــان 
این اســت کــه بــه وارونــه آنچــه نمایانــده می شــود، از میان 
رفتــن زبان پارســی، بــه پــرورش و توســعه زبان هــای محلی 
نمی انجامــد؛ بلکــه راه را بــر گســترش زبان های اســتعماری 
روســی و انگلیســی همــوار می کنــد. پارســی مانده اســت؛ زیرا 
همــۀ قوم هــای ایرانــی در درازای تاریــخ آن را بــه نمایندگــی 
پذیرفته انــد و  بــا نوشــتن و ســرودن بــه ایــن زبــان و آفرینش 
شــاهکارهای بــزرگ آن را ُپربــار و مایــه ور ســاخته اند. پشــت 
کردن به زبان پارســی و تــک روی زبانــی، یعنی رویارو شــدن 
گانه بــا زبان  زبان هــای محلــی بــه گونــه ای تک تــک و جدا
انگلیسی و روســی. و چه کســی اســت که نداند فرجام چنین 
رویارویــی ای چــه خواهــد بــود؟ در زیــر، متــِن ســخنان دکتر 

شفیعی کدکنی را می خوانیم.

     کشتی با شکسپیر
کســفورد[ یک فرد انگلیسی که اســمش همه چیزش  آنجا ]آ
انگلیســی بــود، عضــو کمپانــی هنــد شــرقی بــود، آمــده زبان 
فارســی یــاد گرفتــه و بــه فارســی شــعر گفته و شــعر در ســبک 
ع دیگری را بفهمید...  هندی... شــما تا بخواهید یک مصر
شماهایی که زبان مادریتان هست، شــما که بعضی هایتان 
فوق لیسانس و دکتر ادبیات فارسی هستید محال است شعر 
بیدل را بفهمید. بیدل یک منظومۀ بســیار بسیار منسجم و 
پیچیده ای اســت که ُکدهای هنریش را هر ذهنی نمی تواند 
اینکود کنــد به اصطــالح زبانشــناس ها. و این آدم آمــده و به 
ســبک بیدل شــعر گفته و چقدر جالب و عالی... آدم باورش 
نمی شــود که اینقدر اینها... بعد آن وقتی که مســّلط شدند، 
گفتند: گــور بابــای زبان فارســی، شــما زبــان فارســی برایتان 
خوب نیســت. شــما بیایید ُاردو را که یک زبان محّلی است، 

این را بگیرید بزرگش کنید و همین کار را کردند. 
می دانســتند که زبــان فارســی شــاهنامه دارد، مثنــوی دارد، 
ســعدی دارد، حافظ دارد، نظامی دارد، می تواند با شکسپیر 
ُکشــتی بگیــرد. ولــی زبــان اردو چیــزی نــدارد که با شکســپیر 
ُکشــتی بگیرد. بعد از مدتــی بّچۀ هندی می گویــد: گور بابای 
این زبــان اردو. من که می توانم شکســپیر بخوانــم، چرا این 
شــعرهای ضعیف و ایــن ادبیات چــی چــی … را بخوانم اصاًل 
زبانم را انگلیسی می کنم، چنانکه کردند. ببینید آنهایی که 
روی زبان هــای محّلی ما فشــار می آورند که مــن آقا به لهجۀ 
کدکنی بهتر اســت شــعر بگویم، او می دانــد چــکار می کند، او 
می داند که در لهجۀ کدکنی، شــاهنامه وجود ندارد، مثنوی 
وجود ندارد، نظامی وجود ندارد، سعدی ]وجود[ ندارد. این 
لهجه وقتی که خیلی هم بزرگ بشــود چهار تا داستان کوتاه 

و دو سه تا شعر بند تنبانی میراثش خواهد شد. 
آن بچه هــم می گوید مــن فاتحه ایــن لهجــه را خواندم. من 
شکســپیر می خوانــم یــا پوشــکین می خوانــم. االن شــما فکر 
می کنید روس ها چکار می کنند در آســیای میانه، در سرزمین 
آســیای میانــه روس هــا االن سیاستشــان همیــن اســت. هــر 
قومیت کوچکــی را پروبــال می دهنــد. می گویند خلــق قزاق 
و... بگوییــد گــور بابای ادبیــات فارســی و ســعدی و حافظ. 
شــما بیاییــد لهجــۀ خودتــان را موســیقی خودتــان را … و مــا 
برایتان کف می زنیم، ما برایتان دپارتمان در مســکو تشکیل 
می دهیم. مطالعات قــوم قزاق و چی و چــی … آن بچۀ قزاق 
مدتی کــه خوانــد می گوید این زبــان و فرهنــگ قزاقی چیزی 
ندارد. من داستایوفســکی و چخوف و پوشــکین می خوانم. 
لرمانتف می خوانم. فاتحه می خوانم بر زبان و فرهنگ ملی 
خــودم. روس می شــود. زبان فارســی … این نظر من نیســت 
که بگویید من یک شوونیســت فارس هســتم. زبان فارســی 
در همــه کرۀ زمین بــا رباعیات خیــام و مثنــوی جالل الدین و 
شاهنامه و ســعدی و حافظ و نظامی و … شناخته می شود در 
همۀ دنیا. شکسپیر با آن نمی تواند کشــتی بگیرد. پوشکین 
بــا آن نمی توانــد کشــتی بگیــرد. امــا بــا آن لهجــۀ محلــی که 
تشــویقت می کنند، بعــد از مدتی نــوۀ تــو، نبیرۀ تــو، می گوید 
من روس می شوم، انگلیسی می شــوم. شکسپیر می خوانم، 
لرمنتــف می خوانــم، پوشــکین می خوانــم. ایــن را مــا هیــچ 

بهش توجه نمی کنیم. 
ما نمی خواهیم هیچ زبان محّلــی ای را خدای نکرده… چون 
گر این  این زبان های محّلی پشتوانۀ فرهنگی ما هستند. ما ا
زبان های محّلی را حفــظ نکنیم، بخش اعظمــی از فرهنگ 
مشــترکمان را عماًل نمی فهمیــم. ولی این زبــان بین االقوامی 
که قرن ها و قرن هــا و قرن ها همۀ این اقوام درش مســاهمت 
)همکاری و همیاری( دارند… هیچ قومی بر هیچ قوم دیگری 
تقدم ندارد در ســاختن امواج این دریای بزرگ. ما به این باید 
خیلــی بیشــتر از این هــا اهمیــت بدهیــم… همیــن کار االن در 
آسیانه میانه دارد می شود، سه نسل، چهار نسِل دیگر بگذرد، 
بچه های قــزاق و ُازبــک و تاجیــک، روس هســتند )خواهند 
شد(.  االن منقطع هســتند، با ما هیچ ارتباطی ندارند. پوتین 
کانشــان را یــاد بگیرند.  اجــازه نمی دهد بــه اینها کــه خــط نیا
نمی خواهنــد گلســتان ســعدی و بوســتان ســعدی و نظامــی 
بخوانند، سنگ قبر پدربزرگشــان را نمی توانند بخوانند اینها 
… ]انگلســتان[ آن شــبه قاره هنــد را هــم همین طــوری کرد. 
اول زبان فارســی را از بین برد، بعد گفت: شــما اردو بخوانید. 
اردو چه دارد که با شکسپیر ُکشــتی بگیرد. خیلی مهم است. 
ما این را بایــد بدانیم. ایــن زبان بیــن االقوامی مــا منحصر در 
فارســی زبانان نیســت همــۀ اقــوام، مســاهمت کنندگان در 

خالقیت این فرهنگ و زبان هستند.    

کدام  از اینکه به 
یک از زبان ها و 

گویش های ایرانی 
سخن می گفتند، 
زبان فارسی را نیز 

به عنوان زبان 
میهنی و زبان 

میانجی ازآن خود 
می دانستند و آن 
را ارج می نهادند. 

دکتر شفیعی 
کدکنی، استاد 
برجستۀ زبان و 

ادبیات فارسی، 
با اشاره به این 

واقعیت های 
یخی، دربارۀ  تار
و قراردادن  ر ودر ر

زبان های محلی 
با زبان فراقومی 
و میهنی پارسی 

هشدار می دهد
از دکتــر  چنــدی پیــش فایــل صوتــی هفــت دقیقــه ای 
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی منتشــر شــد کــه دربــاره زبان 
فارســی و زبان های محّلی بود. این هفت دقیقه بخشــی از کالس 
درس ایشــان در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهــران در تاریخ یکم 
خــرداد 1397 اســت. چنان کــه در فایــل منتشرشــده نیــز شــنیده 
کسفورد و  می شــود، ایشــان ابتدا خاطره ای از دوران حضورش در آ
کــه شــامل اشــعاری بــه ســبک هنــدی از فــردی  برخــوردش بــا ُجنگــی خطــی می گوینــد 
انگلیسی زبان و عضو کمپانی هند شرقی است. ســپس از اهداف انگلیسی ها در آموختن زبان 
فارســی و آشــنایی بــا فرهنــگ ایرانــی ســخن می گویند کــه بــا ایــن کار زبــان فارســی را در هند 
گشــودند و اندک انــدک آنچــه  برانداختنــد و بــا رواج زبــان اردو راه را بــرای زبــان انگلیســی 

خواستند، کردند.
زبان پارســی کنونی، چنانکه می دانیــم، دنباله  زبــان پهلوی اســت و پهلوی نیــز دنباله  زبان 
پارســی باســتان. این زبانِ  پارســی از همان آغاز کارکردی فراقومی یافت و به گونه ای طبیعی 
زبــان میانجــی و میهنی همــۀ قوم هــای ایرانی شــد. بــه دیگر ســخن قوم هــای ایرانــی برکنار 
از اینکه به کــدام یک از زبان هــا و گویش های ایرانی ســخن می گفتنــد، زبان فارســی را نیز به 
ج می نهادند. دکتر شفیعی  عنوان زبان میهنی و زبان میانجی ازآن خود می دانســتند و آن را ار
کدکنی، استاد برجســتۀ زبان و ادبیات فارســی، با اشــاره به این واقعیت های تاریخی، دربارۀ 
رودررو قراردادن زبان های محلی با زبان فراقومی و میهنی پارســی هشــدار می دهــد. او یادآور 

همۀ اقوام در زبان 
هستند سهیم  فارسی 

هشدار دکتر شفیعی کدکنی 
درباره  برنامه های زبانی دشمنان

زبان فارسی بستر 
وحدت ایرانیان است

چنــدی پیــش بی بی ســی فارســی در اقدامــی 
ناشــیانه به زبان فارســی هجمه ای بی شرمانه 
آغاز کرد. ایــن تهاجم را باید  ناشــی از جهل گردانندگان 
قــدرِت  بــه  آن  از  برخاســته  نفــرت  و  شــبکه  ایــن 
وحدت آفرین این زبان در ایجاد همبســتگی اجتماعی 
در فالت ایران و آریایی تباران در سراســر منطقه از حلب 
تا کاشــمر تعبیر کــرد.  زبان فارســی وطن مشــترک تمام 
کن در فــالت ایــران اســت. آنهــا در بیــش از  اقــوام ســا
هزاوصد ســال اخیــر عاشــقانه به زبــان فارســی خدمت 
بیــان  بــرای  آن  بی نظیــر  توانایی هــای  از  و  کرده انــد 
بهترین احساســات و عاشــقانه ترین حاالت خــود بهره 

گرفته اند. پس چرا باید از آن در رنج باشند؟
زبان فارسی بستر وحدت ایرانیان است. کسانی که به 
این نماد هجوم می برند، به جنگ تاریخ سه هزارســاله  
آریایی تباران برخاســته اند. نتیجه  ایــن جنگ، چیزی 
جز شکســت نخواهد بــود. بگذارید خیال تــان را راحت 
کنــم. دیــن اســالم و بســیاری از مکتب هــای فکــری و 
فرهنگــی آن در دامــان زبــان فارســی در مشــرق زمین 

نضج گرفته و بالیده است.    

ابراهیم خدایار
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اصل ثابت و فروع و شــاخه ها و گستره  وســیعی در همه جای 
عالم خواهد داشــت و جهانیان از این زبان استفاده خواهند 

کرد«.
رئیــس  در همیــن خصــوص دکتــر غالمعلــی حدادعــادل، 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی دربــاره  چرایــی و چگونگی 
تســلط رهبر انقــالب بر ادبیــات فارســی این چنیــن می گوید: 
»احاطه  ایشــان بر ادب فارســی و توانایی های زبانی ایشــان 
یک امر استثنایی اســت و نتیجه  تحصیالت عادی حوزوی 
نیســت. در زمانی که آقای خامنه ای جــوان بودند و در حوزه  
علمیــه فقــه و اصــول می خواندنــد، درس و بحثــی تحــت 
عنوان زبان فارســی یــا ادبیات فارســی یا نویســندگی یا حتی 
شــعر به  صورت رســمی در حوزه نبــود. حــوزه  امروز کــه در آن 
فعالیت هــای ادبی هم جایی دارد، بســیار فــرق دارد با حوزه  

پنجاه سال پیش.«
کوشــش دکتــر  از همیــن رو انتشــارات انقــالب اســالمی بــه 
محمدحســین مقیســه بــه اولیــن جســتار در زبــان و ادبیــات 
فارســی که بــه بازتــاب گوشــه ای از دیدگاه هــای ادبــی رهبر 
انقالب اختصاص یافته است، می پردازد. کتاب »امین زبان 
و ادب فارســی«، مجموعه بیانــات و راهکاری هــای عملی و 
علمی رهبر انقــالب در خصوص موضوع زبان فارســی اســت 

که نشان دهنده  توجه ویژه ی ایشان به این زبان است.
کتاب متشــکل از هفت فصل اســت که ابتــدا از بیانــات رهبر 
انقــالب دربــاره  ویژگی  هــای زبــان فارســی شــروع می شــود 
و در ادامــه بــه بیانــات رهبــر انقــالب دربــاره  تاریــخ زبــان و 
ادبیــات فارســی، حــال و روز زبان فارســی، موانع، سســتی ها 
و راهکارهــا، وظایف رســانه ها، ســازمان ها، شــیفتگان زبان 
و ادبیات فارســی، آموزش و گســترش زبان و ادبیات فارســی 
در ایران و جهان، زبان فارســی و ویرایــش و درواژه ها از منظر 
رهبــر انقــالب می پــردازد. عالقه مندان بــرای اطــالع از نحوه  
www. تهیه  کتاب فــوق می تواننــد به پایــگاه اطالع رســانی

book-khamenei.ir  مراجعه کنند.    

زبان از مهمترین و اصلی ترین شاخصه های »هویت فرهنگی« یک ملت است. زبان 
ملی یک کشــور، رشــته  پیوند و رگ حیاتی یک ملت زنده اســت که تمام اقــوام را با هر 
نــوع لهجــه و آداب و رســوم زیــر چتــر یگانگــی و وحدت خــود گردهــم مــی آورد و از گسســتگی 
جلوگیری می کند. یکــی از ارکان اصلی هویــت فرهنگی مردم ایــران نیز زبان و ادبیان فارســی 
است. زبان فارســی به عنوان زبان رسمی و ملی ایران شناخته شده اســت اما این هویت نه در 

حد یک کشور بلکه فراتر از کشور ایران نفوذ و جایگاه ویژه ای دارد.

     دوران طالیی
در کارنامه  هزارســاله  زبان فارســی، ایــن زبان از ســمرقند تا بغداد و از قســطنطنیه تا شــبه قاره 
و چیــن، و از جنــوب خلیــج فــارس تــا آن ســوی آمودریــا و از ایــن ســوی تا شــبه جزیــره  بالکان 
خ، جغرافی دان، عارف، پزشــک،  نفوذ کــرده و توانســته ده ها و صدها شــاعر، نویســنده، مــور
فیلســوف، ریاضــی دان، مهندس و دانشــمندانی پرشــمار از تمامی علــوم دیگــر در دامان خود 
پرورش بدهد. تــا جایی که رهبر انقالب درباره  وســعت قلمــرو زبان فارســی می فرمایند: »یک 
روزی از چین تا روم و آســیای صغیر، مرز زبان فارســی را تشــکیل می دادند. انسان می بیند که 
در دوران عثمانی، دیوان و مکاتبات آنها به زبان فارســی بوده است و شعرایی به زبان فارسی 
داشتند. بهترین شعرای بخشی از دوران عثمانی، شعرای فارسی گو هستند؛ وضع هند و شبه 

قاره  هند هم معلوم است. بنابراین نفوذ زبان فارسی بسیار بوده است.«
گرچه رهبر انقالب از دوران طالیی زبان و ادبیات فارســی سخن می گویند و نفوذ زبان فارسی  ا
را از »از استانبول تا آسیای شرقی« دانسته اند که گسترش عظیمی در آن زمان ها داشته است 
اما در مقابل از دوران سیاه و پســرفت این زبان نیز ســخن به میان می آورند و دوران قاجاریه و 

پهلوی را یکی از عوامل انحطاط زبان فارسی در مقیاس بین المللی برمی شمارند.

     آرزوی دیرین رهبر انقالب
اهمیت زبان فارســی و اهتمام ویژه به آن همیشــه یکی از دغدغه های مهــم رهبر انقالب چه 
در ســال های قبل از پیروزی انقالب اســالمی و چه بعد از پیــروزی آن بوده اســت. تا جایی که 
دلبستگی ایشــان به زبان و ادبیات فارسی و تسلط رهبر انقالب به شــعر و ادب فارسی و سخن 
گفتن فصیح و بلیغ و نگارش شــیوا و ادبیات ایشان بر کسی پوشــیده نیست. ایشان گسترش 
زبان فارسی در دنیا را یکی از آرزوهای دیرین خود می دانند؛ این آرزو بحمدهلل در حال برآورده 
شــدن اســت و رور به روز ان شــاهلل پیش خواهد رفت؛ چون کلمه  طیبه ای اســت و اصل ثابتی 
َبًة  َلم َتَر َکیَف َضَرَب اهلُل َمَثاًل َکِلَمًة َطّیِ

َ
دارد و همچنان که خدای متعال وعده فرموده اســت: »أ

ــماِء« زبان فارســی چنین وضعیتی دارد و ان شــاهلل  صُلها ثاِبــٌت َوَفرُعها ِفی الّسَ
َ
َبٍة أ َکَشــَجَرٍة َطّیِ

ین  دیر وی  ز آر
انقالب رهبر 

معرفی کتاب 
»امین زبان و ادب پارسی«

در ایـن بخـش از مجلـه مطالبـی دربـاره مبعـث از منظر بـزرگان می خوانید. 
»پیامبـر  و  تـورات«  و  انجیـل  »موعـود  امیـد«،  و  عشـق  رسـول  »بخـوان 

مهربانـی« از جملـه عناویـن ایـن بخـش هسـتند.
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و چــرا خوشــحال نباشــد؟ تــو تنهــا ظرفــی بــودی کــه تمامی 
رحمــت زالل و بی منتهــای او را در خویــش جــا دادی. و در 
آفرینش کدام ظرفی به ظرفیتی این چنین دست یافته بود؟ 
ح لک صدرک«. کدام سینه جز ســینه مبارک تو به  »الم نشــر

وسعت رأفت الهی گسترده بود؟
گر چــه پیامبــران همگی مظهــر رحمــت خداوند بودنــد، اما  ا
کدام گســتره محبتی خــدا را بــه تمجید واداشــته بــود »انک 

لعلی خلق عظیم«.
مگر مظاهر رحمت خداوند کاســه صبرشــان تــا زمانی به لب 
نمی رســید؟ مگــر جــاده پایمــردی و استقامتشــان بــه انتهــا 
نمی رفــت؟ مگــر پــس از ســال ها خــون جگر، لــب بــه نفرین 
نمی گشــودند؟ ایــن چه ســینه ایســت کــه انتهــا نــدارد؟ این 
کــه از جــا نمی جنبــد؟ ایــن چــه  کــوه اســتقامتی اســت  چــه 
اعجوبــه ای، چه معجــزه ای، چه آیت بی همتایی اســت که 
تنش در زیر قلوه ســنگ های جهالت خرد می شــود و در عین 

حال هدایت دشمنان را از خدا طلب می کند.
زبانش جــز برای دعــا نمی گــردد، و لب هایش جز به اســتغفار 

برای همه تکان نمی خورد.
این چه عظمت سوال آفرینی و چه شوکت تحیرزایی است؟

چه اســتقامت بی انتهایی اســت که خدا را حتی بــه اعتراض 
وا می دارد: »فلعلک باخٌع نفســک علی آثارهم، ان لم یومنوا 
بهذا الحدیث اســفًا«. تو تــا کجا پای می فشــری پیامبر؟ مگر 
جان خویــش شــمع هدایت کــوران کــرده ای؟ بــرای آنها که 
دســت در گوش، می گریزند، چــه می خوانی؟ بــرای آنان که 

خود نمی خواهند، از من طلب هدایت چه می کنی؟
اینان جنبه خورشید ندارند، نور نمی فهمند، ظرفیت روشنی 
در وجودشان نیست. تشعشع آفتاب وجود تو چشم هایشان 

را کور کرده اســت. تو باز به دنبالشــان چه مــی دوی؟ اینان از 
نور، از روشــنی، از تــو می گریزند، جــان خوش فــدای هدایت 

نااهالن مکن پیامبر!
و طبیعی است که خدا این و عظمت را محصور یک جامعه و 
یک قرن نپذیرد. این با رحمت گسترده خداوند سر سازگاری 
ندارد کــه عصاره خلقت خویــش را به زمــان و زمینی منحصر 

گرچه سال های سال بگذرد و این راز نگفته بماند. کند. ا
گرچه قرن ها سپری شــود و این گنج نهفته بماند. اما این  و ا
چشــمه زالل توحیــد بایــد حیات خــود را حفــظ کند تــا زمانی 

مناسب فرا رسد و زمینی مستعد بیابد و سر باز کند.
کنــون آن زمــان فرا رســیده اســت و این چشــمه مــی رود تا  و ا

تمام شریان های زمین را حیات دوباره ببخشد.
پیامبر! ســالم بــر تو کــه وعده هــای تو را بــا دســت های لرزان 
خویش لمــس می کنیم. ما فرموده تو را که »از شــرق کســانی 
راه را بــرای ظهــور مهــدی؟جع؟ همــوار می کننــد« از یــاد 
که »ایرانیان شــما را به اسالم  نبرده ایم. ما آن کالم غیب تو را

می خوانند« فراموش نکرده ایم.
ســالم بر تو! ســالمی بــه طــراوت خون هــای جوانانمــان و به 
خلوص مادران داغدارمان. حاشــا که از یــاد ببریم آن منظره 
را کــه به ابــوذر فرمودی: »اتــدری ما غمــی و فکــری و إلی َای 

شیٍء اشتیاقی؟«
-ابــوذر! می دانــی چــه اندیشــه ای مشــغولم داشــته اســت و 

پرنده اشتیاق دلم به کدام سوی پر می کشد؟
-از کجا بدانیم پدر و مادرمان به فدایت!

-واشــوقا إلی لقــأ إخوانــی یکونون من بعدی، شــأنهم  شــان 
األنبیا و هم عنــداهلل منزلة الشــهدأ یفرون من االبــأ و االّمهات 
و االخــوة و االخــواة ابتغــلء مرضــات اهلل تعالی و هــم یترکون 

المال هلل و یذّلون انفســهم بالّتواضع ال یرغبون فی الّشهوات 
و فضول الّدنیا... قلوبهم إلــی اهلل و روحهم من اهلل و علمهم 
هلل؛ دلم به شــوق دیــدار برادرانی می تپــد که بعدهــا خواهند 
آمد، مقامشــان همســنگ مقام انبیاست و منزلتشــان در نزد 

خدا منزلت شهدا.
از پدر و مادر و برادر و خواهر خویش به خاطر جلب رضای خدا 
دســت می کشــند و آنچه مال در خورجیــن ملک دارنــد فدای 
خدا می کننــد. در مقام خشــوع در مقابــل خداوند تــا اوج ذلت 
رشــد می کنند، دل از دنیا و مافیها می کنند... دل هایشــان رو 
به سوی خدا دارد، جان هایشان از خداست و دانششان برای 
خــدا... و پیامبر! جان هــای خــود و عزیزانمان بــه فدایت، از 
یادمان نمــی رود آن خاطره که آنقــدر از صفات ایــن عزیزانت 
مشــتاقانه گفتــی کــه اشــک در چشــمانت نشســت و گفتــی: 
»إّنی الیهم مشــتاٌق« و گریه کــردی و بازگفتی: »واشــوقاه الی 
لقائهــم«. و همــان حال کــه زمین اشــک های مبارک تــو را در 
بغــل می فشــرد دعایشــان فرمــودی کــه: »اللهــم احفظهــم و 

انصرهم علی من خالفهم و اقر عینی بهم یوم القیامة«
پیامبر! عزیز خداوند! معشوق معبود! سالم او بر تو!

تو که قرن ها پیش برای این عزیزانت گریســتی و دعایشــان 
فرمودی و می دانستی و می دانی که حیات و نصر و فتحشان 
کنــون در ایــن مخاطــرات کــه  بــه پشــتوانه دعــای توســت ا
ایــن  آفرینــش!  هــدف  پیامبــر!  ای  نمی کنــی،  رهایشــان 
ایثارگــران و از جان گذشــتگان بــا نام رمز تــو و فرزنــد تو جهاد 
می کنند. با یــاد تو و فرزندان تــو زندگی و تنفــس می کنند. به 
عظمت و جالل فرزندانت، به عزت عزیــزت؛ فاطمه ات و به 
قداست پســرعمت که این عزیزانت را یاوری کن و همچنان 

از خدا پیروزیشان را آرزو فرما.    

بخوان رسول عشق و امید!

بخوان به نام رهایی! بخوان به نام بلوغ! بخوان به نام صاعقه در التهاب شب.
بخوان به نام ســاقه امید در پهندشــت یأس! بخوان به نام خالق خورشــید و عشق را 

به اسم اعظم معشوق، از پس یلدای بی تنفس دیجور، نور باران کن.
بخوان نبی گرامی! بخوان رسول عشق و امید! بخوان به نام نامی توحید!

تو کــه خوانــدی، هرم صــدای تــو کــه قندیل هــای ســکوت را ذوب کــرد، آوای مهربــان تو که 
گین نمود، بوی خوش عشــق کــه مالئک بی تــاب را به  فضای میــان زمیــن و آســمان را عطرآ
طواف حرا کشــانید انبیاء انگشــت حســرت به دندان گزیدند. ابراهیم و اســماعیل از آنکه حرا 
بود و ما بــه مرمت کعبه ایســتادیم و موســی از آنکه به طــور، چرا رفتیــم و عیســی از آنکه آنچه 
در زمین یافتنی بود، در آســمان چرا می جســتیم و در این میانه، تنها خاطر خــدا بود که راضی 
کــه رحمت واســعه خویش را نمــود عینی بخشــیده بود. فرشــتگان برخی بــه رضایت  بود چرا
بی ســابقه خدا ســجده می بردنــد بعضی عــرق از جبیــن پیامبر می ســتردند عــده ای گوش به 
لطافت این معاشــقه می ســپردند و برخی از آنکه معشــوق خداونــد را در زمیــن می دیدند نه در 

میان خویش، خون دل می خوردند.
 جبرئیل چــه ذوق کــرده بــود که پیــام عاشــق و معشــوق را بر بــال امانــت خویش بــه یکدیگر 
می رســاند. آری، تو که خواندی، آســمانیان، زمینیان اهل دل را به پایان شــب ســیاه بشارت 
دادند. عرشــیان که هلهلــه می کردند، فرشــیان را مــژده آوردند کــه: »قد جائکم مــن اهلل نور«؛ 

خداوند زمین را نورباران کرده است.
برخیزید، خواب را بشــکنید و چشــمان ظلمت گرفته را ســوی نور بگشــایید. بیم گمراهی را از 
کلبــه دل برانید و تــرس از فراز و نشــیب، از چــاه و چاله، از دشــت و تپــه را جواب کنیــد. نگرانی 
را جــارو کنید، هــراس از افتادن را بــه گور بســپارید، بر ظلمــت زهرخند بزنید کــه: »یجعل لکم 
نورا تمشــون به«؛ فرا راهتان نوری گســترده اســت به مــدد آن، راه بیابیــد و در پنــاه او بپویید. 
جگرهای تفدیده و چشــمان عطش چشــیده و دهان های تشــنگی کشــیده را بــا زالل رحمت 
خداوند ســیراب کنید. هر کدام که در اعماق دل و شــیارهای ذهن خویش خدا را می جستید، 
اینک نظاره کنید. من رانــی فقد رای الحق. هــر که خدا را می جویــد، او را ببیند خــدا را در آینه 

وجود او به تماشا بنشیند.
خدا که آفرینش را برای شــناخت خویش، »فخلقــت الخلق لکی ُاعرف«؛ بنیــان نهاده بود، با 

تو، به کار خلقت کمال بخشید. تو رحمت خداوند را به زمین آوردی و عینیت بخشیدی.

پیامبر! سالم بر 
که وعده های  تو 

تو را با دست های 
زان خویش  لر

لمس می کنیم. 
که  ما فرموده تو را 
کسانی  ق  »از شر

راه را برای ظهور 
مهدی؟جع؟ 

هموار می کنند« 
از یاد نبرده ایم. 

کالم غیب  ما آن 
که »ایرانیان  تو را
شما را به اسالم 

می خوانند« 
فراموش نکرده ایم

سید مهدی شجاعی



رستاخیزاندیشهاندیشه رستاخیز

2021  مشاره  31      اسفند  1400اسفند  1400     مشاره  31

داد که نویســنده  نامه، همان محمد موعود انجیل و تورات 
باشــد. لذا دســتور داد تا از خصوصیات زندگــی وی اطالعات 
دقیقی به دســت آورنــد و هر کــس از نزدیــکان و یا از کســانی 

که از اوضاع وی اطالع دارند را شخصا به حضور او بیاورند.
از قضا در همین زمان، ابوسفیان و دســته ای از قریش برای 
گرچــه بــه خاطر  تجــارت بــه شــام آمــده بودنــد. ابوســفیان ا
حفــظ موقعیت خویش، از سرســخت ترین دشــمنان اســالم 
کرم؟ص؟ را از نزدیک می شاخت  به شــمار می آمد، اما پیامبر ا
گاه بــود. لــذا مامــور قیصــر بــا او و  و از خصوصیــات ایشــان آ
همراهانش تماس گرفــت و همه را بــه بیت المقدس و دربار 

پادشاه برد.
قیصــر دســتور داد کــه ابوســفیان پیــش روی او بایســتد و به 
ســواالت او بــه دقــت پاســخ دهــد و همراهــان او هــم پشــت 
گر ابوسفیان  ســرش بایســتند و مراقب ســخنانش باشــند تا ا
بــه دروغ و یــا خطــا حرفــی زد، ســریعا بــه آن اشــاره کننــد. با 
ح کرد و  این اوضــاع، قیصر از ابوســفیان ســواالت زیر را مطــر

ابوسفیان نیز پاسخ گفت:
قیصر: نسب محمد چگونه است؟

ابوسفیان: از خانواده ای شریف و بزرگ است.
کان وی کسی هست که بر مردم سلطنت کرده  قیصر: در نیا

باشد؟
ابوسفیان: نه

قیصر: آیا پیش از ادعای نبوت، از دروغ گفتن پرهیز داشــت 
یا نه؟

ابوسفیان: محمد مرد راستگویی بود.
قیصــر: چــه طبقــه ای از مــردم از او طرفــداری می کننــد و بــه 

آیینش گرویده اند؟
ابوســفیان: اشــراف بــا او مخالفند و افــراد عادی و متوســط، 

هوادار او هستند.
قیصر: آیا پیروان او رو به افزونی اند؟

ابوسفیان: آری.
قیصر: آیا او در نبرد با مخالفان پیروز است یا مغلوب؟

ابوسفیان: گاهی پیروز است و گاهی با شکست روبرو است.
گر  در این هنــگام قیصر بــه مترجم خود گفــت: به آنهــا بگو ا
این حرف های شما صحیح باشد، حتما او پیامبر آخرالزمان 

ع می کنم و برای او احترام قائلم. است. من در برابر او خضو
در این میــان یکی از نزدیکان قیصر خواســت شــیطنتی کند 
و گفت: محمــد در نامه خویــش، نام خــود را بر نــام تو مقدم 
داشــته اســت. قیصر عصبانی شــد و گفت: کســی که فرشته  
وحی بر او نازل می شــود، شایســته اســت تــا نام او بــر نام من 

مقدم باشد.
کــرم؟ص؟ نوشــت: نامه   ســپس قیصر در پاســخ نامــه  پیامبر ا
گاه شــدم. من می دانســتم  شــما را خواندم و از دعوت شــما آ
که پیامبری خواهد آمد ولی گمان می کــردم که این پیامبر، 

از شام خواهد برخاست.    

موعود انجیل و تورات
مهربانی ها پیامبر 

کــرم؟ص؟ طبــق آنچــه کــه از  وجــود مقــدس پیامبــر ا
معصوم؟ع؟ و سایر شــخصیت های جهان اسالم به 
دست ما رسیده مملو از لطف و رحمت بوده است. از حضرت 
امیر؟ع؟ سوال کردند که اخالق رســول اهلل؟ص؟ چگونه بود: 

ِه«. اٌر ِبِطِبّ حضرت فرمود: »َطِبیٌب َدَوّ
پیامبــر؟ص؟ طبیبی بود کــه برخالف همه پزشــکان عالم، به 
تعبیــر امــروزی، کیف دکتــری خــود را بــه دســت می گرفت و 
دنبال بیمار می گشــت تا بیمــاران را پیــدا کرده و بــه مداوای 
آنــان بپــردازد. از عایشــه ســوال کردند اخــالق پیامبــر؟ص؟ را 

چگونه یافتی؟ پاسخ داد: پیامبر؟ص؟ تمام آیات قرآن بود.
این نشــان می دهــد که وجــود مبــارک حضرت رســول؟ص؟، 
هم اســوه حســنه و هم رحمــت للعالمیــن بود و حتی نســبت 
بــه کســانی کــه ایمــان نیــاورده بودنــد نیــز دل می ســوزاند. 
چنانکه ابولهب ســال ها با پیامبر؟ص؟ به عنــاد پرداخت، اما 
حضرت؟ص؟ هرگــز او را نفرین نکرد، آنچه که شــامل ابولهب 
شــد نفرین الهی اســت، او اخــالق عجیبــی داشــت وقتی که 
به پیامبر؟ص؟ می رســید با دو دســتش به صورت پیامبر؟ص؟ 
می کوبید به همین دلیل هــم قرآن در مورد او فرموده اســت: 

». ِبی َلَهٍب َوَتَبّ
َ
ْت َیَدا أ »َتَبّ

حضرت رسول؟ص؟ هرگز هیچ کس را نفرین نکرد، حتی زمان 
فتح مکه خطاب به اهالی آن شهر که ایشان را بسیار آزار داده 
بودنــد، فرمــود: »همــه شــما آزاد هســتید«، بنابراین، رســول 
خدا؟ص؟  هرگز از ســر عناد با کســی برخورد نکــرد. اینگونه بود 
که قلب مردم را با دست خالی تسخیر کرد. با حداقل امکانات 
در آن روزگار، گســترده ترین دایره دینی را شــکل داد، حضرت 
نوح؟ع؟ در پنجاه سالگی پیامبر شد و قریب به هشتصد سال 
قبــل از طوفان مردم را دعــوت کرد اما جمع کســانی که ایمان 
کرم؟ص؟ ظرف 23 ســال  آوردنــد 40 نفر هم نشــد، اما پیامبــر ا
هفت میلیون نفر را مســلمان کــرد و این خود نشــان از رحمت 
للعالمیــن بــودن حضــرت رســول؟ص؟ دارد کــه چگونــه در آن 
شــرایط و با آن مردم توانست جامعه را به انســجام برساند و با 

ُخلق نیکو،  بدترین َخلق را به خود جذب کند.
ابعاد رحمــت للعالمیــن بودن حضرت رســول؟ص؟ در ســرای 
باقــی نیــز وجــود دارد، بــرای مثــال بــه پیامبــر؟ص؟ خطــاب 
گر کســانی گنــاه کردنــد، تا یک  ســال قبل  رســید که از امــت ا
از مــرگ توبــه کننــد بخشــیده می شــوند؟ پیامبــر؟ص؟ پاســخ 
گفــت: طوالنی اســت؛ تــا اینکــه خطاب رســید بــه یــک روز و 
نهایتا ســاعاتی قبل از مرگ تا شــخص بتواند توبــه کند. بعد 
خطاب رســید که روز قیامت نیز به تو اذن شفاعت می دهیم 
کــه پیامبر؟ص؟ عــرض کــرد: مــن بشــرم و تــو پــروردگاری، تو 
ببخشــای. پــس خداونــد فرمــود: آن قــدر می بخشــیم تــا تو 

راضی شوی.
گر واقعــا حقیقــت زندگی  واقعیــت آن اســت که امــت اســالم ا
کــرم؟ص؟ را بشناســند، دیگر بــه مشــکالتی کنونی در  پیامبر ا
زندگی َبر نمی خورند. شــور در برخورد ما بــا معصومان؟ع؟ بر 
شــعورمان غلبــه دارد؛ به جای آنکه ســبک و ســیره حضرات 
معصومین؟مهع؟ در زندگی ها جاری شــود و دلیل این امر عدم 
معرفت اســت. وقتی به وجود ائمــه؟ع؟ معرفت پیــدا کنیم 

هرگز چنین نمی شود.

امــواج خروشــان تاریــخ، گاهــی اخبــار سرنوشت ســازی از 
گــر این  رویدادهــای آینــده بــه همراه خــود می آورنــد. اما ا
پیش گویی ها بــا منبع وحی پیونــد بخورد، اعتبار و نقشــی تعیین 
کننده خواهد داشــت. در این میان، مهم آن است که ما انسان ها 
ایــن امــواج را بــه خوبــی دریافــت کنیــم و هنگامی کــه با تــرازوی 
منطق آنها را سنجیدیم، از صمیم قلب آنها را بپذیریم و خویشتن 
کرم؟ص؟ نیــز جزو آن دســته از  ع رســالت پیامبــر ا را بــرای رویدادنشــان آمــاده نماییــم. موضو
رویدادهــای سرنوشت ســازی اســت کــه پیش گویــی آن، از مدتها قبل توســط منبــع وحی در 

صفحات تاریخ نگاشته شده بود.
قرآن مجیــد با صراحــت کامــل می گوید: »اهــل کتــاب نــام و خصوصیــات او را در کتاب های 
خــود می خواننــد و می دانند که پیامبــران آنــان از ظهــور و برانگیختن چنین رهبــری گزارش 

داده اند.«
کرم؟ص؟،  از این رو دانشمندان یهود، راهبان مسیحی و کاهنان عرب پیش از بعثت پیامبر ا

از نبوت آن حضرت خبر می دادند و مدرک آنان نیز همان کتاب های دینی و عهدین بود.
کرم؟ص؟ در ســال هفتم هجرت،  به همین خاطر و بر پایه  همین پیش گویی ها، وقتی پیامبر ا
کنش جالبی به آن  نامه های دعوت به زمامداران جهان فرستادند؛ قیصر فرمانروای روم، وا

نشان داد که داستان آن را باهم مرور می کنیم.
وقتی نامه رســان رســول خدا؟ص؟، نامه را به قیصر تســلیم کرد، زمامدار خردمند روم احتمال 

وقتی امروز در سبک زندگی ها مشــکالت و مصائب متعدد اخالقی و رفتاری موج می زند، علت 
آن اســت که ما به الگویی چون حضرت رســول؟ص؟ توجــه نداریم، خود را مســلمان می دانیم 
ولی نــگاه نمی کنیــم که حضــرت؟ص؟ بــا اطرافیانشــان چه برخــوردی داشــت. با خانــواده، با 
مردم، با غریبه ها و...؛ مســاله آن اســت که َنه به دنبال این معرفت هســتیم و نه حتی ســعی 

می کنیم آن را پیدا کنیم.
شــاید نتوانیم درک کنیم که چرا پیامبر؟ص؟ آن یهودی را که هر بار حضرت؟ص؟ را می دید و آن 
همه زباله روی سرش می ریخت، عیادت کرد. اما حداقل می توانیم درک کنیم که ُخلق نیکو 
حتی خوی دشمنان را نرم می کند. پیامبر؟ص؟ هرگز عصبانی نمی شد، برای مسائل مادی غم 
به دلشان نمی نشست. امروز همین رویه حضرت؟ص؟ باید نصب العین ما باشد، یعنی به خاطر 

مادیات و به ویژه امروز در جامعه ما به خاطر تجمالت خود را به آب و آتش نزنیم.
کلید سعادت زندگی امروز مسلمانان آن است که با تمسک به سیره و سبک زندگی پیامبر؟ص؟ 
به گونه ای رفتار کنند که منش آنها حقیقت اسالم را به مردم جهان معرفی کند و همه بدانند 

که این افراد پیروان پیامبر مهربانی ها؟ص؟ هستند.    

آیت اهلل جعفر سبحانی

ابراهیم بهاری
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     تزکیه نفوس
کرم؟ص؟ به حســب روایات و تواریخ  اول آیه ای که به رسول ا
وارد شده اســت، آیه »اقرا باســم ربک« اســت و این آیه اولین 
کرم  آیــه ای اســت کــه بــه حســب نقــل، جبرئیــل بــر رســول ا
خوانده اســت و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شــده است 
»اقــرا باســم ربــک الــذی خلــق« و در همیــن ســوره اســت که 
»ان االنســان لیطغــی ان راه اســتغنی« این ســوره اولین مورد 
وحی)اســت( و دراولیــن نــزول وحــی ایــن آیــه در این ســوره 
وارد شــده اســت که  »کال ان االنســان لیطغی ان راه استغنی« 
معلوم می شود که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که 
در راس أمور اســت. و بــرای طاغوت زدائی بایــد تعلیم کتاب 
و حکمــت و تعلم کتــاب و حکمــت کــرد و تزکیه کرد. انســان 
اینطوری است، وضع روحی همه انســان ها اینطور است که 

تا یک استغنائی پیدا می کند طغیان می کنند.
آدمی اســتغنای مالی که پیدا می کند به حسب همان مقدار 
طغیــان پیــدا می کنــد، اســتغنای علمــی کــه پیــدا می کند به 
همان مقــدار طغیان می کنــد، مقام که پیدا می کنــد به مقدار 
طغیان می کنــد، مقام کــه پیدا می کنــد به مقــداری که مقام 
پیدا کرده است طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و 
تعالی می گوید طاغی اســت، برای همین است که مقام پیدا 
کرده بود و انگیــزه الهی در او نبــود و این مقــام او را به طغیان 
کشیده بود. کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیاست آنها 
را بــدون تزکیه نفــس پیــدا می کنند، اینهــا هر چه پیــدا کنند 
طغیانشــان زیادتر خواهد شــد و وبــال این مال و ایــن منال و 
این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که موجب 

گرفتاری های انسان است در اینجا و بیشتر در آنجا.
انگیزه بعثت این اســت که ما را از ایــن طغیان ها نجات دهد 
و ما خودمــان را تزکیــه کنیم، نفــوس خودمــان را صفا دهیم  
گر این  و نفــوس خودمــان را از این ظلمات نجــات بدهیــم. ا
توفیــق برای همــگان حاصل شــد، دنیــا یک نوری می شــود 

نظیر نور قرآن و جلوه نور حق.
تمــام اختالفاتــی کــه بیــن بشــر هســت، اختالفاتــی کــه بین 
کــه بیــن قدرتمنــدان هســت  ســالطین هســت، اختالفاتــی 
ریشــه اش همــان طغیانــی اســت کــه در نفس هســت ریشــه 
این اســت که انســان دیده اســت که خودش یک مقــام دارد 
طغیان کرده اســت و چــون قانع نمی شــود به آن مقــام، این 
طغیان اسباب تجاوز می شود، تجاوز که شد اختالف حاصل 
می شود و این فرق نمی کند. از آن مرتبه نازلش طغیان است 
تــا آن مرتبــه عالــی آن. از مرتبــه نازلی کــه در یک روســتا بین 
افراد اختالف حاصل می شود، ریشه اش همین طغیان است 
تا مرتبــه باالتر و هــر چــه باالتر بــرود طغیــان زیادتر می شــود. 
فرعونی که طغیان کرد و »انا ربکم االعلی« گفت، این انگیزه 
گر انســان را ســر خود  در همه اســت فقط در فرعون نیســت. ا
بگذارند »انا ربکــم االعلی« خواهــد گفت: انگیــزه بعثت این 
اســت که این نفوس ســرکش را  ایــن نفوس طاغــی و یاغی را 
از آن سرکشــی و از آن طغیــان و از آن یاغیگری نجــات دهد و 

تزکیه کند نفوس را.
همه اختالفاتی که در بشــر هســت برای این اســت کــه تزکیه 
نشده اســت. غایت بعثت این اســت که تزکیه کند مردم را تا 
به واســطه تزکیه، هــم تعلم حکمت کنــد و هم تعلــم قرآن  و 
گر چنانچه تزکیه شوند طغیان پیش نمی آید. کسی  کتاب و ا
که تزکیه کرد خــود را هیچگاه خــودش را مســتغنی نمی داند 
»ان االنســان لیطغــی ان راه اســتغنی« وقتــی کــه خــودش را 
می بینــد و برای خــودش مقــام قائــل اســت و بــرای خودش 

عظمت قائل است این خودبینی اسباب طغیان است.

     تحول عرفانی در جهان
مساله مبعث و ماهیت آن و برکاتش چیزی نیست که بتوان 
با زبان های الکن ما از آن ذکری کرد و به قدری ابعاد آن زیاد 
اســت و جهات معنوی و مادی آن زیاد اســت که گمان ندارم 
حتی بتوان حول آن صحبتی کرد. مســاله بعثت یک تحول 
علمی عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن فلســفه های خشــک 

یونانی را که به دست یونانی ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش 
هــم داشــت و دارد، مبــدل کرد بــه یک عرفــان عینــی و یک 

شهود واقعی برای ارباب شهود.
گر کسی سیر کند در فلســفه های قبل از اسالم و فلسفه های  ا
بعد از اســالم  و آن کســانی که در هندوســتان و امثال آن یک 
همچون مســائلی داشــتند و عرفای بعد از اســالم که به تعلم 
اسالم در این امر وارد شده اند، می فهمد که چه تحولی بعد از 
آن حاصل شده اســت. در صورتی که عرفای بزرگ اسالم هم 
راجل هستند در کشف حقایق قرآن. لسان قرآن که از برکات 
بعثت، از برکات بزرگ بعثت رســول خداســت، لســانی اســت 
که سهل و ممتنع اســت. بسیاری شــاید گمان کنند که قرآن 
را می توانند بهفمند، از باب اینکه به نظرشــان ســهل است. 
بســیاری از ارباب معرفت و ارباب فلســفه گمــان می کنند که 
قرآن را می توانند بفهمند، برای اینکه آن بعدی که برای آنها 
جلوه کرده است و آن بعدی که در پس این ابعاد است، برای 
آنها معلوم نشده است. قرآن دارای ابعادی است که تا رسول 
کرم؟ص؟ مبعوث نشــده بودند و قرآن متنزل نشــده بود از آن  ا
مقام غیب، نازل نشده بود از آنجا، و با آن جلوه نزولی اش در 
قلب رســول خدا جلوه نکرده بود، برای احــدی از موجودات 
ملک و ملکــوت ظاهر نبود بعــد از آنکه اتصال پیــدا کرد مقام 
مقــدس نبــوی ولی اعظم با مبــدا فیض بــه آن انــدازه ای که 
قبل اتصــال بود، قــرآن را نازلتــا و منزلتا کســب کــرد. در قلب 
مبارکــش جلوه کــرد و بــا نــزول بــه مراتــب هفتگانه بــه زبان 

مبارکش جاری شد.
قرآنی که االن در دست ماســت، نازله هفتم قرآن است و این 
از برکات بعثت اســت و همین نازله هفتــم آنچنان تحولی در 
عرفان اسالمی، درعرفان جهانی بوجود آورد که اهل معرفت 
شــمه ای از آن را می داننــد و همــه ابعــاد آن و جمیــع ابعاد آن 
بــرای بشــر هنوز معلــوم نشــده اســت و معلــوم نیســت معلوم 
شــود. و این از برکات بعثت اســت اینقدری که معرفت برای 

اهل معرفت حاصل شده است. 
گر قــرآن نبــود بــاب معرفــت اهلل بســته بــود الــی االبــد، و آن  ا
فلســفه یونانی یک باب دیگری اســت کــه در محل خودش 
بسیار ارجمند اســت برای اینکه با استدالل ثابت می کند، نه 
معرفت حاصل می شــود، وجود خدای تبارک و تعالی از باب 
دلیل اثبات می شــود و معرفت غیر اثبات وجود اســت و قرآن 
آمده اســت که هم اثبات کند به همــان طریقه های متعارف 
و طریقه هــای بلکــه گاهــی نازل تــر از آن و هم پــرده دیگرش 
عرفان قرآن اســت که آن را در هیــچ کتابــی نمی یابید، حتی 
در کتب عرفانی اســالمی که متحول شــده اســت و بــا عرفان 
قبل از اسالم بسیار فرق دارد و تعبیرات قرآنی غیر از آنی است 

که آنها دارند.
یــک نحــوه دیگــری هســت، یــک لطایــف دیگــری در قرآن 
هســت و اینها همه از بــرکات بعثت اســت و بــرکات بعثت آن 
مقــداری کــه در معنویــات هســت، در مادیــات ظاهــر نشــده 
اســت، لکن آن مقداری هم که در مادیات ظاهر شده است، 
قبــل از اســالم نبــوده اســت. اتصــال معنویــت بــه مادیــت و 
انعکاس معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن 

است که افاضه فرموده است.    

زمان هــا خودشــان هیچ مزیتــی ندارنــد بعضی بــر بعضی، 
زمــان یک موجــود ســاری متحرک اســت و متعیــن و هیچ 
فرقی ما بین قطعه ای با قطعه ای دیگر نیســت. شرافت زمان ها یا 
کــه در آنهــا واقــع  نحوســت زمان هــا بــه واســطه قضایائــی اســت 
گر چنانچه شرافت زمان به واســطه حادثه ای است که  می شــود. ا
در آن زمــان واقــع می شــود، باید عــرض کنم کــه روز بعثت رســول 
کرم؟ص؟ در سرتاسر دهر »من االزل الی االبد« روزی شریفتر از آن نیست، برای اینکه حادثه ای  ا
بزرگتر از ایــن حادثــه اتفاق نیفتاده اســت. حــوادث بســیار بزرگی در دنیــا اتفاق افتاده اســت. 
بعثت انبیا بزرگ، انبیــاء اولوالعزم و بســیاری از حوادث بســیار بزرگ، لکن حادثــه ای بزرگتر از 
کرم؟ص؟ در عالم وجود نیست غیر از ذات مقدس حق تعالی و حادثه ای بزرگتر از بعثت  رسول ا
او هم نیســت. بعثتی که بعثت رســول ختمی است و بزرگترین شــخصیت های عالم امکان و 
بزرگترین قوانین الهی، و این حادثه در یک همچو روزی اتفاق افتاده اســت و این روز را بزرگ 

کرده است و شریف، و همچو روزی ما دیگر درازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت.

انگیزه بعثت این 
که ما را  است 

از این طغیان ها 
نجات دهد و 
ما خودمان را 

کنیم،  تزکیه 
نفوس خودمان 
را صفا دهیم  و 
نفوس خودمان 

را از این ظلمات 
گر  نجات بدهیم. ا

این توفیق برای 
همگان حاصل 

شد، دنیا یک 
نوری می شود 

نظیر نور قرآن و 
جلوه نور حق
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ماه شـعبان جایگاه بزرگ و پرفضیلتی در احادیث و روایات اسـالمی دارد. 
در ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه بخـش در پرتـو مـاه بـه اعیـاد ایـن مـاه و 
فضائـل و فرایـض آن اختصـاص داده شـده اسـت. »رابطـه بـا مبـدا را حفـظ 
گلبانـگ سـربلندی« از جملـه عناویـن مطالبـی  کنیـد« و »آسـتان جانـان و 

کـه در ایـن بخـش می خوانیـد. در پرتو ماهاسـت 
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آماده شویم
آشکار  والیت نور  
نعمتی میان مردم

و معنویات را در محاسبات فکری خود داشته باشیم.
و  یعنــی حــب  و بغض هاســت،  بــرای حــب  قلبــی  بعثــت 
بغض هایمان تنها ظاهری، مادی و دنیوی نباشــد، با کسی 
دوســت شــویم که در آخــرت هم دوســتی بــا او برای مــا مثمر 
ثمر باشد، با کســی دشمن باشــیم که این دشــمنی در آخرت 
ی ِســْلٌم ِلَمــْن َســاَلَمُکْم َو  برای مــا فایده ای داشــته باشــد؛ »ِإِنّ
ُکْم«؛  ُکْم َو َعُدٌوّ ِلَمــْن َعاَدا َحْرٌب ِلَمــْن َحاَرَبُکْم َو َوِلٌیّ ِلَمــْن َوااَل
بنابراین بعثت فکری درباره باز شدن فکر برای برنامه ریزی 
اســت و بعثت قلبی برای باز شــدن و توســعه قلب برای حب 
و بغض های مان اســت. بدانیم حــب و بغض ها جهــت ما را 

مشخص می کند.
بعثــت جوارحــی، اما بــرای رفتار مــا اســت، یعنی رفتــار مردم 
در مســیر انجــام واجبات و تــرک محرمات قــرار بگیــرد. رفتار 
مردم در مســیر انجام واجبات باشــد، یعنی به دنبــال آدرس 
گنج هــای پنهانــی و آســمانی باشــند و واجبــات آدرس ایــن 
گنج هاســت. رفتــار مــردم در مســیر تــرک محرمــات باشــد، 
که پرتگاه  چون خداوند محرمــات را عبور ممنوع کــرده، چرا
اســت. رفتار مردم به ســمت پرتگاه نباشــد، به سمت صعود 
کسازی خود باشــد. این اصول  باشــد. رفتار مردم در جهت پا
و اهداف بعثت و رســالت پیامبر؟ص؟ در 3 جهــت فکر، قلب و 

عمل بود.

     هدف بعثت
ماموریــت پیامبر؟ص؟ طبــق آیه هــای 45 و 46 ســوره مبارکه 
َک َشــاِهًدا  ْرَســْلَنا

َ
ا أ ِبُیّ ِإَنّ َها الَنّ ُیّ

َ
احزاب، بیان شــده اســت؛ »َیا أ
». ًرا َوَنِذیًرا َوَداِعًیا ِإَلی اهلَلِّ َوُمَبِشّ

این آیات بسیار ویژه هستند، ان شــاءاهلل مردم ما دقت کنند 
کرم؟ص؟ براســاس چه  به ایــن آیات و لــذت ببرند کــه پیامبر ا
مبعوث شــدند. اینکه خداونــد عمده ترین عنوانــی که برای 
ح می کند، مبشــر و نذیر اســت. مبشــر یعنی  پیامبر؟ص؟ مطــر
بشــارت می دهد به بهشــتی کــه آن ســوی طاعــت و خدمت 
اســت، ولــی بــه ظاهــر دیــده نمی شــود و نذیــر یعنــی هشــدار 
می دهد بــه جهنمی که آن ســوی معصیت و خیانت اســت و 
دیده نمی شود. معموال ما زمانی بشــارت می دهیم که کسی 
خبر ندارد، هشــدار می دهیم که کسی خبر ندارد، پیامبر؟ص؟ 
بشــارت می دهد به اخبار بهشــتی و هشــدار می دهد به اخبار 

جهنمی.
پیامبــر؟ص؟ مبعوث شــد تا چشــم عقــل مــردم را به باطــن باز 
کند، لــذا امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ در نهج البالغــه می فرماید 
بعثت و رســالت پیامبر؟ص؟ »لیثیر لهم دفائن العقول« است؛ 
عقل وســیله تشخیص اســت و مردم برای تشــخیص گاهی 
ظاهربیــن هســتند و بــه مادیــات، دنیــا و جســم کــه همــان 
عقل معاش اســت، توجه دارنــد؛ بنابراین تشــخیص آنان بر 
اســاس نفع و ضرر دنیاســت، اما پیامبر؟ص؟ آمد تا تشــخیص 
ما را براســاس نفع و ضرر دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، مادیات 
و معنویــات قــرار دهــد. پــس هــدف بعثــت، مامــور شــدن 
پیامبر؟ص؟ برای باز کردن چشــم عقل مردم بــه باطن، عالم 
معنا و عالم آخرت بود به نحوی که محاســبات دنیایی خود 

را با یک مختصات و ریاضیات جدیدی بنا بگذارند.    

رستاخیز تحقق 

بعثــت و مبعوث شــدن یعنــی برانگیخته شــدن، به رســالتی برگزیده شــدن. حضرت 
محمد مصطفــی؟ص؟ پیامبــر و رســول خدا بــوده اســت، ولــی در 27 رجــب انتخاب و 
برانگیخته شــد تا رســالت و ماموریــت خــود را اعالم کنــد. بعثت انبیــاء، تحقق یک رســتاخیز 
خ می دهد، رستاخیزی محقق می شود، این رستاخیز به  گهان در جان نبی، قیامتی ر است؛ نا
گهان تاریخ، یک فصل جدیدی را به خود می بیند. این عوض  بیرون او نیز سرایت می کند و نا
شــدن و ورق خوردن تاریخ را در بعثت همــه انبیا می بینید، اما بعثت نبی مکرم اســالم؟ص؟، از 
ابعاد و زوایــای مختلف، آثــار و امواج گســترده تری را رقــم زد و به کلــی فصل نویــی را در تاریخ 

زندگی بشر شکل داد.

ابعاد بعثت
بعثت ســه ُبعد دارد؛ بعثت فکری، قلبی و جوارحــی. بعثت فکری، یعنــی پیامبر؟ص؟ مبعوث 
شــد تا فکر مردم را آزاد کند، تا فکرشــان محبوس در زندان دنیــا و ظاهر و مادیات نباشــد، فکر 
آزاد شــود و جهان بینی توحیدی داشــته باشــند. بعثت فکری پیامبر؟ص؟ این بــود که ما عالم 
وجود را تنها دنیا نبینیم و بسیار فراتر ببینیم، یعنی همه دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و مادیات 

محمد مهدی ماندگاری
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ٌ

ْنَت ِحّل
َ
ْقِســُم ِبَهَذا اْلَبَلِد، َوأ

ُ
شهر است، قسم یاد می کند: »اَل أ

ِبَهــَذا اْلَبَلــِد«، چــون تو در این شــهری من به این شــهر قســم 
یاد می کنم. عظمت خاتم این اســت، کیســت او؟ آن کســی 
اســت که یــک ســوره در قــرآن اســت به اســم »ســوره اســراء« 
ْســَرى ِبَعْبِدِه َلْیاًل ِمَن 

َ
ِذی أ

َ
مبدأ ســوره این اســت: »ُســْبَحاَن اّل

ــِذی َباَرْکَنــا َحْوَلــُه 
َ
ْقَصــی اّل

َ
اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلــی اْلَمْســِجِد اأْل

َیاِتَنــا«. مثل شــیخ انصــاری دیگر اینجــا مبهوت 
َ
ِلُنِرَیــُه ِمــْن آ

می شود. خدا خودش را تســبیح می کند: سبحان الذی که او 
را آن شــب به معراج بــرده. عظمت پیغمبر خاتم این اســت. 
ْســَرى ِبَعْبِدِه َلْیــاًل ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلی 

َ
ِذی أ

َ
»ُســْبَحاَن اّل

َیاِتَنا«. آن شب 
َ
ِذی َباَرْکَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آ

َ
ْقَصی اّل

َ
اْلَمْسِجِد اأْل

او را بردیم که آیات مان را به او نشــان بدهیم. حــاال آن آیات 
چیست؟!

     مجسمه پیامبر خاتم
امام زمان وقتی می آید مجســمه پیغمبر خاتم است. پیغمبر 
 َرْحَمــًة ِلْلَعاَلِمیــَن«. وجود 

َ
َک ِإاّل ْرَســْلَنا

َ
خاتم کــه بــود؟ »َوَمــا أ

امــام زمــان، رحمة للعالمین اســت؛ بعضــی از نادان هــا تصور 
می کنند می آید قلع و قمع می کند، بعد فکــر می کنند وقتی ما 
را می کشد پس چرا در انتظارش باشیم؟! اینقدر شعور نیست 
که درک کنند...؛ باغ را دیده ای؟ باغبان می آید در باغ خارها 
ل 

ُ
را از زمین می ِکشــد. باید بکشــد یا نه؟! باغ بــرای پرورش گ

است، نه برای خار. همانطوری که باغبان از باغ خارها را درو 
می کند، امــام زمان هم خارهای باغ انســانیت را درو می کند. 

ل بشوی پرورش ات می دهد.
ُ

گر گ ا
جــراح چــه می کنــد؟ وقتــی غــده پیــدا شــود، اول آن غــده را 
معالجــه می کند تــا جایــی که میســر اســت مرهم می گــذارد، 
گر دوا اثــر نکرد، مرهــم نتیجه نــداد، آن وقت  دوا می دهــد، ا
چه بایــد بکند؟ یا باید ایــن آدم بمیرد یا باید ایــن غده درآید، 

آنجاســت که جراحی می کند غــده را در می آورد. بــه آن جراح 
می شــود گفت: چرا غده را در آوردی؟! چرا تیغ کشیدی بر سر 
این بیچــاره؟! امام زمــان غده هــای انســانیت را در می آورد. 
این اســت کــه شمشــیرش رحمــت اســت، بخشــش اش هم 

رحمت است؛ تمام وجود رحمت است.

     ستاره های شب معراج
ْجِم ِإَذا  باز یک سوره در قرآن است به اسم ســوره نجم: »َوالّنَ
 َصاِحُبُکْم َوَما َغــَوى، َوَما َیْنِطُق َعــِن اْلَهَوى، 

َ
َهَوى، َما َضــّل

 َوْحــٌی ُیوَحی«. قســم به نجم و ســتاره یــاد می کند 
َ

ِإْن ُهــَو ِإاّل
ح حال این پیغمبــر. آن وقت مــدح این اســت، مداح  بر شــر
کیســت؟ مداح خــدا، مدح »ســوره والنجــم«، مــدح هم این 
َمُه 

َ
 َوْحٌی ُیوَحی، َعّل

َ
اســت: »َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوى، ِإْن ُهَو ِإاّل

ْعَلــی، ُثّمَ َدَنا 
َ
ُفِق اأْل

ُ
ٍة َفاْســَتَوى، َوُهَو ِباأْل َشــِدیُد اْلُقَوى، ُذو ِمّرَ

ْدَنی... تا می رســد به آنجا: » 
َ
ْو أ

َ
ی، َفَکاَن َقاَب َقْوَســْیِن أ

َ
َفَتَدّل

ِه اْلُکْبَرى«. این آیات چیست؟ آن وقت  ى ِمْن آَیاِت َرّبِ
َ
َلَقْد َرأ

آن شب چه دید؟ 
شــبی که به معــراج رفــت آن معراجی که خــدا خــودش را به 
آن معراج تســبیح می کند، پرده از مقابل چشــمش برداشته 
شد، نگاه کرد دوازده ستاره دید. ســتاره اول امیرالمومنین، 
بعد دید یک ســتاره بــاز بین این ســتاره ها مثل ســتاره صبح 
می درخشــد، پرســید پــروردگارا! ایــن کیســت؟ خــدا معرفی 
کــرد: ایــن مهــدی آل محمد اســت. امــام زمــان این اســت. 
بعد حدیــث صحیح این اســت: »المهــدی من ولــدی...«. 
آن خاتــم که مداحش خداســت باز شــده مــداح امــام زمان، 
مقام ولی عصر این اســت. »المهدی من ولدی إسمه إسمی 
کنیته کنیتی...«. در عالم اسم پیغمبر خاتم و کنیه او برای 
احــدی جائز نیســت، فقط یک نفر اســت که هم اســم خاتم 

اسم اوست و هم کنیه خاتم کنیه اوست.

     اسامی پیامبر؟ص؟
پیغمبر دو اســم دارد: اسم آســمانی احمد اســت؛ اسم زمینی 
محمد اســت. هر دو اســم را خود پیغمبر خاتم به امــام زمان 
هدیه کرد: هم اســمش را، هم کنیه اش را. اسم، اسم خاتم؛ 
کنیه هم ابوالقاســم. این اســم و این کنیه بــرای هیچ امامی 

نیست اال ولی عصر.
ایــن اســت کــه امــام زمــان را بشناســید. آنجایــی کــه عقــل 
مبهوت است این است: اشبه الناس، شبیه ترین تمام مردم 
عالم هــم در َخلــق، هــم درُخلق بــه من، آنچــه پیغمبــر دارد 

همه در وجود او منعکس است.
آنچه پیغمبر خاتم دارد چیست؟ علمی است که خدا در قرآن 
َمَک َما َلْم َتُکْن َتْعَلــُم َوَکاَن َفْضُل اهلِل َعَلْیَک 

َ
می فرماید: »َوَعّل

َعِظیًمــا«. علــم او به حدی اســت کــه آیــة الکرســی را بخوان: 
»العلی العظیــم«، آن وقــت آن »علی عظیم« بــه علم پیغمبر 
خاتم که می رسد تعبیرش این است: »َوَکاَن َفْضُل اهلِل َعَلْیَک 
َعِظیًما«، علمش به عظمتی اســت که خدای علی عظیم آن 
علم را عظیم شمرده اســت. می رســد به ُخلقش، می فرماید: 
َک َلَعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم« هم آن علــم، هم آن ُخلق، هر دو به  »ِإّنَ

مهدی آل محمد داده شده. امام زمان این است.

     همه با هم دعا کنیم
ج را بخوانید. دوره ســال هــم این برنامه  همه باید دعای فر
راترک نکنید. هر روز به قدری که وقتتان اجازه می دهد قرآن 
گر ایــن کار را عمل  بخوانید، بــه خود ولی عصر هدیــه کنید. ا
کنید، تو، دوره سال هر روز باالترین گوهر را که کالم اهلل است 
قرائت کنی، به او هدیه کنی، شب بیست و سوم رمضان که 
شب قدر اســت دفتر عملت به امضای او می رسد، آیا با تو چه 

معامله خواهد کرد؟
افســوس که عمر گذشــت و ما از این زندگی بهــره ای که باید 
نبردیــم. شــما جوان ایــد! از دوران جوانــی کار کنید، قــرآن را 
گــر یک ِگلی  هر روز تــرک نکنید، به امــام زمان هدیــه کنید، ا
گر  را کنــار دســته گل بگــذاری، روز اول اثــری نمی بینــی امــا ا
یکمــاه ایــن ِگل کنــار آن گل بــود بعد کــه برداشــتی می بینی 
بــوی گل می دهد. دل مــن و تو هــم این جور اســت، یک روز 
قرآن بخوانی مثل ِگلی اســت کــه یک روز کنار گل اســت، اما 
گر یک ســال هرروز قرآن بخوانی، آن هم قــرآن را به او هدیه  ا
کنی، به این هدیــه برمی گردد به او، دیگر کار، کارتو نیســت؛ 
می شــود از من و تــو هدیه ای بــه ســلیمان زمــان. آن وقت او 
به کرمش با مــا چــه معامله خواهــد کــرد؟! این اســت مقام، 

منصب، این است راه ارتباط با ولی عصر.
شــما تصــور می کنیــد کــه او از نظرهــا پنهــان اســت ولــی خبر 
ندارید که چشــم ها از دیدن او محروم اســت اما اشــعه انوار او 
برهمه این دل ها می تابد. خودش فرمود: ما شما را فراموش 
نمی کنیم، ما مراعات شــما را از دســت نمی دهیم. همه شما 
تحت نظر او اید، سعی کنید از این نظر بیگانه نشوید. نماز را 
اول وقت بخوانید، رابطه را با خدا حفظ کنید، قرآن را هر روز 
بخوانید، به او هدیه کنید. با این دو عمل، هم به مبدأ عالم 
مرتبطیــد، هم به حجــت او، ســعادت دنیــا و آخــرت نصیب 

همه شماست.    

رابطه با 
مبدأ عالم

را حفظ 
کنید

در ماه شعبان المعظم شــبی هســت و در آن شب مولودی 
هســت. عظمت آن شــب و عظمــت مولــود آن شــب فوق 
ک ماســت. شــیخ الطائفه در هزار ســال قبــل تقریبا، در  بیان و ادرا
کتــاب مصبــاح المتهجــد این دعــا را ذکــر می کنــد: مطلع دعــا این 
اســت: اللهم بحق لیلتنا هذه ومولودها. چه شــبی است که در این 
دعا خدا را به آن شــب قســم بایــد داد و عظمت آن شــب در چه حد 

است که امام دستور داده بگوئیم: بحق لیلتنا هذه؟

     خورشید منظومه ملکوت
اما آن کس که آن شــب متولد شــده، آنجا دیگر کمیت عقل لنگ اســت. در ُملک منظومه ای 
اســت، خدا در منظومه ُملک، خورشــید را آفریده، در ملکوت هم منظومه ای است و خورشیِد 
گر چشمی قدرت دارد جرم خورشید  منظومه ملکوت، ولی عصر است، صاحب الزمان است. ا
را ببیند عقلی هــم در عالم قدرت دارد مقام آن خورشــید را که اســمش صاحب الزمان اســت و 

مهدی موعود است، درک کند.

     پیامبر را نشناخته ایم
ما عمــری گذشــت، هنــوز نفهمیدیم رعیــت چــه امامی هســتیم؟! وقتی امــام زمان شــناخته 
می شــود که خاتــم انبیــاء، شــخص اول عالم شــناخته بشــود. چــرا؟ حدیث، صحیح اســت، 
معنــای حدیث صحیــح این اســت کــه تمام فقهــاء عظــام مذهب؛ بــال اســتثناء بر طبق ســند 
این حدیــث در اعظــم و ادق مســائل احکام خــدا فتــوا می دهند. فقهــاء مذهب، مبانی شــان 
در حجیت خبر مختلف اســت. عده ای کثیــر خبر ثقه را حجــت می دانند، عــده ای مثل فقیه 

نحریر، صاحب مدارک، به خبر ثقه هم فتوا نمی دهد، به خبر صحیح فتوا می دهد.
رسول خدا فرمود: »المهدی من ُولدی اسمه اسمی وکنیته کنیتی أشبه الناس بی َخلقا وُخلقا«. 
عقل اینجا دیگر کمیتش لنگ است؛ اوال پیغمبر خاتم کیست؟ او کســی است که در قرآن یک 
سوره هست، اسم آن سوره، »سوره بلد« اســت. بعد به قرآن رجوع کنید، اسم سوره ها مختلف 
است: ســوره یس، ســوره صافات، ســوره ُملک؛ آن عمود ســوره نقطه اسم ســوره می شود. این 

سوره اسمش »سوره بلد« است. بلد یعنی چه؟ یعنی شهر. مشهد شهر است.
خداوند، ذات قدوســی کــه میلیاردها کهکشــان بــه اراده او می گــردد و می چرخد و تمــام عالم 
امکان به امر »ُکن« از او »فیکون« اســت، همچو خدایی به آن شــهری که پیغمبــر خاتم در آن 

پیغمبر دو اسم 
دارد: اسم آسمانی 
احمد است؛ اسم 

زمینی محمد 
است. هر دو اسم 

را خود پیغمبر 
خاتم به امام 

کرد:  زمان هدیه 
هم اسمش را، هم 
کنیه اش را. اسم، 
کنیه  اسم خاتم؛ 

هم ابوالقاسم. 
این اسم و این 
کنیه برای هیچ 

امامی نیست اال 
ولی عصر

آیت اهلل العظمی وحید خراسانی



در پرتو ماهدر پرتو معنا  در پرتو ماه

2829  مشاره  30     هبمن  1400 مشاره  31      اسفند  1400اسفند  1400     مشاره  31

   3. عهــد می کنــم که هــر کــدام از شــیعیان کــه راه تقــوا را در 
پیش گیــرد و هر آنچــه که الزم اســت و حــق خداســت از مال 
ج کنــد، از فتنــه  گمراه کننده و رنج هــای ظلمانی در  خود خار

امان باشد.
   4. هر کدام از شیعیان، در بخشش اموالی که خداوند به او 
داده به کســانی که خداوند فرمان داده اســت بخل ورزد، در 

دنیا و آخرت زیانکار خواهد بود.
گــر شــیعیان مــا در وفــا نمودن بــه عهــد و پیمانــی که از     5. ا
ایشان گرفته شد، همسو و یکدل شوند، دیدار ما از ایشان به 

تأخیر نخواهد افتاد.
   6. ظهور ما به تأخیر نیفتاده مگر به سبب اعمال ناپسندی 

که از ایشان سر می زند و خبر آنها به ما می رسد.
کنیــد؛ و از راه راســت     7. از خــدا بترســید؛ و از مــا اطاعــت 

منحرف نگردید.
   8. نیت خود را مطابق ســنت آشــکاری که به شــما گفتم با 

دوستی، به سوی ما برگردانید.
   9. اموال شما )خمس و زکات( را قبول نمی کنیم مگر اینکه 
ک و طاهر باشــد... هر کــس می خواهد عمل کنــد و هر که  پا

که ما به آنچه شما دارید نیازی نداریم. نخواهد نکند؛ چرا
ج در دســت خداســت و کســانی که وقت رای     10. ظهور و فر

آن تعیین می کنند دروغگو هستند.
   11. در مســائلی کــه روی می دهــد بــه فقهاء مراجعــه کنید؛ 
که ایشــان حجت من بر شــمایند و من حجــت خدایم بر  زیرا

ایشان.
   12. منتفــع شــدن از مــن در ایــام غیبتــم، مانند اســتفاده از 

خورشید است زمانی که ابر روی آن را پوشانده باشد.
   13. دربــاره چیزهایــی کــه بــه درد شــما نمی خــورد ســؤال 
نکنیــد، و در دانســتن چیزهایــی کــه از دانســتن آنهــا معــاف 

شده اید خود را به سختی نیاندازید.
ج  که همین فر ج بســیار دعا کنید؛ چرا    14. برای تعجیل فر

شماست.
   15. هر کس بدون اجازه ما در امــوال مربوط به ما )خمس، 
زکات و وقف( تصــرف کند، از جمله ظالمین اســت و ما در روز 

کی او خواهیم بود. قیامت شا
   16. آیا نمی دانید کــه خداوند از زمان حضــرت آدم تا حال، 
برای مردم ملجــأ و پناهی قرار داده که به ایشــان پنــاه برند و 
راهنمایانی تعییــن کرده که به ســبب آنها هدایــت یابند. هر 
زمان که نشانه ای از آنان پنهان شد نشانه  دیگر آشکار گردید 
و هر وقت که ستاره ای از ایشان غروب کرد ستاره  دیگر طلوع 
نمــود؛ و وقتی کــه خدای عزوجل امام حســن عســکری؟ع؟ 
را به ســوی خود برد گمــان ننمایید که واســطه میــان خود و 
مخلوقاتش را قطع نموده اســت. هرگز چنین چیزی نشده و 

نخواهد شد تا وقتی که قیامت برپا شود.
کــه روی زمیــن از حجــت خــدا خالــی     17. آیــا نمی دانیــد 

نمی گردد؛ خواه آن حجت، ظاهر باشد و خواه پنهان.
   18. مــردم پیــروی از خواهش هــای نفســانی را از خــود 
دور کننــد؛ و همانگونه کــه پیــش از غیبت رفتــار می نمودند 
رفتار کنند؛ و امری که از آنان پوشــیده و پنهان شــده اســت را 

جستجو ننمایند... و بدانند که حق با ما و در نزد ماست.    

18 توصیه امام زمان؟جع؟ به شیعیان 
اخباری کــه داللت می کنــد بر اینکــه بقای عالــم و آنچه در آن اســت به ســبب وجــود حضرت برگرفته از کتاب مهدی موعود نوشته عالمه مجلسی

قائم؟ع؟ اســت. بنابراین درخشــندگی نور آفتاب و ماه از آثــار نور آن حضرت اســت در غیبت و 
قســم دیگر، اشــراق نور آن حضــرت در زمان ظهور اســت که دو گونه اســت: اشــراق باطنی که 
در دل مؤمنین اســت و اشــراق ظاهری، این اســت که امام صادق؟ع؟ در تفســیر آیه شــریفه َو 
هــا؛ فرمــود: رّب االرض یعنی امــام ارض، و هرگاه ظهور کند مــردم از نور  ْرُض ِبُنوِر َرّبِ

َ
ْشــَرَقِت َاأْل

َ
أ

کتفا می کنند. آفتاب و ماه بی نیاز می شوند و به نور امام ا

     درخشندگی نور حضرت در آخرت
امام صادق؟ع؟ فرمود: نور ائمه مومنین در روز قیامت، در پیشاپیش و سمت راست مومنین 

پیش می رود تا این که آنها را در منازل شان در بهشت فرود آورند.    

آشکار والیت نور 
»او از نور اســت و به نور هدایت می کند و پیروانش در 
نــور هســتند، تاریــخ والدتش هــم نــور اســت. تاریخ 
والدتشان نیمه شعبان سال دویســت و پنجاه و شش بوده و 
این تاریــخ با کلمه »نــور« از نظر عدد حروف به حســاب ابجد 

مطابق است.«
در روایات آمده اســت کــه در آیۀ شــریفۀ َو َاهلُل ُمِتّمُ ُنــوِرِه یعنی 
ْشــَرَقِت 

َ
به والیت قائم؟ع؟ و به ظهور آن حضرت، و در آیۀ َو أ

ها؛  مراد، روشــن شــدن زمین به نور آن حضرت  ْرُض ِبُنوِر َرّبِ
َ
َاأْل

اســت. در زیــارت جامعه هم آمــده اســت؛ »واشــرقت االرض 
بنورکم«.

     زمین با نور شما امامان می درخشد
در زیارت روز جمعه آن حضرت هم آمده »ســالم بــر تو ای نور 

خداوند که هدایت جویان به وسیله او هدایت می شوند.«
شب معراج، نور حضرت مهدی؟ع؟ برای خاتم االنبیاء؟ص؟ 
آشــکار شــد و خداونــد بــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: »ای محمــد! 
دوســت داری آنها )اوصیای خــودت( را ببینــی؟ گفتم: بله. 
پــروردگار فرمــود: بــه ســمت راســت عــرش توجه کــن! چون 
گاه علــی و فاطمه و حســن و حســین و علی  متوجه شــدم، نــا
بن الحســین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موســی بن 
جعفــر و علی بن موســی و محمد بــن علی و علی بــن محمد و 
حســن بن علی و مهدی را دیدم که در رودی از نور ایســتاده، 
نمــاز می گذارنــد و او )مهدی( در وســط آنهــا مانند ســتاره ای 

درخشان بود.

     درخشندگی نور حضرت بر زمین
کرم؟ص؟ در فرمایشاتشــان با صراحت و روشنی به نور  رسول ا
والیت حضرت مهدی؟ع؟ اشــاره کرده و فرموده : »ینتفعون 
بوالیته«. یعنی استضائه و طلب روشــنایی به نور امام؟ع؟ از 
طریق والیت آن بزرگوار امکان پذیر اســت. در نسخه دیگری 
که مرحوم عالمه مجلســی بــه آن اســتناد کــرده، پیامبر؟ص؟ 
فرمــوده: إی و اّلــذی بعثنــی بالّنبــّوة إّنهــم لینتفعــون بــه و 
یســتضیئون بنور والیته فــی غیبته؛ آری، قســم بــه آنکه مرا 
بــه نبــوت برانگیخــت، آنهــا قطعــا از او بهــره می برنــد و از نور 

والیتش در غیبتش روشنایی می گیرند.
 تعبیــر »نــور والیــت« نیــز بــر ایــن حقیقت داللــت می کنــد که 
والیت امام غایب؟ع؟، نور است و این نور، قلب و روح انسان 
را روشــن می کند. بنابراین کســانی می توانند از وجود ایشان 
در زمــان غیبــت بهــره ببرنــد که دل هــای آنهــا به نــور والیت 
حضرتش روشن شــده باشــد. منکران والیت و حتی جاهالن 
غیرمقصــر در ایــن امــر، از نگریســتن به این نــور، محــروم و از 
بــرکات آن بی بهره انــد همچــون نابینایانــی کــه نمی تواننــد 

روشنایی خورشید را ببینند.
درخشــندگی نــور آن حضــرت در هــر دو زمان حضــور و غیبت 
وجود دارد. اشــراق بدون واســطه، برای جمعــی از مومنین، 
تشــرف به دیدار آن حاصل گردیده اســت و دیگر، اشــراق نور 
آن حضرت با واســطه اســت. یعنــی که خورشــید و مــاه از نور 
آن حضرت آفریده شــده اســت، چنانکه روایتی بر این معنی 

داللت می کند.

امام عصر؟جع؟  خطاب به شیعیان و پیروان اهل بیت؟ع؟ توصیه های فرموده اند، 
کــه مرحــوم عالمــه مجلســی در کتــاب مهــدی موعــود بــه آنها اشــاره کــرده اســت به 
مناســبت ســالروز والدت مهــدی موعــود؟جع؟؛ منجــی آخرالزمــان در ادامــه بخشــی از ایــن 

توصیه ها را آورده ایم.
   1. از خداوند )جل جالله( بترسید و تقوا پیشه کنید.

   2. به ما در بیرون آوردن شما از فتنه و امتحانی که بر شما روی آورده است کمک کنید.
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     انتفاع از پیامبر و امام غایب
یکــی از پیامبرانی که زمانــی طوالنی از قوم خود، غایب شــد، 
حضرت یوســف بود. با اینکه از کودکی از چشــم قوم خویش 
غایب شــد، تــا زمانی که بــه پیامبری برگزیده شــد کســی او را 
نمی شــناخت، ولی همچنان یار و مددکار مــردم و قوم پدری 
خود بــود؛ چنانچــه در قرآن کریم به آن تصریح شــده اســت. 
حتی زمانی که عزیز مصر شــد و برادرانش برای گرفتن گندم 
به مصــر آمدنــد یوســف آنهــا را شــناخت ولــی آنها برادرشــان 

یوسف را نشناختند.
حضــرت خضــر؟ع؟ نیــز یکــی از پیامبرانی اســت کــه در حال 
حاضــر غایب از نظر هســتند ولــی از همراهان امــام زمان؟ع؟ 

بوده و خدمات بسیاری به حضرت و به مردم دارند.
در برخی روایات، امام زمان؟ع؟ از نظر زندان رفتن و غیبت، 
به حضرت یوســف و حضرت خضر تشــبیه شــده اســت. زیرا 
همانگونــه که حضــرت یوســف از قــوم خــود غایب بــود و در 
زندان قرار گرفت، امــام زمان؟ع؟ نیز در زندان غیبت به ســر 
می برد. ولی به هر حال حضرت وظیفه خود را انجام می دهد 
همان طور که حضرت یوسف انجام می داد. به همین خاطر 
در روایــت آمده اســت که امام زمان مانند خورشــید پشــت ابر 
است. همانگونه که مردم از خورشید پشت ابر استفاده های 
بسیاری می کنند امام زمان نیز به مردم سود می رساند. پس 
امام غایب نیز هماننــد حضرت یوســف و حضرت خضر؟ع؟ 
کمک رســانی به مردم و تصــرف در اموری کــه باعث هدایت 

مردم شود را بر عهده دارد.

     صبر و شکیبایی درحفظ دین، در نبود پیامبر و امام
حضرت موســی؟ع؟ نیز، از پیامبرانی اســت که مدتــی از قوم 
خود پنهان شــد و برادرش هارون را جانشــین خود قــرار داده 
بود. با این که مردم می دانســتند برمی گــردد، ولی وقتی خدا 
ده روز بــه غیبت حضــرت موســی اضافه کــرد، مــردم طاقت 
نیاورده و به دوران جاهلیت خود برگشــتند. در دوره غیبت، 
مردم آزمایش و امتحان شــدند و چون از هارون که جانشین 
حضرت موســی بود پیروی نکردند در دام فتنه گری سامری 

گرفتار شده و گوساله پرست شدند.
 یکی از آثــار و فواید امــام غایب؟ع؟ امتحــان و آزمایش مردم 
کــه آزمایــش از ســنت های الهــی اســت؛ بنابرایــن  اســت چرا
پنهان شــدن امام، زمینه ای برای آزمایش است. کسانی که 
ایمان در اعماق قلبشــان ریشه دوانده اســت به سبب انتظار 
ظهــور آن حضــرت و ایســتادگی در برابــر ســختی ها، پخته تر 
و شایســته تر گشــته و بــه درجــات بلنــدی از اجــر الهــی نائــل 

می گردند.

     فراهم شدن اسباب هدایت مردم
ذوالقرنیــن، از کســانی بــود کــه مدتــی طوالنــی از قــوم خــود 
پنهــان شــد. بعــد از مدتــی طوالنــی در خــالل آزمایش هــا و 
امتحانات ســخت و گرفتاری به ظلم های یاجوج و ماجوج، 
خداونــد ذوالقرنیــن را بــرای هدایــت و کمک مردم به ســوی 
آنها فرســتاد. برخی بــه اســتناد روایاتــی او را بنــده صالح خدا 

دانسته اند.     

مــن فرمودنــد: »ای محمد بــن مســلم! قائــم آل محمد؟ص؟ 
شــباهت هایی بــا پنــج نفــر از انبیــا دارد. شــباهت ایشــان بــا 
یوسف بن یعقوب؟ع؟ آن است که از خاص و عام غایب شد 
و او از برادرانش مخفی بود و امر او بر پدرش هم پوشــیده بود 
با وجود آنکه مســافت بین او و پدرش و خاندان و شیعیانش 

کم بود.«
این تشابه به چند جهت حائز اهمیت است:

   شــباهت اول: برادران یوسف، حضرت را نشــناختند، اما 
ایشــان تمــام برادرانــش را می شــناخت. امــام زمــان؟جع؟ 
گــر در بین مردم  نیز فرد فــرد انســان ها را می شناســند، حتی ا

ناشناس باشند و کسی از احوال ایشان خبر نداشته باشد.
   شــباهت دوم: با آنکه فرزندان حضرت یعقوب برادرشان 

را نشناختند، عدم معرفت آنان به حجت خدا سبب نشد 

تا حضــرت یوســف؟ع؟ از عنایــات و توجهــات خود بــه آنان 
که ولی خدا همانند خورشــید، منشأ خیر برای  دریغ کند؛ چرا
ل به آیات  موجودات عالم است.با بیان توضیحات و استدال
قرآن کریــم، وجــود بــا برکــت امــام عصر؟جع؟ســبب نزول 
رحمت الهی بر مخلوقات عالم هســتی اســت. هرچند کسی 
ایشــان را نشناســد و درک معرفت حضرتش را نداشته باشد، 
امــا حضــرت مهــدی؟جع؟ هیچــگاه از الطاف خاصــه خود 

دریغ نمی کنند.    

غیبت
 امتحانی الهی

یکی از نیازمندی های اساسی انســان احتیاج وی به راهنما و پیشــوا است. از این رو، 
خداوند نخســتین انســان را به عنوان پیامبر خود در زمین قرار می دهد و ضمن اینکه 
فرســتادگان خود را از همراهی با هواهای نفســانی و انســان های فاســد پرهیــز می دهد، برای 
آن ها وظایفی از جمله حکم کردن بین مردم با حق و اصالح بین مردم بر پایه عدالت قرار داده 
اســت.  پس پیامبر، برگزیده خداســت و وظایفــی از جمله اصــالح بین مردم و اجــرای عدالت و 
حکم به حــق در بیــن مــردم، بر عهــده او گذاشــته شــده اســت.چون نیــاز انســان بــه راهنما، 
همیشــگی اســت پس در هــر زمانــی بایــد پیشــوایی وجــود داشــته باشــد کــه در قــرآن کریم با 

عناوینی از قبیل رسول، نبی، هدایت کننده امام و…از آن یاد شده است.
هدایتگر به عنــوان یک نعمت الهی، گاهی ظاهر اســت مانند بســیاری از پیامبــران و امامان، 
و گاهی از دیــد مردم غایب اســت مانند برخــی پیامبران کــه در برهه ای از زمان غایب شــدند. 
امام زمان؟ع؟ نیــز از دیده ها پنهان اســت؛ زیــرا برخی روایات، نعمــت باطن را بــه والیت امام 
غایب؟ع؟ تفســیر کرده اند. در هر صورت، وظایف و هدایتگری راهنمایان الهی پابرجاســت. 
قرآن کریــم بعد از ذکــر غیبت برخــی از پیامبران بــه ذکر آثــار و فوایــد آن پرداخته اســت، که به 

برخی از آنها اشاره می شود.

ح می شــود، فایده  امام غایب در میان مردم  یکی از شــبهاتی که امروزه در جامعه مطر
اســت. بــا گذشــت بیــش از هــزار و صــد ســال از شــروع غیبت کبــری، چــه فوایــدی را 

می توان برای غیبت امام عصر؟جع؟ بیان کرد؟! 
غیبت حضرت مهــدی موعــود؟جع؟، به معنای حضــور نداشــتن در جامعه و قطــع رابطه با 
مردم نیســت؛ بلکه غیبت ایشان به گونه ای اســت که عموم مردم، حضرت حجت؟جع؟ را 
به عنوان مهدی موعود نمی شناسند و شاید عده ای قلیل و انگشت شمار، آن هم با اذن الهی 

ایشان را بشناسند.
امام زمان؟جع؟ در یکــی از نامه های خود که برای شــیخ مفید مرقوم داشــتند، می فرمایند: 
»ما شــما را رها نکرده و در رســیدگی و سرپرســتی شــما کوتاهــی نمی کنیم و یــاد شــما را از خاطر 
نبرده ایم، پس تقوا پیشــه کرده، ما را یاری کنید تا از فتنه هایی که به شما روی می آورد، شما 

را نجات بخشیم …«
اما یک ســوال؛ امام غایب برای مســلمانان چه فایده ای دارد؟! در جواب به این ســوال گفته 

می شود، غیبت امام زمان؟جع؟ غیبت معرفتی است که نیازمند توضیح است.
منظــور از غیبــت معرفتــی، غیبتــی اســت کــه در آن، حجــت 

خــدا؟جع؟ از دایره شناســایی مــردم مخفــی مانده 
اســت یعنی حضرت در بین مردم حضور دارند و 

در تعامل با آنان هســتند اما کســی نمی داند 
کــه ایشــان همــان حجــت خــدا و مهــدی 

منتظر است.
قرآن کریم در این باره می فرماید: »َوِإَذا 
ِذیَن 

َ
َت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا َبْیَنــَک َوَبْیَن اّل

ْ
َقَرأ

اَل ُیْؤِمُنــوَن ِباآْلِخــَرِة ِحَجاًبــا َمْســُتوًرا؛ 
و چــون قــرآن بخوانــی، میــان تــو و 
کســانی که بــه آخــرت ایمــان ندارند، 
پرده  ای پوشــیده قــرار می  دهیم.« با 
اســتناد به این آیه شــریفه مشــخص 
می شــود حجاب مســتور، به معنای 
حجاب معرفتی است و نمی تواند به 
معنای حجاب جســمانی باشد؛ چرا 
کــه رســول خــدا؟ص؟ قبــل از هجرت 
بــه مدینــه، در میــان مشــرکان مکــه 
زندگــی کــرده و تــردد داشــتند و حتی 
در کنــار کعبــه نیــز بــه خوانــدن قــرآن 

مشــغول بودنــد اما عــده  معــدودی به 
مقام رســالت ایشــان معرفت داشتند و 

بســیاری نیز با آنکه حضرت از بستگان 
انــکار  را  آنــان بودنــد، رســالت حضــرت 

می کردند.
زمــان؟جع؟ در عصــر حاضــر،  امــام  غیبــت 

غیبت معرفتی است. در بیان فواید این نوع غیبت، 
از رســول خدا؟ص؟ ســوال شــد که حضــرت در پاســخ فرمودند: 

»قســم به آن خدایی که من را به پیامبری مبعوث فرمود، مــردم در آن زمان همانند آفتاب در 
پس پرده ابر، از وجود مهدی؟جع؟ بهره می برند و از نور والیت او نورانی می گردند.«

حضرت ولی عصر؟جع؟ نیــز در روایتی فرمودند: »مــردم از وجود من همانند آفتاب پشــت ابر 
سود می جویند و من ســبب آرامش و امنیت مردم روی زمین هستم همان گونه که ستارگان، 

امان اهل آسمانند.«
یکــی از انبیــاء الهی کــه در قــرآن کریــم از او یاد شــده، حضــرت یوســف؟ع؟ اســت. محمد بن 
مســلم در روایتــی نقل می  کنــد که خدمت امــام باقر؟ع؟ مشــرف شــدم و می خواســتم در مورد 
مهدی موعود؟جع؟ ســوالی بپرســم امــا قبــل از آنکه لب بگشــایم، امــام محمــد باقر؟ع؟ به 

محمدهاشم شفیعی
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قول اهلل عز و جل »یس«؟ قال: اســم من اسماء النبی و معناه 
یا ایها السامع الوحی. ســفیان ثوری به حضرت صادق؟ع؟، 
عرضه داشت: ای پســر رســول خدا، معنای کالم پروردگار عز 
و جل »یس« چیست؟ فرمود: نامی است از نام های پیامبر و 

معنایش، ای شنونده وحی است.
احادیث بســیاری در تأیید اینکه مراد در این آیه سالم بر اهل 
بیت پیامبــر خاتم؟ص؟، اســت، رســیده اســت که بــه عنوان 
نمونه یکــی از آنها را بیــان می کنیم. حضرت صــادق؟ع؟، از 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نقل فرموده اســت که درباره آیه شــریفه 
»ســالم علی آل یس «، فرمــود: »یس محمد و نحــن آل یس؛ 
یــس محمــد اســت و مــا خانــدان و دودمــان یس هســتیم«.  
مفسرین خاصه و عامه در تفاسیرشان از ابن عباس آورده اند 
که: » آل یــس آل محمد،؟مهع؟ اند« و یا »مــا آل محمد آل یس 

هستیم.«

     السالم علیک یا باب اهلل و دیان دینه
»ســالم بر تــو ای باب خــدا )وســیله ارتبــاط و ایصــال خلق به 

کم دین خدا( « حق( و دیان دین او )حا
این ســالم نیز، مانند ســالم قبل و بسیاری از ســالم های بعد، 
مشتمل بر دو قسمت است و در آن به حضرتش به دو عنوان 
عــرض ســالم داریم: یکــی بــه عنــوان بــاب اهلل و دیگــری به 

عنوان دیان دین اهلل. عنوان اول که باب اهلل اســت عنوانی 
اســت کــه شــاید روایــات رســیده ازحضــرات معصومین؟مهع؟ 
در ایــن زمینه بــه حــد تواتر برســد کــه ایــن خاندان بــاب اهلل 
هســتند، حضرت صــادق؟مهع؟ فرمــود: »االوصیاء هــم ابواب 
اهلل التــی یؤتــی منهــا و لوالهــم مــا عــرف اهلل عــزو جــل و بهم 
احتج اهلل تبارک وتعالی علی خلقه؛ جانشــینان پیامبر همان 
ابواب اهلل هســتند، درهایی که از طریق آنها می توان به حق 
گر آنها نبودنــد هر آینه خــدای - عزو جل - شــناخته  رســید. ا
نمی شــد. خدا به وســیله آنــان بربندگانــش احتجــاج نموده 
است.«  حضرت باقر؟ع؟ فرمود: »نحن حجه اهلل و باب اهلل؛ 
مائیم حجت خــدا و ماییم بــاب اهلل«  در دعای ندبه نســبت 
بــه امــام زمــان؟مهع؟ می خوانیــم: »أیــن بــاب اهلل الــذی منه 
یؤتی؟ کجاست آن باب اللهی که از طریق او می توان به خدا 

رسید؟«
باب اهلل یعنــی چه؟ خاندان رســالت؟مهع؟ ابواب اهلل هســتند 
و امــام زمان؟مهع؟ بــاب اهلل اســت بــه چــه معنی اســت؟ باب 
یعنــی در. در ایــن تعبیــر جنبه تشــبیهی مــورد نظر اســت واال 
معلوم اســت خدا در محلی قرار ندارد که دری داشــته باشد تا 
این خاندان عنوان بابی و دری داشــته باشــند. برای روشن 
شدن مطلب، مناسب است خصوصیات در را درنظربگیریم. 
خانه ای را بــا در و دیوار تصــور کنیم. باغی را با دری مجســم 
ســازیم. نقش در، در ایــن خانه و باغ چیســت؟ از ایــن در چه 

کاری بر می آید و این در، چکاره است؟
نخســتین جهتــی که نســبت بــه درمــورد توجــه و نظر اســت 
جهــت طریقی آن اســت یعنی هر کــس می خواهــد وارد خانه 
شــود یا در باغ قدم بگــذارد، راه صحیــح و طریق مناســب آن 
گر از دیــوار وارد شــد، کار نابجایی  وارد شــدن از در اســت که ا
کرده وچه بسا به مقصد نرسد و آســیبی متوجه او گردد. عقل 

ع چنین کسی را مذمت می کند. و شر
همان گونــه کــه بــاب و در وســیله ارتباط اســت که هرکســی 
بخواهد بــه طــور صحیــح وارد خانــه ای شــود بایــد از در وارد 
گردد یا بخواهــد به شــهری داخل شــود بایــد از دروازه بیاید، 
این خانــدان هــم بــاب و در هســتند. هرکســی می خواهد به 
خدا برســد و به مقام قــرب حق نائل آیــد و بهــره ای ازکماالت 
ربانی ببــرد، بایــد از طریق ایــن خاندان قــدم بــردارد و از این 
باب داخل شــود بیاید وإاّل به مقصد نرســیده خسته می ماند 
و چه بسا به پرتگاهی داخل شود و خسران و زیانی برای خود 

و دگران به بار آورد.
جهت دیگری که در بحث باب قابل توجه اســت این اســت 
کــه در، عنوانی اســت بــرای احترام یــا اهانت و ســمبلی برای 
تجلیــل یــا تحقیــر و نشــانی بــرای اظهــار محبــت و دوســتی 
یــا عــداوت و دشــمنی. گاهــی انســان می خواهــد بــه محضر 
شخص بزرگی شرفیاب شود و بوســه ای بر دست عالم ربانی 
بگذارد و ادای احترامی نســبت به شــخصیتی داشــته باشــد 
ولی بــه دیدارخــود او موفق نمی شــود، می آیــد برآســتان و در 
خانه او بوســه ای می زند، به بــاب او ادای احترامی می نماید 

و از آستان او تبرک می جوید.
خانــدان رســالت؟مهع؟ ابــواب اهلل انــد و امــام زمــان؟مهع؟ باب 
گر می خواهیــد به خدا احترام بگذارید بایــد در ابتدا باید  اهلل.ا

به این بزرگــواران احترام و اظهار محبت کرد. اینجاســت که 
ســر احادیث بســیاری که به این مضمون رســیده و در زیارت 
کم  جامعه هــم می خوانیم روشــن می شــود که چرا » مــن واال
کم فقد عــادی اهلل و من احبکم فقد  فقد و الی اهلل و مــن عادا
احب اهلل و من ابغضکم فقد ابغض اهلل و من اعتصم بکم قد 

اعتصم باهلل«
والیــت و عداوت و دوســتی و دشــمنی اینان محبــت و بغض 
گر به  حق متعال است. آخر باب اهلل هســتند. همان طور که ا
در خانه کســی نگاه غضب آلوده کنی به صاحب خانه نیز به 

تحقیق جسارت کرده ای.
نکته دیگر  ارتباط و تناسبی است که میان در و آنچه در پس 
در اســت موجود اســت؛ نوعا کم و کیف باب بیانگر وراء باب 
اســت، کوچکی و بزرگی، رفعت و عظمت یا پســتی و حقارت 
و ســایر خصوصیات در می تواند معرف خانــه و صاحب خانه 
گر تناســبی نداشــته باشــد می گویند این در به این  باشــد که ا

خانه نمی خورد.
نقل شــده اســت کســی در خانه ای را دید بســیار بــا عظمت و 
رفعت. باتوجه به همین ارتباط و تناســب - که این در بزرگ 
و رفیع نشــانه وجود شــخصی کریم و گشــاده دســتی در پس 
این در و میان این خانه است - به طمع افتاد و مسألتی نمود 
ولی عطای کمی به او کردند. گفت: یا درتان را کوچک کنید 

یا بخششتان را متناسب با این در قرار دهید.
این خاندان باب اهلل هستند. مقام بابی و منصب دری آنان 
باید با مقام ربوبی مناســبتی داشته باشــد تا کسی نگوید این 
در به ایــن خانه نمی خــورد و این باب تناســبی با ایــن بیت و 
صاحب این بیت نــدارد. اینان باب هســتند اما بــاب اهلل، در 
هســتند اما دری کــه می خواهد وســیله ارتباط خلــق با خالق 
باشــد و بابی که مــردم از آن به حق برســند و به مقــام قرب او 

نائل آیند.
از آغــاز عالــم همــه انبیــای و اوصیــای گرامــی آنهــا بــاب اهلل 
بودنــد. در هــر عصــر و زمانــی خــدا دری گشــود و بابــی بــرای 
هدایت و وصول خلق باز نمــود تا آن که ســرانجام مقام باب 
اللهی به وجود مقدس امام زمان رســیده است که دیگر پس 
کنــون او تنها در و آخریــن در عالم به  از او بابی نیســت؛ بلکه ا

سمت پروردگار هستند.

     باب اهلل برای اهل اهلل باز است !
هر چنــد عصر، عصــر غیبــت اســت، بــاب اهلل برای اهــل اهلل 
مفتوح است. هر کسی از این در، وارد شــود  به سعادت رسید 
و هر کس به دری دیگــر رو نمود - ولو به تصــور این که چون 
عصر غیبت است و آن باب مســدود، جز زیان و خسران برای 
خود و دیگران چیزی عائدش نگردید.کیست که رو به سوی 
او کــرد و در خانــه بــاب اهلل را کوبیــد و در بــه رویش باز نشــد؟ 
گــر از در صدایــی نیامــد، اشــکال از بــاب دل من اســت !بر او  ا
به عنوان باب اللهی سالم و درود می فرســتیم و مگر می شود 
گر پاســخی  باب اهلل مســدود باشــد و پاســخ ســالم را ندهد؟! ا
نمی شنویم، اشــکال از باب دل خودمان است. باب دل من 
مســدود اســت که آن باب را مســدود می نگــرم. دریچه قلب 

من بسته است که آن در را بسته می بینم.    

آستان جانان و 
سربلندی گلبانگ 

زیارت آل یاسین، یکی از زیارت های مشهور حضرت صاحب االمر؟ع؟، است. راوی و 
ناقل ایــن زیارت جناب ابــو جعفر محمد بن عبــداهلل بن جعفر بن الحســین بن مالک 
جامــع الحمیری القمی اســت کــه همه علمــای رجــال و بــزرگان راوی شــناس از او بــه بزرگی و 
قداســت یاد کرده انــد. او صاحب کتاب هــای متعددی بــود که ظاهــرًا چیزی از آنها در دســت 
نیســت و چون در اواخــر دوران غیبت صغری می زیســته مکاتبات بســیاری با ناحیه مقدســه 
حضرت صاحب االمر؟ع؟، داشــته و به افتخار جواب نائل آمده اســت. توقیعات متعددی به 
وســیله او نقل شــده اســت که جمله آنها توقیعی اســت کــه متضمن زیارت شــریف آل یاســین 

است.

     چرا بر خاندان پیامبر درود می فرستیم؟
گر چه این زیارت شریفه زیارت  این سالم نخست از لطافت و ادب خاصی برخوردار است، زیرا ا
امام زمان؟ع؟، اســت و همه ســالم های بعدی به آن وجود مقدس اختصــاص دارد در اولین 

گام، سالم است بر همه این خاندان و درود است بر تمامی این دودمان.
گویا چنیــن گفته اند که: تو کــه زائری و مــی خواهی مــرا زیارت کنی، تــو که مایلی بر من ســالم 
و درود داشــته باشــی، ادب اقتضــا می کند کــه اول بــه همه خانــدان من، آبــاء گرامــی و اجداد 
طاهرین من ســالم کنی و درود بــر آنها را، حتی بر ســالم خاص من مقــدم داری. آنــان پدران و 

کرامشان الزم است. اجداد من هستند و از هر جهت احترام و ا
ظاهرًا ســالم بر خاندان رســالت؟مهع؟، به عنوان »آل یس« از دو آیه شــریفه قرآن اســتفاده شده 
است. یکی نخستین آیه سوره مبارکه یس اســت. در روایات رسیده است کلمه »یس«، اولین 
آیه این ســوره نام حضرت ختمی مرتبت اســت کــه به نقل یــک حدیث در این جهت بســنده 
می کنیم. عن ســفیان بن ســعید الثوری عن الصادق؟ع؟، قال له: یا ابن رســول اهلل، ما معنی 

از آغاز عالم همه 
انبیای و اوصیای 

گرامی آنها باب 
اهلل بودند. در هر 

عصر و زمانی 
گشود و  خدا دری 
بابی برای هدایت 

و وصول خلق 
که  باز نمود تا آن 

سرانجام مقام 
باب اللهی به 

وجود مقدس امام 
زمان رسیده است 

که دیگر پس از 
او بابی نیست؛ 

کنون او  بلکه ا
ین  تنها در و آخر

در عالم به سمت 
وردگار هستند پر زهرا اجالل

درباره مفهوم باب اهلل
در زیارت آل یاسین
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امامان معصوم؟مهع؟ سرمشقی مناسب برای داشتن زندگی بهترند. در بخش 
عتـرت بـا جوانـب مختلفـی از زندگـی ایـن بزرگـواران آشـنا می شـوید. از جملـه 
عناویـن ایـن بخـش: »بـدان کـه مـن نسـبت بـه تـو مهربانـم«، »منظومـه ای از 

عترتبصیـرت« و »تنهـا بـا یـاد خـدا دل هـا آرام می گیـرد« اسـت.
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منظومه ای از بصیرت
 بدان که من نسبت به تو  مهربانم
ماه شعبان  منه از دست قدح!

     بصیرت
بســیاری از مشــکالتی کــه بــرای جوامــع بــه وجــود آمــده و یا 
گاهــی نشــأت  خ خواهــد داد از عــدم بصیــرت و آ در آینــده ر
می گیرد. کســی که واقعا منتظر امام خویش است باید زیرک 
و بــا بصیــرت باشــد تــا در بزنگاه هــا و لغزش گاه هــای زندگــی 
فریــب نخــورد. بصیــر کســی اســت کــه از هــر چیــزی عبــرت 
بگیــرد تــا خــود را از خطــرات پیــش رو نجــات دهــد چنانکــه 
امــام علی؟ع؟می فرمایــد: »َفِاّنَمــا اْلَبصیُر َمــْن َســِمَع َفَتَفکر َو 
ُب  َنَظــَر َفَاْبَصــَر و انتَفع ِباْلِعَبــِر ُثّمَ َســَلک َجــَددًا واِضحــًا یتَجّنَ
الَل ِفی اْلَمغاوی؛ بینا کســی  ْرَعَة ِفی اْلَمهــاوی َو الّضَ فیــِه الّصَ
است که از پی شنیدن بیندیشد و با هر نگاه، بینش نو یابد و 
از عبرت ها همواره سود برد، و ســپس در راهی روشن و هموار 
بــه پیــش رود و خویشــتن خویــش را از ســقوط در پرتگاه ها و 
گمراهــی در کژ راهه هــا و بیغوله هــا نــگاه دارد.« بــا نگاهی در 
طول تاریخ متوجه خواهیم شــد در صورتی که بصیر نباشیم 

چقدر راحت دین و ایمان انسان از بین می رود.

     مهدی باوری در تمام ابعاد زندگی 
زندگی مــا زمانی رنــگ و بوی امــام زمانــی دارد کــه در تمامی 
ابعاد فردی و اجتماعی رفتارها و اعمالمان بر اساس رضایت 
ایشان باشــد. یعنی با دل شکســتن، بی احترامی، و گناه دل 
امام مــان را نرنجانیــم و همــواره با انجــام عبــادات، خدمت 
به خلق خــدا، مهربانی، انفــاق و … زمینه ســاز ظهور حضرت 
باشیم. و کاری کنیم که زینت و سرباز خوبی برای امام خود 
باشــیم چنان که امام صادق؟ع؟فرمودند: »کوُنوا َلنــا َزْینًا َو ال 
َتکوُنــوا َعَلْینا َشــْینًا؛ یعنی زینت ما باشــید نه باعــث مالمت و 

سرزنش ما.«    

چشمه
حیات

سبک زندگی در همه جوامع از اهمیت واالیی برخوردار است زیرا روش و سبک زندگی 
ما بر خودمان و جامعه اثرگذار خواهد بود. در انتخاب شــیوه زندگی دو راه وجود دارد؛ 
یا خودمان باید انتخاب کنیــم و یا جامعه و محیط برایمان انتخــاب می کند! به هر حال همه 
گزیر به داشتن سبک زندگی خواهیم بود پس بهتر است بهترین سبک زندگی را انتخاب  ما نا

کنیم که مایه سعادت مان در هر دو سرای دنیا و آخرت شود. 
تاریــخ، کالس درســی بــرای همه ماســت کــه متوجه باشــیم عمــر انســان و امکانــات محدود 
اســت و نمی توانیم همه حرفه ها و ســبک های زندگی را تجربه کنیم. چنان که امام علی؟ع؟ 
ر مــّرِ الَســحاب فانَتِهــزوا ُفــَرَص الَخّیر؛ فرصــت مانند ابر از افــق زندگی  می فرمایــد: »الُفرَصه تّمُ
می گــذرد، مواقعی کــه فرصت های خیــری پیش می آیــد غنیمــت بشــمارید و از آنها اســتفاده 
کنیــد.« پس بهتر اســت بــه خاطــر محدودیــت عمــر و امکانات بــا انتخــاب ســبک های برتر و 

الگوبرداری از آنها، زندگی و آینده خوبی برای خود بسازیم.

     سرچشمه های هدایت و خوشبختی
معموال همه ما به دنبال حیاتی جاودانه و رستگاری هســتیم که برای تحقق این هدف باید 
به ســراغ چشــمه های حیات و الگوهای برتر عالم برویم. معصومیــن؟ع؟ برترین مخلوقات 
خداونــد، سرچشــمه های حیاتی هســتند کــه با الهــام گرفتــن و تبعیــت از آنــان می توانیم به 
رســتگاری و خوشــبختی برســیم. از همیــن رو امــام زمــان؟جع؟ را چشــمه حیات دانســته و 
ــالُم َعَلْیَک َیا َعْیَن اْلَحَیاِة؛ ســالم بر تو ای چشــمه حیات.«  خطاب به ایشــان می گوییم: »الَسّ
گر آنــان را نشناســیم به مرگ  به حدی شــناخت و وجود امــام در زندگــی ما اهمیــت دارد کــه ا

جاهلیت مرده ایم. 
گر  از آنجا که ســبک زندگی، شــامل همــه ابعاد زندگــی فــردی و اجتماعی می شــود از ایــن رو، ا
ســبک زندگی بــه روش معصومیــن؟ع؟را انتخــاب کنیم بایــد از آن ســبک و روش زیســتن در 
تمامی ابعاد زندگی مان بهره ببریم. ســبک زندگی منتظرانه، زمانی ضامن سعادت ما خواهد 
بود که مورد تأییــد و رضایت امــام عصر؟جع؟ باشــد. یعنی در ابعــاد مختلف روابــط و اعمال 
فــردی و اجتماعــی، سیاســی، عبــادی، اقتصــادی، خــود را پیــرو امــام دانســته و شــیوه ای را 
برگزینیم که مورد رضایت امام خویش باشد. دو مؤلفه اصلی سبک زندگی منتظرانه، بصیرت 

و مهدی باوری در تمام ابعاد زندگی است.

سید احسان دهسار

سبک زندگی منتظرانه
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عترت

ســپس به امــام حســین؟ع؟ کــه در مســجد حضــور داشــتند 
مراجعه نمود و عرض حاجت کردند. حضرت دستور داد تا 10 
هزار درهم به او بدهند ســپس فرمود: »هــِذه ِلَقضاِء ُدُیوِنک؛ 
ایــن بــرای ادای دیون تــو.« و فرمــان داد کــه ده هــزار درهم 
دیگر بــه او بدهند، ســپس فرمــود: »هــِذه َتُلــّمُ ِبها َشــعَثک َو 
َتحُســُن ِبها حاُلک َو ُتنِفُق ِمنها َعلی ِعیاِلــک؛ این، برای رفع 

ج عائله تو.« پریشانی و حسن حال و مخار
کمک هــای مومنانه نبایــد به شــیوه ای غیرخاّلقانــه و بدون 
نظر بــه شــرایط نیازمنــدان و ابعــاد دیگــر احتیاجــات تبدیل 
کی حداقلی، شئون  شود، بلکه باید همگام با تهیه مواد خورا

دیگر نیازهای آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
 

     حفظ آبروی نیازمندان
در شــرایط فعلــِی جامعه مــا و با پیوســتن خیل قابــل توجهی 
از خانواده هــای متوســط جامعــه بــه قشــر نیازمنــد، توجــه 
به آبــروی خانــواده هــای نیازمنــد بیــش از هر زمــان دیگری 
ضــروری خواهد بود. از ایــن رو، کمک های مومنانــه، باید با 

کثری و دقیق آبروی خانواده ها صورت گیرد.  رعایت حدا
شــیوه امام حســین؟ع؟ برای کمک به نیازمندان، بهترین 
الگو در این باره به شــمار مــی رود. اهــداء محترمانه کمک از 
پشــت در، از جملــه مصادیــق اهمیت بــه آبــروی نیازمندان 

است.  
یکــی از مصادیــق خدشــه دار کــردن آبــروی افــراد، آن اســت 
که آنها را بــرای گرفتن کمک، در حــال انتظار باقــی گذاریم. 
چنین رفتاری هرگز در قاموس امام حسین؟ع؟ جایی ندارد. 
ایشــان در کمترین زمان ممکــن، نیازمند را با دســت ُپر راهی 

می کردند.

     ایثار به موقع
نیــاز  کــه  نیازمنــدی  مقابــل  در  انســان  اســت  الزم  گاهــی 
شدیدتری دارد، حتی از نیاز خود صرف نظر کند و او را برخود 
و خانواده خود مقدم بدارد. کمک مومنانه همیشــه نســبت 
به اضافه درآمــد و مازاد بر نیاز انســان محقق نمی شــود بلکه 
گاهی در مواجهه با شــدت نیاز یک نیازمند بایــد از چیزی که 
به آن نیاز داریم نیز بگذریم.  امام حسین؟ع؟ هنگام روبه رو 
شدن با شدت فقر و نیاز سائلی که به ایشان مراجعه کرده بود 
تمام دویســت درهم خرجی که برای خانواده خــود قرار داده 
بود را بــه فقیر دادنــد و قبــل از آن، دلیل ایــن کار را خطاب به 
َحّقُ 

َ
تی َمن ُهو أ

َ
غالم خود، اینگونه بیان کردند: »َفهاِتها َفَقد أ

کنون کســی کــه از خانواده ام به  ِبها ِمنُهــم؛ آنها را بیاور، زیرا ا
این پول نیازمندتر است، به در خانه ما آمده است.«

     کمک به همه نیازمندان، حتی مخالفان
یکــی از اصــول کمک هــای مومنانــه ایــن اســت کــه هنــگام 
کمک کردن بــه نیازمنــدان، آنهــا را گلچیــن نکنیــم و عقاید 
و نظرات سیاســی و ســالیق رفتاری آنها، مانــع از کمک ما به 
آنان نشود. این مســاله، یکی از درس هایی است که از سیره 
اخالقــی امام حســین؟ع؟ در کمــک بــه نیازمندان برداشــت 
می شود. ایشان در حالی به عیادت یکی از مخالفان پدرشان 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه نــام »اســامه بــن زیــد« رفتند کــه او از 
ســنگینی قرض هایی که برعهده داشــت غصه دار بود. امام 
حســین؟ع؟ مبلغ ســنگین قرض های او را بر عهــده گرفت و 
نگرانــی او بابت مــردن پیــش از اداء قرض هایــش را برطرف 
ســاخت. ایــن رفتــار حضــرت نشــان دهنده آن اســت کــه در 
کمک هــای مومنانه نبایــد نگاه سیاســی و اعتقادی داشــت 
بلکه کمک مومنانه باید شــامل همه نیازمنــدان از هر طیف 

و گروهی شود.
 

     اندک دانستن کمک خود
یکــی از موانــع رشــد و گســترش کمک هــای مومنانــه، بزرگ 
کمک هــا را  کــه ایــن  کســانی اســت  شــمردن آنهــا از ســوی 
انجــام می دهنــد. این مســأله، آفتــی در راه رشــد و گســترش 
کــه امــام  کمک هــای مومنانــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
حســین؟ع؟ با آن ســخاوت شــگفت آور خویش که گاهی در 
ســخت ترین شــرایط کمک هــای قابــل توجهــی می نمــود، 
باز هــم کار خویــش را بــزرگ نمی پنداشــت و حتــی از نیازمند 

مراجعه کننده عذرخواهی نیز می کرد.
آن حضــرت در یکــی از مــوارد، چهار هــزار درهــم را بــه همراه 
دو لباســی که متعلق به خود بود بــه فقیــر داده و عذرخواهی 
نیز کرده و فرمودند: »ُخْذَهــا َفِإّنِی ِإَلْیَک ُمْعَتــِذٌر...؛ بگیر این 
مقــدار دینــار را، من به خاطــر کمــی آن از تو عــذر می خواهم و 

بدان که من نسبت به تو مهربانم.«
این رفتار حضرت نشــان از دو ویژگی درونی امام حسین؟ع؟ 
اســت؛ یکی، همت عالی آن حضــرت که عطای بســیار خود 
را کمتر از شــان خــود می دانند و دیگــر اینکه، عطــش درونی 
حضرت نسبت به دســتگیری از نیازمندان بســیار باالست تا 

جایی که دوست دارد کمک او مؤثرتر و کارآمدتر باشد.    

یکی از موانع 
گسترش  رشد و 

کمک های 
رگ  مومنانه، بز

شمردن آنها از 
کسانی  سوی 
که این  است 

کمک ها را 
انجام می دهند. 

این مسأله، 
آفتی در راه 

گسترش  رشد و 
کمک های 

مومنانه است. 
این در حالی 

که امام  است 
حسین؟ع؟ با 

آن سخاوت 
شگفت آور 

گاهی  که  خویش 
ین  در سخت تر

شرایط 
کمک های قابل 
توجهی می نمود، 

کار  باز هم 
رگ  خویش را بز
نمی پنداشت و 
حتی از نیازمند 

مراجعه کننده 
عذرخواهی نیز 

می کرد

ع        درآمد مشرو
چنانکه از عبــارت »کمک های مومنانه« بــر می آید، توجه به 
که یک مؤمن  مبانی شرعی در این کمک ها الزامی است؛ چرا
به خوبی می داند که تنها کمکی از ناحیه خدای متعال مورد 
قبــول واقع می شــود کــه از طریــق رزق حــالل صــورت گرفته 
ــُل اهلُل ِمَن  مــا َیَتَقّبَ باشــد چنانکه قــرآن کریــم می فرمایــد: »ِإّنَ

قین ؛ خدا فقط از تقواپیشگان می  پذیرد. اْلُمّتَ
 امــام حســین؟ع؟ برخــالف بســیاری دیگــر از مــردم زمــان 
خویش که با سهمیه خود از بیت المال امرار معاش می کردند 
از طریــق کشــاورزی و تولیــد محصــوالت کشــاورزی کســب 
روزی می نمودند و اغلب کمک های ایشــان به نیازمندان از 

درآمد حاصل از کار شخص ایشان بود.
 

     کمک مؤثر و جامع
گاهــی افــراد، هنــگام برخــورد بــا نیــاز واقعــی یــک نیازمنــد، 
به انــدازه کفایــت، نیــاز او را برطــرف نمی کننــد و در عمل، نه 
تنها گرهــی از کار نیازمنــد باز نمی کننــد بلکه او را ســرخورده، 
ناامیــد، افســرده و ســرگردان باقــی می گذارنــد؛ اما رفتــار امام 
حسین؟ع؟ دقیقا در نقطه مقابل این شــیوه است. ایشان با 
دقت در شــرایط نیازمند مورد نظر، جدای از مقــدار اظهار نیاز 
او، زوایــای دیگر نیازمنــدی او را نیــز لحاظ می کردند و ســعی 

می کردند کمکی کنند که همه ابعاد نیاز او را شامل شود.
به عنوان نمونه، شــخصی کــه گویــا در اتفاق ناخواســته ای 
مرتکــب قتــل پســر عمــوی خــود شــده بــود و بایــد دیــه آن را 
پرداخــت می نمود، بــه دو نفر کــه در مســجد نشســته بودند 
مراجعه کرد که نفر اول صــد درهم و نفر دوم دویســت درهم 
به او دادند ولی او نپذیرفت و گفت که به همه دیه نیاز دارد. 

بهترین الگو برای نهضــت کمک های مومنانــه در جامعه امروز ما، امام حســین؟ع؟ 
اســت که در کمک به نیازمنــدان، از حاصــل زحمت خــود می پرداخــت و نکاتی مثل 
کثری کمک، همت عالــی، ایثار بجا، کوچــک پنداری کمک، از جملــه ویژگی های  تأثیــر حدا

کمک های مومنانه امام حسین؟ع؟ بوده است.
در شــرایطی که بیش از هر زمان، جامعه اســالمی ایران با مشــکالت اقتصادی سختی روبه رو 
اســت و شــیوع بیماری کرونا نیز به این ســختی ها اضافه شــده و لطمه ســنگینی به معیشــت 
بســیاری از خانواده های ایرانی وارد شده اســت تا جایی که حتی قســمت قابل توجهی از قشر 
متوســط جامعه را نیــز با تنگــی معیشــت روبه رو کــرده اســت »کمک هــای مومنانــه« تدبیری 

عاقالنه و مومنانه است تا با گذر از این شرایط سخت به روزهایی با رفاه بیشتر امیدوار باشیم.
اما یکی از نکات مهم در این باره، ویژگی های آرمانی و مطلوب کمک های مومنانه اســت که 
باید با توجه بــه آن ویژگی ها، بــر کیفیت و کمیــت کمک های مومنانــه بیافزاییــم. رفتار امام 
حســین؟ع؟ در کمک بــه نیازمنــدان، الگــوی شایســته ای بــرای کمک هــای مومنانــه امروز 
ماست که با برشــمردن مومنانه کمک های آن حضرت به نیازمندان، شــاخصه های ایده آل 

کمک مومنانه را بررسی می کنیم.

بدان که من 
نسبت به تو 
مهربانم
محسن رفیعی

دست گیری مومنانه در سبک زندگی امام حسین؟ع؟
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عترت

      معرفت
یکــی از مهمتریــن مراتــب و مراحــل بصیــرت و شــناخت، 
بصیرت دینــی و معرفتــی اســت، بصیرتــی که وظیفــه دینی 
و معرفتــی انســان را در بحران هــای مختلــف زندگــی فــردی 
و اجتماعــی مشــخص می کنــد و جایــگاه انســان را در عالــم 
هســتی به او متذکر می شــود، عنصر با ارزشــی که بــا وجود آن 
انســان مســئولیت صحیح عبودیت و بندگی خــود را متوجه 
شــده و در مســیر صحیح آن حرکــت می نمایــد، اوج خضوع و 
گاهی  خشوع انســان در برابر  باری تعالی با داشــتن این نوع آ
و معرفــت میســر می شــود، که انســان بــا داشــتن خدا خــود را 
محتاج هیچ یک از اسباب عادی و مادی نبیند، این قسم از 
معرفت و بصیرت از شخصیت ابوالفضل عباس؟ع؟ انسانی 
عالم عابــد، مطیع و  عــارف، و خاشــع در برابر فرامیــن الهی و 
کرم؟ص؟ ســاخته بود، کمااینکه در زیارتنامه ایشــان  رســول ا
اِلُح اْلُمِطیُع  َها اْلَعْبُد الّصَ ّیُ

َ
ــالُم َعَلْیَک أ شهادت می دهیم:»الّسَ

ی اهلُل 
َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَحَســِن َواْلُحَســْیِن َصّل

َ
هلِلِّٰ َو ِلَرُســوِلِه َوأِل

ــالُم َعَلْیــَک َوَرْحَمــُة اهلِل َوَبَرکاُتــُه َوَمْغِفَرُتُه  َم، الّسَ
َ
َعَلْیِهْم َوَســّل

ــَک  ّنَ
َ
ْشــِهُد اهلَل أ

ُ
ْشــَهُد َوأ

َ
َوِرْضواُنــُه َو َعَلــٰی ُروِحــَک َوَبَدِنــَک، أ

وَن َواْلُمجاِهُدوَن ِفی َســِبیِل  َمَضْیَت َعَلــٰی َما َمضٰی ِبــِه اْلَبْدِرّیُ
اهلل؛ سالم بر تو ای بنده شایســته فرمان بر خدا و رسول خدا و 
امیرمؤمنان و حسن و حسین )درود خدا بر آنان باد(، سالم و 
رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانــش بر تو و بر روان و تن 
تو، شــهادت می دهم و خدا را شــاهد می گیرم که تو به همان 

مسیری رفتی که اهل بدر رفتند و در آن راه از دنیا گذشتند.«

     اخالق
یکــی از ابعــاد مهــم بصیــرت در زندگــی موحدانــه بصیــرت 
اخالقی اســت، بصیرتی که موجب می شــود انسان به خوبی 
مراحــل و مراتــب ســلوک اخالقــی را بشناســد و راه مبــارزه بــا 
آفت های پیش رو را به درســتی تحصیل کرده باشــد، ویژگی 
مهمی که از انســان، یک موحد اخالق مدار به جامعه عرضه 
گــر در هــر یــک از عرصه هــای مختلف  می کنــد، مؤمنی کــه ا
زندگــی اجتماعی خــواه اقتصــادی، باشــد یا سیاســی و حتی 
مبارزاتی اخالق را ســرلوحه رفتار اجتماعی خود قرار می دهد، 
کتورهای  گاهی مقدم بر ســایر فا در واقع ایــن نوع بصیرت و آ
موفقیــت اســت، در تبییــن و معرفــی ایــن ویژگــی در منابــع 
ْبَصُر 

َ
روایــی از امــام علــی؟ع؟ این چنیــن نقل شــده اســت: »أ

ْقَلــَع َعــْن ُذُنوِبــه ؛ بیناترین مردم 
َ
ْبَصــَر ُعُیوَبــُه َو أ

َ
ــاِس َمــْن أ الّنَ

کسی اســت که ببیند عیب هاى خود را و باز ایستد از گناهان 
خود«.  همین بصیرت تربیتی و اخالقی بود که از شــخصیت 
واال مقــام حضــرت عبــاس؟ع؟ انســانی متعبــد بــه آداب و 
اخالق اســالمی ســاخته بود، به طوری کــه او را بــه صداقت، 
وفاداری، نجابت و جلوه ای از عشق و ایثار، تبلور رادمردى، 
صفا و وقار، و تجّســم شجاعت و بســیاری از مکارم و فضایل 
اخالقی می شناســیم. به طوری که در زیارت نامه او ایشان را 

اِلُح« مورد خطاب قرار می دهیم. به »اْلَعْبُد الّصَ
 

گاهی سیاسی و اجتماعی      آ
بــه طــور قطــع و یقیــن یکــی از برجســته ترین خصوصیــات 
افــراد  ســایر  از  عبــاس؟ع؟  حضــرت  ممتــاز  ویژگی هــای  و 
نــگاه ژرف و بصیــرت سیاســی و انقالبــی اســت کــه موجــب 
شــد حضــرت در کنــار عناصــری همچــون بصیــرت دینــی و 
اخالقی نــگاه اجتماعــی و مســئولیت مدارانه ای بــه وظایف 
اجتماعی را در خود مشــاهده نمایــد. در واقع ســلوک و منش 
حضــرت عبــاس؟ع؟ تجلی گــر ایــن رهنمــود طالیــی امــام 
علی؟ع؟ در نهج البالغه نقل شــده اســت: »َحَمُلــوا َبَصاِئَرُهْم  
روى  از  جنگ هــا(  )در  زدنشــان  شمشــیر  ْســَیاِفِهم ؛ 

َ
أ َعَلــی  

بینائی بــود« همیــن بصیــرت سیاســی و اجتماعی بــود که از 
عباس؟ع؟ شــخصیتی والیت مداری و استکبارستیز ساخته 
بود، بصیرتــی که موجب شــد، نقشــه های شــوم دشــمن  در 
ارســال امان نامه هــای کذایــی نقش بــر آب شــود، و موجب 

عکس العمل شدت و قاطع حضرت در برابر دشمن شود. 
کــه  ایــن بصیــرت سیاســی و اجتمامــی موجــب شــده بــود 
حضرت ســکوت، بزدلی، بی طرفی و خنثی بــودن در جامعه 
را همچــون ســمی مهلــک در مســیر ســلوک عاشــورایی خــود 
مشــاهده کند و تــا آخرین قطــره خون والیــت مداری خــود را 
خ جهانیان بکشــد.  شــیخ صدوق در کتاب هــای األمالی  به ر
و خصــال از امــام ســجاد؟ع؟ روایــت کــرده اســت کــه: »امام 
زیــن العابدین؟ع؟ فرمــود: خداى عبــاس را رحمــت کند که 
کارى کــرد تا آنجــا که هر دو دســتش  از خود گذشــتگی و فــدا
بریده شــد خــداى تعالی بعــوض آنها دو بــال او را عطــا فرمود 
که با فرشــتگان بهشــت در پرواز اســت و عباس را نــزد خداى 
تعالی پایه اى اســت کــه همه شــهیدان در روز قیامــت آرزوى 

آن کنند«.    

به طور قطع و 
یقین یکی از 

ین  برجسته تر
خصوصیات 
و ویژگی های 

ممتاز حضرت 
عباس؟ع؟ از 

سایر افراد نگاه 
رف و بصیرت  ژ

سیاسی و انقالبی 
که موجب  است 

شد حضرت در 
کنار عناصری 

همچون بصیرت 
قی  دینی و اخال

نگاه اجتماعی و 
مسئولیت مدارانه 

ای به وظایف 
اجتماعی را در 
خود مشاهده 

نماید

     منظومه ای از بصیرت دینی
شــاه کلیــد ســبک زندگــی دینــی در ُکنــش رفتــاری حضــرت 
گاهــی ایــن یــار صدیــق و  عبــاس؟ع؟ ریشــه در بصیــرت و آ
باوفــای امــام حســین؟ع؟ دارد، عنصــر ارزشــمندی کــه اوج 
آن را می تــوان در ســلوک عاشــورایی حضــرت ابوالفضل؟ع؟ 
کتــور بســیار مهمــی کــه موجــب شــده بود  مشــاهده کــرد. فا
حضرت عبــاس؟ع؟ در عرصه هــای مختلف زندگــی فردی، 
سیاســی، اجتماعــی و دینــی بهترین مســیر را انتخــاب کرده 
و الگــوی خــوب زیســتن و زندگــی توحیــدی بــرای جامعــه 
اسالمی شناخته شــود، همین ویژگی موجب شــده بود که در 
منابع روایــی یک امــام معصــوم؟مهع؟ او را این چنیــن معرفی 
ــُه قــاَل؛ قــاَل  ــِل بــِن ُعَمــَر أّنَ و توصیــف نمایــد: »َعــِن الُمَفّضَ
َنا الَعّباُس بــُن َعِلّیٍ  ــٍد؟مهع؟: کاَن َعّمُ الّصاِدُق َجعَفــُر بــُن ُمَحّمَ
ناِفَذ الَبصیــَرِة، َصلــَب اإِلیماِن، جاَهــَد َمَع أبی َعبــِداهلِل و أبلی 
َبالًء َحَســنًا،..؛ شــیخ ابو نصــر بخــارى، از ُمَفّضل بــن عمر، از 
جعفر بن محّمد صــادق؟ع؟، روایت کرده اســت کــه فرمود: 
»عموی مــان عّبــاس بــن علــی؟ع؟، تیزبیــن بــود و ایمانــی 
اســتوار داشــت. همراه اباعبداهلل؟ع؟ جنگیــد و آزمونی نیکو 
داد و به شهادت رسید.« یکی از ابعاد مهم بصیرت در زندگی 
موحدانه بصیرت اخالقی است، بصیرتی که موجب می شود 
انســان به خوبی مراحل و مراتب ســلوک اخالقی را بشناسد و 
راه مبــارزه با آفت هــای پیــش رو را به درســتی تحصیل کرده 
باشــد، ویژگی مهمی که از انســان، یک موحد اخالق مدار به 

جامعه عرضه می کند.

هرچند همه  اصحــاب و یــاران امام حســین؟ع؟ همچون ســتاره های پرفــروغ تاریخ 
بشریت نام و آوازه شان تا عرش الهی پیچیده و نور افشانی وجودشان حیات مادی را 
در برگرفته اســت، ولی با این وجود در میان این یاران صدیق و باوفای ســرور و ســاالر شهیدان 
شــخصی ممتاز و شــاخص وجود دارد کــه عطر وجــود او و ســبک زندگی الهــی و قرآنــی او مایع 
هدایت و دســتگیری از افراد فراوانی در طول تاریخ شده اســت، نام و آوازه این شهید واال مقام 
گر بیشتر از حضرات  در قلب های بسیاری از شیعیان و پیروان خاندان عصمت و طهارت؟مهع؟ ا
معصومیــن؟مهع؟ نباشــد کمتر نیســت، شــخصیت الهــی کــه او را با نــام قمــر منیر بنی هاشــیم 
می شناســیم. در این نوشتار ســعی داریم به خوشه ای از خرمن ســبک زندگی این یار صدیق و 

ممتاز امام حسین؟ع؟ اشاره کنیم.
 

     اصول سبک زندگی دینی 
نوعا در جامعه اســالمی با افراد دین مدار، عالم و اخالقی فراوانی مواجه می شویم که علی رغم 
داشــتن شــاخص های خوب اخالقی، صالحیت برگزیده شــدن برای چــراغ راه زندگــی دینی را 
کتورهای زندگی انقالبی و مجاهدانه داشته  که این افراد فاصله هزار فرسخی با فا ندارند؛ چرا
کتورهای تمدن نوین اسالمی نزدیک  و نمی توانند انسان را به آرمان های مقدس اسالمی و فا
نمایند، در این بین قمر منیر بنی هاشــم؟ع؟ این شــخصیت ممتاز و موحد تاریخ اسالم دارای 
شــاخص های زندگــی مؤمنانه ای اســت کــه انســان را از دایــره  دین  مــداری ســکوالر و منزوی 

نجات داده و راه و  رسم صحیح را به انسان نشان می دهد.

بصیرت از  منظومه ای 

شاه کلید سبک زندگی دینی 
در ُکنش  رفتاری حضرت عباس؟ع؟
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نیایش هــای عارفانــه و عاشــقانه را در پیــش روی همــگان 
قرار داده اســت. راز دســت  یابی به آرامش را منابع روایی این 
چنین از امام ســجاد؟ع؟ نقل کرده اند: »ِالهی... َفال َتْطَمِئّنُ 
َک؛  فــوُس ِااّل ِعْنــَد ُرْؤیــا َک َو الَتْســُکُن الّنُ اْلُقلــوُب ِااّل ِبِذْکــرا
خداونــدا، دل هــا جز بــا یــاد تــو آرام نمی گیــرد و جان هــا جز با 

دیدن تو، به آرامش نمی رسد.«
 

      چشم زیبا بین و هنر شمردن نعمت ها  
یکی از علــل و عواملی که در زندگی مــادی و معنوی می تواند 
حس رضایتمندی و آرامش واقعی را برای انســان به ارمغان 
آورد، برخــورداری از چشــم زیبابین اســت. چشــم زیبــا بینی 
که عالوه بر دیــدن خدای متعــال توانایی شــمردن نعمت ها 
کــرده اســت را  کــه در حیــات مــادی قســمت او  و امکاناتــی 
کــه در منظومــه  نیــز داشــته باشــد. موضــوع بســیار مهمــی 
اخــالق اســالمی بیشــتر آن را بــا عنــوان شــکرگزاری در زندگی 
گر انســان ها در زندگی دنیوی و مادی به جای  می شناسند. ا
اینکــه در خلــوت و جلوت به دنبــال کمبودها و کاســتی های 
مــادی خــود باشــند، دقایقــی را صــرف شــمردن و دیــدن 
نعمت های فراوان و شگفت انگیز خدای متعال می کردند به 
طور قطع و یقین حالشان به طور جدی تغییر کرده و آرامش، 

سایه زیبای خود را بر زندگی آنها می گستراند.
براســاس اندیشــه قرآنی، کفران نعمت و ناشکری چیزی جز 
نغمت و محروم شــدن از رحمت الهــی را به دنبال نــدارد و در 
طرف مقابل این روح شــکر گزاری اســت که می توانــد دامنه 
َن 

ّ
َذ

َ
امنیــت و آرامــش را در زندگی انســانی بگســتراند. »َوِإْذ َتــأ

ُکــْم َوَلِئْن َکَفْرُتْم ِإَنّ َعَذاِبی َلَشــِدیٌد؛  ِزیَدَنّ
َ
ُکْم َلِئْن َشــَکْرُتْم أَل َرُبّ

و )همچنیــن به خاطــر بیاورید( هنگامــی را کــه پروردگارتان 
گر شــکرگزاری کنید، )نعمت خود را( بر شما  اعالم داشــت: »ا

گر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!« خواهم افزود؛ و ا
 

     تقویت چشم زیبابین
هنر شــکر کردن و ســپاس گزاری در اندیشــه امام ســجاد؟ع؟ 
مرتبــه  باالتریــن  و  اولیــن  اســت.  مراتــب مختلفــی  دارای 
شــکرگزاری دیدن نعمت های خدای متعال اســت. موضوع 
بســیار مهمی که از لحاظ روحی و روانی می تواند تأثیر مثبتی 
که  بــر زندگــی و تقویــت آرامــش در زندگــی داشــته باشــد؛ چرا
دیــدن نعمت هــا و امکانــات روحیــه ســیاه نمایــی و تاریــک 
بینی را در زندگی حذف می نماید. مرتبه دیگر شــکرگزاری در 
خصوص ارتباط با هم نوعان اســت. بر اســاس اندیشــه امام 
ســجاد؟ع؟ انســان در روابــط اجتماعی نیــز باید ایــن روحیه 
و عنصــر را تقویــت نمایــد و همیــن موضــوع مــی توانــد تأثیــر 

مستقیمی بر آرامش و حس رضایت داشته باشد.
برای نمونه وقتی همسران در زندگی زناشــویی شاهد و ناظر 
تالش های همدیگر هســتند و در برابر آن تالش ها ناسپاســی 
کفــران نمی کننــد، ایــن موضــوع در روابــط آنهــا امنیــت و  و 
رضایت را گســترش می دهد. از این رو در منابــع روایی از امام 
ســجاد؟ع؟ در زمینه اهمیت اهتمام داشــتن به شــکرگزاری 
در روابــط مختلــف اجتماعــی ایــن چنیــن مــورد اشــاره قــرار 
گرفته اســت: امام ســجاد؟ع؟ می فرمایند: »حق کسی که به 

تو نیکــی کرده، این اســت کــه از او تشــکر کنی و نیکــی اش را 
بــه زبــان آورى و از او به خوبی یــاد کنی و میان خــود و خداى 
عزوجل برایــش خالصانه دعــا کنی، هرگاه چنیــن کردى بی 
گر روزى  گمان در پنهان و آشکار از او تشــکر کرده اى. سپس ا

توانستی نیکی او را جبران کنی، جبران کن.« 
 

     تقوا شاه کلید قلعه آرامش و رضایتمندی
 یکــی از محوری تریــن موضوعات و مســائلی کــه در فرهنگ 
کید فراوان شــده مســأله تقوا  قــرآن و اهل بیت؟مهع؟ بــه آن تأ
و پارســایی اســت. در واقع تقوا همچون شــاه کلیدی طالیی 
و منحصر به فرد اســت کــه بســیاری از درهای بســته را برای 
انســان باز می کند، به طور قطع و یقین شــاه کلیــد اصلی وارد 
شــدن در قلعه آرامش و راحتی تقوا و خویشــتن داری اســت. 
در واقع تقوا مهارت و توانایی اســت که مانع می شــود انسان 
ک و بحران آفرین گرفتار شود. نبود  در موقعیت های خطرنا
تقوا در زندگی موجب می شود انســان خود را به انواع و اقسام 
گناهان خانمان ســوز آلوده نموده و آثار ناخوشــایند دنیوی و 

اخروی دامن گیر او شود.
در خصــوص رابطــه تقــوا و دســت یابی بــه آرامــش و امنیــت 
در قــرآن کریم آیات مشــخصی وجــود دارد که رابطــه این دو 
ْهــَل اْلُقَرٰى 

َ
َنّ أ

َ
موضوع را بــا یکدیگــر روشــن می ســازد: »َوَلــْو أ

ْرِض؛ و 
َ
ــَماِء َواأْل َقــْوا َلَفَتْحَنــا َعَلْیِهــْم َبــَرَکاٍت ِمــَن الَسّ آَمُنــوا َواَتّ

گــر اهــل شــهرها و آبادی هــا، ایمــان می آوردند و تقوا پیشــه  ا
می کردنــد، بــرکات آســمان و زمیــن را بــر آنهــا می گشــودیم.« 
بر اســاس فرهنــگ و اندیشــه امــام ســجاد؟ع؟ تقــوا از چنان 
جایــگاه و منزلــت و اهمیتــی برخــوردار اســت که با وجــود آن 
که این تقوا اســت  هیچ کار کوچکــی بی اهمیت نیســت؛ چرا
کــه بــه کار افــراد غنــا و ارزش هــزار چنــدان می بخشــد: امــام 
سجاد)علیه  الســالم( در ایــن رابطــه اینگونــه می فرماینــد: 
ــُل.کارى که با   مــا ُیتَقّبَ

ُ
ــّل  َعَمٌل َمــَع َتْقــوى َو َکْیَف َیقـِ

ُ
»الَیِقــّل

تقوا همراه باشد اندک نیســت؛ چگونه آنچه مقبول خدا قرار 
گرفته، اندک محسوب شود.«

     کندن دندان حرص و طمع از زندگی
کم نیســتند افرادی که با وجود برخــورداری از انواع امکانات 
و غرق بــودن در دریــای نعمت های مــادی و دنیــوی باز هم 
احســاس ناخشــنودی و عــدم رضایــت از زندگــی دارنــد. این 
دســته افــراد نوعا دچــار حســرتی دامن گیر شــده و افســوس و 
ناراحتی تمــام زندگی آنهــا را تحت پوشــش قرار داده اســت. 
نــگاه منفــی و حســادت آمیــز آنها بــه مــال دیگران احســاس 
گر این  کمبود و نقــص را در زندگــی آنها تقویــت کرده اســت. ا
دســته افــراد بــه جــای افســوس و حســادت و طمع بــه مال و 
دارای مردم، نگاه توحیــدی و الهی را در زندگــی خود تقویت 
می کردند حتی با کمترین امکانــات و دارایی مادی و دنیوی 
احســاس رضایت، امنیت و آرامش را در زندگی خود مشاهده 
می کردنــد از ایــن رو در منابــع روایــی از امــام ســجاد؟ع؟ این 
ُه َقِد اجَتَمَع فی َقطِع 

َ
چنین نقل شــده اســت: »رأیُت الَخیَر ُکّل

َمِع َعّما فی أیدی الّنــاِس؛ همه خوبىها را در بریدن طمع از  الّطَ
آنچه در دست مردم است، دیدم.«    

 یکی از 
ین  محوری تر
موضوعات و 

که در  مسائلی 
فرهنگ قرآن و 

اهل بیت؟مهع؟ به 
کید فراوان  آن تأ

شده مسأله 
تقوا و پارسایی 
است. در واقع 

تقوا همچون شاه 
کلیدی طالیی 

و منحصر به فرد 
که بسیاری  است 

از درهای بسته 
را برای انسان باز 
می کند، به طور 

قطع و یقین شاه 
کلید اصلی وارد 

شدن در قلعه 
آرامش و راحتی 
تقوا و خویشتن 

داری است. 
در واقع تقوا 

مهارت و توانایی 
که مانع  است 
می شود انسان 

در موقعیت های 
ک و بحران  خطرنا
گرفتار شود ین  آفر

کم نیســتند افرادی کــه در فضای حقیقــی و مجازی بــا ارائه 
نســخه های انحرافــی و باطــل بــه دنبــال تجویــز داروهــای 
تقلبی برای مردم هســتند. نســخه های غیر معتبــری که نه 
تنها آرامش و حــس رضایتمندی را به جامعه انســانی تزریق 
نمی نمایــد، بلکــه در دراز مــدت مبانی و پــازل فکری افــراد را 
نیز دچار ســردرگمی و فروپاشــی می کنــد. بیش از 1400 ســال 
پیش خــدای متعــال خط بطالنــی بــر نســخه های انحرافی 
کشــیده و یگانه مســیر دســت  یابی به آرامش و حــال خوب را 
در آیــات وحیانــی خود ایــن چنین بر همگان روشــن ســاخته 
اَل ِبِذْکِر اهلَلِّ 

َ
، أ ِذیَن آَمُنــوا َوَتْطَمِئُنّ ُقُلوُبُهــْم ِبِذْکــِر اهلَلِّ

ّ
اســت: »اَل

َتْطَمِئــُنّ اْلُقُلوُب؛ آنها کســانی هســتند که ایمــان آورده اند، و 
گاه باشــید،  دل هایشــان به یاد خدا مطمئن )و آرام( اســت؛ آ

تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد!«
در فرهنگ و اندیشــه اســالمی یگانه راه رســیدن به آرامش و 
حســن رضایتمندی در حیات مادی، در رفتن به همسایگی 
خــدا و انــس گرفتــن بــا یگانــه معبــود عالــم هســتی و تقــرب 
جستن به او خالصه و معنا شده است. قرب به خدای متعال 
کسیر شفابخشی اســت که بسیاری از انســان های با زندگی  ا
مدرن و شــهری کم یــا بیــش از آن غافل شــده و بیشــتر درگیر 
روزمرگی هــا و رفــاه طلبی هــای مــادی و تجمل گرایی هــای 

شهری شده اند.
کی است که مسیر  امام سجاد؟ع؟ یکی از چهارده ستاره تابنا
صحیــح دســت یابــی بــه آرامــش و خوشــبختی را بــه جامعه 
بشــریت معرفــی کرده انــد. ایشــان بــه عنــوان بهترین اســوه 
که پیشتر  هدایت در این خصوص شــناخته شده اســت؛ چرا
ایشــان را بــا عبادت هــای باشــکوه و عاشــقانه می شناســند. 
امام رئوف و مهربانی کــه روش صحیح بندگی و انس گرفتن 
بــا محبــوب را بــه همــگان نشــان داده و گنجینــه طالیــی از 

تنها با یاد خدا 
آرامش می یابد دل ها 

راهکارهای دست  یابی به زندگی آرام در اندیشه امام سجاد؟ع؟

هنر شــکر کردن و ســپاس گزاری در اندیشــه امــام ســجاد؟ع؟ دارای مراتــب مختلفی 
اســت. اولین و باالتریــن مرتبه شــکرگزاری دیــدن نعمت هــای خدای متعال اســت. 
موضوع بسیار مهمی که از لحاظ روحی و روانی می تواند تأثیر مثبتی بر زندگی و تقویت آرامش 
در زندگی داشــته باشــد. با کمی دقت و تأمل در خصوص آمــال و آرزوی های جامعه بشــری با 
یک محور مشــترک آشــنا می شــویم، محــوری کــه همــه در حــول آن در نهــان خود بــه دنبال 
آرامــش، حســن رضایتمنــدی، خوشــبختی، کمــال و شــادی در زندگی هســتند. انســان نوعًا 
ح و دوری از هرگونــه ناراحتی و دلزدگی جســتجو می کند.  خوشــبختی واقعی را در شــادی و فر

ولی آیا واقعًا این چنین زندگی در حیات مادی و دنیوی قابل دست  یابی است؟
با رجوع به اندیشــه و ســبک زندگــی اهل بیــت)؟مهع؟( کــه در اوج قله هــای رضایت الهــی قرار 
گر مبانی فکری و عملی انســان  داشــته اند به خوبی می توان به ایــن موضوع اذعان داشــت، ا
در دایــره مغناطیــس قــرآن و اهل بیت)؟مهع؟( قرار داشــته باشــد رســیدن بــه این هــدف دور از 
ذهن نیســت. آنچه در این خصــوص اهمیت دارد این اســت که، انســان نگاه و تصــور خود را 
در خصوص دنیا و خوشــبختی که او را در نهایت به ســعادت واقعی رهنمون می سازد، اصالح 
نماید. برای دست  یابی به این مهم در سال روز میالد با ســعادت امام سجاد؟ع؟ تالش داریم 
کاوی اندیشــه و ســخنان به یادگار مانده از این امــام همام جویای این پرســش کلیدی و  با وا

اساسی باشیم.

     ثانیه های انس در همسایگی خدا
در دنیایی که همه انســان ها در آن به دنبال آرامش و زندگی رضایتمند و حال خوب هســتند، 
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گر مزاح نکرده باشــند- یعنی آنکه مــی آید می آید کــه دیگر غروب  گر راســت گفته باشــند و ا -ا
نکند. یعنی او هم تــا حاال در غربت بــوده در غروب بوده. حــاال دیگر می آید که غریب نباشــد. 
کار دنیا این جور اســت. من این جا غریب، تو آنجا غریب، او هم پشــت پــرده غیبتش غریب. 
گر می توانی وقتی آمد، کاری کن که غریب  چه کار به هم آشــفته ای اســت کار دنیا. باشــد تو ا
نباشد. خیلی هم کار خوبی است کارت. اما کار این دنیا همین غربت و غروب است. این دنیا 
چیز قشــنگ -نه که ندارد- کم دارد. چیز پایدار ندارد. چیز قشــنگ و پایدار مال آخرت است. 
همان خورشــیدی کــه از غرب می آیــد که بل کــه دیگر غــروب نکند اذا الشــمس کــورت دارد. 
دل بده به آن عالمی که همه خوشــگل ها جمع شــدند توش. آن عالم که ســوار یک بوی گل 
گر این کار را کردی، آن وقت هرچه آن عالم به تو نزدیک تر شد، بیش تر  می شوی و می روی. ا
کیف می کنــی. لب گور که رســیدی دهانت از خنده جمع نمی شــود. خوشــی هــم دارد. خنده 
هم دارد. کیف می کنی. می آیند توی گوشت تلقین بخوانند اشاره می کنی که بروید. این که 
شــما می خواهید با این صداهای انکرتــان بخوانید دارند بــا چه صداهای خوبــی توی گوش 

گر توانســتی  من می خوانند. بروید مزاحم نشــوید. آن وقت ا
مردم دار باشی شرط است. 

     گوسفند و چوپان
یک عــده یک گوشــه نشســته انــد منتظر. مــی پرســی اینجا 
نشســته اید دســت هــا تــان را زده ایــد زیرچانــه تان کــه چه؟ 
منتظر چی هســتید؟ می گویند ما منتظر چوپانیم. منتظریم 
بیایــد و ببردمــان. گوســفندیم. بگــو بــه شــان از ایــن خبرها 
نیســت. بگو به شــان که شــمایی که من می بینــم همه تان 
چوپانیــد. بگــو به شــان حواسشــان را جمــع کننــد. آن طرف 
پیچ صاحب گوســفندها نشســته ازشان حســاب و کتابش را 

می خواهد. از همه شان؛    

گر شهرت شهر است که بگرد و شهریارت را پیدا کن. باش  تو ا
گــر هم شــهریار نــدارد این شــهر که شــهر نیســت.  رفیق شــو. ا
خرابه اســت. برو یك جای آباد. خدا این همه جای آباد روی 
زمین قــرار داده. این شــهر، ســنگ و گل اســت، شــهر دل هم 
گر شهریار نداشته باشد  همین است. یك شهریار می خواهد. ا
خرابه اســت. نه که نداشــته باشــد. گاهــی شــهریارش را باید 

بگردی و پیدا کنی. دارد، بگرد و پیدایش کن.

     غروب، غربت، غریب
غــروب و غربــت از یــک جاســت. هرکــدام هم کــه باشــد، هر 
کدامــش کــه بیایــد آدم دلــش می گیــرد. غــرب هــم از همین 
جاست. این هم که می گویند آخر کار خورشید از غرب می آید 

یکی بود، یکی همیشه...
روایت غیبت منتظران و حضور امام شان

    شهریار  دل
هر کســی یك کســی می خواهد که غم خورش باشــد. برای مردم آب و آبادانــی بیاورد. 
شــب ها بگردد ببیند کی گرســنه اســت و کــی دیــوارش کوتاه. هر شــهری یــك یــاری دارد، یك 
گر شــهر شهریار نداشــته باشد که ســنگ روی سنگ بند نمی شــود. من جیب  شهریاری دارد. ا
تو را می زنــم تو از دیــوار من بــاال مــی روی. همه مان صبح تا شــب و شــب تــا صبــح کاله هم راه 
برمی داریم. شهری که شــهریار ندارد قلعه است. خرابه است. هر چه هســت شهر نیست. حاال 

کوروش علیانی
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بخش سـبک زندگی این شـماره از مجله مهر و ماه به مشـكالتی که زندگی 
دارد.  اختصـاص  کـرده  مـا تحمیـل  بـه  روزهـا  ایـن  ماشـینی  امـا  پیشـرفته 
راهكارهـای جلوگیـری از فراموشـی، دغدغـه انتخـاب دوسـت نوجوانـان و 
کـه در ایـن بخـش  کـودکان بدغـذا از جملـه موضوعاتـی اسـت  کنارآمـدن بـا 

زندگی سالممی خوانیـد.

 44

مشارکت به جای دستور
کودکان و ارتباط اجتماعی
یی و کاهش سرفه با گیاهان دار

ماه شعبان 
منه از دست قدح!

ماه شعبان را باید ماهی آراسته به اخالق نبوی 
تفســیر نمــود. ماهــی کــه در روایــات صراحتا به 
کــرام و اطعــام یتیــم،  نبــی مکــرم اســالم تعلــق دارد و ا
عیادت مریض، تشییع جنازه و درود و صلوات بر محمد 
بــه  رســاندن  یــاری  از  گوشــه ای  طاهرینــش  آل  و 
خاتم االنبیاء محسوب می شود. شب و روز ماه شعبان با 
عبــادت پیغمبر؟ص؟ زینــت گرفــت، یعنی ســنت او و عــادت مســتمر او این بــود که 
شب ها را زنده  می داشت و روزها را روزه می گرفت، و لذا این پیامبر است که این ماه 

را ماه رحمت کرده است.
در فرازهایی از صلوات شعبانیه امام ســجاد؟ع؟ بندگان از درگاه خداوند همراهی و 
تبعیت از وجود مبارک پیامبر رحمــت؟ص؟ را می خواهند، در همیــن دعای نورانی، 
وجود مبــارک امام ســجاد؟ع؟ به ما آموخت کــه بگوییم خدایــا اوال ما را همــراه و در 
کنار پیامبر قرار بده، ثانیا نبوت، رسالت و وحی او را برای من یک طریق باز قرار بده 

گر بخواهم آن را بپیمایم هیچ کسی مزاحم من نباشد. که من ا
در صلــوات شــعبانیه، انســان خــود را در ســایه رحمــت بی انتهایی که خــدا نصیب 
پیامبر می کند مشــمول ادعیه ِســعه رحمت ذات اقدس الهی می نماید. در این دعا 
به خداوند عــرض می کنیم که پیامبر؟ص؟ را شــفیع ما قرار بــده؛ »َواْجَعْلُه لی  َشــفیعًا 
عًا َوَطریقــًا ِاَلیــک َمهیعــًا«، در ایــن جملــه حضــرت ســجاد؟ع؟ به خــدا عرض 

َ
ُمَشــّف

می کنــد: خدایا ایــن ماه مــاه پیامبــر و صدر و ذیــل این مــاه، رحمت اســت و رحمت 
بودِن صدر و ذیل این ماه برای این اســت که نبی رحمت شــب ها را بــه نماز و روزها 
را به روزه می گذرانــد. یعنی این زمان را ایــن متزمن پربرکت کــرد، همان طوری که 

مکان را این متمکن پربرکت می کند.
گر کســی واقعًا  خدمت به وحــی و نبوت بهترین راه رســیدن به مقصد الهی اســت، ا
در خدمــت وحی و نبوت بود این شــخص یــک طریق مهیعــه و راحــت دارد، که نه 
کرده مشــکلی داشــت این راه  گر خدای نا بیراهه مــی رود نه راه کســی را می بنــدد و ا
بسته می شود و این راِه بسته به مقصد نمی رسد همان که فرمود: »َفُهْم ِفی َریِبِهْم 
گر انســان وارد یک طریق مهیعه  ُدوَن«؛ شــک و تردید باعث عجز است، ولی ا یَتَرّدَ

شد مرتب بدون مزاحمت به مقصد می رسد.
این دعاهــای ماه رجب و شــعبان برای آن اســت که انســان را هم شایســته کند که 
مهمان خدا شــود هم شایســته کند که مهماندار خدا شــود؛ در این معامله ســود کال 
مال انسان است چون گاهی خدای ســبحان مبایعه می کند خرید و فروش می کند 
و با انســان گفتگو دارد چه اینکه در مناجات شــعبانیه همین است. اما خدا مهمان 
ما باشــد یعنی چه؟ ما چه داریــم که او را مهمــان کنیم یک و چه وقــت او مهمان ما 
می شود دو!؟ این در حدیث قدسی آمده است که »انا عند المنکسرة قلوبهم« یعنی 
خدای سبحان مهمان دل های شکسته است و آن انکســار را آن فقر را آن خضوع را 
آن خشوع را آن بندگی خالص را خدا می پذیرد این »انا عند المنکسرة قلوبهم« جزء 

مصادیق مهمان شدن خدا نسبت به دل ها است.
کــه شــبش، روزش، ســحرش، بین  الطلوعینــش، صبحــش،  ایــن ماهــی اســت 
ْحَمِة  ذی  َحَفْفَتُه ِمْنــک ِبالّرَ

َ
عصرش، ظهرش محفوف به رحمت اســت »َشــْعباُن اّل

گــر چیــزی را آدم بپیچــد ایــن از هر طــرف پوشــیده و پیچیــده رحمت  ْضــواِن« ا َوالّرِ
اســت. در همین صلوات عندالــزوال می خوانیم و وجود مبارک امام ســجاد؟ع؟ به 
ما آموخت این ماه محفوف به رحمت اســت پیچیده اســت به رحمــت؛ از هر طرف 
یک رحمت اســت صبحش رحمــت، عصرش رحمــت، ظهرش رحمت، ســحرش 
رحمت ماه شــعبان تقریبًا نشانه بســط اســت گرچه ماه رجب ماه پربرکت است آن 
با قبض همراه است این با بسط همراه اســت؛ آثار رحمت در این شهر هست خیلی 
هم نمانده به ماه مبارک رمضان طرزی خودمان را در ایــن ایام آماده کنیم که خدا 

ما را به عنوان مهمانی بپذیرد.
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد    

درباره صلوات شعبانیه امام سجاد؟ع؟

آیت اهلل العظمی جوادی آملی



زندگی سالم

4647  مشاره  31      اسفند  1400اسفند  1400     مشاره  31

زندگیسالم

     یادداشت کردن
برای افزایش تمرکز ســالخوردگان می توانند وظایف، قرارها و 
سایر رویدادها را در یک دفترچه یادداشت، تقویم یا برنامه ریز 
الکترونیکی بنویسند. حتی در صورت امکان هنگام نوشتن، 
هر مــورد را بــا صــدای بلند تکــرار کنند تــا بــه مانــدگاری آن در 
حافظه کمک شــود. لیست کارهای انجام شــده را نگه دارند 

و مواردی را که تکمیل کرده اند بررسی کنند.

     مدیریت بیماری های مزمن
 توصیه های درمانی پزشــک ســالمند را برای شرایط پزشکی 
ماننــد افســردگی، فشــار خــون بــاال، کلســترول بــاال، دیابت، 
چاقــی و کــم شــنوایی دنبــال کنیــد. هــر چــه بیشــتر مراقــب 
ســالمند باشــید، احتماال حافظــه او بهتــر خواهد بــود. عالوه 
بــر ایــن داروهــای او را به طــور منظــم با پزشــک مــرور کنید. 
گاهی  داروهای مختلف می توانند بر حافظه تاثیر بگذارند. آ
از تاثیر داروها در کوتــاه و بلند مدت می تواند فرد را به ســمت 
اجــرای روش تقویــت حافظه ســالمندان ببرد تا از مشــکالت 

آینده پیشگیری کند.

     رژیم غذایی و تغذیه مناسب
ســالمت حافظه در سالمندان ارتباط مســتقیمی با نوع خورد 
کشــان دارد. رژیــم غذایــی حــاوی غذاهــای تــازه و  و خورا
فرآوری شــده برای مغز مناســب هســتند. مصــرف غذاهایی 
که قند کم و چربی های ســالم زیادی مانند اسیدهای چرب 
امگا3، روغــن ماهی، روغــن زیتون فوق بکــر و روغن نارگیل 
دارد، بــرای مغــز بهتریــن اســت. مطالعــات بالینــی در واقــع 
نشــان داده اســت کــه ســبزیجات تــازه می توانند بــه تقویت 
حافظه کمــک کننــد. کرفــس، کلم بروکلی و گل کلــم حاوی 
کســیدآن هایی هســتند کــه از ســالمت مغــز محافظت  آنتی ا
می کننــد و در واقــع ممکــن اســت تولیــد ســلول های جدیــد 
مغز را تحریک کننــد. ادویه هایی چــون دارچیــن و کاری به 
بهبود حافظه کمک می کنند، همچنین چای نعناع حافظه 
طوالنی مدت و فعال را بهبود می بخشد. مصرف شکالت اما 

باعث تقویت حافظه و پردازش اطالعات بصری می شود. 

     ورزش کردن
فعالیــت هــوازی و تمرینــات مقاومتــی می توانــد قــدرت و 
حافظــه مغــز را در افراد بــاالی 50 ســال افزایش دهــد. ورزش 
باعــث بهبــود جریــان خــون در مغــز می شــود کــه می دانیــم 
عملکــرد شــناختی را افزایــش می دهــد. یــک تمریــن خــوب 
در واقــع می تواند ســلول های عصبی را برای تکثیــر و تقویت 
عملکرد آنها تشــویق کند. پزشــکان توصیه می کنند حداقل 
ســه بــار در هفتــه ورزش کنیــد. بــا پیــاده روی 20 دقیقــه ای 

شروع کنید و آرام آرام استقامت ایجاد کنید.

     خواب کامل و آرام 
دانشــمندان می گویند هنــگام خواب بــدن ما اطالعــات تازه 

یه خاطر نمی آوریــم قبل از ترک خانه شــعله اجاق را خامــوش کرده ایم یا نــه! یادمان 
نیست در ماشین را قفل کرده ایم یا نه! فراموشی می تواند در هر سنی برای افراد پدید 
بیاید. اما سالمندان گاه  و  بی گاه موارد بسیاری را فراموش می کنند. با این حال از دست دادن 
گرچه هیچ ضمانتی در مورد  حافظه در سالمندان چیزی نیست که از کنار آن ســاده بگذریم. ا
جلوگیــری بــرای از دســت دادن حافظــه وجــود نــدارد؛ امــا برخــی فعالیت هــا ممکن اســت به 
ســالخوردگان کمک کند تا کنترل این موضوع را در دســت بگیرند. رژیــم غذایی ضعیف، کم 
کافــی و اســترس باعــث آســیب بــه ســالمت مغــز می شــود. در ادامــه برخــی  خوابــی، ورزش نا

راهکارهای تقویت حافظه، مناسب سالمندان را آورده ایم. 

گرفتن مجال از فراموشی 
در دوران سالمندی

مهارت هایی برای کنترل یک بیماری دردناک

به دســت آمــده را بهینــه و یکپارچه کــرده و آنهــا را در حافظه 
ذخیــره می کنــد. بزرگســاالن بــرای داشــتن بهترین ســالمت 
جسمی و روحی به 7 تا 9 ساعت خواب در شب نیاز دارند. در 
طرف دیگر یک شب محرومیت از خواب )فقط چهار تا شش 
ســاعت خواب( می تواند بــر توانایی مــا برای تفکر روشــن در 
روز بعد تاثیر بگذارد. محرومیت از خــواب و بیماری آلزایمر با 
هم ارتباط دارند. بدون شــک به انــدازه و آرام خوابیدن یک 

روش تقویت حافظه سالمندان است.

     بازی های فکری و تقویت حافظه
همان طــور کــه ماهیچه هــا بــا فعالیــت بدنــی و ورزش قــوی 
می شــوند، حافظه و مهارت های شــناختی نیز بــا بازی های 
گــر ما مغز خود را  فکری و تقویــت حافظه این کار را می کنند. ا
با اطالعات جدید تحریک و به چالش نکشیم در نهایت این 
اندام حیاتی تخریب می شود. با ارائه محرک مناسب به مغز 
می توانید با از دســت دادن حافظه مقابله کنیــد. بازی های 
مغزی برای ســالمندان سالمت شــناختی و تقویت حافظه را 
فراهم می کند. وب ســایت های زیادی بــه بازی های مغزی 
اختصــاص داده شــده اند، امــا ســالمند می تواند هــر روز یک 
جــدول کلمــات متقاطــع یا ســودوکو حــل کنــد. تقریبــا همه 

روزنامه ها پر از معماهای مغزی هستند.

     مطالعه مستمر
خواندن یکــی از ســاده ترین راه ها بــرای تحریک مغز اســت. 
مطالعــه می توانــد جالــب، لذت بخــش و آموزنــده باشــد و 
مســتلزم اتصال نقاط یــک داســتان و روایت در ذهن اســت. 
تحقیقاتــی نشــان داده اســت کــه خوانــدن ممکن اســت به 
افزایش طول عمر کمک کند. امروزه خواندن مطالب تنها با 
یک کلیک امکان پذیر است. مجالت، روزنامه ها و کتاب ها 
از طریــق دســتگاه دیجیتالــی یــا رایانــه شــما قابل دسترســی 
هستند. خیلی ها هنوز ترجیح می دهند یک کتاب و روزنامه 
در دســت داشــته باشــند. امــا صــرف نظــر از نحــوه مطالعــه، 
ایــن کار را بایــد در برنامــه روزانه افــراد ســالمند قــرار داد. آنها 
باید عادت کننــد آنچه را کــه خوانده اند هــر روز بــا خانواده و 
ک بگذارند تا به تنظیم بانک حافظه  دوستان خود به اشترا

کمک کند. 

     یادگیری یک مهارت جدید
آموزش نواختن یک ساز موســیقی، نقاشی یا یک هنر دستی 
از دیگر راه کارهاست. ســالمند می تواند در کالس هنر آنالین 
شرکت کند و یاد بگیرد که با بوم و رنگ های آبرنگ کار کند. 
دوره ای را در زمینــه عکاســی دیجیتــال یــا ســایر زمینه های 
هنری مــورد عالقه خــود طــی کند. تحریــک شــناختی برای 
یــک مغــز ســالم و بهبــود حافظــه بســیار مهم اســت. ســوزن 
نکتــه  آموخــت.  می تــوان  را  نجــاری  و  بافندگــی  دوزی، 
اصلی این اســت، فعالیتی را پیــدا کنید که برای فرد ســالمند 

هیجان انگیز و لذت بخش باشد. 

     کسب آرامش و دوری از استرس و آشفتگی
یادگیــری آرامش و مدیتیشــن روش های بالینی بــرای بهبود 
حافظه هســتند. وقتی آرام هســتیم، واضح تر فکــر می کنیم، 
اطالعات را بهتر حفــظ می کنیم و بیشــتر به خاطــر می آوریم. 
وقتــی اســترس داریم بیشــتر فراموشــکار می شــویم و اشــتباه 
می کنیــم. آرام بــودن باعــث شــفافیت ذهنــی می شــود. تنها 
گاهی یــا یوگای مالیــم در روز تاثیر  25 دقیقــه تمرینات ذهن آ
مثبتی بر خلق وخــو و تقویت عملکــرد مغــز دارد. یک مطالعه 
نشان داده است که مدیتیشن روزانه، قسمتی از مغز را تقویت 

می کند که مسئول تصمیم گیری، توجه و حافظه است.

     برقراری تعامل اجتماعی مستمر
تعامــالت اجتماعی مفیــد از دیگر مواردی اســت کــه از ایجاد 
فراموشی در سالمندان جلوگیری می کند. وقتی افراد به طور 
منظم در فعالیت های اجتماعی شــرکت می کنند و مکالمات 
محرکی دارند، احتمال ابتال به افســردگی و زوال عقل در آنها 
کمتر اســت. از عزیــزان خود بخواهیــد که وقت خــود را با هم 
بگذرانند یا در صورت دور بودن با آنها تماس بگیرید. بدانید 
کــه چــه فعالیت هایــی را در اجتمــاع یــا گــروه مذهبــی انجام 
می دهند. حفــظ ایــن ارتباطــات یکــی از موثرتریــن روش ها 

برای باال نگه داشتن روحیه و کارکرد ذهن است.

     دوری از استرس
اســترس را تحــت کنتــرل داشــته باشــید، اســترس مزمن به 
ویژه با افزایش ســن می تواند ذهن و بدن را به خطر بیندازد. 
گرچه رهایی از نگرانی ها، ترس ها یا مســئولیت ها همیشــه  ا
آســان نیســت؛ اما ایــن مهم اســت کــه هــر روز زمانــی را برای 
اســتراحت و تفکــر اختصــاص دهیــد. مدیتیشــن، ورزش یــا 
گذرانــدن وقت با یک حیــوان خانگی باعث می شــود که فرد 
احســاس راحتــی کنــد. انجــام اقدامات فعــال بــرای کاهش 
اســترس به ســالمند در دفع افســردگی و ســایر موارد ســالمت 
کمــک می کنــد. اســتفاده از تمامــی حــواس، روش  روانــی 
تقویــت حافظه ســالمندان هرچــه از حــواس بیشــتری برای 
یادگیری چیزی اســتفاده کنیــد، فضای بیشــتری از مغز را در 

حفظ حافظه دخیل خواهید کرد. 

     خودباوری
خودتــان را باور کنید، داســتان ها و روایت هــای غیرعلمی  که 
در مورد پیــری وجود دارنــد می توانند به از بیــن رفتن حافظه 
گر بدانید که دانش آموزان میانسال  کمک کنند. جالب است ا
و مســن تر وقتــی در معــرض کلیشــه های منفــی پیــر شــدن و 
حافظه قرار می گیرند در کارهــای حافظه بدتر عمل می کنند. 
اما هنگامــی کــه پیام ها در مــورد حفــظ حافظه در ســنین باال 
گر سالمند اعتقاد دارد  مثبت هستند، عملکرد بهتری دارند. ا
که می تواند پیشرفت کند و این باور را به عمل تبدیل می کند، 
شانس بیشتری برای تقویت ذهن خود دارد. این خودباوری 

ارتقاء عملکرد حافظه او را در پی دارد.    

فراموشی می تواند 
در هر سنی برای 
افراد پدید بیاید. 

اما سالمندان 
گاه  و  بی گاه 

موارد بسیاری 
را فراموش 

می کنند. با این 
حال از دست 
دادن حافظه 
در سالمندان 

که  چیزی نیست 
کنار آن ساده  از 
گرچه  یم. ا بگذر
هیچ ضمانتی در 

مورد جلوگیری 
برای از دست 
دادن حافظه 

وجود ندارد؛ اما 
برخی فعالیت ها 

ممکن است 
به سالخوردگان 

کند  کمک 
کنترل این  تا 
موضوع را در 

دست بگیرند



زندگی سالم

4849  مشاره  31      اسفند  1400اسفند  1400     مشاره  31

زندگیسالم

کــم  کــودک می توانــد عامــل  کــه بــا ســرایت بــه  اضطرابــی 
ک تر شــدنش شــود. بــرای حل این مشــکل بایــد توجه  خورا
داشت که از کودکان نمی شــود انتظار داشت مثل بزرگساالن 
به آرامی ســر سفره بنشــینند و با اشــتها غذاهای مفید حاوی 
بازیگوشــی،  بخورنــد.  را  گوشــت  و  حبوبــات  ســبزیجات، 
و  هولــه  هلــه  عامیانــه  اصطــالح  بــه  یــا  تنقــالت  خــوردن 
کی هایی که برای آنها خوشمزه تر است باعث می شود،  خورا
عالقه، میــل و توجه شــان به غذا نباشــد یــا اشــتهایی به غذا 

نداشته باشند.

     توجه به شکل، رنگ و طعم غذا
بــا توجه بــه آنچه گفته شــد، بــرای حل ایــن مشــکل باید به 
دنبال روش هایی برای تشــویق خردســاالن به غــذا خوردن 
باشــیم. ظاهر، رنگ و طعم غــذا و آزادی کودک بــرای بازی 
کی هــا یکــی از مــواردی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه  بــا خورا
گاه نیســت و  شــود. مثال کــودک از خــواص پرشــمار گل کلم آ
کمتر پیش می آید که خردســاالن چنین سبزیجاتی را دوست 
داشته باشند. اما وقتی با سبزیجات بازی می کنند و آنها را با 
دستان شان خرد یا تکه تکه می کنند، ممکن است خودشان 
کی ها را در حین بازی بخورند. از ســوی دیگر ظاهر  این خورا
غذا هم بــرای بچه ها خیلی جذاب اســت. مثال ممکن اســت 
گر گوشت پخته شده  فرزند کوچک شما گوشت نخورد، اما ا
را بــه ســیخ های کوچــک چوبــی بزنید تــا با آنهــا بــازی کند و 
خودش گوشــت ها را از ســیخ دربیاورد، با میل بیشتری آن را 

بخورد.

     اولین تجربه چشیدن
به یاد داشته باشــید که کودکان زیر پنج ســال برای اولین بار 
است که با خیلی از غذاها رو به  رو می شوند. پس نمی توان از 
آنها انتظار داشــت در اولین مواجهه با یک غــذا و در حالی که 

طعم آن را نمی دانند، از آن غذا با آغوش باز استقبال کنند.

     پویایی و بازیگوشی کودک 
از طرفــی کــودکان زود از یــک جــا نشســتن خســته می شــوند 
و می تــوان گفــت حوصلــه آن را ندارند کــه 10 یــا 15 دقیقه به 
طور مداوم بنشــینند و غذا بخورند. در واقــع کودک کنجکاو 
و بازیگــوش اســت و می خواهــد اندکی بعــد از نشســتن و غذا 
خوردن، به بــازی خود برگــردد یا بلند شــود و به جســتجوی 
محیط اطرافش بپردازد. در این حالت راه حل این اســت که 
گر خواست بعد از  صبور باشــید و غذای کودک را نگه دارید تا ا
جمع شدن ســفره یا میز غذا دوباره به غذا خوردن خود ادامه 

دهد، بتواند غذایش را بخورد. 

     در دسترس بودن ظرف غذا
موضوع دیگــری که بــرای تغذیه کودکان بــد غذا  بایــد به آن 
توجه کنید این است که خردساالن باید در زمان غذا خوردن، 
راحت بوده و غذا نزدیک و در دسترس آنها باشد. برای تغذیه 
کــی بریزیــد زیــرا  کــودکان بــد غــذا در ظــروف پالســتیکی خورا
ظروف چینی یا شیشه ای یا سفالی در صورت شکستن عالوه 

کــه  کــودکان بــد غــذا، معضــل حــدود 20 درصــد از پــدر و مادرهایــی اســت  تغذیــه 
کی کودکان ممکن است به دلیل  کودک شان ســنین 2 تا 5 ســال دارد. گاهی کم خورا
خستگی از بازی یا اضطراب باشد که بیشتر در شب اتفاق می افتد و ممکن در روز هم باشد. در 

ادامه راه کارهایی برای حل این مشکل آورده ایم.

      تغذیه کودکان بد غذا
یک پنجــم والدینی که کودک خود را از شــیر گرفته اند با مشــکل کــم غذایی یا بــد غذایی آنها 
مواجه هســتند. مشــکلی که گاه تــا زمان پیش دبســتانی کــودک ادامــه دارد. دغدغــه ذهنی 
کــودکان، گاهــی باعــث ایجــاد اضطــراب در ایشــان می شــود؛  والدیــن در خصــوص تغذیــه 

یگوش؟ بدغذا یا باز
بر خطرات جســمی برای کودک، تاثیر نامناســب روی روحیه راهکارهایی برای رفع مشکل تغذیه کودکان

او دارد و باعث کالفگی پدر و مادر نیز می شود. 

     توجه به ذائقه کودک
بســیاری از والدین شــاهد غذا نخوردن فرزندشان بوده اند، 
زیــرا اغلــب غذایی کــه بــرای ناهار یــا شــام تهیه می شــود بر 
اســاس ذائقه بزرگســاالن اســت و بــه ســلیقه کــودکان در آن 
توجه چندانی نشــده اســت. بــا این وجــود در بیشــتر مواقع، 
گرســنگی کــودک را وادار می کنــد تــا پــس از چنــد ســاعت غر 
زدن، به ســر میز برگردد تــا نخود یا لوبیا ســبز را که حاال ســرد 
گــر ایــن مــدت بیشــتر از آن طول  شــده اســت، بخــورد. امــا ا
بکشــد چه؟ برای کودکان در حال رشــد، مناسب نیست که 
برای مــدت طوالنــی از خــوردن غــذا خــودداری کننــد. پس 
جنــگ قــدرت والدیــن و فرزنــد را کنــار بگذاریــد و بــه جــای 
اســتفاده از تهدیــد و تطمیــع بــه ذائقه کــودک خــود همانند 

دیگر اعضای خانواده توجه کنید.

     حذف عواملی که حواس کودک را پرت می کند
برای تغذیه کودکان بد غذا حذف عواملی که حواس کودک 
را از غذا خــوردن پرت می کنند نیز مهم اســت. بازی با تبلت، 
تلفن های هوشمند و تماشای تلویزیون در طول وعده های 
غذایــی می توانــد باعــث شــود کــودک عالقه خــود را بــه غذا 
گرچه ممکن اســت همه این موارد  خوردن از دســت بدهد. ا
کت و مشــغول نگه داشــتن آنها به نظر برسد،  راهی برای ســا
اما بهتر است اســتفاده از وســایل الکترونیکی و ســایر عوامل 
کنیــد. شــما  حواس پرتــی را هنــگام غــذا خــوردن محــدود 
می توانید بــا کنار گذاشــتن تلفــن همراه خــود در هنــگام غذا 
خوردن، برای کودک تان الگو شوید. با تمرکز بر غذا، مکالمه 
و پیونــد خانوادگــی، ممکن اســت غذا خــوردن بــرای کودک 
شما آسان تر و دلچسب تر باشد. همچنین مطمئن شوید که 
محل غذا خوردن آرام اســت و همه فضایی برای لذت بردن 
از غذای خود دارند. صندلی مناسبی را برای کودک تان پیدا 

کنید تا پشت میز راحت باشد. 

     توجه به تعداد وعده  و میزان غذا
وعده هــای غذایــی مناســب ســرو کنیــد شــاید مشــکل ایــن 
کــودک شــما از خــوردن یــک نــوع غــذا امتنــاع  کــه  نیســت 
می کند، بلکه او از خــوردن تمام غذاهای موجود در بشــقاب 
خود امتناع می کند. به یاد داشــته باشــید، کودکان به اندازه 
گر غذای بیش از حد  بزرگساالن به غذا نیاز ندارند. بنابراین ا
تــوی بشقاب شــان بگذاریــد، ممکن اســت غذا تمام نشــود. 
ک هســتند،  ایــن امر بــه ایــن دلیل نیســت کــه آنهــا بد خــورا
بلکه بــه ایــن دلیل اســت کــه ســیر شــده اند. ســعی کنیــد در 
کــی را  تغذیــه کــودکان بــد غــذا قســمت کوچک تــری از خورا
جلــوی خردســال خــود قــرار دهیــد. آنهــا همیشــه می توانند 
برای بــار دوم بخواهند که بشــقاب را پر کنیــد. همچنین به 
یاد داشته باشــید که ممکن است گرسنه نباشــند. کودکان، 
به  ویــژه خردســاالن، می تواننــد در طول یــک روز یــا حتی در 
طی چنــد روز تــا هفته هــا نوســانات زیــادی در اشــتهای خود 

داشــته باشــند. الزم نیســت کودک در هر وعــده غذایی، غذا 
بخورد. زمان غــذا خــوردن را خیلــی نزدیک به زمــان خواب 
برنامه ریزی نکنید اینکه کودک خواب آلود و بی قرار بنشیند 

و غذا بخورد می تواند یک چالش باشد.

     پرهیز از ایجاد استرس در زمان غذا خوردن
در زمان صرف غذا تالش کنید تا هرگونه تشــنج و اســترس را 
از بین ببرید. مجبــور کردن، فشــار آوردن یا فریاد زدن بر ســر 
کودک بــرای غذا خــوردن کمکی بــه این وضعیــت نمی کند. 
هنگامی که کودک ناراحت می شود یا شروع به گریه می کند، 
گرچه ممکن  فرصت غذا دادن به او از بین می رود. بنابراین ا
اســت بخواهید او را به غذا خوردن را تشــویق کنید ولی فشار 

زیادی به او وارد نکنید.

     وجود مشکل یا بیماری
دالیل زیــادی وجــود دارد کــه کودک ممکن اســت اشــتهای 
خود را از دســت بدهــد و غذا خــوردن را به طــور کامل متوقف 
کند یا فقط بتواند لقمه های بسیار کمی بخورد. برخی از این 

علل عبارتند از:
   ویروس یا انگل: کودکــی که معموال اشــتهای خوبی دارد 
گهانــی از خــوردن غــذا امتنــاع می کنــد، می تواند  و به طــور نا
کودکی باشــد کــه دچار انــگل معده یا یــک بیماری ویروســی 
گر این عامــل وجود داشــته باشــد، بایــد خیلی  شــده اســت. ا

سریع آشکار شود. 
کــه یبوســت دارد ممکــن اســت غــذا     یبوســت: کودکــی 

خوردن را متوقف کند و نتواند دلیل آن را توضیح دهد.
کثر  گرچه ا بی اشــتهایی عصبی یا ســایر اختــالالت خــوردن: ا
مردم این مشــکل را برای نوجوانان می دانند، بی اشــتهایی 

عصبی در کودکان 6 یا 7 ساله شناسایی شده است.
   حساســیت غذایی: گاهی اوقات یک حساســیت غذایی 
کنشی به پروتئین گلوتن موجود  ک که وا مانند بیماری سلیا
در گندم و جو اســت وجود دارد که خــوردن آن را برای کودک 

ک می کند.  شما ناراحت  کننده یا حتی دردنا
کــه بــر  بیماری هــای زمینــه ای: بســیاری از بیماری هایــی 
کلیه هــا، کبد یــا کل بدن تأثیــر می گذارنــد، می تواننــد باعث 

کاهش اشتها در کودکان شوند.
   پرخــوری و مشــکالت پزشــکی: ایــن امــکان وجــود دارد 
که کودک شــما بــه جــای غذاهــای ســالم ، صرفا بــه خوردن 
خ  شــده عالقه دارد.  غ و ســیب  زمینی های ســر گت های مر نا
گر کودک شما اصال چیزی نمی خورد و مشکل برای مدت  اما ا
طوالنی ادامــه دارد، از پزشــک اطفال خود کمــک بگیرید، او 
می تواند هــر مشــکل پزشــکی زمینــه ای را تشــخیص داده و 
درمان کند. ســایر مشــکالت هم می تواند در تغذیــه کودکان 
بد غذا دخیل باشــد. مثل اینکه برخی کودکان غذاهایی که 
بافــت دارند را دوســت ندارند یا برخــی از آنها در بلــع غذاهای 
کی در  جامد مشــکل دارند. در مجموع دقت کنید که بد خورا
گر کودک شما در  کوتاه  مدت ممکن اســت طبیعی باشــد؛ اما ا
بلند مدت اصال گرسنه نمی شود و اشتها ندارد، قطعا مشکلی 

وجود دارد.    

کودکان  از 
نمی شود انتظار 

داشت مثل 
رگساالن به  بز

آرامی سر سفره 
بنشینند و با 

اشتها غذاهای 
مفید حاوی 
یجات،  سبز

حبوبات و 
گوشت را بخورند. 

یگوشی،  باز
خوردن تنقالت 
یا به اصطالح 

عامیانه هله هوله 
کی هایی  و خورا

که برای آنها 
خوشمزه تر است 
باعث می شود، 

قه، میل و  عال
توجه شان به 
غذا نباشد یا 

اشتهایی به غذا 
نداشته باشند
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کتری هــای خــوب و زیــاده  روی در  عــالوه بــر ایــن کمبــود، با
کاهــش  می توانــد   تجویــزی  آنتی بیوتیک هــای  مصــرف 
جذب ویتامین ها و آســیب به پوشــش دســتگاه گوارش را به 
همراه داشــته باشــد که ایــن موضوع منجــر به ســندرم روده  
می شــود. بهتر اســت بــه جــای آنتی بیوتیک هــای تجویزی 
از آنتی بیوتیک های طبیعی اســتفاده کنید کــه در عین حال 
کتری هــای  کتری هــای مضــر را از بیــن می برنــد، بــه با کــه با
مفیــد روده هــم هیــچ آســیبی وارد نمی کننــد. در ادامــه چند 

آنتی بیوتیک طبیعی را معرفی کرده ایم.

     ۱. روغن اوریگانو
روغــن اوریگانــو یکــی از بهتریــن آنتی بیوتیک هــای طبیعی 
به شــمار مــی رود. بعضــی از مطالعات حتــی عنــوان کرده اند 
که روغن اوریگانو بهتــر از آنتی بیوتیک های تجویزی اســت 
و هیچ عارضه  جانبی نــدارد. ایــن روغن به  طور ویــژه در رفع 
کتریایــی عالــی عمــل می کنــد. ایــن روغــن  عفونت هــای با
کرول اســت  حاوی دو ترکیب قوی به نام های تیمول و کاروا
کتریایــی و ضدقارچی قــوی دارند.  کــه هــر دو خــواص ضدبا
کرول ترکیب اصلی روغن اوریگانو محسوب می شود که  کاروا
به فرآیند بهبودی کمک می کند و یکــی از دالیل اصلی مفید 

بودن این روغن به شمار می رود.

     ۲. سیر
ســیر یــک آنتی بیوتیــک قــوی اســت و خــواص ضدقارچــی، 
ضدویروســی و ضدمیکروبــی دارد. ســیر می توانــد بــه از بین 
کتری هــای بد از بدن کمــک کند. به غیر از این ســیر  بردن با
کســیدان های طبیعی اســت که با  حاوی مقدار زیادی آنتی ا
رادیکال هــای آزاد مبــارزه می کننــد و از این طریــق در تقویت 
سیستم ایمنی بدن مفید هستند. ســیر حاوی ترکیبی به نام 
کتری های مضر را به  آلیسین اســت که وظیفه  از بین بردن با

عهده دارد.

     ۳. سرخارگل
یرخــارگل گیاهــی اســت کــه در سیســتم ایمنی بــدن معجزه 
می کنــد. قرن هاســت کــه از ایــن گیــاه بــرای درمــان بعضــی 
کتری هــا اســتفاده  از بیماری هــای مرتبــط بــا عفونت هــا و با
می شــود. این گیاه به  طور ویــژه در مبارزه با ســرماخوردگی و 
ک تریــن انواع  آنفوالنــزا مفیــد اســت، چــون می توانــد خطرنا

کتری ها را از بین ببرد. با

     ۴. عسل مانوکا
عســل یکــی از بهتریــن آنتی بیوتیک هــای طبیعــی به شــمار 
مــی رود. می توانیــد از ایــن ترکیب به  طــور موضعی اســتفاده 
کنیــد یــا آن را بخوریــد. ایــن ترکیــب می توانــد تعــدادی از 
کتری هــا را برطرف کند. عســل از شــما  پاتوژن هــا از جملــه با
کتری هــای بد محافظــت می کند.  در برابر آســیب ناشــی از با
عالوه بر این عســل مانوکا بــه درمان التهاب کمــک می کند. 
کســید یکــی از ترکیبات  جالب اســت بدانید کــه هیدروژن پرا
تشــکیل دهنده  عســل مانــوکا محســوب می شــود و بــه آن 

با فرا رســیدن فصل زمســتان احتمــال ابتال بــه ســرماخوردگی و آنفوالنــزا افزایش پیدا 
می کنــد. بیشــتر افــراد زمانی کــه بیماریشــان طــی چنــد روز برطرف نشــود، شــروع به 
مصرف آنتی بیوتیک ها می کنند که این کار برای بدن خوب نیست. در بعضی مواقع استفاده 
از آنتی بیوتیک هــا ضــروری اســت؛ با ایــن حال بایــد تا جایــی کــه امــکان دارد از مصــرف آنها 
کتری هــای موجــود در روده را از بین  خــودداری کنیــد. آنتی بیوتیک هــای تجویــزی تمــام با
کتری های خوب هم می شود که بدن به آنها نیاز دارد. با از بین  می برند. این موضوع شامل با
کتری های مفید روده عالئم ناخوشایندی را تجربه می کنید که از جمله  آنها می توانیم  رفتن با

گاز، نفخ و مشکالت گوارشی را نام ببریم.

طبیعی  نتی بیوتیک  آ  12
برای افزایش
مقاومت بدن 

خــواص آنتی بیوتیکی می دهــد. تفاوت بین عســل معمولی 
و عســل مانوکا در این اســت که عســل مانوکا حاوی یک نوع 

آنتی بیوتیک بسیار قوی است.

     ۵. روغن نارگیل
روغــن نارگیــل یــک آنتی بیوتیــک طبیعــی و بســیار قــوی 
محســوب می شــود. ایــن نــوع روغــن به شــدت در درمــان 
گزمــا و عفونت هــای قارچی  عفونت هــای پوســتی از جملــه ا
ناشــی از کاندیدا آلبیکنس مفید اســت. یک مطالعه در سال 
2019 به این نتیجه رسید که روغن نارگیل بکر به  عنوان سد 
دفاعی پوســت عمل کرده و به حفظ رطوبت طبیعی پوست 
کمک می کند. این ترکیب از خشک شــدن پوست جلوگیری 
می  کند که می تواند عفونت های پوستی و مشکالت پوستی 
را بدتر کند. روغن نارگیل بکر جلوی نشانگرهای التهابی که 

منجر به عفونت های پوستی می شوند را می گیرد.

     ۶. غذاهای تخمیری
ســیب  ســرکه   و  کفیــر  جملــه  از  تخمیــری  غذاهــای 
آنتی بیوتیک هــای طبیعــی عالی محســوب می شــوند. کفیر 
با پاتوژن هایی از جمله اســتافیلوکوکوس اورئوس و ای کولی 
مبارزه می کند. اســتافیلوکوکوس اورئــوس می تواند منجر به 
عفونت هــای دســتگاه تنفســی فوقانــی شــود و ای کولی هم 
می توانــد عالئم گوارشــی را به دنبال داشــته باشــد کــه هر دو 
می تواننــد زندگــی افــراد در معــرض خطــر از جمله کــودکان و 
افراد مســن را تهدید کنند. نتایج یک مطالعه در ســال 2018 
نشــان داد کــه کفیــر طــی ســه روز از رشــد یــا تکثیــر ایــن نــوع 

عفونت ها پیشگیری کرد.

     ۷. عصاره  هسته  گریپ فروت
عصاره  هســته  گریپ فروت ممکن اســت یــک آنتی بیوتیک 
بالقــوه باشــد. یــک مطالعــه  آزمایشــگاهی در ســال 2012 به 
این نتیجه رســید که ترکیب ذکر شــده می تواند با بیش از 60 
نوع میکروارگانیــزم مبارزه کنــد. عصاره  هســته  گریپ فروت 
به  عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی عمــل می کند و می تواند 
پاتوژن ها را آســیب پذیر کند. ترکیــب ذکر شــده پاتوژن ها را از 
ج می کند و به سیســتم ایمنی بدن  الیه های دفاعی بدن خار

اجازه می دهد آنها را کنترل کند و از بین ببرد.

     ۸. روغن درخت چای
ســالمتی  بــرای  فراوانــی  خــواص  چــای  درخــت  روغــن 
گیاهــان به عنــوان  از  بــدن، پوســت و مــو دارد. بســیاری 
آنتی بیوتیک هــای طبیعــی عمــل می کننــد، چــون حــاوی 
پپتیدهــای ضدمیکروبــی هســتند. ترکیبــات ذکــر شــده بــا 
چ و ویروس مبــارزه می کنند.  ترکیبات بیماری زا از جملــه قار
می توانید برای بهــره بردن از خاصیــت ذکر شــده از عصاره یا 
روغن اسانســی درخت چای اســتفاده  کنیــد. در یک مطالعه 
کتــری  نشــان داده شــد روغــن درخــت چــای می توانــد بــا با
اســتافیلوکوکوس اورئوس مبارزه کند که ممکن اســت منجر 
بــه درماتیــت و عفونــت  در ناحیــه ی مفاصل و اســتخوان ها 

درمــان  در  همچنیــن  اسانســی  روغــن  نــوع  ایــن  شــود. 
عفونت های دستگاه ادراری مفید است.

     ۹. زنجبیل
زنجبیــل یــک آنتی بیوتیــک طبیعی محســوب می شــود که 
به دلیــل داشــتن ترکیبی به نــام جینجــرول فوایــد متعددی 
برای ســالمتی بدن دارد. مطالعات به این نتیجه رسیده اند 
کــه زنجبیــل در درمــان گلــودرد عالــی اســت. زنجبیــل یــک 
کتری ها  آنتی بیوتیک طبیعی اســت که با طیف وســیعی از با
چ هــا مبــارزه می کند. ایــن ترکیب ممکــن اســت در برابر  و قار
عفونت های ویروســی از جمله ســرماخوردگی به  عنوان یک 
داروی طبیعی عمل کند. زنجبیل در مدیریت بیماری های 
مزمــن مثــل دیابــت، آرتریت و حتــی بعضــی از انواع ســرطان 

مفید است.

     ۱۰. میخک
میخک یکی از آنتی بیوتیک های گیاهی اســت که می تواند 
با میکروارگانیزم هایی مبارزه کند کــه منجر به بیماری های 
مربوط به لثه می شــوند. می توانید با میخک، روغن درخت 
کنیــد.  چــای و نعنــاع یــک خمیــر دنــدان طبیعــی درســت 
میخــک حــاوی خــواص ضدالتهابــی اســت و می توانــد بــا 
عفونت هــا مبارزه کند. ایــن ترکیب می تواند از رشــد ای کولی 
و ســایر میکروارگانیزم هایــی کــه به روده آســیب می رســانند 
جلوگیری کند. میخک همچنین حاوی مقداری فیبر است 
کســازی روده ی بــزرگ کمک  و بــه افزایش ســالمت روده و پا

می کند.

     ۱۱. روغن اسانسی آویشن
کتری های  روغن اسانســی آویشــن به طور ویژه در مبارزه با با
مقــاوم بــه آنتی بیوتیک هــا مفیــد اســت. در یــک مطالعــه 
محققان به بررسی اثر بخشی روغن اسطوخودوس و آویشن 
کتری ها پرداختند. محققان مطالعه  ذکر  روی 120 گونه از با
شــده به این نتیجه رســیدند که روغن اسانسی آویشــن در از 
کتری هــا مؤثرتر از روغن اسانســی الوندر اســت.  بین بردن با
روغن اسانســی نعنــاع فقط برای اســتعمال خارجی مناســب 
کــی کنیــد. قبل از  اســت و نبایــد از ایــن روغــن اســتفاده  خورا
اینکه روغن ذکر شــده را روی ناحیه  مد نظر بمالید، حتما آن 

را با مقدار مساوی روغن حامل رقیق کنید.

     ۱۲. عصاره  گیاه مرمکی
بســیاری از افــراد بــا گیاه مرمکی آشــنا هســتند. نکتــه ای که 
خیلی از افراد نمی دانند این اســت که گیاه ذکر شده می تواند 
در مبــارزه بــا میکروب هــای مضــر اثرگــذار باشــد. محققــان 
به ایــن نتیجه رســیدند کــه گیاه مرمکــی می توانــد چند نوع 
از پاتوژن هــا را از بیــن ببــرد کــه از جملــه  آنهــا می توانیــم بــه 
کاندیــدا آلبیکنــس  ای کولــی، اســتافیلوکوکوس اورئــوس و 
اشــاره کنیــم. معمــوال بــدن در تحمــل این گیــاه با مشــکلی 
مواجه نمی شــود، با این حال ممکن اســت بعد از خوردن آن 

دچار اسهال شوید.     
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   تشویق نوجوان به ادامه دادن روابط سالم
به جای اینکه تمرکزتــان را روی موارد منفــی بگذارید و دائمًا 
بخواهید در مــورد نبایدهــای روابط دوســتی بــه نوجوانتان 
هشــدار دهید تالش کنید تــا در مســیر مقابــل گام بردارید. در 
واقع برای اینکــه بتوانید رفتارهــای اجتماعی مناســبی را در 
فرزند خود شــکل دهیــد الزم اســت در مــورد تربیــت نوجوان 
روی رفتارهــای مثبــت او متمرکز شــده و آنها را تشــویق کنید 
و برای انتخاب درســت دوســت در دوران نوجوانــی حامی او 
باشــید. به این ترتیب هر زمان که می بینید فرزندتان روابط 
امنی را انتخاب می کند و رفتارهای مناســبی را از خود نشــان 
می دهد در این باره به او بازخورد دهید و با حمایت خود این 

رفتارها را تقویت کنید.

     عالقه بیشتر به دوستان و دوری از خانواده
بســیاری از والدین عالقمندنــد بدانند چرا نوجوانان دوســت 
دارنــد بیشــتر وقــت خــود را بــا دوســتان بگذراننــد و کمتــر به 
بودن با خانــواده ارزش قائل می شــوند؟ در پاســخ باید گفت 
کــه نوجوانان در گــذار از  این مســئله امری طبیعی اســت چرا
کودکی به بزرگسالی نیاز به استقالل بیشتری را در خود حس 
می کنند و بــه دنبال یافتــن هویتی جــدا و مســتقل از والدین 
خود هســتند به همین خاطر تالش می کنند تــا از طریق گروه 

دوستان به تعریف جدیدی از خود برسند.

     اجتناب از دوستان ناباب
از دیگــر دغدغه هــای والدیــن، اجتنــاب و دوری نوجــوان از 
دوســتان نامناســب و ناباب اســت. در این ســنین  الزم است 
که نوع نظارت خود را بر فرزندتان تغییــر دهید و همانند یک 
کودک با او برخورد نکنید. امر و نهی های مســتقیم و افراطی 
باعث می شود که نوعی مقاومت در فرزندتان ایجاد شده و او 
هیچ گونه پذیرشی نسبت به حرف های شــما نداشته باشد. 
نوجــوان در این وضعیــت بیش از هــر زمان دیگــری احتمال 
دارد که به سمت دوستان ناباب گرایش پیدا کند. در نتیجه 

تالش کنید تا نظارت غیرمستقیم را در پیش بگیرید.    

انتخاب دوست در دوران نوجوانی نسبت به سایر سنین از اهمیت بیشتری برخوردار 
که در این دوران افــراد بیش از هر زمــان دیگری تحت تأثیر دوســتان خود  اســت. چرا
قــرار می گیرند و هویــت خود را حــول محور ویژگی هــای آنها شــکل می دهند. بــه همین خاطر 
گــروه دوســتان در دوره نوجوانی می توانند روی شــکل گیری شــخصیت آینده افــراد نیز نقش 

داشته باشند و تأثیرات دراز مدتی را در زندگی آنها ایجاد کنند.

     اهمیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی
دوســتان در دوره نوجوانی حامیان بســیار مهمی برای فرد محسوب می شــوند و می توانند به 
امنیت اجتماعی و روانی او کمک کنند. از جمله دالیلی که باعث می شــود انتخاب دوست در 

دوران نوجوانی از اهمیت بسزایی برخوردار باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد.
   حضور در بین جمع دوســتان احســاس نیــاز به تعلــق را در نوجــوان ارضاء می کنــد و می تواند 

منجر به افزایش احساس اعتماد به نفس شود.
گر نوجوان افراد ســالمی را برای دوســتی انتخاب کند می تواند تجربیات مثبتی را در زمینه      ا
روابــط اجتماعی شــکل دهد و به کمــک همیــن روابط در کنــار بلوغ جســمانی بلــوغ عاطفی، 

روانی و اجتماعی را نیز تجربه خواهد کرد.
   نوجوانــان در فراینــد انتخاب دوســت با عقایــد، ارزش ها، افــکار و نقش های مختلفی آشــنا 
می شــوند که در فرایند هویت یابی آنها را هدایت می کند و در نتیجه در شکل گیری شخصیت 

آینده آنها نیز تأثیر می گذارد.

     برای انتخاب دوست چگونه به نوجوان خود کمک کنیم؟
درست است که نوجوانان به دنبال اســتقالل طلبی بیشتری هســتند و می خواهند خودشان 
در مورد روابط دوستی شــان با دیگران تصمیم بگیرنــد با این حال آنها همچنــان به نظارت و 

حمایت های والدین احتیاج دارند.
   تالش برای داشتن روابط صمیمانه و نزدیک با نوجوان

همین که شما به عنوان والدین بتوانید ارتباطات مثبتی با فرزند خود داشته باشید به خودی 
که مطالعات نشان می دهند نوجوانانی  خود در روابط دوستانه فرزندتان تأثیر می گذارید. چرا
که ارتباط موثــر و موفق بــا والدین خود دارند اغلب پذیرش بیشــتری نســبت بــه توصیه های 
پــدر و مــادر خــود در زمینــه دوســت یابی دارنــد و همچنین قــادر هســتند تــا روابط ســازنده تر و 

مناسب تری را با دوستان خود برقرار کنند.
   ایفای نقش به عنوان الگویی سالم

شــما به عنوان والدیــن بیش از هر چیــزی از طریــق رفتارتان بر نوجوانــان تأثیــر می گذارید. در 
نتیجه به جای اینکه دائمًا تالش کنید تا فرزند خود را نصیحت کنید به دنبال این باشــید که 

همانند یک الگوی مناسب در برابر او عمل کنید.

دوستانی
وان آب ر  بهتر از 

وقایـع  دربـاره  مطالبـی  مـاه؛  و  مهـر  مجلـه  از  شـماره  ایـن  تاریـخ  بخـش  در 
سرنوشت ساز تاریخ ایران؛ چون ملی شدن صنعت نفت را در کنار سرگذشت 
کبردهخـدا، پرویـن اعتصامـی و سـید  افـراد نـام آور و تاریخ سـازی چـون علی ا

می خوانیـد. اسـدآبادی  تقویم تاریخجمال الدیـن 
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 قله ای فراتر از سرحد
صدای مادرانه شعر معاصر
ق زمین ی مشر تالش برای  بیدار

در انتخاب دوست
 به  فرزند نوجوان خود کمک کنیم

دکتر فرزاد طباطبایی
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ایران بر فراز پاالیشگاه آبادان به اهتزاز درآمد.

     ضربه اقتصادی
دولــت انگلســتان و شــرکت نفــت ایــران و انگلیس ســال ها از 
امضای اولین قــرارداد نفــت با دولت ایــران، منافع سرشــاری 
به دســت می آوردنــد و ایــران حق االمتیــاز ناچیــزی دریافــت 
می کــرد. دولــت ایــران از امتیــاز دارســی 16 درصــد و از قــرارداد 
1312، 20 درصــد حق االمتیــاز می گرفــت و بیشــتر منافــع را 
انگلیس و شرکت نفت انگلیس می بردند. بنابراین بعد از ملی 
شدن نفت، انگلیس بیشتر منافع و عواید خود را از دست داد. 
بخش زیادی از منابــع ارز بریتانیا از طریق شــرکت نفت تأمین 
می شد؛ یعنی ماهانه چهل میلیون دالر را نصیب خزانه بریتانیا 
می کرد. از ســویی، انگلیس بیشــتر ســوخت مورد نیاز خود را با 

خ مطلوب از شرکت نفت انگلیس و ایران تأمین می کرد. نر

     الگوپذیری
انگلســتان یک ابرقــدرت جهانی بــود که معروف بــود آفتاب 
در امپراتوری آن غروب نمی کند؛ یعنی همه جا نفوذ داشــت؛ 
حال توســط ایــران، یــک کشــور جهان ســوم، ضربــه مهلک 
خورده بود. به عــالوه، این حرکــت ایران به صــورت الگویی 
نمــود پیــدا کــرد. بنابرایــن نهضــت ملــی نفــت ایــران اولین 
حرکــت جــدی ضــد اســتعماری در خاورمیانــه بــود. ازاین رو 
ایران الگویی برای سایر کشورها شد؛ به طوری که بعد از ملی 
شــدن نفت ژنرال نجیــب و جمــال عبدالناصر علیــه خاندان 
فــاروق قیــام کردنــد و کانــال ســوئز در 26 ژوئیــه 1956 ملــی 
شد. غالمرضا نجاتی می نویســد: »ملی شــدن نفت ایران، از 
لحــاظ بین المللی نیز انعکاس وســیعی داشــت؛ نهضت ملی 
ایــران جنبش هــای آزادی خواهانــه و ضــد اســتعماری را در 
کشورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا به حرکت درآورد. مردم 
این کشورها که تحت تاثیر مبارزه ملت ایران برای استیفای 
حقوق خــود قرار گرفتــه و شــاهد اخــراج انگلیســی ها از ایران 
بودند، تکان خوردند و برای رهایی از قید استعمار انگلستان 

مبارزات خود را تشدید کردند.«    

منظومه های عاشقانه و احساسی سروده است.
عالقــه و توجه بــه تاریخ و تمــدن پرافتخــار ایــران را می توان 
گنجــوی برشــمرد؛ زیــرا  بهتریــن وجــه شــخصیتی نظامــی 
این شاعر پارســی گوی، عالقه و عشــق خود را به تاریخ ایران 
باســتان به صراحت در آثار، اشــعار و قصاید خود نشــان داده 
و بــا شــناخت از روحیــه و مقتضیــات خیــال پردازانــه مــردم 
ســرزمین اش، با روایت عشق و احســاس از زبان قهرمانانش 

با آنان به گفت و گو نشسته است.
پیــر گنجــه سال هاســت بــر بلنــدای داســتان ســرایی ایــران 
زمین و به عظمت کل تاریخ جا دارد و نه امکان مصادره اش 
هست و نه خیال تحریف در جهان و جان او می تواند موجب 
جدایی او از ایران و مردمان عاشــق اش باشــد. چندین نسل 
از قصه پردازان ایران دنباله رو شــیوه داستان سرایی نظامی 
شــدند و ایــن شــیوه داســتان ســرایی، متعلــق بــه جغرافیــا و 

فرهنگ ایران است و امکان جدا کردن وجود ندارد.
تاریخ ادبیــات ایــران زمیــن سرشــار از قصه ها و ســروده های 
شــورانگیز و خیــال پردازانــه ای اســت کــه نظامــی، در طــول 
ک و بوم هدیه کرده اســت.  ســالیان دراز به فرزندان این خــا
مردم ایــران ســرزمین، حیات اجتماعــی و فرهنگــی و زندگی 
روزمــره خــود را بــا نظامــی و قصه هــای عاشــقانه او پیونــد 
زده انــد و در درازای زمــان، بــا ســروده های او خــو گرفتــه، به 
داستان ســرایی هنرمندانــه اش افتخــار کرده و طــی چندین 
نســل، یاد و خاطــرش را زنــده نگه داشــته و ســروده هایش را 
دهان به دهان نقــل کرده انــد و همچنان با داســتان هایش 
زندگی می کنند و چندین نســل از قصه پــردازان ایران دنباله 
رو شــیوه داســتان  ُســرایی او شــده اند و ایــن شــیوه داســتان 

ُسرایی، متعلق به جغرافیا و فرهنگ ایران است. 
نظامی خیــال مردمــان را به بیســتون ســرفراز پــرواز می دهد 
کنده  و دل و جانشــان را بــا قصــه روح نــواز خســرو و شــیرین آ
می کند و تعلــق خاطــر و عالقه اش را به ایران باســتان نشــان 
می دهد و مردمان عاشق صفت و میهن دوست را با جزییات 

فرهنگ و تاریخ و ادب پرافتخار ایران آشنا می سازد.
تفکر حکیمانــه و نــوع دوســتانه او در حماســه دل انگیز لیلی 
و مجنــون در البه الی چادرهــا و زندگی قبیله ای یــا واحه ایی 
مردمان بادیه نشــین، پردازش بی نظیر و عالمانه و با شکوه 
بــه شــخصیت و جهان بینــی اســکندر و در هــم آمیختگــی 
دنیای فکری و فرهنگی اســکندر با عظمت تاریخ و فرهنگ 
کهن ایران، نمونه های برجســته ای از اندیشــه جهان گرایی 

همراه با میهن دوستی اوست.
خمســه نظامــی کــه نشــان از تاثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی 
تاریخ و تمدن ایران بر ذهن و جهان فکری شاعران و ادیبان 
دارد، سرشار از ســتایش خداوند به همراه جهان بینی انسان 
دوســتانه، اخالق، تعلیم و تربیــت و موعظه هــای حکیمانه 
نظامی در باب زندگی و دین و دنیای مردمان اســت. خســرو 
کننــده شــکوه باســتانی و عظمــت  و شــیرین نظامــی بازگــو 
تاریخی ایــران زمین اســت و لیلــی و مجنــون اش، دنیایی از 
خیال و خاطره و عشــق و کشــمکش های قبیله ای و بررســی 
گسســتنی  موشــکافانه اخالقیــات و پیوندهــای فرهنگــی نا

گیر است.     سنت، عرف و محدودیت های دست و پا

ســال ها نفت ایــران در اختیار انگلیســی ها بــود. آنها در قالب شــرکت نفــت انگلیس و 
ایران با انعقاد قراردادهای دارســی و 1312 نفت ایران را غارت می کردند. زمزمه های 
مخالفت ســال ها بود که ایجاد شــده، اما آشــکار نشــده بود. کمیســیون نفت بعــد از تحقیق و 
مطالعه به ایــن نتیجه رســیده بــود دیگر زمــان اســتیفای حقوق ایــران فرا رســیده اســت؛ لذا 
زمزمه های مخالفت در سال 1329 آشکار شد. سرانجام در 29 اسفند 1329 قانون ملی شدن 
نفت تصویب شــد و بعد از ســال ها نفت ایران در اختیــار خــود ایرانی ها قرار گرفــت. انگلیس، 
ضربات بســیار از ملی شــدن صنعت نفت ایران خــورد که در ســال های آتی با انجــام اقداماتی 
مثل کودتــای 28 مــرداد 1332 و قرارداد کنسرســیوم ضــررش را جبــران کــرد. درنتیجه، ملی 
شــدن صنعت نفت ســه ضربه اساســی به دولت انگلیس و شــرکت نفت انگلیس و ایــران وارد 
ک ایران، از دست رفتن بخش بزرگی از درآمد انگلیس،  کرد: خلع ید یا اخراج انگلیسی ها از خا

و ُخرد شدن حیثیت و ِوجهه ملی انگلیس.

     خلع ید
ک ایران مســتقر بودند؛ بنابرایــن اولین اقدام  بعد از ملی شــدن نفت، انگلیســی ها هنوز در خا
اخراج آنها بــود؛ ازاین رو، کمیســیون نفت قانــون ُنه ماده ای ملی شــدن نفت را کــه به خلع ید 
معــروف شــد تصویــب نمــود و در 7 اردیبهشــت 1330 مجلــس شــورای ملــی و 9 اردیبهشــت 

ح مزبور را تصویب کرد. مجلس سنا، طر
خلع یــد اصطــالح حقوقــی اســت و بــه معنــی کوتــاه کــردن و رفــع تصرفــات غیرمجــاز از ناحیه 
غیرمالک در ملک غیرمنقول )خانه، مغازه، زمین( است؛ یعنی پایان دادن به سلطه کسی که 
به زور و اجبــار ملکی را در اختیار خود گرفته اســت. دولت انگلیس در برابــر تصمیم قاطع دولت 
ایــران در اجرای قانــون ُنه ماده ای ملی شــدن )خلع ید( شــروع بــه اقدامات قضایی کــرد. در 6 
خرداد 1330 به عنوان اقامه دعوی علیه ایران به دیوان دادگستری بین المللی )دادگاه الهه( 
دادخواســت داد، اما به نتیجه نرســید.  29 خــرداد 1330، روز خلع ید از شــرکت نفت انگلیس و 
ایران نام گرفت و پاالیشگاه آبادان که بزرگ ترین پاالیشگاه جهان به شمار می رفت و در اختیار 
انگلیس بود، در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت. مردم غیور ایران به یک پیروزی درخشان 
دســت یافتند و دســت انگلیس را از چاه های نفت کوتاه کردند و بعد از ســال ها پرچم سه رنگ 

نظامــی گنجــوی شــاعر پارســی گوی و خداونــدگار حماســه های عاشــقانه ایــران، از 
ســتون های شــعر و ادب ایــن ســرزمین و دارای شــهرتی جهانــی اســت. نظامی شــاعر 
معروف ایرانی قرن ششم هجری قمری، در ســال 535 هجری قمری از پدر و مادری ایرانی در 
شــهر گنجه متولد شــد. او از فنون حکمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موســیقی بهره  
کامل داشت و از عالمان فلسفه و حکمت بود. در ادامه به مناسبت بزرگداشت این شاعر فرزانه 
تفســیر کوتاهــی از آثــار او را می خوانیــد. مهمترین اثــر نظامی گنجــوی »پنج گنج« یا »خمســه 

نظامی« نام دارد و دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است.
هفــت پیکــر نظامی بــه دلیــل پیــچ در پیچ بــودن و داشــتن انــواع عناصــر ایرانــی، هرگــز قابل 
مصادره نیســت مگر اینکه در هفت پیکر که بهرام نامه و هفت گنبد نیز نامیده می شــود، کل 
شــخصیت ها را عوض کنند؛ مثال بهرام را تبدیل به الهام یا فرد دیگر کنند. نظامی هفت پیکر 
را طوری ســاخته و پرداخته که همه عناصر و واژگان و توصیفات آن، جز بهرام کســی را شــامل 

نمی شود و هویت بهرام نیز معلوم است.
از ســوی دیگر نظامــی از قرن هــا پیش بــه عنوان شــاعری داستان ســرا در دنیا شــناخته شــده 
و بســیاری از آثار او به چند زبان ترجمه شــده و ترجمه های روســی و آلمانی آن مشــهور اســت. 
نظامــی آثــار خــود را بــا تخیــل قــوی و شــورانگیز و در متعالی تریــن شــکل در قالب ســروده ها و 

سه شکست انگلیس
 قله ای فراتر از سرحددر نهضت ملی شدن نفت
عیسی پاشاپورزهره صالحی سیاوشانی

به مناسبت روز پاسداشت نظامی گنجوی
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موضوعات انتقادی و سیاســی به روش فکاهی و اســتفاده از 
اسامی و عناوین غیر مرسومی چون؛ دخو، برهنه خوشحال، 
جغــد، خادم الفقــرا، خرمگــس، دخوعلــی، دمدمــی، رییس 
انجمــن الت و لوت هــا و نخــود هــر آش بــه عنوان نویســنده 
کــه دهخــدا وارد نثــر  مطالــب از جملــه نوآوری هایی ســت 

فارسی و روزنامه نگاری ایران کرد.
دهخدا به عنــوان یک روزنامه نــگار بر این باور بــود که برای 
پیشــرفت و توســعه ایران می بایســت کشــور مجهز به ســالح 
علم و دانش شــود تا بتواند در برابر کشــور های غربی سخنی 
برای گفتن داشــته باشــد و آن شــکوه و بزرگی دوران گذشته 
را بازســازی کند. دهخدا نخســتین فردی بود که در مدرســه 
سیاســی به تحصیل پرداخــت و بعدها به عنــوان رئیس این 
مدرســه برگزیــده شــد، پــس از تشــکیل دانشــکده حقــوق در 

دانشگاه تهران نیز مدیریت این دانشکده را از آن خود کرد.
عالمه دهخدا فعالیت های علمی بســیاری را انجــام داد و در 
حوزه علمیه نیز به تحصیــل در زمینه علــوم دینی پرداخت. 
او در زمینه ادبیات فارسی و عرب از دانش بسیاری برخوردار 
بود، عــالوه بر آن مدتــی که در اروپــا زندگی می کرد بــا تمدن و 
فرهنگ غرب نیز از نزدیک آشــنا شــد و تجربیاتش را در طول 
سال ها زندگی ارزشمند خویش صرف نوشــتن آثاری ماندگار 

کرد.
دهخدا بــا وجــود آنکــه آثــار بی بدیــل و ارزشــمند بســیاری را 
بــه رشــته تحریــر در آورده امــا بــه جــرات می تــوان گفــت که 
اصلی ترین فعالیتش در زمینه تدوین و تالیف لغت نامه بود. 
او از جمله افرادی به شــمار می رود که توان خود را در هر دوره 
از زندگی خویش در راه پیشرفت کشور به کار گرفت و نوشتن 
لغت نامــه را از زمــان محرومیــت از فعالیت هــای سیاســی، 
اجتماعــی و حرفه روزنامه نــگاری آغاز کــرد. لغت نامه ای که 
اینــک پس از گذشــت ســال ها هنــوز جایگزینــی بــرای آن به 

وجود نیامده است.
لغت نامــه دهخــدا، در واقــع مرجــع و مــادر لغت نامه هــای 
دیگری محسوب می شــود. این لغت نامه از بزرگترین اسناد 
ملــی، فرهنگــی و زبانــی ایرانیــان بــه شــمار مــی رود که ســیر 
تاریخــی و تحــول معنــای کلمــات را در طــول تاریــخ روشــن 
می کند. دهخــدا نزدیک به 40 ســال از عمر خویــش را صرف 
استخراج و تدوین تمام واژه ها و ریشــه یابی آنها کرد. این اثر 
شــامل 20 هزار عنوان لغت و بیش از 50 جلد است. اما عالمه 
دهخدا پس از مدتی بــه دلیل بیماری از کامل کــردن این اثر 
باز ماند و ادامه تدویــن و چاپ این کتــاب را به محمد معین 
که فــردی فرهیختــه بــود، ســپرد و پــس از درگذشــت محمد 
معین سرانجام این امر به وســیله سید جعفر شهیدی همکار 

وی به پایان رسید.
از دیگــر آثار دهخــدا کــه مهمترین اثر پژوهشــی او محســوب 
می شــود مجموعــه  چهار جلــدی امثــال و حکم اســت؛ اثری 
غنی از کنایه ها، ضرب المثل ها و احادیــث رایج میان مردم. 
وی عالوه بر این آثار، شعرهای اســتوار و محکمی نیز سروده 
که باید درباره هر کدام از آنها به صورت گسترده تحقیق کرد، 
زیرا این شــعرها نقــش مهمــی در تاریــخ و اعتــالی فرهنگ و 

ادب کشور داشته است.     

زبان زنانه کالمی استوار و مردانه می آفریند.
پرویــن در همه جا دل و جان بــا دردمنــدان دارد، غصه های آماس کرده مرامــش را از زبان 
نخ و ســوزن، توانا و ناتــوان، عــدس و ماش، ســیر و پیــاز، امید و نومیــدی و هزاران مســاله 
دیگــر به طــرزی قابل لمس نقاشــی می کنــد. اســتعداد هنری پرویــن بی انــدازه حاصل خیز 
اســت. تصوراتش بال های بلند پروازی دارد و با روانی و ســهولتی ســحرانگیز به زبان شــعر 

حرف می زند.
پروین شاعری هنرمند است. وظیفه یک شاعر را به عنوان معمار روح و فکر انجام داده است 
و از گویندگانی اســت که مصالح کارش را از کارگاه اندیشه ای وســیع و دوربین و از پدیده هایی 
موجــود در جامعــه خویــش بــه دســت آورده اســت. دیــوان پرویــن پــر از احساســات، آمــال و 
امیدهای بشری است. در سراسر اشعار پروین عشــق و محبت موج می زند، اما این عشق، نه 
عشق لیلی و مجنون است و نه عشــق لفظی امروز، بلکه عشق عارفانه و حقیقت جوی است. 
عشــق او عشــقی ا ســت از عشــق ها جدا که اصطرالب اسرار خداســت، عشق رســیدن به حق و 

عشق به مردم، عشق یکی شدن با خداست.
پروین در قطعه هایش مهر مادری و لطافت خود را از زبان مادران فقیر، دلسوز و غمگسار بیان 
می کند و همین حمایــت از بیوه زنــان و مادران غــم دیده و روح لطیفش اســت، که شــعرش را 
ماندگار می کند و در کنار همین حمایت  و دلسوزی،  سخنان طنزآمیزی را با جدیت و مردانگی 
بیان می کند که شــعر او را زیباتر و خواندنی تر جلوه می دهد. او در یکی از زیباترین شعرهایش، 
که لطف حــق نــام دارد، همچــون مــادری نگــران، در حین انجــام وظیفــه مــادری و عمل به 
دســتورات خداوند، قطعه قطعه  شعر را با ســوز جگر و شهامت مردانه می ســراید و خواننده را با 
حقایق و افکار عرفانی آشــنا می ســازد. او نفس را مطابق تعبیر عرفا می شناسد، وجود دوزخی 
ک آدمی می داند؛ مهر، عاطفه، شفقت،  اهریمن و کینه  دیرینه اش را همه جا در کمین جان پا
علم و فضائل اخالق را طریقه رستگاری دانسته و تشــکیل خانواده مهربان، کودکان نورس و 

سعادت آرام و بی سر و صدا را نتیجه حیات می داند.    

کبر دهخدا نویسنده، شاعر، پژوهشگر، لغت شــناس و روزنامه نگار بزرگ ایران  علی ا
در دوره مشــروطیت اســت که با شــیوه طنزگونه به انتقاد از زمانه خود پرداخت و با به 

یادگار گذاشتن لغت نامه ای ارزشمند بزرگترین خدمت را به شعر و ادب این سرزمین کرد.

     نوآوری در نثر 
کبر دهخدا مبتکر طنز سیاسی و جزو پیشــگامان ساده نویسی است که سبک جدیدی را  علی ا
وارد ادبیات و نثر فارسی کرد. ستون فکاهی روزنامه جنجالی صوراسرافیل که با عنوان چرند 
و پرند به قلم دهخدا و با امضاء دخو نوشته می شد با بیانی ساده از مسائل جامعه و همدردی 
با مردم ســخن می گفت؛ چرند و پرند دهخدا ســبک نگارشــی ســاده، انتقادی و در عین حال 
ح  نوآورانه ای داشت و مکتب نوینی را در عالم روزنامه نگاری ایران و نثر معاصر پدید آورد. طر

کــه نــام اصلــی او رخشــنده و از  پرویــن اعتصامــی 
شــاعران بلند آوازه پارســی گو اســت از 12 سالگی شعر 
می ســرود. درون مایه اشعار او بیشــتر غنیمت داشتن وقت و 
فرصت ها، نصیحت هــای اخالقــی، انتقاد از ظلم و ســتم به 

مظلومان و ضعیفان و ناپایداری دنیاست. 
شــعر پروین، شــعر زنانــه اســت. در تاریخ شــعر زنانه فارســی، 
پروین تنها زنی اســت کــه زیباترین اشــعار سیاســی انتقادی 
را با نگرشــی زنانــه ســروده و از جهت کمیــت و کیفیت چنین 
اشــعاری بــا آثــار هیــچ یــک از زنــان شــاعر هماننــد نیســت. 
مهمتریــن امتیــاز پرویــن در تفــاوت اندیشــه او با زنان شــاعر 
اندیشــه و خردگرایــی  بــه توانایــی  اتــکاء  هــم زمانــش در 
اســت. در شــعر او اصالــت، صداقت کالم و اندیشــه شــاعرانه 
مــوج می زند، اندیشــه های تــازه و نــو او متضمن نــکات بلند 
اجتماعــی، اخالقــی و انتقــادی اســت و سرشــار از عواطــف و 
احساســات مادرانه یک زن؛ چنانکه طرز نگاه او به اطراف و 
جهان به عنــوان مادری مهربان و دلســوز اســت. همین مهر 
مــادری او باعث می شــود کــه وقتی از شــب ســخن می گوید، 
شــب بیچارگان و دردمندان است نه شب عاشــقان هجران 
گــر از اشــک می گوید، اشــک یتیمــان و بیــوه زنان  کشــیده و ا

است نه اشک دلدادگان بال دیده.
کامــی هم نوعانــش  پرویــن شــاعری عاطفــی بــود و بــرای نا
کــردن ایــن احســاس،  همــدردی می کــرد و تنهــا در تصویــر 
هیجان خــود را بــروز مــی داد، تفــاوت ادارک خــود و دیگران 
را می دیــد؛ جهالــت، تبــه کاری، حقــارت و نادرســتی ها او را 
رنجیــده خاطر میکــرد و برای یاری رســاندن به انســان های 
رنج کشــیده، احســاس تکلیف و وظیفه می کرد. شعر پروین 
با تمام ویژگی های زنانه، با اندیشــه ای باز و نیرومند، بیانی 
ســاده و روان در مقابــل زور و فســاد و بیداد مردانه می ایســتد 
و راه مبــارزه را علیه زورگویی و ســتمگری هموار می ســازد و با 
لطافتی خاص زبان مردم را با شعر مردمی می آمیزد و در عین 

ین  رگتر خالق یکی از بز
اسناد ملی، فرهنگی
و زبانی ایرانیان

صدای مادرانه 
معاصر شعر 

25 اسفند 
سالروز تولد پروین اعتصامی

به مناسبت ۷ اسفند، سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا
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رسته سنگ اندازان
متاورس؛  شوخی که جدی شد
تک تیرانداز  و  منصور

دور افتــادن آنهــا از اســالم نخســتین، جدایــی و تفرقــه میان 
مســلمانان به عناوین مذهبی و غیرمذهبی  و نفوذ اســتعمار 
غربی می دانســت و بــرای رهایی از ایــن دردها و مشــکالت، 
همبســتگی  دین و سیاســت و اتحاد اســالمی را در برابر غرب 

ح می کرد. مطر
ســید جمال الدین از جمله رهبرانی بود که نهضــت خود را بر 
پایه فکری و اجتماعی قرار داد. او مهمترین مشکل جامعه 
اســالمی را اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی می دانست 
و برای مبــارزه با ایــن دو اتحــاد اســالمی را تبلیــغ می کرد. 
دولــت انگلیــس را نــه  تنهــا قــدرت اســتعماری بلکــه 
دشمن صلبی مسلمانان می دانست. عالوه بر این 
بازگشت به اسالم نخستین و دور ریختن خرافات 
را تبلیغ می کرد. اعتقاد داشــت که اسالم به  عنوان 
یــک مکتــب و یــک ایدئولــوژی مســلمانان را نجــات و 
رهایــی می بخشــد. وی توانســت دامنه کوشــش های 

خود را تقریبًا در سراسر جهان اسالم توسعه دهد.

     نقش سیدجمال در مطبوعات و مشروطه ایران
نخســتین روزنامــه در ایــران در زمــان محمــد شــاه قاجــار و 
توســط میرزاصالــح شــیرازی بــه چاپ رســید. تــا پیــش از آن 
اعــزام محصل بــه اروپــا، تاســیس مــدارس به ســبک جدید 
و ترجمــه کتاب هــای اروپایــی تنهــا روزنــه ای بود کــه تعداد 
انگشت شماری از مردم کشور را از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
گاه می ســاخت. در همیــن دوران ســید  کشــور آ نامطلــوب 
جمال الدیــن اصــول شــب نامه  نویســی را بــه مریــدان خــود 
آمــوزش داد و نامه هایــی در بــاب عوامــل مهــم شکســت 
کــو بــرای علمــا و  ناصر الدین شــاه و اتابــک در قضیــه تنبا
سیاســتمداران می فرســتاد. در واقــع همکاری علمــای دین 
با رجال سیاســی و همچنین قــدرت روحانیــون در لغو قضیه 

کو ناصرالدین  شاه را به وحشت انداخت. تنبا
در این دوران اعتقــاد ســید جمال الدین اســدآبادی این بود 
که زورگویــی و خودکامگــی بایــد از بیــن بــرود و عدالت جای 
آن  را بگیــرد، در حالــی کــه برخــی روشــنفکران ایــران اعتقاد 
داشــتند کــه بــه تنــدی نمی تــوان اصالحــات را آغــاز کــرد. او 
بارها اعالم کــرده بود که ایــران نیازمنــد انقالب اســت و باید 
زودتــر ایــن کار انجــام گیرد؛ تــا جایی کــه در تهــران مــردم را 
علنًا بر ضد شــاه و امتیازات و خودســری های امین السلطان 
بــر می انگیخــت. گاهــی شــب نامه ها و اشــعار اقتصــادی در 
تهــران انتشــار می یافت کــه همــه را بــه او نســبت می دادند؛ 
کو را  حتی حکم مرحوم میرزای شــیرازی دایر بــه تحریم تنبا
کبر فال  اسیری که در  سید جمال الدین به  وسیلۀ ســیدعلی ا
بصره با او مالقات کــرده بود صادر نمود و کشــور را به جنبش 
در آورد و قدرت ناصرالدین شــاه را در هم شکست. این اقدام 
ســید علمــا را وارد گــود سیاســت خارجــی و داخلی ایــران کرد 
کو بــه بعد تا آغــاز مشــروطه اتحاد کلمه  و علمــا از تحریم تنبا
داشتند تا بتوانند مشروطه را جایگزین استبداد نمایند. سید 
جمال الدین در مجالس سخنرانی فســاد و استبداد داخلی را 
ح و در محافل سّری دوستان خود را همچنان به  آشکارا مطر

بیداری سازی مردم دعوت می کرد.     

بدون تردید می توان ســید جمال الدین اســدآبادی را یکی از پایه گذاران نهضت های 
اسالمی معاصر دانســت. عالم روشــنفکری که برای تقریب مذاهب اسالمی و وحدت 
اسالمی کوشید و با همین هدف، سفرهایی به مناطق مختلف جهان اســالم و اروپا داشت. او 
بود که بیدارسازی را در کشورهای اسالمی آغاز و سعی کرد ماهیت جریان ها و شخصیت های 
کشورهای مختلف را به مردم بشناساند، برای همین در یک شهر یا یک کشور توقف نداشت؛ 

در واقع نهضت او هم نهضت فکری بود و هم اجتماعی. 

     اندیشه اتحاد اسالم
سید جمال الدین اســدآبادی از منتقدان سرســخت حکومت های ســلطنتی قاجار و عثمانی، 
خصوصا ناصرالدین شاه قاجار بود. او همچنین به سیاست استعماری انگلیس در کشورهای 
گاه ســازی آحاد مردم  گون اقــدام به آ اســالمی اعتراض داشــت و با اســتفاده از روش های گونا
در جهت مبارزه با اســتثمارگران می کرد. سخنرانی، انتشار نشریه، تشــکیل انجمن و ارتباط و 
گفتگوی رو در رو خصوصا با مســئوالن حکومتی از روش های جمال الدین بــرای انتقال افکار 

و اثرگذاری بود. 
ســید جمال الدیــن اســدآبادی مــردی آزادی خــواه، دارای افــکار و عقایــد فلســفی، سیاســی، 
اجتماعــی و ایجاد وحــدت میان مســلمانان و تشــکیل اتحادیــه دولت های ســالمی بود. وی 
برای پیشــرفت اتحاد اســالم بالغ بــر پانصد مراســله و مکتــوب به  زبان هــای فارســی، عربی و 
ترکی به رشته تحریر در آورد و به عتبات و سایر بالد اسالمی ارســال داشت و در پذیرفتن اتحاد 
اسالم ابتدا ســلطان عثمانی سید عبدالحمید اســتقبال نمود. ســید جمال الدین در اروپا نیز با 
گاهی و اندیشــه مســلمانان داشــت.  انتشــار روزنامــه عروه الوثقی نقش مهمی در شــکوفایی آ
درواقع اندیشــه اتحاد اســالم ســید دفاع از اســتقالل ممالک اســالمی و آزادی همه مســلمانان 
بود. ســید درد جامعه اســالمی را در اســتبداد حکام  نفوذ عقاید خرافی در اندیشــه مسلمانان و 

تالش برای 
ق زمین ی مشر بیدار

19 اسفند سالروز 
 فرحناز کریم نژاد تولد جمال الدین اسدآبادی

وقـــت هــایــی رابــرای کــتــاب خــواندن بگــذاریــــد؛ 
وقـت هـای تـلـف شــده را اگــر روی هــم بـگـذاریــد، 
از عــمــر یک دانــشــجــو بیشـتـر می شود. اگر این

اوقات را به کار بکشیم و از آن ها استفاده آموزشی 
کــنــیــم، بــبــیــنــیــد جــامــعــه چــه خــواهد شد!
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فرهنگوادب

     درخت سدر
درخت ســدر یا همــان کنــار یکــی از درختــان الهی و بــا ارزش 
اســت که باید قدر نعمت این درخت بزرگ را بدانیم، درخت 
سدر از جمله درختانی اســت که دارای منزلت بسیاری است 
و برگ هــای این درخت الهی برای بدن بســیار مفید هســتند 
و جالــب اینکــه دوای اصلــی و مهــم ســرطان پوســت همین 
برگ هــای درخــت ســدر هســتند. روایــت اســت کــه پیامبــر 
کــرم؟ص؟ پــس از آنکــه از آســمان های هفتگانه می گــذرد به  ا
دو نهر رســید که یکــی نهر کوثــر و دیگــری نهر رحمــت، از نهر 
کوثر آب آشــامید و در نهر رحمت غســل کرد. پیامبر؟ص؟ پس 
از عبــور از نهرهای کوثر و رحمت به درخت ســدر رســید و این 
درخت دیگــر پایان عروج جبرئیــل بود و در ادامــه پیامبر باید 
تنهایــی ادامــه عــروج را طی می کــرد. درخت ســدر همــواره از 
درختان ارزشمند ایرانی اســت که برگ های زیبایش پوست 
را لطیــف می ســازند و از ریــزش مــو جلوگیــری می کنــد، همه 
اجزاء این درخت قابل استفاده و مفید است. به باور ایرانیان 
ایــن درخــت نمــاد ابهــت و طــراوت یــک ســرزمین اســت، 
سایه اش خستگی را از تن هر خســته ای بیرون می سازد و راه 

و مسیر را بر هر گم شده ای روشن می کند.

به اعتقاد برخی ادیان درختــان کیهانی، رمز آفرینــش کوه ها؛ درختــان زندگی در مرکز 
عالم و منشــاء زندگــی همه موجــودات هســتند و درختان معرفــت در مرکز بهشــت قرار 
دارند که انســان با خــوردن از میــوه ممنوعه آنها ناچــار به هبوط می شــود. از رهگــذر اعتقادات 
ایرانیان باســتان درخت در اشــکال متفاوت در آثار هنری پیش از اســالم ظاهر می شود. پس از 
ظهور اســالم آموزه های دینی با فرهنــگ و هنر ایــران باســتان در می آمیزد و به آنها گســترش و 
اعتالیی عمیق می بخشــد، نتیجه همین اهمیت فوق العاده درخت در فرهنگ جوامع بشری 
اســت که نماد تصویری درخت به هزاران شــکل متفــاوت بر آثــار هنری ظاهر می شــود و نقش 
درخت با تزیینات اسالمی عجین می شود و به وفور در آثار هنری پس از اسالم نیز تکرار می شود.

     درخت سرو
درخت ســرو همواره در اعتقــادات و فرهنگ های مختلف جایــگاه ویــژه و ارزش خاصی دارد. 
این درخت همواره از درختان ارزشــمند ایرانی نیز بوده اســت، از جمله درختانی اســت که نزد 
مردم ایران دارای مفاهیم رمزی و نمادین و دارای قدرت اساطیری بوده و همواره مورد توجه 
شــاعران و ادیبان در دوره های مختلف به ویژه ســده های چهارم و پنجم هجری قرار داشته 
است. ســرو در هر آب و هوایی می روید؛ مقاوم، ایســتا و نماد مردان بزرگ است به همین علت 
نه تنها در متون باســتانی و ادبی بلکه در انواع هنرها نقش این درخت کامال مشــهود است. از 
نقش برجســته های تخت جمشــید گرفته تا نقوش قالی و نگارگری ایــن درخت نقش آفرینی 
کرده است. درخت سرو به سه نوع مختلف دسته بندی شده است: سرو آزاد، سرو سهی و سرو 

ناز. منقول است که درختان سرو و زیتون به دلیل سرسبزی دائمی، درخت بهشت هستند.

شاخسار 
پر برگ  و برکت

درباره جلوه های درخت 
در فرهنگ ایرانی به مناسبت روز درختکاری

     درخت انار
درخــت انــار در فرهنگ های مختلــف نمــاد فراوانــی، برکت 
و جاودانگــی اســت. این تاثیــر احتمــاال از آنجا نشــات گرفته 
ک انســان،  کــه از آغــاز تمــدن، گیاهان عــالوه بر تامیــن خورا
به عنوان دارو، پوشــش، لــوازم آرایش و رنگ مورد اســتفاده 
بودنــد. درخــت و میــوه انــار جایــگاه خاصــی در فرهنــگ و 

ادبیات ایرانی دارد.

     درخت خرما
در ایــران درخــت نخــل و خرمــا از دوران باســتان و پیــش از 
هخامنشــی کشــت می شــد و در ادبیــات ساســانی از جمله در 

کتاب بندهشن از نخل یاد شده  است. 
منابــع چینــی از ایران بــه عنــوان ســرزمین نخل خرمــا که در 
نزدشان به نام عناب پارسی و عناب هزار ساله مشهور بوده، 
یــاد کرده انــد. در پایان ســده نهــم میالدی، نخــل خرمــا را از 
ایران به چیــن بــرده و در آنجا کشــت کرده اند. ایــن گیاه که 
در ایران باســتان به خاطــر زیبایی، مقاومــت و برکت درخت 
زندگــی لقــب داشــت، تــا حــد زیــادی مــورد توجــه و تکریــم 

ایرانیان قرار گرفته است.

     درخت انجیر
درخــت انجیــر؛ درختی ســتایش شــده اســت که در ســواحل 
خلیج فارس، هند و جنوب شــرقی آســیا می روید. تنه عظیم 
و ریشه های زیبا و شگفت انگیز این درخت ظاهری منحصر 
به فرد به آن داده اســت. ایرانیان دوره تیموری و ســلجوقی 
درخت انجیــر را درختی مقــدس می دانســتند و در آثــار به جا 

ماده از آن دوران این تقدس به خوبی قابل مشاهده است.
کــه در آغــاز، بــه نظــر  جذابیــت درخــت انجیــر در آن اســت 
می رســد این درخت تنــه ای معمولــی دارد، اما هرچه بیشــتر 
رشــد می کند، شــاخه های آن بیشتر به ســمت زمین منحنی 
شــده و در نهایــت تبدیــل بــه ریشــه می شــوند و بعضــی از 
شاخه ها به سمت آسمان ریشه می دهند. با گذر زمان، تمام 
شــاخه ها به اندازه و حجم درخت اضافه می شوند و عالوه بر 
گر یــک دانــه روی درخت دیگــری بیفتد، ریشــه آن  نیز  این ا
رشد می کند. بودایی ها درخت انجیر را انجیر هندی مقدس 
گر کســی نزد این درخت حضور یابد و از  می نامند و معتقدند ا

آن مراقبت کند به روشنگری می رسد.
درخت انجیر همــواره از درختان مقــدس ایرانی بوده اســت. 
انجیــر مقــدس درختــی همیشــه ســبز اســت و برگ هــای آن 
مانند تــاج در قســمت باالی آن رشــد می کنــد و میوه هــای آن 
به رنگ  نارنجی اســت. تجربــه دیدن یک درخت صد ســاله 
بــا برگ هــای ســبز آن می تواند چنــان هیجان انگیز باشــد که 
گردشــگران زیادی را به منطقــه تورین در جزیره قشــم جذب 
کند. درختان انجیر جزیره کیش حدود پانصد تا ششصد سال 
قدمت دارند. در میان مردم محلی جزیره قشم جنگل انجیر 
مقدس کــه در نزدیکی دره پرتغالی ها اســت تقدس بســیاری 
دارد؛ در گذشــته مــردم بــرای اســتجابت دعا و خواسته شــان 
تکه های پوست را به شاخه های درختان انجیر مقدس این 
جنگل دخیل می بستند. درخت انجیر مقدس در روستاهای 
چابهار نیــز دیده می شــود که مــردم محلی آن منطقــه از میوه 
ک کننده و  آن که شبیه فندق اســت به عنوان نوعی دارو و پا

ضدعفونی کننده دهان استفاده می کنند.    

جذابیت درخت 
انجیر در آن است 

که در آغاز، به 
نظر می رسد این 

درخت تنه ای 
معمولی دارد، 

اما هرچه بیشتر 
رشد می کند، 

شاخه های آن 
بیشتر به سمت 

زمین منحنی 
شده و در 

نهایت تبدیل به 
یشه می شوند  ر

و بعضی از 
شاخه ها به 

سمت آسمان 
یشه می دهند.  ر

گذر زمان،  با 
تمام شاخه ها 

به اندازه و حجم 
درخت اضافه 

می شوند و عالوه 
گر یک  بر این ا

وی درخت  دانه ر
دیگری بیفتد، 

یشه آن  نیز رشد  ر
می کند

انسـان در بعضـی از فرهنگ هـا گاهـی تـا سـرحد پرسـتش درخـت نیـز پیـش 
رفتـه اسـت، در پـاره ای دیگـر از فرهنگ هـا بـرای نـوع انسـان منشـاء گیاهـی 
قائـل بوده انـد. ارزشـمند شـمردن و حرمـت یافتن بعضی از درختان همیشـه 
سـبز یـا درختـان کهـن در ایران به دلیل همجـواری آن بـا امامزاده ها و پیران مقدس نیز 
نشـانه ای از ارجمندی نباتات در باورهای ایرانی اسـت. در ادیان مختلف اعتقاد به 
تقدس درخت در سـه شـکل درخت کیهانی، درخت زندگی و درخت معرفت متجلی 
می شـود. در ادامـه بـه مناسـبت روز درختـکاری شـرحی دربـاره پنـج درخـت ارزشـمند 

در فرهنـگ ایرانیـان کـه شـامل سـدر، سـرو، انـار، خرمـا و انجیـر اسـت می  خوانیـد.  
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توجهــی نکــرد. نــگاه مبهوتــش بــرای مدتــی طوالنــی بــه 
یادداشــتی کــه روی تکه کاغــذ باطله ای نوشــته شــده بود، 
گهــان از جا پریــد و درحالی که  خیــره ماند. لحظــه ای بعد، نا
انگشــت ســبابه اش را روی دکمــه آیفــون کنــار میزش فشــار 
می داد، با خشم فریاد زد: »ســروان ژرژ را پیدا کنید و به اتاق 

من بفرستید، فورا!«
آخریــن کلمــه را با خشــن ترین حالتی کــه ممکن بــود، فریاد 
زد. بالفاصلــه صــدای دســتپاچه ای از آیفــون شــنیده شــد: 
»اطاعت ژنرال، الســاعه!« دقایقــی بعد، با به صــدا درآمدن 
زنــگ روی میــز، مــرد بلنــد قامتــی وارد اتــاق شــد و بــا ادای 
ژنــرال مدتــی  ایســتاد.  ژنــرال  احتــرام نظامــی، در مقابــل 
گهــان غریــد: »ســروان! هیــچ  خامــوش بــه او نــگاه کــرد و نا

معلوم است شما در مرکز چه غلطی می کنید؟«
ســروان با تعجــب و نگرانی بــه ژنرال چشــم دوخــت. ژنرال 
با همان لحــن تند ادامه داد: »مســئولیت حفاظت ســتاد به 
عهده شماست، سروان! آن وقت، یک جوجه عرب پابرهنه 
از تمام پســت های نگهبانی و سیســتم مداربســته حراســت 
عبور می کند و داخل ســاختمان ستاد می شــود و بدتر از همه 
به اتــاق مــن می آیــد و ایــن یادداشــت مســخره را روی میزم 
می گذارد. تعجب می کنم با این وضع مضحکی که دستگاه 
حراســت مــا دارد، چطــور بیت المقــدس تــا بــه حال ســقوط 
نکرده  است؟«ســروان ژرژ با ناباوری پرسید: »ژنرال، ممکن 

است من آن یادداشت را ببینم؟«
ژنــرال از جــا بلنــد شــد، بی صــدا بــه طــرف پنجــره رفــت و 
درحالی که پشــت بــه ســروان داشــت، زیر لــب غریــد: »روی 
میزم است. برش دار!« سروان به طرف میز رفت؛ یادداشت 

را برداشت و زیر لب شروع به خواندن کرد:
»بــه تقــاص کشــتار خونیــن روز نــوزده رمضــان، ســحرگاه، 
وقتــی صــدای پــارس ســگ های نگهبــان شــنیده شــود و 
کالغ ها قارقار کنند، مقر مرکزی افســران را بــه جهنم خواهم 

فرستاد.«
محمد صادق فلسطینی- سیزده ساله    

تأسیس وقفیات را از نظر می گذراند. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم:

و  تولیــدی  منابــع  طریــق  دو  از  معصومــان  درآمــد  منبــع 
تولیــدی تأمیــن می شــد؛ کشــاورزی از جملــه فعالیت هــای 
تولیدی معصومــان؟ع؟ بود. بــه فرموده امــام صادق؟ع؟، 
پیامبر؟ص؟ در بــارور کردن زمین ها، نهایت تالش را داشــت. 
بــرای جلوگیــری از آســیب ســیالب بــه محصــوالت، ســنگ 
بزرگــی را در مســیر آب قــرار داد کــه تــا عصر امــام صادق؟ع؟ 
ع و باغ ها بــه انــدازه ای بود  پابرجا بــود. محصول ایــن مــزار
کــه مصــرف رایــج ســالیانه آرد جــو و خرمــای همســرانش، 
همچنین هزینه مصرفــی فرزندان عبدالمطلــب در آن دوره 
را تأمیــن می کرد و مانــده آن، به مصرف تهیه ســالح و مرکب 

برای دفاع می رسید.
امام کاظــم؟ع؟ فرمود: حضرت فاطمه؟س؟ با دســتان خود 
پنبــه می کاشــت و از آن بــرای بخشــی از پوشــش فرزنــدان 
اســتفاده می کرد. اقدام زراعی و بــاغ داری امیرمؤمنان؟ع؟، 
که بیشــتر  ســرآمد کارهای زراعــی معصومــان؟ع؟ بوده؛ چرا
تالش هــای زراعــی و بــاغ داری امامــان بعــدی، بــر محــور 
کار زراعــی و  گرفــت. فراینــد  زیرســاخت های ایشــان قــرار 
باغ داری حضــرت، دو مرحلــه زیربنایــی و روبنایی را نشــان 
می دهد. دامپروری نیــز، در دوره معصومان؟ع؟ و در زندگی 
آنان تأثیرگذار بود. ایشــان افزون بر آنکــه فرآورده های لبنی 
و گوشــتی خــود را از ایــن راه تأمیــن می کردند، از ایــن طریق 
از دیگــران نیــز دســتگیری می کردنــد. میثــم تمــار روزی بــه 
دیدن امام حسین؟ع؟ رفت و شــنید ایشان گوسفندان را به 
گاه برده اســت. امام  هادی؟ع؟ نیز اســحاق جــاّلب را از  چرا
راه اصطبل خانه اش به فضای وسیعی راهنمایی کرد که در 
آنجا تعداد بســیاری گوســفند را قربانی و میان افراد تقســیم 

کرده بودند.    

مجموعه داســتان »رســته ســنگ اندازان« روایــت زندگی پرفــراز و نشــیب نوجوانان 
فلســطینی در مبارزه بــا اشــغالگران صهیونیســت اســت. نوجوانانی که دوشــادوش 
بزرگترهــا، مســیر پرفــراز و نشــیب انتفاضــه را شــکل می دادنــد. ســالیان ســال بــود کــه مردم 
فلســطین بــا دســت های خالــی در مقابــل اشــغالگران ایســتادگی می کردنــد و تنهــا ســالح 
دفاعی شــان ســنگ بود. اســتفاده از ســنگ و پرتــاب آن بــه ســوی اشــغالگران، تنهــا یکی از 
اشــکال ســاده مبارزه بود و این به دلیل ســادگی و ســهولت، میان مردم فلســطین گستردگی 
بســیاری داشــت و اما نواجوانــان مبارز فلســطینی در همین اســتفاده از ســنگ، هــر روزی که 
ج می دادند. آنان هر نوبت، بــا تدابیر تازه،  می گذشــت، خالقیت های بیشــتری از خود به خر

خ اشغالگران صهیونیست می کشاندند. چهره دیگری از مبارزه با سنگ را به ر
شــکل گیری مجموعــه داســتان رســته ســنگ اندازان در میانه دهه شــصت صــورت گرفت. 
سال هایی که کشــور در کوران حوادث جنگ هشت ساله قرار داشت و از ســوی عموم مردم، 
دفاع همه جانبه در مقابل تجاوز دشــمن قوت گرفته بود و اما با وجــود این فضای پر التهاب 
جنگ، مسئله فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین در اذهان عمومی ملت ایران مورد اعتنا 

بود و حمایت های گسترده معنوی از آن می شد.
در همین ســال ها بــود که یک مســتند داســتانی دربــاره مظلومیت هــای مردم فلســطین، در 
شــبکه سراســری تلویزیون به نمایش گذاشــته شد و تماشــای همین مســتند، جرقه نوشتن 
دربــاره انتفاضه فلســطین را در ذهن نویســنده ایجاد کرد. مســتندی کــه در آن نمایش داده 
می شد پس از اشغال فلسطین توسط متجاوزان، چگونه در دیار »کفر قاسم« و »دیر یاسین«، 
مردمان دو روستا بی رحمانه توسط صهیونیست ها قتل عام شــدند. مردم عامی، مردمی که 
کشــاورز و کارگر بودند و در پایان یک روز کاری از ســر کار برمی گشــتند. مردمی کــه از کودک تا 

بزرگسال بر سینه دیوار قرار داده می شدند و مظلومانه به رگبار بسته می شدند.
ع مردم فلســطین به رشته تحریر  این دغدغه با نویســنده بود تا آنکه داســتان هایی با موضو
درآورد و جملگی داســتان ها در برنامه »قصه  ظهر جمعه« از رادیو پخش شــد و مورد استقبال 
قرار گرفــت و بــه دنبــال آن، نامه هــای بســیاری از ســوی مخاطبــان برنامه دریافت می شــد 
که خواســتار پخش چنیــن داســتان هایی بودند. رســته ســنگ اندزان، پیراســته و ویراســته 
همان قصه هاســت که با محوریت مردم فلســطین و مظلومیت شــان نگاشــته شده است. با 
قهرمان هایــی که نوجوانان فلســطینی بودند و در داســتان ها نقش آفرینی داشــتند. »رســته 
کبــر واالیــی در 128 صفحــه بــا شــمارگان  هزار نســخه از ســوی  ســنگ اندازان« نوشــته علی ا

شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده  است.
گوشــه ای از مبارزات نوجوانان فلســطینی در بخشــی از کتاب این چنین روایت شــده  اســت: 
»صبح، وقتی ژنــرال وارد اتاقش در ســاختمان ســتاد مرکزی شــد و روی صندلــی راحتی خود 
نشســت، به خالف همیشــه، ســیگارش را آتش نزد و بــه نامه هــا و عریضه هــای روی میزش 

کتاب »سبک معیشت معصومان؟ع؟« اثر یداهلل مقدســی از سوی معاونت فرهنگی 
و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اســالمی تهیه و بــه همت مؤسســه بوســتان کتــاب در 143 
صفحه منتشر شد. تأمین معیشــت، اهمیت فراوانی در زندگی انسان دارد. زندگی در دنیا که 
انســان را به ســوی بهره برداری از مواهب طبیعی ســوق می دهــد، نیازمند برنامــه اقتصادی 
گر  سالم و جامعی است؛ برنامه ای اقتصادی که ضریب اشتباه را به حداقل برساند. به ویژه ا
برنامه ای متصل به منبع الهی باشــد و بتوان با آســودگی خاطر آن را اجرا کرد. سیره معیشتی 
معصومان؟ع؟، از چنین ویژگی ای برخوردار اســت و عالوه بر اتصال به منبعی قابل اعتماد و 

دور از خطا، راهکارهای دست یافتنی دارد.
کتاب »ســبک معیشــت معصومان؟ع؟ که با اســتفاده از گزارش هــای فراوان متون اســالمی  
درباره ســبک زندگی اقتصــادی معصومــان؟ع؟ فراهم آمده اســت، بــه معرفی منبــع درآمد، 
فعالیت های اقتصــادی و هزینه هــای معصومان؟ع؟ می پــردازد. این کتــاب در 4 فصل و 9 

گفتار تهیه و تألیف شده است.
فصــل اول، ابتدا شــرایط و بایســته های راه اندازی یک فعالیــت اقتصادی و ســپس، قوانین 
کســب و کار را از منظــر معصومان؟ع؟ بیــان می کند تا کســی که در عرصــه فعالیــت مالی وارد 
می شــود و شــغلی را فراهم می آورد، به این قوانین پایبندی داشته باشــد و به آنها عمل کند. 
در انتهای این فصل نیز به اقدام های عملی که افراد در کســب درآمد و سودآوری باید انجام 

دهند، پرداخته شده است.
ح می کند که ایشان با فعالیت های تولیدی  فصل دوم، منبع درآمدی معصومان؟ع؟ را مطر
همچون کشــاورزی، دامپروری، دســتی و هنری و غیر تولیدی همانند تجاری، ارث، قرض 
و عاریه در حال ضرورت و... کســب درآمد می کردند و از میان آنها، اصلی ترین منبع درآمدی 

آنان را کشاورزی معرفی می نماید.
ج فردی و شــخصی معصومان؟ع؟ می پــردازد که ناظر بــه هزینه های  فصل ســوم، به مخار
ک و مواد  ج جــاری )خــورا ایشــان برای امور شــخصی و خانــواده اســت و در دو قســمت مخار
ک، بهداشــت، بوی خوش و عطر زدن، به کار گیری کارپرداز، ازدواج،  غذایی، لباس و پوشا

تأمین آبرو و...( و سرمایه ای )خرید زمین، مال التجاره، مسکن مناسب( بررسی می شود.
ج اجتماعی ماننــد نیکوکاری معصومــان؟ع؟ را در دو قســمت کمک  فصل چهــارم نیز مخــار
ایشان به موارد مورد نیاز همانند کمک به نیازمندان، آزادی بردگان و زندانیان، رفع نزاع ها، 
هدیــه دادن، پرداخــت بدهــی دیگــران، تأمین خســارت مالــی دیگــران، تأمیــن هزینه های 
فرهنگــی و ســاخت مکان هــای عمومــی  همچــون تأســیس مســاجد، بناهــای عام المنفعه، 

رسته 
سبک معیشت سنگ اندازان

معصومان؟ع؟
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تجربه بــودن و لمس کــردن و دیــدن دنیای مجــازی در دل 
زندگی حقیقی. این همان چیزی اســت کــه متاورس مدعی 
شده آن را در اختیار زندگی روزمره ما قرار می دهد. این تجربه 
جدیــد دنیای مجــازی هنــوز آن طور کــه باید همه گیر نشــده 
است. با وجود این موافقان و مخالفان آن بی وقفه از معایب 
گر می خواهید درباره متاورس بیشتر  و مزایای آن می گویند. ا

بدانید این مطلب را بخوانید.

     در خانه بمانید!
ظاهرا ما انســان های امروزی بــه ترک نکــردن خانه هایمان 
عالقه زیــادی پیــدا کرده ایــم. متاورس بــا همین شــعار همه 
کــرده و  دوســت داران فناوری هــای جدیــد را وابســته خــود 
اسم خودش را ســر زبان ها انداخته اســت. پس از انتشار خبر 
کوسیستم به  تغییر نام فیس بوک به متا و تبدیل شدن این ا
یک دنیای مجازی ســوال اینجــا بود که این فنــاوری جدید 
چــه تجربــه تــازه ای را در دنیــای مجــازی در اختیــار کاربران 
قرار می دهد. همه چیز از همین شــعار شــروع شد. بدون ترک 
خانه می توانید به هر کجا که می خواهید ســفر کنید. اشتباه 
نکنید، متاورس از تور آنالین فالن موزه معروف در غرب اروپا 
نمی گوید. این فناوری با حواس پنجگانه شــما سرو کار دارد 
و آن را در دنیای مجازی به چالش می کشــد. متاورس کاری 
می کند که شــما تجربه حضور در هر محیطی که می خواهید 
را پیدا کنید بدون اینکه حتی چند ده متر از جایی که هستید 

فاصله بگیرید.

ع!      بازی کردن ممنو
وقتــی می گوییــم متــاورس یک جهــان مجــازی ســه بعدی 
کاربــران آن بــا اینترنــت بــه آن متصــل می شــوند و  اســت و 
می تواننــد همــه کارهــای روزمره شــان را بــه طور مجــازی در 
آن انجــام دهنــد خیلی هــا یــاد گیمرها و ســبک زندگی شــان 
می افتند. خــوب یا بد باید دیدتان را نســبت بــه این فناوری 
تغییر دهید. متــاورس بازی نیســت. یک مفهموم گســترده 
آینــده ای نه چنــدان دور زندگــی و مفهمــوم  کــه در  اســت 
ارتباطــات اجتماعــی در آن را دچــار یــک اســتحاله عمیــق 
خواهد کرد. متاورس به طور حتم شغل یا جهان بینی شما را 
دستخوش تغییرات اساســی نمی کند اما می تواند تاثیر انکار 
ناپذیری بــر تجربه هــای زیســتی بشــری در دنیــای مجازی 

بگذارد.

انگار متــاورس آمده تــا ما بتوانیم در تخیل کســی که ســال ها پیش از ایــن رمان های 
علمــی می نوشــت زندگــی کنیــم. اینطــور کــه از پیشــروی های ایــن فنــاوری جدیــد 
پیداســت انگار طبیعت بدجوری این خیال پردازی را جدی گرفته اســت! حاال انگار متاورس 
آمده تا ما بتوانیم در تخیل کســی که ســال ها پیش از این رمان های علمی می نوشــت زندگی 
کنیم. اینطــور که از پیشــروی های این فنــاوری جدید پیداســت انگار طبیعــت بدجوری این 

خیال پردازی را جدی گرفته است!
متاورس )Metaverse( یا فرا جهان تازه ترین واژه  و مفهومی اســت که تخیل صنعت فناوری 
جهــان را به خــود جلب و مشــغول کــرده اســت. امــا ایــن تخیــل بی انتها چــه فضای نــو و چه 
دنیای جدیدی برای ما طراحی کرده اســت؟ تصور کنید که اینترنت زنده شده یا دست کم به 
صورت ســه ُبعدی ارائه شــده اســت. در این صورت یک »محیط مجازی« شــکل می گیرد که 
می توانید به جای تماشــای آن روی صفحه نمایش، وارد آن بشوید. بدین ترتیب، با دنیایی 
از بخش های مجــازی بی پایان و به هم پیوســته مواجه می شــوید کــه در آن افــراد می توانند 
بــا اســتفاده از هدســت های واقعیــت مجــازی، عینک هــای واقعیــت افــزوده، برنامه هــای 
گوشی های هوشمند و یا ســایر ابزارهای مشــابه یکدیگر را مالقات کنند، با هم درس بخوانند 
و کار و بازی کنند. این دنیــای جدید همچنین جنبه های دیگر زندگــی برخط ) آنالین( مانند 

خرید و فعالیت در رسانه های اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
در واقع با اتصال و تجمیــع جنبه های برخط در یــک جهان یکپارچه مجازی، انســان ها قادر 
خواهند بود کــه زندگی مجازی خود را به همان شــیوه زندگــی فیزیکی خود ادامــه دهند، مثال 
به یک کنسرت مجازی و یک ســفر آنالین بروند، اثر هنری مجازی خلق کنند، یا از نمایشگاه 

این گونه آثار هنری بازدید کنند و در جریان خرید یک لباس دیجیتال آن را امتحان کنند.
متاورس  دنیایی دیجیتال اســت کــه در فضای وب شــکل می گیرد. مثال تصور کنیــد که واقعا 
در دنیــای بــازی هرکــول حضــور داشــتید یــا می توانســتید ماجراجویی هایتــان در بازی هــای 
دیجیتالی را به صورت واقعــی تجربه کنید. چنین اتفاقــی در فراجهان یا اتفــاق می افتد. این 
اصطالح از دو کلمه Meta به معنی فرا یا فراتر و Universe به معنی جهان تشکیل شده است. 
جالب اســت بدانید که این کلمه به همراه اصطالح آواتار )Avatar( برای اولین بار توسط نیل 
استیونسن و در کتاب ســقوط برف در سال 1992 اســتفاده شد. دنیایی ســه بعدی که از آواتار 

مردم تشکیل شده بود. 

متاورس؛ 
شوخی که جدی شد

     به آواتار تبدیل شوید! 
دورکاری از چالش های این چند ســال کرونا زده بشــر بوده و 
هســت. رعایت فاصله اجتماعی از یک ســو و لزوم اجتماعی 
زندگی کردن در عصر ارتباطات از ســویی دیگر انسان معاصر 
را در یک دوراهی بزرگ قرار داد. به نظر می رسد فناوری های 
نورســیده ای مثل متــاورس آمدند تا ایــن خالء را پــر کنند. در 
این دنیای مجازی دورکاری ســر جــای خود باقــی می ماند. 
کارمنــدان خــود را بــا آواتــار  شــرکت های بــزرگ می تواننــد 
ظاهــری دلخواه شــان در یــک ســالن مجــازی دور هــم جمع 
کننــد و فعالیت های شــان را پیــش ببرنــد. مثــل اینکــه دیگر 
نیازی نیســت نگران جلســه های مجــازی باشــید. متاورس 
این امکان را به شما می دهد که پروفایل خودتان را به شکل 
یک آواتار دلخواه داشــته باشــید و بــا آن قدم به ایــن دنیای 

مجازی بگذارید. دیگر نیازی به بودن در محل کار نیست.

     آموزش آنالین
کالس آنالین از آن اصطالحاتی بــود که پیش از پاندمی کرونا 
کمتــر روی آن حســاب می شــد. امــا حاال بیش از ســال اســت 
که آموزش هــا از همین مســیر دنبــال می شــود. همان طورکه 
می دانید آموزش از راه دور با آســیب های زیــادی همراه بوده 
و متــاورس این ادعــا را دارد کــه می تواند در خانــه دانش آموز 
را ســر کالس درس عادی خود حاضر کنــد و حواس پنجگانه 
آنها را نیز هنــگام آموزش به چالش بکشــد. بــا ورود متاورس 
بــه حــوزه آمــوزش بســیاری از مــدارس امکانــات بیشــتری 

خواهند داشت.

     مشکالت استفاده از متاورس
در حالــی کــه خبرهــای ماننــد مالکیــت زمیــن در متــاورس و 
برگزاری مراســم ازدواج در آن هر روز ما را شگفت زده تر از قبل 
می کند باید نیــم نگاهی هم بــه الیه های پنهانی اســتفاده از 
ایــن نــوع فناوری های داشــته باشــیم. محمدرضــا صبوری 
از کارشناســان و مدرســان رشــته آی تــی دربــاره تهدیدهــای 
متــاورس می گویــد: »در نــگاه اول نگرانی هــای اســتفاده از 
متــاورس ماننــد همــان افــراط در بــودن و اســتفاده از فضای 
مجــازی اســت. تــا به حــال خطــر کــم تحرکــی، تغییــر منفی 
ســبک زندگی، خطــرات اعتمــاد بــه غریبه هــا و متاثر شــدن 

از شــایعه ها و اخبــار نادرســت در ایــن فضــا از تهدید هــای آن 
گســترده بــودن  محســوب می شــد. متــاورس بــه واســطه 

خدماتی که دارد این نگرانی ها را نیز افزایش می دهد.«

     دنیای تو در توی مجازی
متاورس جنبه های تــازه ای از زندگــی روزمره انســان امروز را 
به دنیای مجازی می برد بنابراین ما زمان بیشتری را در یک 
دنیای مجازی ســر می کنیم. این کارشناس آی تی می گوید: 
در ایــن دنیا دیگــر بــا پروفایل واقعــی از یک انســان ســر و کار 
ندارید و همه در پشــت ظاهــری از یک آواتار پنهان هســتند. 
انســان ها در محیط مجازی با آواتارهای مستعار نشان داده 
می شــوند. در چنین وضعیتی اعتماد کردن و صحبت کردن 
با چالش های زیادی رو به رو می شــود. امکان شایعه سازی، 
جاسوســی، تخلیه اطالعاتی، جاسوســی دیجیتالــی و نقض 
حریم خصوصی با متاورس امکان پذیر می شــود و این به آن 
معناســت که مــا بیش از پیــش باید نگــران حریــم خصوصی 

خود باشیم.

     دسترسی و دست کاری اطالعات
دسترسی به اطالعات یکی از مظاهر برتری ابرقدرت هاست. 
گســترده بــه حریــم  کــردن اطالعــات و دسترســی  بــا هــک 
خصوصی افراد فهم تازه ای از قدرت به جریان افتاده است. 
صبوری در این خصوص می گوید: کســی که بیشــتر می داند 
قــدرت بیشــتری نیــز دارد و در واقــع از ایــن دانســتن بــرای 
قدرتمند شــدن به عنــوان یک اهرم فشــار اســتفاده می کند. 
کارهــای  در متــاورس بیــش از دیگــر دنیاهــای مجــازی بــا 
شخصی، سلیقه ها، ارتباطات و حریم خصوصی مان حضور 
داریــم و همیــن می تواند دســتمایه آسیب رســانی به انســان 
معاصــر شــود. بــا ایــن تفاســیر دوران تــازه ای از جاسوســی و 
نقض حریم خصوصی از راه رســیده است و شــرکت هایی که 
متاورس پیشــرفته تری دارند به اطالعاتی با جزییات بیشــتر 
دسترســی خواهند داشــت و این بــه خودی خود یــک تهدید 
به حســاب می آید. اما بــا همه اینهــا متــاورس جذابیت های 
انکارناپذیــری دارد کــه بــا اســتفاده درســت و دقیــق از آنهــا 
کــرد و بــه برخــی امــور  می تــوان از آن بهره بــرداری مناســب 
ســامان داد. اســتفاده از ایــن امــکان جدیــد و شــگفت آور 
می تواند باعث کســب تجربیــات جدیدی از زیســت مجازی 
بــه همراه داشــته باشــد و افــراد خانــه نشــین را از تــک بعدی 
ج کند و معنا و مفهــوم تازه تری بــه زندگی حقیقی  بودن خــار

ببخشد.    

در این دنیا 
وفایل  دیگر با پر

واقعی از یک 
کار  انسان سر و 

ید و همه در  ندار
پشت ظاهری 

از یک آواتار 
پنهان هستند. 

انسان ها در 
محیط مجازی 

با آواتارهای 
مستعار نشان 

داده می شوند. در 
چنین وضعیتی 

کردن و  اعتماد 
کردن  صحبت 
با چالش های 

و  و به ر یادی ر ز
می شود. امکان 

شایعه سازی، 
جاسوسی، تخلیه 

اطالعاتی، 
جاسوسی 

دیجیتالی و نقض 
یم خصوصی  حر

با متاورس 
امکان پذیر 

می شود
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گذشـته شـامل  بخـش هـالل ایـن شـماره از مجلـه مهـر و مـاه نیـز همچـون 
گـزارش  و اخبـار فعالیت هـای نهادهـا و بخش هـای مختلـف هـالل احمـر در 
اقصـی نقـاط کشـور و شـرح یكـی دیگـر از نشسـت های درنـگ کنیـم و نیـک 

هاللبنگریم اسـت.
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جمعیت هالل احمر نیازمند زبان و رسانه مختص به خود است
وایت انقالب یم خانواده معظم شهدا تا ر از تکر
یاس های کبود سرگردان میان درها

تک تیرانداز
 و  منصور

اکران آنالین و رایگان

بیتا هدایت پور

کران آنالین و رایگان فیلم ســینمایی »منصور« ســاخته ســیاوش  ا
ســرمدی و بــه تهیه کنندگــی جلیــل شــعبانی از ســاعت 8 صبــح 

سه شنبه 26 بهمن در تلوبیون پالس آغاز شده است.
»منصور« با نگاهی به بخش هایی از زندگی شهید ستاری و طراحی و تولید 
گفته ای  اولین جنگنــده کامــاًل ایرانی ســاخته شــده و در آن بخش هــای نا
از هشــت ســال دفاع مقدس روایت شــده اســت. محســن قصابیــان نقش 
شــهید ســتاری را ایفــا می کنــد و لینــدا کیانــی، حمیدرضــا نعیمــی، علیرضا 
ع دیگــر  زمانی نســب، ســید جــواد هاشــمی، مهــدی کوشــکی و قاســم زار

بازیگران این فیلم هستند.
این فیلــم نخســتین بــار در ســی ونهمین جشــنواره فیلــم فجر بــه نمایش 
درآمــد و در دو بخش بهتریــن جلوه های ویــژه بصری و بهتریــن کارگردان 
غ بلورین شــد. در بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایراِن  اول، نامزد سیمر
جشــنواره چهلم هــم حبیــب مجیدی بــرای عکس هــای فیلــم »منصور« 

غ بلورین بهترین عکس فیلم را دریافت کرد.   سیمر

فیلم تــک تیرانداز نیــز  به کارگردانــی علی غفــاری و تهیه  کنندگــی ابراهیم 
اصغری با بازی کامبیز دیرباز برشی از دالوری های شهید عبدالرسول زرین 
را به تصویر کشیده است. تک تیرانداز محصول مشترک انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح اســت که در سی و نهمین 

جشنواره فیلم فجر تحسین منتقدین را به دست آورد.
فیلم ســینمایی تــک تیرانــداز اولیــن بــار در نــوروز ســال 1400 در تلویزیون 
پخش گردید اما عالقمندان به تماشــای فیلم تک تیرانداز می توانند فیلم 
جدید کامبیز دیربــاز را از پلتفرم های پخش آنالین فیلــم ببینند. این فیلم 
گــذاری و تدوین با نســخه نمایش داده  به لحاظ جلوه هــای بصری، صدا

شده در قاب تلویزیون تفاوت هایی دارد.
»شــهید عبدالرســول زرین« یکی از قهرمانان تک تیرانــداز جنگ تحمیلی 
معاصر اســت. تک تیرانــداز ایرانی کــه در جنگ ایــران و عراق به کابوســی 
بــرای نیروهای بعثــی تبدیل شــده بــود. او در نشــانه گیری بســیار توانمند 
ظاهر می شد و توانست با 700 الی 3000 شلیک بسیاری از نیروهای دشمن 
را از بین ببرد و شــهید خرازی او را به عنوان یک »گــردان تک نفره« معرفی 
می کرد. به همین دلیــل فرماندهان عراقی به او لقب »شــکارچی خمینی« 
داده بودند. عبدالرسول زرین در 11 اسفند ماه 1362 و در عملیات خیبر به 
شهادت رسید و فیلم تک تیرانداز پس از گذشت 38 سال از شهادت وی با 

بازی کامبیز دیرباز در نقش این شهید واالمقام ساخته شد.
فیلمنامه فیلــم قهرمان محــور تک تیرانــداز به قلــم بهنام علیــزاده و رضا 
خمســه نوشــته شــد و ابتدا قرار بود با نام »شــکار شــکارچی« معرفی شود. 
این نام به دلیل لقب شــهید زرین که او را »شــکارچی جنگ« می دانستند 
انتخاب شــده بود. در خالصه داســتان فیلم تک تیرانداز آمده است: تک 
تیرانداز ایرانی تبدیل به کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش 
بعثی شــده بود، تا جایــی که صدام شــخصا جایــزه ای برای ســر او تعیین 

می کند.
این فیلم محصول انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقــدس بنیاد فرهنگی 
روایت فتح است. بیشــترین صحنه های فیلم، قصه رشــادت های دلیرانه 
شــهید زریــن در دل دشــمن را روایــت می کند. شــما در ایــن فیلم شــاهد نبرد 
ســهمگینی بین شــهید زرین و دشــمنان بعثی خواهید بود. کــه نتیجه این 

نبرد جلوگیری از عملیات دشمن و از بین بردن تعداد زیادی از آنان است.    
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     دیدار با مسئوالن عتبه علویه
نماینــده رهبــر معظم انقــالب در دیــدار با مســئوالن عتبــه علویه بــر ضــرورت افزایش 
همکاری های مشــترک جمعیــت هالل احمــر و عتبه مقدس علــوی وافزایــش همکاری های 

کید کرد. مشترک برای خدمت رسانی به زائران تا
حجت االســالم و المســلمین معزی با اشــاره به اصل ارائه خدمــات داوطلبانه در هــالل احمردر  
تجمع بی نظیر میلیون ها زائر امام حســین؟ع؟ در مراسم اربعین در ســال های گذشته، افزود: 
حضــور داوطلبانــه پزشــکان، پرســتاران، امدادگــران و کادر درمانــی و خدمات بــرای کمک به 

تسهیل در روند بهداشتی - درمانی سفر زائران به عراق خدمتی بسیار ارزشمند و معنوی است.

     افتتاح بیمارستان امام علی؟ع؟
همزمان بــا میالد حضــرت زهرا؟س؟ و بــا حضور رئیــس و نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل 

احمر؛ فاز اول بیمارستان امام علی؟ع؟ هالل احمر در نجف اشرف افتتاح شد.
این بیمارســتان با هدف ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی در زمینی به مســاحت  28 هزار 
متر مربــع در 7 طبقــه و در مجموع  220 تخت بیمارســتانی ســاخته شــده اســت. فــاز اول این 

بیمارستان شامل 5 بخش با حضور مسئوالن ارشد ایران، عراق و عتبه علویه افتتاح  شد.
گــزارش ایــن بیمارســتان جنــرال دارای بخش هــای تصویربــرداری وآزمایشــگاه،  بنابرایــن 
آنژیوگرافی- ماموگرافی، تصویر برداری فک و جمجمه، سنگ شــکن، رادیوگرافی دیجیتال، 
بخش اورژانس )اتاق عمل جراحی،  اتاق گچ گیری، اتاق پانسمان، اتاق تحت نظر اورژانس 
و..(، درمانگاه هــای تخصصی زنان، کودکان، دندانپزشــکی، داخلی، همچنین 8 اتاق عمل 
جراحی برای عمل های  قلب باز، اورولوژی، گوش و حلق و بینی،  جراحی  عمومی،  ارتوپدی  و 

جراحی مغز و اعصاب است. 

گزارش سفر نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر به عراق

کید بر تأ
ی های مشترک همکار

طبــق برنامه ریزی های انجام شــده فاز دوم این بیمارســتان 
همزمان با میالد حضرت علی؟ع؟ افتتــاح و در عید غدیر خم 

این بیمارستان به بهره برداری کامل می رسد.

     دیدار با سرکنسول ایران
نماینده رهبرمعظــم انقالب در دیدار با سرکنســول جمهوری 
اســالمی ایران در نجف اشــرف ضمن قدردانی از  تالش های 
صورت گرفتــه بــه منظــور راه انــدازی بیمارســتان هالل احمر 
ایران در این شــهر مقــدس ابراز امیــدواری کرد کــه همکاری 
بیــن دســتگاهی بــه رضایتمنــدی بیشــتر زائــران ایرانــی در 
ســفرهای زیارتی منجر شــود و با برنامه ریزی و اجرای دقیق 

کارها، مسائل مختلف در بحث زائرین  مدیریت شود.

     امضای تفاهم نامه همکاری
تفاهم نامــه همکاری میــان جمعیت های هالل احمــر ایران 
کید بر حســن  و عراق با حضور روســای دو جمعیت ملی و با تا
همجــواری، در راســتای توســعه همکاری هــای مشــترک در 

امور بشردوستانه منعقد شد.
 هــدف اصلــی از انعقــاد ایــن تفاهم نامــه، ایجــاد چارچــوب 
همکاری مشــترک و هماهنگــی دو جانبه میــان دو جمعیت 
ملــی ایــران و عــراق در خصــوص فعالیــت در امــور آمــوزش، 
تبادل تجربیات امدادی، توانبخشــی و بهداشتی - درمانی 

اعالم شده است.
گــزارش؛ تعهــدات هالل احمــر ایــران؛ آمــوزش  بنــا بــر ایــن 
منابع انســانی جمعیت هالل احمر عراق در ســطوح مختلف 
مدیریتی در زمینه هــای مدیریت بحران، تاســیس اردوگاه، 
آب و بهداشــت، درمــان، لجســتیک و انبــارداری براســاس 
امکانــات موجــود و براســاس توافــق طرفیــن و همچنیــن، 
راه اندازی و مدیریت کارگاه هــای تولید اندام های مصنوعی 
در عراق بنا به درخواســت هالل احمر عراق و آموزش پرسنل 

کز است. عراقی در این مرا
هالل احمــر عــراق نیــز براســاس ایــن تفاهم نامه در مــواردی 
کشــور،  کــردن وضعیــت مفقودیــن در دو  همچــون نهایــی 
تــدارک تســهیالت الزم جهــت ارائــه کمک هــای پزشــکی و 
درمانی توســط هــالل احمــر ایــران در مناســبت های دینی و 
اضطــراری در شــهرهای مذهبی عــراق با هــالل احمــر ایران 

همکاری می کند.   

حجـت االسـالم و المسـلمین معـزی، نماینـده ولـی فقیـه در هالل احمـر  و دکتر 
پیرحسـین کولیونـد، رئیـس جمعیت هالل احمر بـا همراهی جمعی از مدیران 
بـا هـدف شـرکت در مراسـم افتتـاح بیمارسـتان امـام علـی؟ع؟ هـالل احمـر در 
کشـور و بررسـی راه هـای تـداوم و  گفتگـو بـا مسـئوالن ارشـد ایـن  نجـف اشـرف، دیـدار و 

افزایـش همکاری هـای بیـن جمعیت هـای ملـی بـه ایـن کشـور سـفر کردنـد.  

اهمیت حفظ و توسعه 
فعالیت های بین المللی 
در جمعیت هالل احمر

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام 
معظم رهبری با حضور در »ساختمان صلح« از جمعیت هالل احمر بازدید کرد.

گانه بــا دکتر پیرحســین  حجــت االســالم و المســلمین دکتــر محســن قمــی در دیدارهــای جدا
کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر و حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده رهبر معظم 
انقالب در جمعیت هالل احمر بر لزوم بهره گیری بیشتر از ظرفیت  های جمعیت هالل احمر در 

کید کرد. عرصه بین المللی تا
حجت االســالم والمســلمین معزی در این دیدار  به تشــریح فعالیت های جمعیــت  هالل احمر 
ج از  پرداخت و بــر لزوم حفــظ و توســعه فعالیت هــای درمانی-امدادی ایــن مجموعــه در خار

کید کرد.  کشور تا
کز درمانی هالل احمر ایران در کشــورهای نیازمند  وی در ادامه به برخی از آثار مثبت وجود مرا
به کمک های درمانی و بهداشــتی همچون کشــورهای آفریقایی اشــاره و تصریــح کرد: اینکه 
ج از کشــور، به انســان های  امــروز، این نهــاد مردمی بــه عنــوان متولــی درمان و ســالمت خــار
نیازمند کمک، در نقاط مختلف دنیا، ارائه خدمت می کند، عامل موثر و پایداری برای اشاعه 

فرهنگ نوع دوستی و صلح طلبی ایران در جهان است.
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر اشــاعه فرهنگ نوع دوســتی و صلح طلبی 
را از ماموریت هــای نظام مقدس جمهوری اســالمی نیز برشــمرد کــه باید دســتگاه ها و نهادها 

فرهنگی- بین المللی همچون جمعیت هالل احمر بر اجرای آن اهتمام ورزند.
حجــت االســالم و المســلمین دکتر محســن قمی نیــز در ایــن دیــدار ضمــن قدردانــی از عملکرد 
ج از کشــور و مجموعه  کــز درمانی خار و فعالیت های صــورت گرفته در جریــان فعالیت های مرا
فعالیت های بین المللی هالل احمر قــرار گرفت. معاون ارتباطات بیــن الملل دفتر مقام معظم 

کید کرد.  ج نهادن به این فعالیت ها  بر لزوم حفظ و توسعه این فعالیت ها تا رهبری ضمن ار
وی ارائــه خدمات در عرصــه درمانی-امدادی بــه محرومان جهــان را پراهمیت برشــمرد  و بر 

کید نمود. لزوم بهره گیری بیشتر از ظرفیت  های جمعیت هالل احمر در این عرصه تا
در حال حاضر جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران دارای 13 مرکز سالمت فعال در 12 
کشور است که شامل سطوح بیمارستان، پلی کلینیک های تخصصی و کلینیک های جنرال 

)درمانی، همودیالیز و توانبخشی( است.   

در دیدار معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری 
با حجت االسالم والمسلمین معزی تاکید شد

یکصد و چهارمین  
خانه هالل  استان 

چهارمحال و 
ی بختیار

افتتاح شد
با حضــور مدیر عامل، مســئول دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه، معاونیــن جمعیــت هــالل احمــر، 
معــاون مدیریــت حوزه هــای علمیــه اســتان و رئیــس 
مدرسه علمیه والیت شــهرکرد، یکصد و چهارمین خانه 

هالل جمعیت هالل احمر استان در شهرکرد افتتاح شد.
هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل  بروجنــی  کیانــی  ج  ایــر
احمــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری در آییــن افتتاح 
خانه هــالل گفــت: خانه های هــالل به منظــور ارتقای 
ســطح آمادگی و تــاب آوری جوامــع با رویکــرد مدیریت 
حــوادث و ســوانح مبتنی بــر جامعــه افتتاح می شــوند و 
جمعیت هالل احمر در جهت تحقق شــعار هــر خانواده 
یــک امدادگــر بــرآن اســت تــا بــا تاســیس خانه هــای 
هالل در شــهرها و روســتاها، جامعــه هدف بیشــتری را 
تحت آمــوزش و ســازماندهی  قــرار دهد. فلســفه ایجاد 
گــر  خانه هــای هــالل توانمنــد ســازی جوامــع اســت و ا
خ دهد اعضــای خانه هالل  حادثــه ای در یک منطقه ر
همان منطقه، اقدامــات ارزیابی حادثه و امداد رســانی 
را انجــام می دهنــد. توســعه و تقویــت مشــارکت طالب 
در تصمیــم گیری هــا و فعالیــت هــا در پیشــبرد اهــداف 

جمعیت هالل احمر نقش مهمی  دارد.
کبر جعفری مســئول  حجت االســالم و المســلمین علی ا
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان نیز در ادامه گفــت: خانه های هالل بــا برگزاری 
و  امــدادی  فرهنــگ  ارتقــای  و  آموزشــی  دوره هــای 
داوطلبی بر پایــه اصول و اهداف ســازمانی و بــا تکیه بر 
آموزه  های دینی، بسیار ارزشمند است و از نمایان شدن 
تاثیرات این خدمات در ســال های آتی خبرهای خوبی 
گیری  خواهیم شنید و طالب بزرگوار در این عرصه با فرا
آموزش هــای الزم که توســط جمعیت هالل احمــر ارائه 
می شــود می توانند به عنوان نیروی بســیار ارزشمند در 

این عرصه خدمات رسانی کنند.    

در مدرسه علمیه والیت شهرکرد
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آشــنایی نداریم. همچنین از نظر تئوری تعریف درستی از امر 
یاری گری نداریم.

وی افــزود: مــا هنــوز از لحــاظ زبان شناســی لکنــت داریــم و 
گر  قرائت درســتی از جمعیت هــالل احمــر ارائه نمی دهیــم. ا
در حــال حاضر ده نهاد فعال هم اینجا باشــد، مــا نمی توانیم 
خودمــان را در کنــار ایــن نهادهــا تعریــف کنیــم. بــه همیــن 
دلیل نمی توانیم برای ســازمان هالل احمــر زبان مخصوص 
بــه خــودش را تعریــف کنیــم. مثاًل ســپاه زبــان و رســانه های 
مخصوص به خود را دارد. اما هالل احمر هیــچ کدام را ندارد 
و به همین دلیل نمی تواند با حدود 74 درصد از مردم ارتباط 
خــوب و اثربخشــی برقرار کنــد. مــا باید بــه صــورت بنیادین 

سازمان هالل احمر را بازشناسی و بازخوانی کنیم.

    آسیب شناسی موقعیت هالل احمر
محمــد ناصــرزاده؛ پژوهشــگر و از کهنــه امدادگــران جمعیت 
هــالل احمــر در ادامه این نشســت ضمن اشــاره بــه موقعیت 
حســاس و پراهمیــت جمعیت هــالل احمر گفــت: مــا باید در 
نظام موضوعــی جمعیــت بــه دو پدیده توجــه کنیــم. اولین 
پدیــده، آسیب شناســی موقعیــت هــالل احمــر اســت. بایــد 
ببینیم چطور می شــود فرانتومالیــا را روی ایــن پدیده اعمال 
کرد؛ بــه این مفهوم کــه چطور می شــود مفهوم هــالل احمر را 
ج کرده و به شــکل تکه تکه و خرد خرد مورد  از شکل کلی خار

بررسی قرار داد. 
کــه چطــور می شــود  وی افــزود: دومیــن پدیــده ایــن اســت 
زمینــه   در  داد.  انجــام  زمینــه  ایــن  در  ایجابــی  کارهــای 
آسیب شناســی هــالل احمــر، بحــران از زمانی شــروع شــد که 
این سازمان تبدیل به یک موجود آسانسوری شد. سازمانی 
که هرگاه کســی بــه آن نیــاز دارد دکمــه  ورود را می زند تــا از آن 
اســتفاده کند و در غیر این صورت بدون اســتفاده اســت و در 
عین حال نیاز بــه نگهداری و مراقبــت دارد. اما هر موجودی 
مجبــور اســت از کریــدور یــا راهــرو عبــور کند تــا بــه مقصدش 
»کاِلئــوم«  یونانــی  اصطــالح  در  اصلــی  ورودی  بــه  برســد. 
می گویند. هرکس بخواهد وارد ساختمان باشد مجبور است 

از این ورودی وارد شود.
کــرد: مجموعــه ای از اصــول و اهــداف،  ناصــرزاده تصریــح 
خ و هــالل احمــر در  دربــاره  ســازمان هایی ماننــد صلیــب ســر
ایران و جهان وجــود دارد، ولی در ایران ایــن اصول و اهداف 
فقط به مســئله  امــداد محدود شــده اســت. مثاًل فقــط زمانی 
که ســیل یا زلزله بیاید ما بــا هالل احمــر ســر و کار داریم. یکی 
از آسیب شناســی های هالل احمر این اســت که مسئله   امداد 
خیلــی پررنگ شــده و ســایر اصــول این نهضــت در ســایه  آن 

دیده نمی شوند.

    ارتباط محدود جامعه  شهری با سازمان هالل احمر
ناصرزاده افــزود: دومین موضوع مهم در آسیب شناســی این 
نهضت میزان ارتباط جامعه  امروز ایران با هالل احمر است. 
در زمانی که جمعیت شــیر و خورشــید در ایران تأســیس شد، 
70 درصــد جامعــه  ایــران روســتایی و 30 درصــد آن شــهری 
بود. در حالی  که در آخرین سرشــماری رســمی ایران در ســال 

جمعیت هالل احمر 
نیازمند زبان و رسانه 
مختص به خود است

کبری دیزگاه نویسنده و فعال فرهنگی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به  ابراهیم ا
اهداف برگزاری این دوره از نشست های درنگ کنیم و نیک بنگریم، گفت: ما پیش از 
ح کرده ایم. اولین موضوع  نظــام موضوعات جمعیت هــالل احمر بود.  ایــن دو موضوع را مطــر
مســائلی که هالل احمر می تواند با آن مواجه باشــد یا مســائلی که در آینده با آنها رودررو خواهد 
شد. در این راســتا قصدمان این است تا زیرســاختی منســجم برای مباحث پژوهشی بنیادین 
هالل احمر پایه گذاری کنیم. طرز فکر و عملکرد نهادینه شــده در سازمان هالل احمر این است 
که وظیفه اصلی جمعیت براساس حادث شــدن بالیای طبیعی تعریف شده است. پس یکی از 
مشــکالت بنیادین هستی شناســی هالل احمــر اســت. در واقع هنوز به ســیر تطــور این نهضت 

1395، 76 درصــد جمعیــت شــهری و 26 درصــد جمعیــت 
روســتایی اســت. ایــن آمــار در حالــی اســت کــه روســتاهای 
متمرکــز را هــم روســتا حســاب کرده انــد. پــس آمــار جمعیــت 
روســتایی از این هم پایین تر اســت. مــا در هالل احمــر به جز 
پروتز، جمع آوری کمک و داروخانه با جمعیت شهری کاری 
نداریم. البتــه بایــد توجه داشــته باشــیم کــه داروخانه های 
هــالل احمــر مختــص تمــام کشــور نیســتند و تعــداد بســیار 
محــدودی دارنــد. گــروه هــدف متقاضیــان پروتز هــم گروه 
محدودی هســتند. پس نتیجه می گیریم که میــزان ارتباط 
هالل احمر با حدود 74 درصد از جمعیت کل کشور به همین 
کتیــو  ســه مــورد محــدود می شــود و هیچ گونــه رابطــه  اینترا
و تعاملــی بــا آنهــا نداریــم. در نتیجــه نقــش و اثرگــذاری این 

دستگاه روز به روز در دیدگاه مردم کم رنگ تر می شود.

    ارتباط محدود با جوانان نخبه  کشور
وی در ادامــه تصریــح کــرد: موضــوع دیگر عــدم ارتبــاط ماثر 
جمعیت بــا نخبگان جــوان  اســت. ما تقریبــا هیــچ جوانی با 
افکار نخبــه  علمی نداریــم که در ایــن ســازمان فعالیت کند. 
ســازمانی مانند نخبگان سازمانی بســیج که یک روز در سال 
به دیدار مقام معظم رهبری می روند شــامل چهل المپیادی 
غ التحصیــالن دانشــگاه شــریف زیــاد بــا این  اســت. مثــاًل فار
ســازمان مرتبــط نیســتند. به هــر حــال آمــار ایــن ارتباطات و 
همکاری هــا بــا جوانــان نخبــه و فرهیختــه هــم موضــوع 

پژوهشی است که باید انجام شود.

    تأسیس مراکز نوآوری و حمایت از استارت آپ ها
ناصــرزاده در ادامه افــزود: تأســیس مرکز نوآوری هــالل احمر 
بــرای حمایــت از اســتارت آپ ها از دیگــر اقدامــات اثربخــش 
اســت. ســازمان ها و نهادهــای مختلــف فرصت های بســیار 
خوبــی را در ایــن زمینــه در اختیــار هالل احمــر قــرار می دهد. 
مثــاًل دانشــگاه شــریف قصــد دارد یکــی از خوابگاه هایــش را 
کــز دانش بنیان  به مرکــز فن آوری تبدیــل کند. البتــه این مرا
مکان ها را تأمین می کنند و برای سرمایه باید از راه های دیگر 
وارد شــد. نخبگانی که قرار اســت در این مکان هــا کار کنند، 
آی کیوهایشــان بــا هــم جمع نمی شــود، بلکــه در هــم ضرب 

خواهد شد. 
کید بــر توجه  ایــن کهنــه امدادگــر در پایــان ســخنان خــود بــا تا
به اهــداف اولیــه نهضت هــالل احمــر افــزود: در نهایــت حرف 
مــن ایــن اســت کــه بــه جــای شــعار دادن، بحــث را به ســمت 
برنامه های ایجابی ببریم. باید از کلیشــه های صرفــًا امدادی 
در مصیبت های طبیعی، به ســمت دیگــر موارد آورده شــده در 
اصول این نهضــت برویم. مثــاًل عالوه بــر جمــع آوری پتو برای 
زلزلــه زدگان، در هنگام صلح بــرای بچه هــای مناطق محروم 
کتــاب جمــع آوری کنیم. بایــد هــالل احمر را بــا شــرایط صلح و 
آرامــش هــم عجین کنیــم. همچنیــن با صــرف ســرمایه های 
محدود پژوهش و تحقیقات انجام دهیم تا در زمان مشکالت 

به تکنولوژی ها و ابزار پیشرفته دسترسی داشته باشیم.
امینی از دیگر کارشناســان حاضر در نشســت نیز ضمن اشاره 
به توجه هــالل احمر به جمعیت جــوان جامعه ایــران گفت: 

 تأسیس مرکز 
ل  نوآوری هال

احمر برای 
حمایت از 

استارت آپ ها از 
دیگر اقدامات 

اثربخش است. 
سازمان ها و 

نهادهای مختلف 
فرصت های 

بسیار خوبی را 
در این زمینه در 

ل احمر  اختیار هال
قرار می دهد. مثاًل 

یف  دانشگاه شر
قصد دارد یکی از 
خوابگاه هایش را 
به مرکز فن آوری 

کند.  تبدیل 
کز  البته این مرا

دانش بنیان 
مکان ها را تأمین 

می کنند و برای 
سرمایه باید از 

راه های دیگر وارد 
شد. نخبگانی 
که قرار است در 

این مکان ها 
کنند،  کار 

آی کیوهایشان 
با هم جمع 

نمی شود، بلکه 
در هم ضرب 

خواهد شد

در نشست »بررسی و ساماندهی موضوعی هالل احمر« مطرح شد

مجموعـه  از  احمـر«  هـالل  موضوعـی  سـاماندهی  و  »بررسـی  نشسـت 
کنیـم و نیـک بنگریـم« بـرای آسیب شناسـی موقعیـت  نشسـت های »درنـگ 
هـالل احمـر، ارتبـاط محـدود جامعـه  شـهری بـا سـازمان هـالل احمـر، ارتبـاط 
کـز نـوآوری و حمایـت از اسـتارت آپ ها  کشـور و تأسـیس مرا محـدود بـا جوانـان نخبـه 

را می خوانیـد.   ایـن نشسـت  از  گزارشـی  ادامـه  برگـزار شـد. در 
آخریــن جلســه شــورای فرهنگــی، ســتاد 
اقامه نماز و امــر به معروف و نهــی از منکر 
جمعیــت هــالل احمــر گلســتان در ســال 1400 بــا 

حضور مدیرعامل و اعضای این شورا برگزار شد.
در ایــن جلســه مســؤل دفتــر نمایندگی ولــی فقیه 
از مهمتریــن  گزارشــی  گلســتان  احمــر  هــالل  در 
فعالیت های حــوزه فرهنگی و ســتاد اقامــه نماز با 
همکاری اعضای شــورا، معاونین و رؤسای شعب 
سراســر اســتان ارائه کــرد. در پایــان نیــز از اعضای 
شــورای فرهنگی بــه جهت پیشــبرد برنامــه های 

سال 1400 با اهدای لوح سپاس قدردانی شد. 

قدردانی از اعضای 
شورای فرهنگی

هالل احمر گلستان

جوانان داوطلب به عنوان جامعه  هدفی که هم جزو جامعه  
هــالل احمــر و هم جــزو جمعیــت کشــور هســتند مــورد توجه 
ســازمان اســت. در ســامانه  اینترنتی هــالل احمر حــدود 400 
هــزار نفر ثبــت  نــام کرده انــد و حــدود 200 هــزار نفر آنهــا فعال 
هســتند. ایــن تعــداد همــراه بــا خانواده هایشــان جمعیــت 
میلیونــی قابل توجهی می شــوند. این جمعیت بــا 74 درصد 
جمعیــت شــهری کــه در شــرایط نیــاز بــه دارو، پروتــز و ســایر 
کمک ها به هالل احمــر مراجعه می کننــد، در مقوله  آموزش و 

احساس نیاز به آن تفاوت دارند.
وی تصریــح کــرد: حــدود ده ســال پیــش بحث پیشــاهنگی 
ح شــد و ظرف مدت ســه ســال  در جمعیــت هــالل احمــر مطر
با همــکاری آمــوزش و پــرورش، 5000 مربــی به حــدود چهار 
ح درس  میلیــون داوطلــب آمــوزش دادنــد. حتــی 313 طــر
بــرای مقاطــع تحصیلــی  کتــب »فانــوس«  تحــت عنــوان 
از ســوم ابتدایــی تــا ســوم دبیرســتان نیــز طراحــی شــد. ایــن 
ح  درس هــای نــه ســاله کامــل و جامــع بودنــد، منتهــا بــا  طــر
محدودیت هایی توســط فدراســیون و نظام مواجه شــدیم، 
و  ناهماهنگی هــا  پــرورش  و  آمــوزش  و  احمــر  هــالل  بیــن 

اختالفاتی به وجود آمد و در نهایت فعالیت ها متوقف شد.
مباحــث  در  افــزود:  خــود  ســخنان  پایــان  در  امینــی 
جامعه شــناختی بحث ارزش گذاری فعالیت های داوطلبانه 
ح شــده یکــی از بزرگترین  را داریــم. با توجــه به مباحــث مطر
مشــکالت ما در آینــده  نزدیک، کم شــدن ســرمایه  اجتماعی 
گــر بتوانیم با  یعنی نیروهــای داوطلب این ســازمان اســت. ا
همکاری آموزش و پرورش نسل آینده را با استفاده از آموزش 
امــدادی جذابمــان تربیت کنیــم قادریــم از این افــراد تحت 
عنوان »دادرس« به عنوان نیروهای داوطلب آینده  سازمان 

کمک بگیریم.   
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دارویــی درمانــی هــالل ایــران بــا هــدف حمایــت از ســالمت 
ح مهربانی مهر را آغاز کرده اســت.  دانش آموزان نیازمند طر
ح مهربانی  بنا بــه گفته مســئوالن جمعیت هــالل احمر، طــر
مهر به منظور حمایت از دانش آمــوزان مناطق کم برخوردار 
کشور اجرایی می شــود. بر همین اســاس بیماران نیازمندی 
بــا مشــکالت چشــمی مزمــن از ســوی جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان تهــران شناســایی و جهــت درمــان بــه ایــن مجتمع 

معرفی می شوند.
یوســف اولین بیمار با مشــکل جابجایی و کندگــی لنز داخل 
چشــمی و بینایی یک دهــم درصد بوده اســت کــه به همت 
پزشــک متخصــص چشــم و فلوشــیپ شــبکیه تحــت عمل 
جراحــی قــرار گرفتــه اســت. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه هــای 
عمل این بیمار کــه از شهرســتان لردگان اســتان چهارمحال 
و بختیــاری به مجتمــع دارویــی درمانی هالل ایــران معرفی 
گردید؛ توســط خیری نیکوکار تامین شــده اســت و این یعنی 

یک ایثار اجتماعی دیگر.
زمین مجتمــع دارویــی درمانــی هالل ایــران در ســال 1343 
گاهی  توسط بانویی نیک اندیش به نام سرکار خانم »پری آ
آرش« بــه جمعیت شــیر و خورشــید وقــت، وقف شــد. پس از 
آن جمعیت هــالل احمر جمهوری اســالمی ایران نیز  از ســال 
1378 فعالیت هــای درمانــی خــود را همانطــور که خواســته 
کنون این مجتمع  گاهــی آرش بود؛ آغاز کرد. هــم ا مرحومه آ
در قالــب کلینیــک هــای تخصصــی و فوق تخصصی چشــم 
پزشــکی، دندانپزشــکی، درمــان نابــاروری، پوســت و مــو و 
زیبایی، قلب و عروق و همودیالیــز به عموم مراجعین عزیز از 

سراسر کشور خدمت رسانی می نماید. 
االســالم  حجــت  توســط  خیرخواهانــه  اقــدام  ایــن  روایــت 
والمســلمین ســلطانی، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
هالل احمر استان تهران را شبکه های اجتماعی بازتاب های 
بسیاری داشــت. مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 

احمر استان تهران از این حرکت مومنانه قدردانی کرد.

یوسف« بینا شد! «
با همــت خیریــن، مدیــران و کارکنان جمعیــت هــالل احمر اســتان تهران، چشــمان 
یوسف، کودک 9 ســاله، بینایی خود را به دســت آورد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر، با پیگیری و اجرای عمل موفق چشــمان کم بینای 
یوسف، کودک 9 ساله اهل روستای شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و بختیاری توسط 
جمعی از خیرین، مدیران و کارکنان جمعیت هالل احمر استان تهران، وی می تواند به زودی 

با انجام دو جراحی موفق، درس بخواند و زندگی کند.
یوسف 9 سال دارد؛ اهل روستایی از شهرســتان لردگان استان چهارمحال و بختیاری. اهالی 
روستا می گویند: »یوسف عاشــق خواندن است.« شاید همین ذوق و اشــتیاق خواندن باعث 
کارش راغب شود برای پیگیری حل یک رنج هشت ســاله. در مورد چه رنجی  شد تا معلم فدا

حرف می زنم؟ رنج نابینایی.

    معلم فداکار بی تفاوت نیست!
بگذاریــد این ایثــار اجتماعــی را با هــم بازخوانــی  کنیم: »یوســف« نه ســال دارد؛ دوســت دارد 
کار این خواســتن را درک می کند و نمی تواند  بی تفاوت باشــد، او  بخواند، نمی تواند. معلم  فدا
خود را در برابر رنج یوسف مســئول می داند. البد می پرسید معلم چه می کند؟ پیگیری.  بدون 

آن که عکس سلفی بگیرد! اقدام نمایشی کند، پیگیری می کند.
نتیجه این ایثار اجتماعی چه شد؟ »بازگشت بینایی یوسف«. یوسف با انجام دو عمل موفق 
که در مجتمــع دارویی درمانی هالل ایــران در تهران پایان یافت،  بینایی خود را کامال بدســت 
آورد و حاال با خیالی آســوده، می تواند کودکی کنــد، درس بخواند و از خوانــدن لذت ببرد. این 
کار خود و مشــارکت جمعیــت هالل احمر اســتان تهــران در  کودک بــا پیگیری های معلــم فــدا
مجتمع درمانی هالل ایران واقــع در تهرانپارس روند درمــان خود را آغاز کــرده  و حاال می تواند 

می بیند؛ این یعنی یک ایثار اجتماعی موثر.

    طرح مهربانی؛ یک ایثار اجتماعی
ح مهربانی اســت. مجتمع  ح خیرخواهانــه ای که چشــم های یوســف را بینا کرد؛ طــر نام طــر

    ماجرای ایثار مومنانه و بازگشت چشمان یوسف
ماجــرا از آنجــا آغاز شــد کــه کاروان ســالمت اســتان تهــران با 
همــکاری هالل احمــر اســتان چهارمحال وبختیــاری بــرای 
ویزیــت رایــگان و ارایــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه 
روســتاهای محروم دهــگالن رفتــه بــود. دودران، ده کهنه، 
امامــزاده محمــود و …. ویزیــت و داروی رایــگان بخشــی از 
برنامه هــای ایــن کاروان بود. افــرادی که بــرای بهبودی به 
کز  طــی دوره های درمانی نیاز داشــتند، بــه درمانگاه هــا و مرا
هالل احمر یا پزشــکان معتمد دیگر معرفی می شــدند. روزی 
که پدر و معلم یوسف برای کمک گرفتن از کاروان سالمت به 
محل استقرار این پزشکان مراجعه کرد، مدیرعامل جمعیت 
جمعیــت  مدیرعامــل  همچنیــن  و  کهگیلویه وبویراحمــد 
اســتان تهران هم در محل کمپ حضور داشتند. مدیرعامل 
جمعیــت کهگیلویه وبویراحمــد می گوید: »پدر یوســف به ما 
مراجعه کرد و گفت برای جراحی چشــمان پســرش به هزینه 
زیادی نیــاز دارد، امــا تامین این هزینــه برای او کار ســاده ای 
نیســت. همــان روز مــن موضــوع را بــا مدیرعامــل اســتان 
تهــران و همچنیــن نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت اســتان 
تهــران و چهارمحال وبختیــاری در میان گذاشــتم. یوســف 
بیماری ای نادر داشت و برای درمان آن باید از خیران کمک 
می گرفتیــم. همان جــا آقایــان قــول دادند تــا شــرایط را برای 
پذیــرش یوســف در مرکــزی مجهــز و همچنین انجــام عمل 
جراحی فراهم می کنند. همین طور هم شد و با کمک گرفتن 
از خیران برای تامین بخشی از هزینه ها و همچنین همراهی 
تیم هــای پزشــکی مجــرب، درســت دو هفته پیش یوســف 
به تهران آمــد تــا در مجتمــع دارویی درمانــی هالل ایــران در 

تهران پارس جراحی شود.«

    اجــرای طــرح مهربانــی مهــر بــه منظــور حمایــت از 
دانش آموزان مناطق کم برخوردار کشور

خ رامیــن« رئیــس مجتمــع دارویــی درمانــی هــالل  »شــاهر
کودکــی انجــام شــد  می گویــد: »عمــل جراحــی مذکــور روی 
که توســط تیــم جوانــان اســتان تهــران در روســتای ده کهنه 
شهرستان لردگان شناســایی شــده بود. خانواده این کودک 
توانایی تامین هزینــه عمل جراحی را نداشــتند کــه با کمک 
خیــر تهرانی ایــن امر تســهیل شــد و امید اســت پــس از نصب 
لنزهــا این کــودک لردگانــی بینایــی خــود را به صــورت کامل 
بــه دســت آورد. هزینه های عمــل این کودک توســط خیری 

نیکوکار تامین شده است.«
ح مهــر بانــی مهــر ادامــه  خ رامیــن بــا اشــاره بــه طــر دکتــر شــاهر
ح مهربانی مهر به منظور حمایت از دانش آموزان  می دهد: »طر
مناطق کم برخوردار کشــور، توســط ســازمان جوانــان جمعیت 
ح و در ســطح جمعیت هــالل احمر اســتان ها  هــالل احمــر مطــر
اجرایی شــد. بر همین اســاس بیمــاران نیازمندی با مشــکالت 
چشــمی مزمــن از ســوی جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران 

شناسایی و جهت درمان به این مجتمع معرفی شدند.«   

طرح مهربانی 
مهر به منظور 

حمایت از دانش 
کم  آموزان مناطق 

کشور،  برخوردار 
توسط سازمان 

جوانان جمعیت 
ل احمر  هال

مطرح و در سطح 
ل  جمعیت هال
احمر استان ها 

اجرایی شد. بر 
همین اساس 

بیماران نیازمندی 
با مشکالت 

چشمی مزمن از 
سوی جمعیت 

ل احمر استان  هال
تهران شناسایی 

و جهت درمان 
به این مجتمع 

معرفی شدند

روایت یک اقدام مومنانه و خیرخواهانه

مدیر عامــل جمعیت هــالل احمر اســتان 
زنجان، ارتقاء تــاب آوری و ایجاد آمادگی 
عامــل  مهمتریــن  را  بالیــا  و  حــوادث  برابــر  در 
راه اندازی خانه هالل دانســت و خاطرنشــان کرد: 
در تــالش بــرای ارائــه آموزش هــای رایــگان هالل 
احمــر بــرای بیمــاران ام اس و خانواده هــای آنهــا 
هســتیم.  فعالیت انجمن خیریه بیمــاران ام اس 
بســیار  بیمــاران  ایــن  در جهــت حــل مشــکالت 
ارزشمند اســت و همواره در کنار انجمن هستیم و 
محدودیتــی در خصــوص کمک هــای دارویــی و 
درمانی به بیمــاران ام اس نداریــم و ارتباط خود را 

توسعه و تقویت خواهیم کرد. 
در تــالش هســتیم تــا داروهــای تخصصــی نیــز در 
داروخانه هالل احمر استان زنجان برای بیماران 
ام اس ارائــه شــود. داروهایــی کــه قیمــت باالیــی 
دارنــد در حمایــت از بیمــاران و عرضــه خدمات در 
داروخانــه هالل احمــر تا 90 درصــد هزینــه را برای 

بیماران جبران خواهد کرد.
مدیر عامــل جمعیــت  هالل احمــر اســتان زنجان 
با بیان اینکــه هر ســازمان و انجمنی پتانســیل ها 
و نقاط ضعفــی دارد گفــت:  خانه هــالل بهانه ای 

برای ارتباط بیشتر با انجمن ام اس است.
ما با اشــتیاق اعضای عالقه مند که تمایل به ارائه 
خدمات در هالل احمــر را دارند به عنوان داوطلب 
گــر توانمندی های خود را یکجا  جذب می کنیم و ا
تجمیع کنیم می توانیم خدمــات قابل توجهی در 

ارائه خدمات توانبخشی به بیماران ارائه دهیم.
مســئول انجمن حمایت از بیماران ام اس استان 
زنجان هم افــزود: در ایــن مجموعــه کالس های 
مختلفــی بــرای بیمــاران تحــت پوشــش انجمن 
برگزار می شــود. مســائل مالی از جمله هزینه های 
دارو در کنــار مشــکالت بیمــاری، رنــج بیمــاران ام 

اس را چندین برابر می کند.
صالحــی ادامــه داد: در حــال حاضــر 960 بیمــار 
در ســطح اســتان زنجــان تحــت پوشــش انجمن 
حمایت از بیماران ام اس هستند و برای اعضاء در 
رشــته های مختلف وزرشــی برنامه های متنوعی 

اجرا می شود.   

خانه هالل انجمن 
بیماران ام اس 

افتتاح شد

با حضور مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر زنجان
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    نشست شورای فرهنگی هالل احمر خوزستان 
نشســت شــورای فرهنگــی هــالل احمــر بــا دســتور کار ارائــه 
و  اعیــاد شــعبانیه  برنامه هــای پیشــنهادی عیــد مبعــث، 

فعالیت های فرهنگی در ایام نوروز تشکیل شد. 
در این نشســت حجت االســالم و المســلمین محمد انصاری 
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خوزســتان، 
دکتر علی خــدادادی مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
خوزستان و حجت االســالم والمسلمین سید محسن شفیعی 
رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های 
در  پیشــنهادی  برنامه هــای  ارائــه  بــه  خوزســتان  اســتان 

حوزه های تخصصی خود پرداختند.

    اختتامیه مسابقات ورزشی جام وحدت 
آییــن اختتامیه مســابقات فوتســال جــام وحــدت، همزمان 
بــا میــالد حضــرت زهــرا؟س؟  در فضایــی صمیمی و پر نشــاط 
برگزار شد. این مسابقات که مصوب سی امین جلسه شورای 
فرهنگی هالل احمر بوده اســت، با حمایــت و همکاری مدیر 
عامــل و مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمر 

خوزستان برگزار شد.
در ایــن برنامه  حجت االســالم و المســلمین محمــد انصاری 
با تقدیر از تــالش عوامــل اجرایی، ایــن مســابقات را منظم و 
سرشار از شوق و شور توصیف کرد و گفت: این قبیل برنامه ها 
می توانــد میــزان همدلــی و نشــاط کارکنــان را ارتقــا بخشــد و 
آمادگــی جســمانی و چابکــی را کــه شــرط حضــور مناســب در 
حوادث و رویدادهاســت را برای نیروهای هالل احمر تقویت 
کند. در ادامــه نیز مســئول برگــزاری ایــن دوره از مســابقات، 
گزارشــی از روند برگــزاری جام وحــدت ارائه و در پایان به ســه 

تیم برتر این مسابقات هدایایی اهدا شد.

یم خانواده معظم  از تکر
وایت انقالب شهدا تا ر

    تکریم مادران و خانواده های معظم شهدا 
به مناســبت وفات حضرت ام البنین؟س؟ و روز تکریم از مادران و همســران شــهدا، از 
خانواده شهیدان وحید و محمود طیبی )شــهدای دفاع مقدس( و شهید فاطمی اطهر )شهید 
مدافــع حــرم( تجلیل شــد. در این دیــدار کــه بــا برنامه ریزی شــعبه کالنشــهر اهــواز و همراهی 
معاون داوطلبان و مشاور امور بانوان هالل احمر خوزســتان انجام گرفت، با اهدا لوح و دسته 
گل از خانواده هــای ایــن شــهیدان تجلیل بــه عمل آمــد. همچنیــن خانواده های شــهدا با در 
اختیار قرار دادن وصیت نامه شهدای خود به مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 

استان خوزستان در ارتباط با سجایا و خاطرات فرزندان خود مطالبی را ارائه نمودند.

    روایت انقالب در بیان مبارز ۸۰ ساله خوزستانی
طی مراسمی از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خوزستان، سید موسی بالدیان از 
مبارزین دوران ستم شاهی و فعال عرصه های فرهنگی،  نقش مردم اهواز در پیروزی انقالب 
اسالمی  را روایت کرد. در پایان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خوزستان هم از 

روایتگری وی و حضور اعضا و همکاران جمعیت هالل احمر در این آئین تقدیر و تشکر نمود.

    دیدار با خانواده شهیدان میراب زاده و تفاخ 
مدیرعامــل، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه، معاونین و 
مدیــران ســتادی جمعیت هــالل احمر اســتان خوزســتان، با 
خانــواده شــهیدان میــراب زاده و تفــاخ دیــدار و به مقــام آنان 
ادای احترام کردند. در این دیدار که به مناســبت ایام والدت 
حضــرت زهــرا؟س؟  و روز زن برگــزار شــد، بــه نقــش بی بدیــل 
مادران شــهدا در تربیت و به اوج رســاندن آن عزیزان اشــاره و 
یــاد و خاطــره شــهیدان گرامیداشــته شــد. همچنیــن در این 
مراسم از مادر و همسر شهیدان میراب زاده و همچنین همسر 

و فرزند شهیدان تفاخ و میراب زاده با اهدای لوح تقدیر شد.

    بازدید از دوره های تربیت مربی 
در مجموعه سد و نیروگاه کرخه 

حجت اإلسالم و المسلمین انصاری مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر خوزســتان از رونــد برگزاری 
دوره هــای تربیــت مربــی در مجموعــه ســد و نیــروگاه کرخــه 

بازدید و با شرکت کنندگان به گفتگو پرداخت.
در این دیدار مســئول فرهنگی صنعت آب و برق خوزســتان، 
گام دوم  برگــزاری چنیــن دوره هایــی را زمینه ســاز تحقــق 
انقــالب در تربیــت جوانــان انقالبــی و حاضــر در عرصه هــای 
مختلف دانســت و نســبت بــه همکاری هــای فرهنگــی بین 

مجموعه ای با جمعیت هالل احمر نیز اعالم آمادگی نمود.
در ادامه مدیــر عامل ســد کرخه هــم ضمن تشــریح وضعیت 
مخــازن ســدهای اســتان بــه بیــان فعالیت هــای فرهنگــی  
برگــزاری  بــه  نســبت  و  پرداخــت  کرخــه  ســد  مجموعــه 
برنامه هــای مشــترک بیــن جمعیت هــالل احمر و ســد کرخه 

کید و برای تحقق آن نیز اعالم آمادگی نمود. تا
در پایــان ایــن برنامــه، حجــت االســالم انصــاری و حجــت 
گیــران این  االســالم مــرادی بــا حضــور در جمــع مربیــان و فرا
دوره بــرای آمــوزش موضوعاتــی همچون جســتجو و نجات 
در محیط های ســیالب و جاده ای، از زحمات برگزارکنندگان 
ایــن دوره کــه از سراســر کشــور حضور داشــتند تشــکر و ضمن 
دعــای بــاران بــرای افزایش مخــازن ســدهای کشــور، برای 

تمامی حاضران در این دوره آرزوی سربلندی کردند.   

این قبیل 
برنامه ها می تواند 

میزان همدلی و 
کارکنان  نشاط 
را ارتقا بخشد و 

آمادگی جسمانی 
که  و چابکی را 

شرط حضور 
مناسب در 

حوادث و 
ویدادهاست را  ر

وهای  برای نیر
ل احمر  هال
کند تقویت 

چند خبر از دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خوزستان

در مـاه گذشـته دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر خوزسـتان 
برنامه هـای متعـدد فرهنگـی و دینـی را برگـزار کرده اسـت که در ادامه گزارشـی 

از آنهـا را بـا هـم می خوانیـم.  

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان 
طارم، امــام جمعه آببر و رئیــس بنیاد این 
شهرســتان با همکاری و هماهنگی مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان زنجان، 
کبری و  از خانواده های شهیدان واال مقام افضل ا

صیاف علی همتی تکریم کردند.
  امــام جمعــه شــهر آببــر بــا قدردانــی از رشــادت و 
کاری ایثارگران در هشــت ســال دفــاع مقدس  فــدا
گفت: شهدا و ایثارگران بر تمامی آحاد جامعه حق 
دارند چرا که اقتــدار و عزت ایران اســالمی مدیون 
رشــادت و جانفشــانی آنهاســت. تکریم و دیــدار با 
خانــواده شــهدا و ایثارگران وظیفه مهم مســئوالن 
به شــمار می رود و باید یاد و نام شــهدا، ایثارگری و 
جانفشــانی جانبازان در جامعه همــواره زنده نگه 

داشته شود.
رئیــس جمعیت هــالل احمــر شهرســتان طــارم نیز 
در ادامــه یــادآوری کــرد: دیدار با پــدران و مــادران و 
خانواده شــهدا و تکریم این عزیزان ســعادتی است 
که نصیبمــان می شــود و دعــای خیــر ایــن عزیزان 
همیشــه یــاری رســان نظــام اســالمی در عبــور از 

سختی ها بوده است.   

در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  ســوی  از 
جمعیــت هــالل احمــر لرســتان، نشســت 
فرهنگــی عفــاف و حجــاب برگــزار شــد. حجــت 
مســئول  منصــوری  المســلمین  و  االســالم 
دفترنمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
ع  لرســتان با بیان اینکه عفاف و حجاب دو موضو
جدایــی ناپذیــر از یکدیگــر اســت افزود: عفــاف به 
ح  ک بودن چشــم، زبــان، اعضــاء و جوار معنی پــا

بدن و رفتار است. 
بــه  و  ح  مطــر ســئواالتی  برنامــه  ایــن  پایــان  در 

پاسخ های ارائه شده جوایزی اهداء شد.   

یم خانواده شهدا تکر

همایش 
عفاف و حجاب

به همت هالل احمر شهرستان 
خرم آباد برگزار شد

توسط هالل احمر طارم انجام شد
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کید تصریح کرد: »ســال گذشــته  بزرگ و واالی ملی و دینی تا
گام نخســت، یادواره شــهید بزرگوار به شــکل عالــی و واالیی 
برگــزار شــد و امســال نیــز گام دوم آن بــا تــالش همــکاران در 
جمعیت هالل احمر آغاز شده است . با توجه به  اینکه انسان  
در طــول تاریــخ نیازمند الگــو و اســوه بوده اســت،  ایــن آیین 

می تواند الگوی مناسبی را  جوانان ما معرفی نماید.«

    اخالص در عمل، رمز ماندگار سردار شهید
حجــت االســالم والمســلمین معــزی  با بیــان اینکــه اخالص 
کــرد، ادامــه  در عمــل ســردار ســلیمانی  را در تاریــخ مانــدگار 
کار بســیاری در طــول تاریــخ  داد: »قهرمانــان شــجاع و فــدا
وجود داشــتند، اما هیچ  یک از این چهره ها به میزان  ســردار 
ســلیمانی همه  دل ها را بــه خود جــذب نکرده اســت. یکی از 
دالیل این محبوبیت اخالص در عمل بوده است که در رفتار 

سردار شهید محسوس و آشکار بوده است.«
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا بیــان اینکه 
مکتــب ســردار ســلیمانی در امتــداد مکتب امام حســین؟ع؟ 
و اهل بیــت؟مهع؟ بود، افزود: »شــهید ســردار ســلیمانی فرزند 

عاشورا و درس آموخته مکتب سیدالشهدا بود.«
وی در ادامه سخنان از سازمان جوانان هالل احمر به عنوان 
برگزارکننده این یادواره در روزهای سخت کرونایی قدردانی 
کرد. وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به برخی 
از صفات برجســته ســردار شهید ســلیمانی خاطر نشــان کرد: 
»مکتب حاج قاسم، مکتب عشــق به خدا و خلق، مهربانی، 
شجاعت و مقاومت اســت.« نماینده، ولی فقیه در جمعیت 
کید کرد: »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی یک  هالل احمر تا
انســان ســاده ای بود که با اخالصی که در عمل خود داشت، 

تجلیل بسیاری از مردم در سراسر دنیا را جذب خود کرد.«

شهید سلیمانی اسوه  
زشمند برای جوانان ار

مراســم افتتاحیــه دومین آییــن یادواره ســردار شــهادت شــهید ســرافراز ســردار قاســم 
ح ملی رفیق خوشبخت ما« با حضور حجت االسالم والمسلمین  سلیمانی با عنوان »طر
معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، دکتر قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و 
امــور ایثارگــران، دکتــر پیرحســین کولیونــد، رئیــس جمعیت هــالل احمــر، جمعی از مســئوالن 

کشوری و لشکری، اصحاب رسانه و مسئوالن جمعیت هالل احمر برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین معزی در این مراســم که در سالروز شــهادت امام هادی؟ع؟ برگزار 
شــد، درباره اهمیت  لزوم بهره  گرفتن از ســیره  زندگی اهل بیت؟مهع؟، کالم و ســیره اهل بیت را 

روشنایی بخش زندگی انسان برشمرد که و منجر به رشد و ترقی و تعالی بشر می گردد.
وی با اشاره به برکات معنوی، زیارت جامعه کبیره بیان کرد:»عمر امامت، امام هادی؟مهع؟ و 
اندیشه و سیره این امام بزرگوار گوهر و ذخیره ارزشــمندی برای زندگی بشر به شمار می آید که 

زیارت جامعه کبیره یک مصداق از برکات آن است.«
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید قاســم 
سلیمانی به جایگاه این سردار شــهید در میان آزادی خواهان  اشــاره کرد و افزود: »به راستی که 
سردار سلیمانی، سردار دل ها بود، فعالیت های او در تاریخ انقالب اسالمی بی نظیر بوده است و 

همین باعث شده که آحاد مختلف مردم با هر نگاهی در فقدان او حزین و اندوهگین باشند.«

    تقدیر از برگزار کنندگان
کید بر اهمیت الگوســازی از شــخصیت های  حجت االســالم والمســلمین معزی  در ادامه  بــا تا

حجــت االســالم والمســلمین معــزی بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
میلیونی ســازمان جوانــان هالل احمــر اضافه کــرد: »جوانان 
جمعیت باید شــهدای گرانقدر را به عنوان شاخص و الگوی 
خود در مسیر زندگی قرار دهند. ســردار شهید قاسم سلیمانی 
در امتــداد مکتب اهــل بیت؟مهع؟ الگوی بســیار خوبــی برای 

همه و به ویژه برای نسل جوان است.«
وی در پایــان بــر لــزوم بهره گیــری از خصوصیات این شــهید 
کید کرد  بزرگوار همچون تقوا اخالص، احسان و نیکوکاری تا
و افزود: »باید بــه جوانان مان بیاموزیم ســودمند بــودن و در 
خدمت جامعه بــودن را بیاموزیم که این جشــنواره می تواند 
راهی بــرای تحقق این اهــداف باشــد.« الزم به ذکر اســت در 
این مراســم دقایقی مصطفی ســماواتی، مداح اهــل بیت  به 

مرثیه خوانی در سوگ شهادت امام هادی؟ع؟ پرداخت.«

    اجرای دومین یادواره »رفیق خوشبخت ما« 
دکتــر محمد گلفشــان رئیس ســازمان جوانــان هالل احمر در 
افتتاحیه ایــن یادواره گفــت: در ســال 1399 یــادواره »رفیق 
خوشــبخت ما« برای نخســتین بار به یاد شــهید حاج قاســم 
کید رئیس جمعیت و نماینده  سلیمانی برگزار شد. امسال با تا
ولی فقیه در جمعیــت هالل احمــر، تصمیم برآن شــد که این 
یادواره بزرگ محدود به ایران نباشد و بنابراین امروز دومین 
یادواره ملــی و بین المللــی »رفیــق خوشــبخت ما« در ایام اهلل 

دهه فجر آغاز به کار می کند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر گفت: این یادواره 
از 16 بهمــن 1400 کــه مصــادف بــا شــهادت امــام هادی؟ع؟ 
اســت، در سراســر ایران افتتاح می شــود و اختتامیه آن 25 تیر 

1401 مصاف با میالد این امام بزرگوار برگزار خواهد شد.
گل فشــان یادآوری کــرد: ابــراز احساســات و عالقــه جوانان و 
نوجوانان ایران به شــهید ســلیمانی با اســتقبال خوب از این 
یــادواره مواجــه و باعث شــد رویــداد دوم را بــا کیفیت بســیار 
باالتر برای  آشــنایی هــر چه بیشــتر آحاد جامعــه به خصوص 
نسل جوان با سبک زندگی و الگوی رفتاری اخالقی و تربیتی 

سردار دل ها در سطح جامعه ملی و بین المللی اجرا کنیم.
امســال دبیرخانه برگــزاری یادواره ملــی و بین المللــی »رفیق 
خوشبخت ما« در استان قزوین اســت و جمعیت هالل احمر 

استان کرمان نیز مسئولیت پویش چلچراغ را به عهده دارد.
یــادآور می شــود؛ ســال گذشــته، نخســتین جشــنواره رفیــق 
خوشــبخت ما به پاس نکوداشــت خدمــات کم نظیر ســردار 
دل ها شــهید حاج قاســم ســلیمانی در قالــب دو رویــداد ملی 
جشــنواره فرهنگی و هنری با هدف تولید آثار و فرآورده های 
فرهنگی توســط هنرمنــدان جــوان به منظــور تبییــن مبانی 
فکری و معرفی سبک زندگی حاج قاســم در ارتباط با اهداف 
جمعیت و دیگری پویش ملی »چلچراغ« به نیت نذر حداقل 
40 کار خیر و خدمت عام المنفعه توسط جوانان و مخاطبان 
ح بــه نیابت از این شــهید عزیز اجرا شــد و بیش از 43  این طر
هزار و 600 اثر هنری به دبیرخانه جشــنواره ارسال و قریب به 

61 هزار و 400 نفر نیز در پویش ملی چلچراغ شرکت کردند. 

 ابراز احساسات 
قه جوانان و  و عال
نوجوانان ایران به 

شهید سلیمانی 
با استقبال خوب 

از این یادواره 
مواجه و باعث 
ویداد دوم  شد ر

کیفیت  را با 
تر  بسیار باال

برای  آشنایی 
هر چه بیشتر 

آحاد جامعه به 
خصوص نسل 
جوان با سبک 

زندگی و الگوی 
قی  رفتاری اخال
بیتی سردار  و تر

دل ها در سطح 
جامعه ملی و 

بین المللی اجرا 
کنیم

نماینده ولی فقیه در هالل احمر در مراسم افتتاح
دومین آیین طرح ملی »رفیق خوشبخت ما« عنوان کرد

مدیرعامل، مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه و تعــدادی از مدیران جمعیت هالل 
احمر لرســتان،  با خانواده های گرانقدر شــهیدان 
اســماعیل رشــیدی و شــکرعلی بهاروندی دیدار و 
گفتگــو کردنــد و بــه مقــام ایــن شــهیدان واالمقام 

ادای احترام نمودند.
رضایی مدیر عامل جمعیت استان، با بیان اینکه 
شــهیدان از همــه هســتی خویــش عبــور کردنــد تا 
امنیت و آرامــش را برای ما به ارمغــان آورند گفت: 
امــروز اقتدار و صالبت کشــورمان مدیون حماســه 
بــا  دیــدار  اســت.  ایثارگــران  و  شــهیدان  آفرینــی 
خانواده های شــهدا یکی از مهمتریــن و ناب ترین 
لحظات زندگی بــرای ما خواهد بود و بــا افتخار در 

خدمت خانواده های شهدا و ایثارگران هستیم.
حجت االسالم و المسلمین منصوری مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر لرستان 
کید کرد: وجود والدین عزیز شهدا در  نیز در ادامه تا
جامعه، مایــه دلگرمــی و امید اســت و با حضــور در 
کنار شــما عزیزان همواره برای ارائه خدمت بهتر و 

بیشتر به مردم، روحیه به دست می آوریم.
 در ایــن دیــدار مــادر شــهید بهارونــدی بــا بیــان 
خاطراتــی از فرزند شــهیدش درباره نحــوه اعزام و 

زندگی آن شهید واال مقام مطالبی بیان کرد.
در پایان این دیدارها با اهدای لوح تقدیر از مادران 

این شهیدان گرانقدر قدردانی به عمل آمد. 

دیدار با خانواده های 
شهدا در لرستان
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ک و عملیات  کنون اثرگــذاری خط خطرنــا جایی رســیده که ا
گسترده آن به وضوح قابل مشاهده است.

 
    قدردانی از بچه مسجدی ها

بــه  ح مســیر، تجهیزســازی مســاجد  از اجــرای طــر هــدف 
ابزارهــای الزم بــرای تبییــن معــارف انقالب اســالمی اســت؛ 

موضوعی که امام جمعه موقت تهران نیز به آن اشاره دارد. 
کبری  حجت االســالم و المســلمین محمدجــواد حــاج علــی ا
معتقد اســت که »جهاد تبیین« وظیفه اصلی خواص است، 
اما افراد متدین نیز باید در میدان پیش رو حضور یابند و آن را 

باید به یک فرهنگ عمومی بدل سازند.
رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه گفت: در عملیات 
پیــش رو هدف این اســت کــه جوانــان فعال مســجدی تنها 
به عنوان یک واســطه پیام را منتشــر کنند، نــه اینکه در این 
مورد آموزش ببینند. چون آنها ممکن اســت خود را بی نیاز از 

آموزش بدانند.
حجت االســالم محمــد ابراهیم رئیــس مرکز رســیدگی به امور 
مســاجد نیز  بــر همکاری های مشــترک فرهنگی بــا جمعیت 
کید کــرد و افزود: همــکاران فرهنگــی جمعیت  هالل احمــر تا
هــالل احمــر نیــز می تواننــد از ایــن بســته فرهنگــی در جهت 

سیاست های مردمی و مشارکتی خود بهره مند شوند.
ایــن نمایشــگاه بــه همــت معاونــت جــذب و آمــوزش مرکــز 

حرکت در مسیر »تبیین«
»نمایشــگاه مســیرگام دوم انقالب« ویژه ائمه جماعات در مرکز آمــوزش محراب مرکز 
رســیدگی به امور مســاجد با حضور حجت االســالم و المســلمین محمدجواد حاج علی 
کبری، رئیس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه و حجت االســالم  و المســلمین موســوی نیا  ا
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان داوطلبــان هالل احمــر بــه نمایندگی از ســوی 
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت افتتاح شــد.  این نمایشگاه تالش دارد تا رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در زمینه گام دوم انقالب را به همت ائمه جماعات در میان شهروندان به 

ک بگذارد. اشترا
امام جمعه موقت تهران در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نمایشگاه بر لزوم 
کیــد کرد. وی  تبیین صحیح دســتاورد های انقــالب و بیانیــه گام دوم مقام معظــم رهبری تا
گر قرار باشــد یک  »جهاد تبییــن« را  در موقعیتی کنونی کشــور یک ضــرورت برشــمرد و افزود: ا
دســتور کار جمعی برای جامعه نخبگان از ســاحت امامت و والیت معین شــود، مسئله »جهاد 

تبیین« است. 
بنــا بــه گفتــه وی مطالعــه میدانــی نشــان می دهــد تاخیــر حضــور و لکنــت زبــان ســامانه ها و 
رســانه های مختلــف انقــالب اســالمی، میــدان را خالــی کــرده و عرصــه را بــرای تاخــت و تــاز 
ناجوانمردانه دشــمنان باز گذاشــته اســت. حجت االســالم و المســلمین محمدجواد حاج علی 
کبری با اشاره به سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری در موضوع تبیین دستاورده های  ا
انقالب تصریح کــرد: جریان تحریف که بارهــا رهبر حکیم و عالیقــدر آن را یــادآوری کرده اند به 

رسیدگی به امور مســاجد، ویژه ائمه جماعات مساجد استان 
تهران برگزار می شود. 

حجت االســالم احمدرضا پرویــزی، معاون جــذب و آموزش 
مرکز رســیدگی به امور مســاجد که مســئولیت این نمایشــگاه 
کید بر  لــزوم پرداخت بــه بیانیه گام  را بر عهده دارد،  نیــز با تا
دوم در سطح اجتماعی گفت: بسته های آموزشی تهیه شده 
کــه ســرفصل های آن در نمایشــگاه »مســیر« ارائــه می شــوند 
این قابلیــت را دارند که هر مســجدی با هر ظرفیــت بتواند از 
مطالب آن در جهــت تبیین بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی 
گام دوم انقــالب اســالمی و  کنــد. بســته آموزشــی  اســتفاده 
همچنین نمایشــگاه »مســیر« این قابلیــت را دارد که »جهاد 
تبیین« در عرصه بیانیه گام دوم انقالب اســالمی را به منصه 
ظهور و بروز برســاند. امید اســت این کار تخصصــی که 8 ماه 

عملیاتی زمان برده، بتواند ما را به این هدف بزرگ برساند .
 

    کتاب کار »تبیین مسیر« 
نمایشــگاه مســیر گام دوم انقــالب  کــه از 23 بهمــن در محل 
محراب مرکز رسیدگی به امور مســاجد میزبان ائمه جماعات 
برگــزار شــد تــا ســوم اســفند مــاه میزبــان روحانیــون و ائمــه 
منتخب جماعات بود. ائمه محتــرم جماعت با حضور در هر 
یک از غرفه ها با سرفصل های »کتاب مسیر گام دوم انقالب 

اسالمی«، نحوه ارائه آن آشنا شدند.  
یکــی از فعالیت هــای اجــرا شــده در برنامــه »مســیر« تهیــه 
یک بســته کامل فرهنگــی با عنــوان کتــاب کار اســت که به 
حاضرین اهدا  شــد. این بســته که با نام بســته  آموزشــی گام 
دوم انقــالب اســالمی تولیــد شــده، حــاوی کتــاب کار مســیر 
گام دوم انقالب اســالمی ویــژه ائمه جماعات اســتان تهران، 
یــک ســی دی حــاوی 20 مقالــه منبــر، 20 ایــده فرهنگــی، 
20 ایــده تربیتــی، 20 معرفی فیلــم، 10 نشــریه دیــواری، 10 
اینفوگرافیک، 10 ویدئوکســت و دو بســته فلش کارت حاوی 
20 ایــده فرهنگــی و 20 ایده تربیتــی ناظر بــر بیانیــه گام دوم 

انقالب اسالمی است.
هر کدام از این ســرفصل هابه همراه چند ابزار ارائه می شــوند 
و بــا اســتفاده از ایــن ابزارهــا امــام جماعــت می توانــد بــرای 
مخاطبان خود برنامه هــای مختلفی مانند مســابقه علمی، 

هسته خدمت رسانی و... داشته باشد. 
همچنیــن 10 اینفوگرافیــک در قالــب یک ســی دی در بســته 
آموزشــی قرار داده شــده کــه امام جماعــت می توانــد مطالب 
را دریافــت و آن را در فضــای مجــازی بارگــذاری کنــد و یــا به 

ح دهد. عنوان مثال بین دو نماز اینفوگرافیک های آن را شر
ایــن کتــاب کار بــه ائمــه جماعــات کمــک می کنــد کــه آنهــا 
بــرای مخاطبــان خــود اعــم از نوجــوان، جــوان، نمازگــزار و 
غیــر نمازگــزار محتــوا  و ایده هــای فرهنگی برای طول ســال 
داشــته باشــند و بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری 
را در مســاجد عملیاتــی کنند. یکــی از محـــورهای اصلـــی در 
گاهـــی از موقعیـــت ایـــران در دوران  ایــن برنامــه فرهنگــی آ
قبــــل از انقــالب اســالمی اســــت. همچنیــن این نمایشــگاه 
فعالیت هایــی کــه ائمــه جماعــات بایــد در گام دوم انقــالب 

انجام دهند، را تبیین می کند.   

یکی از 
فعالیت های اجرا 

شده در برنامه 
»مسیر« تهیه 

کامل  یک بسته 
فرهنگی با عنوان 

کار است  کتاب 
ین  که به حاضر

اهدا  شد. این 
که با نام  بسته 
بسته  آموزشی 

گام دوم انقالب 
اسالمی تولید 

شده، حاوی 
کار مسیر  کتاب 
گام دوم انقالب 

اسالمی ویژه ائمه 
جماعات استان 
تهران، یک سی 

دی حاوی ۲۰ 
مقاله منبر، ۲۰ 

ایده فرهنگی، ۲۰ 
بیتی، ۲۰  ایده تر
معرفی فیلم، ۱۰ 
یه دیواری،  نشر

۱۰ اینفوگرافیک، 
۱۰ ویدئوکست و 

دو بسته فلش 
کارت حاوی ۲۰ 

ایده فرهنگی و ۲۰ 
بیتی ناظر  ایده تر
گام دوم  بر بیانیه 
انقالب اسالمی 

است

برگزاری»نمایشگاه مسیرگام دوم انقالب« ویژه ائمه جماعات

نشست روشنگری 
و بصیــرت افزایی  
بــا حضــور حجت االســالم 
والمسلمین جواد نصیری 
مســئول دفتــر نمایندگــی 
زنجــان،  در  فقیــه  ولــی 
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان زنجــان، 
مســئول امــور بانــوان و اعضــای جمعیــت هــالل بــه 

مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزارشد.
 مســئول دفترنمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان 
زنجان، در این نشســت که بــا محوریــت تببین روند 
شــکل گیری و ادامــه نهضــت انقــالب مردمــی ایــران 
گفــت: اولیــن حکومــت دینــی پــس از  برگــزار شــده، 
حدود ســیصد ســال توســط مــا ایرانی ها که همیشــه 
طرفدار خدا، ایمان و تقوا بوده ایم رقم خورده اســت. 
فلسفه ایرانی ما پیش از اسالم هم حکومت را به خدا 
ارتباط می داد و جنبه دینی بــرای آن قائل بود و هیچ 
کس نمی توانــد ایمان خود را با مــال دنیا عوض کند. 
اســتقالل هم از دیگر  دســتاوردهایی اســت که جنبه 
دینــی، عقلــی و ایرانــی دارد و از نظــر تاریخــی، ایــران 
کشــوری اســت که بــرای اســتقالل و عظمت خــود در 
طول تاریــخ با اقتدار ایســتاده اســت و در تاریخ کشــور 
ما این عظمت را همیشــه مشــاهده می کنیــم و از نظر 
عقلی هم زیر بار ذلت دشمن زندگی کردن بی منطق 
است. استقالل قابل مقایسه با مسائل مادی نیست 
و کشــورهایی که در دنیــا عزتمنــد بوده اند، همیشــه 
پای استقالل خود ایستادگی کرده اند. احیای تشیع و 
الگوی بیداری اسالمی که بزرگترین دستاورد حرکت 
امــام)ره( در راســتای شناســاندن مکتــب تشــیع بــه 
جهانیان محســوب می شــود، از دیگر دســتاوردهای 
مهم ایــن انقالب اســت. همچنین شــکوفایی علمی 
از راه دســتیابی بــه فنــاوری هســته ای، ســلول های 
بنیادی، پرتاب ماهواره، اختراعــات نوین در صنایع 
نظامی، موشــک های دوربرد نقطه زن و... و تحول 
معنــوی و اســتقالل روحــی مــردم از راه اتــکال به خدا 
و حریــت واقعــی   از مهمتریــن دســتاوردهای انقالب 

شکوهمند ما است. 

ی وشنگر نشست »ر
 و بصیرت افزایی« 

برگزار شد

با حضور مسئول دفتر نمایندگی
 ولی فقیه در هالل احمر زنجان
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به قلم مخاطبان

عباداله حمدی. تهران  09125205348
فریده ایران خواه.  آذربایجان شرقی.  تبریز  09143166705

سیدحسین الژوردی. خراسان جنوبی.  فردوس   09153359483
حسن تشکریان جهرمی.هرمزگان. بندرعباس  09177610221

مهدی حاتمی بهابادی.یزد. بهاباد  09138574615
محمدصادق غیورنیا. کردستان  09189796914

نازنین حسینی. چهار محال و بختیاری  09135932047
صغرا صفرنژاد بروجنی.  چهار محال و بختیاری  09132851453

رقیه سادات مزاری مقدم.خراسان جنوبی.طبس  09384183089
سید محمد مهدوی. مشهد  09151778743

امین فتحعلی زاده.  آذربایجان غربی  09142691449
زینب آتشی،استان بوشهر  09178753229

مرضیه نیکنام. خراسان رضوی   09907060803
صادق سلمانی.خراسان جنوبی  09157206057
فاطمه افضلی.خراسان رضوی  09158603547

زهرا سهرابی.  مرکزی  09186201197
پریسا یوسفی. کردستان. سنندج  09186515024

آرزو کریمی.چهارمحال و بختیاری.شهرکرد  09137213870
مرتضی خادم زاده. کرمان  09131998236

حسین صفری. تهران  09124346330
فلوراصدری. فارس. شیراز  09166711699

زهرا ضیغمی. خراسان رضوی  09153245077
عباس قلی خسروی. چهارمحال و بختیاری  09138819029
زهرا غفارنژادمقدم. آذربایجان غربی. ارومیه  09143456835

فاطمه رحیم زاده. آذربایجان شرقی.مراغه  09144201479
فاطمه رحیمی. کردستان  09187867728

زهرا اسحاقی. کرمان   09132956525
حمید قویدل. تهران  09126794346

مهدی هادی.  آذربایجان شرقی. تبریز   09141001625
عزت طاهری.  خراسان جنوبی   09153625803

یوسف نظری. کرمانشاه  09187256874
مصطفی رحیمی.  البرز  09030223433

مجتبی حیدرزاده.  تهران  09382936397
معصومه دهقانی. کردستان  09188739734

رحمن سلطانی.  آذربایجان شرقی.  تبریز  09147565361
مجیدرضاداراب، کرمان  09131996367

علیرضا پورعلی فتیده.  گیالن.  رودسر  09115602951
بتول محمد رضا خانی. کرمان  09330695372

فرشته دویی.  فارس  9171015982
سیروس همتی. آذربایجان غربی. ارومیه  09149391619

09125451382  اعظم چراغعلی.  تهران
راضیه. کهگیلویه و بویر احمد. یاسوج   09177421794

کبر.  تهران گیتي علی ا  09125017397
فرزانه رحمانپور. چهارمحال و بختیاری  09913766948

یاسمین پیرهادی.  مرکزی  09935007488
آقاجان حاتمیان. کهگیلویه و بویر احمد.  یاسوج    09926811749

یاسر ملک حسینی.  ایالم  09188416577
سعادت حیدریان.چهارمحال و بختیاری  09130357643
اسماعیل مرادیان. کهگیلویه وبویراحمد  09170983185

محمد شهسواری.  قزوین  09127862036
سید عرفان مهدوی. خراسان رضوی. مشهد  09033165828

لیال نادری باهر. آذربایجان شرقی  09144042761
سهیل متکی.گلستان. بندرگز  09113733453

حسین حجی زاده. خراسان شمالی.  اسفراین  09903674662
رمضان صالحی قرامحمدی. زنجان.خدابنده  09303135635

مهراب پودش. چهارمحال و بختیاری.  شهرکرد  09133827730
نوش افرین صوفی.  مرکزی  09100849142

سمیه منصوری.  اصفهان  09353711836
یعقوب محمد حسن زاده. آذربایجان شرقی.  تبریز  09144037161

تیموری. گلستان. بندرگز  09117719844
محمدتقی جهانشاهلواصل. زنجان. خدابنده  09127459851

مریم کریملو. آذربایجان غربی. خوی  09107677423
النا عصار. خراسان رضوی  09032423580

حسن شاه نظر.  ایالم  09188420464
رومینا اسدیان. چهارمحال و بختیاری. شهرکرد  09945956770
مرضیه حاتمیان. کهگیلویه و بویر احمد. یاسوج  09176655497

فاطمه حسین زاده. خراسان رضوی  09155338529
آذر بهنامی، تهران  09121342376

رحمن سلطانی.  آذربایجان شرقی.  تبریز  09147565361
مرضیه هزاره. کرمان  09131971162

روزبه معماری.آذربایجان غربی. ارومیه  09143484868
لیال روستایی.  تهران  09128101141

محمدعلی احمدی زهان. خراسان جنوبی  09159650915
سیدشمس الدین کریمی یوسفی. گیالن  09914754975

کمال مفتخرهریس. آذربایجان شرقی. مهربان  09144312076
زهرا غفارنژادمقدم. آذربایجان غربی. ارومیه  09143456835

مهدی شکارچی. آذربایجان غربی.  خویپ  9141606268
فاطمه باغانی. خراسان جنوبی  09157269809

فریده کنگانی. خراسان جنوبی. فردوس  09375373254
محمد مالحسنی. قزوین  09352976939
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برندگان شماره 30 برندگان شماره 29

3 4 2 3 1 4 2 1 پاسخ صحیح شماره 29:    

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

3 4 3 1 4 4 2 3 پاسخ صحیح شماره 30:    

گرام ماهنامــه مهروماه  صفحه اینســتا
پل ارتباطی بین ماست، هم نقد و نظر 
از مطالــب  گزیــده ای  را می شــنویم هــم  شــما 
هرشــماره را در آن با هــم مرور می کنیم. نوشــته 
ها و مطالب مفید شما را نیز از این طریق با دیگر 
ک  اشــترا بــه  ایــران  سرتاســر  در  مخاطبــان 
گر صاحب کســب  می گذاریم.  از همه مهم تر ا
و کاری هســتید که مایلید آن را به مخاطبان 
ماهنامــه مهرومــاه معرفی کنید، مــا بصورت 

گهی شمار ا چاپ می کنیم. رایگان آ
برای این کار می بایست:

    1. صفحه ماهنامه مهروماه به آدرس
r    را دنبال کنید. c s _ m e h r o m a h  

    2.  از طریق دایرکت درخواســت خــود را ثبت 
کنید.

بعد از بررسی های  اولیه؛  تبلیغ کسب و کار شما 
که می تواند شــامل انواع  محصوالت و خدمات 
خانگی، تجاری و... باشــد هــم در مجله و هم 
در صفحه ماهنامه مهروماه منتشــر خواهد شــد  
به ایــن صــورت شــما در معــرض دیــد خانــواده 
بزرگ همــکاران  و امدادگــران در جمعیت هالل 

احمر  خواهید بود.   

    سال ۱۳۵۵ شمسی:
 ظهــر عاشوراســت. فرشــچیان زنانــی در حجاب تصویــر می کند که ســر بر اســب های 

بی سوار گذاشته اند. آخ که چه غریبانه و ُکشنده... 

    ۴۳ سال بعد، سال ۱۳۹۸ شمسی:
فرشــچیان دیگر الزم نیســت ظهرهــای عاشــورا را قلم بزند. زنــان یکی یکــی از تابلوهــا بیرون 
آمده اند. اســب ها جای بــه تابــوت داده اند. مــن، این جا، در پاریســی که زنانش فرشــچیان و 
عاشورا و اسب و تابوت نمی فهمند، به تصویر زنی خیره شده ام که چادر بر صورت کشیده و سر 

در آغوش تابوتی که قرمز، سپید و سبز ِ ایران آن را در خود گرفته، به راز و نیاز است. 
 خودم را جای او تصور کنم. تصورم اما دوام نمی آورد. مثل غریقی در آب می ترســد... دست و 

پا می زند... و بعد تنفسش از حرکت باز می ایستد... 
دارم خودم را به جای زنان تابلوی زنده تصور می کنم. دســت هایم می لرزند. ســردم می شود. 
حرکات پاورچین پاورچین خون را درون بطن هایش می فهمم. بوی خون ســوخته توی فضا 
می پیچد...  تصورم رفت وآمد می کند. بین قلب دو زن. یکی می داند  »َپرَپر« شدن همسرش 
ممکن ِ هر لحظه است و یکی نمی داند همسرش سرباز است و از آینده با مردش رویا می چیند:

بانوی اول، هر روز می داند ممکن اســت امروزش همان روز باشــد؛ همسرش صبح برود، شب 
نیاید و به جای آن گوشٔه همیشگی توی خانه، در سردخانه به خواب برود. 

بانوی دوم اما، یک روز از همه جا بی خبر؛ از شــغل، از مکان و از زمان، برایش خبر می آورند که 
همسرش رفته و دیگر توی قاب ِ در ظاهر نمی شود. 

ج اســت. فکر کن! یک جا  دارم به هر دو زن نشســته در دو طرفم نگاه می کنــم. از عهده ام خار
همه چیز را از دســت بدهی و هیچ چیز برایت نماند؛ فرصت شــنیدن دوبارٔه صدایش، شنیدن 
آوایش وقتی هوا را کنار می زند تا برســد به تو و به گوشــت بنشــیند... صــدای خنده هایش... 

قامت مردانه اش... و...
من فکــر می کنم کمتر کســی اســت که بعــد از یــک این چنین ســوگ ملی  ای بــه زنــان تابلوی 
فرشچیان فکر کند، و چشمی، الاقل یکی از آن همه قطره اشک را، تقدیم این بانوان کند. که 
درد همه می شود شهادت آن َمرد. غافل از این که پشت ســر آن تابوت سپید و قرمز و سبز، یک 
زن زودتر، پنهانی، سپید و شهید شده اســت. خیلی قبل تر از همسرش؛ بی تابوت، بی پرچم، 
بی اشــک، بی کفن...  که کمتر کســی توجه می کند که برای اینکه یک مرد شــهید بشــود اول 
مجاهِد درون همسرش قیام کند، لباس رزم بپوشد و شهید شود. و من یقین دارم  باید انسان  ِ
این زن ها زودتر از مردشان توســط اله العالمین انتخاب شــده اند. زودتر َمرد میدان شده اند. و 

زودتر چیده شده اند ؛ یاس های کبود سرگردان میان درها...   

صفحه اینستاگرام
وماه  ماهنامه مهر

ی شد راه انداز

r c s _ m e h r o m a h

یاس های کبود
سرگردان میان درها

تقدیم به همسران شهیدِ  شهدا
تقدیم به زنانی که کسی از آن ها ننوشت و نگفت...

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 8 عدد ارســالی، نام و نام خانوادگی خود و  نام استان 

محل خدمت خود را حتماً قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا   30   اردیبهشت

نخستین زبانی که قرآن کریم به آن ترجمه شده چه بود؟01

1. عربی       2. فارسی√     3. ترکی      4. انگلیسی

یکی از ابعاد مهم بصیرت در زندگی موحدانه چیست؟02
3. بصیرت تقوایی        4. بصیرت انسانی 1. بصیرت اخاقی √                 2. بصیرت ذهنی       

بعثت پیامبر اکرم)ص( در کدام کتب دینی پیشگویی شده بود؟03
1. تورات                      2. انجیل             3. قرآن کریم       4.موارد الف و ب√

شاه کلید قلعه آرامش و رضایتمندی چیست؟04
1. ایمان      2. تقوا√         3. نماز             4. روزه

05

06

پایه گذار نهضت های اسامی معاصر کیست؟07
3. سیدجمال الدین اسدآبادی√                      4. شهید مطهری 1. شیخ محمدعبده                 2. اقبال الهوری     

فیلم تک تیرانداز درباره چه کسی است؟ 08

1. شهید منصور ستاری                            2.شهید عبدالرسول زرین√                    3. شهید داریوش رضایی نژاد         4. شهید حمید باکری 

قانون خلع ید انگلیسی ها مربوط به کدام واقعه تاریخی است؟

1. کودتای 2۸ مرداد          2. به توپ بستن مجلس           3. تصویب قانون 9 ماده ای ملی شدن نفت    √  4. جنگ جهانی دوم

»دخو« نام مستعار چه کسی است؟ 
√   2. پروین اعتصامی   3. رییس علی دلواری      4. ملک الشعرای بهار 1. علی اکبر دهخدا 

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

صفحه اینستاگرام ماهنامه »مهروماه« راه اندازی شد
r c s _ m e h r o m a h



      Feb -   Mar    2022   |       1443    ســال هفتم     |    شماره   31      |     اسفند   1400     |     رجب-  شعبان
هالل


