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سرمشق

مــا مکــّررًا صحبــت »تمــّدن نویــن اســامی« را کرده ایــم، یــا این  جــوری تعبیــر کنیم 
»تمّدن شکوفایی اســامی«؛ تمّدن اسامی ای که اســتعدادهایش متناسب با زمان 
شــکوفا بشــود و خودش را نشــان بدهد؛ مکّرر ایــن را گفته ایم. زیرســاخت اصلی هــر تمّدنی، 
منابع انســانی اســت دیگر؛ یعنــی آنکــه می تواند یــک تمــّدن را محتمل کنــد و ممکــن کند و 
تحّقق ببخشــد، عبارت اســت از نیروی انســانی؛ این نیروی انســانی در کشــور ما چه کسانی 
هســتند؟ چه کســی می تواند در آینده یک چنین کار بزرگــی را انجام بدهد؟ یک نســلی که با 
یک امتیازاتی همراه باشد؛ این نســل را شما می خواهید امروز بســازید. نسلی که خودساخته  
اســت، دارای هوّیت اســت؛ هوّیت ایرانیـ  اســامی محکم و عمیقــی دارد، دلباخته و فریفته  
این و آن و بازمانده های تمّدن منسوخ شده  شرق و غرب نیست؛ نسلی است دانا، دانشمند، 
کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسامی و ســّنت های ایرانی؛ یک چنین نسلی الزم است تا 

بتواند آن تمّدن را بسازد. 
ما از اّول انقاب در صدد بودیم این نســل به وجود بیاید؛ البّته نمی شود گفت به کلی ناموّفق 
هــم بودیم؛ نــه، الحمــدهلل موّفقّیت هایــی هــم داشــته ایم؛ در عرصه های مختلــف، عناصر 
تربیت شــده  ایــن  جــوری به برکــت همیــن معّلمیــن تحّقــق پیــدا کردنــد، ُبــروز پیــدا کردند، 
خودشــان را نشــان دادند؛ در بخش های مختلفـ ـ دیگر خودتان حاال می دانیدـ ـ در اقتصاد، 
گر بخواهیم آن تمّدن با آن  در مســائل  نظامی، در سیاســت، در غیره؛ اّما این کافی نیســت. ا
گیــری به وجود بیاید، ما بایســتی این نســل را توســعه بدهیــم، این تربیت گســترش پیدا  فرا

گیر بشود... بکند، فرا

    هویت ملی
ما بایســتی کاری کنیم کــه دانش آمــوز مــا دارای هوّیت مّلی 
بشــود؛ هدف از تربیــت دانش آمــوز، از آمدن ایــن دانش آموز 
به مدرســه، به دبســتان یــا دبیرســتان، صرفًا این نباشــد که 
بخواهــد درس یــاد بگیــرد. خــب بلــه، درس هــم بایــد یــاد 
بگیرد، علــم هــم بایــد بیامــوزد، اّمــا مهمتــر از علم آمــوزی یا 
الاقــل در حــّد علم آمــوزی ایــن اســت کــه او احســاس هوّیت 
بکند، یک انسان باهوّیت ساخته بشــود در اینجا که هوّیت 
مّلی و احســاس اعتماد بــه نْفس مّلــی پیدا بکنــد و کودک ما 
از عمــق جــان، بــا افتخارات کشــور آشــنا بشــود؛ ایــن چیزی 
اســت که امروز وجود ندارد. خیلــی از افتخارات هســت؛ حاال 
ایشــان اســم مرحــوم آقــای کاظمی آشــتیانی را آوردند؛ شــما 
بیــن بّچه هــای مدارســتان نظرخواهــی کنیــد ببینیــد چنــد 
درصــد کاظمی آشــتیانی را بــا آن همه خدمــات، بــا آن ارزش 
وجــودی ای کــه ایــن مــرد و ایــن جوان داشــتـ ـــ جــوان هم 
ـــ می شناســند و مثًا فــرض کنیــد رونالــدو را چنــد درصد  بودـ 
می شناســند! گاهــی اوقــات بّچه هــای کوچــک خانــواده  ما 
اســم هایی را هم می آورند که من حّتــی نمی توانم یاد بگیرم 

آن اســم ها را! قشــنگ اینهــا را می شناســند، ]می داننــد[ این 
چه کاره است. 

ما چرا افتخــارات مّلی خودمــان را نمی شناســیم؟ این خیلی 
مهــم اســت. یــک بخــش از ایــن چیزهایــی کــه می گوییــم 
»هوّیــت مّلــی« همین اســت کــه افتخــارات مّلی را، گذشــته  
علمی را، گذشته  سیاسی را، گذشــته  بین المللی را بشناسند، 
تاشــی کــه شــده و مجاهدتی کــه شــده بشناســند. قضایای 
انقــاب را چه تعــدادی از ایــن بّچه های امروز، نســل ســّوم و 
چهارم، درســت می داننــد؟ از امــام بزرگــوار، بجز اســم و بجز 
بعضــی از همین تعبیــرات ســتایش آمیز، چقدر اّطــاع دارند؟ 
از دانشــمندان کشــور چقــدر اّطــاع دارنــد؟ اینهــا افتخــارات 
مّلی اســت. بــا آرمان هــای انقاب چقدر آشــنا هســتند؟ خب 
این انقابی که توانســت این طوفان عظیــم را برپا کند، این 
اقیانوس را به حرکت دربیاورد، شــوخی نیست؛ ]اینکه[ یک 
حرکت انقابــی بتوانــد یــک کشــوری را در تمــام اجزائش به 
ـ یعنــی در دوران انقــاب، راه پیمایی هایی  حرکت دربیــاوردـ 
که می شــد، تظاهراتی که می شــد، فقــط مربوط به تهــران یا 
فان شــهر بزرگ نبــود، در فان روســتا هم همیــن تظاهرات 

انجام می گرفتـ ـ این یعنی تاطم یک اقیانوس.
چه چیزی بود کــه توانســت اینها را ایــن جور حرکــت بدهد؟ 
امــام چــه کار کرد؟ امــام چــه می گفت؟ حــرف امام چــه بود؟ 
بیســت و چنــد جلــد اظهــارات امــام و فرمایشــات امــام و 
نوشــته های امــام امــروز در دســترس اســت؛ چقــدر خوانــده 
شده؟ چقدر توّجه شده به اینها؟ آرمانهای انقاب را بدانند. 
فقط هم دانستن نیســت؛ با اینها آمیخته بشوند؛ این جوان 
و نوجوان، در دبستان و دبیرســتان، آمیخته  با این آرمان ها 
بشــود و جــان او، دل او، بــا اینهــا آشــنا بشــود. مــا احتیــاج به 
فرمــول شــیمی و ریاضــی و زبــان خارجــی و امثــال اینهــا هــم 
داریــم؛ این حــرف ما به این معنا نیســت کــه مــا درس را کنار 
بگذاریم؛ نه درس که الزم اســت، ما که معتقدیم پرچم علم 
را باید هر روز بیشتر بلند کرد در کشور، منتها در کنارش پرچم 
هوّیــت مّلــی، هوّیــت افتخار آمیــز، هوّیــت انقابــی، هوّیــت 

اسامی هم باید بلند بشود.

    رشد روحیه مقاومت
]بایــد[ بّچه هــا ارزش مقــاوم بــودن را بفهمند؛ ]یعنــی[ اینکه 
اجزای یک مّلت، اجزای مقاومی هســتند. مقاوم یعنی چه؟ 
یعنی در مقابــل باج گیری عقب نشــینی نمی کننــد،  در مقابل 
حملــه بــه خودشــان نمی لرزنــد، در مقابــل زورگویــی کوتــاه 
کســیر عاج مشــکات کشور این  نمی آیند؛ مقاوم یعنی این. ا
اســت: احســاس مقاومــت،  روحیــه  مقاومــت. دنیــا، دنیــای 
زورگویی است؛ همه زور می گویند، هر که بتواند زور بگوید زور 
می گوید؛ بزرگ و کوچک هم ندارد، شــرق و غــرب هم ندارد؛ 
باید یک مّلت بتواند در مقابل زورگویی ها مقاومت بکند؛ این 
را باید از بّچگی یاد بگیریم، این از نوجوانی باید در ما نهادینه 
بشود. یا ارزش برخورداری از اعتماد به نفس؛ اینها چیزهایی 
اســت که الزم اســت و باید انجام بگیــرد. با اینهــا آن وقت آن 
نسل سازنده  تمّدن به وجود می آید؛ نسلی که می تواند مّلت را 

عّزتمند کند، کشور را عّزتمند کند، به وجود  می آید.     

]باید[ بّچه ها 
زش مقاوم بودن  ار
را بفهمند؛ ]یعنی[ 
اینکه اجزای یک 

مّلت، اجزای 
مقاومی هستند. 

مقاوم یعنی 
چه؟ یعنی در 

مقابل باج گیری 
عقب نشینی 
نمی کنند،  در 
مقابل حمله 
به خودشان 

زند، در  نمی لر
ورگویی  مقابل ز
کوتاه نمی آیند؛ 

مقاوم یعنی 
کسیر  این. ا

عالج مشکالت 
کشور این 

است: احساس 
وحیه   مقاومت،  ر

مقاومت

نسلی دانا، کارآمد
آشنا با سبک زندگی

یم  اسالمی- ایرانی نیاز دار

تاکید رهبر انقالب بر توجه به تربیت 
نسل جوان برای ایجاد تمّدن نوین اسالمی

الگو را نباید براى ما معرفی کنند و بگویند 
کــه ایــن الگــوى شماســت. ایــن الگــوى 
قــراردادى و تحمیلــی، الگــوى  جالبی  نمی شــود. 
الگــو را بایــد خودمــان پیــدا کنیــم؛ یعنــی در افــق 
دیدمان نگاه کنیم و ببینیــم از این همه چهره اى 
را بیشــتر  کــدام  کــه در جلــِو چشــممان می آیــد، 
می پســندیم؛ طبعــًا ایــن الگوى مــا می شــود. من 
معتقــدم کــه بــراى جــوان مســلمان، بخصــوص 
مســلمانی کــه بــا زندگــی ائّمــه و خانــدان پیامبر و 
مســلمانان صدر اسام آشنایی داشــته باشد، پیدا 

کردن الگو مشکل نیست و الگو هم کم نیست. 
شــما خانمی که در دوره  پیشرفت علمی و صنعتی 
و فنــاورى و دنیــاى بــزرگ و تمــّدن مــاّدى و ایــن 
همه پدیده هاى جدید زندگــی می کنید، از الگوى 
خودتان در مثًا هــزار و چهار صد ســال پیش توّقع 
دارید که در کدام بخش، مشابه وضع کنونی شما 
را داشــته باشــد، تا از آن بهــره بگیرید. مثــًا فرض 
کنید می خواهید ببینید چگونه دانشگاه می رفته 
اســت؟ یا وقتی که مثًا در مســائل سیاست جهانی 
فکر می کرده، چگونه فکر می کرده است؟ اینها که 

نیست.
یک خصوصیات اصلی در شــخصیت هر انســانی 
هســت؛ آنهــا را بایســتی مشــّخص کنیــد و الگــو را 
در آنهــا جســتجو نمایید. مثــًا فــرض بفرمایید در 
برخورد بــا مســائل مربوط بــه حــوادث پیرامونی، 
انســان چگونه باید برخــورد کند؟ انســان دوگونه 
یکــی  کنــد:  برخــورد  قضیــه  ایــن  بــا  می توانــد 
مســئوالنه، یکی بی تفاوت. مســئوالنه هم انواع و 
ع نگرشــی  اقســام دارد؛ با چه روحیــه اى، با چه نو
بــه آینــده. آدم بایــد ایــن خطــوط اصلــی را در آن 
شــخصی که فکر می کند الگوى او می تواند باشد، 

جستجو کند و از آنها پیروى نماید.    

الگو کم نیست
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فرهنگ و ادب

    بازی های درخشان
فیلم روز صفــر، اولین فیلم ســعید ملکان در مقــام کارگــردان، ازلحاظ ســاختار و ابعاد 
فنی کامل و بی نقص اســت. بازی درخشــان امیر جدیدی و ساعد ســهیلی که پیش ازاین نیز 
توانایی های خود را به اثبات رســانده بودند، نقطه قوت بزرگی برای فیلم اســت. شاید بتوان 
تنها نقطه ضعف فیلم را نبود درام دانســت و اینکه ماجرای دســتگیری ریگی چیزی است که 
همگان از آن اطــالع دارند و فیلم به لحاظ روایت، چیزی بیشــتر از اطالعــات خبری به بیننده 

نمی دهد.

    نفسگیر و جذاب
همه آن چیزی را که یک فیلم جاسوســی و سیاســی بــا ته مایه های جنایی می خواهــد، دارد. 
یک تریلر نفســگیر و جذاب که می تواند هر بیننــده ای را میخکوب کند. داســتان عبدالمالک 
ریگی، این بار از زاویه ای متفاوت به تصویر کشیده شــده و به نظر می رسد که سعید ملکان در 

نخستین تجربه کاری خود، گام مثبتی برداشته است.

    ریتم مناسب
فیلم روز صفر، یک تریلر به ســبک ســری فیلم های »ماموریت غیرممکن« است؛ اشکالی هم 
که سینمای ایران پر شده از آثار کمدی ســخیف و آثار اجتماعی تلخ. درواقع، جای  ندارد، چرا
آثار حادثــه ای خالی اســت و »روز صفــر« می توانــد گام خوبی برای شــروع این ژانر یا دســت کم 
احیــای آثــار حادثــه ای باشــد. فیلــم، از فیلمنامــه درســتی بهــره می بــرد و بــه دام شــعارزدگی 
گر را تا انتها با خودش  نمی افتد. ساختار خوبی دارد و با ریتم متناسب با این گونه از آثار، تماشا
همراه می کند. معموال نوشــتن فیلمنامه بر اســاس وقایع سیاسی، کاری دشــوار است؛ چرا که 
وفــادار بودن بــه مســتندات تاریخی، دســت نویســنده را می بنــدد و اینجــا فیلمنامه نویســان 
موفق می شوند ضمن خلق یک درام سیاسی/جاسوســی، روایتی جذاب و دیدنی ارائه دهند. 

وز صفر ر
عوامل اجرای فیلم هم درســت سر جای خودشــان هستند؛ 
مثــل فیلمبــرداری و تدویــن. هرچنــد بــه ســطح آثــاری مثل 
»جیمزبانــد« یــا »ماموریــت غیرممکــن« نمی رســد امــا بــرای 
گران عام هم  ســینمای ایران، اثری قابل دفاع اســت. تماشا

یقینا از این فیلم لذت خواهند برد.

    تعلیقی که نیست
قرار است یک تریلر سیاسی محافظه کار به سبک نمونه های 
آمریکایی باشد، اما الگوبرداری هایش ناپخته است: نریشن 
در بســیاری از موارد، توضیــح اضافه می دهــد و چیزی به جز 
آنچــه پیش تر دیده ایــم منتقل نمی کند؛ شــخصیت پردازی 
ریگی، تخت اســت و هیچ حرکت ویژه ای از او نمی بینیم که 
تقابل قهرمان فیلم با او را پیچیده و جدی جلوه دهد. تالش 
کتر اصلی، تحمیلی است  برای اشاره به زندگی شــخصی کارا
و ابعاد پیچیده تری از او را فاش نمی کند؛ و درنهایت، تعلیق 
فیلم روز صفــر بر پایــه احتمــال وقوع حادثــه ای بنا شــده که 

می دانیم در واقعیت اتفاق نیفتاده است.

    فرجام مشخص
اولین فیلم ملکان در مقام کارگردان، اثری قابل توجه است. 
این تریلر سیاسی، که پس از »شبی که ماه کامل شد« دومین 
فیلــم راجع بــه عبدالمالــک ریگــی اســت، کارگردانــی خوبی 
دارد. مســأله اصلی فیلم، عــدم شــخصیت پردازی و تعلیقی 
اســت که برای مخاطب ایرانی کارساز نیســت؛ در تریلرهای 
سیاســی، تعلیق باید مخاطب را تا انتها نــگاه دارد. مخاطب 
ایرانی چون از فرجام شــخصیت این تروریســت اطــالع دارد، 
درگیر این تعلیق نمی شــود. بــازی خوب امیر جدیــدی هم از 

نقاط قوت فیلم است.

    شخصیت هایی که ظریف نیستند
ســعید ملکان تالش کرده اســت در نخســتین ســاخته اش در 
مقام کارگردان اجرایی اســتاندارد داشته باشــد؛ هدفی که تا 
حــد قابل قبولی محقق شــده. بااین حال، ســاخت یک تریلر 

فیلمی که دستگیری یک تروریست
را به تصویر کشید

بـا  امنیتـی  یـک مامـور  گریـز نفس گیـر  و  تعقیـب  فیلـم »روز صفـر« ماجـرای 
نقش آفرینـی امیـر جدیـدی برای بـه دام انداختن عبدالمالک ریگـی را روایت 
می کنـد؛ تماشـاگر بـرای انجـام ایـن ماموریت با جدیـدی همراه می شـود؛ از 
اروپـا تـا پاکسـتان، افغانسـتان و درنهایـت ایـران. روز صفـر بـه کارگردانـی سـعید ملکان  
و بازیگـری امیـر جدیـدی، سـاعد سـهیلی، ینـا شـفیعی، تینـو صالحـی، محمـد رضـا 
ملکـی، مهـدی قربانی، رضـا خدادادبیگی، ابوالفضل صفاری و محمدعلی راجپوت 
مدتـی اسـت در سـینماها اکـران شـده اسـت. این فیلـم را در اکـران آنالین نیز می توانید 

ببینیـد. در ادامـه نظـرات منتقدیـن نسـبت بـه ایـن اثـر را می خوانیـم.  

سیاســی-امنیتی جــذاب، نیازمنــد فیلمنامــه ای پیچیــده و 
پرجزئیات است؛ اما فیلمنامه فیلم روز صفر، نوشته مشترک 
ملکان و بهــرام توکلــی، انــگار با بی حوصلگی نوشــته شــده. 
از عملیــات اطالعاتــی، جزئیــات محــدودی ارائه می شــود و 
هم چنین درباره گروه ریگی و اهداف و عملیات های پیشین 
کتفا شده اســت. از همین روست که پرداخت  به مختصری ا
شــخصیت های قهرمــان و ضدقهرمــان، ظرافــت چندانــی 
ندارد. ســاعد ســهیلی هم مشــخصا انتخاب نامناسبی برای 
کتر می افزاید.  ایفای نقش ریگی است و بر مشکالت این کارا
کشــن ایرانــی،  درمجمــوع امــا »روز صفــر« در مقیــاس یــک ا

فیلمی معمولی و قابل تماشا است.    

......
یلر  کارگردان، اثری قابل توجه است. این تر اولین فیلم ملکان در مقام 

کامل شد« دومین فیلم راجع به  که ماه  که پس از »شبی  سیاسی، 
کارگردانی خوبی دارد. مسأله اصلی فیلم، عدم  یگی است،  عبدالمالک ر

کارساز نیست؛ در  که برای مخاطب ایرانی  شخصیت پردازی و تعلیقی است 
یلرهای سیاسی، تعلیق باید مخاطب را تا انتها نگاه دارد. مخاطب ایرانی  تر

یست اطالع دارد، درگیر این تعلیق نمی شود ور چون از فرجام شخصیت این تر
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شــده اند و ما خود نیز، از خــود بی خودانیــم . آنهــا از اینکه  ما 
بــه  راه  جنــگ  کشــیده  شــده ایم ، برایمــان  دل  می ســوزانند. 
راضیه ؛ باید مرا ببخشــی  که  برای  تو دردنامه  می نویســم . از 
ابراز همه  آنچه  که  در ســینه ام  انباشــته  اســت  خود را ناتوان  
می بینــم . اما خوشــحال  هســتم  که  الاقل  کســی  هســت  که  

برای  او حرف هایم  را بگویم .
ما هر چــه  در زندگی  داشــتیم  بــه  امان  خــدا رها کردیــم ؛ دنیا 
را گذاشــتیم  بــرای  اهلش ؛ بــرای  آنها کــه  دوســت  دارند مثل  
حیــوان  باشــند، بــدون  اینکــه  تعهــدی  در قبــال  دیگــران  
احســاس  کنند. همیشــه  در معرض  مهاجمــان  مغرض  واقع  
هســتیم  که  چرا رفته اید آنجا آشــیانه  کرده ایــد. گویی  ِملک  
خدا، ملــک  آنها اســت ، و بــرای  ورود به  آن  اجــازه  از حضرات  
کبر شــهید شــد، و او را توی  کوچه های  خلوت   باید داشــت . ا
و خاموش  آبــادان  تا قبرســتانی  کــه  شــما آن را دیــده  بودید، 
کردنــد و بــرای  وداع  بــا او بــه جــز انــدک  رزمنــدگان   حمــل  
همدوشــش ، چند تــا زن  پیــر و جوان  بودنــد که  یکی  مــادر او 
و دیگری  همســر جــوان  و داغ  دیــده اش  بود. امــروز هم  علی  
را منجمــد و یــخ زده  بــه  قــم  آوردنــد و در ردیــف  دیگــر شــهدا 
کاشــتند. در این شــرایط ما بایــد به جــای  دعوت  بــه  رخوت  
و سســتی ، دعوت  به  اســتقامت  و پایــداری  کنیــم  و به  جای  
کاری   رندی  و تهمت  و افترا، دروغ  و تقلب  و خودخواهی؛ فدا
و مردانگی  و انصاف  و مروت  و مبارزه  پیشــه  کنیم  تا به  یاری  

خدا نصرت  و پیروزی  حاصل  شود.     

ویم  تا  وند و می ر می ر
شاید راهگشا باشیم 

    ۲۳ فروردین ۱۳۶۱ 
امروز به  دیدار خانواده  شــهید کالنتر رفتیــم . کالنتر هم  مثل  خیلــی  از بچه های  دیگر 
خرمشهر، از خانواده  پایین  شــهری  بود. مادرش  به  ما گفت : »او آرزو داشــت  در فتح  خرمشهر 
شــرکت  کند.« می گفت: »ذوق  داشــت ؛ دوســت  داشــت  برود جبهه .« می گفت : »چرا بگذارم  
وطن مــان  را عراقی ها بگیرند.« کالنتــر با این  که  چشــمهایش  ناراحت  بود و برگــه  مرخصی  او 
را هم  صادر کــرده  بودند، اما به  جبهه  رفت  و پشــت  فرمان ، ترکش  خمپاره  بــه  او اصابت  کرد. 
بــرادر ضیاءالدین  از قــول  او می گفــت : »نمی توانــم  تحمل  کنم  کــه  بچه های  ما دارند شــهید 
می شــوند، آن  وقت  در تهران  و روز روشــن  یک عده  دارند ملت  را می چاپند.« اما از آن  ناراحت  
کننده تر حــرف  خالــه  ضیاءالدین  بــود که  گفــت: »آمده ایــد مبارک بــاد ضیــاء« ضیاءالدین  به  

مادرش  گفته  بود: »بعد از مرخصی  آخر، خرمشهر را می گیریم .«

    ۲۴ فروردین  ۱۳۶۱
دیروز که  از راه  اهواز به  آبادان  می آمدیم . تعدادی  تانــک  و خدمه های  آنها در حال  حرکت  به  
طرف  آبــادان  بودنــد. نیروهای  جدیدی  هــم  از دارخوین  به  طــرف  آبــادان  در بیابان ها پیاده  
شــده  بودند. در ایســتگاه  ۱۲ هم  چند واحد ارتش  دیده  می شــد کــه  به  تازگی  بــه  منطقه  آمده  
بودند. امــروز هم  دو اتوبــوس  نیرو که  در جریــان  فتح المبین  و حمله  شــوش  و دزفول  شــرکت  
داشتند وارد سپاه  خرمشهر شدند. همه  چیز گواهی  بر یک  حمله  می دهد. بیشترین  صحبت  

بچه ها در مورد حمله  خرمشهر است .
ح  حمله  تکمیل  اســت ؛  چند تابلــو که  برای  فتح  خرمشــهر باید آماده  شــود، رنگ  زده  شــد. طر
تیپ  خرمشــهر کــه  در حمله  شــرکت  می کند به  نــام  »بدر« اســت . »عبــداهلل  نورانی « یــک  تابلو 
خواســت  و گفت : »روی  آن  بنویس : قــرارگاه  تیپ  ۲۲ بدر خرمشــهر.« قول  دادم  فــردا این  کار 
را انجــام  بدهم . بچه هــا از لحاظ  روحــی  در ســطح  باالیی  قــرار دارند. بعــد از نماز ظهــر، آقای  

»گنابادی « وزیر مسکن  و شهرسازی  صحبت  کردند.

    ۶ اردیبهشت  ۱۳۶۱
خوشــا به  حال  کســی  که  بعد از حمله  خرمشــهر زنــده  می ماند و امــام  را زیارت  می کنــد. در این  
چند شب  بچه ها در منطقه  دارخوین  از آب  عبور کرده اند و به  شناسایی  دشمن  پرداخته اند؛ 
خبر آورده انــد که  دشــمن  اطراف  دارخویــن  نیرو نــدارد؛ فقط  تعــدادی  گشــتی  دارد و احتمال  
نفوذ تا پادگان  دژ خیلی  آسان  است . همچنین  گروهی  که  دیشب  را تا صبح  در منطقه  دشمن  
به  شناســائی  مشــغول  بودند خبر آورده اند که  مانعی  برای  نفوذ به  جاده  خرمشهر اهواز وجود 

ندارد. فقط  عراقی ها از اطراف  پادگان  دژ را دارند مین گذاری  می کنند.

    ۹ اردیبهشت  ۱۳۶۱
گویی  در ایــن  انقالب  تنها مانده ایم . دوســتانمان  یکــی  یکی  می روند، می رونــد و می رویم ، تا 
شــاید آیندگان  را راهگشــا باشــیم . به  هر کجــا که  می رویــم  غریب  هســتیم ، همه  با مــا بیگانه  

شهید بهروز مرادی

آزادسـازی خرمشـهر تجلـی قـدرت الیـزال الهـی بـود؛ بـه مناسـبت سـالروز 
ایـن حادثـه تاریخـی در ادامه گزیده ای از یادداشـت ها و دسـت نوشـته های 

شـهید بهـروز مـرادی را از خاطـرات فتـح خرمشـهر می خوانیـد.  

صاحب جان پیونــد می دهد کوچک اســت. اینجــا زمزمی از 
نور پدیــد آمــده و در اطــراف آن قبیله ای مســکن گزیــده، نور 
می خورنــد و نــور می آشــامند، زمــزم نــور در عمــق خویــش به 

گرفته است. اقیانوسی از نور می رسد که از ازل تا ابد را فرا

    عشق به نور
ما جز بــا صورتــی موهــوم از عوالــم رازآمیز مجــردات ســر و کار 
نداریــم و از درون بــا همیــن اوهــام ســراب ماننــد نیــز تــالش 
می کنیــم تا روزنــی به غیــب جهــان بگشــاییم، و توفیق این 
تالش جــز اندکی بیــش نیســت. پروانه های عاشــق نــور بال 
در نفس گل هایی می گشــایند که بر کرانه سبز این چشمه ها 
رســته اند و نــور در این عالــم، هر چــه هســت، از آن نورالالنوار 
تابیــده اســت کــه ظاهرتــر و پنهان تــر از او نیســت و مگــر جــز 
پروانــگان کــه پــروای ســوختن ندارنــد، دیگــران را نیــز ایــن 
شایســتگی هســت که معرفت نور را به جان بیازمایند؛ و مگر 
برای آنان که لذت این سوختن را چشیده اند، در این ماندن 

و بودن جز ماللت و افسردگی چیزی هست.

    خونین شهر
خرمشــهر از همــان آغــاز خونیــن شــهر شــده بــود، خرمشــهر 
خونیــن شــهر شــده بــود تــا طلعــت حقیقــت از افــق غربــت و 
مظلومیت رزم آوران وبســیجیان غرقه در خون ظاهر شــود، 
و مگر آن طلعــت را جز از منظــر این آفاق می توان نگریســت؟ 
آنــان در غربت جنگیدند و با مظلومیت به شــهادت رســیدند 
و پیکرهاشــان زیر تانک های شــیطان تکه تکه شــد و به آب 
ک و آتش پیوســت اما؛ راز خون آشکار شد، راز خون  و باد و خا
را جــز شــهدا در نمی یابنــد. گردش خــون در رگ هــای زندگی 
شــیرین اســت. امــا ریختــن آن در پــای محبــوب شــیرین تر 
است. راز خون در آنجاســت که همه حیات به خون وابسته 
گر خــون یعنــی همه حیــات و از تــرک این وابســتگی  اســت، ا
دشــوارتر هیچ نیســت، پس بیشــترین از آن کســی اســت که 
دســت به دشــوارترین عمل بزنــد، راز خــون در آنجاســت که 
محبوب، خود را به کسی می بخشد که این راز را دریابد، و آن 
کس که لذت این ســوختن را چشــید، در این مانــدن و بودن 

جز ماللت و افسردگی هیچ نمی یابد. 
آنان را که از مرگ می ترســند از کربال می راننــد، مردان مرد، 
جنگاوران عرصه جهادند که راه حقیقت وجود انســان را از 
میان هاویه آتش جســته اند. آنان ترس را مغلوب کرده اند 
و تــا فتــوت و کربالییان پــای در آزمونــی دشــوار می گذارند.
کربــال مســتقر عشــاق اســت و شــهید محمــد علــی جهــان آرا 
چنیــن کــرد تــا جــز شایســتگان کســی در آن کربــال اســتقرار 
کــه قلبشــان را عشــق تــا آنجــا  نیایــد. شایســتگان آناننــد 
انباشــته اســت که ترس از مرگ جایی برای مانــدن ندارد. 
شایســتگان جاودانانند؛ حکمرانان جزایر سرسبز اقیانوس 
بی انتهای نور که پرتوی از آن همه کهکشــان های آسمان 

دوم را روشنی بخشیده است.
بــر  ابــدی وجــود  و  ازلــی  کرانــه  بــر  آنکــه   ای شــهید، ای 
نشســته ای، دســتی بــرار و ما قبرســتان نشــینان را نیــز از این 

منجالب بیرون کش.    

خرمشهر 
شقایقی خون رنگ
خرمشــهر شــقایقی خــون رنــگ اســت کــه داغ جنــگ بــر ســینه دارد، داغ شــهادت. 
ویرانه های شهر را قفسی در هم شکســته بدان که راه به آزادی پرندگان روح گشوده 
است تا بال در فضای شــهر آسمانی خرمشهر باز کنند، زندگی زیباســت، سالمت تن زیباست، 
اما پرنده عشق، تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشــند، و مگر نه آنکه گردن ها را باریک 
آفریده اند تا در مقتل کربالی عشــق آسانتر بریده شــوند! و مگر نه آنکه از پسر آدم، عهدی ازلی 
ستانده اند که حســین را از ســر خویش بیشتر دوست داشــته باشــد! و مگر نه آنکه خانه تن راه 
گر مقصد را نه اینجا، در زیر سقف های دل  فرسودگی می پیماید تا خانه روح را آباد شود! پس ا
تنــگ و در پس این پنجره هــای کوچک که بــه کوچه هایی بن بســت باز می شــوند نمی توان 
گر مقصد پرواز اســت، قفــس ویران  جســت، بهتر آنکــه پرنــده روح دل در قفس نبندد، پــس ا

ویرانی النه اش نمی هراسد.بهتر، پرســتویی کــه مقصــد را در کــوچ می بیند، از 
ویــران  قفــس  اســت،  پــرواز  مقصــد  گــر  ا

کــه مقصــد را در  بهتــر، پرســتویی 
کــوچ می یابــد از ویرانــی النــه اش 

نمی هراســد؛ هــر تعلقی، هر 
چنــد بــزرگ، در برابــر آن 
تعلق ذاتــی که جــان را به 

شهید سید مرتضی آوینی

55

1415  مشاره  33      خرداد  1401خرداد  1401     مشاره  33

اندیشهاندیشه

صادق؟ع؟ گفــت: »اى آب! فروبرش«. فروبرد. بــاز برآورد. 
گفت: »یا ابن رسول اهّلل! الغیاث، الغیاث«. امام صادق؟ع؟ 
دگربــار گفــت: »اى آب! فروبــرش«. همچنیــن فرومى برد و 
برمى  آورد، چندین کّرت. چون امیــد از خالیق به یک بارگى 
گفــت: »یــا الهــى! الغیــاث،  گردانیــد، ایــن نوبــت  منقطــع 
الغیــاث«. امــام صــادق؟ع؟ گفــت: »او را برآریــد«. برآوردند 
و ســاعتى بگذاشــتند تا باز قــرار آمد. پــس فرمود: »خــداى را 
دیــدى؟«. گفت: »تــا دســت در غیــرى مــى زدم، در حجاب 
مى  بــودم. چون بــه کلــى پناه بــدو بــردم و مضطرب شــدم، 
روزنه  ای در درون دلم گشاده شــد. آنجا فرو نگرستم. آنچه 
مى جســتم بدیدم و تا اضطرار نبود آن نبــود، که اّمن یجیب 

المضطّر اذا دعاه«. 
امــام صــادق؟ع؟ گفت: »تــا امــام صــادق مى گفتــى، کاذب 
کــه جهــان خــداى عــّز و  کنــون روزنــه را نــگاه دار  بــودى، ا
جّل بدآنجــا فروســت. و هر کــه گوید که خــداى عــّز و جّل بر 

چیزست، یا در چیزست و از چیزست، او کافر بود«

    گناه مطیع بودن
امــام صادق؟ع؟ فرمــود: »هــر آن معصیت کــه اول آن ترس 
بــود و آخر آن عذر، بنــده را به حق رســاند و هــر آن طاعت که 
اول آن امــن بود و آخــر آن ُعجــب، بنــده را از حــق تعالى دور 
گردانــد. مطیــع بــا عجــب، عاصــى اســت و عاصــى بــا عــذر، 
مطیع«. از ایشــان پرســیدند کــه »درویــش صابــر فاضل تر یا 
کر؟«. گفــت: »درویــش صابــر، کــه توانگــر را دل  توانگــر شــا
به کیســه بود و درویــش را با خــدا«. و گفت: »عبــادت جز به 
توبــه راســت نیایــد، که حــق تعالــى توبــت مقــدم گردانید بر 
عبادت«. و گفــت: »ذکر توبه، در وقت ذکر حــق تعالى غافل 
ماندن اســت از ذکر. و خداى تعالى را یاد کــردن به حقیقت، 
آن بود کــه فراموش کند در جنب خداى، جمله اشــیاء را. به 

جهت آنکه خداى تعالى او را عوض بود از جمله اشیاء«.

    مجاهدت با نفس
و گفت: »مؤمن آن است که ایســتاده است با نفس خویش، 
کــه ایســتاده اســت بــا خداونــد خویــش«.  و عــارف آنســت 
و گفــت: »هــر که مجاهــده کند بــا نفس بــراى نفس، برســد 
بــه کرامات. و هــر که مجاهــده کند بــا نفس بــراى خداوند، 
برســد به  خداوند«. و گفت: »الهام از اوصاف مقبوالن اســت 
ل ســاختن کــه بى  الهــام بــود، از عالمــت رانــدگان  و اســتدال
اســت«. و گفت: »مکر خداى عز و جل در بنده نهان تر است 
از رفتن مورچه، در ســنگ ســیاه، به شــب تاریک«. و گفت: 
»عشــق، جنون الهى اســت. نه مذموم اســت و نه محمود و 
گفت: »ســّر معاینه مرا آنگاه مســّلم شــد، که رقم دیوانگى بر 
من کشــیدند«. و گفــت: »از نیکبختى مرد اســت، که خصم 
او خردمند است«. و گفت: »از صحبت پنج کس حذر کنید؛ 
یکى از دروغگوى، که همیشــه با وى در غرور باشــى. دوم از 
احمق، که آن وقت که ســود تو خواهد، زیان تو بود و نداند. 
ســوم بخیل، که بهترین وقتى از تو ببــرد. چهارم بد دل، که 
در وقت حاجت  تو را ضایع کند. پنجم فاسق که تو را به یک 

لقمه بفروشد. و به کمتر لقمه اى طمع کند«    

    راهکار دوم: پرهیز از گناهان
حضــرت دومیــن راهــکار رســیدن بــه مقــام قــرب الهــى را در 
کــه گناهان همچون زنجیری  پرهیز از گناهان مى داند؛ چرا
به پای رونده اســت که او را به زحمــت و یا حتــى از حرکت باز 
مى ایســتد. امیرالمومنیــن؟ع؟ گنــاه را بــه اســب چمــوش و 
ســرکش تشــبیه مى کنند که ســوارش را به قهقرا مى فرســتد. 
على؟ع؟: »َاال َو ِاّنَ اْلَخطایا َخیٌل ُشُمٌس ُحِمَل َعَلیها َاْهُلها، َو 
گاه باشید! گناهان  َمْت ِبِهْم ِفى الّنار؛ آ ُخِلَعْت ُلُجُمها، َفَتَقّحَ
و خطاهــا اســب هاى سرکشــى هســتند کــه اهلــش را بــر آنهــا 
ســوار مى کننــد و لجام هاى آنها برگرفته مى شــود و ســرانجام 
خ ســرنگون مى کننــد«. ســوار شــدن بــر اســب  آنــان را در دوز
گر فاقــد لجام و افســار  ک اســت و ا هاى چمــوش ذاتــًا خطرنا
کتر و هــرگاه ایــن کار در ســرزمینى داراى  باشــد بســیار خطرنا
کى باشــد، باز هم خطر بیشــتر اســت. گناه  پرتگاه هاى هولنا
در واقع چنین است، ارتکاب یک گناه انسان را بى اختیار به 

گناه دیگر و آن نیز به گناه دیگر مى کشاند.
ع به چه معناست؟    ور

ع همان تقواســت؛ البته باید گفت: گاهــى مرتبه بلندی از  ور
ع گویند؛ مراتب تقوا را ور

نکتــه قابل توجــه در اعمــال آدمى این اســت کــه درون مایه 
گر نباشد،  ع باشد، که ا اصلى و رکن اصلى عمل باید، تقوا و ور
هیچ فایــده ای نــدارد؛ چنانچه امام صــادق؟ع؟ فرمــود: »اَل 
َع ِفیِه؛ کوششــى که پارســایى در آن رعایت  َیْنَفُع اْجِتَهاٌد اَل َوَر
نشــود، ســودی نخواهــد داشــت«. پــس دومیــن راه بــرای 

ع و پرهیزگاری است. رسیدن به مقام قرب الهى، ور

    سومین راهکار: گریه کردن به خاطر خشیت خدا
خشــیت به معنای ترس از مســئولیت هایى اســت که انسان 
در برابر خداوند دارد، ترس از اینکه در ادای رســالت و وظیفه 
خویش کوتاهــى کنــد. از معنــای خشــیت اینگونــه فهمیده 
مى شود که خشیت به خاطر درک عظمت خداوند و همراه با 

گاهى و علم است.     آ

چون پناه بدو بردم
قلبم گشاده شد

رسیدن کلید 
وردگار پر به قرب 

شیخ عطار نیشابوری از عارفان، صوفیان و شــاعران ایرانى سترگ و بلندنام ادبیات 
فارســى در آغاز کتاب تذکرة  االولیا امام صــادق؟ع؟ را با تعابیری مانند ســلطان ملت 
مصطفوى، برهان حجت نبــوى، عالم صّدیــق، عالم تحقیــق، میوه دل اولیا، گوشــه جگر 
انبیــا، ناقــل علــى، وارث نبــى، عــارف عاشــق؛ توصیف نمــوده و ســپس به نقــل تعــدادی از 
حکایات زیبا و خواندنى از ایشان پرداخته است در ادامه برخى از این حکایات را مى خوانید.

    عاقل کیست
نقل اســت که امام صادق؟ع؟ از ابو حنیفه پرســید که: »عاقل کیســت؟«. گفــت: »آنکه تمیز 
دهد میان خیر و شّر«. امام صادق؟ع؟ گفت: »بهایم نیز تمیز توانند کرد، میان آنکه او را بزنند 
یــا او را علف دهند«. ابــو حنیفه گفت: »بــه نزدیک تو عاقل کیســت؟« گفت: »آنکــه تمیز کند 

میان دو خیر و دو شر. تا از دو خیر، خیرالخیرین اختیار کند و از دو شر، خیر الّشرین برگزیند«.

    گناه شک بر خداوند متعال
نقل اســت کــه شــخصى پیــش امــام صــادق؟ع؟ آمــد و گفــت: »خــدا را به من نشــان بــده!« 
امام؟ع؟ گفت: »آخر نشــنیده  اى که موســى را گفتند: لن ترانى؟« گفــت: »آرى. اّما این مّلت 
محّمد اســت که یکى فریــاد مى کند کــه: رأى قلبى رّبــى. و دیگرى نعــره مى زند کــه: لم اعبد 
رّبا لم اره«. امــام صادق؟ع؟ گفــت: »او را ببندید و در دجلــه اندازید«. او را ببســتند و در دجله 
انداختنــد. آب او را فروبــرد. بازبرانداخــت. گفت: »یــا ابن رســول اهّلل الغیاث، الغیــاث«. امام 

مهمترین مســئله مومن در دنیا، رســیدن به مقام قرب پروردگار متعال اســت؛ و برای 
رســیدن به آن، تــالش مى کنــد؛ امــا این تــالش بایــد از راهى باشــد، کــه حتمــًا او را به 
گــر ایــن راه را از راهنما جویا شــود، مى توانــد او را به ســر منزل مقصود  هدفش رهنمون ســازد، ا
گر  برســاند؛ راهنمایى که خود این راه را طى نموده و به افق دور دست آن دست یافته است و ا
کســى از او راهنمایى بخواهد قطعــًا او را راهنمایى مى کند و دســت او را تا رســیدن بــه قله بلند 
معرفت و خداشناســى، خواهد گرفت. مهمترین مســئله در رســیدن به مقام قرب، استفاده از 
راهنمایى راهنماست؛ و در صورت استفاده و به کارگیری صحیح از آن، مى توان به هدف بلند 
آن دســت یافت. راهکار امام صادق؟ع؟ برای قرب و نزدیک تر شــدن انســان به خداوند ســه 
ّنَ ِعَباِدی 

َ
 ِإَلى ُموَسى ؟ع؟أ

َ
ْوَحى اهّلُل َعّزَ َو َجّل

َ
چیز است؛ در روایتى آمده است که امام فرمود: »أ

ْهُد  َحّبَ ِإَلّىَ ِمْن َثاَلِث  ِخَصاٍل َقاَل ُموَســى َیا َرّبِ َو َما ُهّنَ َقاَل َیا ُموَسى الّزُ
َ
ُبوا ِإَلّىَ ِبَشــْى ٍء أ َلْم َیَتَقّرَ

َخْشــَیِتى ؛ خداوند عزوجل به حضرت موســى؟ع؟  ُع َعِن اْلَمَعاِصى َو اْلُبَکاُء ِمْن ْ ْنَیا َو اْلــَوَر ِفى الّدُ
وحى کرد که بندگانم به چیزی محبوب تر از  داشتن این ســه ویژگى به من نزدیک نشده اند. 
حضرت موسى عرض کرد آنها چیســتند؟ خداوند فرمود: ای موســى آنها زهد در دنیا و پرهیز از 

گناهان و گریه از بیم من هستند.

    راهکار اول: بی رغبتی به دنیا
بى رغبتــى و زهد مومــن در دنیــا آثار متعــددی بدنبــال دارد که چند اثــر آن را امــام صادق؟ع؟ 
َرُه  ْنَطَق ِبَها ِلَســاَنُه َو َبّصَ

َ
ْثَبَت اهّلُل اْلِحْکَمَة ِفــى َقْلِبِه َو أ

َ
ْنَیــا أ اینگونه مى فرماید: »َمْن َزِهَد ِفى الّدُ

ــاَلِم؛ کســى که نســبت به دنیا  ْخَرَجــُه ِمْنَهــا َســاِلمًا ِإَلى َداِر الّسَ
َ
ْنَیــا َداَءَهــا َو َدَواَءَهــا َو أ ُعُیــوَب الّدُ

بى رغبــت باشــد، خداونــد فهــم حقیقــت را در قلــب او پابرجــا مى گردانــد و زبانش را بــه گفتن 
ســخنان حکیمانه گویا مى کنــد و درد و دوای عیب های دنیا را بــه او مى نمایاند و او را ســالم و 
بدون نقص از دنیا به ســوی بهشــت که ســرای ســالمت اســت بیرون مى برد. در این حدیث، 
چهار اثر برای بى رغبتى به دنیا آورده شده: استواری حکمت در دل، سخن حکیمانه بر زبان، 

دیدن عیب و راه اصالح آن و سالمتى و عاقبت به خیری.

توصیف امام صادق ؟ع؟ 
ء عطار نیشابوری

ٔ
در تذکره االولیا
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ســلطه دارد. شــما همه چیزتان، تمــام اعضا و قوایتان فرمانبردار حکم خداســت. چشــم شــما 
چنانچه حجاب داشــته باشــد و بــه چیزهایی که نبایــد نظر بکند نظــر بکند، ایــن عالمت این 
گر چنانچه چشــم احتراز کند از آن چیزهایی که موجب ظلمت  است که طاغوت ولی است، و ا
قلب می شــود، اهلل ولی اســت. محک بزرگی اســت که هر کســی خــودش را می تواند بشناســد. 
می تواند بفهمــد که این ایمانــی که ادعا می کند، همان ادعاســت یــا خیر، نور ایمــان در قلب او 
وارد شده است و ظلمت ها همه بر کنار شده است. ما هر کس، در هر جا که هستیم و شما در هر 
محلی که هســتید، چه در بازار باشید و چه در مدرســه و چه سپاه پاسداران باشــید، و چه قوای 
انتظامیه دیگر و چه رئیس جمهور باشــید یا وزیر باشــید یا وکیل باشید یا ســایر قشرهای دیگر، 
این حکــم عمومی، این میــزان عمومــی، این محکی که بــرای عموم اســت در ایــن معنا، این 
غ هستید،  محک را باید ما خودمان پیش خودمان، وقتی که در شــب خلوت هســت و شما فار
فکر کنید که آیا قلب شــما یک قلب نورانی متوجه به نور اســت، یا یک قلب ظلمانی متوجه به 
کم  ج نیست؛ یا حکومت در ما، حا آمال شیطانی یا اهلل است یا طاغوت. این از این دو حال خار

کم در ما طاغوت است. در ما اهلل است یا حا
چنانچه مــا توجه مان بــه این دنیا و بــه این مســائلی که بر ما 
عرضــه می شــود در دنیــا، توجه مان بــه عالم طبیعت اســت، 
هــر چــه می خواهیــم بــرای خودمــان می خواهیم، هــر کاری 
می کنیم خــدا در کار نیســت، امــا از طاغوتیم و اولیــای ما هم 
طاغوت است. و چنانچه خودمان را تهذیب کنیم، خودمان 
ج کنیم، و  را تربیت کنیم، و از این غالف هایی که هست خار
به مبدأ نور برســیم، و قلب مــا متوجه به حق تعالی باشــد، به 
نور مطلق باشد، خدمتگزار حق باشیم، هر چه نعمت خدا به 
ما داده است در خدمت او صرف کنیم، این عالمت این است 
ج شــدیم و به نور یا  که ما از ظلمت ها یا از بعضی ظلمت ها خار

بعضی مراتب نور وارد شدیم.    

میزان؛ این دو تا میزانی که خدای تبارک و تعالی برای معرفی 
مؤمن ها و غیــر مؤمن ها فرموده اســت، در خودمان هســت یا 
نیســت. به مجرد اینکه من یا شــما ادعا کنیم که ما مؤمن به 
اهلل هســتیم، تا آن محکی که خدای تبــارک و تعالی قرار داده 
اســت در ما نباشــد یک ادعای پوچی اســت. ببینیم کــه ما از 
اولیای خدا هســتیم و خــدا ولی ماســت، یا از اولیــای طاغوت 
گر از این گرفتاری های عالم  هستیم و طاغوت ولی ماســت. ا
طبیعــت، از این ظلمت هــای عالم طبیعــت، شــما دیدید که 
ج شــدید، عالقه  هایی که انســان بــه این عالــم طبیعت  خــار
گر  دارد، این عالقه ها برداشــته شده است یا کم شــده است. ا
شــما خودتان را یافتید که هــر کاری می خواهیــد بکنید برای 
خــدا می خواهید بکنید، حکومت اهلل در شــما و در قوای شــما 

از اولیای خدا هستیم
یا اولیای طاغوت؟

با چه میزانی خودمان را بسنجیم؟

خدای تبارک و تعالی، یک میزانی در قرآن کریم قرار داده اســت که با آن میزان ما باید 
ِذیــَن آَمُنــوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن 

َ
خودمــان را و دیگران را بشناســیم. می فرماید کــه: اهلُل َوِلّیُ اّل

ولِئَک 
ُ
ُلَماِت أ ــوِر ِإَلی الّظُ اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم ِمَن الّنُ ْوِلَیاُؤُهُم الّطَ

َ
ِذیَن َکَفــُروا أ

َ
وِر َو اّل ُلَماِت ِإَلی الّنُ الّظُ

اِر ُهــْم ِفیَها َخاِلــُدوَن ؛ میــزان در مؤمن و غیر مؤمــن؛ مؤمن واقعی و غیــر مؤمن این  ْصَحــاُب الّنَ
َ
أ

اســت که کتاب خدا می فرماید که چنانچه مؤمن اســت، خــدای تبارک و تعالی ولی اوســت، و 
مؤمنین را خــدای تبــارک و تعالــی از همه ظلمت هــا، از همــه تاریکی هــا، از همــه چیزهایی که 
انســان ها را محجوب می کند از حق تعالی، از همه اینها اخراج می کند و در نور وارد می کند. این 
گر ایمان واقعی بیاورد، از همه  انسانی که در اینجا غرق حجاب هاســت، غرق ظلمات اســت، ا
ج می کند و به نور وارد می کند. یک قلب ظلمانی که در این عالم  انواع ظلمات، خداوند او را خار
تمــام چیزهایش حجاب اســت برای او، ایــن حجاب هــا را خدای تبــارک و تعالی، یکــی پس از 

دیگری برمی دارد و نور را به جای آنها گذارد، که نور مطلق همان جمال خودش هست. 
گر بخواهیم خودمان را بسنجیم و کسانی که مدعی هستند بسنجیم، باید ببینیم که این  ما ا

ایمان فقط این نیســت که ما اعتقاد داشــته باشــیم 
کــه خدایــی  هســت و پیغمبــری هســت و چــه، نــه، 
ایمان یک مسئله ای باالتر از این است. خیلی چیزهاست که 
انســان به برهــان می داند که فــالن قضیه فالن طور اســت یا 
فــالن طــور نیســت. لکــن چــون ایمــان نیامــده اســت، تأثیر 
نمی کند. مثال مردم اینطور هســتند که در یک شــب تاریکی، 
گر یک مرده ای در محلی باشد پیش او می ترسند بخوابند،  ا
و همه هم عقیده شان این اســت که مرده هیچ اثری ندارد و 
هیــچ کاری از او نمی آید. عقلشــان می گوید که مرده اســت و 
حرکت ندارد تا بتواند به من ضرر بزند. عقــل این را می گوید؛ 
لکن این مطلــب به قلب نرســیده. مرده شــورها به قلبشــان 
کــه تکــراری انجــام می دهنــد  کاری  رســیده و بــه واســطه 
کرده اند، از مرده نمی ترسند و کنار مرده می خوابند. این فرق 
کــه آدم  ک عقلــی  ک عقلــی و ایمــان اســت، ادرا مابیــن ادرا
می کنــد تأثیــر در آدم ندارد. تــا ایمان نباشــد، مســئله عقلی را 
قلبش نفهمیده باشد، باورش نیامده باشد، آن مسئله عقلی 

تأثیرش کم است.

    عالم محضر خداست
ایمان عبارت از این است که آن مسائلی را که شما با عقلتان 
گاه شــود، بــاورش بیاید و  ک کرده ایــد قلبتان هم به آن آ ادرا
این محتاج یــک مجاهده ای اســت تا به قلب شــما، برســد. 
بفهمید که همه عالم محضر خداست. ما االن در محضر خدا 
ک کند کــه ما االن در  گر قلب ما این معنــا را ادرا نشســته ایم. ا
گر  محضر خدا هســتیم، همیــن مجلــس محضر خداســت، ا
انســان به این ایمان پیدا کند از معصیت کنــار می رود. تمام 
معصیت ها برای این اســت که انســان نیافته این مسائل را، 
برهان هم بــر آن دارد. برهان عقلی هم قائم اســت به اینکه 
خدای تبارک و تعالی همه جا حاضر اســت، هم برهان است 
و هم همه انبیــا گفته اند و قرآن اســت، او با شماســت، هر جا 
هستید او با شماست و ما این را از قرآن شنیده ایم. به برهان 

هــم ثابت هســت، لکــن به قلــب مــا نرســیده اســت؛ در واقع 
ما هنوز مثل مرده شــور نشــده ایم و هنــوز مطلب نرســیده به 
گــر بخواهیم غیبــت کنیــم، تهمت بزنیــم، کار  قلبمــان، تــا ا
زشت بکنیم ببینیم محضر خداســت، پس در محضر بزرگی 
که برایش احترام قائلیم این گناهان را نکنیم. یعنی انسانی 
که ایمان پیدا کرده کسی بزرگ و محترم است، در محضرش 
مطلقا کار خــالف نمی کند، چه رســد بــه اینکــه در محضر آن 

محترم به خود او خالف احترام کند.

    در محضر خدا معصیت نکنید
آن وقتی کــه می خواهیــد تکلــم کنید بدانیــد که زبان شــما، 
قلب شما، چشــم شما، گوش شــما در محضر خداست. عالم 
محضــر خداســت. در محضــر خــدا معصیت خــدا نکنیــد. در 
محضر خدا با هم دعوا نکنید سر امور باطل و فانی. برای خدا 
گر ملت ما بــرای خدا و  کار کنید و بــرای خدا به پیــش بروید. ا
کرم بــه پیش بــرود، تمــام مقاصدش  برای رضــای پیغمبــر ا
حاصل خواهد شد. خداوند ما و شــما را از این امتحان بزرگ، 

سرافراز و روسفید بیرون بیاورد. 

    در محضر خدا بودن همه اعمال و افکار
همیــن جا کــه ما  بــا هم صحبــت می کنیــم محضر خداســت. 
همه پیــش چشــم خدا هســتیم، همــه در علــم خدا هســتیم؛ 
حضــور دارد خــدا در همه جا وقتــی این معنــا را ما بــه خودمان 
درســت تلقین کنیم و بفهمانیم که ما مسئولی هستیم که آن 
کسی که مســئولیت را به عهده ما گذاشته است، حاضر است؛ 
مثــل مســئولیت های دیگری نیســت کــه بازخواســت کننده 
غایب باشــد و بتواند انســان از آن تخلف کند، هیچ تخلفی به 
آن معنا که نداند او، نمی شود، هر کاری کند در محضر او است 
و ثبت می شــود. همــه ایــن عالم دفتــر ثبــت اعمال ما اســت. 
وقتی اینطور است و ما اینطور در محضر او واقع هستیم، نباید 

مخالفت با آن کسی که حاضر است بکنیم.    

ایمان راستین باورمندی قلبی است
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خانوادههایداغدیدهداخلاینچادرهااسکانداشتندتا
رواندرمانگرهاباایشانصحبتکنند،التیامدردشانباشند پل و متر

در قاب
تلفن همراه

روایتی از پشت صحنه  
خدمات امدادگران هالل احمر

روایــت حــوادث غیرمترقبــه در لحظــات اولیــه  
کــه در صحنــه حاضــر نیســتند   کســانی  بــرای 
اهمیت باالیــی دارد، امیدواریم مثل همیــن روایت های 
گران  موبایلی، رســانه بتواند شــفاف و به موقع کنــار امدا

روایت درستی از  سوانح و همبستگی مردم ارائه دهد.    
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در ایـن بخـش از مهـر و مـاه موضوعاتـی در خصـوص نقـش و جایـگاه 
رفیـع و پراهمیـت آمـوزش، پـرورش صحیـح توسـط معلمـان در راسـتای 

را می خوانیـد. تربیـت نسـلی قدرتمنـد و تمدن سـاز 

سرمشق
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بیت معرفی الگو برای تر
بیت انقالبی در مدرسٔه انقالب تر
یم آشنا با سبک زندگی  اسالمی- ایرانی نیاز دار نسلی دانا، کارآمد، 

كلمه نخست

امدادگران هالل احمر 
با خدا معامله می کنند

کــه منجــر بــه جان باختــن و مصدومیــت تعــدادی از  حادثــه دلخــراش ســاختمان متروپــل 
کشــور را در غم و اندوه فرو برد. متروپل آبادان زخمی عمیق  هموطنان ایران اســالمی شــد، 
گر چه این غم جانکاه به سختی به باور می نشیند،  بر دل مردم مؤمن ایران اسالمی است. ا

اما در برابر این مصیبت عظیم چاره ای جز صبر نیست.
گوار با تمام مرارت ها و تلخی ها، صحنه ای از ایثار و جانفشانی فرزندان شجاع   این حادثه نا

کردند.  که برای نجات جان هموطنان جان خود را نثار  کرد  و دالور ایران اسالمی خلق 
کاری انسان هایی جان برکف برای  در این فاجعه جانگداز، بار دیگر چابکی، شجاعت و فدا
کاری ملت ایران ثبت  التیام بخشــی و نجــات جــان و مــال دیگــران، برگ زرینی در تاریخ فــدا

ک نخواهد شد. که هرگز از ذهن مردم این سرزمین پا کرد 
این حضور همیشــه در صحنه و آمادگی شــما امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر در 
کمک به انســان ها  که برای  پوشــش امدادی حوادث طبیعی و غیر طبیعی نشــان می دهد 
و تســکین آالم بشــری به عنوان مهمترین اصل در این نهاد مردمی، با یک دســت در دســت 

نیازمند و با دست دیگر با خدا معامله می کنید.
 از تالش همه نجاتگران، امدادگران، آتش نشــانان و واحدهای پزشــکی، انتظامی و نظامی 
کــه به مدیریت ایــن حادثه و خدمت  بــه ویــژه امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــالل احمر 
که  بــه آســیب دیدگان شــتافتند، قدردانــی  می نمایــم و بــه نهادهای مســئول توصیه می کنم 
کننــد و ثانیا با  اوال انســجام و هماهنگــی بیــن دســتگاه های مختلــف کمک رســان را تقویــت 

کارشناسانه از  تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری نمایند. برنامه ریزی 
اینجانــب در پایــان بــار دیگــر بــر خــود فــرض می دانــم جان فشــانی و مســئولیت پذیری شــما 
جهادگران عزیز را ستایش نموده و خالصانه  از این ایثارگری های  بی توقع قدردانی می نمایم. 

بی شک خدمات ارزشمند شما در پیشگاه پروردگار متعال پاداشی جاودانه خواهد داشت.

عبدالحسین معزی
مدیرمسئول
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مــا مکــّررًا صحبــت »تمــّدن نویــن اســالمی« را کرده ایــم، یــا این  جــوری تعبیــر کنیم 
»تمّدن شکوفایی اســالمی«؛ تمّدن اسالمی ای که اســتعدادهایش متناسب با زمان 
شــکوفا بشــود و خودش را نشــان بدهد؛ مکّرر ایــن را گفته ایم. زیرســاخت اصلی هــر تمّدنی، 
منابع انســانی اســت دیگر؛ یعنــی آنکــه می تواند یــک تمــّدن را محتمل کنــد و ممکــن کند و 
تحّقق ببخشــد، عبارت اســت از نیروی انســانی؛ این نیروی انســانی در کشــور ما چه کسانی 
هســتند؟ چه کســی می تواند در آینده یک چنین کار بزرگــی را انجام بدهد؟ یک نســلی که با 
یک امتیازاتی همراه باشد؛ این نســل را شما می خواهید امروز بســازید. نسلی که خودساخته  
اســت، دارای هوّیت اســت؛ هوّیت ایرانیـ  اســالمی محکم و عمیقــی دارد، دلباخته و فریفته  
این و آن و بازمانده های تمّدن منسوخ شده  شرق و غرب نیست؛ نسلی است دانا، دانشمند، 
کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسالمی و ســّنت های ایرانی؛ یک چنین نسلی الزم است تا 

بتواند آن تمّدن را بسازد. 
ما از اّول انقالب در صدد بودیم این نســل به وجود بیاید؛ البّته نمی شود گفت به کلی ناموّفق 
هــم بودیم؛ نــه، الحمــدهلل موّفقّیت هایــی هــم داشــته ایم؛ در عرصه های مختلــف، عناصر 
تربیت شــده  ایــن  جــوری به برکــت همیــن معّلمیــن تحّقــق پیــدا کردنــد، ُبــروز پیــدا کردند، 
خودشــان را نشــان دادند؛ در بخش های مختلفـ ـ دیگر خودتان حاال می دانیدـ ـ در اقتصاد، 
گر بخواهیم آن تمّدن با آن  در مســائل  نظامی، در سیاســت، در غیره؛ اّما این کافی نیســت. ا
گیــری به وجود بیاید، ما بایســتی این نســل را توســعه بدهیــم، این تربیت گســترش پیدا  فرا

گیر بشود... بکند، فرا

    هویت ملی
ما بایســتی کاری کنیم کــه دانش آمــوز مــا دارای هوّیت مّلی 
بشــود؛ هدف از تربیــت دانش آمــوز، از آمدن ایــن دانش آموز 
به مدرســه، به دبســتان یــا دبیرســتان، صرفًا این نباشــد که 
بخواهــد درس یــاد بگیــرد. خــب بلــه، درس هــم بایــد یــاد 
بگیرد، علــم هــم بایــد بیامــوزد، اّمــا مهمتــر از علم آمــوزی یا 
الاقــل در حــّد علم آمــوزی ایــن اســت کــه او احســاس هوّیت 
بکند، یک انسان باهوّیت ساخته بشــود در اینجا که هوّیت 
مّلی و احســاس اعتماد بــه نْفس مّلــی پیدا بکنــد و کودک ما 
از عمــق جــان، بــا افتخارات کشــور آشــنا بشــود؛ ایــن چیزی 
اســت که امروز وجود ندارد. خیلــی از افتخارات هســت؛ حاال 
ایشــان اســم مرحــوم آقــای کاظمی آشــتیانی را آوردند؛ شــما 
بیــن بّچه هــای مدارســتان نظرخواهــی کنیــد ببینیــد چنــد 
درصــد کاظمی آشــتیانی را بــا آن همه خدمــات، بــا آن ارزش 
وجــودی ای کــه ایــن مــرد و ایــن جوان داشــتـ ـــ جــوان هم 
ـــ می شناســند و مثاًل فــرض کنیــد رونالــدو را چنــد درصد  بودـ 
می شناســند! گاهــی اوقــات بّچه هــای کوچــک خانــواده  ما 
اســم هایی را هم می آورند که من حّتــی نمی توانم یاد بگیرم 

آن اســم ها را! قشــنگ اینهــا را می شناســند، ]می داننــد[ این 
چه کاره است. 

ما چرا افتخــارات مّلی خودمــان را نمی شناســیم؟ این خیلی 
مهــم اســت. یــک بخــش از ایــن چیزهایــی کــه می گوییــم 
»هوّیــت مّلــی« همین اســت کــه افتخــارات مّلی را، گذشــته  
علمی را، گذشته  سیاسی را، گذشــته  بین المللی را بشناسند، 
تالشــی کــه شــده و مجاهدتی کــه شــده بشناســند. قضایای 
انقــالب را چه تعــدادی از ایــن بّچه های امروز، نســل ســّوم و 
چهارم، درســت می داننــد؟ از امــام بزرگــوار، بجز اســم و بجز 
بعضــی از همین تعبیــرات ســتایش آمیز، چقدر اّطــالع دارند؟ 
از دانشــمندان کشــور چقــدر اّطــالع دارنــد؟ اینهــا افتخــارات 
مّلی اســت. بــا آرمان هــای انقالب چقدر آشــنا هســتند؟ خب 
این انقالبی که توانســت این طوفان عظیــم را برپا کند، این 
اقیانوس را به حرکت دربیاورد، شــوخی نیست؛ ]اینکه[ یک 
حرکت انقالبــی بتوانــد یــک کشــوری را در تمــام اجزائش به 
ـ یعنــی در دوران انقــالب، راه پیمایی هایی  حرکت دربیــاوردـ 
که می شــد، تظاهراتی که می شــد، فقــط مربوط به تهــران یا 
فالن شــهر بزرگ نبــود، در فالن روســتا هم همیــن تظاهرات 

انجام می گرفتـ ـ این یعنی تالطم یک اقیانوس.
چه چیزی بود کــه توانســت اینها را ایــن جور حرکــت بدهد؟ 
امــام چــه کار کرد؟ امــام چــه می گفت؟ حــرف امام چــه بود؟ 
بیســت و چنــد جلــد اظهــارات امــام و فرمایشــات امــام و 
نوشــته های امــام امــروز در دســترس اســت؛ چقــدر خوانــده 
شده؟ چقدر توّجه شده به اینها؟ آرمانهای انقالب را بدانند. 
فقط هم دانستن نیســت؛ با اینها آمیخته بشوند؛ این جوان 
و نوجوان، در دبستان و دبیرســتان، آمیخته  با این آرمان ها 
بشــود و جــان او، دل او، بــا اینهــا آشــنا بشــود. مــا احتیــاج به 
فرمــول شــیمی و ریاضــی و زبــان خارجــی و امثــال اینهــا هــم 
داریــم؛ این حــرف ما به این معنا نیســت کــه مــا درس را کنار 
بگذاریم؛ نه درس که الزم اســت، ما که معتقدیم پرچم علم 
را باید هر روز بیشتر بلند کرد در کشور، منتها در کنارش پرچم 
هوّیــت مّلــی، هوّیــت افتخار آمیــز، هوّیــت انقالبــی، هوّیــت 

اسالمی هم باید بلند بشود.

    رشد روحیه مقاومت
]بایــد[ بّچه هــا ارزش مقــاوم بــودن را بفهمند؛ ]یعنــی[ اینکه 
اجزای یک مّلت، اجزای مقاومی هســتند. مقاوم یعنی چه؟ 
یعنی در مقابــل باج گیری عقب نشــینی نمی کننــد،  در مقابل 
حملــه بــه خودشــان نمی لرزنــد، در مقابــل زورگویــی کوتــاه 
کســیر عالج مشــکالت کشور این  نمی آیند؛ مقاوم یعنی این. ا
اســت: احســاس مقاومــت،  روحیــه  مقاومــت. دنیــا، دنیــای 
زورگویی است؛ همه زور می گویند، هر که بتواند زور بگوید زور 
می گوید؛ بزرگ و کوچک هم ندارد، شــرق و غــرب هم ندارد؛ 
باید یک مّلت بتواند در مقابل زورگویی ها مقاومت بکند؛ این 
را باید از بّچگی یاد بگیریم، این از نوجوانی باید در ما نهادینه 
بشود. یا ارزش برخورداری از اعتماد به نفس؛ اینها چیزهایی 
اســت که الزم اســت و باید انجام بگیــرد. با اینهــا آن وقت آن 
نسل سازنده  تمّدن به وجود می آید؛ نسلی که می تواند مّلت را 

عّزتمند کند، کشور را عّزتمند کند، به وجود  می آید.     

]باید[ بّچه ها 
زش مقاوم بودن  ار
را بفهمند؛ ]یعنی[ 
اینکه اجزای یک 

مّلت، اجزای 
مقاومی هستند. 

مقاوم یعنی 
چه؟ یعنی در 

مقابل باج گیری 
عقب نشینی 
نمی کنند،  در 
مقابل حمله 
به خودشان 

زند، در  نمی لر
ورگویی  مقابل ز
کوتاه نمی آیند؛ 

مقاوم یعنی 
کسیر  این. ا

عالج مشکالت 
کشور این 

است: احساس 
وحیه   مقاومت،  ر

مقاومت

نسلی دانا، کارآمد
آشنا با سبک زندگی

یم  اسالمی- ایرانی نیاز دار

تاکید رهبر انقالب بر توجه به تربیت 
نسل جوان برای ایجاد تمّدن نوین اسالمی

الگو را نباید براى ما معرفی کنند و بگویند 
کــه ایــن الگــوى شماســت. ایــن الگــوى 
قــراردادى و تحمیلــی، الگــوى  جالبی  نمی شــود. 
الگــو را بایــد خودمــان پیــدا کنیــم؛ یعنــی در افــق 
دیدمان نگاه کنیم و ببینیــم از این همه چهره اى 
را بیشــتر  کــدام  کــه در جلــِو چشــممان می آیــد، 
می پســندیم؛ طبعــًا ایــن الگوى مــا می شــود. من 
معتقــدم کــه بــراى جــوان مســلمان، بخصــوص 
مســلمانی کــه بــا زندگــی ائّمــه و خانــدان پیامبر و 
مســلمانان صدر اسالم آشنایی داشــته باشد، پیدا 

کردن الگو مشکل نیست و الگو هم کم نیست. 
شــما خانمی که در دوره  پیشرفت علمی و صنعتی 
و فنــاورى و دنیــاى بــزرگ و تمــّدن مــاّدى و ایــن 
همه پدیده هاى جدید زندگــی می کنید، از الگوى 
خودتان در مثاًل هــزار و چهار صد ســال پیش توّقع 
دارید که در کدام بخش، مشابه وضع کنونی شما 
را داشــته باشــد، تا از آن بهــره بگیرید. مثــاًل فرض 
کنید می خواهید ببینید چگونه دانشگاه می رفته 
اســت؟ یا وقتی که مثاًل در مســائل سیاست جهانی 
فکر می کرده، چگونه فکر می کرده است؟ اینها که 

نیست.
یک خصوصیات اصلی در شــخصیت هر انســانی 
هســت؛ آنهــا را بایســتی مشــّخص کنیــد و الگــو را 
در آنهــا جســتجو نمایید. مثــاًل فــرض بفرمایید در 
برخورد بــا مســائل مربوط بــه حــوادث پیرامونی، 
انســان چگونه باید برخــورد کند؟ انســان دوگونه 
یکــی  کنــد:  برخــورد  قضیــه  ایــن  بــا  می توانــد 
مســئوالنه، یکی بی تفاوت. مســئوالنه هم انواع و 
ع نگرشــی  اقســام دارد؛ با چه روحیــه اى، با چه نو
بــه آینــده. آدم بایــد ایــن خطــوط اصلــی را در آن 
شــخصی که فکر می کند الگوى او می تواند باشد، 

جستجو کند و از آنها پیروى نماید.    

الگو کم نیست
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فکر است. در اینجا ما دو مســأله داریم، یکی مسأله پرورش 
عقل و دیگر مســأله علم. مســأله علــم همان آمــوزش دادن 
اســت. »تعلیــم« عبــارت اســت از یــاد دادن. از نظــر تعلیــم، 
گیرنده اســت و مغــز او به منزله  انباری اســت  متعلم فقط فرا
کــه یــک سلســله معلومــات در آن ریختــه می شــود. ولــی در 
آموزش، کافی نیســت که هدف این باشــد. امروز هم این را 
نقص می شــمارند که هدف  آمــوزگار فقط این باشــد که یک 
سلســله معلومات، اطالعــات و فرمــول در مغز متعلــم بریزد، 
آنجا انبــار بکنــد و ذهــن او بشــود مثــل حوضی کــه مقداری 
آب در آن جمع شده اســت. هدف معلم باید باالتر باشد و آن 
اینســت که نیروی فکری  متعلم را پرورش و اســتقالل بدهد 
و قوه ابتــکار او را زنده کنــد؛ یعنی کار معلم در واقع آتشــگیره 
دادن اســت. فــرق اســت میــان تنــوری کــه شــما بخواهیــد 
آتش از بیرون بیاوریــد و در آن بریزید تا این تنــور را داغ کنید 
و تنــوری  که در آن هیزم و چوب جمع اســت، شــما آتشــگیره 
ج می آوریــد، آنقــدر زیر ایــن چوب هــا و هیزم هــا آتش  از خــار
می دهیــد تا خــود اینها کم کم مشــتعل بشــود و تنور بــا هیزم 
خودش مشــتعل گردد. چنیــن به نظر می رســد کــه آنجا که 
راجــع بــه  عقــل و تعقــل - در مقابــل علــم و تعلــم - بحــث 
می شود، نظر به همان حالت رشد عقالنی و استقالل فکری 

است که انسان قوه استنباط داشته باشد.

ع علم     دو نو
جملــه ای دارنــد امیرالمؤمنین کــه در نهج البالغه اســت که 
می فرماینــد: »العلــم علمــان« )و در یــک نقل دیگــر: »العقل 
ع و  ع « )یا: »عقــل مطبو ع و علم مســمو عقالن(، علــم  مطبو
ع«.  ع  اذا لم یکــن المطبو ع ( و ال ینفــع المســمو عقل مســمو
علم دو علم اســت، یکی علم شــنیده شــده، یعنی  فرا گرفته 
ع یعنی آن  ع. علــم مطبــو ج و دیگر علــم مطبــو شــده از خــار
علمــی کــه از طبیعت و سرشــت انســان سرچشــمه می گیرد، 
علمــی کــه انســان از دیگــری یــاد نگرفتــه و معلوم اســت که 
همــان قــوه ابتــکار شــخص  اســت. بعــد می فرمایــد: و علــم 
ع نباشــد فایــده نــدارد. واقعــًا هــم  گــر علــم مطبــو ع ا مســمو
کرده ایــد.  را در تجربه هــا درک  ایــن  اســت.  همیــن جــور 
ع ندارند. منشــأ آن هم  افرادی هســتند که اصــاًل علم مطبــو
اغلب سوء تعلیم و ســوء تربیت اســت ، نه اینکه استعدادش 
را نداشــته اند. تربیــت و تعلیــم جوری نبــوده کــه آن  نیروی 

ع او را به حرکت درآورد و پرورش بدهد. مطبو

    سیستم پرورش عوامانه
اغلب سیســتم آموزشــی قدیــم خودمــان همین جــور بوده. 
شــما می بینید که افرادی  - حــال یا به علت نقص اســتعداد 
و یا به علت نقص تعلیم و تربیت - نســبت  بــه آن معلوماتی 
که آموخته اند درســت حکم ضبــط صوت را دارنــد. کتابی را 
درس گرفتــه، خیلــی هــم کار کــرده، خیلی هم دقــت کرده، 
درس بــه درس آن را حفظ کــرده و نوشــته و یــاد گرفته، بعد 
مثال مــدرس شــده و می خواهد همــان درس  را بدهــد، آنچه 
ح آن بــوده، همــه را  کــه در ایــن کتــاب و در حاشــیه ها و شــر

گرفته اســت. هر چه شــما راجع  مطالعــه کــرده و از اســتاد فرا
ح و این حاشــیه بپرسید، خوب جواب  به این متن و این  شر
می دهد. یــک ذره که پایتــان را آن  طــرف بگذاریــد، او دیگر 
گر  لنگ اســت، معلوماتش فقط همین مســموعات اســت و ا
مطلــب دیگــری در جــای دیگــر باشــد کــه او بخواهــد از این 
مایه های معلومــات  خودش آنجــا نتیجه گیــری بکند عاجز 
است. و بلکه من دیده ام افرادی را که بر ضد آنچه که اینجا 
یاد گرفته اند آنجا قضاوت می کنند. و لهذا شما می بینید که 
یک عالم، مغزش جاهل اســت. عالم اســت ولی مغزش مغز 
جاهل اســت. عالم اســت، یعنی خیلــی چیزها را یــاد گرفته، 
ج از  خیلی اطالعــات دارد ولــی آنجا که شــما مســأله ای خــار
ح می کنیــد، می بینید که بــا یک  عوام  حــدود معلوماتش طر
صد درصد عوام طرف هســتید، آنجا که می رســد، یک عوام 

مطلق از آب  درمی آید.

    غیبگو و پادشاه
مثل معروفی اســت - که البته افســانه اســت- می گویند که 
یک غیبگــو و رمالی، علــم غیبگویــی و رمالی را بــه بچه اش 
خوبــی  حقــوق  پادشــاه  دربــار  در  خــودش  بــود.  آموختــه 
می گرفــت، ایــن علــم را بــه بچــه اش آموخته بــود کــه بعد از 
خودش او این پســت را اداره کند. تا روزی که او را به پادشاه 
معرفــی کــرد. پادشــاه خواســت کــه او را امتحان کنــد. تخم 
گر گفتی که در دست  مرغی در دســتش گرفت و به او گفت: ا
مــن چیســت؟ او هــر چه حســاب کــرد نفهمیــد که  چیســت. 
پادشــاه گفــت: وســطش زرد اســت و اطرافــش ســفید. یــک 
فکری کرد و گفت: این ســنگ آسیائی اســت که در وسطش 
هویــج ریخته اند. پادشــاه خیلــی  بدش آمــد و بعد پــدرش را 
آورد و گفت: آخر این چه علمی اســت که به او آموخته ای؟! 
گفت: علــم را مــن خــوب آموختم ولــی ایــن عقل نــدارد. آن 
حــرف  اول را از روی علمــش گفت ولــی این دومــی را از روی 
بی عقلیش گفت. شــعورش  نرسید که سنگ آســیا در دست 

انسان جا نمی گیرد. این را عقل آدم باید حکم  بکند.
ایــن داســتان معــروف اســت و مــن تــا بــه حــال از چنــد نفــر 
ج،  شــنیده ام. می گویند: یک وقت یک خارجی آمده بود کر
با یک دهاتی روبرو شــد. ایــن دهاتی  خیلــی جواب های نغز 
و پخته ای بــه او می داد. هر ســؤالی کــه می کرد خیلــی عالی  
جواب مــی داد. بعد او گفــت که تو اینهــا را از کجــا می دانی؟ 
گفت: »مــا چــون ســواد نداریــم فکــر می کنیــم«. ایــن خیلی 
را  معلوماتــش  دارد  ســواد  آنکــه   اســت:  پرمعنایــی  حــرف 
می گویــد ولــی مــن فکــر می کنــم. و فکــر خیلــی از ســواد بهتر 
افــراد و در جامعــه رشــد  کــه بایــد در  اســت. ایــن مســأله 
شــخصیت فکــری و عقالنی پیدا بشــود یعنــی قــوه تجزیه و 
تحلیــل در مســائل پیــدا بشــود، یک مطلب اساســی  اســت؛ 
یعنی در همیــن آموزش ها و تعلیــم و تربیت ها در مدرســه ها 
وظیفــه معلــم  باالتــر از اینکــه بــه بچــه یــاد می دهد اینســت 
که کاری بکند کــه قوه تجزیــه و تحلیل او قــدرت بگیرد، نه 
گــر معلومات  اینکــه فقــط در مغــز وی معلومــات بریزد، کــه ا

کد می شود.     خیلی فشار بیاورد ذهن بچه را

 در همین 
آموزش ها و تعلیم 

بیت ها در  و تر
مدرسه ها وظیفه 

تر از  معلم  باال
اینکه به بچه یاد 

می دهد اینست 
کاری بکند  که 
یه و  که قوه تجز

تحلیل او قدرت 
بگیرد، نه اینکه 
فقط در مغز وی 
یزد،  معلومات بر
گر معلومات  که ا

خیلی فشار 
بیاورد ذهن بچه 

کد می شود را

به عنوان مقدمه ســاختن  اجتمــاع در نظر بگیریــم - یا فرد را 
باید ســاخت از ایــن نظر که هــدف، ســاختن  افراد اســت و یا 
از یک نظر جمعــی فرد باید ســاخته بشــود، هــم از آن جهت  
که باید مقدمه ای و ابزاری برای ساختن اجتماع باشد و هم 
از نظر اینکــه  خودش هدف اســت. اینجاســت که مــا باید با 

اصول تعلیم و تربیت اسالمی آشنا بشویم.
اواًل آیا اســالم بــرای مســأله تعلیم بــه عنوان آمــوزش دادن و 
گاهــی دادن اهمیتــی  قائل اســت یا نــه؟ و به عبــارت دیگر  آ
آیا اســالم عنایتی به پرورش عقل و فکر انسان دارد یا چنین 
عنایتی ندارد؟ این همان مسأله علم است که از قدیم  میان 
ح بــوده، هم اصــل مطلب که اســالم دینی اســت  علما مطــر
که بــه علم دعوت  کرده اســت و هــم خصوصیــات آن که آن 
علمی که اســالم به آن دعوت کرده اســت  چه علمی اســت؟ 
که افرادی نظیر غزالی، فیض و دیگران در این زمینه بحث  
کرده انــد. و از نظــر تربیت و پــرورش هم که مقــررات اخالقی 
اسالم، همه، مقررات پرورشی انسان ها است که انسانی که 
اسالم می خواهد پرورش بدهد، انسان نمونه اسالم چگونه 

انسانی است و مدل آن انسان چگونه مدلی است.

البتــه مســائل دیگــری هــم در اینجــا هســت کــه مربــوط به 
کیفیــت اجــرای مطلــب اســت ؛ یعنــی هدف هــا مشــخص، 
ولی بــرای تربیت انســان از چــه متود و روشــی باید اســتفاده 
کــرد؟ یعنــی تــا چــه انــدازه مالحظــات روانــی در تعلیمــات 
اســالمی منظور شــده اســت؟ مثاًل در تعلیــم و تربیــت کودک 
چه دســتورهایی رســیده و در آن  دســتورها چقــدر واقع بینی 
و مالحظــات روانــی رعایــت گردیــده و درگذشــته، تعلیــم و 
تربیت هــای قدیمی مــا چقــدر منطبق بــا تعلیمات اســالمی 
بــوده و چقــدر نبــوده و تعلیــم و تربیت هــای امــروز مــا چقدر 

منطبق است؟

    پرورش عقل
مســأله اول که باید بحث کنیم همان مسأله پرورش عقل و 

تعلیم و تربیت، بحث  ســاختن افراد انسان ها است. یک 
مکتــب کــه دارای هدف های مشــخص اســت و مقررات 
همه جانبــه ای دارد و بــه اصطــالح، سیســتم حقوقــی و سیســتم 
اقتصادی و سیســتم سیاســی دارد، نمی تواند یک سیستم خاص 
آموزشــی نداشــته باشــد. یعنــی  مکتبــی کــه می خواهــد در مــردم 
ح هــای خــاص اخالقــی، اقتصــادی و سیاســی را پیــاده  کنــد،  طر
باألخــره اینها را برای انســان ها می خواهد، اعــم از اینکه هدف، فرد باشــد یا جامعــه، که این 
گر هدف، جامعه باشد، باألخره این  خود مسأله ای اســت که در همین جا باید بحث بشــود. ا
ح ها پیاده شود. افراد باید آموزش ببینند و طوری  افراد هستند که به وسیله آنها باید این طر

ح ها را در اجتماع پیاده کنند. پرورش پیدا کنند که همین طر
در اســالم هم اصالت فــرد محفوظ اســت و هــم اصالــت اجتمــاع؛ یعنی فــرد خــودش خالی از 
اصالت نیســت. پس باألخره طرحــی و برنامه ای برای  ســاختن فرد وجود دارد، اعــم از اینکه 
ح و برنامه را  ح هایی کــه  برای اجتماع و جامعه اســت - و این طــر فرد را باید ســاخت برای طر

یم چون سواد ندار
فکر می کنیم!

استاد شهید مرتضی مطهری

مهارتهای الزم برای یادگیری علم نافع
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سرمشق

     مدرسه انقالب، معلم انقالب
در  مربــی  و  معلــم  ایــن  ویــژه   نقــش  تشــریح  و  احصــاء 
دستاوردهای انقالب اسالمی موضوعی اســت که باید به آن 
بیشــتر پرداخته شــود اما با جــرأت می تــوان گفــت در تمامی 
دســتاوردها، نقــش ایــن معلِم بــزرگ انقالبــی نه تنهــا هویدا 
است بلکه تداوم و توســعه  دســتاوردها به حضورش وابسته 
اســت. ضمن اینکه در برخی موارد از جمله در پیشرفت های 

علمی، نقش این معلم اختصاصی و بی بدیل است.
با ترســیم این ســه ضلــع می تــوان چنین گفــت کــه در چهل 
ســال نورانی انقــالب، اســتقامت و حرکــت جهــادی ذیل آن 
بــا راهبــری و مربیگــری ممتــاز دو معلم بــزرگ انقالبــی، یک 
فضای تربیتــی برای امــت ایجاد کــرده و خود به مدرســه ای 
به وسعت کشور، بلکه امت اســالمی تبدیل شده است. حال 
ح شــده در ابتدای نوشــته را پاســخ گفت:  می توان ســؤال طر
مدرســه ای که چنیــن جوانانی تربیــت کرده مدرســه  انقالب 
اســت و آن روش تربیتی جهاد و حرکت انقالبی است. تربیت 
این نسل حاصل مبارزه، اســتقامت و حرکت جهادی امت با 

امامت است.
مدرســه  انقالب بــا دو معلــم خــود، باشــتاب در راه پیشــرفت 
و در حــال شــکوفا کردن اســتعدادها اســت امــا به گفتــه رهبر 
گــر توانســتند این نســل رو به  انقــالب دســتگاه های تربیتی ا
رشد را، نسل نوخاســته را به شکل درســت تربیت کنند، این 
حرکــت، ســریع تر و پرشــتاب تر پیــش خواهــد رفــت.  انقالب 
متوقف و منحصر در ســاختارها نیســت و خود به عنوان یک 
کم بر اجزاء در حال رشد و رشد دهندگی  موجود زنده و کل حا
اســت. اما برای تحقق گام دوم که الزام آن حرکت پرشــتاب 
است، باید ساختارهای ُخرد کشور نیز هر چه بیشتر و کامل تر 
با حرکــت کلی انقــالب هم راســتا و در صــورت نیاز بــاز تعریف 

شوند.

    جهاِد نیروسازی
بی شــک یکــی از زیرســاخت های اصلــِی تحقــق بیانیــه  گام 
دوم، نظام تعلیم و تربیت اســت. تبیین تحوالت و تغییرات 
مورد نیــاز در آمــوزش و پــرورش کشــور بر اســاس مــدل کالن 
تربیتی گفته شده به فرصتی بیشتر نیازمند است اما در ادامه 
برخــی رئــوس ضــروری در ایــن زمنیــه را می تــوان اینچنیــن 

برشمرد:

انقالبی بیت  تر
انقالب مدرسٔه  در 
 عباس بیات

عرضه  بار ســنگین امانت داری به جوانان برای پیشــبرد انقالب تا ایجاد تمدن نوین 
اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی )ارواحنا فداه( این پرسش را در 
ذهن ایجاد می کنــد که این جوانــان در چه بســتری و با کــدام روش تربیتی و در کدام مدرســه 

تربیت شده اند که چنین وظیفه  سنگینی به عهده  آنها گذاشته شده است؟
با مرور چندباره  مرامنامــه و راهنمای عمِل گام دوم درمی یابیم کــه این جوانان خروجی هیچ 
یک از دســتگاه ها و نهادها به تنهایی و بــا نگاه جزئی نیســتند. انقالب، یــک حقیقت کالن و 
کــم و غالب بر ســاختارها، نهادها و سیســتم ها و ترکیبــی که فهم و  فوق اجزاســت؛ فضایی حا
ِح دشــمن اســت لذا در بیانیه  گام دوم کلیت  تحلیل آن با نگاه جزئی خطای محاســباتی و طر
انقالب و حرکت کلی آن مورد توجه بوده اســت. به نظر می رسد ســه ویژگی و شاخص کالن در 
بیانیه برای انقالب و حرکت کلی آن قابل شناســایی اســت که موجد این رویش ها و تربیت در 

بستر و فرآیند انقالب اسالمی بوده است:
1. جوهر انقالب »مبارزه و اســتقامت« است؛ اســتقامت امت در ســایه والیت، که: َفاْسَتِقْم َکَما 
ِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَک. شروع بیانیه با تجلیل از اســتقامت ملت ایران و انقالب آنهاست. از هر 

ُ
أ

عبارت بیانیه مبارزه اســتخراج می شــود؛ یا بیان و تجلیل از مبارزات و استقامت های گذشته 
است یا اعالم نیاز به امتداِد مبارزه و استقامت در امروز و فردای کشور.

ا  ــَة َو َلّمَ ْن َتْدُخُلوا اْلَجّنَ
َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
2. جهاد و عمل و حرکت جهادی نشــانه  انقالب اســت که: أ

اِبِریَن. جهاد ویژگی بارز و اختصاصی انقالب اسالمی  ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم َو َیْعَلَم الّصَ
َ
َیْعَلِم اهلُل اّل

است. معنی جهاد، تالش و کوشش مستمر در مقابل دشــمن است. تالش، مبارزه و استقامت 
ح شــده در بیانیه حضــوری ُپررنــگ دارد و حتی پا در  در مقابل دشــمن در همه عرصه های طر
عرصه  مفاهیم نهاده است و در جای جای بیانیه، جهاد با مفاهیم و القائات نظام استکباری 

موج می زند.
3. اعجازات و دســتاوردهاِی مردمی انقالب اســالمی، بدون حضور یک معلم و مربی انقالبی 
که ریشــه در والیت دارد قابل تصور نیســت که: َلَقْد َمّنَ اهلُل َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُســواًل 
ُمُهــُم اْلِکَتــاَب َو اْلِحْکَمه. حضــور مربی در این  یِهــْم َو ُیَعّلِ ْنُفِســِهْم َیْتُلو َعَلْیِهــْم آَیاِتــِه َو ُیَزّکِ

َ
ِمْن أ

بیانیه موج می زند: چه در تأســیس جمهوری اســالمی که بــا »ترکیب جمهورّیت و اســالمّیت و 
ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی، 
به دســت نیامد« چه در مقاومت بعد از ایجاد تقابل دوگانه  جدید »اســالم و اســتکبار« و چه در 
مدیرّیت های جهادِی پیشرفت های شگفت آور که با آموزش اصل »ما می توانیم« شدنی شد 

و چه در افزایش چشمگیر عیار معنوّیت و اخالق در فضای عمومی جامعه.

 1. نظرّیــه  نظام انقالبــی، ما را به آمــوزش و پــرورش و تربیت 
انقالبی، مدرســه  انقــالب و مدرســه  انقالبی هدایــت می کند. 
گام دوِم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی برای نیل 
به تمــدن نوین اســالمی بــه نیروســازی و تربیتی گســترده تر 
و کیفی تــر از جوانــان تربیت شــده در گام اول نیازمند اســت. 
حال ایــن جوانــان تربیــت شــده گام اول هســتند کــه باید با 
روحیه  انقالبی و تالش جهادی، بهتر از خــود را تربیت کنند! 
و ایــن صرفًا در بســتر انقــالب و نظــام والیت ممکن اســت که 
انســانی، انســانی بهتر از خــود و جامعــه ای، جامعه ای رشــد 
یافته تــر از خــود را تربیــت کنــد. اولین بایســته  ایــن امر جلب 
توجه نخبــگاِن جوان انقالبی بــه حضور گســترده و جهادی 
به منظــور نقش آفرینــی در عرصه  تعلیــم و تربیت بــه عنوان 

اولویت اول نظام است. 
کیفیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز، لــزوم  گســتردگی و   .2
تــالش مؤمنانــه، جهــادی، هوشــمندانه و عالمانــه را بــرای 
دوم  گام  افــق  بــا  متناســب  انقالبــی  ساختارســازی های 
کید قــرار می دهــد. چــه در این بخــش و چه در ســایر  مــورد تأ
حوزه ها، این مهم با انقالب  در ســاختارها دســت یافتی است 
که جوانــان بایــد آن را رقم بزننــد. البته نه به صــورت انقالِب 
جوانان بــر علیه ســاختارهای نظام، کــه برخی به اشــتباه در 
آتش آن می دمند و می خواهند آرمان های انقالب اســالمی را 
به عنوان ابزاری علیه نظام اســالمی َعَلم کنند، بلکه انقالب 
و تحــول ســاختارهای نظــام تحت تدبیــر و راهنمایــی معلم 
گون کشــور به  آن باید با ســپردن زمام اداره بخش های گونا
جواناِن مؤمــِن انقالبــِی دانــا و کاردان صورت پذیــرد. در بند 
فوق بــه اولویــت و اهمیــِت حضــور جوانــان در عرصــه تعلیم 
و تربیت اشــاره شــد. اما در ُبعد ســاختاری به نظر می رسد که 
ساختارهای مورد انتظار از تجمیع نرم حرکت های »آتش به 
اختیار« و کارهای تمیــز فرهنگِی جوانان انقالبی باید شــکل 
داده شــود. هویــت جدیــد ایــن ســاختارها به گونــه ای اســت 
که پشــتیبان حرکت های آتــش به اختیــار )مردم ســاالرانه(، 
نوآورانــه، خالقانه و پیشــبرانه  مردمی اســت. نظــام تعلیم و 
تربیــت بایــد بــا مســئولیت پذیری و روحیــه  انقالبی، خــود را 
پیشــرو و موظــف در جامعه ســازی ببیند و نــه تابعــی از وضع 

موجود و متوقف و منفعل نســبت به اصالح ســایر بخش ها. 
ســاختار جدیــد بایــد بتوانــد بــه عنــوان مهم تریــن دســتگاه 
کمیتی، فرآیند جامعه  سازی و نیل به تمدن نوین اسالمی  حا

را با نگاه تربیتی زمینه سازی کند.
گام دوم بایــد جهــادی مضاعــف در حیطــه  تزکیــه  3. در 
و تعلیــم صــورت بگیــرد. مبــارزه  عمیقــی در ایــن حیطــه در 
جریان اســت. امــروز تالش دشــمن بــر هجمه  تربیتی اســت. 
خ نمایی  دوگانه  »اسالم و اســتکبار« در حوزه  تربیت در حال ُر
و جــدال اســت. نظــام اســتکبار و ســلطه از طریــق اســناد و 
توصیه های بین المللی و حمایت مســتقیم و غیرمســتقیم و 
نرم از مدل های تربیتی و مدارس خاص به دنبال این اســت 
که اهداف خــود را به کمــک جریــان تربیت پیش ببــرد. این 
تالش ها با پوشــش های شــیک و بعضًا مورد نیاز آینده نظام 
و حتــی بــا ظاهــر خیرخواهانــه )مهارت آمــوزی و کارآفرینی، 
دوســتی با طبیعت و حفظ محیط زیســت، عدالت جنسیتی 
و...( صــورت می پذیــرد. مهم تریــن وجه ایــن تالش ها کنار 

زدن تربیت انقالبی و جهادی است.
دیرپــاِی  ذات  همچنیــن  و  پوشــش ها  ایــن  از  اســتفاده 
اقدام هــای تربیتــی، شــناخت و اثرســنجی ایــن جریانــات 
را ســخت می کنــد. از طــرف دیگــر چالش هــای اقتصــادی و 
مدیریتی نیز سایه  سنگینی بر مسائل تعلیم و تربیت انداخته 
گاهــی نادانســته و ناخواســته فرصــت را بــرای جریانــات  و 
فوق الذکــر فراهم کرده اســت؛ همــه  این مــوارد نیــاز به عمل 
جهادی جوانــاِن مؤمــن انقالبــی را در عرصه تعلیــم و تربیت 

بیش از سایر زمینه ها به ذهن متبادر می کند.
در نهایت می توان ایــن جمع بندی را از بیانیــه گام دوم ارائه 
داد کــه ایــن بیانیه یــک نســخه و نقشــه  تربیتی نیز هســت. 
توصیه هــا و تکالیــف هشــت گانه  رهبــر انقــالب بــه جوانــان 
بــا تربیــت در مدرســه  انقالبــی دســت یافتی خواهنــد شــد. 
ایشــان در نقش یک معلم ضمن مــرور درس هایــی از تاریخ، 
اقتصاد، اخالق، علم آموزی، سیاســت خارجی و... تکالیفی 
مشــخص کرده اند که انجام آن ان شــاء اهلل جوانان، مردم و 
کشور را به سر منزل مقصود و قله  آرمانی تمدن نوین اسالمی 

خواهد رساند.     

حال این جوانان 
گام  بیت شده  تر

که  اول هستند 
وحیه   باید با ر

انقالبی و 
تالش جهادی، 

بهتر از خود را 
کنند!  بیت  تر
اولین بایسته  
این امر جلب 

توجه نخبگاِن 
جوان انقالبی به 
گسترده و  حضور 

جهادی به منظور 
ینی در  نقش آفر
عرصه  تعلیم و 

بیت به عنوان  تر
اولویت اول نظام 

است
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بردبــار بــود. جوانمــرد بــود؛ از ســتم دیدگان در همه  شــرایط 
دفاع می کرد. درســت کردار بــود؛ رفتــار او با مردم، بــر مبناى 
صــدق و صفا و درســتی بــود. خوش ســخن بود؛ تلــخ زبان و 
ک دامن بــود؛ در آن محیط فاســد اخالقی  گزنده گــو نبــود. پا
عربستاِن قبل از اســالم، در دوره  جوانی، آن بزرگوار، معروف 
ک دامنــی او را همــه قبول داشــتند و  به عفــت و حیا بــود و پا
آلــوده نشــد. اهــل نظافــت و تمیــزى ظاهر بــود. شــجاع بود 
و هیــچ جبهــه  عظیمــی از دشــمن، او را متزلــزل و ترســان 
نمی کرد. صریح بود؛ ســخن خود را با صراحت و صدق بیان 
می کــرد. در زندگی، زهد و پارســایی پیشــه  او بود. بخشــنده 
بود؛ هم بخشــنده  مال، هم بخشــنده  انتقام؛ یعنــی انتقام 
نمی گرفــت؛ گذشــت و اغمــاض می کرد. بســیار بــاادب بود؛ 
هرگز به کســی اهانت نکرد. بســیار باحیا بود. بسیار مهربان 
و پرگذشــت و فروتــن و اهل عبادت بــود. در تمــام زندگی آن 
بزرگــوار، از دوران نوجوانــی تــا هنــگام وفــات در شــصت و 
سه ســالگی، این خصوصیات را در وجود آن حضرت می شد 

دید.

    الگوی همه دوران ها
اســت.  اســوه   ؟ع؟  علــی  زندگــی،  دوران هــاى  همــه   در 
نوجوان هاى ده ســاله و دوازده ســاله و ســیزده چهارده ساله 
می تواننــد بــه علــی اقتــدا کننــد؛ او را الگــوى خودشــان قرار 
بدهنــد. چــرا؟ چــون او در ده یازده ســالگی، اول کســی بــود 
که اســالم را شــناخت و پذیرفت و به دنبال پیغمبر راه افتاد. 
این، خیلی مهم اســت. یک کودک ده، یازده ســاله حقیقت 
را در میان آن همه دشمنی و انکار بشناسد و پاى آن بایستد 
و بــراى آن ســر از پــا نشناســد. جوان هــاى بیست ســاله و 
بیست ودوساله و بیست وپنج ساله می توانند امیرالمؤمنین 
را الگوى خودشــان قرار بدهند؛ چــرا؟ چون او کســی بود که 
کــرم در آن زمــان از  کــه پیغمبــر ا در بیست وسه ســالگی- 
مّکه بــه مدینه هجــرت فرمــود- مهم ترین بار ایــن هجرت 
بــزرگ را بر دوش گرفــت و پیامبر عزیزترین شــخصیت هاى 
خاندانش یعنــی »فواطم« را به او ســپرد تا با خــودش از مّکه 
بــه مدینــه بیــاورد؛ وکالــت خــودش را در مّکــه بــه او داد کــه 
امانت هــاى مــردم را بدهــد، قرض هــاى پیغمبــر را ادا کند، 
طلب هاى او را جمع آورى کنــد و در مدینه بــه پیامبر ملحق 
شــود. شــب هم که بنا بــود بریزنــد در آن خانه و پیغمبــر را با 
شمشیرهاشان قطعه قطعه کنند، او بود که حاضر شد جاى 
پیغمبر بخوابد؛ خــود را در معرض این خطر قــرار بدهد. این 

شخصیت را ببینید! عظمت را ببینید! این می شود الگو.

    عظمت در جوانی
... زندگی امام جــواد علیه الّســالم هم الگوســت. امام جواد 
علیه الّسالم امامی با آن همه مقامات، با آن همه عظمت در 
بیست و پنج سالگی از دنیا رفت. این نیست که ما بگوییم؛ 
تاریخ می گوید؛ تاریخی که غیر شــیعه آن را نوشته است. آن 
بزرگــوار، در دوران جوانی و خردســالی و نوجوانی، در چشــم 
مأمون و در چشــم همه، عظمتی پیــدا کرد. اینهــا چیزهاى 

خیلی مهّمی است؛ اینها می تواند براى ما الگو باشد.    

اهّمّیــت معرفی الگــو برای انتخــاب صحیح از ســوی کــودکان و نوجوانــان نیز نقش 
مهّمــی در تربیت نیروی انســانی مــورد نیــاز برای تحّقــق تمــّدن اســالمی دارد. رهبر 
کــرم ؟ص؟ را بهترین الگو و اســوه بــرای همگان  انقــالب بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، پیامبرا
معّرفــی می نماینــد و پــس از ایشــان وجــود مبــارک امــام علــی ؟ع؟ و ســپس حضــرت زهــرا 
ح می نمایند. ایشــان  ســالم اهلل علیها و حضرت جــواد ؟ع؟ را بــه عنوان الگــوی مطلوب مطــر
حضرت امام رحمه اهلل علیه، شــهدا، فرماندهان دفاع مقّدس و جوانان بســیجی آن دوران را 

نیز الگوهای خوبی برای نوجوانان و جوانان می دانند.

    بهترین الگو
گرد و دنبالــه رو پیامبر بود. یک شــخصیت عظیم،  »هنر بــزرگ امیرالمؤمنین این بود که شــا
با ظرفیت بی نهایت و با خلــق و رفتار و کردار بی نظیر، در صدر سلســله  انبیــا و اولیا قرار گرفته 
است و ما مسلمانان موّظف شــده ایم که به آن بزرگوار اقتدا کنیم؛ که فرمود: »َلُکْم ِفی َرُسوِل 
ْســَوه َحَســَنه.« ما باید به پیامبر اقتدا و تأســی  کنیم. نه فقط در چند رکعت نماز خواندن 

ُ
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که در رفتارمــان، در گفتارمــان، در معاشــرت و در معامله مان هــم باید به او اقتــدا کنیم. پس 
باید او را بشناسیم.

خداى متعال شــخصیت روحــی و اخالقــی آن بزرگــوار را در ظرفی تربیــت کرد و به وجــود آورد 
که بتوانــد آن بــار عظیــم امانت را بــر دوش حمــل کنــد. آن بزرگــوار، امیــن، راســتگو، صبور و 

الگو  معرفی 
بیت تر برای 

به مناسـب شـهادت امام جعفر صادق؟ع؟ در این بخش از مجله مهروماه 
مطالبی با این عناوین می خوانید: »چون پناه بدو بردم قلبم گشاده شد«، 
»کلید رسیدن به قرب پروردگار«، »صادقین بهترین راهنمای سعادتمندی 

اندیشههستند« و »در عطوفت نسبت به مردم از یكدیگر سبقت بگیرید«
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پناه
کلید  قرب 
صادقین؛ راهنمای سعادت
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اندیشهاندیشه

صادق؟ع؟ گفــت: »اى آب! فروبرش«. فروبرد. بــاز برآورد. 
گفت: »یا ابن رسول اهلل! الغیاث، الغیاث«. امام صادق؟ع؟ 
دگربــار گفــت: »اى آب! فروبــرش«. همچنیــن فرومی برد و 
برمی  آورد، چندین کّرت. چون امیــد از خالیق به یک بارگی 
گفــت: »یــا الهــی! الغیــاث،  گردانیــد، ایــن نوبــت  منقطــع 
الغیــاث«. امــام صــادق؟ع؟ گفــت: »او را برآریــد«. برآوردند 
و ســاعتی بگذاشــتند تا باز قــرار آمد. پــس فرمود: »خــداى را 
دیــدى؟«. گفت: »تــا دســت در غیــرى مــی زدم، در حجاب 
می  بــودم. چون بــه کلــی پناه بــدو بــردم و مضطرب شــدم، 
روزنه  ای در درون دلم گشاده شــد. آنجا فرو نگرستم. آنچه 
می جســتم بدیدم و تا اضطرار نبود آن نبــود، که اّمن یجیب 

المضطّر اذا دعاه«. 
امــام صــادق؟ع؟ گفت: »تــا امــام صــادق می گفتــی، کاذب 
کــه جهــان خــداى عــّز و  کنــون روزنــه را نــگاه دار  بــودى، ا
جّل بدآنجــا فروســت. و هر کــه گوید که خــداى عــّز و جّل بر 

چیزست، یا در چیزست و از چیزست، او کافر بود«

    گناه مطیع بودن
امــام صادق؟ع؟ فرمــود: »هــر آن معصیت کــه اول آن ترس 
بــود و آخر آن عذر، بنــده را به حق رســاند و هــر آن طاعت که 
اول آن امــن بود و آخــر آن ُعجــب، بنــده را از حــق تعالی دور 
گردانــد. مطیــع بــا عجــب، عاصــی اســت و عاصــی بــا عــذر، 
مطیع«. از ایشــان پرســیدند کــه »درویــش صابــر فاضل تر یا 
کر؟«. گفــت: »درویــش صابــر، کــه توانگــر را دل  توانگــر شــا
به کیســه بود و درویــش را با خــدا«. و گفت: »عبــادت جز به 
توبــه راســت نیایــد، که حــق تعالــی توبــت مقــدم گردانید بر 
عبادت«. و گفــت: »ذکر توبه، در وقت ذکر حــق تعالی غافل 
ماندن اســت از ذکر. و خداى تعالی را یاد کــردن به حقیقت، 
آن بود کــه فراموش کند در جنب خداى، جمله اشــیاء را. به 

جهت آنکه خداى تعالی او را عوض بود از جمله اشیاء«.

    مجاهدت با نفس
و گفت: »مؤمن آن است که ایســتاده است با نفس خویش، 
کــه ایســتاده اســت بــا خداونــد خویــش«.  و عــارف آنســت 
و گفــت: »هــر که مجاهــده کند بــا نفس بــراى نفس، برســد 
بــه کرامات. و هــر که مجاهــده کند بــا نفس بــراى خداوند، 
برســد به  خداوند«. و گفت: »الهام از اوصاف مقبوالن اســت 
ل ســاختن کــه بی  الهــام بــود، از عالمــت رانــدگان  و اســتدال
اســت«. و گفت: »مکر خداى عز و جل در بنده نهان تر است 
از رفتن مورچه، در ســنگ ســیاه، به شــب تاریک«. و گفت: 
»عشــق، جنون الهی اســت. نه مذموم اســت و نه محمود و 
گفت: »ســّر معاینه مرا آنگاه مســّلم شــد، که رقم دیوانگی بر 
من کشــیدند«. و گفــت: »از نیکبختی مرد اســت، که خصم 
او خردمند است«. و گفت: »از صحبت پنج کس حذر کنید؛ 
یکی از دروغگوى، که همیشــه با وى در غرور باشــی. دوم از 
احمق، که آن وقت که ســود تو خواهد، زیان تو بود و نداند. 
ســوم بخیل، که بهترین وقتی از تو ببــرد. چهارم بد دل، که 
در وقت حاجت  تو را ضایع کند. پنجم فاسق که تو را به یک 

لقمه بفروشد. و به کمتر لقمه اى طمع کند«    

    راهکار دوم: پرهیز از گناهان
حضــرت دومیــن راهــکار رســیدن بــه مقــام قــرب الهــی را در 
کــه گناهان همچون زنجیری  پرهیز از گناهان می داند؛ چرا
به پای رونده اســت که او را به زحمــت و یا حتــی از حرکت باز 
می ایســتد. امیرالمومنیــن؟ع؟ گنــاه را بــه اســب چمــوش و 
ســرکش تشــبیه می کنند که ســوارش را به قهقرا می فرســتد. 
علی؟ع؟: »َاال َو ِاّنَ اْلَخطایا َخیٌل ُشُمٌس ُحِمَل َعَلیها َاْهُلها، َو 
گاه باشید! گناهان  َمْت ِبِهْم ِفی الّنار؛ آ ُخِلَعْت ُلُجُمها، َفَتَقّحَ
و خطاهــا اســب هاى سرکشــی هســتند کــه اهلــش را بــر آنهــا 
ســوار می کننــد و لجام هاى آنها برگرفته می شــود و ســرانجام 
خ ســرنگون می کننــد«. ســوار شــدن بــر اســب  آنــان را در دوز
گر فاقــد لجام و افســار  ک اســت و ا هاى چمــوش ذاتــًا خطرنا
کتر و هــرگاه ایــن کار در ســرزمینی داراى  باشــد بســیار خطرنا
کی باشــد، باز هم خطر بیشــتر اســت. گناه  پرتگاه هاى هولنا
در واقع چنین است، ارتکاب یک گناه انسان را بی اختیار به 

گناه دیگر و آن نیز به گناه دیگر می کشاند.
ع به چه معناست؟    ور

ع همان تقواســت؛ البته باید گفت: گاهــی مرتبه بلندی از  ور
ع گویند؛ مراتب تقوا را ور

نکتــه قابل توجــه در اعمــال آدمی این اســت کــه درون مایه 
گر نباشد،  ع باشد، که ا اصلی و رکن اصلی عمل باید، تقوا و ور
هیچ فایــده ای نــدارد؛ چنانچه امام صــادق؟ع؟ فرمــود: »اَل 
َع ِفیِه؛ کوششــی که پارســایی در آن رعایت  َیْنَفُع اْجِتَهاٌد اَل َوَر
نشــود، ســودی نخواهــد داشــت«. پــس دومیــن راه بــرای 

ع و پرهیزگاری است. رسیدن به مقام قرب الهی، ور

    سومین راهکار: گریه کردن به خاطر خشیت خدا
خشــیت به معنای ترس از مســئولیت هایی اســت که انسان 
در برابر خداوند دارد، ترس از اینکه در ادای رســالت و وظیفه 
خویش کوتاهــی کنــد. از معنــای خشــیت اینگونــه فهمیده 
می شود که خشیت به خاطر درک عظمت خداوند و همراه با 

گاهی و علم است.     آ

چون پناه بدو بردم
قلبم گشاده شد

رسیدن کلید 
وردگار پر به قرب 

شیخ عطار نیشابوری از عارفان، صوفیان و شــاعران ایرانی سترگ و بلندنام ادبیات 
فارســی در آغاز کتاب تذکرة  االولیا امام صــادق؟ع؟ را با تعابیری مانند ســلطان ملت 
مصطفوى، برهان حجت نبــوى، عالم صّدیــق، عالم تحقیــق، میوه دل اولیا، گوشــه جگر 
انبیــا، ناقــل علــی، وارث نبــی، عــارف عاشــق؛ توصیف نمــوده و ســپس به نقــل تعــدادی از 
حکایات زیبا و خواندنی از ایشان پرداخته است در ادامه برخی از این حکایات را می خوانید.

    عاقل کیست
نقل اســت که امام صادق؟ع؟ از ابو حنیفه پرســید که: »عاقل کیســت؟«. گفــت: »آنکه تمیز 
دهد میان خیر و شّر«. امام صادق؟ع؟ گفت: »بهایم نیز تمیز توانند کرد، میان آنکه او را بزنند 
یــا او را علف دهند«. ابــو حنیفه گفت: »بــه نزدیک تو عاقل کیســت؟« گفت: »آنکــه تمیز کند 

میان دو خیر و دو شر. تا از دو خیر، خیرالخیرین اختیار کند و از دو شر، خیر الّشرین برگزیند«.

    گناه شک بر خداوند متعال
نقل اســت کــه شــخصی پیــش امــام صــادق؟ع؟ آمــد و گفــت: »خــدا را به من نشــان بــده!« 
امام؟ع؟ گفت: »آخر نشــنیده  اى که موســی را گفتند: لن ترانی؟« گفــت: »آرى. اّما این مّلت 
محّمد اســت که یکی فریــاد می کند کــه: رأى قلبی رّبــی. و دیگرى نعــره می زند کــه: لم اعبد 
رّبا لم اره«. امــام صادق؟ع؟ گفــت: »او را ببندید و در دجلــه اندازید«. او را ببســتند و در دجله 
انداختنــد. آب او را فروبــرد. بازبرانداخــت. گفت: »یــا ابن رســول اهلل الغیاث، الغیــاث«. امام 

مهمترین مســئله مومن در دنیا، رســیدن به مقام قرب پروردگار متعال اســت؛ و برای 
رســیدن به آن، تــالش می کنــد؛ امــا این تــالش بایــد از راهی باشــد، کــه حتمــًا او را به 
گــر ایــن راه را از راهنما جویا شــود، می توانــد او را به ســر منزل مقصود  هدفش رهنمون ســازد، ا
گر  برســاند؛ راهنمایی که خود این راه را طی نموده و به افق دور دست آن دست یافته است و ا
کســی از او راهنمایی بخواهد قطعــًا او را راهنمایی می کند و دســت او را تا رســیدن بــه قله بلند 
معرفت و خداشناســی، خواهد گرفت. مهمترین مســئله در رســیدن به مقام قرب، استفاده از 
راهنمایی راهنماست؛ و در صورت استفاده و به کارگیری صحیح از آن، می توان به هدف بلند 
آن دســت یافت. راهکار امام صادق؟ع؟ برای قرب و نزدیک تر شــدن انســان به خداوند ســه 
ّنَ ِعَباِدی 

َ
 ِإَلی ُموَسی ؟ع؟أ

َ
ْوَحی اهلُل َعّزَ َو َجّل

َ
چیز است؛ در روایتی آمده است که امام فرمود: »أ

ْهُد  َحّبَ ِإَلّیَ ِمْن َثاَلِث  ِخَصاٍل َقاَل ُموَســی َیا َرّبِ َو َما ُهّنَ َقاَل َیا ُموَسی الّزُ
َ
ُبوا ِإَلّیَ ِبَشــْی ٍء أ َلْم َیَتَقّرَ

َخْشــَیِتی ؛ خداوند عزوجل به حضرت موســی؟ع؟  ُع َعِن اْلَمَعاِصی َو اْلُبَکاُء ِمْن ْ ْنَیا َو اْلــَوَر ِفی الّدُ
وحی کرد که بندگانم به چیزی محبوب تر از  داشتن این ســه ویژگی به من نزدیک نشده اند. 
حضرت موسی عرض کرد آنها چیســتند؟ خداوند فرمود: ای موســی آنها زهد در دنیا و پرهیز از 

گناهان و گریه از بیم من هستند.

    راهکار اول: بی رغبتی به دنیا
بی رغبتــی و زهد مومــن در دنیــا آثار متعــددی بدنبــال دارد که چند اثــر آن را امــام صادق؟ع؟ 
َرُه  ْنَطَق ِبَها ِلَســاَنُه َو َبّصَ

َ
ْثَبَت اهلُل اْلِحْکَمَة ِفــی َقْلِبِه َو أ

َ
ْنَیــا أ اینگونه می فرماید: »َمْن َزِهَد ِفی الّدُ

ــاَلِم؛ کســی که نســبت به دنیا  ْخَرَجــُه ِمْنَهــا َســاِلمًا ِإَلی َداِر الّسَ
َ
ْنَیــا َداَءَهــا َو َدَواَءَهــا َو أ ُعُیــوَب الّدُ

بی رغبــت باشــد، خداونــد فهــم حقیقــت را در قلــب او پابرجــا می گردانــد و زبانش را بــه گفتن 
ســخنان حکیمانه گویا می کنــد و درد و دوای عیب های دنیا را بــه او می نمایاند و او را ســالم و 
بدون نقص از دنیا به ســوی بهشــت که ســرای ســالمت اســت بیرون می برد. در این حدیث، 
چهار اثر برای بی رغبتی به دنیا آورده شده: استواری حکمت در دل، سخن حکیمانه بر زبان، 

دیدن عیب و راه اصالح آن و سالمتی و عاقبت به خیری.

توصیف امام صادق ؟ع؟ 
ء عطار نیشابوری

ٔ
در تذکره االولیا



اندیشه

1819  مشاره  33      خرداد  1401خرداد  1401     مشاره  33

اندیشه

    اسوه عبودیت و بندگی
اولین و مهمتریــن صفت برجســته اولیای الهی قــرار گرفتن 
در قله هــای توحیــد و بندگــی حق تعالی اســت، بهتریــن و با 
ارزش ترین صفتی که حق تعالی آن را دلیل و فلســفه خلقت 
 ِلَیْعُبُدوِن؛ 

َ
ْنَس ِإاّل معرفی کرده اســت: »َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َو اْلِ

من جّن و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند«
محمد بــن زیــاد ازدی در وصــف امــام صــادق؟ع؟ و اهتمام 
فوق العــاده ایشــان بــه عبودیــت و بندگــی در احوال ایشــان 
ا  ا َصاِئمًا َو ِإّمَ َحِد َثاَلِث ِخَصاٍل ِإّمَ

َ
نقل کرده است: اَل َیْخُلو ِمْن أ

ِذیَن 
َ
اِد اّل ّهَ َکاِبِر الّزُ

َ
ِکرًا َو َکاَن ِمْن ُعَظَماِء اْلِعَبــاِد َو أ ا َذا َقاِئمًا َو ِإّمَ

َب اْلُمَجاَلَسِة   َو َکاَن َکِثیَر اْلَحِدیِث َطّیِ
َ

َیْخَشــْوَن اهلَل َعّزَ َو َجّل
َکِثیَر اْلَفَواِئد؛ 

پــس مالــک گفــت: حضــرت از ســه خصلــت خالــی نبــود: یا 
صائم بود و یا قائم به عبادت و یا ذکر می فرمود.

 آن حضــرت از بــزرگان عّبــاد و اعاظم زّهــاد بود کــه از خداى 
عّز و جــّل در خــوف و خشــیت بــود، کثیــر الحدیــث و خوش 

مجلس .

ین  صادقین  بهتر
سعادتمندی راهنمای 

    اسوه عفو و بردباری
یکــی از بدترین و شــایع ترین رذایــل اخالقی که بســیاری از 
افراد در زندگــی خانوادگی و اجتماعی به آن گرفتار هســتند 
مشــکل عدم بردباری و عــدم عفو و بخشــش در بیــن افراد 
گــر بــه درســتی در بیــن مــردم و  اســت، رذیلــه اخالقــی کــه ا
گرفتاری هــا  جامعــه اصــالح شــود بســیاری از مشــکالت و 
از زندگــی ایشــان رخــت خواهــد بســت امام صــادق؟ع؟ به 
عنوان یکی از برتریــن و با ارزش ترین اســوه های زندگی به 
خوبــی شــاخص عفــو و بردبــاری را در زندگی خــود نهادینه 
کــرده بــود و الگویــی بی بدلیــل در محاســن اخالقــی و عفــو 

بردباری به شمار می آمد.
 در احــواالت اخالقــی این امام همام نقل شــده اســت: روزی 
امام صادق؟ع؟ یکــی از خدمتگــزاران را مأمــور انجام کاری 
می کند، ولی او تأخیر می کند، امام پی آن خادم می گردد و تا 
علت را جویا شــود، ولی مشــاهده می کنند که او در گوشه ای 
خوابیــده و کار را انجام نــداده اســت، حضرت با دیــدن این 
صحنه نه تنها عصبانی و خشمگین نمی شود بلکه بر بالین 
او می ایســتد و او را آهســته باد می زند تا از خواب بیدار شود: 
ــَه َقاَل َلُه  ا َتَنّبَ ــی اْنَتَبــَه َفَلّمَ ُحُه َحّتَ ِســِه ُیَرّوِ

ْ
»..َفَجَلــَس ِعْنَد َرأ

َهاَر  ْیــَل َو الّنَ
َ
ُبو َعْبــِد اهلِل ع َیا ُفــاَلُن َو اهلِل َما َذِلــَک َلَک َتَنــاُم  الّل

َ
أ

َهاُر؛ دید خوابیده اســت، باال ســرش  ْیُل  َو َلَنــا ِمْنَک الّنَ
َ
َلَک الّل

نشســت و بادش مــی زد تا بیدار شــد، بــه او فرمــود: فالنی به 
خدا تو ایــن حــق را ندارى کــه شــب و روز هــر دو بــه خوابی. 

شبت براى خود و روزت از آن ماست.«

    اسوه اخالق مداری و اصالح بین مردم
یکــی از مهمتریــن و زیباتریــن دســتورات قرآنــی و وظایــف 
کــردن کدورت هــا  مؤمنیــن، اصــالح بیــن مــردم و برطــرف 
و ناراحتی هــای آنــان اســت، کار بســیار مهــم و اخالقــی کــه 
موجــب جلــب رحمــت و مغفــرت الهــی می شــود، خــدای 
َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن  متعــال در ایــن خصــوص فرمــوده اســت: »ِإّنَ
ُکــْم ُتْرَحُموَن؛ 

َ
ُقــوا اهلَل َلَعّل َخَوْیُکــْم َو اّتَ

َ
ْصِلُحــوا َبْیــَن أ

َ
ِإْخــَوٌة َفأ

مؤمنان بــرادر یکدیگرند؛ پــس دو برادر خود را صلح و آشــتی 
دهید و تقواى الهی پیشــه کنید، باشــد که مشــمول رحمت 

او شوید!«

    اسوه کمک به نیازمندان و فقرا
در آیــات فراوانی از قــرآن مجید خــدای متعال همــگان را به 
دســت گیری از مســتمندان و فقــرا دعــوت و امر کرده اســت، 
امامان معصوم؟ع؟ به خصوص امام صادق؟ع؟ در این امر 
پیشگام بوده و نمونه عینی و عملی دستگیری از نیازمندان 
و فقرا در جامعه بوده انــد. در احواالت امــام صادق؟ع؟ نقل 
شــده اســت؛ معّلی  بــن  خنیــس  گوید: امــام صــادق؟ع؟، در 
شبی بارانی، به قصد رفتن به ظّله )ســایبان( بنی ساعده از 
گهان چیزى از  خانه بیرون آمد. من از پی او روانه شدم که نا
او افتاد و او گفت: »بسم اهلل، خدایا آن را به من بازگردان!«، 
پــس نزدیک شــدم و ســالم کــردم، گفت: تــو معّلی هســتی؟ 
گفتــم: آرى، قربــان تو شــوم. گفــت: »با دســتانت جســتجو 
کــن و هر چــه را کــه یافتی بــه مــن بــده«. در ضمن جســتجو 

در آیات فراوانی از 
قرآن مجید خدای 

متعال همگان را 
به دست گیری از 

مستمندان و فقرا 
کرده  دعوت و امر 

است، امامان 
معصوم؟ع؟ به 
خصوص امام 
صادق؟ع؟ در 

این امر پیشگام 
بوده و نمونه 

عینی و عملی 
دستگیری از 

نیازمندان و فقرا 
در جامعه بوده اند

فرزندم! ســفارش مرا بپذیر و ســخنم را به 
گــر آن را بــه گــوش  گــوش گیــر؛ زیــرا کــه ا
بگیری خوشــبخت زندگی می کنی و خــوش نام و 
نیک فرجــام می میــری. فرزنــدم! هر که بــه آنچه 
کــرده اســت خرســند باشــد،  خداونــد قســمت او 
بی نیاز گــردد و هر کــه به آنچــه در دســت دیگری 
است چشم داشته باشد، نیازمند بمیرد و هر که به 
آنچه خداوند قسمتش کرده اســت راضی نباشد، 
خداونــد را در قضــای او مّتهم کــرده باشــد و هرکه 
لغزش دیگــری را کوچــک بیند، لغــزش خویش را 
بزرگ بیند و هر کــه لغزش خود را کوچک شــمارد، 

لغزش دیگری را بزرگ بشمارد.
زنــد،  کنــار  را  دیگــری  پــرده  کــه  هــر  فرزنــدم! 
زشــتی های خانــه خــودش آشــکار شــود و هــر کــه 
شمشــیِر ســتم برکشــد، خود به آن شمشــیر کشته 
شــود و هــر کــه بــرای بــرادرش چاهــی کنــد، خود 
در آن چــاه افتــد و هــر کــه بــا نابخــردان بنشــیند، 
آمیــزش  دانایــان  بــا  کــه  هــر  و  شــود  کوچــک 
کند،احترام یابــد و هر که بــه جاهای بدنــام آمد و 

شد کند، مّتهم گردد.
فرزنــدم! از تحقیر کــردن مــردم بپرهیز کــه تحقیر 
می شــوی و به کارهای بیهــوده و نامربــوط مپرداز 
که می لغزی. فرزنــدم! حقیقت را، به ســود و زیان 
خود، بگو تا از میان همتایانت با تو مشورت شود. 
فرزندم! پیرو کتــاب خدا بــاش و مبّلغ اســالم و امر 
کننــده بــه معــروف و نهــی کننــده از منکــر و پیوند 
زننده با کسی که از تو بریده اســت و آغازگِر آشتی با 
کسی که از تو قهر کرده است و عطا کننده به کسی 
که از تو چیــزی می خواهد. از ســخن چینی بپرهیز 
که تخم کینه را در دل های مردمان می افشاند و از 

پرداختن به عیوب مردم دوری کن.    

پرداختن به عیوب  از 
ی کن مردم دور

وصیت امام صادق؟ع؟ به فرزند

انسان برای دست یابی به قله های سعادت و پیشــرفت همواره نیاز دارد در زندگی از 
یک الگو، مربی و استاد کامل استفاده و بهرهمند باشــد. بدون استاد و رهبری پارسا 
و توانمند به طور قطع به درســتی نمی تــوان راه به جایی برد، از طرفی خــدای متعال در قرآن 
کریم نیــز عالوه بــر لــزوم داشــتن مهــارت و توانایــی تقــوا و پرهیــزکاری در زندگــی، همراهی و 
ُقوا اهلَل َو  ذیَن آَمُنوا اّتَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
تبعیت از صدیقین و صالحان را الزم و ضروری برشمرده اســت: »یا أ

اِدقین ؛ اى کســانی کــه ایمان آورده ایــد! از مخالفــت فرمان خــدا بپرهیزید، و با  ُکوُنوا َمــَع الّصَ
صادقان باشید.« مفسران قرآن کریم در ذیل این آیه شریف مطالب فراوانی را ذکر کرده اند از 
جمله اینکــه مصــداق روشــن و اصلی صادقیــن در ایــن آیه شــریف حضــرات معصومین؟ع؟ 
هستند که تبعیت و همراهی از آنها الزم و ضروری است، در واقع انسان دین مدار برای اینکه 
بتوانند راه پر پیچ و خم تقوا را بدون اشــتباه و انحراف بپیمایند می بایســت بر اساس آیه: »با 
صادقان باشد.« براساس مدارک مســلم و قطعی روایی مقصود از صادقین در روایت، پیامبر 
گرامی اســالم و اهل بیت مکرم ایشــان اســت، که در هر عصری بایــد از آنان تبعیــت و پیروی 
کرد، برای نمونه در روایتی نقل شده است؛ شیخ صدوق از امیرمؤمنان علی؟ع؟ روایت کرده 
اســت؛ وقتی آیــه صادقین نــازل شــد فــردی از پیامبــر؟ص؟ پرســید: آیــا صادقین عام اســت یا 
خاص؟ پیامبر؟ص؟ پاسخ داد: کسی که مأمور به همراهی با صادقین شده است، عام است و 
همه مؤمنــان را شــامل می شــود؛ ولــی صادقون، خــاص اســت و به بــرادرم علــی؟ع؟ و دیگر 

جانشینان من تا روز قیامت اختصاص دارد.«

کنده فراوان یافتم، و هر چه را که می جستم به  نان هاى پرا
گهان به انبانی از نان  برخوردم که از بردن آن  او می دادم، نا
ناتوان بــودم، به همین جهــت گفتم: فدایت شــوم، آن را بر 
روى ســر من بگذار. او گفت: »نه، من به بردن آن سزاوارترم 
از تو، ولــی همراه من بیا«. پــس رفتیم تا به ظّله بنی ســاعده 
رسیدیم و مردمی را در خواب دیدیم. او نان ها را یکی و دو تا 
در کنار هر یک از آنان پنهان می کرد، تا به همه آنان نان داد 

و از آنجا بازگشتیم.    
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اهتمام به عدالت اجتماعــی و عدل محور بــودن از اوصافی 
ح  اســت که می توان بــرای یک مدیــر مؤمن و شایســته مطر
نمود. مدیرانی که کانون محبت هســتند و با گشاده رویی، 
مشــتاق خدمت به مردمند، در قلوب مومنین و شــهروندان 
حکومت اســالمی جــای دارند. امــام صــادق؟ع؟ خطاب به 
مدیــران حکومــت اســالمی چنیــن می فرماینــد: بــر مدیران 
اســالمی واجــب اســت کــه در مهــرورزی و عطوفــت نســبت 
بــه مــردم از یکدیگر ســبقت گرفتــه و بــا دل کنــدن از عالیق 
دنیوی و زرق و برق آن، زندگی ســاده و بی پیرایه برای خود 

انتخاب و سعادت خویش را در هر دو جهان تضمین کنند.
مدیران شایســته در حکومت اســالمی، ساده زیســتی را یک 
خصلــت خــدا پســندانه و باعــث رســیدن بــه کمــاالت روح و 
ارتقای کیفــی در انجــام کارهــای جامعه و خدمــت به مردم 
می داننــد. با گذشــت بیــش از هــزار و چهارصــد ســال از نگاه 
تبیینی امام صــادق؟ع؟، تقویت و ترویــج خصلت  صداقت 
بــا مــردم، راســتگویی و امانتــداری از مهم تریــن نیازهــای 
گیــر شــدن  حاضــر و دوران گام دوم انقــالب اســت؛ زیــرا فرا
پدیــده دورویــی، نفــاق و دروغگویی، آثــار و تبعــات منفی و 

ناشایستی در جامعه بر جای گذاشته است.
گرد و نیــروی انســانی در نظام  تربیت بیــش از چهار هزار شــا
مدیریتــی و جانشــین پــرورِی رئیــس مکتــب جعفری؟ع؟، 
توجه ایشــان بــه مهمترین ســرمایه نظام مدیریتی را نشــان 
می دهد و یادآوری مهمی اســت برای مدیران نظام اسالمی 
که ضمــن جانشــین پــروری و انتقــال تجربیــات از نســلی به 
نســل دیگــر، زمینــه را بــرای ظهــور و بــروز جوانــان در آینــده 
دوران حکومت اســالمی فراهم و البته بر اســاس همان نگاه 
مدیریتی در معیار انتخاب افراد ایشــان می فرماید: به نماز و 
روزه افراد فریفته نشوید؛ چه بسا که شــخصی به نماز و روزه 
عادت کرده و ترک آن برایش وحشت آور و آزار دهنده است؛ 
بلکه آنهــا را در مقام راســتگویی و امانتــداری آزمایش کنید. 
افــراد را نمی تــوان امین بــه حســاب آورد مگــر آن که در ســه 
چیز امانتداری خود را انجام دهد: بر اموال، اســرار و ناموس 
گر دوتای اینها را حافظ باشــد و یکــی را ضایع کند،  مردم. و ا

امین نیست. 
حسن خلق، استقامت، تزکیه نفس، والیت پذیری، شهرت 
گریــزی، اجتنــاب از اعمــال ریایــی، رســیدگی بــه خانــواده، 
رعایــت ادب در معاشــرت بــا افــراد، دوری از مجالــس گناه، 
تــالوت قــرآن و اســتفاده از فرصت هــا از دیگــر ویژگی هــای 
شــیعیان، خدمتگــزاران و مســئوالن جامعه اســالمی از منظر 

امام صادق؟ع؟ است.
چنانچــه بیــن نــگاه  امامــان معصــوم و مشــاهدات عینی در 
جامعه فاصله اســت، غفلت تبیین مدیریت اسالمی از منظر 
دین اســت که وظیفه متولیان دانشــگاه و حــوزوی بوده که 
باید ایــن فاصله را پر کننــد. طبق فرمایــش امام صادق؟ع؟ 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دو صفــت از صفــات خداوند 
اســت، اما در ســطح اجرای جامعه اســالمی، ایــن دو واجب 
فراموش شــده و برخی از مدیران نقش ســازنده خود را برای 
تببین معــارف مکتب جعفــری با نــگاه مدیریت اســالمی به 

زیبایی بازی نمی کنند.    

کید فراوان به گســترش عدالت اجتماعی در الیه های  حق تعالی در ســوره مائده با تأ
گون فرهنگی و اجتماعی ممالک اســالمی عنایت ورزیده و به اهل ایمان فرمان  گونا
می دهــد: ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، بــرای خــدا قیــام و از روی عدالت گواهــی دهید. 

عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک است.
امــام صــادق؟ع؟، رئیــس مذهــب جعفــری نیــز دربــاره الگــوی مدیــران حکومــت اســالمی 
می فرماید: حضرت محمد؟ص؟ چنان عدالــت را در برنامه های مدیریتی خود به مرحله عمل 
در آورده بود که حتــی لحظات خود را در جلســات عمومی در میان حاضران تقســیم می کرد و 
در نگاه خودش بین افراد، تبعیض قائل نمی شــد. از نگاه ایشان یک مدیر اسالمی، همزمان 

با اجرای عدالت در تمام ابعاد آن، ناچار است با تمامی مصادیق فساد مقابله کند.

در عطوفت نسبت به مردم
ید  از یکدیگر سبقت بگیر

نگاه امام صادق؟ع؟ به مدیریت در حکومت اسالمی

مجید عسکری

و  از مجلـه مهرومـاه؛ مطالبـی در خصـوص خودشناسـی  ایـن بخـش  در 
عناویـن  جملـه  از  می خوانیـد.  خمینـی)ره(  امـام  منظـر  از  را  خداشناسـی 
ایـن بخـش، »بـا چـه میزانی خودمان را بسـنجیم؟«، »خطر از دسـت دادن 
 همه 

ٔ
تدریجـی فرصت هـا«، »کتـاب انسان سـازی« و »وارسـتگی نفس منشـا

در پرتو ماهکمـاالت« اسـت.
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ســلطه دارد. شــما همه چیزتان، تمــام اعضا و قوایتان فرمانبردار حکم خداســت. چشــم شــما 
چنانچه حجاب داشــته باشــد و بــه چیزهایی که نبایــد نظر بکند نظــر بکند، ایــن عالمت این 
گر چنانچه چشــم احتراز کند از آن چیزهایی که موجب ظلمت  است که طاغوت ولی است، و ا
قلب می شــود، اهلل ولی اســت. محک بزرگی اســت که هر کســی خــودش را می تواند بشناســد. 
می تواند بفهمــد که این ایمانــی که ادعا می کند، همان ادعاســت یــا خیر، نور ایمــان در قلب او 
وارد شده است و ظلمت ها همه بر کنار شده است. ما هر کس، در هر جا که هستیم و شما در هر 
محلی که هســتید، چه در بازار باشید و چه در مدرســه و چه سپاه پاسداران باشــید، و چه قوای 
انتظامیه دیگر و چه رئیس جمهور باشــید یا وزیر باشــید یا وکیل باشید یا ســایر قشرهای دیگر، 
این حکــم عمومی، این میــزان عمومــی، این محکی که بــرای عموم اســت در ایــن معنا، این 
غ هستید،  محک را باید ما خودمان پیش خودمان، وقتی که در شــب خلوت هســت و شما فار
فکر کنید که آیا قلب شــما یک قلب نورانی متوجه به نور اســت، یا یک قلب ظلمانی متوجه به 
کم  ج نیست؛ یا حکومت در ما، حا آمال شیطانی یا اهلل است یا طاغوت. این از این دو حال خار

کم در ما طاغوت است. در ما اهلل است یا حا
چنانچه مــا توجه مان بــه این دنیا و بــه این مســائلی که بر ما 
عرضــه می شــود در دنیــا، توجه مان بــه عالم طبیعت اســت، 
هــر چــه می خواهیــم بــرای خودمــان می خواهیم، هــر کاری 
می کنیم خــدا در کار نیســت، امــا از طاغوتیم و اولیــای ما هم 
طاغوت است. و چنانچه خودمان را تهذیب کنیم، خودمان 
ج کنیم، و  را تربیت کنیم، و از این غالف هایی که هست خار
به مبدأ نور برســیم، و قلب مــا متوجه به حق تعالی باشــد، به 
نور مطلق باشد، خدمتگزار حق باشیم، هر چه نعمت خدا به 
ما داده است در خدمت او صرف کنیم، این عالمت این است 
ج شــدیم و به نور یا  که ما از ظلمت ها یا از بعضی ظلمت ها خار

بعضی مراتب نور وارد شدیم.    

میزان؛ این دو تا میزانی که خدای تبارک و تعالی برای معرفی 
مؤمن ها و غیــر مؤمن ها فرموده اســت، در خودمان هســت یا 
نیســت. به مجرد اینکه من یا شــما ادعا کنیم که ما مؤمن به 
اهلل هســتیم، تا آن محکی که خدای تبــارک و تعالی قرار داده 
اســت در ما نباشــد یک ادعای پوچی اســت. ببینیم کــه ما از 
اولیای خدا هســتیم و خــدا ولی ماســت، یا از اولیــای طاغوت 
گر از این گرفتاری های عالم  هستیم و طاغوت ولی ماســت. ا
طبیعــت، از این ظلمت هــای عالم طبیعــت، شــما دیدید که 
ج شــدید، عالقه  هایی که انســان بــه این عالــم طبیعت  خــار
گر  دارد، این عالقه ها برداشــته شده است یا کم شــده است. ا
شــما خودتان را یافتید که هــر کاری می خواهیــد بکنید برای 
خــدا می خواهید بکنید، حکومت اهلل در شــما و در قوای شــما 

از اولیای خدا هستیم
یا اولیای طاغوت؟

با چه میزانی خودمان را بسنجیم؟

خدای تبارک و تعالی، یک میزانی در قرآن کریم قرار داده اســت که با آن میزان ما باید 
ِذیــَن آَمُنــوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن 

َ
خودمــان را و دیگران را بشناســیم. می فرماید کــه: اهلُل َوِلّیُ اّل

ولِئَک 
ُ
ُلَماِت أ ــوِر ِإَلی الّظُ اُغوُت ُیْخِرُجوَنُهْم ِمَن الّنُ ْوِلَیاُؤُهُم الّطَ

َ
ِذیَن َکَفــُروا أ

َ
وِر َو اّل ُلَماِت ِإَلی الّنُ الّظُ

اِر ُهــْم ِفیَها َخاِلــُدوَن ؛ میــزان در مؤمن و غیر مؤمــن؛ مؤمن واقعی و غیــر مؤمن این  ْصَحــاُب الّنَ
َ
أ

اســت که کتاب خدا می فرماید که چنانچه مؤمن اســت، خــدای تبارک و تعالی ولی اوســت، و 
مؤمنین را خــدای تبــارک و تعالــی از همه ظلمت هــا، از همــه تاریکی هــا، از همــه چیزهایی که 
انســان ها را محجوب می کند از حق تعالی، از همه اینها اخراج می کند و در نور وارد می کند. این 
گر ایمان واقعی بیاورد، از همه  انسانی که در اینجا غرق حجاب هاســت، غرق ظلمات اســت، ا
ج می کند و به نور وارد می کند. یک قلب ظلمانی که در این عالم  انواع ظلمات، خداوند او را خار
تمــام چیزهایش حجاب اســت برای او، ایــن حجاب هــا را خدای تبــارک و تعالی، یکــی پس از 

دیگری برمی دارد و نور را به جای آنها گذارد، که نور مطلق همان جمال خودش هست. 
گر بخواهیم خودمان را بسنجیم و کسانی که مدعی هستند بسنجیم، باید ببینیم که این  ما ا

ایمان فقط این نیســت که ما اعتقاد داشــته باشــیم 
کــه خدایــی  هســت و پیغمبــری هســت و چــه، نــه، 
ایمان یک مسئله ای باالتر از این است. خیلی چیزهاست که 
انســان به برهــان می داند که فــالن قضیه فالن طور اســت یا 
فــالن طــور نیســت. لکــن چــون ایمــان نیامــده اســت، تأثیر 
نمی کند. مثال مردم اینطور هســتند که در یک شــب تاریکی، 
گر یک مرده ای در محلی باشد پیش او می ترسند بخوابند،  ا
و همه هم عقیده شان این اســت که مرده هیچ اثری ندارد و 
هیــچ کاری از او نمی آید. عقلشــان می گوید که مرده اســت و 
حرکت ندارد تا بتواند به من ضرر بزند. عقــل این را می گوید؛ 
لکن این مطلــب به قلب نرســیده. مرده شــورها به قلبشــان 
کــه تکــراری انجــام می دهنــد  کاری  رســیده و بــه واســطه 
کرده اند، از مرده نمی ترسند و کنار مرده می خوابند. این فرق 
کــه آدم  ک عقلــی  ک عقلــی و ایمــان اســت، ادرا مابیــن ادرا
می کنــد تأثیــر در آدم ندارد. تــا ایمان نباشــد، مســئله عقلی را 
قلبش نفهمیده باشد، باورش نیامده باشد، آن مسئله عقلی 

تأثیرش کم است.

    عالم محضر خداست
ایمان عبارت از این است که آن مسائلی را که شما با عقلتان 
گاه شــود، بــاورش بیاید و  ک کرده ایــد قلبتان هم به آن آ ادرا
این محتاج یــک مجاهده ای اســت تا به قلب شــما، برســد. 
بفهمید که همه عالم محضر خداست. ما االن در محضر خدا 
ک کند کــه ما االن در  گر قلب ما این معنــا را ادرا نشســته ایم. ا
گر  محضر خدا هســتیم، همیــن مجلــس محضر خداســت، ا
انســان به این ایمان پیدا کند از معصیت کنــار می رود. تمام 
معصیت ها برای این اســت که انســان نیافته این مسائل را، 
برهان هم بــر آن دارد. برهان عقلی هم قائم اســت به اینکه 
خدای تبارک و تعالی همه جا حاضر اســت، هم برهان است 
و هم همه انبیــا گفته اند و قرآن اســت، او با شماســت، هر جا 
هستید او با شماست و ما این را از قرآن شنیده ایم. به برهان 

هــم ثابت هســت، لکــن به قلــب مــا نرســیده اســت؛ در واقع 
ما هنوز مثل مرده شــور نشــده ایم و هنــوز مطلب نرســیده به 
گــر بخواهیم غیبــت کنیــم، تهمت بزنیــم، کار  قلبمــان، تــا ا
زشت بکنیم ببینیم محضر خداســت، پس در محضر بزرگی 
که برایش احترام قائلیم این گناهان را نکنیم. یعنی انسانی 
که ایمان پیدا کرده کسی بزرگ و محترم است، در محضرش 
مطلقا کار خــالف نمی کند، چه رســد بــه اینکــه در محضر آن 

محترم به خود او خالف احترام کند.

    در محضر خدا معصیت نکنید
آن وقتی کــه می خواهیــد تکلــم کنید بدانیــد که زبان شــما، 
قلب شما، چشــم شما، گوش شــما در محضر خداست. عالم 
محضــر خداســت. در محضــر خــدا معصیت خــدا نکنیــد. در 
محضر خدا با هم دعوا نکنید سر امور باطل و فانی. برای خدا 
گر ملت ما بــرای خدا و  کار کنید و بــرای خدا به پیــش بروید. ا
کرم بــه پیش بــرود، تمــام مقاصدش  برای رضــای پیغمبــر ا
حاصل خواهد شد. خداوند ما و شــما را از این امتحان بزرگ، 

سرافراز و روسفید بیرون بیاورد. 

    در محضر خدا بودن همه اعمال و افکار
همیــن جا کــه ما  بــا هم صحبــت می کنیــم محضر خداســت. 
همه پیــش چشــم خدا هســتیم، همــه در علــم خدا هســتیم؛ 
حضــور دارد خــدا در همه جا وقتــی این معنــا را ما بــه خودمان 
درســت تلقین کنیم و بفهمانیم که ما مسئولی هستیم که آن 
کسی که مســئولیت را به عهده ما گذاشته است، حاضر است؛ 
مثــل مســئولیت های دیگری نیســت کــه بازخواســت کننده 
غایب باشــد و بتواند انســان از آن تخلف کند، هیچ تخلفی به 
آن معنا که نداند او، نمی شود، هر کاری کند در محضر او است 
و ثبت می شــود. همــه ایــن عالم دفتــر ثبــت اعمال ما اســت. 
وقتی اینطور است و ما اینطور در محضر او واقع هستیم، نباید 

مخالفت با آن کسی که حاضر است بکنیم.    

ایمان راستین باورمندی قلبی است
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و خداوند ارحــم الراحمین اســت، و هــر چه گناهــان بزرگتر و 
ع به حــق در آخــر عمــر زیادتر و  بیشــتر باشــد پشــیمانی و رجو
توجه به خدای تعالی بیشــتر و اتصال به او جــل و عال افزون 
تر خواهد بــود، چه بســیار مردم بوده انــد کــه در جوانی بهره 
 های جوانــی را بــرده و در ایــام پیری تتمــه عمر را بــا عبادت 
و ذکــر و دعــا و زیــارت ائمــه؟ع؟ و توســل بــه شــفاعت آنــان 
گذرانده و ســعادتمند از دنیا رفته انــد. به ما پیــران نیز از این 
وسوسه ها می شــود که معلوم نیســت به این زودی بمیری، 
فرصت باقی اســت، چند روز آخر عمــر توبه کن، عــالوه باب 
شــفاعت پیامبــر؟ص؟ بــاز اســت و مــوال امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
نخواهد گذاشــت دوســتانش را عذاب کنند و در وقت مردن 
او را خواهی دید و از تو دســتگیری خواهد کرد و از این مقوله 

 های فراوان که به گوش انسان می خواند.
کنون با تــو که جوانــی صحبت می کنــم. باید توجه  پســرم! ا
کنی که برای جوانــان توبه آســان تر و اصالح نفــس و تربیت 
باطن ســریع تر می تواند باشــد. در پیران هواهای نفســانی و 
جاه طلبی و مال دوســتی و خود بــزرگ بینی بســیار افزون تر 
از جوانــان اســت، روح جوانان لطیــف اســت و انعطاف پذیر 
و آن قــدر کــه در پیــران حــب نفــس و حــب دنیــا اســت. در 
جوانــان نیســت. جــوان می تواند با آســانی نســبی خــود را از 
شــر نفس اماره رها ســازد و به معنویات گرایش پیدا کند. در 
جلسات موعظه و اخالق آن قدر که جوانان تحت تأثیر واقع 
می شــوند، پیران نمی شــوند. جوانان متوجه باشــند و گول 
وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورند. مرگ به جوانان 
و پیران به یــک گونه نزدیک اســت. کــدام جــوان می تواند 
اطمینــان حاصل کنــد که بــه پیری می رســد و کدام انســان 
از حــوادث دهــر مصــون اســت؟ حــوادث روزانــه بــه جوانان 
نزدیک تر اســت. پســرم! فرصت را از دســت مده و در جوانی 

خود را اصالح کن.    

نمی شــود. وقتی کتــاب، کتاب ماســت که به محتــوای این 
کتاب عمل بکنیم. کوشــش کنید که کتاب شما، کتاب خدا 
و قرآن باشــد. توجه شــما به محتوای کتاب خدا باشد؛ کالم 
از خداست، وسیله پیغمبر خداســت و ما مخاطب؛ مخاطب 
به همان خطابه هــای الهی، با لفظ یا أیها الناس؛ نســبت به 
همه بشــر، یا أیهــا المؤمنون؛ نســبت بــه مؤمنین به اســالم. 

دستورها، همه دستورهایی است که تربیت کننده است.

    لزوم عمل به قرآن و پیروی از اولیای دین
قرآن را که کتاب ماســت و کتاب شماست، کوشش کنید که 
به حقیقت، کتاب باشد. کتاب ما به حقیقت باشد، نه فقط 
کرم  لفظًا بگوییم کــه کتاب ما، قرآن اســت. نبی ما، رســول ا
اســت. امام ما، علی بن ابی طالب اســت. لفظ، آسان است. 
آســان اســت که من بگویم: شــیعه علی بن ابی طالبم، لکن 
شیعه چی است؟ آنی است که دنبال او باشید. تشییع جنازه 
در وقتی اســت که کســی جنازه که جلو اســت ایــن همراهش 
گــر او از آن راه برود، ایــن از ایــن راه برود، این تشــییع  بــرود. ا

جنازه نیست.
گر بنــا باشــد کــه مــا، هــی دم بزنیــم که  شــیعه پیــرو اســت. ا
شــیعه ایم، لکــن در عمــل هیــچ پیــروی نداشــته باشــیم، یا 
پیرویمــان بســیار ضعیف باشــد، اما به حســاب واقع، شــیعه 
گر ما ادعامان این  نیستیم، به حسب ادعا شــیعه هســتیم. ا
باشــد که قرآن، کتاب ماســت، لکن هیچ صفحــه ای از قرآن 
را بــه آن عمل نکــرده باشــیم، قــرآن را ادعــا داریم کــه کتاب 
گــر مــا بگوییم  ما اســت، بــه حســب واقع کتــاب ما نیســت. ا
پیغمبــر، پیغمبــر مــا هســت، ادعایش آســان اســت، لکــن تا 
پیــروی ازش نکنیــم، نمی توانیــم بگوییم پیام آوری اســت 
گر ما بــه حــرف او اعتنا نکنیــم، پیامبریش بــرای ما  از خــدا، ا
گر چنانچه به حرف اولیا عمل نکنیم، شیعه  فایده ندارد. و ا

گریش برای ما فایده ندارد، فایده اش ضعیف است.
کوشــش کنید که در عمل، کتاب شــما قــرآن باشــد و پیغمبر 

کرم باشد، و امام شما، علی بن ابی طالب؟س؟. شما، رسول ا

    تربیت قرآنی، منشأ کمال بشر
گــر تربیــت الهــی نشــود، حیــوان اســت، بلکــه بدتــر  انســان ا
انســان  از  خون خوارتــر  را  حیوانــی  هیــچ  شــما  حیــوان،  از 
نمی توانید پیدا بکنید. حیوانات دیگر، همان یک طعمه ای 
می خواهند که شکمشان را سیر کنند. و وقتی شکمشان سیر 
شــد کنار می روند، می نشــینند، می خوابند. انســان است که 
سیر نمی شــود، انســان اســت که هم در طرف کمال، مافوق 
همه چیز اســت هم در طــرف شــقاوت و نفس، مافــوق همه 
گر تربیت بشــود، آن تربیتی که کتابهــای الهی قرآن  اســت. ا
گر ما تربیت بشــویم  کریم آن تربیــت را متکفل شــده اســت، ا
به تربیت هــای قرآنــی، باالتریــن موجــود در کمــال خواهیم 
شــد. پیغمبر خدا که افضل موجودات اســت برای این است 
که آنطور که هســت، فهمیده اســت، و آنطور که هست عمل 
کرده، هــر کــس قــرآن را آنطور که هســت بفهمــد و آنطــور که 
هســت عمل کند، آنطور که دســتور داده اســت عمــل بکند، 

این از تمام موجودات افضل می شود.    

خطر از دست دادن 
یجی فرصت  ها تدر

ی  کتاب انسان  ساز

نامه امام خمینی ؟هر؟ به فرزندشان

قرآن در اندیشه امام خمینی ؟هر؟

پسرم؛ تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصالح خود باش که در پیری همه چیز 
را از دســت می دهــی، یکــی از مکاید شــیطان که شــاید بزرگترین آن باشــد کــه پدرت 
بدان گرفتار بوده و هســت مگر رحمت حق تعالی دســتگیر او باشــد اســتدراج باطن اســت که 
بزرگتریــن دشــمنان اوســت او را از فکر اصالح خــود باز مــی دارد و امیــد می دهد کــه وقت زیاد 
کنون فصــل برخــورداری از جوانی اســت و هــر آن و هر ســاعت و هــر روز که بر انســان  اســت، ا
می گذرد درجه درجه او را با وعده های پوچ از این فکر باز می دارد تــا ایام جوانی را از او بگیرد. 
و آنگاه کــه جوانی رو به اتمام اســت، او را بــه امید اصالح در پیری ســرخوش می کنــد و در ایام 
پیری نیز این وسوســه شــیطانی از او دســت نکشــد و وعده توبــه در آخر عمر می دهــد و در آخر 
عمر و شــهود موت، حق تعالی را در نظر او مبغوض ترین موجود جلوه می دهد که محبوب او 

که دنیا است از دستش گرفته است.

    نیرنگ های شیطان درونی 
چه بســا شــیطان باطنی با ما پیران به گونه ای و با شــما جوانان به گونه دیگــری خدعه کند. 
با ما پیران با ســالح یأس از حضور و یاد حاضر براند که  هان از شــماها گذشــته و شماها اصالح 
شدنی نیستید و ایام جوانی که وقت کشت و درو بود رفت و در ایام ضعف پیری و کهولت که 
قدرت اصالح از دســت رفته و ریشــه هواها و معاصی در تمــام ارکان وجود نفوذ کرده و شــاخه 
دوانده و تو را از لیاقت محضــر او جل و عال انداخته و کار از کار گذشــته، چه بهتــر که این چند 
روز آخر عمر از دنیا اســتفاده هر چه بیشــتر کنی. و گاه بــا ما پیران نیز مانند شــما جوانان عمل 
کنون  می کند، به شــما می گوید شــما جوانید و در این فصل جوانی وقت تمتع و لذات است، ا
مطابق شهوات خود رفتار کن، انشاءاهلل در اواخر عمر راه توبه و باب رحمت خداوند باز است 

انبیاء آمدند که همه مردم را آدم کنند. علم انبیا علم آدم  ســازی است. قرآن هم یک 
کتابی است کتاب آدم ســازی، نه کتاب طب اســت، نه کتاب فلسفه است، نه کتاب 
گر کسی مطالعه  فقه است، نه کتاب عرض می کنم ســایر علوم است. هر چه در قرآن هســت ا
ح  کند درست، می بیند آنی که در قرآن هست آن جنبه الوهیتش هست. همیشه هر چیزی طر
ح شــده اســت. همه چیز در آن اســت اما به جنبه الوهیتش، اســالم  شــده به جنبه الوهیت طر
بــرای خدمت به خــدا آمده اســت. انبیا خدمه خــدا هســتند و برای خــدا آمده اند؛ بــرای توجه 

دادن همه موجودات اینجا و همه انسانهای اینجا به خدای تبارک و تعالی.

    حرکت معنوی و تربیت انسانی در پرتو قرآن
ما باید کتابمان قرآن باشد. معنایش نه این است که فقط بگوییم کتاب ما قرآن است، بلکه 
باید با او حرکت های معنوی بکنیم، به تربیت انســانی برسیم، با او اجتماع خودمان را اصالح 
کنیم، با او همه جهــات مادی و معنــوی اش را طی کند. او قرآن اســت که کتاب ماســت. این 
کتابی است که باید بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم. فقط بگوییم: »کتاب است« این، کتاب 
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حضـرت معصومـه؟س؟ خواهـر امـام رضـا؟ع؟ و تنهـا زن شـفاعت کننده بعـد از 
حضـرت فاطمـه؟س؟ در روز قیامـت اسـت. حضـرت معصومـه؟س؟ سرچشـمه 
فضایـل و کمـاالت معنـوی و روحانـی بـود. در ایـن بخـش بـه مناسـبت زادروز 
سـمان علـم و 

ٓ
آن حضـرت، مطالبـی بـا ایـن عناویـن را می خوانیـد: »خورشـید ا

اجتهاد«، »شـوق دیدار برادر و امام زمان«، »گنجینه فضأیل«، »حرکتی تاریخ 
سـاز« و »حفـظ حرمـت بندگان خـدا«.

عترت
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آهوی خیال
گنجینه فضائل
یخ ساز حرکتی تار

خودشــان شــدند. هم بدبخت کردند ملــت را و به بــاد دادند 
همه چیز ملت را؛ و هم بدبخت کردند خودشان را.

    اصالح نفس قبل از اصالح دیگران
مبدأ همه خطرها برای انســان خود آدم اســت، و مبدأ اصالح 
هم از خود آدم باید شــروع شــود. و نمی شــود که یــک واعظی 
که خودش اصــالح نشــده بتواند دیگــران را اصالح کنــد. و آن 
واعظی می تواند موعظه کند که در باطنش هم موعظه شده 
باشد. و همین طور هر کســی که می خواهد صحبت کند باید 
توجه کند که چه می خواهد بگوید. آیا در این چیز رضای خدا 
هســت؟ آیا دعوت به خودش هســت یــا دعوت به خــدا؟ بعد 
هم که صحبت کرد، بنشــیند که آیــا این صحبت بــرای این 
بود یا برای آن. این راهی اســت برای ســیر انســان بــه خدا که 

مراقبت کند از خودش و بعد از مراقبت، محاسبه نماید.

    شناخت شیطان درونی و بیرونی
باید شیطان ها را بشناسید. تا نشناسید نمی توانید دفاع کنید 
از خودتــان. شــیطان خودتــان را بشناســید. شــیطان باطــن 
خودتان را بشناســید. شــیطان های خارجی را هم بشناسید، 
تا بتوانید با آنها جهاد کنید. شــیطان باطنی انســان خود آدم 
است. خود انســان. آن نفسیت انســان. آن هواهای انسان. 
اینهــا قشــرهای شــیطانی اســت در انســان. جنود شــیطانند 
اینها. آن را تا نشناسد انســان نمی تواند با آن مجاهده بکند. 
این انسان هایی هم که شیطان هایی هستند که مانع از این 
هســتند که این اســالم تحقق پیدا بکند در اینجا، و یک رژیم 
انسانی اســالمی پیدا بشــود. آن رژیمی که انبیا می خواستند، 
آن رژیمی که اولیای خدا می خواستند، همه زحمت هایشان 
برای این بود که انسان درست کنند. انسان که درست بشود 
رژیم حکومتی اش هم درســت می شــود. چیزهــای دیگرش 
هم همه چیز درســت می شــود. همه زحمــت انبیا بــرای این 
بود کــه یــک عدالــت اجتماعــی درســت بکنند بــرای بشــر در 
اجتمــاع، و یــک عدالت باطنی درســت کننــد برای انســان در 
انفراد. زحمتهای انبیا برای این بــود. اینها زحمت های انبیا 

را می خواهند هدر بدهند.

    توجه به بیماری خودخواهی، قدم اول درمان
توجه داشته باشــید که به این بیماری همه ما مبتال هستیم، 
و بیمــاری عمومــی اســت، االمــن عصمــه اهلل تعالــی. همــه 
انســان ها به این بیماری مبتال هســتند. و آن بیماری امنیت 
است، خودخواهی است. انسان تا آن آخر هم خود خواهیش 
هست. از این مرض مگر به مدد انبیا؟ع؟ شد و به مدد خدای 
تبارک و تعالی نجات پیدا کند؛ یا الاقل کم شــود این بیماری 
در او، شما توجه بکنید که حتی االمکان توجه به این بیماری 
داشته باشید که اینطور نشود که شما بگویید ما، و هیچ کس 
دیگر نه. من هســتم، و هیچ کس دیگر نه. ایــن در باطن آدم 
هست. اینطور نیست که کسی بتواند بگوید که نه، در باطن 
من خودخواهی نیســت. این هســت، منتهــا کم و زیــاد دارد. 
اشــخاصی دنبال این هســتند که معالجه کنند خودشــان را. 

اشخاصی هم نمی خواهند توجه کنند.    

شــما باید خودتان را بســازید، و بعد ملت را بسازید. خودســازی به اینکه تمام ابعادی 
که انســان دارد، و انبیا آمدند بــرای تربیت آن تمــام ابعاد را ترقی دهیــد؛ جنبه علمی، 
همه ابعــاد عالیم؛ جنبــه اخالقی، همــه ابعــاد اخالق؛ تهذیــب نفس، وارســته کــردن نفس از 
تعلقات دنیــا؛ که سرمنشــأ همه کماالت وارســته شــدن نفس از تعلقــات اســت، و بدبختی هر 
انســان تعلق به مادیات اســت. توجه و تعلق نفس به مادیات، انســان را از کاروان انســانها باز 
مــی دارد، و بیــرون رفتن از تعلقــات مــادی و توجه به خــدای تبارک و تعالــی انســان را به مقام 
انسانیت می رساند. انبیا هم برای همین دو جهت آمده بودند: بیرون کردن مردم از تعلقات، 

و تشبث به مقام ربوبیت.

    علم و عمل، دو بال برای پرواز روحی
علــم تنها اثر نــدارد؛ بلکــه گاهی مضر اســت. عمــل بدون علــم بی نتیجه اســت. علــم و عمل 
دو بالی اســت که انســان را به مقام انســانیت می رســاند. امید اســت که شــما آقایــان در خالل 
تحصیل، توجه به این مطلب داشــته باشــید که در مدرســه ها منزه کنید خودتان را از تعلقات 
دنیــا. دنیــا نبــود، امــا اینقــدر گرفتــاری در ظــرف بیــش از پنجــاه ســال و قریــب شــصت ســال 
نداشــتیم. محمدرضا پهلوی به واســطه تعلقی که به دنیا داشت، نفســش غیر از دنیا چیزی 
نمی فهمیــد، سرمنشــأ این همــه فســاد برای ملــت و ایــن همــه بدبختی بــرای خودش شــد. 
دوستان او، که جنود شیطان بودند، برای تعلقی که به دنیا داشتند، که نفوسشان غیر از دنیا 
ک نمی کرد به واســطه همین تعلق منشــا این همه بدبختی برای ملت، و بدتر آنکه برای  ادرا

نفس وارستگی 
کماالت همه  منشأ 
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گر کسی جزء اولیای خدا  آید و خود جزء اولیای الهی بشــود، ا
شد، »ولی  اهلل« شد، در آن صورت بهشت مشتاق او است.

در برخی از روایات آمده اســت که »بهشــت مشــتاق ســلمان 
است و اشــتیاق بهشــت به ســلمان بیش از عالقه سلمان به 
بهشت است«. ّسرش آن است که بهشــت محصول عقیده 
صحیــح و اخــالق صحیــح و عمــل صالــح اســت و عقیــده و 
کی و عملی انســان اســت،  اخــالق و اعمــال جــزء شــئون ادرا
گــر عقیده و  گر بهشــت در اثر عقیــده و ُخلق و عمل اســت و ا ا
کــی و عملــی روح آدم اســت؛  خلــق و عمــل جــزء شــئون ادرا
پس روح انســان واالســت که در اثر تحصیل عقیده و اخالق 
و اعمال بهشــت را می  ســازد. بهشــت مملوک انســانی است 
کــه »ولــی اهلل« اســت بنابرایــن وجــود مبــارک امام هشــتم و 
امام نهــم؟ع؟ اثر زیــارت فاطمه معصومه؟س؟ را اســتحقاق 

بهشت دانستند.

    شرط ورود به بهشت
از وجــود مبــارک امــام رضــا؟ع؟ روایتــی بــه ما رســیده اســت 
گــر کســی خواهــرم کریمــه اهل بیــت فاطمــه  کــه فرمودنــد: ا
معصومــه را »عارفًا بحّقها« زیارت کند بهشــت بــرای او ثابت 
است. معلوم می  شود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه؟س؟ 
حّقی دارد که بعضی از زائران به حّقش عارف هستند و برخی 
عــارف نیســتند و آن حضــرت را تنها به عنــوان خواهــر امام و 

از آنجــا که حضــرت فاطمــه معصومه؟س؟ کــه از دودمان 
نبوت و والیت اســت بــه جایی می  رســد که امام هشــتم و 
امام نهم؟مهع؟ درباره زیارت او هم توصیه و سفارش و هم دستور و 
برنامــه دارنــد، لــذا از وجــود مبــارک امــام هشــتم علــی  بن  موســی 
 الرضــا؟ع؟ رســیده اســت کــه، خواهــر مــا فاطمــه معصومــه در قم 
مدفون اســت ]و[ هر کــس این بانــو را زیارت کند بهشــت بــرای او 
اســت، و از وجود مبارک امام نهم امام محمد تقی؟ع؟ روایت شده اســت که عّمه من فاطمه 

معصومه؟س؟ در قم مدفون است و هر کس آن حضرت را زیارت کند بهشت برای او است.
اعمالــی کــه باعــث ورود در بهشــت اســت یکســان نیســت؛ بعضــی از عمل هــای خیــر باعث 
می  شــود انســان به بهشــت راه پیدا کند و بعضی از اعمال خیر ســبب می  شــود که بهشــت در 
اختیــار او قرار بگیــرد، نــه او در اختیار بهشــت، لذا ســّر اینکه وجود مبــارک امام هشــتم و امام 
نهــم؟ع؟ فرمودند، »هر کــس کریمه اهل  بیــت فاطمه معصومــه؟س؟ را زیارت کند، بهشــت 
گر کســی پیوند والیی با دودمان  برای او است«، بدین خاطر اســت که او اهل والیت اســت، ا
عصمت و طهارت داشــته باشــد، می  کوشــد که رایحه والیت و طعم والیت در هســتی او پدید 

آسمان خورشید 
علم و اجتهاد

دختر امام و عمه امام می  شناســند و زیــارت می  کنند که اینها 
بخشــی از فضیلت و ثــواب را دریافــت می دارند، امــا به ثواب 
کامــل راه نمی یابند. لیکن برخــی دیگر از زائریــن ان حضرت 
حّق این کریمه را می  شناســند که امام هشتم فرمود هر کس 

خواهرم را »عارفًا بحّقها« زیارت کند بهشت برای او است.
گر کسی  معمواًل در مستحّبات، مطلوب متعدد است؛ یعنی ا
عــارف به حــق وجــود مبــارک فاطمــه معصومــه؟س؟ نبود و 
یــک زیــارت عــادی و عامــی انجــام داد، این چنیــن نیســت 
که از فضیلت محروم باشــد، بلکــه به انــدازه کار خود و درک 
خود ثواب می  برد، ولی آن ثواب کامل برای کســی است که 

عارف به حّق کریمه اهل  بیت باشد و او را زیارت کند.

    مأثوره بودن زیارتنامه آن حضرت 
برخالف برخی از زیــارت نامه هایی که توســط علما و بزرگان 
دینــی بــرای معصــوم  زادگان و امــام  زادگان انشــاء گردیــد، 
دربــاره فاطمــه معصومه؟س؟ ایــن نکته حائز اهمیت اســت 
که زیارت نامــه اش از ناحیۀ امام رضا؟ع؟ نقل شــده اســت، 
از یکــی از محّدثین بزرگ قم به نام ســعد اشــعری که توفیق 
تشــّرف بــه محضــر امــام زمانــش یعنــی وجــود مبــارک امام 
رضــا؟ع؟ را پیــدا نمــود، نقــل شــده اســت کــه وجــود مبارک 
ک  امام رضا؟ع؟ بــه من فرمودند: یا ســعد! قبــری از ما در خا
شماســت. عرض کردم: منظور قبر کریمــه اهل بیت فاطمه 
معصومــه؟س؟ اســت؟ فرمــود: آری. ســپس فرمود: شــما آن 
بزرگــوار را بــا این وضــع زیارت بکنیــد. لــذا ایــن زیارتنامه ای 
که در ُکتب زیــارات و ادعیه آمده اســت جزء ُمنشــئات وجود 
مبارک امام هشتم؟ع؟ است که امام رضا؟ع؟ فرمود: وقتی 
خواســتید فاطمــه معصومــه؟س؟ را زیــارت کنیــد این چنین 

بگویید.

    مقام شفاعت 
در تبیین این بخش از زیارت حضرت فاطمۀ معصومه؟س؟ 
که می خوانیم؛ یا فاطمة إشــَفعی لی فی الجنة فإن َلِک ِعنَد 
اهلل شــأنًا من الشــأن باید گفت کســی حــق شــفاعت دارد که 
در کنار عدالــت الهی از مظاهر اســمای حســنای خدا باشــد. 
گــر با عــدل خــودش بــا مــا رفتــار بکنــد بســیاری از  خداونــد ا
گــر رحمــت او ضمیمه  انســان ها آســیب خواهنــد دیــد، ولی ا

عدل او گردد در این صورت به این کار شفاعت می گویند.
گــر حضــرت فاطمــه معصومه؟س؟بــه این مقام رســیده  لذا ا
اســت کــه همــه بــزرگان، همــه علمــا، همــه مراجــع، در کنار 
بــارگاه ملکوتــی او عــرض می  کننــد: یــا فاطمــة إشــَفعی لــی 
فی الجنــه... معلــوم می شــود که حــّق شــفاعت دارد، شــما 
می بینید همه مراجع بزرگ در کنار قبر کریمه اهل بیت؟س؟ 
می گوینــد از مــا شــفاعت نمــا، زیــرا در قیامــت همــگان بــه 

شفاعت خاندان پیغمبر؟ع؟ نیازمندند.
آنها کــه اهل بهشــت اند به برکت شــفاعت درجاتشــان رفیع 
می  شــود، همه شیعیان و کســانی که دینشــان مورد رضایت 
خداوند اســت نیازمند به شــفاعت اند، یا در نجــات از جهّنم 
یــا در تخفیــف از عــذاب و ورود به بهشــت یــا ترفیــع درجات 

بهشــت، بــه هــر تقدیــر در همــه ایــن مراحــل و درجــات بــه 
شــفاعت نیازمندنــد. اینکــه همــه بــزرگان در پیشــگاه ایــن 
کریمه عــرض می  کنند إشــَفعی لــی فی الجنــة فإن َلــِک ِعنَد 
اهلل شــأنًا من الشــأن. معلوم می شــود کــه وجود مبــارک این 
کریمــه از والیت الهی برخوردار اســت و با قرآن همراه اســت و 
گر کســی بشناســد و  از قــرآن جدا نمی شــود، چنین مقامی را ا
آن حضرت را با این معرفت زیارت کند اســتحقاق بهشــت را 

خواهد داشت.
فاطمــه  حضــرت  کــه  می دهــد  نشــان  امــور  ایــن  همــه 
معصومه؟س؟ به چه جایگاهی رســیده است که امام هشتم 
و امام نهم؟ع؟ هم ترغیــب کرده اند که آن حضرت را زیارت 
کنید به نحوی که وجود مبــارک امام رضا؟ع؟ هم زیارتنامه 
خاصی برای ایشــان مقرر کرده اســت و هم در این زیارتنامه 
جمله هایی را تعبیه نمودند که نشــانه مقــام و منزلت واالی 

حضرت فاطمه معصومه؟س؟ است.
وجود مبــارک فاطمه معصومــه؟س؟ از آن جهت کــه در بیت 
امامــت، والیــت، رســالت و کرامت بــه دنیــا آمده اســت یک 
فخر اســت ولی بهره برداری متقابل این کریمه از این ذوات 

قدسی فخر دیگر و مهمتری است.

    جان امام
علی بن موســی الرضــا ؟ع؟ در زیــارت کریمه اهــل بیت؟مهع؟ 
به ما مــی گوید به فاطمــه معصومه؟س؟ عــرض ادب کنید و 
ْخَت 

ُ
الُم َعَلْیِك َیا أ الُم َعَلْیِك َیا ِبْنَت َوِلّیِ اهلِل الّسَ بگویید: » الّسَ

َة َوِلّیِ اهلِل«؛ ســالم بر تو ای دختر  ــالُم َعَلْیِك َیا َعّمَ َوِلّیِ اهلِل الّسَ
ولی اهلل! ســالم بر تــو ای خواهــر ولی اهلل! ســالم بر تــو یا عمه 
ولی اهلل؛ یعنــی فاطمــه معصومه از ســه حــوزه از والیت بهره 
بردنــد. بودند کســانی کــه در همین خانــدان به دنیــا آمدند 
ولی ایــن بهره ها نصیب آنها نشــد چــرا که فاطمــه معصومه 
؟س؟ نه تنهــا دختر موســی بن جعفر؟ع؟ اســت، بلکــه دختر 
ولی اهلل اســت. بودند کســانی کــه اعتــراض کردنــد و گفتند 
ابن حنفیه هم فرزند علی بن ابیطالب؟ع؟ اســت، حســن و 
حســین؟ع؟ هم فرزند ایشــان هســتند پس چه فرقــی میان 
اینهاست؟! حضرت در پاســخ فرمودند او فرزند من است اما 
حسن و حسین از نفس و جان من هستند! خیلی فرق است 

بین فرزند امام بودن و جان امام بودن.
فرزند معنوی ائمه شــدن مقدور همه افراد است. همه افراد 
یــك شــخصیت حقیقــی دارنــد و یــك شــخصیت حقوقــی، 
شــخصیت حقیقــی اینهــا همــان شناســنامه  اینهاســت کــه 
پدر و مــادر برای آنها گرفتــه اند، اما شــخصیت حقوقی افراد 
را می توانند خودشــان انتخــاب کنند، وجود مبــارك پیغمبر 
درباره خــودش و وجود مبارك حضرت علــی؟ع؟ فرمود: من 
و علی بن ابیطالــب پــدران این اّمتیــم. حضرت فرمــود من و 
علی بن ابیطالــب حاضریم شــما را بــه فرزندی قبــول کنیم، 
شــما بیایید فرزند ما بشــوید! و این راه باز است و اختصاصی 
گر کسی به دستورهای اهل  به ســلمان و اباذر و اینها ندارد. ا
بیت؟ع؟ عمل کنــد و از علوم اینها اســتفاده کنــد فرزند آنان 

است.    

وجود مبارک 
فاطمه 

معصومه؟س؟ 
که  از آن جهت 

در بیت امامت، 
والیت، رسالت 

کرامت به  و 
دنیا آمده است 
یک فخر است 

ولی بهره برداری 
متقابل این 

یمه از این  کر
ذوات قدسی فخر 

دیگر و مهمتری 
است

 آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی
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به چشــم نمی خورد و هیچ یک از منابع معتبر تاریخی چنین 
درگیری را گــزارش نکردنــد و همچنین این مطالــب با توجه 

به موقعیت امام رضا؟ع؟ در آن موقع بعید به نظر می رسد.
ح می شــود کــه آیــا مــردم قــم از آمدن  حال ایــن ســؤال مطــر
حضرت معصومه؟س؟ به ســاوه اطالع یافته و به استقبال آن 
حضرت رفته اند و با تجلیل و احترام به قــم آوردند، یا خود او 

به طرف قم حرکت کرده است؟
طبق نقل کتــاب معتبر تاریخ قــم، روایت صحیح این اســت 
که چون خبر به آل ســعد رســید بــا هم اتفــاق کردند کــه از آن 
ج بن  حضرت درخواســت کنند به قم بیاید و موســی بن خزر
ســعد اشــعری بیرون آمد و چــون به شــرف مالزمــت حضرت 
فاطمــه؟س؟ رســید زمــام ناقــه او بگرفــت و بــه جانــب شــهر 
بکشــید و به در ســرای خود فرود آورد. محل و ســرای موسی 
ج و حجره ای که حضرت معصومــه در آن به عبادت  بن خزر

کنون مشخص و زیارتگاه است. پرداخته، ا
بنابرایــن آنچــه از منابع معتبر بــر می آید اینســت که حضرت 
معصومه؟س؟ برای دیدن بــرادر خود به طــرف ایران حرکت 
کــرده اســت. شــاید وضــع نامطلــوب مدینه بــرای زندگــی، از 
جهت آزار و اذیت علویان توسط حکومت و محدودیت های 
آن در مصمــم شــدن حضــرت معصومــه؟س؟ تاثیــر داشــته 
باشــد. همچنیــن در طــول مســیر ایشــان بــه تبلیــغ امامــت 
تشیع نیز پر داخته باشــد. ولی عمده دلیل مسافرت حضرت 

معصومه؟س؟، زیارت برادر بوده است.    

هنــگام خداحافظــی دیدنــد حضــرت معصومــه؟س؟ پاســخ 
پرسش های آنها را نوشــته و آماده کرده اســت، آنها شادمان 
شــدند و آن را گرفتنــد. هنــگام مراجعــت در مســیر راه بــا امام 
کاظــم؟ع؟ مالقــات نمودنــد، و ماجرا را بــه عرض رســاندند، 
امــام آن نوشــته را از آنهــا طلبیــد و مطالعــه کرد و پاســخ های 
حضــرت معصومــه؟س؟ را درســت یافــت ســه بــار فرمودنــد: 

فداها ابوها؛ پدرش به فدایش باد.«
خ داد، کــه حضــرت معصومه ؟س؟  ایــن موضــوع در زمانــی ر
خردسال بود و در این هنگام حدود ده سال سن داشت. این 
ماجرا انســان را به یاد حضرت فاطمه زهرا؟س؟ می اندازد که 
کرم؟ص؟ در شأن او مکرر فرمود: »فداها ابوها؛ پدرش  پیامبر ا

به فدایش باد.«

    روشن بینی
دیگــر خصوصیــت عرشــی حضــرت معصومــه »روشــن بینی 
و بصیــرت« و »موقعیــت شناســی« اســت و هر کــس از چنین 
خصیصه ای برخوردار نباشــد قطعًا از همراهی با امام زمانش 
که بصیرت وروشــن بینی در تشــخیص  باز خواهــد ماند. چرا
تکلیف در برابــر موقعیت ها ســه مرتبه دارد؛ مرحله نخســت 
از بصیرت آن اســت؛ در آن شــرایطی که غبار فتنه بلند شده، 
حق و باطل در برابر هم قرار گرفتند، اهل بصیرت کسانی اند 
حق را از باطل شــناخته و در تشــخیص حق از باطل متحیر و 

معطل نمی مانند.
مرحله دوم از بصیرت آن است؛ اهل بصیرت پس از شناخت 
حق از باطل در تشــخیص زمــان نصرت رســاندن و همراهی 
با حق بــه هیــچ وجــه خطــا نمی کننــد و گرفتــار خطــا توابین 
نمی شــوند کــه یقیــن داشــتند حســین بــن علــی؟ع؟ حــق و 
یزیــد باطــل اســت؛ ولــی در زمــان نصــرت رســاندن بــه ســید 
الشــهدا؟ع؟ گرفتار خطا محاســباتی شــده بودنــد و زمانی به 

فکر جبران خطا شده بودند که دیگر فایده نداشت.
مرحله ســوم بصیــرت آن اســت؛ به هنــگام نصرت رســاندن 
به حق کــم نیاورد و حاضر شــود از جان، مــال، فرزند و آبروی 
خودش هزینه کند. همچــون بالل و ابوذر بــرای پیامبر؟ص؟ 
و قنبر، میثــم، عبداهلل بــن خباب، رشــید هجــری و هجربن 
عــدی بــرای امــام علــی؟ع؟ کــه از همــه هســتی شــأن در راه 

والیت هزینه کردند.
آنچه حضــرت معصومه؟س؟ را بــه فاطمه ثانــی تبدیل نمود 
بصیــرت در ایــن ســه عرصــه بصیرت اســت؛ چــرا کــه فتنه و 
شبهه ای که واقفیه راه انداخته بودند و انکار امامت حضرت 
رضــا؟ع؟ را می نمودنــد، ایشــان حــق را شــناخت و در امامت 

حضرت رضا؟ع؟ تردید نکردند.
در همراهی و نصرت رســاندن امام زمان خویش باز نماندند؛ 
بلکــه کاروانی بــا امیری خــود بــه راه انداختند و عــازم طوس 
شــدند تــا بــه امــام شــأن بپیوندنــد، و از هزینــه کــردن جــان 
خویش نیز کوتاهی نکردند؛ بلکه یــک زن با جمعی از مردان 
ســفر پرخطری را به جان خرید که بنابر بعضی از گزارشات در 
ســاوه مورد کمین دشــمنان قرار گرفتند و جمعی از همراهان 

به شهادت رسیدند.    

سفر حضرت معصومه؟س؟ به ایران، مرتبط با مهاجرت برادر بزرگوارش حضرت امام 
رضا؟ع؟ به ایران و در راستای ســفر آن حضرت انجام گرفته است. روایات مختلف و 

متفاوتی در باب این واقعه وجود دارد که در ادامه برخی از آنها را آورده ایم.
مأمون در ســال 200 هجری قمری امام رضا؟ع؟ را به مرو فرا خواند؛ ســپس به ایران فرســتاد. 
بنا به نقلی بعد از اســتقرار آن حضــرت در ایران نامــه ای خطاب به خواهــر گرامی اش حضرت 

فاطمه معصومه؟س؟ مرقوم فرمود و آن را توسط یکی از غالمانش به مدینه منوره فرستاد.
امام رضا؟ع؟ به غالمش دســتور داد که در هیچ منزلی توقف نکند تــا در اندک زمان ممکن آن 
نوشته را به مدینه منوره خدمت خواهر گرامیش برساند. غالم خود را به مدینه منوره رسانید و 
نامه امام هشتم؟ع؟ را به خدمت حضرت معصومه؟س؟ تسلیم نمود. و آن حضرت به مجرد 
رســیدن نامه برادرش خود را آماده ســفر نمود. این روایــت در کتاب های دســت اول و قدیمی 

ذکر نشده است.
بنا به نقــل دیگر حضرت معصومــه؟س؟ بعد از یک ســال از ورود حضرت رضا؟ع؟ به ســرزمین 
خراســان به قصــد زیارت و دیــدار با بــرادر خــود از مدینه بــه قصد خراســان حرکت کــرد که این 

روایت معتبرتر است.
طبق ایــن دو نقل حضــرت معصومه؟س؟ به شــوق دیدار بــرادر و امــام زمان خود در ســال 201 
هجری قمری با گروهــی از اطرافیان خــود از مدینه حرکت کرد و وقتی به ســاوه رســید مریض 
شــد. وقتی از همراهان ســؤال فرمود: تا قم چقدر راه اســت گفتند: ده فرســخ، فرمود مرا به قم 

برسانید. او را به قم رسانیدند.
بنا به نقل دیگر وقتی آن حضرت به ســاوه رســید عده ای از دشــمنان اهل بیت؟ع؟ به فرمان 
کثر همراهان مرد  مامون عباســی راه را بر آنان بســتند و در یک درگیری نابرابر، همه برادران و ا
آن حضرت را به شــهادت رســاندند و حضرت معصومه؟س؟ از شــدت تأثر و تألمات به ســختی 

بیمار گشت به نحوی که ادامه سفر برایش ناممکن گردید.
گرچه برخی نقل های ضعیف این جریــان را نقل می کنند ولی این مطالــب در منابع معتبری  ا

حضرت فاطمه معصومه؟س؟، خصوصیتات عرشی و فرشــی بسیاری دارد؛ معرفت و 
شــناخت به خصایص عرشــی موجب می شــود که حضــرت را در همان جایــی که قرار 
دارد ببینیم؛ نه در رتبه امامزادگان، و فاصله خود را با ایشان به درستی درک کنیم. معرفت به 
خصایــص عرشــی کاربردش در این اســت کــه آن خصایــص را الگو و اســوه خــود قــرار داده و با 
نهادینه کــردن آن خصایــص در رفتار عملی خویشــتن فاصله و نســبت بین خود بــا حضرت را 

نزدیک نمائیم. 

    عالمه غیر متعلمه
یکی از خصوصیات عرشــی حضرت معصومه؟س؟ »عالمه غیرمتعلمه« اســت. به این معنا که 
کتســابی غیرحضــوری نیازمند به تعلیــم، آموزش و مکتــب دیدن اســت؛ ولی از  هرچنــد علوم ا
خصوصیت معصومین؟ع؟ این است به دلیل اینکه آنان مظهر اسماءالحسنی و تجلی صفات 

جمال و جالل الهی هستند همه سنخ و جنس علومشان از جنس علم حضوری ولدنی است.
حضرت معصومه؟س؟ هرچند پیامبر و امام نیســت؛ ولی شــواهد و قرائنی وجود دارد که تأیید 
می کند که ایشــان نیــز در همین ســن کوتاه خودشــان، آنچنان در ســلوک معنــوی طی طریق 
کتســابی بــرای آن حضرت از ســنخ  کرده بــود که مظهــر اسماءالحســناء شــده بودنــد و علــوم ا
و جنس علم حضوری شــده بود و شــخصیت »معلمه غیر متعلمه« داشــتند کــه مکتب نرفته 
ومعلم ندیــده بــر علــوم احاطــه داشــت. از همیــن رو از یکــی از علمای معــروف نجف اشــرف، 
مرحوم آیت اهلل مســتنبط؟هر؟ نقل شــده که گفت: از کتاب »کشــف اللئالی« که نسخه خطی 
آن در کتابخانه شوشــتری های نجف موجود اســت، روایت شــده: »روزی جمعی از شــیعیان 
برای دریافت پاسخ پرســش های خود، به محضر امام کاظم؟ع؟ رهســپار شدند، آن حضرت 
گزیر به مراجعت بودند، پرســش های خود را نوشتند و  مســافرت کرده بود نظر به اینکه آنها نا

به افراد خانواده امام کاظم؟ع؟ تحویل دادند، تا در سفر بعد به آن نائل شوند.

فضائلشوق دیدار برادر و امام زمان گنجینه 
علت سفر حضرت معصومه؟س؟  به ایران

سید محمدتقی قادری
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حمله کــرده، چند تــن از برادران و همراهان ایشــان را شــهید 
کردند. بــه روایتی، در غــذای خود حضرت نیز زهــر ریختند و 

باعث شهادت او شدند.
بنابرایــن، حرکت حضــرت معصومه؟س؟ به قــم یک حرکت 
تاریخ ســاز بود. با توجه بــه اختالفاتی که در جامعه شــیعیان 
به وجود آمده بود و انشــقاق های مختلفی که درباره امامت 
پس از امــام کاظــم؟ع؟ داشــتند، ممکــن بــود اختالف های 
بســیاری به وجود بیایــد. حضرت امــام رضا؟ع؟ در ســن باال 
بچــه دار شــد و بســیاری می گفتنــد حضــرت دیگــر بچــه دار 
نخواهد شــد. به همین امید، عده ای خودشان را کاندیدای 
امامت پس از امــام رضا؟ع؟ می دانســتند. در آن زمــان افراد 
زیــادی از هاشــمیون و علویــون ادعــای امامــت داشــتند و 
گر حرکت حضرت  مردم می توانســتند دور آنها جمع شــوند. ا
معصومه؟ص؟ نبود، چه بســا جریــان امامت متوقف می شــد 
و اصاًل بــه حضــرت حجت)عج( نمی رســید. تثبیــت امامت 
امام رضا؟ع؟ مســیر را برای ادامه جریان امامت، هموار کرد. 
به همیــن دلیل به امام های پــس از امام رضــا؟ع؟ ابن الرضا 

می گویند.
با حرکت حضرت معصومه؟س؟ مســیر امامت ائمه بعدی به 
گونه ای تثبیت شد که امام جواد؟ع؟ در سن 9 سالگی، امام 
هادی؟ع؟ در ســن 8 ســالگی به امامت رســیدند. وقتی 
امــام عســکری؟ع؟ بــه امامــت رســید، بیســت و چند 
ســال عمر داشــت و امــام زمــان؟ع؟ نیــز هنگام 
امامت، تنها 5 ســال ســن داشــت. پذیرش 
امامــی کــه در ســنین کودکــی اســت، کار 
آســانی نیســت؛ ولــی بــا موفق شــدن 
در  معصومــه؟س؟  حضــرت 
مأموریــت خطیر خــود، چنین 
پذیرشــی در میان شیعیان به 

وجود آمده بود.
حضــرت  حرکــت 
باعــث  معصومــه؟س؟ 
امــام  از  پــس  شــد 
رضــا؟ع؟ اختالفی بین 
وجــود  بــه  شــیعیان 
پیش تــر،  نیایــد. 
امامــت  دربــاره 
صــادق؟ع؟  امــام 
کاظــم؟ع؟  امــام  و 
اختالف های بســیاری 
وجــود داشــت. حتــی در 
زمان امــام باقــر؟ع؟، زید 
دربــاره جانشــینی حضرت 
مشــکل داشــت و تنهــا پــس 
از گواهــی دادن جابــر بــه لوح 
فاطمــه؟س؟، ایمــان آورد. ولی 
ایــن اتفــاق پــس از امــام رضا؟ع؟  
تکــرار نشــد و اتفــاق نظــر کاملــی میان 

شیعیان به وجود آمد.    

امام صادق؟ع؟ درباره مقام و جایگاه حضرت معصومه؟س؟ فرموده اند: هر کســی او 
را زیارت کند، بهشــت بر او واجب می شود. نکته مهم این اســت که این جمله بدون 
قید و شرط بیان شــده که هر کســی موفق به این زیارت شود، بهشــت بر او واجب خواهد شد. 

این نشان  دهنده مقام بسیار باالی حضرت معصومه؟س؟ نزد خداوند متعال است.
ح می شــود  ح می شــود که چرا حضرت معصومه؟س؟ این طور مطر ســؤال مهمی در اینجا مطر
و اینطور در کالم اهل بیت؟ع؟ درباره فضائل او صحبت می شــود؟ پاســخ این سؤال را باید در 

شرایط آن زمان شیعیان جست  و جو کرد. 
پس از شــهادت امــام کاظم؟ع؟ فرزنــدان ایشــان ادعای امامــت کردنــد و در میان شــیعیان، 

اختــالف و چند دســتگی بــه وجود آمــد. حتــی بعضی  گفتنــد امامــت در همــان نقطه 
متوقــف شــده و هفــت  امامــی  شــدند. در آن وضعیــت نیــاز بود کســی امامــت امام 

رضا؟ع؟ را تثبیت کند و جامعه شیعه را از شــکاف و چند دستگی نجات دهد و 
شرایط را برای ادامه مسیر امامت تا حضرت حجت)عج( فراهم سازد. این 

گذار شد. مأموریت به حضرت معصومه؟ع؟ وا
مأموریــت حضــرت معصومــه؟س؟ از همــان ســنین طفولیــت و در 

خانه امــام کاظــم؟ع؟ آغــاز شــد و در دوران جوانــی حضرت و 
ماجرای سفرش به قم، به اوج خودش رسید. سفر حضرت 

معصومه؟س؟ به قم، در ظاهر بــرای مالقات با برادرش 
امــام رضــا؟ع؟ بــود، ولــی در واقــع یــک مأموریــت 

بزرگ برای تشــیع بود. وظیفه اصلی حضرت این 
بود کــه امامــت امام رضــا ؟ع؟ را تثبیــت کند. در 

راه قــم، به هــر منزلگاهــی می رســید، خانم ها 
و خانواده هــا را جمــع می کــرد و بــه آنهــا ایــن 

پیام را می رســاند که امام بعد از موســی بن 
جعفــر؟ع؟، علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ 
است. در واقع، امام کاظم؟ع؟ دخترش 
را بــه میــان خانواده هــا فرســتاد تــا امام 
بعدی شــیعیان را به آنهــا معرفی کند. 
ســفر حضــرت از مدینــه تــا قــم، چنــد 
کشــید و آن چنــد مــاه بــه  مــاه طــول 

مالقات هــا و گفت وگوهــای بســیاری با 
خانواده های شیعیان گذشت.

همین مأموریت باعث حساسیت مأمون 
شد. وگرنه پیش از حضرت معصومه؟س؟ 

بســیاری از بــرادران و اقــوام امــام رضــا؟ع؟ 
به خراســان آمــده و بــا حضــرت مالقــات کرده 

بودند و مأمون با آنها کاری نداشت. ولی درباره 
حضــرت معصومــه؟س؟ رفتــار متفاوتی داشــت؛ 

گــر حضرت  چــون مأمون بــه خوبــی واقف بــود که ا
معصومه؟س؟ به خراســان برســد، همه را بســیج خواهد 

کــرد. در نتیجــه دســتور داد تــا در ســاوه بــه کاروان حضرت 

حرکتی
یخ ساز تار
سید محمدباقر هاشمی شاهرودی 

خواســت تا ســفره ای جدا از غالمان برای خود پهــن کند این 
ســخنان که با منش کریمانــه آن حضرت مغایرت داشــت بر 
ایشــان گران آمد و باعث شــد تا آن حضرت با لحنی تند از آن 

کت شود. مرد بخواهند که سا

    ادب و اختالف
یکــی از نکاتی کــه در ســیره امام رضا؟ع؟ مشــاهده می شــود 
رعایت ادب اختالف در مناظرات اعتقادی و سیاســی است. 
با آنکه ایشــان در ظاهر در کســوت ولیعهدی مامــون بودند و 
علی الظاهــر در مقابل دیگــران مصونیت دارنــد، در تمام این 
کثرا و یــا همه با بــزرگان ادیان و فــرق مختلف  مناظرات کــه ا
اتفاق افتاده است کلمه ای را که حتی بوی توهین و یا تحقیر 
داشته باشد  بر زبان نیاوردند و این درحالی است که به خاطر 
اهتمامی که مامــون به کتابت و نگارش وقایع داشــت تاریخ 
امام رضــا؟ع؟ و مخصوصا مناظــرات آن حضــرت به صورت 

دقیق ثبت شده است.

    رعایت حقوق
زندگی جمعــی و حیات گروهی الجرم حقوقــی را بر گرده افراد 
گر قرار باشــد تا هیچ حقی بر گردن  جامعه می گذارد؛ چرا که ا
هم نداشته باشــیم زندگی جمعی به جنگلی تبدیل می شود 
که حتی از قوانیــن غریزی حیوانات هم پیــروی نمی کند. در 
به سیره امام رضا؟ع؟ که نگاه می کنیم توجه به حقوق افراد 
که در  در تعامالت اجتماعی را بسیار پررنگ می بینیم، تا آنجا
مواردی برخوردهای بســیار آتشــینی را از آن حضرت در مورد 
مراعــات حدود حقوق مشــاهده می کنیــم. به عنــوان نمونه 
روزی امام رضا؟ع؟ به همراه سلیمان جعفری وارد منزل شد 
و مردی رنگین پوســت را دید که در بنایی بخشی از منزل به 
ســایرین کمک می کند، امام از خدمتکاران منزل پرســید که 
این فرد کیســت و آنها در پاســخ عرضه داشــتند مردی اســت 
که در کارها بــه ما کمک می کنــد و مــزدش را می دهیم. امام 
فرمود آیا مــزد او را طــی کرده اید؟ آنها گفتند مرد قانعی اســت 
هرچه بدهیم رضایت می دهد! امام به شدت خشمگین شد 
و فرمود بارها شــما را از اینکه کســی را بدون تعیین مزد به کار 

بگیرید نهی کرده ام!    

دانشــمندان علــوم اجتماعــی در تعریــف انســان، آن را موجــودی مدنی دانســته اند و 
گر دچار تغییرات فطری و اختالالت روحی نشده باشد الزاما باید  معتقدند که انســان ا
به صــورت جمعی زندگی کند و اساســا تعامالت انســان بــا افــراد و محیط پیرامونی اوســت که 
زمینه و بستر رشد و تعالی او را چه در امور مادی و چه در امور معنوی فراهم می آورد. سیره امام 
علی بن موســی الرضا؟ع؟ را می توان به عنوان یکــی از بهترین الگوهــای تعامل اجتماعی که 
جهــان از آن غافل مانده اســت نــه تنها به مســلمانان بلکه به بشــریت ارائــه نمود تــا از رهگذر 
منش تعاملی این امام بزرگوار انسان دنیای زیباتری را تجربه کند و آئین مهرورزی و عطوفت 
گر بخواهیم محور تعامالت اجتماعی امام رضا؟ع؟ را مشخص کنیم باید بگوییم  را بیاموزد. ا
که کرامت انسان و رعایت حقوق افراد محور همه تعامالت آن حضرت بوده که در ادامه به هر 

دو موضوع به اختصار می پردازیم.

    کرامت انسانی
قرآن کریم به صراحت انسان را موجودی با کرامت عالم خلقت دانسته و این کرامت را عطیه 
خدا به او بیان کرده، از این رو انســان باید در تعامالت اجتماعی خود کرامت انسان را سرلوحه 
تعامالت خود قــرار داده و به خــود اجازه تحقیر و یــا حتی نگاه حقیرانه نســبت بــه هیچ یک از 
موجودات عالم هستی اعم از انسان و غیر انسان را ندهد. سیره امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ 
پر اســت از جلوه های ویــژه حفــظ کرامت انســان ها؛ همــان انســان هایی که شــاید در محضر 
کســانی بســیار کوچکتر از امام رضا؟ع؟ بارها و بارها تحقیر شــده بودند چون به محضر ایشان 

می رسیدند خود را در جایگاه واقعی انسان احساس می کردند.

    نفی طبقات اجتماعی
نگاه کرامت محور امام رضا؟ع؟ باعث شــده اســت تا آن حضرت مانند اجداد طاهرینش تمام 
ســاختارها و ارزش های کاذب اجتماعی را کنار بگذارد و تمام طبقاتی را که انسان ها براساس 
ثــروت، جایــگاه اجتماعــی، نــژاد و رنگ پوســت ســاخته بودند به یکبــاره فــرو بریــزد و ارتباط 
کرامــت محــور را جایگزیــن تمــام آن رابطه های قــدرت محــور نماید، نشســتن با فقــرا برایش 
افتخار بود و هرگز سفره خود را از ســفره غالمان جدا نمی کرد، عبداهلل بن صلت می گوید مردی 
از اهالی بلخ که در ســفر مرو به همراه امام رضــا؟ع؟ بود به حضرت اعتراض نمــود و از حضرت 

حفظ حرمت بندگان خدا
صالح شمس آبادی

اصول تعامل اجتماعی در سیره امام رضا؟ع؟
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رعایــت، بــه یــک چشــم دیــدن، غم خــوارى و همــدردى 
معنا کرد. بــا توجه بــه معانی متــرادف و نزدیک به مواســات 
بــه خوبــی می تــوان جلوه هــای زیبایی از مواســات و انســان 

دوستی را در سبک زندگی رضوی مشاهده کرد.

    مواسات نسبت به اهل خانه
گــر فضلیــت اخالقــی مواســات و انســان دوســتی بــه خوبــی  ا
جایگاه ممتاز خــود را در محیط خانواده پیــدا نماید و هر یک 
از اعضــای خانــواده در ایــن خصــوص احســاس مســئولیت 
از  گام صحیــح بردارنــد بســیاری  ایــن مســیر  نمــوده و در 
چالش های زندگــی خانوادگی از بین خواهنــد رفت و محیط 
خانواده بــه محلی امــن و آرامی برای شــکوفایی اســتعدادها 
و ظرفیت هــای نهفتــه در افــراد مبــدل خواهــد شــد. ســهم 
عمده ای از حس رضایتمندی در خانواده در گرو  تقویت این 
ســجیه اخالقی و الهی اســت. باری به هر جهــت در مکتب و 
اصول اخالق رضوی مواســات نســبت به اهل خانــه از جمله 
مهمتریــن و ضروری تریــن مــوارد مواســات اســت کــه نبایــد 

نسبت به آن بی توجه بود.

    امدادرسانی اقتصادی خانواده
مواســات  جلوه هــای  ضروری تریــن  و  مهمتریــن  جملــه  از 
گشــایش اقتصــادی در خانــواده اســت،  در خانــه توســعه و 
کــت عامــل و ریشــه اصلــی بســیاری از  بــدون شــک فقــر و فال
ســختی ها و گرفتاری ها در محیــط خانه به حســاب می آید، 
از ایــن رو هرگونــه اقــدام مثبت برای گشــایش اقتصــادی در 
خانه مصداق روشــن مواســات بــه شــمار می آید. بســیاری از 
مشاجرات خانوادگی ریشه در سلب مسئولیت های همسران 
در این خصــوص دارد، از این رو بــرای در امان مانــدن از این 
آسیب های خانمان سوز در منابع روایی از امام رضا؟ع؟ نقل 
ــَع َعلــی ِعیاِلِه؛  عَمــِة َیِجــُب أن ُیَوّسَ شــده اســت: »صاِحُب الّنِ
آنکــه صاحــب نعمت اســت بایــد که بــر هزینــه خانــواده اش 

وسعت بخشد«.

    امدادرسانی معنوی، اخالقی و عاطفی خانواده
این چنین نیســت کــه همیشــه درد و رنــج خانواده ریشــه در 
کــه پــاره ای از  مباحــث اقتصــادی و مالــی داشــته باشــد، چرا
گرفتاری هــا و دردهای خانواده نشــأت گرفتــه از کمبودهای 
عاطفی و اخالقی در محیط خانوده است. به جرأت می توان 
ادعــا کــرد کــه اهــل خانــه بیــش از آنکــه بــه مــال و گشــایش 
اقتصــادی نیاز داشــته باشــند، به مدیریــت عاطفــی و روانی 
نیاز دارند. چه بسیار خانواده هایی که با وجود کمبود مالی و 
مشکالت اقتصادی محل زندگی آنها مملو صفا، صمیمیت، 
دوستی، عشق و مهرورزی اســت. این موضوع در بسیاری از 
اوقات نشــأت گرفته از مواســات عاطفــی و مدیریت صحیح 
عاطفــی اعضــای خانــواده اســت. در روایتــی زیبــا در منابــع 
روای از امام رضا؟ع؟ نقل شــده اســت: »هیچ طایفــه و ملتی 
را نمی بینــم کــه به زندگــی ادامــه داده و پایــدار مانده باشــد، 
مگر به وجود سرپرســتی کــه ضروریات مــادی و معنوی آنان 

را تأمین کند«.    

سیره و ســبک زندگی امامان معصوم؟ع؟ دارای چنان گوهر های ناب و زیبایی های 
زندگی است که هر رهگذر و طالب حقیقت را مجذوب و شیفته خود می نمایند، از این 
رو یکــی از وظایــف و رســالت های قرآنــی کــه بــر دوش مبلغــان و محبــان خانــدان عصمــت و 
طهارت؟ع؟ این اســت که با نهادینــه کردن آن اوصــاف و گوهرهــای ناب در زندگــی فردی و 
اجتماعی خود، در درجه اول تصویر نیکی از محبان و شیعیان خاندان عصمت و طهارت؟ع؟  
را به  دیگران عرضه نمایند و از طرفی با گفتمان سازی آن اوصاف و صفات حمیده گامی مفید 
و ارزنــده در مســیر معرفــی اهــل بیــت؟ع؟ بــه جهانیــان بردارنــد، بــدون شــک فرهنــگ و 
گفتمان ســازی فرهنگ و ســیره اهل بیت؟ع؟ بدون التفاد بــه منظومه فکری ایــن بزرگواران 
نمی توان امیدی به جذب محبان و یاران صادق داشت. باری به هر جهت بهترین گام برای 
نشــر معارف اهل بیت؟ع؟ بیان فضایل و کماالت اخالقی آن ذوات مقدســه است؛ کما اینکه 
اَس َلــْو َعِلُموا َمَحاِســَن َکاَلِمَنا  در منابع روایی از امام هشــتم؟ع؟ نیز نقل شــده اســت: »َفِإّنَ الّنَ

گر مردم، محاسن و زیبایی های کالم ما را بدانند از ما پیروی می کنند«. َبُعوَنا؛ ا اَلّتَ

    مواسات گوهر طالیی سبک زندگی رضوی
یکی از زییاترین گوهرهای ناب اخالقی که همچون یاقوتی بی همتا در ســبک زندگی رضوی 
چشــم نوازی می کند، فضیلت ارزشــمند مواســات اســت. مواســات از جمله کماالت انســانی و 
اخالقی اســت که به نوعی انســان دوســتی و مهروزی را میــان جوامع انســانی ترویج می دهد. 
بنابرایــن، همــدردى بــا دیگــران و شــریک ســاختن آنــان در بهره گیــرى از مواهــب زندگــی، از 
آن جهت کــه نوعی درمــان و اصالح اجتماعی اســت، »مواســات« نامیده می شــود. مواســات 
کارى، از خودگذشــتگی، نیک خواهــی، خیراندیشــی، خیررســانی، حمایــت،  را می تــوان فــدا

بی همتای  یاقوت 
مساوات در سیره رضوی

علی بیرانوند

غ نیستند. غ هستند و جدا از خوِد سیمر همه پرهای سیمر

پررنگ تریــن خاطــره ای که از اســتاد فرشــچیان در ذهن 
دارید، چیست؟

در دوره هنرســتان استاد فرشچیان با شــنیدن صدای اذان، 
قلم بر زمین می گذاشــتند و آســتین باال می زدند. این انســان 
روحانــی، ربانــی و رحمانــی جــزو افتخــارات دوران معاصــر 
گر انقــالب دینــی اســت یکی از سلســله  ماســت و انقــالب مــا ا
 ُجنبانان این اندیشــه دینی در زمینه تصویر، َنَفِس با برکت و 

مهربان استاد فرشچیان است. 
اســتاد فرشــچیان طرفداران و سمپات های بســیاری در دنیا 
دارند. یک هنرمند عاشــق و مولف با نگاهی دینی و آسمانی 
که لطف خداوند و عنایت پروردگار آنچنان با اوست که مورد 
ارادت و احســاس عاشــقانه تمــام بشــریت قرار گرفته اســت. 
او نه فقــط هنرمنــدی ایرانی کــه راوی اندیشــه تعالی خواه و 
عاشقانه انســانی و اسالمی اســت. به گمان من نقش آفرینی 
این مرد بــزرگ در تاریخ هنــر ما ظرف 40، 50 ســال گذشــته، 
پس از پیروزی انقالب بسیار تکان دهنده و موثر است، استاد 
فرشــچیان هنرمندی جهانــی هســتند و من جزو عاشــقان و 

ارادتمنداِن این نورچشمم هستم.  

کــرده و  گفتــه بودیــد آثــار بســیاری خلــق  گفتگویــی  در 
چندین تابلو برای امام  رضا؟ع؟ کشــیده اید اما آن شکل 
آرمانی که درگیرش هستید را هنوز انجام نداده اید. این 

اتفاق هنوز رخ نداده است؟  
پیش از پاســخ  دادن به ســوال تان باید اشــاره کنم که آهوی 
وجود اســتاد فرشــچیان برای خلق تابلوی »ضامــن آهو« به 
ضریح امام  رضا مراجعه کرد و مورد عنایت و لطف ایشان قرار 
گرفت. در واقــع قلب مهربــان این اســتاد فرهیختــه و فرزانه 
قطعــا از عنایت امــام  رضــا؟ع؟ و امام  حســین؟ع؟ برخــوردار 

بوده که توانسته چنین آثاری خلق کند.
من کار تحقیقــی و پژوهشــی بســیاری در ایــن زمینــه انجام 
داده ام و نگرانی ام این بود که مبادا در آثاری هنری با چنین 
موضوعاتی خرافه و وهن و غیر واقعیت با نــگاه آرمان جو که 
پیگیرش هســتیم درهم آمیخته شــود. من کبریتی در قلمرو 
خورشــیدم و در خصوص زندگــی نازنین عالــم، حضرت علی  
بــن  موســی الرضــا؟ع؟ بســیار خوانــده و اتودهای بســیار هم 
زده ام ولی فکر می کنم وقتی نازنینی مانند اســتاد فرشچیان 
گرد که قد و قــواره ای ندارم باید  چنان کاری کرده اند مِن شــا
منتظر فرمان حضرت بمانم. در نتیجه امســال یا ساِل آینده 
گر عمــری باشــد در پــی ایــن هســتم کــه تابلویی خلــق و به  ا
نازنین عالم امام  رضــا؟ع؟ تقدیم کنم. پیگیــر کار دیگری از 
مجموعه کارهای کربالیم هم هستم که انشااهلل آماده شود 

و به امام  حسین؟ع؟ تقدیمش کنم.
تابلــوی »ضامــن آهــو« در ابعــاد 80 × 100 ســانتی متر بــر روی 
کریلیک و به سبک نگارگری  مقوای بدون اســید با تکنیک ا
خلــق شــده اســت. ایــن اثــر در ســال 1389 بــه آســتان امــام 

هشتم؟ع؟ اهدا شد.    

فرشــچیان  محمــود  اســتاد  آهــو«  »ضامــن  تابلــوی 
همچنان جزو معدود آثار ارزشمند هنری در این حوزه 
گردان فرشــچیان چه میزان با این  است. به  عنوان یکی از شا

اظهارنظر موافقید؟
گردِی عزیِز  کامال موافقم. بنــده این افتخار را داشــته و دارم که شــا
نور چشمم استاد فرشــچیان را کنم و از جمله کســانی ام که توفیق 
داشــته اند از دوره هنرســتان تا دانشــگاه در محضر این نازنین  مرد تلمذ کنند. همواره گفته ام 
خوش به ســعادت ایشــان که مورد عنایِت دو نازنیِن عالــم، امام حســین؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ 
هســتند؛ حامیان و صاحبان این ســرزمین و قلوب عاشــقانی کــه آرزوی نوکری شــان را دارند. 
ما در ســرفصل های آموزشــی مان در هنر معاصــر ایــران از کمال الدیــن بهزاد و ســلطان محمد 
یاد می کنیــم و حقایقــی که ایــن عزیِز نور چشــِم فرهنــگ  و هنــر معاصر ایــران؛ اســتاد محمود 

فرشچیان با قلمش، قدمش، همتش و نگاهش ثبت کرده است در همان جایگاه است.

در کنار اســتاد فرشــچیان، از کــدام اســاتید دیگــر می توانید نــام ببریــد که هنــر نگارگری 
معاصر ایران مدیون شان است؟

آنچــه را کمال الدین بهزاد و ســلطان  محمد انجــام دادند در دوران معاصر، اســتاد فرشــچیان 
و یاران شــان؛ اســتاد مجید مهرگان، اســتاد محمدباقر میری و... که خداوند حفظ شــان کند 
پی گرفتند. ایشــان نور چشــمان فرهنگ معاصرنــد و هنر انقــالب وامدار تالش ها، احســاس و 
استنباط عاشقانه و دینی آنها از هنر است. اندیشمندانی  که به نگارگری نگاهی معاصر و موثر 
گردی همه شــان و به  خصوص اســتاد فرشــچیان را داشــته ام. این ها  کردند و بنده افتخار شــا

پی عنایتی  آهوی خیال در 
آهو؟ع؟ از ضامن 
نرگس کیانی

تابلـوی »ضامـن آهـو« اسـتاد محمـود فرشـچیان اثـری بی نظیـر و منحصـر 
بـه فـرد اسـت در ادامـه روایـت حبیـب اهلل صادقـی، طـراح، نقـاش، نگارگـر و از 

شـاگردان محمـود فرشـچیان را دربـاره ایـن اثـر می خوانیـد.  



عترت
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کدامنی و ورعــی کــه او را از نافرمانی خدا بــازدارد و  نیســت: پا
خویی که به ســبب آن با مــردم مدارا کند و بردبــارى و حلمی 

که به وسیله آن رفتار جاهالنه نادان را دفع کند.«

    کتمان اسرار
مومن باید مانند خداونــد متعال، پوشــاننده و کتمان کننده 
اسرار دیگران باشــد. یکی از صفات خداوند ســتاریت اوست. 
معنای ستار بودن خدا، آن است که اعمال انسان ها را از دیگر 
انســان ها می پوشــاند تا آبروی آنان حفظ گردد. ســتاریت دو 
جنبه تکوینی و تشریعی دارد؛ با توجه به جنبه تکوینی برخی 
از صفات و آفات درونی انســان، بر دیگران پوشیده می ماند و 
کسی از آن خبر ندارد؛ اما از لحاظ جنبه تشریعی، انسان مومن 
نباید از عیب دیگران ســوء اســتفاده کرده و آنرا افشــاء نماید و 
در روایات نیز از این افشاء راز یا عیب دیگران نهی شده است. 
کرم؟ص؟ در وصیتش به ابــوذر می فرماید: »اَلمجاِلُس  پیامبر ا
ِبااْلماَنِة َو اْفشــاُء ِســّرُ اخیک ِخیاَنٌة؛ مجالس امانت و افشــا سّر 
بــرادرت خیانــت شــمرده می شــود.« در این حدیــث حضرت 
به صراحت افشــاء ســر بــرادر ایمانــی را خیانت شــمرده اســت 
گفتــه پیداســت کــه کســی کــه خیانت کنــد، هرگــز مومن  و نا

نخواهد بود. چون مومن به برادرش خیانت نمی کند.

    صبر و استقامت در مشکالت
کــه بــه حضــرت  کریــم یکــی از مدال هــای بزرگــی را  قــرآن 
ایــوب؟ع؟ می دهــد بــه دلیل صبــر در برابر مشــکالت اســت؛ 
ــا َوَجْدَنــاُه َصاِبــًرا؛ مــا ایــوب را بنــده  در قــرآن کریــم آمــده: »ِإَنّ
صابری یافتیم«؛ اما جایگاه صبر، در بیــن عبادات همچون 
گر ســر نباشــد، بدن نیز نخواهــد بود.  ســر به بدن اســت؛ که ا
ْبُر ِفی  در حدیثی از امام علی؟ع؟ نقل شــده کــه فرمــود: »الّصَ
ُس اْلَجَسَد َفَسَد 

ْ
أ ِس ِمَن اْلَجَسِد َفِإَذا َفاَرَق الّرَ

ْ
أ ُموِر ِبَمْنِزَلِة الّرَ

ُ
اأْل

ُمــوُر؛ نقش صبر در 
ُ
ُموَر َفَســَدِت اأْل

ُ
ْبــُر اأْل اْلَجَســُد َو ِإَذا َفاَرَق الّصَ

گر ســر  کارهــا همانند نقش ســر در بــدن اســت؛ همچنان که ا
از بدن جدا شــود، بدن از بین مــی رود، صبر نیز هــرگاه همراه 

کارها نباشد، کارها تباه می گردند.«    

یکی از دغدغه های مومن آن اســت کــه آیا عملش در بــارگاه الهی مــورد پذیرش واقع 
شــده اســت یــا خیــر؛ پاســخ آن اســت کــه عمــل انســان بایــد طبــق فرامیــن امامــان 
معصوم؟ع؟ باشــد، تا به درجه قبولی و پذیرش نائل آیــد؛ اما مومن بایــد خصایص نیکی هم 
داشــته باشــد. در روایتی از امام رضــا؟ع؟ اینگونه بیان گردیده اســت کــه فرمودنــد: »ال َیُکوُن 
ا  ٌه ِمْن َولّیِه، أّمَ ِه َو ُسّنَ ٌه ِمْن َنبّیِ ٌه ِمَن اهلِل َو ُســّنَ اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمنًا إاّل أْن َیُکوَن فیِه َثالُث ِخصال، ُســّنَ
ْبُر َعَلی  ِه َفالّصَ ُه ِمْن َولّیِ ــّنَ ا الّسُ ِه ُمداراُه الّناِس، َاّمَ ُه ِمْن َنِبّیِ ــّنَ ا الّسُ ، أّمَ ّرِ ُه ِمَن اهلِل َفِکْتماُن الّسِ ّنَ الّسَ
الناِئَبِه؛مؤمــن، حقیقت ایمــان را درک نمی کند مگر آنکه ســه خصلت را دارا باشــد، خصلتی از 
خداوند، که کتمان اسرار افراد باشد، خصلتی از پیغمبر اسالم؟ص؟ که مدارا کردن با مردم باشد 

و خصلتی از ولی خدا که صبر و شکیبایی در مقابل شدائد و سختی ها باشد.«

    مدارا با مردم
مــدارا کــردن با مــردم، نشــانه عقــل آدمی اســت؛ یعنــی انســانی کــه در اجتماع بــا دیگــران، با 
نرمخویی رفتار می کند، مردم او را انســان عاقلی خواهند دانســت؛ مدارا کــردن با مردم باعث 
می شــود که انســان هم در دنیا، از بســیاری از آفات بدور باشــد و هــم از لحاظ دینــداری، مورد 
که امــام باقر؟ع؟ فرمــود: »ســالمُة الّدیــن و الّدنیــا فی مــداراة ِ الناس؛  احترام خواهــد بــود؛ چرا
ســالمت دین و دنیا، در مدارا کردن با مردم اســت.« نکته بســیار مهــم در مدارا کــردن با مردم 
آن اســت که انســانی که با دیگران با نرمی و مــدارا رفتار می کنــد، او را از مصیبت هــا و بالها دور 
کرم؟ص؟ نیز نقل شــده: »ُمداراُة  می کند؛ چون نرمی با مردم صدقه اســت. در حدیثی از پیامبر ا
فُق ِبِهــم ِنصُف الَعیش؛ مــدارا کردن با مردم، نصف ایمان اســت و  الّناِس ِنصُف الیمــاِن، و الّرِ
نرمی و مهربانــی کردن با آنان، نصــف زندگی اســت.« همچنین از پیامبر خدا؟ص؟ نقل شــده: 
ٌع َیحُجُزُه َعن َمعاِصی اهلل ِ و ُخُلٌق ُیداِری ِبِه الّناَس و  »َثالٌث َمن َلم َیُکن ِفیه ِلَم َیِتّمَ َلُه َعَمٌل: َوَر
ِحْلٌم َیُرّدُ ِبِه َجهَل الجاِهِل؛ سه چیز است که هر کس نداشته باشد هیچ عملی از او تمام و کامل 

خصلت هایی از خدا
و رسول و ولی

صفات مومن از نظر امام رضا؟ع؟ چیست؟

محمد طاهری

در ایـن بخـش از مجلـه مهرومـاه راهـكاری با اسـتفاده از هنـر و فعالیت های 
هنری جهت افزایش کیفیت زندگی را می خوانید. راهكارهایی که با ایجاد 
تغییـرات کوچـک در سـبک زندگـی، رنـگ و بویـی تازه به زندگی می بخشـد. 
از جمله عناوین این بخش: »هنر درمانی راهی برای شـادابی سـالمندان«، 
»با کمک هنر کودکی خالق و شـاد تربیت کنیم«، »تالش برای خلق زندگی 

ینده« اسـت.
ٓ
بهتر« و »هنر و نوجوانی پنجرهای به ا
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    افزایش مهارت های حرکتی و هماهنگی
در هنر درمانی، سالمندان روی یک کار واحد مانند نقاشی، 
بافندگی، مجسمه سازی یا یک پروژه خالق تمرکز می کنند. 
در دوران ســالمندی، افراد مســن کمتر فعالیت بدنی دارند. 
ایــن مســئله باعــث تحلیــل رفتــن و خشــکی عضالتشــان 
می شــود. درگیر شــدن در یــک فعالیت  بدنــی ســبک و البته 
لذت بخش می توانــد به بهبود هماهنگــی و افزایش جریان 
خــون کمک شــایانی  کند . ایــن امــر می تواند باعــث افزایش 
قدرت دست، مچ و انگشــتان شــود. در نتیجه، هنر درمانی 
در ســالمندان مبتــال بــه آرتــروز یــا ســایر شــرایط مفصــل در 

مدیریت التهاب و درد مزمن کمک می کند.

    بهبود حس حرکتی 
ما از هفت حــواس خود پیام های حســی را دریافت می کنیم 
که شامل بینایی، شنوایی، بو، مزه، لمس، احساس تعادل 
در گــوش داخلــی و درک فضایی. ســپس مغز ما پاســخی به 
پیام هایی که دریافت می کنیم را توســعه می دهد و پاسخی 
را برای آنها تشکیل می دهد. با افزایش سن، عملکرد حسی 
حرکتی ما به طور طبیعی کاهش می یابد. هنر درمانی شامل 
بینایی، شنوایی و لمس است. اما همچنین بسته به پروژه 
می توانــد بو و طعــم را نیــز درگیر کند. تشــویق ســالمندان به 
اســتفاده از عملکردهــای حرکتی خــود به روش هــای جدید 
بــا پروژه هــای هنری بــه آنهــا ایــن امــکان ار می دهد تــا این 

عملکردها را حفظ یا بهبود بخشند.

    بهبود روحیه 
ثابت شــده اســت که هنر درمانی که باعث کاهش احساس 
اضطراب، افسردگی و اســترس در افراد در هر سنی می شود. 
در یــک مطالعــه، افــراد ســالمند کــه در فعالیت هــای هنری 
شــرکت کرده انــد میــزان تنهایــی و افســردگی آنــان کاهــش 
یافته و روحیه بهتــری را تجربــه کرده اند. شــرکت کنندگان 
دریافتنــد کــه عمــل آرامــش بخــش کشــیدن یــک قلمــو یــا 
مــداد روی کاغــذ بــه آنهــا کمــک کــرده تــا روی احساســات 
مثبت تمرکــز کنند. درنهایت، هنــر درمانــی می تواند ابزاری 
قدرتمنــدی بــرای کمــک بــه افــراد ســالخورده در مقابلــه با 
مســائل متــداول ماننــد انــزوا، تنهایــی و اســترس باشــد که 
ممکــن اســت در اثر افزایش ســن یــا تغییــر در ســالمت ایجاد 

شده باشد.

    کاهش درد
بسیاری از ســالخوردگان تحت تأثیر آرتروز، فشار خون باال و 
درد های دیگر قرار دارنــد. هنر درمانی در ســالمندان به طور 
طبیعی آرامش بخش است. سالمندان برای استفاده از هنر 
از بازوهــا و انگشــتان خــود اســتفاده می کنند و ایــن در حالی 
است که این فعالیت بدنی سبک اما سازگار است و می تواند 
بــه ارتقــاء بهتــر چابکــی و جریــان خــون کمک کنــد. آنهــا با 
اســتفاده از حرکات کوچک و هدفمند، از افزایش هماهنگی 
حــرکات بــدن بهرهمنــد می شــوند و راحت تــر می توانند درد 

آنها را نادیده بگیرند، زیرا در هنر خود متمرکز شده اند.

    هنر درمانی چیست
همه ما می توانیــم از هنــر درمانی بهرهمند شــویم. هنــر درمانی از این عقیــده متولد 
شــده اســت که هنر و بیان خالق می تواند به افراد در بهبود ســالمت روحی، جسمی و عاطفی 
و بهزیســتی کلی کمک کند. برای بزرگساالن خصوصا ســالمندان، ایجاد هنر و شرکت در هنر 
درمانــی می تواند بســیار مفیــد باشــد. اینکه یک فرد مســن بــا درد مزمــن زندگی کنــد، دارای 
مشــکالت حافظه باشــد یا بــه دلیل عــدم تحرک فقــط کمی حالت افســردگی داشــته باشــد، 
تفاوتی در این نکته نــدارد که به هر حال هنر درمانی به بهبود ســالمندان چه از نظر جســمی 
و چــه از نظر روحــی تا حــدودی کمــک خواهــد کــرد و مزایــای مختلفی در هنــر درمانــی برای 

سالمندان وجود دارد.

    فواید هنر درمانی در سالمندان
هنر درمانی یــک راه خالق بــرای ســالمندان به منظــور مدیریــت درد، اســترس و مقابلــه با از 
دست دادن حافظه اســت. طبق مطالعات انجام شده روی ســالمندان، یک راه خالق برای 
مدیریت درد، اســترس و مقابله با از دست دادن حافظه در ســالمندان استفاده از هنر درمانی 
است. مطالعات نشان داده اند که سالمندانی که فعالیت های هنری دارند، کمتر به پزشک 
مراجعه می کنند. همچنین از ســالمت جســمی بهتــر برخوردارند و نیــاز به اســتفاده از دارو در 
آنها کمتر مشــاهده شــده اســت. مطالعات دیگر نشــان داده اند که هنر درمانی باعث کاهش 

احساس تنهایی و افسردگی، همراه با ایجاد مهارت های جدید و روحیه شادتر و بهتر است.

هنر درمانی
راهی برای شادابی 
سالمندان

    کاهش استرس
فعالیت هنــری می توانــد اســترس را بــرای افراد در هر ســنی 
کاهش دهد، اما به ویژه برای افراد ســالخورده و افرادی که 
در مراحل اولیه از دســت دادن حافظه را دارند، بســیار مفید 
است. روزانه حدود 60 هزار فکر از سر ما می گذرد. بسیاری از 
این افــکار می تواند برای افرادی که با پیری مواجه هســتند 
اثرات منفی داشته باشد. بنابراین هنر درمانی در سالمندان 
به ویــژه کمک کننــده به آنهاســت. دلیــل آن این اســت که 
وقتــی افــراد ســالخورده بــه یــک فعالیــت هنــری مشــغول 
هســتند، اغلــب کمتــر بــه مســائل منفــی و اضطــراب آور فکر 
می کنند. این حس بهزیســتی می تواند اضطراب و اســترس 

در سالمندان را به شدت کاهش دهد.

    تحریک شناختی
درگیــر شــدن در هنر درمانــی ســالمندان را به فکــر خالقیت و 
تقویت عملکرد شناختی می اندازد. روند یادگیری چیزهای 
جدید مانند مهارت هنــری جدید به تحریک فعالیت ســالم 
مغز کمــک می کنــد و ذهــن مــا را تیــز نگــه مــی دارد. برخی از 
کی از آن اســت که هنر ممکن است میزان  مطالعات حتی حا
پیشــرفت بیماری هــای حافظــه ماننــد بیمــاری آلزایمــر را 
کاهش دهد. برای ســالمندانی که با از دســت دادن حافظه 
زندگــی می کننــد، رونــد ایجــاد هنــر درمانــی در ســالمندان 

می تواند راهی برای برقراری ارتباط و بیان خود باشد.

درگیر شدن در هنر 
درمانی سالمندان 
قیت  را به فکر خال
و تقویت عملکرد 

شناختی 
وند  می اندازد. ر

یادگیری چیزهای 
جدید مانند 

مهارت هنری 
یک  جدید به تحر
فعالیت سالم مغز 

کمک می کند و 
ذهن ما را تیز نگه 

می دارد. 

هنـر و فعالیت هـای هنـری مدت هاسـت کـه یـک فرآینـد درمانـی محسـوب 
می شـود. خلـق یـک چیـز جدیـد، اسـتفاده از مـداد، رنـگ، قلمـو، آبرنـگ، 
گل رس یـا مـواد دیگـر می توانـد تجربـه ای رضایـت بخـش بـرای افـراد بـه 
همراه داشـته باشـد. برای سـالمندان، هنر درمانی می تواند به بازگرداندن عملکرد 
و احساسـات عمومـی بهزیسـتی کمـک کنـد.  عـاوه بـر اینکـه، بسـیاری از برنامه هـا 
در یـک فضـای اجتماعـی انجـام می شـود کـه بـه افـراد سـالخورده امـکان برقـراری 
از مهمتریـن مزایـای هنـر  بـا دیگـران را می دهـد. در ادامـه برخـی  ارتبـاط و روابـط 

درمانـی سـالمندان را آورده ایـم.  

     سالمت روان
هنر درمانی در ســالمندان ذهن، بدن و روح را درگیر می کند؛ 
عملکردهای شــناختی و حســی حرکتی را بهبود می بخشد، 
گاهی را تقویــت می کند، انعطاف پذیری  عزت نفس و خودآ
عاطفــی را پــرورش می دهــد و بینــش انگیزشــی را ترویــج 
می دهــد، مهارت هــای اجتماعــی را تقویت می کنــد، باعث 
برطرف شدن درگیری و کاهش پریشانی و پیشبرد تغییرات 

اجتماعی و زیست محیطی می شود.
کــه بــا   هنــر درمانــی در مراقبــت از حافظــه، بــرای افــرادی 
کاهش حافظه پیشــرفته زندگی می کنند، راهی اســت برای 
برقــراری ارتبــاط بــا ســالخوردگان و فرصتــی بــرای بهبــود 

درمان آنها.
 در مراقبــت و جلوگیــری از اختــالل حافظــه، هنــر درمانــی 
در ســالمندان می توانــد دارای اثــرات تحول گــرا باشــد. هنــر 
درمانــی بــا هــدف ارائــه فرصت هــای خالقانــه بــرای ابــراز 
احساســات و تجربیــات و تقویــت ارتبــاط با دیگــران، هدف 

بهبود زندگی برای افراد سالمند را تحقق می بخشد. 
یــک فــرد ســالمند کــه دیگــر نمی تواند بــه صورت منســجم 
بنویســد یــا حــرف بزنــد، ممکن اســت بتوانــد بــا اســتفاده از 
نقاشی منظور خود را بهتر بیان کند یا بخشی از گذشته خود 

را در یک تصویر نشان دهد. 
همچنین هنــر درمانی بــرای ســالمندان افزایــش اعتماد به 

نفس و پرورش تاب آوری عاطفی را به همراه دارد.    
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کــی از آن اســت کــه تشــویق کــودکان به  شــواهد حا
خالقیــت و تخیــل در ســال های اول زندگی بــه آنها 
کمک می کند تــا کاردان و خوش  فکر بار آمده و در بزرگســالی 
از عهــده  حــل مســائل و موانــع برآینــد. ســاختن  بتواننــد 
چیزهــای رویایــی و یــا نقاشــی کــردن چیزهایــی کــه فراتر از 
انتظــار اســت، بــه کــودکان کمــک می کنــد تــا راه حل هــای 
احتمالــی را بیاینــد و راه هــای مختلفــی را بــرای برخــورد بــا 
مشکالت پیدا کنند. ســاخت آثار هنری روشــی عالی و ایمن 
برای آموزش ایــن نکته به کودکان اســت که اشــتباه کردن 
امــری طبیعــی اســت و می توانــد آنــان را به یــک ایــده  کامال 
جدیــد ســوق دهــد. وقتی کــودک یــک تصویــر یا کاردســتی 
جدیــد درســت می کنــد، خــودش تصمیــم می گیــرد کــه چه 
کید بیشــتری  چیزی را کجا قرار دهد و روی کدام قســمت تا
داشته باشــد، این امر باعث توانمندســازی و تشویق کودک 
به استقالل و خودکفایی می شود. تحقیقات نشان می دهد 
که در فعالیت هایی همچون وصل کردن شکل ها یا ساخت 
مســائل  حــل  بــرای  بعدهــا  کــه  مغــز  از  قســمتی  الگوهــا، 
پیچیده تــری همچــون ریاضــی از آن اســتفاده می کنیــم، 

درگیر می شوند.

    آیا هنر واقعا ارزش تالش دارد؟
انجــام فعالیت هــای هنــری بــه ویــژه هنرهــای خالقانــه 
در کــودکان باعــث کاهــش چشــمگیر میــزان کورتیــزول که 
همان هورمون اســترس اســت می شــود؛ همچنین از ایجاد 
افســردگی و بیماری هــای مزمــن نیــز جلوگیــری می کنــد. 
پرداختــن کــودکان بــه فعالیت های هنــری خالقانــه ای که 
نیاز بــه ایده پــردازی و تخیــل دارد منتج به شــناخت هویت 
واقعــی، خودشناســی، تســهیل در بیــان عاطفــی، حســی، 
کثــر  منطقــی و افزایــش سیســتم ایمنــی بــدن می شــود. ا
کــودکان عاشــق رنگ آمیــزی، نقاشــی کــردن، چســباندن و 
ســاختن چیزهــای جدیــد هســتند، ایــن کار نــه تنها ســرگرم 
کننده اســت، بلکه فرصتی اســت برای ریخت و پاش کردن 
کثــر کــودکان پیــش دبســتانی  را فراهــم می کنــد کــه بــرای ا
جذاب است. نقاشــی کردن و رنگ آمیزی، همچنین باعث 
افزایــش چشــمگیر تمرکــز ذهنــی در کــودکان می شــود و آنها 

کمک هنر با 
کودکی 

خالق و شاد
کنیم بیت  تر  

کمک شــایانی در تصمیم گیری های زندگــی و کنترل حالت 
روحی شان در شرایط سخت می کند.

 به عنوان پدر و مــادر، انجام دادن کارهای هنــری و صنایع 
دســتی در خانــه می توانــد گاهــی یــک دردســر بزرگ بــه نظر 
گر وسط بازی حوصله  بچه ها سر برود و  برسد، به خصوص ا
شما را با خانه ای به هم ریخته تنها بگذارند. اما حتی زمانی 
که همه چیز طبق برنامه پیش نرود، انجام کارهای هنری، 

مزایای زیادی برای کودکان و خانواده هایشان دارد. 

    افزایش ارتباط بین سلول های مغزی
خالقیــت و ســاخت چیزهــای جدیــد می توانــد موجب رشــد 
جســمی، احساســی و روانــی مغــز شــود. مغــز نــوزاد از همــان 
بــدو تولــد، تمــام نورون هــا را دارد، امــا فقــط یــک چهــارم از 
ارتباط هــای بیــن آنهــا متصل شــده اســت. در طــول دوران 
نوزادی و کودکــی، زمانی که آنها شــروع به شــناخت دنیای 
اطــراف خــود می کننــد، میلیون هــا ارتبــاط بین ســلول های 
مغزی شــان ایجاد می شــود. ســه ســال اول زندگــی کودک، 
بهترین زمان بــرای افزایش ارتبــاط بین ســلول های مغزی 
کــه تحــت عنــوان »تکویــن سیناپســی«  اســت؛ فراینــدی 
شــناخته می شــود. تحقیقات نشــان داده اســت کــه کودک 
در این ســن، هــر چقــدر بیشــتر در محیط هــای خالقانــه قرار 
بگیــرد، بهتــر می توانــد ارتبــاط بیــن ســیناپس ها را افزایــش 
گــر از همان نــوزادی ایــن فرصــت را برای  دهــد. بنابرایــن، ا
کودک فراهم کنید که از خالقیتش اســتفاده کنــد، می تواند 
کمــک کند تــا تمــام ارتباط های بیــن قســمت های مختلف 
مغزی و جســمی کودک ایجاد شــده، شــخصیتش به خوبی 
شکل گرفته، و از ســالمت روحی برخوردار باشد. همچنین، 
مهارت های حرکتی ظریفی کــه در آینده برای فعالیت هایی 
همچون نوشــتن نیاز دارد، نیــز تقویت می شــود. همچنین 
پژوهش ها نشــان می دهد کــه فرایند یادگیــری موضوعاتی 
کــه همگــی  همچــون ریاضیــات، علــوم مختلــف و زبــان 
کی هســتند،  نیازمنــد ظرفیت های پیچیــده و خالقانــه ادرا
مشــابه فرایند یادگیــری و انجام فعالیت های هنریســت. در 
نتیجه می بینیم که انجام فعالیتهای هنری باعث پرورش 
کــی در مغــز انســان  ظرفیت هــای پیچیــده خالقانــه و ادرا
خصوصــا در کودکان شــده و در حل ســاد ه تر مســائل علمی و 

کاهش آالم روحی نیز به آنها یاری می رساند.

    تقویت مهارت های گفتاری
کودکان با ســاخت و ایجاد یک اثر هنری یــا حتی صحبت در 
مورد آن این فرصت را به دســت می آورند که لغاتی را در مورد 
رنگ ها، اشکال و اعمال مختلف بیان کنند و بیاموزد. وقتی 
کودکان به یک ســال می رســند، والدیــن می تواننــد فعالیت 
ســاده ای مانند مچالــه کردن یک تکــه کاغذ را انجــام دهند 
و آن را توپ بنامند. در مدارس ابتدایــی کودکان می توانند از 
کلمات توصیفی برای بحث و تبادل نظــر در خصوص آثاری 
که خودشــان آن را خلق کرده اند و یا حتی حســی که از دیدن 
آثار هنری با ســبک ها و اســتایل های مختلف پیــدا می کنند 

لذت بردن از هنر 
و موسیقی با 

کودکان، فرصتی 
عالی برای لذت 

بردن از یک 
تجربه مشترک 

و یادگیری با 
یکدیگر است. 

یادگیری با 
همدیگر به 

کمک  کودکتان 
می کند تا 

که  کند  احساس 
شما آنها را جدی 
ید. یعنی  می گیر
یافته اید  شما در

که آنها در 
هنگام بازی 

فقط وقتشان را 
تلف نمی کنند و 
چیزی از آن یاد 
می گیرند؛ این 

امر باعث افزایش 
اعتماد به نفس 
در آنها می شود

اســتفاده کننــد. در ایــن میــان کار بــا رنگ هــا بــه خصــوص 
رنگ هــای اولیــه ای چــون آبــی، زرد و رنگ هــای ثانویه ای 
چون ســبز، نارنجی و بنفش باعث شــاد کردن و تغییر حالت 
کن در آنهــا در زمــان نارحتــی می شــود. هنرهایی  روحــی ســا
همچون طراحی، نقاشــی و... همچنین به کــودک در ابراز و 
تخلیه حاالت روحی که عمدتا قابل بیان با کلمات نیستند، 
کمک شــایانی می دهد و در نتیجه کودک با کمــک گرفتن از 
هنر، به نوعــی خویشــتن درون و واقعی اش را ابــراز کرده و به 
آرامــش و تعــادل روحی همچــون صحبــت و همدلــی با یک 

مشاور یا دوست نزدیک می رسد.

    انجام کارهای خالقانه با کودک
لذت بردن از هنر و موســیقی با کــودکان، فرصتی عالی برای 
لــذت بــردن از یــک تجربــه مشــترک و یادگیــری بــا یکدیگــر 
اســت. یادگیــری بــا همدیگــر بــه کودکتــان کمــک می کنــد 
تا احســاس کند که شــما آنهــا را جــدی می گیرید. یعنی شــما 
دریافته ایــد که آنهــا در هنــگام بــازی فقــط وقتشــان را تلف 
نمی کنند و چیزی از آن یاد می گیرنــد؛ این امر باعث افزایش 
اعتماد به نفــس در آنهــا می شــود. محققان معتقدنــد برای 
کســب یک نتیجه مطلوب و ایده آل والدیــن باید فضای کار 
را بــرای بچه ها آماده کننــد؛ آنها باید برای کــودکان فضایی 
را مهیا کنید کــه در آن کودک بتواند آزاد باشــد و حتی کثیف 
گر هوا مناســب اســت اجــازه دهید، بچه ها  کاری کند، پس ا
گر نه فضای مناسب بدون مانع  در فضای باز نقاشی کنند، ا
و محدودیت برای ایشــان دســت و پا کنید. از ابراز ایده های 
کیــد بــر آنهــا خــودداری کنیــد و بــه فرزنــد خود  شــخصی و تا
نگویید چه چیزی را درست کند یا چگونه آن را درست کند. 
مثال به جــای گفتن رنگیــن کمــان، او را ترغیب بــه آزمایش 
با مخلوط کــردن رنگ ها با اســتفاده از انــواع مختلف قلمو و 

کاغذ کنید.
به طور خاص در مورد هنر صحبــت کنید، وقتی با فرزندتان 
در مــورد کارهــای هنــری صحبــت می کنیــد، ســعی کنید در 
نظرات خــود دقیق باشــید. به عنــوان مثال، به جــای ارائه 
تعارف عمومی یــا کلی، بگویید می بینــم از رنگ بنفش زیاد 
اســتفاده کردی. چرا بنفش رنــگ را انتخاب کــردی؟ برای 
کودکانی که شــاید هنوز نمی توانند احســاس خود را در قالب 
کلمــات بیــان کننــد، خــالق بــودن می توانــد راهــی را پیــش 
رویشــان قرار دهد تا بتواننــد آنچه را که در حــال حاضر برای 
آنها مهم است، نشان دهند. سعی کنید کودکتان را تشویق 
کنید تا تصمیمات خالقانه  خود را برای شــما توضیح دهید. 
مثال، از او ســوال کنید که خطی که در نقاشی اش کشیده اند 
به کجا می رود یا چرا آدمک توی نقاشی اش لبخند می زند. 
این تکنیــک، که »داربســت« نامیده می شــود، بــه کودکان 
کمــک می کنــد تــا احســاس کننــد کــه شــنیده می شــوند. از 
طرفی، این امکان را برای شــما فراهم می کنــد تا بفهمید که 
کوچولویتان ســعی دارد از طریق هنر چه چیزی را بیان کند. 
این لحظاِت با هم بودن، روشــی لذت  بخش برای پیوند با 

فرزندتان است.    
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نیاز انســان امروز به هنر از جمله نیازهایی اســت که 
زیــرا هــر  نــدارد  ل  اســتدال بــه احتجــاج و  احتیــاج 
انســانی، با هر ســطحی از فرهنگ، فکر و اندیشه  که دارد به 
این مساله واقف است. از زمانی که انسان را می شناسیم به 
همان میزان هنر را در کنار آن می بینیم. بشــر در طول تاریخ 
حیــات اجتماعی اش هیــچ وقت بــدون هنر زندگــی نکرده و 
هنر از آغاز زندگی تا به امــروز همچنان با او، همزاد و همراه او 

بوده است.

    تاثیر هنر بر بهبود عملکرد مغز
افزایــش  بــا  را  مغــز  عملکــرد  هنــری  فعالیت هــای  انجــام 
الگوهــای امــواج مغــزی و سیســتم عصبــی تــا حــد قابــل 
توجهــی بــاال می بــرد. انجــام هــر فعالیــت هنــری همچــون 
کــردن و  دیــدن و شــنیدن آثــار هنــری و باالخــص نقاشــی 
نواختــن موســیقی، باعــث گســترش سیســتم عصبی شــده 
کــه خــود عامــل بــاال رفتــن مهارت هــای زندگــی، خالقیت و 
تعادل احساســی و روحــی در افراد می شــود. براســاس نتایج 
تحقیقات، زمانیکه فرد به یک اثر هنری خوب نگاه می کند 
یــا آن را می شــنود، نورون هــای عصبی مشــابه آنچــه که در 
هنرمنــد حیــن ایجاد اثــر تحریــک و منبــع الهــام او بوده اند، 
در بیننــده یا شــنونده نیز تحریک می شــوند. بــه کالم دیگر، 
کــی هنرمند بــه طریقــی مشــابه و تا حد  تجربــه ذهنــی و ادرا
قابل تاملــی در مخاطــب اثر هنــری نیــز بازآفرینی می شــود. 
کنــش تــوام بــا  از ســوی دیگــر روانشناســان معتقدنــد کــه وا
تحســین عمیق مخاطــب در مواجهه با یک شــاهکار هنری 
اثرات بســیار مثبتی بر ســالمت فیزیکی و روحی اش داشته و 
در او حس امید و تحقــق آرزوها و اهــداف را تقویت می کند. 
زمانیکــه مخاطب بــه یک اثــر نقاشــی زیبــا چــه بازنمایانگر 
یا انتزاعــی نگاه می کنــد، قســمت هایی از مغز کــه مربوط به 
حس لذت هستند، قویا تحریک می شــوند. در یک تحقیق 
عصب شناسی به شرکت کنندگان ســی نقاشی از هنرمندان 
برجسته نشان داده شد و مشــاهده شد که در اسکن مغز این 
افراد گردش خون در نقاطی که مربوط به لذت بردن؛ لذتی 
همپایه نگریستن عاشق به معشوق است، حدودا ده درصد 

افزایش یافته بود.

    هنر راهی برای درمان بیماری
هنر، ذاتا ارتباطی خاص با انســان ها دارد، نوعی رســتگاری 
کــه انســان را از خواســتن یعنــی نوعــی درد و رنــج، آزادی 
می بخشــد. انســان به طور غریــزی برای بقــاء خود بــا انواع 
دردهــا و عوامــل منفی زندگــی مبــارزه می کنند و هنــر ابزاری 
مناســب بــرای غلبــه بــر مشــکالت اســت، راهــکاری بــرای 
کاهش مشــکالت روحی و روانی که به انســان کمک می کند 
تــا بــا وجــود تمــام موانــع و بحران هــا از زندگــی لــذت ببــرد. 
کــه حضــور هنــر در زندگــی  گویــای آن هســتند  پژوهش هــا 
بشــر امروزی نقشــی حیاتــی در حوزه  روانشناســی و ســالمت 
روح و جســم دارد. هنــر درمانــی چــه بــه صــورت تجربــی و 
چه بــه صــورت حرفــه ای و تخصصــی در بســیاری از جوامع 

تالش برای خلق 
بهتر زندگی 

به عنــوان یک الگــو و معیــار تحقــق و مورد اجــرا قــرار گرفته 
اســت. کورتیــزول یــا همــان هورمــون اســترس، به ســادگی 
می تواند عامل بســیاری از مشــکالت روحی و جسمی در فرد 
باشــد. پرداختن به هنر و انجــام فعالیت هایی کــه مرتبط با 
هنر اســت تاثیر چشــمگیری در کاهش میزان ایــن هورمون 
در بدن فــرد و در نتیجــه کاهش احتمــال ایجاد افســردگی و 

درمان بیماری های مزمن دارد. 
براســاس نتایخ تحقیقی که روی افراد بیــن هجده تا پنجاه 
و نــه ســال انجــام شــده اســت، انجــام فعالیت هــای هنری 
گل رس باعــث شــد تــا  بــا قلم هــای مارکــر، مــداد، و حتــی 
هفتاد و پنــج درصد میــزان هورمــون کورتیــزول آنها کاهش 
پیــدا کنــد. محققــان دریافتند کــه ارتبــاط مســتقیمی میان 
میزان کاهــش هورمــون کورتیــزول در حین فعالیــت هنری 
و ســن افراد وجــود دارد. در این خصوص، جوانــان برخالف 
بزرگســاالن که راه های مقابله با اســترس را براســاس تجربه 
گرفته اند، در راه کشف و شــهود خود برای کاهش  بیشــتر فرا
اســترس؛ هنــر را محمل بســیار مناســبی بــرای آرام ســاختن 
تشــویش ها و نامالیمــات روحــی خــود می یابنــد. همچنین 
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کاهش اســترس چــه در 
افرادی بدون ســابقه هنری و چه در افراد با پیشــینه هنری 
تقریبــا یکســان اســت. ایــن امر مویــد ایــن نکته مهم اســت 
که بــرای کاهش اســترس و آشــفتگی روحی الزم نیســت فرد 
هنرمند حرفه ای باشــد، بلکه می تواند تنها با عمل خالقانه 
هنــری و بــدون نگرانی در مــورد ارزش هــا و نتایــج خلق یک 
کادمیک هنرهای بصــری تا حد قابل  اثر زیبایی شناســی و آ
توجهی میزان اســترس خود را کاهش دهد. بــه بیان دیگر، 
چیزی که در اینجا اهمیت دارد استعداد هنری نیست بلکه 
ابراز آن چیزی اســت که در آن لحظه احســاس می شود یا به 

ذهن متبادر می گردد.

    نقش و اهمیت هنر در زندگی
زندگی بدون هنر بســیار بی روح و کســل کننده اســت. نقش 
هنر در زندگی این اســت که بــه مردم امید و نشــاط می دهد. 
کار دیگــر هنــر ایــن اســت کــه دوســت داشــتن زندگــی را بــه 
انســان می فهمانــد و زندگی بــا صفا را بــه او نشــان می دهد. 
هنــر پدیــده ای اســت کــه از دیربــاز نقشــی به ســزا در زندگــی 
ع چنان بوده که بسیاری از  انســان داشــته و تاثیر این موضو
صاحب نظران و اندیشــمندان در ادیان و مکاتب مختلف از 
آن به عنوان وسیله ای کارآمد و موثر در جهت ترویج و تبلیغ 
اندیشــه ها و رفتار مورد نظر خود اســتفاده کرده انــد. از منظر 
بسیاری از صاحبنظران انجام فعالیت های هنری می تواند 
به افــراد کمک کنــد تا بازگشــتی بــه دنیــای کــودک درون و 
تجربه همان احســاس کودکی را کســب کنند، حالتی که در 

آن بدون واهمه از مورد انتقاد قرار گرفتن عمل کنند.

    ثمره ورود به دنیای هنر
هنــر از قدیمی تریــن و موثرتریــن پدیده هــای زندگــی فردی 
و اجتماعی انســان اســت؛ تا جایی که هیچ وســیله  یا روشی 

را در زندگــی بشــری نمی تــوان پیدا کرد کــه هنر بــه نوعی در 
آن نفوذ نکــرده باشــد. حاصل عجیــن و همراه شــدن با هنر 
ایجــاد آرامــش و تقویــت روحیــه اســت؛ امــا بــرای ایــن هــم 
جــواری و همراهــی نیــازی بــه هنرمنــد شــدن نیســت، پس 
همــه می توانند بدون آنکــه هنرمند باشــند یا از هنر سرشــته 
داشته باشــند در گلســتان هنر قدم بزنند، از زیبایی های آن 
بهرمند شــوند، از انرژی مثبت و تاثیرگــذار آن آرامش بگیرند 
و برای ارتقاء آن و روحیه و درون خــود زیبایی های زندگی و 
دنیا را ببینند. مشاهده آثار هنری، عالوه بر افزایش عملکرد 
مغز، به طور قابل توجهی در کاهش اســترس نیز موثر است. 
تحقیقات نشــان می دهد کــه هنرمنــدان کمتــر از دیگران از 
تنهایــی و افســردگی رنج می برنــد. هنرمنــدان، بــه ویژه آن 
غ هنری رســیده اند، معموال دو برابر بیشــتر از  گروه که بــه بلو
دیگران میل به شــرکت در کارهای داوطلبانه و عام المنفعه 
دارنــد. انجــام فعالیت هنــری باعــث ایجاد حس شــادابی، 
امیــد بــه زندگــی، عــزت نفــس، اعتمــاد بنفــس و افزایــش 

عملکرد مغز برای یادگیری کارها و علوم جدید می شود.

    خلق یک اثر هنری
آرامــش نیرویــی اســت کــه تمامــی انســان ها در زندگــی بــه 
کــس بــه طریقــی آن را بــه دســت  دنبالــش هســتند و هــر 
می آورد؛ برخی بــا کارکردن، بعضی با مهمانــی رفتن، انجام 
فعالیت هــای ورزشــی، درد دل کــردن بــا دیگــران، مهمــان 
گر با هدف کسب  دعوت کردن و… اما اســتفاده از هنر حتی ا
آرامش روحی و روانی باشــد، بر ابعاد مختلفی از جسم و روح 
فرد اثرگذار اســت. به طور کلــی زمانی که فرد غــرق در انجام 
یک کار هنری است، حس تعلیق ذهنی در او ایجاد می شود 
که احساســی مشــابه پرنــده ای اســت که بــا حالت بــی  وزن 
در هوا معلــق اســت. تجربه چنیــن حالتــی در واقع بــه علت 
گاهی از گذر زمان و مکان، اتفــاق می افتد. در نتیجه بعد  ناآ
از انجام فعالیت هنری، ذهن شخص تا مدتی حالتی بسیار 
سبک و خالی شــده؛ مشــابه با اثرات مراقبه طوالنی و عمیق 
از افکار ناخواســته و غیــر ضــروری دارد. در واقع بــا انجام هر 
عمل خالقانه هنری فرد به ذهن و روح خود زمانی شخصی 
و اختصاصــی، بــه دور از درگیری هــای روزانــه و مرتبــط بــا 
کــه از ملزومــات  دیگــران، در تنهایــی خلســه وار می دهــد 
رســیدن به آرامش ذهنی اســت. انجام فعالیت های هنری 
ولــو در ســطح ابتدایــی بــه فــرد کمــک می کنــد تــا احســاس 
مثبــت و منفــی چــون شــادی، خشــم، عصبانیــت، عشــق، 
نفــرت، مبارزه، انتقــام و... را آســانتر بــروز دهد و بــه عبارتی 
بهتــر تخلیــه هیجانی شــود. تخلیــه هیجانی به فــرد کمک 
خواهد کــرد تــا از نظر روحی ســبک شــده و به حالــت آرامش 
کــه می توانــد باعــث خلــق یــک  و صبــوری برســد؛ حالتــی 
اثــر هنــری بی نظیر شــود. اثــر هنــری مانــدگار که نــه فقط بر 
پدیدآورنــده اش اثرگــذارده بلکــه می توانــد بــر دیگــر افــراد 
گاهی  جامعه نیــز تأثیــر بگــذارد و جامعه را به ســوی رشــد و آ

بخشی سوق دهد.    

زندگی بدون هنر 
وح  بسیار بی ر
کننده  کسل  و 

است. نقش هنر 
در زندگی این 

که به مردم  است 
امید و نشاط 
کار  می دهد. 
دیگر هنر این 

که دوست  است 
داشتن زندگی 

را به انسان 
می فهماند و 

زندگی با صفا 
را به او نشان 
می دهد. هنر 

پدیده ای است 
که از دیرباز 

نقشی به سزا در 
زندگی انسان 

داشته و تاثیر این 
موضوع چنان 

که بسیاری  بوده 
از صاحب نظران 
و اندیشمندان در 

ادیان و مکاتب 
مختلف از آن به 
عنوان وسیله ای 
کارآمد و موثر در 

ویج و  جهت تر
تبلیغ اندیشه ها 
و رفتار مورد نظر 

خود استفاده 
کرده اند

اگر هنر نبود، حقیقت ما را میکشت
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ایجــاد یــک جامعــه مــدرن اجتماعــی نیازمنــد مولفه هــای مختلفــی اســت. یکــی از 
اقدامات بسیار ماثر و اولیه، هدفمند سازی آموزش فرزندان است؛ پرورش نوجوانانی 
ک  با ذهنی خالق، جستجوگر، برخوردار از حرمت نفس، مولد، برخوردار از قریحه، ذوق و ادرا
زیبایی  شناســی. شــواهد نشــان می دهــد نوجوانانی که شخصیت شــان بــا هنــر و ارزش های 

زیبایی شناسی تغذیه می شود افرادی توسعه دهند، حرفه ای و موفق  هستند.

    نتایج اولیه آموزش هنر
نوجوانی کــه آموزش هنــر می بینــد، نتیجه فعالیــت هنری خــود را مشــاهده می کنــد و آن را با 
ک می گذارد. ایــن تکاپــو و تعامل اولیــن عامل ایجــاد احســاس موفقیت  همســاالن به اشــترا
و رضایــت از خود، عــزت نفــس و حرمــت ذات در او خواهد بــود. نوجوانی که قادر اســت حرف 
و احســاس خود را از طریــق هنر بیان کنــد، می توانــد ویژگی های ســالم شــخصیتی خویش را 

پرورش دهد، در زندگی و تعامالت اجتماعی شرکت کند و فعال و سودمند باشد.

    جایگاه هنر در نظام آموزشی
گنجانــدن آمــوزش هنــر در نظــام آموزشــی بــا این هــدف اســت کــه نوجــوان از طریــق تجربه 
ملموس، با خلــق آثار هنــری، فرآیندهای عاطفــی و ذهنی اش را پــرورش داده و شــکوفا کند. 
استفاده از هنر و قالب های هنری، مناســب ترین روش بازنمایی تجربه های غنی از احساس 

هنر و نوجوانی
آینده پنجره ای به 

و عواطف انســانی اســت. شــناختی که در آشــنایی بــا هنرها 
و میــراث فرهنگــی در انســان ایجــاد می شــود، زمینه  ســاز 
نگهبانی، بازآفرینی و اشاعه  خالقیت هنری و هویت  بخشی 
به فــرد در جامعه اســت. با توجه بــه اهمیت فرهنــگ و هنر، 
نقشی که این دو مقوله در استقالل، خودکفایی و عزت نفس 
کارآمدتریــن  ایفــا می کنــد، تلفیــق ایــن دو مقولــه از جملــه 

امکان ها در امر آموزش و پرورش به شمار می رود. 
همانگونــه کــه آمــوزش  و پــرورش، خــود بــه عنــوان هــدف 
کالن بشــری، در جهــت پرورش بشــر و بــه منظور اســتفاده از 
بهترین شــیوه ها شــناخته شــده اســت، راه های رســیدن به 
ایــن هــدف کالن نیــز، بــا پالن گذاری هــا و مشــخص  شــدن 
اهداف کوچک تــر به منظور رســیدن به هدف هــای نهایی، 
طبقه بنــدی شــده  اســت. یکــی از بخش هــای پرورشــی، 
پرورش هنــری اســت کــه بــرای نوجوانــان می توانــد در این 
موارد ترتیب شوند؛ فعالیت در فضای آزادانه، رشد خالقیت، 
تقویــت حس ها، پــرورش هوش و تفکــر و پرورش اســتعداد. 
همه این موارد ارتباط مســتقیمی با حواس شــش گانه دارد. 
حواس شــش گانه یکــی از مبانی پذیرفتــه شــده در یادگیری 
اســت. زمانی کــه نوجــوان بدانــد چگونــه و چطــور از حواس 
شــش گانه خــود اســتفاده کنــد ، بهتــر می تواند بــه متن های 
درســی بپــردازد و مراحل یادگیــری را بپیماید و مناســب ترین 
راه پرورش حواس شش گانه، آموختن و انجام فعالیت های 

هنری است.

    ارتباط هنر با زندگی و جامعه پذیری
به شــکل کلی زندگی فرایند ســازگاری با شــرایطی کــه فرد در 
آن قرار دارد. سازگاری به خودی خود فرایندی دوگانه است 
و این واقعیــت را در بــر می گیرد کــه نوجوان طی یــک تحول 
مــداوم و مســتمر، تغییــرات بیولوژیکــی، ذهنــی، اجتماعــی 
و عاطفــی را در درون خــود می پذیــرد؛ ســپس مطابــق با این 
تغییرات رفتارهــا و نگرش هایــش را به نمایش می گــذارد و از 
طــرف دیگر پیوندهــای مثبتی بــا افــراد پیرامون خــود برقرار 
می کند. ورود هنر به زندگی نوجوان، زندگی شسته و رفته ای 
بــرای او فراهم می آورد، همچنین امکان زیســتن با اشــتیاق 
و آزاد را برای او میســر می ســازد. تجربه نشــان داده آموزش و 
فعالیت هنری بر همه زمینه های توسعه فردی اثرگذار است 
و نوجوانــان در ایــن عرصــه می آموزنــد کــه چگونه بســته به 
سطح رشد و توســعه، ایده های خود را بیان کنند و مفاهیمی 
که یاد می گیرند را به اشــکال هنری تبدیــل کنند. مهم ترین 
کارکردها و اثرات ماندگار هنر بر زندگــی نوجوانان را می توان؛ 
کســب ســواد فرهنگی، ایجاد شــوق و نشــاط، پرورش، درک 
و بیان احساســات، معانــی و ابراز وجــود به زبان هنــر، ایجاد 
ذوق زیبایی شناســی، توان خیال پردازی، افزایش خالقیت 
و در نهایــت، دســت یابی بــه بصیــرت فرهنگی عنــوان کرد. 
نوجوانــان بــا مشــارکت در فعالیت هــای مختلــف هنــری، 
مهارت هــای اجتماعی ، عزت نفــس و اعتماد بــه نفس خود 
را پــرورش می دهنــد. شــرکت در کارهــای گروهــی از طریــق 
فعالیت هــای هنری بــه نوجوانان امکان می دهــد چیزی به 

نام همیاری را یاد بگیرد و با مفهوم اجتماعی آشنا شود.    

حمیده انصاری

در بخـش فرهنـگ و ادب ایـن شـماره از مجلـه مهرومـاه؛ از چنـد و چـون و 
پشـت پرده هـای حادثـه ای کـه فیلـم »روز صفـر« آن را روایـت می کنـد مطالبی 
می خوانیـد. همچنیـن نقـدر و بررسـی کتـاب  داسـتانی »قـم رو بیشـتر دوسـت 
ن 

ٓ
داری یا نیویورک؟« آورده شده است. در ادامه معرفی سه کتاب درباره قرا

و نهـج البالغـه و نقد دو کتاب »رهگذر پرآشـوب« و »چمدان های بـاز« را برای 
کرده ایم. شـما آمـاده 
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کالم جاودانه
آدمکش حرفه ای
چمدان های باز
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فرهنگوادب

    بازی های درخشان
فیلم روز صفــر، اولین فیلم ســعید ملکان در مقــام کارگــردان، ازلحاظ ســاختار و ابعاد 
فنی کامل و بی نقص اســت. بازی درخشــان امیر جدیدی و ساعد ســهیلی که پیش ازاین نیز 
توانایی های خود را به اثبات رســانده بودند، نقطه قوت بزرگی برای فیلم اســت. شاید بتوان 
تنها نقطه ضعف فیلم را نبود درام دانســت و اینکه ماجرای دســتگیری ریگی چیزی است که 
همگان از آن اطــالع دارند و فیلم به لحاظ روایت، چیزی بیشــتر از اطالعــات خبری به بیننده 

نمی دهد.

    نفسگیر و جذاب
همه آن چیزی را که یک فیلم جاسوســی و سیاســی بــا ته مایه های جنایی می خواهــد، دارد. 
یک تریلر نفســگیر و جذاب که می تواند هر بیننــده ای را میخکوب کند. داســتان عبدالمالک 
ریگی، این بار از زاویه ای متفاوت به تصویر کشیده شــده و به نظر می رسد که سعید ملکان در 

نخستین تجربه کاری خود، گام مثبتی برداشته است.

    ریتم مناسب
فیلم روز صفر، یک تریلر به ســبک ســری فیلم های »ماموریت غیرممکن« است؛ اشکالی هم 
که سینمای ایران پر شده از آثار کمدی ســخیف و آثار اجتماعی تلخ. درواقع، جای  ندارد، چرا
آثار حادثــه ای خالی اســت و »روز صفــر« می توانــد گام خوبی برای شــروع این ژانر یا دســت کم 
احیــای آثــار حادثــه ای باشــد. فیلــم، از فیلمنامــه درســتی بهــره می بــرد و بــه دام شــعارزدگی 
گر را تا انتها با خودش  نمی افتد. ساختار خوبی دارد و با ریتم متناسب با این گونه از آثار، تماشا
همراه می کند. معموال نوشــتن فیلمنامه بر اســاس وقایع سیاسی، کاری دشــوار است؛ چرا که 
وفــادار بودن بــه مســتندات تاریخی، دســت نویســنده را می بنــدد و اینجــا فیلمنامه نویســان 
موفق می شوند ضمن خلق یک درام سیاسی/جاسوســی، روایتی جذاب و دیدنی ارائه دهند. 

وز صفر ر
عوامل اجرای فیلم هم درســت سر جای خودشــان هستند؛ 
مثــل فیلمبــرداری و تدویــن. هرچنــد بــه ســطح آثــاری مثل 
»جیمزبانــد« یــا »ماموریــت غیرممکــن« نمی رســد امــا بــرای 
گران عام هم  ســینمای ایران، اثری قابل دفاع اســت. تماشا

یقینا از این فیلم لذت خواهند برد.

    تعلیقی که نیست
قرار است یک تریلر سیاسی محافظه کار به سبک نمونه های 
آمریکایی باشد، اما الگوبرداری هایش ناپخته است: نریشن 
در بســیاری از موارد، توضیــح اضافه می دهــد و چیزی به جز 
آنچــه پیش تر دیده ایــم منتقل نمی کند؛ شــخصیت پردازی 
ریگی، تخت اســت و هیچ حرکت ویژه ای از او نمی بینیم که 
تقابل قهرمان فیلم با او را پیچیده و جدی جلوه دهد. تالش 
کتر اصلی، تحمیلی است  برای اشاره به زندگی شــخصی کارا
و ابعاد پیچیده تری از او را فاش نمی کند؛ و درنهایت، تعلیق 
فیلم روز صفــر بر پایــه احتمــال وقوع حادثــه ای بنا شــده که 

می دانیم در واقعیت اتفاق نیفتاده است.

    فرجام مشخص
اولین فیلم ملکان در مقام کارگردان، اثری قابل توجه است. 
این تریلر سیاسی، که پس از »شبی که ماه کامل شد« دومین 
فیلــم راجع بــه عبدالمالــک ریگــی اســت، کارگردانــی خوبی 
دارد. مســأله اصلی فیلم، عــدم شــخصیت پردازی و تعلیقی 
اســت که برای مخاطب ایرانی کارساز نیســت؛ در تریلرهای 
سیاســی، تعلیق باید مخاطب را تا انتها نــگاه دارد. مخاطب 
ایرانی چون از فرجام شــخصیت این تروریســت اطــالع دارد، 
درگیر این تعلیق نمی شــود. بــازی خوب امیر جدیــدی هم از 

نقاط قوت فیلم است.

    شخصیت هایی که ظریف نیستند
ســعید ملکان تالش کرده اســت در نخســتین ســاخته اش در 
مقام کارگردان اجرایی اســتاندارد داشته باشــد؛ هدفی که تا 
حــد قابل قبولی محقق شــده. بااین حال، ســاخت یک تریلر 

فیلمی که دستگیری یک تروریست
را به تصویر کشید

بـا  امنیتـی  یـک مامـور  گریـز نفس گیـر  و  تعقیـب  فیلـم »روز صفـر« ماجـرای 
نقش آفرینـی امیـر جدیـدی برای بـه دام انداختن عبدالمالک ریگـی را روایت 
می کنـد؛ تماشـاگر بـرای انجـام ایـن ماموریت با جدیـدی همراه می شـود؛ از 
اروپـا تـا پاکسـتان، افغانسـتان و درنهایـت ایـران. روز صفـر بـه کارگردانـی سـعید ملکان  
و بازیگـری امیـر جدیـدی، سـاعد سـهیلی، ینـا شـفیعی، تینـو صالحـی، محمـد رضـا 
ملکـی، مهـدی قربانی، رضـا خدادادبیگی، ابوالفضل صفاری و محمدعلی راجپوت 
مدتـی اسـت در سـینماها اکـران شـده اسـت. این فیلـم را در اکـران آناین نیز می توانید 

ببینیـد. در ادامـه نظـرات منتقدیـن نسـبت بـه ایـن اثـر را می خوانیـم.  

سیاســی-امنیتی جــذاب، نیازمنــد فیلمنامــه ای پیچیــده و 
پرجزئیات است؛ اما فیلمنامه فیلم روز صفر، نوشته مشترک 
ملکان و بهــرام توکلــی، انــگار با بی حوصلگی نوشــته شــده. 
از عملیــات اطالعاتــی، جزئیــات محــدودی ارائه می شــود و 
هم چنین درباره گروه ریگی و اهداف و عملیات های پیشین 
کتفا شده اســت. از همین روست که پرداخت  به مختصری ا
شــخصیت های قهرمــان و ضدقهرمــان، ظرافــت چندانــی 
ندارد. ســاعد ســهیلی هم مشــخصا انتخاب نامناسبی برای 
کتر می افزاید.  ایفای نقش ریگی است و بر مشکالت این کارا
کشــن ایرانــی،  درمجمــوع امــا »روز صفــر« در مقیــاس یــک ا

فیلمی معمولی و قابل تماشا است.    

......
یلر  کارگردان، اثری قابل توجه است. این تر اولین فیلم ملکان در مقام 

کامل شد« دومین فیلم راجع به  که ماه  که پس از »شبی  سیاسی، 
کارگردانی خوبی دارد. مسأله اصلی فیلم، عدم  یگی است،  عبدالمالک ر

کارساز نیست؛ در  که برای مخاطب ایرانی  شخصیت پردازی و تعلیقی است 
یلرهای سیاسی، تعلیق باید مخاطب را تا انتها نگاه دارد. مخاطب ایرانی  تر

یست اطالع دارد، درگیر این تعلیق نمی شود ور چون از فرجام شخصیت این تر
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عبدالمالک ریگی با 12 ســال ســن به افغانســتان رفت، همه زندگی او کشت و کشتار 
بود و ایــن کشــتار را برای خــود مقــدس می دانســت. ریگــی تعریــف می کرد »مــا را در 
کــوه قــل  کــوه در بــرف زمســتان تــا انتهــای  بشــکه های 220 لیتــری می انداختنــد و از ســر 
می دادند«. خوب، معلوم اســت از این فضا چه کســی بیرون می آید. کســی بیــرون می آید که 

چنین سابقه آدمکشی داشته باشد.
ریگی اولیــن کارش را با گروگانگیری شــروع کــرد و کم کم تبدیــل به یک گروه ســازمان یافته 
کستان به اقدامات ضدانسانی  شــدند، رفته رفته نیز انگیزه مذهبی پیدا کردند و با ورود به پا
دســت زدند. از ســفارت آمریکا در اســالم آباد با ریگــی ارتباط می گیرنــد و از آنجــا می خواهند با 
آمریکایی ها همکاری کنند. آمریکایی ها نیز خودشان می خواستند که با او کیسی کار کنند و 

به قدرت او اعتقادی نداشتند بلکه مقطعی می خواستند از او استفاده کنند.
ج از کشــور اســت بخواهی مقابله کنی کار ســخت  وقتی با گروه تروریســتی که پایگاهش خار
که کشــور مقابل بایــد همــکاری کند، کــه در این مــورد بســیاری از کشــور ها با ما  می شــود چرا
همکاری نکردند یا توان همکاری را نداشــتند و یا نمی خواســتند کار کنند. مرز ها را نمی شــود 
بســت و باید روابط دوســویه وجود داشــته باشــد لــذا مرز هــا را امن کردیــم و به ســراغ کار های 

اطالعاتی رفتیم. 
هدف ما در کار های اطالعاتی این است که کمترین آسیب را مردم غیرنظامی بکشند. وقتی 
قرار بــود مالــک از دوبی بــه قرقیزســتان بــرود همــان روز مطلع شــدیم کــه نماینــده آمریکا در 
افغانستان وارد قرقیزستان شده که با دســتگیری مالک او بدون هیچ تماس و دیدار با کسی 

آدمکش حرفه ای

قرقیزستان را ترک کرد.
همســایه  کشــور های  از  بســیاری  از  ریگــی  بحــث  در 
خواســتیم کــه کمک کننــد، یــا بهانــه آوردنــد یا نخواســتند 
که کمــک کنند، بــه هــر حــال خوشــحال بودند کــه گروهی 
در مقابــل ایــران اقــدام تروریســتی می کننــد، امــا بــا تجربــه 
خود عملیــات پیچیده ای را ســاماندهی کردیــم و در نهایت 
کــه در  کشــور بــه زمیــن نشــاندیم  عبدالمالــک ریگــی را در 
تاریخ عملیات های هوایی بی ســابقه بود. اساســًا نشــاندن 
هواپیمای مسافربری کار ســختی است و احتمال می دادیم 
که خلبــان بــه زمیــن ننشــیند، لذا یــک کار بســیار ســختی را 

انجام دادیم.
فــردی را دســتگیر کــرده بودیــم که یــک آدمکــش حرفه ای 
بود، ســربریدن بــرای او یــک تفریح شــده بــود، اما بایــد با او 
صحبــت می کردیــم، من یــک راه بلــد بودم کــه بــا او بتوانم 
صحبــت کنــم و آن ایــن بــود کــه او را بــه زندگی عــادی اش 
برگردانــم. مالــک ریگــی موقــع دســتگیری شــروع بــه گریــه 
کردن کرد، در یک جلســه به او گفتم تو هم مثل ما هســتی. 
ما هم مســلمان هســتیم و تو هــم مســلمانی، اما تو مــدام در 
بیابان هــا آواره بــودی و می خواهم تو را از آوارگــی دربیاورم و 

او بالفاصله گریه کرد.
خیلــی وقت ها مالــک ریگــی را پیــدا می کردیــم و تلفنــی با او 
صحبت می کردیــم تــا او را آرام کنیم که دیگر آدم نکشــد. ما 
از هر روشی اســتفاده می کردیم که آدم نکشد. برای او جالب 
بود که پــس از دســتگیری کســی در مقابل او قرار داشــت که 

قباًل با او تلفنی صحبت کرده بود.

مسئول اصلی پرونده دستگیری عبدالمالک ریگی 
ناگفته هایی را توضیح داد 

پنجم اسنفد سال ۱۳۹۴ مسئول اصلی پرونده دستگیری ریگی در نشستی 
از  ناگفته هایـی  بـه ذکـر  وزارت اطاعـات  بـا اصحـاب رسـانه در سـاختمان 
اظهـارات و دسـتگیری عبدالمالـک ریگـی تروریسـت معـروف پرداخـت کـه به 
نظـر می رسـد در سـاخت فیلـم روز صفـر بـه کمـک بهـرام توکلـی و ملـکان آمـده اسـت. 

گزیـده ای از آن را بـه نقـل از تسـنیم می خوانیـم  

مالــک انســان خودشــیفته ای بــود می گفــت: باهوشــترین 
روحانی اهل ســنت هســتم. او اعتقاد داشت که شــیعه کافر 
اســت و مســلمان نیســت، اما با صحبت هایی که مــا کردیم 
در نهایت قبول کرد که اشــتباه می کند. ما اطالعاتی از ریگی 
نمی خواســتیم، ما از او می خواستیم استفاده کنیم تا عبرتی 
برای کســانی باشــد که قصــد ورود بــه ایــن عرصــه را دارند. 
فیلم هایــش را بــرای همگروه هایــش فرســتادیم کــه بــرای 

برخی تأثیر داشت و برای برخی بی تأثیر بود.
گر قرار  ادعا کردنــد که ریگی با آمپــول صحبت کرده اســت، ا
بود با آمپول کســی صحبت کند کــه اآلن در گوانتانامو همه 
باید صحبت می کردند. ما ســبک اخــالق اســالمی را در برابر 
تروریســت ها اجرا می کنیم و چنین ســبکی هیچ کجای دنیا 

رایج نیست.
مالک ریگی آن قدر منفعت طلب بــود که حتی برادر نوجوان 
خود را بــه عملیات هــای انتحاری فرســتاده بود تا تشــویقی 
او در درگیری هــای  بــرادران  باشــد. همــه  بــرای دیگــران 
افغانســتان کشــته شــدند، مــا فیلم هایــی از جنایــت مالــک 

داریم که نمی توانیم پخش کنیم.
 تمــام کســانی کــه در گــروه ریگــی بودنــد یــا فامیل اصلــی او 
بودند، متأسفانه کشــته شــدند، گروه او ضعیف شده است. 
4 ماه شــبانه روز بعد از دســتگیری ریگــی با او زندگــی کردم، 
به هرحــال وقتی مــوردی را دســتگیر می کنیــم خودمان هم 
به نوعــی دســتگیر شــده ایم و بایــد بــا آن هــا زندگــی کنیم؛ و 
حتی خیلی وقت ها بــه او تلفن دادیم و گفتیــم که با مادرت 

صحبت کن و او از این کار های ما تعجب می کرد.    

مالک 
یگی آن قدر  ر

منفعت طلب 
که حتی برادر  بود 

نوجوان خود را 
به عملیات های 

انتحاری فرستاده 
بود تا تشویقی 

برای دیگران 
باشد. همه 
برادران او در 

درگیری های 
کشته  افغانستان 

شدند
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از خاورمیانه
که برگشتم   
دیوانه شدم

داستانی کوتاه از کتاب 
»قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟« 

باخودممیگویمامکانندارددرآمریکابــرومدکتر.اینفکررا
بایــدازکلهامخــارجکنــم.ســرمرااززیرپتــوبیرونمــیآورمتا
خنکاینســیمماهمــارسبهصورتــمبخــورد.لــرزممیگیــردودوباره
میرومزیــرپتوتاالبهالیرطوبتوبخاردســتگاهبخورنفسبکشــم.
گریکدرصدهمقرار چندبارســرفهمیکنموباخودممیگویمحتیا
باشــددکتــربــرومکجــارابلــدم؟شــشماهبیشــترنیســتکــهاینجــا

آمدهام.
سعیمیکنمحواسمراازســرماخوردگیوگلودردپرتکنموخودمرا
گراممشــغولکنم.دخترخالههاودخترعمهها باعکسهایاینســتا
و دورهمــی عکسهــای و میبینــم را قدیمــیام دوســتهای و
میهمانیهــاوجشــنتولدهایشــانرا.وقتــیدقــتمیکنــممیبینم
گر همگــیبینیهایظریــفوبقاعــدهدارند،کــهدربعضیهایشــانا
دقیــقشــویجــایعمــلجراحــیمشــخصاســتودربعضــیدیگر
بســیاردقیقوبیعیبدرآمده.تویذهنمحســابمیکنــمکهازهر
دهدوستوفامیلمنهنفردماغشانراعملکردهاند.درهمینفکرها
هســتمکهآببینیامرویدســتممیچکدومجبورمیشــومسرمرا
اززیرپتوبیرونبیــاورموبادســتمالکاغذیمحکمدماغــمرابگیرم.
آنچنــانمحکمبینــیامرامیگیرمکهتمــاممحتویاتــشازاعماقش
گراینبینــِیمعمولی خارجشــود.درهمینحیــنمتوجهمیشــوما
هزارتاُپلیــپوبرآمدگیهمداشــت،منجرئتشرانداشــتمبازیرتیغ
جراحــیرفتــنزیبایــشکنم.ایــنهمــهتهــوروشــجاعتدخترهای

فامیلرشکبرانگیزاست.
پتوراگوشــهایپرتوعطســۀبلنــدیمیکنم.مــیدانمتــویایران
گراینطورســرمامیخوردمبازهمحاضرنبودمدکتربروم.ترس هما
ازآمپولچیزینیستکهازمکانیبهمکاندیگرتقلیلیابدودرهیچ

کجایجهاننمیشودبهراحتیباآنکنارآمد.
ازهمخانۀایرانیامپیامکیمیآید.»یهدکترارزونپیداکردهم.«

میخواهــمبگویــمارزانیعنیچقــدردقیقــًا.مثــًاارزانبــرایمندر
ایرانبابیمۀتأمیناجتماعیمیشدبیستهزارتومان.حاالاینجا

بااینفانداندکدانشجوییبیاوارزانرابرایممعنیکن.
پیامــکبعــدیمیآیــد.»بیســتتــامیگیــرهویزیــتمیکنــه.خیلی
منصفه.«هنوزدرکدرســتیازپــولوارزشدالرندارم.خیلیســریع

پولآمریکارادرپولایرانضربمیکنمکهمیشودچهاربرابر،یعنی
هشتادهزارتومانفقطبراییکویزیتسرماخوردگی.

بلندمیشــوموســراغکیفپولممیروم.دوتــادهدالریدارم،دقیقًا
بهانــدازۀویزیــتدکتر.یــادممیآیدیکبیســتدالریهــمالیقرآن
گذاشــتهامتابهعادتمألوِفبابابــزرگپولمبرکتبگیردوزیادشــود.
بیســتدالریامراازالییکیازصفحههایسورهنوربیرونمیکشم
وتویکیفپولممیگــذارم،اماهنوزهمقصددکتررفتــنندارم.اصًا
فقطپولوترسامپولکهنیست،خجالتمیکشمبادکترانگلیسی
حرفبزنــموباکلمههــایانگلیســیازدردوبیمــاریامبگویــم.هنوز
آنقدرنهانگلیســیمیفهممونهمیتوانمصحبتکنم.میترســم.
گــرچندبارتکرارکرد گردکترچیــزیبگویدومننفهممچهکارکنم؟ا ا
گــرجواب ومنبــازهــمنفهمیــدمچــه؟آنموقعچــهکاربایــدکنم؟ا

بیربطیبدهمومثلبزاخفشتکانبدهموبگویمتنکیوچه؟
روبــهرویآینهمیایســتموبــاچشــمهایقرمــزوصورتپفکــردهام
شــروعمیکنمبــهانگلیســیحــرفزدن.چنــدبــاراســموصفتهارا
جابهجااســتفادهمیکنم.چندبارتپقمیزنــمودرنهایتازلهجهام
خجالتمیکشــم.نــه،امــکاننــداردبرومدکتــر.اصــًادلیلینــدارد،

سرماخوردگیسادهایاستکهبعدازچندروزخوبمیشود.
پیامکبعدیمیآید.»راستی،بهتنگفتم،دکترعربه.سوریهایه.«

تــهدلــمآراممیشــود.نمیدانــمچــرا.ازوقتــیبــهآمریــکاآمــدهام
کــه همســایههایکشــورمراطــوردیگــریدوســتدارموهــرجایــی
ترکوعــربوتاجیکوکردمیبینمباشــوقبهسمتشــانمــیرومتا
باهمحرفبزنیــم.ازآنهــاخجالتنمیکشــم،بهآنهاکهمیرســم
کلمههــاوزبــانرنــگمیبازنــدوآنچــهباقــیمیمانــدفقــطارتبــاط
گرچههر اســتوهمدلی.هردوطرفحــرفهمدیگررامیفهمیــم،ا
دوبازبانــیمتفــاوتباهــمارتباطبرقــرارمیکنیــم،بازبانانگلیســی

نیمبندمانکهبرایهردومانغریبهاست.
مرددســراغکیــفپولممــیروموبــازوبســتهاشمیکنم.مینویســم

»مطبدکترکجاینیوجرسیه؟«
»نیویورکه.نزدیکهایپلبروکلین.«

مطمئنمیشــومکــهدکتــررفتنــممنتفیاســت.چطــورتــانیویورک
بــروم،تابهحــالفقطســهباررفتــهامنیویــورککــهآنهمباماشــین

کــهقبــًادرایــنشــهرزندگــی وهمــراهایرانیهــایبزرگتــریبــوده
میکردهانــد.اصــًابــرایرفتــنازنیوجرســیبــهبروکلیــنحتمــًابایــد

ماشینداشتهباشم،وگرنهبامتروواتوبوسکهاصًانمیشودرفت.
پیامــکدیگــریمیآیــد.»راســتیبــااتوبــوسمیتونــیراحــتبــری
ترمینــالمرکــزینیویــورک.ازاونجاهمســوارمتــرومیشــی.تاخود

مطبدکترپیادهسهدقیقهراهه.«
منکهتابهحالســوارمترونشــدهام.چطوربلیتبخرم.اصًاچطور
بــااتوبوسهاینیوجرســیخــودمرابــهترمینالبرســانم.شــنیدهام
بزرگترینترمینالآمریکاســت.حتمًاگموتاشــبســرگردانآنشهر
غریبمیشــودبهعــاوۀهمۀاینهــا،بهخــودمیــادآوریمیکنمکه
مشــکلاصلــیتــوآمپــولزدناســت.خــودم،بــاســوپوفرنــی،این

سرماخوردگیراریشهکنمیکنم.
بــهســمتآشــپزخانهمــیرومکــهپیامــکدیگــریمیآیــد.»خیالت
روهمراحــتکنــم،دکترهــایآمریکایــیآمپولتوکارشــوننیســت.

همهشونفقطقرصوشربت...«
***

ســوارقطارشــدهام.قبلشچندیــنبــارچگونهقطارســوارشــدندر
متــرووبلیــتخریــدنازدســتگاهرادریوتیوبنــگاهکــردهودرگوگل
خواندهام.همهنقشــههایمترورادانلودواسمایستگاههارابادقت

حفظکردهام.
قطاردرحالردشدنازپلبروکلیناست.زیباییپلورودخانهمن
رایادنوشــتهایازپلاســترمیاندازد.اودریکیازکتابهایشدلیل
زیبایــیاینپلرانوشــته.خوشــحالمیشــومکــهقبــلازدیدنپل
چیزیدربارهآنخواندهاموخوشحالترمیشومکهحداقلیکنفر
رادربروکلینمیشناسم،پلاسترکهدراینجازندگیمیکند.پیش
خودمفکــرمیکنمهراتفاقــیکهبیفتــدخوبیاشایناســتکهیک

نفررامیشناسی!
وقتــی بــودم خوانــده نیویــورک ســهگانۀ کتــاب در میآیــد یــادم
میخواســتندپــلبروکلیــنرابســازندمهنــدساول،جــانرولینگ،
میــانتیرهایکشــتیگیرمیکنــدوبراثــرقانقاریــامیمیردوپــروژهبه
گذارمیشــود.پســرشهــمهنــگامآتشســوزیدراتاقک پســرشوا
هــوازیــرآبگیرمیکنــدوبــهبیمــاریمهلکــیمبتــامیشــود.بعداز
آن،حبابهــاینیتــروژنواردخونــشوقســمتپاییــنبدنــشفلج
میشــود.امــااودراتاقــیدرطبقــۀبــاالیخانــهایدربروکلیــن،بــا

دوربین،مراحلساختپلراتاانتهامشاهدهمیکند.
کــهبایــددرآنپیــادهشــوممیرســم.خیلــیســریع بــهایســتگاهی
اینترنتموبایلوبعدگوگلمپولوکیشــنمراروشــنمیکنــموآنها
بهنوعینقشعصایسفیدرابرایمنایفامیکنند.بعدازسهدقیقه
راهرفتــن،خانمگــوگلمیگویــد:»بهمقصدرســیدهایدوبایدســمت
چپتانرانگاهکنیــد.«ازپلههاپایینمیروموبهســردرمطبنگاهی
میاندازمکهاسمدکتربهانگلیســیبزرگرویآننوشتهشدهاست:

»دکترحنیف.«
کنیــم کــهدرفارســیهــمازآناســتفادهمــی دیــدناســمعربــیای
گاهدلــمراآراممیکند.دِرمطبرابازمیکنــم.روبهرویمتابلو ناخودآ
فرشآیهالکرســیایآویزاناســت،یکــیازآیههاییکهدربســیاریاز
خانههــایایرانبــرایآرامشودفــعبابرســردرخانــهمیگذارند.به

تابلوخیرهشدهامکهمنشیازپشتاتاقکشیشهایبالهجۀعربی-
انگلیسیمیپرسد:»میتونمکمکتونکنم؟«

منشــیخانــممحجبــهایاســتبــاچشــمهایدرشــتقهــوهایکه
روســریگلدارشراباگیــرهایکوچکبهشــیوۀلبنانیهابســته.اوبا
مهربانــیاســممرامیپرســدومیگویــد:»منتظــرباشــین.دکتــراآلن

کارشتموممیشه.بفرمایینبشینین.«
مینشینمومنتظرمیشوم.گوشۀمطب،حوضآبیکوچکیاست
کهصــدایآبرادرســکوتپخشمیکند.صــدایآبآرامــممیکند
کــهدرحیاطهایشــان ومــنرامیبــردبــهخانههــایقدیمــیایــران
همیشــهحــوضپــرازآبــیبــودکــهدرآنمیوههایــیمثــلهندوانهو
ســیبرامیگذاشــتندتاخنکبمانند.بهصــدایآبگوشمیدهم
وکنجکاوانهبهاطرافنگاهیمیاندازم.چشمنظرآبیایرویدیوار
آویزاناست.همهچیزشبیهتهراناست.بویایرانوخاورمیانهرابا
خودداردوبویالکلوآمپولرادرخودحلکرده.چشممیچرخانم
ونگاهمبــهجعبــۀمقواییودستســازیکــهرویپیشــخاِناتاقک
منشیقرارگرفتهگیرمیکند.رویجعبهرابادقتنگاهمیکنم،روی
آنبــهدوخطعربیوانگلیســینوشــتهشــده:»برایکمکبــهمردم
جنگزدۀســوریه.«درهمینلحظهخانممنشیمیگوید:میتونین
برینداخل.«داخلمیشوم.دکترشبیهپدراست.اوباچهرۀشرقی
وتهریشکوتاهشآراممکردهوترسازآمپولوســوزنراازیادمبرده.
معاینــهاممیکنــدومیگویــد:»میتونمبهتقــرصوشــربتبدمکه
بایددوهفتههرروزهرهشتساعتیکبارمصرفکنی.گزینۀدیگه

همآمپوله.انتخابباخودته.«
بــهطــورعجیبــیآمپــولراانتخــابمیکنــمتــاهرچــهســریعتراز
ســرماخوردگینجاتپیــداکنم.دکتــرخانممنشــیراصــدامیزندتا

خودشآمپولنزند.رویتختدرازمیکشم.
خانممنشــیمیگوید:»بســماهللالرحمنالرحیم...«وســوزنراآرام
فرومیکند.تماممدتیکهفرورفتنسوزنرادربدنمحسمیکنمدر

فکربسماهللگفتنخانممنشیهستم.
ازاتــاقدکترکــهبیــرونمیآیم،بیســتدالرویزیــترابهخانممنشــی
میدهــم.داخلکیفپولــمرانــگاهمیکنــم،فقطهمانبیســتدالر
کــهازالیقــرآنبرداشــتمدرآناســت.نگاهــیبــهپــولو ذخیــرهای
نگاهیبهداخلجعبهمیاندازم.بیستدالریراباسرعتتویجعبۀ
مقواییمیاندازم.خانممنشیباشوقوچشمهاییمرطوبنگاهم
میکنــد.لحظــهایحــسمیکنــمچشــمهایســرماخوردهامخیس
شده.صورتمســرخشده.دوستندارمچشــمهایخیسماندرهم
گرهبخورد.سریعازمطبخارجمیشوموخودمرابهمترومیرسانم.

داخلقطارنشســتهامومنتظرمهرچهســریعترآمپولاثــرکندکهدر
یکیازایستگاههایمتروســربازیآمریکاییواردمیشود.سربازیک
عکنــانمیگوید:»من پــاداردوباعصــالنگانلنــگانراهمــیرود.تضر
تویجنگاینطوریشــدهم.ازخاورمیانهکهبرگشتمدیوونهشدم
وافســردگیگرفتم.زنمحاملهســت،منپولندارمخرجبیمارستان

روبدم.لطفًاکمککنید.«
لیوانشرابهســمتمــردممیگیــردوچندنفــریــکدالریمیریزند.
کیــفپولــمرانــگاهمیکنــم،خالیاســت.ســرخشــدهاموچشــمانم

خیساست.    

     نویسنده:  راضیه مهدی زاده

     انتشارات:   هیال
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آشوب پر  رهگذر 

و ضمــن بررســی عظمــت ســخن و کالم علــی؟ع؟ بــا نگاهــی 
انسان  شناختی، نوع انسان را به انسان هادی و انسان هابط 

تقسیم کرده است.  
عالمه حکیمی در این کتاب معتقد اســت مســئولیت انســان 
هادی، نجات انســان هابط اســت و وســایل نجات داشتن، 
ســیره و ذات پاك و درست و ســپس ســخن نورانی است. وی 
با اشاره به مقامات عرفانی انسان هادی و از جمله علی؟ع؟، 
او را آموزگار و صاحــب حکمت می دانــد و نهج البالغه را کتاب 

حکمت و عدالت و نورانیت می خواند.
عالمــه حکیمــی در کتــاب حاضــر مباحثــی را دربــاره تعالیــم 
ح می کنــد. انواع وجود انســانی،  انسان ســاز نهج البالغه مطر
صاحِب شــب قــدر، مقایســه بیــن کالم حامــالن وحــی و کالم 
طبیعــی، بــه کارگیــری عقــل، انســان ســقوط یافته و انســان 
هدایــت شــده، علــم و حکمــت قرآنــی، خصوصیــات انســان 
هدایــت یافتــه، و وســایل هدایــت بشــر از جمله ایــن مباحث 

است.
کتــاب »درآمــدی بــر قــرآن پژوهــی« نوشــته   می توانــم بــه 
ســیدمجتبی حســینی هم اشــاره کنــم که از ســوی دفتر نشــر 
فرهنگ اسالمی منتشر شده است. این کتاب پزوهش هایی 
دربــاره قــرآن اســت و بــرای شــناخت آیــات آن بســیار توصیه 
کتــاب، محصــول دومیــن دوره از سلســله  ایــن  می شــود. 
درس های قرآن شناســی ســید مجتبی حســینی اســت که در 
ســال 1384 )رمضان 1426( ارائه شــد. دور اول این سلســله 

درس ها در سال 1361 ارائه شده بود.    

آخرین بخش کتــاب به نقد نمونه هایــی از فرقه می پردازد. 
این نقد، فلســفی اســت و بر عناصری تکیه دارد و به اصولی 

می پردازد که اختصارًا عبارتند از:
  1. در بســیاری از جنبش ها از فلســفه و منطــق بدگویی، اما 
گزیستانسیالیســتی مورد  فلســفه ورزی به صورت پویشــی و ا

استفاده واقع شده است.
  2. یکــی از تکراری ترین حمــالت فرقه ها به عقــل، منطق و 

ذهن است تا به این وسیله مخاطب خود را خلع سالح کنند.
  3. در ادبیات فرقه ها ســحر، ســکس و چیزی غیــر از عقل! 

دائمًا تطهیر و تبلیغ می شود.
  4. توصیه های مشــوش مثل دعوت به سکوت، تنهایی، 
افسانه خود را پیدا کردن، به عشــق پرداختن، در آنها وجود 

دارد.
  5. در الهیــات فرقه هــا خداونــد بــا توانایــی و خیرخواهــی 
بــه  انحــراف  ایــن  می شــود.  معرفــی  مبهــم  و  محــدود 
شــکل هایی کاماًل کفرآمیــز جلوه می کنــد. هماننــد: او را باید 
مثــل شــب تاریــک، عشــق جهنمی بــه بشــر، با چشــم های 
آستیگمات، الهه رقصنده، و مثل بابا نوئل که شاید نیست، 
بایــد دانســت. روی خــدا نباید حســاب کــرد. و او نمــی داند 

چگونه به بشر کمک کند.
  6. نیایــش با یــک توســع بی حد تعریــف می شــود: ادبیات 
فرقه هــا پــر اســت از ادعاهایــی کــه می گویــد نیایــش یعنــی 
گریه، خنده، سکوت، حرف شاعرانه. آنها به مخاطب خود 
می گویند هیــچ کاری گناه نیســت و هیچ احساســی مذهبی 

نیست.
»رهگــذر پــر آشــوب؛ بررســی فســلفی و ِحْکمــی جنبش های 
نومتافیزیکی غرب«، تألیف ســید محمدعلی دیباجی، قادر 
حافــظ و عبدالرضا آتشــین صــدف با همــکاری پژوهشــکده 
باقر العلــوم ؟ع؟، در 404 صفحه، با شــمارگان 1000 نســخه 
و بــه قیمــت 64900 تومــان توســط شــرکت چــاپ و نشــر 

بین الملل منتشر شده است.    

ماه رمضانی که پشــت سرگذاشــتیم، بهار قرآن بود یعنی بهترین کاری کــه در این ماه 
می شــود انجام داد این اســت که غیر از تالوت قرآن و روخوانی از آیــات بتوان یک نگاه 
مجموعــه ای و نظام مند بــه آیات قــرآن و یک نــگاه کلی به آثــار قرآن داشــت. هرچنــد که این 
فرصــت گذشــت لیکــن شــاید مناســب باشــد در ایــن زمینــه معــارف الهــی دو کتــاب از عالمــه 
محمدرضا حکیمــی را  معرفی کنم. یکی از آنها به نام »پیام جاودانه« اســت و با الهــام از آیه 24 
ــرُوَن اْلُقــرآَن َاْم َعلــی ُقُلوٍب َاْقفاُلهــا(، عناوین فصول یــا گفتارهای  ســوره محمد؟ص؟ )َاَفال َیَتَدّبَ

بیستگانه کتاب را »تدّبر« )تدبر نخست تا تدبر بیستم( نام نهاده است.
ح شــده در کتاب  در ایــن کتــاب عالمه حکیمــی از دریچــه ای نو بــه موضوعات و مســائل مطــر
پرداخته است و قرآن و پژوهش در قرآن را از دیدگاه معارفی بررسی کرده است. در تدبر نخست 
با عنوان »معارف چیســت؟« سخن گفته اســت. و در تدّبر سوم )شــرک به قرآن کریم( مشکلی 
ح کرده اســت و می نویسد: »مشکل این است که رشــته ای به عنوان قرآن شناسی  بزرگ را مطر
معارفی، نه تفســیر قرآن اصطالحی، در دانشــگاه ها که هیچ، در هیچ یــک از حوزه ها نیز وجود 
کثریت فراوانی از  ندارد و مدرســان و اســتادانی نیز برای این رشــته به هم نمی رســند. چه بســا ا
مدعیان فضل و نظر اسالمی، از این رشــته و از این موضوع و ابعاد آن، تصور درستی نیز نداشته 
باشند و همین تفسیر گویی و تفسیر نویسی به سبک متعارف را، کمال قرآن شناسی بشمارند، 
و تفســیرهای متداول و متعــارف را، حّد نصــاب قرآن شناســِی معارفــی و معارف شناســِی قرآن 

بشناسند«.
کتاب دیگری که می توانــم به مخاطبان معرفــی کنم »کالم جاودانه« اســت کــه در این کتاب 
ذیل موضوعات مختلف درباره نهج البالغه و عظمت آن سخن رفته است. کتاب با پیشگفتار 
و مدخــل آغاز می شــود، ســپس مولــف ذیــل هشــت مبحث کــه بــه ترتیــب »شــناخت اول« تا 
»شناخت هشتم« عنوان گرفته است نیز مطلبی با عنوان »تذییل« به شناساندن نهج البالغه 
و معارف نهفته در آن بر آمده اســت. این کتــاب تحلیلی از جایگاه و عظمت نهج البالغه اســت 
که نویســنده با اشــاره به اینکه کالم ها و ســخن ها یا کالم وحی هســتند یا کالم حامــالن وحی و 
یا کالم طبیعی، به عظمت و اوصاف قــرآن به عنوان تنها کتاب آســمانی و وحی الهی پرداخته 

رهگذر پر آشــوب بــه نقد مبانــی و رویکردهــای فرقه هــای نوظهــور از منظر فلســفه و 
حکمت می پردازد و عنوان کتاب از شعر حافظ عاریت گرفته  شده است که گفت: به 

چشم عقل در این رهگذار پرآشوب / جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است
قرن 21 قــرن انفجــار فرقه ها نامیده شــده  اســت. ایــن فرقه هــا غالبا با شــعار وانگیــزه اتصال 
وارتباط با ماوراء شــکل می گیرنــد. این ماوراء، حتی در شــکل علمی آن هــم در برخی فرقه ها 
ح شده اســت؛ مثاًل آنها که به بشــقاب پرنده ها تعلق خاطر دینی پیدا کرده اند! از طرفی،  مطر
ح بوده که بخشــی از دانــش متافیزیک  فهم مــاوراء در  ترانس فیزیــک یا مــاوراء الطبیعه مطر
اســت. طــرد ایــن مبحــث و تقلیــل آن، بلکــه نقــد و مخالفــت بــا آن در مغــرب زمیــن، با عث 
چرخــش توجــه از متافیزیــک به مــاوراء، بــا شــیوه های فراروانشــناختی بــه معنی اعــم کلمه 

)شامل علمی و عرفی( آن شده است.
از فراروانشناســی دو تلقــی وجــود دارد، یکــی از آنهــا علمــی و دیگــری در برابــر آن اســت. در 
فراروانشناســی علمی هیچ تاییدی بر آنچــه نتوان بطور علمــی و شــناختی آن را ثابت نمود، 
وجود نــدارد؛ در صورتــی کــه فراروانشناســی غیرعلمی یــک رهگذار پر آشــوب اســت و در آن، 
درست و نادرســت، امر واقع و امر متوهم، معنویت و مادیت و عرفان و طغیان به هم آمیخته 
گذاری  ترانس فیزیک به بخش علمی فراروانشاســی از یک جهت مورد نقد اســت و  اســت. وا

به بخش عرفی از طرف دیگر و جدی تر!
عرفان های نوپدید از واژگان خدا، نفس، روح، تناســخ، مرگ، ارواح، شیاطین، عقل، اراده، 
ل، منطق،  ک و... ســخن می گویند؛ از طــرف دیگر مقوالتی چون اســتدال خیال، توهم، ادرا
طبیعت، ماوراءالطبیعة، درســتی، نادرستی، دین، ســعادت  و... نیز مورد بحث آنان است؛ 
اما همه اهل فلسفه می دانند که تمام اصطالحات و مقوالت یادشده در درجه اول فلسفی اند 
و دانش متافیزیک، در دو شاخه مفاهیم فلسفی و الهیات )یعنی امور عامه و الهیات خاص( 
ع متافیزیک و شیوه  به این بحثها پرداخته اســت، اما پس از رنســانس و در عصر جدید موضو
آن در میــان فالســفه مغــرب زمین چرخــش اومانیســتی، تجربــی و زبانی پیــدا کرد و از مســیر 

ج گشت. اصلی خود خار
در این کتاب بحث می شود که فرقه های نوظهور که به صورت التقاطی یا اختراعی به وجود 
آمده اند، ناشــی از جبران خالء نظام های متافیزیکی در غرب اســت. البته جبــران صوری نه 
محتوایی. حضور اینها در کشــورهای شــرقی نیز به همین دلیل و نوعی غرب زدگی است و در 
کشورهای اسالمی کاماًل صوری یا سیاسی اســت؛ و نتیجه عدم توجه و عدم بازخوانی میراث 

متافیزیک به عنوان دانش بنیادین در عقالنیت و تمدن اسالمی است.
عرفان ها، فرقه ها، ادیان خودســاخته، جنبش ها، عرفان هــای کاذب،گرایش های معنوی 

و... اصطالحاتی جایگزین یکدیگرند. 

کالم جاودانه
معرفی سه کتاب درباره قرآن و نهج البالغه
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برخی از ایــن مهاجران در ســرزمین خــود موقعیــت اجتماعی 
و اقتصــادی خیلی خوبــی داشــتند اما بنا بــه دالیلــی همه آن 

امکانات را رها کردند و سختی مهاجرت را به جان خریدند.
بــا اینکــه بنا بــه شناســنامه کتــاب قــرار اســت »روایــت هایی 
از زندگــی مهاجــران در آمریــکا« را بخوانیــم اما همــه فصل ها 
تجربیات مهاجران نیست. گاهی تجربه های شخصی خود 
نویســنده اســت هنگام مواجهه با رویدادها و گاهی شخصی 
وارد ماجــرا مــی شــود کــه نســبت بــه رفتارهــا و گفته هــای او 
کنــش می شــود  کنــش خاصــی نشــان می دهــد و همیــن وا وا
بهانــه ای بــرای روایت. مثل پرفســوری کــه رفتــار محترمانه 
محســن در برابر پــدر را به چالش می کشــد یا دختــری که یک 
ح  توئیت طنــز را برنمی تابــد. نویســنده مکالمات را کاماًل شــر
می دهد. هم نظرات طــرف مقابل را و هــم دفاعیات خودش 
کثــر مواقع ســکوت می کنــد و نظر نهایی خــودش را  را. اما در ا
دربــاره مکالمات بیــان نمی کنــد. این ســکوت درواقــع یعنی 
بی طرفــی او. چــه هنــگام مواجهــه بــا مهاجریــن چــه هنگام 
مباحثه بــا افراد دیگر. اما گاهی ســکوت این نکتــه را به ذهن 
کــه نویســنده دربــاره ایــن موضــوع خــاص  متبــادر می کنــد 
بی طــرف نیســت و اتفاقًا ســکوتش به معنــای حــق دادن به 
طرف مقابل اســت. راوی بــه هیچ عنــوان نظر خــودش را به 
مخاطــب دیکتــه نمی کنــد. او با ســکوتش بــه مخاطب حق 
انتخــاب می دهد. مخاطــب می توانــد در یــک موضع خاص 

موافق یا مخالف آن نظریه خاص باشد.
فصل ها همه به درستی قاب بندی شــده اند. )شروِع جذاب، 
میانه کامــل و پایان بندی خــوب( همه این عوامــل به عالوه 
نثر خوب و موضوع کمتر شــنیده شــده باعث شــده که کتاب 

جذاب و خواندنی باشد.    

در زیر تیتر کتاب ذکر شده است: »روایت هایی از زندگی مهاجران آمریکا«. من با همین 
فرض کتاب را دســت گرفتم. بــا گمان اینکه در هر فصل قرار اســت داســتان مهاجرت 
یک مهاجر را بخوانــم. اما در همان چنــد فصل ابتدایی متوجه شــدم که محوریــت ماجراها با 

خود نویسنده یا راوی کتاب است.
نثر روان و خوش خوان، اولین و یا شــاید بزرگترین امتیاز کتاب باشــد. یک نثر ســاده. نثری که 
سطحی و کم مایه نیست اما پرطمطراق هم نیست. نثری که کاماًل بر پایه دستور زبان فارسی 
اســتوار اســت و مخاطب را در پیچ و خم هــای زبان گرفتار نمی کنــد: »از هجده ســالگی فکر می 
کردم دنیا جلوتر از من پیش می رود. حس جاماندگی یقه ام را ول نمی کند. همین شد که پیگیر 
گرفتن بورس تحصیلی شــدم؛ کنکور دادم و دانشــگاه رفتــم« »اوایل من و خانــواده با اختالف 
ساعت دو کشور کّلی مشکل داشتیم. هیچ کدام مان به تفاوت هشت و نیم ساعتِی بین ایران و 
شرق آمریکا عادت نکرده بودیم« »یعنی اول همه مکالمه هایم سالم بود. چقدر طول کشید که 
من یاد بگیرم اینجا ســالم دادن به خودی خود، خیلی مهم نیســت.« این سبک نوشتن برای 
کسی که سال ها با زبانی غیر از زبان مادری صحبت کرده و حتی شاید با هما زبان دوم فکر کرده 
کار راحتی نیســت. بنابراین بیش از نثر خوِب نویســندگانی که به زبان مــادری حرف می زنند و 

می نویسند و فکر می کنند قابل تحسین است.
قباًل اشــاره کردم کــه محوریــت مطالب کتــاب با راوی اســت امــا روایت ها فقــط روایت خــود او 
نیســت. راوی به عنوان یک دانشــجو و بعدها به عنوان یک مدرس یا یک فرد شــاغل با افراد 
زیادی برخورد داشــته اســت. آدم هایی که هرکدام داستانی دارند و فلســفه ای و نظریه ای. اما 
محسن روحانی داستان این آدم ها را مجزا نکرده است. قصه این آدم ها جایی روایت می شود 
که راوی حضور دارد و بنا به دالیلی شــنونده داستان هاست. اما شــما هم مثل من خیال نکنید 
که در هر فصل قرار است به صورت کامل قصه زندگی و مهاجرت یک آدم را بشنوید. داستان ها 
از دل گفتگوها بیرون می آیند و شــاید در نهایت حتی پنج خط هم نباشــند. امــا چیزی که این 
داســتان ها را ارزشــمند می کند اطالعاتی اســت که به مخاطب ارائه می شــود و دیدگاه جدیدی 
بــه او می دهــد. مثاًل مثــل شــرایط اقتصــادی اجتماعــی موطــن مهاجرانی کــه ســوژه های این 

روایت نگاری بوده اند. مهاجرینی از بنگالدش، کوبا، ونزوئال، ایران و...
در گفتگو با این آدم ها مختصری از پالن اجتماعی سیاســی جوامع مــورد بحث برای مخاطب 
نمایش داده می شود. مثاًل مسلمان ُکشی در یک کشور یا خدمات ویژه  دولتی در کشوری دیگر. 

در این بخش از مجله همانند شـماره های گذشـته؛ مطالبی مرتبط با وقایع 
جملـه  از  اسـت.  شـده  آورده  خرمشـهر  آزادسـازی  چـون  تاریخـی  حـوادث  و 
عناوینـی کـه در ایـن بخـش می خوانیـد: »می رونـد و می رویم تا شـاید راهگشـا 
باشـیم«، »خرمشـهر شـقایقی خـون رنـگ اسـت«، »درک عرفانـی از عملیـات 
بیت المقدس«، »سوغات فرنگ«، »نقش مرموز انگلیس در شكست نهضت 

جنـگل« و »اولیـن تقابـل مـردم و مرجعیـت بـا رژیـم« اسـت.
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شــده اند و ما خود نیز، از خــود بی خودانیــم . آنهــا از اینکه  ما 
بــه  راه  جنــگ  کشــیده  شــده ایم ، برایمــان  دل  می ســوزانند. 
راضیه ؛ باید مرا ببخشــی  که  برای  تو دردنامه  می نویســم . از 
ابراز همه  آنچه  که  در ســینه ام  انباشــته  اســت  خود را ناتوان  
می بینــم . اما خوشــحال  هســتم  که  الاقل  کســی  هســت  که  

برای  او حرف هایم  را بگویم .
ما هر چــه  در زندگی  داشــتیم  بــه  امان  خــدا رها کردیــم ؛ دنیا 
را گذاشــتیم  بــرای  اهلش ؛ بــرای  آنها کــه  دوســت  دارند مثل  
حیــوان  باشــند، بــدون  اینکــه  تعهــدی  در قبــال  دیگــران  
احســاس  کنند. همیشــه  در معرض  مهاجمــان  مغرض  واقع  
هســتیم  که  چرا رفته اید آنجا آشــیانه  کرده ایــد. گویی  ِملک  
خدا، ملــک  آنها اســت ، و بــرای  ورود به  آن  اجــازه  از حضرات  
کبر شــهید شــد، و او را توی  کوچه های  خلوت   باید داشــت . ا
و خاموش  آبــادان  تا قبرســتانی  کــه  شــما آن را دیــده  بودید، 
کردنــد و بــرای  وداع  بــا او بــه جــز انــدک  رزمنــدگان   حمــل  
همدوشــش ، چند تــا زن  پیــر و جوان  بودنــد که  یکی  مــادر او 
و دیگری  همســر جــوان  و داغ  دیــده اش  بود. امــروز هم  علی  
را منجمــد و یــخ زده  بــه  قــم  آوردنــد و در ردیــف  دیگــر شــهدا 
کاشــتند. در این شــرایط ما بایــد به جــای  دعوت  بــه  رخوت  
و سســتی ، دعوت  به  اســتقامت  و پایــداری  کنیــم  و به  جای  
کاری   رندی  و تهمت  و افترا، دروغ  و تقلب  و خودخواهی؛ فدا
و مردانگی  و انصاف  و مروت  و مبارزه  پیشــه  کنیم  تا به  یاری  

خدا نصرت  و پیروزی  حاصل  شود.     

ویم  تا  وند و می ر می ر
شاید راهگشا باشیم 

    ۲۳ فروردین ۱۳۶۱ 
امروز به  دیدار خانواده  شــهید کالنتر رفتیــم . کالنتر هم  مثل  خیلــی  از بچه های  دیگر 
خرمشهر، از خانواده  پایین  شــهری  بود. مادرش  به  ما گفت : »او آرزو داشــت  در فتح  خرمشهر 
شــرکت  کند.« می گفت: »ذوق  داشــت ؛ دوســت  داشــت  برود جبهه .« می گفت : »چرا بگذارم  
وطن مــان  را عراقی ها بگیرند.« کالنتــر با این  که  چشــمهایش  ناراحت  بود و برگــه  مرخصی  او 
را هم  صادر کــرده  بودند، اما به  جبهه  رفت  و پشــت  فرمان ، ترکش  خمپاره  بــه  او اصابت  کرد. 
بــرادر ضیاءالدین  از قــول  او می گفــت : »نمی توانــم  تحمل  کنم  کــه  بچه های  ما دارند شــهید 
می شــوند، آن  وقت  در تهران  و روز روشــن  یک عده  دارند ملت  را می چاپند.« اما از آن  ناراحت  
کننده تر حــرف  خالــه  ضیاءالدین  بــود که  گفــت: »آمده ایــد مبارک بــاد ضیــاء« ضیاءالدین  به  

مادرش  گفته  بود: »بعد از مرخصی  آخر، خرمشهر را می گیریم .«

    ۲۴ فروردین  ۱۳۶۱
دیروز که  از راه  اهواز به  آبادان  می آمدیم . تعدادی  تانــک  و خدمه های  آنها در حال  حرکت  به  
طرف  آبــادان  بودنــد. نیروهای  جدیدی  هــم  از دارخوین  به  طــرف  آبــادان  در بیابان ها پیاده  
شــده  بودند. در ایســتگاه  12 هم  چند واحد ارتش  دیده  می شــد کــه  به  تازگی  بــه  منطقه  آمده  
بودند. امــروز هم  دو اتوبــوس  نیرو که  در جریــان  فتح المبین  و حمله  شــوش  و دزفول  شــرکت  
داشتند وارد سپاه  خرمشهر شدند. همه  چیز گواهی  بر یک  حمله  می دهد. بیشترین  صحبت  

بچه ها در مورد حمله  خرمشهر است .
ح  حمله  تکمیل  اســت ؛  چند تابلــو که  برای  فتح  خرمشــهر باید آماده  شــود، رنگ  زده  شــد. طر
تیپ  خرمشــهر کــه  در حمله  شــرکت  می کند به  نــام  »بدر« اســت . »عبــداهلل  نورانی « یــک  تابلو 
خواســت  و گفت : »روی  آن  بنویس : قــرارگاه  تیپ  22 بدر خرمشــهر.« قول  دادم  فــردا این  کار 
را انجــام  بدهم . بچه هــا از لحاظ  روحــی  در ســطح  باالیی  قــرار دارند. بعــد از نماز ظهــر، آقای  

»گنابادی « وزیر مسکن  و شهرسازی  صحبت  کردند.

    ۶ اردیبهشت  ۱۳۶۱
خوشــا به  حال  کســی  که  بعد از حمله  خرمشــهر زنــده  می ماند و امــام  را زیارت  می کنــد. در این  
چند شب  بچه ها در منطقه  دارخوین  از آب  عبور کرده اند و به  شناسایی  دشمن  پرداخته اند؛ 
خبر آورده انــد که  دشــمن  اطراف  دارخویــن  نیرو نــدارد؛ فقط  تعــدادی  گشــتی  دارد و احتمال  
نفوذ تا پادگان  دژ خیلی  آسان  است . همچنین  گروهی  که  دیشب  را تا صبح  در منطقه  دشمن  
به  شناســائی  مشــغول  بودند خبر آورده اند که  مانعی  برای  نفوذ به  جاده  خرمشهر اهواز وجود 

ندارد. فقط  عراقی ها از اطراف  پادگان  دژ را دارند مین گذاری  می کنند.

    ۹ اردیبهشت  ۱۳۶۱
گویی  در ایــن  انقالب  تنها مانده ایم . دوســتانمان  یکــی  یکی  می روند، می رونــد و می رویم ، تا 
شــاید آیندگان  را راهگشــا باشــیم . به  هر کجــا که  می رویــم  غریب  هســتیم ، همه  با مــا بیگانه  

شهید بهروز مرادی

آزادسـازی خرمشـهر تجلـی قـدرت الیـزال الهـی بـود؛ بـه مناسـبت سـالروز 
ایـن حادثـه تاریخـی در ادامه گزیده ای از یادداشـت ها و دسـت نوشـته های 

شـهید بهـروز مـرادی را از خاطـرات فتـح خرمشـهر می خوانیـد.  

صاحب جان پیونــد می دهد کوچک اســت. اینجــا زمزمی از 
نور پدیــد آمــده و در اطــراف آن قبیله ای مســکن گزیــده، نور 
می خورنــد و نــور می آشــامند، زمــزم نــور در عمــق خویــش به 

گرفته است. اقیانوسی از نور می رسد که از ازل تا ابد را فرا

    عشق به نور
ما جز بــا صورتــی موهــوم از عوالــم رازآمیز مجــردات ســر و کار 
نداریــم و از درون بــا همیــن اوهــام ســراب ماننــد نیــز تــالش 
می کنیــم تا روزنــی به غیــب جهــان بگشــاییم، و توفیق این 
تالش جــز اندکی بیــش نیســت. پروانه های عاشــق نــور بال 
در نفس گل هایی می گشــایند که بر کرانه سبز این چشمه ها 
رســته اند و نــور در این عالــم، هر چــه هســت، از آن نورالالنوار 
تابیــده اســت کــه ظاهرتــر و پنهان تــر از او نیســت و مگــر جــز 
پروانــگان کــه پــروای ســوختن ندارنــد، دیگــران را نیــز ایــن 
شایســتگی هســت که معرفت نور را به جان بیازمایند؛ و مگر 
برای آنان که لذت این سوختن را چشیده اند، در این ماندن 

و بودن جز ماللت و افسردگی چیزی هست.

    خونین شهر
خرمشــهر از همــان آغــاز خونیــن شــهر شــده بــود، خرمشــهر 
خونیــن شــهر شــده بــود تــا طلعــت حقیقــت از افــق غربــت و 
مظلومیت رزم آوران وبســیجیان غرقه در خون ظاهر شــود، 
و مگر آن طلعــت را جز از منظــر این آفاق می توان نگریســت؟ 
آنــان در غربت جنگیدند و با مظلومیت به شــهادت رســیدند 
و پیکرهاشــان زیر تانک های شــیطان تکه تکه شــد و به آب 
ک و آتش پیوســت اما؛ راز خون آشکار شد، راز خون  و باد و خا
را جــز شــهدا در نمی یابنــد. گردش خــون در رگ هــای زندگی 
شــیرین اســت. امــا ریختــن آن در پــای محبــوب شــیرین تر 
است. راز خون در آنجاســت که همه حیات به خون وابسته 
گر خــون یعنــی همه حیــات و از تــرک این وابســتگی  اســت، ا
دشــوارتر هیچ نیســت، پس بیشــترین از آن کســی اســت که 
دســت به دشــوارترین عمل بزنــد، راز خــون در آنجاســت که 
محبوب، خود را به کسی می بخشد که این راز را دریابد، و آن 
کس که لذت این ســوختن را چشــید، در این مانــدن و بودن 

جز ماللت و افسردگی هیچ نمی یابد. 
آنان را که از مرگ می ترســند از کربال می راننــد، مردان مرد، 
جنگاوران عرصه جهادند که راه حقیقت وجود انســان را از 
میان هاویه آتش جســته اند. آنان ترس را مغلوب کرده اند 
و تــا فتــوت و کربالییان پــای در آزمونــی دشــوار می گذارند.
کربــال مســتقر عشــاق اســت و شــهید محمــد علــی جهــان آرا 
چنیــن کــرد تــا جــز شایســتگان کســی در آن کربــال اســتقرار 
کــه قلبشــان را عشــق تــا آنجــا  نیایــد. شایســتگان آناننــد 
انباشــته اســت که ترس از مرگ جایی برای مانــدن ندارد. 
شایســتگان جاودانانند؛ حکمرانان جزایر سرسبز اقیانوس 
بی انتهای نور که پرتوی از آن همه کهکشــان های آسمان 

دوم را روشنی بخشیده است.
بــر  ابــدی وجــود  و  ازلــی  کرانــه  بــر  آنکــه   ای شــهید، ای 
نشســته ای، دســتی بــرار و ما قبرســتان نشــینان را نیــز از این 

منجالب بیرون کش.    

خرمشهر 
شقایقی خون رنگ
خرمشــهر شــقایقی خــون رنــگ اســت کــه داغ جنــگ بــر ســینه دارد، داغ شــهادت. 
ویرانه های شهر را قفسی در هم شکســته بدان که راه به آزادی پرندگان روح گشوده 
است تا بال در فضای شــهر آسمانی خرمشهر باز کنند، زندگی زیباســت، سالمت تن زیباست، 
اما پرنده عشق، تن را قفسی می بیند که در باغ نهاده باشــند، و مگر نه آنکه گردن ها را باریک 
آفریده اند تا در مقتل کربالی عشــق آسانتر بریده شــوند! و مگر نه آنکه از پسر آدم، عهدی ازلی 
ستانده اند که حســین را از ســر خویش بیشتر دوست داشــته باشــد! و مگر نه آنکه خانه تن راه 
گر مقصد را نه اینجا، در زیر سقف های دل  فرسودگی می پیماید تا خانه روح را آباد شود! پس ا
تنــگ و در پس این پنجره هــای کوچک که بــه کوچه هایی بن بســت باز می شــوند نمی توان 
گر مقصد پرواز اســت، قفــس ویران  جســت، بهتر آنکــه پرنــده روح دل در قفس نبندد، پــس ا

ویرانی النه اش نمی هراسد.بهتر، پرســتویی کــه مقصــد را در کــوچ می بیند، از 
ویــران  قفــس  اســت،  پــرواز  مقصــد  گــر  ا

کــه مقصــد را در  بهتــر، پرســتویی 
کــوچ می یابــد از ویرانــی النــه اش 

نمی هراســد؛ هــر تعلقی، هر 
چنــد بــزرگ، در برابــر آن 
تعلق ذاتــی که جــان را به 

شهید سید مرتضی آوینی
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گر این عملیات نگرفت، هفتصد نفر را از دست می دهیم.  ا
آمــدم تمــاس بگیریــم بــا شــهید خــرازی و بگویــم ایــن کار را 
نکند، دیدم که او زودتر تماس گرفت و پرســید که ســرانجام 
کره چــه شــد؟ آمــدم بگویم کــه نمی شــود که گفــت دارد  مذا
وقت می گــذرد و ما همــان جا یــک تصمیمــی گرفته ایم، من 
هم گفتم جلو بروید. نیم ساعت بیشــتر طول کشید که سر و 
صدای بی سیم بلند شــد گفتم حتما گیر افتاده اند. بی سیم 
را روشن کردم دیدم شــهید خرازی می گفت که هر چه جلوی 
خود را نــگاه می کنیــم، می بینیم کــه عراقی ها دســت خود را 
باال گرفته اند، چــه کار باید کنیم؟ من فهمیــدم منظور او چه 
چیزی اســت. چون نیروهای عراقــی زیاد بودنــد و نیروهای 

او کم بودند و نمی توانستند نیروهای عراقی را کنترل کنند.
پیشــنهاد کردم یک هلیکوپتر باال برود و ببینــد که عمق آنها 
تا کجاست؟ یک هلیکوپتر باال رفت و خلبان با هیجان گفت 
تا چشــم من کار می کنــد تمام عراقی هــا در خیابان خرمشــهر 
دستان خود را باال برده اند حاال نمی شد که به اسیران عراقی 
بگوییم که شــما فعــال در ســنگر بروید که مــا نیــرو جمع آوری 
کنیم و بعدا شما را ببریم و بازداشت کنیم. در نهایت خداوند 
این را در ذهــن ما رســاند که همــه رزمندگان یک خط شــوند 
و یــک قســمت آنها بــه طــرف رودخانــه و قســمت دیگــر آنها 
به طرف جــاده خرمشــهر تقســیم بندی شــوند و با دســت به 

سربازان عراقی عالمت دهیم که توی جاده بروند.
در ایــن عملیــات مــا توانســتیم شــش هــزار کیلومتــر مربــع از 
ک کشــور را آزاد کنیم و حدود نه هزار نفر را نیز اســیر کنیم.  خا
بهتریــن درک عرفانــی از عملیــات بیت المقــدس و آزادی 
خرمشــهر در پیــام امــام خمینــی؟هر؟ وجــود دارد کــه در آن 
پیام ابعاد عرفانی فتح خرمشــهر بیان شــده و همچنین ما را 
از آفت زدگــی غرور پرهیــز داده و در نهایت فرموده »خرمشــهر 
کنون داریم با ســرمایه شــهدا زندگی  را خدا آزاد کرد« البته ما ا

می کنیم و تا زنده ایم باید این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم.
البته فکر نکنیم این ســرمایه باقیمانده از شــهدا فقط به درد 
جبهه و جنــگ می خورد، مــا عاشــق جنگیدن نیســتیم ولی 
خــود را مکلــف به جنگیــدن با دشــمنان خــود می کنیــم و هر 
وقت که زمــان اقتضــا کند، عاشــقانه می جنگیــم. یک عده 
فکــر می کنند که مــا جنگ طلــب هســتیم و جنگ را دوســت 
داریــم، رزمنــدگان اســالم ایــن جــور نشــان دادند کــه جنگ 
را دوســت ندارنــد ولــی در مقابــل دشــمنان اســالم عاشــقانه 

می جنگند.
خدای متعال در قرارگاه کربال جرقه نوری نشــانده که طرحی 
ح تنهــا راهی بــود که  را در ذهــن یــک طــراح قــرار داد و آن طر
می توانستیم خرمشــهر را محاصره کنیم و بعد آن را بگیریم. 
مــا بــا ســردار رضایــی جلســه ای قــرار دادیــم و بــرای اینکــه 
ح را مورد بررسی قرار  هماهنگ با یکدیگر عمل کنیم این طر
دادیم، این جلسه حدود پنج دقیقه بیشتر وقت نگرفت و هر 
ح بهترین  دوی ما بــا امیــدواری و قوت قلــب گفتیم این طــر
ح برای فتح خرمشــهر است که باید اجرا شــود و به حول و  طر

قوه الهی با موفقیت اجرا شد.    

درک عرفانی از عملیات 
بیت المقدس

کریز دشمن در طرف شرق بود؛  در مرحله اول ما در طول جاده اهواز و خرمشهر، که خا
در جبهه ا ی به طول 170 کیلومتر مبارزه را آغاز کردیم، در این عملیات قرارگاه قدس، 
فتح و نصر با توجه به تجربه عملیات طریق القدس، ثامن االئمه و فتح المبین، نبرد سنگینی 
را آغاز کردند. مرحله دوم پیشرفت دژ مرزی بود و مرحله سوم، دنبال کردن دشمن از شمال تا 

کوشک و باالخره مرحله چهارم در خود شلمچه.
ما ســه بار متوالی حمله کردیــم و تلفاتی در این ســه بار بــه ما وارد شــد. در این عملیات شــهید 
کنــون، یک تیپ از  خرازی، شــهید کاظمی، فرمانده تیپ نجف اشــرف آن موقع و لشــکر 88 ا
هوابرد ارتش کــه فرماندهی آن تیپ هنوز زنده اســت و مســئولیت باالیی را دارد، اینها ســه بار 
متوالی حمله کردند و تلفات ســنگینی وارد شــد که یــک دفعه دیدیم فرماندهی در جلســه ای 
کنون 25  ما را جواب کردند و گفتند، شــما چه جــوری می گویید لشــکر و تیپ! در صورتی کــه ا
روز است که می جنگیم و تلفات سنگینی به ما وارد شــده است، مجروح زیاد داده ایم و نیروها 
خســته اند. البته حدود پنج هزار کیلومتــر را آزاد کرده بودیم و پنج هزار نیروی دشــمن را اســیر 
گرفته بودیم ولی هنوز خرمشــهر آزاد نشده بود و در دست دشــمن بود و به شکل غده سرطانی 
نمود داشت، در آن زمان از نظر فرماندهی معنا نداشت که جنگ قطع شود، آن زمان بهترین 
گر حمله را نیمه کاره رها می کردیم، دشــمن خود را  زمان جنگ برای فتح خرمشــهر بود چون ا

بازسازی می کرد و در عملیات بعدی تلفات زیادتری می دادیم.
شــب، عملیات شــروع شــد، ســه تا محور بود، در محور اول با یک تیپ از لشــکر 21 شهید حمزه 
ارتش، آنها در محور اول در همان ســاعات اولیه در بین صفوف دشــمن شــکاف ایجاد کردند. 
محور اول توسط شــهید احمد به نحو مطلوب پیش می رفت ولی دو محور دیگر تا ساعت 4/5 
صبح باز نشــد و شــهید احمد نیز داد و بیداد می کــرد که چرا نمی آییــد؟ ما داریم از چپ و راســت 
می خوریم. خــدا کمک کرد، ســاعت 5 صبح بود که دیدیم از پشــت بی ســیم با هیجــان اعالم 
کردند که شهید خرازی گفت ما داریم به طرف جلو می رویم و نزدیک رودخانه هستیم و حدود 
6/5 صبح بــود که اعالم کرد ما به رودخانه رســیدیم. آنقدر آنها به ســرعت پیشــرفته بودند که 

کن هستند.  هلیکوپتر دشمن فکر می کرد که هنوز در آن منطقه نیروهای خودشان سا
نزدیک های صبح این هلیکوپتر در فاصله پایین از خرمشــهر حرکت می کرد، این هلی کوپتر را 
کنون با آرپی جی، پدافند نظامی نکرده اســت. ســاعت 7 صبح  با آرپی جی زدند، هیچ  کس تا
بود که شــهید خرازی با بی ســیم با هیجان بــا ما تمــاس گرفت و گفــت ما توانســته ایم حدود 
کریزی بــه طرف  هفتصــد نفر نیــرو جمــع آوری کنیــم و اجــازه می خواســت کــه از طرف پــل خا
عراقی ها بزنــد. ما آمدیم بگوییم نــه، ولی به خرازی گفتــم اجازه بدهید که مشــورت کنم، در 
ح کردم هیچ کس نظر مثبت نداشــت، همه می گفتند  ســتاد جنگ نیز وقتی پیشــنهاد را مطر

فتح خرمشهر به روایت شهید صیاد شیرازی

عملیات »بیت المقدس« که بعدها به نام »فتح خرمشـهر« معروف شـد، کمر 
رژیم بعث عراق را درهم شکست و مناسبات بین المللی را به نفع ایران در جهان 
تغییر داد، رزمندگان اسام جانی تازه یافتند و حاصل رشادت های خود را به 
چشم دیدند. درود بر همه کسانی که در این پیروزی عظیم شرکت داشتند و نامشان 
تـا ابـد جاودانـه خواهـد مانـد. در ادامـه شـرح عملیـات افتخارآفریـن »بیت المقـدس« یا 

آزادسازی خرمشهر از زبان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی می خوانید.  

بسیجی های 
سر به
سجده

عملیات بیت  المقدس در روز دهم اردیبهشــت  ماه در غرب رودخانه کارون و خرمشــهر و با 
رمز عملیــات یا علی بــن ابی  طالب با هدف آزادســازی شــهرهای خرمشــهر، هویــزه و جاده 
ج کردن شــهرهای اهــواز، حمیدیه و سوســنگرد و نیز جــاده اهواز آبــادان از برد  اهواز خرمشــهر؛ خار
توپخانــه دشــمن و همچنیــن تأمیــن مــرز بین المللــی بــه  صــورت مشــترک توســط نیروهای ســپاه 
پاســداران و ارتش جمهوری اســالمی ایران انجام شــد. طی این عملیــات 5038 کیلومتــر از اراضی 

اشغالی از جمله شهرهای خرمشهر و هویزه و نیز پادگان حمید و جاده اهواز خرمشهر آزاد شدند.
بهره گیــری از انگیزه هــای ریشــه دار دینــی و میهنــی بــرای آزادســازی خرمشــهر، طراحی مناســب و 
برنامه ریزی  شده، انسجام ارتش و سپاه، سرعت عمل، راهکار عبور از رودخانه، گستردگی منطقه 
گون نبرد بیت المقدس  نبرد، تأثیرات منطقه ای و بازتاب جهانی، عواملی هســتند که زوایای گونا

را نسبت به سایر نبردهای دوران 8 سال جنگ تحمیلی متمایز می کنند.

    دشمن تا بن دندان مسلح
ســردار علــی اســحاقی؛ مســئول واحــد جنــگال ســپاه در دوران دفــاع مقــدس دربــاره عملیــات 
بیت المقــدس می گویــد: »مــا همــه مکالمات دشــمن را لحظــه  به  لحظــه انتقــال می دادیــم. همه 
تحــرکات، پاتک هــا و جابجایی هــا را انتقــال می دادیــم. نکتــه مهــم، همیــن شــایعه فــرار بــود که 
فرمانده سپاه ســوم با عدنان خیراهلل، وزیر دفاع صحبت می کرد و به او می گفت، وضعیت این  طور 
است. خیراهلل می گفت: شما که وضعتان خوب اســت و این  قدر امکانات دارید، ایرانی ها چطوری 
توانستند به شما برســند و شــمارا به این شــکل منهدم کنند؟! فرمانده سپاه ســوم، با جسارت به او 
می گفت: شما اینجا نیستید که ببینید؛ بسیجی های سر به سجده چطور ارتش تا بن دندان  مسلح 

شمارا تعقیب می کنند و اینها چطوری دارند فرار می کنند.«

    ایرانی ها آمدند، همه را له کردند
هنــگام ورود بچه هــا بــه خرمشــهر، اصــال بی ســیمی از عراقی هــا فعالیــت نمی کــرد. یــک ســکوت 
کم بود. عراقی هــا منطقــه ر ا تخلیه کرده و فــرار کرده  رادیویی مطلــق 4 تــا 10 روز در کل منطقــه حا
بودنــد. ارتباطــات خیلــی دور را می گرفتیــم. عراقی هــا خودشــان رفتــه بودنــد در عمــاره و القرنــه، 
با خانواده هایشــان با تلفــن تماس گرفتــه بودند. ما ارتبــاط اینها را داشــتیم که تعریــف می کردند و 
می گفتند؛ شــما این تبلیغــات عراقی ها را بــاور نکنید. ایرانی هــا آمدند همــه را له کردنــد. حاال رژیم 
گر نیروهای ما این طرف شــط العرب مقاومــت نکرده بودند،  بعثی چاخان هم می کــرد و می گفت؛ ا

اآلن ایرانی ها تا خانه های شما تا بغداد آمده بودند.

    مهم ترین فرماندهان در آزادسازی خونین  شهر
کاری هــای بی شــائبه مردم این شــهر  در جریــان عملیــات آزادســازی خرمشــهر عالوه بــر ایثــار و فدا
سرافراز و سربازان جان بر کف امام روح اهلل، نقش فرماندهان نیز بســیار تاثیرگذار بود؛ فرماندهانی 
همچــون شــهید صیــاد شــیرازی، محســن رضایــی، شــهید حســن باقــری، شــهید همــت، احمــد 
متوســلیان، مرتضــی قربانــی، شــهید زین الدین، رحیــم صفــوی، غالمعلی رشــید، رضــا مجیدی، 

محسن غرضی، شهید بقایی، مرتضی صفاری.
سه قرارگاه فعال در زمان عملیات فتح مبین یعنی »قرارگاه قدس« از منطقه جنوب اهواز، »قرارگاه 
نصــر« از خرمشــهر تــا شــلمچه بــه فرماندهی شــهید حســن باقــری و »قــرارگاه فتــح« بــه فرماندهی 
غالمعلی رشید از جنوب حســینیه چمران تا ایســتگاه 7 ماموریت پیدا کردند در قالب عملیات بیت 
المقــدس، ارتش متجــاوز و بعثی عــراق را از خرمشــهر بیــرون برانند. البتــه در مرحله آخــر عملیات، 
»قرارگاه فجر« نیز که تحت فرماندهی شــهید بقایــی و مرتضی صفاری بود به ســبب کمبود نیرو به 
سه قرارگاه قبلی پیوســت. احمد متوســلیان در کســوت فرماندهی تیپ 27 محمد رسول اهلل نقش 
ویژه ای را در مرحله اول عملیات بیت المقدس که منجر به رفع تصرف از جاده اهواز خرمشــهر شد، 

برعهده داشت؛ فرماندهی تیپ 27 در مرحله آخر عملیات، برعهده شهید همت بود.
شهید مهدی زین الدین مســئول اطالعات قرارگاه نصر با شناســایی هایش به این نتیجه رسید که 
کریز توسط عراق در شرق کارون، عملیات بیت المقدس با مانع جدی مواجه  در صورت احداث خا

می شود، لذا انجام عملیات به جلو افتاد.    
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ابعاد روان شناسانه آن نیز نادیده گرفته می شد. 
ایــن کاله البتــه بــه تنهایــی حیثیــت تاریخــی نــدارد بلکــه با 
متعلقاتــش اســت کــه تصمیــم مدرن پوشــی پهلــوی اول را 
محقق می کند؛ چنانچه در نظامنامه متحدالشــکل نمودن 
البســه بــرای شــهر و قصبــات چنیــن آمــده اســت: »لبــاس 
متحدالشکل که موسوم به لباس پهلوی خواهد بود عبارت 
است از: کاله پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم تنه )یقه 
عربی یــا یقه برگــردان( و پیراهــن و غیره و شــلوار اعــم از بلند 
یا کوتــاه یــا مــچ پیــچ دار« و چنانچه پیداســت تحمیــل کاله 
)چه در ابتدا لبه دار و چه بعدها شــاپو( آغاز تحمیل پوششــی 
وارداتی بــرای مردمی بود که ســال ها و ســده ها بنا به ســنتی 
کهن، عبا و عمامه داشــتند و در این پوشش تاریخی حیثیت 
و هویت خود را می جستند؛ لباسی که برای این مردم امنیت 

می آورد. 
رضاشــاه  بــرای  مــردان  پوشــش  یکسان ســازی  سیاســت 
بــه انــدازه کشــف حجــاب، مهــم و ضــروری بــود. در اســناد 
حکومتــی آمده اســت که حکومــت رضاشــاه این سیاســت را 
»وسیله ای جهت تولید حس یک جهتی و اتحاد قلبی عموم 
افــراد مملکــت و رفــع یکــی از عوامــل اختــالف و تشــتت بین 
افراد« می دانســته اســت امــا در واقــع او با چنیــن تصمیماتی 
کمیتش  می کوشــید چهره ظاهری شــهر و ســرزمین تحت حا
را از نمادهای اندیشــه و ســبک زندگی ســنتی بپیرایــد و آن را 
دست کم در ســطح به ســوی مدرن ســازی رویایی اش سوق 
دهد؛ رؤیایی که بعد از سفر امان اهلل خان؛ پادشاه افغانستان 
همراه بــا همســر بی حجابــش، ثریا بــه طهــران و بعدتر ســفر 
رضاشاه به ترکیه مدرن شــده به میزبانی آتاتورک، در ذهن او 

بیش از پیش بال وپر گرفته بود.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه روزی رضاشــاه هیــات دولــت را 
احضار کرد و درباره لزوم اســتفاده از کاله شــاپو بــه جای کاله 
لبــه داری کــه پیــش از این به مــردم تحمیل شــده بــود، این 
ســخنان را به زبان آورد: »ما باید صورتا و ســنتا غربی بشویم 
و بایــد در قــدم اول کاله هــا تبدیل به شــاپو بشــود و پس فردا 
که افتتاح مجلس شوراســت همه باید با شــاپو حاضر شوند و 
در مجالس کاله را بــه عادت غربی هــا باید بردارنــد و نیز باید 
شــروع به رفع حجــاب زن ها نمــود و چــون برای عامــه مردم 
دفعتًا مشــکل اســت اقــدام نماینــد شــما وزرا و معاونیــن باید 

پیش قدم بشوید.«
در واقــع چنــان کــه پیداســت بحث یکسان ســازی پوشــش 
کید به اســتفاده از کاله شــاپو که  مردان و در گام بعد دســتور ا
در غــرب محبوب و مرســوم بــود، زمینه ســازی های فکری و 
کمیت بــرای اجرای سیاســت دشــوارتر و خطیرتر  ظاهری حا
کشــف حجاب در جامعه بــود. البته حکومــت در اعالن های 
توجیه هایــی  و  ادلــه  سیاســت هایی  چنیــن  بــرای  خــود، 
اجتماع پذیــر مــی آورد و مثاًل اعالم شــده بــود کــه تبدیل کاله 
پهلوی بــه کاله شــاپو صرفًا جهــت حفــظ کارگــران از گرمای 
آفتاب بوده است اما آنچه روشن بود و مردم می پذیرفتند نه 
چنین ادعایی، که تقلید رضاشاه از آتاتورک بود که در همان 
سال ها دستور داده بود مردم سرزمینش به جای کاله سنتی 

فینه خود از کاله غربی شاپو استفاده کنند.    

نیت و انگیزه های نهضت جنگل می نویسد: »بلی، ما به نام 
اتحاد اسالم قیام کردیم و به این جمعیت مقّدس منتسبیم، 
ولی باید دانست که طرفدار اتحاد اســالمیم به نام ساده انما 
المؤمنیــن إخــوه. یعنــی می گوئیــم در ایــن موقع که تشــتت 
کلمه و اختالف اسالمیان مسلمان را به دست دشمن عمومی 
ذلیل و زبون کرده، نباید مســلمانان برادرکشی کنند و به نام 
ســّنی و ســایر عناویــن مذهبی به جــان هــم افتــاده و مجال 

استفاده به دشمن عمومی بدهند«.
ح هیئــت »اتحاد اســالم« برای  نهضت جنگل براســاس طــر
مبارزه نظامی با اســتعمار تشــکیل شــد. رهبر معظــم انقالب 
کوچک خان  اســالمی در پیامــی بــه کنگــره بزرگداشــت میرزا
جنگلی با اشاره به اینکه منشأ حرکت میرزا کوچک خان یک 
کید کرد: ایشــان  منشــأ صددرصد دینی و اعتقــادی اســت تأ
یک واحد مینیاتــوری از نظام اســالمی را در همــان محدوده 

خاص خود )گیالن( ایجاد کرد.
مقــام معظــم رهبری در مــورد ایــن ســردار بــزرگ آزادی خواه 
می فرماید: »قضیه مرحوم میرزا کوچــک جنگلی یک قضیه 
ویــژه اســت؛ قضیه جنــگل یــک قضیــه ویــژه اســت. ســبقه 
مردمی و نجابتی که در کار مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی 
هســت، در هیچ کدام از این دو ســه کار دیگری کــه هم زمان 
در آن دوره اتفــاق افتــاد در سرتاســر ایران، نظیر ندارد. منشــأ 
کوچک خــان یــک منشــأ صددرصــد دینــی و  حرکــت میــرزا 
اعتقــادی اســت، رفتــار او هــم یــک رفتــار دینــی و اعتقــادی 
اســت، یعنــی انســان مشــاهده می کنــد بــا اینکــه در درون 
تشــکیالت خودشــان مخالفینــی داشــت، بعضــی از اقشــار 
گون ممتاز هم با او مخالفت می کردنــد، اّما مرحوم میرزا  گونا
کوچــک در برخــورد بــا این هــا کامــاًل حــدود شــرعی را رعایت 
می کــرده و اهل درگیــری با داخــل نبــوده، حرکــت وی، یک 

حرکت صددرصد اسالمی و ایرانی است«.
امــا دالیــل شکســت نهضــت جنــگل چــه بــود؟ جــدا از نقش 
افرادی نظیــر احســان اهلل خان و جریان بهائیت در شکســت 
نهضــت جنــگل، نقــش قــوای خارجی بــه خصــوص روس، 
انگلیس، آلمان و نیــز عثمانی در ایــن اتفاق بســیار پررنگ و 
اساســی اســت. توطئه مشــترک انگلســتان، روســیه و بعدها 
اتحاد جماهیر شوروی و عناصر وابسته به جریان استعماری 
از بهائیــان گرفته تا عنصــر قزاق وابســته ای چــون رضاخان 
میرپنج، باعث ایجاد تفرقه در صــف مجاهدان این نهضت 
شــد و قیامی که به هــدف برپایی اســالم و برقــراری حکومت 
اســالمی در کل ایــران شــروع شــد با قلــع و قمــع مجاهــدان و 
پــس از شــهادت میــرزا و انــدک یارانش بــه کلی از بیــن رفت. 
گفــت میــرزا کوچک خــان در چهــار  کلــی می تــوان  بــه طــور 
جبهه جنگیــد؛ علیه تجــاوزات و جنایــات انگلســتان، علیه 
تجاوزات و تعدیات روســیه، علیه دولت وابســته به استعمار 
وثوق الدوله، علیه نفاق چپ و مارکسیســت های وابسته به 

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. 
ج از ایران  به همین دلیل غیر از عوامــل داخلی، عواملی خــار
نیز در فروپاشی و تحلیل رفتن قوای جنگل نقش داشته اند؛ 
یکی از مهمترین این عوامل تغییر سیاست دولت شوروی در 

روابط خود با انگلستان و دولت مرکزی ایران بود.    

»عمو عبایــش را از دوش برداشــت، تا کرد و گذاشــت زیــر بغلش و شــب کالهش را توی 
جیبش تپاند و از در حجــره آمدیم بیرون. می دانســتم چــرا این کار را می کند. پارســال 
توی همین تیمچه جلوی روی مردم یک پاســبان یخه عمویم را گرفت که چرا کاله لبه دار سر 
نگذاشته و تا عبایش را پاره نکرد، دست از او بر نداشت. هیچ یادم نمی رود که آن روز رنگ عمو 
مثل گچ سفید شده بود و هی از آبرو حرف می زد و خدا و پیغمبر را شفیع می آورد. اما یارو دستش 

را انداخت توی سوراخ جاآستین عبا و سرتاسر جرش داد و مچاله اش کرد و انداخت و رفت.« 
این روایت را جالل آل احمد در قصه »جشن فرخنده« که در کتاب »پنج داستان« چاپ شده، 
دربــاره بازتاب های تصمیم رضاشــاه مبنی بر تحمیل اســتفاده مــردان از کاله لبــه دار به جای 
پوشش های سنتی پیشین نقل می کند تا گوشه ای از تاثیرات چنین تصمیم هایی را در بافت 
ک کرده باشــیم؛ تاثیرات مخربی کــه چون بدون  زندگی مردمی متعلق به جهانی ســنتی ادرا
شناخت کافی و وافی از جهان بینی و زیست مردم ساده کوی و برزن اتخاذ می شد، بسیاری از 

کمتر کســی اســت که در ایران نهضــت جنگل را نشناســد یا حداقــل نام آن را نشــنیده 
کــه  باشــد. نهضــت جنــگل یکــی از نهضت هــای مهــم تاریــخ معاصــر ایــران اســت 
اردیبهشت  ماه ســال 1294 با رفتن میرزا کوچک خان به سوی رشت و تشکیل هیئت »اتحاد 
کو و پیــش از انقالب  اســالم« در این شــهر آغاز شــد. در این نهضت که آن را پــس از نهضت تنبا
اسالمی مردمی ترین نهضت دویست ســال اخیر می دانند، میرزا به عنوان یک روحانی مبارز، 
ک ایران مبارزه کرد. در حقیقت  کار سال ها با انگلیسی ها و روس های متجاوز به خا گاه و فدا آ
مبارزه میرزا کوچک خان را باید برای اعتالی کلمه اسالم، استقالل ایران و دفع استعمار روس 
و انگلیس دانســت. اما نفوذ چریک های وابســته بــه روس و انگلیس و عناصــر بهایی که گاه 
حتــی به نــام کمونیســم در میــان جنگلی هــا قــرار می گرفتنــد، باعــث ایجــاد فتنه و آشــوب در 
صفوف نهضت شــد و نهضت را دچار آشــفتگی و از هم گسســتگی کــرد. ســرانجام در 11 آذر ماه 

1300 پس از گذشت شش سال و نیم با شهادت سردار جنگل این نهضت به پایان رسید.
میرزا کوچک خــان که نام اصلــی اش »میرزا یونــس« فرزند میرزا بــزرگ و از اهالی استادســرای 
رشــت بــود، درس طلبگــی خوانــده بــود و بــا دین اســالم آشــنایی کامــل داشــت. او کوشــید با 
تأسیس »هیات اتحاد اسالم« با جمعی از علما و معتمدین در گیالن در مسیر مبارزه با استبداد 

قدم بردارد.
با آنکه نویسندگان جریان چپ برآنند تا رویکرد اســالمی نهضت جنگل را ماهیتی کمونیستی 
ببخشند، میرزا کوچک خان در سخنانی که در نشــریه نهضت جنگل به چاپ رسیده، درباره 

ماجرای دستور تبدیل کاله لبه دار به کاله شاپو 

نقش مرموز انگلیس
در شکست نهضت جنگل
جواد شیخ االسالمی
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تقویمتاریخکتـــــــــاب

مشــارکت نکنند، شاه در دو ســفر خود به همدان و قم نسبت 
به مراجع، علمــا، حوزه های علمیه و دیــن توهین کرد پس از 
آن امام راحل و برخی از علمــا عید 1342 عزای عمومی اعالم 

کردند.
افزون بــر ایــن در دوم فروردیــن 1342 مصادف با 25 شــوال 
همزمان با شــهادت امام صادق؟ع؟ رژیم بــرای ایجاد ترس 
ح  و ارعاب بین روحانیــت و حوزه های علمیه بــه ضرب و جر
آنهــا پرداخت. ایــن مســئله ســبب تقابــل و رویارویــی کامل 
مرجعیــت، روحانیت و جریــان مذهبی بــا رژیم پهلوی شــد. 
از شــوال تا محرم عمومــًا موضوعــات منابر بیانیه هــای امام 

راحل درباره مظالم مدرسه فیضیه و جنایات شاه بود.
در محرم امام بــه وعــاظ و روحانیون فرمود کــه در منبر حین 
بیان مصائــب اهل بیــت؟ع؟ مصائب مدرســه فیضیــه را نیز 
ح کنید، امــام راحل خود روز عاشــورا در مدرســه فیضیه  مطــر
صحبــت کــرد. پیــش  از آن از برخــی وعــاظ بــه  خصــوص در 
تهــران ســه شــرط بــرای وعــظ گذاشــته بودنــد یکــی اینکــه 
نگویند اســالم در خطر است، دوم علیه اســرائیل و سوم علیه 

شاه صحبت نکنند.
ح کــرد و فرمود که اســالم  امــام راحل هر ســه موضــوع را مطــر
در خطــر اســت، ایشــان حملــه بــه مدرســه فیضیــه، مفاســد 
اجتماعــی، فعالیــت بهائیــت بــه عنــوان ابــزار صهیونیســت 
و یهــود در ارکان دولتــی، ارتبــاط شــاه و اســرائیل، ایــران بــا 
ح کــرد و شــاه را نصیحت  عنــوان مســتعمره اســرائیل را مطــر
کرد و هشــدار داد که »از عمر تو 43 ســال گذشــته مقداری به 
فکر خود باشــید فریب اطرافیان را نخورید، اســرائیل، غرب، 
آمریکا و انگلیســی هیچکدام به درد تو نمی خورند از پدر خود 
عبــرت بگیــر زمانی که پدر تــو را از کشــور ایــران بیــرون کردند 
مردم شادی کردند کاری نکن که وقتی تو را هم از این کشور 

بیرون می کنند مردم شادی کنند«.
ک نیمه شــب امام راحل  پــس از این صحبت بالفاصله ســاوا
را دستگیر کردند، ابتدا ایشــان را به زندان پادگان بی سیم در 
خیابان شــمیران شــریعتی و پس از آن به زنــدان قصر انتقال 
دادند، پــس  از 19 روز دهم بــه پادگان عشــرت آباد آوردند. در 
نهایت تصمیم گرفتند همــان کاری که در عصر مشــروطه با 
شــیخ فضل  اهلل نوری انجام دادند با امام راحل انجام دهند 
و ایشــان را اعدام و روحانیــت را منزوی کننــد بنابراین حکم 
اعدام امام راحل را صادر کردند، بــه دنبال این تصمیم تمام 
علما و مراجــع از تهــران، یــزد، اصفهان، خوزســتان، مشــهد 
و سایر شــهرها اعتراض و در تهران مجتمع شــدند که ایشان 
مرجع تقلید بوده و طبق قانون اساســی مصونیــت، امنیت و 
کمه ایشــان را نــدارد و باید  حرمــت دارد، هیچکس حق محا
آزاد شــود، این اجماع مراجع و علما کارســاز شد، به خصوص 
وقتی که آیت اهلل العظمی سید محمدهادی میالنی از مشهد 
ک از ترس هواپیمــای ایشــان را برگرداندند  حرکت کرد ســاوا
که به تهران نرسد، اما آیت اهلل میالنی از راه زمینی و مخفیانه 
خود را به تهران رساندند، به این شــکل اجماع مراجع و علما 
ســبب شــد که آنها نتوانند امام را اعدام کنند، بر این اســاس 
امــام راحــل را  11 مرداد بــه حبــس خانگی بردنــد تــا اینکه در 

پانزده فروردین 43 هنگام دولت منصور آزاد شد.    

گاهانه در پــی فرصتی بود تا  حزب جمهوری اســالمی و بررســی شــرایط و اقدامات بنی صــدر، آ
مجدد بــه میدان بیایــد. هم  زمان بــا آغاز جنگ و چنــد ماه پــس از تثبیت آن، نشــریه مجاهد 
مجدد چاپ شــد و منافقین کم کم به صحنه بازگشــتند، اما ایــن  بار برای خلق آتشــی بزرگ تر 

و پلیدتر.
در فاصله 20 اردیبهشت تا 30 خرداد 1360، فضای جامعه بســیار سنگین بود و درگیری های 
خیابانی گســترده ای برقــرار بــود. تــا اینکــه ســازمان در روز 28 خــرداد 1358 با تکیه بــر آنچه 
هواداران بی شــمار که آمادگی ورود به فــاز نظامی را دارند می دانســت، تغییر رویکــرد از مبارزه 
به  اصطالح مســالمت آمیز را اعالم کرد. در نهایت منافقین عصر روز شنبه 30 خرداد، هم  زمان 
با بررســی عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور وقت ابوالحســن بنی صدر در مجلــس به عرصه 
مبــارزه مســلحانه قــدم گذاشــتند. از ایــن پس، سراســر دهــه 60 بــه عرصــه ای بــرای ترور ها و 

خون ریزی های آنها تبدیل شد.
طبق خط مرکزیت ســازمان منافقیــن، قرار بود ایــن تظاهرات مســلحانه، موتــور محرکه یک 

قیام مردمی گسترده شود که درنهایت نظام را سرنگون می کرد.
31 خــرداد 1360، ابوالحســن بنی صدر از ریاســت  جمهوری عزل شــد و تا 7 مرداد همان ســال 
مخفیانه زیســت. پس از آن با همراهی رجوی توانســت مخفیانه از ایران بگریــزد. رجوی نیز 
ادامه جنایات خود را در ایران به موسی خیابانی سپرد و خود را آماده فعالیت های مخرب تری 
کــرد. ســازمان مجاهدیــن خلق فقــط یک هفتــه پــس از ایــن اعالمیــه، 2 تــرور انجــام دادند؛ 
6 تیرماه، مســجد ابوذر، آیت اهلل خامنــه ای، امام جمعه تهــران، و 7 تیرماه، آیت اهلل بهشــتی 
و اعضای حــزب جمهوری اســالمی ایــران. ســازمان تــا 19 بهمن 1360 کــه موســی خیابانی و 
تشکیالت عملیاتی منافقین ضربه خورد، ترور های گسترده مقامات و همچنین مردم عادی 
کوچه و بازار را انجام دادند تا نشان دهند خودخواهی سیاسی و عقده های قدرت در آنان تمام 

 نشدنی است.    

ح آمریکا برای دگرگونی سیســتم  یکی از عواملی که ســبب قیام پانزده خرداد شــد طــر
ح را جــان اف کندی  فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و نظامی ایــران بــود، این طــر
پیشــنهاد کرده بود، در آن زمان آیت اهلل ســید حســین طباطبایــی بروجردی بــه عنوان مرجع 
تقلید مانع این امر شــد و آنها جرات نکردند اقدام جدی انجام دهند امــا پس از رحلت آیت اهلل 
بروجردی و آیت اهلل سید ابوالقاســم کاشــانی آنها تصور کردند که عرصه برای چنین اقداماتی 

خالی شده است به خصوص که مرجعیت یعنی آیت اهلل سیدمحسن حکیم نیز در عراق بود.
ح زمان دولت اســداهلل اعلم تحت عنوان الیحه انجمن هــای ایالتی و والیتی تصویب  این طر
شــده بود و بایــد در دوره علی امینی اجرا می شــد امــا چون جریــان انگلیســی و آمریکایی با هم 
درگیر بودند لــذا نتوانســت کاری انجام بدهــد و این الیحــه روی میز علــی امینی بــود تا اینکه 
زمان اســداهلل اعلم به اجرا درآمد؛ از اینجا تمام علما و مراجع به عنــوان اعتراض در مقابل این 
حرکت قیام کردند در حقیقت قیــام مرجعیت و روحانیت تحت عنوان نهضت اســالمی از مهر 
گرچه آنها  1341 تا آذر 1341 ســبب شــد کــه در نهایــت دولت این الیحــه را منتفــی اعالم کنــد ا
ح کردند اما امــام راحــل فرمودند که باید بــه صورت مکتوب و رســمی  شــفاهی این مســاله طر

اعالم شود.
ح 6 ماده ای را در بهمن  پس از آن شــاه تحت عنوان »انقالب شاه و مردم یا انقالب ســفید« طر
1341 بــه رفراندوم گذاشــت در حالی که طبق قانون اساســی موضــوع رفراندوم غلــط بود، به 
کثر مردم در رفراندوم  دنبال آن علما و مراجع رفراندوم را تحریم کردند و همین امر سبب شــد ا

نــام ســازمان  بــا  کــه آن زمــان  ســازمان منافقیــن 
مجاهدین خلــق ایران فعالیــت می کرد هــم  زمان با 
کــه متوجــه شــد  پیــروزی انقــالب اســالمی و از آن هنــگام 
مقبولیتی در بین آحاد جامعه ندارد، سناریویی ترسیم کرد تا 

بتواند هرطور شده به آمال و آرزو های خود دست یابد. 
رســم و مســلک این گروهــک اینگونه بود کــه یا بایــد در امور 
کشــور دخالت کنند یا آن را برهــم زنند. حال، بــه روش های 
گــون می شــد بــه ایــن مهــم دســت یافــت. انتخابــات  گونا
مجلس خبرگان قانون اساســی از جملــه رویداد هایی بود که 
بــرای ایجــاد نهاد های قانونــی در ایــران و سروســامان دادن 
به خواســته های مردم تشــکیل شــد و هــر 10 عضــو آن با رأی 
مردم برگزیده می شــدند. رجوی رهبر منافقین با کســب 300 
هــزار رأی یازدهم شــد و بــه آن مجلــس راه نیافــت؛ بنابراین 
رهبری تشکیالت ضمن مخالفت با قانون اساسی جمهوری 
اســالمی، رأی  دادن بــه آن را منــوط بــه اصالحاتــی در آن 

دانست و از حمایت از آن خودداری ورزید.
اولین انتخابات ریاســت  جمهوری ایران درحالی آغاز شد که 
مسعود رجوی نامزد سازمان منافقین بود و گردهمایی های 
متعــددی را بــا همراهی موســی خیابانــی برپا می کــرد. عمده 
این گردهمایی ها نیــز به زد  وخورد و بحث منجر می شــد که 
عموما موافقان و مخالفان سازمان بدون درگیر شدن نیروی 
نظامی دولتی، با هــم برخورد می کردند. اما رهبری ســازمان 
عالقه داشــت شــرایط را به  گونه ای پیش ببرد کــه انگار این 

نظام است که مخالف آنان است.
دسیســه های  درک  و  هوشــمندی  بــا  امام خمینــی؟هر؟ 
احتمالــی ایــن گروهک و بــا توجه  بــه اینکــه ســازمان قانون 
اساســی جدیــد را نپذیرفتــه بــود، از ادامــه حضــور رجــوی 

ح سازمان هم شکست بخورد.  ممانعت کرد تا طر
موج شکست های سیاسی سازمان بیشتر و بیشتر می شد که 
شکســت در انتخابات مجلس شــورای اســالمی و ســخنرانی 
صریح امام خمینی؟هر؟ در تیر 1359 حیثیتی برای منافقین 
در ســطح ملــی باقــی نگذاشــت و بنــا بــر ایــن شــد که نشــریه 
مجاهــد و بســیاری از دفاتــر حزبــی و تشــکیالتی آنــان موقت 
تعطیل شــود. اما این آرامــش قبل از توفــان، در واقــع برنامه 
 ریــزی علیه نظام بــود. ســازمان منافقین بــا زیر نظر داشــتن 

اولین تقابل مردم
یم ژ و مرجعیت با ر

 از نفاق و خیانت 
ی تا مزدور

قیام 15 خرداد

قاسم تبریزی 
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ایــن دنیــای رنگارنــگ خلــق شــده اســت. انســان را بــه این 
بازیچه هــای خلقــت مشــغول کرده انــد. هــر کســی به شــأن 
خود بــه چیــزی می پــردازد، ولی کســانی یافت می شــوند که 
ســوزی در دل و شــوری در ســر دارند که به این بازیچه راضی 
نمی شــوند. این نمونه های زیبــای خلقت را دوســت دارند و 

می پرستند.
 

    هرچه را دوست داشتم از من گرفتی
خدایــا هرچه را دوســت داشــتم از مــن گرفتی، به هــر چه دل 
بســتم، دلم را شکســتی، بــه هر چیــز عشــق ورزیدم آنــرا زائل 
کردی، هــر کجا قلبــم آرامــش یافت تــو مضطرب و مشــوش 
کــردی، هــر وقــت دلــم بــه جایــی اســتقرار یافــت تــو آواره ام 
کــردی، هــر زمــان بــه چیــزی امیــدوار شــدم تــو امیــدم را کور 
کردی؛ تا به چیزی دل نبندم، و کســی را به جای تو نپرســتم 
و در جایی اســتقرار نیابــم و به جــای تو محبوبی و معشــوقی 
نگیرم و جــز تو به کســی دیگر و جایــی دیگر و نقطــه ای دیگر 
آرامــش نیابــم و فقــط تــو را بخوانــم و تــو را بخواهــم و تــو را 

پرستش کنم و تو را بجویم.
 

    شکرگزاری 
خدایــا! تــو را شــکر می کنــم کــه با فقــر آشــنایم کــردی تــا رنج 
گرســنگان را بفهمم و فشــار درونــی نیازمنــدان را درک کنم. 
خدایــا! تــو را شــکر می کنم کــه مرا بــا درد آشــنا کــردی تــا درد 
دردمندان را لمس کنم، و به ارزش کیمیایی درد پی ببرم، و 
ناخالصی های وجودم را در آتش درد بسوزم، و خواسته های 
نفســانی خود را زیر کوه غــم و درد بکوبم، و هنــگام راه رفتن 
بر روی زمین و نفس کشــیدن هوا، وجدانم آســوده و خاطرم 
آرام باشــد تا به وجود خود پی ببــرم و موجودیت خود را حس 

کنم.
 

    آرامش غروب 
خــوش دارم آزاد از قیــد و بندهــا؛ در غــروب آفتاب بــر بلندای 
کوهــی بنشــینم و فرورفتــن خورشــید را در دریــای وجــود 
مشــاهده کنم و همــه حیات خــود را بــه این زیبایــی خدایی 
بســپارم و این زیبایی ســحرانگیز، با پنجه هــای هنرمندش 
بــا تــار و پــود وجــودم بــازی کنــد، قلــب ســوزانم را بگشــاید، 
آتش فشــان درد و غم را آزاد کنم، اشــک را کــه عصاره حیات 
من است، آزادانه سرازیر نمایم، عقده ها و فشارهایی را که بر 

قلب و روحم سنگینی می کنند بگشایم.
کــه حلقومــم را می فشــرند و   غم هــای خســته کننده ای را 
دردهــای کشــنده ای کــه قلبــم را ســوراخ  ســوراخ می کنــد، با 
قــدرت معجــزه  آســای زیبایــی تغییر شــکل دهــد و غــم را به 
کاری مبدل کند و آنگاه حیاتم را بگیرد  عرفان و درد را به فــدا
و مــن دیوانه وار همــه وجودم را تســلیم زیبایی کنــم و روحم 
به  ســوی ابدیتی که نورهای زیبایی می گذرد پــرواز کند و در 
عالــم آرامــش و طمأنینــه از کهکشــان ها بگــذرم و بــرای لقاء 
پروردگار به معراج روم و از درد هســتی و غم وجود بیاســایم و 
ساعت ها و ســاعت ها در همان حال باقی بمانم و از این سیر 

ملکوتی لذت ببرم.    

همیشه می خواســتم که شــمع باشــم، بســوزم، نور بدهم و نمونه ای از مبارزه و کلمه 
کاری و شجاعت  حق و مقاومت در مقابل ظلم باشــم. می خواستم همیشه مظهر فدا
باشم و پرچم شهادت را در راه خدا به دوش بکشم. می خواستم در دریای فقر غوطه بخورم و 
کاری و  دست نیاز به سوی کســی دراز نکنم. می خواستم فریاد شوق و زمین و آســمان را با فدا
آســمان پایداری خود بلرزانم. می خواســتم میزان حق و باطل باشــم، دروغگویان، مصلحت 
طلبان و غرض ورزان را رســوا کنم. می خواســتم آنچنان نمونه ای در برابر مردم به وجود آورم 
که هیچ حجتی برای چپ و راســت نماند،  طریق مســتقیم روشــن و صریح و معلوم باشد و هر 

کسی در معرکه سرنوشت مورد امتحان سخت قرار بگیرد و راه فرار برای کسی نماند.

    دنیا 
دنیا میدان بزرگ آزمایش اســت که هدف آن جز عشــق چیزی نیســت. در ایــن دنیا همه چیز 
در اختیار بشر گذاشته شــده، وســایل و ابزار کار فراوان اســت، عالی ترین نمونه های صنعت، 
زیباترین مظاهر خلقت، از سنگریزه ها تا ستارگان، از ســنگدالن جنایتکار تا دل های شکسته 
یتیمــان، از نمونه هــای ظلــم و جنایت تا فرشــتگان حــق و عدالــت، همه چیــز و همــه چیز در 

ی در دل  سوز
ی در سر و شور

مناجات هایی از شهید چمران 
که 31 خرداد  1360  آسمانی شد

در این شـماره از مجله گزارش هایی از نشسـت شـورای فرهنگی هالل احمر 
و عملكـرد جمعیـت هـالل احمر در مواجه با حادثه دلخـراش متروپل آبادن 
و نحـوه امدادرسـانی بـه حادثه دیـدگان آورده شـده اسـت. از دیگـر عناوینـی 
کـه در ایـن بخـش آمـده می توان به: »تجلیـل از کارکنان بخش خدمات  
هـالل احمـر خوزسـتان«، »بهره گیـری از ظرفیـت جوانان داوطلـب به عنوان 

سـفیران فرهنگی« و »به هم پیوسـتگی معنویت، کار و تالش« اشـاره کرد.

هالل

 64

پل در قاب تلفن همراه و متر
هالل احمر باید رنج مردم را کاهش دهد
پیوستگی معنویت با  کار و تالش
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ی امدادگران  فداکار
التیام بخش 
پل و حادثه دیدگان متر

    اقدام سریع هالل احمر
کولیونــد، رئیــس جمعیــت هــالل احمــر  دکتــر پیرحســین 
جمهوری اســالمی ایران در اولین فرصت پس از وقوع حادثه 
جهــت مدیریــت میدانــی امدادرســانی، اســتفاده از تمامــی 
ظرفیت هــا و پشــتیبانی از حادثه ریــزش ســاختمان متروپل 

عازم شهرستان آبادان شد.
گانه بــه تمامی رده های عملیاتی  وی با ابالغ پیام هایی جدا
جمعیــت هــالل احمــر و اســتان خوزســتان بــر اســتفاده از 
تمامــی ظرفیت هــا و نیروهــای جمعیــت هــالل احمــر جهت 
امدادرســانی بــه متاثریــن از حادثــه ریــزش ســاختمان در 
کید و تــداوم عملیــات امــداد و نجات تا  شهرســتان آبــادان تا

نجات آخرین شهروند از محل حادثه را ضروری دانست.
در همین راســتا بالگردها و تیم های جست و جوی جمعیت 
هالل احمــر در آماده باش کامــل بودند و ده ها تیــم عملیاتی 
ع حادثــه در شهرســتان آبــادان  و آنســت نیــز بــه محــل وقــو
اعزام شــدند. کولیوند در خصوص ســانحه متروپل با اشــاره 
به ضــرورت حضــور مدیــران ارشــد در صحنــه عملیات های 
با ابعــاد گســترده گفــت: ســانحه متروپــل، ظاهــرا محلی به 
نظــر می رســید امــا مــا تجربــه حادثــه پالســکو را داشــتیم و با 
این شــناخت و بــا توجه به شــرایط فیزیکــی حادثه و شــرایط 
اجتماعــی موجــود، بایــد شــدت و اهمیــت حادثــه را بــرآورد 
می کردیم که با این حســاب، ســانحه متروپل آبادان، بسیار 

پراهمیت بود.

    نقاط قوت عملیات متروپل
کولیونــد حضــور وزیــر کشــور، معــاون وزیــر، مســئوالن هالل 
 احمر، نمایندگان کمیســیون عمران مجلس و دیگر ارگان ها 

را بــا توجه بــه بزرگی و شــدت حادثــه از نقــاط قــوت عملیات 
متروپل برشــمرد و گفــت: ادوات، امکانــات و تجهیزات الزم 
بــرای عملیــات آواربــرداری و امدادرســانی، فراهــم و نیازهــا 
بالفاصله تامین می شد. از شهرداری، پاالیشــگاه و .... همه 
در میدان کمک حاضر بودند و کار با تعامل باال در حال انجام 
گر حضور وزیر کشور نبود، این هماهنگی  بود، در صورتی که ا

و تعامل به راحتی ایجاد نمی شد. 
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیته هــای اجتماعــی، امــداد و 
نجات، بهداشت و درمان، امنیتی و ... در عملیات متروپل، 
افزود: در ایــن عملیات، تقســیم کار انجــام و هماهنگی الزم 
در ســطح بــاال برقــرار شــده و بــا انتخــاب فرمانــده میــدان، 
فرمانده عملیات و ... بــرای مدیریت عملیــات آواربرداری و 

امدادرسانی، تصمیمات تخصصی گرفته و اجرا می شد.

    جوانان پای کار امدادرسانی 
رئیس جمعیت هالل  احمر در ادامه گفت: جوانان در میدان 
عملیــات متروپــل حاضــر و بســیار پــای کار بودنــد، حتــی بــا 
دســت خالی به کمک آمده بودند، در حالــی که محل حادثه 
بســیار پرخطر بود و هر لحظــه ممکن بود بقایای ســاختمان 
و ســاختمان مجــاور، ریزش کنــد و جــان 300 تــا 400 نیروی 
امــدادی و جهــادی در صحنــه اصلــی و مــردم زیــادی کــه در 
حــال تماشــای عملیــات بودند، بــه خطر جــدی بیفتــد اما با 
تمهیــدات مدیریتــی اندیشــیده شــده، در ادامــه، ایمنــی کار 
فراهم و شــرایط برای تداوم روند جســت  و جوی محبوسین 

در آوار مهیا شد.

    عیادت مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در هالل 
احمر خوزستان از حادثه دیدگان

در جریــان حادثــه ریــزش ســاختمان متروپــل شهرســتان 
آبادان، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر اســتان خوزســتان حجــت االســالم محمد انصــاری به 
همــراه دکتــر کولیونــد؛ رئیــس جمعیــت و ریاســت دانشــگاه 
علوم پزشــکی آبادان با حضور در بیمارســتان شــهید بهشتی 
شهرســتان آبــادان ضمــن عیــادت از مصدومان ایــن حادثه 
دلخــراش، ســالم نماینده مقــام معظــم رهبــری در جمعیت 

هالل احمر کشور را نیز به ایشان ابالغ کرد.
حجــت االســالم محمــد انصــاری، ضمــن تقدیــر از تــالش 
حادثــه  ایــن  مصدومــان  حــال  از  درمــان،  کادر  بی دریــغ 

دلخراش جویا شد و برای سالمتی ایشات دعا کرد.
وی در ادامــه، با ســردار وحیــدی وزیر کشــور و دکتــر خلیلیان 
اســتاندار خوزســتان دیــدار و گفــت و گــو کــرد و از نزدیــک در 
گرفــت و بــا  جریــان امدادرســانی و نجــات مصدومــان قــرار 

 عملکرد دولت 
نسبت به موارد 

مشابه خیلی 
خوب بوده و 

می توان ادعا 
کرد جزء معدود 

عملیات های 
امدادی محسوب 

که  در  می شد 
همان ساعات 
اولیه مسئوالن 

ذی ربط در محل 
حادثه حاضر 

شدند

اعضای تیم های جســت و جو و نجــات دیــدار و از تالش آنها 
تقدیر و تشکر کرد.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان خوزســتان همچنین بــا اشــاره بــه تــالش امدادگران 
گفــت:  و رونــد آواربــرداری ســاختمان فروریختــه متروپــل 
ابزارآالت ســنگین عمرانــی از ســاعات اولیه به محــل حادثه 

رسیدند و مشکلی از لحاظ تامین امکانات وجود نداشت.
حجت االســالم محمد انصاری با اشــاره بــه اقدامات صورت 
گرفته پــس از حادثــه متروپــل آبادان گفــت: عملکــرد دولت 
نســبت به موارد مشــابه خیلــی خــوب بــوده و می تــوان ادعا 
کرد جزء معدود عملیات های امدادی محســوب می شــد که  
در همان ســاعات اولیــه مســئوالن ذی ربط در محــل حادثه 

حاضر شدند.
وی با بیان اینکه حضور مستمر وزیر کشــور در بحرانی مانند 
ک  متروپل، بســیار ذی قیمت بود، افــزود: با وجود گــرد و خا
کم بود وزیر کشور خود را زمینی  شدیدی که بر شهر آبادان حا
به استان خوزستان و شــهر آبادان رســاند و این مساله نشان 

دهنده اهمیت حادثه متروپل برای مسئوالن است.
حجت االسالم انصاری در خصوص حضور نیروهای مردمی 
و کمک بــه امدادگران تشــریح کرد: شــرایط متروپل متفاوت 
کان در صحنه عملیات وجود داشــت بنابراین  بود؛ خطر کما
به گروه های مردمی اجازه حضور در صحنه داده نشــد، ولی 
در فاصله ای کــه نیروهای امدادی و انتظامــی تعیین کردند 
حضور پرشوری داشتند و به پشتیبانی و پذیرایی از نیروهای 

امدادی پرداختند.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان خوزســتان در خصوص ادعاهای برخی مبنی بر دیر 
رســیدن ماشــین آالت عمرانی به محل حادثــه تصریح کرد: 
از همــان ســاعت اولیه نیروهــای امــدادی با تمــام امکانات 
و  مجهزتریــن  از  و  کردنــد  پیــدا  حضــور  حادثــه  محــل  در 
کارآمدتریــن ابــزار آالت برای خدمت به مردم اســتفاده شــد، 
تا جایی که عده ای بیان کردند ســرازیر شــدن ایــن حجم از 
تجهیزات کم سابقه است. باید به این مسأله توجه کرد که 
امکان نداشت از روزهای اول از این تجهیزات استفاده کرد 
زیرا حضور ماشــین های سنگین موجب فشــار بیشتر می شد 
و چون احتمال زنده ماندن کســانی که در ســاختمان بودند 
وجود داشــت اســتفاده از ابزارآالِت ســنگین آوار بــرداری کار 

درستی نبود. 
نماینــده ولــی فقیــه گفــت: خانواده هــای متوفیــان در ایــن 
دیدارهــا از حجــت االســالم موســوی فــرد می خواســتند تــا از 
امدادگران تشکر کنند، که این مســاله نشان دهنده رضایت 

بخشی این عزیزان از امدادرسانی بود.    

ج های دوقلوی متروپل شهرستان آبادان که مراحل پایانی عملیات عمرانی آن بنا  بر
به دالیل فنی متوقف شده بود؛ اوایل خردادماه سال جاری فرو ریخت. نماینده ولی 
فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در پــی حادثــه دلخــراش ریــزش ســاختمان متروپل آبــادان و 
جان باختن جمعی از هموطنان عزیز ایران اســالمی در پیامی ضمن تســلیت به خانواده های 
داغدار و قدردانــی از ایثارگــری امدادگران و تالش های نیروهــای جهادگر بر لزوم تســریع در امر 

ح است: کید کرد. متن پیام به این شر امدادرسانی و آواربرداری تا

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
َمَراِت 

َ
ْنُفــِس َوالّث

َ
ْمَواِل َواأْل

َ
ُکْم ِبَشــْیٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجــوِع َوَنْقٍص ِمــَن اأْل »"َوَلَنْبُلَوّنَ

اِبِریَن"«؛ حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در آبادان که موجب  ِر الّصَ َوَبّشِ
جان باختن عده ای از هم  میهنان عزیز و مصدوم  شدن گروهی دیگر شد، موجب 
تأســف و تأثر عمیق گردیــد و قلوب مــردم ایران اســالمی را داغــدار نمــود. خانواده 
جمعیت هالل احمــر همانند آحــاد مردم شــریف ایــران خــود را داغدار ایــن حادثه 

گوار می دانند و همدرد و شریک غم خانواده های ضایعه دیده و عزادار است. نا
کاری انســان هایی  در ایــن فاجعــه جانگــداز، بار دیگــر چابکــی، شــجاعت و فــدا
جــان برکف بــرای التیــام  بخشــی و نجــات جــان و مــال دیگــران، بــرگ زرینی در 
ک  کاری ملت ایــران ثبت کرد کــه هرگــز از ذهن مــردم این ســرزمین پا تاریــخ فــدا
نخواهد شــد. از تــالش همــه نجاتگــران، امدادگــران، آتش نشــانان و واحدهای 
پزشکی، انتظامی و نظامی که به مدیریت این حادثه و خدمت به آسیب دیدگان 
کیــد می کنم که ایــن واقعه تلخ، بایســتی زنگ  شــتافتند، قدردانی  می نمایم و تا
خطــری بــرای برنامه ریــزی در راســتای جلوگیــری از اقدامــات غیرکارشناســی در 

پروژه های ساختمان سازی محسوب شود.
همچنین بر تمامی نهادها و گروه های امدادی و کمک رسان واجب است با تمام 
تجهیــزات و امکانات و بســیج نیروهای خــود، در جهت تســریع امر امدادرســانی 
به حادثه دیــدگان تــالش نماینــد. ضمنًا الزم اســت نهادهــای نظارتــی و قضایی 
ضمن بررســی دقیق علت وقوع این حادثه با نظارت دقیق و فنی با خاطیان این 
حادثه برخورد نمایند. اینجانب در پایان بار دیگر ضمن قدردانی و سپاس از همه 
کاری نموده اند، پــاداش جاودانه  عزیزانی که در این حادثه اســفبار تــالش و فــدا
و بــرای جان باختــگان آرزوی رحمــت و رضــوان الهــی دارم و بــرای خانواده های 

داغدیده از خداوند متعال اجر و شکیبایی خواستارم.
عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر - 1401/03/08
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هــــــــال

بچه بسیجی هایی که لباس به قواره شان پیدا نمی شد را می مانست

خانواده های داغدیده داخل این چادرها اسکان داشتند تا 
روان درمانگرها با ایشان صحبت کنند، التیام دردشان باشند پل و متر

در قاب
تلفن همراه

روایتی از پشت صحنه  
خدمات امدادگران هالل احمر

روایــت حــوادث غیرمترقبــه در لحظــات اولیــه  
کــه در صحنــه حاضــر نیســتند   کســانی  بــرای 
اهمیت باالیــی دارد، امیدواریم مثل همیــن روایت های 
گران  موبایلی، رســانه بتواند شــفاف و به موقع کنــار امدا

روایت درستی از  سوانح و همبستگی مردم ارائه دهد.    
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حجت االسالم والمسلمین معزی نماینده ولی فقیه در هالل احمر، در ادامه سفرهای 
استانی با سفر به اســتان آذربایجان غربی از ظرفیت های جمعیت هالل احمر در این 

استان بازدید کرد.

    دیدار  با نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان
در این ســفر، که با حضــور معاونیــن و مدیر کل حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر بود؛ 
حجت االســالم والمســلمین معزی در بــدو ورود با حضور در گلزار شــهدا، به مقام شــامخ شــهدا 
کبر قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در  ادای احترام کرد  وپس از آن  با آیت اهلل سید علی  ا

مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفت  و گو داشت.

    ضرورت خدمت به دیگری در جامعه اسالمی
نماینده رهبر معظم انقالب در این ســفر از دو شهر پیرانشــهر و مهاباد بازدید کرد. وی در دیدار 
کید بر اهمیــت خدمت به دیگری  با داوطلبان و کارکنان هالل احمر شــعبه پیرانشــهر ضمن تا
در جامعه اســالمی و نقش همواره پشتیان جمعیت هالل احمر نســبت به افراد جامعه تصریح 

غ از نژاد، رنگ، نژاد و عقیده است. کرد: یاری گری در جمعیت هالل احمر فار
حجت االسالم والمسلمین معزی امدادگری در هشت  ساله دفاع مقدس را نمونه برجسته ای 
از این یاری گری برشــمرد، افزود: مردم مومن شهر مرزی پیرانشــهر در دوران هشت  ساله دفاع 

مقدس شاهد فعالیت های امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر بوده اند.

    ما مدیون خون شهدا هستیم
حجت االسالم  والمسلمین معزی بعد  ازباز دید از  یادمان شــهدای گمنام پیرانشهر  با اشاره به 
کاری های شهدا در هشت  سال دفاع  مقدس، امنیت، آرامش و اقتدار کنونی  شجاعت ها و فدا
کشور را مرهون رشادت ها و جانبازی های آنان دانست و دفاع مقدس را یکی از پرافتخارترین 

سفر نماینده ولی فقیه در هالل احمر به آذربایجان غربی

هالل احمر باید رنج مردم 
را کاهش دهد

کــرد:  برگ هــای تاریــخ انقــالب اســالمی برشــمرد و تصریــح 
دشمنان با شروع جنگ هشت ساله در ٣١ شهریور ماه ١٣5٩ 
یقیــن داشــتند می تواننــد نظــام اســالمی ایران کــه ١٩ مــاه از 
آن می گذشــت را از میان بردارنــد، اما این ملت ایــران و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی اســت که با تقدیم  هزاران شهید و 

هزاران جانباز دشمنان خود را شکست می دهد.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی افــزود: بــا ایســتادگی 
و مقاومــت رزمنــدگان دلیــر در جریــان جنــگ تحمیلــی نــه 
تنهــا رژیم صــدام شکســت خــورد بلکــه اســتکبار جهانی هم 
در حرکت هــای سیاســی مقهــور قــدرت ملــت ایــران شــدند.
دشــمنان نظام اســالمی تصمیم گرفته بودند تا با دسیسه ها 
و نقشــه   شــوم برانــدازی از ادامه حیــات آن جلوگیــری کنند، 
کاری و هوشــیاری در  لیکن مردم کشــورمان با رشــادت، فــدا

برابر این توطئه ها ایستادند.

    دیدار با امام جمعه شهرستان ارومیه
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه ایــن ســفر بــا 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربی دیــدار و گفــت  و گو 
کــرد. وی در ایــن دیدار، اســتان آذربایجــان غربــی را از جمله 
استراتژیک ترین استان های کشور برشمرد و ضمن قدردانی 
از حمایت هــای نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربــی از 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان، تصریح کــرد: جمعیــت هالل 
احمــر آذربایجــان غربــی در ایــن ســال ها رشــد چشــمگیری 

داشته و از جمله استان های برتر در کشور به شمار می آید.
نماینده ولی فقیــه در آذربایجان غربی نیز ضمــن قدردانی از 
حضور حجت االسالم والمسلمین معزی در استان بیان کرد: 
امروز جمعیت هالل احمر توانســته است در قلوب همه مردم 
جای گیرد و این امر در استان ما به وضوح قابل رویت است. 

حجــت االســالم والمســلمین ســید مهــدی قریشــی در پایان 
ضمن تشــکر از برگــزاری دوره های امداد نجات خاطر نشــان 
کــرد: راه انــدازی کانــون هــای طــالب و برگــزاری دوره هــای 
امــداد و نجــات در مــدارس علمیــه آذربایجــان غربــی نمــود 
خوبی داشته است که امیدوارم این دوره های آموزشی برای 

همه اقشار برگزار شود.

    هالل احمر باید رنج مردم را کاهش دهد
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه ســفر خــود بــه 
استان آذربایجان غربی در نشست شورای مدیران جمعیت 
هــالل احمــر اســتان حضــور یافــت. وی در ایــن جلســه  از 
تالش هــای صورت گرفتــه در جمعیــت این اســتان قدردانی 

کرد و اتحاد، همدلــی و صمیمیت را رمز پیشــرفت و موفقیت 
کید کرد. در کارها برشمرد و بر حفظ این مهم تا

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آیــات و روایــات، انســان را در برابر 
نعمت هــای الهــی مســئول دانســت و فرصــت خدمــت در 
جمعیــت  هــالل احمــر را یکــی از نعمت هــای الهی برشــمرد و 
خاطرنشــان کــرد: هــالل احمــر بــا اهدافــی کــه دارد، آرامــش 
می بخشــد به دل هــا و جان هــای دردمند و موجب تســکین 
آالم بشــری در عیــن حفــظ کرامــت و شــخصیت بخشــی بــه 
افراد اسیب دیده می شود و ما باید نسبت به این نعمت الهی 

شکرگذار باشیم.
بنا به گفته نماینده رهبر انقالب در هالل احمر، ایجاد اخوت 
و بــرادری در جامعــه، خدمــت در عرصــه ســالمت، تکریــم 
 انســان ها از جملــه اقداماتــی اســت کــه می بایســت جمعیت 

هالل احمر در مسیر آن قدم بردارد.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود به گســتردگی برنامه های جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران اشــاره کــرد که در ســطح  بین المللی 
کم نظیــر اســت و در پایــان ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدای گرانقــدر خاطرنشــان کــرد: شــهیدان در جمهــوری 
گــر امروز ما  اســالمی ایران متولیان و صاحبان امور هســتند، ا
فرصتی بــرای خدمت داریــم از جانفشــانی شــهدای گرانقدر 
است و باید جایگاه و مقام آنان در جامعه گرامی داشته شود.

    اهمیت بهره گیری از نعمت های الهی
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در نشســت صمیمانــه 
بــا رابطیــن فرهنگــی و دبیــران کانون هــای طــالب معاونت 
جوانان جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان غربی حضور 
کیــد کــرد:  یافــت. وی در ایــن دیــدار خطــاب بــه جوانــان تا
جوانــان بایــد از نعمت های کــه خداوند بــه آنان اعطــا کرده 
اســت به خوبی اســتفاده کننــد. امام خمینــی)ره( بــا تدبیر و 
آموخته های اســالمی خود توانست در مقابل اســتعمار گران 
و  دشــمنان انقالب اســالمی ایســتادگی کند و در لحظــه ورود 
به ایران خطــاب به جوانان فرمود تمــام فعالیت های خود را 
اعم از فرهنگی، ورزشــی، هنری و رزمی فقط در راه خداوند و 

برای رضایت الهی انجام دهید.
وی  در پایان از مدیر عامــل جمعیت هالل اســتان و  نماینده 
ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر آذربایجــان غربی تشــکر 
و قدردانــی کــرد و گفــت: خوشــبختانه جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجــان غربــی عملکــرد مثبتــی در زمینه هــای 

فرهنگی و علمی داشته است.    

ل احمر با  هال
که  اهدافی 

دارد، آرامش 
می بخشد به 

دل ها و جان های 
دردمند و موجب 

تسکین آالم 
بشری در عین 
کرامت و  حفظ 

شخصیت بخشی 
به افراد اسیب 

دیده می شود و 
ما باید نسبت به 
این نعمت الهی 
شکرگذار باشیم

همایش »هــالل کریمه« همزمــان با دهه 
جوانــان  ســازمان  همــت  بــه  کرامــت، 
جمعیــت هــالل احمــر کشــور و بــا حضــور حجــت 
االســالم والمســلمین مهــدی فقیــه مســئول دفتــر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
قم، رییس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
کشــور و مدیــر عامــل جمعیت هــالل احمر اســتان 
قــم، در شبســتان حضــرت زهــرا؟س؟ حــرم مطهر 
کریمــه اهل بیــت حضــرت فاطمــه معصومه؟س؟ 

شهر قم برگزار شد.
در ایــن همایــش، بخشــی از  اقدامــات جمعیــت 
هالل احمر اســتان قم در خدمت رسانی و امداد به 

جامعه بشری طی ماه های اخیر  تشریح شد.
حجــت االســالم ســید حســین مومنــی کارشــناس 
مذهبــی و از اســاتید حــوزه، در ادامه ایــن همایش 
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ایــام پربرکــت دهــه 
کرامــت، توجــه بــه ســیره اهــل بیــت عصمــت و 
طهارت؟مهع؟ به خصوص آشنایی با زندگی پر فراز 
و نشــیب حضرت معصومه؟س؟ و امــام رضا؟ع؟ و 

سخنان گهربار ایشان را خواستار شد.
وی همچنیــن ضــرورت اهتمــام همه مســلمانان 
به ویژه دختــران را به خودســازی و انجام فرائض 
الهی از جملــه نماز اول وقــت، احترام بــه والدین، 
آموزش هایــی  گیــری  فرا نیــز  و  محرمــات  تــرک 

کید قرار داد. همچون امداد و نجات، را مورد تا
در مراسم فوق، جمع زیادی از دختران دانش آموز 
آموزشــگاه هــای متوســطه اول و دوم بــه همــراه 
مربیــان پیشــتاز و تعــدادی از اعضــای مجلــس 
دانــش آمــوزی و همچنیــن اعضــای داوطلــب و 
جوانــان و امدادگــران جمعیت هالل احمر اســتان 

قم حضور داشتند.
این مراســم با شــعر خوانی یکی از شــاعران آئینی، 
اجرای گروه ســرود و مدیحه ســرایی به مناســبت 

ایام دهه کرامت همراه بود.
در پایــان ایــن مراســم،  مســئول دفتــر نمایندگــی 
ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اســتان قم به 
تعدادی از شــرکت کننــدگان، به قید قرعــه جایزه 
اعــزام به مشــهد مقــدس و زیــارت آســتان مقدس 

امام علی بن موسی الرضا؟ع؟ اهدا کرد.    

همایش 
یمه« »هالل کر

در قم برگزار شد

همزمان با دهه کرامت
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سی و هشــتمین نشســت شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر با حضور نماینده ولی 
فقیه در جمعیت، دبیرکل و دیگر اعضای این شورا در حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزار 
شد.  حجت االسالم  والمسلمین معزی، در این نشست ضمن تبیین وظایف و عملکرد شورای 

کید کرد. فرهنگی جمعیت، بر اهمیت ارتقاء فرهنگ دینی در جمعیت هالل احمر تا
 

    تاکید بر اهمیت تشکیل و برگزاری شورای فرهنگی
 حجت االســالم  والمســلمین معزی ضمن اشــاره به نقش و اهمیت شــورای فرهنگی؛ تشکیل 
شــورای فرهنگی را یکی  از مســئولیت های حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
براســاس نظام  نامــه ایــن مجموعه برشــمرد و دلیــل و هدف تشــکیل این شــورا را در راســتای 
وظیفه اولیــه حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر کــه همــان ارتقــاء فرهنگ 
دینی اســت، اظهار کرد و در ادامه با بیان اینکــه متولی فرهنگی در جمعیت هــالل احمر حوزه  
نمایندگی ولی فقیه است، یادآور شد: فعالیت های شــورای فرهنگی جمعیت تنها محدود به 
ستاد نیست. این شــورا در همه استان های کشــور وجود دارد و در طول ســال های گذشته نیز 

برگزار شده است.
وی بیانیه گام دوم را محور و شــاخصی بــرای  فعالیت فرهنگی در تمام دســتگاه ها برشــمرد و 
ح شــده در این بیانیه؛ اهداف و وظایف حوزه نمایندگی  خاطر نشان کرد: براســاس موارد مطر
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که در قالب نظام  نامه از ســوی دفتر مقام معظم رهبری ابالغ 

شده، راهگشای فعالیت های فرهنگی در جمعیت هالل احمر است.
 حجت االســالم  والمســلمین معزی شــورای فرهنگــی را سیاســت گذار برنامه هــای فرهنگی در 
جمعیت هــالل احمر دانســت و ابــراز امیــدواری کرد کــه این شــورا بتوانــد زمینه تعالــی و ترقی 

جمعیت هالل احمر در عرصه فرهنگ دینی را فراهم سازد.
وی همچنین با اشــاره بــه فعالیت هــای جمعیت هــالل احمــر در ترویــج فرهنگ نمــاز افزود: 
در ســال های گذشــته جمعیت هالل احمر به عنــوان یکی از دســتگاه های برتر در ســتاد اقامه 

 حجت االسالم  والمسلمین معزی در نشست شورای فرهنگی:

بیانیه گام دوم 
محور   فعالیت فرهنگی
در هالل احمر است

نماز معرفی شده اســت که نشــان  دهنده عملکرد مثبت این 
مجموعه در عرصه فوق بوده است.

    بیانیه گام دوم نقشه راه 
همچنیــن در این نشســت دکتــر یعقــوب ســلیمانی، دبیرکل 
جمعیــت هــالل احمر نیــز ضمن ابــراز خرســندی از حضــور در 
کید بر اهمیت پرداختن به برنامه های  شــورای فرهنگی با تا
فرهنگی و لزوم برنامه ریزی در عرصــه فرهنگی تصریح کرد: 
برنامه هــای فرهنگــی جمعیت هــالل احمر بایســتی بــا نگاه 
آسیب شناســی و توجه به ماموریت ها و وظایف تعریف شــود 
تا در پایان آثــار این اقدامات عملیاتی، بر همگان محســوس 

و مشهود باشد.
دبیرکل جمعیت هالل احمر فرمایشات مقام معظم رهبری و 
بیانیه گام دوم را نقشه راه برای تدوین برنامه های فرهنگی 
در هالل احمر دانســت و افــزود: نــوآوری، خالقیــت و مردمی  
بودن از ویژگی هایی اســت که باید در این برنامه ریزی ها مد 

نظر قرار گرفته شود.
ابــراز  خــود  ســخنان  پایــان  در  همچیــن  ســلیمانی  دکتــر 
امیدواری کرد که در سال آتی نگرانی های مالی در خصوص 

برنامه های فرهنگی در جمعیت هالل احمر رفع گردد.
 

    مرور تاریخچه شورای فرهنگی
حجت االســالم والملســمین فجــری، دبیر شــورای فرهنگی 
جمعیت هالل احمر نیز در این نشست ضمن ارائه تاریخچه  
تاسیس و سوابق شورای فرهنگی در جمعیت هالل احمر؛ به 
مرور و تفســیر نحوه شــکل گیری، وظایف و عملکرد شــورای 
فرهنگی، تبین آیین نامه و پرداختن به موضوعات و مســاله 

ستاد اقامه نماز در جمعیت هالل احمر پرداخت.
معــاون فرهنگی، آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نمایندگی ولی 
فقیه همچنین به برخی از مصوبات شورای فرهنگی از زمان 

کنون اشاره کرد. تاسیس در سال 1386 تا ا
در ایــن نشســت دیگــر اعضــا و شــرکت کنندگان نیــز بــه بیان 
حــوزه  در  خــود  راهکارهــای  و  پیشــنهادهات  دیدگاه هــا، 
ماموریت هــا و اقدامــات فرهنگــی در جمعیت هــالل احمر در 

راستای هر چه بهترشدن فعالیت ها پرداختند.    

تجلیل از کارکنان بخش خدمات 
هالل احمر خوزستان

بازدید از جانمایی پایگاه های 
موقت امداد و نجات اربعین

بــه مناســبت روز جهانــی کار و کارگر و بــا حضور مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
هالل احمر اســتان خوزســتان و سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان، از 

کارکنان بخش خدمات این جمعیت تجلیل شد.
ح برخــی مشــکالت کاری در حــوزه فعالیتــی خود  در ابتــدای ایــن نشســت، میهمانــان به طــر
پرداختند و در ادامه، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر با تبریــک روز کار و کارگر 
گفت: شــما در این جایگاه و کســوتی کــه قرار گرفته ایــد مورد توجــه و لطف پروردگار هســتید و 
خداوند شــما را دوســت دارد و این بزرگترین و شــاید امیدوار کننده ترین مولفه برای شما باشد 
و بدانید خداوند همیشه نگاهش به کارگران معطوف اســت. پیامبر خدا و اهل بیت؟ع؟ قشر 
کارگر را دوســت داشــتند و خود اهل بیت؟ع؟ در واقع کارگری می کردند. آن بزرگواران همیشه 
این مســئله را به عنوان یک افتخار می دیدنــد و افتخار می کردند. پیامبــر در همین خصوص 

می فرماید: خدا رحمت کند کسی را که کاری انجام می دهد و درست انجام می دهد. 
بحث کار و کارگری بسیار مهم است و باید ما به ســهم خود هر اقدامی که از دستمان بر می آید 
انجــام دهیم و بــا ایــن نــگاه مثبتــی کــه در مجموعــه وجــود دارد انشــااهلل در آینده نیز شــاهد 

تحوالت خوبی در این زمینه باشیم.
در پایــان ایــن نشســت بــا اهــدای شــاخه گل از تــالش کارکنــان بخــش خدمــات هــالل  احمر 

خوزستان تقدیر و تشکر شد.   

مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر خوزســتان، مدیــر عامل و 
جمعی از معاونین و مدیران ســتادی جمعیت هالل احمر اســتان خوزستان به منظور 
کن جانمایی شــده جهت اســتقرار پســت هــای موقــت امداد و  ارزیابــی و بازدیــد میدانــی از اما
ح اربعین حســینی بــه شهرســتان دشــت آزادگان ســفر کردنــد و ضمــن بازدید از  نجات در طــر
ســاختمان در حال احداث پایگاه امداد و نجات بین شــهری دهالویه و پایــگاه امداد و نجات 
بین شــهری یادمان شــهید چمــران، از امــکان جانمایی شــده در مســیر اســتقرار موکــب های 
منتهی به پایانه مرزی چذابه و محل پایانه نیز بازدید به عمل آمد و بر ضرورت تســریع در امور  
کید  و تکمیل پروژه ها تا قبل از فرا رســیدن ماه محــرم و همچنین پیگیری رونــد اجرایی آن تا
شد. همچنین حجت االسالم والمسلمین محمد انصاری به همراه مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر اســتان خوزســتان بــا فرمانــدار شهرســتان دشــت آزادگان دیــدار و در خصــوص ضرورت 
پیگیری جابه جایــی برخی امکان در نظر گرفته شــده با هــدف امکان انجــام ماموریت های 

ک کشور عراق و  منطقه مرزی چذابه سخن گفت.     امدادی در خا

تشکیل اولین 
نشست شورای 

فرهنگی 
هالل احمر 
خوزستان

اولین نشست شــورای فرهنگی جمعیت هالل 
احمر اســتان خوزســتان با حضور تمامی اعضاء 
در سال جدید تشــکیل گردید. این نشست با دستور کار 
حجت االســالم  مرحــوم  بصیــر  عالــم  بزرگداشــت 
والمســلمین ســید محســن شــفیعی)رحمه اهلل علیــه( 
رئیس دفتر نهــاد نمایندگی ولی فقیه در دانشــگاه های 
اســتان و عضــو شــورای فرهنگــی جمعیــت هــالل احمر 
اســتان خوزســتان، همچنین تفســیر برنامه های هفته 

هالل احمر برگزار شد.
حجت االســالم انصاری در این نشســت، ضمن تجلیل 
از حجت االســالم والمســلمین ســید محســن شــفیعی، 
وی را شــخصیتی کم نظیر و الگوی بی بدیل در اســتان 
خوزســتان معرفی و از دســت رفتن آن اســتاد را خسارتی 

جبران  ناپذیر ذکر کرد.
مســئول شــورای فرهنگی جمعیت هــالل احمر اســتان 
خوزســتان همچنیــن از والیتمــداری و ذوب در والیــت 
بــودن آن عالــم وارســته بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن 

ویژگی های شخصیتی ایشان سخن گفت.
حجت االسالم انصاری ضمن اشاره به اقدامات صورت 
گرفتــه در ســال جــاری، از زحمــات معاونیــن و کارکنــان 
نمایندگی ولی فقیه در اســتان خوزســتان تقدیر و تشکر 

کرد.
در ادامــه ایــن نشســت ضمــن اســتماع نقطه نظــرات و 
پیشــنهادهای اعضای حاضر بــه ارائه پیشــنهاداتی در 
زمینه ترویج و گسترش فرهنگ تالوت کالم اهلل مجید و 
ح  برگزاری ویژه برنامه های مناسبت های مذهبی مطر

گردید.
برگــزاری  جلســه  ایــن  مصوبــات  مهمتریــن  جملــه  از 
مســابقات و برنامه هــای قرآنــی در ســطوح فرزنــدان 
پرســنل، امدادگــران، نجاتگــران و اعضــا و همچنیــن 
بزرگداشــت مرحــوم حجت االســالم والمســلمین ســید 
محســن شــفیعی و بررســی ابعــاد شــخصیتی ایــن عالم 
خدوم و پرتالش و جمع آوری کمک های نقدی از میان 
کارکنــان جمعیت هــالل احمــر اســتان خوزســتان برای 
کمک بــه ایتــام در مناطــق آســیب پذیر بود کــه با همت 

واحدهای مربوطه اجرایی خواهند شد.    
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حجت االســالم والمســلمین معزی در دیدار صمیمانه با برخــی از کارکنــان و جمعی از 
اعضــای ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر، در خصــوص ارتقــاء و پیشــرفت 
برنامه های بشردوســتانه هــالل احمر در حــوزه جوانان و برخی مشــکالت و پیشــنهادات آنان 

گفتگو نمود.
کیــد بر لــزوم بهره گیــری از  نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر در ایــن دیــدار ضمن تا
ظرفیــت و ســرمایه  اجتماعــی جوانــان در پیشــبرد برنامه هــا و ضــرورت بهره گیــری بیشــتر از 
حمایت های مردمی برای فعالیت خیرخواهانه گفت: برای جذب خیران باید سعی و اهتمام 

ورزید، تا در تحقق اهداف بشردوستانه و خیرخواهانه جمعیت هالل احمر گام برداشت.
حجت االسالم والمسلمین معزی در این گردهمایی با مرور برخی از رویدادهای تاریخی یادآور 
شد که ایران اســالمی بســیاری از چالش ها و مشــکالت را با مشــارکت های نوع دوستانه مردم 

مومن و متعهد خود در بزنگاه های متعدد تاریخ همچون دفاع مقدس سپری کرده است.
 

    کمبود منابع مالی یک چالش جدی
نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر با اشــاره به چالش هــای مالی حــوزه نمایندگی ولی 
فقیه در چند سال گذشته، تصریح کرد: با توجه به گستره فعالیت  حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
ستاد، ســازمان ها و سراسر استان های کشــور، تخصیص بودجه کافی یک امر ضروری است. 
بنا به گفته حجت االسالم والمسلمین معزی در سال گذشته اعتبار مصوب برنامه های حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر 18 میلیارد تومان بوده اســت که تنها یک میلیارد 

آن پرداخت شده است.

    لزوم توجه هرچه بیشتر به امور جوانان
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه بر اهمیت کار در حــوزه جوانان و لزوم توجه 
کید کرد و تقویت مسئولیت پذیری، ورود کارآمدتر و عملیاتی تر  هرچه بیشتر به امور جوانان تا
به مســاله کار آفرینــی و محیط زیســت را از موضوعــات مهمی برشــمرد که ســازمان جوانان در 

جملــه  از  تــالش  و  کار  معنویــت،  پیوســتگی  هــم  بــه 
گر بــه آن توجه شــود، اثرات بســیار  موضوعاتی اســت کــه ا

مثبتی بر زندگی فرد دارد.
مســئله معنویت و نگاه معنوی، پیــام اصلی ادیــان الهی و مدعای 
تمام مکاتب اســت. بــه همان میــزان که ایــن حقیقــت بی بدیل، 
اصیل و واقعی است، در تیررس غفلت، انحراف، خیال و توهم نیز 
قرار دارد و به همین خاطر شایســته توجه، پرداختن و شکوفاساختن است تا هم چشم انسان 
بــه واقعیت گشــوده شــود و هــم گمراهه هــای آن در برابر دیــدگان انســان قرارگیرد کــه در این 

نوشتار به این مساله پرداخته شده است.
در معنویت تراز، نه تنها تقابل حقیقی میان امور مادی و امور معنوی نیست بلکه پرداختن به 
هر دو مایه رشد و یکپارچگی انسان است. اسالم نه رهبانیت و کناره گیری از دنیا را می پسندد 

ی از ظرفیت  بهره گیر
جوانان داوطلب
به عنوان سفیران فرهنگی

پیوستگی معنویت
با  کار و تالش

راستای آن بایستی گام بردارد.

    مساله محیط زیست، موضوعی جدی
حجت االســالم والمســلمین معــزی مســاله محیط زیســت را 
یک موضوع جدی برای عصر کنونی دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: در منابــع دینــی اســالم نیــز  بــه مســاله محیط زیســت، 
کید  همچون حفظ درختان و رعایت حقــوق حیوانات هم تا

و سفارشات بسیار شده است.
وی در ادامــه بر لــزوم ترویج ســبک زندگی ایرانی اســالمی در 
کیــد کــرد و افــزود: جمعیــت هــالل  احمر  ســازمان جوانــان تا
باید بــه دنبــال افزایش مشــارکت جوانان، یافتن مســئولیت 
اجتماعــی و توانایــی بــه دســت آوردن فرصت هــا در جامعــه 
باشد تا جوانان بتوانند عالوه بر آماده سازی خود برای زندگی 

آینده به جوان سازی جمعیت هالل احمر نیز کمک کنند.
ح شــده در این نشســت بهره گیری از  از دیگر موضوعات مطر

ظرفیت جوانان داوطلب به عنوان سفیران فرهنگی بود.
حجت االســالم والمســلمین معزی در ایــن باره خاطر نشــان 
کرد: هر جوان عضــو جمعیت هالل احمر می تواند یک ســفیر 

فرهنگی برای نظام جمهوری اسالمی به شمار آید.
گردهمایــی را  ح شــده در ایــن  وی در پایــان نــکات مطــر
پیشــنهادات کارشناســانه بــرای پیشــبرد اهــداف جمعیــت 

هالل احمر و خدمت رسانی بهتر به جامعه برشمرد.
 

    ارائه گزارشات کارشناسانه
الزم به ذکر اســت در ادامه ایــن دیدار رئیس ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر گزارشــی از برنامه های ســازمان جوانان 

هالل احمر در سال گذشته ارائه کرد.
ح هایی همچون برگزاری بیست  دکتر محمد گلفشان به طر
ح ملــی خدمات بشردوســتانه ســازمان جوانان  و دومیــن طر
هــالل احمــر بــه مســافران در نــوروز امســال، فعالیت هــای 
ح ســحاب، ســامانه مهتــاب، جشــنواره رفیق  کانون هــا، طر

خوشبخت و... اشاره کرد.
بنا بــه گفتــه رئیــس ســازمان جوانــان جمعیت هــالل احمر، 
452 هــزار نفــر در پویش چلچــراغ کــه کار خیر به نیت ســردار 

شهید سلیمانی است، مشارکت داشتند.
المســلمین  و  حجت االســالم  گردهمایــی  ایــن  ادامــه  در 
خداجویــان ، مســئول دفتــر حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، 
معــاون دانــش آمــوزی و پیــش دبســتانی ســازمان جوانــان 
جمعیت هالل احمر، دکتر ســیدعلی منیری، معاون جوانان 
و دانشــجویی ســازمان جوانــان جمعیت هــالل احمــر،  دکتر 
امیرالدین روح نواز  و سمیه شــیخ محمدی به ارائه گزارشات 
مختلــف پرداختنــد. همچنیــن ســرکار خانــم زاجکانیهــا بــه 
نمایندگــی از کارکنــان و اعضــاء، پیشــنهادات، در خصــوص 
ارتقــاء و پیشــرفت برنامه هــای بشردوســتانه هــالل احمر در 
حوزه جوانان ارائه کرد. تشــکیل کمیته تعامالت و ارتباطات 
بین المللــی از جوانــان در راســتای جهــاد تبییــن، ورود در 
ح فرهنگی پیشــگامان  ح کاشــف؛ طر عرصه کارآفرینی با طر
پیشرفت و تبیین نقشه راه ســازمان جوانان از جمله مباحث 

ح شده در این جلسه بود.     مطر

و نه پرداختن بــه امور دنیا و دور شــدن از معنویت و دینداری 
را؛ بلکــه معنویتــی را می پســندد کــه در متــن زندگــی جریــان 
و تــداوم داشــته باشــد. بــه همین علــت قــرآن کریــم در آیات 
متعددی انســان را به کار و تــالش به عنوان عامــل مهمی در 
رشــد معنــوی و تربیتی و ســالمت فکری و معیشــتی انســان، 

تشویق و ترغیب می کند.
ذیَن 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
خداونــد متعال در ســوره جمعــه می فرمایــد: »یــا أ

الِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْســَعْوا ِإلــی  ِذْکِر اهلِل َو  آَمُنوا ِإذا ُنوِدَی ِللّصَ
َذُروا اْلَبْیَع ذِلُکــْم َخْیٌر َلُکــْم ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُمون؛ اى کســانی که 
ایمان آورده اید! هنگامی که براى نمــاز روز جمعه اذان گفته 
شود، به ســوى ذکر خدا بشــتابید و خرید و فروش را رها کنید 

گر می دانستید.« که این براى شما بهتر است ا
بر پایــه این آیه هنــگام ذکر و یــاد و نام خــدا کار و تــالش را رها 
کنید و به ســوى نمــاز کــه مهمترین یاد خدا اســت بشــتابید. 
الُة َفاْنَتِشــُروا  ســپس در آیه بعد می خوانیم: »َفِإذا ُقِضَیِت الّصَ
ْرِض َو اْبَتُغــوا ِمــْن َفْضــِل اهلل؛ هنگامــی که نمــاز پایان 

َ
ِفــی اأْل

کنده شــوید و از فضل الهی طلب  گیرد شــما آزادید در زمین پرا
کنید.« در فرهنــگ قرآن کریم یکی از مصادیق روشــن فضل 
الهی، کســب و کار و بــه دســت آوردن مال حالل اســت و دنیا 

گوشه از فضل الهی است.
نکته قابل توجه در این دو آیه، که برخی مفسران به آن اشاره 
کرده اند؛ آن اســت که زمان تعطیلی کســب و کار و تجارت به 
خاطر عبادت، نباید زیاد و طوالنی باشــد چنانکــه در آیه اول، 
فرمان ترک داد و ســتد صادر شــده و در آیه بعــد بالفاصله پس 
از انجام عبــادت، آن منع برطرف می شــود و نمازگــزاران را به 

کنده شدن و کسب فضل الهی تشویق می کند. پرا
رسول خدا؟ص؟ درباره پیوند محکم معنویت و کار و کوشش 
ْفَضُلَها ُجْزءًا َطَلُب اْلَحاَلِل؛ 

َ
می فرماید: »اْلِعَباَدُة َسْبُعوَن  ُجْزءًا أ

عبــادت، هفتاد بخــش اســت. برتریِن آنهــا، کســب ]درآمد[ 
حالل است.«

کرم؟ص؟ با یاران خود  در تاریخ نقل شــده است روزى رســول ا
نشســته بود، جوان توانا و نیرومندی را دیدنــد که اول صبح 
به کار و کوشــش مشــغول شده اســت. کســانی که در محضر 
پیامبــر؟ص؟ بودند، ســخن بــه کنایه گشــودند و گفتنــد: این 
گر تــوان خــود را در راه خدا به کار می انداخت، ســزاوار  جوان ا
ســتایش بــود! رســول خــدا؟ص؟ در پاســخ آنــان فرمــود: ایــن 
گــر ایــن جــوان بــرای معــاش و زندگــی  ســخن را نگوییــد. ا
خــود کار می کنــد کــه در زندگــی محتــاج دیگــران نباشــد و از 
مردم بی نیاز شــود، با ایــن عمل در راه خــدا قدم بــر می دارد. 
گر کار می کند تا زندگی والدین ضعیف یا کودکان  همچنین، ا
ناتــوان را تأمین کنــد و از مــردم بی نیازشــان گردانــد، باز هم 
گــر کار می کند تــا بــا درآمد خــود بر  بــه راه خــدا مــی رود. ولــی ا
تهی دســتان مباهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید، او 

به راه شیطان رفته و از صراط حق منحرف شده است.
بنابرایــن در اســالم عبــادت و معنویت بــا کار و تــالش به هم 
پیوســته اند و کســانی کــه در حــال توانایــی تنهــا بــه عبادت 
و کســب معنویــت روی می آوردنــد و یــا معنویــت را بــه بهانه 
کسب روزی رها می کنند، مورد تأیید اسالم نیستند و مسیری 

جدای سیره پیشوایان دین ؟مهع؟ در پیش گرفته اند.    

 حجت االسالم  والمسلمین معزی تاکید کرد

علیرضا فجری
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جان و مال تعریف شده است.
در قــرآن، ایــن مســئله اغلــب بــا واژه قتــال یــا همــان جنگ 
آمده اســت. در مکتب اســالم بنیان اصلــی و اولیــه رابطه در 
عرصه سیاســت خارجــی و بیــن المللی بــر صلح، مســالمت، 
رفتار نیکو و همزیســتی استوار اســت؛ در نتیجه، این مکتب 
هرگز به پیــروان خــود اجــازه نمی دهد کــه غیر مســلمانان را 
به ســبب کفرشــان بکشــند؛ این مکتب، وجــود عقاید دیگر 
یا دگراندیشــی را تا جایــی کــه در چارچوب عقیده و اندیشــه 
باقی باشــد و بــه ابــزار خشــونت ضددیگــران تبدیل نشــود، 
ُکُم اهلُل َعِن  مجوزی برای رفتــار خصمانه نمی دانــد: »ال َینها
الذیَن َلــم ُیقاِتُلوُکم فی الدیِن َو َلم ُیخِرُجوُکــم ِمن دَیاِرُکم أن 
َتَبُرُهم َو ُتقِســطوا إلیِهم إن َّ اهلَل  یِحّبُ  الُمقِسطیَن؛ خدا شما 
را باز نمی دارد تا با کسانی که در دین با شما نجنگیده  و شما 

آن در هالل احمر ورت  و ضر

در قرآن و حدیث، جهاد دارای مفهومی وسیع و مترادف با مبارزه مبتنی بر حق است 
گــون را در بــر می گیــرد. بــه طور کلــی در اصطــالح دینــی، جهاد به  و حوزه هایــی گونا
عنوان ابــزاری برای حفظ مســلمانان در مقابــل تجاوز و ظلم تعبیه شــده و بــه عنوان جنگی 
ح شده  مشروع به منظور دفاع از مذهب و نظم عمومی و جلوگیری از تجاوز و  بی عدالتی مطر
اســت و در اصطالح حقوقی، به عنوان جنگ و مبــارزه در راه خدا با همه ابزارهــا از جمله بیان 

را از دیارتان بیرون نکرده اند، نیکی کنید و با ایشــان عدالت 
ورزید، زیرا خدا دادگران را دوســت مــی دارد؛ از این رو جنگ 
در اســالم، امــری اســتثنایی اســت و تــا چیزی باعــث جنگ 

نشود صلح برقرار است.
ــَلَم َفَما َجَعَل  »َفان اعَتَتَزُلوُکم َفَلــم ُیقاِتُلوُکم َو ألَقوا ألیُکم الّسَ
گــر از شــما کناره گیــرى کردند  اهلُل َلُکــم َعَلیهــم َســبیاًل؛ پس ا
ح صلــح افکندنــد )دیگر(  و با شــما نجنگیدنــد و با شــما طــر
خدا بــرای شــما راهی بــر آنــان قــرار نــداده اســت«، بنابراین 
می توان دید که اســالم برای رســیدن به آرمان های خود، با 
غیر مســلمانان در جنگ همیشــگی نیست. در اســالم آنچه 
اهمیــت دارد، مصلحت اســالم و مســلمانان و تأمین امنیت 
بــرای دعــوت مســالمت آمیز و رفــع و دفــع تجــاوز و تنبیــه و 
ســر جای خود نشــاندن متجــاوز و نیــز برقــراری تــوازن قوا و 
بازدارندگی میــان ملل مســلمان و دیگر ملت ها اســت، لذا از 
این نظر، مقصود اســالمی مســتتر در جهاد و جنــگ، عبارت 

است از حصول به شرایط صلح، عدالت و ایمان.
ازســوی دیگر اســالم بیان می کنــد که جهــاد، ارزشــی واالتر از 
سایر عبادات دارد و همانندی مانند آن نمی توان یافت؛ زیرا 
جهاد، پذیرش رنج، ســختی، گذشــت، ایثار و اظهار محبت 
اســت؛ بنابرایــن جهــاد در اســالم بــه منظــور تأمیــن امنیت، 
کمیــت، اســتقالل، دفاع از امت اســالمی، اســقرار  تضمین حا

صلح، حمایت از ادیان آسمانی و عدالت برقرار شده است.
بنابرایــن در جامعــه اهــل ایمــان آدم هــای زیــرک و باهــوش 
افرادی هســتند کــه فرمایش ولــی جامعــه را باید بــه خوبی و 
سرعت دریافت کنند و عملیاتی کنند. تبیین به معنای بیان 
و ابالغ نیست بلکه تبیین یک طرف آن جهادی که مومنین 
باید فرمان ولــی را بگیرنــد و حرکــت کنند، تبیین بــه معنای 
اقناع اســت الزمه تبیین این اســت که مــا گره ذهنــی مردم را 
حل کنیم، بشناسیم درد آدمیت را و بدانیم مشکل کجاست 
گــر در یــک ســخنرانی یا نشســت گــره از فکر و  که حل بشــود ا

شبهه مخاطب برطرف نشد این بیان است و تبیین نیست.
مثال قرآنی در باب تبیین درباره زنده به گور شدن دختران، 
ِی ذنــٍب ُقِتَلت« یک مشــکل 

َ
قــرآن ســئوال می کنــد کــه »بــأ

اجتماعــی را با بیــان این ســوال که: چــرا دختــران را زنده به 
ع دارد. گور می کنید؟ سعی در تبیین موضو

در دوران پنــج ســاله گذشــته بــه صــورت جــدی در فضــای 
رســانه ای، کشــور دچــار یــک درگیری بــا تفکــر غیر اســالمی 
ایرانــی در حــوزه تمــدن غــرب شــد و مقــام معظــم رهبــری 
ح نمودند پس  بحث شــورای عالی فضــای مجــازی را مطــر
می تــوان گفــت کــه فضــای مجــازی یــک میدانــی را پهــن 
کرده تــا رقیب مــا ذهنیــت جامعــه را درگیر کنــد و لــذا معظم 
کنــی می کنــد خب ایــن لجن  لــه فرمودنــد دشــمن لجــن پرا
کنی در کجا واقع می شــود؟ قطعا ذهن را درگیر می کند در  پرا
جنگ شــناختی، اساســی ترین مســاله و مولفه، فهــم آدم ها 
اســت و رســانه یکی از ابزارهــای فهــم آدم ها می شــود و جزو 

اساسی ترین عامل فهمیدن قرار می گیرد.
گر دقت کنیم به تاریخ، جنگ رسانه اى، از تاریخ باستان تا  ا
امروز وجود داشــته و جزء الینفک سیاســت ابرقدرت ها بوده 
است و آنچه که امروز کیفیت و کمیت این جنگ ها را عوض 

 اسالم بیان 
که جهاد،  می کند 

تر از  زشی واال ار
سایر عبادات 

دارد و همانندی 
مانند آن نمی توان 

یرا  یافت؛ ز
جهاد، پذیرش 

رنج، سختی، 
گذشت، ایثار و 

اظهار محبت 
است؛ بنابراین 
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به منظور تأمین 
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ل، دفاع  استقال

از امت اسالمی، 
اسقرار صلح، 

حمایت از ادیان 
آسمانی و عدالت 

برقرار شده است

در فقـه، »جهـاد« بـه مثابـه کنـش و فعـل شـرعی، جنگیـدن در راه حـق و در وجه 
اسمی، جنگ دینی و غزو مسلمانان با کافران است؛ ریشه این واژه را می توان 
از »َجهـد« بـه معنـای مشـقت و سـختی یـا از کلمـه »ُجهـد« بـه معنای کوشـش 
گسترده و سیع به اندازه طاقت دانست؛ در نتیجه، برخی معتقدند جنگ را از آن جهت 
جهاد گویند که تاش توأم با رنج اسـت. در ادامه یادداشـتی در این باره از مسـئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه در هال احمر اسـتان چهار محال و بختیاری را می خوانید.  

کرده، توسعه زیرســاخت هاى رســانه اى و تکنولوژى در یک 
قــرن اخیر اســت. از جنــگ جهانــی دوم بــه بعد، ایــن جنگ 
رســانه اى به یک رشــته علمــی و اســتراتژیک تبدیل شــد که 
کله اصلی قدرت نظامی، اقتصادى، فرهنگی و سیاســی  شــا
کشورهایی مانند آمریکا را تشکیل می دهد. جنگ رسانه اى 
را در دنیاى اســالم، معاویه علیه امام علــی؟ع؟ آغاز نمود که 
ضررش بیــش از آنکــه بــه امام؟ع؟ برســد، به اســالم رســید. 
کودتاهایــی کــه آمریکایی هــا علیــه ایــران و گواتمــاال و دیگر 
کشــورها راه انداختنــد و نیــز دخالــت واشــنگتن در انتخابات 

کشورها بدون جنگ رسانه اى عملی نبوده است.
در همیــن راســتا از اهــداف جنــگ رســانه اى می تــوان بــه 
موارد زیر اشــاره کرد؛ تغییر و آلودگی محیط بــه نفع مهاجم، 
نفــوذ در افــکار عمومــی و گمراهــی آن، بســیج فکــرى مردم 
کوشــش  در جوامــع، شخیصت کشــی و شخصیت  ســازى، 
در شکســت اراده مقاومــت، نفــاق و تفرقه انگیــزى میــان 
نخبگان و جناح هاى مختلف، مشــغول کردن دولتمردان، 
ســردمداران و روزنامه نــگاران بــه مســائل جزئــی و منحرف 
کردن آنان از مســائل اساســی و فراهم کردن محیط براى زد 

و خوردهاى داخلی و خارجی. 
نتیجــه این جنــگ، هــم ابعــاد خارجــی و هــم ابعــاد داخلی 
کثــر مطبوعات  دارد. از آنجــا که در کشــورهایی مثــل ایران ا
جناحــی هســتند، نردبانی براى رســاندن بازیگران سیاســی 
ظرفیــت  نتیجــه  در  می شــوند؛  نظــر  مــورد  مقامــات  بــه 
اطالع رســانی و تحلیل گرایــی مســتند آنها بســیار کم اســت و 

بیشتر صداى جنجالی آنها در جامعه به گوش می رسد.
در طــول تاریــخ عوامل بیگانه از این شــرایط اســتفاده بســیار 
ج مطبوعات کمک کرده  ج و مر کرده اند و حمایت آنها به هر
ج و داخــل را می توان در  اســت که این ائتالف مطبوعات خار
ادوار مشروطه، هنگام اشــغال ایران به دســت متفقین و نیز 
ملی شــدن صنعت نفت و قبل از کودتاى 28 مرداد به خوبی 
مطالعه کــرد. در اروپا و آمریــکا وقتی به آثــار متخصصانی که 
درباره توسعه سیاســی، دموکراسی، مشــارکت، اصالح طلبی 
و... قلــم زده انــد می نگریــم، متوجه می شــویم که بســیارى 
گاندا،  از ایــن پژوهشــگران از پیشکســوتان رشــته هاى پروپا
جنگ روانی، جنگ رســانه اى و رســانه هاى جمعی بوده اند 
که از اوایل 1920 تا 1950، علم شستشــوى مغزها و زورآوردن 
و اجبارى کردن عقاید خاص را در جامعه رشد و نمّو داده اند.

بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه پروفســور هارولــد الســول، 
از  یکــی  و  جمعــی  رســانه هاى  تئورى هــاى  پیشکســوت 
بــراى دولــت  متصدیــان اداره ویــژه جنــگ هــاى روانــی 
آمریکا اشــاره نمود و اینها گواهی اهمیــت و توجه به فضای 
ک دهــی و  کــه دائمــا در حــال خــورا مجــازی و رســانه ای 
شستشــوی فکــری جامعــه هســتند، را می دهد و مــا در این 
عرصه الزم اســت پایــه بحث جهــاد تبییــن را با نــگاه فوری 
مقام معظم رهبــری و فرماندهی و قــرارگاه ویژه در جمعیت 
کنیــم و فرماندهــی آن را بــا مســئولیت  هــالل احمــر برپــا 
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیــت راه اندازی نمائیم 
تا بتوانیم این مســئولیت خطیر جهاد تبییــن را به فعلیت و 

اقناع برسانیم.    

علی اکبر جعفری

جایگاه جهاد تبیین 
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نشســت فرهنگــی اجتماعــی »یاریگــری در ادبیــات فارســی« بــا حضــور یوســفعلی 
ک در ایــن نشســت، از  ک شــاعر، نویســنده و طنزپــرداز برگــزار شــد. میرشــکا میرشــکا
یاری رســانی، یاریگری و نوع دوســتی به عنوان یکی از پایه های پراهمیــت فرهنگ و ادبیات 
فارسی یاد کرد و به بررسی کاربرد مفهومی این واژه در ادبیات کهن فارسی و تاثیر آن بر قبیله، 
ملت، امت و ســرزمین پرداخت. وی ضمن اشاره به داســتان ها و حکایت های پندآموزی که 
در آثار ادبی چون شاهنامه، کلیله و دمنه و منطق الطیر آمده است گفت: نکات ریز و دقیقی در 
ادِب قدیِم پارســی درباره مفهــوم یاریگری وجــود دارد و مهمتریــن اثر در این زمینه شــاهنامه  
فردوســی اســت. یاری گرترین یارها حضرت حق، ســبحان اهلل تعالی اســت. مظهر خداوند در 
غ او را نجات می دهد و  غ است. زمانی  که ســام، زال را سر راه می گذارد، ســیمر اساطیر ما سیمر
بزرگش می کند. در شاهنامه یاریگری زمینی و آسمانی بارها همراه می شوند. زال چون پرورده  
کانــش کامــال متفــاوت اســت، بــه  همیــن دلیــل  غ اســت، خــردی دارد کــه بــا خــرد نیا ســیمر

یاریگری ها در خاندان زال با فرزندان فریدون فرق دارد. 

مفهوم یاریگری در متون اساطیری پارسی
در متون اساطیری ما نشــانه هایی از یاریگری وجود دارد: مثال در شــاهنامه  فردوسی یاریگری 
بیشــتر در شــکل حماســی خود یعنی جنــگ و جهاد دیــده می شــود، زیــرا حکیم تــوس اعتقاد 
داشــته که با نوشــتن این کتــاب پایه های اعتقــاد به تشــیع را بنا خواهــد کرد. همــان ابتدای 

شاهنامه در ابیاتی، به این موضوع اشاره می کند:
برین زادم و هم برین بگذرم

چنان دان که خاک پی حیدرم
نباشد جز از بی پدر دشمنش

 که یزدان به آتش بسوزد تنش
هر آن کس که در جانش بغض علی ست

ازو زارتر در جهان زار کیست
این ابیات در کتابی آمده اند که قرار است به  دست محمود غزنوی برسد؛ کسی که شخصا به 

ی یگر یار
میراثی ماندگار 
از فرهنگ و ادبیات پارسی

ری می رفت؛ علما، ادبا، فالســفه، فضال و شعرای شیعه را دار 
می زد و آثارشان را همانجا زیر پایشان آتش می زد که در آتش 
آثارشــان بســوزند. بعد هم برای خلیفه  وقت نامه می نوشت 
ک کــردم.« در این میان،  که: »ســرزمین را از جهل و خرافه پا
امثــال فرخــی و عنصــری در مــدح او شــعر می گفتند کــه دارد 
جهــاد می کند. امــا فردوســی خوب می دانــد در چــه زمانه ای 
زندگی می کند و سرودن این ابیات برایش چه خطراتی دارد.

فردوســی برعکس هــم  قطارانــش، درگیــری علمی و فلســفی 
با علمای عامه نــدارد، بلکه به گذشــته برمی گردد و اســاطیر و 
باورهای باستانی مردم را زنده می کند. او با احیاء این مفاهیم 
به هدفش می رسد؛ با مصادیقی مانند عزاداری برای سیاوش 
که نمــاد معصومیت در اســاطیر ایرانی اســت، مفهوم ســوگ را 
نشــان می دهد و به شــکل غیرمســتقیم به عــزاداری و ســوگ 
اباعبداهلل اشــاره می کند. فردوســی با احیای اســطوره  رســتم، 
از امیرالمومنین یاد می کند. با اســطوره  کیخســرو، بــاوِر انتظاِر 
منجی را احیــاء می کند. فردوســی با ســرودن شــاهنامه کاری 
می کند کــه از علمای هم  عصرش بــر نمی آید؛ زیــرا این علما با 
زبان عربی با مردم بــرای احیاء و احقاق حــق اهل بیت بحث 
و جدل می کردند ولی فردوسی راه درســت را برای بیان همان 

مفاهیم و ارتباط با مردم پیدا می کند.

مفهوم یاریگری در شاهنامه  فردوسی
در شــاهنامه  فردوســی، نخســتین بــار که بــه یاریگری اشــاره 
می شود در جریان شــهریاری کیومرث اســت. نام کیومرث در 
زبان پارسی کیانی دو بخش دارد: کیو به معنای زنده است و 
مرث به معنای مرده. پس نام این پادشــاه، زنده  مرده است؛ 
کســی که زنده اســت ولی به مرگش وقــوف دارد؛ ایــن تعریف 
عرفاست از انسان. درست مقابل تعریف ارسطویی که انسان 
را زنــده  ناطق یا ســخنگو می داند. امــا با تعریف عرفا، انســان 
زنده ای که به مرگ خودش واقف اســت، به جهان غیب هم 
دسترســی دارد. فردوســی معاصــر با محمــود غزنوی بــود که 
شعرا و فالسفه  شــیعه را از دم تیغ می گذراند، ولی او با استفاده 
از اســاطیر ایرانی و به شــکل نمادین مردم ایــران را به مذهب 
شــیعه آشــناتر و نزدیک تر کرد. او مفاهیم اخالقی مهم شیعی 

مانند یاریگری را در قالب روایات اساطیری بیان نمود.

غ و زال تربیت یاریگر در داستان سیمر
یاریگرترین یارها حضرت حق است و مظهر خداوند در اساطیر 
غ  غ. زمانی کــه ســام، زال را ســر راه می گذارد، ســیمر مــا ســیمر
او را نجــات می دهــد و بزرگــش می کنــد. زال چــون پــرورده  
کانش کامال متفاوت  غ اســت، خردی دارد که با خرد نیا سیمر
اســت، به همین دلیل یاریگری ها در خانــدان زال با فرزندان 
فریدون فرق دارد. به عنوان مثــال، زال قانون موروثی بودن 
ســلطنت را زیر پا می گذارد. مثال های دیگــری از یاریگری در 
داستان های شاهنامه  فردوسی آمده است. در داستان کشته 
شدن فرزند کیومرث، سیامک توسط پسر اهریمن، یاریگری 
حیوانات را برای انتقام از اهریمن داریم. همچنین در تربیت 
ج از برادرانش،  نوه  فریــدون، منوچهر بــرای انتقام مــرگ ایــر
شــاهد یاریگری مردم هســتیم. اما مهمترین جلــوه یاریگری 

و همراهی مردم در شــاهنامه، داســتان قیام کاوه  آهنگر برای 
ک است. سرنگونی حکومت ضحا

مفهوم یاریگری در بوستان سعدی
بوســتان ســعدی، برترین اثر اخالقی در ادبیات جهان اسالم 
اســت. در ادب فارســی بوســتان همتــا ندارد. شــیخ ســعدی 
تمام همتش را صــرف می کند که به  واســطه  ایــن کتاب هم 
به حکومــت آداب رعیت  داری را بیاموزد هم بــه رعایا، آداب 

ایجاد نسبت با قدرت و حکومت را.

مفهوم یاریگری در کلیله و دمنه
برای پیگیری مفهوم یاریگری در ادبیات کالســیک فارســی 
می توانیــم به متونــی ماننــد کلیله و دمنــه رجوع کنیــم؛ بعد 
ح  از حملــه  بومــان بــه زاغــان، مســئله  انتقــام از بومــان مطــر
می شــود. بــرای مقابله بــا دشــمن، زاغــان اختالف هایشــان 
را کنــار می گذارند و بــا هم متحــد می شــوند. در نهایت موفق 
می شــوند بر بومــان غلبــه کننــد. همچنیــن در بــاب حمامه 
مطوقــه: کبوتر طــوق دار، موش، آهــو و کبوترها بــرای آزادی 
از دام هــا به همدیگــر کمک می کننــد. مثال وقتــی کبوترها به 
دام می افتنــد، کبوتــر طــوق دار بــه آنهــا می گویــد: بی هــدف 
پر و بــال نزنیــد، با هــم هماهنــگ باشــید و همگی به ســمت 
باال پــرواز کنید کــه دام را بلند کنیــم.« کبوترهــا به نصیحت 
او عمل می کننــد. همراه دام پــرواز می کنند و جایــی که فرود 
می آیند، موش ها برای جویدن و پــاره کردن طناب های دام 
به کمک آنهــا می آیند. زمانی که مــوش می خواهد اول کبوتر 
طــوق دار را که رفیقش اســت آزاد کنــد، کبوتر بــه او می گوید: 
»اول کبوترهای دیگر را آزاد کن. درســت اســت که من رفیق 
توام، ولی تا زمانی که من در بند باشــم، تــو همت می کنی که 
گر  کبوترهــای دیگــر را آزاد کنــی کــه نوبت به مــن برســد. اما ا
اول مرا آزاد کنی، چون کبوترهای دیگر برایت ناشــناس اند، 

 فردوسی با 
احیای اسطوره  

رستم، از 
امیرالمومنین 

یاد می کند. با 
و،  کیخسر اسطوره  
باوِر انتظاِر منجی 

را احیاء می کند. 
فردوسی با 

ودن شاهنامه  سر
کاری می کند 
که از علمای 

هم  عصرش بر 
یرا  نمی آید؛ ز

این علما با زبان 
بی با مردم  عر

برای احیاء و 
احقاق حق اهل 

بیت بحث و 
جدل می کردند

همتت برای آزاد کردن شــان کاســتی می گیرد و ممکن است 
صیاد سربرسد.

مفهوم یاریگری در منطق الطیر عطار 
ج

ّ
با تاویل اناالحق حال

بعــد از فردوســی، در حدیقةالحقیقــه ســنایی و منطق الطیــر 
عطار نیشابوری مفهوم یاریگری آمده است. عطار، همراهی 
غ را تا کــوه قاف و رســیدن بــه حقیقِت یکی شــدن در  ســی مر
غ( را تاویــل اناالَحــق حســین  بــن  قالــب یــک پرنــده )ســیمر
منصــور حاّلج می دانــد، که ریشــه اش همان اناالحــق پیامبر 
کرم؟ص؟ اســت. البته بــر این جملــه انتقادهای زیــادی وارد  ا
اســت، چــون بیــش از حــد خالصــه شــده اســت. حســین  بن 
منصور باید ایــن مفهوم را در تایید ســخن پیامبر اســالم؟ص؟ 
و بــه شــکل کامــل می گفــت. پیامبــر اســالم؟ص؟ در این بــاره 
می فرمود: »بهشــتیان در عالم آخرت به چنین مقامی دست 
می یابند.« اما عطار نیشــابوری مفهوم یاریگــری را به  خوبی 
غ، نمــاد انســان ها  در منطق الطیــر بیــان می کنــد. ســی مــر
غ نمــاد حضــرت اقــدس و یــاری رســاندن  هســتند و ســیمر
غ به یکدیگر به فرجــام باالیی ختم می شــود. در  این ســی مر
مثنوی موالنــا جالل الدین محمــد بلخی و جام جــم اوحدی 
مراغه ای هم نشانه هایی از یاریگری می بینیم. هر جا بحث 
ح بــوده، جماعــت دادســخن می تازند و  تعــاون و یــاری مطر

البته هر جا الزم بوده نقدهای دلیرانه هم کرده اند.

مفهوم یاریگری در تاریخ بیهقی
در تاریخ بیهقــی آمده: »زمانی کــه یاریگری باشــد، پیروزی و 
گر نباشد قطعا شکست پیش می آید.«  همیاری هم هست و ا
جایی کــه مســعود غزنــوی از ترک هــا شکســت می خــورد و 
ترک هــا در تعقیبــش هســتند، عــده ای از آنهــا غالمــان تــرک 
 زبان مســعود غزنوی، هنگام حمله  ترکان به مسعود خیانت 

کردند و به دشمن پیوستند.

مفهوم یاریگری در تاریخ اسالم
تاریخ اســالم پر از روایت هــای یاریگری اســت؛ از همراهی یک 
پســر عموی نه ساله و یک همســر پنجاه و چند ســاله با پیامبر 
کــرم؟ص؟ در صدر اســالم تا باقــی ائمــه  اطهــار؟مهع؟. زمانی  که  ا
پیامبر برای اولین بار نماز را اقامه کــرد، عموی او ابوطالب که 
شــهریار حجاز بود با اینکه هنوز در موضع بی طرف بین کفار و 
مســلمانان قرار داشــت، به مســلمانان پیوســت تا پیامبر؟ص؟ 
را یاری کنــد و تا زمــان مرگش هــم از پیامبــر و یارانش حمایت 
کــرد و در بســتر مــرگ از پیامبــر خواســت کــه از مکــه بــه مدینه 
هجرت کند، چــون دیگر یاریگــری نخواهد داشــت. در ادامه 
هم می بینیم که هر جا یاریگری نیست، شکست وجود دارد؛ 
ماننــد زمانی  که ســپاه امام مجتبــی؟ع؟ به دلیــل دون همتی 
یــا فریب خوردگی بــه ســپاه معاویه پیوســتند. البتــه در چنین 
شــرایطی هــم خــرد برتــر امــام حســن؟ع؟ باعث شــد کــه این 
شکســت ژرفا پیدا نکنــد. در حادثــه  کربال هم شــاهد یاریگری 
گر یاریگری همین گروه  یاران قلیل امام حسین؟ع؟ هستیم. ا

اندک در کربال نبود، بی تردید امروز اسالم وجود نداشت.    
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هنگامه مصلی نژاد. تهران  9198110213
مصطفی مرتضوی پور.  تهران  9198246609
محمدرضا خداپرست. تهران    9193647819

رسول حیدری.  زنجان  9127441129
مهری کریم زاده. همدان  9188140540

کبر جعفری. همدان 9188198321  علی ا
علیرضاپورعلی فتیده. گیالن. رودسر  9112452951

فائزه پایداری. آذربایجان غربی  9147234093
غالمرضا جباری. مرکزی  9125943050

9182862522  آرزو نصیری.  مرکزی
وجیهه کیهان. خراسان جنوبی  9159637968

جالل باستانی.  البرز  9191692296
ع بنادکوکی. البرز  حامد زار  9123622743

عذرا تاجی. چهارمحال و بختیاری. شهرکرد  9919826759
9154142412  فرشته بتویی. خراسان رضوی. فیروزه
سعید فاضلی. خراسان رضوی. فیروزه  9355845437

مریم کریمی امام. گیالن. املش  9116212606
الهام محمودیان.چهار محال وبختیاری  9133813835

9155328329  محمد جواد سلیمانی .  خراسان رضوی
9158103953  محسن حسین زاده. خراسان جنوبی. درمیان

معصومه عسگرپور. آذربایجان غربی  9143439041
9188464811  محمد حامد علی ویسی.  ایالم

ک 9351591680  محمد نپتون. مرکزی. ارا
زهرا ایوبی. مرکزی  9016537903

محمدقهرمانی نژاد. خراسان جنوبی.  سرایان  9153347611
مجتبی کاظمیان. اصفهان. خوروبیابانک  9393232510

آرازمحمد نوروزی . گلستان   9119680893
معصومه فعلی.آذربایجان شرقی. هشترود   9373485880
میثم عباسپور. آذربایجان شرقی . هشترود   9212081946

فرزانه فیروزی . چهارمحال وبختیاری   9139864925
محمدباقر خالقی.خراسان جنوبی. سرایان  9158670189

9143408912  بهاره مظلومی فرد.  آذربایجان غربی 
داریوش ایزدی. کرمانشاه   9187318310

9915141277  مریم لطف اله پور . آذربایجان شرقی. هشترود
9934526620  لیال عباسپور. آذربایجان شرقی. هشترود

جعفر رمضانی دستنائی.چهار محال و بختیاری. کیار  9139787414
علیرضا حاجی عبداللهی ده عسکری. یزد. بهاباد  9138595700

فرزانه اسکندری. البرز  9360420475
فاطمه افشار منش.  کرمان   9139412740

9107907480  عزیزاله رحمتیان نیا. فارس.  رستم
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برندگان شماره 31

 جهت دریافت جوایز به دفتر حوزه نمایندگی استان خود مراجعه نمایید

2 1 4 2 3 1 3 2 پاسخ صحیح شماره 31:    

پــل  گرام ماهنامــه مهرومــاه  اینســتا صفحــه 
ارتباطــی بیــن ماســت، هــم نقــد و نظر شــما را 
می شــنویم هم گزیده ای از مطالب هرشماره را در آن با 
هم مرور می کنیم. نوشــته ها و مطالب مفید شــما را نیز 
از ایــن طریــق با دیگــر مخاطبــان در سرتاســر ایــران به 
گــر صاحــب  ک می گذاریــم.  از همــه مهم تــر ا اشــترا
کسب و کاری هســتید که مایلید آن را به مخاطبان 
ماهنامه مهرومــاه معرفی کنید، مــا بصورت رایگان 

گهی شمار ا چاپ می کنیم. 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 درخواست خود را ثبت کنید.
بعد از بررســی هــای  اولیــه؛  تبلیغ کســب و کار شــما که 
می تواند شــامل انواع  محصــوالت و خدمــات خانگی، 
تجــاری و... باشــد هــم در مجلــه و هــم در صفحــه 
ماهنامــه مهرومــاه منتشــر خواهد شــد  به ایــن صورت 
و  همــکاران   بــزرگ  خانــواده  دیــد  معــرض  در  شــما 

امدادگران در جمعیت هالل احمر  خواهید بود.   

صفحه اینستاگرام
وماه  ماهنامه مهر
ی شد راه انداز
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نمایشگاه می تواند 
کتاب را به زندگی مردم 
بازگرداند

نهضت امام خمینی  ؟هر؟ 
وشن در برابر  ی ر مسیر

دیدگان مظلومان است

 نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر از ســی و ســومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

وی  با اشــاره به ضرورت ارتباط بیشتر فرهنگی با کشــورهای جهان اسالم 
و به ویژه در حــوزه عربی گفــت: رویدادهــای فرهنگی می تواند به توســعه 
تعامالت مــا با کشــورهای دیگــر کمک کند. هــر چند بــه دلیل اینکــه زبان 
رســمی ما فارســی اســت و تعداد کشــورهای فارســی زبــان زیاد نیســت، اما 
می توان از طریق رویدادهای فرهنگی با کشورهای عربی و انگلیسی زبان 
ارتباط برقرار کرد. نمایشگاه کتاب در ایران برخالف سایر کشورها، فرصتی 
بــرای ارتباط گیری ناشــران بــا یکدیگــر و انعقــاد قراردادهای کاری اســت، 
وجه عمومی دارد و از این منظر ایران یک گام رو به جلو حرکت کرده است. 
نمایشگاه کتاب با چنین رویکرد مردمی، می تواند کتاب را به زندگی مردم 
بازگرداند و آخرین تولیدات نشــر را در اختیار افراد فعــال در این حوزه مانند 

ناشران، نویسندگان و کتابداران قرار دهد.
وی یکــی دیگــر از تأثیــرات مثبــت نمایشــگاه کتــاب را برگــزاری برنامه های 
فرهنگی دانست و اضافه کرد: برگزاری نشست های ادبی، علمی و فرهنگی 
فضای مطلوب هم اندیشی بین نویسندگان و ناشــران را موجب می شود.  از 
فرصت نمایشــگاه ها، کتابخانه ها نیز می تواننــد برای ارتقــای کمی و کیفی 

منابع خود بهره مند شوند و کتب جدید را به منابع خود اضافه کنند.   
حجت  االســالم والمســلمین معزی با بیان اینکــه قدرت خرید مــردم برای 
کتاب محدود است، ادامه داد: در سبد خرید خانوار کتاب جایگاه مطلوبی 
نــدارد و الزم اســت فرهنــگ مــردم را بــه ســمتی کــه کتــاب در ســبد خریــد 

خانواده ها برجسته تر شود، حرکت داد.
وی با اشــاره بــه تأثیر فضــای مجــازی در کاهــش مطالعــه، افزود: هــر قدر 
هم فضــای مجــازی ابعــاد مختلف زندگــی افــراد را تحــت تأثیر قــرار دهد، 

نمی تواند به صورت کامل کتاب را حذف کند.  

نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــه مناســبت ســی و 
ســومین ســالگرد عــروج ملکوتــی معمــار کبیر انقــالب اســالمی، در 
گرامــی داشــت. متــن پیــام  پیامــی یــاد و خاطــره امــام خمینــی)ره( را 

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

چهاردهــم خردادمــاه، ســالروز عــروج ملکوتــی حضــرت امام خمینــی)ره( 
معمار کبیر انقالب اســالمی اســت که با ایمان و اراده ای بی نظیر و پشتوانه 
مردمــی، زمینه تــداوم اســتبداد و خودکامگــی یک نظام سیاســی مغــرور را 
گر چه ســی  و سه ســال از رحلت جانســوز آن امام عظیم الشان  برهم زنند. ا
می گذرد، اما هنــوز داغ این فــراق در دل های مــردم مومــن، عدالت خواه و 

والیت مدار ایران اسالمی تازه است.
امــام خمینــی)ره( یگانــه فرزانــه تاریــخ، مجاهــدی نمونــه و بی بدیل بود 
که در برابــر ظلم به پاخاســت و تا اســتقرار جمهوری اســالمی حرکت عظیم 
انقالبی مردم را هدایت کرد. به واقع امام خمینی)ره( با تاسی از آموزه های 
الهی، ســلوک علمــی و عملــی توانســتند فصــل نوینــی از تاریخ حیــات این 
کشــور را ترســیم نماید. حکومتی را بنیان نهــاد که آرزویی بــه قدمت تاریخ 
مبارزات حق طلبانه جامه تحقق پوشاند و مسیری روشن در برابر دیدگان 
مظلومان گشــود. بی شــک آموزه هــا و اندیشــه هایی بنیانگــذار جمهوری 
اســالمی در تمام ادوار تاریــخ حیات بخش جامعه اســالمی ماندگار اســت و 

ثمرات فراوانی خواهد داشت.
امــروز نیز امانــت بزرگ امــام خمینی در ســی  و ســومین ســال خــود بالنده و 
اســتوار در راه رســیدن بــه اهــداف انقــالب  اســالمی پیــش می رود و کشــتی 
انقالب مســیر خود را ادامه می دهد. انقالب اســالمی با هدایت رهبر معظم 
کنون بنای استواری است که بر سنگ بنای اندیشه های ماندگار  انقالب ا
حضــرت امام خمینــی)ره( و متکــی به پشــتیبانی ملت بــزرگ ایــران در راه 
پیشــرفت و ســرافرازی قــدم بر مــی دارد. خورشــید نهضــت اســالمی و ارائه 
الگــوی متفــاوت از معیارهــای تمدن غربی درخشــنده در مســیر خــود گام 
بر می دارد و موجب بــاز تعریف هویت اســالمی و دمیــدن روح خودباوری و 

خودکفایی در بخش گسترده ای از کشورهای اسالمی شده است.
گر چه بایســت به این نکتــه توجه داشــت که رمز بقــاء و تکامل خــط و راه  ا
امــام خمینــی)ره( در وحــدت و انســجام ملــی نهفته اســت و همــگان باید 
بدانیم امروز اختالف افکنی و ناامید ســاختن مردم از آینده حرکت در مسیر 
پیشــرفت جامعه و به ســود ایران اســالمی عزیــز نیســت و بایــد مومنانه در 

مسیر وحدت و انسجام ملی گام برداشت.
جمعیت میلیونی امدادگران، داوطلبان، جوانان و کارکنان هالل  احمر نیز 
کید بر اســتمرار اندیشــه روشــن و بلنــد آن مرد  بر خود وظیفه می داند تا با تا
الهی و میــراث ماندگارش و بــا پیــروی از رهبر معظــم انقالب در این مســیر 

قدم بردارد.
اینجانــب از خداونــد متعــال بــرای ادامــه  ایــن حرکــت بــزرگ و اتصــال آن 
به قیــام موعــود آل محمــد)ص( به دســت رهبر معظــم انقالب اســتعانت 

می جوییم.  



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    31   تیر

اعجازات و دستاوردهای مردمی انقاب اسامی، بدون چه چیزی هرگز محقق نمی شد؟01

۴.مبارزان جان برکف 2. حضور یک معلم و مربی انقابی   ۳. تاش و کوشش    ۱.مبارزه و استقامت    

از منظر امام صادق؟ع؟  فرد عاقل چه ویژگی دارد؟02
۱.اعتقاد به آخرت                 2.جهاد در راه خدا      ۳. ایمان قلبی به خداوند  ۴. تمیز دادن تفاوت میان خیر و شر 

منظور امام خمینی؟هر؟ از عبارت »محضر خدا« چیست؟03
۱. دنیای پیرامون ما       2.در خانه          ۳. زمان عبادت       ۴.نزد بزرگان دین 

بر اساس روایت دلیل اصلی سفر حضرت معصومه؟س؟به قم چه بود؟04
۱.هجرت     2. دیدار با امام رضا؟ع؟          ۳. همراهی برادر            ۴.سفر به مشهد

05

06

سیاست و هدف رضاشاه از اجباری کردن لباس پهلوی برای مردان چه بود؟07
۳. تغییر پوشش مردان       ۴. تقلید از غرب ۱. اتحاد قلبی مردم               2.تغییر چهره شهر       

موضوع محوری فیلم »روز صفر« درباره چیست؟08

۱. زندگی دانشمندان                  2.جنگ ایران و عراق                                  ۳. تروریست معروف سیستان                 ۴.واقعه کربا

کتاب »کام جاودانه« درباره چیست؟

۱. صحیفه سجادیه      2.قرآن           ۳. نهج الباغه        ۴. مخزن االسرار

عملیاتی که منجر به آزادسازی خرمشهر شد چه نام داشت؟ 
۴.کربای یک 2.والفجر یک        ۳. رمضان                ۱. بیت المقدس         

فیلم سینمایی »ِهناس« روایتی از زندگی شهید داریوش رضایی نژاد
کران - خرداد 1401 اثر: حسین دارابی؛ در حال ا
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