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بخوان
ی اســت که بــر جان آخرین فرســتاده
«بخوان» نخســتین کلمها 
خدا فرو نشســت .در وحشیترین ســرزمین و برای عقبماندهترین
مردمان ،این پیامی شــگفت مینمود که آن یگانــه دوران حامل آن
بود .طرفه آنکه آن دانــای ناخوانده ،آن انســان کامل و کتاب ناطق
فرمود« :خواندن نمیدانم ».این ادب برگزیده است که جان عالمیان
به فدای نفس پاکش باد .دین خاتم بر پایه دانســتن بنیاد نهاده شد.
علم ،اساس دینداری ،شناخت خدا و راه بندگیاش ،شاخص دینداری
اصیل دانسته شد و مسلمانان به فراگیری علم ظاهر و باطن تحریض
گردیدند .منش بزرگان بر اهتمــام به ترویج دانش اســتوار بود و در
اندکزمانی مسلمانان فاتحان قلمروهای دانش بشری شدند .این همه
اما به دالیلی بیرون از موضوع این نوشــته ،اکنون با جامعه مسلمانان
فاصله دارد .عجیبتر آنکه جهل منتشر ،بالی جان مسلمانان گشته
و نادانی ،عارضهای ماندگار در این جماعت گردیده اســت .این افتراق
ثمرهاش احوال کنونی ماســت .وارثان ام ِر بخــوان ،نه میخوانند و نه
میدانند.
کجخواهی و بدنهادی در جامعه اســامی از نادانی جــان گرفت ،از
ندانستن ،نجستن ،نیافتن ،ماندن ،از آنکه گوش بر جای چشم نشست
و گوش جماعت را دهانداران سفله پرگو انباشــتند از حرف ناپسند،
برهان بیمــار و تقدسمآبی تزویرآلود جاهالن .چنان شــد که دانای
دانایان روزگار ،نوادۀ برگزیده پروردگار ،بــه گناه ایجاد تفرقه در امت
اســامی و خروج بر خلیفه پیامبر ،در حالی که تشنۀ فهم مردم بود،
در صحرای تفزده نادانی گرفتار سیاهدالن نادان گردید و خانوادهاش
کوردل چشمبسته و گوشدراز.
اسیر قوم
ِ
روزهای پایان مــاه صفر غمــی بزرگ را تکــرار میکنــد؛ غم رحلت
پیامبر صلیاهلل علیه و آلــه و اربعین امام حسین علیهالســام که جاودانه غمی است.
سردبیر
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راهبرد
ِ
نجاتبشریت
ما میخواهیم یک جامعهای و کشوری
در فضای علمیِ دنیا ســر بلند کند که
دنیــا را از جهالت و ضاللتــی که به آن
دچار اســت نجات بدهــد .جوانهای
عزیز! این شدنی است .اگر شما بتوانید
کشــورتان را پیشــرفته کنید از لحاظ
علمــی ،از لحــاظ اعتمادبهنفــس ،از
لحاظ ابتکارات ،از لحاظ تالش ،در این
دنیای سرشار از جهالت و ضاللت ،یک
کشوری سر بر خواهد آورد که از لحاظ
شاخصهای مورد قبول دنیا ـ شاخص
علم ،شاخص پیشرفت ف ّناوری ،شاخص
ثروت ،شــاخص ما ّدیّات و شاخصهای
انســانی ـ و در عیــنحــال برخوردار
توجه به خدا و
از معنویّت و شــرافت و ّ
ایمان و اعتماد به خدا در ســطح عالی
قرار میگیرد .چنانچه این امر بهوجود
بیاید ،مهمترین مؤثّر و تأثیرگذارنده در
جلب ایمانها و دلهــای مردم خواهد
بود؛ بشــریّت را میتوانید شــما نجات
بدهیــد .اینکه مــا برویــم یکی یکی
بنشــینیم کنار افراد ،اســتدالل کنیم
برای اینکــه ذهن اینها را به ســمت
ایمــان به خدا و اســام جلــب کنیم،
اثرش در قبــال یکچنیــن حرکتی،
مثل یــک اعشــاریِ یک صــدم و یک
هزارم و یک میلیونیــوم در مقابل یک
کالن بزرگ اســت؛ مثل قطرهای
عدد
ِ
در مقابل دریا است؛ ما میخواهیم یک
چنین حادثهای اتّفاق بیفتد .مردم عالم
ـ بشــریّت ـ باید از ایــن ضاللت ،از این
جهالت نجــات پیدا کنند؛ این را شــما
میتوانید انجام بدهید.

راهبرد

نخبگان ـ جوانهــا ،بخصوص جوانان نخبــه ـ هدایای نفیس الهی
هستند به یک م ّلت و یک کشور .همه کشــورها از چنین هدایایی ،با
اینحجم،بااینگستردگی،بااینعددفراوانبرخوردارنیستند

ِ
نجاتبشریت
سربلندیعلمیو
ِ

تاراج جهانی
ِ

ِژن وابستگی

بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان

۱

الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین.
رب العالمین و ّ
الحمدهلل ّ
سیدنا ّ
السالم علی ّ
الصالة و ّ

۲

محرم در تاریخ اتّفاق افتاده که این حادثه تمامشدنی نیست.
ایّام ّ
محرم فقط ده ه عاشورا نیست؛ یک حادثه عظیم در ایّام ّ
محرم استّ .
مهمی است؛ ایّام ّ
نه به معنای اینکه نظایر آن و اشباه آن اســتمرار پیدا میکند ـ آن به جای خود محفوظ ،که بحث دیگری اســت ـ ا ّما خود این حادثه مثل خورشیدی
اســت که غروب ندارد .یکوقت حادثه عظیمی اتّفــاق میافتد ،امروز اتّفاق میافتد و فــردا از بین میرود؛ [مثل] این حادثه نیســت .این حادثه مثل
خورشید بیغروبی است که همواره بوده تا امروز ،بعد از این هم خواهد بود .یک تصویر و ترســیم جاندار و باحقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت ،جنگ
محرم ،قبل از عاشورا فراهم شد ،بعد از عاشورا
حقّ و باطل ،جنگ شرافت با لئامت و دنائت؛ البتّه اوجش روز عاشورا بود لکن ّ
مقدمات آن ،روزهای اوایل ّ
مهمی است و اینکه
سجاد
ـ مثل یک چنین روزهایی ـ حادثه عاشورا با رهبری زینب کبرا و امام ّ
(علیهماالســام) تکمیل شد .بنابراین ایّام ،ایّام بسیار ّ
ّ
من این توفیق را پیدا کردم ،این بخت و اقبال را پیدا کردم ـ که واقعاً این را من بخت و اقبال میدانم ـ که در این روزها با شــما جوانهای عزیز مالقات
بکنم ،برای من یک توفیق استثنائی است و این را به فال نیک میگیرم.
میتوانند داشته باشند؛ اینها در دســت آنها امانتاند .امانت نفیس
را باید خیلی مراقبت کرد؛ بــرای حفظ آن ،و آنوقتــی که این امانت
قابل رویش و افزایش اســت ،برای رویش و افزایش آن باید احســاس
مسئولیت کنید.
ّ

هدایای نفیس الهی
خب ،از دیدار شــما عزیزان نخبه بنده خیلی خرسندم .حرفهایی که
ما درباره موضوعات این جلســه در طول سال میشــنویم و میزنیم،
دائماً استمرار دارد .من شبیه همین مطالبی را که این جوانهای عزیز
اینجا بیان کردند ،در گزارشهای مختلف در طول ســال ،میشــنوم
و میخوانــم و اگــر اقدامی بتوانــم انجام بدهــم درباره آنهــا انجام
میدهم .حرفهایی هــم که حاال ما خواهیم زد ،حرفهایی اســت که
در طول ســال ،بنده در دیدارهای مختلف این حرفها را میزنم؛ چه با
دانشگاهیها ،چه در انواع جلسات دیگر؛ لکن نفْس این دیدار و نشست
برای من چیز زیبا و دلپذیری اســت؛ جوانهای نخبه ما ـ که حاال من
در توصیف شما چند جملهای عرض خواهم کرد ـ اینجا جمع شدهاند
و ما داریم برایشان صحبت میکنیم.
ا ّوالً نخبگان ـ جوانها ،بخصوص جوانان نخبــه ـ هدایای نفیس الهی
هستند به یک ملّت و یک کشور .همه کشورها از چنین هدایایی ،با این
حجم ،با این گستردگی ،با این عدد فراوان برخوردار نیستند .این یکی
کیفیت
از
خصوصیات کشور ما اســت که در آن استعدادهای انسانی ،با ّ
ّ
کمیت فراوان وجود دارد؛ این جزو خصوصیات کمنظیر کشــور
خوب و ّ
ما است؛ این یک هدیه الهی اســت ،هدیه بسیار نفیس و باارزشی است.
نتیجه این است که مسئوالن کشــور بایســتی این امانتها را گرامی
بدارند ،حفظ کنند ،چون این هدیه امانتی اســت در دست مسئوالن؛
از بنیاد نخبگان و آقای دکتر ســتّاری و شــورای عالی انقالب فرهنگی
بگیرید ،تا وزارت آموزش عالی و بهداشــتودرمان و آموزشوپرورش و
بقیه دستگاههای دولتی که ارتباطی با نیروی انسانی و با نیروی جوان
6

مسئولیتنخبگانی
از طرفی انسان یک موجود مختار اســت؛ خدای متعال به انسان اختیار
مســئولیت است؛ اگر ما
داده که این کار را بکند یا نکند؛ الزمه اختیار،
ّ
مسئولیت نداریم؛ وقتی
باشیم،
در یک کاری از خودمان اختیار نداشته
ّ
اختیار داشــتیم ،طبعاً
مســئولیت داریم .خدای متعال شما نخبهها را،
ّ
دارای اختیار آفریده؛ این هدیــه و این نعمتی را که خدا به شــما داده
ـ که یک اســتعداد خوب و برجسته اســت ـ میتوانید به کار بیندازید،
میتوانید بــه کار نیندازید؛ میتوانید در راه درســت بــه کار بیندازید،
میتوانید در راه درســت به کار نیندازید؛ هر دو جور ممکن است؛ پس
مســئولیت فقط متوجه آن کسانی نیست که
شما هم مســئولید؛ پس
ّ
امانتدار هســتند؛ امانتدار اصلی و ا ّولی ،خود شــما هستید؛ شما هم
مسئولید .ا ّولین مســئولیت و بزرگترین مسئولیت ،شکر خدای متعال
است که این نعمت استعداد را به شما داده .شــکر یعنی چه؟ یعنی ا ّوالً
بدانید که این نعمت اســت ،بدانید این نعمت از خدا است ،بدانید که در
قبال آن مسئولیت دارید و آن مســئولیت این است که این نعمت را در
جای خودش مصرف کنید؛ ـ اینها ارکان تشــکیلدهنده شــکر است
ـ این میشود شــکر؛ شکر فقط شکر زبانی نیســت ،مجموعهای از همه
اینهایی است که عرض کردم.
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من به شــما عرض بکنم :چرا ما برای جوان ،برای علم ،بــرای نخبه ،برای
اهمیت میدهیم ،از دیدنشان خوشحال میشویم،
استعداد برتر ،اینهمه ّ
برایشان صرفِ وقت میکنیم ـ واقعاً هم صرفِ وقت میکنیم ،این را هم شما
همت و مانند اینها میکنیــم؟ چرا؟ برای خاطر اینکه ما
بدانید ـ و صرف ّ
ژن نمیتوانیم،
ژن ناتوانیِ ،
یک سابقه تلخی داریم؛ در یک دوران طوالنیِ ،
ژن وابســتگی به دیگران را در مــا تزریق کردند؛ در یــک دوران طوالنی،
ِ
از دوران قاجار تــا دوران پهلوی ،در ملّت ما ـ همین ملّت بااســتعداد ـ این
درونی عدم توانایی و عدم قدرت ،ایجاد شــد؛ و [آن را] در ما ـ در
احساس
ِ
مجموعه جامع ه ایرانی ـ نهادینه کردند؛ این سابقه را ما داریم .نتیجه این شد
که ما به عنوان یک ملّت ،هویتمان در ذیل غرب تعریف شد .خیلی حرف ـ
حرف تاریخی ،اجتماعی و حرفهای تحلیلی ـ در این زمینهها هست که نه
وقتش اینجا و حاالســت ،نه االن برای آن دور هم جمع شدهایم .غربیها،
اروپاییها ،به خاطــر علمی که زودتر از دیگران به آن دســت پیدا کردند و
خودشان را باال کشیدند ،یکچنین نگاهی به ملتهای دیگر پیدا کردند ،از
جمله به ملّت ما؛ ملتهایی با این فرهنگهای عریق ۳و عمیق و سابقههای
درخشــان را آنچنان تحقیر کردند که آنها را در ذیل خودشــان تعریف
کردند .من راجع به ایــن کلم ه «خاورمیانه» یکی دو بــار در صحبتهای
تمدنهای
عمومی گفتهام ۴،این منطقه آسیا ـ که بزرگترین و کهنترین ّ
بشــری مال اینجا ،زاییده اینجا و آفریده اینجاســت و نژادهای قدیمی
بشری از اینجا سر بلند کردهاند ـ این آســیای با این عظمت ،در منطق و
ادبیات اروپایی تقسیم شد به سه قسمت :شد خاور؛ آنوقت خاور دور ،دور
از کجا؟ از اروپا! خاورمیانه ـ میانه یعنی نه دور نه نزدیک ـ به کجا؟ به اروپا!
خاور نزدیک ،نزدیک به کجا؟ به اروپا! شــما مالحظه کنید این فرهنگ و
این ادبیات ،خیلی چیزهای دیگر هم پشتسر خودش دارد؛ یعنی همه این
گذشته تاریخی بشر [را اینطور تقســیم کردند]؛ این تمدنها ،این نژادها،
این فرهنگها ،اینهمه دانشهایی که تولید شــده در این منطق ه آسیا ـ
هندش یکجور ،چینش یکجور ،ایرانش یکجور ،بینال ّنهرینش یکجور،
باب ِل ،و مانند آنها ـ این تمدنهای ُکهن ،هم ه اینها مجموعاً شــدند یک
منطقهای که نامگذاری آنها به تناسب دوری و نزدیکی با اروپا معنا میشود!
تا امروز هم منطق ه ما را میگویند خاورمیانه ،منطقه ما خاورمیانه اســت.
یک منطق ه دیگر هم هست که خاور دور است؛ چرا دور است؟ چون از اروپا
دور است! ببینید ،غربیها اینجوری تعریف کردهاند .ملّتهای غربی مثل
آن انســانی که از فقر به غنا میرســد و بعد خودش را ُگم میکند ،به یک
غنائی رســیدندـ این غنا ،غنای مالی نبود ،غنای علمــی بود؛ باالخره علم
دستبهدســت میچرخد؛ اتّفاقی افتاد ،اینها به دانش دست پیدا کردند؛
این دانش را همینطور مدام پرورش دادند و طبقه طبقه روی هم چیدند،
مجرد اینکه باال رفتند ،به هم ه بشریّت حتّی به آنهایی که
باال رفتندـ به ّ
دانش را اول از آنها گرفته بودند ،با چشــم تحقیر نگاه کردند؛ کشور ما هم
وضعیت
متأسفانه در کشور ما ،ح ّکام و زمامداران ما هم به این
جزو آنها بودّ .
ّ
تحقیرآمیز کمک کردند؛ چه قاجارها ،چه پهلویها ـ پدر و پسرـ و ما را در
مهمی بود.
ذیل آنها تعریف کردند؛ این خیلی چیز خطرناک و بزرگ و ّ

وقتیکه یک کشــوری در ذیل یک قدرتی تعریف شــد ،همه امکانات او
در واقع به طور خواه یا ناخواه متعلّق میشــود به آن قــدرت؛ او میآید
از امکانات اســتفاده میکند ،از نفت اســتفاده میکند ،از منابع استفاده
موقعیت سوقالجیشی و راهبردی استفاده میکند .در جنگ
میکند ،از
ّ
جهانی ،قدرتهای دنیا با همدیگر میجنگیدند ،به ما هم ربطی نداشت،
منتها چون روســیه یک طرف ما و انگلیس در یک طــرف ما ،امکاناتی
داشــتند و پایگاهی داشــتند ،اینها ایران را به اختیار خودشان و بدون
اینکه از کسی اجازه بگیرند ،وسیله عبور سالح از یک نقطه به یک نقطه
دیگر قرار دادند .این ّ
خط راهآهن سراسری ـ که اسمش سراسری بود که
سراسری هم نیست ـ در آنوقت ساخته شــد برای خاطر اهداف آنها؛
یعنی یک طرف خلیج فارس اســت ،یک طرف شــمال است که منطقه
شوروی اســت؛ انگلیس و شــوروی باید با همدیگر وصل میشدند ـ که
در این قضایا حرفهای فراوانی وجود دارد ـ منابع کشــور و بازار کشور
میشد مال اینها ،متعلّق به اینها ،یک کشوری بنشیند تا بیایند مسش
را ببرند ،فوالدش را ببرند ،آهنش را ببرنــد ،امکانات گوناگونش را ببرند،
نفتش را ببرنــد ،گازش را ببرند با قیمت بخس ۵،بعد هرچه خودشــان
ســاختند که باید فروش برود ،باید درآمد برایشــان تولیــد بکند ،آن را
بفرســتند در این کشــور؛ بدون تعرفه ،بدون گمرک ،بدون هیچ مانع و
رادعی ۶آن کشــور را بازار سودبخش محصوالت خودشــان قرار بدهند؛
این ،آن چیزی بوده که در ایران قبل انقالب اتّفاق افتاد.
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م ّلتهای غربی
مثل آن انسانی
که از فقر به غنا
میرسد و بعد
خودش را ُگم
میکند ،به یک
غنائیرسیدندـ
این غنا ،غنای
مالی نبود ،غنای
علمی بود؛
باالخره علم
دستبهدست
میچرخد
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راهبرد

یکی از مطالبی که در این چند ســال خیلی دنبال میکنم ،این است
که ما احســاس عزّ ت کنیم .عزّ تی را کــه خدای متعال بــه ما داده
احساس کنیم؛ احساس عزّ ت کنیمِ .
خود احساس عزّ ت ،یک عنصر
تشکیلدهنده عزّ ت واقعی است

قضیه این نیست .شما در یک مرحله پیروز میشوید ا ّما
جنگ فرهنگیّ ،
این به معنای پیروزی دائمی نیســت؛ باید انتظار داشته باشید که طرف
مجددا ً خودش را آماده کند ،جمعوجــور کند و حمله بکند و این
مقابل ّ
اتّفاق افتاد؛ همان آفت وابســتگی ،بعد به شــکلهای دیگری در کشور
بازتولید شد؛ چون باالخره دشــمنان عامل دارند؛ خب اینکه قابل انکار
نیست .ملّت ،ملّت بزرگی اســت ،ملّت خوبی اســت ا ّما در درون ملّت ـ
مثل هم ه ملّتهای دیگر ـ آدمهای غریبپرست ،آدمهای سستعنصر،
آدمهای ما ّدی ،آدمهای فریببخور هستند؛ اینها شروع کردند بازتولی ِد
ادبیات شیک و رنگآمیزی شده و
همان فرهنگ وابستگی ،منتها با یک ّ
قالببندی و بستهبندی شده به اسمهای دیگر :جهانی شدن ،وارد شدن
در خانواد ه جهانی .امروز هم ایــن توصیههایی که غربیها و آمریکاییها
در جلسات به ما میکنند این اســت :ایران خودش را با خانواده جهانی
همراه کند ،یکسان کند؛ جهانی بشــود .مرادشان همان وابستگی است،
این همان اســت .اشــتباه نشــود ،بنده با ارتباط هیچ مخالفتی ندارم ـ
من یک زمــان رئیسجمهور بودم؛ از همان زمان ،یکی از اساســیترین
کارهایی که بنده میکردم در سیاســت خارجی ،مسئله ایجاد ارتباطات
بود؛ چه ارتباطات دوجانبه با همه کشــورها ،اروپا و چه ديگران؛ جز یکی
دو استثنا ،و چه ارتباطات تشکیالت جمعی ـ [ا ّما] اینها دو مقوله است؛
جهانی شدن معنای دیگری دارد .جهانی شدن یعنی زیر بار فرهنگی که
امنیت
چند قدرت بزرگ توانســتهاند بر اقتصاد دنیا ،بر سیاست دنیا ،بر ّ
دنیا تحمیل بکنند [رفتن]؛ زیر بار این سیاست رفتن ،در این قالب خود
را جا کردن؛ این معنای جهانی شــدن از نظر آنهاست .وقتی میگویند
جهانی بشوید ،وقتی میگویند وارد خانواده جهانی بشوید معنایش این
است؛ این همان وابستگی است ،فرقی نمیکند.

در جنگهای
عمقی که حاال
امروز به آن گفته
میشود جنگ نرم،
جنگهای عمیق ـ
از جمله ،جنگهای
فرهنگی که جزو
جنگهای عمقی
است ـ برخالف
جنگهای نظامی،
مدت
نتایج کوتاه ّ
تعیینکننده
نیست؛ جنگ طول
میکشد
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انقالب خودباوری
ِ
انقالب یک تح ّول ایجاد کرد؛ انقالب اســامی یک تحــ ّول عظیم ایجاد
کرد .آنچه من امــروز تعبیر میکنم ،میگویم در انقــاب ،خودباوری و
ِ
جنگ وابستگی رفت؛ خدا هم کمک کرد .جنگ چیز
اعتماد به نفس ،به
تلخی است ،جنگ هشتســاله واقعاً تلخ بود ،خســارتبار بود ،برای ما
خیلی زحمات درســت کرد؛ بنده در متن کار حضور داشتم؛ خیلی تلخ
غصهدار بود ،بارها اشکهای ما را درمیآورد
بود ،خیلی سخت بود ،خیلی ّ
و انســان را خســته میکرد ،ا ّما با هم ه این ســختیها این ُحسن بزرگ
را داشــت که به جوان ایرانی نشان داد که قادر اســت ،که میتواند ،اگر
اراده بکند و در یک میدانی وارد بشود ،خواهد توانست بر رقیب و حریف
خودش فائق بیاید؛ کمااینکه ما فائق آمدیم .جــوان ایرانی وارد میدان
جنگ شــد ،اگر جنگ نبود ،این اتّفاق به این شکل نمیافتاد .جنگ مثل
یک آتشســوزی است؛ وقتی آتشسوزی میشــود ،همه کارهای دیگر
متوجه جنگ
را کنار میگذارند و میروند آتش را خامــوش کنند؛ همه
ّ
شدند .استعدادها بُروز کرد ،نشان داده شد که جوان ایرانی میتواند؛ این

حضور در جنگ و حضور جوانها و غلبه بر دشــمن ،آن هم نه دشــمنی
که فقط یک کشور باشــد [بلکه] دشمنی که پشــتش همه قدرتهای
جهانی حضور داشتند ،موجب رشد خودباوری شد .پس انقالب [موجب]
برافراشتن ق ِد خودباوری و سینه سپر کردن خودباوری در مقابل روحیه
وابستگی و ورشکستگی قبلی شد؛ این اتّفاق افتاد.

جنگهایعمیق
خب ،یک نکتهای در اینجا وجــود دارد که از آن نباید غافل شــد؛ در
جنگهای عمقــی که حاال امــروز بــه آن گفته میشــود جنگ نرم،
جنگهای عمیــق ـ از جمله ،جنگهای فرهنگی کــه جزو جنگهای
مدت تعیینکننده
عمقی است ـ برخالف جنگهای نظامی ،نتایج کوتاه ّ
نیســت؛ جنگ طول میکشــد .در جنگ نظامی ،یک طــرف باالخره
بر دیگری فائق میآید ،او را ســرکوب میکند و مســئله تمام میشود.
صدامی را از
ما توانستیم در طول هشت ســال مقاومت ،نیروی متجاوز ّ
کشور بیرون کنیم و قضایا تمام شــد .در جنگ نرم ،در جنگ عمیق ،در
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ایران پیشرو
ِ
آنچه نگاه به نخبگان را بهعنوان یک فریضه ،بهعنوان یک واجب غیرقابل
اجتناب بر همه مسئوالن الزم میکند ،یک هدف بزرگ است .یک هدف
بزرگی در اینجا وجود دارد؛ با این هدف حتماً بایســتی نگاه به نخبگان
عملیاتی ،یک نگاه دلســوزانه و پیگیر باشد .آن
یک نگاه ّ
جدی ،یک نگاه ّ
هدف چیست؟ آن هدف عبارت اســت از تبدیل کشور ایران به کشوری
پیشرفته ،قدرتمند ،شریف ـ شــریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی از
کشورها و بعضی از قدرتها هســتند ـ صاحب حرف نو در مسائل بشری
و در مسائل بینالمللی .ایران کشوری باشــد که در زمینه مسائل بشری
و مسائل حیات بشر ســخن نو داشته باشــد؛ حرف نو ارائه بدهد .چون
وضع بشــریّت که وضع خوبی نیســت! امروز از متف ّکرین عالَم کیســت
که از وضع بشریّت راضی باشــد؟ شــرق و غرب هم ندارد .نگاه کنید به
زندگی رنجبا ِر کنونی بشــر مینالند و
حرفهای متف ّکرین عالَم ،همه از
ِ
شِ کوه میکنند .خب یک حرفی الزم است ،یک راهی باید در این بنبست
به وجود بیاید[ .باید] این سخن نو را ایران اسالمی داشته باشد.
و دارای ع ّزت .تبدیل کشــور به کشــوری دارای ع ّزت و دارای احساس

ع ّزت .گاهی شما عزیزید ا ّما احساس ع ّزت ندارید .یکی از مطالبی که در
این چند سال خیلی دنبال میکنم ،این است که ما احساس ع ّزت کنیم.
ع ّزتی را که خدای متعال به ما داده احساس کنیم؛ احساس ع ّزت کنیم.
خو ِد احساس ع ّزت ،یک عنصر تشکیلدهنده ع ّزت واقعی است.
و سرشــار از معنویّت و ایمان .گفتیم پیشرفته باشــد ،قدرتمند باشد و
مانند اینها ،ا ّما در کنار اینها بایســتی معنویّت وجود داشــته باشــد،
ایمان وجود داشــته باشــد .آفت بزرگ دنیای قدرتمن ِد امروز این است
که آنجایی که قدرت هســت ،ایمان نیست .شــما نگاه کنید این وضع
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را؛ به دو نفر رســیدهاند ،شما نگاه
کنید مناظرات اینها را ،ببینید با هم چه کار دارند میکنند ،به هم چه
میگویند! یکی از این دو نفر هم رئیسجمهور خواهد شــد؛ در کجا؟ در
رجمعیت ،ثروتمند و قلّ ه دانش بشری .یکی از همین
یک کشور بزرگ ،پُ
ّ
دو نفری که هســتند ،رئیسجمهور این کشــور خواهد شد؛ بیشترین
سالح اتمی در اختیارش ،بیشترین ثروت عالم در اختیارش ،بزرگترین
رسانههای دنیا در مشــتش .رئیســش یکی از این دو نفریاند که شما
میبینید چه هستند و که هســتند .این بهخاطر نبودن معنویّت است،
این بهخاط ِر نبودن ایمان است.
تمــدن نوین اســامی .ما یک چنین کشــوری
و برافرازنــد ه پرچــم
ّ
میخواهیــم؛ هــدف این اســت .ببینید من ن ُــه شــاخص خواندم .ما
میخواهیــم کشــور را تبدیــل کنیم به یــک چنین کشــوری با این
خصوصیــات .البتّه در نیمههای راه در یک قســمتهایی بد نبوده ،یک
ّ
پیشــرفتهایی کردهایم ،ا ّما اینها همه راههای نیمهراهی است ،ما باید
پیش برویم ،باید به قلّهها برســیم .و این بدون یک نســل جوان نخبه
امکانپذیر نیست .یک نســلی باید وجود داشته باشــد که این هدف را
تأمین بکند .کســی در ضرورت این هدف نمیتواند تردید کند .اینکه
ما ّ
موظفیم بهعنوان یک انســان ،بهعنوان یک مســئول ،بهعنوان یک
مســلمان و بهعنوان یک ایرانی ـ آنکه اسالم را هم قبول ندارد ،باالخره
مسئولیتآور اســت ـ بهعنوان این چند
ایرانی اســت؛ ایرانی بودن هم
ّ
مسئولیتّ ،
منشأِ
موظفیم کشور را به اینجا برسانیم.
ّ

نگاهکنید
بهحرفهای
ّ
متفکرینعالَم،
زندگی
همه از
ِ
رنجبا ِرکنونی
بشرمینالندو
شِ کوهمیکنند.
خب یک حرفی
الزم است ،یک
راهی باید در این
بنبستبهوجود
بیاید[.باید]این
سخن نو را ایران
اسالمیداشته
باشد

ِ
تعریف درست انقالبی
خصوصیاتی که
خب ،راهش چیست؟ راهش تربیت نسلی اســت با یک
ّ
خصوصیات اینهاست؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع ،باسواد،
آن
ّ
متدیّن ،دارای ابتــکار ،پیشگام ،خودباور ،غیور ـ البتّه خوشــبختانه ما
خصوصیات را داریم ا ّما این بایستی
امروز در نسل جوان بســیاری از این
ّ
گسترش پیدا کند ـ چنین نسلی الزم داریم .بایستی ایمان داشته باشد،
سواد داشته باشد ،غیرت داشته باشد ،شجاعت داشته باشد ،خودباوری
داشته باشد ،انگیزه کافی برای حرکت داشته باشد ،توان جسمی و فکریِ
متوجه
حرکت داشته باشد ،هدف را در نظر بگیرد ،چشم را به اهداف دور
ّ
مج َمتَک»؛ ۷زندگی خودش
بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین «اَعِــ ِر اهللَ ُج ُ
جدیّت حرکت کند؛ در
بــا
و وجود خودش را بگــذارد در راه این هدف و
ّ
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راهبرد

تولیداتی که محصول شــرکتهای دانشبنیان ماست ،باید ترویج
بشــود و یکی از قدمهای عمد ه ترویج این است که در دستگاههای
دولتی جز محصول این شرکتها به کار نرود و صرف و خرید نشود

یک کلمه یعنی یک موجود انقالبی؛ معنای انقالبی این است .بعضیها از
روی دشــمنی ،انقالبی را بد معنا میکنند .انقالبی را به معنای بیسواد،
توجــه ،بیانضباط [میدانند]؛ نخیر ،اتّفاقاً درســت بهعکس اســت.
بی ّ
انقالبی یعنی دارای ســواد ،دارای انضباط ،دارای تدیّن ،دارای حرکت،
دارای عقل ،خردمند .ما یک چنین نســلی الزم داریم .این نســل ،نسل
محرک ه این
جوان ماست .ســرمایه این حرکت ،این نسل اســت و موتور ّ
حرکت هم نخبگان جوانند؛ نخبگان اینجوری هســتند .شماها موتور
محرکید .اگر شما خوب کار کردید ،این نسل جوان در همین جهتی که
ّ
اهم ّیت
عرض کردم ،حرکت خواهد کرد .علّت اینکه بنده بــه نخبگان ّ
میدهم و وجود آنها را قدر میدانم اینهاست .نخبه ارزش دارد.

اینهاست و تو ّهم توطئه [دارد]؛ نه ،تو ّهم توطئه نیست ،شناخت توطئه
و دیدن توطئه اســت .وقتی من توطئه را میبینم و مشــاهده میکنم،
عدهای تا ما
که نمیتوانم از شــما پنهانش بکنم ،باید بگویم به شما .یک ّ
میگوییم دشمن ،میگویند چقدر فالنی مدام میگوید دشمن دشمن!
خب نگوییم دشمن؟ خدا در قرآن اینهمه اســم شیطان را آورده .خب
یک بار شیطان را گفت ،تمام شــد رفت ،چرا مرتّب تکرار میکند؟ برای
اینکه من و شــما فراموش نکنیم این دشمن را .دشــمن را باید دائم در
نظر داشت .برای خاطر اینکه دشمن که بیکار نمینشیند؛ دشمن دائماً
دارد حرکت میکند .اگر بتوانند ،این حرکت علمی را متو ّقفش میکنند؛
اگر ببینند نمیشــود متو ّقفش کرد ،آن را منحــرف میکنند .ما ممکن
است بر اثر ناشــیگریهای خودمان به این انحراف کمک کنیم .اینکه
من بارها تکرار کردهام ۸ـ حاال هم بعضــی از جوانهای عزیزمان گفتند
ـ کارهای تحقیقاتی ،مقاله ،پایاننامه و غیره در خدمت نیازهای کشــور
تهیه
باشــد و با این هدف ،با این ّنیت ،با این جهتگیری تولید بشــود و ّ
بشود ،بهخاطر این است که حرکت علمی منحرف نشود؛ اگر نتوانستند
متو ّقفش کنند یا منحرفش کنند ،ســعی میکنند بدنامش کنند ،آلوده
کنند[ .یک نفر] میآید اینجا بهعنوان یک دانشــمند ،مهمان میشود،
بعد میرود در خیابان جلوی دانشــگاه ،از تابلوی فروش پایاننامه عکس
برمیدارد و در دنیا پخش میکند؛ این آلوده کردن است .چهکسی اینها
را دعوت میکند به ایران؟ اینها دانشــمندند؟ چــرا نمیفهمیم؟ چرا
اشتباه میکنیم؟...

جذب نخبگان
شناسایی و
ِ

موانع نهضت علمی
عالج
ِ
خب ،این نهضت شــروع شــده .ببینید ،بنده با فهم این مسئله ،یعنی با
این فهم از مسئلة کشور که کشور احتیاج دارد به یک چنین سازوکاری
و به یک چنین حرکتی ،از پانزده ســال پیش یا اندکی پیشتر مســئله
نهضت علمی و نهضــت نرمافــزاری و حرکت عظیم علمــی را مطرح
کردم ،و خب دانشــمندان ،جوانها ،اســاتید ،دانشــگاهها ،بسیاری از
بخشهای دولتهای مختلفی که سر کار آمدند استقبال کردند؛ و پیش
رفت ،ا ّما این حرکت یک حرکت روی جا ّده آســفالته نیســت ،حرکت
در اتوبان نیســت .این حرکت ،حرکتی اســت دارای مانع .این موانع را
بایستی شــناخت ،این موانع را باید عالج کرد .این حرکت دشمن دارد؛
دشمنش کیســت؟ حاال بعضی خواهند گفت که بله دیگر ،معلوم است،
تا فالنی میگوید دشــمن ،مقصودش آمریکا و صهیونیســتها و مانند
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عدهای از اینجا که مأیوس شــدند میروند سراغ دیگر جاها؛
خب ،یک ّ
دام هم پهن است .این را هم من همینجا به شــما بگویم که ما جلسات
و نمایشــگاههایی داریم برای نمایش پیشرفتهای علمی و مانند اینها؛
این خیلی چیز خوبی اســت منتها مراقب باشــید که این کانونی برای
بچهها را اینجا
معرفی اســتعدادهای ما به آدمهای بیگانه نباشد؛ شــما ّ
ّ
معرفی کنید ،آنها شناســایی کنند و بیایند بردارند [ببرند]؛ نه ،قبل از
ّ
اینکه او شناســایی بکند ،دســتگاههای خودمان شناساییشان کنند.
نمیشود اینها را پشت پرده پنهانشــان کرد ،باالخره آشکار میشوند،
ا ّما دستگاههای داخلی خودمان قبل از دیگران اینها را شناسایی کنند،
اینها را جذب کنند ،به اینها کار بدهند .هیچ جوانی نیســت که محیط
زندگی خودش و خانواده خودش را ترجیح ندهد بــر غربت؛ [آنها] در
کنار غربت ،برایش یک امتیازی میگذارند ،شــما میتوانید حتّی کمتر
از آن امتیاز را به او بدهیــد و او را برای خودتان و برای کشــورش مورد
استفاده قرار بدهید .من به شــما عرض بکنم که بنده در دفاع از جامعه
ذرهای کوتاه نخواهم آمد،
نخبگان و از حرکت علمی کشور ،تا ن َفس دارم ّ
و میدانم که این حرکت ،حرکت بابرکتی است و انشاءاهلل عاقبتبهخیر
است؛ انشاءاهلل که پیش برویم .حاال چند نکته را من عرض بکنم.
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توسعهشرکتهای
دانشبنیان
کی از چیزهایی که میتواند چرخه علم و ف ّناوری را و حمایت از نخبگان
را در کشور حسابی به حرکت دربیاورد ،همین شرکتهای دانشبنیانی
اســت که آقای دکتر ستّاری اشــاره کردند و بعضی از دوستان دیگر هم
کمی خوبی پیدا کرده .توصیه من
اشاره کردند و خوشبختانه گســترش ّ
این است که ا ّوالً این گسترش ادامه پیدا کند؛ ثانیاً همانطور که یکی از
جوانهای عزیزمان گفتند ،در بخشهای مهم و اصلی ف ّناوری کشــور و
صنعت کشور شرکت داده بشود و این شــرکتها ارتباط پیدا کند با آن
اهم ّیت آنها تصریح شده؛ ثالثاً به
بخشهایی که در سیاســتهای کلّیّ ،
توجه شود؛ یعنی عدد شرکتها خوب و مهم است،
کیفیت این شرکتها ّ
ّ
کیفیت و اولویّت تعیین کنید،
برای
هایی
ن
میزا
توجه کنید معیارها و
ا ّما ّ
ّ
در نظر بگیرید و بر اساس اینها نســبت به این شرکتهای دانشبنیان
کیفیت
عکسالعمل نشان بدهید .اگر این شرکتها توسعه پیدا کنند ،با ّ
باشند و کار بکنند ،بالشک ما دیگر مشکل کمک مالی دولتی به نخبگان
هم نخواهیم داشــت؛ یعنی خود این شــرکتها اص ً
ال نخبگان را بینیاز
میکند از اینکه دولت بخواهد کمک مالی بکند که یکروز بگوید دارم،
یکروز بگوید ندارم .این یک نکته که خیلی مهم است.
یکــی از چیزهایی که این شــرکتهای دانشبنیــان را میتواند ترویج
بکند ،ترویج محصوالت اینهاست .راجع به مسئله واردات و وارداتی که
مشابهش در داخل تولید میشــود و مانند اینها ،خب حرفهای زیادی
زدهایم و کارهایی دارند میکنند ،ا ّما میخواهم تکیه بکنم که تولیداتی
که محصول شرکتهای دانشبنیان ماســت ،باید ترویج بشود و یکی از
قدمهای عمد ه ترویج این است که در دســتگاههای دولتی جز محصول
این شرکتها به کار نرود و صرف و خرید نشــود .یعنی از این شرکتها
استفاده[شــود]؛ چون خود دولت بزرگترین مصرفکننده کشور است؛
یعنی مهمترین مصرفکننده ،دولت است.

اردوهای جهادی نخبگان
یک نکته دیگری کــه عرض میکنم ،این اســت که خوشــبختانه یک
معاونت فرهنگی درســت کردند در همین معاونــت علمی که کار خوبی
الیت فرهنگی سطح راقیای داشته باشد.
است؛ منتها سعی کنند این ف ّع ّ
امروز خوشــبختانه ســطح تف ّکرات مذهبی در بین قشرهای جوان ،یک
تر ّقیای پیدا کرده .من همینجا از فرصت اســتفاده کنم و تش ّکر کنم از
این مجموعههای ادارهکننده هیئتهای عزاداری در ایّام عاشورا که بعضی
را خود من ّ
اطالع داشــتم ،بعضی را به من گزارش دادند .سطح هیئتها
خیلی باال آمده؛ سخنرانهای بسیار خوب ،مطالب بسیار خوب .من حتّی
از بعضیها که به این مجالس رفتوآمد میکردند ،موضوع بحث را سؤال
کردم ـ خب ،این جزو کارهای ماســت؛ یعنی ما کارشناس این مسائلیم ـ
دیدم واقعاً خیلی خوب است؛ ســطوح عالی ،حرفهای خوب ،فکرهای
خوب و انبوه جوان .حاال ما هم اینجا جلســه داشتیم؛ شاید نود درصد یا
بیشتر جوانها بودند؛ بحثهای خوبی هم اینجا مطرح شد لکن جاهایی
جلسههای دهه ـ ده شب ،پانزده شب یا ده روز ،پانزده روز -سخنرانهای
خوب ،گاهی نوحههای بســیار خوب و عزاداریهای پُرمغز؛ اینها خیلی
باارزش است .ســطح فکر جوانها در زمینههای مسائل مذهبی باال رفته؛
کار فرهنگی باید به همین نسبت رشد پیدا کند.
یکی از چیزهایی [هم] که میتواند خیلی مفید باشد ،برگزاری اردوهای
جهادی برای نخبگان اســت .ایــن اردوهای جهــادی خیلی چیزهای
بچههای نخبه در اینجاها ا ّوالً شــما را با اوضاع
باارزشی اســت؛ حضور ّ
کشورتان آشنا میکند ،با قشرها آشنا میکند ،شما را با وظایف سنگینی
که بر عهده همه ما هست آشنا میکند ،شما را با کمکاریهای ما در طول
این سالهای بعد از انقالب آشنا میکند ـ یک جاهایی واقعاً ما کمکاری
داشــتیم ـ و حرکت میدهد؛ این خون در رگهای انســان با حضور در
یکچنین جاهایی جریان پیدا میکند....۱.

یکی از
چیزهایی
که میتواند
خیلی مفید
باشد ،برگزاری
اردوهای
جهادی برای
نخبگان است.
این اردوهای
جهادی خیلی
چیزهای
باارزشی است

هستههاینخبگانی
یک نکته ،دربــاره شــکلگیری «هســتههای نخبگانــی» در داخل
دانشگاههاســت .این را مــن قب ً
ال هم ســفارش کردهام کــه در داخل
دانشــگاهها گاهی یک اســتاد ،دو اســتاد ،یک مجموع ه جوان را ُدور
خودشــان جمع میکنند و یک هســته نخبگانی به وجود میآید؛ این
میتواند تکثیر بشود ،گسترش پیدا کند ،خیلی چیز بابرکتی است؛ هیچ
گزارشی به من نرســیده که چنین چیزی اتّفاق افتاده .قب ً
ال بنده این را
پارسال و در جلســات مختلفی یکی دوبار تکرار کردم؛ ۱۰این باید تحقّق
پیدا کند .این دیگر کار دســتگاه دولتی و مانند اینها نیســت؛ این کار
خود مجموعههای دانشگاهی است...
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راهبرد

اینکه یک نظام
اسالمی ،یک
نظام دینی ،یک
نظام ایمانی،
مبتنی بر ارکان
اسالمی و افکار
اسالمی شکل
بگیرد ،برای
اینها غیر
قابل تح ّمل
است؛ دشمنی
میکنند،
مخالفت
میکنند،
معارضه
میکنند؛ این را
جوان و نخبه ما
باید بداند

ِ
شناختتحلیلی
نخبگان از کشور
جمعیت ما ،امکانات بشری ما ،امکانات
این را به شما عرض بکنم :وسعت ما،
ّ
زیرزمینی ما جزو برجستههای دنیاست .من نمیخواهم رجزخوانی کنم؛ در
بیانیهای که اخیرا ً جامعه اروپا منتشر کردند ـ که دست ما هم رسید ـ
همین ّ
راجع به ارتباطات با ایران که صحبت میکنند و تحلیلی که از ایران میکنند،
هم ه این حرفهایی که من گوشهای از امکانات کشور را به شما گفتم ،آنجا
آمده که ایران یک چنین کشوری است با یک چنین امکاناتی ،با یک چنین
بازاری ،با یک چنین مردمی ،با یک چنین استعدادهایی ،با یک چنین منابع
موقعیت سوقالجیشی فوقالعادهای ـ اینها را
زیرزمینیای ،با یک چنین
ّ
خصوصیات که
این
با
کشوری
یک
]
ه
ک
ن
[ای
خب
دیگران دارند میگویند ـ
ّ

زورگویی اینها ب ِایستد ،برایشان
اهم ّیتش به این [حد است] ،بیاید در مقابل
ِ
ّ
سخت است؛ [اینکه] یک نظام اسالمی ،یک نظام دینی ،یک نظام ایمانی،
مبتنی بر ارکان اسالمی و افکار اسالمی شکل بگیرد ،برای اینها غیر قابل
تحمل است؛ [لذا] دشمنی میکنند ،مخالفت میکنند ،معارضه میکنند؛
ّ
این را جوان و نخبه ما باید بداند .من نمیگویم شماها بیایید دائماً شعار مرگ
بر فالن ،و «زنده باد» و «مرده باد» [بدهید] ،این را نمیگوییم ،این تو ّقع را
بچهها از هیچکدام از جوانها نداریــم ـ [الب ّته] در جای خودش چرا ـ
ما از ّ
ا ّما باید بدانید ،باید بتوانید تحلیل کنید مسائل سیاسی منطقه و کشور را.
بنابراین از خداوند متعال درخواست داریم به شماها توفیق بدهد و شماها
را برای کشور حفظ کند .شماها فرزندان و جگرگوشگان ملّت ایران هستید؛
خدا انشاءاهلل شــماها را برای این ملّت نگه دارد و هم ه شماها را به سمت
آنچه رضای اوست هدایت بکند.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
ّ

 )۱این دیدار بهمناســبت برگزاري دهمین همایش ملّی «نخبگان فردا» ـ روزهای بیستوهفتم و بیستوهشتم مهرماه سال جاری در تهران ـ برگزار
شد .در ابتدای این دیدار ،آقای دکتر ســورنا ســتاری (معاون علمی و ف ّناوری رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملّی نخبگان) گزارشی ارائه کرد و  ۷نفر از
حاضران هم به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
ّ )۲
معظ ٌمله :جوانهای عزیز گاهی یک چیزی مینویســند ـ مثل این کاغذهایی که نشان میدهند ،یا کف دستشــان ریز مینویسند ـ خیلی از آنها
متأســفانه نمیتوانم ببینم ،یعنی واقعاً نمیتوانم االن بخوانم ،اینهایی که بلند کردهاید ،اگر بعد بدهید من از نزدیک نگاه کنم خیلی
متشــ ّکرم؛ من ّ
خوب است لکن از دور االن من نمیتوانم بفهمم چیست.
 )۳نجیب ،اصیل
 )۴از جمله ،بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاههای کشور ()۲۲/۵/۱۳۹۱
 )۵ناچیز
 )۶بازدارنده
 )۷نهجالبالغه ،خطب ه ۱۱؛ «سرت را به عاریت به خدا بسپار»
 )۸از جمله ،بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مراکز رشد و پارکهای علم و ف ّناوری ()۲۰/۸/۱۳۹۴
 )۹همان
 )۱۰از جمله ،بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و استعدادهای برتر علمی کشور و رؤسای شرکتهای دانشبنیان ()۲۲/۷/۱۳۹۴
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روزنگار

خبروتحلیل

سبک زندگی اسالمی در صحیفه سجادیه
دو روایت از بیبی شهربانو
ِ
سلمانمحمدی
بنیان تمدن اسالمی در دوران جاهلی
مصلحتاندیشاندنیاپرست

مقاله

به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)

کتابیکهزندگیشمارا
تغییرمیدهد

معارف الهی و سبک زندگی اسالمی در کتاب
شریف صحیفه سجادیه
راضیهعلیاکبری
مدرسدانشگاه

مفاهیم گسترده دعا ،عالوه بر ثمرات فردی ،مایه رشد و تعالی
جامعه نیز میشود .استفاده از این روش در سبک زندگی امام علی
بن الحسین(ع) نسبت به دیگر ائمه نمود بیشتری دارد ،چرا که در
آن شرایط ،اختناق حاکم بعد از شهادت امام حسین(ع) که به دست
حکومت فاسد یزید ایجاد شده بود و رعب و وحشت را بر مردم
مستولی کرده بود ،ایجاب میکرد تا از یک شیوه غیرمستقیم برای
تبلیغ ،حفظ دین و ترویج سبک زندگی اسالمی بهره گرفته شود.
صحیفه سجادیه پس از قرآن مجید و نهج البالغه ،بزرگترین و
مهمترین گنجینه گرانبهای حقایق و معارف الهی به شمار میرود،
به طوری که به آن لقب أخت القرآن ،انجیل اهل بیت و زبور آل
محمد دادهاند( .مجلسی ،1403 ،ج  ،107ص  42ـ )45
صحیفه سجادیه گذشته از اینکه شامل راز و نیاز با معبود و بیان حاجت
در پیشگاه وی اســت ،دریای بیکرانی از علوم و معارف اسالمی است که
ضمن آن ،مســائل عقیدتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی در قالب دعا
مطرح شده اســت .در اهمیت و ارزش این دعاها همین بس که عالوه بر
شیعیان ،اهل سنت نیز این ادعیه را در کتابهای خود آوردهاند( .ابن ابی
الحدید ،1387 ،ج  ،6ص  178ـ  ،187ج  ،11ص .)192
این مسئله حاکی از آن اســت که این دعاها در درون جامعه آن روز نفوذ
خاصی داشته اســت .امامان معصوم(ع) نیز نســبت به صحیفه سجادیه
عنایت خاصی داشــتهاند و شــیعیان آن را به ســندهای متعدد روایت
کردهاند (حسینی حسنی مدنی شیرازی ،1415 ،ج  ،1ص  53ـ  )213و
بر نوشتن ،تعلیم و تدریس آن همت گماشتهاند.
نیایشها
نیایشهای صحیفه سجادیه با حمد خدا ،درود بر حامالن عرش ،مالئک
مقرب ،پیروان پیامبر(ص) و مؤمنان در چهار دعای ابتدایی آغاز میگردد.
بعد از آن به بیان رابطه انسان با خدا از یکسو  ،رابطه خدا با انسان از سوی
دیگر و رابطه انسان با خویش و جامعه در امتداد این دو ميپردازد و تداوم
مییابد( .انصاریان ،1389 ،ج  ،1ص )10
حضرت امام خمینی(ره) از صحیفه ســجادیه به عنوان قــرآن صاعد یاد
میکند و آن را زبور آل محمد(ص) مینامــد و میفرماید :صحیفه کامله
سجادیه ،نمونه کامل قرآن صاعد است و از بزرگترین مناجات عرفانی در
14

خلوتگاه انس است که دســت ما کوتاه از نیل به برکات آن است؛ آن کتابی
اســت الهی که از سرچشمه نوراهلل نشــئت گرفته و طریقه سلوک اولیای
بزرگ و اوصیای عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهی میآموزد .صحیفه
سجادیه سبک بیان معارف الهیه اصحاب معرفت را چون سبک قرآن کریم
بدون تکلف الفاظ در شیوه دعا و مناجات برای تشنگان معارف الهیه بیان
میکند .این کتاب مقدس چون قرآن کریم ،ســفره الهی است که در آن،
همه گونه نعمت موجود است و هرکس به مقدار اشتهای معنوی خود از آن
استفاده میکند( ».امام خمینی ،1378 ،ج  ،21ص )209
حضرت امام(ره) با اشــاره به نقش هدایت و انسانسازی ادعیه ،میگوید:
«شــما اگر ادعیه امام ســجاد(ع) و ســایر ائمه(ع) را مالحظه بفرمايید
مشحون است از اینکه مردم را بســازند ،برای یک امر باالتر از آن چیزی
که مردم عادی تصــور میکنند .دعوت بــه توحید ،دعــوت به تهذیب
نفس ،دعوت به اعراض از دنیا ،دعوت به خلــوت با خدای تبارک و تعالی،
معنیاش این نبوده است که مردم توی خانههایشان بنشینند و از مصالح
مسلمین غفلت کنند و مشــغول ذکر و دعا باشند .چنانچه خود آنها که
مالحظه می کنید ،این طور نبودند( ».همان ،ج  ،18ص )422
امروزه شباهتهایی با عصر امام ســجاد(ع) وجود دارد؛ چرا که در هر دو
دوران با ورود افکار و اندیشــههای بیگانه به جامعه اســامی ،ارزشهای
اصیل اســامی با خطر دگرگونی مواجه شــد؛ در عصر امام سجاد(ع) به
واســطه فتوحاتی که به دســت خلفا و حکام بنیامیه صــورت گرفت،
زمینههایی برای راهیابی فرهنگ و تمدنهای بیگانه به ســوی سرزمین
اســامی فراهم گردید و افکار و عقاید گوناگونی از این طریق وارد حوزه
اسالمی شد .از ســوی دیگر ،منافقان به دلیل منافع شــخصی به ظاهر
مسلمان شده ،به نشر افکار منحرف و شــبهات گوناگون مشغول بودند،
این مسائل موجب شد که جامعه اســامی به دلیل فاصله گرفتن از اهل
بیت(ع) ،از لحاظ اعتقادات الهی دچار انحطاط و سقوط فکری گردد.
امام ســجاد(ع) نیز برای مقابله با افکار انحرافی عصــر خویش ،به تبیین
اندیشه اصیل اســامی پرداختند و در قالب دعا ،اصول اعتقادی اسالم را
به روشی صحیح معرفی کردند (پیشوایی ،1380 ،ص  )248که مهمترین
آنها توحید و خداشناسی است .امام سجاد(ع) باالترین معارف توحیدی
را در قالب دعا به انسانهای حقیقتجو و پیروان خویش ارائه میدهند و
در آن ،ذات مقدس الهی را از هرگونه تشبیه به مخلوقات و هر نوع عیب و
نقصی پاک و مبرا میسازند( .موحد ابطحی ،1411 ،ص )316
از این جهت بسیار شایســته مینماید که ما نیز به تأســی از سبک امام
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بین اعتقادات انســان و سبک زندگی او ارتباط دو ســویه برقرار است و
از آنجا که تأثیرگذارترین اندیشه در ســبک زندگی را مبانی اعتقادی
تشکیل میدهند ،در آموزههای اسالمی و به خصوص صحيفه سجاديه
میتوان به بررسی آنها پرداخت

سجاد(ع) به مقابله با اندیشههای بیگانه بپردازیم .چرا كه در حقیقت این
کتاب ،به منزله دائرة المعارف علوم بشــری است که انسان برای سعادت
خود بدان نیاز دارد ،از جمله اصول اعتقادات ،معارف توحیدی و عرفانی،
اخالقیات و مسائل اجتماعی و سیاسی در آن یافت میشود.
بهترین راه درک و تحقق سبک زندگی اسالمی از دیدگاه صحیفه سجادیه،
بررسی مؤلفههایی است که خداوند برای سبک زندگی مسلمانان برشمرده
است؛ توحید و معاد که جزو مبانی اعتقادی و اخالقی سبک زندگی است؛
چرا که در اســام توجه به این دو مبنا برای تأمین ســعادت دنیا و آخرت
انسانها کافی است و اگر زندگی اجتماعی و سیاسی افراد نیز بر پایه همین
دو مبنا استوار باشد ،حیات طیبه محقق خواهد شد که در دعاهای صحيفه
سجاديه به طور مفصل به آنها پرداخته شده است.
ذکر این نکته نیز الزم اســت که عقاید مذهبــی ،همانگونه که در بینش
افراد مؤثر است ،در ســامت روانی آنها نیز دخیل است .بررسیها نشان
دادهاند عقاید مذهبی قویتر ،اثر مثبت روانی دارد که در ارتقای بهداشت
روانی جامعه مؤثر است .اعتقادات مذهبی باعث افزایش سالمت افراد شده
و رابطه مســتقیمی با قدرت انطباق با محیط دارد( .خســروپور،1380 ،
ش دیگــر اثبات شــد که
ص  )47در پژوهــ 
بین دینداری با خشــنودی که از مؤلفههای
رواندرستی محسوب میشود نیز همبستگی
مثبت و معنادار وجــود دارد( .آرین،1380 ،
ص  )79در یــک مطالعــه بیــن گروههای
دانشــجویی با توکل بــاال و پاییــن ،تفاوت
معنــاداری از لحاظ اضطــراب خصیصهای
مالحظه گردید .دانشــجویانی کــه میزان
توکلشان در ســطوح باال بود از گروه دیگر به
مراتب اضطراب کمتری داشــتند( .غباری بناب،1380،ص  )18بنابراین
دینداری با این قدرتِ تأثیر ،شرایط سبک زندگی بهتری را فراهم میآورد.
ایمان و رفتار
قرآن کریم مسئله تأثیر ایمان در رفتار و نفوذ بینش در منش را بارها مطرح
نموده و تأکید دارد اعتقادات صحیح و ایمان ،سبب بروز رفتارهای شایسته
از انسان مؤمن و در نتیجه تحقق زندگیای به سبک الهی میشود .چنانچه
فرمودُ « :ق ْل ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َعلَى شَ ا ِكلَ ِتهِ» (اســراء )84/شاکله در اصل از ریشه
شکل به معنی در بند کردن حیوان است (راغب اصفهانی؛  ،412ص )462؛
از آنجا که سجایا و عادات هر انسانی او را مقید به رویهای خاص میکند،
به آن شاکله میگویند( .مکارم شیرازی ،1369 ،ج ،12ص  )246میتوان
گفت شاکله همان هویت و شخصیت درونی هر انســانی است که عوامل
متعددی از قبیل روحیات ،افکار و اعتقادات شــخص ،در شکلگیری آن
مؤثر است( .طبرسی ،1333 ،ج  ،3ص  )436بنابراین بین اعتقادات انسان
و سبک زندگی او ارتباط دو سویه برقرار است و از آنجا که تأثیرگذارترین
اندیشه در سبک زندگی را مبانی اعتقادی تشکیل میدهند ،در آموزههای
اسالمی و به خصوص صحيفه سجاديه میتوان به بررسی آنها پرداخت.
همراهی ایمان و عمل در آموزههای قرآن و پیشوایان دینی ،آنچنان مهم
اســت که افزون بر تصریح فراوان و تأکید شدید ،این دو ،در بیشتر آیات و
احادیث با هم ذکر شــدهاند .از این رو انسان مؤمن نه فقط از جنبه ایماني
بیشــتر از دیگران اســت ،بلکه در برخورداری از اخالق شایسته و رفتار

پسندیده نیز سرآمد اســت .چرا که توحید خالص به دو چیز میانجامد:
اول ایمان قلبی به وحدانیت خدا در ذات ،صفات و افعالش و دوم که نتیجه
ایمان اســت ،پذیرش وابســتگی و نیاز واقعی به خداوند ،بندگی عملی او
و رعایت موازین اخالقی اســت که این حقیقــت را در جای جای صحیفه
میتوان یافت .دعای شــریف مــکارم االخالق صحیفه ســجادیه ،حاوی
تعالیمی مهم و درسهايی آموزنده و انسانساز اســت و به هر نسبت که
افراد عالقهمند و با ایمــان در مضامین آن دقت کننــد ،محتوای آن را به
نیکی فراگیرند و دســتورهایش را عم ً
ال به کار بندند ،به همان نســبت از
سعادت واقعی و کمال راســتین برخوردار میگردند و به مکارم اخالق و
سجایای اخالق انسانی متخلق میشوند( .فلقی ،1385 ،ج  ،1ص )1
دوراهی
از ابتدای خلقت راه دو سویهای پیش روی انسانها قرار داشته است؛ راهی
که یک سوی آن مسیری الهی است و به ســعادت منتهی میشود و سوی
دیگرش مسیری شیطانی است و به شــقاوت میانجامد .به همین موازات،
زندگی انسانها نیز به دو ســبک اسالمی و غیراســامی شکل میگیرد.
اختالف این دو ســبک در مبنا و ساختار اســت .با این تغییر مبنا ،ساختار
زندگی و ســبک آن نیــز دگرگون میشــود و
پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهد داشــت .در
تحقیقات و مطالعات به دســت آمده که منشأ
تحوالت ســبک زندگی در تغییر مبانی است،
اصوالً وقتی باور و بینش افراد که مبانی را تشکیل
میدهد تغییر یابد ،سبک زندگی نیز دچار تحول
و دگرگون میشــود .متأســفانه اخیرا ً باورهای
جامعه اسالمی ایران دســتخوش تغییر شده و
به دنبال آن ،ســبک زندگی افراد دچار تحوالت
بسیاری گردیده اســت .از این رو شــناخت عمومی در زمینه مبانی سبک
زندگی اسالمی ،به اصالح این معضل پرداخت و مدل اسالمی سبک زندگی
را همگانی کرد.انسان مسلمان میتواند زندگی خود را بر مدلهای مختلف
منطبق گرداند ،اما از میان همه مدلها ،سبکی را که بیشترین بندگی در آن
نهفته و هماهنگی بیشتری با هدف قرب الهی داشته باشد در زندگی فردی و
اجتماعی خود مطلوب میداند؛ چرا که باید به مالحظه مقاصد عالی و اهداف
بزرگ ،شیوهها و آدابی را برای زندگی برگزیند.
صحیفه ســجادیه مملو از ادعیهای است که درک انســان را نسبت به سبک
اسالمی مورد تأکید رهبر معظم انقالب
زندگی ائمه(ع) که همان سبک زندگی
ِ
اسالمی است افزایش میدهد .از بررســیهای انجام شده این نتیجه حاصل
شد که گرچه سبک زندگی اســامی به بُعد عینی و رفتاری افراد میپردازد
کمی و قابل مشاهده میســازد ،ولی نقش اصلی مربوط به
و تا حدودی آن را ّ
مبانی اعتقادی و باورهای دینی افراد اســت ،چرا که نمیتوان هیچ رفتاری را
با قطع نظر از انگیزهها ،نیتها و مبانی معرفتشناختی فرد ،به اسالمی یا غیر
اسالمی بودن آن متّصف ساخت .بنابراین میتوان گفت خاستگاه اصلی سبک
زندگی اسالمی ،ایمان به اصول و مبانی معرفتی دین مبین اسالم و التزام به
اصول اخالقی اســت که گرایشها و رفتارهای فردی ـ اجتماعی انسان از آن
نشأتمیگیرد.امیداستصاحبنظرانبادرنظرداشتنتعریفصحیحسبک
زندگی و به کار بردن روشهای عالمانة برداشت از صحیفه سجادیه ،در تدوین و
تبویبآنتوفیقیافتهودانشیاصیلونوینراتولیدکنند.
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صحیفهسجادیه،
بهمنزله
دائرة المعارف
علوم بشری است
که انسان برای
سعادت خود بدان
نیاز دارد ،از جمله
اصولاعتقادات،
معارف توحیدی و
عرفانی،اخالقیات
ومسائلاجتماعی
و سیاسی در آن
یافتمیشود
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مبرد درباره حضرت سجاد(ع) چنین نوشته« :او کسی است که
ّ
شایسته نیست هیچ مسلمانی او را نشناسد»

نکته

برسی مشهورات تاریخی درباره
اصالت ایرانی مادر امام سجاد(ع)

دو روایت از
بیبی شهربانو
احسانرضایی

گفتهاند و درست گفتهاند که هر حرفی را نباید
قبول کرد و بایــد برای آن دلیل و اســتدالل
داشــت .حتی در موارد مشهورات تاریخی هم
همین حکم صادق اســت .یک نمونــه از این
موارد ،این قول مشهور است که مادر حضرت
ســجاد ،شــهربانو دختر یزدگرد ،آخرین شاه
ساســانی بوده .این امر از قدیم شهرت داشت،
چنانکه به ابواألســود دوئلی منســوب است
که سرود« :و إن غالما بین کســری و هاشم/
ألکرم من نیطت علیه التمائم» (پســری که از
بین کسری و هاشم برخاســته ،شایستهترین
کودکی است که برایش نظربند بیاویزند) ،اما
آیا این حرف و گفته ،صحیح است؟
در ســالهای اخیر ،گروهی از محققان درباره
صحت این حرف تردیــد کردهاند .خالصه این
نظرات را استاد مرحوم ســیدجعفر شهیدی،
در کتــاب «زندگانی علی بن الحســین(ع)»
(دفتر نشــر فرهنگ اسالمی ،۱۳۶۵ ،صفحات
16

 ۹تا  )۲۷آورده که میگوید داستان شهربانو را
باور ندارد ،چون قدیمیترین سند در این باره
متعلق به سال  ۲۹۰است و بعد روایت «اصول
کافی» را نقل میکند کــه دختران یزدگرد را
در زمان خلیفه عمر به مدینــه آوردند ،دختر
به دیدن عمر چیزی به فارســی گفت ،خلیفه
عصبانی شــد ،مــوال علی(ع) دخالــت کرد و
گفت دختران پادشــاهان را نمیشود فروخت
و از شاهزاده خواست خودش همسری اختیار
کند .استاد محتوای این روایت را نقد کرده ،دو
ایراد تاریخی هم میگیرد که اوالً فتح خراسان
در زمان عثمان بود و در ثانی قتل عمر در سال
 ۲۳است و والدت حضرت سجاد(ع) بنا بر قول
مشهور در  ۳۸قمری .استاد روایات کتابهای
بعدی را که از وقوع داســتان در زمان عثمان
گفتهاند ،ساختهشده برای رفع ایرادها میداند
و از نامه منصور دوانیقی در ســال  ۱۴۵قمری
به عنوان ســند رد این مطلب یاد میکند .در
آن نامه منصور به محمد بن عبداهلل بن حسن
بن حسن(ع) که ادعای امامت داشت ،نوشته:
«بعد از رسول خدا فاضلتر از علی بن حسین

در خاندان شما نزاد و مادر او «ا ُ ّم َولَد» (کنیز)
بود» ،اســتاد شــهیدی میگوید «اگر منصور
دروغ نوشته بود ،محمد سخنش را در دهانش
میشکست و بدو پاسخ میداد».
در برابر این نظــر ،تحقیق دکتر احمد مهدوی
دامغانی را داریم که اثبــات میکند مادر امام
چهارم(ع) شاهزاده ایرانی است .دکتر مهدوی
در رســاله «شــاهدخت واالتبار شــهربانو»
(ضمیمه شــماره  ۱۶مجله «آینــه میراث»،
 ۸۴ ،۱۳۸۸صفحه) ابتــدا نقلهای  ۴۷کتاب
کهن (همگــی قبــل از صفویه) دربــاره این
موضوع را آورده و نشان داده که در شش منبع
مادر امام «ا ّم ولد» ،در یک منبع بانویی جوان
(فتاة) ،در دو منبع بانویی از سِ ــند (سندیة)،
در دو منبع دخت ِر «نوشجانشــاه» و در ســي
و شــش منبع دختر یزدگرد قید شده (که در
بعضی همراه با عبارت «ا ّم ولد» اســت .بعضی
منابع مثل «تاریخ یعقوبــی» هم حدود ۲۹۰
مورد اشاره استاد شهیدی است) .دیگر اینکه
قبل از محققین معاصر ،ســه دانشمند شیعه
(عالمه حلّی ،فیض کاشانی و عالمه مجلسی)
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در وقوع ماجــرا در زمان عمر شــک کرده و
آن را اصــاح کردهانــد .بعد دکتــر مهدوی
درباره یزدگرد ساســانی و وقایــع زندگی او
تحقیق کرده و نشــان میدهد که دو دختر او
(شــهربانو و مرداوند = مروارید؟) در مرزهای
شرقی خراسان (همان سِ ند) در زمان عثمان
اسیر میشــوند و خلیفه آنها را به عقد امام
حسین(ع) و محمد بن ابیبکر درميآورد که
خیلی زود و بعد از تولد فرزندشان درگذشتند.
در کتابهای تاریخ ،پســرخاله بودن حضرت
سجاد(ع) و قاسم بن محمد ،متواتر است .یک
درگ) در زمان خالفت موال
دختر یزدگــرد (ا َ َ
علی(ع) اسیر شــد که داســتانش در «وقعة
صفین» و «اخبار الطوال» آمــده .موال با این
دختر مهربانیها کرد و پســرش عبدالرحمن
از راویان حدیث حضرت ســجاد(ع) اســت.
پســر یزدگرد ،پیروز هم که ســالها مشغول
جنگ و گریز با فاتحان مسلمان بود ،دختری
داشــت که در زمان حجاج اسیر شد و خلیفه
ِ
عبدالملــک مروان بــا او ازدواج کرد و
اموی،
پســرش ،یزید بن عبدالملک هم خلیفه شد.
برادرزاده یزدگرد هم ســنجان نام داشت که
احتماالً اسم «نوشجان» از اینجا آمده .باقی
آشــفتگی روایات هم احتماالً از قاطی شدن
این چند سرنوشــت اســت .به اضافه اینکه
امام حسین(ع) و عبداهلل بن عمر هم در زمان
خلیفه دوم ،با دو دخترعمو ازدواج کرده بودند
(حاصل این ازدواج حضرت ،علیاکب ِر شــهید
اســت) .دکتر مهدوی میگویــد آن بخش از
داستان درگیری شــهربانو با خلیفه عمر هم
فیروزان ایرانی توسط
میتواند با ماجرای قتل
ِ
عبیداهلل بن عمــر مرتبط باشــد .وقتی به او
گفتند چرا به جای قاتــل خلیفه ،بیگناهی را
کشته ،مدعی برنامهریزی برای این ترور شد.
به یاد بیاوریم که ادعــای معاویه ،خونخواهی
عثمان بــود و در همــان زمان عبیــداهلل بن
عمر در دربار اموی زندگــی میکرد .میماند
ماجرای «ا ّم ولد» کــه دکتر مهدوی یادآوری
میکند در قدیم این عبارت بار معنایی امروز
را نداشته و مث ً
ال ادیب و لغویِ بزرگُ ،م َب ّرد در
کتاب «الکامل» خود از مــادر امام چهارم ما
هم با لفظ ا ّم ولد و هم دختر یزدگردشــاه یاد
مبرد درباره حضرت ســجاد(ع) چنین
کردهّ .
نوشته« :او کسی است که شایسته نیست هیچ
مسلمانی او را نشناسد».

بقعه بیبی شهربانو در ری
از جمله چیزهایــی که در مورد بیبی شــهربانو گفته میشــود ،این عقیدۀ
عامیانه اســت که او در روز عاشــورا از میدان جنگ گریخت و به ســرزمین
پدری آمد و در شهرری مدفون اســت .همانطور که در متن میخوانید ،این
حرف صحیح نیست و مادر حضرت ســجاد(ع) در فاصله کوتاهی از تولد پسر
نامدارش و ســالها پیش از واقعه عاشورا درگذشــت .بقعه بیبی شهربانو در
شهرری هم که چسبیده به کوهی اســت به نام خود بیبی ،ساختمانی است
بهجامانده از عصر قاجــار .البته در جنوب محوطة بقعه هم يک ســاختمان
تاريخــی از دوران آلبويه قــرار دارد و احتماالً وجود همان بنــا ،باعث رواج
چنین تفکری شده که اینجا داستانی در دل خود دارد .
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دیدگاه

مقبرهسلمانفارسیدرمدائن

ایرانی حقیقتجو که از اهل بیت (ع) شد
ِ

ِ
سلمانمحمدی
تاریــخ مذهب تشــیع در ســال  11هجری،
روزی را در خود ثبت كرده کــه برايش در آن
به شهادت عامه و خاصه نبوده مگر چهار پیرو.
روزی که نام شیعه و مدال ارزشمند آن را بجز
چهار سینه قابل و الیق نشانداری نبوده ،روزی
که اگر نبودند این چهار تن ،بســا که فشــار و
اختناق شدید جامعه و سستی ایمان ظاهری
و اسالم لســانی مردم ،نفس در ســینه گوهر
دردانه هدایت و امامت ،به حبس مبتال شــده
و زمین به جزای ناشــکری خلق ،اهلش را در
خود فرو میبلعید.
آن روزگار چهار تن ماندنــد تا نامي از آنها به
عنــوان«ارکان اربعه تشــیع» در کتب تاریخ
آورده شــود .ابوذر ماند و عمار ،مقــداد ماند
و ســلمان؛ ماندند تا تشــیع علوی معنا یابد.
مؤمنان حقیقی ماندند تا امام برحق ،دلخوش
بر این با استقامتان روزگار باشد و پشتگرم به
حضورکم تعداد ،ولی با اخالص و پر بهرهشان.

18

همویی که ســالها جســتجو کــرده و رهها
نوردیده ،ناز و نعمت را رها ســاخته و سختی
به جان خریده ،تحمــل غالمی در دنیای فانی
را برای بســیاری نموده تا به مقصود برســد.
پرسشگر بوده و هوشیار ،شــنوا بوده و فهیم،
دقیق بوده و جســتجوگر و در نهایت به اویی
رسیده که وعده نهایی خداوند بوده و هدایتگر
سلمان به اوج عزت دنیوی و سعادت اخروی.
قدر و مقام ســلمان را همین بس که ســلمان
«ابن االسالم» نام گیرد و «سلمان محمدی»
لقب .منزلت او را همین کافی اســت که «م ّنا
اهل البیت» شــمرده شــود .جاللت و شکوه
دینش را همین بــس کــه او را در اوج مرتبه
ایمانی به حساب آورده و ســرآمد علم و عمل
بین همه اصحــاب نبی خاتــم(ص) بدانند .و
ِ
بهشت
آخرت سلمان را همین بس که اشتیاق
میزبان بر او ،بیشتر از رغبت اوست به بهشت.
آنچه در بررســی زندگی ســلمان فارســی

اهمیت بســیار دارد ،دو صد یا سه صد سال
زندگی قبل از اســام او نیست ،چرا که همة
آن را میتــوان در یک جملــه خالصه نمود
که «ســلمان خداجویی بود واقعی» .او برای
یافتن خدای فطری ،تمامی ادیان الهی حی
در زمــان خود را بر فطرتش عرضه داشــت.
هرگاه نــدای موافق فطــرت خداجویش را
لبیکگو یافت ،عمل خویــش را بر طبق آن
شــریعت بنا نهاد .لیکن هیــچگاه نه از عمل
بازایســتاد و نه از جستن ،چرا که اگر بندگی
نباشــد ،نیل به مراتب باالتر محال اســت.
ســلمان ،عمر را تعریــف و معنا بخشــید با
جســتن و کنکاش و آرام نگرفتنش تا لحظه
وصال حبیب الهی .زندگی ســلمان فارسی
قبل از تشــرف به حضور نبی خاتم و اسالم
آوردن ،هــر چقدر هم طوالنی بوده باشــد،
بزرگترین درسش برای همه ما هممیهنان
او خداجویی است و بس.
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اما آنگاه که در تاریخ« ،ســلمان فارســی»
بــه «ســلمان محمــدی» بدل میشــود،
ســلمان بهترین معلم برای همه همدینان و
همکیشان خود اســت .برای همه مسلمانان
که پای درســش بنشــینند و بیاموزند راه و
روش مســلمان بودن ،راه و روش تســلیم
شــدن ،راه و روش ســعادت دنیا و عقبی را.
و این کالس درس نه فقط مخصوص تشــیع
ـ که وامدار ســلمان و ســه رفیق همسانش
اســت ـ بلکه مخصوص تمامی مســلمانان
خواهــد بود بــه شــرط شــاگردی کردن
شایسته در آن.
درس ســلمان محمدی برای همه دورانها،
حب و محبت در مســیر صحیح و الهی با دو
ّ
بازوی توانمند علم و عمل است .سلمان حتی
در زمان ایمــان آوردن به نبــی خاتم(ص)،
از داشــتهها و اندوختههــای علمی خویش
که از وعدههــای ادیان الهی در بــاب پیامبر
آخرالزمان نشــئت گرفته بود ،بهره برد .او بی
نشان ایمان نیاورد .نشانهها را جست و آنگاه
که نشانهها را در نبی خاتم(ص) متجلی دید،
ایمــان آورد؛ ایمانی بدون درنــگ ،ایمانی با
تمامی وجود.
ســلمان آنگاه که به مقصود خویش رسید،
حــب منتخبین الهی
تمامی عمــرش را در
ّ
مصروف داشت .آری دانستن ،ســلمان را به
عمل واداشــت نه به تفاخر بر دانســتههای
محبوس در ذهن .علم مفید آن است که عمل
به بار آورد و بدون عمل ،علم را چه سود؟!
چه چیز غيــر از علماندوزي و عمــل به علم
سلمان را بدین مقام واال رســاند که جبرئیل
سالمرســان الهی بــه او بــود از طریق نبی
خاتم(ص)؟!
«او را عالم به علم اول و آخر دانستهاند».
«علــم او را دریایی دانســتهاند کــه قعرش
نامعلوم است».
«او را عالمی دانســتهاند که الیدرک است و
درک نمیشود».
ولی سلمان را فقط دانشــمند و عالم معرفی
كردن ظلم اســت در حق او ،چــرا که در اوج
علم و دانایی که میتواند خاصیت بسیاری در
عالم خلقت باشــد ،عامل به علم خویش بود و
آن هم عمل نه در یک بــاب و غفلت از ابواب
دیگر ،بلکه هر آن و هــر لحظه به معرفت بدل
شــده به یقین و اعتقاد و ایمــان ،عامل بود و

اینگونه عمل به علم خاصیتی اســت نادر در
عالم خلقت.
ســلمان مرد میدان بود ،مرد میــدان علم و
مرد میدان عمل .او دانشــمندی گوشهگیر و
شــاگردپرور صرف نبود .او برای حفظ کرسی
تدریــس و جایــگاه دنیوی خویــش تالش
نمیکرد .او برای مریدپروری نمیکوشــید .او
علم برگرفته از اهــل بیت(ع) را با عمل نکردن
کفران نمیكرد .سلمان «م ّنا اهل البیت» بود
نه به خاطر علمش ،بلکه از بــرای علم توأم با
عملش .چراکه الگویی باید قلمداد میشد پاک
و منزه از رفتار و کردار سست و ناپاک و سلمان
غیر مســلح به نیروی عصمت ،به مدد دو بال
نیرومند علم و عمل چه شایسته الگویی برای
جامعه شد.
ســلمان محمدی ،الگویی شایسته است برای
جامعه اســامی ،علیالخصوص عالم تشــیع
و باالخص ایرانیان که افتخــار هممیهنی با او
را داشــته و خاک و سرزمینشــان به وجود او
مفتخر است.
ســلمان خوب یاد میگرفــت ،در لحظه عزم
جزم میکرد ،درســت عمل میکرد .سلمان
خوب شــاگردی میکرد و کالس تدریســش
رفتار و کردار اجتماعیاش بود.
عنوان درسی «عال ِم عامِل» به استادی سلمان
محمدی ،بــرای همگانی کــه بخواهند بدون
آنکــه ردپایی در شــیعه و پیرو بــودن امام
معصوم از خود بر جا بگذارند ،در مسیر امامت
و والیت معصومین(ع) محو گشــته و نام نیک
اخروی برای خود کسب كنند ،الزم التحصیل
است.
پایان ســخن اینکه« :از امام صــادق(ع) که
مرتب یاد ســلمان و خصایــص او مینمودند،
دلیل این امر پرســیده شد .حضرت صادق(ع)
جهــت آن را ســه خصلت ســلمان محمدی
دانست:
نخست آنکه او خواســت امیرالمؤمنین(ع) را
بر خواست خود مقدم میداشت.
دوم آنکه او بینوایان را دوســت میداشــت
و آنان را بر مــالداران و دنیاطلبــان ترجیح
میداد.
سوم آنکه علم و عالم دوست بود».
منبع روایات و مطالب تاریخی:
منتهی االمال شیخ عباس قمی
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فرماندارسادهزیستمدائن
نامش روزبه بوده و پسر یکی از دهقانان ایرانی .آنطور که
در تاریخ نوشــتهاند ،به احتمال زیاد در شهر جی نزدیک
اصفهان به دنیا آمده اســت .روزبه زرتشتی نمیماند و به
آیین مانوی میپیوندد ،به همیــن دلیل هم مجبور به فرار
از ایران میشود و در نتیجه ســالهای زیادی از عمرش را
در جستجوی حقیقت سفر میکند و با کیشها و آیینهای
مختلف آشنا میشود؛ در نتیجه به اسالم میگرود .البته او
پس از فرار از ایران مدتی تحت شــرایطی خاص به بردگی
یک یهودی گرفته میشــود ،اما آشــناییاش با اسالم و
عالقه پیامبر(ص) به او موجبات نجاتش را فراهم میکند.
پیامبر(ص) سلمان را از مرد یهودی خرید و آزادش کرد و
نام زیبای «سلمان» را بر او نهاد.
واژه «ســلمان» از سالمتی و تســلیم گرفته شده است.
انتخاب این نام زیبا از ســوی پیامبر(ص) نشــانه پاکی و
سالمت روح سلمان است.
سلمان ،پس از پذیرفتن اسالم ،چنان در راه ایمان و معرفت
اسالمی پیش رفت که نزد رسول خدا جایگاهی واال یافت و
صحابی پیامبر
مورد ستایش معصومان(ع) قرار گرفت .این
ِ
را ،حکیمی عال ِم به علوم ایرانیان و مسیحان دانستهاند و
پس از مسلمان شدن نیز ،از مشاوران حضرت محمد(ص)
بوده است؛ او در جنگ خندق ،طراح اصلی حفر خندق بود.
پیامبر(ص) دربــاره او فرمود« :ســلمان ِمنّا اهل البیت»؛
ســلمان از اهل بیت اســت .عارف معروف ،محیالدین
بنعربی ،در شرح این ســخن پیامبر اکرم(ص) میگوید:
پیوند سلمان به اهل بیت علیهم الســام در این عبارت،
بیانگر گواهی رســول خدا(ص) به مقــام عالی ،طهارت و
سالمت نفس سلمان است ،زیرا منظور از اینکه سلمان از
اهل بیت (علیهم السالم) اســت ،پیوند نسبی نیست ،این
پیوند بر اساس صفات عالی انسانی است.
اندیشه سلمان ترکیبی اســت از حکمت ایرانی و اسالمی
که تجربه مطالعه و دریافت ادیــان و حکمتهای دیگر را
داشته است .او در سالهای پایانی زندگی خود والی مدائن
بوده اســت و وقتی فرماندار مدائن بود هم سادهزیستی
را رها نکرد.سلمان فارســی به روایت کتابهای تاریخی
در سال  655هجری درگذشته اســت .مقبره این صحابی
پیامبر ،در مدائن ،در پنج فرســخی بغــداد ،نزدیک طاق
کسری قرار دارد.
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مقاله

به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص)

بنمایه قدرت قضایی و سیاسی رســول خدا(ص) از قرآن نشأت گرفته است ،آنگونه
که برای خاندان ابراهیم حق فرمانروایی عظیم 01قائل شــده و عالوه بر تعلیم کتاب،
حکومت و تزکیه انســانها ،منصب داوری 11و قدرت سیاســی را شئون رسالت وی
دانسته و مؤمنان را به پیروی و اطاعت 21از آن حضرت توصیه کرده است

اقتــدار قریش برخــوردار نبودند ،دانســتند که مقاومــت در برابر آن
حضرت بیهوده اســت ،بنابراین دهها هیئت نمایندگی سیاســی خود
را به مدینه منوره گسیل داشــتند و در برابر ايشان ســر اطاعت فرود
آوردند .قبیلههای مشرک ،مسلمان شــدند و یهودیان و مسیحیان نیز
پیماننامههایی با رسول خدا(ص) بستند .سال نهم هجری هیئتهای
نمایندگی بســیاری به مدینه آمدند و به همین ســبب این سال را عام
الوفود نامیدهاند .در این حالت دولت رسول خدا(ص) اقتداری گسترده
و بیرقیب بر تمامی شبه جزیره عربی به جز شــامات از أیله در شمال
دریای سرخ و یمن در جنوب آن به دست آورد .بر همین اساس کاربرد
کلمه دولت به عنــوان مجموعهای از نهادها کــه تصمیم جمعی برای
جامعه تدوین و اجرا میکند ،بر دولت رســول خدا(ص) منطبق است
و هر چهار عامل اساســی زیربنای دولت شــامل جمعیت ،ســرزمین،
حکومت و حاکمیت 13را دارا بود.

بنیانتمدناسالمیدردورانجاهلی
رسولاهلل(ص) در دوران جاهلیت ،تمدن اسالمی را بنیان نهاد
دکتراصغرمنتظرالقائم
مدیرگروهتاریخدانشگاهاصفهان

قرآن یکی از شئون پیامبران را عالوه بر هدایت مردم به سوی عبودیت
و بندگی خداوند ،ســامان بخشــیدن و اصالح جوامع دانســته است.
رسول گرامی اســام(ص) نیز دینی متین و اســتوار برای بشریت به
ارمغان آورد که شــالوده اصلی آن بر توحید ،یکتاپرســتی و پرستش
خدای بی نیاز و بی همتاســت؛ خدایی که نشانههای قدرت او بر تمامی
مظاهر جهان هستی گسترده است؛ خدایی که از روی لطف و و محبت
پیامبران را برای هدایت و راهنمایی بشــر و تعلیم کتاب
و حکمت و ایجاد قســط 2فرســتاده اســت تا
انسانها او را بشناســند ،به او عشق

1
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و محبت ورزند ،تسلیم فرمان وی شــوند و به جایگاه خلیفة اللهی خود
پی ببرند.
رسولاهلل(ص) ،خاتم پیامبران است و دین او همیشه پایدار 3و آيین او
در حد کمال و بهترین دینهاســت 4تا بشر را به ســوی خیر و سعادت
راهنمایی کند .اسالم برای خود جایگاهی بلندمرتبه و برای مسلمانان
مقامــی رفیع بر قلــه آرمانهای عالی انســانی میخواهــد 5.خداوند
ميخواهد بشر راه سالمت پوید ،هدایت شــود ،از تاریکی به سوی نور
داخل گردد و به راه راست رهبری شود 6.آنگونه که میفرماید« :قرآن
7
را بر تو نازل کردیم تا آنچه را برايت فرستاده شده ،تبیین کنی».
اصالح به معنای ســامان بخشــیدن و بهسازی 8اســت و منظور از آن
مجموعه اقدامات برای تغییر و تعویض حیات سیاســی ،اجتماعی،
فرهنگــی و اقتصادی جامعه به شــکل تدریجی اســت.
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اصالحات یکی از شــئون پیامبران الهی 9مطرح شــده اســت تا آنان
بتوانند به وســیله آن جوامع خــود را از انحطــاط ،جهالت و ضاللت
نجات بخشند .رســولاهلل(ص) نیز در طی بیست و ســه سال رسالت
خود ،اصالحات عمیقی در جامعه عــرب که از فطرت حقیقی خود دور
افتاده بود ،به وجود آوردند .رســول خدا(ص) عــرب را از خواب گران
بیدار کرد و به او همزیستی ،صلح ،صفا ،دوســتی و برادری را آموزش
داد .اصالحات رســول خدا(ص) در ابعاد گوناگون سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی به شرح زیر انجام گرفت:
اصالحات سیاسی
بنمایه قدرت قضایی و سیاسی رســول خدا(ص) از قرآن نشأت گرفته
10
اســت ،آنگونه که برای خاندان ابراهیــم حق فرمانروایــی عظیم
قائل شــده و عالوه بر تعلیم کتاب ،حکومت و تزکیه انسانها ،منصب
داوری 11و قدرت سیاسی را شــئون رسالت وی دانســته و مؤمنان را
به پیروی و اطاعت 12از آن حضــرت توصیه کرده اســت .بنابر همین
حق الهی ،رســول خدا(ص) پس از ورود به مدینه منوره که شــرایط
اجتماعی اعمال قدرت قضایی و سیاســی فراهم شــد ،در پیماننامه
عمومی ســال اول هجری ،امت واحده را بر خالف نظر قبیله اســتوار
کرد .این پیمان عقیده و معنویت دینی را همــراه با وحدت ملی مورد
توجه قرار داد و همه گروهها و طبقات شــهر ناگزیز به حمایت از مدینه
منوره ،کانون قدرت معنوی و سیاسی اسالم شدند.
رســول خدا(ص) با این پیمان عالوه بر تعلیم کتاب ،حکمت و هدایت
معنوی جامعه اســامی ،یک قدرت سیاسی تشــکیل داد و بر مسند
قضایــی و حکمرانی آن قرار گرفــت .آن حضرت بــر ویرانههای نظام
اشــرافیت قبیلهای که خاندانهای حاکم طبق مقتضیات آن در امور
سیاســی و اجتماعی تصرف میکردند ،دولتی الهی و دینی که خود به
عنوان خلیفه خدا در زمین و بر رأس آن قرار داشت ،بنیان گذاشت.
با فروپاشی اقتدار سیاســی ـ نظامی قریش و بازگشــت پیروزمندانه
رســول خدا(ص) از ســفر تبوک ،قبایل عرب جنوبی و نــزاری که از

اصالحات فرهنگی
رســول خدا(ص) در طول رســالت خود انقالب اعتقادی عمیقی را در
شــریان حیات فرهنگی مردمی که از مراتب اخالق پسندیده و فرهنگ
و تمدن غنی محروم بودند ،پدید آورد .پایههای شــرک و بتپرستی را
واژگون کرد و توحید کامل را نشــر داد و با تهذیب جان و روان پیروان
خود به وسیله نماز ،انســانهای مؤمن ،ایثارگر و فداکار در راه اهداف
عالی انســانی اســام تربیت کرد .آن حضرت مظهر کامل اخالق بود
و شــخصیت ایشــان در دیده مســلمانان چنان عظیم بود که آنان را
شــیفته و مجذوب خود کرده بود و همانند پروانه گرد شــمع وجودش
میچرخیدند و عاشــقانه به فرمان او در راه خدا جانبازی میکردند؛ به
گونهای که عروة بت مسعود ،ســفیر قریش نزد آن حضرت گفت :هرگز
پادشــاهی را ندیدهام که در میان یاران خود آنقدر محبوبیت داشــته
باشــد که محمد در میان اطرافیان خود دارد .صدای خود را در حضور
14
وی بلند نمیکنند و هر کاری فرمان دهد ،فورا ً انجام میدهند.
قرآن ایشــان را چراغ فروزان 15و تجلی رحمت الهی بر جهانیان دانسته
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رسول خدا(ص)
در طول رسالت
خودانقالب
اعتقادیعمیقی
را در شریان حیات
فرهنگیمردمی
که از مراتب
اخالقپسندیده
و فرهنگ و تمدن
غنیمحروم
بودند ،پدید آورد

21

رسول گرامی اسالم(ص) در سایه حمایت سیاســی دولت اسالمی خود ،وحدت
جمعی و همبســتگی را در عربســتان پدید آورد و امت واحده تشکیل داد .نظام
شیخوخیت عربی و عصبیت ســوزان قبیلهای تحت تعالیم اســام کنترل شد و
جنگهای قبیلهای و کشت و کشتار بیحاصل ایام العرب خاتمه یافت

25
آخرت است.
یکی از اصول سیاست اقتصادی و مالی رســول خدا(ص) ،عدم تمرکز
ثروت بود تا ســرمایه در اختیار اقلیتی از افراد قرار نگیرد که طغیان و
ســتم کنند 26و اختالف فاحش طبقاتی در جامعه ایجاد شود و انحصار
ثروت موجب پیدایش اکثریتی تهیدســت در جامعه گردد .آن حضرت
به دســتور قرآن قســمتی از خمس ،زکات و فــیء 27را بین گروههای
تهیدست جامعه تقســیم میکرد تا آنان نیز از رفاه نســبی برخوردار
شــوند و همواره پیروان خود را به انفاق در راه خــدا و عدم بخلورزی
28
توصیه میکرد.

و شــفقت ،مهربانی و خوبياش را از الطاف بیکران خدا دانسته است و
خطاب به آن حضرت میگوید« :اگر تندخو و ســختدل بودی ،مردم
از اطراف تو پراکنده میشــدند .پس از آنان درگذر و از خدا برای آنها
16
طلب آمرزش کن و برای دلجویی آنان در کارها مشورت نما».
علی(ع) در وصف رســول خدا(ص) میفرمايد« :طبیبی است که برای
معالجه همواره گردش میکنــد و مرهم او بیمــاری را بهترین درمان
اســت .این طبیب روحانی با داروی خود دلهایی را جوید که در غفلت
و حیرت هســتند .قدرت تحمل ،محبت ،نوع دوســتی و دلسوزی وی
چنان بود که وقتی یارانــش تقاضا کردند قبیله ثقیــف را نفرین کند،
فرمود :خدایا ثقیف را هدایت فرما و آنــان را در زمره ما درآور 17».و در
پاسخ تقاضای طفیل بن عمرو دوســی ،که تقاضا كرد قومش را نفرین
کند ،فرمود :خدایــا قوم او را هدایت فرما! ،چون بــار دیگر در مدینه به
حضور آن حضرت شرفیاب شد ،با هفتاد خانواده مسلمان آمد .گذشت
و مهربانی او چنان بود که صفوان بی امیه از ســران قریش که عمیر بن
وهب را برای کشتن آن حضرت به مدینه فرســتاده بود ،هنگامی که از
او دو ماه مهلت خواســت تا اسالم آورد ،رســول خدا چهار ماه مهلتش
داد .آن حضرت به فرد فرد مبلغان دســتور میداد« :در کارها بر مردم
18
آسان بگیر و ســخت مگیر ،نویددهنده باش و مردم را پراکنده مکن.
19
اسالم ،دین تعادل است ،در انجام دستورات آن با مدارا رفتار کنید».
آن حضرت همواره به یاران خود میفرمود« :محبوبترین شما نزد من
در روز قیامت ،نیکو خلقترین شماســت» 20و به فرزندان عبدالمطلب
فرمود« :سالم را آشــکار کنید ،با خویشان نیکی نموده ،شب زندهداری
کنید ،خوراک بدهید و خوشسخن باشــید تا به سالمت داخل بهشت
گردید 21».همچنین فرمود« :بهترین شما خوش خلقترین شماست».
بیش از همهکس نسبت به کودکان شفقت میکرد و چون به نزد آنها
میآمد ،به آنها ســام میداد 22،با آنها انس میگرفت و با شــادابی

22

رفتار میکرد و حســن(ع) و حســین(ع) را به آغــوش و بر دوش خود
میگرفت.
اصالحات اجتماعی
رســول گرامی اسالم(ص) در ســایه حمایت سیاســی دولت اسالمی
خود ،وحدت جمعی و همبســتگی را در عربســتان پدید آورد و امت
واحده تشکیل داد .نظام شــیخوخیت عربی و عصبیت سوزان قبیلهای
تحت تعالیم اسالم کنترل شــد و جنگهای قبیلهای و کشت و کشتار
بیحاصل ایــام العرب خاتمــه یافــت .قبیلهمداری جای خــود را به
دینمداری و پرهیــزگاری داد .قبایل پرکنده و متشــتت تحت فرمان
شیوخ گوناگون ،حول محور رهبری واحدی درآمدند و سیمای جامعه
به جای قبیله بــر دو قطب امت و خانواده اســتقرار یافــت ،زیرا بر اثر
تعالیم رسول خدا(ص) ارزشها ،پیوندهای خانوادگی و احترام به پدر
و مادر و همسر مســتحکم گردید و پیوندهای اجتماعی ،اتحاد ،برادری
و وحدت اجتماعی با عبادات دســتهجمعی تقویت شــد .تشکیل امت
واحده بر اساس ایمان ،درســت در برابر نظام قبیلهای و رسوم آن یعنی
دشمن و خونخواهی بود .حقیقت این اســت که منازعهای مداوم بین
قبیلهگرایی و اسالم وجود داشت و صدر اسالم نمایانگر پیروزی بخشی
از هنجارهای شــهری بر هنجارهای چادرنشینی و نیز قدرت شهری بر
23
بیابان است.
اصالحات اقتصادی
رسول خدا(ص) بر اســاس تعالیم قرآن کریم که فرموده است« :بهره
خود را از دنیــا فراموش نکن 24».برنامه توســعه اقتصادی مد ّونی برای
شــکوفایی اقتصاد مســلمانان پیریزی کرد تا تمامی افراد از امکانات
زندگی برخوردار شــوند ،ولی تأکید بر آن داشــت که این دنیا مزرعه
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بیماری و رحلت رسول اهلل(ص)
از عبداهلل بن مســعود روایت شــده :پیامبر(ص) و عزیز دلمان یک ماه
پیش از رحلت خــود خبر مرگش را بــه ما داد .مدت بیماری رســول
خدا(ص) را چهــارده روز و کمتر نیز نوشــتهاند 29.هنگامی که بیماری
رسول خدا(ص) شــدت گرفت ،با موافقت همســرانش به خانه عایشه
30
رفت.
رســول خدا(ص) در ایام بیماری خود ،روزی با کمک علی(ع) و فضل
بن عباس به مســجد رفت و پس از درود و طلب مغفرت بر شهدای احد
فرمود :ای مردم هنگام ادای حقوق مردم رســیده اســت ،اگر حقی از
شــما پیش من اســت بگوید تا آن را ادا کنم .پــس از آن فرمود :انصار
مورد اعتماد خاص من هســتند ،آنها مرا پناه دادهاند و شما نسبت به
اشــخاص کریم آنان نیکی کنید و بدکردار آنان را عفو کنید 31.ســپس
فرمود :شــما بر من وارد میشــوید و من از این نگران نیستم که شما
مشرک شوید ،ولی نگران دنیای شما هســتم که بر سر آن با هم رقابت
و کشــمکش کنید 32.پس از آن به خانه عایشــه بازگشت و خبر رحلت
خود را د ِر گوشــی به دخترش فاطمه داد و به وی خبر داد که نخستین
کســی که از اهل بیت به وی ملحق خواهد شــد ،اوســت 33.سپس در
آخرین لحظات عمر خود بر ســینه علی تکیه زد و با وی سخن گفت و
پس از دو دهه کوشش خستگیناپذیر برای هدایت انسانها ،در آغوش
علی جان به جان آفرین تســلیم کرد 34.در این حــال صدایی در خانه
35
شنیده شــد که میگفت :درود و رحمت خداوند بر شما اهل بیت باد.
در تاریخ وفات آن حضرت اختالف است؛ گروهی دوم ربیعاالول ،برخی
دوازدهم ربیعاالول 36و بعضی آن را بیست و هشتم صفر در سن شصت
و سه ســالگی نگاشــتهاند 37.قول علمای امامیه و شــیعیان ،دوشنبه
بیست و هشتم صفر و قول اهل سنت دوازدهم ربیعاالول است.
پیکر رســول خدا(ص) دو روز بر زمین ماند و روز سهشــنبه علی(ع) با
همکاری عباس و پسرانش اســامه و شــقران از زیر پیراهن جنازه آن
حضرت را غسل داد و با سه تکه پارچه ســفید کفن کرد .سپس جنازه
مطهر رســول خدا(ص) را بر تختی نهاد و بر او نماز گزارد و پس از وی
بنی هاشم و مردم دسته دسته آمدند و نماز گزاردند.
پیکر رســول خدا(ص) ،چهارشــنبه پاسی از شب گذشــته ،در همان
مکانی که از دنیا رفت به خاک ســپرده شــد 38.بدینسان جریان نزول
وحی قطع شد و بهترین خلق خدا از دنیا رفت و علی(ع) فرمود« :رفتن
وی برای تمامی مردم بزرگترین مصیبت بــود ،زیرا پس از او در میان
امت اسالمی اختالف افتاد39».

یکی از اصول
سیاستاقتصادی
و مالی رسول
خدا(ص) ،عدم
تمرکز ثروت بود
تا سرمایه در
اختیاراقلیتیاز
افراد قرار نگیرد
که طغیان و ستم
کنند 62و اختالف
فاحشطبقاتیدر
جامعهایجادشود
و انحصار ثروت
موجبپیدایش
اکثریتیتهیدست
در جامعه گردد
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23

خبر خیانت عبیداهلل و پیوستن او به معاویه در مقابل دریافت یک میلیون
درهم از معاویه،آخرین تردیدهای عناصر مردد ســپاه امــام در مدائن را از
میان برداشت و آنان را واداشت تا از یاری امام دست بردارند

مصلحت اندیشان دنیاپرست
توطئه کوفیان برای جانشینی امام حسن علیه السالم و شهادت ایشان
دکترغالمحسینزرگرینژاد
استاددانشگاهتهران

پس از پایان جنگ نهــروان ،عزم امــام علی(ع) آن بود که با ســپاه
روانه شام شــود و جلوی طغیانگری و خودســری معاویه را بگیرد ،اما
جمعی از کوفیان و بصریان بهانه آوردند که الزم اســت تا چند روزی
به شــهرهای خویش بازگردند و پس از استراحتی کوتاه ،با امام همراه
گردند .امام جز تن دادن به خواسته آنان چارهای نداشت .در روزهای
بعد امام مردم را بر حرکت به ســوی شــام فراخواند ،اما کوفیان بهانه
ســاز کردند و همچنان از همراه شــدن امتناع ورزیدنــد .در آخرین
ماههای حکومت علی(ع) ،کوفه یکپارچه در زیر خاکســتر ســکوتی
مرگبار فــرو رفته بود ،حتی نزدیکشــدن قوای معاویــه به مرزهای
عراق و غارت عراقیان ،حمیت آنان را به تحرک وانمیداشــت .بهرغم
نصایح فراوان ،کوفه بیش از گذشــته سیاســت اجتناب از عزیمت به
ســوی معاویه را بر میگزید و با پرهیز از رویارویی با پسر ابوسفیان در
شام ،بنیادهای اقتدار دشــمن را میافراشت و رگهای حیات خویش
را میجوید .کوفیان با وانهادن جهاد ،جامۀ خواری به تن کرده بودند و
تذ ُ
بالی سلطنت اموی ،حاصل َ
بذب و سستی اراده آنان بود.
انتشار خبر شهادت امام علی(ع) در مسجد کوفه ،کوفیان را به هیجان
آورد و برای زمانی نــه چندان دراز ،حمیت ،غیــرت و عواطف آنان را
تکان داد .انســانها و جوامع هیجانی همواره چنین بودهاند .حرکت و
خروشهای زايیده عاطفه و نه شــناخت و معرفت ،چونان شرارههایی
24

ناگهانیاند که هیــچ دوام و پایــداری ندارند .کوفیان کــه با خبری
تکاندهنده مواجه شــده بودند ،برای زمانی کوتاه ،نیمه تهی از ایمان
و ماالمال از بیحمیتی خویش را در یورش عواطف به اندیشــه و جان
خویش وانهادند و نیمه راستی و صفای خوایش را به صحنه آوردند.
پس از خاتمه مراســم دفن امام ،بخش عظیمــی از همان مردمی که
علی را تنها نهاده بودند ،اینک فریاد بر میآوردنــد که در کنار فرزند
او ،یعنــی امام حســن(ع) آماده پیکار بــا معاویهانــد .گروهی از این
مردم چنان گرفتار هیجان اولیه بودند که حتــی به گزارش برخی از
مورخان ،شــرط بیعت با امام را جنگ با معاویه و گمراهان شــام قرار
1
دادند.
ابن اعثم نوشته اســت که مردم پس از اجتماع در مسجد کوفه ،افزون
بر بیعت با امام حســن(ع) ،به امامت امام حسین(ع) بعد از امام حسن
نیز بیعت کردند .این مورخ به خالف ابن قتیبــه و برخی دیگر افزوده
است که پس از هجوم مردم به طرف امام حســن(ع) برای بیعت ،آن
حضرت خطاب به ایشــان گفت که من با شما بیعت میکنم در اینکه
با هر که خواهــم بجنگم ،بجنگید و با آنکس کــه خواهم ،صلح کنم.
2
مردم گفتند :سمعنا و اطعنا.
ابن کثیر گرچه سخن بیاســاس برخی از مورخان را تکرار کرده است
که حسن بن علی به نبرد با معاویه تمایلی نداشــت و مردم بر رأی او
غلبه کردند ،اما همین مورخ از اجتماع پرشور اولیه کوفیان در اطراف
امام یاد و تأکید کرده اســت که چنان اجتماعی تا آن روز دیده نشده
3
بود.
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ابن اثیر در تبییــن صلح امام بــا معاویه ،به چرخش ســریع کوفیان
4
اشــاره کرده و مینویســد که آنان خواســتار صلح با معاویه شدند.
اگر کوفیان این دگرگونی ســریع خویش را واقعیتی مستمر و پایدار
تلقی میکردند ،بیشک امام حســن(ع) آن تغییر را هیجانی ناپایدار
میدانست .پس درســت به همین دلیل بود که به خالف گزارشهای
بیاساس و ظالمانه برخی از راویان ،شــرط اصلی خویش در بیعت را
جنگ با معاویه و شــامیان قرار داد تا راه هرگونه بهانهجویی را ببندد.
امام حســن(ع) پس از بیعت مردم کوفه طی نامهای صریح ،معاویه را
به بیعت خویش فراخواند و تهدید کرد که اگر جز بر طریق گمراهی و
ستیز تن در ندهد ،مسلمانان را به سراغ او خواهد فرستاد و در جنگ با
5
وی تردید نخواهد ورزید.
امام حســن(ع) افزون بر برخورداری از تجارب پدر ،خود نیز سالها با
این مردم زندگی كرده و فراز و نشیب شخصیت ایشان را میشناخت.
پس تردیدی نداشت که شمشیرهای آخته ایشــان بر ضد معاویه ،به
زودی در غالفها خواهد خزید و آنان امــام را در نیمه راه رها خواهند
کرد .با این حال امام حســن(ع) نیز درســت در همان شرایط خاصی
قرار داشــت که حضرت علی(ع) در آغاز هجوم مردم مدینه و شماری
از همین کوفیان حاضــر در مدینه برای بیعت بــا خویش قرار گرفته
بود 6.تردیدی نیست که اگر امام حســن(ع) در همراهی و فرماندهی
کوفیان هیجانزده و تهی از عزم بادوام تردید میکرد ،هم در پیشگاه
همان مردم محکوم بود ،هم در عرصــه تاریخ و قضاوت آیندگان .پس
او نیز چون علی(ع) چارهای نداشت ،جز اینکه برخالف علم و آگاهی
خویش با کوفیان همراه شــود و چهره واقعی آنها را به خود ایشان و
آیندگان نشان دهد.
با تعیین مدائن به عنوان اردوگاه ســپاه عراق ،نخستین عالئم سستی
و تجدید تذبذب کوفیان آشکار شد .درخشــش سکههای زر معاویه،
در این شرایط ،عناصر بیشــتری را به سوی خود جلب میکرد .اشراف
القبایــل عراق که از سیاســت امام حســن(ع) نیــز همچون پدرش
اندیشناک بودند ،در این دوره با گستاخی بیشتری با معاویه همراهی
و همنوایی میکردند .تعدادی از اینان قبل از حرکت امام حسن(ع) از
کوفه به سوی اردوگاه مدائن ،با نوشتن نامههایی به معاویه تعهد کرده
بودند که چون قوای دمشق به قرارگاه ســپاه امام حسن(ع) برسد ،یا
امام را دستبســته تحویل معاویه خواهند داد ،یا آنکــه او را به قتل
خواهند رســاند .معاویه که دنیای حقیر این عناصر را نیک شــناخته
بود ،پس از دریافت نامههای آنان کوشــید تا با بشــارت اعطای درهم
و دینار و واگذاری مناصــب عالی و حتی برگزیدن برخــی از آنان به
دامادی خویش ،دشمنان درونی سپاه امام حسن(ع) را هر چه بیشتر
بر ضد امام تحریک کند.
با وجود رسیدن این اخبار به امام حســن(ع) و مشاهده از میانرفتن
تمام زمینههــای عینی و واقعــی برای نبرد بــا معاویه ،امــام برای
پیشگیری از متالشیشدن سپاه و متشکلکردن آنان در برابر دشمن
همچنان تالش کرد .ضرورت مراقبت از دشــمنان رخنهکرده در تمام
اجزاي سپاه ،دشــمنانی که تا همان دیروز از حنجره عاطفه خویش،

فریاد حمایت و همراهی با امام ســر میدادند ،ایجاب میکرد تا امام
در همه حال زره بر تن کند تا از خطر خنجر دشــمنانی که با پوشیدن
7
لباس دوست در اطرافش پراکنده بودند ،در امان بماند.
با گذشــت روزها ،هــر روز بیــش از روز گذشــته ،پیمانشــکنی و
فرصتطلبی در اردوگاه مدائن گســترش مییافــت .جز تهدید جان
خود امام ،جان شــیعیان وفادار به امام نیز در معــرض تهدید جدی
قرار داشــت .درســت در درون این شــرایط پیچیده بود که خبر تلخ
و تکاندهنــدهای از ســوی قیس بن ســعد بن عباده به امام رســید
و آن خیانت ســردار ســپاه ،یعنی عبیداهلل بن عباس و پیوستن او به
معاویه بود .امام ،عبیداهلل پســر عموی امیرالمؤمنیــن(ع) و به ظاهر،
مطمئنترین عضو خاندان هاشــمی را ،پیش از اســتقرار خویش در
مدائن ،در فرماندهی قوایی به ســوی معاویه فرســتاده بود .به فرمان
امام ،قیس بن ســعد بن عباده نیز به عنوان مشــاور عالی عبیداهلل و
8
جانشین وی در صورت کشتهشدن عبیداهلل معین شده بود.
خبر خیانت عبیداهلل و پیوســتن او به معاویــه در مقابل دریافت یک
میلیون درهــم از معاویه 9،آخریــن تردیدهای عناصر مردد ســپاه
امام در مدائن را از میان برداشــت و آنان را واداشــت تــا از یاری امام
دســت بردارند .بیگمان در هنگام مأموریت عبیداهلل هیچکس گمان
نمیکرد که پسرعموی امام و مردی که کوتاهزمانی پیش ،دو فرزندش
توسط بسر بن ابی ارطاة ،سردار اعزامی معاویه به یمن به قتل رسیده
بودند ،همه شــرافت ،دیانت و رگ و پیوند خویشــاوندی خود و حتی
خون فرزندانش را نادیده بگیرد و همه آنهــا را به یک میلیون درهم
بفروشد و در سیاهی شب به اردوگاه معاویه فرار کند.
خیانت عبیداهلل تمام امیدها و اعتمادها به بازســازی روحیه متزلزل
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ســپاه مدائن را از میان برد .امــام به وضوح واقف بــود که در صورت
رویارویی نظامی سپاهیانش با قوای معاویه ،جز شکست هیچ حاصلی
به دســت نخواهد آمد .اگر این جنگ حاصلی نیز داشــت ،آن حاصل
جز به جای ماندن کشتههای شــیعیان قلیل و خالص امام در آوردگاه
و افزایش ســطوت معاویه نبود .به این ترتیب با خاتمــه یافتن تمام
زمینههای عینی جنگ و مقابله نظامی با معاویه در پیش روی امام ،و
در حالی که برخی از مردم کوفه به غارت خیمهگاه امام روی آورده و او
را با خنجر زخم زده بودند ،آنچه باقی میماند ،تندادن به صلحی بود
با پسر ابوسفیان با اندیشه ستاندن ضمانتهایی از وی و أخذ تعهداتی
از او ،ضمانتها و تعهدهایــی که نقض آنها از ســوی معاویه قطعی
و قابل پیشبینی بود ،اما همان نقض عهد ،مشــروعیت قدرت وی را
نیز مخدوش میکرد .این نهایت راه تلخ و جگرخراشــی بود که افول
باورها و فراموششــدن آموزههای نبوی در میان مســلمانان در نیم
قرن گذشــته ،در پیش روی فرزند علی نهاده بود .بعد از رحلت پیامبر
در طی کمتر از نیم قرن گذشته ،مســلمانی و دینداری در میان امت
نبوی چنان افول یافته و عمق و گســترش پیدا کرده بود که تالش او
و پدرش در این ســالهای کوتاه نمیتوانست نتیجهای به دنبال آورد.
زمان ،زمان معاویه بود و مردم متخلق به اخالق او.
خیانت کوفیان و شماری از یاران امام حسن(ع) به آن حضرت ،گرچه
ریشــههای قریب تکوین سلطنت پســر ابوسفیان شــد ،اما حقیقت
این است که شــالودههای بعید و پیشــین تجدید اقتدار و اشرافیت و
سلطنت امویان را باید در سالها پیش از این ایام جستجو کرد؛ در آن
سالهایی که به فرماندهی فتوح شام منصوب شد .تسامح اولیه نسبت
به اقتدار روزافزون معاویه در دمشــق و تأیید همهجانبه راه و روش او،
چنین شــرایطی را فراهم آوردند .علیرغم تمام شرایط و زمینههای
مطلوبی که از سال  14تا  35هجری برای معاویه در دمشق فراهم شد،

26

بیگمان اگر پس از بیعت مردم حجاز و عراق با علی(ع) ،اصحاب جمل
موجبات گسستگی و شکاف در میان مســلمانان را پدید نمیآوردند،
بعید بود که معاویــه و متحدانش بتوانند به مقاومــت خویش در برابر
خالفت حضرت علی(ع) اســتمرار بخشــند ،اما حادثه جمل بیگمان
برای معاویه بشارتی بزرگ و دســتاویزی بود جهت ادامه مقاومت در
برابر علی(ع) و مشــروعیت بخشیدن به اســتنکاف خویش از بیعت با
امام در اندیشه شامیان .اصحاب جمل در شــمار یاران نزدیک رسول
خدا بودند و طغیان آنــان در برابر حضرت علی(ع) ،حتی مســلمانان
خالص را به تردید میافکند چه رسد به کسانی که دیانت خویش را از
معاویه آموخته بودند .
 .1نگاه کنید به االمامة والسیاسة ،جلد  ،1ص  /163تاریخ الطبری ،جلد  ،5ص .158
 .2الفتوح ،جلد  ،4ص .285
 .3البدایة و النهایة ،جلد  ،8ص .14
 .4بنگرید به الکامل فی التاریخ ،جلد  ،3ص 406؛ اسدالغالبه ،جلد  ،2ص .14
 .5نگاه کنید به متن نامه امام به معاویه در ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،جلد  ،16ص .34
 .6امام حســن با تالوت آیه «إِن ِّي أَ َرى َما َل ت ََر ْو َن :من چيزى را مىبينم كه شــما نمىبينيد».
(انفال)48/
 .7برای گزارشی از ترکیب ناهمگون سپاه کوفه ،نگاه کنید به اربلی ،کشف الغمه ،ص .161
 .8تاریخ یعقوبی،جلد  ،2ص  /141ابن ابی الحدید ،شــرح نهج البالغه ،جلد  ،14ص  .40برای
گزارشــی متفاوت درباره مســئولیت عبیداهلل و قیس در ســپاه امام ،نگاه کنید به الکامل فی
التاریخ ،جلد  ،3ص .404
 .9تاریخ یعقوبی ،جلد  ،2ص  .141عبیداهلل در پیوستن به معاویه حتی حداقل ماهیت انسانی
خویش را نیز فراموش کــرده بود .او در مقابل دریافت صله پســر ابوســفیان ،خون فرزندان
بیگناهش را که عوامل معاویه در یمن به قتل رسانده بودند نیز نادیده گرفت.
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خبر

اخبار فرهنگی مذهبی ماه

اعتراض مسلمانان ایتالیا به
محدودیتهای ناعادالنه
در مهرمــاه ،مســلمانان ایتالیــا در اعتــراض بــه
محدودیتهــای ناعادالنهای که بــرای نمازگزاران
مسلمان اعمال میشــود ،در مقابل بنای موسوم به
کولوسئوم ،یا همان تماشاخانه باستانی رم ،تجمع و
نماز جماعت بــر پا کردند .به گــزارش مهر ،به گفته
ســازماندهندگان این تظاهرات ،مقامات ایتالیایی
عبادتگاههای مســلمانان ،بهویژه مساجد را به دالیل
واهی تعطیــل میکنند و بســیاری از مســلمانان
ایتالیایی بر ایــن باورند که مقامــات محلی به دلیل
اسالمهراســی ناشــی از حمالت اخیر افراطگرایان
در اروپــا ،عبادتگاههای مســلمانان را بســتهاند .بر
اساس آمارها ،جامعه مســلمانان بیش از  1/5درصد
از جمعیت ایتالیا را به خود اختصاص داده و اســام
دومیــن دیــن پرطرفدار در این کشــور مســیحی
کاتولیک اســت .بااینحال ،اســام در این کشــور
هنوز به عنوان دینی رســمی بهرســمیت شناخته
نشدهاست.
آموزش زبان فارسی در دانشگاه یمن
دانشــگاه صنعا در اقدامــی که مورد انتقاد شــدید
رســانههای ســعودی قرار گرفت ،بخش مربوط به
آموزش زبــان ترکی را حذف و به جــای آن آموزش
زبان فارسی را جایگزین کرد .العربیه با اعالم این خبر
مدعی شد ریاست دانشگاه صنعا که زیر نظر شورای
عالی انقالب یمن اســت ،دســت به این اقدام زده و
کادر آموزشــی این بخش ،اســتادانی هستند که در
دانشگاههای ایران تحصیل کردهاند.

رونمایی از کاراکترهای «فیلشاه»
کاراکترهای انیمیشــن «فیلشــاه» ،ساخته جدید
گروه هنر پویا به کارگردانی «هــادی محمدیان» و
تهیهکنندگی «حامد جعفری» در قالب اولین پوستر
رســمی این فیلم رونمایی شــدند .این انیمیشن که
برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در
حال آماده شدن است ،قرار است به طور همزمان به
چهار زبان عربی ،فارسی ،انگلیسی و فرانسوی دوبله و
به صورت بینالمللی اکران شود .در خالصه داستان
«فیلشاه» چنین آمده است« :در جنگلی در آفریقا،
رئیس گله فیلها صاحب فرزندی میشــود که همه
انتظار دارند جانشــین رئیس گله باشد ،اما برخالف
تصور همه ،فیلشاه بســیار دست و پا چلفتی است و
هیکل گندهاش همیشه ســبب تخریب و خرابکاری
میشود .»...گفتنی اســت گروه هنر پویا پیش از این
انیمیشن موفق «شاهزاده رم» را ساخته است.

افزایش جرایم علیه مسلمانان در آمریکا
بر اســاس مطالعهای که بــر روی  20ایالت آمریکا و
شهر نیویورک انجام شــده ،جرائم ناشــی از نفرت
علیه مسلمانان در یک سال گذشته  89درصد رشد
داشته اســت .به گزارش هافینگتون پست ،افزایش
هراس از مســلمانان ،حمالت تروریســتی اخیر در
اروپا و آمریکا ،اظهارات متعصبانه خشــونتگرایان
ســلفی علیه آمریکاییها و اروپاییها از جمله دالیل
افزایش جرائم ناشــی از نفرت علیه مسلمانان عنوان
شده اســت .جنگ داخلی خشــونتآمیز سوریه و
همچنین اعالمیهها و ویدئوهای وحشتناک داعش،
به احساسات منفی علیه مسلمانان در جامعه آمریکا
دامن زده اســت .همچنین ناآگاهــی در مورد دین
مسلمانان صلحدوست
اسالم و عدم تعامل معنیدار با
ِ
گرایان
در کنــار تبلیغات و اقدامات اقلیتــی از افراط
ِ
خشــونتگرا ،تأثیــر فراوانی در ایجــاد نگرشهای
منحــرف ،سوءبرداشــتها و نگرانیهــا در مــورد
مسلمان آمریکایی داشته است .
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تصویب قانون ضد مشروبات الکلی در عراق
مجلــس عــراق در هفتههای گذشــته بــه قانون
ممنوعیــت خریــد ،فــروش ،تولیــد و صــادرات
نوشــیدنیهای الکلی در این کشور رأی داد .هرگونه
تخلف از مفاد این قانون میتواند از  10تا  ۲۵میلیون
دینار جریمه به دنبال داشته باشد .گفتنی است دهها
شرکت در مناطق مختلف عراق و بهخصوص بغداد،
به فعالیت تولید و فروش مشــروبات الکلی مشغول
هســتند .حامیان این طرح اعالم کردند که بر اساس
قانون اساسی عراق ،هیچ قانون ضد اسالمی نباید در
این کشور حاکم باشــد .اما اقلیت مخالف که عموماً
مســحیان عراقی هســتند ،گفتهاند که اقلیتهای
دینی این کشور ،بر اســاس قانون اساسی عراق ،در
انجام امور دینی خود آزادنــد و قانون جدید ،آزادی
آنها را نفی میکند« .یونادام کانــا» ،از نمایندگان
مسیحی مجلس عراق ،گفته است که علیه این قانون
به دادگاه شکایت خواهد کرد.
جنگ رسانههای انگلیس و روسیه
با تصمیم عجیــب انگلیس مبنی بر مســدود کردن
تمامی حسابهای بانکی متعلق به شبکه تلویزیونی
راشــا تودی (روســیه امروز) جدال میان روســیه و
غرب ،این بار به عرصه رســانهها کشیده شد .هرچند
مقامات انگلیســی اعالم کردند این اقدام در راستای
تحریمهای بینالمللی علیه روســیه صورت گرفته،
اما روسها معتقدند این اقــدام با هدف ضربه زدن به
فعالیتهای این شبکه تلویزیونی روسی در انگلیس
انجام شده است« .ماریا زاخارووا» ،سخنگوی وزارت
خارجه روسیه ،در واکنش به این اقدام اعالم کرد که
لندن تمامی تعهداتش درباره آزادی بیان را در اروپا
جا گذاشته است« .ســرگئی الوروف» ،وزیر خارجه
روسیه هم با اشاره به اینکه مثل روز روشن است که
بانکهای انگلیســی به خودی خود چنین تصمیمی
را اتخاذ نکردهاند ،مدعی شــد که این کار بر اســاس
دستوراتی از باال بوده است .الوروف همچنین به طور
ضمنی مقامات انگلیســی را به اقدام متقابل تهدید
کرد.
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بانو توران میرهادی درگذشت
سیده توران ميرهادي اســتاد ادبیات كودكان ،بیش
از شصت سال براي ارتقاء آموزش و پرورش و ادبیات
کودکان کوشــید و روز  ۱۸آبان در گذشت .او بانويي
بود کــه فــداكارياش در تاريخ آمــوزش و پرورش
كشورمان زبانزد بود.
میرهــادی را مادر آمــوزش و پرورش مــدرن ايران
ميشناســند و خدماتش براي كــودكان و نوجوانان
تابلــوي زيبايي از تالشهاي يك زن ايثارگر اســت.
زندگی توران میرهادی عاشــقانه ،صادقانه و عالمانه
بــود .میرهادی همــه زندگی خود را وقــف ادبیات
کودک و نوجوان کرد .او همه عمــر و دارایی خود را
بر ســر شــورای کتاب کودک فرهنگ نامه کوکان و
نوجوانان و بالندگی ادبیات و فرهنگ این گروه سنی
گذاشت.
توران میرهادی اولین نمایشــگاه کتاب کودک را در
سال۱۳۳۵راه انداخت و شــورای کتاب کودک را در
سال ۱۳۴۱پایهگذاری کرد.
بانو میرهادی در کالسهای تربیت مربی کودک در
شهرهای مشــهد ،تبریز ،رشت و تهران درس میداد
و بــا «اداره مطالعات و برنامههــای وزارت آموزش و
پرورش» و «ســازمان کتابهای درسی» در زمینه
آزمایش کتابهای درســی نو و تدویــن کتابهای
درسی و برنامهریزی درســی دوره ابتدایی همکاری
داشته است.
از آثار او میتوان به :دو گفتار دربــاره کتابخانههای
آموزشــگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه،
کتــاب کار مربی کــودک ،برنامه کار ســاالنه مربی
در مهد کودک و کودکســتان ،جســتجو در راهها و
روشهای تربیت ،تعلیمات اجتماعی سوم دبستان،
راهنمای تدریــس کتاب تعلیمات اجتماعی ســوم
دبستان و آنکه رفت و آنکه آمد اشاره کرد .
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یادگاری حجاب برای فوتسالیستهای روس
حضور تیم ملی فوتســال زنان روســیه بــرای بازی
تدارکاتی با فوتسالیســتهای زن ایرانــی ،در کنار
جنبه ورزشی خود ،حاشیههای جالبی نیز داشت که
مهمترین آن پوشــیدن لباسهای ورزشی با حجاب
اسالمی توسط بازیگران روس برای مسابقه و گرفتن
عکسهای یادگاری بــا این لباسها بــود« .یوگنی
کوزمین» ،مربی تیم روســیه ،پس از این مسابقه در
مصاحبه با اسپوتنیک فارسی گفت« :معموالً تیم ما
در بازی اول لباسهای خــود را تن میکند .در بازی
دوم طرف میزبان به دختران ما لباس خود را میدهد
تا تعداد بیشتر تماشاگران در ســالن جمع شود که
برای ترویج فوتســال در کشــور اهمیت دارد .ایران
کشوري دارای آداب و رسوم مخصوص به خود است.
برای دختران ما آشنایی با این فرهنگ جالب است و
آنها لباسهای ورزشی ایرانی را برای یادگار گرفتند.
ما با حریفان ایرانی مناسبات گرمي داریم و در دیدار
با آنها با هیچ مشکلی روبهرو نمیشویم».

تشدید مبارزه با تشخیص
جنسیت جنین در چین
پلیس چین در هفتههای گذشــته با تشدید مبارزه
خود علیه تشــخیص جنســیت جنین ۷۵ ،نفر را به
دلیل عضویت در شــبکهای برای تشخیص جنسیت
جنین پیش از تولد بازداشــت کرد .به گفته مقامات
پلیس چین ،این شــبکه تا  ۳۰میلیون دالر از طریق
تشــخیص جنســیت نوزادان درآمد داشــته است.
گفتنی است سیاســت تک فرزندی در چین و عالقه
برخی خانوادههای چینی به داشــتن فرزند پســر،
باعث شده است تا خانوادههای چینی به سمت مراکز
غیرقانونی تشخیص جنســیت جنین کشانده شوند
تا در صورت دختر بودن جنین نســبت به سقط آن
اقدام کنند .این وضعیت باعث عدم توازن جنســیتی
در جامعه چین شده ،به گونهای که نسبت جنسیتی
در چین به  ۱۰۰دختر در ازاي  ۱۱۳پســر رسیده و
این مسئله باعث نگرانی مقامهای چینی شده است.
به همین دلیل تشخیص جنســیت جنین در چین
غیرقانونی اعالم شده است.

جامجهانی شطرنج و حجاب
در هفتههای گذشــته نشــریه آمریکایــی تلگراف
با انتشــار خبری مدعی شــد «نــازی پایکیدزه»،
شــطرنجباز گرجی تیم آمریکا ،اعالم کرده است به
دلیل اجباری بودن حجاب در جام جهانی شــطرنج
تهران ،در این مسابقات شــرکت نخواهد کرد .طبق
خبر تلگــراف ،نــازی پایکیدزه به انتخــاب ایران به
عنوان کشور میزبان اعتراض کرده و آن را بیرحمانه و
ناراحتکننده دانسته بود .این خبر به سرعت از سوی
برخی محافل رسانهای خارج از ایران مورد توجه قرار
گرفت؛ چنانچه «مســیح علینژاد» که چند ســالی
است ســردمدار راهاندازی کمپینهایی علیه حجاب
شــده ،تالش کرد از این خبر برای راهاندازی جریانی
جدید علیه حجاب اســتفاده کنــد .همچنین طرح
تحریم مســابقات تهران از ســوی برخی رسانههای
ضدایرانی نیز مطرح شــد .با این حــال این جریان با
اعالم مخالفــت برخی چهرههای مطــرح جهانی در
عرصه شــطرنج زنان با ناکامی زودهنگام مواجه شد
به گونهای که «سوزان پولگار» ،قهرمان شطرنج زنان
دنیا ،ضمن کذب دانستن خبر تلگراف اعالم کرد که
هیچیک از  64شطرنجباز شرکتکننده در اعتراض به
این مسئله با فدراسیون شطرنج زنان صحبتی نکرده
اســت .همچنین اقدامات مســیح علینژاد نیز مورد
انتقاد برخی فعاالن رســانهای قــرار گرفت؛ چنانچه
حسین درخشان ،نوشت« :کل البی اسرائیل اکنون
رفته پشت این ماجرای مسخره شطرنج برای خراب
کردن وجهه ایران .چقدر حقــارت و کینه که ایرانی
هم باشی و کمک کنی».
جالب اینکه در میان این مباحث ،حضور مهمانداران
هواپیماهای خارجی در ایران با حجاب باعث شــد تا
بیبیسی فارسی موج تازهای را ذیل عنوان مخالفت
با حجــاب اجبــاری آغاز کند .بیبیســی بــا بیان
اینکه «در ایران ،اکنون که رفــت و آمدها با جهان
بیش از قبل شده ،مســئله حجاب اجباری دامنگیر
مســئولین خارجی ،مهمانداران هواپیمایی و ...شده
اســت و خطوط هواپیمایی تایلند بــرای احترام به
تفاوتهای فرهنگی ،مهمانداران خود را با مقنعه به
ایران فرستاده» به طرح این پرسش پرداخت «که اگر
زنان ایرانی برای شرکت در مســابقات جهانی ،ملزم
به بیحجابی باشند ،جمهوری اسالمی به این تفاوت
فرهنگی ،تن خواهد داد؟»
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ممنوعیت «هات داگ» در مالزی
ترجمه تحتاللفظی نام فســت فــود معروف «هات
داگ» در مالــزی کــه ســوءتفاهمهایی را در میان
توریستهای مســلمان در این کشور به دنبال آورده
بود ،باعث شــد تا «واحد توسعه اســامی» مالزی
در مهرماه اســتفاده از ترجمه هــات داگ به معنای
«سگ داغ» را در این کشور ممنوع کند .این ترجمه
موجب شــده بود تا برخی توریستهای مسلمان در
این کشور نسبت به فروش گوشت سگ که در اسالم
حرام شمرده میشــود اعتراض کنند؛ این درحالی
بود که در ســاندویچ هات داگ استفادهای از گوشت
سگ نمیشود .گفتنی اســت بر اساس دستورالعمل
تولید غــذای حــال در مالــزی ،غــذای حالل و
طعمدهندههای مصنوعی حــال نباید نام غذاهای
غیر حــال مانند بیکن ،ژامبون و یــا آبجو را بر خود
داشته باشند.

تغییر الگوریتم ماشین ترجمه گوگل
سایت آمریکایی گوگل در تازهترین اقدام قابل توجه
خود دست به تغییر الگوریتم ماشــین ترجمه خود
زد .در این تغییرات ،گوگل سیســتم ماشین ترجمه
مبتنی بر شبکه اعصاب را به تازگی به کار گرفته که
تغییر شــگرفی را از نظر دقت ترجمــه گوگل ایجاد
میکند .این کار با الگوبرداری از سیستم اعصاب مغز
انسان طراحی شده اســت .به گفته گوگل این روش
احتمال اشــتباه را در ترجمههای ماشــین ترجمه
گوگل کاهش داده و به کاربران اجازه میدهد وقتی
آفالین هستند بتوانند از آن اســتفاده کنند .گفتنی
اســت گوگل ســرویس ترجمه خود را نسبت به ده
ســال پیش و آغاز این پروژه ،با توسعه ابزار اطالعاتی
به شدت بهبود بخشیده ،اما آنچه که به تازگی به این
سیســتم افزوده ،بزرگترین جهش را در نتیجه کار
ایجاد کرده است.

وقتی باب دیلن نوبل را تحقیر میکند!
با اعالم برگزیده شدن «باب دیلن» به عنوان برنده
جایزه نوبل ادبیات  2016میالدی ،نام این هنرمند
آمریکایی بیش از پیش از بر ســر زبانهــا افتاد ،اما
واکنشــي که باب دیلن به این انتخاب نشــان داد
هیــچگاه از ذهــن مســئوالن جایزه نوبــل از بین
نخواهد رفت.
باب دیل ِــن که در  ۲۴مــی  ۱۹۴۱در مینهســوتای
ایاالت متحده آمریکا متولد شــد ،در دهه  1950به
موسیقی روی آورد و در زمینه موسیقی بومی آمریکا
به فعالیت پرداخت .وی در دهه  ۱۹۶۰به سبک راک
روی آورد و اشعار عاشــقانه «راک اند رول» روز را با
اشعار ادبی و روشــنفکرانه کالسیک در هم آمیخت،
به گونهای که به عنوان یکی از بنیانگذاران ســبک
راك بومی در موســیقی آمریکا شــناخته و برخی از
اجتماعی دهه
آثار دیلن به عنوان سرود جنبشهای
ِ
 ۶۰برگزیده شد .دیلن در پنج دهه اخیر همواره خود
را به عنوان یک پدیده در موسیقی آمریکایی مطرح
نگه داشته است به گونهای که یکی از تأثیرگذارترین
چهرهها در موسیقی معاصر آمریکا به حساب میآید.
در ماه گذشــته جایزه نوبل ادبیات به خاطر آفرینش
بیانی تازه در ترانهســرایی آمریکا به باب دیلن تعلق
گرفت .در حالی که معموالً نویسندگان و هنرمندان
جهان از دریافــت چنین جایــزهای ابراز شــعف و
خوشــحالی میکنند ،بــاب دیلن هیچ واکنشــی
نسبت به این انتخاب از خود نشــان نداد .وی حتی
به تماسها و پیامهای پیاپی دستاندرکاران آکادمی
نوبل نیز پاسخی نداد و تنها اشاره جزئی که به عنوان
«برنده جایزه نوبل ادبی» در یک مقاله مربوط به نقد
کتابش در وبسایت رسمی باب دیلن وجود داشت به
توصیه وی از وبســایتش پاک شد تا هیچ اشارهای به
این جایزه در وبسایت او نباشد .این رفتار به نوبه خود
باعث شد تا «پر وستبری» ،نویسنده سوئدی و عضو
آکادمی نوبل ،حیرت خود از ســکوت دیلن را چنین
ابراز کند« :تا کنون چنین چیــزی ندیده بودیم .این
رفتار غیرمؤدبانه و تکبرآمیز است».
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برنامه آمازون برای توسعه مطالعه دیجیتال
شرکت آمازون اعالم کرده است در راستای گسترش
هر چه بیشــتر فرهنگ مطالعه با ابزارهای دیجیتال،
قصد دارد برنامهای بــا عنوان «Kindle Reading
 »Fundرا به اجرا بگذارد .به گــزارش دیجیاتو ،در
طی این برنامه ،آمــازون کتابخوانهــای کیندل و
تبلتهای ســری فایر خود را در برخی نقاط دنیا به
رایگان میان افراد عالقهمند توزیع میکند .قرار است
کتابخوانها و تبلتهای آمازون در مکانهایی چون
بیمارستانها ،مدارس ،زندانها و سایر نهادهای غیر
انتفاعی و مردمنهاد توزیع شــوند و خود این شرکت
نیز مسئولیت تأمین محتوای رایگان برای مطالعه در
این ابزارهای دیجیتال را بر عهده بگیرد.

به صف کردن هنرمندان علیه ترامپ
در صحنــه مبــارزات انتخابات ریاســت جمهوری
آمریــکا ،هالیــوود از مراکــز فرهنگی بســیار مهم
آمریکایــی اســت کــه رســماً در کنــار «هیالری
کلینتــون» ،نامــزد دموکراتهــا ،ایســتاده و
هنرمندان خــود را علیــه «دونالد ترامــپ» ،نامزد
جمهوریخواهــان ،بــه صــف کــرده اســت .این
جهتگیری باعث شــده اســت که هر از چندگاهی
هنرپیشــههای هالیوود مواضع تنــد و تیزی به نفع
کلینتون و علیه ترامپ وضع کننــد که در نوع خود
جالب و بعضاً تعجب برانگیز اســت .بــه عنوان نمونه
«رابــرت دنیــرو» در اظهاراتی ترامپ را «آشــغال،
ســگ ،خوک و یک انســان فریبکار» نامید و گفت
او «آرتیست ابلهی اســت که نمیفهمد از چه حرف
میزند!» .دنیرو همچنین افزود که دوســت دارد با
مشــت توی صورت ترامپ بکوبد! در کنار هالیوود،
دموکراتها از برخی خوانندههای معروف آمریکایی
نیز برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود بهره میبرند.
اگرچه این لشگرکشی رسانهای نهایتا تاثیری در رای
به ترامپ نداشت.
29

خبر

برگزاری چهاردهمین جشنواره بینالمللی
فیلم زنان در هرات
چهاردهمین جشــنواره بین المللی فیلــم زنان در
مهرماه با شــرکت حدود پانصد اثر در شــهر هرات
افغانســتان برگزار شــد .در این جشــنواره برخی
ســینماگران ایرانی چــون الله اســکندری ،فاطمه
معتمد آریا ،رخشــان بنــی اعتماد و مهناز افشــار
حضور داشــتند و در پایان ،فیلم ایرانی «آبجی» به
کارگردانی «مرجان اشــرفیزاده» به عنوان بهترین
فیلم بلند داستانی برگزیده شد .جشنواره بینالمللی
فیلم زنــان هرات در ســال  ۱۳۹۱راهاندازی شــده
و اولین جشــنواره فیلم زنان در منطقه است که در
سه دور گذشــته خود میزبان حدود  ۱۰۰۰فیلم از
کشورهای مختلف جهان بوده است.

کاهش مطالعه کتب آسمانی در آمریکا
بر اســاس تازهترین نتایج مطالعات نهادهای مذهبی
آمریکا ،مطالعه کتب آســمانی در میان مردم آمریکا
در فاصله ســالهای  2011تا  2016میالدی شاهد
کاهش قابل توجهی بوده است به گونهای که درصد
افرادی کــه هیچیک از کتــب آســمانی را مطالعه
نمیکنند از هفت درصد در ســال  2011به چهارده
درصد در ســال  2016رسیده اســت .این اتفاق در
حالی رخ داده اســت که درصد افرادی که به مطالعه
قرآن میپردازند تغییر چندانی نداشــته و در حدود
ده درصد باقی مانده است .
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غول رسانهای جدید آمریکا
در مــاه گذشــته ،زمانــی که مســئوالن شــرکت
مخابراتــی آمریکایی «ایتی اند تــی» اعالم کردند
که میخواهند شــرکت رســانهای «تایــم وارنر» را
بخرند ،رســانههای جهان خبر از شــکلگیری یک
غــول رســانهای جدید دادنــد .شــرکت مخابراتی
«ایتی اند تی» تاکنون به عنــوان اپراتور تلفنهای
همراه و ســرویسدهنده اینترنت پهنباند شــهرت
داشــته و بزرگتریــن شــرکت مخابــرات تلفــن
ثابت ،ســرویسدهنده اینترنت پهنباند ،اشــتراک
تلویزیونهــای اینترنتــی و دومیــن اپراتــور تلفن
همــراه آمریکا به شــمار مــیرود .این شــرکت در
 ۲۰۱۱میالدی با  100/7میلیون مشتری ،به عنوان
بزرگترین اپراتور تلفن همراه جهان شــناخته و در
سال  ۲۰۱۲میالدی به عنوان هفتمین شرکت بزرگ
آمریکایی بر پایه میزان درآمد ،انتخاب شــد .ایتی
اند تی ،همچنین پنجمین شــرکت بزرگ غیر نفتی
در ایــاالت متحده ،پــس از اپل ،والمــارت ،جنرال
الکتریک و بنک آو اَمریکاســت و در سال  ۲۰۱۲در
فهرست بزرگترین شــرکتهای دنیا ،رتبه  ۱۷را به
خود اختصاص داد.
شــرکت تایم وارنــر هم شــامل چهار بخــش مهم
اســت :اچبیاو ،ترنر برادکســتینگ سیســتم ،وارنر
برادرز و شــرکت تایم .در ابتدا اَمریکــن آنالین نیز از
مجموعههای تایم وارنر بود که بعدها جدا شد .شرکت
تایم ،خود به تنهایی یکی از نمادهای مشهور در عرصه
جهانی است که مجلههای مشــهوری همچون مجله
تایم ،مجلــه الیف و مجله پیپل تنها ســه نمونه از ۹۶
مجلهای هستند که این شرکت منتشر میکند .با این
حال چند ســالی است که مســئوالن تایم وارنر اعالم
کردهاند قرار است شرکت تایم هم از این مجموعه جدا
شود.
اکنــون «رنــدال استیفنســون» ،مدیرعامل ایتی
اند تی ،بر این عقیده اســت که ایتی انــد تی و تایم
وارنر میتوانند به خوبــی یکدیگــر را تکمیل کنند.
استیفنســون به خبرنگاران گفته است که ایتی اند
تی با این معامله میتواند در آینده بهترین محصوالت
دیجیتالی برای دانلــود در ازای پرداخــت پول و نیز
شــبکههایی که در پیوند با آنها هســتند را هر وقت
مشــتریها بخواهند به هــر تارنمایی کــه بخواهند
بفرســتد .برخی رســانهها معتقدند ایتــی اند تی با
خریدار تایم وارنر گرایش و رونــدی را دنبال میکند
که هماکنــون در میان شــرکتهای مخابراتی وجود
دارد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

تا شقایق شدن
شهيد خزائي چند روز ديگر يعني در  15آذر امسال
 44ساله ميشد ،اما پيش از آنكه تولد خود را جشن
بگيرد به بزرگترين آرزويش رسيد و شهید شد.
او در ســال  74به عنوان متصدي صدا ،فعاليت خود
را در صدا و سيماي سيستان و بلوچستان آغاز كرد.
وي در ســالهاي  80تا  82فرمانده پايگاه بســيج
«شــهيد برخــوردار» صدا و ســيماي سيســتان و
بلوچستان بود و در ســال  83به عنوان مدير باشگاه
خبرنگاران جوان سيســتان و بلوچســتان انتخاب و
مشغول فعاليت شد.
شهيد محسن خزائي در سال  87به عنوان مدير خبر
صدا و سيماي استان گيالن معرفي شد.
شهيد محسن خزائي پيش از شهادت بارها از آرزوي
شهادت با دوستان و آشنايان ســخن به ميان آورده
بود .وي در يكي از آخريــن تماسهاي پيامكي خود
با همكارانش گفته بود« :بــرام دعا كن ،دلم ميخواد
پرواز كنم ،حيف كه لياقت نيســت .تا شقايق شدن
خيلي فاصله دارم ،برام دعا كن” .
بعد از دیجی کاال نوبت به دیجی استایل رسید
پس از موفقیت قابل توجهی که سایت «دیجی کاال»
در عرصه تجارت اینترنتی کســب کرده اســت ،به
نظر میرسد صاحبان این ســایت با راهاندازی سایت
«دیجی استایل» به دنبال برداشتن گامی مشابه در
عرصه مد ،لباس ،پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی
هستند .در سایت دیجی استایل که با شعار «سبکتو
بســاز» کار خود را آغاز کرده اســت ،مجموعهای از
محصوالت برندهای داخلــی و خارجی به مخاطبان
عرضه شــده اســت .در دیجی اســتایل ،بخشی با
عنوان «استایل هفته» که به معرفی مجموعه لباس
پیشــنهادی هفته برای خریــداران میپردازد جلب
توجه میکند .به نظر میرسد دیجی استایل به زودی
به یکی از مهمترین مراکز فروش اینترنتی محصوالت
مذکور در ایران تبدیل شود.
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جامعهانسانیحقنادیده
گرفتن معلوالن را ندارد
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه ایران به عنوان جمعیت
فعال ،تالشــگر و برنامهریز ،همه تالش خود را به کار میبرد تــا معلوالن را وارد
عرصههای مهم تصمیمگیــری در جامعه کند ،گفت :جامعه انســانی حق ندارد
معلوالن را نادیده بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت هالل احمر ،حجتاالســام والمسلمین معزی در
نشســت مشــورتی نقش معلولیت در برنامههای هالل احمر با همــکاری کمیته بینالمللی
صلیب ســرخ ،گفت :باید بــه توانمندکردن هر چه بیشــتر در ورود معلــوالن به عرصههای
مختلف جامعه توجه بیشــتری کرد؛ چرا که یک معلول میتواند به چهرهای بزرگ در جامعه،
اندیشمندی برجسته ،سیاستگذاری مهم ،مدیری برتر و  ...تبدیل شود و لذا باید همه تالش
خود را به کار بندیم تا معلوالن در کنج خانه نمانند و جامعه انســانی حــق ندارد این افراد را
نادیده بگیرد.
وی با اشاره به اینکه معلولیت پدیدهای ذاتی در وجود افراد معلول نیست اظهارکرد :معلوالن
بر اســاس عارضه یا حادثهای خاص گرفتار نقصان شــده و برخی از توانمندیهای خود را از
دســت دادهاند ،لذا نگرشهای خرافاتی در این زمینه نباید در توانمند ســاختن انسانهای
معلول تأثیرگذار باشد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تأکید بر اینکه معلولیت موجب از دســت رفتن
شاخصهای انسانی افراد نمیشود ،خاطرنشــان کرد :بزرگان بسیاری در تاریخ بودهاند که با
معلولیت دست و پنجه نرم کرده اما توانســتهاند دیگر توانمندیهای خود را به کار گرفته و به
موفقیتهای چشمگیر دست یابند.
وی تأکید کرد :به عالوه باید توجه اکیدی بر این مهم داشــت که معلوالن در جوامع ،کوچک
شمرده نشده و با آنها رفتاری کرد که شرمگین و خجالتزده نشوند؛ لذا بر همه تکلیف است
که با معلوالن به گونهای برخورد کنند که در جامعه احساس ضعف و خجالت نکنند.
حجتاالسالم والمسلمین معزی با اشاره به اینکه تعداد بســیاری از افراد در جوامع گرفتار
معلولیت هستند ،گفت :توصیه دین مبین اسالم در مواجهه با معلوالن این است که این افراد
از حقوق شهروندی همانند دیگر افراد جامعه برخوردار باشند و با آنان به نوعی برخورد نشود
که احساس حقارت کنند.
وی با تأکید بــر ضرورت برنامهریــزی برای توانمند کــردن معلوالن در کشــور اظهار کرد:
تالشهای فراوانی از ســوی نهادهای مســئول و به خصوص هالل احمر در زمینه زندگی و
توانمند کردن معلوالن انجام میشــود ،اما همچنان نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر به افراد
معلول در جامعه هستیم .
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مسابقه عکس اربعین
نخستین مســابقه سراســری عکس اربعین با محوریت
فعالیتهــای جمعیــت هالل احمــر برگزار میشــود و
عالقهمندان میتوانند تصاویر مورد نظــر خود را به همراه
مشخصات کامل خود به صورت فایل فشرده ) (zipتا تاریخ
 15آذر امسال ،به پست الکترونیکی  s.h@rcs.irارسال
کنند.
به گزارش پایــگاه اطالعرســانی جمعیت هالل احمر ،نخســتین
مسابقه سراســری عکس اربعین ،با محوریت فعالیتهای جمعیت
هالل احمر در مــرز خاک عراق ،چادرهای امــدادی هالل احمر در
مسیر پیادهروی و موکبهای عزاداری ،حضور نیروهای هالل احمر
با لباس امدادی در بین زائران پیاده ،حضور نــاوگان امدادی هالل
احمر در همایش بزرگ اربعیــن ،درمانگاههای جمعیت هالل احمر
در نجف و کربال و درمان زائران در چادرهــای جمعیت هالل احمر
برگزار میشود.
بنابر این گزارش ،شرکت در این مسابقه برای همه عالقهمندان آزاد
است و هر هنرمند میتواند پس از ثبت نام ،حداکثر با ارائه پنج تک
عکس ،با حداکثر حجم چهار مگا بایت با فرمت  JPGو مودRGB
در این مسابقه شرکت کند.
بر این اســاس ،عالقهمندان باید تصاویر مورد نظــر خود را به همراه
مشــخصات کامل خود به صورت فایل فشــرده ) (zipتا تاریخ 15
آذرماه سال جاری به پست الکترونیکی  s.h@rcs.irارسال کنند.
الزم به ذکر است ،اســتفاده از آثار برای چاپ در کتاب و سایر اقالم
انتشــاراتی ،تبلیغاتی ،بانک اطالعاتی و برگزاری نمایشــگاه برای
برگزارکننده مســابقه مجاز اســت .از برگزیدگان این جشــنواره با
اهدای جوایز نفیس به همراه تندیس تقدیر خواهد شد .
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گزارش

درمانگاهشبانهروزی
نجف را بشناسید
قبل از رســیدن به بازار و در ضلع جنوبی شارع امام علی(ع)،
درمانگاه هالل احمر ایــران خودنمایی میکند .این درمانگاهی
است که هر زائر ایرانی در نجف باید محل آن را بداند ،چون هم
شبانهروزی است ،هم با ارائه گذرنامه خدمات آن رایگان است.
مینیبوس بــدون کوچکترین مشــکلی از فرودگاه خارج میشــود.
همیشه خروج راحت است اما ورود دشــوار و وقتگیر .آنها که کاروان
زیارتی دارند همیشــه میگویند خب اســت از بغداد بــروی و از نجف
برگردی .آنقدر تفتیش و بازرســی مرحله به مرحله در فرودگاه بغداد
زیاد است که این َمثل میان کارواندارها مشهور شده .در فرودگاه نجف
اما وضعیت فرق دارد ،خبری از سگهای آموزشدیده و درآوردن کفش
نیست ،دو سه بازرسی معمول طی میشود و بعد از آن به سالن کوچک
فرودگاه میرسی.
مینیبوس ،مســیر اتوبانی فرودگاه تا پل ثوره العشــیرین را آهسته اما
پیوسته طی میکند .هر چه به پل ـ که یکی از نقاط اصلی آغاز پیادهروی
از نجف تا کربالست ـ نزدیکتر میشــود ،تعداد موکبهای کنار جاده
هم بیشتر میشود.
زیر پل غوغاست .عدهای مسیر مستقیم ،یعنی کربال را در پیش گرفتهاند
و عدهای دیگر آهنگ کوفه در ســر دارند .خیابان را بستهاند و به محلی
برای تجمــع زوار ،ارائه وای فای رایگان و حتی اجــرای نمایش «النجم
الثاقب» تبدیل شده اســت؛ نمایشی که به سبک و ســیاق «خورشید
کاروان» و «شــب آفتابی» به صــورت میدانی و چندرســانهای برگزار
میشــود ،البته با لوکیشــین محدودتر ،در زمان کمتر و با داســتانی
عاشورایی .سناریوی این نمایش از حرکت حضرت مسلم به سمت کوفه
شروع میشــود و در ادامه ،حرکت کاروان امام حسین به سمت کربال را
به نمایش میگذارد که نقطه اوج این نمایش مقتل و روضه ابا عبداهلل در
روز عاشوراست.
مینیبوس از روی پل رد میشــود ،جلو میرود تا به دوربرگردان برسد.
دور میزند و در خالف مسیر شــروع به حرکت میکند ،میآید و میآید
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تا به مســجد فاطمه الزهرا(س) میرســد .حاال دیوارهــای بزرگترین
قبرستان جهان را میتوان دید .خودروها به موازات وادی السالم حرکت
میکنند و تــا جایی که خیابان باز اســت ،جلو میروند .بعــد از آن باید
خیابان امام علی(ع) را پیاده رفت تا به تقاطع النفق رسید ،یعنی درست
مقابل بازار بزرگ نجف.
قبل از رســیدن به بازار و در ضلع جنوبی شــارع امام علی(ع) ،درمانگاه
هالل احمر ایران با نام «والیت» خودنمایی میکند .البته این درمانگاه به
دلیل مجاورت با هتل نبأ به درمانگاه نبأ نیز مشهور است .این درمانگاهی
اســت که هر زائری ایرانی در نجف بایــد محل آن را بدانــد ،چون هم
شــبانهروزی اســت ،هم با ارائه گذرنامه تمام خدمات آن رایگان است.
البته کمی جلوتر و در شــارع امام صادق(ع) جنب هتــل قصر المولی،
درمانگاه دیگری نیز وجود دارد با نام «غدیر» که از  8صبح تا  11شب به
زائران خدمت میکند.
هر چنــد دقیقه صدای حیدر حیدر و حســین حســین از دســتههای
عزاداری به گوش میرســد که اکثر قریب به اتفــاق آن را زائران ایرانی
تشکیل میدهند .عزاداران با وجود طیکردن راه طوالنی ،به شوق زیارت
شــاه نجف گامها را تندتر برمیدارند تا عطش و خســتگی راه را به نور
حرم مصفای امیرالمومنین(ع) مرتفع کنند .زائران دسته دسته به زیارت
میروند و بعد از اینکه دلشــان آرام گرفت ،به مسیرهای منتهی به حرم
باز میگردند تا جایی برای استراحت پیدا کنند.
به همین دلیل ،کنار خیابان و روی پیادهرو مملو از جمعیتی اســت که
از شدت خستگی ،با پتو و کیســه خواب یا بدون آنها به خواب رفتهاند؛
موکبهای محــدودی در این محل برپاســت و شــانس اینکه جای
مناسبی برای اســتراحت پیدا شود ،خیلی کم است .شــاید بهتر باشد
زائران ،اقامت در موکبهای دورتر و نزدیک به جــاده نجف به کربال را
برای بیتوته شــبانه انتخاب کنند .کما اینکه فراوانی غذاهای نذری هم
در آن مناطق بیشتر است .
برگرفته از پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر
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اربعین

همایش عظیماربعین

چهلم با برکت
این
ِ
شکوه همبستگی امت اسالمی
مدنیت و معنویت

جامعه ،شهر ،روســتا يا قوم و قبيلهاي كه مردمش حضور بيشتري در مراسم جمعي
ديني دارند و در بُعد فردي نيز پايبند دســتورات و اوامر و نواهي عملي دين هستند،
در نگاه برون دینی ،ديندارتر و با ايمانتر تلقي ميشوند و چه بسا خود مؤمنین نیز با
پرداختن به مناسک ،احساس دینداری افزونتری داشته باشند

قدمهای بنیادساز

با نگاهی به نقش همایش عظیم اربعین در تمدنسازی
دکترمسعودمعینیپور
مناســک دینــی جمعــی ،از ظرفیتهــای
منحصربهفرد اسالم در تربیت فردی و اجتماعی
نفوس ،زمینهساز تحقق بسیاری از عناصر ایجاد
تمدن نوین اســامی از طرق بیبدیل عملیات
فرهنگی مردمنهاد با محوریت معارف توحیدی
و معارف مکتب اهل بیت(ع) است .از مزیتهای
رقابتی این مناسک با بدیلهای غیر اصیل خود،
وجود زمان عناصر بینشی ،گرایشی ،انگیزشی،
رفتاری و همچنین عناصر عاطفی و حماســی
است؛ ضمن اینکه در بستر و متن و بطن آنها
ظرفیتهای تربیت معرفتی ،فرهنگی ،اقتصادی
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و سیاســی وجود دارد که به طور طبیعی و برای
دستیابی به این ظرفیتها در فرآیندهای تربیتی
بایســتی زمان و توان زیادی را صــرف کرد در
حالي كه در بستر این مناســک بسیار زودیاب
و عمیق و مؤثر است .چه حکیمانه رهبر عظیم
الشان انقالب فرصت کنگره اربعین حسینی را
قدر دانســتند و برای احیاي عظمت اسالم ناب
و امت واحده اســامی ،مردم مؤمــن و دلداده
سیدالشــهدا(ع) و مکتب اهل بیت(ع) را به آن
فراخواندند ،اما متنعم شــدن از برکات مناسک
دینی ،به ویژه اربعین حســینی به اینجا ختم
نمیشود و عوامل متعددی باعث رشد بینشی،
انگیزشــی ،گرایشــی اســت و در شکلگیری
کنشهای مناســب نســبت به ایــن معجزه

عاشورایی تأثیرگذار است.
عــراق در اربعیــن دو هویــت را به رســمیت
میشناســد؛ زائر و خادم زائر ،تمام هویتهای
دیگر ذیــل ایــن دو تعریــف میشــوند .این
معجزه ویژه اربعین اســت« .هال بکــم یا زائر»
پربســامدترین واژهای اســت که در عراق و در
ایام اربعین بــه کار برده میشــود و پیادهروی
اربعین و زیارت سیدالشــهدا(ع) از این رهگذر
حرکتــی آگاهانــه ،جمعی ،عقالنــی و فطری
است که بر محور تمایالت اصلی مخمور انسان
خداباور شکل گرفته اســت .راهپیمایی اربعین
یکی از نشــانههاي پیروزی خون بر شمشــیر
و نشاندهنده تحقق اســام در ابعاد تاریخی،
سلوکی و اجتماعی است.
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از منظر دیگر زیارت عتبــات عالیات عراق و به
ویژه کربالی حضرت سیدالشــهدا(ع) در همه
اوقات دارای فضیلت بســیار اســت ،اما زیارت
اربعین ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع)
به دلیل فرمایش امام حســن عسگری(ع) که
این زیارت را یکی از عالئم و نشــانههای خمسه
مؤمن دانســته از اهمیت ویژه برخوردار شــده
اســت .از طرفی سنت حســنه پیادهروی برای
رســیدن به کربال در روز اربعین که از سالهای
دور اجرا میشده و در ســالهای نزدیک نیز با
شور و شکوهی استثنایی برگزار میشود ،خود
اهمیت خاصی یافته است .بزرگترین اجتماع
انسانی و بزرگترین مراســم مذهبی جهان در
یک روز از عناوینی است که این مراسم با عظمت
به خود اختصاص داده است .با توجه به گسترش
رســانههای جمعی و افزایش ســرعت انتقال
پیام ،موقعیت حساس تشــیع ،اوضاع سیاسی
ـ اجتماعی کشور عراق و دهها دلیل دیگر ،باید
این رویداد بــزرگ هم ظرفیتشناســی و هم
آسیبشناسی شود تا ضمن استفاده حداکثری
از ظرفیتهــای این تجمــع عظیــم ،از بروز
آسیبهای احتمالی این حرکت نیز جلوگیری
شود.
تمدن اســامی نظام اجتماعی ،معقــول و در
بردارنده انواع انسانها و جوامع مؤمن به بینشی
توحیدی است که عمران و آبادی مادی و معنوی
را (در ســاحات مختلف زندگی انسان) در بستر
خود محقق میکند و اربعین ،آیین و منســک
جمعی در مقیاس بینالمللی اســت که نقش
مهمی در تحقق تمدن عهدهدار است .آنچه در
کنگره اربعیــن رخ داده به لحاظ نظام بینشها،
گرایشهــا و رفتارهــا کارکرد تمدنــی دارد و
میتواند نقش مهمی در تحقق ارکان امت واحده
اسالمی (دین ،عقالنیت ،علم ،اخالق و معنویت)
ایفا کند .اربعین نظــام گرایشها را با محوریت
شناخت ،جهتدهی و شــکلدهی به تمایالت
مؤمنانه و ایجاد همدلی امت اســامی به عنوان
عنصری مهم و اساسی در شــکلگیری تمدن
اســامی شــکل میدهد؛ محملی برای انتقال
معارف دینی و اجتماعی (سیاســی ،فرهنگی،
اقتصادی) است و میتواند منجر به تولید اندیشه
در الیههای بنیادین ،راهبردی و کاربردی شود؛
عرصهای فراخ و پر مسئله در ابعاد مختلف علوم
انسانی است .ظرفیتهای اندیشهای و دانشی که
در اربعین وجود دارد ،برآمده از تراکم تعامالت

و ارتباطاتی است که در دنیای معاصر و با توجه
به پیچیدگیهــا و در هم تنیدگــی جنبههای
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و حقوقی خواهد
داشت .باالخره اربعین ميتواند مؤثرترين عامل
مبادله فرهنگي و فکري و محلي براي همافزایی
عناصر سازنده ســبک زندگی و فرهنگ اصيل
اسالمي ،در همه زمينههاي زندگي باشد .اربعین
نظام رفتاری جدیدی را بر محــور ایثار ،انفاق و
تعاون در خود جای داده که در دنیای جدید روز
به روز در حال فراموشی است.
از منظر دیگر ،پیادهروی اربعین آیین و منسک
دینی اســت که بعــد عملی دین را تشــکیل
میدهد ،مناســک و شــعائر دینی دستهای از
فعالیتها شــامل رفتارها ،گفتارها و ژستهای
بدنی که معطوف بــه مراحل گذار زندگی مانند
تولد ،تشرف به دین (ســن بلوغ شرعی) ،ازدواج
و خاکســپاری یا اموری نظیر سوگند وفاداری،
تطهیر از ناپاکیها ،توبــه ،بحرانهای اجتماعی
نظیر جنگ و خشکســالی و اموری از این دست
و سمبل ارتباط انسان با امر قدسی است .شعائر
ديني در میان دیگر مؤلفههای دین ،از آن جهت
داراي برجستگي و ويژگي است كه امور ذهنی
را عینی میکند و معتقدات اساســي و باورهاي
ايماني را در قالب رفتارها عیان میسازد .از اين
رو ،يكــي از مهمترين شــاخصهاي دينداري،
پايبندي به مناسك است .جامعه ،شهر ،روستا
يا قوم و قبيلهاي كه مردمش حضور بيشــتري
در مراســم جمعي ديني دارند و در بُعد فردي
نيز پايبند دســتورات و اوامــر و نواهي عملي
دين هســتند ،در نگاه برون دینی ،ديندارتر و با
ايمانتر تلقي ميشوند و چه بسا خود مؤمنین
نیز با پرداختن به مناســک ،احساس دینداری
افزونتری داشته باشــند .در دین مبین اسالم،
بر ارزش علم و تفکر بســیار تأکید شده است تا
آنجا که بیشــتر عبادت ابوذر ،فکــر کردن و
عبرت گرفتن دانسته شده اســت 1.با این حال،
عبادتهایی همچون نماز ،روزه و حجاند که به
عنوان نمادهای عینی مسلمانی و تعلق به امت
اسالم به شمار میروند.
شــعائر و مناســک دینی دارای حداکثر ثبات
شکلی و پایداری هســتند و دگرگونی و تغییر
صــوری را برنمیتابنــد و این ویژگــی آنها از
ساختار اتوریته و مرجعیت دینی ناشی میشود.
به بیان دیگر ،دین گرداگرد تبعیت از مرجعیت
محوری قابل اعتماد و دارای اعتبار نزد مؤمنین
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شــکل میگیرد (تبعیتی که در اســام آن را
عبودیت مینامند) و مهمترین تجلی این تبعیت
از اتوریته ،حوزه شــعائر و اعمال دینی است .در
واقع ،شعائر و مناســک دینی ،محتوای اوامر و
نواهی شرعیاند و حوزه شــریعت و فقه را رقم
میزنند .در دین اســام ،احکام فقهی ـ چه در
حوزه اعمال فردی مانند طهــارت ،نماز ،زکات،
حج ،احکام اکل و شرب و  ...و چه در حوزه روابط
اجتماعی از امور اقتصادی مانند متأجر ،اجاره،
مزارعه ،شــرکت و  ...تا روابط خانوادگی (نکاح،
طالق ،ارث) و قضایی و نظامــی ،ـ همه و همه،
مناسکی هستند که استحسانات فردی در آنها
مدخلیتی ندارد ،بلکه در آنها باید دســتورات
شــارع مقدس ،مو به مو ،رعایت شود تا توحید
عبادی که خود ،تجلی توحیــد ذاتی ،صفاتی و
فعلی اســت در همین تبعیت محض ،عینیت و
تجسمیابد.
ویژگی مهــم مناســک دینی ،بُعــد مردمی و
خودجوش بودن آن اســت؛ آیینی که مدیریت
آن کامــ ً
ا مردمی و بر پایه عشــق اســت که
هرگونه مواجهه و مداخله غیر آگاهانه ،آمرانه و
منفعتطلبانه فرصتسوز است .مردمی بودن و
خودجوش بودن ،عاملی است که در طول تاریخ
این منسک را تا حد بسیار زیادی از آسیبهای
معمول آیینهای دینی و سنتی مصون داشته
و در بدترین شــرایطِ دولتهای غیر معتقد به
مناسک دینی ،برگزاری باشکوه آنها را ضمانت
کردهاســت .در عین حال برخی از آسیبهای
جــدی در کمین ایــن مناســک و آیینهای
جمعی است؛ مثل آســیب فردیشدن که اگر

ویژگی مهم
مناسک دینی
بُعد مردمی و
خودجوش بودن
آن است؛ آیینی
که مدیریت آن
کام ً
ال مردمی
و بر پایه
عشق است که
هرگونه مواجهه
و مداخله
غیر آگاهانه
آمرانه و
منفعتطلبانه
فرصتسوز
است

35

مدیریت مناسک دینی ،مذهبی و آیینی مثل هیئت و زیارت به عهده مردم و مردمنهاد
است و اگر مدیریت از دست مردم خارج و به عهده نهادهای حاکمیتی واگذار شود ،دچار
آسیبهای جدی ،مصلحتگرایی،کمرنگ شدن حضور مردم و ...میشود

ذوق و سلیقههای فردی در امور ذاتی مناسک
مدخلیت داده شوند و احکام اولیه بدون وجود
شرایط احکام ثانویه (اضطرار و عدم امکان حکم
اولی) ،دستخوش سیالیت شوند ،با پیامدهایی
جدی در جامعــه دینی مواجه خواهیم شــد.
سیالیت مزبور ،دست کم ســه پیامد مهم دارد:
کارکرد شعائر را به شــدت مخدوش میکند،
اتوریته دینی را تضعیــف میکند و زمینه ورود
رفتارهــای ناهنجار و مخــرب را در میان انبوه
رفتارهای دلبخواهی در حوزه مناسک و شعائر
دینی مهیا میسازد.
عدم توجه به ابعاد سیاســی مناســک دینی از
آسیبهای دیگر آن اســت؛ برای مثال اربعین
حسینی به مثابه منســک دینی تبدیل به نماد
قدرتنمایی شــیعه در عراق و سپس در جهان
اسالم شــد .زیارت اربعین اکنون به نماد قدرت
معنوی و اجتماعی شــیعه بدل شــده و با همه
آیینهای مذهبی همآوردی میکند .نخستین
قدرتنمایی شیعیان عراق پس از سقوط صدام
نیز در قالب زیارت اربعین بــود .چند روز پس از
سقوط بغداد و فروپاشــی رژیم صدام ،شیعیان
تقارن پایان دو دهه استبداد و جنایت با اربعین
حسینی را غنیمت شمردند و به رسم دیرین خود
با پای پیاده به سوی کربال حرکت کردند .در دوره
36

حکومت حزب بعث ،بسیاری از مناسک شیعی
از جمله پیادهروی و زیارت اربعین ممنوع اعالم
شده بود .در سالهای گذشته نیز در شرایطی با
تمام شکوه و عظمت برگزار شد که گروه تکفیری
داعش تهدیدات متعددی را متوجه زائران کرد.
مداخله نهادهای حاکمیتی و خروج از طبیعت
مردممحور مناســک آســیب جــدی دیگری
اســت که در اربعین نیز این آســیب در برخی
موارد بروز کرد ،اما حضور نامحسوس نهادهای
حاکمیتی دولت عراق نشان داد که دستگاههای
حاکمیتی میتوانند در عین حضور ،مداخلهای
در طبیعت مردممحورانه اربعین نداشته باشند
مانند آيینهای عاشورایی یا ماه مبارک رمضان
در ایران .این مراســم بینظیر ،بــدون دخالت
و حضور دولت عراق و به صــورت کام ً
ال مردمی
برگزار میشود و تنها جلوه حضور دولت ،کنترل
امنیتی ،نظامی و بهداشتی این مراسم است .این
در حالی است که کشور عراق ،در آستانه اربعین

به مدت دو هفته تعطیل میشــود و همه توان و
امکانــات دولتی و مردمــی در خدمت برگزاری
زیــارت اربعین قــرار میگیرد .برخــورد خُ دام
حرمها و مأمورین انتظامی و امنیتــی با زائران
بسیار خوب و مؤدبانه بود و حتی کثرت بینظیر
جمعیت زوار و ناآشنایی زائران ایرانی با فرهنگ
و آداب و رسوم عراقیها ،سبب بیاحترامی خدام
و مأمورین ،به زوار نمیشــود .مدیریت کاروان
بزرگ حسینی در اربعین ،مدیریتی مردمبنیاد،
مســتقل و البته کارآمد اســت .اساساً مدیریت
مناســک دینی ،مذهبی و آیینی مثل هیئت و
زیارت به عهده مــردم و مردمنهاد اســت و اگر
مدیریت از دست مردم خارج و به عهده نهادهای
حاکمیتی واگذار شود ،دچار آسیبهای جدی،
مصلحتگرایی،کمرنگ شــدن حضور مردم و...
میشود.
راه آن اســت کــه نهادهــای حاکمیتی نقش
پشتیبان و زمینهساز را برای خود تعریف کنند.
برخی در این میانه اینگونه وانمود میکنند که
شــور اربعین را ما ایجاد کردیــم و مدیریت این
کنگره عظیم را ما به دوش کشیدیم که باید گفت
عِرض خود میبری و زحمت ما میداری!
این اصل در مناســک داخلی ایران کام ً
ال صادق
اســت و به طریق اولی در یک منسک مذهبی و
چند ملیتی مثل اربعین ،قطعاً صادقتر است.
در این میانه و با بیان ایــن توضیحات ،اربعین از
جمله مناســک دینی جمعی اســت کــه ابعاد
تاریخی و تمدنی آن مورد توجه کافی قرار نگرفته
اســت .وجود انبوهی از دادههای مورد ادعا نزد
بسیاری از تحلیلگران اربعین که غالباً متناقض
و ظاهرا ً غیرقابل جمع اســت ،نشاندهنده این
واقعیت اســت که تا اربعین امسال هیچ تدارک
پژوهشی و شناختی در این خصوص دیده نشده
و همچنان دست ما از گزارشهای دقیق و جامع
خالی است .امید است با تالشهایی که از سوی
افراد فاضل و دلســوز و مسئوالن عاقل نهادهای
فرهنگی ،سیاسی و امنیتی شکل میگيرد بتوان
هرچه بهتر و بیشتر از ظرفیتهای پیدا و پنهان
این معجزه اباعبداهلل(ع) بهره برد .

 .1روایت از امام صادق(ع) اســت و از جمله در خصال شــیخ صدوق جلد اول صفحه  23دیده
میشود و نیز بحار االنوار ج  6ص .323
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دیدگاه

چهلمبابرکت
این
ِ

مروری سریع بر ظرفیتهای بسیار پیادهروی اربعین
میثممهدیار

دانشجویدکترایجامعهشناسیفرهنگی

همه ساله در ایام مختلف ،بهویژه اربعین ،زائران
و عاشقان امام حسین(ع) ،مسیر نود کیلومتری
نجف تا کربال را پیاده طی میکنند و خیمههای
فراوانی که موکب نامیده میشوند برای پذیرایی
از زوار و عاشقان امام حســین(ع) در این مسیر
برپا میشــود که صحنههای بســیار زیبایی را
خلق میکند .در برخــی از روایات تاریخی بیان
شده که زیارت کربال با پای پیاده در زمان شیخ
انصاری (متوفی  1281قمری) رسم بوده است،
اما در برههای از زمان به ورطه فراموشی سپرده
میشود که در نهایت شیخ میرزا حسین نوری
دوباره آنرا احیــا میکند .این عالــم بزرگوار
نخستین بار در عید قربان به پیادهروی از نجف تا
کربال اقدام کرد .ایشان سه روز در راه بود و حدود
سی نفر از دوســتان و اطرافیانش او را همراهی
میکردند .محــدث نــوری از آن پس تصمیم
گرفت هر سال این کار را تکرار کند.

زیارت اربعین در طی حاکمیت صدام حســین
ممنوع بود و او با زائران اربعین به شــدیدترین
وجه برخورد میکرد ،اگرچه برخی مردم عراق
به صورت پنهــان و از کورهراهها خود را به کربال
میرساندند .با سقوط صدام و آزاد شدن زیارت
امام(ع) ،در اربعین ســیل مشــتاقان زیارت از
سراســر عراق ،اجتماعی میلیونــی را در کربال
رقم زدند .این مراسم هر ساله باشکوه بیشتری
برگزار میشود .با تأمین بیشتر امنیت کربال در
یک دهه اخیر و بازنمایی گسترده این مناسک
در رســانههای جمعی ،به خصوص در پنج سال
گذشته ،رشــد تصاعدی در شمار زائران اربعین
در کربال مشاهده میشــود .حضور ایرانیان نیز
هر سال نسبت به گذشته افزونتر میشود .این
سیل مشتاقان زیارت حتی باعث شده که دولت
تمهیدات ویــژهای برای عبور و مــرور و حضور
آنها تدارک ببیند.
از یکی دو دهه گذشته بسیاری از جامعهشناسان
و نویسندگان مدعی تغییرات ارزشی و پسرفت
اخالقیات و معنویات در جامعه شــدهاند .با این
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حال افزایش ســیل زائران ایرانــی اربعین که
سختی و مشــقت راه را با جان و دل میخرند و
در این مناسک شــرکت میکنند ،آن ادعاهاي
پیشین را با سؤاالتی جدی مواجه میکند.
زمینه برگزاری زیارت اربعین باعث میشــود تا
زیارتی مذهبی ،شــکل فرهنگی یابد .با توجه
به نشــانههای بارز و آشــکار ،زیارت اربعین را
میتوان فراتر از زیارت و گردش مذهبی و موجد
ارتباطات میان فرهنگی بین ملت عراق و ایران
دانســت .کارکرد این ارتباط فرهنگی میتواند
سیاسی ،روانی ،اخالقی و مذهبی باشد.
از منظر سیاسی با توجه به اینکه بیشتر مردم دو
کشور شیعهاند ،حضور ایرانیان در این مناسک
باعث آشنایی و نزدیکی بیشتر ایرانیان با مردم
و فرهنگ عربی عراقی خواهد شد .این نزدیکی
فرهنگی قطعاً یکی از مؤلفههــای امنیت نرم،
که مقدمه امنیت ســخت اســت ،خواهد بود.
این تحکیم ارتباط میــان دو ملت ،کارکردهای
سیاسی فراوانی خواهد داشت .فراموش نکردهایم
که جنگ هشــت ســاله صدام علیه ایران چه
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دیدگاه

ارتباط با
موکبداران
و میزبانان
مهربان عراقی
باعث میشود
که با توجه
به جنگ
هشتساله
عراقیها علیه
ایران ،زائران
ایرانی حساب
شیعیان را از
صدام جدا
کنند
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خسارت ســنگینی به دو ملت وارد کرده است.
اگر این ارتباط قبلتر اتفاق افتاده بود ،قطعاً آن
جنگ خانمانســوز صورت دیگری مییافت.
اگر نگاه استراتژیک و صرف سیاسی نیز داشته
باشــیم ،وجود همســایگان نزدیــک (از نظر
فرهنگی) باعث حفظ و حراست و امنیت مرزها
خواهد شد.
از نظر مذهبی ،حضــور در مناســک زیارتی،
که فرد به صورت آگاهانه رنج و مشــقت ســفر
را تحمل میکنــد و در نهایت بــه حضور امام
معصوم(ع) شــرفیاب میشــود ،باعث تقویت
روحیــه و انگیزههــای مذهبی فرد میشــود.
هنگامی کــه فرد خــود را در این مســیر تنها
نمیبیند و متذکر حضور دیگر زبانها و اقوام و
فرهنگها میشود ،این تقویت روحیه و انگیزه
مذهبی چند برابر خواهد شد.
با توجه به مراودات نزدیکی که طی این ســفر
اتفاق میافتــد ،نمایــش ایثار ،فــداکاری و
میهماننــوازی خالصانه مردم عــراق در این
ایام ،ایرانیــان حاضر در این مناســک را تحت
تأثیر قــرار میدهد؛ اگرچه مــردم ایران با این
فرهنگ بیگانه نیســتند ،اجــرای برنامههای
توســعه وارداتی در ایران ،بدون در نظر گرفتن
زمینههای تاریخی ـ فرهنگی ،باعث شده است
غبارهای غفلــت ،عناصری از ایــن فرهنگ را
بپوشاند.
یاد امام حســین(ع) و قیــام خونینش یکی از
عناصر مهــم تأثیرگذار در تاریــخ معاصر ایران
بوده اســت .برگزاری مراســم روضه و عزا و در
ک دهه اول محرم در ایران ،باز
رأس آن مناســ 
یادآفرینی آن قیام و فداکاری در ذهن ایرانیان
است .شرکت در مناســک اربعین و آشنا شدن
با انواع فرهنگــی و اجتماعی این باز یادآفرینی،
باعث تقویت «زیست یاد» حســینی در میان
شرکتکنندگان ایرانی خواهد شــد .از این رو،
مناسک اربعین در کشور عراق را حتی میتوان
در پدیدههای آینده سیاســی ایران تأثیرگذار
دانست.
با توجه به فرهنگ عربســتیزی به جای مانده
از دوره پهلوی اول و بازتولید آن در ســالهای
اخیر در میــان بســیاری از ایرانیها ،حضور در
این مناســک و دیدن میهماننوازی و مهربانی
عراقیها باعث تغییر دیدگاهشــان نســبت به
مردم و فرهنگ عراق میشود.
حضور ایرانیان در عــراق و مواجهه با خرابیها،

آلودگیها ،عدم امنیت و  ...باعث میشــود که
زائران ایرانی قدر امنیت و رفاه نسبی مردم ایران
را بهتر و بیشتر درک کنند و توقعاتشان از نظام
و حاکمیت متعادلتر شود.
ارتباط با موکبداران و میزبانان مهربان عراقی
باعث میشود که با توجه به جنگ هشتساله
عراقیهــا علیه ایــران ،زائران ایرانی حســاب
شیعیان را از صدام جدا کنند .در مصاحبههای
میدانی ،میزبانان عراقی به دفعات از عدم تمایل
و مخالفت و مقاومت خود برای حضور در جنگ
ایران و عراق سخن میگفتند.
حضور در این مراســم باشکوه باعث شده مردم
ایران برای برپایی نمونه این مراســم در ایران
تالش کنند كه افزایش شمار زائران پیاده امام
رضا(ع) و نیز شرکت تعداد پرشمار شهروندان
تهرانی برای پیادهروی از میدان امام حسین(ع)
تا حــرم حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع) را
میتوان براي نمونه بيان كرد .برپایی موکبهای
پذیرایی و خدمترسانی ،شبیه به موکبهای
عراقی ،از تأثیرات این ارتبــاط فرهنگی در ایام
اربعین است .با برنامهریزی گستردهتر میتوان
نمونه این حرکت را در روزهــای اربعین و  ...در
شــهرهای مذهبی برپا داشــت و تنوع مثبتی
را برای برگزاری مناســک مذهبــی در ایران
پیگیری کرد.
در ســطحی عمیقتــر ،مناســک اربعیــن را
میتوان به مثابه مناســک تمدنساز دانست.
تمدن محصول فرآینــد همگرایی و عدم تنازع
فرهنگها در طوالنی مدت در پهنه جغرافیایی
با امکانات مادی و نهادهای مورد نیاز است .پس

ارتباطات میان فرهنگی پیشزمینه شکلگیری
یک تمدن است.
سالهاســت کــه بحــث تمدنســازی و
تمدنگرایی کلیــد واژه محافل فکری و علمی
انقالب اسالمی شده اســت ،ولی متأسفانه این
نگاهها بیشتر ملی بوده و عرصههای فراملی را
مورد توجه قرار نداده است .شکلگیری تمدن
شیعی در ایران بدون توجه به ژئو کالچر شیعه
در منطقه امکانپذیر نیست .کشور ایران بدون
ارتباط با دیگر زیستبومهای شیعه در منطقه
جهان اســام نمیتواند مدعی تمدنســازی
باشــد .تمدنســازی اگرچه ایــدهای آرمانی
است ،محمل و فرآیندی زمینی دارد .از همین
رو بدون همراه کردن دیگــر روایات فرهنگی
اسالمی و دینی و شــیعی و داد و ستد با آنها
نمیتوان امیدی به شکلگیری تمدن داشت.
این همراهی ابتدا باید وجه نمادین داشته باشد
و با توجه به اینکه امام حسین(ع) مورد قبول
همه فرقههای شیعی و نیز مورد توجه بسیاری
از اهل ســنت و حتی مســیحیان و ارامنه و ...
است ،میتوان مدعی شــد که مناسک اربعین
ایــن پتانســیل را دارد که وجــه نمادین این
همراهی و همگرایی باشد.
تمدنســازی و تمدنگرایی در ایران اســامی
بــدون همگرایــی و همرأیی اهل ســنت نیز
امکانپذیر نیســت .این همگرایــی و همراهی
نه از لحاظ زمانی و نه از لحاظ اهمیت در درجه
دوم اهمیت قــرار ندارد ،بلکه بایــد همزمان با
همان همگرایی میان شــیعیان باشــد .فرآیند
تمدنســازی به انرژی فرهنگی و مــادی نیاز
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دارد .از ســویی حضــور مســالمتآمیز ف َِرق و
فرهنگهای مختلف اسالمی که به دلیل گستره
جغرافیاییشان سرشار از مؤلفههای غنی تمدن
اســامی و منابع مادیاند ،میتواند این انرژی
را فراهم کند .از لحاظ ســلبی نیــز میتوان به
این نکته توجه داد که معارضه خارجی با دیگر
گروههای اسالمی شــیعی و سنی باعث تخلیه
انرژی معنوی و فرهنگی مورد نیاز برای فرآیند
تمدنسازی باشد .مهمترین دلیل تأکید و اصرار
دشمن بر ایجاد این اختالف میان فرق اسالمی
را میتــوان تالش برای جلوگیــری از بازتولید
انرژی فرهنگی و معنوی مورد نیاز تاریخی برای
فرآیند تمدنسازی اسالمی و دینی دانست .از
این جهت و با این نگاه ،مناســک اربعین نباید
آنچنــان که برخی تفکرات ســلفی شــیعی
(از جملــه جریان حجتیه و جریان شــیرازی)
میخواهند صرف و خرج غیریتســازی میان
شیعه و سنی شود.
ادبیات فراوانــی از بــزرگان و نخبگان جهانی
آزادیخــواه و عدالتخــواه در فرهنگهــای

مختلف غربی و شــرقی درباره عظمت حرکت
تاریخی امام حسین(ع) وجود دارد .در فرهنگ
و تاریــخ ایرانی ،شــاهد نمونههایــی از ارادت
ارمنیهــا و زردشــتیها به امام حســین(ع)
هســتیم .از این رو و با نگاه تمدنگرایانه به این
مناسک باشــکوه ،امکان گردهمایی همه این
فرهنگها وجود دارد .کربال باید میعادگاه همه
آزادیخواهان ،عدالتخواهان و معنویتگرایان
از همه فرهنگها و ادیان باشد .از همین رو باید
وجود غیریتســاز آنرا تا حد امکان کمرنگ
کرد و بر وجوه بارز عام آن از جمله ظلمستیزی،
ایثار و فداکاری و ازجانگذشتگی در راه آرمان،
تجملستیزی و خوی اشرافیگری و مصرفی
و  ...تأکید و تکیه کرد .از همین رو کوچکترین
رفتارهای تنشآمیز باید با جدیت کنترل شود،
البته ایــن همراهی و همگرایی یکشــبه و به
یکباره حاصل نمیشود .شــاید سالها زمان
نیاز است تا از شــکافها کاسته شود و پیوندها
برقرار شــود .همین طور نباید انتظار داشــته
باشــیم که این اتفاقات بزرگ در زمان و مکان
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محدود اربعین در طریق الحســین(ع) بیفتد.
طریق الحســین(ع) باید برآیند و نماد تالشها
برای کاســتن از شــکافها و برقراری ارتباط و
همگرایی و همراه نمودن این فرهنگها باشــد.
طریق الحسین(ع) نباید به مثابه جبرانکننده
همه کمکاریها ،بیتوجهیها و بیالتفاتیهای
ما باشد .به طریق الحسین(ع) باید تنها به منزله
نقطه پیوند و ارتباط نگریســت و از آن بهره برد
و نه بیشتر! هر تالشــی برای بار کردن رسالت
ســنگینتری بر این مناســک ،بدون توجه به
اقتضائات و شرایط تاریخی و فرهنگی ما ،باعث
ایجاد مخاطراتی خواهد شد.
تمدنسازی فرآیند و پروسه اســت و نه پروژه.
عجله و بیصبری مهمترین آفتهای اين فرآیند
هســتند .باید تالش کرد این فرآینــد به طور
طبیعی بارور شــود .از همین رو ابتدا باید نقاط
کوچک و به ظاهر بیاهمیــت را مد نظر قرار داد
و مسائل خُ رد ،که شاید اقتضای سطح اول (نگاه
زیارتی توریســتی) با نگاه دوم (نــگاه ارتباطات
میان فرهنگی) باشد را حل کرد.

کربال باید
میعادگاه همه
آزادیخواهان،
عدالتخواهان و
معنویتگرایان از
همه فرهنگها و
ادیان باشد
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گفتگو

وجه تمدنسازی عاشورا و اربعین در گفتگو با علیرضا پیروزمند

پیادهروی اربعین ،مظهر ابعاد تمدنی قیام عاشورا

آمنه مستقیمی

«کل یو ٍم عاشورا و ُّ
عبارت ُّ
ارض کربال» افقی
کل ٍ
کالن را پیش روی ما میگشاید تا دریابیم آنچه
در عاشورای حسینی رخ داد محصور در زمان
و مکان باقی نمانده ،بلکه دامنه دربرگیریاش
به گســتردگی تاریخ است و بشــر را در اعصار
مختلف مرهون برکات و آثــار خود میکند .از
این رو ،امروز هم که ما داعیه تمدنسازی داریم
و این چشــمانداز عظیم را برای خود ترســیم
کردهایم ،نمیتوانیم بدون این بال سرخ پیش
برویم و قطعاً مهمترین مؤلفه در این مســیر،
40

آموزههای عاشورای حســینی است .از این رو و
در بررسی وجوه تمدنســاز عاشورای حسینی
با حجتاالســام والمســلمین دکتر علیرضا
پیروزمند ،دبیر هیئت علمی فرهنگستان علوم
اسالمی قم به گفتگو پرداختهایم.
* آیــا میتــوان از ورای عزاداریهای
حســینی و مجالس منتسب به حضرت
سیدالشهدا(ع) افق کالن تمدنسازی را
در نظر گرفت و این عزاداریها را معبری
اصلی برای رسیدن به چنین چشماندازی
دانست؟
در فلسفه قیام امام حسین(ع) باید از فرمایشات

حضرت استفاده و عبارات آن را به بخشهای
اصلی و فرعی تقســیم کرد ،اگرچه در فرصت
محدود بررســی تفصیلی این واقعه و تأثیرات
تمدنساز آن ممکن نيست ،اما به طور اجمال
باید توجه داشــت حرکت ایشــان برای اقامه
اجتماعی دین بود و به عبــارت دیگر حرکت
ایشــان برای اصالح امت و احیــای فرهنگ و
سیره پیامبر(ص) انجام شــد؛ به عبارت بهتر
اصالح وضعیت امت به معنای مبارزه با فســاد
دســتگاه حکومت و احیای فرهنگ علوی بود
از این رو ،این وضعیــت ایجاب میکرد تا علیه
تمدن جعلی و بدلی امــوی نهضتی راهاندازی
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شود ،لذا این قیام به همان اندازه که سیاسی و
اجتماعی بود حرکت تمدنی نیز بود و این وجوه
همگی در قیام حضرت(ع) نمودار است.
امــا ظرفی که میتوانــد بیانگر همــه اهداف
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) باشد این است
که حضرت سیدالشهدا(ع) میخواستند تحولی
را در مقیاس اجتماعی رقم بزنند تا بســتری
باشد برای پیادهسازی فرهنگ علوی و نبوی،
اگرچه این فرهنــگ در آن زمان و مکان وجود
نداشت ،اما توانســت افق روشنی را پیش روی
بشر قرار دهد.
از این رو ،در عباراتی که حضرت امام حسین(ع)
ب
ــت ل َِطلَ ِ
فرمودهاند ،همچــون « َو إِن َّما خَ َر ْج ُ
الح فی أُ َّم ِة َج ّــدی (صلی اهلل عليه وآله) و
ا ْالِ ْص ِ
أبی» نشــان میدهد که تحقق عملی اســام
جعلی و بدلی ،حضرت سیدالشهدا(ع) را نگران
کرده بود و تالش را آغاز کردند تا اسالم حقیقی
در قالب اسالم جعلی شناخته شود.
* در طول تاریخ این وجوه تمدنســاز
عاشــورا چقدر توانســته الهامبخش و
الگوساز باشد و امروز که ما داعیه ساخت
تمدن نویــن اســامی را داریم چقدر
میتوانیم از این نهضت در مســیر پیش
روی خود بهره بگیریم؟
طبیعتاً به برکت انقالب اسالمی ایران و با حضور
میلیونی مردم در راهپیمایــی اربعین ،جنبه
تمدنی قیام حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) بیش
از پیش خود را آشــکار کرده است .باید توجه
داشت حرکت امام حسین(ع) از دو جهت الهام
بخش و در مسیر تمدنسازی است :یکی آنکه
مقصد غلط را از مقصد صحیح در تمدنسازی
برای ما آشکار میکند و میگوید اگر جامعهای
از نظر ســاختار اجتماعی و فرهنگی به شکلی
درآید که رو به انحراف باشد (نظیر آنچه در عصر
بنیامیه رخ داد) آن تمدن ،اسالمی نیست.
آنچه در آن زمان رخ داد یک ساختار اقتصادی،
فرهنگی و سیاســی بود و این از نظر تاریخی
قابل تحلیل است؛ یعنی مجموعه آنچه در آن
جامعه وجود داشــت تمدنی را ساخت که بر
مبنای تمدنی منافقانه و انحرافی از اسالم قرار
داشت ،اما امام حســین(ع) فرمودند« :توجه
داشته باشید که اگر در طول تاریخ چنین شد،
شما از مسیر تمدنسازی دور شدهاید!»
عالوه بر این ،راهبرد اصولی امام حســین(ع)
در حرکت به سوی تمدن اسالمی مهم است

و به نظر میآید راهبرد ایشان ،جهاد ،مقاومت
و قیام است که اصولی اســت .بنابراین ،اگر در
طول تاریخ ،مسلمانان و شیعیان بخواهند در
مسیر اقامه حق و ســاخت تمدن اسالمی گام
بردارند ،باید اهل جهاد ،قیام و انقالب باشند؛
البته این قیــام و انقالب در شــرایط زمانی و
مکانــی مختلف ،شــکل خاص خــود را پیدا
میکند.
* آیا رویکرد حضرت سیدالشــهدا(ع)
در تمدنسازی ،یعنی قیام برای امروز ما
و حرکت پیشــرو به سوی ساخت تمدن
اسالمی نیز قابلیت اجرا دارد؛ یعنی ما نیز
باید در این مسیر دست به جهاد بزنیم؟
عاشــورای حســینی حرکت عظیم تمدنی
مقابل تمدن جعلی اموی بــود .وقتی راهبرد
حضرت سیدالشــهدا(ع) قیــام و انقالب بود،

بدین معنا نیســت که در هر زمان این انقالب
و قیام به معنــای نظامی و مبــارزه نظامی و
مسلحانه است .البته ممکن است در شرایطی
خاص به این وضعیت نياز داشــته باشیم ،اما
اینکه گفته میشود قیام در حرکت حضرت
اباعبداهلل الحســین(ع) معنای عامتری دارد؛
یعنی تسلیم نشــدن مقابل دشمن ،در زمین
او بازی نکردن ،محاســبات طــرف مقابل را
بر هم ریختــن ،در معادالت جبهــه مخالف
رفتار نکردن و به اراده مؤمنــان و به حمایت
و عنایت الهی توجه و توکل داشــتن و نسبت
به مقدورات وسیع جبهه مقابل منفعل نشدن،
دنبال نتایج زودبــازده نبــودن و بلندنگری
داشتن و ...اینها از شاخصههای تفکر انقالبی
است.
به عبارت بهتر ،کســی که اهل قیام است این
ویژگیها را در خود دارد ،البته ممکن است این
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ویژگیها در مقابلهای نظامی رخ دهد ،چنانکه
در واقعه عاشورا جبهه حق و جبهه باطل مقابل
هم صفآرایی کردند ،هرچند تعدادشــان قابل
مقایسه نبود و ممکن اســت در نبرد نرم این رخ
دهد و تقابل نرم میان جبهه حــق و باطل بروز
کند ،چنانکه امروز انقالب اسالمی و جمهوری
اسالمی ،ام القرای این حرکت در جهان هستند؛
این جنگ و تقابل نــرم وجــود دارد از این رو،
راهبرد پیشرفت در چنین مسیری جهاد است.
اما ممکن اســت این جهاد گاهی نظامی باشد و
گاهی کبیر باشد ،چنانکه قرآن کریم میفرماید:
بيرا»
« َفال تُطِ ِع الكاف
َ
ِريــن َوجاهِد ُهم ب ِ ِه جِ ها ًدا َك ً
این جهاد کبیر یعنی تبیعت نکــردن از کافران
که فقط به مقابله نظامی معنا نمیشــود و این
عدم تبعیت از کافران همواره برای مسلمانان در
طول تاریخ وجود داشــته و ما نیز امروز ملزم به
آن هستیم.
* اگر بخواهیم نقطه عطفــی را در قیام
عاشورای حسینی اســتخراج کنیم که
مبنای تمدنســازی ما قرار گیرد ،کدام
حلقه از زنجیره فرهنگی عاشورا را مفقود
گذاشتهایم که امروز مسئله تمدن اسالمی
بعض ًا برای ما در حد یک رؤیا است؟
باید توجه داشــت انقالب ،محــور و هادی و
جهتدهنــده میخواهــد؛ در حرکت و قیام
حضرت سیدالشــهدا(ع) اگرچه جمع شیعه
محدود بود ،اما چون در میثــاق با امام زمان
خود(ع) ثابت قــدم باقی ماندند توانســتند
تاریخســاز شــوند ،چنانکه امام حسین(ع)
با کمتــر از یکصد نفــر توانســتند جبههای
تاریخی مقابل کفر و نفاق ایجاد کنند که این
نشــان میدهد اوالً زمان و مکان مهم است و
ثانیاً در زمان و مکان مناســب ،میثاق با ولی
زمان و پایــداری در حمایــت از او ،میتواند
تاریخساز باشد.
بنابراین در قیام ،شرط موفقیت ،تبیعت از والیت
اســت و باید ولی زمان را شــناخت و در دوران
غیبت امام معصوم(ع) ،نماینده او را شناخت و بر
عهد تبعیت از او پایبند بود و با اعتماد به ولیاهلل
میتوان حرکت استوار و موفقیتآمیز داشت .لذا
امید اســت همه در اقامه عزای امام حسین(ع)
موفق و دعاگوی امام زمان(عج) باشیم و بتوانیم
از جوشــش حســینی اســتفاده کنیم و با این
مضامین درس حرکت آینــده را مرور و تمرین
کنیم.

اگر در طول
تاریخ ،مسلمانان
و شیعیان
بخواهند در
مسیر اقامه حق
و ساخت تمدن
اسالمی گام
بردارند ،باید
اهل جهاد ،قیام
و انقالب باشند؛
البته این قیام و
انقالب در شرایط
زمانی و مکانی
مختلف ،شکل
خاص خود را پیدا
میکند
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تمدن پدیده انسانی است و باید هویت انســانی بودن در آن
دیده شــود .بر همین اساس ،انســانی و اخالقی بودن تمدن
مالک و معیار ارزیابی تمدن از غیر تمدن است

مقاله

مدنیتومعنویت

حجتاالسالموالمسلمینحبیباهللبابایی
عضوهیئتعلمیپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی
تمدن ،نظام مناســبات و تعامالت میان انســانها در کالنترین سطوح
اجتماعی است که در اشــکال مختلف و نهادهای مختلف اجتماعی نمود
پیدا میکند .آنچه در همایش اربعیــن رخ میدهد ،هم از نظر ایمانی و هم
حبی و عشقی ،کارکردهای تمدنی دارد .اربعین از یکسو حرکت و تمرین
ایمانی است که موجب افزایش ایمان میشــود و نظام مناسبات انسانی را
تنظیم میکند و در نتیجه باعث عمران و آبادانی جامعه مسلمین میشود،
از ســوی دیگر در اربعین با تأکید بر یک محبوب واحد ،محبتی نسبت به
همدیگر به وجود میآید و نظام مناسبات انسانی به شکل درستی سامان
مییابد .صورتبندی چنین جامعهای بر پایه معشوق و محبوب واحد باعث
منیت رنگ ببازند و همه به یک ما تبدیل شوند( .وحدت
میشود «من»ها و ّ
اجتماعی بر پایه معشــوق مشــترک) عالوه بر معشــوق مشترک ،عشق
مشترک انسانی موجب رقت و لطافت نفسانی و روحی افراد میشود و آنها
را به هم مهربانتر و بلکه عاشقتر میســازد( .وحدت اجتماعی بر اساس
عشقمشترک)
راهپیمایی ایام اربعین در عراق پدیدهای کالنفرهنگی و تمدنی در مقیاس
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جهان اسالم و بلکه دنیای امروز است .این راهپیمایی نه تنها یک راهپیمایی
صرف ،بلکه یک همایش بزرگ انســانی ،اخالقی و فرهنگی است که باید
ن را مصداقی از امت اسالم ،که در سایه معنویت اسالمی شکل میگیرد،
آ
قلمداد کرد .حقایق بکر و پنهان این همایش انسانی و اسالمی بسیار فراتر از
جلوههای ظاهری آن است .بهرغم همه عظمت و بزرگی این پدیده انسانی،
بسیاری از نخبگان ما در حوزه و دانشگاه از ماهیت این حرکت و پیامدهای
انسانی ،اخالقی ،فرهنگی و تمدنی آن در غفلت به سر میبرند و در این باره
تحلیلی ارائه نمیدهند و نظریهای مطرح نمیکنند.
با توجه به تعاریف تمدن و مدنیت در جامعهشناسی ،تاریخ ،الهیات و فلسفه
میتوان به طور خالصه گفت که تمدن نه پدیده سخت ،بلکه پدیدهای نرم
است که از هویتی انســانی ،جمعی ،فکری و اخالقی برخوردار است و این
مختصات را دارد:
اوالً تمدن ،بزرگتریــن و پیچیدهترین واحد اجتماعی اســت که بر دیگر
واحدهای اجتماعی مانند فرهنگ ،ملت ،دولت و  ...سایه انداخته و بر آنها
تأثیر میگذارد .وقتی سخن از بزرگترین واحد اجتماعی به میان میآید،
منظور نه بزرگی در عــرض و جغرافیا ،بلکه بزرگی به وســیعترین قلمرو
ارتباطی در یک جامعه است که همه ســاحات اجتماعی را در بزرگترین
قلمرو مربوط به همان جامعه متأثر میکنــد و در همه آنها اثر میگذارد.
بنابراین ضرورتاً هر تمدنی به لحاظ جغرافیا وسیع نیست و هر تمدنی یک
امپراتوری نیســت .آنچه در یک تمدن اهمیت پیدا میکند ،نه وسعت در
تسری به دیگر جوامع و تمدنهاست .هرچند
جغرافیا ،بلکه قابلیت توسعه و ّ
ممکن است یک تمدن به لحاظ جغرافیایی بسیار کوچک باشد ،آنچه یک
تمدن را رسمیت میبخشد و آن را ـ به لحاظ تمدنی ـ در چشم دیگرانی که
در آن تمدن زندگی نمیکنند معتبر میسازد ،قابلیت الگوسازی و تسری
الگوهای زیستی و نظام مناسبات انسانی آن جامعه به دیگر جوامع انسانی
است.
عنصر دیگر در ماهیت تمدن ،تأکید بر تکثر گروههــا ،ادیان ،فرهنگها و
به طور کلی واحدهای اجتماعی اســت .در یک تمدن ،سخن از فرد ،ملت،
زبان و حتی آيین امری دور از ذهن و واقعیت اســت .هر چند ممکن است
آيین و فرهنگ در تمدن غالب باشــد ،همواره در هر تمدنی انســانهای
مختلف ،فرهنگهای متعدد ،زبانهای گوناگون و خواســتههای متنوعی
وجود دارند و هر یک سهم تمدنی ایفا میکنند .در این بین ،کارکرد تمدن
ایجاد ارتباطی انســانی و عادالنــه در میان همه ،بــرای صورتبندی یک
تمدن معقول ،انسانی و اخالقی اســت( .تمدن بر پایه عدالت) آنچه تمدن
را میسازد ،افراد نیستند ،بلکه همین واحدهای مختلف اجتماعی است و
اگر فردی هم بتواند تأثیری در فرآیند تمدنی داشته باشد ،آن فرد بیشک
نه فرد عادی ،بلکه فردی در حد امت است .بنابراین برای ساخت تمدن باید
افراد را برای امت شدن تربیت کرد و نظام آموزشی و پرورشی در جامعه هم
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باید برای تربیت چنین نسلی برنامهریزی کند .بدینسان تمدن نه حکومت
است که در چارچوب نظام سیاسی محدود شود و نه تکنولوژی است که در
ابزار پیشرفته زندگی محصور بماند؛ بلکه تمدن همان مناسبات و تعامالت
میان انسانها در کالنترین سطوح اجتماعی است که در اشکال مختلف و
نهادهای مختلف اجتماعی نمود پیدا میکند .همین طور تمدن هر تعاملی
را شامل نمیشود ،بلکه تعامالت و مناســباتی را شامل میشود که ماهیتاً
انسانی و اخالقی باشد.
اساساً تمدن پدیده انسانی است و باید هویت انسانی بودن در آن دیده شود.
بر همین اساس ،انسانی و اخالقی بودن تمدن مالک و معیار ارزیابی تمدن
از غیر تمدن است .از ســوی دیگر ،تمدن نه مجموعهای انباشته از عناصر
مختلف اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است ،بلکه یک نظام و سیستم کالن
اجتماعی است .در حقیقت هر تمدنی همواره بر اساس یک منطق عقالنی و
معطوف به یک غایت کالن یافت میشود و هویتی واحد ،همسو و هماهنگ
به وجود میآورد .این نظام به هم پیوسته در تأمین نیازهای کالن معنوی و
مادی به طور سیستماتیک و در ایســتادگی و مقاومت در برابر دیگر بودها
و رفع کاســتیهای کالن اجتماعی به طور پیوســته و در هم تنیده عمل
میکند.
بر اســاس آنچه گفته شــد ،میتوان نتیجه گرفت که تمدن یک مفهوم
مشکک اســت نه متواطی و تمدنها (چه تمدنهای تاریخی در گذشته
و چه تمدنهای احتمالی در آینده) بر اســاس مالکهای فوق سنجیده
میشــوند؛ به گونهای که برخی از تمدنها را میتوان تمدنیتر دانست و
برخی از آنها را صرفاً یک تمدن معمولــی یا نعمتی حداقلی طبقهبندی
کرد .نکتــه مهم دیگر اینکــه ،همــواره تمدنها زمانیاند و بر اســاس

اقتضائات زمانی و مکانی برخی از ســازههای تمدنی در متن و مرکز قرار
میگیرنــد و برخی دیگر به حاشــیه میروند .گاهی با توجه به شــرایط
جبری ،هویت یک تمدن را باید بر اساس عنصر مقاومت تعریف و تأسیس
کرد و به موجب فزونی دشــمنان و غیریتها اولویت نخســت تمدن را
مقاومت در برابر غیریتها قرار داد و گاهی نیز وضعیت زمانه و بحران معنا
و فقر روحی و روانی اقتضا میکند تمدن نقطــه مرکزی خود را معنویت
قرار دهد و آنگاه که جامعهای توانســت با مقاومت خود شرور را کم کند
ُــر ب َّ
ِالطاغُوتِ ) و در درون خود نیز اخالق و ارزشهای انســانی
( َف َم ْن يَ ْكف ْ
را نهادینه کند ،این جامعه میتواند به یک عقیده مرکزیت ببخشــید ( َو
يُ ْؤم ِْن ب َّ
ِالل ِ) و بر اســاس ایمانی مشترک به ســاخت تمدنی فراگیر دست
بزند .تأکید بر یک عنصر مرکزی ،به معنای رد و نفی دیگر عناصر تمدنی
نیست ،بلکه مهم تعیین متن ،حاشــیه ،اصول و فروع یک تمدن در یک
برهه زمانی و مکانی است.
بر اساس چنین مفهوم و ماهیتی از تمدن و مدنیت ،نمیخواهيم اربعین را
یک تمدن بدانیم ،بلکه میخواهيم اربعین را پدیدهای کام ً
ال تمدنی معرفی
کنيم و گوهر و هســته مرکزی تمدن را در آن جاری و صــادق بدانيم .در
حقیقت هر چند اربعین امری معنوی و ایمانی است ،اما اين دو عنصر مانع
از تمدن بودن آن نمیشود .به بیان دیگر اربعین پدیده خاصی است که در
آن معنویت و مدنیت یکجا تجلی و تبلور پیدا میکند ،تناقضات میان ماده
و معنا برطرف میشود و امور مادی و دنیوی در پرتو حقایق معنوی سامان
میگیرد .اگر اربعین و نظام مناسبات انســانی که در آن شکل میگیرد در
نظام مناسبات انسانی مسلمین تسری پیدا کند ،بیشک تمدن اسالمی در
وضعیت معاصر امروز احیا شده و به کمال خواهد رسید.
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اربعین پدیده
خاصی است که
در آن معنویت
و مدنیت یکجا
تجلی و تبلور
پیدا میکند،
تناقضات میان
ماده و معنا
برطرف میشود
و امور مادی و
دنیوی در پرتو
حقایق معنوی
سامان میگیرد
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مراســم اربعین فرصتی بزرگ برای ایجاد همبســتگی امت اســامی است و اگر به
درستی مدیریت شود ،میتواند در ایجاد وحدت و وفاق اجتماعی مؤثر باشد

منظر

شکوه همبستگیامتاسالمی
سیدمهدی موسوی
پژوهشگرجامعةالمصطفی(ص)
نزد متفکران مســلمان ،همبستگی اجتماعی،
محصول «محبت» است که به واسطه اشتراک و
توافق افراد جامعه در اندیشهها و ارزشها به وجود
میآید .از این رو بهترین جامعه ،جامعهای است
که بر اساس محبت مبتنی بر فضیلت واحد و آرا
و عقاید مشترک شکل گرفته باشد .بر اساس این
نظریه ،راه ایجاد همبستگی و تقویت آن در امت
اسالمی و جامعه فاضله ،توسعهدادن به باورهای
اجتماعی و آگاهیهای مشترک پیرامون مبدأ و
معاد و فضیلت و سعادت است و آنچه بیشترین
ضربه را به محبت و همبســتگی اجتماعی وارد
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میکند ،غفلت ،جهالت و ضاللت است که موجب
تضعیف محبت و ایجاد تفرقه و جدایی مردم در
جامعه فاضله میشود .قیام امام حسین(ع) قیامی
بیدارکننده و حرکتــی رهاییبخش از ضاللت و
جهالت و احیای ارزشهای فطری و الهی بود .به
همین دلیل آن حضرت شخصیتی جهانیاست
و میتواند محور امت اسالمی و همه حقطلبانی
باشــد که در برابر ظلم و ســتم میایستند و به
احیای عزت انسان و عزتمندی دین میاندیشند.
کارکردهایاجتماعیوجهانی
به تبع شــخصیت و قیــام امام حســین(ع)،
مجالس عزاداری و مراســم متعلق به ایشان ،از
جمله راهپیمایی عظیم اربعین ،از کارکردهای
اجتماعــی و جهانی ویــژهای برخوردار اســت

که یکی از مهمترین آنها ،ایجاد همبســتگی
اجتماعی میان امت اسالمی و حتی ایجاد وفاق
عمومی در میان همه آزادیخواهان جهان است.
برخــی از ویژگیهای مهــم راهپیمایی عظیم
اربعین که کارکرد همبستگی اجتماعی دارند ،از
این قرار است:
 .1اشتراک در محبت
 .2تقویت دینداری
 .3تبلور صفات اخالقی برجسته
 .4آگاهیبخشی و ارتقای سطح بینش اجتماعی
و سیاسی مسلمین
 .5رسانه امت اسالمی
 .6تبلــور وحــدت اســامی و همزیســتی
مسالمتآمیز
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 .7نمایش قدرت و عظمت امت اسالمی
قوام هر جامعهای به همبســتگی اجتماعی و
پیوســتگی مردم آن جامعه وابســته است که
موجب تعاون و همکاری نیروهــا و همافزایی
عناصر و امکانات میشود .در مقابل همبستگی
اجتماعی ،گسســتگی و جدایی قرار دارد که
موجب بــروز کشــمکشها و تضعیف جامعه
میشود .به واسطه گسســتگی افراد و عناصر
اجتماعی ،غفلت بر آگاهی و اراده افراد جامعه
غلبه مییابد و آنهــا از مســائل اصلی و درد
مشــترک یکدیگر غافل و به امور فرعی و تضاد
درونی مشــغول میشــوند .از این رو جامعه
تکهتکه میشــود و حجــاب غفلــت آنها را
محاصره میکند؛ به نحوی که هیچ اطالعی از
سایر بخشهای جامعه و افراد دیگر در اختیار
نباشــد .در فضــای بیخبــری و بیاطالعی،
بیاعتمادی و غیریتســازی غلبــه مییابد،
همکاریهــا کاســته و روز به روز شــکافها
عمیقترمیشود.
کاهشهمبستگیاجتماعی
جهان اسالم به مثابه جامعه واحده و امت است
که فرهنــگ (باورها و ارزشها) و سرنوشــت
مشــترک دارد .بنابرایــن باید همبســتگی و
پیوســتگی داشــته باشــد تا بتواند از باورها
و ارزشهــای خــود حفاظــت و بــه اعتالی
اجتماعــی ،سیاســی و اقتصادی مســلمین
کمک کند .امروزه بزرگترین مشــکل جهان
اســام کاهش همبســتگی اجتماعی و غلبه
بیخبری و بیاعتمادی متقابل میان مسلمین
اســت ،به خصوص که دشــمنان مشترک از
این ضعف جدی به خوبی بهــره میگیرند و بر
آتش ناامنــی و بیاعتمادی دامــن میزنند و
تکفیریهــای جاهل را تقویــت میکنند .در
چنین فضایی ،هویت و هســتی امت اسالمی
به خطر افتاده است .کشورهای غربی در بستر
جنجال رسانهای و امپراتوری بزرگ ارتباطی،
در حال تخریب فرهنگ اسالمی و بزک کردن
ارزشهــای غربیاند تا جوامع مســلمان را از
هویت فرهنگی و ارزشی خود تهی کنند.
روشــن اســت که اگر باورها و هویت ارزشی و
فرهنگی امتی نفی شد ،همبستگی و پیوستگی
آن بــه گسســتگی و از خودباختگــی تبدیل
میشــود و شــکنندگی فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی بر آن جامعه مســتولی میشود .این
خطرات به خصوص زمانی که خیز بلندی برای

شکلگیری تمدن نوین اسالمی برداشته شده
باشد ،بسیار جدی است ،زیرا تحقق تمدن نوین
اسالمی فرع بر بازسازی و شــکلگیری دوباره
امت اسالمی است.
با توجه به این وضعیت ،حرکتهای خودجوش
مردمی و مراســم پرمعنای مذهبی ،که ریشــه
در فطرت و سنت اصیل اســام دارد ،به خوبی
میتواند بخشــی از ایــن ضعفهــا و نقصها
را جبــران کند و بــه تحکیم قلــوب مؤمنان و
پیوســتگی امت اســامی بیفزاید .یکی از این
حرکتها و جنبشهای مردمی که میتواند در
همبستگی امت اســامی مؤثر باشد ،همایش
جهانی پیادهروی اربعین حسینی است که کام ً
ال
مردمی و خودجوش شــکل گرفتــه و امروز به
اجتماع بزرگی تبدیل شده است .در این ایام ،امت
اسالمی از سراسر نقاط جهان با تنوع فرهنگی،
زبانی و حتی مذهبی دور شمع امام حسین(ع)
میچرخند و نام ،یاد و شــعار او ـ توحید ،عدالت
خواهی و ظلمستیزی ـ را زمزمه میکنند.
مراســم اربعین فرصتــی بزرگ بــرای ایجاد
همبستگی امت اسالمی است و اگر به درستی
مدیریــت شــود ،میتواند در ایجــاد وحدت و
وفــاق اجتماعی مؤثر باشــد .بــه تعبیر دیگر
مراســم اربعین باید ادامهدهنده رسالت زینب
کبری(س) باشــد و بتواند پیام نهضت عاشورا و
حضرت سیدالشــهدا(ع) را به اقصی نقاط عالم
مخابره کنــد ،زیرا در حقیقت مراســم اربعین
همچون نهضت عاشورا متعلق به تشیع نیست،
بلکه متعلق به همه آزادیخواهان ،ظلمستیزان
و عدالتطلبان عالم اســت و میتواند میعادگاه
همه آنهایی باشــد که بر پایــه محبت فطري
و معرفت رهاییبخش به دنبال مشــق عشق و
تمرین ایثار و عدالتطلبیاند ،اما اگر این ظرفیت
بزرگ بــه درســتی مدیریت نشــود ،میتواند
زمینه فرصتطلبی برخی از به ظاهر شــیعیان
(شیعه انگلیســی) و بهانهجویان به ظاهر سنی
(تکفیریهای مورد تأیید آمریکا) را فراهم کند
و از ایــن فرصت بزرگ ،میــوه تفرقه و اختالف
برداشت شود.
نظریه فارابــی و محقــق طوســی در ابتنای
همبســتگی اجتماعی بر محبت ،بــر این نظام
اســت که مراســم پیادهروی اربعین حسینی،
شکوه همبســتگی اجتماعی امت اسالمی زیر
پرچم اصول و ارزشهای فطری است که ریشه
در اعماق وجــود همه انســانها دارد؛ اصول و
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ارزشهایی که در امام حســین(ع) و نهضت او
تبلور تام یافته است .اگر این ظرفیت به درستی
شناخته و مدیریت شود ،میتواند رسانهای مهم
در انتقال نور امام حسین(ع) و ارزشهای فطری
به سراسر عالم باشد ،درد مشترک و راه مشترک
را در دلها بیافریند و از این طریق رهیافتگان را
به کشتی نجات رهنمون ســازد و بدین واسطه
پیوندی ناگسستنی میان همه حقیقتخواهان
و عدالتطلبان برقرار کند.
اربعین میتواند فاصله میان امت اسالمی را کم
کند .بهخصوص فاصلــهای که حزب بعث عراق
میان بخش وســیعی از جهان اســام به وجود
آورده و باعث شده بود مردم عراق از مردم ایران
و سوریه و گروههای جهادی ،همچون حزباهلل
لبنان دور شــوند .سوءاســتفاده غرب و ارتجاع
منطقه از این شــکاف و گسســتگی ،ضررهای
خسارتباری برای جهان اســام در پی داشته
اســت .ترمیم این فاصله و این جراحت بزرگ،
بســیار مهم و ضروری است .مراســم اربعین
نشان داده است که مردم مسلمان پس از جنگ
تحمیلی حزب بعث بر ملت عراق و ملت ایران،
توانستهاند امور اصلی را از امور فرعی تشخیص
دهند و در کنار هم و با همبســتگی اسالمی به
اهداف بلند اسالمی بیندیشند.
آوردگاهی برای بازسازی اجتماعی
اجتماع اربعین حسینی بزرگترین اجتماع عالم
در یک روز اســت که عظمت زیادی دارد .این
اجتماع فرصت و موقعیتی اســت که میتوان با
نمایش دادن وحدت و اتحاد اســامی ،عظمت
ناشی از اجتماع امت اسالمی را درک و احساس
ضعف و تنهایی در برابر اســتعمار و استبداد را
از خود دور کرد و در برابر تهدیدهای دشــمنان
هراســی به دل راه نــداد .این اجتمــاع عظیم
میتواند آوردگاهــی برای بازســازی و ترمیم
ضعفهای فردی و اجتماعی مســلمین برای
رسیدن به پیشرفت و اعتالی واقعی اسالم باشد.
این اجتماع میلیونی این پیام را نیز به همراه دارد
که اگر سران استکبار ،دستنشاندگان مرتجع
و تکفیریها بخواهند به مقدســات اسالمی و
کیان اســام و اهل بیت(ع) تعرض کنند ،این
محبان و عاشقان امام حسین(ع) هستند که با
بسیج عمومی دریایی خروشان میشوند و ریشه
ستم و ستمگران را از بین ميبرند .بنابراین هر
اندازه که ارتباط مســلمانان منسجمتر و کنش
آنها فعاالنهتر و مســتمرتر باشد ،سست بودن

این اجتماع
عظیم میتواند
آوردگاهی برای
بازسازی و ترمیم
ضعفهای فردی
و اجتماعی
مسلمین برای
رسیدن به
پیشرفت و
اعتالی واقعی
اسالم باشد
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منظر
بنیانهای فکری گروههای تروریستی و ضعیف
بودن قدرت و نفوذ آنها در جهان اسالم بیشتر
نمایان و همین امر باعث میشود ریسمان پیوند
آنها با اســتکبار جهانی و مزدوران منطقهای
ضعیف شود.
در اندیشــه حکمای مســلمان ،همبســتگی
اجتماعی وقتی حاصل میشود که افراد جامعه
بر محور امری معیــن ،به اتفاق اتحــاد و انس
طبیعی دست یابند .باورها ،ارزشها و احساسات
مشترک در بین افراد جامعه محبت و احساس
تعلــق متقابل ایجــاد میکند .بر این اســاس،
جامعه فاضله مجموعهای مرکب از انسانهایی
است که اجزای آن به ســبب ایمان به باورها و
ارزشهای الهی و فطری با یکدیگر پیوند خورده،
محبت ،یکپارچگی و وحدتی تام یافتهاند .بر این
اساس ،افراد جامعه انسانی همچون اعضای یک
پیکر میشــوند که چون بر روابط آنها محبت
حاکم است ،به هنگام نیاز به یکدیگر وابستهاند
و در امــور اجتماعی به همگرایــی و همکاری
میپردازند .اگر این محبت و احســاس تعلق به
خوبی شکل گرفت ،همبستگی اجتماعی شکل
میگیرد و تقویت میشــود و عوامل تهدیدزا را
تضعیفمیکند.
الهام بخش آزادی خواهان جهان
اجتماع عظیم عاشــقان حســینی در اربعین و
راهپیمایی بزرگ چنــد روزه در ایــام منتهی
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به اربعین ،شــکوه همبستگی اســامی و وفاق
اجتماعی امت اســامی است که بر پایه محبت
و عشق به امام حســین(ع) و ارزشهای فطری
همچون عدالتخواهی ،ظلمستیزی و حقطلبی
شکل گرفته اســت .این اجتماع میلیونی مردم
به عشق امام حســین(ع) ،خروش و رستاخیز
مسلمانان علیه ستمگری ،اســتکبار و تحجر و
قدرتنمایی ایمان فطری در برابر کفر و شرارت
و تروریســم اســت .زیارت اربعین و پیادهروی
زینبگونه ،به مثابه اعالم پیمان و تجدید عهد
با سیدالشهدا(ع) و شهیدان کربال و برافراشتن
پرچم لبیــک یا حســین(ع) و موجــب زنده
نگاه داشــتن واقعه کربال و انتقال پیــام آن به
عمق وجدانهای بیدار انســانی است .این موج
عظیم انسانی صحنهای از شــکوه همبستگی
و انســجام امت اســامی با محوریت محبت و
عشــق به خوبیهاســت و میتواند الهامبخش
آزادیخواهان جهان و تقویت بیداری اســامی
و نهضت فراگیر جهانی علیه ظلم ،اســتبداد و
بیعدالتی باشد .مراسم اربعین نمونه رهایی از
تعلقات ،تمرین مشق ایثار و گذشت و سایر اصول
اخالقی و ارزشهای فطری است .مراسم اربعین
کلیت فرهنگــی دارد کــه در درون خود تکثر
فرهنگی را به رسمیت میشناسد و افراد مختلف
را با هر خرده فرهنگ و لهجه دور هم ،ذیل پرچم
واحد فطرت و ارزشهــای الهی جمع میکند.

بنابراین اگر اين مراسم به درستی شناخته شود
و ابعاد جهانی و بینالمللی آن به ظهور برســد،
میتواند حرکتی به سمت تحقق ارزشهای الهی
و رسانة پیام هدایت زیر پرچم سفینة النجاة عالم،
یعنی امام حسین(ع) باشــد .گردهمایی بزرگ
مردم در اربعین حسینی نه یک حادثه و رویداد
زودگذر ،بلکه یک تفکر و فرهنگ است که ریشه
و شــاخه آن از متن اســام ناب محمدی(ص)
برخاســته اســت و ثمرة آن همبســتگی امت
اســامی در برابر تهدیدهای دشمنان خارجی و
منطقهای و رویش جوانههای امید در قلبهای
مستضعفان جهان خواهد بود.
در یــک تحلیــل نهایــی ،میتــوان گفــت با
فرهنگسازی مراسم پیادهروی اربعین حسینی
به منزلــه یک حرکت عقالنــی و خودجوش در
راســتای احیای ارزشهای فطــری و زنده نگه
داشــتن مکتب عدالتخواهانه امام حسین(ع)،
همبســتگی اجتماعی در امت اسالمی تقویت
و بیداری اســامی از عمق و استحکام بیشتری
برخوردار میشــود؛ در نتیجه شناخت بهتری از
نهضت امام حسین(ع) به جهان مخابره خواهد
شد که هم در امتداد گسترش ارزشهای فطری
و نشــر معارف و فرهنگ اسالم اســت و هم به
افشای سیاستهای اســتکباری ،ظالمانه و ضد
انســانی آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب
آسیا خواهد انجامید .
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در اندیشه
حکمای مسلمان،
همبستگی
اجتماعی وقتی
حاصل میشود
که افراد جامعه بر
محور امری معین،
به اتفاق اتحاد
و انس طبیعی
دست یابند

یاد

مهردلدارها
ماییم و ابدِ ما

از دولت قرآن

کیش مهر
ِ

میراثمکتوب

ماییم و ِ
ابد ما

سلوک فردی و علمی عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی(ره)
حجتاالسالم دکتر احمدرضا یزدانیمقدم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

عالمه سید محمدحسین طباطبایی ،از شناختهشدهترین شخصیتهای
علمی و دینی اســام ،و تشــیع و ایران در دوران حاضــر و از مهمترین و
اصیلترین منابع و ارجاعات به اندیشه اسالم و تشیع به شمار آمده و بهویژه
در دانشهای تفسیر ،فلسفه و اعتقادات اســامی صاحب نظر و دارای آثار
1
اســت .او را احیاگر فلسفه و تفســیر در حوزه علمیه قم دانستهاند .عالمه
طباطبایی به مثابه نظریهپــرداز جریان انقالبی حــوزوی و دارای جایگاه
محوری در نشریات حوزوی دهههای ســی و چهل ،مکتب اسالم و مکتب
تشیع ،دانسته شده و نقش وی در ایجاد تحول اساسی و بنیادین در حوزه و
48

2

حوزویان ،از گذشته ،مورد توجه قرار گرفته است .شاگردان و بهرهبرندگان
از محضــر و گفتار عالمه طباطبایی بســیارند .بســیاری از مراجع کنونی
تقلید ،مدرسان ســطوح عالی ،رهبران فکری و سیاســی انقالب اسالمی
و جمهوری اســامی و ...از شــاگردان او بودهاند .عالمه طباطبایی از سال
 1320مورد توجه طیفهای گوناگون اندیشــمندان حوزوی ،روشنفکران
دینی ،ســنتگرایان ،نوگرایان ،نواندیشان ،روشــنفکران ،مارکسیستها
و اندیشــمندان ایرانی و غیرایرانی بوده و تاکنون صدها یادنامه ،ویژهنامه،
کتاب ،مقالــه ،پژوهش ،مصاحبــه ،پایاننامه و ...درباره وی ،اندیشــهها و
نظریات او انجام گرفته و به چاپ رسیده اســت .امروزه توجه روزافزون به
اندیشههای عالمه طباطبایی قابل مشاهده است.
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گزارشهــای زیادی دربــاره زندگی عالمه طباطبایی در دســت اســت.
معتبرترین این گزارشها ،نوشتار خود عالمه اســت که با عنوان «زندگی
من» در زمان حیات وی ،در سالهای دهه چهل ،به چاپ رسیده است .در
ن گزارش زندگي ايشان با توجه به مراحل مختلف زندگي به چهار بخش
ای 
تقسيم شده است :تبریز ،نجف ،بازگشت به تبریز و قم.
دوران سیاسی و اجتماعی
حضور عالمه طباطبایی در زمانه پرآشــوب این سه شهر (پر از تالطمهای
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی) که مرکز و خاســتگاه دو انقالب مشروطه
و اســامی در ایران بودهاند ،به طور طبیعی این انتظار را به وجود میآورد
که وی نیز به طور جدی و گسترده به سیاست و مسایل سیاسی روز توجه
داشته باشد .به یک معنا نیز چنین است.
عالمه در «المیزان» نیز بارها به مسایل سیاسی و اقتصادی روز و جهان اشاره
میکند .در عین حال ،به طور کلی غیر سیاسی اســت و از سیاست پرهیز
میکند و از آن خوشش نمیآید و با تعبیرات منفی از سیاست یاد میکند،
اما زمانی که احساس تکلیف میکند ،با اینکه خود را وارد در گود سیاست
3
نمیداند ،در جلسات علمای قم در اعتراض به رژیم پهلوی شرکت میکند
و ایده میدهد .این ایدهها عبارتند از :تمرکز وجوهات شرعی در یک بانک
زیر نظر فقیهان حوزه و برنامهریزی و مدیریت آن و دیگر ،کادرسازی برای
انقالب و نظام اسالمی از کالس اول دبســتان .بعدها این دو ایده در گفتار و
رفتار دو شاگرد وی ،مطهری و بهشتی ،و شــاگردان و عالقهمندانی چون
4
کرباسچیان ،اسالمی و روزبه پی گرفته میشود.
از ســوی دیگر ،به یک معنا عالمه طباطبایی تحت تأثیر سیاست و مسایل
سیاسی روز قرار نگرفته است؛ یعنی به جای آنکه به سطح سیاست بپردازد
و یا بدتر از آن ،یک واکنشگر سیاسی باشد ،به عمق و بنیان نظری سیاست
پرداخته و در نظر و عمل یک ُکنشگر سیاسی فرهنگی است .از این جهت
میتوان وی را با سقراط مقایسه کرد.
محمد حسين طباطبايي سال  1281ه.ش در تبريز ،در ميان يك خانواده
علمي به دنیا آمد .در ســن پنج سالگي مادر و در سن نه ســالگي پدر را از
دست داد .موقعیت خانوادگی و اجتماعی عالمه طباطبایی در تبریز ،تحت
قیمومیت بودن وی و برادرش ،ازدواج کردن با نظر بزرگان فامیل ،ارتباطات
قوی و مســتحکم خانوادگی و اجتماعی و بعدها حضور همسری که عالمه
آن او میدانست و روحیات اجتماعی و مدیریتی
نیمی از ثوابهای خود را از ِ
و ...این همسر ،به همراه روحیه جنگاوری و شجاعت و استقامت خود عالمه،
زمینههای مناسبی برای تفسیری اجتماعی از انسان و سیاست در اندیشه
عالمه طباطبایی فراهم میآورد.
در فاصله سالهاي  ،1296-1290قرآن كريم ،گلستان و بوستان سعدي،
نصاب ،اخالق مصور ،انوار سهيلي ،تاريخ معجم ،منشآت امير نظام و ارشاد
الحساب را خواند .سال  1297وارد رشــتههاي علوم ديني و عربي شد و تا
سال  1304به قرائت متون سرگرم بود .وی در ســال  1304برای تکمیل
تحصیالت عازم حوزه نجف گردید و در دروس مختلف اصول ،فقه ،رجال،
فلســفه ،ریاضیات ،اخالق ،حدیث و ...از محضر اســاتیدی چون آيتاهلل
شــيخ محمد حســين اصفهاني ،آيتاهلل نائيني ،آيتاهلل سيد ابوالحسن
اصفهاني ،آيتاهلل حجت كوهكمري ،آقا ســيد حســين بادكوبي ،آقا سيد
ابوالقاسم خوانساري ،آيتاهلل حاج میرزا علی آقا قاضی و ...بهره برد .درباره
چگونگی درس ریاضی گرفتن و سختکوشی وی ،از او نقل شده است که:

«من در نجف میخواستم ریاضیات بخوانم .فصل تابستان بود و من قضیه
را با استادی در میان گذاشــتم .گفت :من وقت ندارم .من عرض کردم :هر
وقت که شما بفرمایید ،بنده خدمت میرسم .استاد برای رد کردن من ،به
صورت محترمانه ،گفت :نیم ساعت بعداز ظهر بیا ،وقت دارم .ظاهرا ً باورش
نمیشــد که من در اوج گرمای نجف بخواهم از این ســوی شهر ،خودم را
به محل درس برســانم .ولی من پذیرفتم و برای اینکه از این نیم ســاعت
بهره ببرم و ریاضی بخوانم ،مسیر طوالنی را در گرمای طاقتسوز نجف طی
5
میکردم».
عالمه طباطبایی نزدیک دوازده ســال در نجف اشــرف اقامت داشــت .از
تاهلل خوئى،
دوســتان وی در نجف میتوان آقايــان :آيتاهلل ميالنــى ،آي 
آیتاهلل حسینی همدانی ،ســيد صدرالدين جزايرى ،سيد علی خلخالی،
سيد محمد تقی نخجوانی و شیخ عماد رشتی را نام برد.
در سختکوشی وی از او نقل شده که« :دوازده ســال نجف بودم و در این
سالها تنها دوازده روز درس را تعطیل کردم یعنی سالی یک روز ،در طول
سال هیچ روزی را تعطیل نمیکردم ،جز روز عاشورا ،یک سال روز عاشورا را
تعطیل نکردم ،چشمدرد شدیدی گرفتم ،طوری که نزدیک بود کور شوم،
از عظمت امام حسین(ع) ترســیدم ،تصمیم گرفتم روز عاشورا را تعطیل
6
کنم».
بازگشتازنجف
عالمه هنگامی که بــه ناچار تصمیم گرفت از نجف بــه تبریز برگردد برای
اینکه فکر و اندیشه او از آموختهها آزاد باشد و خود مستق ً
ال بیاندیشد و فکر
کند ،تمام نوشتههای خود در زمینههای فلسفه و تفسیر و علوم اجتماعی
و غیره را درون شــط ریخت و خود را از همه موضوعات خالی کرد تا تمام
مسائل فکری و درسی خودم را از نو پایهریزی کند.
ســال  1314در اثر اختالل وضع معاش ناگزير به مراجعت شد و به زادگاه
اصلي خود (تبريز) برگشت و بیش از ده سال در آن سامان به سر برد .عالمه
اين دوره را دوره خسارت روحي به شمار میآورد ،زيرا برای تأمین معاش،
از تدريس و تفكر علمي (جز مقداري بسيار ناچيز) باز مانده و پيوسته با يك
شكنجه دروني به سر ميبرد .در این دوران ،كار علمى هم مىكرد و در مدت
ده ســال برخى از آثار علمى را به وجود آورد كه شامل قريب بيست رساله
است كه بيشتر آنها چاپ شده است.
ورود به قم
در اواخر اسفند  1324به همراه عيال و چهار فرزند ،شهر تبريز را وداع گفته،
بعد از ده ســال زندگى ،دوباره عازم غربت گردید .عالمه طباطبایی پس از
آمدن به قم در اوضاع و نیازهای حوزه مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که
حوزه باید از نظر عقلی ،مسایل روز و تفسیر و اخالق تقویت گردد .بنابراین
همت خود را بر این ســه امر متمرکز کرد .به این منظور ،دروس شاگردان
را در سه گروه یا بیشتر ســطح بندی کرد ،گروه اول که عمومیتر بود را با
دروس فلسفه و تفسیر همگانی و عمومی پیش برد .گروه دوم در درسهای
خصوصی فلسفه و تفسیر شــرکت میکردند .گروههای ســوم به بعد در
جلسات کام ً
ال اختصاصی ،که گاه یک نفره برگزار میشد ،شرکت میکردند.
از خدمات عالمه طباطبایی ترویج قلم و نویسندگی در حوزه است .به یک
معنا ،وی برای اولین بار از طالب و فضالی حوزه برای نوشــتن مقاالت در
زمینههای علمی دعوت کرد و از این طریق اســتعدادها را شکوفا ساخت.
عالمه طباطبایی مدت بیست سال قرآن کریم را به صورت «قرآن به قرآن»
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عالمههنگامیکه
بهناچارتصمیم
گرفت از نجف
بهتبریزبرگردد
برای اینکهفکر
و اندیشه او از
آموختههاآزاد
باشد و خود
مستقالًبیاندیشد
و فکر کند ،تمام
نوشتههایخود
درزمینههای
فلسفهوتفسیرو
علوماجتماعیو
غیره را درون شط
ریخت و خود را از
همهموضوعات
خالی کرد تا تمام
مسائلفکریو
درسی خود را از نو
پایهریزیکند
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گفتار

وی اهل تجمالت
نبود و اگر یک
روز شاگردان از
باب رعایت حق
استاد،پوستین
یا پتویی برای او
میانداختند،دیگر
نمیتوانست
تدریس کند و تا
زیراندازاضافی
رابرنمیداشتند
حالت عادیاش را
به دست نمیآورد

تفسیر فرمود که مایه فخر عالم علم و مایه مباهات حوزههای علمیه است.
آیتاهلل جعفر سبحانی ،فعالیت علمی عالمه طباطبایی را به درستی چنین
ارزیابی میکند« :عالمه طباطبایی بیش از همــه در تح ّول علمی قم مؤثر
بود؛ درســت همانطور که آقای بروجردی تح ّولی در فقه ایجاد کرد ،آقای
طباطبایی هم در پروش متفکر اسالمی و آشــنا کردن با مبانی اسالمی و
فلسفه را از عرش به فرش آوردن ،بســیار مؤثر بود .استاد عالیقدر ،در طول
حیات  80سال و  18روزه خود ،کارهایی صورت داد که باید این کارها را یک
گروه انجام دهد ،نه یک فرد .از این جهت وجود عالمه طباطبایی وجود امتی
7
بود و فقدان این بزرگ مرد ،فقدان یک جمعیت بود .همچنین حسنزاده
آملی از علت تأثیرگذاری عالمه چنین میگوید« :عالمه طباطبایی بر اثر
استقامتش ،حسن ســیر و سلوکش ،حسن ســلیقهاش ،ادب انسانیاش،
دلسوزیاش ،پدر مهربان بودنش ،والیت داشتنش و اهل قرآن بودنش در
حوزه علمیه قم چنین قدم مؤثری برداشــت .یعنی به علم و عمل در حوزه
علمیه قدم برداشــت و بحمد اهلل تعالی وجود مؤثری داشــت که این همه
8
برکات از آن همه حرکات و قدمهای آن بزرگوار میباشد و خواهد بود».
عالمه طباطبایی همواره حضور قلب داشــته و مدام مشــغول ذکر خدا
بود و در تمامی حــاالت ،حتی به هنگام پژوهشهــای علمی ،این امر را
فراموش نمیکرد ،همین که در جلسات یا كالس و غیر آن سکوت اختیار
میكرد ،به ذکر مشغول میشــد .در مطالعه و تفکر ،قدرت فوق العادهای
داشت .میتوانست مدتی تمام حواســش را در یک مطلب متمرکز سازد
و بدون اینکه از آن خارج شــود فقط درباره آن بیندیشد ،اکثر اوقاتش
را در تألیف «تفســیر المیزان» صرف کرد .وی اهل تجمالت نبود و اگر
یک روز شــاگردان از باب رعایت حق استاد ،پوســتین یا پتویی برای او
میانداختند ،دیگر نمیتوانســت تدریس کند و تــا زیرانداز اضافی را بر
نمیداشــتند حالت عادیاش را به دســت نمیآورد .عالمه طباطبایی،
مردی متف ّکر و در تف ّکر عمیــق بود .هیچگاه از مطلبی به آســانی عبور
نمیکرد؛ و تا به عمق مطلب نمیرســید و اطراف و جوانب آن را کاوش
9
نمیكرد ،دست بر نمیداشت.

کیشمهر
ِ

ویژگیهای اخالقی ،علمی و شخصیتی عالمه طباطبایی(ره) از منظر بزرگان و شاگردان

دختر بزرگوار عالمه طباطبایی ،او را چنیــن توصیف میکند« :هيچوقت
صداى بلند ايشــان را در حرف زدن نشــنيدم .در امر نماز مقيد بودند كه
ا ّول وقت بخوانند و در اين زمينه اهمال روا نمىداشــتند و سستى ديگران
را با صراحت تذكر مىدادند .در ماه مبارك رمضان ،تمام شــبها تا ســحر
بيدار مىنشستند .بســيار دقيق و منظم بودند و براى همه اوقات روزشان
برنامهريزى مىكردنــد .عالقه زيادى به تالوت قرآن داشــتند و ســعى
مىكردند آن را با صوت بلند بخوانند».
و در پایان نقل قولی از کلماتِ دلنشــين عالمه طباطبايــي« :اين عناوين
دنيوي ،اگر وفا و دوام داشته باشــند ،تا لب گورند ،و نوعاً هم بیوفا هستند،
بعد از آن ماييم و ابد ما ،از اين جملــه ،هم خودش به فکر فرو ميرفت و هم
01
حضّ ار را به فکر ميکشانيد ».

مفسر کبیر اســتاد عالمه طباطبایی ،چاپ اول ،قم :شفق،
 .1نک :جعفر ســبحانی« ،نظری و گذری بر زندگانی استاد عالمه طباطبایی» ،یادنامه ّ
.1631
 .2نک :رسول جعفریان ،جریانها و سازمانهای مذهبی ـ سیاســی ایران :از روی کارآمدن محمدرضا شــاه تا پیروزی انقالب اسالمی (-1320
 ،)1357چاپ هفتم ،قم :نشر مورخ ،1386 ،صص 347-345 ،343؛ .306 ،233 ،228 ،227
 .3نک :احمدی میانجی ،خاطرات فقیه اخالقی آیتاهلل احمدی میانجی ،به کوشــش عبدالرحیم اباذری ،چاپ اول ،تهران :مرکز اســناد انقالب
اسالمی ،1380 ،ص.192
 .4برای اهمیت موضوع نک :رسول جعفریان ،پیشین ،صص .86-78
 .5خاطرات آیتاهلل مسعودی خمینی ،تدوین جواد امامی ،چاپ اول ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1381 ،صص 37و .153
 .6خاطرات فقیه اخالقی ،آیتاهلل احمدی میانجی ،پیشین ،صص .148-146
مفسر کبیر استاد عالمه طباطبایی ،چاپ اول ،قم :انتشارات شفق ،1361 ،ص.46
 .7جعفر سبحانی« ،نظری و گذری بر زندگانی استاد» ،یادنامه ّ
 .8حسنزاده آملی ،در آسمان معرفت ،گردآوری و تنظیم محمد بدیعی ،چاپ اول ،قم :انتشارات تشیع ،1375 ،ص.72
 .9نک :سید محمدحسین حسینی طهرانی ،مهر تابان ،چاپ دوم ،مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی1417 ،ق ،صص .44 ،43
 .10حسنزاده آملی ،عالمه طباطبایی ،چاپ اول ،تهران :نهضت زنان مسلمان ،1360 ،ص .15
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در باب خصایص اخالقی عالمه بسیار گفتهاند؛ آیتاهلل
امینی که حدود سی ســال با عالمه طباطبایی محشور
بوده اســت میگوید« :به یاد ندارم که در طول این مدت
حتی یک مرتبه عصبانی شده باشد و بر سر شاگردان داد
بزند یا کوچکترین سخن تند یا توهینآمیزی را بر زبان
جاری سازد .خیلی آرام و متین درس میگفت و هیچگاه
داد و فریاد نمیکرد .خیلــی زود با افراد اُنس میگرفت و
1
صمیمیمیشد».
آیتاهلل احمدی میانجی در خاطرات خود بیان میدارد:
«مرحوم عالمه برایم همچون پدر بود .خیلی متواضع بود
و اص ً
ال غرور نداشت .روزی در یکی از کوچههای نزدیک
حرم حضرت معصومه(س) با ایشــان راه میرفتیم .به
ایشان گفتم :چرا شما مشــکلنویس هستید؟ پرسید:
چطور؟ گفتم المیزان را کمی آســانتر بنویسید تا همه
متوجه آن شــوند .خود را مدح نکرد ،نگفت که مطالب
مشکل هستند نه بیان من! ما را هم تحقیر نکرد و نگفت؛
تو برو دنبال کارت ،بچه هســتی ،نمیفهمی ،در جوابم
گفت :عجیب است؛ الحمدهلل شــما با مطالب من آشنا
هستید ،گفت :شــما یک صفحه از المیزان را بنویسید،
ببینید آسانتر از این میشود یا نه .مرا قانع کرد که مطالب
مشکل است و از این آسانتر نمیتوان نوشت .خالصه نه
خاطر ما را رنجاند و نه خود را مــدح کرد .در تمام عمرم
2
نظیرایشانراندیدم.یااگرهمدیدمخیلیکمبود».
تعبد عالمه طباطبایی به احكام و آداب دين و احترام وی
به كتاب و س ّنت ،بسیار بود .اگر در مجلسى ،قرآن یا كتاب
روايتى روى زمين بود ،آن را برمىداشــت و مىبوسيد و
روىطاقچهمىگذاشت.نسبتبهاهلبيتعليهمالسالم،
خصوصاًحضرتزهراسالماهللعلیهاوحضرتسيدالشهدا
عليهالســام ارادت فراوان داشــت و بر مصائب آنان به
شدت مىگريست و از اســتاد خودش مرحوم ميزا على
آقاى قاضى نقل مىكرد كه ايشان مىفرمودند« :من هر
چه دارم از تالوت قرآن و زيارت سيدالشهدا عليهالسالم
دارم ».عالمه طباطبایى بــر در و ديوار حرم ائمه عليهم
3
السالم و كريمه اهل بيت عليها الســام بوسه مىزد.
اگر بخواهیم اندکــی از گفتههای همراهان ایشــان و
شاگردانش را در مقام علمی ایشان بگوییم ،سخن بسیار
است.

شهيد مطهری از مقام فلسفی عالمه چنین یاد میکند:
«او مردی است که صد ســال دیگر باید بنشینند و آثار او
را تجزیه و تحلیل کننــد و به ارزش او پــی ببرند .عالمه
طباطبایی ما چند تا نظریه در فلســفه دارند ،نظریاتی در
سطح جهانی که شــاید پنجاه یا شصت سال دیگر ارزش
اینها روشن شــود .ایشــان تنها در ایران شناخته شده
نیستند ،بلکه در دنیای اسالم شناخته هستند .نه تنها در
دنیای اسالم ،در دنیای غیر اســام ،در اروپا و آمریکا هم
مستشرقینی که با معارف اسالمی آشنا هستند ،ایشان را
4
بهعنوانیکمتفکربزرگمیشناسند».
عالمه حسنزاده آملی که از شــاگردان عالمه طباطبایی
بودند در «آسمان معرفت» میگوید« :عالمه طباطبایی در
عداد آن بزرگان است که به اعماق حقایق پی برد و مجتهد
درعلومعقلیبود.مستنبطوصاحبنظروصاحبفکربود.

رسیده بود که حرف چیست ،رسیده بود ،چشیده بود ،اهل
نظر و مرد استنباط و اهل فکر بود .به تعبیر کوتاه ،مجتهد در
5
علومعقلیونقلیبود».
شــاید عالمه بیش از همه ،بــه جهت نگارش تفســیر
المیزان شــهرت خاصی پیدا کرده اســت و این به قدرت
و توانایی تفسیری ایشــان باز میگردد .آیتاهلل جوادی
آملی مهارتهای تفســیری عالمه طباطبایی را چنین
بر میشمارد« :آگاهی از ظواهر ،آشــنایی با محکمات و
متشابهات ،تشخیص مفهوم از مصداق ،راهیابی به باطن
از مسیر ظاهر ،تفسیر آیه با آیات دیگر ،بهرهگیری از علوم
دیگر (معارف عقلی ،سنت و علوم نقلی ،مبانی عرفانی) در
تفسیر ».وی از تفسیر المیزان چنین یاد میکند« :کمتر
مســائلی درباره عقاید ،اخالق ،حقــوق و اعمال مطرح
قیم المیزان به آن (نفیاً
میشود که مرحوم استاد در تفسیر ّ
6
یا اثباتاً) نپرداخته باشد ».و البته در کنار مباحث فلسفی،
عرفانی ،تفسیری و ...ایشان در حوزههای دیگر نیز توانمند
بود.
سیدحسین نصر معتقد است عالمه مرد بسیار بزرگی بود
که در کنار استعدادهای فلسفی ،در ادبیات هم دستی تمام
داشت؛ به عربی و فارسی شعر میسرود ،خوب مینوشت و
در هر دو ساحت فلسفه و تفسیر قرآن میداندار بود .عالمه
طباطبایی فیلسوفی دســت اول بود و ذهنی فوقالعاده
فلسفی داشت .هانری ُکربن ،که به ایران میآمد ،داغترین
مباحث فلسفی و کالمی آن زمان فرانسه را با خود به ایران
میآورد و آنها را در قالب پرسشهایی با عالمه طباطبایی
مطرح میکرد و وی پاسخهایی ارائه میکرد و بحث ادامه
7
مییافت .

مفسر کبیر استاد عالمه طباطبایی ،پیشین ،صص -121
 .1ابراهیم امینی« ،دورنمایی از اخالق و رفتار استاد» ،یادنامه ّ
.127
 .2نک :احمدی میانجی ،خاطرات فقیه اخالقی آیتاهلل احمدی میانجی ،به کوشــش عبدالرحیم اباذری ،چاپ اول،
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1380 ،ص.152
 .3نک :مرزبان وحی و خرد ،چاپ اول ،قم :بوستان کتاب ،1381 ،صص .712 ،711
 .4مرتضی مطهری ،حق و باطل ،به ضمیمه احیای تفکر اسالمی ،هشتم ،قم :انتشارات صدرا ،1367 ،صص .90 ،89
 .5حسنزاده آملی ،در آسمان معرفت ،گردآوری و تنظیم محمد بدیعی ،چاپ اول ،قم :انتشارات تشیع ،1375 ،ص.70
 .6جوادی آملی ،شمس الوحی تبریزی ،قم ،انتشارات اسراء ،ص .89-74
 .7نک :سید حسین نصر ،در جست و جوی امر قدسی ،چاپ اول ،تهران :نشر نی ،1385 ،صص .132 ،131
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عالمه طباطبایی معتقد است «روش تفســیر قرآن به قرآن» ،يگانه راه مستقيم و روش
بىنقصى اســت كه معلمان قرآن و هاديان آن ،یعنی ائمه(ع) داشتهاند .ایشان بر اساس
حجتی که بیان شد ،روش تفسيرى خود را همين روش قرار داده و متعهد شدهاند که در
تفسیر به هيچ وجه به بحث نظرى ،فلسفى و يا به فرضيهاى علمى ،يا مكاشفهاى عرفانى،
تكيهنکنند

مقاله

مروری بر شیوه و رویکرد عالمه طباطبایی
در تفسیر قرآن کریم

ِ
دولت قرآن
از
فرج اهلل میرعرب

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

عالمه طباطبایی(ره) مفسری است که با قبلی پاکیزه و روحی بلند ،کتاب
خدا را شرح کرده و برداشتهای حکیمانه خود را در مجموعه بیست جلدی
«المیزان فی تفسیر القرآن» به همه تشنگان کوثر قرآن هدیه کرده است.
هر آشنایِ این تفســیر درک میکند که این مجموعه چه گنجینه بزرگ و
ارزشمندی است .اما چرا عالمه طباطبایی به تفسیر روی آورد و المیزان را
نوشت؟ایشانخودمیفرمایند:
«هنگامی كه از تبریز به قم آمدم ،مطالعهای در نیازهای جامعه اســامی و
مطالعهای در وضع حوزه قم كردم و پس از ســنجیدن آنها به این نتیجه
رســیدم كه این حوزه نیاز شدیدی به تفســیر قرآن دارد ،تا مفاهیم واالی
اصیلترین متن اســامی و عظیمترین امانت الهی را بهتر بشناسد و بهتر
بشناساند».
این تشخیص نیاز و احساس تكلیف سبب شد که از سال  1325ش .دروس
تفســیر را آغاز و درسها را مكتوب کند .جلد اول المیزان در ســال 1334
شمسی منتشر شد و نگارش این تفسیر شــگرف حدود  17سال به طول
انجامید( .حسينى تهرانى ،محمد حسين ،مهرتابان ،مشهد ،انتشارات عالمه
طباطبايى /ص)63
شهید مطهری در مورد تفسیر المیزان میگوید« :تفسیر المیزان همهاش
با فکر نوشته نشد ،من معتقدم که بســیاری از این مطالب از الهامات غیبی
است .کمتر مشکلی در مسائل اسالمی و دینی برایم پیش آمده که کلید حل
52

آن را در المیزان نیابم».
در رمضان  1375هجرى قمری ،مجمعالتقريب در مصر ،در نشــريه خود
«رسالة االسالم» ،از دستيابى به دو جلد از تفسير «الميزان فى تفسير القرآن»
خبر داد و برداشت خود را از کارکرد عالمه چنین نوشت:
«بخشى از تفسير را كه ما مورد مطالعه قرار داديم به وضوح دريافتيم كه در
«الميزان» قدرت علمى عظيم و شگرفى همراه با بيانى رسا ،دست به دست
تعصب مذهبى و نيز
هم داده ،بحث را پيش مىبرد .تا مرز ممكــن ،در آن از ّ
سهلانگارى و بىتفاوتى در برابر مذهب ،پرهيز شده است .در اين اثر ،مرجع
فهم كالم الهى ،خود قرآن است و بعضى از آيات به وسيله بعضى ديگر تفسير
مىشود و بدين وسيله از پذيرش آراى نادرست مســتند به روايات فراوان و
ناهمگون و نيز از ديدگاههاى پديدآمده از تأويل آيات بر مبناى ديدگاه علمى،
مذهبى ،كالمى ،فلسفى و ...خوددارى شده است .پرداختن به موضوعات كلى
و قضايايى كه در گذشته و حال ،ذهن بسيارى را به خود مشغول ساخته است،
در پرتو خود قرآن ،پس از توضيح آيات و بيان معانى آنها ،بارزترين ويژگى
اين تفسير است»( .مجمع التقريب ،رسالة االسالم ،مشهد ،بنياد پژوهشهاى
اسالمى ،رمضان  ،1375سال هشتم ،شماره /2صص  217ـ )218
فحام ،رئيس انجمن فرهنگى
عالوه بر نظر مجمع تقریب مصر ،شیخ محمد ّ
مصر ،مىنويسد« :ما تفســير الميزان را بهترين تفاســير يافتهايم و تا جلد
هجدهم آن را مطالعه كردهايم( ».حسينى تهرانى ،محمد حسين ،مهرتابان،
مشهد،انتشاراتعالمهطباطبايى/ص)70
فهد بن عبدالرحمن رومى که یک ســلفی متعصب است ،اعتراف کرده که:
«يكى از ويژگيهاى اين تفسير ،بحثهاى گسترده و فراگيرى است كه در
تفسير بعضی آيات مطرح مىشود و در اين سلسله بحثها ،هر موضوعى با
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تمام ابعاد و زواياى خود ،مورد مطالعه بايسته قرار مىگيرد .من به راستى در
شگفتم از اين قدرت عقالنى كه تو را در عمق درياى توفانى و كنترل ناشدنى
معانى به غواصى واداشــته و حقايق پيچيده و عميق را به صورت واضح در
منظر انديشهها قرار مىدهد( ».رومى ،فهد بن عبدالرحمن ،اتجاهات التفسير
فى القرن الرابع عشر/1 ،صص  249ـ )250
محمد فاضلى از استادان دانشــكده ادبيات مشهد و از انديشوران كردستان
ايران ،يكى ديگر از كسانى است كه با نگاهى محققانه الميزان را معرفی کرده
است:
«اين تفسير با شيوه جالب و مطالب دلنشــين و مباحث تحقيقى خود ،به
خوان گستردهاى مىماند كه «فيها ما تشتهيه االنفس و ّ
ن (زخرف/
تلذ االعي 
 )71در آن (بهشــت) آنچه دلها مىخواهد و ديدههــا از آن لذت مىبرد،
موجود است( ».مجله دانشــكده ادبيات وعلوم انســانى دانشگاه فردوسى
مشهد ،تابستان  1376ش ،سال  21شماره /2صص  250ـ )282
اکنون پس از بیان شخصیت تفسیری عالمه و برجسته کردن این شخصیت
از نگاه دیگران ،در ادامه به روش تفســیری ایشان اشاره مختصری خواهیم
داشت.
سخن گفتن در مورد اصل روش تفسیری عالمه طباطبایی ،نیازمند جستجو
و بحث نیست ،زیرا ایشان در مقدمه تفسیر خود «المیزان فی تفسیر القرآن»
روش خود را بیان کردهاند .عالمه بر اســاس اینکه قرآن به
تصریح خدای متعال «نورمبين» (نساء )174/و «تبيان ّ
كل
شي» (نحل )89/است ،معتقد است که ممكن نيست چيزي
نور باشد و از سويي داراي نقاط مبهم و تاريك بوده و محتواي
آن روشن نباشد .پس قرآن برای رساندن مقاصد خود نیازمند
غیر نیست( .المیزان )11/1بر این اساس ایشان معتقد است
که اگر هم بعضی از آیات قرآن نیازمند تفســیر باشند ،باید
تفسیرش را از خود قرآن اســتمداد کرد .به نظر عالمه این
همان طريقهاى است كه رسول خدا (ص) و امامان اهل بيت
او در تفسير داشتهاند( .المیزان)12/1
آنچه الزم است بررسی شود ،مقصود ایشان از تفسیر قرآن به
قرآن و علت انتخاب این منهج است .عالمه حجت خود را پیامبر خاتم(ص)
و اهل بیت(علیهم السالم) قرار دادهاند و قرآن را حجت بر این حجت .ایشان
توضیح داده که رسولى كه خدا قرآن را نخســت به او تعليم داد و او را معلم
ِتاب َو الْحِ ْك َم َة»
ــمَ ،و يُ َعلِّ ُم ُه ُم الْك َ
همه قرار داد« :یَ ْت ُلوا َعلَ ْي ِه ْم آياتِهَِ ،و يُ َز ِّكي ِه ْ
(آل عمران ،)164/همو فرموده« :روح االمين قرآن را بر قلب تو نازل كرده»
(شــعراء ،)194-193/و نيز فرموده« :ما كتاب را بر تو نــازل كرديم ،تا براى
مردم بيان كنى ،كــه چه چيز براى آنان نازل شــده» (نحــل .)44 /پس از
پیامبر(ص) که متکی به فرمان خدا بود ،امامان اهل بيت (علیهم الســام)
وظیفه تفســیر قرآن را بر عهده گرفتند .آنان که رســول خدا(ص) به اتفاق
شيعه و سنى در موردشــان فرمود« :من دو چيز گرانبها در ميان شما به جا
مىگذارم ،مادام كه به آن دو تمسك جوييد ،بعد از من ابدا ً گمراه نمىشويد،
يكى كتاب خدا و دیگری عترتم ،اهل بيتم و اين دو حتى چشم بر هم زدنى از
يكديگر جدا نمىشوند ،تا كنار حوض نزد من بیایند»( ،قاضی نعمان مغربی،
دعائم االسالم28/1؛ نسائی ،فضائل الصحابه )15/خدای متعال مؤید این بیان
يد َّ ُ
س أَ ْه َل ال ْ َب ْي ِ
ت َو يُ َط ِّه َر ُك ْم
است ،زیرا فرموده« :إِن َّما يُ ِر ُ
الل ل ُِي ْذه َ
ِب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ
َ
َ
َّ
ر
ك
آن
ُــر
ق
ل
ه
ن
إ
«
فرموده:
دیگر
ت َْط ِهيراً»( ،احزاب )33/و در آیه
يم ،فِي كِتابٍ
ِ ُ
ْ ٌ ِ ٌ

ون» ،به راستی كه اين قرآن كتابى است كريم
ون ،ال يَ َم ُّس ُ
َم ْك ُن ٍ
ــه إ ِ َّل ال ْ ُم َط َّه ُر َ
و خواندنى در كتابى مكنون كه احدى جز معصومان (پاکیزگان) با آن تماس
ندارد»( .واقعه )79/پس اهل بیت همان پاکیزگانی هستند که با حقایق قرآن
ارتباط دارند و روش آنها حجتی اســت محکم برای انتخاب روش تفسیر
قرآن.
عالمه برای اثبات درســتی روشــی که انتخاب کرده از این مقدمه نتیجه
میگیرد که روش پيغمبر و اهل بيت(ع) ،در آموزش و تفســير قرآن كريم،
چنانکه از احاديث تفسيرى آنان بر مىآيد ،روش تفسیر قرآن به قرآن است
و هر پژوهشــگری که تحقیق کند خواهد ديد كه حتى یک حديث وجود
ندارد که رسول خدا و يا ائمه اهل بيت(ع) در تفسير آيهاى از حجت و برهان
تجربی و نظرى و يا فرضيهاى علمى كمك گرفته باشند .اوصافي هم كه خاتم
رسوالن(ص) برای قرآن برشمرده ،بیانگر همین بینیازی قرآن از همه علوم
در بیان مقاصد خود است( .المیزان)12/1
دلیل دیگر عالمه ،سخن على(ع) است که مىفرمايد« :يَنطِ ق بَعضُ ه ب َِبعض
و يَش َهد بَعضُ ُه َعلى بَعض؛ قرآن چنان اســت كه پارهاى از آن پارهاى ديگر را
روشــن ميكند ،و بعضى از آن شــاهد بعضى ديگر اســت»( .نهج البالغه/
خطبه،133المیزان)12/1
عالمه طباطبایی معتقد اســت «روش تفســیر قرآن به قــرآن» ،يگانه راه
مستقيم و روش بىنقصى اســت كه معلمان قرآن و هاديان
آن ،یعنی ائمه(ع) داشتهاند .ایشان بر اساس حجتی که بیان
شد ،روش تفســيرى خود را همين روش قرار داده و متعهد
شدهاند که در تفســیر به هيچ وجه به بحث نظرى ،فلسفى
و يا به فرضيهاى علمى ،يا مكاشــفهاى عرفانى ،تكيه نکنند.
(المیزان)12/1
عالمه نتيجه پیــروی از این روش را تفســيری بــهدور از
توجیهات پیچیده دانسته و معتقد است همین روش سبب
شده که در تمام تفســیر او در مورد هیچ آيهای تفسیری بر
خالف ظاهر وجود ندارد و هیچ کلمهای بر خالف ظاهر حمل
نشده و كتاب ایشان خالی از تأويالتی است که ديگران بسيار
دارند(.المیزان)13/1
همین جهت سبب شده که المیزان تفســیری عالمانه و به دور از تعصبات
باشد و تنها هدف خود را تبیین مقاصد الهی قرار دهد.
البته ،عالمه از ابزارهای مقدماتی تفسیر مانند لغت ،فنون ادبی ،اسباب نزول
و ...نیز کمک گرفته ،ولــی بيش از آن مقدارى كــه در فهم معنای ظاهری
محتاج آن بودهاند ،پیش نرفتهاند .ایشــان هر جا نیاز بوده ،واژه را معنا کرده
و اندکی هم در مورد روابط ادبی توضیح دادهانــد .در مورد مباحث علمی و
تاریخینیزچنینکردهاند(.المیزان)12/1
بر اساس آنچه بیان شد ،عالمه جهات مورد بحث خود را -1 :معارف مربوط
به اســما و صفات خدا؛  -2معارف مربوط به افعال خداى تعالى؛  -3معارف
مربوط به واسطههاى بين خدا و انسان؛  -4معارف مربوط به خود انسان در
زندگى قبل از دنيا؛  -5معارف مربوط به انسان در دنيا؛  -6معارف مربوط به
انسان در عوالم بعد از دنيا و  -7معارف مربوط به اخالق نيك و بد ،قرار دادهاند.
(المیزان)13/1
گفتنی است که عالمه در المیزان به مباحث فقهی نپرداخته و آیات مربوط به
احکام را به فقه واگذار کرده است( .المیزان)13/1
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ایشانمعتقد
است که اگر هم
بعضی از آیات
قرآننیازمند
تفسیرباشند،
بایدتفسیرش
را از خود قرآن
استمداد کرد.به
نظر عالمه این
همانطريقهاى
است كه رسول
خدا (ص) و امامان
اهل بيت او در
تفسيرداشتهاند
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روش پيغمبر و اهل بيت(ع) ،در آموزش و تفسير قرآن كريم ،چنانکه از احاديث
تفسيرى آنان بر مىآيد ،روش تفسیر قرآن به قرآن است و هر پژوهشگری که
تحقیق کند خواهد ديد كه حتى یک حديث وجود ندارد که رسول خدا و يا ائمه
اهل بيت(ع) در تفســير آيهاى از حجت و برهان تجربی و نظرى و يا فرضيهاى
علمى كمك گرفته باشند

ایشان معتقدند روش ایشان ،طريقه نوينى نيست ،بلكه قديمىترين طريقهاى
است كه در فن تفسير سلوك شده و طريقه معلمان تفسير سالم َّ
الل عليهم
است(.المیزان)13/1
خوانندگان المیزان ممکن است به دو نکته در تفسیر المیزان برخورد کنند که
سبب سؤال شود:
 .1اگر روش المیزان تفســیر قرآن به قرآن اســت ،چرا در جای جای المیزان
مباحث روایی مطرح شده است؟ پاسخ این است که گرچه ایشان روايات منقول
از رسول خدا (ص) و ائمه اهلبيت سالم َّ
اللعليهماجمعين را هم از طرق عامه و
هم خاصه آوردهاند ،ولی آنها را جزو تفسیر قرار ندادهاند ،بلکه برای این بوده که
نشان دهند وجه بیان احادیث چه بوده و چگونه آن برداشت انجام شده است.
البته در مواردی هم هدف نقد محتوا و سند احادیث بوده است.
 .2عالمه در موارد متعددی عناوینی مانند :بحث علمی ،بحث فلسفی ،بحث
تاریخی و ...دارند ،این مباحث چرا در المیزان آمده است؟
چنانکه المیزان خود شاهد است ،این مباحث هم داخل در تفسیر نیستند
و ایشان برداشتهای خود را به مناسبت ارائه کردهاند .دقت در المیزان نشان
میدهد که اکثر مباحث موضوعی ذیل آن عناوین هم به روش تفسیر قرآن
به قرآن است .ایشان خود متذکر شدهاند که در آن مباحث به مقدار ُوسعمان
بحث كردهايم و به ذكر مقدماتى كه با بحث ســنخيت داشته اكتفا نمودایم.
(المیزان )13/1بهنظر میرســد که عالمه در آن مباحــث تالش کردهاند تا
نظر قرآن را در مقابل دیگران و دیگر علوم نشــان دهند و برتری کتاب خدا را
نمایان سازند.دلیل دیگر عالمه ،سخن على(ع) است که مىفرمايد« :يَنطِ ق
بَعضُ ه ب َِبعض و يَش َهد بَعضُ ُه َعلى بَعض؛ قرآن چنان است كه پارهاى از آن پارهاى
ديگر را روشن ميكند ،و بعضى از آن شاهد بعضى ديگر است»( .نهج البالغه/
خطبه،133المیزان)12/1
عالمه طباطبایی معتقد است «روش تفسیر قرآن به قرآن» ،يگانه راه مستقيم
و روش بىنقصى است كه معلمان قرآن و هاديان آن ،یعنی ائمه(ع) داشتهاند.
ایشان بر اساس حجتی که بیان شد ،روش تفسيرى خود را همين روش قرار
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داده و متعهد شدهاند که در تفسیر به هيچ وجه به بحث نظرى ،فلسفى و يا به
فرضيهاىعلمى،يامكاشفهاىعرفانى،تكيهنکنند(.المیزان)12/1
عالمه نتيجه پیروی از این روش را تفســيری بــهدور از توجیهات پیچیده
دانسته و معتقد است همین روش سبب شده که در تمام تفسیر او در مورد
هیچ آيهای تفســیری بر خالف ظاهر وجود ندارد و هیچ کلمهای بر خالف
ظاهر حمل نشده و كتاب ایشــان خالی از تأويالتی است که ديگران بسيار
دارند(.المیزان)13/1
همین جهت سبب شده که المیزان تفسیری عالمانه و به دور از تعصبات باشد
و تنها هدف خود را تبیین مقاصد الهی قرار دهد.
البته ،عالمه از ابزارهای مقدماتی تفسیر مانند لغت ،فنون ادبی ،اسباب نزول
و ...نیز کمک گرفته ،ولــی بيش از آن مقدارى كــه در فهم معنای ظاهری
محتاج آن بودهاند ،پیش نرفتهاند .ایشــان هر جا نیاز بوده ،واژه را معنا کرده
و اندکی هم در مورد روابط ادبی توضیح دادهانــد .در مورد مباحث علمی و
تاریخینیزچنینکردهاند(.المیزان)12/1
بر اساس آنچه بیان شد ،عالمه جهات مورد بحث خود را -1 :معارف مربوط
به اســما و صفات خدا؛  -2معارف مربوط به افعال خداى تعالى؛  -3معارف
مربوط به واسطههاى بين خدا و انسان؛  -4معارف مربوط به خود انسان در
زندگى قبل از دنيا؛  -5معارف مربوط به انسان در دنيا؛  -6معارف مربوط به
انسان در عوالم بعد از دنيا و  -7معارف مربوط به اخالق نيك و بد ،قرار دادهاند.
(المیزان)13/1
گفتنی است که عالمه در المیزان به مباحث فقهی نپرداخته و آیات مربوط به
احکام را به فقه واگذار کرده است( .المیزان)13/1
ایشــان معتقدند روش ایشــان ،طريقه نوينى نيســت ،بلكه قديمىترين
طريقهاى است كه در فن تفسير سلوك شده و طريقه معلمان تفسير سالم
َّ
اللعليهماست(.المیزان)13/1
خوانندگان المیزان ممکن است به دو نکته در تفسیر المیزان برخورد کنند
که سبب سؤال شود:
 -1اگر روش المیزان تفسیر قرآن به قرآن است ،چرا در جای جای المیزان
مباحث روایی مطرح شده است؟ پاسخ این اســت که گرچه ایشان روايات
منقول از رســول خدا (ص) و ائمه اهلبيت سالم َّ
اللعليهماجمعين را هم از
طرق عامه و هم خاصه آوردهاند ،ولی آنها را جزو تفسیر قرار ندادهاند ،بلکه
برای این بوده که نشان دهند وجه بیان احادیث چه بوده و چگونه آن برداشت
انجام شده اســت .البته در مواردی هم هدف نقد محتوا و سند احادیث بوده
است.
-2عالمه در موارد متعددی عناوینی مانند :بحث علمی ،بحث فلسفی ،بحث
تاریخی و ...دارند ،این مباحث چرا در المیزان آمده است؟
چنانکه المیزان خود شاهد است ،این مباحث هم داخل در تفسیر نیستند و
ایشان برداشتهای خود را به مناسبت ارائه کردهاند .دقت در المیزان نشان
میدهد که اکثر مباحث موضوعی ذیل آن عناوین هم به روش تفسیر قرآن
به قرآن است .ایشان خود متذکر شدهاند که در آن مباحث به مقدار ُوسعمان
بحث كردهايم و به ذكر مقدماتى كه با بحث سنخيت داشته اكتفا نمودایم.
(المیزان )13/1بهنظر میرســد که عالمه در آن مباحث تالش کردهاند تا
نظر قرآن را در مقابل دیگران و دیگر علوم نشان دهند و برتری کتاب خدا را
نمایانسازند.
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کتابشناسی
عالمه از ابزارهای
مقدماتیتفسیر
مانندلغت،فنون
ادبی،اسباب
نزول و ...نیز کمک
گرفته،ولیبيش
از آن مقدارى كه
درفهممعنای
ظاهریمحتاج
آن بودهاند ،پیش
نرفتهاند

کتابشناسی آثار استاد
عالمهطباطبایی(ره)

میراث
مکتوب
سیدحسین میرخلیلی

سيد محمدحسين طباطبايى معروف به عالمه طباطبايى ،مفسر بزرگ و مشهور دوران معاصر ،صاحب تألیفات متعدد در
حوزههای مختلف است؛ چیزی که از ایشان عالمه و کسی که جامعيت ويژه و جايگاهى ستودنى نزد متفکران جهان دارد،
ساخته است .عالمه طباطبايى از استوانههاى فكرى و علمى جهان اسالم در دوران معاصر است که عالوه بر تفسير مشهور
«الميزان» آثار بسیار دیگری از ایشان بر جاى مانده است .با توجه به ذو ابعاد بودن عالمه ،میتوان به جرأت گفت ايشان
تقریب ًا در تمامی موضوعات ،صاحب اثر هستند .ما در ادامه قصد داریم بر اساس تقسیمبندی موضوعی به معرفی مهمترین
آثار ایشان بپردازیم.

قرآن و معارف قرآنی
تفسيرالميزان
«تفسير الميزان» از مهمترین آثار عالمه است که
در  20جلد به زبان عربى ،در تفســير قرآن كريم
منتشر شه است .عالمه طباطبايى تفسير قرآن را
در  1333ه.ش آغاز كــرد و در  23رمضان 1391
برابر با دوم آبان  1350ه.ش به پايان برد .تفســير
الميزان يكــى از منابع اصيل فرهنــگ و معارف
اسالمى در قرن اخير به شمار مىرود .اين كتاب عظيم در واقع موسوعهاى
اســت جامع مشــتمل بر مباحث عميق قرآنى ،حديثى ،فلسفى ،عرفانى،
ادبى ،اخالقى ،تاريخى ،اجتماعى و غيره كه با طرحى بىســابقه و شيوهاى

محققانه به رشته تحرير درآمده است .اين تفســير ارزنده از نظر صورى و
معنوى ،رعايت موازين صحيح قرآنى ،تفكيك مباحث تفســيرى ،روايى و
علمى از يكديگر ،نقد و بررسى و تحليل آراي برخى از مفسران و ديگر موارد
مشابه ،آنچنان بديع اســت كه مىتوان گفت در طول تاريخ تفسير قرآن،
كتابى بدين دقت ،ظرافت و جامعيت تأليف نشده است .عالمه طباطبايى،
پس از نقد و بررسى تمام روشهاى تفســيرى در مقام استنتاج بر اين باور
است كه كه تمامى اين روشها از نقيصهاى بزرگ رنج مىبرند و آن عبارت
است از تحميل نتايج بحثهاى علمى يا فلسفى از خارج ،بر مدلول آيات كه
در اين صورت تفسير به تطبيق تغيير يافته و تطبيق ،تفسير نام گرفته است
و بســيارى از حقايق قرآن ،مجاز جلوه داده شده و شــمارى از آيات تأويل
گرديده است.
عالمه با آگاهى از نقايص روش مفسران پيشين و با عنايت به رعايت ظرايف
و دقايق الزم در تفســير صحيح كتاب خدا و نيز با در نظر داشــتن هدفى
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«شــيعه در اســام» كتابى اســت كه عالمه طباطبايى آن را در پاسخ به
درخواست عدهاى از دانشــمندان غربى؛ مانند پرفسور مورگان آمريكايى و
عدهاى از شاگردانش براى معرفى شيعه در مغرب زمين ،حدود سال 1345
به زبان فارسى تأليف كرده است

کتابشناسی

عالمهمعتقد
استكهنبايد
شيعه را در اسالم،
اقليتىفرضكرد
كهبااكثريتى
كه در مقابل
خود داشته ،در
اصول و مبادى
اسالم،اختالف
نظر داشته و
پارهاى از آنها را
نمىپذيرفتهاند
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متعالى ،اين تفســير را به نگارش درآورد .عالمه در آغاز تفسير مقدمهاى
نگاشته و در آن نگاهى اجمالى به سير تطور تفســير و روشهاى آن دارد.
در اين مقدمه ديدگاه خود را درباره تفسير و چگونگى برخورد با آن و تفاوت
كلى اين برخورد با روش گروهى از اخبارى مسلكان و حشويه كه قرآن را از
حجيت ساقط مىكنند و تفسير را تنها از زاويه حديث قابل استناد مىدانند
و حتى گاه مىگويند ،قرآن قابــل فهم براى ما نيســت ،نگاهى انتقادى
مىاندازد و به داليلى كه برمىشمارد ،آن را رد مىكند .در پايان اين مقدمه
روش خود را بازگو مىكند .ايشان روش اهل بيت(ع) را در تفسير ،تفسير
قرآن به قرآن مىداند و در اين زمينه به نمونههايى از تفسير اهل بيت(ع) در
جاى جاى كتاب ارجاع مىدهد.
ترجمه فارسى اين كتاب به همت جمعى از فضال و مدرسين حوزه علميه
قم در  40مجلد توسط آقايان حجج االســام ،ناصر مكارم شيرازى ،شيخ
محمدجواد كرمانى ،محمدتقى مصباح يزدى ،محمدرضا صالحى كرمانى،
ســيدمحمد خامنهاى ،عبدالكريم بروجردى ،ســيدمحمدباقر موسوى
همدانى فراهم گرديده است .همچنين ترجمه ديگرى در  20جلد كه تماماً
توسط سيد محمدباقر موسوى همدانى ترجمه و منتشر شده است .الميزان
به زبانهاى گوناگون؛ از جمله انگليســى ،اردو ،تركى و اسپانيولى ترجمه
شده است .ترجمه انگليســى آن از اول قرآن تا آيه  76سوره نساء است كه
چهار جلد را در بر مىگيرد.
قرآن در اسال م
«قرآن در اســام» ،در موضــوع موقعيت «قرآن
مجيد» در جهان اســام ،به زبان فارســى است
كه به همت سيد هادى خسروشــاهى بازيابى و
تنظيم و از سوى انتشارات بوستان كتاب منتشر
شــده اســت .مؤلف ،هدف خود را از مباحث اين
كتاب ،معرفى قرآن ،آنگونه كه خود قرآن بر آن
داللت دارد اعالم فرموده است .در این کتاب ،مطالبى درباره «ارزش قرآن
مجيد در ميان مسلمانان» در ذيل دو عنوان «قرآن مجيد متضمن كليات
برنامه زندگى بشر اســت» و « قرآن مجيد سند نبوت است» ،مطرح شده
اســت .قرآن با توجه به اينكه آدمى در زندگى خويش با كوشش و كاوش
در پى سعادت است و اين جز با داشــتن برنامهاى مطابق با كتاب فطرت و
آفرينش ميسر نيست ،برنامه زندگى انسان را بر پايههاى «خداشناسى»،
«معادشناســى»« ،پيغمبرشناســى»« ،اصول اخالق پسنديده مناسب
با ســه اصل مزبور» و «قوانين عملى پرورشدهنده اخالق پســنديده و
عامل رشد اعتقادات حقه» ،طراحى نموده اســت .در این کتاب ،با عنوان
«چگونگى تعليم قرآن مجيد» ،مباحث مختلفى از جمله محكم و متشابه،
تأويل و تنزيل ،جرى و انطباق ،تفســير ،ظاهر و باطن ،طبقات مفسران و
روش تفسيرى آنها ،نمونهاى از تفســير قرآن به قرآن و ...مورد بحث قرار
گرفته است .همچنین مباحثى از قبيل اعتقاد مســلمانان به وحى قرآن،
نظر نويسندگان امروزى درباره وحى و نظر قرآن درباره وحى ،تجليل قرآن
مجيد از علم ،علوم ويژه قرآن ،علومى كه قرآن به تعليم آنها دعوت كرده و
علومى كه قرآن باعث پيدايش آنها شده است ،مطرح شده است.
م
االعجاز و التحدى فى القرآن الكري 
اين كتاب پيرامون مسئله اعجاز و تحدى قرآن است كه مطالب آن توسط
مرحوم عالمه طباطبايى در مجلدات مختلف تفســير الميزان بيان شده و

توسط آقاى شيخ قاســم الهاشمى گردآورى و به
چاپ رسيده اســت كه مطالب آن را مىتوان در
شش قسمت تقســيمبندى كرد :بخش اول آن
مربوط به اعجاز قرآن و مبارزهطلبى آن اســت،
كه اين مسئله از چند وجه مورد بحث قرار گرفته،
مانند اخبار غيبى قرآن ،فصاحــت و بالغت و. ...
بخش دوم آن به مسئله نزول قرآن (كيفيت و مدت آن) و اشكاالتى كه در
اين زمينه وجود دارد اختصاص پيدا كرده كه پس از تعريف نزول و تنزيل،
به ديدگاههاى مختلف در مدت نزول قرآن پرداخته اســت .در بخش سوم
كتاب بحث مهم محكم و متشابه وجود دارد كه در آن ديدگاههاى مختلف
پيرامون تعريف محكم و متشابه مورد نقد و بررســى قرار گرفته و پس از
بحث از مســئله تأويل و حقيقت آن ،علت وجود آيات متشــابه را همراه با
ديدگاههاى مفسران در اين زمينه بررسى كرده است .و مباحث دیگر...

مباحث کالمی و اعتقادی

ي
مجموعةرسائلعالمة طباطبائ 

«مجموعة رســائل العالمــة الطباطبائي» ،اثرى
است مشــتمل بر چندين رســاله به زبان عربى
در موضوعــات مختلف همچــون توحيد ،افعال
خدا ،اسماء خدا ،واســطههاى موجود بين خدا و
جهان ،برهان ،مغالطه ،تركيــب ،تحليل و . ...اين
مجموعه كه توسط شــيخ صباح ربيعى تحقيق
شده ،مشــتمل بر يازده رساله به شرح زير اســت .1 :رساله توحيد ،شامل
پنج فصل و يك مقاله الحاقى مشتمل بر سه فصل؛  .2رساله اسماء ،شامل
شش فصل؛  .3رساله افعال ،شــامل ده فصل؛  .4رساله وسائط ،شامل سه
فصل؛  .5رساله برهان ،شامل يك مقدمه و چهار مقاله به ترتيب پنج ،شش،
سه و چهار فصلى؛  .6رساله مغالطه ،شامل دو مقاله هفت و شش فصلى؛ .7
رساله تركيب ،داراى ده فصل؛  .8رساله تحليل ،داراى شش فصل؛  .9رساله
اعتبارات داراى دو مقاله شانزده و هشت فصلى؛  .10رساله منامات و نبوات،
شامل شانزده فصل؛  .11رساله قوه و فعل داراى ده فصل.
شيعه (مجموعه مذاكرات با پرفسور هانرى ُكربن)
«شــيعه (مجموعه مذاكرات با پرفســور هانرى
كربن)» ،مجموعه مذاكرات و نوشــتههاى استاد
عالمــه طباطبايى با پرفســور هانــرى كربن در
سال  1338ش ،اســت كه به كوشش سيد هادى
خسروشــاهى در اختيار عالقهمندان قرار گرفته
اســت .در این کتــاب عالمه بــه مباحثی چون
چگونگى به وجود آمدن شــيعه پاسخ داده اســت .عالمه معتقد است كه
نبايد شيعه را در اسالم ،اقليتى فرض كرد كه با اكثريتى كه در مقابل خود
داشــته ،در اصول و مبادى اسالم ،اختالف نظر داشــته و پارهاى از آنها را
نمىپذيرفتهاند ،لذا با اكثريت به مقام مخاصمه و مشاجره درآمده و مذهب
نوبنيادى تأسيس كرده اســت و يا به عللى سياسى يا تعصبات قومى ،ملى
يا انتقامهاى دينى ،بازيچه دســت بيگانگان قرار گرفته و در نتيجه ،گروه
قابل توجهى از مسلمين را جدا كرده اســت .بلكه شيعه ،طايفهاى است از
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مسلمين كه به واسطه مخالفتهايى كه از اكثريت نسبت به مسلمات كتاب
و سنت مشاهده كرده ،در مقام اعتراض و انتقاد برآمده و به مالزمت مسلمات
كتاب و سنت برخاسته و دعوت كرده است .و مباحث دیگر که در این مقال
نمیگنجد.
شيعه در اسال م
«شيعه در اسالم» كتابى است كه عالمه طباطبايى
آن را در پاسخ به درخواست عدهاى از دانشمندان
غربى؛ مانند پرفســور مورگان آمريكايى و عدهاى
از شاگردانش براى معرفى شيعه در مغرب زمين،
حدود سال  1345ش و به زبان فارسى تأليف كرده
است .همانطور كه گفته شد ،به دالئل گوناگونى
شــيعه در جهان غرب مورد غفلت واقع شده بود و
جامعه علمى در مغرب زمين هيچ شناخت درستى از شيعه نداشتند ،تنها
فرقه اسالمى را اغلب تسنن مىدانســتند و از پيروان مكتب اهلبيت(ع)،
اسماعيليه را مىشــناختند .اين مهم باعث شد تا عدهاى كه به اين موضوع
پى برده بودند ،درصدد شناســاندن اين مذهب صحيح و عقلگرا در جهان
اقدام كنند كه تالش يكى از شاگردان عالمه طباطبايى كه مسافرتهايى
به آمريكا و اروپا داشته و از اين قضيه مطلع شــده بود ،كارساز شد و عالمه
بزرگوار را مجاب كرد تا اثرى در شأن اين مذهب الهى تنظيم كنند .مرحوم
عالمه طباطبايى(ره) در اين كتاب براى شناسايى شيعه به سه بخش عمده
توجه كردهاند كه عبارتند از -1 :كيفيت پيدايش و نشــو و نماى شيعه -2
انشعابات شيعه -3تفكر مذهبى شيعه.

بدايةالحكمة

فلسفه

«بداية الحكمة» ،از آثار سودمند مرحوم عالمه در
زمينه آموزش فلسفه اسالمى است كه در آن يك
دوره مباحث فلسفى از آغاز (كليات مباحث وجود)
تا انجام (اثبات ذات و صفات و افعال واجب الوجود)
بهصورت ساده و همراه با استدالل بيان شده است.
مخاطبان اين اثر كســانى هســتند كه با فلسفه
اسالمى هيچ آشــنايى ندارند و مىخواهند براى
اولين بار با آن آشنا شوند و استداللهاى عقلى را بياموزند .اثر مذكور ساليان
مديدى است كه از زمان نگارش تاكنون مورد عنايت پژوهشگران و استادان
اســت و بهصورت متن آموزشــى در دوره آغازين در مراكز علمى تدريس
مىشود و ترجمه و شرحهاى گوناگونى بر آن نوشته شده است.
موضوع كتاب حاضر ،فلســفه اولى و الهيات بالمعنى األخص اســت و اهم
مباحث مطرح در دو بخش مذكــور را در بر دارد و از زمــان تأليف تاكنون
يكى از منابع آموزشى در اين رشــته بوده و اكنون نيز همراه با كتاب ديگر
مؤلف موسوم به «نهاية الحكمة» از مهمترين منابع آموزش حكمت و فلسفه
اســامى در حوزه و مراكز علمى اســت .در اثر حاضر ،اصالت وجود ،بيان و
اثبات شــده اســت .البته در برخى موارد مانند بعضى از مباحث اثبات اين
مسئله ،استدالل مطرحشده ـ دانسته يا ندانسته ـ تحت تأثير مبناى رايج
مشائيان و مبتنى بر نظريه اصالت ماهيت است و رسوبات آن نظريه مشهور
در آن بهخوبى مشاهده مىشود.

نهايةالحكمة

«نهاية الحكمة» ،از آثار ارزندة آموزشــى عالمه در
زمينه آموزش فلسفه صدرايى به زبان عربى است
كه در آن يك دوره مباحث فلســفى از آغاز تا انجام
بهصورت منظم و استداللى در سطح عالى بيان شده
است .مخاطبان اين اثر كســانى هستند كه قب ً
ال با
فلسفه اسالمى آشنا شدهاند و يك دوره آموزشى را
گذراندهاند و اكنون مىخواهند بيشتر و عميقتر بدانند و اطالعات خودشان
را تكميل كنند.
نويســنده در مقدمهاش كه تاريخ و مشــخصات ديگر نگارش آن را معين
نكرده است ،بحثهاى تاريخ فلسفه و همچنين مباحث روششناختى را به
بوته فراموشى سپرده و با بيان و توضيح چند پيشفرض معرفتشناختى و
فلسفى ،وارد بحثهاى اصلى فلسفه شده است .نويسنده در اثر حاضر ،شيوه
سادهنويسى را در تقرير مطالب عالى فلسفى انتخاب كرده و از مغلقنويسى
پرهيز كرده و از اين نظر متناســب با زبان و ادبيات نسل حاضر و آشنايان با
زبان و ادبيات عربى است .يكى از امتيازات اثر حاضر اين است كه نويسنده
از اختالط علوم پرهيز كرده و فقط به بحثهاى عقلى و فلســفى پرداخته
و مســائل علوم ديگر؛ مثل مباحث عرفانى ،تفسيرى ،اخالقى ،ادبى و ...را با
مسائل فلسفه اسالمى ،جمع نكرده اســت و به همين جهت در آن اثرى از
استشهاد به مكاشفات شخصى و اشعار فارسى و عربى و ...ديده نمىشود .و
امتیازات دیگر که در این مجال نمیگنجد.
م
اصول فلسفه و روش رئاليس 
«اصول فلسفه و روش رئاليســم» ،اثر گرانسنگ
عالمه ســيد محمدحســين طباطبايى بــه زبان
فارسى اســت كه همراه با پاورقىهاى روشنگرانه
و نقادانه استاد شــهيد مرتضى مطهرى چاپ شده
اســت .اصل مطالب كتاب ،جزوههاى درسى بوده
كه عالمه طباطبايى براى گروهى از نخبگان وادى
حكمت و فلسفه ،چند سال قبل از ســال  1332ش ،تا اسفند همان سال
مطرح كردهاند .انگيز ه عالم ه طباطبايى از تأليف اين كتاب ،نوشتن يك دوره
فلسفه با اين ويژگى بوده اســت كه در آن دو فلسفه اسالمى و غرب مطرح
گردد و با تحليل اين دو ،فاصله بسيارى كه بين آنها به وجود آمده ،برداشته
شود و بتواند نيازهاى امروز جامعه بشرى را پاســخ گويد .استاد مطهرى،
عالوه بر اصالحات الزم در متن ،پاورقىهايى به آن افزوده اســت كه خود
بهتنهايى كتابى است مستقل و اگر كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم»
را دو كتاب در يك كتاب بناميم ،سخنى بهگزاف نگفتهايم .برخی امتیازات
کتاب از زبان اســتاد مطهرى .1 :اينكتاب ،مشــتمل بر يك دوره مختصر
فلسفه است؛ مهمات مسائل فلســفه را بيان مىكند و سعى شده است كه
حتىاالمكان ساده و عمومىفهم باشــد .2 .در اين كتاب ،در عيناينكه از
تحقيقات گرانبهاى هزارساله فلسفه اسالمى اســتفاده شده است ،به آرا و
تحقيقات دانشمندان بزرگ اروپا نيز توجه كامل شــده .3 .در اين كتاب،
هم مسائلى كه در فلسف ه قديم نقش عمده دارد و هم مسائلى كه در فلسفه
جديد حائز اهميت است ،مطرح مىشود .و...
على و فلسفه الهى
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«بدايةالحكمة»،
از آثار سودمند
مرحومعالمه
در زمينه آموزش
فلسفهاسالمى
است كه در آن
يك دوره مباحث
فلسفى ازآغاز
(كلياتمباحث
وجود) تا انجام
(اثبات ذات و
صفات و افعال
واجبالوجود)
بهصورت ساده و
همراه با استدالل
بيان شده است
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کتابشناسی
«على و فلســفه الهى» ،اثری از عالمــه که بنا به
درخواست جمعى از برادران عراقى به رشته تحرير
درآمده است و توسط آقاى سيد ابراهيم سيد علوى
به فارسى ترجمه شده اســت .اين كتاب پيرامون
بخشــى از ســخنان حكيمانه حضرت على(ع)
در موضوعات مختلف اســت .حضــرت عالمه ،به
بيان رموز و دقايق شگفتانگيز آن سخنان پرداخته و مترجم محترم ،اين
مجموعه را با قلمى روان به فارسى برگردانده است.
اين رساله بهطور كلى ،هدف فلسفه و بهويژه هدف و موضوع فلسفه الهى را
روشن مىكند و نيز مىكوشد بين فلســفه و دين هماهنگى و وحدت نظر
ايجاد كند و با براهين روشن و داليل عقلى اثبات مىكند كه هيچگونه تضاد
و تناقضى ميان آنها نيست ،بلكه داراى هدفهاى مشتركى هم هستند.
از جمله مباحث رساله« ،فلســفه الهى اسالم يا كمال فلسفه» است .مؤلف
محترم با استادى و مهارت ويژهاى بيان مىكند كه چگونه فلسفه از مراحل
ابتدايى ،رشد و نمو كرده و مراتب تكامل را پيموده و در اسالم به اوج ترقى و
كمال رسيده است.

مباحثکلیاسالمی

بررسىهاى اسالمى
«بررسىهاى اسالمى» ،مجموعه مقاالت ،پاسخها و نامههاى عالمه سيد
محمدحسين طباطبايي ،به زبان فارســى ،در زمينههاى مختلف مباحث
اسالمى ،از قبيل مسائل قرآنى ،علمى ،فكرى ،اجتماعى ،فلسفى و ...است
كه توسط شاگرد ايشــان سيد هادى خسروشــاهى گردآورى شده است.
آقاى خسروشــاهى در مقدمه خويش ،ماجراى گردآورى اين مجموعه را
بيان كردهاند و در ضمن آن از ســابقه چاپ برخى از مباحث اين مجموعه،
چگونگى گردآورى مباحث ،اصالح و تنقيح آنها و زحماتى كه در اين راه
متحمل شدهاند ،سخن گفتهاند .به گفته ايشــان مىتوان ادعا كرد كه در
واقع ،مطالب كل مجموعه با نظارت كامل خود استاد اصالح و تكميل شده
است.
در مبحث اسالمشناسى ،مســائل متعدد و متنوعى از قبيل اسالم و ساير
اديان ،اصالت فرد از نظر طبيعت بشــرى ،تأثير جهانبينى فرد در فعاليت
او ،راه فطرت ،آشنايى انسان با جهان بيرون ،آيا پيروى از دين تقليد است،
كيفيت پيدايش اخالق ،اسالم و حريت ،شرك چيســت و ...بررسى شده
است .در مبحث واليت و زعامت ،مسائل گوناگونى از قبيل معناى واليت،
نظر اســام درباره واليت ،نهضت سيدالشــهدا و هدف آن ،زيارت مشاهد
مشرفه و ...بررسى شده و مباحث دیگری نيز مطرح شده است.
تعاليم اسال م
«تعاليم اســام» ،اثر ارزشــمندی از عالمه که به
زبان فارسى ،براى فهم عموم و بهويژه نسل جوان،
درباره عقايــد ،اخالق و عبادات از ديدگاه اســام
نوشته شده و به كوشش سيد هادى خسروشاهى
و از سوى مؤسسه بوســتان كتاب چاپ و منتشر
شده است .اين كتاب ،مجموعه قوانين و مقررات
فطرى است كه سعادت دنيا و آخرت بشــر را تأمين مىكند .اين تعاليم از
جنبههاى مختلف فلسفى ،كالمى ،اقتصادى ،اجتماعى ،سياسى ،فرهنگى
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سنن النبی درباره روش رفتارى و آداب و سننى است كه از رسول خدا روايت
شده است .عالمه طباطبايي با جمعآورى روايات فراوان و دستهبندى آنها،
مجموعهاى كامل از شــيوه زندگى و رفتار شخصى و اجتماعى پيامبر(ص)
ارائه داده است

و تربيتى ،گوناگون و گسترده است .بىترديد گزينش مقولههايى از آن ،كار
دينشناسانى است كه بر زواياى آن تسلط و تبحر دارند و نقش آنها را در
ارتباط با منظومه دين مىشناســند .مىتوان گفت اين كتاب خالصهاى از
تعاليم اسالم است كه براى شناساندن اسالم به كسانى كه از تعاليم اسالم
اطالعى ندارند بســيار مؤثر خواهد بود و ارزش اين عمل را كســانى بهتر
مىدانند كه اطالعاتى از دين دارند و چند ســالى را در كشورهاى اروپايى
و آمريكايى گذرانده و از كمى كتب اسالمى ،بهويژه شيعه ،در كتابخانههاى
بزرگ دنيا اطالع داشته باشند.
سنن النبى(ص)
اين كتاب دربــاره روش رفتارى و آداب و ســننى
اســت كه از رســول خــدا روايت شــده اســت.
عالمه طباطبايــي با جمعآورى روايــات فراوان و
دستهبندى آنها ،مجموعهاى كامل از شيوه زندگى
و رفتار شــخصى و اجتماعى پيامبر(ص) ارائه داده
است .تعداد اين روايات از هزار مىگذرد و مؤلف با
بيان منبع و بخشى از ســند روايت به اتقان آن افزوده است .البته چنانكه
در مقدمه آورده براى ســهولت خوانندگان ،سلســله كامل اسناد را حذف
كرده و فقط به مسند يا مرسل بودن خبر اشاره دارد .اين كتاب مشتمل بر
بيست باب و هر باب شامل دهها روايت در آداب و رفتار پيامبر( ص) است .در
دورههاى بعد بر اين كتاب ملحقاتى نوشته شده و در ادامة رواياتى كه عالمه
جمعآورى كرده ،آمده است .البته ملحقات هر باب در آخر آن آمده و از اصل
كتاب تمييز داده مىشود.
منابع:
 .1معرفت ،محمدهادى؛ گوشهاى از ويژگىهاى تفسير الميزان
 .2طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ شیعه در اسالم و برخی کتب دیگر ایشان
 .3خسروشاهی ،سیدهادی؛ بررسیهای اسالمی
 .4مجموعه آثــار عالمه طباطبایــی ،مرکز تحقیقــات کامپیوتری علوم
اسالمی(نور)
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«تعاليماسالم»،
اثر ارزشمندی از
عالمه که به زبان
فارسى ،براىفهم
عموم و بهويژه
نسل جوان ،درباره
عقايد ،اخالق و
عبادات از ديدگاه
اسالمنوشته شده
است

قرآن
رفتارهای
فردی و اجتماعی در قرآن

روابط خویشاوندی بر پایة احترام و تعهد
انسانمطلوب

تحلیل

دستورات قرآن برای سعادت دنیا و آخرت

انسانمطلوب
دکتراحمدعلیافتخاری
خداوند در قرآن کریم در آیات مختلفی
انسانها را به انجام کارهایی سفارش و از
انجام کارهایی نهی میکند .چون قرآن
کریم کتاب انسانسازی است ،اگر انسانی
این دستورات را به بهترین شکل انجام
دهد ،میتواند نمونه انسان مطلوب باشد.
به هر حال در این یادداشت کوتاه ،گرچه
مجال پرداختن به همه این دستورات
نیست ،اما مهمترین آنها را به صورت
اجمالی مرور میکنیم.
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تقواپیشهکنید
یکــی از صفات پســندیده ،خویشــتنداری،
پرهیزکاری و تقوای الهی پیشه کردن است که
پیامبر(ص) نیز به تحصیل آن امر شده است« :يَا
أَي ُّ َها ال َّنب ُِّي ات َِّق َّ
اللَ» (احزاب)1/
گفتارنیک
اس
با مردم به نیکی ســخن بگويیدُ « :قولُوا ل ِل َّن ِ
ُح ْســ ًنا» (بقره )83/و با آنها به بهترین روش
مجادله کنید ،به آهســتگی و بــا نرمی گفتگو
نمايیدَ « .فق َ
ُول ل َ ُه َق ْو ًل ل َ ِّي ًنــا» (طه )44/حتی با
ستمکاری چون فرعون (طاغوت نامی زمان).
امانتدارباشید
امانتداری ،خطیر ،مشکل و مسئولیتآور است،
کمتر کسی زیر بار امانت میرود و خداوند متعال

میفرماید :ما امانت را به آسمانها و زمین و کوهها
عرضه داشــتیم ،همه از پذیرش آن سر باز زدند
و انســان ،بار امانت به دوش گرفت؛ «إِن َّا َع َرضْ َنا
ال َف َأب َ ْي َن أَ ْن
ض َوالْجِ َب ِ
الس َما َواتِ َوال ْْر ِ
الْ َمان َ َة َعلَى َّ
ان
ان إِن َّ ُه َك َ
يَ ْح ِملْ َن َها َوأَشْ َفق َْن ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْالِن َْس ُ
َظ ُلو ًما َج ُه ً
ول» (احزاب)72/
اکنون کــه امانتداری را بــه خاطر نادانــی و ...
پذیرفتی ،به خاطر ترس از خدا ،امانت را ادا کن.
ِن أَ َمان َ َت ُه
« َفإ ِْن أَم َِن ب َ ْعضُ ُك ْم ب َ ْعضً ا َفلْ ُي َؤ ِّد الَّذِي ا ْؤتُم َ
َّــق َّ
ــه» (بقــره )283/خداوند فرمان
اللَ َرب َّ ُ
َول ْ َيت ِ
میدهد شــما را که ،امانتها را به صاحبان آنها
بسپارید تا از آن نگهداری نمایند و خیانتی در آن
روا ندارند؛ این امانت ،تکلیف و مسئولیت است،
حکومت و فرمانروایی اســت ،خزانــهداری یا
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صندوق امانات است .هرچه باشد (صدق امانت
کند) باید به اهــل آن و امانتداران شایســته
سپرده شود« .إ ِ َّن َّ
اللَ يَ ْأ ُم ُر ُك ْم أَ ْن تُ َؤدُّوا الْ َمان َاتِ
إِلَى أَ ْهل ِ َها» (نســاء )58/حتی اگــر حرفی در
نشستیباشد!
وفای به عهد
به پیمانهای خویــش وفادار باشــید«.أَ ْو ُفوا
ب ِال ْ ُعقُودِ» (مائده )1/اگرچه این پیمان با هرکس
که میخواهد باشــد ،به راســتی که پیمانها
بازخواستمیشوند.
صبروشکیبایی
صبر یعنی بردباری و همیشــه با رشــد عقلی
همراه اســت .صبر ،امنیت در پرتو خداســت.
جزع و فزع ،ناامنی اســت ،بریدن از خداست و
امام علی(ع) میفرماید :صبر از ایمان اســت یا
اصب ِْر َص ْب ًرا
هر که صبر ندارد ،ایمان نــداردَ « .ف ْ
َجم ً
ِيل» (معارج )5/تعبیــر روزه به صبر هم از
َ
ّ
این روست ،چون ک ِ
ف نفس است و کسی نداند
و نشناسد تا اظهار نشود .خالص برای خداست.
آنچه پذیرفتنی اســت عمل خالص است .صبر
هرچه زیادتر باشــد ،پاداش آن بزرگتر است و
ســختترین بالها نزد پیامبران(ع) و ائمه(ع) و
اصب ِْر َك َما َص َب َر أُولُو ال ْ َع ْز ِم
سپس مؤمنان استَ « .ف ْ
م َِن ال ُّر ُس ِل» (احقاف )35/صبر بر سه گونه است:
صبر بر طاعت ،صبر بر گناه و صبر بر مصیبت.
فروتنباشید
بندگان خاص خدای رحمان ،آنهایی هستند
که روی زمین به تواضــع و فروتنی راه روندَ « .و
ض َه ْون ًا».
ون َعلَى ال ْْر ِ
ِين يَ ْمشُ َ
الر ْح َم ِن الَّذ َ
ع َِبا ُد َّ
فروتنی نعمتی اســت که هرگز مــورد طمع و
رشک حســودان قرار نمیگیرد و جز به رفعت
مقام و مرتبه برتر انســانی و اخالقی و شــأن
اجتماعینمیافزاید.
همفکریکنید
برای رسیدن به کمال و هدف متعالی و توفیق
یافتن در انجام امور ،مشورت كنيد ،از خودرأیی
بپرهیزید ،همهکس ،همهچیز نداند ،همسویی
در رســیدن به مقصود مشــترک ،پسند عقل
اســت ،تضمین توفیق و کمال و انجام بهتر هر
کاری است ،فرمان حق اســتَ « .وشَ ا ِو ْر ُه ْم فِي
الْ ْم ِر» (آل عمران)159/
استبداد رأی روا مدارید و در امور جاری زندگی،
برنامههــای سیاســی ،اقتصادی ،آموزشــی،
خانوادگی و  ...با هم ،همفکری كنيد و ســعی
کنید همه امورتان در نزد شــما به شورا باشد،

َ
ورى ب َ ْي َن ُه ْم» (شوری )38/و حضور
« َوأ ْم ُر ُه ْم شُ َ
مجالس شــورا ،قانونگذاریها ،نشستهای
علمی ،آموزشی ،تحقیقاتی و تصمیمگیری و...
در جامعههای روز دنیا نشان از اهمیت این اصل
اسالمی و اخالقی است.
پیشیگرفتندرنیکیها
هســتند کســانی که در هر کاری پیشقدم
میشــوند و از پیشآهنگان شمرده میشوند.
گروهی توان ،عالقــه ،زمینه ،انگیــزه ،هدف
و شــرایط پذیرش یــا اقــدام کاری را دارند
به محض دعــوت یــا فرمــان و  ،...آغازگر آن
میشــوند نخســتین گروندگان به اســام،
راهیان جهاد ،انفاقکنندگان ،بر پای دارندگان
نماز ،تحصیلکنندگان علم و دانش ،احیاگران
ارزشهای اسالمی ،گروههای همیاری و امداد
و نجات ،مصلحــان اجتماعــی ،انقالبیهای
عقیدتی ،مبــارزان سیاســی و  ...را میتوان از
پیشآهنگان قافلــه بشــریت در عرصههای
گوناگــون برشــمرد .این ســرعت گرفتن در
نیکیها و طاعــت خدا ،حاصــل برتری نفس
است.
و گروهی در کارهای نیک ،همیاری ،رفتارهای
پســندیده و  ...گــوی ســبقت را از همــگان
ون
میربایند و آنها از شایستگاناندَ «.ويُ َسا ِر ُع َ
ــراتِ َوأُولَئ َ
ين» (آل
الصال ِحِ َ
ِك م َ
ِــن َّ
فِي الْخَ ْي َ
عمران)114/
میانهروی
َّ
َ
َ
ِ
ِيل»
د
ص
ق
الل
ى
ل
ع
و
«
خداست
راه
راه میانه،
ُ
السب ِ
ََ
ْ َّ
(نحل )9/بر خداست که راه اعتدال را بنمایاند.
بعضی از راهها ناجور و ناراســت اســت ،از گام
نهادن در آنها دوری كنيد .میانهرو و انســان
معتدل به تعریف امام صادق(ع) کسی است که
خشم او را از حق خارج نسازد و خرسندی او را
به حوزه باطل نکشاند و خداوند انسانها را میانه
«ج َعلْ َنا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ًطا» (بقره)143/
رو آفرید؛ َ
اعتدال در اقتصاد یعنی بینیازی همیشــگی.
اعتدال در اخالق یعنی سالمت نفس از انحراف
و بیماريهای اخالقی ،روانــی و  . ...اعتدال در
دین ،توجه به باور خدایی و دین پایدار و کامل
است .اسالم ،صراط مستقیم است که پیامبر به
یاران خود نشــان داد که راه راست این است و
جز اين نيست.
پایداریکنید
برای رسیدن به هدف نهایی و مقصود خویش،
هرکس نیازمند به اســتقامت ،پایداری و عدم
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تزلزل روحی ـ روانی ،فکری و عقیدتی اســت.
باید با همه ناســازگاریها پیکار کرد تا هدف را
در آغوش کشــید .از این رو در راه کمال و مبارزه
با نفس و رســیدن به خیر مطلوب ،فرمان است
اســ َتق ِْم َك َمــا أُم ِْر َت»
که اســتقامت ورزید؛ « َف ْ
(هود ،112/شوری)15/
عفو(بخشایش)کنید
عفو به معنای بخشــودگی و از گناه کســی در
گذشتن و بخشایش آمده است .عفو ،جایی است
که به کســی بدی روا داشته ،حقی پایمال شده،
ستمی رفته ،زیانی وارد شده و  ...و میتواند مقابله
به مثل نمایــد ،قصاص کند ،دیــه بگیرد ،زیان
بزند ،حقش را بستاند ،پاسخ نامردیها را بدهد
و  ،...اما میگذرد ،میبخشاید و عفو میکند و این
کردار صاحب حق ،دارای پاداشی است فراوان و
بیحساب که خدا میداند؛ « َو َج َزا ُء َس ِّي َئ ٍة َس ِّي َئ ٌة
ِم ْث ُل َها َف َم ْن َعفَا َوأَ ْصلَ َح َف َأ ْج ُر ُه َعلَى َّ
ب
الل ِ إِن َّ ُه َل يُحِ ُّ
َّ
ِين»(شوری)40/
الظالِم َ
سزاســت اخالق خود را به رفتار و منش خدایی
آراســته کنیم و از بدیهای خلــق درگذریم تا
خالق مهربان نیز گناهان ما را ببخشایدَ «.ول ْ َي ْعفُوا
ون أَ ْن يَ ْغف َِر َّ ُ
الل ل َ ُك ْم» شــما
َول ْ َي ْصف َُحــوا أَ َل تُحِ ُّب َ
دوست ندارید که خدا شما را مورد آمرزش قرار
دهد؟! پس با عفو و بخشــایش رفتــار کنید و از
بدیهای دیگران به آسانی بگذرید و این فضیلتی
است نیکو و اخالقی است کریمه که خداوند بدان
اصف َْح إ ِ َّن َّ
اللَ
امر فرموده اســت؛ « َفا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
ِين»(مائده)13/
بال ْ ُم ْحسِ ن َ
يُحِ ُّ
نیکیکنید
نیکی و نیکوکاری از كماالت پســندیده اســت
که در اخالق اسالمی بدان اشارتها رفته است.
میخوانیــم« :إ ِ َّن َّ
ــان»
اللَ يَ ْأ ُم ُر ب ِال ْ َع ْد ِل َو ْالِ ْح َس ِ
(نحل )90/نیکی بیشــترین اثــر را در جذب و
تســخیر دلها و عاطفه و احساسات مردم دارد.
انسانها بنده نیکیاند ،حتی جانوران وحشی و
گزندگان و درندگان نیز رام احسان و نیکی بشر
شدهاند .نیکی ،کمندی اســت بر گردن که هر
موجودی را به سوی نیکوکار میکشاند و پاداش
نیکی ،همانا نیکی است.
عبرتبگیرید
دیده عبرتبیــن ،به ظرافتهــا ،پیچیدگیها،
تجربههــا ،ســنتها ،عاقبتهــا و  ...مینگرد،
جهان را کتاب حــق تعالی میبینــد .هر برگ
سبز را ،معرفت کردگار مییابد ،جهان هستی را
پرتوی از جمال و جالل حــق میداند ،به هر چه

دیدهعبرتبین،
بهظرافتها،
پیچیدگیها،
تجربهها،سنتها،
عاقبتها و ...
مینگرد ،جهان را
کتابحقتعالی
میبیند
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رهیافت
مینگــرد درس میگیرد ،بر بینش ،اندیشــه،
یقین و ایمانش میافزاید و این صفت برجسته
آن خردمندان ،ژرفاندیشــان و آزمودگان
از ِ
و خداترسان است؛ آنهایی که بصیرت دارند.
خداوند جهت ارتقای دقت ،تأمل و پند انسان
از رخدادهای جهان و سنتهای نیاکان ،دستور
به عبرتآموزی میدهد و پــس از بیان واقعه
هالکت کافران و نصرت خداونــد میفرماید:
عبرت بگیرید ای هوشیاران عالم « َفا ْع َتب ُِروا يَا
أُول ِي الْب ْ َصا ِر» (حشر)2/
سپاسگزارباشید
شکر و سپاس از صفتهای پسندیده و از صفات
برجسته خداوند ،پیامبران و بندگان شایسته و
پارسای اوستَ « .فإ َِّن َّ
ِيم» خداوند
اللَ شَ اك ٌِر َعل ٌ
بســیار آمرزنده ،بردبار ،دانا و سپاسگزار است.
از این رو همه بندگان را به دوری از ناسپاســی
واداشــته و فرمان بــه شــکرگزاری میدهد.
برای آراستن بشر به زینت شــکر ،به یادآوری
نعمتهــای گوناگــون میپردازد و فلســفه
بخشش ،بیان و آفرینش آنها را سپاسگزاری
معرفیمیکند:
ـ شما را مورد بخشایش خود قرار دادم تا شاید
شکرگزار باشید( .بقره)52/
ـ پس از مرگ شما را برانگیختم ،شاید سپاس
گزارید( .بقره)56/
ـ خدا را بزرگ دارید ،به آنچه که شما را هدایت
کرد و شاید شکر او کنید( .بقره)185/
ـ تقوای الهی را پیشه کنید شــاید سپاسگزار
گردید( .آل عمران)123/
ـ اراده کردیــم تــا شــما را پاکیزه ســازیم و
نعمتها را بر شما تمام گردانیم .شاید در مقام
شکرگزاری برآيید( .مائده)6/
امیدوارباشید
امید ،چــراغ فــراراه زندگی اســت .نومیدی،
خشکاندن نهال هستی اســت .امید است که
نطفهای به جــوان برومندی برســد ،نهال به
درختی تنومند ،نوآموزی به کرســی استادی
و  ،...امید اســت که به پیــروی از احکام خدا و
قبولی طاعات و پاداش نیــک میانجامد ،امید
به رحمت ،یاری و گشایش و نظارت حق است
که به زندگی رنگ جاذبــه میزند .نومیدی در
درگه او ،گناهی است نابخشــودنی (یعنی به
پوچی رسیدن ،به بنبست رسیدن) ،در حالی
که خدا هســت ،زندگی نیز هست و او همگان
را بســنده خواهد بود و باید با دست امیدواری
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روابطخویشاوندیبرپایةاحتراموتعهد
حجتاالسالموالمسلمیناحمدحسینشریفی
استادمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی(ره)

درب رحمتش را کوفت ،چون مواللی متقیان.
امیدواری در قاموس زندگی هدفمند ،به عنوان
معیار ارزش و سنجش مطرح میشود .امید ،نه
برای تخدیر اذهان اســت ،بلکه نیروی حرکت
است برای فردایی بهتر .کسی که امیدوار دیدار
حق اســت باید به کارهای شایســته بپردازد.
ان يَ ْر ُجو لِقَا َء َرب ِّ ِه َفلْ َي ْع َم ْل َع َم ًل َصال ًِحا».
« َف َم ْن َك َ
پرهیزازسخنباطل(بیهوده)
لغو به معنای بیهوده ،فایده آنچه که به حساب
و شــمار نیاید و بــه معنی خطــا و باطل آمده
است ،ســخن باید ســنجیده ،پخته و از روی
نیت و اندیشه باشــد .پند و مصلحتی به دنبال
داشته باشد .ســخن بايد جدی و استوار باشد
و به دور از هرگونه تهمــت ،افترا ،غیبت ،دروغ،
گناه ،عیبجویی ،سوگند دروغ و ناسزا ،شوخی
و هتک حرمت و  . ...نباید بــه هزل ،هجو و لغو
سخن گفت ،حتی نباید آنها را شنید .کسانی

که دارای شــخصیت ســالم و منش انســانی
هستند ،به هنگام برخورد به حرف یا کار لغو ،از
آن بزرگوارانه میگذرند .کیان خود را به شنیدن
یا نگریســتن لغو فدا نمیکننــد و از موضع آن
هم میگریزنــد و در ویژگــی ایمانآورندگان
میخوانیم که آنها به هنگام شنیدن سخن لغو،
روی میگردانند؛ « َوإ ِ َذا َس ِم ُعوا اللَّ ْغ َو أَ ْع َرضُ وا َع ْن ُه»
(قصص )55/بلکه همیشــه از لغو اعراض دارند؛
ون» (مؤمنون)3/
« َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِرضُ َ
در گفتار و کردار بهشتیان نیز ،هرگز سخنی به
لغو شنیده نمیشود؛ َ
ون فِي َها ل َ ْغ ًوا»
ــم ُع َ
«ل يَ ْس َ
(مریم .)62/سخن لغو ،همیشــه همراه دروغ و
گناه در این چند آیه آمده و نشان میدهد سخن
بیهوده و گزاف ،یا خود این ویژگیها را دارد و یا
زمینهساز دروغ و گناه است؛ َ
ون فِي َها
«ل يَ ْس َم ُع َ
ِيما» (واقعهَ ،)25/
«ل لَغْــ ٌو فِي َها َو َل
لَغْــ ًوا َو َل ت َْأث ً
ِيم» (طور)23/
ت َْأث ٌ
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قرآن کریم چون کتاب هدایت انسانهاســت،
برای همه ابعاد رفتاری انســان ـ چه در ســطح
فردی و چه در ســطح اجتماعی ـ دستورالعمل
دارد .بخشی از رفتارهای انسان در قبال دیگران
تعریف میشود که از آن به رفتارهای اجتماعی
تعبير شده است .بخش محدودی از این رفتارها
در تعامل با آشنایان ،خويشــان و والدین است.
دستورات قرآن و روایات در این ارتباط به صورت
اجمالی بررسی میشود.
یکی از شیوههای بسیار مثبت زندگی مسلمانان،
خصوصــاً ایرانیها ،اهتمــام به صلــه ارحام و
ارتباطات خویشــاوندی اســت .اســام تأکید
ویژهای بر این مسئله دارد و حفظ ارتباط و روابط
خویشــاوندی را از واجبات به شــمار میآورد و
قطع این ارتباط را گناهی بــزرگ و از موجبات
دوری از رحمت الهی میداند.
ِين
قرآن کریم در این بــاره میفرمایــدَ « :والَّذ َ
ون َع ْه َد َّ
الل ِ م ِْن ب َ ْع ِ
ون َما
ــد مِيثَاقِ ِه َو يَق َْط ُع َ
يَ ْنقُضُ َ
أَ َم َر َّ ُ
ض أُولَئ َ
ِك
ون فِي ال ْْر ِ
وص َل َو يُفْسِ ُد َ
الل ب ِ ِه أَ ْن يُ َ
َ
ُ
ل َ ُه ُم اللَّ ْع َنة َول ُه ْم ُسو ُء الدَّا ِر :آنها که عهد الهی را
پس از محکم کردن میشکنند و پیوندهایی را
که خدا دستور به برقراری آن داده قطع میکنند
و در روی زمین فساد مینمایند ،برای آنهاست
لعنت (و دوری از رحمت الهی) و مجازات سرای
آخرت( ».رعد)25/
البته منظــور از ارتباط با خویشــاوندان صرفاً
ارتباط چهرهای و رفت و آمدهای صوری نیست،
بلکــه منظور کمک کــردن به خویشــاوندان،
گشــودن گره از کارهایشــان ،نیکی کردن به
آنها و همدردی و همدلی با آنهاســت .صله
ارحام از نگاه اســام طیف بســیار گستردهای
از روابط خویشاوندان را شــامل میشود .همه
رفتارهایی که موجب تحکیم روابط خانوادگی و
خویشاوندی شوند ،در این مقوله جای میگیرند.
آثار و بــرکات فراوانی در روایات مــا برای صله

ارحام بیان شده است .از میان حجم انبوهی از
روایات اسالمی در این زمینه به چند مورد اشاره
میکنیم:
پیامبــر اکــرم(ص) میفرمایــد« :ا َِّن ا َ ْع َج َل
ــم :کار خیری که زودتر از
الرحِ ِ
الْخَ ي ِر ثَوابا صِ لَ ُة َّ
هر چیزی پــاداش آن دریافت میشــود ،صله
ارحام اســت 1».امام صادق هم میفرمایند« :با
خویشاوندان خود ارتباط داشته باش ،حتی اگر
با جرعهای آب باشد؛ برترین چیزی که میتوان
با آن صله ارحام به جــا آورد ،خودداری از آزار و
اذیت خویشاوندان اســت و صله ارحام موجب
طول عمر شــده و محبت میان خویشــاوندان
را افزایــش میدهد 2».همچنیــن در احادیث
دیگری میفرمایند« :به درستی که صله ارحام
و انجام کار نیک ،حساب را آسان کرده و انسان
را از گناهان بازمیدارد ،پس با خویشاوندان خود
ارتباط داشــته باشــید و به برادران خود نیکی
کنید؛ حتی اگر با خوب ســام کردن و پاسخ
سالم دادن باشــد 3».یا میفرمایند« :ارتباط با
خویشــاوندان ،کارها را پاک ،امــوال را فراوان،
حساب را آســان ،بالها را دفع و روزی را فراوان
4
میکند».
به همین دلیل در زندگی روزمــره مردم ایران
و مــراودات و فعالیتهــای اجتماعــی آنها
میتوان نمودها و مظاهــر فراوانی از این ارزش
اخالقی مشــاهده کرد :خداحافظی با اقوام در
هنگام مســافرت به ویژه ســفرهای زیارتی و
حاللیتطلبــی از آنها ،ولیمــه دادن به اقوام
و آشنایان در مناســبتهای مختلف ،مث ً
ال به
مناسبت بازگشــت از ســفر زیارتی ،خریدن
خانه ،عروســی ،تولد بچه ،ختنه فرزندان پسر،
جشن تکلیف برای فرزندان دختر و امثال آن از
نمونههای ارزشمند پیوندهای خویشاوندی در
سبک زندگی ایرانیان است.
افزون بر این ،عیادت از بیماران یا شــرکت در
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تشــییع جنازه دوستان و آشــنایان ،شرکت در
مراسم ختم آنها ،تســلی دادن به بازماندگان و
همکاری و همدردی با آنهــا از دیگر نمودهای
این ارزش اخالقی اســت .دید و بازدیدهایی که
به مناسبتهای مختلف مثل اعیاد و جشنهای
ائمه اطهار(ع) همچون عید قربــان ،عید غدیر،
اعیاد شعبانیه ،یا ســنت خوب افطاری دادن در
برخی از مناطق کشــور در شبهای ماه مبارک
رمضان از دیگر مصادیق مســئله ارحام و روابط
خویشاوندی ایرانیان است .همچنین ارتباطات
خویشــاوندیای که در مناسبتها و جشنهای
ملی مثل شب یلدا و عید نوروز مشاهده میشود،
همگی از مصادیق برجسته این ارزش اسالمی و
ایرانی در فرهنگ عمومی ملت ماســت .در شب
یلدا به عنوان طوالنیترین شــب سال ،معموالً
اقوام و آشــنایان در خانه بــزرگ طایفه جمع
میشــوند و تا پاسی از شب را با شــادی و سرور
و گفتگوهای شــادیآفرین ســپری میکنند.
عموم مردم ســعی میکنند مراســم عید نوروز
را در کنار اقوام و آشــنایان خود ،بهویژه والدین،
بزرگان و سالخوردگان از اقوام سپری کنند .هر
چند متأســفانه در اثر فرهنگســازی ناشیانه،
در ســالهای اخیر رســانههای مختلف سعی
میکنند ،به جای دعوت بــه صله ارحام ،مردم را
به مسافرتهای تفریحی تشویق کنند!
یکی دیگر از نقاط قوت و برجسته فرهنگ عمومی
مسلمانانوازمحاسنسبکزندگیایرانیان،احترام
بهوالدینوجایگاهپدریومادرینزدفرزنداناست.
رابطه فرزند با پدر و مــادر مهمترین نوع رابطهای
استکهدوانسانمیتوانندبایکدیگرداشتهباشند.
والدین،ازعللوجودیفرزندبهشمارمیآیند.فرزند
وابســتگی وجودی به والدین خود دارد .این رابطه
یک سویه اســت؛ زیرا فرزند هرگز نمیتواند علت
وجودی پدر و مادر خود باشــد .وجــود پدر و مادر
وابستهبهوجودفرزندنیست.بههمیندلیلحقوق
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در نظام ارزشي اسالم ،احترام انسان به پدر و مادر ،صرفاً مربوط به والدین مؤمن و مسلمان
نیست ،حتی اگر والدین کسی کافر و یا مشرک باشــند ،باز هم رفتار فرزند مسلمان باید با
آنها رفتاری نیکوکارانه باشد

والدین بر فرزند به مراتب بیشتر از حقوق فرزند بر
والدین است .در نتیجه ،مسئولیتهای او در قبال
پدر و مادر قابل مقایسه با مسئولیت والدین در برابر
اونیست.درقرآنکریمنیزهموارهازاحساسفرزند
نسبتبهوالدینسخنگفتهشدهاستونهبرخورد
عادالنه با آنها ،زیرا اصوالً در ارتباط فرزند با والدین
امکان برخورد عادالنه وجــود ندارد .عدالت اقتضا
میکند به همان اندازه که والدین بر ما حق دارند ما
هم آن را جبران کنیم .در حالی که هرگز نمیتوان
حق هستیبخشــی آنها را جبران كردَ « :وا ْع ُب ُدوا
َّ
اللَ َو َل تُشْ ِر ُكوا ب ِ ِه شَ ْيئًا َوب ِال ْ َوال َِديْ ِن إ ِ ْح َسان ًا :و خدا را
بپرستیدوهیچچیزراهمتایاوقرارندهیدوبهپدر
ومادرنیکیکنید(».نساء)36/
« ُق ْل تَ َعال َ ْوا أَت ُْل َما َح َّر َم َرب ُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَ َّل تُشْ ِ
ــر ُكوا
ب ِ ِه شَ ْيئًا َوب ِال ْ َوال َِديْ ِن إ ِ ْح َســان ًا :بگو بیايید آنچه را
پروردگارتان بر شــما حرام کرده است برایتان
بخوانم :اینکه چیزی را همتای خدا قرار ندهید
و به پدر و مادر خود نیکی کنید( ».انعام)151/
« َو َقضَ ى َرب ُّ َ
ك أَ َّل تَ ْع ُب ُــدوا إ ِ َّل إِيَّــا ُه َو ب ِال ْ َوال َِديْ ِن
إ ِ ْح َسان ًا إ ِ َّما يَ ْب ُلغ ََّن ِع ْن َد َ
ك الْك َِب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك َِل ُه َما
َف َل تَق ُْل ل َ ُه َمــا أُ ٍّف َو َل تَ ْن َه ْر ُه َما َو ُق ْ
ــل ل َ ُه َما َق ْو ًل
يما* َواخْ ف ْ
الر ْح َم ِة َو
ِن
ِض ل َ ُه َما َج َن َ
َك ِر ً
ــاح ال ُّذ ِّل م َ َّ
َ
ِيرا :و پروردگارت
غ
ص
ِي
ن
ا
ي
ب
ر
ا
م
ك
ا
م
ه
م
ح
ار
ب
ُ
ِّ
ُق ْل َر ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
َ ً
فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی
کنید .هرگاه یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به سن
پیری رسند ،کمترین اهانتی به آنها روا مدار و
بر آنها فریاد مزن و گفتار (لطیف و ســنجیده)
و بزرگوارانه به آنها بگو و پر و بال تواضع خویش
را از روی محبت و لطف ،در برابر آنها فرود آر و
بگو پروردگارا! همانگونه که آنها مرا در کودکی
تربیت کردند ،مشــمول رحمتشــان قرار ده».
(اسراء 23 /و )24
از این نــوع آیــات ،رویه قــرآن بــه خوبی به
دست میآید؛ احســان به پدر و مادر در ردیف
64

خداپرســتی و شــرکگریزی ذکر میشــود.
پدر و مادر در اســام از چنان جایــگاه باالیی
برخوردارند که نگاه کردن به آنها عبادت است.
امام صادق(ع) میفرمایند« :النظر الی الوالدین
عبادة» 5البتــه از نگاه قرآن کریم ،احســان به
مادر و تکریم او در مقایســه با پدر ،از اهمیت و
جایگاه ویژهتری برخوردار است .به همین دلیل
در برخی از آیات زحمات طاقتفرسای مادر را
ان
مورد توجه قرار داده اســتَ « :و َو َّص ْي َنا ْالِن َْس َ
ب ِ َوال َِديْ ِه َح َملَ ْت ُه أُ ُّمــ ُه َو ْه ًنا َعلَى َو ْه ٍن َو ف َِصال ُ ُه فِي
َعا َم ْي ِن أَ ِن اشْ ُك ْر ل ِي َو ل ِ َوال َِديْ َ
ير :و ما
ك إِل َ َّي ال ْ َمصِ ُ
به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم،
مــادرش او را با ناتوانی روزافــزون حمل کرد و
دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان مییابد
(آری به او توصیه کردیم) کــه برای من و برای
پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت (همه
شما) به سوی من است( ».لقمان)14/
امام ســجاد(ع) در حدیثی نقــل میکند که
«شخصی نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و عرض کرد:
ای پیامبر خدا! هیچ عمل زشتی نیست که من
انجام نداده باشــم .آیا راهی برای توبه دارم؟ آن
حضرت فرمود :آیا کســی از پدر و مادرت زنده
اســت؟ عرض کرد :بله! پدرم زنده است .پیامبر
فرمود :پس برو و بــه او نیکی کن .وقتی آن مرد
رفت ،پیامبر فرمــود :ای کاش مــادرش زنده
6
میبود».
البته روشن است که احسان به والدین ،در نظام
اخالقی اسالمی ،ارزش مطلق و غیرقابل تغییر
ندارد .به همین دلیل اگر خواســته والدین در
تعارض با خواسته الهی باشد ،نباید به آن گوش
داد ،البتــه این به معنای برخــورد غیراخالقی
با آنها نیســت .به همین دلیل قــرآن کریم
ــان ب ِ َوال َِديْ ِه ُح ْس ًنا َو
میفرمایدَ « :و َو َّص ْي َنا ْالِن َْس َ
س لَ َ
اك لِتُشْ ِر َ
إ ِ ْن َجا َه َد َ
ك ب ِ ِه ِعلْ ٌم َف َل
ك ب ِي َما ل َ ْي َ

ون:
تُطِ ْع ُه َما إِل َ َّي َم ْرجِ ُع ُك ْم َف ُأن َ ِّب ُئ ُك ْم ب َِما ُك ْنت ُْم تَ ْع َم ُل َ
ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادر نیکی
کند و اگر آن دو (مشرک باشند و) تالش کنند
که برای من همتایی قائل شوی که از آن آگاهی
نداری ،از آنها پیروی مکن .بازگشــت شما به
سوی من است و شما را از آنچه انجام میدادید
با خبر خواهم ساخت( ».عنکبوت)8/
در نظام ارزشي اســام ،احترام انسان به پدر و
مادر ،صرفاً مربوط به والدین مؤمن و مســلمان
نیست ،حتی اگر والدین کسی کافر و یا مشرک
باشند ،باز هم رفتار فرزند مسلمان باید با آنها
رفتاری نیکوکارانه باشــد .امام صــادق(ع) به
کســی که به آن حضرت عرض کرد :پدر و مادر
من از مخالفان اهل بیتاند ،فرمود« :با آنها به
نیکویی رفتار کن 7».امــام باقر(ع) نیز فرمودند:
«سه چیز اســت که خداوند به هیچکس اجازه
تخطی از آنها را نداده است :بازگرداندن امانت
به فرد نیکوکار یا ستمکار؛ وفای به پیمان نسبت
به نیکوکار یا ســتمکار و نیکویی به پدر و مادر،
نیکوکار باشند یا ستمکار».
بر این اســاس اســت که در فرهنگ عمومی ما
ایرانیان ،احترام والدین جایگاه بسیار واالیی دارد.
بسیاری از فرزندان در برابر پدر و مادر ،برای خود
هیچ اختیاری قائل نیســتند .به عنوان مثال در
هنگام خواستگاری و پاسخ مثبت یا منفی دادن
به خواستگار ،نظر پدر و مادر نقش اصلی را ایفا
میکند .بــه هنگام انتخاب رشــته تحصیلی یا
محل زندگی و حتی نوع شــغل ،رأی و خواست
والدیــن نقش اساســی دارد .حتــی احترام به
والدین و نقش آنها در زندگی فرزندان تا جایی
اســت که گاهی حالت افراطی پیــدا میکند،
به گونــهای که یک فرزند به احتــرام والدینش
در برابر دخالتهای بیجــای آنها در زندگی
زناشــویی منفعالنه برخــورد میکند و همین
مسئله ممکن اســت به فروپاشی خانواده فرزند
بیانجامد .تا جایی که یکی از دالیل عمده طالق
در کشور ما ،دخالت والدین یا تأثیرپذیری شدید
فرزندان از والدین دانسته شده است .

گفتگو
البته روشن است
که احسان به
والدین ،در نظام
اخالقی اسالمی،
ارزش مطلق و
غیرقابل تغییر
ندارد .به همین
دلیل اگر خواسته
والدین در تعارض
با خواسته الهی
باشد ،نباید به آن
گوش داد ،البته این
به معنای برخورد
غیراخالقی با آنها
نیست

 . 1الکافی ،ج  ،2باب صله الرحم ،حدیث  ،15ص .152
 . 2همان ،حدیث  ،9ص .151
 . 3همان ،حدیث  ،31ص .157
 . 4همان ،حدیث 33
 . 5همان ،ج  ،4ص .240
 . 6موسوعه احادیث اهل بیت ،هادی النجفی ،ج  ،12ص  ،110حدیث15015
 . 7الکافی ،ج ،2ص .162
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رفتار فردی و گروهی در قرآن در گفتگو با استاد دانشگاه بوعلی سینا

انسان ضعیف
عقل ضعیف،
ِ
ِ
سیدحسینامامی

اخالق اجتماعی عبارت اســت از کلیه رفتارهای اختیــاری فرد در مقابل
دیگران .چون انســان موجودى اســت اجتماعى ،تنها در ســایه اجتماع
مىتواند به اهداف واالى خود دست یابد ،مشــکالت خود را مرتفع کند و
به سعادت مطلوب و سریعتر به سعادت برسد .قرآن کتاب هدایت در همه
ابعادی است که انسان در آنها نیازمند نور الهی است و نیاز به هدایت باری
ینماید ،اما نسبت میان
در عصر حاضر و در خصوص اخالقْ امری بدیهی م 
اخالق و قرآن چیســت؟ پیامبر(ص) چگونه با وحی ،جامعه جاهلی را به
جامعه متمدن تبدیل کرد .در گفتگو با دکتر کرم سیاوشی ،دانشیار گروه
الهیات دانشگاه بوعلی سینا ،به بررسی این موضوع پرداختیم که اکنون متن
آن پیش روی شماست.
* جامعه عرب جاهلی دارای رسوم و آداب ناپسندی بودند ،اگرچه
قرآن برخی از رسوم آنها را تأیید کرده ،اما بیشتر آنها ناپسند
بوده و رد شدهاند .راهکار و مهندســی قرآن برای ارتقای سطح
رفتار در جامعه اسالمی چیست؟
قرآن کریم کتاب اندیشه ،بینش و خردورزی اســت .بیشترین رهنمود و
هدایتگری قرآن در اصالح اندیشههای نادرست و آفرینش فهم و بینش
صحیح و اســتوار درباره باورهاســت .ناگفته پیداســت که با شکلگیری
اندیشــه درســت و ژرف در ذهن و ضمیر هر فرد ،کردار و کنش متناسب
با آن نیز در بیرون رخ مینهد .بدینســان باید گفت مهندســی فرهنگی
قرآن ژرف ،استوار و جامع است .البته شرط بهره مندی از این برنامه کامل
و ویژگیهای شــگفت قرآنی ،دل دادن به پیام آن ،همراه شــدن با آهنگ
گوشنواز آیات و عبــارات آن و دل دادن به نوای خوش معارف آن اســت.
صرف عالقهمندی سطحی و پیروی شــکلی بدون آگاهی راست و درست
از آموزههای انسانساز قرآن ،راه به جایی نمیبرد .چنانکه در همین راستا
قرآن میفرماید« :يَ ْهدي ب ِ ِه َّ ُ
السال ِمَ ،و يُخْ ِر ُج ُه ْم م َِن
الل َم ِن ات ََّب َع ِرضْ وان َ ُه ُس ُب َل َّ
ُّ
َقيم :خداوند به واسطه
الظ ُلماتِ إِلَى النُّو ِر بِإِ ْذنِهَِ ،و يَ ْهدي ِه ْم إِلى صِ راطٍ ُم ْست ٍ
قرآن کریم هركس را كه از پى خشنودى او رود به راههاى سالمت هدايت
كند و آنان را از تاريكىهاى (جهل و گناه و )...بيرون آورد و به عالم نور داخل

گرداند و آنها را به راه راست و درست رهبرى نماید( ».مائده)16 /
در هر صورت این راهکار متین مشتمل بر دو بخش است:
 .1آگاهیبخشی نسبت به باورهای خسارتبار و موهوم
 .2معرفی كردن باورهای درست و استوار
چه ،مهندســی قرآن در قالب «بیان» و «تبلیغ» شکل گرفته است (بیان
للناس .بَلِّغ) .برخی از شخصیتهای صدر اسالم اگر به مراتب واال و باالیی از
کمال دست یافتند ،جز با تبعیت و آویزة گوش قرار دادن برنامههای قرآن
نبوده است .دیگران اگر ره به بیراهه بردند ،جز به خاطر ارتداد از راه قرآن به
آن مسیر هراسناک و دهشتناک رهنمون نشدند .چه زیبا و رسا قرآن در این
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دیدگاه
ض َّ
الظال ُِم َعلى يَ َديْ ِه يَق ُ
باره میفرمایدَ « :و يَ ْو َم يَ َع ُّ
ُول يا ل َ ْي َتنِي اتَّخَ ْذ ُت َم َع
يال*يا َويْلَتى ل َ ْي َتنِي ل َ ْم أَتَّخِ ْذ ُفالناً خَ ل ِ ً
ول َس ِب ً
يال* لَق َْد أَضَ لَّنِي َع ِن ال ِّذ ْك ِر
الر ُس ِ
َّ
ً
ْ
َ
الر ُس ُ
ُ
خَ
الشَّ
ول يا َر ِّب إ ِ َّن
قال
و
*
ال
و
ذ
ْســان
ن
ِل
ل
طان
ي
كان
و
ِي
ن
ء
جا
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ب َ ْع َد إ ِ ْذ َ َ
َّ
ْ
َق ْومِي اتَّخَ ُذوا َ
آن َم ْه ُجوراً :و روزى كه ستمكار دو دست خویش به
هذا الْق ُْر َ
دندان گزد و گويد :اي كاش راه خویش را با رسول خدا پيش گرفته بودم!
اى واى بر من! كاش فالن کس را دوست نگرفته بودم.به تحقيق مرا گمراه
گردانيد پس از آنكه قرآن بر من آمد .به درستی که شيطان انسان را خوار
و خفیف میسازد و (در آن روز) پیامبر گويد :اى پروردگار من! همانا قوم
من اين قرآن را واگذاشته و منزوی نمودند!» (فرقان)30-27/
مشکل رفتاری امروز افراد و اجتماعات در بین امت اسالمی نیز به همین
امر مهم باز میگردد .گاه بیخبری و ناآگاهــی از آموزههای متین دین
مبین و گاه با وجود آگاهی ،قدم برنداشتن بر مسیر مستقیم آن آموزهها،
بحران رســواکننده و زیانباری را رقم زده است .دو معارفه قرآنی از فرد و
جامعه بیعمل گذشته نسبت به دستورات دینی باید پیوسته آویزه گوش
آحاد امت اسالم باشد؛یکی درباره فرد سوءاستفادهکننده از معارف دینی و
دیگری درباره جامعه بیعمل نسبت به معارف آسمانی .بنگرید:
كان م َِن
طان َف َ
« َو ات ُْل َعلَ ْي ِه ْم ن ََب َأ الَّذِي آت َْينا ُه آيات ِنا َفان َْسلَخَ ِم ْنها َف َأت َْب َع ُه الشَّ ْي ُ
ض َو ات ََّب َع َهوا ُه َف َم َث ُل ُه
ين * َو ل َ ْو شِ ئْنا ل َ َر َف ْعنا ُه ب ِها َو ل ِك َّن ُه أَخْ لَ َد إِلَى ال ْْر ِ
الْغا ِو َ
ِين
َك َمث َِل ال ْ َكلْ ِ
ب إ ِ ْن ت َْحم ِْل َعلَ ْي ِه يَلْ َه ْث أَ ْو تَت ُْر ْك ُه يَلْ َه ْث ذل َِك َمث َُل ال ْ َق ْو ِم الَّذ َ
ون( :ای پیامبر) بخوان بر آنها
َك َّذبُوا ب ِآيات ِنا َفا ْق ُص ِ
ص ل َ َعلَّ ُه ْم يَ َت َف َّك ُر َ
ص الْق ََص َ
خبر آن کس را که به او آيات خود را دادیم لکن از آنها بیرون جست پس
شيطان او را دنبال نمود و او از گمراهان گردیدو اگر ميخواستيم هر آينه
او را با آن آیــات برترى ميداديم ولى او به ســوى زمين(= مادیات) میل
نمود و پیرو هوای نفس خود شــد لذا َمثل او َمثل آن سگی است كه اگر
بر او یورش آوری زبان از دهان بیــرون آورد و اگر رهايش کنی نیز زبان از
دهان درآورد! و اين مثل گروهى است كه آیات ما تكذيب نمودند .پس این
داستانها را برای مردم (= امت اسالم) نقل كن باشد كه آنها بیاندیشند و
عبرت گیرند( ».اعراف)176-175/
ذين ُح ِّم ُلوا ال َّت ْورات ثُ َّم ل َ ْم يَ ْح ِم ُلوها َك َمث َِل الْحِ ما ِر يَ ْحم ُِل أَ ْســفارا ً
« َمث َُل ال َّ َ
ذيــن َك َّذبُوا ب ِآياتِ َّ
الل ِ َو َّ ُ
ــدي ال ْ َق ْو َم َّ
ْس َمث َُل ال ْ َق ْو ِم ال َّ
الل ال يَ ْه ِ
ِمين:
الظال َ
َ
بِئ َ
وصف حال آنان كه کتاب آسمانی تورات را پذیرفتند لکن خالف آن عمل
نمودند در َمثل به االغى میماند كه بار كتابها بر پشــت خود میكشد
(لکن از آن هيچ نفهمد و بهرهای نمیبرد) .آرى چه بد َمثلی اســت َمثل
قومى كه آيات خــدا را تكذيب كردند و خدا هرگز ســتمكاران را (به راه
سعادت) رهبرى نخواهد كرد(».جمعه)5/
* یکی از روشهای قرآن ،تغییر تدریجی رسوم و آداب جاهلی
بوده اســت .نزول تدریجی آیات در موضوعات مختلف چگونه
باعث از بین رفتن رسوم جاهلی و استقرار احکام الهی در جامعه
شد؟
بیان تدریجی و ارائه گام به گام ،ویژگی قطعــی هر برنامه تعالیبخش و
بالنده اســت؛ لذا قرآن هم از آن مستثنا نیســت .به صورت طبیعی دین
اسالم در قالب وحی قرآنی و بیانی در طول مدت حدود  23سال از طریق
پیامبر(ص) بر مردم عرضه شده است.
هر دو برنامه تخریبی و تصحیحی قرآن در قالب روش تدریج و اســتمرار
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پیشرفت نموده و ســودمند واقع شده اســت؛ هم تخریب بنیانهای
شیطانی و شرکآلود و هم اصالح و آفرینش بنیادهای استوار باورهای
تعالیبخش و برکشــنده .گو اینکه شــخص پیامبــر(ص) نیز از این
حرکت تدریجی بهرهها برده استَ « :و َ
ذين َكف َُروا ل َ ْو ال نُز َِّل َعلَ ْي ِه
قال ال َّ َ
ك َو َرتَّلْنا ُه ت َْرت ً
آن ُج ْملَ ًة واحِ َد ًة ؟ َكذل َِك ل ِ ُن َث ِّب َت ب ِ ِه ُفؤا َد َ
يال :كافران به
الْق ُْر ُ
اعتراض گفتند :چرا اين قرآن (اگر از جانب خداست) به یک باره و يك جا
بر پیامبر نازل نمیشود؟ ما آن را اينچنين به تدریج فرستاديم تا تو را به
آيات آن دل آرام كنيم و اطمينان قلب بخشــيم و بدين سبب آيات آن را
مرتب و به آهستگى برخوانديم( ».فرقان)32/
* مهمترین رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمان نمونه چیست؟
هر آنچه در قرآن به عنوان رفتار و کردار نیکو معرفی شــده و گاه افراد و
گروههایی واجد آنها معرفی شــدهاند ،از ویژگیهای مسلمانان نمونه
است ،هرچند این امر نسبی است .کســانی در اوج قرار دارند و چیزی از
رفتارهای شایسته را فرو نمینهند ،اینان اهل بیت(ع) راستین پیامبرند
که در صدر مؤمنان و مقام پیشــتازی را با فاصله بلندی نسبت به دیگر
آن خود نمودهانــد .البته دیگرانی چون ســلمانها ،مقدادها،
نیکان از ِ
ابوذرها ،عمارها و ...نیز در این مسیر قدم بر میداشتهاند.
در هر صورت میتوان مدعی شد که عبادت خالصانه ،انس با قرآن ،تبعیت
تمام عیار از شخص پیامبر(ص) در زمان حیات و از سیره ایشان در هنگام
ممات آن حضرت ،صداقت در گفتار و کردار ،ســودمندی برای جامعه،
بیآزاری ،پرتالشی ،دیر خشمی ،گذشت و رفتار کریمانه و بردباری نسبت
به ضعیفان و ...از مهمترین رفتارهای مسلمان نمونه است.
* معیارها و مالکهای رفتار فردی و اجتماعی چیســت و چه
تأثیری بر رفتار اجتماعی دارد؟
سه معیار اصلی و اساسی وجود دارد :یکی آموزههای قرآن ،دیگری سنت
و سیره صالحان از جمله پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و سوم ،ره سپردن در
مسیر خرد ناب و تابناک .در پرتو الگو قرار گرفتن این سه مالک و افراد و
گروههای حرکتکننده بر اســاس آنها ،رفتار فردی و اجتماعی جامعه
اسالمی بسامان و بهین خواهد شد.
* رفتار امروز ما ایرانیها ـ چه در ســطح فردی و چه در سطح
اجتماعی ـ با رفتار الگو ،نمونه و ایدهآل چه تفاوتهایی دارد؟
مردم ایران هرچند در مجموع کارنامه ضعیفی ندارند و در مقاطعی بسیار
خوش درخشیدهاند ،لکن غلبه احساسات و عاطفه بر آنها آسیبهایی را
جهت حرکت پرشتاب و جهادی وارد نموده که این خود کاستی بزرگی
است و مانع درخشــش کامل این مملکت و مردم شده است .عاطفه یک
بال پرواز است ،بال دیگر خردورزی اســت و گام دیگر حرکت و رفتار بر
مبنای عاطفه پاک و خرد ناب اســت .درباره تمســک به خرد و تالش بر
مبنای تعالیم قرآن ،کاستی بسیاری وجود دارد که الزم است راهنمایان
دینی و آگاهان نســبت به معارف دینی با اندرز و هشدار مستمر و تبیین
درست معارف قرآنی به جبران بپردازند و مسیر متین و روشن مسلمانی
و محبت راستین را در پیش پای آنان قرار دهند؛ چنانکه اندرز قرآن نیز
ون َّ
ي يُ ْحب ِْب ُك ُم َّ ُ
الل َو يَ ْغف ِْر ل َ ُك ْم
اللََ ،فاتَّ ِب ُعون 
همین استُ « :ق ْل إ ِ ْن ُك ْنت ُْم تُحِ ُّب َ
ُذن ُوب َ ُك ْم َو َّ ُ
حيم :اى پيامبر به امت خود بگو اگر به راستی خداوند را
ُور َر ٌ
الل َغف ٌ
دوستداريد ،مرا پيروى كنيد تا خدا نیز شما را دوست داشته باشد و گناهان
شماراببخشد،کهخداآمرزندهومهرباناست(».آلعمران)31/
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گاهبیخبری
و ناآگاهی از
آموزههایمتین
دین مبین و گاه
با وجود آگاهی،
قدمبرنداشتنبر
مسیرمستقیمآن
آموزهها،بحران
رسواکنندهو
زیانباری را رقم
زده است

استواران در علم
مرجعیت اهل بیت(ع) و روایات ایشان در تفسیر قرآن کریم از منظر عالمه طباطبایی
حجتاالسالممحمدحسنوکیلی

اگر قرآن کریم در داللت خود تام و کامل اســت ،پس نقش اهل بیت(ع) و
روایات ایشان در تفسیر قرآن کریم چیست؟ این سؤال مهمی است که در
این نوشتار آن را از منظر عالمه طباطبایی بررسی میکنیم.
ابتدا باید دانســت که از نگاه عالمه طباطبایی ،رسول خدا(ص) و عترت آن
حضرت ،در همه امور اعم از تفســیر قرآن و غیر آن ،حجــت بوده و در این
مسائل بین تفسیر متشابهات و تفسیر غیرمتشابهات تفاوتی نیست .ایشان
در ذیل آیه شــریفه « َوأَن ْ َزل ْ َنا إِل َ ْي َ
اس َما نُز َِّل إِل َ ْي ِه ْم َول َ َعلَّ ُه ْم
ك ال ِّذ ْك َر لِت َُب ِّي َن ل ِل َّن ِ
ون»(نحل )44/میفرماید :این آیه داللت دارد بر حجیت قول رسول
يَ َت َف َّك ُر َ
خدا(ص) در بیان آیات قرآن و تفسیر آن ،چه آن آیاتی که نسبت به مدلول
خود صراحت دارند ،چه آنهایی که ظهور دارند ،چه آنهایی که متشابهند
و چه آنهایی که مربوط به اسرار الهی هستند.
بیان و تفسیر رســول خدا(ص) تنها در تفسیر متشــابهات و آن آیاتی که
مربوط به اسرار الهیاند ،حجیت دارد و اما آن آیاتی که در مدلول خود صریح
و یا ظاهرند و احتیاج به تفسیر ندارند ،کالم رســول خدا(ص) در آن موارد
حجت نیست ،حرف صحیحی نیست و نباید به آن اعتنا شود .این در بیان

رســول اهلل(ص) اســت و در ملحقات بیان آن جناب که همان بیانات ائمه
هدی(ع) است نیز مطلب از این قرار است ،زیرا به حکم حدیث ثقلین بیان
ایشان هم بیان رسول خدا(ص) و ملحق به آن است به خالف سایر افراد ،هر
چند صحابه یا تابعین و یا علمای امت باشند کالمشان حجت نیست .برای
ن که نصی که بتوان به آن اعتماد نمــود و داللت بر حجیت علیاالطالق
ای 
کالم ایشان کند ،در کار نیست( .ترجمه المیزان ،ج ،12ص)380
بنابراین مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و حجیت ایشــان در همه عرصهها
محفوظ خواهد بود .پس از دانســتن این مقدمه ببینیم که جایگاه حاکی
از سنت و روایات در تفسر قرآن چگونه اســت؟ برای فهم این مسئله به دو
تعریف از تفسیر دقت میکنیم :تفســیر در بحث ما به معنای کشف معنا و
مقصود ظواهر قرآن اســت (آنچه قرآن درصدد بیان آن بوده اســت) ،ولی
گاهی به معنای بیان مطالبی زائد که مکمــل معانی آیات یا باطن آیات آن
است نیز به کار میرود.
مسلماً ما به اهل بیت(ع) برای تفســیر به معنای دوم (قابل تفصیل و جزئیات
مسائل که در قرآن ذکر نشده) محتاجیم و اهل بیت(ع) در این مسائل مطلقاً
حجتاند ،ولی اعتبار حاکی از سنت در تفسیر به این معنا از نظر مرحوم عالمه
بستگیبهنوعمطالبدارد.اگرمطلبموردنظرازنوعفروععملیباشد،همخبر
متواتر و هم خبر واحد ،دارای شرایط حجیت و هم نص و هم ظاهر در آن معتبر
خواهد بود ،ولی در غیر این موارد مانند بیان قصص ،مصادیق اشخاص و اماکن،
تفاصیلمباحثمعاد،شأننزولآیاتوبواطنآیاتفقطخبرمتواتریامحفوف
به قرینه که در داللت خود نص باشد مفید خواهد بود و ظواهر و خبر واحد فقط
موجبظنیاستکهدرتفسیربهآناعتنایینمیشود.
در موارد متعددی عالمه طباطبایی به حجت نبودن خبر واحد در تفســیر
تصریح نموده که عمدتاً ناظر به همین مباحث است؛ البته این درباره بیاناتی
است که به طور مشــافهه و رو در رو از رسول خدا(ص) و امامان گرفته شده
باشد و اما اگر خود ما از آن حضرات چیزی نشــنیدهایم ،ولی دیگران آن را
نقل میکنند ،در صورتی که آن نقل به حد تواتر رسیده باشد و یا قرینهای
قطعآور یا نزدیک به آن همراهش باشــد آن نقل هم حجت است ،چون آن
هم بیان ائمه اســت و اما چیزی که حاکی آن بیان اســت اگر به حد تواتر
نرسیده باشــد و آنچنان قرینهای هم همراه نداشته باشد ،چنین چیزی
حجت نیست؛ چه مخالف کتاب باشــد و چه موافق آن ،چون در اولی بیان
نیست و در دومی بیان بودنش احراز نشــده و تفصیل این مسئله در جای
دیگر باید بیاید( .ترجمه المیزان ،ج  ،12ص )380
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معارف قرآن به گونهای است که انســانهای عادی بدون معلم راهی به فهم
آن ندارند و اگر بدون معلم به محضر قرآن بروند ،یا به خطا دچار میشــوند و
یا راه برایشان بسیار سخت میگردد

از دیدگاه عالمه
طباطبایی ،اهل
بیت(ع) معلمان
قرآنند که ظرایف
و دقایق این کتاب
الهی را که بر بشر
مخفی مانده از
درون آن آشکار
مینمایند و پرده از
چهره آن میزدایند
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به داللت قرآن مجید بیان پیغمبر(ص) و اهل بیت(ع) گرامش در تفســیر
آیات قرآنی حجیت دارد .این حجیت در مورد قول شفاهی و صریح پیغمبر
اکرم(ص) و ائمه اهل بیت(ع) و همچنین در اخبار قطعیه الصدور که بیان
ایشان را حکایت میکند روشن است ،ولی خبر غیر قطعی که در اصطالح
خبر واحد نامیده می شود و حجیت آن در میان مسلمین مورد خالف است،
منوط به نظر کسانی است که به تفسیر میپردازند .در میان اهل سنت نوعاً
به خبر واحد که در اصطالح صحیح نامیده میشــود مطلقاً عمل میکنند
و در میان شــیعه آنچه اکنون در علم اصول تقریباً مسلم است ،این است
که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شــرعیه حجت است و در غیر آنها
اعتبار ندارد ،برای تحقیق مسئله به علم اصول باید مراجعه کرد 1و اما جایگاه
روایات در تفســیر به معنای اول که عبارت بود از کشف مقصود آیات و به
دســت آوردن محصل معنای آنها؛ چنانکه گذشت قرآن در داللت خود
تام است و امکان ندارد کسی ادعا کند که از آیات آن خالف ظاهر اراده شده
است .از این دیدگاه قرآن در مرحله داللت نه فقط به روایت محتاج نیست،
بلکه به خود معصومین نیز محتاج نخواهد بود و معصومین چون معصومند و
سخنی غیر از حق نمیفرمایند ،هیچگاه آیهای را برخالف مدلول آن تفسیر
نمیکنند و لذا فرمودهاند« :ال تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا 2».پس اعتبار و
حجیت بیان معصومین در جای خود محفوظ است ،ولی ایشان به مقتضای
عصمت هرگز سخنی برخالف مدلول قرآن نمیفرمایند.
با این وجود استغنای قرآن در داللت از معصومین ،موجب استغنای ما
در مقام فهم از ایشــان نخواهد بود و چون دانستیم که تفسیر فرایندی
است که از یک ســو به داللت متن و از ســویی به فهم ما گره میخورد
میتوان گفت ما در تفســیر قرآن به معصومیــن(ع) محتاجیم و چون
واســطه ارتباط ما با اهل بیت(ع) روایاتاند ،در تفســیر به روایت نیز
محتاج خواهیم بود.
جلوگیری از خطای ذهنی
حضرت عالمه طباطبایی نیاز ما به اهــل بیت(ع) را در فهم قرآن ،نه در
رابطه لفظ و معنا ،بلکه در انتقال ذهن ما از لفظ به مراد متکلم میداند،
زیرا اینجاســت که ذهن دچار خطا شــده ،زبان قرآن را نمیفهمد و
مأنوســات و محسوســات خود را با معانی عام الفاظ در هم میآمیزد و
عالوه بر آن از توجه به ظرایف تراکیب لفظی نیز غفلت میکند.
آری! از منظر حضرت عالمه طباطبایی ما در فهم قرآن از جهاتی به اهل
بیت(ع) و روایات محتاجیم .اصل شــناخت زبان قرآن و آموختن روش
تفســیر قرآن به قرآن به برکت اهل بیت(ع) برای ما حاصل شده است.
با تأمل در روایات اهل بیت بود که فهمیدیم قرآن در داللت تام اســت
و زبانی رمزگونه ندارد و باید به آن مراجعه کــرد و آیات آن را به کمک
یکدیگر تفســیر کرد .به همین منوال انس با روایات سبب میشود که
مفسر عالوه بر آموختن اين روش ،با دیدن نمونه های مختلف آن ،این
مهارت را به دســت آورد و خود بتواند مفاد برخی از آیات را به وســیله
برخی دیگر کشف کند.
همچنین با ممارست در روایات و مراجعه به آنها ،ظرائف لفظی درون آیات
قرآن و قرائن صارفه و معینه آن که انسان از آن غافل بوده است ،آشکار شده
و انسان به تفســیر صحیح راه مییابد .مانند روایت مشهور که زراره از امام
محمد باقر(ع) سؤال میکند از کدام قسمت قرآن دانستيد که در وضو مسح
بر بعضي از سر و پاها انجام میشود؟ امام(ع) فرمودند :به علت وجود حرف

«باء» در آيه شريفه که ميفرمايدَ « :وا ْم َس ُحوا ب ُِر ُءوسِ ُك ْم»
از همه مهمتر انس با روایات معارفی ،افق ذهن انسان را گشوده و او را از
سطح محسوســات باال برده و پرده از معارف واالی قرآن بر میدارد و در
یک جمله انسان را از ظاهریگری در امان قرار میدهد.
عالمه طباطبایی معتقد است معارف قرآن به گونهای است که انسانهای
عادی بدون معلم راهی به فهم آن ندارنــد و اگر بدون معلم به محضر قرآن
بروند ،یا به خطا دچار میشوند و یا راه برایشان بسیار سخت میگردد .ایشان
در تفسیر آیه « َو أَن ْ َزل ْ َنا إِل َ ْي َ
اس َما نُز َِّل إِل َ ْي ِه ْم» (نحل)44/
ك ال ِّذ ْك َر لِت َُب ِّي َن ل ِل َّن ِ
در بیان وجوه وســاطت رســول خدا(ص) در ابالغ و تبیین و تعلیم قرآن
میفرماید :یکی اینکــه؛ آنچه که تدریجاً برای مردم نازل میشــود ،برای
ایشان بیان کن ،چون معارف الهی بدون واسطه به مردم نمیرسد و ناگزیر
باید کسی از میان ایشــان به این منظور[تبیین و تعلیم] منصوب گردد و
این همان غرض از رسالت است که عبارت اســت از تحمل وحی و سپس
مأموریت بر ابالغ و تعلیم و بیان آن( .ترجمه المیزان ،ج  ،12ص )377
معلمان قرآن
آری ،از امور بسیار مهم اعتال به ســطح فهم کالم اهلل است وگرنه انسان
دست به تأویل و تصرف در آیات میزند ،بیآنکه خود متوجه گردد.
از دیدگاه عالمه طباطبایی ،اهل بیت(ع) معلمان قرآنند که ظرایف و دقایق
این کتاب الهی را که بر بشر مخفی مانده از درون آن آشکار مینمایند و پرده
از چهره آن میزدایند .نه اینکه از نزد خود معانی و مفاهیمی خالف ظاهر
را بر قرآن کریم تحمیل نمایند .وظیفه ایشان همواره تفسیر و کشف قناع
است ،نه تأویل و حمل برخالف ظاهر .بشر نیز برای فهم قرآن هیچ چارهای
ندارد مگر اینکه بر سفره این معلمان الهی نشسته و از خوان علم ایشان بهره
بگیرد .ایشان در کتاب شریف «قرآن در اسالم» میفرمایند« :وظیفه مفسر
این است که به احادیث پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اهل بیت(ع) که در تفسیر
قرآن وارد شــده مرور و غور کرده به روش ایشان آشنا شود .پس از آن طبق
دستوری که از کتاب و سنت استفاده شد به تفسیر قرآن پردازد و از روایاتی
4
که در تفسیر آیه وارد شــده به آنچه موافق مضمون آیه است أخذ نماید».
َدرب به روایات و تدبر در آنها میدانند.
آری ،ایشــان تنها راه فهم قرآن را ت ّ
در نگاه عالمه طباطبایی ،ثقل اکبر را بابی جز ثقل اصغر نبود .از این روست
که او بزرگترین فاجعهای را که در تفســیر قرآن پدید آمده حادثه سقیفه
و ســپس حکومت خلفای اموی و عباســی میداند که مانع از أخذ تفسیر
قرآن از خاندان عصمت و طهارت شده است .بنا بر آنچه گذشت ،اگر روایات
تفسیری ما را به نکات و ظرایفی از خود آیات رهنمون شدند که با توجه به
آن نکات دقایق آیه آشکار میشد ،این روایات مقبول بوده و از آن در تفسیر
استفاده میشود ،گرچه سندش معتبر نباشد و به تعبیری نقش روایات در
این موارد صرفاً ارشاد اســت .در غیر این صورت ،یعنی آنجا که روایات با
ظاهر آیه و قرائن درونی آن تناسب ندارد ،روایت به جهت مخالفت با قرآن در
تفسیر بیاعتبار خواهد بود ،گرچه از سند خوبی نیز برخوردار باشد و چنین
روایتی یا حمل بر بیان تأویل و بطن آیه میگردد و یا طرح خواهد شد.
3

 . 1قرآن در اسالم ،ص 87
 . 2رجال کشی ،ص 224
 . 3بحاراالنوار ،ج ،77ص 289
 . 4قرآن در اسالم ،ص 81
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کتاب
کتاببخوانیم

آشتیباکتابخانهها
بازخواني  پنج  اصل طالیي
رونقبخشیبهکتابخانههایسازمانی

نگاه

آشتیباکتابخانهها

برنامههای روزانه را با کتابخانهها تنظیم کنیم
کتابخانه قب ً
ال برایمان نام بســیار آشنایی بود.
کتابخانه مدرسه ،مسجد ،محله ،فرهنگسراها
و  ...فضاهایی بودند که اغلب ما تجربه حضور
در آنها را داریم .شــما را نمیدانــم ،اما اگر
قرار باشد درباره خودم بگویم ،با کلی عالمت
ســؤال مواجه میشوم .راســتش یادم نیست
آخرین بار کِي به کتابخانه رفتــهام .با اینکه
دور و بر خانهام چند کتابخانــه وجود دارد و
مثل اغلب شــما محــل کارم هــم کتابخانه
دارد ،انــگار فراموش کردهام که میشــود به
عادت نیک گذشــتهها ،کتاب را امانت گرفت
و دوباره برگرداند .چنــد وقت یکبار به میدان
انقالب ،راســته کتابفروشــیهای کریمخان
و یا شــهر کتابها میروم و با تعدادی کتاب
برمیگردم .حاال کتابها یا خوانده میشوند
یا در صــف انتظــار قفســه کتابهــا قرار
میگیرند و معلوم نیســت چــه وقت خوانده
شــوند .آیا اص ً
ال نوبت به آنها برســد یا نه...
البتــه بهتازگی راه دیگری هــم پیدا کردهام.
خانههــای آپارتمانــی امروز خیلــی فضایی
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ندارد و بیــش از حد نمیتوانــم کتاب بخرم.
پس دارم مدام به فهرست کتابخانه مجازیام
در تلفن همراهم اضافه میکنم و مدام کتاب
مجــازی میخــرم و میخوانم .امــا حاال در
آســتانه روز کتابدار و با نزدیک شــدن هفته
کتاب ،نشستهام و به این فکر میکنم که چرا
به کتابخانه نمیروم؟ چرا در همه چیز خودم
را تنها تــر میکنم و هی بیشــتر توی خودم
فرو میروم؟ اگــر این موضوعــات را با افراد
مختلف مطرح کنم ،بــه نتیجه خوبی نخواهم
رسید .اص ً
ال پیشداوری نمیکنم ،فقط بارها
همهمان شــنیدهایم که هیچوقت دنبال پیدا
کردن مشکل در خودمان نیستیم .میگوییم
کتاب گران است و کتابخانهها خوب نیستند
و  . ...اما گوشیهای تلفن همراهمان هم خیلی
ارزان نیستند ،خیلی چیزهای دیگر هم ارزان
نیستند ،اما برایشان هزینه میپردازیم .درباره
کتابخانهها هــم باید به این فکــر کنیم که در
محل زندگیمان کیفیت خیلی چیزهای دیگر
هم خوب نیست ،اما چون به آنها احساس نیاز

میکنیم ،با کم و کاستیها هم کنار میآییم .اما
بیایید امروز بعد از سالها با هم سری بزنیم به
كتابخانهها از گذشته تا امروز و ببینیم چه شد
که با اين فضا قهر کردیم .شــاید فرصت خوبی
برای آشــتی با این مکانهای دوستداشتنی
را پیدا کردیــم و از این بعد اهالــی خانه را به
عضویت در نزدیکترین کتابخانه به خانهمان
تشــویق کردیم و خودمان هم با کتابخانههای
محل کارمان ارتبــاط بهتری برقــرار کردیم
و توانســتیم در کارمان هم بهروزتر باشــیم و
عملکرد بهتری داشــته باشیم .حاال با هم سفر
کوتاهی داريم به کتابخانهها.
مزیت عضویت در کتابخانه
هر کاری که بتواند به نظم فردی و برنامهريزي
براي اين زندگی شــلوغ و پرهیاهو كمك كند
ـ حتي برای چند ســاعت یا چند روز ـ فرصت
خیلــی خوبی اســت .عضویــت در کتابخانه
هم یکــی از همین کارهاســت .میتواند به ما
یادآوری کند کــه چقدر بــرای خواندن یک
کتاب فرصت داریــم و چه زمانــی باید آن را
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برگردانیــم .با این حســاب میدانیم که برای
همیشه فرصت نداریم و قرار نیست یک کتاب
را به قفســه کتابهای نخوانده اضافه کرده و
فراموشش کنیم .کتابخانه به ما زمان میدهد
و به همین علت میتواند نظم هم بدهد .اغلب
ما این تجربه را داریم و قبلترها برای خواندن
یک کتاب برنامهریزی ميكرديم.
انتخابهای متعدد با کمترین هزینه
هر چند گفتم کتاب نخریــدن به بهانه گران
بودنش اص ً
ال قابــل پذیرش نیســت ،اما هر
چه باشــد خریدن تعداد زیــادی کتاب هم،
هر چند ارزشــمند بــوده و از نظــر معنوی
قطعاً به صرفه اســت ،اما از یک جایی به بعد
ممکن اســت به جیبمان و اقتصــاد خانواده
فشار بیاورد .در این شــرایط بهترین راه این
اســت که عضو کتابخانه باشیم ،چون در این
صورت میتوانیم خیلی راحــت و کمهزینه،
با پرداخت یک حق عضویــت ناچیز در تعداد
زیادی کتاب با دیگران شــریک شــویم و از
آنها استفاده کنیم.
مشارکت در یک کتابخوانی جمعی
ســبک زندگیمان خیلی با گذشته متفاوت
شده است .نسلهای قبلتر در اتوبوس کنار

هم مینشستند و حرف میزدند ،اما ما سوار
اتوبوس و مترو که بشــویم ســعی میکنیم
در قســمتهای خلوتتــر بنشــینیم و بعد
هم گوشــی موبایلمان را بگیریم دستمان و
مشغول چرخزدنهای مجازی یا بازی شویم.
برای ما آدمهایــی که ناخواســته روزبهروز
خلوتهایمان بیشــتر میشــود ،چه اتفاقی
بهتر از اینکه به کتابخانه برویم ،کتاب مورد
نظرمان را پیدا کنیم و دربــارهاش با کتابدار
و دیگــر مراجعان حــرف بزنیــم .کتابخانه
میتواند بــه روابط اجتماعیمــان در دنیای
واقعــی هم رنگ و بــوی دیگری ببخشــد و
فرهنگ مراجعــه بــه کتابخانــه را در ما و
نسلهای بعدمان زنده کند.
بده و بستان کتابی
اگر کتابهایی داریم کــه فکر میکنیم کمتر
گذارمان به آنها ميافتد ،بهتر اســت همین
امروز همهشــان را جمع کنیم و بــه کتابخانه
ببریم .حــاال که ما داریم از کتابها اســتفاده
میکنیم ،چه اشــکالی دارد کــه دیگران هم
از کتابهــای ما اســتفاده کننــد ،بخصوص
اینکه اگــر بــا کتابهای تخصصی شــغل
خودمان کارمان تمام شده ،میتوانیم آنها را
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به کتابخانه محل کارمان اهــدا کنیم و دیگر
همکارانمان را هم ترغیب کنیم تا این کتابها
را مطالعه کنند .همیــن کتابهایی که ما به
کتابخانه اهــدا میکنیــم ،میتوانند در گذر
زمان نیاز انسانهای بسیاری را مرتفع سازند
و ما هم در خیر رساندن جمعی شریک باشیم
و از طرف دیگر به ارتقــای کتابخانهها کمک
كنيم.
کتابدارها منتظرند
باور کنید کتابدارها منتظرند تا ما به کتابخانه
برویم .خیلی وقت اســت سرشان خلوت بوده
و آنها وکتابها را تنها گذاشــتهایم .اگر هم
دیدید خیلــی روحیه خوبی ندارنــد ،بیایيد
تقصیرهای خودمان را بشماریم که تنهایشان
گذاشتهایم .اگر حتی کتابدارها چندان بهروز
نشده باشــند و بیحوصله به نظر بیایند ،این
ما هستیم که میتوانیم با شــور و حال دادن
به کتابخانهها ،آنها را هم ســر ذوق بیاوریم.
یادمان نرود فضای مجازی با همه جذابیتها
و کارکردهــای مثبتــش ،هرگــز نمیتواند
تأثیر کتاب را بر ما داشــته باشد .تا دیر نشده
ســری به کتابخانهها بزنیم و با هــم به رونق
دوبارهشان کمک کنیم .
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«مرکز اطالعــات و آرشــیو» باید به اتــاق فکــر و مرکز هوشــمند رقابتی و
اطالعاتی ســازمان یا شرکت تبدیل شود و در خدمت ســازمان یا شرکت برای
تصمیمگیری ،برنامهریزی و رقابت با رقبا باشد

گفتگو

رونقبخشی
بهکتابخانههایسازمانی
نقشکتابخانههابهمثابهمرکزهوشمنداطالعاتیسازمان
درگفتگوبادکترعلیرضانوروزی

دکتر علیرضا نوروزی ،مدرس دانشگاه تهران و دارای مدرک فوق
دکترای علوم کتابداری و اطالعرسانی از دانشگاه مونترال ،فعال
عرصه پژوهش در زمینه کتابداری و کتابخوانی در ایران اســت.
با او درباره اهمیت کتابخوانی مردم یک کشور ،شرایط کتابخانه 
ادارهها وسازمانها و همچنین نقش کتابدارها در جذب مخاطبان
گفتگویی انجام دادیم.

متخصصان اطالعات در ســازمانها و شــرکتها از ســوی دیگر است.
متخصصان اطالعات بایستی ســودمندی خود را برای شرکت یا سازمان
مادر توجیه کنند تا مدیران فکر نکنند که «مرکز اطالعات و آرشیو» یک
واحد ضررده و غیرمفید است .در شرح دروس و برنامه آموزشی دانشگاهها
هم بایستی دروس تخصصی مناسب برای متخصصان اطالعات شرکتها و
سازمانها گذاشته شود.

اغلب ســازمانها و ادارهها در ایران کتابخانه دارند .خیلی از این
کتابخانهها خاک میخورند و کمتر مراجعهکننده دارند .چگونه
و با اعمال چه راهکارهایی میتوان به این کتابخانهها رونق داد و
اساسا چنین کتابخانههایی چه جایگاهی در سازمانها باید داشته
باشند؟
کتابخانههای تخصصی سازمانها و شــرکتها بایستی به مرکز مدیریت
رکورد (مرکز اطالعات و آرشیو) سازمان یا شــرکت تبدیل شوند .امروزه
مدیریت رکوردها (پیشینهها) با هدف مدیریت ،سازماندهی ،طبقهبندی
و ذخیرهسازی رکوردها (اســناد و مدارک) به منظور بازیابی بهموقع برای
استفاده مدیران شرکت یا ســازمان در تصمیمگیری ،آرشیو و نگهداری
بلندمدت اسناد و رکوردها در صورت لزوم و یا امحاء آنها از اهمیت خاصی
برخوردار اســت .همچنین «مرکز اطالعات و آرشیو» بایستی به اتاق فکر
و مرکز هوشــمند رقابتی و اطالعاتی سازمان یا شــرکت تبدیل شود و در
خدمت سازمان یا شرکت برای تصمیمگیری ،برنامهریزی و رقابت با رقبا
باشد.

کتابداران در کتابخانههای سازمانی و در کل همه کتابخانهها تا چه
اندازه میتوانند در حفظ مخاطبان کتابخانه مؤثر باشند؟
تفاوت کتابخانهها در نوع کاربران و مشتریانشــان اســت .یک کتابدار یا
متخصص اطالعات در یک شرکت تولیدی
یا خدماتی باید با خدمات و تولیدات شرکت
آشنا باشــد و در راســتای افزایش فروش و
ارتقای محصوالت و خدمات شرکت و رقابت
با رقبا گام بردارد.
کتابدارآموزشگاهیومدرسهبایدباروانشناسی
و ادبیات کودک و نوجوان آشــنا باشــد و در
راســتای بهبود عادت مطالعــه و کتابخوانی
کودکان و نوجوانــان گام بــردارد .کتابدار یا
متخصص اطالعات در کتابخانه دانشــگاهی
بایســتی نیازهای اطالعاتی پژوهشــگران و
دانشجویان را بشناسد و در راستای افزایش ســواد اطالعاتی آنان گام بردارد.
به عبارت دیگر ،کاربر یا مشتری ،پادشاه است .کتابدار یا متخصص اطالعات
بایستی بر اســاس نوع کاربران ،مشــتریان و نیازهای اطالعاتیشان اقدام به
مجموعهسازی،سازماندهی،واشاعهاطالعاتوارائهخدماتاطالعاتینماید.

اساســیترین مشــکل این کتابخانهها را در چه میدانید؟ آیا
مشکل اســتفاده کم کارمندان از کتابخانهها به کمبود امکانات
سختافزاریبرمیگردد؟
مشکل اصلی «مرکز اطالعات و آرشیو» سازمانها و شرکتها ،در کمبود
بودجه یا سختافزار و نرمافزار نیســت ،بلکه در عدم توجه مدیران و سران
ســازمان در نشــاندادن قابلیتها و کاربردهایشان اســت .البته چنین
مراکزی نیاز به متخصصــان و تحلیلگران اطالعاتی دارند کــه با بازار و
حوزه فعالیت ،خدمات و تولیدات شرکت یا سازمان آشنا باشند تا بتوانند
اطالعات مناســب را در زمان مناســب تحلیل کرده و در اختیار مدیران
قرار دهند .شــرکتها برای حفظ بقای خود نیاز به تحلیلگران اطالعات
و متخصصان هوشــمند رقابتی دارند ،نه کتابدار با نگاه سنتی .مادامی که
کتابداران کتابخانة ســازمان و شرکت نگاه سنتی داشــته باشند ،از نگاه
ِ
مدیران شــرکت یا ســازمان ،یک نهاد زیانده به حســاب آمده و جایگاه
آنچنانی در ســازمان یا شــرکت نخواهند داشــت و در نهایت ،تعطیل
میشود.
برای اینکه نگاه مدیران تغییر کند و کتابخانهها هم جایگاه واقعی
خود را پیدا کنند چه باید کرد؟
مهمترین آســیب کتابخانههای ســازمانها به ویژه شــرکتها ،کمبود
متخصصان اطالعاتی و تحلیلگران اطالعات ،و گاهی عدم عالقه و رغبت
متخصصان به ارائــه خدمات اطالعاتی به کاربران خود از یکســو ،و عدم
آگاهی و اطمینان مدیران سازمان یا شرکت به توانمندیها و قابلیتهای
72
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آیا این که کتابخانههای ســازمانها خیلی رونق ندارند متأثر از
میزان کتابخوانی کارمندان نیست؟
با توجه به تجربه ده ســال زندگی و رفت و آمد در اروپای غربی و آمریکای
شمالی ،به نظر من مردم ایران در مقایسه با آنها اهل کتاب نیستند .برخی
از افراد و سیاســتگذاران فرهنگی ،آن را ناشــی از مشــکالت اقتصادی و
اجتماعی میدانند؛ اما به نظر من بخشــی از این مسئله به فرهنگ مردم
ایران و نداشتن عادت کتابخوانی درست و هدفمند در کودکی و نوجوانی،
بهویژه در مدارس برمیگردد .مردم ایران به شدت تحت تأثیر پارادایمهای
فناوری (تغییــر و تعویض ابزارهــا و فناوریهای اطالعــات و ارتباطات)
هســتند؛ خیلی ســریع فناوریها را میپذیرند و تغییر میدهند و تغییر
میکنند .در خارج از کشور ،در متروها ،اتوبوسها و حتی کنار دریا ،افرادی
مشغول کتابخوانی هستند .اما در ایران بیشتر مردم در متروها ،اتوبوسها و
بقیه اماکن مشغول پیامکبازی و دیدن فیلم هستند و کمتر کسی حتی با
این فناوری درصدد مطالعه کتابهای دیجیتالی و گویاست.
طی چند دهه گذشته نویســندگان و اهالی قلم بیشتر به تولید
کتاب و خلق اثر برای فرهیختگان عالقه نشان دادهاند و کمتر به
دنبال این بودهاند که برای عامه مردم کتابهایی مفید بنویسند.
چه میزان از کتابنخوانی مردم به تولیدات بازار کتاب برمیگردد؟

به نظر مــن نمیتوان گفت که نویســندگان و اهل قلــم در تولید کتاب،
خلق آثار و کاالهای فرهنگی و هنری ،بهویژه بــرای عامه مردم کملطفی
کردهاند .در حوزه کتابهای دانشگاهی ،علمی و تخصصی ،متخصصان در
رشــتههای خود به اندازه کافی کتاب و مجله (مقاله) تولید میکنند و اگر
آمار تولید کتابها و مجلههای ایرانی گرفته شــود ،چه بسا تعداد کتابها
و مجلههای تخصصی در رشتههای مختلف با کشورهای پیشرفته برابری
میکند .در حوزه عمومی و عامه مردم ،کتابهای عمومی و عامهپســند
(بهویژه در حوزه ادبیات و روانشناســی و دین) هم کم نیستند .به نظر من
مشکل جای دیگری اســت ،مردم ایران ترجیح میدهند روزانه ساعتها
پشــت تلفن و تلگرام با همدیگر صحبت کنند ،ولی حاضر نیســتند یک
ســاعت در روز مطالعه کنند؛ وقتی وارد یک
سازمان یا شرکت میشوند یک لحظه تأمل
و تفکر نمیکنند کــه اطالعیههای روی در
و دیوار را بخوانند ،بلکه مســتقیم به ســراغ
کارکنــان و اطالعات شــرکت یا ســازمان
میرونــد .به نظــر مــن کتابنخوانی مردم
ایران بــه همــان دوران کودکی و مدرســه
برمیگردد که روی رفتــار و فرهنگ مطالعه
و کتابخوانی آنان سرمایهگذاری و کار نشده
است.

کتابدار یا
متخصص
اطالعات بایستی
بر اساس
نوع کاربران،
مشتریان
و نیازهای
اطالعاتیشان
اقدام به
مجموعهسازی،
سازماندهی ،و
اشاعه اطالعات
و ارائه خدمات
اطالعاتی نماید

ریشه کتابنخوان بودن مردم عمری طوالنی دارد و قطع ًا مربوط
به دوران بزرگسالیشان نیست .کارشناسان بارها  گفتهاند که این
مشکل به دوران کودکی افراد جامعه برمیگردد .چگونه میتوان
برای کتابخوان شدن نسل آینده برنامهریزی کرد؟
با شما همعقیده هستم که ریشه کتابنخوانی مردم ایران به دوران کودکی
و نوجوانی و مدرســه برمیگردد .به نظر من دو نهاد در هر کشــوری برای
کتابخوانی مهم و تأثیرگذار هستند :کتابخانههای آموزشگاهی (مدارس)
و کتابخانههای عمومی .در مدارس ،دانشآمــوزان را در قالب کتابهای
آموزشــی محصور میکنند و ذهن بچهها را کنجکاو ،کاوشگر ،انتقادگر و
تحلیلگر بار نمیآورند .به کتابخانه ،به عنوان یک رکن اساســی در نظام
آموزشــی در مدارس ما نگاه نمیشود .در شــش ماه گذشته دو نشست
تخصصی در حــوزه کتابخانههای آموزشــگاهی و مدارس شــهر تهران
داشتیم که بر اساس آماری که به دســت آوردیم کمتر از پنجاه کتابخانه
آموزشگاهی مجهز و فعال در شهر تهران وجود دارد.
نهاد دوم ،یعنی کتابخانههای عمومی کشــور هم آنطور که باید و شاید
نتوانستهاند در خدمت نیازها و خواســتههای اطالعاتی جامعه باشند و به
اصطالح «دانشگاه عمومی» یا «دانشــگاه اجتماعی» باشند .در حالی که
کتابخانههای عمومی در کشــورهای اروپا و آمریکا ،مرکز اطالعات شهر
هستند و حتی بر اقتصاد محلی و محله خود هم تأثیرگذارند .مردم ترجیح
میدهند برای دسترســی به اطالعات ،بهویژه اطالعات محلی و شهری به
کتابخانه عمومی محله خود مراجعه کنند؛ افراد کمدرآمد تحت پوشــش
کتابخانههای عمومی قرار میگیرند و به طور رایگان میتوانند روزانه یک
ساعت در کتابخانه عمومی از اینترنت اســتفاده کنند و آخرین فیلمهای
سینمایی و موسیقایی را از کتابخانه عمومی شهر خود امانت بگیرند.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 15آبان 1395

73

استفادهكننده بايد شخص پرمشــغلهاي در نظر گرفته شود كه وقت چنداني
ندارد و بايد در وقتش صرفهجويي شود .بنابراين بايد همه تدابيري را كتابداران
براي اين منظور سراغ دارند بهكار گيرند تا اين هدف حاصل شود

گزارش خبری

قديمــي و  )...با در نظــر گرفتن شــرايط و
اصول ،به صورت مســتمر و دورهاي نيز حائز
اهميت اســت .همچنين طراحي و چيدمان
مناسب كتابخانه ،استفاده از راهنماهاي گويا
و قفســهخواني به طور منظم و مداوم از ديگر
نكات شايان توجه براي افزايش استفاده مؤثر
از كتابخانه و پايبندي به اصل نخست است.

بايد مد نظر قرار گيرد و در خصوص كتابهاي
كمتقاضا ميبايســت بــه مقولــه امانت بين
كتابخانهاي توجه نمود .نظم و ترتيب قفسهها
بايد به گونهاي باشــد كه احتمال يافتن كتاب
دلخواه را افزايش دهد و دسترسي آزاد و آسان
را لحاظ نمايد .خدمــات جنبي كه هدف از آن
تشــويق به مطالعه و به وجــود آوردن عادت
خوب مطالعه است ،بايد با ايجاد ارتباط نزديك
بين كاركنان كتابخانــه و خوانندگان محقق
شود.

در اين اصل تأكيد بر خواننده اســت؛ كســي
كه مهمترين عامل و ســرمايه كتابخانه است.
در اين خصوص ميبايســت همــه اقدامات
براي اطمينان از دسترســي هــر خواننده به
كتابش انجام پذيــرد .شــناخت و آگاهي از
اســتفادهكنندگان و نيازهايشــان ،فرآينــد
انتخــاب كتاب و منظــور نمودن ســايق و
نيازهاي گروههاي مختلف از جمله معلولين،
ســالمندان ،اقليتهاي مذهبي ،نوســوادان،
كودكان و  ...از اهميت خاصي برخوردار است.
«سيستم باز» كه شــانس ،رضايت و استفاده
بيشــتر را به همــراه دارد نيــز از تمهيدات
مناســب براي اين مسئله اســت .با توجه به
اعتبارهاي محــدود بودجــهاي كتابخانهها،
اشــتراك در منابع و امانت بيــن كتابخانهاي
ميتواند از راهكارهاي راهبردي و مؤثر باشد.
فرهنگســازي در خصوص رعايت قوانين و
حقوق متقابــل و محروم نكــردن ديگران از
منابع نيز ميبايســت مورد توجه و تأكيد قرار
گيرد.

قانون چهارم:
صرفهجويي در وقت خواننده

قانون دوم:
هر خوانندهاي كتابش

بازخواني پنج اصل طاليي
مهدی کالنتری
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی
در هر شاخه از دانش و رشته علمي ،قوانين و نظريههايي
وجود دارد كه به گونهاي شالوده و اساس آن رشته را
تشكيل ميدهد و ساير قوانين و نظريهها در ذيل و ادامه آن
قوانين بنيادين رشد و توسعه مييابند .اين موضوع در علم
كتابداري نيز صادق است .رانگاناتان ،دانشمند شهير علم
كتابداري ،در سال  1924ميالدي قواعدي كلي را با هدف
بهكارگيري روشهاي علمي در زمينههاي مختلف كتابداري
ابداع نمود كه به عنوان پايههاي علم كتابداري پذيرفته شده 
و مبادي الزم را براي وحدت نظري و عملي علم كتابداري
فراهم ساخته است .5قانون علم كتابداري شامل  5عبارت
كوتاه است .صراحت ،وضوح و پشتوانه فكري اين قوانين
واقع ًا قابل توجه است .عليرغم ظاهر ساده و صريح ،اين
قوانين بسيار عميق و اليهاليهاند .به همين منظور آنچه
در پي خواهد آمد ،كوششي براي بازخواني ،تفسير و
رمزگشايي از اليههاي مختلف اين پنج اصل است.
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قانون اول:
 كتاب براي استفاده است

اين اصل ســاده و به ظاهر بديهــي ،در عمل
چندان هم ســهل و ســاده نيســت .اگر به
روزگاران گذشــته برگرديــم ،كتابخانه انبار
كتاب بود و محلــي براي حفــظ و نگهداري
كتابهــا و كتابدار نيز وظيفــهاش مراقبت و
نگهباني از آنهــا بود؛ يعني مبنــاي اصلي،
حفاظت بود نه اســتفاده .در حــال حاضر نيز
اين موضوع اگرچه به شــكل و شدت گذشته
نيســت ،اما رســوبات و رگههايي از اين نوع
نگرش كماكان قابل مشــاهده است .قوانين
ســفت و ســخت ،قرنطينــه كــردن منابع،
ارتباطات سرد و سرسري با استفادهكنندگان
و  ...از مصاديق بارز ناديده گرفتهشــدن اين
اصل به ظاهر پيشپاافتاده است .براي اينكه
از كتاب و كتابخانه حداكثر اســتفاده صورت

پذيرد ،ضروري اســت كاركنان آن به فلسفه
خدمت مؤثــر بــه اســتفادهكنندگان ايمان
داشته باشند .ســاختمان كتابخانه ،امكانات
و تجهيزات آن بايد مناســب و جذاب طراحي
شــده باشــد تا عضو را به خود جذب كند و از
نظر دسترســي و اســتفاده راحت و دلچسب
باشد .كتابها بايد بر اســاس نيازهاي فعلي و
آتي اســتفادهكنندگان انتخاب و تهيه شود و
جذابيتهاي خاص هر دوره سني و تحصيلي
در نظر گرفته شــود تا رابطه درستي بين يك
كتاب مناسب و يك اســتفادهكننده مناسب
در زمان مناسب ،در كنار تالش و هنر كتابدار
مرجع برقرار شــود ،چرا كــه ضايعات بزرگي
به دليل عدم اســتفاده يا اســتفاده نامناسب
از منابع در تمــام كتابخانهها وجــود دارد .از
همين روي موضــوع وجين كــردن كتابها
(منابع كهنه و منســوخ ،ناقص ،ويرايشهاي
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قانون سوم:
هر كتابي خوانندهاش

اين قانون به اين نكته اشاره دارد كه استفاده از
كتابها بايد حداكثري باشد .كتابي كه بدون
استفاده در قفســه بماند ،به عنوان يك نقطه
ضعف در كار كتابدار تلقي ميشــود .كتابدار
مرجع بايد از دنياي كتاب اطالع داشته باشد و
سعي كند كه براي هر كتاب خوانندهاي بيابد
و پي ببرد كه چه كسي بيشــترين استفاده از
كتابي معين را ميبــرد .او نبايد هيچ فرصتي
را براي رساندن كتابي مناسب به خوانندهاي
مناســب را از دســت بدهد .در بحث انتخاب
كتاب ،موضوع و سطحي كه پرمخاطب باشد

مطابق اين اصل ،اســتفادهكننده بايد شخص
پرمشــغلهاي در نظــر گرفته شــود كه وقت
چنداني ندارد و بايد در وقتــش صرفهجويي
شــود .بنابراين بايد همه تدابيري را كتابداران
براي اين منظور سراغ دارند بهكار گيرند تا اين
هدف حاصل شود .استفاده از فناوريهاي روز،
سيســتمها و نرمافزارهاي كارآمد و روزآمد،
تسهيل شرايط عضويت و اســتفاده ،سيستم
مكانيزه امانت و جســتجو ،آگاهي و اشــراف
كتابداران از منابع موجود ،اســتفاده از راهنما
و نشــانهگذاري مناســب براي قســمتهاي
مختلف كتابخانه از جمله قفســهها و طبقات
آن ،ترتيب دسترسي قفسه كتابهاي پرتقاضا
و كمتقاضا ،نگهداري كتابهاي ارجاع ســريع
در ميــز مرجع ،تهيــه بروشــور و جزوههاي
اطالعرســاني كه معــرف اهــداف ،وظايف،
خدمات و ويژگيهاي خاص ،قوانين و مقررات
كتابخانه باشد ،از راهكارهاي شايان ذكر براي
اين منظور اســت .وجود خدمات جانبي مانند
ارائه خدمات تكثير بسيار مفيد است .استفاده
كنندهاي كه عجله دارد ،مايل اســت كه مقاله
يا فصلي از كتاب را كپــي بگيرد تا بتواند آن را
در اوقات فراغت در خانه يــا موقعيت ديگري
مطالعه كند ،لذا الزم اســت كــه اين خدمات
بدون فوت وقت به استفادهكننده ارائه شود.

 ...كه البته در كتابخانههاي عمومي ،آن هم در
كشــور ما تا حد معيني اتفاق ميافتد و بعد از
آن تقريباً رشد ســختافزاري و فيزيكي ثابت
ميشود و بيشــتر در حوزه تجديد روشها و
منابع مصداق مييابــد .ارائه خدمات مجازي،
اشــتراك منابع و ايجاد و توسعه شبكه امانت
بين كتابخانهاي ،وجين كردن و جايگزيني آن
با منابع تازه و روز از راههــاي وفادار ماندن به
اين اصل است.
چهار قانون اول ممكن اســت گاهــي ما را به
طرفداري بيش از حد مفهوم رشد سوق دهد،
در حالي كه قانون پنجــم نقش بازدارندهاي را
ايفا ميكند .اين قانون اخطاري براي مفاهيم
رشــد كتابخانه بر حسب اســتفادهكنندگان،
منابع و كاركنان تلقي ميشود.
منبع :درآمدي بر كتابداري ،ترجمه و اقتباس
حسين مختاري معمار

شناخت و آگاهي
از استفادهكنندگان
و نيازهايشان،
فرآيند انتخاب
كتاب و منظور
نمودن ساليق و
نيازهاي گروههاي
مختلف از
جمله معلولين،
سالمندان،
اقليتهاي مذهبي،
نوسوادان ،كودكان
و  ...از اهميت
خاصي برخوردار
است

قانون پنجم:
 كتابخانه يك ســازمان در حال
رشد است

كتابخانه از هر نظر ،سازماني رشديابنده است.
منابع ،استفادهكنندگان ،كاركنان ،تجهيزات و
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یادداشت

كتاببخوانیم

كتابگريزي؛ مسائل و راهکارها

زهرا ناصری
دانشجوی دکتری مدیریت اطالعات دانشگاه تهران
گفته میشــود کتاب ،همچون اقیانوس بیکرانی اســت که ناشناختههای
بسیاری دارد و هرکس به فراخور حالش دل به ژرفای آن میسپارد و با انبانی
پُر باز میگردد .کتاب ذهن را روشــن و به انسان بصیرت و دانایی میبخشد.
کتاب چون بوستانی اســت که عطر فرحبخش آن  ...با همه اینها چند نفر
از ما روزانه کتــاب میخوانیم؟ چند نفر از ما خواندن را به گشــت و گذار در
اینترنت و پیوستن به شــبکههای اجتماعی ترجیح میدهیم؟ چند نفر از
ما قبل از خواب کتابهای کوتاه میخوانیم؟ تعداد کتابهایی که در ســال
خواندهایم چقدر از انگشتان دستمان بیشتر است؟ چه تعداد از کتابخانههای
عمومی شهرمان را میشناسیم و از کتابفروشیها
بیتوجه نمیگذریم؟ چند درصد بخشی از ماهانه
خود را برای خرید کتــاب در نظر میگیریم؟ در
کودکی چقدر با کتاب ســروکار داشــتهایم؟ در
نوجوانی و بزرگســالی چطور؟ چقدر کتابخوان
در اطرافمان دیدهایم؟ در مترو ،تاکسی ،پارک یا
حتی در کتابخانههای شهرمان با این افراد برخورد
میکنیم؟ در خانه چقدر تجربه داشتن کتابخانه
شــخصی داریم؟ در منزل اقوام و فامیل چطور؟
چقدر کتاب هدیــه گرفتهایم و کتــاب عیدی
دادهایم؟ در کتابخانه چقدر احســاس شادمانی
و راحتی داشتهایم و برای مراجعه دوباره مشتاق
بودهایم؟ چقدر کتابی که میخواهیم به راحتی به دســت میآوریم؟ چقدر
از یارانه خرید کتاب بهرهمند هســتیم؟ پس نباید تعجب کنیم که چرا نرخ
مطالعه در کشور بین  2تا  18دقیقه است .معضلی که سالهاست گریبانگیر
جامعه ما شده .دلیل این کتابگریزی چیست؟ چه شخص ،سازمان یا نهادي
بايد پاسخگو باشد؟ فرد؟ خانواده؟ نظام آموزشی؟ کتابداران؟ کتابخانهها؟
دولت؟ رسانهها؟ بنگاههای نشر؟ و ...
بدیهی است هیچکدام از موارد باال را نمیتوان نادیده گرفت .خانواده با نقش
تربیتی خود در همنشینی افراد با کتاب سهیم است .شرایط محیطی خانواده،
روش تربیتی و آموزشــی والدین ،طرز نگرش و تفکر آنها در رابطه با کتاب
و کتابخوانی بیتأثیر نیست .عدم پویایی نظام آموزشی و تکمحوری بودن
آن نیز مانع بزرگی بر ســر راه تداوم خواندن است .به عیان مشاهده ميشود
میلیونها فرد آموزش میبیننــد و مدرک میگیرند بــیآن که نیازی به
کتابخانه داشته باشند .اینچنین نظام آموزشی عاری از یادگیری مشارکتی
و منفعل در آموزش و پژوهش میپرورد که نمیتواند زمینهساز پرسشگری و
کتابخوانیافرادباشد.
از سوی دیگر ،کتابداران و کتابخانهها نیز در جایگاه واقعی خود قرار ندارند؛
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امکانات پایین و نامناســب ،رویکردهای ســنتی در امر کتابخوانی ،وجود
کتابداران غیر متخصص و ناکارآمد ،فضای كسالتبار و نامناسب کتابخانهها
نشــان از عدم پختگی و بلوغ نیافتگی این مراکز دارد که بیشتر اسباب گریز
افراد را مهیا کرده است.
سیاســتهای نادرســت دولت در دسترســی به کتاب ،روند نامناســب
قیمتگذاری ،اعتبارات ناکافی در ترویج کتابخوانی ،نبود برنامههای بازاریابی
برای نیازآفرینی و جلب نظر افراد ،ضعف رسانهها و بیتوجهی به زیرساخت
کتابخوانی را نباید در کتابگریزی افراد نادیده گرفت .ناشران و بنگاههای نشر
نیز در این معضل سهیم هســتند؛ نبود توجه کافی به تمایالت خوانندگان،
گستره نامناسب توزیع ،عدم برخورداری از جذابیتهای محتوایی و ظاهری
نیزدربیتفاوتیافرادبهمقولهکتابخوانیتأثیرگذاراست.
بنابراین مشــکل کتابگریزی را نه تنهــا در فرد،
خانواده ،نظامآموزشــی ،دولت ،کتابخانههــا و ،...
بلکه باید در همه این موارد جســتجو کــرد .برای
چارهاندیشی و آشــتی با کتاب و مســتمر نمودن
زمینه بهرهوری بیشتر افراد از فرهنگ کتابخوانی،
به برنامهریزی چندجانبهاي نياز داريم که بتواند همه
عوامل اجرایی ،روانی ،تربیتی ،ساختاری ،خانوادگی
و دستگاهی را تحت پوشــش قرار دهد .در ادامه به
برخی از راهکارها در این زمینه اشاره میشود:
ـ كتابدوستي خانوادهها و والدين و ارزشگذاري به
نقش كتاب در رشد فرزندان؛
ـ تغییر در نظام آموزشــی و توجه بــه امر تحقیق و
پژوهش در همه سطوح؛
ـ حمایت از کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در راستای فعالیتهای ترویج
کتابخوانیوایجادجذابیتهایساختاری؛
ـ حمایت از تولیدکنندگان ،ناشران ،دوستداران کتاب و اهل قلم؛
ـ حمایت از برنامههای فرهنگی در ایجاد تنوع ،خالقیت و ایدههای نو در امر
کتابخوانی؛
ـ ا ِعمال سیاستهای خاص دولت در حمایت از کتابخوانی (تشکیل باشگاهها
و کافههای کتاب ،تخصیص یارانه مخصوص کتاب به خانوارها و )..؛
ـ گسترش فضاهای مناسب برای مطالعه در ایستگاهها ،مترو ،مطب پزشکان،
پارکها و بوستانها ،منازل و مراکز خرید و تفریح ...؛
ـ سالمسازی فضای کتابخوانی برای همه سطوح و طبقات مختلف اجتماعی؛
ـ  ...و دیگر موارد.
با همه این اوصاف ،برای کتابخوانتر شدن زمان صرف کنیم و مکانی دلپذیر،
گوشهای از اتاق ،پارک یا بوســتانی را انتخاب کنیم .خواندن را با روزی چند
صفحه و با کتابهای آشنا شــروع کنیم و باور داشــته باشیم برای جامعه
کتابخوان باید از خودمان شروع کنیم.
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آرمان بزرگ شهابالدین

آیتاهلل مرعشی ،چگونه میراث مکتوب تمدن اسالمی را حفظ کرد؟
سیدعلی سادات فخر

در نجف به دنیا آمد ،در ســال 1276ق .به هر خانهای سر میزد ،انبوهی
کتاب میدید؛ چه کتابهای نابی .کتابهای دستنوشــته که نســخه
خطی میگفتنــد .در کوچه و بــازار نجف میراث تمدنی اســامی را به
حراج گذاشــته بودند .ســید با خود میگفت چه خوب میشد اگر همه
این کتابها در یک جا جمع میشــد .آرمانهای بــزرگ ،مردان برزگ
میسازد .در  27ســالگی به درجه اجتهاد رســید؛ اما او در پی برآوردن
آرزوی بزرگ دیگرش بود.
خاطره تلخ او از آن دوران چنین است« :یک روز از مدرسه ،به قصد بازار ـ
که جنب صحن علوی بود ـ حرکت کردم .در ابتدای بازار ناگهان چشمم
به زنی تخممرغ فروش افتاد که در کنار دیوار نشســته بود و از زیر چادر
وی گوشه کتابي پیدا بود .حس کنجکاوی من تحریک شد ،به طوری که
مدتی خیره به کتاب نگاه کردم .طاقت نیاوردم ،پرســیدم این چیست؟
گفت :کتاب ،و فروشی اســت .کتاب را گرفتم و با حیرت متوجه شدم که
نسخهای نایاب از کتاب«ریاض العلماء» اثر« عالمه عبداهلل افندی» است
که احدی آن را در اختیار ندارد .مثل یعقوبی که یوسف خود را پیدا کرده
باشد ،با شور و شعفی وصف ناشدنی به زن گفتم :این را چند میفروشی؟
مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 15آبان 1395

گفت :پنج روپیه .من که از شوق سر از پا نمیشناختم ،گفتم :دارایی من
صد روپیه اســت و حاضرم همه آن را بدهم و کتاب را از شما بگیرم .آن
زن با خوشحالی پذیرفت »...سرگذشت تلخ خرید این کتاب به زندان و...
میانجامد.
او از جان و مالش دست میکشــید ،اما غارت میراث تمدنی اسالمی را بر
نمیتابید .شبکاری در کارگاه برنجکوبی و روزه و نماز استیجاری برای
تأمین هزینههای خرید کتب خطی ،یکی از فعالیتهای خستگیناپذیر
این مرد دلپذیر بود.
مــرور دفترچه خاطــرات او دل هــر آدمی را بــه درد مــیآورد« :من
دلشکســته ،نویســنده این کلمات در حال گرســنگی بهسرمیبرم و
مدت بیســت ساعت است که نتوانســتهام قوتی به دســت آورم تا با آن
سد گرســنگی خود کنم ،خداوند در کار همه گرفتاران گشایش فرماید،
شهابالدین حسینی مرعشی نجفی ســنه ۱۳۴۲ق مدرسه قوام ،یکی
از مدارس مشــهد جدم امیرالمؤمنین روحم فدای او بــاد( ».گلی زواره،
جامع فضل و فضیلت ،ص .)146
چرا چنین گرسنه و دلشکســته است؟ برای رســیدن به پاسخ ،کافی
است نام سید شهابالدین مرعشــی نجفی را شنیده باشی .او فقط برای
حفظ کتب خطی چنین رنجهایی را با آغوش باز پذیرا میشد .وی کتاب
«کشــف اللغات و االصطالحات» تألیف عالمــه «عبدالرحیم بن احمد
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او از جان و مالش دســت میکشــید ،اما غــارت میراث تمدنی اســامی را بر
نمیتابید .شبکاری در کارگاه برنجکوبی و روزه و نماز استیجاری برای تأمین
هزینههــای خرید کتب خطی ،یکــی از فعالیتهای خســتگیناپذیر این مرد
دلپذیر بود

هندی بهاری حنفی» را با مزد دو سال نماز استیجاری به نیابت از مرحوم
میرزا محمد بزاز تهرانی و به مبلغ بیست روپیه بریتانیایی خریداری کرد
و در دفترچه خاطراتش مینویســد« :خداوند توفیق بر انجام کار دهد.
شروع نماز از ابتدای روز  ۲۱ذیقعده سال ۱۳۲۲ق »(همان).
پرسش مهمی به ذهن میرسد که آیا ایشان فقط عاشق خریدن و جمع
آروی کتب خطی بــود؟ قاطعانه باید پاســخ داد :هرگز .حضرت آیتاهلل
مرعشی نجفی بســیاری از کتب خطی را مطالعه کرده و در آخر برخی از
این کتابها نوشته است« :این کتاب را تا آخر مطالعه کردم( ».مصاحبه
با فرزند آیتاهلل)
هنگامی که برای زیارت به مشــهد و ســپس قم آمــد ،بنیانگذار حوزه
علمیه قم از او خواســت در اين شــهر بماند و او اطاعت کــرد و در این
پایگاه قدیمی تشیع ماندگار شد .ســید کتابخانه آستان قدس رضوی را
ش روی خود فقط
دیده بود ،اما تجلی آرمانــش را در او ندید .او در پیــ 
یک راه روشن داشــت وآن بنیانگذاری کتابخانهای بزرگ و بیهمتا در
شهر آشــیانه عاشــوراییان بود .از زمانی که کتابخانه را راهاندازی کرد،
تالشــش را دوچندان کرد و همپــای اجتهاد در علوم دینــی ،جهاد در
جمعآوری کتابهــای خطی را پیگرفت تا روزی کــه کتابخانهآیتاهلل
سیدشــهابالدین مرعشــی نجفی ،یکی از ســه کتابخانه بزرگ ایران
اســامی در نگهــداری کتابهای خطــی شــد .در اختیار داشــتن
 25.000کتاب خطــی از افتخارات بزرگ این کتابخانه و نشــانه تالش
خستگیناپذیر شهاب آسمان علم و ایمان است.
کتابخانه آیتاهلل مرعشــی ( ، )Mar’ashiNajafi libraryبا شهرت
جهانــی و ارتباطات گســترده بــا کتابخانههای بزرگ جهــان ،یکی از
افتخارات جهان اســام ،بهویــژه افتخارات حوزههای علمیه شــیعیان
و حوزه علمیه قم اســت .چه نیکو سرنوشــتی برای انســان اســت که
کتابخوان باشــد و کتابنویس و کتابخانهدار؛ و این مرد بزرگ هر سه
بود.
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این مرد بزرگ فقط محصور در کتــاب و کتابخانه نبــود .او مرد میدان
سیاســت و یاور مردم مظلوم ایران زمین و از حامیان ســترگ حضرت
آیتاهلل العظمی امام خمینی(قدس ســره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران بود و امام نیز از ایشان به نیکی یاد میکرد.
هنگامی که رژیم پهلوی حضرت آیتاهلل خمینی را به ترکیه تبعید نمود،
آیتاهلل مرعشی بسیار نگران حال امام شــده و برایشان نامه مینویسند.
رهبر تبعیدی انقالب اسالمی در پاسخ چنین تلگرامی میفرستند:
«زمان :دى  /1343شــعبان 1383؛ مكان :تركيه ،بورسا؛ موضوع :ابراز
تشــكر؛ بســم َّ
الل الرحمن الرحيم ؛ حضرت آيت ّ
الل آقاى نجفى ـ دامت
بركاته؛ به عرض عالى مىرســاند ،مرقوم محترم كه حاكى از ســامت
وجود شــريف و حاوى مراتب محبت و مودت بود ،موجب تشكر گرديد.
ســامت و ســعادت جنابعالى را از خداوند متعال خواستار است .بحمد
ّ
الل حال اينجانب خوب و هيچ نگرانى نيســت .خداونــد متعال هر چه
مقدر فرموده صالح اوست .از خداوند تعالى توفيق رضا به قضاى الهى را
خواستار است .سالمتى و موفقيت آن جناب را از خداوند تعالى خواستار
است .روح ّ
الل الموسوي الخمينى» (صحیفه امام ،ج  ،22ص .)433
مقام معظم رهبری در دیدار دســتاندرکاران کنگره آیتاهلل مرعشــی
فرمودند« :در بین كتابخانههايی كه شــخصی بود و مال اشــخاص و از
مال شخصی فراهم شده بود ،تنها این كتابخانه مرحوم بزرگوار [آیتاهلل
مرعشی] هست كه الحمداهلل نشانهای اســت از اهمیت و عظمت میراث
مكتوب ما و امیدواریم انشــاءاهلل روزبهروز این كتابخانه بهتر بشــود».
(.)1389/11/18
وي سرانجام در سال  ،1369در سن  96ســالگی رحلت کرد و بر اساس
وصیتنامهاش در ورودی کتابخانهاش همنشــین ابــدی کتابهایش
گردید وآرمان بزرگش تحقق یافت .او نمونه زندهای از این فرمایش امیر
کالم است که فرمود« :ن ِ ْع َم ال ْ ُم َحدِّ ثُ ال ْ ِكتَاب؛ چه سخنگوي خوبي است
كتاب!» (غرر الحکم و درر الکلم ،ص .)718
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از زمانی که
کتابخانه را
راهاندازی
کرد ،تالشش
را دوچندان
کرد و همپای
اجتهاد در علوم
دینی ،جهاد
در جمعآوری
کتابهای خطی
را پیگرفت
تا روزی که
کتابخانهآیتاهلل
سیدشهابالدین
مرعشی نجفی،
یکی از سه
کتابخانه بزرگ
ایران اسالمی
در نگهداری
کتابهای خطی
شد

ادبوهنر

هنرآئینی

روضههای نقاش

من با عشق نوحه خواندم
اثر عمیق مرثیههای قدیمی

مروری بر نقاشیهای عاشورایی به مناسبت
رونمایی از تازهترین اثر حسن روحاالمین

روضههاینقاش
زینب مرتضایی فرد

ســالها پیش زمانی که هنوز پای رســانهها به میــان نیامده بــود ،نه رادیو
و تلویزیون بود و نه مثل امروز هنرهای تجســمی جایشــان فقــط در موزه و
گالری بود .آن زمان جای نقاشیها میان مردم بود .نقاشی یک رسانه و روایت
بود؛ رسانهای که نقاشــی قهوهخانهای یا خیال نگاری در آن نقش اصلی را ایفا
میکرد .ماجرا از این قرار بود که نقاش اثرش را در قهوهخانه میگذاشت و نقال

و پردهخوان بر اســاس آن برای مردم روایتهای به تصویر کشیدهشده
روی پرده را بیان میکردند.
مبدأ این هنر ـ ســنت قصهخوانی ،مرثیهسرایی و تعزیهخوانی ـ در ایران
است که پیشینه آن به ســدهها پیش از ایجاد قهوهخانهها و چایخانهها
میرســد .روزگاری که هنر کام ً
ال کارکرد اجتماعی داشته و برای مردم
نقش یک رسانه را ایفا میکرده است.
اواخر قاجــار و اوایــل پهلــوی همزمان با جنبــش مشــروطه ایران،
نقاشــی قهوهخانهای اوج گرفت .محمد مدبر ،عباس بلوکفر ،حســن
اسماعیلزاده ،حسین همداني و قوللر آقاسی ،استادان برجسته این نوع
نقاشیها بودهاند و بخشــی از آثار به جا مانده از اين اساتيد در موزه رضا
عباسی ،موزه هنرهای معاصر و  ...نگهداری میشود.
این نقاشی به دست هنرمندانی مکتبندیده پدیدار شد ،اما آنقدر قوت
داشت که بعدها مورد توجه هنرمندان مدرنیســت ایرانی ،بهویژه اهالی
مکتب سقاخانه قرار گرفت.
اما پس از آغاز دوران مدرن و تحوالتی که در هنر ایران ایجاد شد ،هنر تا
حد زیادی از اجتماع دوری گزید و تنها در سالهای اولیه پس از پیروزی

انقالب اسالمی شاهد پیوند عمیق هنرمندان و اجتماع با هم بودیم و این
جریان دوباره فراموش شد .البته در این دوره هم هنر در شکل و سیاقی
پیش نرفت که بتوانیم بگوییم مانند نقاشی قهوهخانهای ،وقایعنگاری از
موضوعات دینی و آیینی روایت شــد .آنقدر که جای خالی این موضوع
همیشه احساس میشد.
بعد از نقاشــیهای قهوهخانهای که بار اصلی وقایعنگاری دینی و آیینی
ما را بر دوش کشیده ،در آثار کمتر هنرمندی شــاهد وقایعنگاریهای
عمیق و تأثیرگذار هستیم .حال در این شرایط هنرمند جوانی که سبک
نقاشیاش رئال است ،به بهترین شکل ممکن و بســیار هنرمندانه وارد
این عرصه میشــود و نقاشــیهایی بســیار تکاندهنده خلق میکند.
حســن روحاالمین که بهتازگی آخرین اثرش را تحت عنوان «عرش بر
زمین افتاد» در موزه هنرهــای معاصر رونمایی کرده اســت ،از معدود
هنرمندانی اســت که تمام توجه و تمرکز خود را روی کار کردن با شیوه
وقایعنگاری تاریخ اسالم و بهخصوص عاشورا گذاشته است.
«عرش بر زمین افتاد» آخرین ســاعات زندگی سیدالشهدا(ع) را از دید
نقاش به تصویر میکشــد .این اثر در ابعاد ســه در چهار متر و با تکنیک

رنگ روغن روی بوم خلق شــده است .در
این اثر نقاشــی که در مدت  7ماه به اتمام
رســیده اســت ،افراد و شــخصیتهای
بســیاری دیده میشــوند که هــر کدام
نماینده یک قشــر از انســانهای جامعه
هستند.
روحاالمین ســال گذشــته هــم  ۱۰اثر
عاشــورایی از جمله تابلوهــای «مقتل»
درباره شهادت امام حســین(ع)« ،جوانان
بنیهاشم»« ،شــیرینتر از عسل» درباره
حضرت قاســم بــن الحســن« ،حضرت
علیاکبر»« ،علقمه»« ،آتش پرستارم بود»
درباره امام سجاد« ،ســقا» درباره حضرت
ابوالفضل و «خرابه شــام» را در نخستین
نمایشگاه انفرادیاش رونمایی کرد.
حســن روحاالمین میگوید :لحظههایی
که برای عاشــورا نقاشــی میکشم ،مانند
لحظههایی اســت که یک فرد به مجلس
روضه مــیرود و زمانی که کار بــه اتمام
میرسد ،همان حال خوشی را دارم که یک
عزادار از مجلس امام حســین علیهالسالم
بیرون میآید.
از نکات جالــب درباره نقاشــیهای روح
االمین این اســت که محال است شخصی
با آثارش روبهرو شــود و تحت تأثیر قرار نگیــرد .تابلوها در مقیاسهای
بزرگ نقاشی شــدهاند ،کام ً
ال رئال هســتند و چون خالقشان دلبستگی
خاصی به خواندن مقتل دارد ،بســیار واقعــی و تأثیرگذارند .آنقدر که
میتوان تأثیر مواجهه بــا آنها را به نوعی با مطالعه مقتل و یا شــنیدن
روضه مقایســه کرد .در واقع تابلوهای این هنرمند همگی همان قصهها
و مقتلهایی است که از کودکی شــنیدهایم .مقتلهایی که کشیدنشان
جسارت میخواهد و روحاالمین توانسته این جسارت را داشته باشد.
هر چند این نقــاش منتقدانی هم دارد ،اما بایــد او را یکی از هنرمندانی
دانست که گامهای مؤثری در روایت تاریخ شیعیان به زبان هنر برداشته
و آثارش میتواند هر بیننده غیر شــیعه و یا ناآشــنا با فرهنگ شیعه را
تحت تأثیر قرار دهد.
او درباره آثارش گفته اســت« :نقاشــی آیینی هم وظیفه است .من یک
شیعهام ،وظیفهام را انجام میدهم .هنر نمیکنم که برای امام حسین(ع)
کار میکنم .هر کســی باید این کار را انجام دهد .این نقاشــیها هم اگر
چیزی دارد کــه آدم را جذب میکنــد ،به خاطر من نیســت ،به خاطر
موضوع است .نکته جالب در نمایشگاهی که داشــتم این بود که بازدید

لحظههایی
که برای
عاشورا نقاشی
میکشم ،مانند
لحظههایی
است که یک
فرد به مجلس
روضه میرود و
زمانی که کار به
اتمام میرسد،
همان حال
خوشی را دارم
که یک عزادار
از مجلس
امام حسین
علیهالسالم
بیرون میآید

نکته

عرش بر زمین افتاد
سرایش چند شاعر
در باب شهرت یک شعر و
ِ
احسان رضایی
کنندهها  5دقیقه روبهروی یک تابلو میایستادند و فقط نگاه میکردند.
عدهای هم گریهشان میگرفت.
او همچنین بیان کرده اســت :مــن در زمان انجام همــه کارها ،روضه
مرتبطش را گوش میدهم .ولی به قول استاد «حسین علیزاده» بعضی
گریهها درونی اســت که ســطح و ضربهاش خیلی باالتر است .قطعاً در
زمان کشــیدن این نقاشــیها احواالت خاصی داشــتم که خب بسیار
شخصی است و اص ً
ال دلم نمیخواهد کســی دربارهاش بپرسد یا اینکه
خودم بخواهم برای کســی تعریف کنم .اما مگر میشــود من موضوعی
اینقدر ارزشمند را برای کارکردن انتخاب کنم ،اما رویش ریز نشوم و با
ذرهذرهاش خرد نشوم .شما اگر کاری را نفهمی و مصنوعی انجام بدهی
کام ً
ال پیداست.
هنر دینی حاال با وجود روحاالمین شــاهد ظهور هنرمندی اســت که
میتواند دوباره بــه دیگر هنرمندان هم یادآوری کنــد که در جامعهای
مانند ایران که مردم به دین و اعتقادات دینیشــان اهمیت بســیاری
میدهند ،نباید حضور دین در هنــر و تأثیرات مثبــت آن بر جامعه را
نادیده گرفت .فراموش نکنیــم در طول تاريخ همــواره مذهب و دين،
سرچشمه هنر بودهاند؛ يعني بزرگترين ،فاخرترين و ارزشمندترين آثار

هنري جهان مربوط به دســتهاي از آثار اســت که با انگيزههايي ديني و
اعتقادي خلق شدهاند و باورهاي اعتقادي ،ديني ،غيرمادي و متافيزيکي
خالق اثر در آنها مشهود است.
ِ
روحاالمین در مورد در جایی به نقش تربیتی خانوادهاش هم اشاره کرده
و گفته :خانوادهام ،به خصوص مادر در شــکلگیری مسیر زندگی و روند
هنری من تأثیر بسیاری داشــتند .اولین بار ،آلبوم موسیقی «نوای نینوا»
را مادرم برای من گذاشت .یادم میآید برادر بزرگترم وقتی کار میکرد،
میزش را میگذاشت و مشــغول خوشنویسی یا نقاشــی میشد ،ضبط
کوچکی داشت که آن را روشــن میکرد و نوحههای ائمه را گوش میداد
و من که خیلی کوچک بودم ،جایم را کنار میز او پهن میکردم و آن نواها
تا صبح در گوشم میپیچید .موزیک خانۀ ما اینها بود و با این نواها بزرگ
شــدم و با ماژیکهایی که مادرم برایم میخرید ،همانها را تصویرسازی
میکردم و در انتهــا ،این مادرم بود کــه برایم نمایشــگاه برپا میکرد.
کارهایم را به دیوار میزد و همه را میآورد و کارهای مرا نشانشان میداد.
وقتی دانشــگاه آمدم همانها را به صورت حرفــهای کار میکردم .یک
نوجوان در زندگی به دنبال قهرمان میگــردد و قهرمان دوران نوجوانی
من ،حضرت عباس)ع( بود.

عنوان تازهترین اثر نقاشــی حسن روحاالمین
از شعر معروفِ «بلندمرتبه شاهی ز صد ِر زین
افتاد /اگر غلــط نکنم عرش بــر زمین افتاد»
گرفته شده است .اما گوینده این شعر معروف
کیست؟
مرجع «دانشــنامه شعر عاشورایی»،
در کتاب
ِ
دکتر مرضیه محمدزاده شــاع ِر ایــن بیت را
نوروزعلی واعظ ،معروف به فاضل بســطامی
(درگذشــته به ســال  ۱۳٠۹قمری) معرفی
میکند .در جلد  ۲این کتاب ،صفحه  ۹٤٤این
شعر به شکل زیر ثبت شده است:
نه بر جهاد ،اما ِم أنام طاقت داشت
نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت
فتاد پرتو خورشی ِد آسمان به زمین
غبار غم ز زمین رفت بر سپه ِر برین
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
اما در کتاب «حــزن المؤمنیــن» تألیف مال
ی نجفی كاظمــی (که حدود ۱۲۵۵
محمدعل 
قمری نوشته شده) این شعر به شاعری دیگر،
قبل
یعنــی آقامحمد شــیخا ،متخلّص بــه ُم ِ
اصفهانی یا کاشانی منسوب است .در مجلس
هشــتم از فصل هشــتم این کتاب ،نقل شده
که مقبل در عالم خــواب میبیند با جماعتی
از شــاعران به محضر پیامبر(ص) دعوت شده،
آنجا ایــن ابیات را میخواند .در نســخه چاپ
ســنگی «حــزن المؤمنین» (چــاپ ۱۳۲٤
قمری ،بمبئــی ،صفحه  )۳۳٠این اشــعار از
مقبل نقل شده است:
روایت است که چون تنگ شد بر او میدان
فتاد از حرکت ذوالجناح و از جوالن
نه سیدالشهداء بر جدال طاقت داشت
نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت
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کشید پا ز رکاب آن خالصۀ ایجاد
به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
این خواب ،شهرت زیادی دارد اما احمد آصف،
مصح ِح دیوان مقبــل در مقاله «واقعه و مقبل
ّ
اصفهانی» میگوید از چهار بیت باال ،فقط دو
بیت اول (روایت است  ...نه ذوالجناح  )...را در
بین سرودههای مقبل پیدا کرده است.

خوان
بیت «بلندمرتبه شــاهی »...را شــبیه ِ
ابنسعد میخواند و بعد در پاورقی آورده است
که در بعضی نســخههای تعزیه دو بیت دیگر
هم به آن اضافه شده ،به این شکل:
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
ِ
دشت بال شد به دوست قربانی
ذبیح
ِ
چرخ چارمین افتاد
مسیح ماریه از ِ
ِ
محیط جسم شریفش شوید ،ای لشکر
که او محاط به این قوم چون نگین افتاد

مزار مقبــل کاشــانی در خیابــان باباافضل
روبهروی مســجد جامع کاشــان ،مشهور و
معروف است .اما در کتاب «مشاهیر مدفون در
حرم رضوی» یک شاعر دیگر با تخلص ُمقبل
معرفی شــده که در صحن عتیق ،بین ایوان
مقبل گلپایگانی،
طال و سقاخانه دفن اســت:
ِ
زنده در قرنهــای  ۱۲و  ۱۳قمری .در جلد ۲
«مشــاهیر مدفون  »...صفحــه ( ۱۹۲به نقل
از «منتخب التواریخ» شــیخ محمدهاشــم
خراســانی) ابیات زیر به عنوان نمونه شــعر
مقبل گلپایگانی آمده است:
ُدر یگانۀ دریای مجمعالبحرین
به خون تپیدۀ کرب و بال امام حسین
نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت
نه شا ِه تشنهلبان بر جدال طاقت داشت
هوا ز جو ِر مخالف چو قیرگون گردید
عزی ِز فاطمه از اسب سرنگون گردید
بلندمرتبه شاهی ز صدر زین افتاد
اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد
اینطور که پیداســت این ابیــات در یک بازۀ
زمانی مورد توجه و تضمین زیادی بوده .برای
تکمیل بحث ،این را هــم بخوانید که مرحوم
عنایتاهلل شــهیدی در مقاله «جامهای فاخر
و زیبا بر قامتی ناســاز و نازیبا» (شماره ۶تا۸
فصلنامه «تئاتر» ،تابستان تا زمستان )۱۳۶۸
میگوید در مجلس تعزیه «شــهادت امام»،
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قرائت قــرآن ،اذانگویی ،نوحهخوانــی ،شــبیهخوانی ،منقبت خوانی،
مقتلخوانی ،سحرخوانی ،روضهخوانی و  ...همگی همراه با آواز هستند و
موسیقی به این شکل تجلی پیدا کرده و در خدمت دین قرار گرفته است

گفتگو

پاسداشت نغمههای آیینی در گفتگو با مهدی امینفروغی

نوحهها
میراث ملی ،مذهبی و
فرهنگیماهستند
زینب مرتضایی فرد

مهدی امین فروغی ،پژوهشگر عرصه موسیقی دینی است که کتاب «شعر و موسیقی
در نوحههای طهران قدیم» را منتشر کرده است .این کتاب که پژوهش ،تصحيح و
نتنويسی نوحههای تهران قدیم را در خود دارد ،عنوان شایسته تقدیر در سیودومین
آن خود کرد .این پژوهشگر معتقد است ،موسیقی مذهبی
دوره جایزه کتاب سال را از ِ
در بین تمامی اقوام و فرهنگها از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .در ایران شیعی
نیز موسیقی مذهبی در قالبهای مختلف و گستردهای اعم از نوحهخوانی ،اذان،
شبیهخوانی ،منقبتخوانی ،مناجات ،سحرخوانی و ...ارائه میشده است ،اما نوحهخوانی
از نظر مردم ،محبوبترین نوع موسیقی مذهبی است که همواره بیش از دیگر گونهها
مورد توجه قرار میگرفته .با او درباره موسیقی مذهبی ،نوحههای قدیمی و مسیری که
باید پیش پای نوحهسرایان امروزی قرار گیرد ،گفتگو کردیم.

شما از جمله پژوهشگران
موفقــی هســتید که در
جامعه ما نگاه تــازهای به
موسیقی مذهبی داشتهاید.
دلیل این نگاه ویژه و خاص
شما به موسیقی چیست؟
موســیقی ماهیتــی روحانی و
معنــوی دارد و اگــر نگاهی به
تاریخ زندگی بشــر بیندازیم،
میبینیــم از ابتــداي زندگی
بشر تا به امروز هر جا به دین ،آیین یا مذهبی
برمیخوریم ،خواه توحیدی باشــد و خواه غیر
توحیــدی ،موســیقی حضور پررنگــی دارد.
در واقع هر جا پرستش هســت ،موسیقی هم
هست .در مصر باســتان ،یونان باستان و حتی
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ایران باســتان همواره موســیقی
در کنار دینهــا و آیینها حضور
پررنگی داشته است .این ماهیت
معنوی موسیقی اســت که آن را
در خدمت دین قــرار داده و این
موضوع شــگفتانگیزی است که
توانایــی گســترده و عظیم هنر
موسیقی را به ما نشان میدهد.
اما امروزه موســیقی اقسام
دیگری هم دارد و موســیقی
مذهبی تنها یک بخش از موسیقی است.
بله اما ایــن بخشها همگی به مــرور زمان و
گســترش فرهنگ بشــر به وجود آمدهاند و
شاخههای مختلف موسیقی تفننی ،اجتماعی
و موســیقی کار و  ...بــه وجود آمده اســت.
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موســیقی در ابتدا در خدمت تعالیم آسمانی،
شــعائر و آیینهــای مذهبی بــوده ،در واقع
میتوان گفت منحصرا ً در اختیار مذاهب بوده
است.
در اســام و مذهب شــیعه داســتان
موسیقی چگونه پیش میرود؟
در اســام و مذهب شــیعه هم بخش مهمي
از موســیقی در اختیــار دین اســت .قرائت
قرآن ،اذانگویی ،نوحهخوانی ،شــبیهخوانی،
منقبت خوانــی ،مقتلخوانی ،ســحرخوانی،
روضهخوانی و  ...همگی همراه با آواز هســتند
و موســیقی به این شکل تجلی
پیدا کرده و در خدمت دین قرار
گرفته است.
پيوند در ایــن قالبهــا ،پیوند
شــعائر حســینی و مذهبــی با
موسیقی اســت .اگر موسیقی را
از هر یک از این مــواردی که نام
بردیم بگیریــم ،هیچچیز از آن
باقی نمیمانــد .براي مثال تصور
کنیــد حالــت آوازی را از قرائت
قــرآن بگیریم ،واقعــاً چه چیــزی از آن باقی
میماند.
یکی از شــکلهای مهم این موســیقی
آوازی برای ما شیعیان نوحهخوانی است
و اغلب مــردم با هر فکر و اندیشــهای
نســبت به آن توجه نشــان میدهند.
شما هم در کتابتان ســراغ همینگونه
موسیقی دینی رفتهاید .کمی در این باره
توضیح دهید.
میتوان گفت یکی از شــکلهای بسیار مهم
موســیقی در فرهنگ دینی مــا نوحهخوانی
اســت و به دلیل ویژگیهایی که دارد از دیرباز
مورد توجه مردم بوده است .در نوحهخوانی با
حالتی ریتمیک روبهرو هستیم که مردم با آن
ارتباط بســیار خوبی برقرار میکنند و بیش از
شبیهخوانی و روضهخوانی به آن توجه دارند.
و البته شما هم به اینگونه توجه خاصی
داشتهاید.
من تحصیالتم در عرصه موســیقی است و از
ی
طرف دیگــر گرایشهای فــردی و خانوادگ 
من را به این ســمت ســوق داده است .من در
خانوادهای مذهبی رشــد کردهام و به همین
دالیل خودم به موضوعات دینی و بهخصوص
نوحهخوانی توجه ویژهای دارم .در بیشتر آثارم

کوشــیدهام نوحههای قدیمی را ثبت و ضبط
کنم؛ چرا که این نوحهها برخاسته از باور مردم
بوده و از هر نظر ارزشمند هستند.
از چه منظری به نوحهها نگاه میکنید و
آنها را تا این حد مهم میدانید؟
من بر این عقیدهام که نوحههــا میراث ملی،
مذهبی و فرهنگی ما هستند و مثل سایر آثار
هنری هر خدشــهای که به آنها وارد شــود،
ما خســارت دیدهایم .هر نوحــهای که مفقود
شود ،خســارتی برای فرهنگ و میراث ماست.
مثل این اســت که کتیبهای از مســجد شیخ
لطــفاهلل اصفهــان از بین رفته
باشــد و یا سیاهمشقهای اصیل
خوشنویســان بنام گذشته در
آتش سوخته باشد .تمام نوحهها
میراث ملی و مذهبی ما هستند
که باید حفظ شوند.
حفظ کردن آنها چه کمکی
به ما میکند؟
نوحهها شکل مهمی از موسیقی
مذهبی ما هستند که میتوانند
در حــوزه پژوهشهــای مردمشناســانه،
جامعهشناســانه و بررسی احوال اقوام مختلف
کشور و شناخت روحیه آنها ما
را یاری کنند؛ یعنی نباید صرفاً
نوحهها را به این شکل نگاه کرد
که باید فقط بــه موزهها بروند و
کاربرد دیگری ندارند.
جمعآوری ایــن نوحهها و
پژوهشهایی کــه از آنها
صحبت کردید تا چه اندازه
میتواند نوحهسرایی امروز
ما را تحت تأثیــر خود قرار
دهد؟ آیا میتواند نوحهخوانی ما را برای
برونرفت از جریانــی که امروز در آن به
سر میبريم و بسیاری از پژوهشگران و
بزرگان دینی به آن نقد دارند ،یاری کند؟
دانســتن تاریخ هــر رشــتهای ،میتواند به
تکامل آن کمک کند .در هــر حوزة فعالیتي،
ناگزیریم که نگاهی علمی داشــته باشــيم و
با اشــراف کامل ،مسیر را درســت بپیماییم.
حفظ نوحههــای قدیمــی در واقــع کاری
باستانشناســانه اســت .نمیتوان گفت که
باید امروزه نوحههای آن زمان خوانده شود و
پای نوحههای تازه به میــان نیاید .نوحههای
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قدیمی را باید ثبت و ضبط کرده و در اختیار
عالقهمندان قــرار داد تا با آشــنایی کامل با
روند نوحهخوانی و نوحهســرایی از دیروز تا
امــروز ،بتوانند مســیر درســت را بپیمایند
و با علــم کامــل ،نوحههای تــازه را به میان
بیاورند .مــن موافقم که نوحههــای قدیمی
اصالت دارند ،اما نمیتوانیم بگوییم فقط این
نوحهها اصیل هستند و نباید نوحههای دیگر
خوانده شود ،چرا که در این صورت از پویایی
حرکــت نوحهخوانی در بســتر
زمان جلوگیری کرده و آســیب
دیگــری بــه آن وارد کردهایم.
مســئله امروز ما این است که در
حوزه نوحه کــمکاری کردهایم
و میکنیم ،بــه همین دلیل هم
به نتیجــه خوبی نمیرســیم و
میگوییــم نوحههــای قدیمی
فاخرتــر بودهاند .ایــن در حالی
است که باید به جای تکرارآنها،
بررســی کنیم و ببینیــم به چه
دلیــل نوحههای قدیمــی فاخرند .مســلماً
ســراینده آنها دانش موســیقایی داشته و
خواننده هم به کارش اشراف کامل .به همین
دلیل هم ریتم موســیقایی نامناسبی را برای
ارائه کارهای مذهبی انتخــاب نمیکردهاند.
از این زاویه اســت کــه نوحههــای قدیمی
میتوانند به مدد نوحههای امــروزی بیایند
و با نگاه دقیق نوحهســرایان قــوت بگیرند،
در غیر اینصورت تقلید صرف از گذشــته و
خواندن نوحههای قدیمی ،هیچ مشــکلی را
حل نخواهد کرد .

نوحهها شکل
مهمی از موسیقی
مذهبی ما هستند
که میتوانند در
حوزه پژوهشهای
مردمشناسانه،
جامعهشناسانه
و بررسی احوال
اقوام مختلف
کشور و شناخت
روحیه آنها ما را
یاری کنند
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هرکس ســعی میکند به اندازه توان خود در
راه این عشــق و عالقه کاری انجام دهد .یکی
نذری میدهد ،یکی در مراســم عــزاداری با
صدای بلند یا حســین میگویــد و یکی هم
نوحــه میخواند .مــن جزو این دســته آخر
هستم و دوست دارم عشقم به امام حسین(ع)
را به این شکل با مردم شــریک شوم .اما یک
دلیل دیگر هم داشــتم؛ جوانها وقتی سمت
نوحهخوانی میرونــد ،خیلی قواعــد را بلد
نیســتند و به این بخش مهــم از فرهنگمان
لطمــه میزنند .گاهــی ملودیهایــی وارد
نوحهخوانی میشــود که حتی بــاورش هم
ســخت اســت .وقتی یک ملودی با نام فالن
خواننده در ذهن مردم ماندگار شــده است،
چگونه ممکن است با آن یاد امام حسین(ع)
و ســختیهای ایشــان بیفتنــد .دوســت
داشــتم بتوانم نوحههایی که اصالت دارند را
جمعآوری کنم و به نســل جدید ارائه کنم.
البته در این بین برخی مداحان هم هســتند
که بهخوبی این کار را انجام میدهند ،اما یک
اتفاق باعث شد من هم در این راه قدم بگذارم.
چه اتفاقی؟
بــرای یکــی از فیلمهایمان به یک روســتا
رفته بودیــم .وقتــی شــاهد نوحهخوانی و
شــاهنامهخوانیهای اصیل و کامــل اهالی
روســتا بودم ،به فکــر جمــعآوری این گنج
افتادم و بعــد هم خودم آنهــا را اجرا کردم.
من حدود  30ســال به جمعآوری این کارها
پرداختم .شاید باورتان نشــود که از این نظر
در روستاهای کشــورمان چه گنجی داریم.
افرادی که با قلبشان میخوانند و بر دل همه
هم مینشیند.
گفتید جوانها ملودیهای نامناســبی
را وارد مداحی میکنند .چطور میشود
جوانها هم وارد مسیر درستی شوند؟
مواجهه با هر چیزی آشــنایی و درک خاص
خــودش را میطلبــد ،واقعه کربــا و دیگر
مســائل دینی هم که جای خــود دارد .اگر
جوان ها مقتــل بخواننــد ،نوحههای اصیل
به جا مانده از گذشته را بشــنوند و با آگاهی
و شــناخت کامــل وارد این عرصه شــوند،
مطمئناً میتواننــد نوآوریهایی را هم که مد
نظرشان است به شــکل اصولی انجام دهند و
مســیر تازه اما اصیل و فاخری را در مداحی
ایجــاد کنند ،وگرنــه با تقلیــد ملودیهای

رسول نجفیان از ارادتش به امام حسین(ع) و
اصالت نوح هخوانی در روستاها و نواحی میگوید

من با عشق
نوحهخواندم
ستاره سمائی

چهره شناخته شدهای است و با او یک دنیا خاطره داریم .رسول
نجفیان پیش از آنکه مداح باشد ،خوانندگی را تجربه کرده،
پیش از آن هم نویسندگی ،بازیگری و کارگردانی .اما به نوحهها
و نوحهخوانی عالقه زیادی دارد و در این عرصه هم فعالیتهای
ارزندهای داشته است .او برخی نوحههای اصیل که در روستاهای
کشورمان هنوز خوانده میشود و به صورت سینه به سینه به
نسلهای بعد منتقل شده را جمعآوری کرده و بخشی از گنجینه
مداحیهای بینظیری که برای نسلهای آینده به یادگار میماند،
حاصل تالشهای این هنرمند است .با او درباره نوحهخوانی،
عالقهاش به این عرصه و همچنین مداحی امروز گفتگو کردیم.

در میان هنرمندان کشــورمان با کمتر
چهرههايی روبهرو هســتیم که مداحی
کنند .چرا شــما پا به عرصــه مداحی
گذاشتید؟
به دو دلیــل؛ اول اینکه مداحــی و خواندن
برای امام حســین(ع) عین عشق است ،ارادت
به ایشان از بچگی با ما رشــد میکند و بزرگ
میشــود و بعدها کــه بزرگ میشــویم هم
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لسآنجلسی نه نامی از خودشان میماند و نه
نوحههای اصیل و ارزشــمند گذشته به نسل
جدید منتقل میشــود .البتــه مقتلخوانی
که به آن اشــاره کردم نیاز همه ماست؛ مقتل
برای آشنایی ،درک بهتر و مواجهه عمیقتر با
امام حسین(ع) و اندیشــههایش ما را یاری و
همراهی میکند .به همه توصیه میکنم مقتل
بخوانند و با ایــن کتابهای ارزشــمند انس
بگیرند.
اینکه شــما بــه عنوان یــک بازیگر،
خواننــده و کارگــردان مداحی کردید
برای مردم خیلی جذاب بود .از ســوی
همصنفهایتان با چه برخوردی روبهرو
شدید؟
شاید باورتان نشود اما برخی طردم کردند .من
با عشــق نوحه خواندم ،اما برخی گفتند خودم
را فروختهام! هیچوقت نفهمیدم منظورشــان
چیست و هیچوقت هم نمیتوانم ببخشمشان.
حتی قرار بود برای یــک پروژه کارگردانی کنم
که یک مسئولی گفت نمیشود هم مداح باشی
هم کارگــردان و من را از کار حــذف کرد .این
یکی از تلخترین خاطرههایم است .مداحی یک
هنر آیینی است که همیشه با مردم همراه بوده
و دل مردم هم برایش میتپــد ،با اعتقادات ما
و غالب جامعه هم گره خورده اســت .نمیدانم
چرا باید چنین برخوردی با من میشد .ضمن
اینکه من نمیرفتم جایی نوحه بخوانم و پولی
دریافت کنم .برای جاهایــی نوحه میخواندم
که توان پرداخت پول به مداح را نداشتند .مث ً
ال
چند تکیــه در نازیآباد و ورامیــن در خاطرم
هست که رفتم و برایشــان نوحه خواندم .البته
از کســی هم توقعی ندارم ،آن کسی که باید،
خودش اجرم را میدهد و چــه اجری باالتر از
اینکه آدم در دل مردم جا داشته باشد.
با ایــن اتفاقهــا دســت از مداحی
نکشیدید؟
نه هیچوقت این کار را نمیکنم .مگر میشــود
آدم به خاطر حــرف یک عده پــا روی قلبش
بگذارد .امام حســین(ع) در قلب من اســت و
بخشــی از اعتقاداتم ،هیچوقــت به خاطر یک
عده که تفکرات درستی ندارند نباید مسیرمان
را کج کنیم و فکر کنیم با تغییر مسیری که به
آن ایمان داریم ،مسئلهای حل میشود .اگر هم
قرار باشد مسئلهای حل شود و اتفاق خوبی رخ
دهد ،حتماً در سایه ایمان خواهد بود .

خالق نینوا
متولد ظهر عاشورا
ظهر روز عاشــورا به دنیا آمده و پــدر و مادرش نام
حســین را برایش انتخاب کردهاند .حسین علیزاده،
آهنگساز و نوازنده برجسته کشــورمان خالق آلبوم
«نینوا» اســت .آلبومی که در آن جمشید عندلیبی
نی نواخته و نوای ســوزناکش ،هم با شــرایط جنگی
کشور ســازگار بود و هم به خاطر نامش مردم را به یاد
حماسه عاشــورا میانداخت و هنوز هم هر مخاطبی
با هر عقیدهای آن را دوســت دارد .علیزاده یکی از
هنرمندانی اســت که تاکنون بارها به تأثیر موسیقی
آیینی خاص ماههای محرم و صفر بر کارهایش اشاره
کرده اســت .او در اینباره میگویــد« :من در محله
ســیدنصرالدین بازار تهران به دنیا آمدم و همیشــه
شــنیدن صدای دســتههای عزاداری روی من تأثیر
میگذاشــت و توجهم را جلب میکرد .بعدها هم این
تأثیر وارد کار من در عرصه موسیقی شد» .
این موزیسین برجسته ایرانی در بسیاری از کارهایش
از موسیقی آیینی محرم و صفر تأثیر گرفته و این اتفاق
را مرهون ســوگواری اباعبداهلل و دستههای عزاداری
میداند که در کودکیاش ديده است.
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اثرعمیقمرثیههایقدیمی
یکی از هنرمندانی که طی سالهای گذشــته آلبوم موسیقی و اجراهای موفقی
را برای امام حســین(ع) داشته ،حســامالدین سراج اســت؛ هنرمندی که
دلبستگیاش به عاشورا از خانهشان و منبر روضهخوانی پدرش آغاز شده است.
این هنرمند تاکنون آلبوم موفق وداع  1و  2را منتشر کرده و بارها آن را در قالب
یک کنسرت روی صحنه برده اســت .از نکات جالب توجه در «وداع» انتخاب
هوشمندانه و دقیق شعرهاست.
او در اینباره توضیح میدهد :پدر من روحانی بود ،اما به هنر و شعر خیلی عالقه
داشت .با استاد تاج اصفهانی و مرحوم استاد حســن کسایی دوستی نزدیکی
داشتم و خانهمان بهنوعی محفلی ادبی ـ موسیقایی بود .او روحانی خاصی بود،
شعرهای عمان سامانی را میخواند و گریه میکرد .من هم در محفل پدر به اشعار
عمان عالقهمند شدم.
بخشی از شعرهای آلبوم از سرودههای عمان سامانی است؛ شعرهایی که بخشی
از آنها را پدر ســراج نیز میخوانده است .ســراج در اینباره میگوید :عمان،
صنعت شعر بسیار قویای دارد .سرودههای او جز اینکه مرثیه است ،یک فضای
لطیف و شــاعرانه دارد که اگر آن را بهصورت آزاد هم بخوانید ،روی شما تأثیر
میگذارد .از طرف دیگر ،مضامین را بهصورت کنایی بیان میکند و این موضوع
برخالف اغلب مراثی امروز است که صریح و بیپروا حرف میزنند.
این هنرمند با تأکید بر نیاز به بیان غیرمستقیم درباره واقعه عاشورا میگوید :این
موضوع حرف و نظر من نیســت .اصوالً بزرگان قائل به این هستند که نباید واقعه
عاشورا را به صورت مستقیم بیان کرد ،چون در این ماجرا آنقدر شقاوت هست که
بیان مستقیم آن اهل دل را آزار میدهد و از طرف دیگر قبح عمل را محو میکند.
او درباره تأثیرپذیری از فرهنگ عاشورا میگوید :من همیشه معتقدم اگر کاری
بویی از حقیقت و درستی برده باشد ،مردم به صورت طبیعی نسبت به آن واکنش
مثبت نشان میدهند و این یک امر طبیعی اســت ،اما درباره کلمه مناسبتی که
درباره این موسیقی بهکار میرود باید بگویم کلمه جالبی نیست و درباره وداع هم
آن را نمیپذیرم ،چون موضوع امام حسین(ع) و قیامش در هیچ زمان و عنوانی
نمیگنجد و نمیتوان آن را مناســبتی نامید .هرجا مبارزه با ظلم اتفاق بیفتد،
قاعدت ًا بهترین الگو و سرمشق حضرت امام حسین(ع) و یارانش هستند.
یبُرد،
سراج طی سالهای گذشته کنسرت «وداع» را در روز اربعین روی صحنه م 
اما امسال جای این اجرا در برنامههای ویژه ماه صفر خالی است ،چون گروه ،هیچ
اسپانسری برای این اجرا نداشته است .

تراژدی الهام بخش
لوریس چکناواریان ،رهبر ارکســتر و آهنگساز ،هرچند یک ارمنی
معتقد است ،اما امام حســین(ع) و آیینهای ویژه ایام شهادت این
امام شــیعه را خیلی دوســت دارد .او درباره این عالقهاش توضیح
میدهد :تخصص اصلی من در موســیقی غربی است و از موسیقی
ایرانی چیز زیادی نمیدانم ،اما میتوانم بگویم اســاس بسیاری از
کارهای من بر ریتم دستههای عزاداری محرم استوار است.
او ادامه میدهد :هرچند از موســیقیهای زورخانهای و کلیسا هم
خیلی تأثیر گرفتهام ،اما ریتمهــای عزاداری ماه محرم و صفر یکی
از مهمترین چیزهایی اســت که همیشــه به آن توجه داشته و بر
پایهاش کار کردهام .این ریتمها به گونهای هســتند که بخواهی و
نخواهی توجهت را به خود جلب و ناخودآگاه هر شــنوندهای را با
خود همراه میکنند .من هم از کودکی جذب این ریتمها شــدم،
موسیقی آیینی ایران که تحت تأثیر اســام شگل گرفته ،درست
به اندازه موسیقی کلیســایی من را دگرگون میکند .برای همین
ماههای محرم و صفر همیشــه در ایران میمانم تا فرصت شنیدن
دوباره این موسیقیهای آیینی را از دست ندهم.
این رهبر ارکســتر همچنین اظهــار میکند :هر وقــت به واقعه
کربال فکر میکنم ،خیلــی تحت تأثیر قرار میگیــرم .کربال یکی
از بزرگترین تراژدیهای دنیاســت .تراژدیای که همیشــه فکر
کردن به آن هــم میتواند بســیار تاثیرگذار و الهامبخش باشــد،
برای روایتهای انســانی عظیم در عالم هنر .امیدوارم سمفونیاي
که برای امام حسین(ع) نوشــتهام هم بتواند برای شنوندگان با هر
آیین و مسلکی تأثیرگذار باشد .

هالل

سفربهاستان
گلستان

برنامهریزیدقیقبرایاجراینظامنامه
نقشآفرینیجوانان
دیدار با رهبری در روز دانشآموز

گزارش
نماینده ولی فقیه در جمع مدیران و کارکنان هالل احمر گلستان:

فعالیتهایجمعیتمیتوانددر
دیپلماسیفرهنگیکشورموثرباشد

حجــت االســام و الســملمین معــزی
در ادامــه برنامههــای ســفر اســتانی خود
در اســتان گلســتان بــا حضــور در جمــع
مدیــران ،کارکنــان و اعضــاء جمعیت هالل
احمــر اســتان ،بــه ســخنرانی پرداخــت.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر ،با
تاکید بر تقویت روحیه ایثار و از خود گذشتگی
در بیــن کارکنــان و اعضــای جمعت هالل
احمر تصریح کــرد :آنچه امــروز در خصوص
نجات جان انســان ها در هالل احمر به عنوان
بزرگترین ســازمان مردم نهاد ایران اسالمی
شکل می گیرد ،نشــان از وجود همین روحیه
و ویژگی های انسان دوستانه است.
ایشان ،نشــاط و پویایی در کار و محیط های
اجتماعی را الزمه فعالیت های بشردوســتانه
دانســت و خاطر نشــان کرد :اینکه در بحران
ها و شــرایط تلخ و مصیبت بــار ،بتوان عالوه
بر تسکین آالم انســان های دردمند ،روحیه
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از دســت رفته آنــان را نیز برگردانــد ،امری
خداپسندانه است و پاداش الهی دارد.
حجت االسالم و المسلمین معزی ،خدمت بی
منت به انسان ها در فضایی خارج از سیاست را
مهمترین ویژگی اعضای هالل احمر برشمرد
و افزود :نیروهای هالل احمر در مواقع حادثه
که یاوری برای انســان نیســت ،بــدون هیچ
چشمداشتی به کمک انسانها میشتابند.
به روز رســانی تجهیزات و دانــش نیروهای
امدادی هالل احمر مســئله دیگــری بود که
نماینده رهبــر انقالب در هــال احمر به آن
اشاره کرد و گفت :أساس هر عملی فراگیری
علم و دانش اســت که باید بیش از گذشته به
آن توجه نمود.
حجت اإلسالم و المسلمین معزی در ادامه به
دیپلماســی فرهنگی ایران در دنیا اشاره کرد
و گفت :آنچه از ســوی جمعیــت هالل احمر
جمهوری اســامی ایران در کمک به انسان

های دردمنــد در دیگر نقاط جهــان به ویژه
قاره آفریقا و آمریکای التیــن اتفاق می افتد،
در راستای همین سیاست است و فعالیت های
این مجموعه می تواند در دیپلماسی فرهنگی
کشور تاثیر گذار باشد.
وی با بیان اینکه تالش امدادگران هالل احمر
می تواند به عنوان تبلیــغ دین در جهان تلقی
گردد ،افــزود :خدمت اعضای هــال احمر به
مردم ســایر کشــورها موجب معرفی نمودن
اســام به عنوان یــک مکتــب حیاتبخش و
سراسر صلح و دوستی است.
نماینده رهبر انقــاب در هالل احمر در پایان
با تاکیــد بر بهره گیــری از حضــور خیران و
نیکوکاران در هالل احمر تصریح کرد :هرکدام
از اعضای هالل احمــر میتوانند در کمک به
جذب خیــران موثر بــوده و در جهت افزودن
ظرفیت های مــادی و غیر مادی این مجموعه
برای کمک به انسان ها تالش کنند.
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در آیین تکریم و معارفه
نماینده ولی فقیه در هالل
احمر استان گلستان تاکید شد

ضرورت
برنامهریزی
دقیق برای
اجراینظامنامه

مراسم تکریم و معارفه مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمر استان گلستان ،سه شنبه  18آبان ماه با حضور مسوولین
کشوری ،استانی و مدیران و کارکنان جمعیت هالل احمر برگزار
شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین رخشان ،به عنوان مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان گلستان معرفی شد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ابتدای سخنان خود
به نقش هدایتی و نظارتی این حوزه در هالل احمر اشاره کرد و
گفت :استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای ترویج فرهنگ نوع
دوستی ،گسترش معارف الهی و تقویت روحیه خودباوری در بین
اعضای جمعیت از مهمترین مواردی است که با نظارت و هدایت
حوزه نمایندگی ولی فقیه صورت میگیرد.
انطباق اهداف هالل احمر با تعالیم اسالم و خدایی بودن فعالیت
های این جمعیت مساله دیگری بود که حجت االسالم و المسلمین
معزینماینده رهبر انقالب در هالل احمر به آن اشاره و خاطرنشان
کرد :بر همین اساس مسوولیت ارتقای فرهنگ دینی و همچنین
نظارت بر حسن اجرای آن برعهده حوزه نمایندگی ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر است که باید به طور دقیق مورد توجه قرار
گیرد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر کمک به انسان ها در
جمعیت هالل احمر و رفع و تسکین درد و مصیبت های آنان را
وظیفه اصلی جمعیت هالل احمر برشمرد و افزود :انسان های
توانمند و دارای توان مالی باال نیز در زمان بروز مصیبت و درد
به کمک نیاز دارند و این خود دلیل محکمی برای کار داوطلبانه،

بشردوستانه و بیمنت اعضای جمعیت هالل احمر است.
حجت االسالم و المسلمین معزی در ادامه به ابالغ نظامنامه حوزه
نمایندگی ولی فقیه اشاره کرد و افزود :بر این اساس حرکتهای جدید
و با برنامهریزی دقیق این حوزه شکل خواهد گرفت که برای اجرای
آنها تالش مضاعف و همدلی و اتحاد بیش از پیش همه بخشهای
هالل احمر الزم و ضروری است.
وی در پایان از خدمات ده ساله حجت االسالم والمسلمین شاعری
مسوول سابق دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر گلستان تقدیر
کرد.
در ابتدای این مراسم احمدی و ربیعی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان گلستان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و
همچنین حجت االسالم والمسلمین شاعری مطالبی را بیان نمودند.
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نقشآفرینی جوانان

گزارش آیین افتتاحیه انتخابات نخستین دوره
مجامع کانونهای دانشجویی و جوانان جمعیت هالل احمر
پیشــنهاد میکنم در کانونهایی که دارید،
آســیبهایی از جمله طالق و مواد مخدر را
پیگیری کنید.
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر گفت:
خانههای هالل نیز که بــه تازگی راهاندازی
شــده ،فضای خوبی برای فعالیــت جوانان
است تا بتوان در دل روســتاها نیز جمعیت
هالل احمر را معرفی و آموزشهای همگانی
را ارائه کرد تا بتوانیم شــعار هر خانواده یک
امدادگر را محقق کنیم.
احمدی افــزود :جوانان امــروز ،مدیران
آینده کشور هســتند؛ بنابراین به پشتوانه
شــما جوانان اعالم میکنیم که جمعیت
هــال احمــر میتوانــد در عرصههــای
مختلف در کنــار مردم باشــد و به آنها
خدمت کند.

آیین افتتاحیه انتخابات نخســتین دوره مجامع کانونهای دانشجویی
و جوانان جمعیــت هالل احمر ،صبح امروز با حضــور دبیرکل جمعیت،
مشاور وزیر کشور ،مشــاور وزیر علوم و رئیس سازمان جوانان جمعیت و
 500نفر از دبیران منتخب کانونهای دانشــجویی و جوانان استانهای
سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ،مهندس
احمدی ،دبیرکل جمعیت در این مراسم با اشــاره به اهداف فدراسیون
بینالمللی صلیب سرخ؛ از جمله دوســتی بین ملتها ،کرامت انسانی و
تسکین آالم بشری گفت :فعالیتها و برنامههای جمعیت هالل احمر بر
پایه این اهدف اجرا میشود و جوانان که عضوی از جمعیت هالل احمر
هستند در همه این عرصهها حضور دارند.
مهندس احمدی افزود :تک تک شــما ،بارقه امید و قوت قلب مسئوالن
جمعیت هالل احمر هســتید ،چراکــه در کارهای امــدادی ،آموزش
همگانی ،جمــعآوری کمکهــای مردمــی و تربیت نیروی انســانی
نقشآفرین هستید.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات روز کشور ،بحث آسیبهای
اجتماعی اســت ،تصریح کرد :ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر
در مبارزه با آســیبهای اجتماعی یکــی از بهترین سازمانهاســت و
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تحقق شعارهای فدراسیون با کمک جوانان هالل احمر
در ادامه این برنامه ،دکتر تقیخانی ،مشــاور وزیر علوم که به نمایندگی
از وزیر در این مراسم حاضر شده بود ،در سخنانی گفت :کسانی که عضو
داوطلب جمعیت هالل احمر هســتند این توفیق را پیــدا کردند که به
انسانها خدمت کنند و این چیزی است که نصیب هر کسی نمیشود.
وی افزود :تمام شــعارهای فدراســیون بینالمللــی جمعیتهای ملی
صلیب ســرخ و هالل احمر را میتوان به کمک جوانان جمعیت محقق
کرد ،چرا که آنان در عرصههای گوناگون خدمترســانی ،اولین گروهی
هستند که در کنار مردم حضور دارند و میتوان از آنان به عنوان پشتوانه
کمکهای معنوی یاد کرد.
دکتر تقیخانی بــا بیان اینکه وزارت علوم ،همــراه و همکار برنامههای
جمعیت هالل احمر است ادامه داد :معتقدیم ســازمان جوانان بیش از
ســایر نهادهای همکار میتواند به جوانان خدمت کنــد و امیدواریم با
صمیمیتی که در تک تک شما جوانان وجود دارد این انتخابات به خوبی
برگزار شود و نتایج خوبی در بر داشته باشد.
وی در پایان بــا تأکید بر اینکــه داوطلب بودن و هــال احمری بودن
سرمایهای سنگین است ،خاطرنشــان کرد :این بهترین توشه برای ارائه
خدمت ارزشمند به جامعه است.
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تشکیل دو تیم  ۹نفره دانشجویی و جوانان در این انتخابات
دکتر مشکینی ،مشــاور وزیر کشــور نیز با تشــریح اهمیت کار تیمی
و تشــکیالتی گفت :با کمک جوانان داوطلب میتــوان فرهنگ عمومی
جامعه را اصالح کرد و با انجام کار جمعی توســط نیروهای هالل احمر
آینده ایران را تضمین کرد.
مجامع دبیران کانونهای دانشــجویی و جوانان ،فرصتی برای رشــد و
شکوفایی جوانان است.
دکتر مســعود حبیبی ،رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز
در این مراســم گفت :جوانان ما بهترین هســتند چرا کــه فعالیتهای
بشردوستانه را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
وی افــزود :انتخابات مجمع کشــوری دبیران کانونهای دانشــجویی
و جوانان ،با هدف زمینهســازی حضور بیشــتر جوانــان در عرصههای
تصمیمگیری بر اساس استراتژی  YESو  ۲۰۲۰برگزار میشود.
رئیس سازمان جوانان با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقالب مبنی
بر اینکه کارهای بزرگ به دســت جوانان انجام میشــود ،ادامه داد :از
ابتدای انقالب تاکنــون در عرصههای مختلــف از جمله دفاع مقدس و
جهاد سازندگی شاهد حضور پررنگ جوانان بودهایم.
دکتر حبیبی تصریــح کرد :مجامع دبیــران کانونهای دانشــجویی و
جوانان ،فرصتی برای رشد ،شــکوفایی ،جذب و نگهداشت عالقهمندان
جمعیت هالل احمر است .وی گفت :تشکیل مجامع ،جزو ارزشمندترین
فعالیتهای سازمان جوانان است تا بتوانیم از نظرات و ایدههای جوانان
هالل احمری بهرهمند شویم.
در پایان این مراسم امیر لـــلهگانی ،معاون دانشجویی و جوانان سازمان
جوانان ،با اشاره به تشکیل دو مجمع مستقل  ۹نفره دانشجویی و جوانان
در این انتخابات تصریح کــرد :ما در حال تمرین کار جمعی هســتیم و
ارزشمندتر از نتایج به دســت آمده ،فرایند کار گروهی است که در این
مسیر طی میشود.
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حجتاالسالم و المسلمین معزی در
دیدار با طالب حوزه علمیه امام صادق(ع)
شهرستان ترکمن تأکید کرد

تقویتوحدت
ضرورتجهاناسالم

به گزارش پایگاه اطالعرســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر ،حجتاالسالم و المســلمین معزی در
ادامه برنامههای سفر اســتانی خود به گلستان ،ضمن بازدید
از حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرســتان ترکمن و گفتگو با
حجتالسالم و المسلمین منصوری ،امام جمعه شهرستان و
مدیر حوزه ،ایجاد ارتباط حوزه علمیه شهرســتان ترکمن با
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر از طریق ایجاد کانون
طالب را خواستار شد.
حجتاالســام و المســلمین معزی در دیدار با طالب حوزه
علمیه امام صادق(ع) شهرستان ترکمن ،وحدت را رمز بقای
حکومت اســامی دانســت و بر ضرورت حفظ و تقویت آن
تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در دنیا نظامهای سرمایهداری نگاهی ابزاری
به بشریت داشته و از انسانها به عنوان وسیلهای برای کسب
ثروت و درآمد اســتفاده میکنند ،تصریح کرد :این در حالی
است که در اسالم بر حفاظت از کرامت انسانها تأکید شده و
این مسئله به خوبی در بیانات و توصیههای حضرت علی(ع) به
مالک اشتر در خصوص محبت به انسانها دیده میشود.
لزوم فراگیری آموزشهای علوم و معارف اســامی از سوی
طالب مســئله دیگری بود که نماینده رهبر انقالب در هالل
احمر بر آن تأکید و خاطرنشــان کرد :پیشرفت آینده جامعه
اسالمی در گرو کسب علم است.
حجتاالســام والمســلمین معزی در پایان با متذکر شدن
اینکه کمــاالت در نظر گرفته شــده برای بشــریت در پرتو
یک زندگی اجتماعی تحققپذیر اســت ،افزود :نگاه برابری و
برادری در اسالم ،به همه مســلمانان تأکید شده و نباید از آن
غافل شد.
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خیلیخوشحالهستم؛همین

دیداراعضایکانونهای
دانشآموزیجمعیتهاللاحمربارهبر
انقالبدرروزدانشآموز

گزارش «شهروند» از احساسات دانشآموزان هاللاحمری پیش از دیدار با رهبر انقالب

یکروز
فراموشنشدنی
خیابان پاســتور به مناســبت  ۱۳آبــان ،روز دانشآموز ،میزبــان هزاران
دانشآموز از سراسر کشور بود .اعضای کانونهای دانشآموزی هاللاحمر
هم در گروههای متفاوت ،برای یک دیدار خاطرهانگیز راهی حسینیه امام
خمینی(ره)شدند.
تیمهای برتر مرحله کشــوری المپیــاد و تیمهای برتــر در بخش اخالق
بشردوستی این المپیاد از استانهای گلستان و کرمان برای سفر به تهران و
تجربه این دیدار انتخاب شده بودند.
دانشآموزان در صفهایی ایستاده بودند که لباسشان سوژه عکاسان شده
بود و هالل ســرخ بر روی سینههایشــان در میان ازدحام جمعیت ،برای
بسیاری از ناظران قابل توجه و آنها را از بقیه دانشآموزان متمایز کرده بود.
برخی از آنها نامههایی را در دســت داشــتند که برای رهبر نوشته بودند.
برخی از مشکالتشان نوشته و درد و دل کرده بودند و برخی به یک دلنوشته
برای ایشان بسنده کرده بودند.
فضای حسینیه پر شده بود از شعار و تکبیر اهلل اکبر؛ بچ ههای هاللاحمر که
از فاصله دور هم مشخص بودند ،همراه دیگران و با اتحاد و استقامتی که در
صدایشان هویدا بود ،بانگ تکبیر سر میدادند.
ن دانشآموزی سیســتان و بلوچســتان
فاطمه قادری یکی از اعضای کانو 
میگفت :من به عنوان یک دختر بلوچی تا آخرین نفسهایم برای حمایت
از رهبرم میایستم و دفاع میکنم .سال  ۶۵بود که رهبر میهمان استان ما
شده بود و امروز من میهمان خانهاش و ایشان میزبان من شده است.
یلدا والی زاده یکی از دختران هاللاحمری در لرستان می گوید :من امروز
را فراموش نخواهم کرد ،این دیدار برایم همیشــه به یادگار خواهد ماند و از
هالل احمر متشکرم که ترتیب چنین دیداری را داد.
انتظار این دیدار برخیها را بی تاب کرده بــود و گهگاه در همان حالتی که
نشسته بودند ،نیم خیز بلند میشدند تا بتواند رهبر انقالب را ببینند .پس از
دقایقی مقام معظم رهبری با همان خضوع همیشگی برای همه دست تکان
دادند .به یکباره همه از جا برخاستند .برخیها که قدشان کوتاهتر بود از جا
میپریدند تا نگاهی بیندازند و برخیها نیز تعجب توام با خوشــحالی روی
چهرههایشان نقش بسته بود .زمان شروع سخنرانی ،سکوت همه جا را فرا
گرفت تا رهبر معظم انقالب به ایراد سخنرانی پرداختند.
پس از اتمام مراسم ،در همین حال و احوالی که بچههای هاللاحمر بیرون
از سالن دور هم حلقه زد ه بودند و در مورد حرفهای رهبر انقالب با هم گپ
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میزدند؛ به جمعشان پیوستم از روزی که آنها تجربه اش کردند پرسیدم .در
جمع دختران اصفهانی بودم .مریم نادعلی میگفت اصال باورمان نمی شد
که به اینجا بیایم .واقعا هاللاحمر گل کاشت .این برای همه ما سعادت است
که توانستیم با این سن کم رهبرمان را ببینیم.
عاطفه میثم زاده از دیگر دختران اصفهانی بود که از خوشحالیاش ،موقعی
که میفهمد قرار است به دیدار رهبر بیاید تعریف میکند :خوشحالم که این
توفیق قسمت ما شد که بیاییم و از نزدیک رهبرمان را ببینیم.
به گفته فاطمه زهرا نهاردانی از اعضای کانون دانشآموزی استان سمنان با
این که خیلی از برنامههای هاللاحمر را شرکت کرده بودیم اما به نظرم این
برنامه بهترین برنامه هاللاحمر بود .تجربه جدیدی بود .باورمان نمی شد که
بتوانم ایشان را ببینم.
مهیار امینی از اســتان گلســتان توضیح میدهد که اولین بار که شنیدم
میخواهیم به دیدار مقام معظم رهبری برویم موقعی بود که جوایز المپیاد
آماده را میدادند .این قدر خوشــحال شدم که تو حس و حال خودم نبودم.
چند روز پیش که دوباره برای ایــن برنامه تماس گرفتند حس عجیب و در
عین حال خوبی را داشتم .این دیدار واقعا حس معنوی داشت.
محمد عیوب شبس از جوانان خوزستانی هم میگفت :اصال فکر نمیکردیم
یک روزی رهبرمان را ببینیم .اکنون که آمدیم باورم نمی شــود که به این
توفیق دست یافته باشیم .حرفهای ایشان برایم جذاب بود؛ از جمله اینکه
ایشان فرمودند :روحیه انقالبی را حفظ کنیم و رشادتهای شهدا را هیچگاه
از یاد نبریم.
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اینجا دانشآمــوزان را صف به صف میبینی که
از سراسر کشور به مناســبت  ١٣آبان آمدهاند تا
با رهبر معظم انقالب دیدار کنند .اینجا مجتمع
فرهنگی-آموزشی آدینه تهران است؛ مجتمعی
که میزبان برترین اعضــای دانشآموزی هالل
است.
سالمهاللاحمریها
عطیه مســافری ،دختر  ١۴ســاله ایرانشهری
که بــا او در مجتمع آدینه همراه میشــویم:
«انگیزه من برای حضور در هاللاحمر ریشــه
در عالقه من به فعالیتهــای اجتماعی دارد.
فردی کــه در جامعه مفید و همیار اســت ،از
لحاظ اجتماعی نزد مــردم در جایگاه باالیی
قرار دارد .امروز به پشــتوانه همان انگیزههای
اجتماعــی به دیــدار رهبر انقــاب میروم و
میتوانم به ایشــان ســام کنم ».عطیه یک
سالی میشــود که عضو جمعیت هاللاحمر
شــده ،اما خود را یک هاللی دو آتشه میداند.
او میگوید« :تا آخرین لحظه عمرم یک هاللی
خواهم مانــد ».آرزوی عطیــه ،زندگی بدون
جنگ اســت« :آرزوی کلی من این اســت که
هیچگاه در ایران جنگ نباشد».
قلبم از شور و شوق میتپد
رضا یــک هاللاحمری شــش دانگ اســت؛
این را ســه رفیق رفســنجانیاش میگویند .او
درخصوص نحوه عضویت خــود در هاللاحمر
میگوید« :زمانــی کــه از اهــداف جمعیت
هاللاحمر مطلــع و با خدمات نوعدوســتانه و
داوطلبانه این جمعیت آشــنا شــدم ،تصمیم
به عضویــت در این مجموعــه را گرفتم ».عضو
نوجــوان هاللاحمر هم با ما همصحبت شــد:
«شور و شوق خاصی دارم؛ من برای دیدار مقام
معظم رهبری به تهران آمدهام .دیدار با کســی
که تمام دنیا اذعان به اقتدار او دارند ،لذتبخش
است ».آرزوی رضا پزشکشــدن است .او یک
هاللاحمری واقعی است و دوست دارد نجاتگر
جان همنوعانش باشد.
از بچگی عاشق دیدار با رهبری بودم
ســاجده عبادی هم که خود را نماینده دختران

بلوچ در ایــن دیدار معرفی میکنــد میگوید:
«خیلی خوشحال هســتم؛ همین ».میپرسم
«فقط همیــن؟» میگوید« :همیــن؛ من یک
دختر بلوچ هستم و به نمایندگی تمام دختران
بلوچ امروز به این دیدار میروم تا بگویم تا آخرین
قطره خون هم حامی والیت هستم».
ابوالفضل رحیمی پسربچه درشــت قامت ،در
توصیف شور و شوق بچههای حاضر در مجتمع
آدینه میگوید« :رهبری الگوی نســل ما است.
خودم از کودکی عاشــق دیدار با رهبری بودم.
چند روز پیش که خبر اعزام را شــنیدم ،یاد این
شعر افتادم :اشکهای شوق پایان انتظار/دردمند
عشق را دارو به جز دیدار نیست».
آرزویی که در خواب هم نمیدیدم
ســیدعلی خواهش نیک از یاسوج احساساتش
را اینگونه بیان میکند« :دیــدار با رهبر انقالب
شور و شوق زیادی به دیدارکنندگان میبخشد.
هیجان خاصی دارم؛ من از کودکی آرزوی دیدن
ایشان را داشتم و حتی در مسابق ه نامه به رهبری
مقام اول را در اســتان کسب کردم .هنگامی که
در «مسابقات آماده» به من این افتخار را دادند،
اشک شوق در چشمانم جمع شــد و از اینکه
میخواهم به دیــدار آقا بروم از خوشــحالی در
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پوست خودم نمیگنجم .ســیدعلی یک آرزو
داشت و آن ظهور امام عصر(عج) بود».
فاطمه قادری در شرح احساسات خود میگوید:
«دیدار رهبــری آرزویی بود کــه در خوابم هم
نمیدیدم؛ امروز بــه آرزوی دیرین خود یعنی
توفیق زیارت رهبری رسیدهایم ».او درخصوص
والیتمداری شــهر ایرانشــهر نیــز میگوید:
«ایرانشــهر در قبل انقالب میزبان رهبر معظم
بود؛ در ایرانشــهر خانهای است که رهبر معظم
انقالب در آن زندگی میکردند .این خانه امروز
به موزه تبدیل شده و مردم والیتمدار ایرانشهر به
عشق والیت از آن دیدار میکنند ».هاللاحمر از
نگاه فاطمه ماه ســرخی است که در یک منظره
ســفید میدرخشــد .فاطمه دوســت دارد در
خدمت به جامعه مانند هالل رخشــان و منور
باشد .صلح از نظر فاطمه یعنی سپیدی .او آرزو
دارد که در دنیا صلح ماندگار باشد.
مصطفی محمدی متین نیز از حس و حال خود
میگوید« :چند روز پیش دلم روشن بود که خبر
خوشی را میشنوم .نمیدانستم جریان چیست.
حتی یک لحظه انتظار نداشتم چنین خبری را
بشنوم .از خوشحالی در پوست خودم نمیگنجم.
همین را میتوانم بگویم.
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گزارش تصویری
آیین تکریم و معرفی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان گلستان

تصاویر حضور نماینده ولی فقیه در جمع اعضاء و کارکنان

تصاویر سفر به گمیشان و بندر ترکمن

تشکیل شورای اداری هالل احمر استان گلستان

بازدید از حوزه
علمیه امام
خمینی (ره) و
مجتمع فرهنگی
میرداماد گرگان
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گفتگو با فاطمه بهرامی ،داوطلب امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه

بادبادکآرزوها
مریم بهریان

ورقهای کتاب ،همصدا با نسیمی که بوی زندگی میدهد ،تاب میخورند و سیاهمشقهایی که هنوز بوی
عاشقانههای جنگ میدهند ،حضورش را در دنیایی دیگر ،خوشامد میگویند .همین روزهاست که تکلیفش
معلوم شود ،قرار است برای همیشه ماندن و جاودانهشدن در سرزمینی بهاری را تجربه کند .زمستان را چند
روزی است که به حال خودش رها کرده و دلش میخواهد هرچه زودتر در روزهای عاشقیاش ،به یاد بچههای
آسمان سیب گاز بزند ،در شبهای تبکرده مادر شود ،نان و پنیر بگیرد و در کولهشان بگذارد و هر آنچه در
قلب دارد را بدرقه کند تا بچهها با خیال راحت به مدرسه بروند و برگردند.

باز هم کمی از ورقهای کتاب تاب میخورند
و او را بــه عنوانــی پیونــد میدهنــد کــه
زندگیاش را تغییــر داد« .من زنده ام» دیگر
حوصله آن زمستانی را ندارد که هوای جنگ،
خاکریــز و دلتنگیهــای شــبهای محرم
رزمندهها را فقط میشــود در سناریوها ،نام
بزرگراهها و میدانهای شــهر جستجو کرد.
به یاد نوشــتههای معصومه آبــاد میافتد و
میداند که رانندگی در هوای بهاری بزرگراه
همت چــه لذتی دارد ،تا با یاد شــهید همت
قــدری آرام بگیرد ،زندگی مشــق کند و غم
دلتنگیهای کودکان ماه را التیام بخشد.
جنگ هنوز تمام نشده است
فاطمه بهرامی ،فارغالتحصیل کارشناســی
ارشد تربیت بدنی و اســتاد دانشگاه ،که این
روزها پنجــرهای دیگر از زندگی به ســوی
او گشــوده شــده اســت میگوید ،آشنایی
بــا گروهــی از دانشــجویانم و آشــنایی با
اندیشــههای معصومه آباد در کنــار مطالعه
کتاب «مــن زنــده ام» ،مرا متحــول کرد و
فصلی نو از زیســتن را پیش رویم گشــود.
او که این روزها عالوه بــر انجام فعالیتهای
علمی و پژوهشــی ،به دنیای معنویت و دور
از دغدغههای مادیگرایانه مشــغول است،
از انگیزههایــش بــرای کمک بــه کودکان
بیسرپرســت و متقاضی داوطلبشدن برای
امدادرســانی به بازمانــدگان بالیای طبیعی
احتمالی در آینده نزدیــک میگوید ،من در
خانوادهای معمولی بزرگ شــدم و تا همین
چند سال پیش مانند دیگر همساالنم درگیر
روزمرگیها و زندگی عادی بــودم تا اینکه
آشنا شــدن با یکی از شــاگردانم ،مرزهای
فکریام را در هم شکســت و به الیهای دیگر
از زندگی که تا آن لحظه از نظرم پنهان مانده
بود ورود پیدا کردم .تا آن زمان نمیدانســتم
که درگیرشــدن با دغدغههای زندگی تا چه

اندازه میتواند لذت شناخت خود و استفاده
از ظرفیتهای وجودی را از انسان سلب کند
و ســدی برای رسیدن به خوشــبختی شود.
حاال دیگر وقتی وارد ایســتگاه مترو میشوم
که مزین به نام یکی از شهیدان این مرز و بوم
است ،به احترامش ســام میدهم و بار دیگر
زمزمــه میکنم که جنگ هنوز تمام نشــده
اســت و ادامه دادن راه برادرانــم وظیفه من
است.
روایت یک آشنایی عجیب
گاهی اوقات همین آشناشدنهای تصادفی،
به قول فاطمه بهرامی در روزهایی که عمیقاً
بهار اســت ،میتواند پرده از حقایق بردارد و
سکانســی دیگر از زندگی را برایمان نمایان
کند .او میگوید ،حدود ســه سال پیش در
دانشگاه تدریس میکردم که به طور اتفاقی
با یکی از دانشــجویانم که فرزند شهید بود
آشنا شدم .او با اکثر بچههای دانشگاه تفاوت
داشت و دیدگاهش به دنیا و زندگی ،با آنچه
تاکنون دیده و شــنیده بودم فرق داشــت.
در آن زمان با دختری آشــنا شــده بودم که
بدون چشمداشــت در فعالیتهای بســیج
دانشجویی و جهاد فعال بود و از این راه برای
کمک به دیگران استفاده میکرد .من که از
شــخصیت و دیدگاهش به زندگی در تعجب
بودم ،ترجیح میدادم اوقاتــم در آن زمان،
که آخرین ماههای خدمت من در دانشــگاه
بود را با او ســپری کنم .یکی از همان روزها
او از من خواســت که در خوابگاه دانشجویی
مهمانش شــوم .همان موقع بود که متوجه
شــدم خانهام را روی آب بنا کــردهام و روی
زمینی که قرار اســت جاودانــه بماند ،حتی
یک آجر هم نــدارم .تصمیــم گرفتم برای
جاودانهشــدن کولهام را از معنویت پر کنم.
نقطه عطفی کــه مرا با آن دختــر پیوند زد،
مطالعــه کتاب من زنــدهام با نویســندگی
معصومه آباد بود .آخریــن برگ کتاب که به
پایان رسید ،شب تمام شده بود و سپیدهای
متفاوت از تمام روشــنیهایی که تا آن زمان
دیده بــودم ،ورود مرا به دنیایــی از آگاهی
خوشامد گفت .در همان زمان دختر دانشجو
از من خواســت تا یک روز را با او در یکی از
پرورشگاههای کشور همراه شوم و از نزدیک
شاهد فعالیتهایش باشم.

سفری که مرا به خودشناسی دعوت کرد
سفر یکروزه من به پرورشگاه و نزدیکشدن
به بچههایــی که قصه زندگــی آنها را فقط
در فیلمهای ســینمایی ،کتابهای داستان
و گزارشهای اجتماعی روزنامهها شــنیده
بــودم ،تلنگر دیگری بــرای تغییــر بود .در
پرورشــگاه یک لحظه به یاد بخشی از کتاب
«من زندهام» افتادم که در آن معصومه آباد،
به همراه دوســتان خــود در دوران جنگ به
پرورشــگاه آبادان میرود و مسئولیت تربیت
بچهها را به عهده میگیــرد ،همان زمان بود
که برای حفظ جان آنها در راه انتقال بچهها
از آبادان به شــیراز ،به همراه یکی از دوستان
و راننده خودرو اســیر میشود .درست همان
لحظه امیرحســین آمد و با دو چشم سیاه و
درخشانش عروسکی که انگار تمام داراییاش
بود را به من بخشــید ،خالصترین هدیهای
بود که گرفته بودم .دوباره به یاد نوشــتههای
نویســنده کتاب من زنده ام افتــادم« :این
بچههــا دلشــان میخواهد مرکــز توجه و
حمایت باشند ،همیشــه به دنبال راهی برای
به دســت آوردن حمایت عاطفــی دیگران
هســتند و هر کاری
از دستشــان بر بیاید
برای جبــران محبت
دیگــران میکنند».
امیرحســین بادباک
آرزوهایــش را رهــا
کرده بود در آســمانی
کــه روی آن حــک
شده بود میخواهم به
خاطر شما زنده بمانم.
آن روز در پرورشــگاه
متوجه شــدم که این
کــودکان از امکانات
مــادی نســبتاً قابل
توجهــی برخــوردار
هســتند ،چــرا کــه
خیرین زیــادی آنها
ّ
را حمایــت میکنند،
امــا از حمایتهــای
عاطفی هیــچ خبری
نیســت .کــودکان
آسمانی تشنه محبت
بودنــد ،از نگاهشــان

به راحتــی فهمیدم که تنها منتظر دســتان
نوازشــگری هســتند که بیاید و اشک شوق
شود و روی گونههایشــان ُسر بخورد .مربیان
آن پرورشگاه ،اکثر بازنشســته و بیحوصله
بودند و آن مؤسسه نیازمند داوطلبان جوانی
بود کــه در کنار بچههای ماهروی ،همیشــه
ماندگار شــوند .همان موقع بود کــه به یاد
جمعیت جــوان بیکار افتادم که وقتشــان را
به بیهودگی تلف میکنند .اگر هر کســی در
حد تــوان و تخصصی که داشــت ،داوطلب
کمک و آموزش به این کودکان میشــد و در
کنار آموزش ،از حمایــت عاطفی آنها دریغ
نمیکــرد ،عاشــقانهترین روایتهــای این
سرزمین به تصویر کشیده میشد .حتی من
شاهد فارغالتحصیالنی بودهام که با نیت پاک
و خالص خود به ایــن ارگانها مراجعه کرده
بودند و پس از مدتــی جذب ارگانهای دیگر
شده و حرفهای مناســب برای آنها دست و
پا شــده بود .فکر میکنم انتخابهای افراد،
مشــخصکننده دیدگاه و بینش آنها بوده
و با هر تصمیمی که گرفته میشــود ،مسیر
زندگی طراحی خواهد شد.

درست
همان لحظه
امیرحسین
آمد و با دو
چشم سیاه
و درخشانش
عروسکی که
انگار تمام
داراییاش بود را
به من بخشید،
خالصترین
هدیهای بود که
گرفته بودم

سرمشقهای ماندگار با عطر خاکریز
قصه همچنــان ادامه داشــت و بینش من
روز بــه روز تغییــر میکــرد .در کتاب من
زنــدهام با حقایــق عجیبی روبهرو شــدم،
روایت اســیر ایرانی که تنها به خاطر مداد
کوچکــی که همدمــش بود آنقــدر طعم
ضربات شــاق را چشــید تا شــهید شد یا
مبارزی بــه نام محمدعلــی جعفری که در
اثر ضربههای چوب بر ســرش شــهید شده
بود .روایت شهید مجید عامری مرا متحول
کرد که تمــام رمضــان را روزه گرفته بود و
پــس از آن با وجــود ابتال بــه بیماریهای
گوارشــی و اوضاع وخیــم عمومی ،ضربات
شــاق امانش نداند و به شــهادت رسید.
در آن کتاب خواندم کــه چگونه یک دختر
 17ســاله ،این ماجراهــا را از نزدیک لمس
میکند و بدون هیچ تردیــدی برای کمک
میشــتابد .از کفنکردن شــهدا تا غســل
دادن جنازههایــی که وضعیت نامناســبی
داشــتند .انگار آن دختر  17ســاله دوباره
پا به دنیا گذاشــته بود؛ احساس کردم این
دیدگاه مرا بــه خوشــبختی نزدیک کرده
اســت .نوعی رضایت درونی تمــام وجودم
را فــرا گرفته بود و مشــتاق شــده بودم تا
کاری انجام دهم .پس از آن متوجه شــدم
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سازمان بهشــت زهرا(س) ،دو بار در سال
دورههای آموزش تطهیــر را برگزار میکند
و پــس از گذرانــدن این دورههــا مجوزی
صادر میشــود که در صورت وقوع بالیای
طبیعی یا حــوادث غیرمترقبه ،از نیروهای
آموزشدیــده برای امداد اســتفاد شــود.
روزی که قرار بود در دوره حاضر شوم کمی
مضطرب بودم ،انــگار هنوز دلبســتگیها
و وابســتگیها با من همراه بودند و مانع از
خود شــکوفاییام میشــدند .امــا تصمیم
گرفتــه بودم ،هر چنــد آرام اما تــا انتهای
راه گام بــردارم و بــه هدف نزدیک شــوم.
ابتــداي دوره تئــوری بود و یــک روحانی
درباره مسائل شــرعی تطیر برای داوطلبان
ســخن گفت .مردان و زنان جوانی آن روز
بــه تطهیرخانه بهشــت زهــرا(س) آمده
بودند تا فــارغ از هر نفع دنیوی ،رهاشــدن
را تجربه کنند .پس ازآن به صورت عملی ،با
استفاده از مانکنها ،آموزش تطهیر اجساد
را شــروع کردیم و زمانی که مســئوالن آن
بخش اجازه نداند تطهیر اجســاد واقعی را
امتحان کنیم ،بســیاری از داوطلبها محل
را ترک کردند .اما مــن مصرانه آنجا ماندم
و درخواســت کردم نظارهگر غســل باشم.
مســئوالن بخش که اصرار و اشــتیاق من

را برای فعالیــت دیدند ،اجــازه دادند تا در
غســلدادن کمک کنم .باز کردن باندهای
اجسادی که از بیمارســتان به بخش تطهیر
بهشــت زهرا(س) منتقل شده بودند ،شروع
کار مــن بود و پایــان کار فردی کــه مانند
عروسک روی سنگ غسالخانه خوابیده بود.
آنجا درس دیگری گرفتــم ،پایانی که باید
هــر روز آن را به یاد بیاوریــم ،پایانی که در
آن خبری از دلبستگیها نخواهد بود و تنها
مهربانیها ماندگار خواهد شــد و تصویری
از مهرورزیهایــی کــه فلســفه زندگــی
را میبافنــد جاودانــه خواهد شــد .اولین
تجربه به دختر  5ســالهای باز میگشت که
معصومانه به خواب ابــدی رفته بود .قدرت
بازکردن باندها را نداشــتم و اندیشــهام به
ســوی کودکان بیگناه پرورشــگاهی رفته
بود که زندهانــد و نیازمنــد حمایت روانی
ما .مراســم تطهیر و کفنکردن که به پایان
رسید ،انگار همهچیز برای من هم تمام شد،
کولهبــاری از آنهمه دغدغه و دلبســتگی
به دنیا را که بر دوشم ســنگینی میکرد بر
زمین گذاشــتم .بی آنکه بدانم به ســوی
پرورشــگاه در حرکت بودم ،شروعی تازه به
دنبال پایانی که تمام خســتگیها را از جانم
به در کرده بود.
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روزی که
قرار بود در
دوره حاضر
شوم کمی
مضطرب بودم،
انگار هنوز
دلبستگیها و
وابستگیها با
من همراه بودند
و مانع از خود
شکوفاییام
میشدند

خانواده

خانواده
کتاب خوان

لذتکتابخوانیدردورهمیهایخانوادگی
کتاب درمانی

خانواده
کتابخوان
یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها در بســیاری از جوامع
اهمیت شایانی پیدا کرده ،گسترش فرهنگ کتابخوانی در خانواده
است .بسیاری از نظریهپردازان و کارشناسان امور اجتماعی ،کمک
به پرورش و شــکلگیری خانواده کتابمحور را یکی از ارکان مهم
و اصولی پیشــرفت در اجتماع دانســته و معتقدند فرهنگسازی
کتابخوانی از زمان تشــکیل خانواده و به دنبال آن تولد فرزندان،
عامل تعیینکننده ســامت جســمی و روانی اعضای خانواده به
شــمار رفته و بهتر اســت به این مســئله به عنوان شرط ضروری
رسیدن به جامعه سالم و خودشکوفا نگریسته شود.
محققان علوم اجتماعــی معتقدند ،همانطور که ســفرکردن و
آگاهی از فرهنگ و ســبک زندگی مردمان یک منطقه به وسعت
تفکر و برخــورداری از چشــماندازی متفاوت و رو به پیشــرفت
انسانها کمک میکند و کمتر کسی است که مسافرت را از سبک
زندگی خود حــذف کند ،لزوم نهادینهشــدن فرهنگ کتابخوانی
در خانواده نیز به همین اندازه اهمیــت دارد .خانواده کتابمحور،
خانوادهای اســت که از طریق تکنیک کمهزینــه کتابخوانی ،به
رشــد و توســعه فرهنگ خود کمک میکند .یادگیری واژههای
نو ،آشــنایی با زبان و ادبیــات ملل مختلــف ،درک بهتر از جهان
اطراف و یافتن پاســخ ســؤاالتی درباره تاریخ ،علوم ،طبیعت و ...
از مزایای خانواده کتابمحور اســت .افرادی که زندگی مشترک
خود را با نهادینهکردن عادت مطالعه بنــا مینهند و فرزندان نیز
به تبعیت از والدینشان ،با کمک مطالعه پنجرهای نو به جهانهای
تازه میگشــایند ،بیشــتر از دیگران آرامــش را تجربه میکنند
و در مدیریــت و حل بحــران موفقتر از دیگران عمــل میکنند.
خانوادههای کتابمحور بر اساس تخمین محققان ،در حدود یک
پنجم از وقت روزانه خود را بــه مطالعه پرداخته و تصمیمگیریها
و مدیریت حل مســائل را با کمک مطالعه انجــام میدهند .درک
عمیق از دادههایی کــه کتابهای مفید در اختیــار اعضای یک
خانواده قرار میدهد ،منجر به شــکلگیری انســجام خانوادگی و
همراستا شدن اعضا با یکدیگر شده و در ایجاد یک فضای عاطفی
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گام به گام تا
کتابخوانی اصولی

و امن برای همه اعضای خانواد مؤثر است .کودکانی هم که والدین
خود را در کتابخانه مشاهده میکنند و کمتر گوشی تلفن همراه و
تبلت در دست آنها میبینند ،بیشــتر از دیگر کودکان به مطالعه
عالقه نشان میدهند و احتمال موفقیت در آنها بیشتر است.
دکتر سید حسین ارشی ،روانشناس و استاد دانشگاه ،در خصوص
اهمیــت مطالعــه و برقرارکردن تعــادل میان دنیای رســانهها
و کتابخوانی میگوید ،مطالعه ،امری اســت که بــه نظر میآید ما
ایرانیها به طور مستمر به آن میپردازیم ،در حالی که رسانههای
مکتوب در کشــورهای دیگر از کاربرد بیشــتری برخوردار است.
این در حالی است که سایر رســانهها در کشور ما اهمیت بیشتری
دارد ،در صورتی که این منابع قادر نیســتند جای کتاب را بگیرند،
زیرا کتاب منبع تحقیقی کاملتری اســت کــه جایگزینی ندارد.
در این میان اوقات فراغت زمان مناســبی است تا افرادی که دقت
کمتری دارند از این نوع رسانه بهره گیرند .برای این کار در درجه
نخســت باید به این باور رســید که مطالعۀ کتاب قابل معاوضه با
ســختی خواندن با دقــت کتاب را به
هیچ چیز دیگر نبوده و باید
ِ
جان خرید .این باور خیلی در ما مســتحکم نیست ،زیرا هنگامی
که قصد مطالعه داریم ،به ســراغ منابعی غیر جامع مانند روزنامه
و یا مجالت مختلف که در واقع ُجنگی از اطالعات است میرویم.
این کارشناس ادامه میدهد ،در هر دو حالت باید دانست مطالعه،
اولین قدم در راه تربیت فردی ،خانوادگی و رشــد و تعالی است و
تا این باور در ما شــکل نگیرد ،نه در ایام معمولــی ،بلکه در اوقات
فراغت نیز به آن پراخته نخواهد شــد ،اما چنانچــه به این اعتقاد
برســیم ،از کوچکترین فرصتی برای مطالعه استفاده خواهد شد.
بر این اساس پیشــنهاد میشــود مطالعه همواره بخشی از برنامه
روزانه قرار گیرد .نکته قابــل توجه در این رابطه آن اســت که از
آنجا که اوقات فراغت اغلب برای رفع خســتگی است ،نباید تنها
از کتابهای خستهکننده اســتفاده کرد ،بلکه الزم است البهالی
کتابهای مــورد عالقه ،از مطالعــه این متون نیز بهــره برد تا از
فرصت اندک به نفع کاری مطالعاتی اســتفاده شود .دومین گامی
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که در این خصوص باید برداشــت آن اســت که نبایــد در وهله
اول کتابهای قطور و ســنگین را انتخاب کرد ،بنابراین چنانچه
خواســتید کتابی را برای مطالعه انتخاب کنید ،کتابی کمحجم ،با
متنی ســاده و موضوعی جذاب انتخاب کنید .چنین کتابهایی
مانند فیلمی که کارگــردان ،هنرمندانه بیننده را به ســمت خود
میکشــد ،انگیزه پیگیری مطالب را درخواننــده به وجود خواهد
آورد.
باید به یاد داشت که حجم مطالب هنگام مطالعه از اهمیت زیادی
برخوردار نیســت ،بنابراین نبایــد به دنبال آن بــود که جلدهای
بیشتری را تمام کرد ،بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است
بهرهبرداری الزم از کتاب اســت .در واقع کیفیت و میزان منفعتی
که به خود اختصاص میدهیم ،بر کمیت آن برتری دارد ،به طوری
که خواننده باید پس از اتمام کتاب ،احساس تغییر در معلومات و
تجربه کرده و رضایتمند باشد.
دکتر ارشــی ادامه میدهد ،در حال حاضر جایــگاه کتابخوانی
در قشر نوجوان و حتی جوان نیز مناســب نیست ،طوری که پس
از برخورد با این قشــر و نــوع ادبیات گفتاری و نوشــتاری آنها،
احساس میشود اندوخته مطالعاتی آنها بســیار اندک است ،به
همین دلیل اغلب در دســتور زبان فارسی و حتی دیکته نیز بسیار
ضعیف بوده و میــزان اطالعات کمی دارند که این مســئله نیز به
دلیل تمایل کمتر آنها به کتابهای درسی و غیر درسی است.

در این خصوص و برای ســاماندهی این امر الزم است والدین هر
زمینهای از مطالعه غیر درســی را برای فرزند خود فراهم کرده و
از کانالیزه کردن مطالعات آنها بپرهیزنــد .برای این منظور الزم
اســت ابتدا نوجوان را به ســمت مطالعه مطالب مــورد عالقهاش
راهنمایی کنند ،اما کمی دقیقتر کــه بنگریم میتوان گفت جای
ادبیات داستانی در مطالعات ما خالی اســت ،زیرا این نوع ادبیات
باعث تحکیم ریشــههای ملی و مذهبی ما شده و آموزههای دینی
ما را تحکیم میکند .البته مطالعات زبان نیز همواره دارای اهمیت
بوده است ،حتی اگر ادبیات نمایشی و به زبان دیگری باشد.
شــاید تصور شــود با وجود کامپیوتر و اینترنت دیگــر نیازی به
اختصاص وقت بــرای مطالعه کتاب نیســت ،در حالــی که باید
دانســت اگرچه امروزه وســائل الکترونیکی یکی از ابزارهای مهم
اطالعرسانی اســت ،اما این نوع فنآوری هرگز جای کتابخوانی
را پر نخواهد کرد ،زیرا به دســت گرفتن یک جلد کتاب ،ورقزدن
آن و تمرکز روی کلمات ،بسیار مهمتر ،کارسازتر و تأثیرگذارتر از
منابع اینترنتی است .گاهی جوانان با وجود اینترنت خود را بری از
مطالعه کتاب میدانند ،در حالی که شــاید این قبیل منابع به طور
موقت یکســری معلومات را در اختیار ما قرار دهند که ریشــهدار
نبوده و کمعمق اســت .هنگامی که فرد تحقیق میکند و با سند
معتبر مطلبی را میپذیرد ،ضمن شناسایی ،مرجع سیر مطالعاتی
را شناخته و مطالب ریشهدارتری را دریافت میکند.
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یکی از خواص اعجابآور مطالعه کتاب ،افزایش قدرت تمرکز است .بر خالف مجالت،
اینترنت و خواندن مطالب موجود در پســت الکترونیکی که حاوی متنها و اطالعات
کوتاه و جسته گریخته است ،خواندن کتاب باعث تمرکز طوالنی مدت روی موضوعی
خاص شده و قدرت مغز را برای دقت بیشتر افزايش ميدهد

گزارش

تمرین تمرکز ،مقابله با اختالل حافظه و
تقویت اعتماد به نفس با مطالعه کتاب

لذتکتابخوانیدر
دورهمیهای
خانوادگی
مریم بهریان
همه مــا میدانیم که مطالعة کتاب ،بخشــی
از برنامــه زندگــی افــراد موفق را تشــکیل
میدهــد و حتی روی بیلبوردهــای تبلیغاتی
هم خواندهایــم که ترویج فرهنــگ مطالعه و
کتابخوانی تا چه اندازه در پیشــرفت زندگی
جامعه و افراد مؤثر اســت ،با ایــن حال کمتر
کسی است که به طور واضح از مزایای مطالعه
به صــورت دقیق و جزیی آگاه باشــد و کماند
افرادی که شیوه لذت بردن و کابردیتر کردن
مطالعه را به خوبی بدانند.
اکنون در کنار تمامی پرســشهایی که ذهن
مارا فرا گرفتــه ،جای این ســئوال که «روی
هم رفته طی  12ماه گذشــته چند کتاب غیر
درســی مطالعه کردهایم و چگونه از آن بهره
بردهایم؟» خالی اســت .شــاید برخی با این
جواب که کتابهای درســی و یا مرتبط با کار
زیادی مطالعه کردهام خــود را قانع کنند ،اما
پاسخ مناســبی نیســت زیرا فردی که دارای
زندگی جمعی است ،نیازمند برقراری ارتباط
با اطرافیــان اســت ،بنابراین بایــد همگام با
افزایــش دانش ،ارتبــاط کالمی خــود را که
مهمترین کانــال ارتباطی با همنوعان اســت
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تقویت کند و این مهارت تنها با مرور واژهها در
ذهن دستیافتنی است به طوری که بسیاری
روانشناسان ،مطالعه کتابهای غیر درسی را
در کنار تمامی مطالعــات اختصاصی ،الزم و از
ملزومات رشد و تکامل گفتار و زبان میدانند.
تمرین تمرکز با مطالعه کتاب
همانگونــه که بــا وجود شــمار زیــادی از
ســایتهای خبری ،هنوز بســیاری از مردم
مطالعه روزنامه را بخشــی از زندگــی روزانه

خــود میداننــد ،مطالعه کتاب نیــز با وجود
ورود اینترنت به زندگی انسانها هنوز جایگاه
ویژهای در رشد شناختی و کالمی انسان دارد.
هرگز نباید خــود را از مطالعــه کتب مختلف
بینیاز دانســت ،زیرا برخــاف تلویزیون که
شــاید اطالعات زیادی را در اختیار انسان قرار
دهد ،خواندن کتاب و تأمــل در آن ،مغز را به
تکاپو و تفکر واداشته و به افزایش هوش کمک
میکند.
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دوران دانشآمــوزی خــود را به یــاد آورید.
همیشــه برای آنکه معنی لغتی را بیاموزید
باید جمله را در کتاب میخواندید تا معنی آن
را بهتر درک كنيد .اکنون نیز همانگونه است
و هنوز بهتریــن روش درک واژگان جدید و
معانی آنها ،خواندن کتاب است به طوری که
افزایش دایره لغات در ذهن ،انســان را هنگام
صحبت و تفهیم منظور یاری میکند.
یکــی از خواص اعجــابآور مطالعــه کتاب،
افزایش قدرت تمرکز است .بر خالف مجالت،
اینترنت و خواندن مطالب موجود در پســت
الکترونیکی که حاوی متنها و اطالعات کوتاه
و جسته گریخته اســت ،خواندن کتاب باعث
تمرکــز طوالنی مــدت روی موضوعی خاص
شده و قدرت مغز را برای دقت بیشتر افزايش
ميدهد .دنبال کردن داســتانهای طوالنی
و موضوعــات زیــاد موجود در کتــاب مانند
تمرینات ورزشــی تقویتکننده عضالت ،مغز
را متمرکز میکند.
تقویت اعتماد به نفس
دانش همواره مایه اعتماد به نفس آدمی بوده
به طوری که بــا خواندن کتابهای بیشــتر،
دانستهها افزوده شده و به همان ترتیب انسان
تصور مثبتتری از خود پیدا کرده و اعتماد به
نفس مضاعفی به دست میآورد.
شــاید تعطیالت آخر هفته فرصت مناســبی
باشــد تا افراد کمی ،اطالعات عمومی خود را
راجع به منطقهای که در آن ســاکن هستند،
شــرایط جغرافیایی و دیگر مناطــق اطراف
گســترش دهند .اطالعات جغرافیایی اگرچه
ممکن است در نگاه نخســت کاربرد کمی در
زندگی داشته باشــد ،اما همواره وجه تمایزی
مهم شمرده میشود ،به طوری که افرادی که
راجع به شرایط آب و هوایی کشور خود و دیگر
کشــورها و یا موقعیت و شــرایط همسایگی
کشورها با هم حتی اطالعات متوسطی دارند،
همــواره در جمع بــه اصطالح حرفــی برای
گفتن داشتهاند و نســبت به دیگران از لحاظ
میزان ســواد برتری پیدا میکننــد .بنابراین
تصور آنکه نیازی به دریافت چنین اطالعاتی
نیســت و کتابهایی بــا این محتــوا اغلب
غیرکاربردی است تصور غلطی است.
مقابله با اختالل حافظه

شــیما رســولزاده ،روانشــناس بالینی ،در
خصوص فوایــد مطالعه برای افــراد مبتال به
اختــاالت حافظه میگویــد ،از کمحافظگی
خود رنج میبرید؟ کتابخوانــی را در برنامه
زندگی خــود بگنجانید .مطالعات بســیاری
نشــان داده اســت چنانچــه از حافظه خود
اســتفاده نکنید ،کمکم آن را از دست خواهید
داد .حل جدول کلمــات متقاطع گرچه روش
بســیار مناســبی برای پیشــگیری از ابتال به
آلزایمر شناخته شده اســت ،اما مطالعه کتاب
نیز روش مناســبی برای تقویت حافظه است.
خواندن نیازمند به یاد آوردن جزئیات کتاب،
شخصیتهای داستان و نامهای مطالعه شده
قبلی اســت .راهبردهایی مانند تکرار و مرور،
بخش بخش کردن مطالب و به خاطر سپردن
آنها ،حاشیهنویســی ،اســتفاده از واسطهها،
تهیه فهرستی از جفتهای متداعی ذکر شده
در کتاب ،تصویرسازی ذهنی ،عالمتگذاری
و یادداشــتبرداری به خوانندههای کتابها
کمــک میکند تا حافظــه خــود را از طریق
مطالعــه کتابهــای غیر علمی ،داســتانی و
تخیلی بااال برده و در عین لذت بردن از فضایی

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 15آبان 1395

که داستان نویس برای خواننده خلق میکند،
به تقویــت حافظه و کنترل عالئــم مربوط به
مشــکالت یادگیری و به خاطرسپاری کمک
کنند .این کارشناس ادامه میدهد ،از آنجایی
که در مطالعه رمان و داســتان هر دو نیمکره
مغز درگیر میشــوند ،در صورتی که خواننده
نسبت به حفظ مطالب مهم و جزئیات داستان
کوشا شود ،مغز انسان برای یادگیری مفاهیم
پیچیده و سخت و علمی آمادهتر خواهد شد.
ایــن کارشــناس ادامــه میدهــد ،برخالف
تماشای تلویزیون که اغلب باعث حواسپرتی
میشــود ،خواندن کتاب باعث بهبود عملکرد
ســلولهای مغــز و تمریــن تمرکــز حواس
میشــود؛ ضمن آنکه مطالعه کتاب و کسب
اطالعات جدیــد به پــرورش خالقیت کمک
میکند .در تحقیقی مقایسهای مشخص شده
اســت که افرادی که پس از خروج از محل کار
و ورود به خانه به سرعت سراغ تلوزیون رفته و
خود را با برنامههای تلوزیونی سرگرم میکنند
در مقایســه با افرادی که پس از برگشــت به
خانه ،مطالعه کتاب مورد عالقهشان را ترجیح
میدهند استرس بیشتری را تجربه میکنند.

از آنجایی
که در مطالعه
رمان و داستان
هر دو نیمکره
مغز درگیر
میشوند ،در
صورتی که
خواننده نسبت
به حفظ مطالب
مهم و جزئیات
داستان کوشا
شود ،مغز
انسان برای
یادگیری
مفاهیم
پیچیده و
سخت و علمی
آمادهتر خواهد
شد
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میتوان به کمک کودکان فامیل و با اســتفاده از جعبه میوه و چرخهای کوچک
چوبی ،قطار کتابخوانی ساخت و کودکان را تشویق کرد تا کتابهای مطالعهشده
خود را در آن قطار قرار دهند تا سایر افراد بتوانند از مطالعه آن بهره ببرند

راهکار
تربیت اصولی فرزندان
تربیت فرزند نیز همواره از مقولههایی است که
هر روز نظریهها و انتقادات زیادی راجع به آن
ابراز میشود و نحوه برخورد والدین با کودک
یا نوجوان ،گامی مؤثر در شــکلدهی خُ لق و
خوی آنان محســوب میشــود .بر این اساس
دانش و سیاستهای به کارگرفته شده توسط
والدین در روند تربیت فرزندان نقش بســیار
پررنگی به خود گرفتــه و نیازمند فراگیری و
به روز شدن این اطالعات اســت .از آنجا که
در وهله نخست والدین معموالً اطالعات کمی
راجع به ترفندهای صحیح برخــورد با فرزند
خود دارند ،روانشناســان بسیاری ،اطالعات و
تجربیات خود را در قالب کتاب در دســترس
خوانندگان قرار دادهانــد .همچنین مطالعه و
فراگیری مهارتهای گفتاری و شنیداری برای
زنان از اهمیت ویژهای برخوردار است .زنان به
لحاظ گذراندن وقت بیشــتری با فرزندان باید
جوابگوی پاســخهای بیپایان آنها باشــند،
ضمن آنکــه بايد روشهای تربیــت فرزند را

بدانند و مهارتهای زیادی در خصوص زندگی
و رموز موفقیت داشته باشــند که این مسئله
جز بــا اســتفاده از مطالعه و مــرور تجربیات
دیگران در کتب مختلف دستیافتنی نیست.
شیوههای لذت بردن از کتابخوانی
برای لذت بردن بیشــتر از برنامه مطالعهاي
کــه طراحــی کردهاید ،ابتــدا هدفتــان را
از مطالعــه مشــخص کنیــد .کاربردهــای
کتابخوانــی بایــد دقیقاً مشــخص شــود تا
انگیزهها بــرای مطالعــه باالتــر رود .برای
نمونه یک هدف جالب هنــگام مطالعه کتاب
این است که افراد با خودشــان قرار بگذارند
عواطف و هیجانات شــخصیتهای کتاب را
در طول مطالعه تجربه کنند و مانند مشاهده
فیلم ،بــا اســتفاده از تصویرســازی ذهنی
فضایی را ایجــاد کنند کــه در آن نقشها و
شخصیتهای داســتان واقعیتر جلوه کرده
و کتابخوانی برایشــان لذت بخشتر شــود.
این تکنیــک ویــژه کتابهای داســتانی و
رمان نیســت ،خوانندگان میتوانند ،هنگام

عکس:محمدتوکلی
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خواندن کتب علمی نیــز مباحث را در ذهن
تصویرسازی کرده و به دنیای حقیقی مرتبط
سازند .با استفاده از این روش ،دنیای مطالعه
دیگر خستهکننده نخواهد بود.
والدیــن میتوانند با اســتفاده از تکنیکهای
تشــویقی و راهاندازی جلسات خانوادگی ویژه
کتابخوانی و دورهمیهــای فامیلی ،فرهنگ
مطالعه را در خانواده گســترش دهند .یکی از
این روشها درست کردن استیکرهای دیواری
با اســتفاده از عکس کودکان کتابخوان فامیل
و چســباندن آن روی دیوار اتاق مطالعه است.
در ایــن روش پــدران و مــادران میتوانند با
برگزاري مســابقات کتابخوانــی ،از کودکان
و نوجوانان فامیل درخواســت کنند تا کتاب
مورد نظر را خالصه کرده و مطالب مهمی را که
از آن اســتخراج کردهاند در اختیار سایر افراد
قرار دهند .تعیین جوایز ویژه برای افرادی که
عکس آنها بــه عنوان فعالتریــن کتابخوان
روی دیوار نصب شده اســت ،به تقویت انگیزه
مطالعــه کودکان کمــک میکنــد و آنها را
با دنیــای مطالعه و دســتاوردهای آن آشــنا
میسازد.
یک شیوه مناســب دیگر هم طراحی چیدمان
مناسب برای اتاق کودکان است .آراستن اتاق
کودکان به طوری که متناســب بــا فرهنگ
مطالعه باشــد ،انگیزه فرزندان را برای کســب
اطالعات جدید از طریــق کتابخوانی افزایش
میدهــد .بــرای نمونــه میتوان بــه کمک
کودکان فامیــل و با اســتفاده از جعبه میوه و
چرخهای کوچــک چوبی ،قطــار کتابخوانی
ساخت و کودکان را تشــویق کرد تا کتابهای
مطالعهشــده خود را در آن قطار قــرار دهند
تا ســایر افراد بتوانند از مطالعه آن بهره ببرند.
در جلســات کتابخوانی خانوادگی بهتر است
کودکان را درگیــر قصههای باســتانی و ملل
کــرده و از طریق بــه چالش کشــیدن حس
اســتقاللطلبی و خودشــکوفایی ،آنها را به
مطالعههــای گروهــی و نقد و بررســی پس
از آن آشــنا کرد .کــودکان در این جلســات
ميآموزند که چگونه مطالعه کتــاب ،آنها را
با دنیایی گســترده و متفاوتتر آشــنا کرده و
راهبردهای گفته شده در کتب ،به حل مسائل
و مشکالتشان کمک خواهد کرد.
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والدین
میتوانند با
استفاده از
تکنیکهای
تشویقی و
راهاندازی
جلسات
خانوادگی ویژه
کتابخوانی و
دورهمیهای
فامیلی،
فرهنگ مطالعه
را در خانواده
گسترش دهند

کتابدرمانی
راهی میانبر به زندگی سالم

مهتاب خرقان
کمتر کسی است که از کتاب به عنوان دوست دانا و مهربانی که قرار است با کمترین هزینه دنیای جدیدي از اطالعات و
دانستهها را نشان دهد ،یاد نکند .بيشتر افراد از سالها قبل از اینکه خواندن و نوشتن را بیاموزند ،با دنیای قصهها آشنا بوده
و قصهگوییهای پدربزرگ و مادربزرگها را به عنوان بخشی از دنیای زیبا و دوستداشتنی کودکی ،برای همیشه در صندوقچه
خاطراتشان حفظ میکنند .کتابدرمانی یکی از تکنیکهای پرطرفدار در دنیای امروز محسوب میشود .بسیاری از متخصصان
عقیده دارند با استفاده از فنون مطالعه کتاب ،قصهخوانی برای کودکان و تشکیل جلسات داستانخوانی میتوان افراد را با
شخصیتها و قهرمانان داستان درگیر و به آنها کمک کرد تا با همانندسازی و همزادپنداری با شخصیتهای قصهها ،هیجانهاي
خود را تخلیه کنند و مهارتهای حل مسئله و مقابله با استرس را بیاموزند .تکنیک کتابدرمانی برای کنترل رفتارهای منفی
کودکان و کمک به آنها برای کنار آمدن با شرایط استرسزایی مانند جدایی والدین ،از دست دادن پدر و مادر ،ابتال به
بیش فعالی و مشکالت یادگیری سودمند است.
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تکنیک کتابخوانی و قصهگویی بــه عنوان یکی از امنتریــن و کاربردیترین
روشهای درمانی به کودکان مبتال به اختالالت اضطرابی و مشــکالت یادگیری
کمک میکند تا به دنیای پیشرفت پل زده و موفقیت را تجربه کنند

راهکار

برای فرزندان
مهم است که در
کنار پرداختن
به اگرند

کنترل لجبازیهای کودکان با قصهدرمانی
مطالعات زیادی نشان داده است تشویق کودکان به کتابخوانی و تشکیل
جلســات گروهی کتابخوانی و قصهگویی ،چه در محیــط خانواده و چه
در محیط مدرســه ،در بهبود رفتــار کودکان و و کنتــرل منفیکاری و
لجبازیهای آنها مؤثر است .بسیاری از محققان علوم رفتاری ،لجبازی
و منفیکاری را بخشی از سرشــت کودکان میدانند و معتقدند با اجرای
تکنیکهای رفتاری بهموقع ،متداوم و مؤثر میتوان تا حد زیادی چنین
رفتارهایی را کنترل کرد .تقویت رفتارهای مثبت و مهارکردن عادتهای
نابهنجار و منفی با کمک حذف یا کنتــرل محرکهایی که باعث ایجاد
رفتارهــای منفی میشــود ،از طریق مطالعــه کتــاب و قصهخوانی ،از
روشهایی است که به وسیله آن میتوان تا حد زیادی رفتارهای مطلوب
را جایگزین منفیکاریهای کودکان کرد .بر اساس تحقیقات انجامشده،
مدیریت کودکانی که لجبازی میکنند ،بــا تکنیک قصهخوانی ،چندان
هم سخت نیست ،به شــرط آنکه علت منفیکاری ،بهخصوص در سنی
که لجبازی انتظار نمیرود ،ریشهیابی شود و از طریق کتابهای مرتبط
با این حوزه مشکل حل شود.
عزت نفس پایین ،همانندسازی با والدین سختگیر یا گروههای همسال
پرخاشگر ،مشــاجرات زناشویی و اســتفادة والدين از کودکان در جنگ
قدرت میتواند از علل لجبازی و منفیکاری در کودکانی باشــد که سن
لجبازی را پشت سر گذاشــته و در نخســتین مقطع تحصیلی مشغول
تحصیل هســتند .گاهی اوقات تولد تازهوارد در خانواده و کمشدن توجه
والدین ،ضعیف بودن در درسها و گذر از مراحل تغییر جسمانی ،عاطفی
و عقالنی میتواند آسیبپذیری کودک و منفیکاری را در آنها افزایش
دهد .کــودکان از پدر و مادر و گروههای همســال و ســپس آموزگاران
مدرسه سرمشقسازی و الگوبرداری میکنند و بیش از آنکه تحت تأثیر
گفتار آنها قرار گیرند ،از رفتارشــان متأثر میشوند .حذف محرکهای
ناســازگار عامل لجبازی مانند پرخاشگری و خشــونت ،زنجیرهسازی و
آموزش رفتارهای مثبت ساده ـ که به تدریج رفتار پیچیده و مثبت شکل
گرفته و از طریق آن رفتارهای منفی منجر به منفیکاری حذف میشود
ـ و همچنین تقویت پاســخهای مثبتي که از سوی کودک دریافت شده،
نشاندهنده خاموش شدن رفتارهایی مانند لجبازی است .از طرف دیگر
مقابله با دانشآموز لجباز و پرخاشگر تنها به تقویت رفتار منفی او منجر
میشود و به توصیه کارشناســان باید برای کنترل رفتار از تکنیکهای
مداخلهگری مانند کتابدرمانــی و قصهدرمانی اســتفاده کرد .به نظر
محققان علوم رفتاری ،والدین و مدرســان بهتر اســت بــه جای اعمال
خشونت از روشهایی مانند قصهدرمانی اســتفاده کرده و بیتوجهی را
پیشه کنند تا نتیجه بهتری بگیرند .همچنين فراهمکردن محیطی امن
و سرشار از محبت برای کودکان و گوش ســپردن به گله و شکایتهایی
که دارند در جلســات قصهدرمانــی و از همه مهمتر توجه بــه نیازها و
درخواســتهای کودک ،از روشهای کنترل و ارائــه رفتارهای مطلوب
است.
کتابدرمانی در اختالالت یادگیری
تکنیــک کتابخوانــی و قصهگویی بــه عنــوان یکــی از امنترین و
کاربردیتریــن روشهــای درمانی به کــودکان مبتال بــه اختالالت
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اضطرابی و مشــکالت یادگیری کمک میکند تا به دنیای پیشرفت پل
زده و موفقیت را تجربه کنند .هدایت برنامههای کتابخوانی در مســیری
صحیح که منجر به افزایش بازدهی تحصیلی دانشآموزان میشــود ،به
عوامل متعددی مانند مدیریت آموزشی خانواده ،استفاده از نظام پاداش
وتقویت رفتار و تعامل میان خانه و مدرســه بســتگی دارد .در این میان
نمیتوان از نقش مؤثر خانوادهها در ایجاد برنامههای تقویتی کتابخوانی
و مطالعه در دانشآموزان با اختالالت یادگیری یا مشــکالت اضطرابی و
خلقی با عملکرد ضعیف چشمپوشی کرد.
دکتر ساره محب زاده ،روانشناس تربیتی ،در این خصوص معتقد است،
برای تغییر رفتار و ایجاد الگوهای آموزشی تقویتکننده در محیط خانه،
حداقل به یک ماه زمان نیاز است .برای اینکه رفتار تازهای در فرد ایجاد
شود باید تمامی پاســخهای مورد نظر در یک دفتر نوشته شده و تقویت
شــود؛ برای نمونه دانشآموز را پس از انجام تکلیف مورد نظر بالفاصله
مورد تشــویق قرار دهيــد .البته ایــن روش باید بر اســاس زمانبندی
مشــخص انجام شــود و زمان در این برنامه حرف اول را میزند .برنامه
زمانیاي که دانشآموزان در خانه هر نیم ساعت یک بار پاداش دریافت
میکنند ،باعث میشــود یادگیری دانشآموز در زمان مشخص افزایش
پیدا کند که در این مرحله سرعت پاســخدهی دانشآموز به نسبت باال
میرود ،چرا که در صورت سرعتبخشیدن به پاسخدهی ،بیشتر تقویت
میشــود .از این رو میتوان با معرفی کتابهای جــذاب و هماهنگ با
مباحث تحصیلی دانشآموز در زمانهای مناســب ،کودکانی که دچار
اختالالت یادگیری هســتند را درمان کرده و دستاوردهای مثبتی را که
کودکان در زمینه مطالعه کتابها به دســت آورده و پاســخ به سؤاالت
چالش برانگیزی که در جلسات کتابخوانی مطرح میشود ،تقویت كرد.
این روانشــناس ادامه میدهد ،از طرف دیگر اجــرای بحثهای گروهی
و علمی در جلســات خانوادگی کتابخوانی ،برنامههای تفریحی ـ علمی
خانوادگی قصهگویــی که در آن دانشآموز به طور غیرمســتقیم درگیر
ِ
یادگیری میشــود یا با پذیرفتن نقش به عنوان آموزگار به دیگر اعضای
خانواده تدریس میکنــد ،به افزایش انگیزش و تقویــت بازده تحصیلی
کمک میکند.
یادگیریهای اکتشافی که معموالً به کمک خانواده یا گروههای آموزش
و همسال در جلسات کتابخوانی انجام میشود نیز به نوعی تقویت رفتار
آموزشمحور را به دنبال دارد و در آن سعی میشود تا دانشآموز مباحث
درسی را تحت شــرایطی که خانواده یا محيط آموزشی برای او به وجود

آوردهاند ،در کنار گروههای همسال کشــف و بررسی کند که در نهایت
به افزایش حــس کنجکاوی و تقویت مهارت حل مســئله در دانشآموز
میانجامد.
مدیریت خشم با قصهدرمانی
محمدعلی ســبزواری ،رواندرمانگر ،میگوید خشم ،در واقع حالتی از
خُ لق است که بسته به منبع استراسور از یک نارحتی ساده تا عصبانیت
شــدید در حال تغییر اســت .اکثر افراد تجربه خشــمگین شدن را با
درجات متفاوت دارند ،اما تعداد کمی از آنها شیوههای مقابله با خشم
را آموخته و به کار میبرند .این در حالی است که درصد زیادی از افراد
به مشــکالتی همچون پرخاشــگری و هیجانات منفی مبتال هستند،
بدون اینکه از این قضیه آگاه باشــند .مث ً
ال در کــودکان بیشفعال یا
زنان مبتال به پرخاشگری منفعل ،ابراز نارضایتی و عصبانیت به صورت
رفتارهایی مانند لجبازی ،کارشــکنی ،مانعتراشی و ناکفایتی در کارها
تظاهر پیدا میکنند .در حالت کلی ،افراد حساس با خُ لق تحریکپذیر؛
یعنی حالتی که فرد با کوچکترین مشــکلی ناراحت شــده و به خشم
میآید ،باید تکنیکهای مدیریت خشــم را بیاموزند .همچنین افرادی
که مرتب درگیریهای فیزیکی دارند ،در هنگام خشــم با پرتاب کردن
یا شکستن وســایل اطرافشــان وحشــت ایجاد میکنند ،در برقراری
رابطه با دیگران ضعف دارند ،دوستانشــان را از دســت میدهند ،مواد
مخدر مصرف میکنند و سابقه خشونتهای خانگی دارند و دیگر افراد
خانواده را از نظر فیزیکی مــورد تعرض قرار میدهنــد ،نیاز به کمک
داشته و باید تحت نظر روانشناس ،تکنیکهای مهار خشم را بیاموزند.
یکی از روشهای مؤثــر در آموزش مهــارت کنترل خشــم ،تکنیک
کتابدرمانی و اســتفاده از داســتانها ،تصاویر و هنــر رنگآمیزی و
تمرکز است.
این کارشــناس ادامه میدهد ،کتابهای مدیریت خشم یا کتابهایی
که با تکنیکهای رنگآمیزی ،قصهگويی و پرســش و پاسخهای مربوط
به آن ســعي شــده به کنترل هیجانات منفی و خشــم در افراد خانواده
کمک شــود و الگوهای جایگزینی نظیر مدیریت بحران با تکنیکهای
آرامشبخشی و حل مسئله جایگزین خشــم و پرخاشگری شود بسيار
مفيد و مؤثر خواهد بود.
این متخصص ادامه میدهد ،آشــنایی با هیجانات مختلف و شــناخت
ابعاد روانی و اجتماعی آن ،اســتفاده از تکنیکهــای مؤثر در مواجهه با
واکنشهایی که افراد روزانه با آنها ســر و کار دارند ،آموزش روشهای
حل مســئله ،تفکر صحیح و درســت احســاس کردن ،کمک گرفتن از
فنون حل تعارض مؤثر ،آموزش برقراری ارتبــاط متقابل و مهارتهای
اجتماعی و گســترش همدلــی ،از دیگــر اهــداف کتابدرمانی برای
کنترل خشم اســت .در واقع راهبردهای مدیریت خشم در تکنیکهای
قصهدرمانی ،شــیوههای آرام کردن را به افراد میآموزد و انگیزه الزم را
برای بهتر زندگی كردن و لذت بردن از زندگی در دنیای پرمشغله امروز،
بدون تنش و خشــونت و خشــم را آموزش میدهد .نباید فراموش کرد
که ایجاد تغییــرات در زندگی هر فرد آنقدرها هم که به نظر میرســد
آسان نیست و نیاز به آموزش دارد .در واقع کسانی که قادر نیستند رفتار
خشونتآمیزشان را مهار کنند ،نیاز به یادگیری تغییر رفتار و روشهای
حل مسئله دارند.
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در واقع
راهبردهای
مدیریت خشم
در تکنیکهای
قصهدرمانی،
شیوههای آرام
کردن را به
افراد میآموزد
و انگیزه الزم
را برای بهتر
زندگی كردن
و لذت بردن
از زندگی
در دنیای
پرمشغله
امروز ،بدون
تنش و
خشونت
و خشم را
آموزش
میدهد
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نظر
اصول خرید کتاب برای کودکان و
دانشآموزان را در این گزارش بخوانید

معیارهایانتخابکتاب

آرین صداقت
چند سالی است که از یکی بود یکی نبودهای
مادربزرگ خبری نیســت .آن شــبهای نه
چندان دوری که با صــدای قصهگوی مهربان
پلکم سنگین میشــد و اگر مادربزرگ نبود تا
حکایت آسمان را با ماه و تمام ستارههایش به
من هدیه دهد ،دلم میگرفت و خوابم نمیبرد.
قصه شــاه پریون ،شــاهزاده و گدا ،رســتم و
سهراب و قصه زندگی مادربزرگ .نمیدانم من
برای قصه شنیدن بزرگ شدهام یا مادربزرگ
دیگر حال و حوصله ندارد تا تمام مهربانیهای
دنیا را یکجا به خســتگیهای جامانده پشت
پلکهایم هدیه کند.
همه میدانیم که خواندن ،یکی از مهارتهای
پایهای آموزش برای کودکان اســت که دریچه
متفاوتی از دنیا را برای آنها میگشاید .انتخاب
کتاب مناسب و تقویت مهارت خواندن از همان
روشهایی است که به کودکان کمک میکند
تا در آینــده نیــز موفقتر عمل کننــد .نباید
فراموش کنیم که بچهها تواناییهای متفاوتی
دارند و هر یک در موضوع و مهارتی تواناترند و
بهتر میآموزند ،اما هیچ کودکی بدون توانایی
نیســت .بســیاری از این کودکان تواناییهای
شگفتآوری در آموختن دارند و پدر و مادرها
با انتخاب کتاب مناســب میتوانند به آنها در

110

یادگیری کمک کنند.
چگونه برای  0تا  2سالهها کتاب بخریم
فراموش نکنیــد که کتابهای داســتان باید
متناسب با سن فرزندتان باشد ،حتی میتوانید
کمی جلوتر بروید و کودکتان را اســتعدادیابی
کنید و بر اساس آن کتاب بخرید .برای کودکان
کمتر از دو ســال کتاب خریدن کمی سختتر
اســت ،بنابراین اگر در خانه کودک دو ساله یا
کوچکتر دارید ،وســواس بیشــتری به خرج
دهید و بهترین کتابها را متناســب با درک و
فهم او انتخاب کنید .روانشناســان معتقدند،
کودکان از بــدو تولد با تصاویــر ارتباط برقرار
میکنند و خوانــدن کتابهای مص ّور میتواند
در افزایش رشد شناختی و یادگیری آنها مؤثر
باشد .برای نمونه دکتر محســن ایمانی ،روان
شناس ،پیشنهاد میکند ،اگر فرزندتان کمتر
از دو سال ســن دارد ،حتماً برای او کتابهای
مصور بــا قصههای کوتاه بخریــد و مرتب اين
كار را انجام دهيد تا او بیشــتر با دنیای کتاب
و کتابخوانی آشنا شود .وی به پدران و مادران
توصیــه میکنــد ،آن قدرها هم کــه والدین
فکر میکنند ،انتخاب کتــاب برای کودکان ـ
بهخصوص در نخستین سالهای پس از تولد ـ
آسان نیست و نیاز به گزینشهای هوشمندانه
دارد .بهویــژه در شــرایط فعلی کــه برخی از
کتابهایی که ادعا میشــود متناســب گروه
سني الف است ،هماهنگ با روانشناسی رشد
کودک نبوده و از نظر محتوا ضعیف هستند.
 3تا  5سال
روانشناسان دوران پس از ســن دوسالگی تا
دبســتان را دوره پیشعملیاتی مینامند و به
عقیده آنها انتقال مفاهیم آموزشــی در این
ســنین از اهمیت ویژهای برخوردار است .اگر
فرزندتــان را به تازگــی در کالسهای پیش
دبســتان ثبت نام کردهاید و بــه دنبال راهی
برای تقویــت یادگیری ومفاهیم آموزشــی
میگردید ،بایــد بدانید که کــودکان در این

ســن به موضوعات داســتانی عالقــه زیادی
دارند و مفاهيم شــناختي را از طریق داستان
بهتر فرا میگیرنــد .کتابهایی که دارای لوح
فشرده بوده و قصهگو داستانی شیرین را برای
آنها روایت میکند ،برای کــودکان پیش از
سن دبستان مناسبتر اســت .یک سرگرمی
جالب این اســت که در اوقات فراغت ،گروهی
از همساالن فرزندتان را به خانه دعوت کنید و
از آنها بخواهید در مسابقه قصهگویی شرکت
کنند .بچهها در این بازی ،یک داستان را برای
یکدیگر تعریــف میکننــد و بهترین قصهگو
جایزه دریافت میکند.
دبستانیها و کتابخوانی
کــودکان و نوجوانــان بهتدریج بــا واژهها و
مفهومهایی مانند زمان ،مکان و اعداد آشــنا
میشــوند و ارتبــاط برقرار میکننــد ،از این
رو به پیشــنهاد اکثر کارشناســان حوزه علوم
روانشناســی ،بهتر اســت کتابهایی را برای
آنها خریداری کــرد که ایــن مفهومها را به
صورت وســیعتر مشــخص کند .کتابهای
تاریخی که با زبان ســاده برای کودکان نوشته
شــده اســت برای دانش آموزان دبســتانی
مفید است .شــما هم میتوانید از این فرصت
اســتفاده کنید و در اوقات فراغت این مفاهیم
را بیشــتر بــه فرزندانتان آمــوزش دهید .در
این رابطه دکتر محســن ایمانی ،روانشناس،
پیشــنهاد میکند برای اینکه فرزندتان بهتر
با مفاهیم تاریخی و مفهوم زمان و مکان آشنا
شــود ،در آلبومهای خانوادگی یــا مجموعه
عکسهای فامیلی ،تصاویــری از بزرگوالدها
را به فرزندانتان نشــان دهید .بــا کمک این
تصاویر مفاهیم مورد عالقــه او را بیان کنید.
باید متوجه این مســئله بود کــه کودکان در
ســنین دبســتان به داســتانهای تاریخی و
حماســه عالقهمندند و میتوان با کتابهایی
در ایــن زمینه مفاهیــم تاریخی را برایشــان
بازگو کــرد .برگــزاری زنــگ قصهخوانی در
جلســات خانوادگی که هدف آن ،بازگو کردن
قصص قرآنی و تاریخ کشورهای دیگر به زبان
کودکان اســت برای كودكان دبستانی جالب
خواهد بود.
بدون شک یکی از سرگرمیهای مورد عالقه
کودکان ،بازی و مطالعه کتابهایی است که
در آن بازی و سرگرمی حرف اول را میزند.
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