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میراث عاشورایی
حدود هزار سال از واقعه عاشورا میگذرد و این داغ هیچگاه سرد نشده و نخواهد شد .شیعه در طول
قرنها بعد از این حادثه عظیم ،به جان و دل از این میراث گرانبها حراست کرده است؟ عاشورا میراث
شیعه است و چه گرانقدر میراثی است .دین پیامبر که با بعثت محمد مصطفی ـ صلیاهلل علیه و آله
و سلّم ـ بر مردمان جهان عرضه شد ،با فاصله شصت سال از هجرت نبی مکرم ،با دنیاطلبی حاکمانی
که خالفت را به بازی قبیلهگرایی و سهمخواهی جاهلی تنزل داده بودند دچار انحرافاتی ویرانکننده
گردید ،چنانکه یزید ـ که بر منبر رسول خدا نشست ـ مشابهتی با آن انسان کامل و خاتم پیامبران
الهی نداشت .صحابه نزدیک رســول خدا از دنیا رفته بودند و فرزندان آنها در زندگی مرفه حاصل
از غنایم سرزمینهای فتحشده به دست مسلمین به اشــرافیگری و انباشت ثروت مشغول بودند.
دینی که جوهر آن مجاهدت برای نیکبختی و اســاس آن تقوی و تسلیم نشدن به غیر خدا بود ،در
روش و منش حاکمان مسلمان به آیینی دیگر تبدیل شــده بود .آشنایی حاکمان مسلمان با طرز
زندگی شاهان ایران و روم باعث شد آنان نیز کاخنشین شوند .مســابقه مالاندوزی چنان در جان
حاکمان ریشه دوانده بود که در صفحات تاریخ ،سیاهه اعجاببرانگیز دارایی والیان و فرزندان بزرگان
مسلمانان هنوز مایه تأسف است.
در دیگر سو بنی امیه که میدانســت ارزشهای واقعی دین با رفتار ایشــان متفاوت است ،تالش
میکرد با تغییر باورهای مردم و تغییر در شــیوه زندگی آنان راه را بر بازگشت این ارزشها ببندد.
جعل حدیث در فضیلت برخی از صحابه که زندگی متفاوتی بعــد از رحلت پیامبر در پیش گرفته
بودند ،ترویج ارزشهای قبیلهای و عشیرهای ،دور کردن اهل بیت پیامبر از مسند خالفت و تالش
ســیاس و قدرتطلب بود .اما بعد از او
برای منزوی کردن آنان در دوره معاویه ،سیاست این خلیفه ّ
یزید از چنان دوراندیشــی و کاردانی برخوردار نبود تا با ادامه این روش خالفت خود را اســتحکام
بخشد .او که خود حاصل تربیتی اشرافی بود و از زیرکی پدرش بیبهره ،در سه سال نخست خالفت
با حمله به مکه و مدینه و به شهادت رساندن نوه رسول خدا(ص) پایه حکومتش را لرزان کرد و بنی
امیه را به سراشیبی هالکت انداخت.
اکنون حسین علیهالسالم میبیند دین رسول خدا(ص) که با مجاهدت ایشان ،تحمل سختیهای
بسیار و بر پایه جهاد و اصالت حیات اخروی در جان مردمان نشسته بود به بازیچه حاکمان بیمقدار
اموی تبدیل شده اســت .حاال نوه پیامبر میبایســت برای زندهکردن این دین دست به کاری زند.
دعوت کوفیان زمینه را آماده کرد تا امام برای تشکیل حکومت واقعی اسالمی اقدام کند .یزید دستور
قتل امام را در مکه صادر کرده بود؛ مکه جای ماندن نبود و راه کوفه امام را به خود فرا میخواند.
امام یا موفق میشد در کوفه حکومت تشکیل دهد و ارزشهای واقعی دین را رواج دهد یا به شهادت
میرسید و با شهادت خود شیوه غلط حاکمان اموی و انحراف جامعه را فریاد میزد؛ در هر صورت
حرکت امام منجر به احیاء دین اسالم میشد .اکنون ما میراثدار این نگاه هستیم.

سردبیر
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راهبرد

ابعاد حقوقی و سیاسی فاجعه منا
حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب اســامی ،به مناســبت فرارسیدن موسم
حج ابراهیمی ،پیام مهمی خطاب به برادران و خواهران مســلمان در سراسر جهان
صادر نمودند .این پیام ،امســال در حالی منتشر میشود که با کارشکنیهای ّ
حکام
سعودی ،زائران ایرانی در مراسم حج بیتاهلل الحرام حضور ندارند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پیام امســال خود تأکید نمودند« :جهان اسالم ،اعم از
دولتها و م ّلتهای مسلمان باید حاکمان ســعودی را بشناسند و واقعیت هتّاک و
بیایمان ،وابسته و مادّی آنان را به درســتی درک کنند؛ باید بهخاطر جنایاتی که
در گســتره جهان اســام به بار آوردهاند ،گریبان آنها را رها نکنند؛ باید بهخاطر
رفتار ظالمانه آنان با ضیوف ال ّرحمان ،فکری اساسی برای مدیریّت حرمین شریفین
و مســئل ه حج بکنند .کوتاهی در این وظیفه ،آینده ا ّمت اســامی را با مشکالت
بزرگتری مواجه خواهد ساخت ».

راهبرد

حساس نبودن در
برای دنیای اسالم ،بال این است ،مصیبت این است؛ ّ
مقابل یک حادثه به این عظمت در خانه خدا کــه در جوار بیت الهی،
ِ
سنگین ننگین را از سر
کسانی با پررویی و با وقاحت تمام ،یک حادثه
بگذرانند،بدوناینکهازدنیایاسالمحتّیعذرخواهیهمبکنند.

حادثه سخت
اینکه ما گفتیم این [حادثه] فراموش نشود ،صرفاً برای از دست دادن
عزیزان نیست ،حادثه مهم اســت؛ حادثه دارای ابعاد گوناگونی است؛
حادثه از لحاظ سیاســی ،از لحاظ اجتماعی ،از لحاظ اخالقی و دینی،
روشــنگر اســت .خب ،برای ما مردم ایران و البد برای بازماندگان این
شهدا در ســایر کشــورها ،حادثه ،حادثه غمانگیزی اســت؛ این [غم]
طبیعی و قهری اســت .دلهای ما پر از غم اســت ،پر از اندوه اســت.
ِ
اهم ّیت این حادثه و غم این حادثه را از ســینههای ما و
گذشــت زمان ّ
دلهای ما نزدوده اســت .ما غمگینیم از این حادثه؛ عزیزانمان در منا
و همچنین در مســجدالحرام در حال عبادت از دنیا رفتند ،با لب تشنه
از دنیا رفتند؛ در زیر آفتاب داغ و ســوزان ،ســاعات آخر عمر خودشان
تحمل کردند؛ اینها همه دردناک اســت؛ اینها چیزهایی است که
را ّ
دلهای ما را به درد میآورد؛ نمیتوانیــم اینها را فراموش کنیم؛ لکن
ابعاد مسئله ،وسیعتر از اینهاست.
یک نگاه ،نگاه شــما خانوادهها و بازماندگان اســت .من به شما عرض
میکنم ،که فقــدان عزیزانتان ،چه آنهایی که پــدران خود یا مادران
خود را از دســت دادهاند ،چه آنهایی که فرزندان خود را در این حادثه
از دست دادهاند ،چه آنهایی که همسران خود را از دست دادهاند ،چه
آنهایی که برادران و خواهران خود را از دست دادهاند ،قهرا ً برای شما
حادثه سنگین وبســیار دشواری اســت؛ بنده پیش خودم که مقایسه
میکنم ،عظمت و ســنگینی غم شــما را درک میکنــم .میفهمم که
چقدر برای دلها سنگین است؛ حاجی را فرســتادهاند به م ّکه ،با امید،
با شادی ،با خرســندی که این توفیق را به دســت آورده؛ منتظرند که
برگردد ،برگشــتن او با شادی همراه است ،با خوشــحالی همراه است؛
[ولی] بعد باخبر بشــوند که جنازهاش برخواهد گشت؛ این خیلی چیز
سختی است ،خیلی دشوار است.

غفلتا ّمتاسالمیوسکوتمدعیانحقوقبشر

بیانات در دیدار خانوادههای شهدای منا

1

الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین
دنا
سی
علی
الم
الس
و
الة
الص
و
العالمین
رب
الحمدهلل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خانوادههای عزیز شــهیدان مظلوم ما در منا و مســجدالحرام خیلی خوشآمدید .ما هر ســال قبل از موسم حج یک دیدار
حجاج محترم داشتیم؛ آن جلسات ،جلسات
عمومیای شبیه این دیدار با دســتاندرکاران حج ،بعضی از مدیران و بعضی از ّ
شاد و شیرینی بود .جمعی از مردم ما ،مؤمنین مخلص ،پیر و جوان از همه جای کشــور عازم حج میشدند و انسان احساس
افتخار میکرد؛ احساس شادی میکرد که اینها میروند در جمع مسلمانان دیگر کشورها و فریضه حج را بهجا میآورند؛ ا ّما
متأسفانه جلسه شادی نیست؛ جلســه غم و مصیبت و یادآوری حادثه دردناکی است که سال گذشته در
امسال این جلسه ما ّ
مهمی است.
بسیار
مسئله
منا
در
ما
عزیزان
رسیدن
شهادت
به
و
باختن
ن
جا
منا اتّفاق افتاد .مسئله
ّ
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در جوار رحمت الهی
برای شماها ســخت است ،برای همه ملّت ـ یعنی کســانی که واقعاً این
حادثه را درک میکنند و لمس میکنند ـ این حادثه سخت است؛ ولی
ّ
تســا بدهد ،این است که این
آن چیزی که میتواند دلهای شــما را
عزیزان شما اگرچه از دســت رفتند و فقدانشان برای شما سخت است،
کیفیت مردن
لکن در نعمت الهی انشاءاهلل غوطهورند .مرگ خوبی بود؛ ّ
معین میکند؛ همه ما خواهیم رفت،
و رفتن انسان ،سرنوشت انســان را ّ
پیر و جوان ندارد ،مرد و زن ندارد ،همــه میروند؛ منتها بعضی رفتنها
جوری است که انسان اگر با چشــم حقیقت نگاه کند ،از آنگونه رفتن
خرسند و خوشحال میشود؛ مثل شهدا که همه شهدا اینجور هستند.
این عزیزان شــما در حال عبادت و در حال ذکر از دنیا رفتند ،در لباس
متوجه به خــدای متعال و در حال انجام
احرام از دنیا رفتند ،با دلهای
ّ
وظیفه از دنیا رفتند؛ اینها همه مایهها و وسیلههایی برای مغفرت الهی
و برای رحمت الهی و برای عل ّو درجات در پیش پروردگار اســت .عالوه
تحمل کردند؛ بعضی شــاید تا ساعتها زنده بودند ،زیر
بر اینها سختی ّ

فشار بودند ،چه در زیر آفتاب ،چه در آن کانتینرهای گرم و داغ ،با لبان
تشنه؛ اینها همه چیزهایی اســت که رحمت الهی را جلب میکند .بله،
شما داغدار هستید ،مصیبتزده هستید؛ فرزندانتان ،همسرانتان ،پدر و
مادرتان ،برادران و خواهرانتان از دســتتان رفتند ،این سخت است لکن
به یاد بیاورید که آنها االن در چه حالی هســتند .ما اینجا گرفتاریم؛
ما در ابتالي دنیــوی ،در بین دنیای آلــوده به انواع و اقســام عناصر و
عوامل گمراهکننده و تباهکننده و پســتکنندة انسان داریم با زحمت
حرکت میکنیم و به راه خودمان پیش میرویم ،ما [هستیم که] اینجا
گرفتاریم؛ به حال خودمان بیشــتر باید اشــک بریزیم و غمگین باشیم
تا به حال آن کســانی که رفتند در رحمت الهی ،و انشاءاهلل در آغوش
نعمت الهی و لطف الهی به ســر میبرند .این مایه ّ
تسلی شماست .بله،
جوان شما رفت یا پدر و مادر شــما رفتند یا همسر عزیز شما رفت ،این
سخت است ا ّما او در جوار نعمت الهی است .ما هم خواهیم رفت ،خدا به
ما رحم کند؛ با این همه گرفتاری ،با این همه مشــکالت .خدای متعال
آنها را از دنیای آلودگیها ،در بهترین جا و بهترین وضعیت نجات داد؛
در حال عبادت .بعضی در حال گناه میمیرنــد ،بعضی در حال زندگی
معمولی روزمره میمیرند ،بعضی در حال ناشــکری میمیرند؛ اینجور
مردنها مردنهایی اســت که واقعاً برای صاحبانش مصیبت و عزاست؛
توجه بــه خدا از دنیا
ا ّما بعضــی در حال ذکر الهی میمیرنــد ،در حال ّ
میروند .این برای صاحبان این متو ّفیو از دست رفته ،مایه ّ
تسل و مایه
راحت است .این یک بُعد مسئله است.

دولتها دچار
رودربایستی
سیاسیاند،
دولتمردان
کشورهای
مختلفاحیان ًا
اسیر پول و
قدرت و روابط
سیاسی و
مانند اینها
هستند[ ،ا ّما]
دانشمندانشان
چرا ساکت
ماندند؟

غفلت ا ّمت اسالمی
یک بُعد دیگر مســئله ،مســئله ا ّمت اســام اســت .ا ّمت اسالمی در
ابعاد وســیع خود نســبت به این حادثه داغدار شــد .خب شهدای ما،
شهدای منا و شــهدای مســجدالحرام بر روی هم حدود  ۴۷۰یا مث ً
ال
۴۸۰نفر بودند ،ولی آنچه از آمارها بهدســت میآید ،مجموع شــهدا از
کشــورهای مختلف ،در حدود هفتهزار نفرند! ایــن رقم خیلی رقم
باالیی اســت .چرا در کشــورهای دیگر ،دولتهــا ،خانوادهها ،ملّتها
عکسالعمل نشــان ندادند نســبت به این حادثه؟ این چه بالی بزرگی
ِ
مصیبت بزرگ است.
اســت که جان ا ّمت اســامی را فراگرفته؟ این،
دولتها دچار رودربایستی سیاســیاند ،دولتمردان کشورهای مختلف
احیاناً اسیر پول و قدرت و روابط سیاســی و مانند اینها هستند[ ،ا ّما]
دانشمندانشان چرا ساکت ماندند؟ علمایشان چرا حرف نزدند؟ ف ّعاالن
سیاســی چرا صحبت نکردند؟ روشنفکرانشــان چرا مقاله ننوشــتند،
اعتراض نکردنــد ،حرف نزدند؟ البته در کشــورهای دیگــر ،به تعداد
شهدای ما شــهید نبود ،ا ّما صد نفر ،دویســت نفر در کشورهایی مثل
مصر ،مثل مالی ،مثل نیجریه و دیگر کشــورها به شــهادت رســیدند.
خب حاال رؤسای کشــورها دچار معادالت سیاسی و معادالت قدرتند،
آنها [اعتراض] نمیکنند ،انسان از آنها خیلی هم تو ّقعی ندارد با این
متأسفانه دولتها دارند ،انســان نمیتواند خیلی هم انتظار
وضعی که ّ
داشته باشد؛ لکن آحاد برجســته جامعه چرا حرف نزدند ،چرا سکوت
حساس
کردند؟ برای دنیای اسالم ،بال این اســت ،مصیبت این است؛ ّ
نبودن در مقابل یک حادثه به این عظمت در خانه خدا که در جوار بیت
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راهبرد

دنیای اسالم باید در مقابل اینها بایســتد؛ دنیای اسالم بایستی از
اینها و از اربابــان اینها که آمریکا و انگلیــس خبیث و قدرتهای
ِ
تبری بجویند؛ باید بدانند
غربی بیایمان و دور از اخالق هســتند ّ
چه میکنند

سکوت مدعیان حقوق بشر

یکی از
کارهای
واجب و الزم
بر عهده
مسئوالن
ا ّمت اسالمی
مدعیان
و ّ
حقوق بشر،
تشکیل
یک هیئت
حقیقتیاب
در این قض ّیه
است
ســنگین ننگین
الهی ،کســانی با پررویی و با وقاحت تمام ،یک حادثه
ِ
را از ســر بگذرانند ،بدون اینکه از دنیای اســام حتّی عذرخواهی هم
بکنند.
عذرخواهــی زبانی از دنیای اســام نکردند! چقدر
ح ّکام ســعودی یک
ِ
اینها وقیحند ،چقدر بیشــرمند! آیا این کوتاهــیای که اینها کردند،
سوءتدبیری که نشان دادند ،بیکفایتیای که به خرج دادند ـ حاال بعضی
تعمد ،ولو آن هم نباشد ـ نفْس این بیتدبیری و بیکفایتی یک
میگویند ّ
جرم است برای یک مجموعه دولتی و سیاســی؛ چطور نتوانستید اداره
الرحمانند،
امنیت این
ّ
کنید؟ چطور نتوانســتید ّ
جمعیتی را کــه ضیوف ّ
میهمانان خدایند و شــما اینهمه درآمد از این ناحیه کسب میکنید و
برای خودتان عنوان درســت میکنید ،حفظ کنید؟ چه تضمینی وجود
دارد که در اوقات مشابه ،حوادث مشابهی رخ ندهد؟ این یک سؤال بزرگ
است .دنیای اسالم بایستی گریبان اینها را بگیرد ،از اینها سؤال بکند؛
چرا ســؤال نمیکنند؟ مصائب دنیای اسالم اینهاست .اینکه جمهوری
اسالمی در مقابل اینهمه جهالت ،اینهمه گمراهی ،اینهمه ما ّدیگری،
اینهمه سهلانگاری و احیاناً بیغیرتی دیگران ،تنها میایستد و مواضع
قرآنی خودش را ،مواضع اســامی خودش را ،مواضع بر حقّ خود را علناً
و صریحاً اعالم میکند ،این همان شــاخصی است که شــما ملّت ایران
باید به آن افتخار کنید و میکنید .و خود شــما ملّت ایران هســتید که
این قدرت را ،این شــجاعت را به وجود آوردهاید که میتوانید در مقابل
یک دنیای تاریک جاهــل ،حرف حق را بزنید و حقایــق را بیان کنید.
حقیقت این اســت که این کســانی که این بیکفایتی را نشان دادند،
حجاج دنیای اســام ـ که در آنجا سالی یک بار جمع
این ناامنی را بر ّ
میشوند ـ تحمیل کردند ،اینها انصافاً الیق نیستند برای اداره حرمین
شریفین ،الیق نیستند برای خدمت حرمین شریفین؛ واقعیت قضیه این
است .این باید در دنیای اســام جا بیفتد ،باید این فکر ترویج بشود .این
هم یک بُعد مسئله است.
8

مدعی حقوق
یک بُعد دیگر ،نگاه به دنیــای ّ
بشــر اســت .خب ،یک جا یک نفری با یک
اتّهامی در یک کشــوری فــرض بفرمایید به
قتل میرسد [یعنی] اعدام میشود یا زندانی
میشود ،شما میبینید سروصداهای حقوق
بشری بلند شــد ـ البتّه در آن کشورهایی که
انگیزه برای مخالفت و مبــارزه با آنها وجود
دارد ـ هیاهو درســت میکنند؛ [ا ّما] اینجا
چند هزار نفر بهخاطر بیکفایتی و بیتدبیری
و ســوء عمل یک دولت جان میبازند و این
دســتگاههای حقــوق بشــری و دولتهای
مدعی حقوق بشر ســکوت مرگ میگیرند و
ّ
حرف نمیزنند؛ هیچ چیز نمیگویند! این هم
مهمی اســت .این کسانی که دل به
یک نکته ّ
دستگاهها و سازمانهای بینالمللی میدهند
و به آنها امید میبندند ،ببینند این حقیقت
واقعیت را؛ ببینند که چقــدر دروغ و خِ الف واقع در هویّت
را ،بفهمند این ّ
قضیه سکوت کردند،
این
در
دارد؛
وجود
تشــکیالت
این
این سازمانها و
ّ
اهم ّیت
قدر
ن
ای
برایشــان
حیوانات
حقوق
ّی
ت
ح
گاهی
نگفتند.
هیچچیز
ّ
پیدا میکند که جنجال میکنند[ ،ا ّما] چند هزار انســان در یک چنین
حادثهای ـ نه یک حادث ه تصادفی ،نه ســقوط یک هواپیما[ ،بلکه] در یک
حادثهای که وظیفهمند بودند کسانی این حادثه را درست مدیریّت کنند؛
آنجا اینها بهاصطالح صاحبخانهاند ،اینها متولّیان امرند ،وظیفه آنها
امنیت اینها را حفظ کنند ـ به خاک و خون کشیده بشوند
بوده است که ّ
و اینها هیچچیز نگویند؛ سکوت محض بکنند!
مدعیان
یکی از کارهای واجب و الزم بر عهده مســئوالن ا ّمت اسالمی و ّ
قضیه است؛ باید بروند
حقوق بشر ،تشکیل یک هیئت حقیقتیاب در این ّ
حقیقت را [روشــن کنند]؛ با اینکه حاال یکســال هم گذشته است ا ّما
مصاحبههایی شده است ،عکسهایی برداشته شده است ،اسناد و مدارکی
وجود دارد که میتواند حقیقــت را تا حدود زیادی روشــن بکند؛ بروند
یک گروه حقیقتیاب ،حقیقت مطلب را در بیاورند؛ معلوم بشــود که در
مقصر
مقصر هستند یا نیســتند ـ آنها میگویند ما ّ
این حادثه آلسعود ّ
واقعیت قضیه روشن بشــود که اینها مقصرند
بشــود،
نیستیم ـ معلوم
ّ
یا مقصر نیســتند .این سلسله و شــجره خبیثه ملعونه ،دهانها را با پول
بندگان دنیا ،نمیگذارند کسی [علیه] اینها
بندگان پول و
میبندند ،این
ِ
ِ
حرفی بزند ،اعتراضی بکند .یک هیئت حقیقتیاب الزم است ،باید بروند
از نزدیک ببینند ،مسئله را بررسی کنند؛ هرچه [میخواهد] طول بکشد.
این از جمله کارهایی اســت که مســئولین محترم ما هم بایستی در نظر
قضیه است.
بگیرند و دنبال بکنند و ّ
اهمیت [بدهند] .این هم یک بُعد ّ
قدرتهای پشتیبان جنایت
قضیه این اســت که بدانیم که در این حادثه و حوادث مشابه،
بُعد دیگر ّ
قضیه
در
ها
ی
آمریکای
بله،
شــریکند.
هم
سعود
ل
آ
پشــتیبان
قدرتهای
ّ
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منا حضور نداشــتند؛ ا ّما در عین حال دستشــان به خون شهدای منای
بدعمل ،به پشــتیبانی قدرت آمریکا و همراهی
ما آلوده است .این ح ّکا ِم ْ
آمریکا اســت که میتوانند اینجــور وقیحانه در مقابل دنیای اســام
ب ِایستند و این گناه بزرگ را مرتکب بشوند و حتّی یک کلمه عذرخواهی
هم نکنند؛ به پشتیبانی آنهاســت ،پس آنها شریکند؛ همچنانکه در
قضیه سوریه،
قضیه یمن هم ،در قضایای گوناگون دنیای اسالم هم ـ در ّ
ّ
در قضیه عــراق ،در قضیه بحرین ـ اگر لطمهای و ضرری به مســلمانها
خورد ،آمریکاییها شــریک در جرم و جنایتند؛ پشتیبانی آنهاست
می َ
که موجب میشود این وقیحها ،این بیشــرمها ،بتوانند اینجور جنایت
کنند،خیانت کنند و از پشــت خنجر به قلب ا ّمت اســامی وارد بکنند؛
بهخاطر این است.
خباثتهای تبلیغاتی
یک نکته مهم دیگر هم این اســت که دســتگاههای تبلیغاتی و در واقع
جاسوســی غربیها و امثال آنها ســعی میکنند این را به
دستگاههای
ِ
حســاب دعوای بین [جوامع] اســامی قرار بگذارند؛ دعوای شــیعه و
ســ ّنی ،دعوای عرب و غیر عرب؛ این دروغ محض است ،این دعوای بین
شیعه و س ّنی نیســت .آن کســانی که در حادثه منا به شهادت رسیدند،
اکثریّت[آنهــا] از اهل ســ ّنت بودند؛ از کشــور خود ما تعــداد زیادی
خانوادههای اهل س ّنت هستند؛ بحث عرب و عجم نیست؛ اینها به عرب
و عجم رحم نمیکنند؛ شــما میبینید در یمــن جنایت میکنند ،خب
یمن عرب است ،سوریه عرب اســت ،عراق عرب است ،عوامل اینها ،این

تروریستی ّ
قســیالقلبی که با پول اینها ،با سالح اینها،
جل ِد
گروههای
ِ
ّ
در دنیای اسالم دارند اینهمه فاجعهآفرینی میکنند ،اینها همه عربند؛
بحث عرب و عجم نیســت .ایــن تبلیغات خباثتآلود غربیها [اســت]
که میخواهند این را بهعنوان دعوای شــیعه و ســ ّنی یا دعوای عرب و
عجم به حســاب بیاورند ،ایــن از آن خباثتهای تبلیغاتی اینهاســت
که کام ً
ال خالفِ واقع است .مسئله این اســت که اینها یک گرو ِه درون
دشمن ا ّمت اســامی مشغول کارند؛ حاال
اسالم[هستند که] بهعنوان
ِ
بعضیشان دانسته ،بعضیشان ندانسته.
دنیای اسالم باید در مقابل اینها بایستد؛ دنیای اسالم بایستی از اینها و
غربی بیایمان و
از اربابان اینها که آمریکا و انگلیس خبیث و قدرتهای ِ
تبری بجویند؛ باید بدانند چه میکنند .ملّت ایران
دور از اخالق هستند ّ
پرچم استقالل را بلند کرده اســت ،ع ّزت اسالم را نشان داده است .امروز
موقعیتی که شما ایجاد کردهاید،
شعارهای شما مردم ،جایگاه شما مردم،
ّ
کارهایی که در درون کشــور دارد انجام میگیرد ـ این پیشرفتها ،این
حرکتهای عظیم مردمی ،این اســتقالل در مقابل موج فتنه و فسادی
که در دنیای غرب رایج است ـ اینها مایه افتخار اسالم است ،مایه ع ّزت
اسالم اســت .این ع ّزت را ملّت ایران به وجود آوردهاند و انشاءاهلل ادامه
خواهند داد.
وظیفه همگانی

اینقضیه
فاجعهمنا
یکقضیه
مه ّمیاست،
قضیهبزرگی
است و مربوط
به یک گروه و
یک جمع هم
نیست،مربوط
به ملت اسالم
و ملت ایران
و در یک
نگاهوسیعتر
مربوط به ا ّمت
اسالمیاست؛
همهوظیفه
داریم

امیدواریم که خداوند متعال ،ملّــت عزیز ایران را روزبهروز ســربلندتر
و عزیزتر کند؛ ق ّوت و قدرت و اقتدار ا ّمت اســامی را بیشــتر کند؛ این
آفتهای دنیای اسالم را انشــاءاهلل برطرف کند؛ و مســئولین محترم
کشور خودمان هم که در قبال این حادثه عظیم وظایفی داشتند و دارند،
این وظایف را دنبال کنند؛ هم بنیاد محترم شــهید ،هم مجموعه مربوط
به حج ـ بعثه و ســازمان حج ـ آنچه وظیفه دارند در قبال این مســئل ه
مهم[دنبال کنند]؛ همچنانکه تا حاال به بسیاری از این کارها رسیدگی
کردهاند ،این را [هم] باید با جِ د رســیدگی کنند؛ هم مسئولین دولتی و
وزارتخارجه و [هم] دیگران؛ هرکدام کارهایی برعهده دارند؛ این قضیه
مهمی است ،قضیه بزرگی اســت و مربوط به یک گروه و یک
یک قضیه ّ
جمع هم نیست ،مربوط به ملت اسالم و ملت ایران و در یک نگاه وسیعتر
مربوط به ا ّمت اسالمی است؛ همه وظیفه داریم .خداوند انشاءاهلل کمک
کند تا بتوانیم همه به وظایفمان عمل کنیم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل
ّ

 .1در ابتدای این دیدار ـ که به مناسبت ا ّولین سالگرد شهادت تعدادی
حجاج در حادثه منا در د ّوم مهر  ۱۳۹۴و حادثه ســقوط جرثقیل در
از ّ
سیدعلی
بیستم شهریور  ۱۳۹۴برگزار شد ـ ّ
حجتاالسالم والمسلمین ّ
حجتاالسالم
ولی فقیه در امور حج و زیارت) و ّ
قاضیعســگر (نماینده ّ
دمحمدعلی شــهیدی ّ
ولی فقیه و
ســی
والمسلمین
ّ
ّ
محلتی (نمایند ه ّ
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران) مطالبی بیان کردند.
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راهبرد

گزارش همایش بررسی ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا
شهریور 1395

فاجعه منا
اوجناکارآمدی آلسعود
سیدحسینمیرخلیلی

حادثه منا نباید به سکوت و فراموشــی بگذرد و باید تا سالها در مجامع
جهانی مطرح شــود و نقطه آماج این حرکت نیز بایــد دولتهای غربی
و سازمانهای مدعی حقوق بشر باشــد( .بیانات مقام معظم رهبری در
دیدار مسئوالن و دستاندرکاران حج)94/07/27 /
حادثه منا ابعاد گوناگون و روشــنگری از لحاظ سیاســی ،اجتماعی،
اخالقی و دینی دارد که این ابعاد نباید فراموش شوند.
(دیدار جمعی از خانوادههای شــهدای منا و حادثه مســجدالحرام با
مقام معظم رهبری)95/06/17 /
با توجه به توصیههای مکرر مقام معظــم رهبری مبنی بر ضرورت زنده
نگهداشــتن یاد شــهدای فاجعه منا ،لزوم تحلیل و پیگیری این فاجعه،
مســئولیتهای مختلفی را متوجه نهادهای سیاســی و حقوقی کشور
کرد .از ســویی تحلیل جامع این فاجعه مســئولیتی را متوجه اساتید،
محققان و کارشناســانی میکرد که دغدغه انقالبی داشتند و با نگاهی
راهبردی خواستار ارائه مطالبی کارشناسانه در جهت تحلیل و پیگیری
این فاجعه بودند .عطف به چنین ضرورتی ،پژوهشــگاه علوم و فرهنگ
اســامی دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم ،برگــزاری همایش
ِ
ابعاد سیاســی ـ حقوقی فاجعه منا را در دســتور کار خود قرار داد .این
همایش در تاریخ  20شهریور  1395در شهر مقدس قم ،پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اســامی و با حضور اساتید حوزه و دانشــگاه ،صاحبنظران و
10

برخی از شخصیتهای کشوری برگزار شد.
در این همایش حجتاالســام والمســلمین محســن قمــی ،معاون
ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری ،حجتاالسالم والمسلمین
ســید علی قاضیعســکر ،نماینــده ولی فقیــه در امور حــج و زیارت،
حجتاالســام والمســلمین دکتر احمد واعظی ،رئیس دفتر تبلیغات
اســامی حوزه علمیه قم ،حجتاالسالم والمســلمین نجف لکزایی،
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و محمدحسن ضیاییفر ،دبیر
کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران به سخنرانی پرداختند.
همچنیــن در ایــن همایــش ،کمیســیونهای تخصصی بــا حضور
صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشــگاه از جمله مصطفی مصلحیزاده،
سفیر ســابق کشــورمان در اردن و حجتاالسالم والمســلمین منصور
میراحمدی ،رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی برای بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا تشکیل شد.
رونمایی از دو کتاب و یک نرمافزار با موضوع بررســی ابعاد فاجعه منا و
همچنین معرفی و بررسی ابعاد وجودی فرقه ضاله وهابیت از برنامههای
دیگر این همایش بود .کتاب «مجموعه مقاالت تحلیلی بر ابعاد سیاسی
ـ حقوقی فاجعه منا» و نرم افزار «سنگواره» با هدف معرفی ابعاد مختلف
این فاجعــه و همچنین فرقه ضالــه وهابیت از آغاز تاکنــون ،اطالعات
ارزشمندی به مخاطبین خود عرضه میکند.
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جبهه جهانی علیه انقالب اسالمی
حجتاالسالم والمســلمین محســن قمی ،معاون ارتباطات بینالملل
دفتر مقام معظم رهبری ،عدم هماهنگی الزم بین دســتگاههای ذیربط
و فســاد فضای مجامع بینالمللی را عامل کندی پیگیــری فاجعه منا از
لحاظ حقوقی دانست و گفت« :تاکنون خیلی تالش نکردیم در بدنه این
سازمانها عناصر مؤمن به انقالب اسالمی را نفوذ دهیم ،در حالی که باید
در دستور کار نهادها قرار گیرد .شهدای فاجعه منا ویژگیهایی دارند که
کمتر به صورت مجموعه در دیگر شهدا دیده میشــود ،از جمله؛ مکان
و زمان حرام ،شهادت به وســیله مدعیان خادمين حرمین شریفین و به
صورت مظلومانه .عمق فاجعه این است که اینها برای انجام وظیفه حج
آنجا بودند و نکته مهم دیگر این اســت که اگر ما فاجعه ســال ۱۳۶۶
را در عرصههای مختلف پيگيــري ميكرديم ،امــروز کارمان به اینجا
نمیکشــید .ما بهراحتی از کنار آن حادثه گذشــتیم و هیــچ کتابی در
تحلیل حادثه  ۶۶نوشته نشــد و باالتر ،سمینار سیاســی در این زمینه
برپا نشد و هیچیک از شــهرهای ما خیابانی به نام شــهدای این حادثه
نامگذاری نکردند».
ســر مخالفت نظام ســلطه با نظام اســامی ما در
قمی با بیــان اینکه
ّ
جاهای مختلف ظهور و بروز کرده اســت گفت« :دســتور نظام ما صدور
انقالب به خارج از کشور بود و این مســئله از همان ابتدا وحشت به جان
دشــمنان انقالب انداخت ،چون این صدور انقالب باورهايي را به وجود
ميآورد؛ قدرتهای جهانی به بلوک شــرق و غرب تقســیم نمیشوند
يا در کنار قدرتهــای مادی ،فرهنگ مقاومت به وجــود آمد و گفتمان
دفاع و مقاومت را برابر گفتمان جنگ قرار داد .ما در کشــورهای مختلف
شــاهد صدور انقالب اســامی بودهایم که نمونههای آن در فلسطین،
عراق ،لبنان ،آفریقا و امثالهم و در ســخنان شخصیتهای تأثیرگذار این
کشورها به چشم ميخورد .بازتاب انقالب اسالمی سبب شد که دشمنان
با یکدیگر همپیمان شــوند و یک جبهه جهانی علیه انقالب اسالمی راه
بياندازند ،که همه اینها واکنشــی در برابر رشد انقالب اسالمی است .ما
در مقابل این توطئه شوم ،پیروزیهای خوبی ـ در عراق ،سوریه و یمن ـ
داشتیم که کم نیستند».
وی با بیان اینکه مبارزه طوالنیاي در پیش داریم عنوان کرد« :ما دنبال
این نیســتیم که داعش از نظر نظامی از بین برود ،بلکــه بحث ما مبارزه
فرهنگی با داعش و به نتیجه رسیدن این مبارزه است و از االن باید فکری
برای این قضیه کنیم و نقاط فکری را شناســایی ،رصــد و با آن مبارزه
کنیم .ما باید شــعارهای انقالب را به گونهای کــه زمینهای برای جذب
جوانان مسلمان به داعش نباشــد ،احیا کنیم؛ در بسیاری از مساجد اهل
سنت ـ جوانانی که عشق آنها به اسالم زیاد بوده ـ به دلیل آنکه بدیلی
پیدا نکردند ،جذب داعش شدند».
معاون ارتباطــات بینالملل دفتر مقام معظم رهبــری گفت« :در زمینه
اداره حج ،رهبر انقالب و مراجع عظام تقلیــد گفتمانی را آغاز کردند که
نباید بگذاریم بحث مدیریت حج دچار مرور زمان شود و بايد کتابهایی
در این زمینه تأليف و به زبانهای مختلف ترجمه شــود .تشکیل کمیته
حقیقتیاب در فاجعه منا را باید زنده نگاه داریم و خوب اســت در حوزه
چنین کمیتهای هم تشکیل شــود ،بهویژه آنکه چندتن از جانباختگان
این حادثه ،روحانیون و فضالی حوزه علمیه بودهاند».

ایشان در پایان افزود« :فضای جهانی علیه عربستان ،فضای تندی است؛
از این جهت که منشأ تولید تروریسم ،این کشور است و باید این فضا زنده
نگاه داشته شود که در غير اينصورت ،عربستان شعار مبارزه با تروریسم
را مصادره خواهد کرد ،همانگونه که مسئله حج را مصادره کرده است».
تبعیضهای دولت میزبان در امدادرسانی
حجتاالسالم والمســلمین سید علی قاضیعســکر ،نماینده ولی فقیه
در امور حج و زیــارت در ادامه این همایش ،با بیان اینکه در حج ســال
گذشــته رخدادهای ناگوار بسیاری مشاهده شده اســت ،اظهار داشت:
«حوادثی که برای مردم ایران مشکلساز شده ،تاکنون به شیوه مطلوب
به ثبت نرسیده است .عربستان در طول تاریخ برای حجاج شیعه ـ بهویژه
ایرانيان ـ توطئههای بسیاری چيده که با ثبت این توطئهها باید از تکرار
ن جلوگیری شــود .بعد از فاجعه منا ،در مورد علــل این فاجعه مطالب
آ
نادرست بسیاری مطرح شده ،اما مستندســازی واقعیتها با استفاده از
تصاویر و فیلمها در دستور کار قرار گرفته است».
حجتاالســام والمســلمین قاضی عســکر از انجــام  822مصاحبه و
جمعآوری اطالعات در فضاهای مجازی داخلی و خارجی یاد کرد و ادامه
داد« :این اطالعات مکمل یکدیگر اســت ،به همین علت اگر عربســتان
فیلمها را در اختیار نظام اسالمی قرار ندهد ،باز هم علل حادثه مشخص
بوده و بر اســاس مســتندات جمعآوریشــده پیگیریهای الزم انجام
میشود .راهکارهای پیگیری سیاســی و حقوقی فاجعه منا روشن است،
اما باید به صورت جدی این راهکارها عملي شود».
وی از بلوکه کردن  2میلیارد دالر از داراییهای ایران توســط آمریکا یاد
کرد و گفت« :آمریکا برای پاســخگویی به مردمی که بستگان خود را در
لبنان از دســت دادهاند ،بهانه وجود ارتباط میان ایران و لبنان را مطرح
کرده و داراییهای ایــران را بلوکه کرده اســت .وزارت امور خارجه ،قوه
قضايیه و دیگر بخشهای مرتبط باید برای پیگیری حقوق خانوادههای
شهدای منا از شعار پرهیز کرده و عملیاتیشــدن راهکارهای راهبردی
را دنبال کنند .بر اســاس مصوبات مجامع بینالمللی ،اگر دولت میزبان
در امدادرسانی به شــیوه مطلوب عمل نکند ،در مرگ افراد مقصر است.
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راهبرد
استکبار نسبت به حمایت از عربستان است».
واعظی ایجــاد جریانهــای تکفیــری را عاملــی بــرای جلوگیری از
اسالمگرایی دانســت و اضافه کرد« :اســتکبار با نگاه به اهداف خود ،از
جریانهای تکفیری جلوگیــری نمیکند؛ نخبگان جهان اســام باید
نسبت به خطر بزرگ حکومتهای فاسد ،به ویژه آلسعود ،آگاهیبخشی
الزم را در جوامع مختلف اسالمی و غیر اسالمی انجام دهند».
ایشان با تأکید بر اینکه ثبت مستندات فاجعه منا باید در دستور کار قرار
گیرد گفت« :فاجعه منا یکی از جنایات تاریخی عربســتان است که باید
در ذهن جامعه بشریت ماندگار شــود .نظام اسالمی در میان کشورهای
مختلف که در این فاجعه مردم خود را از دست دادهاند ،پیشتاز است و به
همین علت توانسته پیکرهای حجاج خود را به کشور بازگرداند».

دولت میزبان باید حقوق مســافران خود را رعایت کند ،اما تبعیضهای
عربستان در امدادرسانی به زائران بهخوبی قابل مشاهده بوده است».
وی با بیان اینکه جنایات عربســتان برای ادعاهــای حقوقی در مجامع
بینالمللی باید ثبت شود عنوان کرد« :آسیبهای مادی و روحی فاجعه
منا باید توسط مجامع بینالملل پیگیری شود؛ بر اساس ماده  3عهدنامه
مودت میان ایران و عربستان،آلســعود باید همانند حجاج کشورهای
مختلف با حجاج ایرانی رفتار کرده و امنیت و آرامش آنها را فراهم کند.
بر اساس عهدنامه امضا شده توسط عربســتان در سازمان همکاریهای
اسالمی ،علل اختالفات میان ملل اســامی باید به صورت ویژه در میان
این کشورها مورد بررسی قرار گیرد».
پشتیبانی غرب از جریان وهابیت
حجتاالســام والمســلمین دکتر احمد واعظی ،رئیس دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم به عنوان سخنران بعدی با بیان اینکه فاجعه منا
دارای ابعاد فردی ،اجتماعی ،سیاســی و دینی است ،اظهار کرد« :از نظر
فردی شــهدای منا با مرگ خود در حرکت عبادی حج به اوج سعادت و
کماالت انسانی رسیدهاند».
ایشان بیان داشت« :فسادی که در بســتر حاکمیت حکومتهای ظالم
است ،باید توسط کارشناسان و مسئوالن مورد بررسی قرار گیرد و برای
مردم جوامع مختلف تبیین شود .غرب برای جلوهگری در جهان اسالم با
نقاب عمران ،حقوق بشر و آزادی حرکت کرده است .پشتیبانی تاریخی
غرب از جریان وهابیت به علت منافعی بوده که برای پیشبرد اهداف غرب
مؤثر است و با گذشت زمان ،عملکرد سیاســی وهابیت بیشتر میشود.
پردهها و نقاب ظاهری غرب از بین رفته است ،زیرا اکنون سران استکبار،
حمایتهای خود از کشتارهای آلسعود را با جسارت اعالم میکنند».
وی یادآور شــد« :بازگرداندن درآمد نفتی عربستان به کشورهای غربی،
تحمیل سیاستهای نفتی با اســتفاده از عربستان به اوپک ،ایجاد تفرقه
در جهان اســام و جلوگیری از ظهور قدرت مستقل اسالم ،پیادهسازی
نقشــههای کالن در منطقه ،بهویژه تأمین امنیت رژیم صهیونیســتی
و جلوگیری از ترویج اســامگرایی در کشــورهای غربی از علل اشتیاق
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فاجعه منا ،اوج ناکارآمدی آلسعود
در ادامه این همایش ،حجتاالسالم والمســلمین نجف لکزایی ،رئیس
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،با اشــاره به اینکه فاجعه منا را باید
فراتر از بررســی و پیگیری يك حادثه بدانیم اظهار داشــت« :عمق این
فاجعه به حدی اســت که افکار عمومی جهان را برای سقوط آلسعود در
سطح جهانی آماده میکند .در  14سال گذشته براساس اسناد سعودی،
بیش از  90هزار نفر در مراســم حج جان خود را از دســت دادهاند که در
فاجعه منا هم براساس آمار حداقلی 7 ،هزار نفر اعالمشده است».
ایشــان تصریح کرد« :فاجعه منا اوج ناکارآمدی آلسعود است؛ حتی اگر
عمدیبودن آن را نادیده بگیریم ،این سوء مدیریت غیرقابل انکار است .با
توجه به بحرانهایی که آلسعود در هویت ،مشروعیت و ناکارآمدی دارد،
اگر این همدلی وجود داشته باشد ،میتوان سوء مدیریت و ناکارآمدی آل
سعود در مدیریت حرمین شریفین را بیش از پیش نشان داد».
پیگیری حقوقی نهادهای مستقل
همچنین محمدحسن ضیاییفر ،دبیر کمیســیون حقوق بشر اسالمی
ایران در کمیســیون فقهی و حقوقی ایــن همایش ،بیان داشــت« :از
تعدادی از اساتید حقوق خواستیم از منظر حقوقي به بررسی ابعاد فاجعه
منا بپردازند که مشتمل بر حقوق داخلی کشــورها ،حقوق بینالمللی،
موازین حقوق بشری و حق حیات اســت .در ارتباط با حادثه منا هم که
دارای ابعاد حقوقی است ،باید مستندات فنی و حقوقی تهیه شود و نباید
این مسئله رها شود».
ضیايیفر تأکید کرد« :یکی از مشکالت این اســت که حوادث و وقایع با
برقراری ارتباط دیپلماتیک بین دو کشــور رها میشود ،در حالی که اگر
نهادهای مستقلی باشند که این مسائل را پیگیری کنند ،حوادث ـ حتی
در صورت برقراری ارتباط مجدد کشــورها با یکدیگر ـ به حال خود رها
نمیشود .هرچه پیگیریها توسط نهادهای مستقل و  NGOها صورت
گیرد ،اثرگذاری بیشتری خواهد داشــت .در بحث منا باید ظرفیتها و
شــخصیتهای مســتقل را به خدمت بگیریم تا دولت عربستان مجبور
شود این مسئولیتپذیری را عینیت بخشد».
چالشهای ششگانه ایران و عربستان
مصطفی مصلحیزاده ،سفیر ســابق کشــورمان در اردن ،در پایان این
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همایش بیان داشــت« :چالش ما با عربستان سعودی منحصر به موضوع
حج نیست ،بلکه معتقدم شــش چالش با سعودیها داریم .اولین چالش
با عربستان سعودی ،چالش تئوریک است ».ایشان با اشاره به سه قرائت
سیاسی ا ِخوانی ،شــیعی و تکفیری از اسالم بیان داشــت« :این چالش
تئــوری خــود را در نزاعهای نظامی نشــان میدهد و در یک بررســی
میتوان به شواهد و قراین آن دست پیدا کرد».
سفیر سابق کشورمان در اردن ،چالش دوم با عربستان را قومی ـ تاریخی
توصیف کرد و ادامه داد« :چالشهای ســاختاری ،رسانهای ،دیپلماتیک
و ژئوپلوتیک ،دیگر چالشهای ایران با عربســتان ســعودی هستند که
بخش عمده چالش ژئوپلتیک را در قضایای عراق و سوریه میبینید».
وی با بیان اهمیت جایگاه دیپلماسی ،عمومی در سطح بینالملل تصریح
کرد« :متأسفانه  ۷۵درصد کار دیپلماســی در دیپلماسی عمومی است،
اما از اين منظر در فاجعه منا بســیار ضعیف عمــل کردیم که این ضعف
منحصر بــه در فاجعه منا نیســت ،بلکه در حادثه خونین ســال  ۶۶هم
همینگونه عمل شد .یکی از ضعفها این است که هیچکس وظيفه خود
را انجام نمیدهــد و همه کار را به گردن دیگری میانــدازد و لذا در یک
حالت تعلیق قرار میگیریم .برای اینکــه بتوانیم در محافل بینالمللی،
بهویژه جهان اســام ســخن بگوییم ،باید سند اســامی در زمینه حج
مشتمل بر سه بخش قرآن ،سنت و فقه را تدوین کنیم».
سفیر سابق کشــورمان در اردن ،با بیان اینکه ما در زمینه حج نیازمند
مانیفستی سه بخشی هستیم ،افزود« :بخش نخســت اینکه بتوانیم با
استناد به آیات قرآن و تفاسیر شیعه و ســنی فلسفه حج را تبیین کنیم،
یعنی این مانیفســت باید بر اساس اشتراکات شــیعه و سنی در مسئله
حج باشــد؛ به عبارتی باید نوعی مانیفســت اسالمی باشــد .بخش دوم
باید مبتنی بر ســنت پیامبر(ص) در اجرای حج باشــد که باز با استناد
به احادیث شیعه و ســنت باید صورت گيرد .طبعاً شبی ه کاری که عالمه
امینی در مورد غدیر کردند ،باید در مورد حج هم انجام شود .فصل سوم،
بررسی فقهی برای چگونه اداره کردن مکه است که بايد بر اساس آیات و
روایات شیعه و اهل سنت باشد .خصوصیات مدیر حج و ادارهکننده مکه
از این دسته است .وقتی این مانیفست را داشته باشیم ،میتوانیم با دنیا
صحبت کنیم».

در پایان این همایش ،از خانواده شهدای حادثه منا (آیتاهلل
مؤیدی قمی ،حجتاالسالم والمســلمین قلیپور ،غضنفر
رکنآبــادی و ناصر قرباننیا) تجلیل شــد .همچنین بیانیه
دبیرخانه همایش قرائت شــد که با محوریــت موارد زیر بر
سوء مدیریت حکام سعودی تأکید شد:
 حج به عنوان فریضهای عبادی ـ سیاسی از جایگاه مهمیدر دین اسالم برخوردار اســت و ممانعت دولت سعودی از
حضور حجاج برخی کشــورها ،از اهمیت ایــن جایگاه نزد
مسلمانان نخواهد کاست.
 ناکارآمدی و ســوء مدیریــت دولت ســعودی در وقوعفاجعه منا امری مســلم اســت؛ لذا این کشــور باید تمام
مسئولیتهای حقوقی آن را بپذیرد.
 بحرانهای متعدد داخلی دولت ســعودی از جمله بحرانمشروعیت ،مشارکت ،هویت و جانشینی ،اختالفات داخلی
را میان حکام ســعودی دامن زده اســت که پیامد آن سوء
مدیریت دولت سعودی در اداره مطلوب حج است.
 یکی از دالیــل ناکامی حکام آل ســعود در اداره مطلوبحج ،دخالتهای منطقهای این کشــور در یمن ،ســوریه و
حمایتهای پیوسته از جریانهای تکفیری است.
 عدم پیگیری فاجعه منا از ســوی نهادهای مدعی حقوقبشری در غرب و ســکوت آنها در برابر این فاجعه انسانی،
نشانگر رفتار دوگانه این نهادها و ماهیت سیاسی و مغایر با
مبانی حقوق بشری آنهاست.
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یکی از مشکالت
این است که
حوادث و وقایع
با برقراری ارتباط
دیپلماتیک
بین دو کشور
رها میشود،
در حالی که
اگر نهادهای
مستقلیباشند
که این مسائل را
پیگیریکنند
حوادث ،حتی
در صورت
برقراری ارتباط
مجدد کشورها
با یکدیگر به
حال خود رها
نمیشود
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راهبرد

دیدگاهبرخیاساتیدحاضردرهمایش
«بررسیابعادسیاسیـحقوقیفاجعهمنا»
حجتاالسالم والمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی ،استادیار و رئیس پژوهشکده حج و زیارت:
ســاختار قدرت و نظام سیاســی عربســتان که مبتنی بر نوعی نظام پادشــاهی وراثتی رانتیر(تحصیلدار) است،
پیامدهایی از قبیل بیاهمیتی به اصل فاجعه ،پاســخگو نبودن ،استیالی رســانهای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید
و تطمیع را به دنبال داشــته است و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاســت) موجب مشروعیتسازی و برخورد
ایدئولوژیک با حادثه منا شده است.
عنایتاهلل یزدانی ،دانشیار روابط بینالملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان:
اصوالً بحرانها و چالشهای هر جامعه بر اســتراتژیها ،سیاســتها ،روندهــا و جریانهای حاکم در
آن کشــور و نیز مدیریت در آن جامعه تأثیر دارد .نوع نظام سیاسی و ســاخت غیردموکراتیک حاکم
بر جامعه عربستان ،ساختار قدرت در آن و سازوکارهای سنتی پدرســاالرانه در این کشور ،سببساز
مجموعهای از بحرانهای گوناگون شــده اســت که با تأثیر منفی بر توان و کارآمدی رژیم آل سعود،
سبب بروز حوادث فاجعهآميزي همچون حادثه منا سال  1436و ناتوانی در مدیریت موثر آن شدهاند.
محسن عبداللهی ،دانشیار حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
مطابق نظام بینالمللی حقوق بشــر ،حق حیات بنیادیترین حق بشری اســت که حتی در دوران اضطرار
عمومی نیز قابل انحراف نیســت؛ با این حال ،مجازات اعدام و ســلب حیات در عملیات پلیس ،همچنان به
عنوان واقعیاتی اجتنابناپذی ر در جوامع انسانی به چشــم میخورند .نظر به وقایع حادثه منا که عمدتاً به
دلیل سوء مدیریت مقامات مسئول دولت عربستان سعودی رخ داده است ،دولت عربستان سعودی مرتکب
نقض حق حیات در معنای مورد حمایت در رویه قضایی بینالمللی شــده است و در نتیجه دارای مسئولیت
بینالمللی است.
محمد ستوده ،دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع):
مواضع و واکنش کشورهای اسالمی ظرفیتی را به منظور فعالسازی و سازماندهی دولتهای اسالمی
در مقیاس منطقهای و جهانی ایجاد میكند که در صورت تدبر و تأمل میتوان به راهکارهای سیاســی
و سازمانی دست یافت .بررسی زمینههای شــکلگیری این فاجعه و راهکارهای جلوگیری از وقوع آن،
وظایفی است که باید همه کشورهای اسالمی به آن اهتمام ورزند .رسیدن به این هدف حیاتی ،نیازمند
حساسیت باالی کشورهای اسالمی ،هماهنگی ،همکاری و اتخاذ مواضع مشترک است.
علیاصغر سلطانی ،دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع):
مطبوعات عربستان با اســتفاده از ســازوکارهای مختلفی چون نامگذاری خنثای این واقعه ،استفاده از گزارههای
دینی چون قضا و قدر ،انتساب مسئولیت حادثه به حجاج ایرانی و سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران و تکذیب
روایت ایرانی از این واقعه به شکلهای مختلف ،ســعی کردند نقش منفی عربستان را در این واقعه به حاشیه برانند
و افکار عمومی را به سوی ایران معطوف ســازند .در مقابل ،مطبوعات ایران نیز تالش كردند با استفاده از نامگذاری
منفی واقعه و انتساب جنگطلب بودن ،آمریکایی و اسراییلیبودن عربستان ،منفعتطلبی عربستان از مراسم حج
و نسبت دادن عربستان با تروریسم ،بازنمایی منفی از نقش عربستان ـ در مطبوعات فارسیزبان ـ ارائه دهند.
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معرفیکتاب

تحلیلی بر ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا
« تحلیلی بر ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا»
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
مختار شیخ حسینی و همت بدرآبادی
چاپ اول :تابستان  ،95شمارگان1000 :
با توجه به تأکیــدات مقام معظم رهبری ،لزوم تحلیــل و پیگیری فاجعه
منا ،مســئولیتهای مختلفی را متوجه همگان کرد؛ در راستای همایش
برگزارشده با نام ابعاد سیاسی ـ حقوقی فاجعه منا؛ مجموعه مقاالت این
همایش در کتابی تحت عنــوان «تحلیلی بر ابعاد
سیاســی ـ حقوقی فاجعه منا» گردآوری شــد که
معرفی اجمالی این کتاب از نظر شما میگذرد.
به نظر میرســد بیشــتر نویســندگان ،پیگیری
دیپلماتیک را در این زمینــه راهکاري عملی برای
پیگیری این فاجعه و تالش برای جلوگیری از تکرار
آن میدانند و از ایــن راه ،احقاق حقوق بازماندگان
فاجعه را مناســبتر قلمداد میکنند .البته با توجه
به روابط سیاسی کنونی جمهوری اسالمی و دولت
عربستان و وجود مجموعهای از اختالفات فکری و
سیاسی بین دو کشور ،رسیدن به راه حلی سیاسی
در کوتاهمدت دست نیافتنی است.
مجموعه مقاالت این کتاب ،با هدف تولید محتوا در
زمینه بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا ،سعی کرده
است تا بخشــی از خأل محتوایی در این موضوع را پوشــش داده و زمینه
پژوهش و تحقیقات علمی بيشــتر را فراهم آورد و عالوه بر بزرگداشــت
یاد و خاطره این شهیدان ،توصیههایی به ســازمانها و نهادهای مسئول
در پیگیری این فاجعــه ارائه دهد تا بتوان بر اســاس تحلیلهای موجود
به راهکارهــای عینیتری برای پیگیری فاجعه منــا و جلوگیری از تکرار
آن رسید.
این اثر ،با هدف بررسی این فاجعه انسانی در دو بخش سیاسی و حقوقی،
به تحلیل ابعاد مختلف مســئله پرداخته و راهکارهای سیاسی و حقوقی
برای پیگیری و جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای را ارائه نموده است.
در بخش تحلیل ابعاد سیاســی این فاجعه ،باید به عواملی از جمله تأثیر
نظام سیاسی و ساخت قدرت در عربستان بر وقوع این فاجعه ،بحرانهای
داخلی عربستان مانند بحران هویت ،مشارکت ،توزیع ،مشروعیت و ...که
زمینه ناکارآمدی این سیستم سیاســی را فراهم آورده ،دیپلماسی حج با
تأکید بر رســیدگی به فاجعه منا ،مواجهه رسانههای عربستان و ایران در
بازنمایی این فاجعه و ...اشاره کرد.
در بخش تحلیل ابعاد حقوقی این فاجعه ،نویســندگان سعی کر دهاند از

منظرهای مختلف ناظر به پیگیری عملیاتی این فاجعه ،راهکارهایی ارائه
کنند که در یک سطح با بررسی حقوق داخلی عربستان به چگونگی این
پیگیری پرداخته شده است و در سطح دیگر از منظر حقوق داخلی ایران
این موضوع مورد توجه نویســندگان بوده اســت .در سطح بینالملل نیز
توجه به ســازوکارهای حقوقی بینالمللی و مراجعه به نهادهای حقوقی
بینالمللی و امکان به نتیجه رسیدن این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته
است.
در ادامه ،سعی میشــود دو فصل کتاب که در برگیرنده دو بعد سیاسی
و حقوقی اســت ،صرفاً عناوین مقاالت ،نویســنده و
مختصري از بحث نویسندگان در مقاله ذكر شود.
فصل اول :تحلیل سیاسی فاجعه منا
دکتر عنایتاهلل یزدانی ،در مقالــه «تأثیر بحرانهای
داخلی عربستان بر وقوع و مدیریت فاجعه منا» ،بیان
میدارد« :عربســتان ســعودی به عنوان یک جامعه
ســنتی ،به دالیــل گوناگونی با یکســری بحرانها
روبهروســت که به طور قطع بر سیاســتهای رژیم
آلســعود ،کارآمدی و مدیریت آن ،روندهای حاکم و
تعامالت آن با محیط پیرامونی تأثیرگذار هستند».
دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی در مقاله «تأثیر نظام
سیاسی و ساخت قدرت در عربستان سعودی بر فاجعه
منا» ،از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر
عربستان سعودی به بحث نگاه میکند .ایشان معتقد
است« :ساختار و قدرت و نظام سیاسی عربســتان ،ویژگیهایی دارد که
میتواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند».
دکتر حســین پوراحمدی و عارف بهرامی در مقالــه «تأثیر بحرانهای
منطقهای عربستان بر فاجعه منا» ،بیان میدارند که رژیم عربستان از بدو
تأسیس برای تأمین امنیت خود ،به قدرتهای خارجی متکی بوده است.
دکتر علیاصغر ســلطانی و دکتر مهدی مقدســینیا در مقاله «مواجهه
مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا :فاجعه یا حادثه؟» ،با استفاده
از تحلیل گفتمان «الکالئو و موفه» این مواجهه را نشان میدهند.
دکتر مصطفی مصلحزاده در مقاله «دیپلماسی حج با تأکید بر رسیدگی
به فاجعه منا» ،دیپلماسی به مثابه یک راهکار برای پیگیری را مورد توجه
قرار داده است.
دکتر محمد ســتوده و همت بدرآبادی در مقاله «بررســی مقایســهای
سیاست خارجی کشــورهای اســامی در فاجعه منا» ،بیان میدارند که
واکنش کشورهای اسالمی به این فاجعه یکسان نبوده و طيفي از مواضع
اصالحی تا انتقادی را شامل میشود.
دکتر رضا عیسینیا در مقاله «جایگاه حج در روابط ایران و عربستان پس
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از انقالب اسالمی ایران» ،بیان میدارد که روابط ایران و عربستان به علت
حج ،همواره با نوســاناتی همراه بوده است و اين روابط همواره معجونی از
تضاد و وفاق بوده است.
دکتر داود غرایــاق زندی در مقاله «دورنمای جمهوری اســامی ایران و
عربستان سعودی :ســناریوهای محتمل» ،بیان میدارد دورنمای روابط
دو کشــور ،تابع رفتار آنها در منطقه و در قبال سه کشور عراق ،سوریه و
یمن است.
فصل دوم :تحلیل حقوقی فاجعه منا
دکتر امیرساعد وکیل در مقاله «ظرفیتهای حقوقی در واکنش به فاجعه
منا» ،معتقد است در یک رویکرد عملگرایانه و واقعبینانه ،به نظر میرسد
حقوق بازماندگان در ســه جبهه قابل تعقیب خواهد بود؛ اول :توســل به
ظرفیتهای عهدنامه مــودت  1308بین ایران و ســرزمین حجاز؛ دوم:
پیگیری موضوع مدیریت بینالمللی حج از راههایی همچون امکاناتی که
در کنواسیون  2003یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی غیرملموس
جهانی میتوان دنبال کرد؛ سوم :استناد به قانون شبه جرم خارجیان در
آمریکا.
دکتر محمدحســن ضیايیفر در مقاله« :پیگیری ابعاد موضوع فاجعه منا
نزد سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر؛ کارساز یا کارآمد» بیان میدارد
16

بروکراسی عریض و طویل سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر برای احقاق
حق خانوادههــای قربانیان ،توانایی چندانی برای اجــرای عدالت ندارد و
انتظار بسیاری از این مجموعه نمیتوان داشت.
دکتر اعظم امینی و دکتر محمد عابدی در مقاله «امکانسنجی حلوفصل
اختالفات در فاجعه منا :راهــکار حقوقی یا توافــق دیپلماتیک» ،به این
نتیجه میرسد« :پس از بهبود نســبی روابط سیاسی ،انعقاد موافقتنامه
مقطوع با هدف جبران خســارات زیاندیدگان و افزایش حصول نتیجه
راهکار کاراتری تلقی میشود».
و در نهایت دکتر محسن عبداللهی در مقاله «بررسی نقض حق حیات در
فاجعه منا» ،ضمن بیان این مطلب که حــق حیات به عنوان حیاتیترین
حق بشری در هیچ شــرايطی قابل انحراف نیست ،این پرسش را در مقاله
خود مطرح میکند که آیــا مطابق نظام بینالمللی حقوق بشــر ،دولت
عربستان ســعودی مرتکب نقض حق حیات حجاج متوفا از جمله حجاج
ایرانی شده است یا خیر؟
در پایان این مجموعه مقاالت ،متن کامل نشســت «ابعــاد فاجعه منا از
منظر موازین حقوق و روابط بینالملل» که با ارائه بحث توسط دکتر علی
خرم و دکتر محسن عبداللهی همراه بوده است ،در اختیار مخاطبان قرار
گرفته است.
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روزنگار

خبروتحلیل

 6مهر روز جهانی جهانگردی
 7و  8مهر بزرگداشت شمس و موالنا
آیه مباهله اثبات امامت علوی
آغاز امامت امام سجاد(ع)

چون رســول خــدا(ص) در روز مباهله از بيــن اصحاب ،تنها
اميرالمؤمنین(ع) را با خود همراه كرد ،ثابت میکند كه مقصود
آیه ،خصوص حضرت بوده و شايســتگى آن بزرگــوار را براى
مباهله اثبات كرده است

مقاله

آیهمباهله
اثباتامامتعلوی
مریمعلیبابایی

18

یکی از آیاتی که در فضائل اهل بیت(ع)
نازل شده ،آیهای است که به آیه مباهله
مشهور است .مباهله به عملی گفته
میشود که دو یا چند نفر بر سر مسئلهاى
اختالف نظر داشته باشند و هیچکدام
حاضر نباشند نظریه طرف مقابل را
بپذیرند ،در یک جا جمع مىشوند و به
درگاه خداوند تضرع مىکنند و از خداوند
مىخواهند که آنکس را که باطل است
رسوا کرده و مورد لعن و مجازات خویش
قرار دهد.
جریان مباهله
پیامبر اســام(ص) همزمان با مکاتبه با سران
حکومتهای جهان و مراکــز مذهبی ،نامهای
به اسقف نجران نوشت و در آن نامه از ساکنان
نجران خواست که اسالم را بپذیرند .مسیحیان
تصمیم گرفتنــد که گروهی را بــه نمایندگی
از خود به مدینه بفرســتند تا بــا پیامبر(ص)
ســخن بگویند و ســخنان او را بررسی کنند.
هیئت نجران که شــامل گروهــی بیش از 10
نفر از بزرگان آنها بود ،به ریاست و سرپرستی
سه نفر یعنی «عاقب»« ،ســید» و «ابوحارثه»
به مدینه آمدند .هیئت نمایندگان در مســجد
مدینه با پیامبر اســام(ص) گفتگــو کردند.
پس از اصرار دو طرف بــر حقانیت عقاید خود،
تصمیم گرفته شــد که مســئله از راه مباهله
خاتمه یابد ،از این رو قرار شد که فردای آن روز،
همه خارج از شهر مدینه ،در دامنۀ صحرا برای
مباهله حاضر شوند.
روز مباهلــه پیامبــر اکــرم(ص) بــه خانــه
امیرالمؤمنین(ع) آمد .دست امام حسن(ع) را
گرفت و امام حسین(ع) را نیز به آغوش کشید و
به همراه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا(س) برای
مباهله ،از مدینه بیرون آمد.
چون نصارا آنان را دیدند ،پرســیدند اینها چه
کسانی هستند که با او همراهشدهاند؟
گفتند :آن که پیش روی اوســت ،پسر عمو و
داماد و محبوبترین خلق نزد اوســت؛ آن دو
طفل ،فرزندان و نوههای اویند؛ و آن زن ،فاطمه
دختر اوست که عزیزترین خلق ،نزد اوست.
پیامبر(ص) برای مباهله دو زانو نشست .سید
و عاقب ،پسران خود را برای مباهله برداشتند.
ابوحارثه گفت :به خدا ســوگند چنان نشسته
اســت که پیغمبران برای مباهله مینشستند،
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سپس برگشــت .ســید گفت :کجا میروی؟
گفت :اگر محمــد بر حق نمیبــود ،چنین بر
مباهله جرأت نداشــت و اگر با ما مباهله کند
پیش از آنکه سال بر ما بگذرد ،یک نصرانی بر
روی زمین نخواهد ماند .در روایتی دیگر آمده
است که وی گفت :من صورتهایی را میبینم
که اگر از خدا بخواهند کوهــی را از جای خود
بر َک َند ،هر آینه کنده خواهد شــد .پس مباهله
مکنید که هالک میشــوید و یــک نصرانی بر
روی زمیــن نخواهــد ماند .پــس ابوحارثه به
خدمت حضرت آمد و گفت :ای ابوالقاســم! از
مباهله با ما در گذر و با ما مصالحه کن بر چیزی
که قدرت ادای آن را داشته باشیم.
پس ،حضرت با ایشــان مصالحــه نمود که هر
ســال ،دو هزار حلّه بدهند که قیمت هر حلّه
چهل درهم باشــد ،و نیز اگر جنگــی با یمن
روی دهد ،ســی زره ،ســی نیزه و سی اسب را
به مسلمانان عاریه دهند و پیامبر(ص) ضامن
برگرداندن آن ابزار خواهد بــود .بدین طریق،
حضرت صلحنامه را نوشتند و آنها برگشتند.
سپس حضرت فرمودند :سوگند یاد میکنم به
آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست،
که هالکت اهل نجران نزدیک شــده بود و اگر
با من مباهله میکردند هــر آینه همه آنها به
میمون و خوک مسخ میشدند و هر آینه تمام
این وادی برایشان آتش میشد و میسوختند
و حق تعالی جمیع اهل نجران را نابود میکرد
و حتی پرنده بر ســر درختان ایشان نمیماند
و همه نصــارا پیش از ســال میمردند .پس از
برگشتن نصارا به نجران ،طولی نکشید که سید
و عاقب ،با آوردن هدایایی خدمت پیامبر(ص)
رسیده و مسلمان شدند.1
آیه مباهله در کتب اهل سنت
آیه مباهله در کتب معتبر اهل ســنت آمده و
امیرالمؤمنین(ع) در این روایات مصداق کلمه
«انفسنا» شــمرده شده اســت .از قرن سوم تا
ســیزدهم نیز بیش از پنجاه نفر از علمای اهل
سنت این مضمون را نقل کردهاند .از آن جمله
میتوان علمای بزرگی مانند زمخشــری ،فخر
رازی ،احمد بن حنبل ،حاکم نیشابوری ،مسلم
و ...را نام برد .زمخشــری ،فخر رازی ،ترمذی،
صحت
ذهبی ،ابن اثیر و حاکم نیشابوری و ....به ّ
آن تصریح کردهاند.2
آيه مباهله و استدالل امام رضا(ع)
شــيعه ،چگونگى داللت آيه مباهله بر امامت

امیرالمؤمنین(عليهالســام) را از امام على بن
موســى الرضا(ع) فرا گرفته است .امام رضا(ع)
اين آيه شــريفه را از جهت داللــت بر امامت
اميرالمؤمنين(ع) ،بهترين و روشنترين آيه در
قرآن دانستهاند و با اســتناد به اين آيه و عمل
رسول خدا(ص) پس از نزول آن ،ثابت میكنند
كه اميرالمؤمنين(ع) پس از رســول خدا(ص)
بافضيلتترين انسان روی زمین است.
سيد مرتضى مىگويد :از شــيخ مفيد شنيدم
كه مىگفــت« :روزى مأمون به امــام رضا(ع)
گفت :بزرگترين فضيلت اميرالمؤمنین(ع) در
قرآن كدام است؟ حضرت فرمود :فضيلتى كه
آيه مباهله از آن حكايــت دارد .خداوند متعال
مىفرمايدَ « :فق ْ
ُــل تَعال َ ْوا ن َْد ُع أَبْنا َءنــا َوأَبْنا َء ُك ْم
َون ِسا َءنا َون ِسا َء ُك ْم َوأَنْف َُســنا َوأَنْف َُس ُك ْم ثُ َّم ن َْب َت ِه ْل
َف َن ْج َع ْل ل َ ْع َن َت ّ
ِبين (آلعمران)61/
الل َعلَى الْكاذ َ
به آنها بگو :بياييد ما فرزنــدان خود را دعوت
كنيم ،شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش
را دعــوت نماييم ،شــما هم زنان خــود را؛ ما
نفوس خــود را دعوت كنيم ،شــما هم نفوس
خود را؛ آنگاه مباهله كنيــم و لعنت خدا را بر
دروغگويان قرار دهيم».
بعــد از نــزول ايــن آيه رســول خــدا(ص)
اميرالمؤمنين ،فاطمه ،امام حســن
و امام حســین(عليهم الســام) را
فراخوانــد .آنها به حكــم خداوند
متعال در جايگاه فرزنــدان ،زنان و
نفس ايشــان قرار داشتند .مشخص
اســت كه هيچيك از بندگان خداى
ســبحان برتر و شــريفتر از رسول
خــدا(ص) نيســت .از هميــن رو
مىبايســت از كســى كه به حكم
خداونــد ســبحان نفس رســول
خدا(ص) است ،احدى برتر نباشد.
مأمون گفت :مگر نه اين اســت كه
خداوند «أَبناء و ن ِســاء» را به صورت
جمع بيان كــرده ،ولى پيامبر (ص)
تنها دو پسر و دخترش را فرا خوانده
اســت .چرا احتمــال نمىدهيد كه
منظور از «نفس» خود ايشان باشد.
بنابراين ،آن چه گفتيــد نمىتواند
فضيلت اميرالمؤمنين(ع) را نشــان
دهد؟
حضرت فرمود :آنچه شــما مىگوييد درست
نيست؛ چرا كه دستوردهنده ،فقط مىتواند به
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غیر خودش دستور دهد و او را به چيزى دعوت
كند ،و درست نيست اين عمل را در مورد نفس
خود انجام دهد 3.یعنی شــخص دعوت كننده
همواره غير از خود را دعــوت میكند ،نه خود
را؛ همانطور كه فرد دســتوردهنده ،هميشه
به ديگری امر میكند نه بــه خود .پس اين كه
حضرت فرمودَ :فق ُْل تَعال َ ْوا ن َْد ُع أَبْنا َءنا َو أَبْنا َء ُك ْم
َو ن ِسا َءنا َو ن ِسا َء ُك ْم َو أَنْف َُسنا ،به اين معنی نيست
كه خودمان را دعوت كنيم.
با اين توصيف چون رســول خدا(ص) در روز
مباهله از بين اصحاب ،تنها اميرالمؤمنین(ع) را
با خود همراه كرد ،ثابت میکند كه مقصود آیه،
خصوص حضرت بوده و شايستگى آن بزرگوار
را براى مباهله اثبات كرده اســت .مأمون كه از
پاسخ امام رضا(ع) شــگفتزده شده بود گفت:
4
پاسخ قانعكنندهاى بود.
عالمان شیعه نیز در کتب خود به آیه مباهله ب ه
همین روشی که امام رضا(ع) بر والیت و امامت

احادیثمرتبط
با آیه مباهله در
کتبمعتبراهل
سنت آمده و
امیرالمؤمنین(ع)
در این روایات
مصداقکلمه
«انفسنا»شمرده
شده است .از قرن
سوم تا سیزدهم
نیز بیش از پنجاه
نفر از علمای اهل
سنتاینمضمون
را نقل کردهاند
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امیرالمؤمنین(ع) اســتدالل فرمود استدالل
کردند؛ ســيد مرتضى علمالهدی نيز در کتاب
خود به همين صورت استدالل میكند 5.شيخ
طوسی آيه مباهله را يكی از شواهدی میداند
كه با آن بر فضيلت اميرالمؤمنين(ع) استدالل
میشود 6.مرحوم اربلى ،بياضى ،خواجه و عالمه
حلى ،همينطــور ديگر عالمان شــيعه در هر
دوره با اســتناد به آيه مباهله به همين صورت
بر افضليت اميرالمؤمنين(ع) و امامت و خالفت
7
بالفصل ایشان استدالل كردهاند.
همچنین از جملــه مناظــرات آن حضرت با
مأمــون آوردهاند کــه مأمون بــه آن حضرت
جد شــما علی بن
گفت :چه دلیلی بر خالفت ّ
ابــی طالب(ع) وجــود دارد؟ حضــرت به این
آیه و عبارت «أنفسنا» اشــاره فرمودند ،یعنی
امیرالمؤمنین(ع) جان پیامبر(ص) است و لذا
نفس پیامبر ا ْولی از دیگران اســت .مأمون در
پاسخ گفت :این فرمایش شما درست است اگر
«نسائنا» نبود ،زیرا «نسائنا» یعنی زنان ما ،پس
«أنفسنا» نیز به معنای «رجالنا» میباشد.
حضرت فرمودنــد :اگر «أبنائنــا» نبود ،حرف
تو درســت بود یعنی اگر «أبنائنا» نبود و فقط
همین دو کلمه نســائنا و أنفسنا بود ،أنفسنا در
مقابل نســائنا به معنای رجالنا «مردانمان»
میشد ،ولی چون أبنائنا هست ،پس نسائنا در
مقابل أبنائنا است .بنابراین ،أبنائنا یعنی پسران
ما ،نسائنا یعنی دختران ما ،و أنفسنا به معنای
جانهای ماســت .در اینجا بود که باز مأمون
8
ساکت شد و چیزی نگفت.
دليــل ديگرى كــه نشــان میدهد مــراد از
«نسائنا» در این آيه ،فقط حضرت فاطمه(س)
اســت ،نه همســران پيامبر اكرم(ص) وجود
کلمه «ابنائنا» در این آیه است؛ به قرينه اينكه
در مقابل «نسائنا» کلمه «ابنائنا» يعنى پسران
آمده است ،زیرا هر جا نساء در برابر رجال قرار
گیرد ،به معنای همســر اســت و اگر در برابر
ابناء قرار گیرد ،به معنای فرزندان مونث یعنی
ون أبْنا َء ُكم
دختر خواهد بود ،مانند آیه «يُ َذب ِّ ُح َ
ون ن ِســا َء ُكم [بقره ]49/فرعونیان
َويَ ْســت َْح ُي َ
پسران شــما را میکشــتند و دختران شما را
زنده نگه میداشتند [نه همسر را] 9.در نتیجه
بدون شــک آیه مباهله یکــی از محکمترین
دالئل قرآنــی بر امامت و والیت و شایســتگی
امیرالمؤمنین(ع) بر خالفت است که نمیتوان
این فضیلت مسلم را منکر شد.
20

یادداشت

زمینآینه
تمدنها
سیدعیسیمحمدی

قرآنکریم

 .1منتهی اآلمال ،ج ،۱ص ۱۸۲؛ طبرســی ،مجمعالبیان فی تفســیر القرآن ،ج  ،۲ص۳۱۰؛ بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات،
الطبعة االولی.۱۴۱۵ ،
 .2زمخشری ،تفســیر الکشــاف ،ذیل آیه  ۶۱آل عمران؛ فخرالرازی ،التفســیر الکبیر ،ذیل آیه  ۶۱آل عمران؛ صحیح مسلم ،ج،۷
ص120؛ صحیح
يصح أن
 .3ليس بصحيح ما ذكرت ـ يا أمير المؤمنيــن! ـ و ذلك ّ
أن الداعي إن ّما يكون داعياً لغيره ،كما يكــون اآلمر آمرا ً لغيره ،وال ّ
يدع رســول ّ
الل(صلیاهللعليهوآله) رجال في المباهلة إ ّال
يكون داعياً لنفسه في الحقيقة ،كما ال يكون آمرا ً لها في الحقيقة ،وإذا لم ُ
أمير المؤمنين(ع) ،فقد ثبت أن ّه نفسه التي عناها ّ
الل تعالى في كتابه ،و جعل حكمه ذلك في تنزيله.
محمد،
بن
د
محم
مفيد،
و
/.38
ص
،۱۳۷۸
خوانســاری،
محقق
کنگره
دبیرخانه
 .4الفصول المختارة من العيون و المحاســن ،قم:
ّ
ّ
اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقيق مؤسسة آلالبيت ،چاپ دوم ،بيروت ،دار المفيد 1414 ،ق ،ج ،1ص /.169و عالمه
مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،49ص188
 .5علمالهدى ،علي بن حسين ،الشافي في اإلمامة ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه اسماعيليان 1410 ،ق ،ج ،2ص.254
 .6طوسى ،محمد بن حسن ،تلخيص الشافي ،چاپ سوم ،قم ،دار الكتب االسالمية 1394 ،ق ،ج ،3ص6ـ7
 .7رك :اربلى ،علی بن عيســى ،كشــف الغمة في معرفــة األئمة ،چــاپ دوم ،لبنــان ،دار األضــواء 1405 ،ق ،ج ،1ص233؛ /و
نباطیعاملی ،علی بن محمد ،الصراط المســتقیم الی مســتحقی التقدیم ،ح ققهو علقمحمدالباقر البهبــودی ،تهران ،مرتضوی،
۱۳۸۴ق ،ج ،1ص210؛ /و عالمه حلى ،حسن بن يوسف ،كشــف المراد فی شــرح تجريد االعتقاد ،تحقيق سيد ابراهيم موسوی
زنجانى ،چاپ چهارم ،قم ،شكورى 1373 ،ش ،ص.304
الرضا علیه
فقال
نسائنا
لوال
المأمون:
فقال
أنفسنا
قال(ع):
طالب]
ی
اب
بن
[علی
جدک
الدلیل علی خالفة ّ
للرضا(ع) ما ّ
ّ
 .8قال المأمون ّ
السالم :لوال أبنائنا فسکت المأمون» .طرائف المقال ،السيد علی البروجردی ،ج ،2ص302؛ /و بحاراالنوار ،ج  ،۱۰ص ۳۵۰
ّ
 .9آیتاهلل مستنبط ،القطره ،ج ،1مناقب امام رضا علیه السالم؛ بحاراالنوار :ج ،36ص ،171ح160؛ /و قرشی ،سیدعلیاکبر ،قاموس
قرآن ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ۱۳۷۱ ،ش ،ج  ،۷ص .۵۹
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در بیش از شــش آیــه ،فرمان به
ســیر در زمین میدهد و در بیش از هفت آیه به گونه
استفهام ،به سیر در زمین فرامیخواند تا آثار گذشتگان
دیده شود و افراد از آن عبرت گیرند .در سوره عنکبوت
دستور به سیر و سفر میدهد برای آگاهی از چگونگی
و آفرینش ،در آیه دیگری سِ ــیر را برای خردورزی در
مســائل و آگاهی از وضعیت گذشتگان مطرح میكند
و در آیهای دیگر برای آگاهی از ســنتهای گذشتگان
سِ ــیر را واجب میداند و آن را توضیح و بیانیهای برای
مردم و سبب هدایت پارسایان میشمارد.
در آیات متعددی خداوند به ســیر و حرکت در زمین
سفارش کرده است ،مانند:
یف ب َ َدأَ الْخَ لْقَ ثُ َّم َّ ُ
ض َفان ُْظ ُروا َك َ
الل
ــیروا فِی ال ْْر ِ
« ُق ْل سِ ُ
ی ْنشِ ُئ النَّشْ َ
ــأ َة ْالخِ َرةَ :بگو در زمین بگردید و بنگرید
چگونه آفرینش را آغاز كرده است سپس [باز] خداست
كه نشأت آخرت را پدید مىآورد( ».عنکبوت)20/
ض َفان ُْظ ُروا
یروا فِی ال ْْر ِ
« َق ْد خَ لَ ْت م ِْن َق ْبل ُِك ْم ُســ َن ٌن َفسِ ُ
َك َ
ِیــن :قطعاً پیش از شــما
ان َعاق َِبــ ُة ال ْ ُم َك ِّذب َ
یــف َك َ
سنتهایى [بوده و] سپرى شــده است پس در زمین
بگردید و بنگرید كه فرجــام تكذیبكنندگان چگونه
بوده است( ».آل عمران)137/
ــم ان ُْظ ُروا َك َ
ان َعاق َِب ُة
ــیروا فِی ال ْْر ِ
یــف َك َ
ض ثُ َّ
« ُق ْل سِ ُ
ِین :بگــو در زمین بگردیــد آنگاه بنگرید كه
ال ْ ُم َك ِّذب َ
فرجام تكذیبكنندگان چگونه بوده است( ».انعام)11/
َ
ض َفی ْن ُظ ُروا َك َ
ان َعاق َِب ُة
ــیروا فِی ال ْْر ِ
یــف َك َ
«أ َفلَ ْم یسِ ُ
ْ
َّ
َ
َ
خَ
ِ
ِ
خِ
ِ
ِیــن اتَّ َق ْوا أَ َف َل
ذ
ل
ل
یر
ة
ر
ال
ار
ــد
ل
و
م
ه
ل
ب
ق
ِن
م
ِین
ذ
َ
َ
ال َّ َ ْ ْ ِ ْ َ
ُ
ٌ
َ
ون :آیا در زمین نگشــتهاند تا فرجام كســانى كه
تَ ْع ِق ُل َ
پیش از آنــان بودهاند را بنگرند و قطعاً ســراى آخرت
براى كســانى كه پرهیزگارى كردهاند بهتر است ،آیا
نمىاندیشید( ».یوسف)109/
ــروا َك َ
ان َعاق َِبــ ُة
ــیروا فِــی ال ْْر ِ
یــف َك َ
ض َفان ُْظ ُ
« َفسِ ُ
ِین :بنابراین در زمیــن بگردید و ببینید فرجام
ال ْ ُم َك ِّذب َ
تكذیبكنندگان چگونه بوده است( ».نحل)36/

همچنین در آیات  46ســوره حج 69 ،سوره نمل82،
ســوره غافر و  10و  21ســوره محمد در مورد ســیر
و حرکت در زمین سفارش و تأکید شــده است .آنچه
به عنــوان هدف از اين گردش و ســیر معرفی شــده،
عبرتآموزی و پیبردن به قدرت خداوند اســت که در
نهایت موجب افزایش ایمان به خدای یکتا و واحد است.
این آیات سیر و سیاحت را ســبب تعقل ،اندیشه و باال
رفتن سطح آگاهی و بینش انسان دانسته ،یعنی همان
عنصری که بیتردید سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه
زندگی انســان در ابعاد گوناگون فرهنگی ،سیاســی،
اقتصادی و ...است؛ زیرا روشن است که جامعه بسته و
بیخبر از دیگر ملتها ،در هیچ زمینهای رشد شایسته
و بایسته ندارد و از تجربهها و دســتآوردهای علمی،
فکری و اجتماعی دیگران محروم است.

بیگمان ،گردشــگری در ایجاد
تمدنها و رشد آن نقش اساسی
دارد .شــماری از صاحبنظران
بر این باورند کــه هجرت ،الزمه
تمدنسازی اســت و نخستین
تمدنهــای بــزرگ کــه در
بینالنهریــن به وجــود آمده از
مهاجرت آرامیها به بینالنهرین
سرچشمه گرفته است.
با دقت در ســفرنامههای موجود در تمدن اســامی
به این نتیجه میرســیم که آنچه از قرن ســوم تا قرن
هفتم وجــود دارد ،ســیاحت مســلمانان اســت به
کشــورهای خاورمیانه و خاور دور؛ مانند ژاپن ،آفریقا
و اروپا .جهانگردان مســلمان ،گزارش ســفر خویش
را در کتابهــای جغرافی یا در تحقیقــات تاریخی و
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عقیدتی ارائه دادهاند و در ایــن دوران خبری از رفت و
آمد سیاحان اروپایی و مردمان غرب مسیحی نیست و
گویا آنان هیچگونه عالقهای به گردشگری نداشتهاند.
گاهگاهی به جهانگــرد و تاجر یهــودی غربی در بالد
شرق برمیخوریم .از قرن هشتم به بعد ،بهویژه در قرن
دهم ،میبینیم که جریان گردشــگری به طور دقیق
به عکس در جريان اســت .جهانگردان مهم را غربیان
تشکیل میدهند که به سرزمینهای شرق روی آورده
و گزارشهــای گوناگونی از آداب ،میــراث فرهنگی،
شــیوههای حکومتی ،اجناس و محصوالت شهرهای
اسالمی دادهاند و خبری از جهانگردان مسلمان نیست
و یا اگر رحلههايی وجود دارد ،در محدوده ســفر حج
و از منطقهای اســامی به منطقهای دیگر اســت .در
سیاح مســلمان در مغرب
این مقطع کمتر کســی با ّ
زمین برخورد میکند .در این دوران سفرنامهنویســی
و گردشــگری در اختیار جهانگردان غربی است و در
دنیای اســام عالقهای به آن دیده نمیشــود .به نظر
میرســد که علت عمده این تغییر با رشد اقتصادی و
فرهنگی جامعهها رابطه مستقیم دارد.

امروز نیز ،جریــان جهانگردی
از غرب به شرق ،رونق بیشتری
دارد و این ناشــی از توســعه و
پیشرفت علمی و توان اقتصادی
آنهاست؛ چرا که دنیای اسالم
هنوز بــه مرحله رشــد کافی
نرسیده و خودباوری کامل را در
نیافته است .
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به مناسبت روز بزرگداشت موالنا

دوستی معنوی

بررسیپیوستگیشمسوموالنا
پرویزعباسیداکانی
استاددانشگاهآزاداسالمی

 7مهرمــاه ،روز بزرگداشــت شــمس و  8مهرماه ،روز بزرگداشــت
موالناست .این توالی نشــان از ارتباط عمیق بین موالنا و شمس دارد
که نام هر یک یادآور نام دیگری اســت .خوانندگان محترم مستحضر
هستند که شــمس ،باعث تحولی عظیم در موالنا شد و سبک و شیوه
زیســت او را چنان تغییر داد که همگان را به تعجب واداشــت .در این
نوشتار پیوستگی و تأثیرات شمس بر موالنا مورد بررسی اجمالی قرار
گرفته است.
جاللالدین مولوی ،در ششــم ربیعاالول ســال  604هجری قمری
در بلخ زاده شــد .در دنیای فارســی زبان ،معموالً از او با نام موالنا یاد
میکنند .در غرب ـ که شــهرت او از قرن نوزدهم به ســرعت فزونی
گرفت ـ معموالً او را رومی( )Rumiمینامند و مقصود از روم ،آسیای
صغیر است که مولوی بخش بیشتر زندگیاش را در آنجا سپری کرد.
جاللالدین در بلخ که یکــی از مراکز عمده فرهنــگ ایرانی بود زاده
شــد .او ثمره آن فرهنگ ایرانی اسالمی است که در قرن هفتم هجری
در سرتاسر شرق سرزمینهای اســامی غالب بود و امروزه ایرانیان و
نیز ترکها ،افغانها ،مسلمانان آســیای مرکزی و مسلمانان شبه قاره
هند و پاکستان وارثان آن هستند و درست در این سرزمینهاست که
خورشید میراث معنوی او طی هفت ســده گذشته درخشش داشته
است.
پدر جاللالدین ،محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد
و ملقب به سلطان العلما  ،صوفی و عارفی برجسته در بلخ بود که نسب
معنویاش به نجمالدین کبری میرسید .او نویسنده «معارف» است،
شاهکاری در تصوف که تأثیری انکارناپذیر بر مثنوی داشته است.
زمانی که جاللالدین 12 ،ـ  13ساله بود ،بهاء ولد به همراه خانوادهاش
بلخ را ترک کرد و رهســپار غرب جهان اســام شــد .با ایــن اقدام،
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جاللالدین از ویرانی ســهمگینی که کمی بعد گریبانگیر بلخ و سایر
شهرهای خراسان شــد نجات پیدا کرد .بهاء ولد به همراه همه خانواده
خود و گروهی از شــاگردانش ،احتماالً حوالی سال  617هجری عازم
غرب جغرافیایی جهان اســام شــد .گفتهاند که در نیشــابور با شاعر
عارف و حکیم نامدار ایرانی ،شــیخ فریدالدین عطار نیشابوری مالقات
کرد .به نوشته دولتشــاه ،عطار خود به دیدار ايشــان آمد .در آن زمان
موالنا جاللالدین کم ســن و سال بود .شــیخ عطار نسخهای از کتاب
اسرارنامهاش را به موالنا جاللالدین هدیه کرد و به پدرش گفت« :زود
باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند».
بهاء ولد با همراهانش از نیشــابور رهسپار بغداد شــد و در آنجا مورد
استقبال گرم بســیاری از محققان و صوفیان آن شــهر قرار گرفتند .از
آنجا به حجاز رفتند و سپس در مکه حج به جا آوردند .پس از این سفر
بود که بهاءالدیــن به احتمال قریب به یقیــن در پی دعوت عالءالدین
کیقباد ،حاکم آناتولی ،به آســیای صغیر آمد و عاقبت در قونیه اقامت
گزید ،شهری که تا به امروز با نام خانواده و خاندان او قرین است.
خانواده بهاء ولد در قونیه بــا برخورد گرم مردم روبهرو شــدند و بهاء
ولد در آرامش و امنیت این شــهر ،به عنوان یک صوفــی و عالم دینی
به ســرعت شــهرت پیدا کرد و زمانی که جاللالدین  24سال داشت،
با عــزت از دنیا رفت .عجیب اســت که جاللالدین بــا وجود نزدیکی
به پدرش عمدتاً در علوم ظاهــر از او تعلیم دیــد .جاللالدین پس از
درگذشــت پدرش عم ً
ال در جایگاه مذهبی او قرار گرفت و در مســائل
مربوط به شریعتُ ،حکم میکرد .او تا یک سال بدین کار مشغول بود تا
آنکه برهانالدین محقق ت ِرمِذی را که یک اســتاد صوفی واالمقام و از
شاگردان بهاءولد بود مالقات کرد .به واسطه برهانالدین بود که موالنا
میراث معنوی پدرش را به ارث برد و با رموز و تعالیم تصوف آشــنا شد.
او تا  9ســال به راهنمایی برهانالدین به سلوک معنوی مشغول بود تا
آنکه برهانالدین در سال  638هجری درگذشت.
مولوی طی این دوره همچنان به مطالعه علوم دینی رسمی در مدرسه
حالویه در حلب ادامه داد تا آنکه در علومی مانند تفســیر قرآن ،علوم
حدیث ،فقه ،کالم و حتی فلسفه استادی کامل شــد .مولوی در زمره
آن استادان صوفیای اســت که هم در علوم ظاهر و هم در علوم باطنی
صاحبنظرند .او بر همه علوم سنتی تســلط پیدا کرد و پس از نیل به
معرفت متعالیای که به معنای وصال هم بود و آثار و نشــانههای همه
معارفی را که از جدایی میان فاعل شناسا و امر آفاقی یا عین سرچشمه
میگیرد از میانبرداشت ،از آنها فراتر رفت.
در این دوره مولوی به دمشق هم ســفر کرد و گفتهاند که چند سالی را
در این شهر که آن را خوب میشــناخت زندگی کرد .بعضی از منابع از
مالقات مولوی بــا ابن عربی ،که او هم در دمشــق زندگی میكرد و در
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بدون تردید مولوی از قلههای رفیع تصوف و عرفان اسالمی است .او حکیم
بیهمتایی است که قادر اســت ابعاد مختلف مسائل نظری و متافیزیکی را
به روشــنترین و زیباترین زبان بیان کند و عالیتریــن حقایق را در قالب
عینیترین تعابیر و تصویرها در دسترس ما قرار دهد

آنجا درگذشت ،ســخن گفتهاند ،اما تعیین صحت و سقم
تاریخی آن دشوار اســت .باری ،ارتباط میان مولوی و ابن
عربی پیچیده است و شایسته اســت مطالعه و تحقیقی
گســترده درباره آن انجام شــود .پس از آنکه در علوم
شریعت و تصوف به مقام استادی رســید ،از سال  638تا  642هجری
قمری به تعلیم علوم دینی پرداخت .موالنــا معلمی محبوب بود و بالغ
بر چهارصد شــاگرد در مجلس درس رسمی او شــرکت میکردند .به
احتمال زیــاد او در این زمان علــوم باطنی را هم به گــروه کوچکی از
شاگردانش تعلیم میداد.
در سال  642زندگی مولوی در دیدار با شــخصیت رازآمیز و نیرومند
شــمس تبریزی متحول شد .شمس مانند شــهابی ناگهان در آسمان
زندگی مولوی ظاهر شــد و با همان ســرعتی که زندگی او را روشــن
کرد ،ناپدید شــد .تردیدی نیســت که شــمس برای موالنا تنها یک
مرشد یا اســتاد صوفی نبود ،چون موالنا ســالها پیش از مالقات با او
سلوک عملی در تصوف داشت ،بلکه چنین به نظر میرسد که شمس
فرستادهای الهی ،با نفوذی معنوی بود که به یک معنی حاالت درونی
موالنا را در قالب شــعر جنبه بیرونی بخشــید و دریای وجــود او را به
تالطم درآورد که نتیجه آن ،موجهای عظیمی بــود که تاریخ ادبیات
فارســی را دگرگون کرد .دوســتی معنوی میان این دو شــخصیت
برجسته در تاریخ تصوف کمنظیر است و در شرق ،حکم مثل پیدا کرده
اســت .اما مصاحبت آنها دیری نپايید؛ شمس که از حسادت برخی از
شــاگردان مولوی به ستوه آمده بود قونیه را در ســال  643ترک کرد.
موالنا چنان بیقرار شــد که برایش نامهها و پیغامهای بسیار فرستادی
که حاوی نخســتین اشــعارش به فارســی و عربی بود و عاقبت وقتی
مطلع شــد که شمس در دمشق اســت ،پسرش ســلطان ولد را پی او
فرستاد .شــمس باالخره قبول کرد و به قونیه بازگردد و در سال 644
چنین کرد ،اما پس از مــدت کوتاهی دوباره ناپدید شــد ،ولی این بار
دیگر هرگز بازنگشــت .جاللالدین دو سال در جستجوی او بود و خود
به دمشق رفت اما حاصلی نداشت .شمس ناپدید شده بود و موالنا را با
شمس آفتاب عرفان که در عمق قلب موالنا میدرخشید تنها گذاشت.
باقی عمر موالنا از ســال  647تــا  672دوره تعلیم و نشــر تصوف ،و
علوم باطنی نهفته در آن بود .او شاگردان بســیاری تربیت کرد مانند
صالحالدین زرکوب و ُحسامالدین َچلَبی كه اهل ارومیه و پدرش استاد

شمس مانند
شهابی ناگهان
در آسمان
زندگی مولوی
ظاهر شد و با
همان سرعتی
که زندگی او
را روشن کرد،
ناپدید شد

یکی از طریقتهای فتوت بود .حســامالدین چلبی نــزد موالنا همان
نقشی را در سرودن مثنوی داشت که شمس در سرودن دیوان داشت.
به همان نحو که شــمس برانگیزاننده مولوی در سرودن دیوان شمس
بود ،حسامالدین نیز انگیزه سرایش گنجینه عظیم شعر عرفانی مثنوی
شد.
در ماه جمادی االخر ســال  673هجــری جاللالدین بیمار شــد .او
میدانست که لحظه دیدار با معبود نزدیک اســت؛ لحظهای که برای
او فرخندهترین لحظه زندگی بــود .او مرگش را پیشبینی میکرد و به
همین مناسبت غزل معروفی سرود که مطلعش چنین بود:
چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم
رخ زرین من منگر که پایی آهنین دارم
موالنا در پنجم جمادیاالخر ســال  672در حالت بهجت و شادمانی،
در حالیکه فرزندان معنوی و اعضای خانــوادهاش گرد او بودند از دنیا
رفت .صدرالدین قونوی ،دیگر استاد بزرگ تصوف در قونیه در آن ایام،
بر جنازه او نماز خواند و پس از آن ،تجســم خاکی بزرگترین شــاعر
صوفی زبان فارسی در قونیه به خاک سپرده شد .مزار او تا به امروز یکی
ِ
از مهمترین زیارتگاههای جهان اسالم باقی مانده است.
جاللالدین در آثار و طریقتــش تا روزگار ما زنده مانده اســت و روح او
همچنان برانگيزاننده کسانی اســت که قادر به سیر و سلوک معنویاند
و در سطح عمومیتر شــور و اشتیاق دینی مســلمانان مؤمن را شدت
میبخشــد .بدون تردید مولوی از قلههای رفیع تصوف و عرفان اسالمی
اســت .او حکیم و متافیزیکدان بیهمتایی اســت که قادر است ابعاد
مختلف مســائل نظری و متافیزیکی را به روشــنترین و زیباترین زبان
بیان کند و عالیترین حقایق را در قالب عینیترین تعابیر و تصویرها در
دسترس ما قرار دهد .
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طبق حدیث اثنیعشــر که نام امام ســجاد در آن هست و ســفارش امام
حسين(ع) به امامت ايشان ،امام زین العابدین(ع) امام است .در حدیث جابر
نيز از پیامبر اکرم(ص) نسبت به امامت ايشــان تصریح شده است .عالوه بر
اينها ،دهها شاهد دیگر نيز مبنی بر امامت امام سجاد(ع) وجود دارد

بررسی عقاید اختالفی فرقههای زیدیه و
کیسانیه در گفتگو با عزالدین رضانژاد

امتداد استوار امامت
سیدهمعصومهمحمدی

پرداختن به جریانشناسیها در موضوعات کالمی و اعتقادی،
بهویژه در موضوع امامت ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
همه مستحضرند که مهمترین دغدغه مسلمانان پس از رحلت
پیامبر بزرگوار اسالم(ص) ،دغدغه امامت و خالفت آن حضرت
بود .این دغدغه براساس دیدگاه مسلمانان به دو طیف فکری
تقسیم میشود که در یک طرفش ما مدعی هستیم اهل بیت
پیامبر(ص) قرار دارند و صحابهای که با اهل بیت پیامبر(ص)
همراه بودند و در طرف دیگر ،گروهها و جریانات دیگر .در گفتگو
با حجتاالسالم والمسلمین عزالدین رضانژاد ،رئیس پژوهشکده
علوم اسالمی پژوهشگاه المصطفی(ص) ،به بررسی امامت امام
سجاد(ع) و تحلیل و بررسی عقاید اختالفی فرقههای زیدیه و
کیسانیه پرداختیم.

24

امامت امام سجاد(ع) چگونه معرفی شد؟
در مــورد اصــل امامــت جامعه اســامی،
مسلمانان به دو گروه تقســیم شدند .عدهای
گفتنــد همــان را کــه پیامبــر(ص) معرفی
کرده ما أخــذ میکنیم .حاال زمان گذشــت؛
زمــان امیرالمؤمنیــن(ع) ،امام حســن(ع) و
امام حســین(ع) گذشــت .نیم قرن از رحلت
پیامبــر(ص) گذشــت ،امام حســین(ع) به
شهادت رسید .حاال امامت به چه کسی منتقل
ميشود؟
ما شیعیان اثنیعشري بر اســاس روایتی که
داریم معتقدیم هیچ ابهامــی در رابطه با ادامه
امامت در میان شیعیان بعد از امام حسین(ع)
وجود ندارد و اين اعتقاد بر سه محور است:
دلیــل اول ،حدیث اثنیعشــر اســت که به
حدیث اثنیعشــر خلیفــه ،اثنیعشــر امیر،
اثنیعشر ســلطان یا اثنیعشــر امام معروف
اســت .این حدیــث از پیامبــر(ص) در کتب
اهل سنت اســت؛ از جمله کتب صحاح ایشان
که معروفترین آن صحیح بخاری اســت .در
صحیح مسلم و در کتاب ســنن و مسندشان
این حدیث از پیامبر(ص) نقل شــده است که
پیامبر(ص) فرمود« :عزت اســام و مسلمین،
فخر اســام ،شرف اســام به این است که در
میان مســلمانان دوازده نفــر بیایند ،امامت و
خالفت را به عهده بگیرند .امامان دوازدهگانه،
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خلفای دوازدهگانه .این به حدیث اثنیعشــر
معروف شــد .در میــان ف َِرق اســامی ،هیچ
فرقهای جز ما به این حدیث عمل نکرده است.
ما شــیعيان اثنیعشــری ،از جمله کســانی
هســتیم که به حدیث پیامبر(ص) نســبت
به دوازده امامــی که ویژگیهــای امامت را
داشــته باشــند همانند عصمت ،علم غیب و
ویژگیهای دیگــر معتقدیــم .دیگران عمل
نکردند.
دلیل دوم ،حدیث لــوح در روایــت جابر بن
عبداهلل انصاری که اين حدیث مهم در موضوع
امامان دوازدهگانه است .در بخش اول حدیث
اثنیعشر آمده است كه دوازده خلیفه خواهد
آمد که از قریش هســتند ،اما نام اینها بیان
نشــده اســت ،اما در حدیث لوح نام تک تک
امامان آمده اســت .قبل از به دنيــا آمدن اين
امامــان ،پیامبر(ص) نام آنهــا را نقل کرده و
به جابر فرمودهاند« :تــو از میان آنها علی(ع)
که همزمان اســت را میبینی .حســن(ع) و
حســین(ع) را میبینــی .زینالعابدین(ع) را
میبینی ،فرزند ایشــان امام محمــد باقر(ع)
ـ که کودک اســت ـ را هم می بینی .اگر او را
دیدی سالم مرا به او برسان ».طبق این اسناد و
مدارک ،تکلیف ما شیعیان اثنیعشر نسبت به
مصادیق امامان دوازدهگانه بسیار روشن است.
دلیل سوم ،وصیت خود امام حسین(ع) است.
امام حسین(ع) برای امام بعد از خودش سفارش
کرد .به عبارتــی دیگر ،امام بعــد از خودش را
معرفی کرد که آقا امام زیــن العابدین(ع) بود.
امامان کتابهایی داشــتند که گاهــی از آنان
تعبیر به صحیفه میشــود و گاهــی تعبیر به
جامعه .امام حسین(ع) طبق روایاتی آن امانت
مکتوب مرتبط با امامــت را به دخترش فاطمه
بنت الحسین(ع) داده اســت تا او را به امام زین
العابدین(ع) بدهد ،چون امام سجاد(ع) در زمان
شهادت امام حســین (ع) در نقاهت و بیماری
شدیدی بودند .پس تکلیف ما روشن است .طبق
حدیث اثنیعشر که نام امام سجاد در آن هست
و سفارش امام حسين(ع) به امامت ايشان ،امام
زین العابدین(ع) امام است .در حدیث جابر نيز از
پیامبر اکرم(ص) نسبت به امامت ايشان تصریح
شده است .عالوه بر اينها ،دهها شاهد دیگر نيز
مبنی بر امامت امام سجاد(ع) وجود دارد.
در موضوع امامت امــام چهارم انحراف
کوچکی در میان عدهای از کسانی که نام

شیعه را بر پیشانی خود داشتند به وجود
آمد .انحراف کوچک میگویم ،چون این
انحراف مربوط به مجموعه شیعه نبوده،
یک قشر کوچکی از شــیعه در امامت
امام سجاد(ع) به اشــتباه رفتند .بعدها
این گروه شــدند یک فرقــه اعتقادی
به نام فرقه کیســانیه .به عبارتی دیگر
پیدایش فرقه کیســانیه اولین انشعاب
در گروه اهــل نصب بــود .اهل نصب
معتقد بودند امامت بعد از پیامبر(ص) به
امیرالمؤمنین(ع) ،بعد به امام حسن(ع)،
بعد به امام حســین(ع) ميرسد و بعد
از امام حســین(ع) اختــاف به وجود
آمد .کیســانیه چه کسانی هستند و چه
شناسنامهای دارند؟
این فرقه در نیمه قرن اول بــه وجود آمد یا به
عبارتی دیگر بــه وجود آورده شــد .دو حرف
است :یک وقت میگويیم جریانسازی شکل
گرفت و یــک زمان میگويیم جریانســازی
نبــوده ،بعدها این جریانســازی را به عدهای
نســبت دادند که در میــان محققان اختالف
هست.
کیســانیه همــان گروهــی هســتند کــه
معروف شــدند به انتقام گیرنــدگان از خون
سیدالشــهدا(ع) .بــه مجموع کســانی که از
نظر سیاســی به مختار گرایش پیــدا کردند
برای انتقام از قاتالن سیدالشــهدا(ع) ،گاهی
کیسانیه و گاهی مختاریه میگویند .کیسانیه
همان طرفداران مختارند .کیســان نام یکی از
مشــاوران اصلی مختار ،یا نام یکی از غالمان
مختار ،یا نام یکی از کشــاورزان در کوفه بوده
است که به مختار اطالعات خوبی در خصوص
قاتالن سیدالشهدا(ع) میدهد .حدود  9یا10
قول در مورد کیسان وجود دارد .همین اقوال
متعدد نشانگر این اســت که کیسانیه ساخته
و پرداخته دشــمنان اهل بیت(ع) ،بهویژه بنی
امیه هستند که میخواســتند در میان شیعه
اختالف ایجاد کنند .مختار امامت شیعه را به
عهده نداشــت؛ یک جریان سیاسی بود برای
انتقامگیری از قاتالن سیدالشهدا(ع).
اما کسانی بودند که گویا بوی رهبری سیاسی
به عنــوان خلیفه به مشامشــان میرســید.
کیســانیه یک فرقه بود که بعدها تشکیل شد
که این فرقه دوام نیاورد .بعد از انزوای بنیامیه
و روی کار آمدن بنیعبــاس ـ حدودا ً در نیمه
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دوم قرن دوم ـ پرونده کیســانیه بسته شد .به
خاطر اینکه امام باقر(ع) و امــام صادق(ع) با
آن انقالب فرهنگی که در مدینه و کوفه ایجاد
کردند ،همه متوجه شــدند نه كيسان رهبری
شــیعه را بر عهده دارد و نه کسی مانند محمد
حنفيه که گروهي او را رهبر مینامیدند.
در کتاب فرقهشناسی میگویند :امام کیسانیه
محمد حنفيه است؛ پســر امیرالمؤمنین(ع)،
برادر نانتی امام حســین(ع) ،مادرش از خوبان
و خودش هم آدم بدی نبوده ،آدم خوبی بوده.
یک عــده دورش را گرفتند کــه بگویند بعد از
امام حســین (ع) امامت به حنفيه میرســد؛
چون امام حســین(ع) بعد از امام حسن(ع) به
امامت رسید ،پس شــما محمد حنفيه بعد از
امام حسین(ع) امام هستید و ما به شما ایمان
میآوریم .وقتی که عدهای دور محمد حنفيه را
گرفتند ،باورش شد که نکند درست میگویند،
شــاید من امام باشــم ،چون قب ً
ال برادرم امام
حسن(ع) امام بود ،بعد برادرم امام حسین(ع)
امام بود ،پس حاال من هســتم و تا برادر هست
نوبت امامت به فرزند نمیرســد؛ یعنی به امام
سجاد(ع) نمیرسد .آیا محمد حیفيه این ادعا
را داشــته یا نه ،در تاریخ ثابت نشده است ،اما
جریانی در تاریخ هســت کــه میگوید محمد
حنفيه به امامت برادرزادهاش ایمان داشــت و
آن جریان این اســت :امام سجاد(ع) در مراسم
حج به مکه مکرمه آمدند .مردم امام سجاد(ع)
را میشــناختند ،شیعیان میشــناختند ،غیر
شیعه او را نمیشناختند؛ به عنوان یادگار امام
حسین (ع) ،به عنوان آزاده اهل بیت ،به عنوان
کسی که در عاشــورا بوده و به اسارت رفته و به
عنوان امام شیعیان ،بارها و بارها ایشان به حج
رفتند .عدهای از حسودان ،کینهتوزان و کسانی
که اختالفافکــن بودند آمدند کنــار کعبه تا
محمد حنفيه را بزرگ کنند ـ هم امام ســجاد
(ع) ،هم عمویش محمد حنفيه در مراسم حج
هستند ـ  .خبر به امام سجاد (ع) رسید .ـ نقل
متفاوت اســت یکی را بیان میکنم که مرحوم
شیخ مرتضی در کتاب عیون المعجزات از ادله
امامت امام زیــن العابدین(ع) این جمله را نقل
کرده اســت که در تاریخ منتخب است :وقتی
که در مکه بودیم و شــنیدیم که محمد حنفيه
ادعای امامت کرد و گفت :مــن فرزند علی(ع)
هستم و امامت به من میرسد و گروهي دورش
را گرفتنــد .در آنجــا عدهای از مردم ســراغ

کیسانیه همان
گروهی هستند
که معروف
شدند به انتقام
گیرندگان از خون
سیدالشهدا(ع).
به مجموع کسانی
که از نظر سیاسی
به مختار گرایش
پیدا کردند برای
انتقام از قاتالن
سیدالشهدا(ع)،
گاهی کیسانیه
و گاهی مختاریه
میگویند
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بنیعباس جریان گرایش به زید را تشــویق و حمایت کردند تا در میان
شیعه انفکاک ایجاد کنند ،اينچنين شد كه فرقه زیدیه باقی ماند و کشور
یمن تعداد زیادی زیدیه دارد
زین العابدین(ع) رفتند و جریــان را گفتند ـ
 .امام(ع) رفتنــد محمد حنفيــه را نصیحت
کردند ،موعظه کردند ،به او یــادآوری کردند
آنچه از پیامبر(ص) به فرزندان امام حسین(ع)
و نسل او در امامت مطرح است .امام سجاد(ع)
متذکر شــدند امامت طبق وصیت و سفارش
امام حسین(ع) به من رســیده است ،اگر به تو
به عنوان برادر میرسید ،باید وصیت در دست
تو باشــد .محمد حنفيه دید عدهای دورش را
گرفتهانــد و گفتهاند ما ایــن حرفها را قبول
نداریــم .امام ســجاد(ع) برای اینکه نشــان
دهد امامــت کار کوچکی نیســت که هرکس
ادعا کند ،شــرط و شــروط دارد و همانگونه
كه نبوت با معجزه اثبات ميشــود ،امامت نيز
نياز به اعجاز دارد ،دســت محمــد حنفيه را
گرفت پیش حجراالســود برد تا حجراالسود
ـ که سنگی بهشتی اســت ـ بین ايشان حکم
کند .به حجراالســود خطــاب میکنند :ای
حجراالســود! آیا تو شــهادت بــه امامت من
میدهی یا به امامت محمد حنفيه؟ خداوند به
حجراالسود زبان داد ،نطق کرد و برای امامت
امام سجاد(ع) شهادت و گواهی داد .جملهای
را که همه مردم از حجراالســود شنیدهاند به
صورتهاي گوناگون نقل شــده است که حق
با علی بن الحســین(ع) است .بعد از این قضیه
محمد حنفيه پشیمان شد و توبه کرد.
پس از جریان کیســانیه که دم از امامت
محمد حنفیه ميزدند و از طریق روایات و
بعد از َح َکم قرار دادن حجراالسود خاتمه
پیدا کرد ،بعدها بزرگان کیسانیه ،در زمان
امام صادق(ع) به مجموعه شیعه برگشتند
و امامت امام باقــر(ع) و امام صادق(ع) را
پذیرفتند .ولی جریــان دیگری به وجود
آمد به نام فرقه زیدیه و موضوع امامت زید
بن علی بن الحسین .در مورد ماهیت این
فرقه توضیح میدهید؟
در زمان امام محمد باقر(ع) ،برادر ایشان ،زيد
بن علي بن الحســين یک جریان سیاسی راه
انداخت و مقصدش امامت نبــود و آن جریان
این است که حدود  50ســال از شهادت امام
حسین(ع) گذشــت و اهل بیت(ع) در انتظار
بودند كه انتقــام خون امام حســین(ع) را از
بنیامیه بگیرند ،لذا فرزند امام سجاد(ع) به نام
زید ،برادر امام باقر(ع) ،در ســال  123هجری
قمری در کوفه قیام کرد .عدهای به او پیوستند
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و جریان چریکی علیه بنیامیه تشکیل دادند و
در آن جریان ،زید بن علی و یارانش دســتگیر
میشــوند و در کوفه به شــهادت میرسند.
پیروان اهل بیت(ع) ،زیــد را الگو کردند تا هر
کجا که توانستند به بنیامیه ضربه بزنند .این
جریان بعدها تبدیل شــد به اینکه زید امام و
رهبر است .زید در زمان خودش امامت را ادعا
نکرده است .امام صادق(ع) وقتی خبر شهادت
زید را شــنید ،جمله إنا هلل و إنــا الیه راجعون
را خواندند و فرمودند :عموی مــن زید آدم با
ورعی بود ،روزهــا روزه میگرفت و شــبها
مناجات میکرد .او با ما بــوده و ادعای امامت
نکرده اســت و امام صادق(ع) برایش عزاداری
کردند.
گفتند هركس از نســل فاطمه باشد ،قیام به
سیف بکند و مسلحانه در مقابل ظالم بایستد،
او میشــود امام مســلمین .زیدیه این را مبنا
قرار داده اســت و هر امامی که قیام نکند ،امام
نیســت .پیامبر(ص) فرمودند :حســن(ع) و
حســین(ع) دو فرزند من و از امامان هستند؛
چه قیــام کنند و چه قیام نکننــد .مالک امام
معصــوم در امامــت ،قیام کردن نیســت .در
حدیث اثنیعشــر ،حدیث جابر ،حدیث لوح و
وصیت امام سجاد(ع) حرفی از زید نیست.

روایت اول :راوی خود امام ســجاد(ع) اســت.
طبق حديث جابر روایت طوالنیاي نقل شده
اســت .پیغمبر(ص) اشــاره کرد به سبطش
حســین(ع) و فرمود« :از ذریه و نسل این نوه
من مردی در آخرالزمــان قیام خواهد کرد که
زمین را بعد از ظلم و فساد به عدالت گسترده
خواهد کرد».
روایــت دوم :ابوحمزه ثمالــی از اصحاب امام
ســجاد(ع) ،امام محمد باقر و امام صادق(ع)
اســت .ایشــان به نقل از یکی از یــاران امام
ســجاد(ع) به نام ابوخالد کابلی ملقب به کنگر
میگوید« :روزی خدمت امام زین العابدین(ع)
رسیدم و از ایشان چند ســؤال پرسیدم .یک
ســؤال این بود :ای پســر پیغمبر(ص)! به من
خبر بده خدا اطاعت چه کسانی را واجب کرده
اســت؟ مودت و محبت در قرآن نسبت به چه
کسانی است؟ امام در پاســخ نام امامان را تك
تك ذكر كرد .ابوخالد پرسید ما روایت شنیدیم
حضرت علــی(ع) فرمــوده كه حجــت خدا
هميشه روي زمين است .االن حجت چه کسی
است؟ االن شــما هســتید؟ و از امامان بعدي
ميپرسد و امام ســجاد(ع) نام امام باقر(ع) را
ميبرند كه شكافنده علم است و امامان بعدي
را نام ميبرند».
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عدهای به زید
پیوستند و
جریان چریکی
علیه بنیامیه
تشکیل دادند
و در آن
جریان ،زید بن
علی و یارانش
دستگیر
میشوند
و در کوفه
به شهادت
میرسند

گزارش ویژه

تاکید اهل سنت درکنفرانس سه روزه «گروزنی»:

وهابیت ،عامل بدنامی اسالم است

سرمایهگذاریهای بیحســاب و گســتردهای که رژیم آل سعود برای
گسترش اندیشــه و تفکر وهابیت در سراسر جهان و بهویژه جهان اسالم
در دو دهه اخیر انجام داده ،موجب شــده اســت هوادارانــی برای این
اندیشه در گوشه کنار جهان دست و پا شــود .رژیم آل سعود به موازات
این سرمایهگذاریها ،تالش کرده است مرکزیت و مرجعیت دینی اهل
ســنت و جماعت را از االزهر مصر به شــبه جزیره منتقل کند و در این
مسیر در طی چند ســال گذشــته هجمههای فراوانی از سوی مفتیان
وهابی علیه االزهر صورت گرفته که از ســوی علمای االزهر بیپاســخ
نمانده است.
در چهارم شهریورماه گذشته کنفرانس سه روزهای با عنوان «اهل سنت
و جماعت چه کسانی هســتند؟» با حضور جمع قابل توجهی از علمای
اهل سنت نقاط مختلف جهان در شهر گروزنی در روسیه برگزار شد که
غوغایی در میان علمای وهابی شــبه جزیره به پا کرد و خشم آنها را به
شدت برانگیخت.
در این کنفرانــس ،در حالی کــه چهرههای سرشناســی چون «احمد
الطیب» ،شــیخ االزهر« ،شــیخ شــوقی عالم» ،مفتی اهل سنت مصر،

«شیخ اسامه الزهری» ،مشــاور رئیس جمهور مصر و معاون کمیسیون
دینی پارلمان این کشور« ،شــیخ علی جمعه» ،مفتی سابق مصر« ،شیخ
عبدالفتاح البزم» ،مفتی دمشق و  ...حضور داشتند ،دعوتی برای حضور
مفتیان ســلفی و وهابی ســعودی و قطری صورت نگرفته بود .در بیانیه
پایانی این کنفرانس که شاهد سخنان و مواضع تند و تیزی علیه سخنان
و اقدامات جریانهای تکفیری سلفی و وهابی بود ،ضمن اشاره به اینکه
«اهل ســنت در اعتقاد و مذاهب کالمی ،اشــعری و ماتریدی و در فقه
همان مذاهب چهارگانه حنفی ،مالکی ،شــافعی و حنبلی هستند و اهل
تصوفِ پاک از نظر علمی و اخالقی و تزکیه نفــس همچون امام الجنید
(جنید بغدادی) و امثالهم هســتند »...بر این نکته تأکید شد که وهابیت
باعث تفرقه در امت اسالمی و بدنامی اسالم شده است.
ایــن کنفرانــس در ابتــدا با بایکــوت خبری رســانههای ســعودی و
قطری همراه شــد ،اما طولی نکشــید كه فوران خشــم علمای وهابی و
اظهارنظرهای گوناگــون آنها درباره این کنفرانــس ،بایکوت خبری را
شکســت .این اظهارات تا بدانجا پیش رفت که برخی از علمای وهابی
مدعی شدند که دستهای شــر پشــت پرده به کار افتاده است تا فتنه
حنبلی و اشعری قرن پنجم ،با شــکل و شمایل تازهای ظهور کند .برخی
رسانهها نیز از اقدام مشترک مصر و روسیه برای بازپس گرفتن مرجعیت
اهل سنت از عربستان ســخن گفتند! در مقابل این اظهارنظرها ،برخی
علمای اهل سنت نیز به حمایت از کنفرانس گروزنی پرداختند .چنانچه
«شــیخ خالد المال» ،رئیس جمعیت علمای عراق ،در پیامی به مناسبت
برگزاری این کنفرانس ،ضمن تأیید بیانیه کنفرانس ،آن را نقطه عطفی
مهم برای نجات دادن اهل سنت از شر سلفیها و وهابیها شمرد و اعالم
کرد برخی از سلفیها و وهابیها «شر مطلق» هستند.
جالب این بود که این نزاع تا آنجا شــدت گرفت که توجه رســانههای
غربی را نیز به خود جلب کرد و ایندیپندنت با اشــاره به بیانیه کنفرانس
مدعی شــد ،این بیانیه میتواند چیزی در حد طرد عربســتان از سوی
روحانیون سنی قلمداد شــود .ایندیپندنت آنگاه به طرح این پرسشها
پرداخت که در صورتیکه عربســتان از جهان اســام کنار زده شــود،
نماینده واقعی مسلمانان سنی چه کســی خواهد بود؟ و آینده عربستان
ســعودی چه خواهد شــد؟ بهزعم این روزنامه ،پاســخ چنین سؤاالتی
میتواند انقالبی را در جهان اسالم به وجود آورد.
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اخبار هالل

خدمات هالل احمر در کربال
دکتر «سید علی مرعشی» ،رئیس مرکز پزشکی حج
و زیارت جمعیت هالل احمر ،در مصاحبه با ایســنا
به شــرح خدماتی پرداخت که جمعیت هالل احمر
در ماه محرم و صفر به زائران حســینی در کربال ارائه
خواهد کرد .دکتر مرعشــی با اشاره به اینکه امسال
پیشبینی شــده اســت یک و نیم برابر سال گذشته
به عتبات مشرف شــوند ،گفت« :ما سال گذشته در
اربعین و در مســیر نجف تا کربال ۱۱ ،چادر کوچک
برپا کردیم ،اما امســال میخواهیم کیفیت خدمات
را افزایش داده و تعداد چادرهــا را کاهش دهیم .بر
این اساس خدمات در چادرهای بزرگتر و با امکانات
بیشتر در پنج نقطه ارائه میشــود .در سال گذشته
بیــن راه نجف تا کربــا در انتقال زائــران مصدوم و
بیمار به داخل کشــور با کمبود آمبوالنس اتوبوسی
در داخل خاک عراق مواجه بودیم ،اما امســال تعداد
اتوبوس آمبوالنسها را به شــش دســتگاه افزایش
دادیم» .وی افزود« :سال گذشته بهدلیل مشکالتی
که در فرودگاه نجف بهوجود آمــد و هواپیما ناگزیر
در بغداد فرود آمد ،دارو با تأخیر ارســال شد و انتقال
دارو در روزهای آخر به ســختی انجام شــد .امسال
پیش از اربعین دارو ارسال و در انبارهای خودمان در
نجف و کربال دپو میشود و قبل از عملیات اربعین به
چادرهای مربوطه ارسال خواهد شد».

28

دکتر ضیايی :هالل احمر آماده همکاری با
یونسکو است
دکتر «سید امیرمحســن ضیايی» ،رئیس جمعیت
هاللاحمر ،در نشســت با دبیرکل و کارشناســان
کمیسیون ملی یونســکو ،از آمادگی جمعیت هالل
احمر ایران برای همکاری با یونســکو خبــر داد .به
گزارش مهر ،دکتر ضیايی در این نشســت با اشــاره
به اینکه ارتباط میان کمیته ملی یونســکو و هالل
احمر در حوزههای مختلفی میسر بوده و به همافزایی
در مأموریتها منجر خواهد شــد ،گفــت« :ذخیره
بسیاری از اطالعات و دســتورالعملها در دسترس
کمیته ملی یونسکو است و هاللاحمر هم زمینههای
مهمی برای استفاده از این ذخایر غنی را دارد» .وی
حوزههای آموزش ،جوانــان و موضوعات اجتماعی
را از زمینههــای همکاری میان دو طرف دانســت و
افزود« :جمعیت هاللاحمر نهــادی کام ً
ال عملیاتی
اســت و نیاز به حمایتهای مغزافزاری و نرمافزاری
دارد و از ســویی اطالعــات موجــود در کمیته ملی
یونســکو باید به ســمت جامعه هدایــت و عملیاتی
شــود» .دکتر ضیايــی در ادامه با تأکیــد بر اینکه
«افزایش تابآوری در جامعه» شعار  ۱۰سال آینده
هالل احمر اســت ،خاطرنشــان کرد« :این افزایش
تابآوری در حوزههــای مختلفی چــون فیزیکی،
فرهنگــی ،اجتماعی و حتی اقتصادی که به شــدت
ضریب آن در کشورمان پایین است ،عملیاتی خواهد
شــد و در این زمینه افزایش تــابآوری اجتماعی از
اهمیت بیشــتری برای تأثیرگذاری عمیق در جامعه
برخوردار است» .رئیس جمعیت هاللاحمر با اشاره
به اینکه باید با درک و مفاهمه بیشــتر و بهرهگیری
از پروژههای کمیته ملی یونسکو زمینههای مشترک
همکاری را تعیین کــرد ،گفت« :هــدف اصلی این
است که جهانی فکر و منطقهای عمل کنیم؛ چراکه
اقدام بدون تفکر و اطالعات کافی ،پیمودن راه باطل
است».

شوق رویش؛ ارائه خدمات رایگان به نیم
میلیون جوان ایرانی
طرح تابستانه «شــوق رویش» که برای اولین بار در
 ۴۶۰پایــگاه هالل احمر به مدت  ۷۰روز ،از بیســت
تیرماه گذشته آغاز شــده بود ،در سی و یک شهریور
با موفقیــت به پایان رســید و بیش از نیــم میلیون
نفر از اعضــای جوان هالل احمر و ســایر نوجوانان و
جوانان از خدمات رایگان این طرح بهرهمند شــدند.
برپایــی کالسهــای فرهنگــی و هنــری ،علمی و
ســرگرمی ،ورزشــی ،امدادی ،مهارتهای زندگی و
اجرای فعالیتهای عامالمنفعــه از جمله برنامههای
طرح تابســتانه شــوق رویش بود .به گزارش پایگاه
جمعیت هــال احمر ،طی این مــدت دو دوره (یک
دوره دختران و یک دوره پســران) اردوی شکرانه در
مشــهد مقدس برای  ۴۲۰نفر از اعضای مجتمعهای
دانشآموزی استانهای خراســان جنوبی ،گیالن،
چهارمحال و بختیاری ،سیســتان و بلوچســتان و
کرمان برگزار شــد .اردوهای نشــاط و امید نیز در ۴
دوره (دو دوره دختران و دو دوره پســران) با حضور
منتخبینی از دبیــران و اعضای شــوراهای اجرایی
کانونهای دانشجویی و جوانان سراسر کشور برگزار
شد.
گفتنی اســت یکی از اهــداف مهم این طــرح ارائه
خدمات آموزشــی تفریحی در دورافتادهترین نقاط
کشور و روستاهای محروم بوده است.
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انعقاد تفاهمنامه براي درمان زوجهای نابارور
ايتاليايى و اروپايي
مدیرعامــل مجتمع دارویی-درمانی هــال ایران از
گسترش روابط علمى در حوزه نابارورى بين ايران و
ايتاليا و انعقاد تفاهمنامه براي درمان زوجهای نابارور
ايتاليايى و اروپايي خبر داد.
در گزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت هاللاحمر
آمده اســت که حمید چوبینــه در "درس گروهی
درمان پیشــرفته ناباروری در راستای همکاریهای
مشترک ایران و ایتالیا" به کاهش موالید در سالهای
اخیر اشــارهکرده و از نابارور بودن۲۰درصد جمعیت
زوجین در کشور خبر داده است.
چوبینه تأکید کرده اســت که تعرفه درمان ناباروري
در ايران به نسبت ساير كشورها بسيار پایینتر بوده
و این در حالی است که ســطح ارائه خدمات درمانى
مطابق با اســتانداردهاى جهاني اســت بنابراین این
مســئله میتواند در جذب تويســت درمانى بسيار
تأثیرگذار باشد.
چوبينه خاطرنشــان كرده اســت که برگزارى اين
ســمينار عالوه بر ايجــاد زمينه ورود دســتگاهها و
تجهيــزات در حوزه نابــارورى به انجــام تحقيقات
دقیقتر در مورد افزايش راندمــان درمان ناباروري،
روشهای فريز سلولهای جنسي ،بیماریهای شايع
زنان از قبيل اندومتريوز ،اهدا ســلولهای جنســي،
اهدا جنين و راهكارهــاى اخالقى و قانونى جديد که
در دنيا مطرح است كمك شايانى خواهد كرد .

انتصاب مشاور و مدیرکل حوزه نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در حکمی،
مجید معزی را به عنــوان مشــاور و مدیرکل حوزه
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر منصوب
کرد.
حجت االســام والمســلمین معــزی در این حکم
آورده اســت «:جناب آقای عبدالمجید معزی نظر به
شایستگی ،تعهد و حسن سوابق جنابعالی ،به موجب
این حکم ،به سمت مشاور اینجانب و مدیرکل حوزه
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر منصوب
میشوید.
بدیهی است ،کوشــش در جهت تمشــیت امور در
راستای ارتقا و انجام هر چه بهتر ماموریتهای خطیر
این حوزه از اهم وظایف جنابعالی میباشد.
امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال و در پرتو
توجهات حضرت بقیــه اهلل االعظــم ارواحنافداه در
انجام وظایف محولــه با همکاری دیگر مســئوالن
ذیربط موفق باشید ».
رونمایی از  6فروند بالگرد
در مراســمی با حضور معــاون اول رئیسجمهوری،
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،معاون
علمی و فنــاوری رئیسجمهــوری ،رئیس جمعیت
هاللاحمــر ،نماینــده مقــام معظم رهبــری در
هاللاحمــر و دیگر مســئوالن جمعیت ،مراســم
رونمایــی از  6فروند بالگرد جدیــد  412ای .پی در
سازمان امداد و نجات جمعیت برگزار شد.
با اضافه شــدن این  6فرونــد بالگرد ،نــاوگان امداد
هوایی به  23فروند بالگرد مجهز شد.
اسحاق جهانگیری با صدور فرمان پرواز این بالگردها
اعالم کرد :با اســتعانت از ارواح پاک شهدای اسالم،
فرمان پــرواز بالگردهای امــدادی هاللاحمر صادر
میشود امیدوارم با ورود این  6فروند بالگرد امدادی
به ناوگان امــداد هوایی کشــور جمعیت هاللاحمر
بیش از گذشــته در خدمت به مردم و ایران اسالمی
و همچنین افراد در سایر مناطق بکوشد.
رئیس جمعیــت هاللاحمر در این مراســم با اعالم
اینکه تا پایان بهــار  96بالگردهای امدادی جمعیت
بــه  26فروند میرســد ،از تجهیز تمــام پایگاههای
هاللاحمر به ستهای جدید امداد خبر داد و گفت:
این ســتها ظرف ســه هفته در بین هزار پایگاه در
استانهای کشور توزیع خواهد شد.
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همکاری ایران و عراق درزمین ه داروسازی و
اداره بیمارستان  500تختخوابی
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیت
هاللاحمر از مشــارکت ایــن جمعیت بــرای اداره
بیمارستان تازه تأســیس  500تختخوابی در نجف
اشرف خبر داد.
سید علی مرعشــی ،با اشــاره به اینکه هاللاحمر
ایران در  22کشور دنیا  27درمانگاه دایر کرده است،
گفت :با توجه به همســایگی عراق بــا ایران و حضور
زائران ایرانی بهواســطه حرم امامین شریفین در این
کشور ،زمینههای همکاری مختلف فراهم است.
وی افــزود :ما تمایــل داریم در کنــار ارائه خدمات
درمانی به بیماران عراقی در ایــران ،درزمینه تولید
دارو و ارائه خدمات در داخل عراق مشارکت کنیم.
علی حسن اسماعیل شــمری ،وزیر بهداشت اسبق
عراق نیز در دیدار با مرعشــی ،بــا تقدیر از جمعیت
هاللاحمــر ایران بــرای ارائه خدمات بهداشــتی و
درمانی مناســب در عراق ،اظهار کرد :عراق ســاالنه
 2/5میلیــارد دالر صــرف واردات دارو و تجهیزات
میکند که البته عالقهمند هســتیم بــا هاللاحمر
ایران درزمینه راهاندازی شــرکت تولید دارو ،سرم،
تجهیزات و ارتز و پروتز همکاری کنیم.
وی با اشاره به تأســیس بیمارستان  500تختخوابی
نجف که توســط پیمانکاران آلمانی احداثشــده و
تا  92درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است ،گفت:
این بیمارســتان دارای  22اتاق عمــل بااعتبار 148
میلیون دالری احداثشــده اســت که تمایل داریم
با مشــارکت هاللاحمر ایران اداره شده و  60درصد
کادر درمان آن ایرانی باشد.
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خبر

انگلیس یک فیلم فارسی
را به اسکار معرفی کرد
انســتیتو فیلم بریتانیا (بیافآی) فیلم فارسیزبان
«زیر سایه» ساخته بابک انوری ،فیلمساز بریتانیایی
ایرانیتبار را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت
در بخــش بهترین فیلــم خارجیزبان بــه آکادمی
اســکار معرفی کرد« .زیر ســایه» که نخستین فیلم
بلند انوری محسوب میشــود ،اولین بار در زمستان
گذشته در جشنواره آمریکایی ســاندنس در بخش
جنبی میدنایت به نمایش درآمد و توســط شــبکه
نت فلیکس خریداری شــد و از مــارس  ،۲۰۱۶در
سینماهای آمریکا روی پرده رفت.
داســتان فیلم در ژانر ســینمای وحشــت ،در سال
 ۱۳۶۷در اوج جنگ ایران و عراق و موشکباران شهر
تهران میگذرد و ماجرای مادر جوانی به نام شیده و
دختر خردسال او ُدرساست که در غیاب پدر خانواده
که پزشک جبهه جنگ است ،خانهشان مورد اصابت
موشــکی قرار میگیرد که عمــل نمیکند و منفجر
نمیشــود .درســا پس از این واقعه دچار مشکالت
شدید روحی میشــود و شــیده ،پس از مشورت با
همسایهها به این نتیجه میرسد که این موشک عمل
نکرده در واقع طلسم نفرین شــدهای است که ارواح
بدنهاد یا «جن» هایی که با باد ســفر میکنند آن را
به همراه آوردهاند تا روح «درسا» را تسخیر کنند.
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اخبار فرهنگی مذهبی ماه
حنابندان دخترتان را
تاالر وحدت برگزار کنید!
در هفته اول مهرمــاه ،برگزاری مراســم رونمایی از
خودروی رنو «تلیســمان» در تاالر وحدت تهران به
خبــری تعجببرانگیز در میان اهالــی فرهنگ بدل
شد و برخی از رسانهها یادداشــتهایی انتقادآمیز از
این اقدام منتشــر کردند؛ چنانچه یکی از روزنامهها
با اشــاره بــه اینکه «بــزرگان فرهنــگ و هنر این
مملکت دیگر در تاالر وحدت جایی ندارند» و اینکه
«همهچیز برگشته ســمت زر و زور» افزود« :اصال با
این رویهای کــه مدیریت محترم تــاالر فرهنگی و
مســئوالن باالدســتی پیش گرفتهاند تا چند وقت
آینده میتوانید با خیال راحــت حنابندان دخترتان
را هم در تــاالر وحدت برگــزار کنید!» یــا یکی از
خبرگزاریها نوشــت« :در کشــوری که به فرهنگ
اهمیت ندهند و همه معیارها مالی باشد ،از خودروی
جدیــد رنو هم در معتبرترین ســالن موســیقی آن
رونمایی میکنند».

درآمد  1/2تریلیون دالری
نهاد مذهب در آمریکا
دانشــگاه «جورجتــاون» در واشــنگتن با انتشــار
تازهتریــن نتایج تحقیقــات خود دربــاره نهادهای
مذهبی در ایاالت متحده آمریکا ،اعالم کرد که ارزش
دالری نهادهای مذهبی در ایاالت متحده ســالیانه
چیزی در حدود  1/2تریلیون دالر اســت .دانشــگاه
جورجتاون با ارزیابی ارزش مالــی نهادهای مذهبی
مانند مدارس ،خیریهها ،رســانههای مذهبی و بازار
غذاهای حالل برای مسلمانان و یهودیان به این رقم
رسیده است .روزنامه انگلیسی گاردین هم با اشاره به
نتایج این تحقیقات اعالم کرد کــه درآمد حاصل از
نهاد مذهب در آمریــکا بزرگتر از مجموع عایدی ده
کمپانی اصلی تکنولوژی نظیــر اپل ،آمازون و گوگل
اســت .گاردین افزود که مبلغ درآمد ساالنه از طریق
مذهب در آمریکا ،با درآمد ســاالنه کشوری در مقام
پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان برابری میکند.

از عکس بانوي محجبه تا
تصاویر برهنه سیاستمداران
پس از حضور ورزشــکاران زن محجبه در رقابتهای
المپیک و پارالمپیک که توجه رســانههای جهان را
به خود جلب کرد ،چاپ عکس يــک بانوي محجبه
مسلمان بر روي مجله معتبر ورزشي « ُومِن رانينگ»
آمريکا حکایت از توجه روزافزون رسانههای غربی به
زنان محجبه کرد .به گــزارش ابنا ،این زن که «رهف
خطيب» نام دارد در توضیح انتشــار تصویر خود بر
روی جلد این مجله گفــت« :چندي پيش ايميلي به
مسئولين اين مجله ورزشي ارســال کردم و طي آن
در مورد اينکه چرا از تصويــر هيچ بانوي محجبهاي
بر روي جلد اين مجله اســتفاده نميشــود ،ســؤال
پرســيدم و خواســتار انجام اين اقدام شدم .به هيچ
عنوان تصور نميکردم که جوابي از ســوي مسئولين
مجله ومن رانينگ داده شود ،ولي پس از مدتي آنها
با من تماس گرفتند و در نهايت به اين توافق رسيديم
که تصويري از من به عنوان يک بانوي دونده بر روي
اين مجله به چاپ برســد» .در کنار انتشــار تصویر
محجبه رهف خطیب ،انتشــار تصویر برهنه همسر
«دونالد ترامپ» ،نامزد حــزب جمهوریخواه برای
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا ،از ســوی مجله
نیویورک پســت آمریکا که در زمره رسانههای حزب
دموکرات آمریکا به شمار میرود ،در هیاهوی خبری
رسانههای آمریکایی خبرساز شد .از چندی پيش هم
انتشــار یک کاریکاتور برهنه از «هیالری کلینتون»،
نامزد دموکراتهــا ،جنجال گســتردهای برپا کرده
است.
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حج سفیر انگلیس در عربستان سعودی
حضور «سایمون کولیس» ،سفیر انگلیس که از سال
 ۲۰۱۱میالدی به اســام گرویده است ،در مناسک
حج امســال و در عربســتان ســعودی مورد توجه
رســانهها قرار گرفت .کولیس که متولــد  23فوریه
 1956اســت ،در فاصله ســالهای  ۲۰۰۴تا ۲۰۰۵
سرکنسول بریتانیا در بصره ،از  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۷سفیر
انگلیس در قطر ،از  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۲سفیر انگلیس در
سوریه و از  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴ســفیر انگلیس در عراق
بود و پس از آن به عنوان سفیر انگلیس در عربستان
منصوب شــده اســت .کولیس در دوره حضور خود
در ســوریه به اســام گروید و چندی بعد همسرش
«هدی مجرکش» نیز مســلمان شــد و نام خود را
به «فوزیه البکــر» تغییر داد .جالب اینجاســت که
کولیس در ســال  ۲۰۱۴به خاطر خدماتش به منافع
انگلیس در عراق و ســوریه به «نشان سنت مایکل و
سنت جورج» مفتخر شــد .وی فارغالتحصیل کالج
«مسیح» دانشگاه کمبریج است که فارغالتحصیالنی
مانند «چارلز داروین»« ،جــان میلتون»« ،مارتین
اونز» ،و «ویلیام پیلی» داشته است.

سونامی آلبالوهای جنسی و
اعتراض شدید سینماگران
در هفتههــای گذشــته انتشــار مطلبی بــا عنوان
«سونامی کثیف آلبالوهای جنسی چگونه به سینما
آمد؟» توســط نشــریه یالثارات ،موجی از خشــم و
عصبانیت را در میان طیفهای گوناگون ســینمایی
کشور برانگیخت .این مطلب که در قالب داستانی از
سه شــخصیت خیالی قباد ،فرهاد و شهرزاد به دنبال
بیان ادعاهایی اخالقی علیه ســه تن از سینماگران
مطرح ایران بود چنین شــروع شــده بود« :اینکه
برخی سینماگران روابط آلوده و کثیف جنسی خود
را به نام روایت واقعیت جامعه جــا میزنند ،خیانتی
اســت رودســت همه خیانتها ...خیانتی که همین
آلودگان ،همیشه با تردســتی و هوچیگری از تاوان
آن طفره رفتهاند .امــا گاهی پردهها بــاال میرود و
پتهها بر آب میافتد .»...شــخصیتهای خیالی این
داستان چنان روایت شــده بود که هر خواننده آشنا
با ســینمای ایران به راحتی میتوانســت تشخیص
دهد که مراد و منظور نویســنده یالثارات چه کسانی
هستند .اما واکنشها به انتشــار این مطلب ،بیش از
همه در دهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان
سینمایی خود را نشان داد؛ جایی که «مانی حقیقی»
که به جای «لیال حاتمــی» برای دریافت جایزه روی
صحنه آمده بود ،خبــر داد او و «اصغــر فرهادی» و
«ترانه علیدوســتی» از نشــریه «یالثارات» شکایت
کیفری خواهند کرد .پس از مانــی حقیقی ،ابراهیم
حاتمیکیا و پیمان معــادی هم بعد از دریافت جایزه
خود از یالثارات به شــدت انتقاد کردند .حاتمیکیا با
اشاره به اینکه «متأسفم در کشوری زندگی میکنم
که با خون حسین(ع) اینچنین بازی میشود» اعالم
کرد که اگر اهل قلم در برابر این مطلب واکنش نشان
ندهند ،بیغیرتی است!
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پایانی بر این خانواده مدرن!
خانواده مدرنــی که «آنجلیا جولــی» و «برد پیت»،
دو هنرپیشه سرشــناس آمریکایی ،تشــکیل داده
بودند در روزهای گذشــته به پایان کار خود رسید.
آنجلیا جولی و برد پیت که پس از بازی در فیلم «آقا
و خانم اســمیت» ،وارد یک دوســتی عاشقانه شده
بودند ،بدون ازدواج صاحب ســه فرزند شــدند! پس
از این بود که برد پیــت در  ۲۰۱۲میالدی اعالم کرد
که او و جولی تصمیم بــه ازدواج گرفتهاند .او گفت:
«ما تصمیم گرفته بودیــم ازدواج نکنیم تا زمانی که
برای هیچ زوجی منع ازدواج وجود نداشته باشد ،ولی
گمان نمیکنــم دیگر بتوانیم بیــش از این مقاومت
کنیم .ازدواج ما برای بچههایمان خیلی مهم اســت
و همیشــه در اینباره از ما ســؤال میکننــد .برای
من هم مهم است .دوســت دارم آن نوع تعهد ایجاد
بشود ».پس از ازدواج رســمی این دو خانواده مدرن
و هالیوودی ،این دو به همراه سه فرزند مذکور و سه
کودک دیگری که به فرزندخواندگی پذیرفته بودند،
همواره به عنوان خانوادهای خوشبخت در رسانههای
گوناگون غربی معرفی و تبلیغ میشد.
در هفتههای گذشــته ،وکیل آنجلیــا جولی به طور
رســمی خبر طالق این دو را رســانهای کــرد و از
تنظیم شکایتی علیه برد پیت خبر داد .پلیس فدرال
آمریکا هم بــا تأیید اینکه برد پیــت متهم به «بچه
آزاری» شــده اســت ،اعالم کرد که در حال تحقیق
درباره شــکایت آنجلینا جولی اســت تا مدارک الزم
بــرای تنظیم دادخواســت علیه برد پیــت را فراهم
آورد .گفتنی اســت پیش از این سایتهای  TMZو
 Peopleگفتههای شــاهدی را منتشر كرده بودند
که ادعا میکرد پیــت ـ در هواپیمــا ـ فرزند خود را
مورد آزار جسمی قرار داده است .این روزها در حالی
اخبار جدایی آنجلیا جولی و برد بیت در رســانههای
غربی منتشر میشــود که توجه چندانی به سرانجام
خانوادههای مدرنی از این دست که در جوامع غربی
شکل گرفته است ،نمیشود.

31

خبر

آلمان  ۲۰۱۶و آزادی
طبق تازهترین نتایج نظرســنجی مؤسســه آلمانی
«جان اســتوارت میل» در هایدلبرگ درباره آزادی،
اگرچه آزادی بــرای آلمانیهــا از اهمیــت باالیی
برخوردار اســت ،اما این مســئله باعث نمیشود که
آلمانیهــا با اجــرای قوانین محدودکننــده موافق
نباشند .طبق نتایج این نظرســنجی ،اکثر آلمانیها
از ممنوعیــت هرگونه مــاده مخدر (از حشــیش و
ماریجوآنا گرفتــه تا هروییــن) ،ممنوعیت اهدای
کمکهای مالی کالن به احــزاب ،ممنوعیت برخی
از فیلمهــا ،بازیهای کامپیوتــری و ویدئوهایی که
خشونت و وحشــیگری را تبلیغ میکنند ،حمایت
میکنند.
همچنین طبق نتایج نظرســنجی دیگری که توسط
مؤسسه آلمانی «بررســی افکار عمومی» در آلنباخ
منتشــر شــده ،آلمانیها با وجود اهمیت زیادی که
برای این آزادی قائل هســتند ،خود چندان احساس
آزادی نمیکنند و تنها  ۵۷درصد پرسششــوندگان
گفتهاند کــه میتوانند نظرات خــود را در مجالس و
مجامع بیپرده ابراز کنند.
تالش زنان عربستان برای احقاق حقوق خود
هزاران تن از شهروندان عربستان سعودی با امضای
توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد در عربستان
شدند« .عزیزه ال یوسف» ،مبتکر تهیه این تومار ،به
آسوشیتدپرس گفته اســت که در این تومار خواسته
شده زنان آن کشور به عنوان شهروند کامل شناخته
شوند و سن قانونی مشــخصی برای زنان تعیین شود
که از آن ســن بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم
بگیرند .گفتنی است در عربستان زنان حق رانندگی
ندارنــد و در برخی مــوارد باید بــرای کار کردن و
مسافرت اجازه رسمی پدر ،شــوهر و یا برادر خود را
داشته باشند.
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اموجیهای حجاب
پیشــنهاد «ریــوف الحمیــدی» ،دختــر پانــزده
ســاله عربســتانی که در آلمان زندگی میکند ،به
کنسرســیوم یونیکد بــرای طراحــی اموجیهای
(شــکلکهای) پوشــش اســامی مورد توجه این
کنسرســیوم قرار گرفته اســت .گفته میشود این
پیشنهاد زمانی مورد توجه قرار گرفته که «آلکسیس
اوهانیان» ،بنیانگذار ســایت ردیــت ،از ایده ریوف
الحمیــدی حمایــت کــرده اســت .در صورتی که
پیشنهاد این دختر سعودی تأيید شود ،شکلکهای
جدید از سال آینده ارائه خواهند شد .

فروشگاه غذاهای دورریز در انگلستان
اولین فروشگاه غذا و موادغذایی دورریز در شهر تان
هال انگلیس افتتاح شــد .به گزارش کانال فرهنگ،
این فروشــگاه مخصوص خانوادههای ناتوان و فقیر
افتتاح شده اســت تا بتوانند برای خود و فرزندانشان
غذا فراهم کننــد .قیمت اجناس بر اســاس دلخواه
مشتری است و هر قدر که بخواهد میتواند بپردازد.
اضافه غذاهایی که در رســتورانها و فســت فودها
میماند ،جمــعآوری و در این فروشــگاه به فروش
غذایی فروشــگاههای
میرســد .همچنیــن مــواد
ِ
زنجیــرهای که به دالیلــی از جملــه نزدیکی تاریخ
انقضا دور ریخته میشود را این فروشگاه جمعآوری
و عرضه میکند .بعضی از فروشــگاه ها نیز به خاطر
کالس کاری فقط مــواد غذایی درجه یک ،مث ً
ال میوه
خیلی تازه عرضه میکننــد و اگر مدت کمی میوهها
بمانند و از تازگیشــان اندکی کاســته شــود ،برای
اینکه وجهه خودشــان را جلوی مشــتریها حفظ
کنند ،میوههایی که هنوز سالم اســت ولی تازة تازه
نیستند را دور میریزند و با میوههای جدید جایگزین
میکنند .این فروشــگاه همــه این مــواد دورریز را
جمعآوری و به قشر ناتوان جامعه عرضه میکند.

رقابت داغ بر سر خرید توییتر
شبکههای اجتماعی توییتر این روزها مشتریان قابل
توجهی پیدا کرده اســت .در حالی کــه در ابتدا تنها
نام گوگل و سیلزفورس به عنوان خریداران احتمالی
توییتر شــنیده میشــد ،بهتازگی مایکروســافت و
وریزون هم به این گــروه اضافه شــدهاند .در هفته
گذشــته انتشــار خبر تمایل این چهار غول دنیای
فناوری برای خرید توییتر ،ارزش ســهام این شرکت
را  ۲۲درصد افزایش داد .گفتنی اســت طبق آخرین
آمار اعالم شــده ،اين شــبکه اجتماعی حدود 300
میلیون کاربر دارد.

حج موفقیت آمیز!
انتقادهای گســتردهای که پــس از رخ دادن فجایع
ســال گذشــته در موســم حج با محوریت ایران از
رژیم آل ســعود صورت گرفت ،باعث شــد تا امسال
ســعودیها تالش گســتردهای برای موفقیتآمیز
نشــاندادن مدیریت خود در حج صــورت دهند .به
همین دلیل حج امســال شــاهد حضور قابل توجه
نیروهــای امنیتی ســعودی و همچنیــن تبلیغات
گسترده رسانهای از سوی شــبکههای سعودی بود.
در کنار این اقــدام ،برخی مفتیان ســعودی با ابراز
خوشحالی از عدم حضور حجاج ایرانی در مراسم حج
امسال ،مدعی شدند حج امســال به طور صددرصد
موفقیتآمیز بود و دلیــل آن نیز عدم حضور ایرانیان
در حج بوده است.
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اندیشه

اهدافنهضتعاشورا

حماسهاعتقادی
بزرگترینامتحانبشریت
ماهیتعاشورا

حماسه اعتقادی

بررسی تاریخی وقایع رسول اکرم
تا شهادت امام حسین (ع)
(ص)

دکترغالمحسینزرگرینژاد
در تاریخ بشــری ،واقعه کربال به همان اندازه
که از حیث ماهیت حماســي ،حادثهای است
بینظیر ،از زوایه عاطفی و انسانی غمبار است
و حزنانگیز .چنانکه همیــن حادثه از منظر
ژرفاکاوی تاریخی و جســتار در ریشــههای
وقایع ،شــگفتيآور و تأملزاست .شگفتيآور
از آن حیث که در جریان آن و  50ســال پس
از رحلت پیشــوای اســام ،امت آن رســول
الهی ،با شــتاب و بیرحمی تمام ،یا با سکوت
و همراهی وســیع ،به قتل عام فجیع خاندان
34

مقتدای اعتقادی خود مبادرت کرد؛ کاری که
در میان امم پیشــین و پیروان پیامبران سلف
بیســابقه بود .تأملزا نیــز از آن روی که این
رخداد ،انعکاس واقعیــت تاریخی خیرهکننده
تجدید اقتدار و صعود ســریع خاندان اموی بر
اریکه قدرت بود ،آن هم در کوتاه زمانی پس از
تسلیم آنان به دیانت توحیدی و انزوای کامل
ایشان در میان جامعه اسالمی و قبایل عربی.
امویان و اشــرافیت اموی که در ســال هفتم
هجــری در اوج ناباوری خویــش ،ناچار پس
از تســلیم مکه به پیامبر اســام ،بتپرستی
را وانهاده و به ظاهر مســلمان شده بودند؛ در
حالی که تصور بازگشــی چنان سریع ،شتابان
و همهجانبه بــه رأس قــدرت و تجدید نظام

اشــرافیت عربی را نداشــتند ،تنها حدود 33
سال پس از ســقوط مکه ،در سال  40هجری،
بر مسند جانشــینی پیامبر اســام نشستند
و نام خلیفه مســلمین را بر خویش بســتند.
واضح اســت که توفیق این خاندان اشــرافی
بــرای حصول بر مســند پیامبــری که اندک
اعتقادی به مبانی آسمانی دعوتش نداشتند و
نیز پیروزی ایشــان در تجدید اقتدار از دست
رفته در سال فتح مکه و فراهم ساختن بستری
مناسب برای احیای اشــرافیت عربی ،این بار
نه در صحنههای پیــکار ،نه با اصرار در صیانت
از بتپرســتی و حفظ قالب و محتوای نظری
و عینی شــرک ،نه با فراهم آوردن سپاه مکه،
نه با تکیه بر شمشــیر آخته ابوجهل و عتبه و
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شیبه و ابوسفیان ،نه با ســر دادن شعار «ا ُ ُ
عل
ُه َبل :ســربلند باشــى اى هبل» بلکه با بهره
گرفتن از بســتر مســاعدی که در نخستین
دهههای رحلت پیامبر اسالم(ص) فراهم شد و
همچنین با توفیق سران آنان در پنهان داشتن
عقاید دیروز در کســوت توحید و یکتاپرستی
امروز حاصل شــده بود .پس طبعــاً الزم بود
تا آنان ،هم آن بســتر را هموارتر ســازند و هم
کسوت جدید خویش برای ســتاندن انتقام از
مســلمانان و اســتمرار مظاهر عینی شرک،
یعنــی اشــرافیت و ســتمگری را رنگینتر و
پرزرق و برقتــر کنند .پس بــه همین دلیل
هم بود که امویان در عصر جدید قدرت اموی
بسیار کوشیدند که تحت نام توحید ،رسالت،
نگاهبانی ایمان اســامی و دفاع از راه و رسم
محمدی ،بساط ابوســفیانی پهن کنند و بنیاد
اشرافیتی جدید را پی افکنند .هدف امویان آن
بود که در درون این بافت اعتقادی و اجتماعی
نوین ،از ســویی امکان آن را بیابند تا سیاست
تیز با توحید را ســهلتر و احیای مظاهر عینی
شرک را آســانتر پیش برند و از سویی دیگر،
فرصت مطلــوب را بــرای تدارک
فجیعترین کشتار در میان خاندان
و یاران پیامبر اسالم فراهم سازند.
آنان که بنیاد تجدید اقتدار خاندان
خود را از نخستین روزهای رحلت
پیامبــر پایهگذاری کــرده بودند،
 30ســال بعد از درگذشت رسول
خدا(ص) بنیاد ســلطنت اموی را
به نام خالفت نبوی بنا كردند و 20
سال بعد ،فاجعه دشت کربال را در
سرزمین نینوا آفریدند.
بدیهی اســت که به همــان اندازه
که واقعــه تجدید قدرت ســريع
خانــدان امــوی و حادثه دشــت
نینوا در نگاه و نگرش مســلمانان
صدیق تلخ و دردناک اســت ،برای
همه مورخانــی هم کــه از منظر
تاریخنویســی ژرفاکاو و تحلیلی به
ریشــهیابی رخدادهای تاریخ صدر
اسالمی میپردازند و به علم تاریخ
به مثابه علمی برای عبرت و راهبرد
مینگرند ـ نه دانشــی صرفاً برای
تقویت حافظه و موعظه و فراگیری
اخبــار و روایات ـ موضوع بســيار

مطلوبي است برای جســتار در ریشهها و بن و
بنیاد رخدادهای تاریخی و وارسی و چگونگی
و چرایی تجدید حیــات قدرتهای اضمحالل
یافتــه در فردای غفلــت امتهــا و ملتها از
دسایس دشمنان دیروز خویش.
آثار و نتایج تجدیــد حاکمیت امویان در تاریخ
اســام گوناگون و بسیار وســیع است .حادثه
کربال یکی از مهمترین نتایــج این رخداد بود.
این تراژدی بســیار دردناک اگر چه در ســال
 61هجری روی داد ،اما چگونه ممکن اســت
که مورخان حتی با شناختی محدود از تاریخ
اسالم ،ولی واقف بر حدود دو دهه کینهتوزی
اشــرافیت قریش ،خاصه بنیامیه بــا پیامبر
اســام(ص) و آيین اســام ،بتواننــد نقطه
عزیمت خود را برای ریشــهیابی واقعه کربال و
تبیین ریشــههای این رخداد ،صرفاً در همان
عصر ســلطنت امویان و یا دوره صعود یزید بر
اریکه قدرت قرار دهند و اندیشــه خویش را به
این پرسش محوری در تاریخ تحلیلی نزدیک
نکنند که چگونه شــد خاندانی کــه تا دیروز
برای دفاع از آيین جاهلی بــا تمام عزم و اراده

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 14مهر 1395

خود به پیکاری خونین علیه اســام برخاسته
بود و هنوز هم در حاق اندیشــه به ســتاندن
انتقام کشــتههای مکی در بدر و احیای کامل
مناسبات اشــرافیت عربی میاندیشیدند و با
زبان یزید فریاد بر میآورد که؛
بالم ْ
وحی
لک فال* خَ َبر جا َء و ال ْ
«لَع َِب ْت هاشِ ــم ُ
ن َ َز ْل :هان ای مسلمانان بدانید که بنی هاشم در
جستجوی سروری و پادشــاهی بودند و آن را
بازیچه خویش قرار دادند .بدانید که نه از آسمان
خبری آمد و نه وحیای نازل شــده است،».با
چنین سهولتی توانســتند به نام دفاع از آيین
محمدی و آرمان و عقیده مجاهدان بدر ،نواده
پیامبر اســام(ص) را که چند صباحی پیش
از این ،از سوی پیامبر اســام مصباح هدایت،
سفینه نجات امت و سید شــباب اهل بهشت
توصیف شــده بود ،به اتهام خارجی بودن در
دشت نینوا سر بریده و به خاک و خون افكنند.
زمینههای شهادت امام حسین(ع)
به راستی ریشــههای تجدید حیات اشرافیت
عربی که اینک اینچنین بیپروا همه اسالم و
تمامیت وحی را مورد تردید قــرار میداد ،در
کجا ،چگونه و بر بنیاد چه سیاستها
و روشهایی شــکل گرفت؟ چگونه
شــد که حتی همان قلیــل صحابه
بــزرگ پیامبر و کثیــری از تابعین،
این انکارهای صریح درباره باورهای
خویش را از نواده هند و ابوســفیان
شــنیدند و دم فرو بســتند؟ چگونه
شد که حماســهآفرینان بدر و احد،
خندق  ،خیبــر ،حنیــن و تبوک،
گوشــه اعتزال گزیدند و بســیاری
از تابعیــن نیز نــه تنهــا در مقابل
عربدههــای فرزندان کشــتههای
مشرکین ،فریاد از حلقوم و شمشیر
از نیام برنیاوردنــد ،بلکه در ریختن
خون پسر فاطمه بر یکدیگر سبقت
جستند و تحصیل بهشت را در قتل
سید جوانان بهشت یافتند!
چه نســبت ریشــهای و علّی میان
واقعــه کربال بــا شــرایطی وجود
داشــت که اصحاب رسول خدا(ص)
و تابعیــن آن حضــرت ،آنچنــان
دگرگون گشــتند و چنــان گرفتار
اســتحاله اعتقادی و سیاسی شدند
که برخــی هیمههــای جهنم اموی

به راستی
ریشههای
تجدید حیات
اشرافیت
عربی که اینک
اینچنین
بیپروا همه
اسالم و
تمامیت وحی
را مورد تردید
قرار میداد،
در کجا ،چگونه
و بر بنیاد چه
سیاستها
و روشهایی
شکل گرفت؟
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در عصر تجدید اقتدار اشــرافیت اموی و خلفای دیروز ،کشاکشی
تلخ و دشوار بود میان شرک نهان شده در کسوت توحید و توحید
غریب مانده در جامه تنهایی و بیپناهی کامل سال  61هجری

گردیدند و بعضــی در لهیب آتــش امویان،
از مرج عــذرا تا نینــوا افتادند و ســوختند تا
امویان بتوانند از مســند پیامبر(ص) به جنگ
پیامبر(ص) برخیزند؟
چگونه شــد که برخــی شــیفتگان توحید و
عدالت ،کــه روزگاری برای امحای شــرک و
اشــرافیت بر یکدیگر در ایثار جان ســبقت
میگرفتند و خدایشــان میســتود که «م َِن
ــدوا َّ
ِين ِر َج ٌ
اللَ َعلَ ْي ِه
ــال َص َد ُقوا َما َعا َه ُ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
َف ِم ْن ُه ْم َم ْن َقضَ ى ن َْح َبــ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْن َتظِ ُر َو َما
بَدَّ لُوا ت َْبد ً
ِيل :از ميان مؤمنان مردانىاند كه به
آنچه با خدا عهد بســتند صادقانه وفا كردند
برخى از آنان به شهادت رســيدند و برخى از
آنهــا در [همين] انتظارنــد و [هرگز عقيده
خود را] تبديــل نكردند( ».احــزاب )23/به
حالی افتادند که در دریوزگی بر ســر ســفره
معاویه سبقت گرفتند و بر سلطنت یزید سالم
گفتند و بر پایههای تخت او سجده بردند؟!
با درک و فهم ریشــههای تراژدی کربال ،و نه
تمرکز بر روایات این حادثه است که هم مسیر
و روند انحطاط امت اسالمی در فردای رحلت
پیامبر روشــن میشــود و هم امکان وارسی
دقیق ریشــهها و شــالودههای قیام کربال و
حماسه عاشورا فراهم میآید.
حقیقــت ایــن اســت کــه از همــان زاویه
کاوش در ریشــه و جســتار در بنیادها و بن
حادثهها ،نه کربــا را میتوان بــدون پیوند
بــا پیشزمینههای سیاســی و اعتقادی آن،
یعنی تحوالت عصر خلفای اولیه ریشــهیابی
کرد و نه حســین بن علی(ع) را میتوان جدا
از اندیشــهها و ایمانش ،مــردی یکتا و یگانه
دانســت که در ســال  61هجری دســت به
قیام خونینــی علیه یزیــد زد ،چنانکه یزید
را نمیتــوان ارادهای واحــد شــمرد که بی
هیچ پیشــینه تاریخی ،در سال  60هجری به
گونهای دفعی پدید آمد و آن اراده را بیهیچ
پیوندی بــا گذشــته اعتقــادی و دودمانی
خویش به کار انداخت و واقعه کربال را آفرید.
همانگونه که حســین بن علی(ع) در کاوش
بنیادهای حرکت و قیامش علیه پسر معاویه
یک اندیشه بود و پیشــوای یک ایمان ،یزید
نیز نهالی بود با آبشــخوری در میراث اموی و
رهبر تفکر و باوری که در فتح مکه غروب کرد
و سالی چند پس از رحلت پیامبر اسالم(ص)
ظهور خویــش را آغاز کرد .بر همین اســاس
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اســت که میتوان بر این نظریه تأکید کرد که
واقعه کربال نیز در فراســوی کشاکش حسین
بن علی و یزید ،ســتیز رویارویــی دو مذهب
بود ،اما نه ســتیزی با عریانی ســتیز توحید و
شرک ،یا ستیز پیامبر اســام و ابوسفیان بن
حرب ،بلکه در عصر تجدید اقتدار اشــرافیت
امــوی و خلفــای دیــروز ،کشاکشــی تلخ و
دشوار بود میان شــرک نهان شده در کسوت
توحید و توحید غریب مانده در جامه تنهایی
و بیپناهی کامل ســال  61هجــری .در این
سال حســین بن علی(ع) آن توحید مانده در
غربت را که جهــت اجتماعیاش عدالت بود و
آزادگی ،نمایندگی میکرد و یزید نیز ساالریِ
شرکی را داشت بر نشســته بر مسند توحید با
جهت اجتماعی ستمگری ،نابرابری و اختناق
و طلب دریوزگی مردم.
غالب مورخان ژرفاکاو رخدادها بر این واقعیت
رفتهاند که بنیاد و اســاس فاجعه کربال و پی و
بنمایه و شالوده تجدید حیات اشرافیت اموی
و سلطنت یزیدی ،درســت از زمانی نهاده شد
که علی(ع) از صحنه تدبیــر و رهبری جامعه
حذف شــد و ناگزیر گردید تا «خار در چشــم
و اســتخوان در گلو صبر کنــد؛ صبری که در
آن پیران فرسوده میشــوند ،خردساالن پیر
میگردند و دینداران تا روزگار لقای پروردگار
در چنگال رنج و تعب اسیر هستند».
منابع عدیــده تاریخی گــزارش کردهاند که
نخستین خیزش ابوسفیان ،بازمانده برجسته
اشــرافیت عربی ،برای تجدید حیات گذشته و
اقتدار و سطوت از دســت رفته ،در همان روز
رحلت پیامبر و بــه بهانه حمایــت از رهبری
علی(ع) آغاز شد .در این روز که مهاجر و انصار
در کشــمکش تعیین خلیفه به سر میبردند،
و علی پیکر پاک رســول خدا(ص) را غســل
مــیداد ،ابوســفیان در یک فرصت مناســب
در حالی که با ریاکاری تمــام و تعصب عربی
وانمود میکرد که از غصــب امامت و خالفت
اندوهگین و افسرده اســت ،به سراغ امام رفت
و از او خواســت تا دســت وی را بــرای بیعت
بفشــارد تا پســر حرب با فراخواندن حامیان
خویش ،خالفت را در جنک علی(ع) قرار دهد.
ابوســفیان که پاســخ منفی علی(ع) را شنید
ناامید بازگشــت اما چون خبر مشارکت دادن
یزید و معاویه و والیت بر شام و بخشش زکات
نجران را شنید رضایت داد و بیعت کرد.
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دیدگاه

بزرگترینامتحانبشریت
دکترحسینغفاری
استاددانشگاهتهران
حضرت اباعبــداهلل(ع) در اوج معنویتی که قابل
توصیف نیســت ،تمام وظایف اجتماعی خود را
به صورت جدی انجام داده و همه کارهایشــان
بر اساس عقل بوده ،حتي مبارزهشان بر اساس
عقل بوده است .حضرت اباعبداهلل(ع) بر اساس
عقل پیش رفتند و در هــر مرحلهای از حرکت،
متناسب با آن مرحله برنامهریزی و طرح داشتند
و در عین اینکه سیر باطنی خودشان را داشتند،
برحســب ظاهر کار میکردند و اگر کشته هم
میشدندنعمالمطلوب.
ایشان جناب مسلم بن عقیل را به عنوان سفیر
خود به کوفه فرســتادند و فقط به نامهها اکتفا
نکردنــد و در تمام کارهایشــان موضع دفاعی

گرفتنــد .در روز عاشــورا هم تــا آخرین نفس
جنگیدند و یک لحظه نسبت به جان و مال خود
در مقابل دشــمن ســخاوت نورزیدند .در تمام
این موارد ،حتی در یــک صحنه هم نمیبینید
که حضرت به دشــمنانش توهین کرده و رفتار
غیرانسانی و غیراخالقی با آنها داشته باشند و
یا برخالف موازین خودشان رفتار کرده باشند.
ُح ّر ،نماد جدال درونی انسان
شــما به رفتار حضــرت اباعبداهلل(ع) بــا ُح ّر
ــر راه را بر حضرت
نگاه کنید .قبــل از آنکه ُح ّ
ببندد ،حضرت و اصحابشــان در کنار شــریعه
فرات مستقر شــده بودندُ .ح ّر و لشکرش بعد از
طی راه طوالنی در بیابان ،خســته و بیرمق به
شریعه فرات رســیدند .خود حضرت(ع) برای
ُح ّر و یارانش آب کشــیدند و به آنها آب دادند.
حضــرت اباعبــداهلل(ع) در داســتان کربال در
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رأس قضیــه بودند ،اما تکتک یــاران حضرت
صحنههایی آفریدند که در عالم بیبدیل است.
صحنه ُح ّر واقعاً در عالم نظير ندارد؛ یعنی انسان
به این اندازه میتواند متحول شــود؟! انســانی
با این موقعیت و قدرت که خــودش باعث این
جريان شده و راه را بر حضرت(ع) سد کرده ،در
لحظه آخر از مسیر خود بر میگردد .این مسئله
جدال درونی انســان را نشان میدهد که چقدر
انســان قابلیت تغییر دارد .رحمــت خداوند در
اینجاستُ ،ح ّری که تمام این فاجعه به نحوی
زیر ســر او بود .اگر ُح ّر و یارانش جلوی حضرت
اباعبداهلل(ع) را نگرفته بودند و حضرت به کوفه
رسیده بود ،علیالقاعده ورق برمیگشت و مردم
کوفه به حضرت اباعبداهلل(ع) میپیوستند و ابن
زیاد را بیرون کرده و بر کوفه مســلط میشدند،
ولی ُح ّر نگذاشت .حتی حضرت وقتی دیدند که
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حضرت اباعبداهلل(ع) انســان کامل بودند؛ در تمام رفتــار و گفتار ،این طور
بودند .ایشان در حرکتی که از مکه به سمت کوفه انجام میدهند ،رفتارهایی
داشتهاند که بر حسب ظاهر متضاد و متناقض است و وقتی که این حرکات به
دست مفسرین میافتد ،نمیتوانند آنها را تفسیر کنند

دیدگاه
از لحاظ نظامی راهی ندارند ،خواستند برگردند،
چون نمیخواستند کار غیرعاقالنه انجام دهند،
ولی ُح ّر باز هم اجازه نداد.
ُح ّر با تمــام این مخالفتهایی کــه با حضرت
اباعبــداهلل(ع) کرد ،صبح عاشــورا برگشــت.
ــر در مقابل حضرت بســیار مؤدب بود
البته ُح ّ
که این هم خود داســتانی دارد که با تمام این
حرفهاُ ،ح ّر ادب باطنی خود در مقابل حضرت
اباعبداهلل(ع) را یک لحظه از دســت نداد .صبح
عاشــورا وقتی تصمیم گرفت بــه حضرت(ع)
ملحق شــود ،عرض کــرد آیا مرا مــورد عفو و
بخشــش قرار میدهید و آیا توبــهای برای من
هست؟ حضرت فرمودند :بله! خداوند توبه تو را
میپذیرد.
رحمت این نیست که انسان بر اساس ذلت کار
کند ،رحمت این است شــخصی که باعث این
مصائب شده و زن و بچه و سپاه حضرت را گرفتار
کرده ،حاال آمــده و عذرخواهی میکند؛ چقدر
انسان باید بزرگوار باشد که او را ببخشد .حضرت
به ُح ّر فرمودند :ســرت را باال بگیر و بیا در کنار
ما بنشینُ .ح ّر از اهل بیت(ع) حضرت خجالت
میکشــید ،عرض کرد :من فقط یک خواسته
دارم و آن اینکه اولین کســی باشــم که در راه
شما کشته میشــوم .حضرت اباعبداهلل(ع) هم
فرمودند :برو و وظیفه خــودت را انجام بده .بعد
از اینکه ُح ّر جنگید و به شهادت رسید ،حضرت
باالی ســر ُح ّر آمده و آن جمله زیبا را فرمودند
حرا ،و أنت
الح ُّر! کما
که َ
«أنت ُ
ّ
ســمتک أ ّمــک ّ
الح ُّر فی الدنیا و االخرة» :تو ُح ّر و آزاده هســتی!
ُ
مادرت اشتباه نکرد که اســم تو را ُح ّر گذاشت،
تو در دنیا و آخرت ُح ّر هســتی .اینها الگوهای
انسانیهستند.
عاشورا حقیقتی باالتر از تمام افسانهها
باید توجه داشت که این روایات ،داستان و افسانه
نیســتند و اگر ما این وقایع را به عنوان داستان
و افســانه هم بیان کنیم ،از افســانههای هومر
و هزیود هــم عجیبترند ،ولــی اینها واقعیت
و تاریخ اســت .قبر ُح ّر مشخص است ،عشیره و
قبیلهاش و نقش و عملکرد او در واقعه عاشــورا
مشــخص اســت .رفتار حضرت اباعبداهلل(ع)
با ُح ّر در صحنه عاشــورا رحمت اســت .اینها
رحمت و رأفت است .اینکه انســان در مقابل
ظلم بایســتد و بگویدَ « :فإِن ّی ال أَ َری ال ْ َم ْو َت إ ِ ّال
َســعا َدةً 1:من مرگ را جز ســعادت نمیبینم»
خشونت نیست ،بلکه نهایت انسانیت و شرافت
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اســت که انســان جان عزیز خود را در راه حق
بدهد .بنابرایــن تئوری دینی بــدون توجه به
حکومت ،اصــ ً
ا متناقض اســت؛ یعنی چنین
تئوری در ظاهر شاید جالب باشد ،ولی در باطن
پارادوکسیکال است .آن باطنی که به ظلمها و
ارزشها بیتفاوت باشــد ،چه باطــن آلودهای
است! البته گاهی مسئله از دست انسان خارج
شــده و از دســت او کاری بر نمیآید و خداوند
«ل يُ َكلِّ ُف َّ ُ
هم تکلیف ماالیطاق نکرده است َ
الل
نَف ًْسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها :خداوند هيچكس را جز به قدر
توانايىاش تكليف نمىكند( ».بقره )286/همه
این حرفها در ظرف تواناییهای انسان است.
تفاوت موقعیت تاریخی امام حسن(ع) و
امامحسین(ع)
امام حســن(ع) وقتی دیدند کاری از دستشان
بر نمیآید و حتی برخی از نزدیکان که پشتوانه
حضرت بودنــد با پول فریفته شــدند و اطراف
ایشــان را خالی کردند و عم ً
ال حرکت ایشــان
موجب خسارت بیشتری به دین میشد ،جنگ
را ادامه ندادند .اما موقعیــت تاریخی در زمان
حضرت اباعبداهلل(ع) متفاوت بود ،به طوری که
مبارزه با اسالم علنی شده و اص ً
ال اسالمی در کار
نبود .یزید علیرغم معاویه ،تمام فســق و فجور
خود را به اسم اسالم انجام میداد و حتیالمقدور
ظاهر کار خود را در قالب اسالم حفظ میکرد.

معاویه انــواع جنایات را به عنــوان خونخواهی
عثمان و اســام انجام میداد و موقعیت دینی
خود را در بین عوام حفظ میکرد .البته معاویه
در جاهایی که امری را برای موقعیت سیاســی
و اجتماعــی خود الزم میدیــد ،مالحظه هیچ
چیزی را نمیکرد مانند کشــتن حجر بن عدی
و یارانش و همچنیــن الحاق زیاد بــن ابیه به
سب و لعن آشکار نسبت به
پدرش ابوسفیان و یا ّ
امیرالمؤمنین(ع) و . ...
اما وقتی کار به یزید رسید ،تمام این داستانها
علنی شــد .وقتی مــروان حکــم در مدینه از
حضرت اباعبداهلل(ع) خواســت تا با یزید بیعت
السال ُم
کنند ،حضرت فرمودندَ « :علَى اال ِْسال ِمَّ ،
ا ِ ْذ َق ْد بُل َِی ِ
ید 2:اگر قرار باشــد
ت ا ُال َّم ُه ب ِراع ِمث َْل یَ ِز َ
حکومت اسالم خلیفهای مثل یزید داشته باشد،
فاتحه اسالم خوانده شده است ».یعنی ظرف و
موقعیتی است که به هر نحوی که شده باید این
وظیفه را انجام داد و ا ّال اگر یزید هم جای پایش
سفت شود ،دیگر درافتادن با او مشکل میشود.
البته باید شرایط ظاهری آن هم فراهم میشد
ـ که کوفیان حضرت را دعــوت کردند ـ و وقتی
فراهم شود ،تکلیف هم به وجود میآید.
حضرت اباعبداهلل(ع) و جمع بین اضداد
حضرت اباعبداهلل(ع) انسان کامل بودند؛ در تمام
رفتار و گفتار ،این طور بودند .ایشان در حرکتی
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که از مکــه به ســمت کوفه انجــام میدهند،
رفتارهایی داشتهاند که بر حسب ظاهر متضاد
و متناقض است و وقتی که این حرکات به دست
مفســرین میافتد ،نمیتوانند آنها را تفسیر
کنند .هم در شب عاشورا و هم زمانی که حضرت
اباعبداهلل(ع) میخواستند از مکه به سمت کوفه
حرکت کنند بــه اصحابشــان میفرمایند که
بروید! در این سفر جز کشــته شدن و شهادت
خبری نیســت ،من نیز بیعت خود را از شــما
برداشتم.
در شب عاشورا میفرمایند« :این تاریکی شب
را ســپر خود قرار دهید و برویــد ،این جماعت
با من کار دارنــد ».در زمانی هم کــه از مکه به
مدینه حرکت میکردند ،همین سخن را بیان
کردند ،اما میبینیم حضــرت اباعبداهلل(ع) در
مســیر حرکتشــان برای یک نفر مانند زهیر
پیغام میفرستند که بیا! و گاهی حتی خودشان
میروند و صحبت میکنند .مگــر این یک نفر
چه تغییــری در نتیجه نظامی حرکت ایشــان
داشته اســت؟ این قضیه نســبت به چند نفر
اتفاق افتاده اســت .حضرت در مسیر کربال بر

روی چندین نفر کار تبلیغــی انجام میدهند،
آن هم با اصــرار که این افراد را بــه اردوی خود
دعوت کنند .این حرکات متضــاد چه معنایی
میتواند داشته باشد؟ از یک طرف به اصحابشان
میفرمایند این قوم با من کار دارند ،شما بروید
و از طــرف دیگر برای ســه یا چهــار نفر پیغام
میفرســتند که بیایید به ما کمک کنید که اگر
کســی صدای طلب یاری ما به گوش او برسد و
ما را یاری نکند ،از رحمت خدا دور اســت .مگر
این تعداد کم چه تأثیری در نتیجه نظامی قیام
دارند؟! آن وقت برخی از مفســرین میگویند یا
این نقل دروغ اســت و یا آن روایت جعلی است
و یا  . ...نخیر! همه این قضایا واقع شــده اســت،
حضرت اباعبداهلل(ع) هم میدانستنند که کشته
خواهند شد و هم نمیخواستنند که کشته شوند
و اینها هیچ منافاتی با هم ندارد .البته این مسئله
برای ما غیرعادی است که هم بدانیم که کشته
خواهیم شد و هم نخواهیم که کشته شویم ،هم
بخواهیم به سمت مرگ برویم و هم نخواهیم به
سمت مرگ برویم .اما تمام این قضایا با هم جمع
میشود.

فاتحبزرگترینامتحانبشریت
انسان کامل به حســب وجود طبیعی خود باید
احکام مربوط بــه ظاهر را انجــام دهد .حضرت
اباعبداهلل(ع) که این حرکت را شــروع کردند ،به
تمام اقتضائات ظاهری این حرکت ملتزم شدند.
یزید بن معاویه فرد ظالمی است که اگر ما در مقابل
اوایستادگینکنیمامتاسالمیگمراهخواهدشد،
لذا تکلیف ظاهری این اســت که در مقابل او قیام
کنیم ،اما از طرف دیگر این مسئله امتحان انسان
است و امتحان حضرت اباعبداهلل(ع) بزرگترین
امتحان بشــریت در تمام تاریخ هســتی است.
اینکه میگویند :با دست پس میزد و با پا پیش
میکشید ،با اینکه عبارت قصیری است از لحاظ
القایمعنایحقیقی،امابههمینمعناداللتدارد؛
یعنی از یک طرف میگویند کــه ما میخواهیم
بجنگیم و حکومت را به دست بگیریم ،البته راست
هم میگویند ،نه اینکه ظاهرسازی کنند ،همه
شــرایط را نیز در نظر میگیرند و سر سوزنی هم
در این جهت کوتاهی نمیکنند و از جهت دیگری
با تمام شوق به سمت مرگ میروند و عشقشان
همیناستکهبهسمتمرگمیروند.

اگر کسی
صدای طلب
یاری ما به
گوش او برسد
و ما را یاری
نکند ،از
رحمت خدا
دور است

 . 1تحف العقــول ،ص  245و نزهــة الناظر و
تنبیه الخاطر ،ص 88
 . 2البدایــة و النهایــة ،ج  ،8ص  228و تاریخ
مدینة الدمشق ،ج  ،28صص  22و .23
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اگر هدف چیرگی بر فرمانروا باشد ،به نظر میرسد دست کم در ظاهر با تعارض روبهرو
میشــویم ،ولی اگر هدف نوعی ایثار برای به راه انداختن یک جنبش انقالبی باشد،
شهادت خود یک هدف سیاسی خواهد بود

مقاله

پاسخ به شبهاتی درباره قیام حضرت اباعبداهلل(ع)

اهداف نهضت عاشورا
محمدنصیری(رضی)
در مورد قیام حضرت اباعبداهلل الحســین(ع)
شــبهات مختلفــی از ســوی محققــان و
کارشناسان مطرح شده است .در این نوشتار
چند نمونه از این شــبهات مطرح و به آنها
پاسخ داده میشود.
برخی از محققان در ارزیابی سیاســی واقعه
کربال بر این باورند که رفتن امام حسین(ع) به
عراق مصلحت نبود .برای آشکار شدن درستی
یا نادرستی این سخن باید به پرسشهای زیر
پاسخ گفت:
الف) آیا جز رفتن به عراق ،امکان اقدام دیگری
برای امام وجود داشت؟
ب) آیا پیشبینی ســاماندادن انقالب علیه
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یزید و تشــکیل حکومت در عــراق قابل دفاع
است؟
در پاسخ بدین پرســشها توجه به چند نکته
سودمند است:
 .1خطر کردن و حرکت در ســایه ســنگین
احتمال ناکامی ،بخشی از ماهیت فعالیتهای
سیاسی است .کسانی که برای گرفتن قدرت،
با هدف خوب یا بد فعالیت میکنند ،همیشــه
با احتمالها ســروکار دارند .در عالم سیاست،
حتی موفقتریــن افــراد و مردمیترین آنها
نیز همواره در معرض احتماالت ،دشــواریها
و حتی از دســتدادن همهچیز هستند .از این
رو نباید گمان کنیم که تنها بایســتی با یقین
صددرصد حرکــت کرد .چنیــن کاری دور از
واقعیات تاریخی و ناشــی از سادهاندیشی در
1
ماهیت فعالیتهای سیاسی است.

 .2برای امام حسین(ع) تن دادن به کمترین
ســازش با یزید و هیئت حاکمــهاش قابل
تصور نیســت .امام در پی چارهای اســت تا
خود ،حاکمیت را به دســت گیرد .این طرح
قابل تغییر نبود ،بنابراین هر پیشــنهادی که
به نحوی آن را خدشهدار ســازد ،از نظر امام
محکوم و غیرقابل پذیرش است.
 .3یزید اجازه نمیداد شــخصیتی چون امام
حسین(ع) با او بیعت نکند و آسوده به زندگی
خود ادامه دهد .او در اندیشه کشتن امام بود.
 .4امیــد مقاومت در حجــاز آن روز وجود
نداشــت .امام ناگزیر بایــد ضمن پذیرش
این حقیقت ،بــه حفظ حرمــت حرم نیز
بیندیشــد .بدین ســبب ،در برابر اعتراض
ابن عباس فرمــود« :دو وجب دورتر از مکه
کشته شــود ،بهتر از آن است که یک وجب
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دورتر کشته شود».
پس تنها عراق میتوانســت به عنوان کانون
شــیعیان ،مورد توجه امام قرار گیــرد .با اوج
گرفتن دعــوت کوفیــان ،درصــد پیروزی
احتمالــی افزایــش یافــت ،البتــه کوفیان
پیشتر در دو آزمون زمان امام علی(ع) و امام
حسن(ع) ظهوری ناموفق داشــتند ،ولی آیا
امام(ع) باید به سابقه بد کوفیان مینگریست
یا وضعیت فعلی آنــان؟ افزون بــر این ،اگر
امام به عــراق نمیرفت ،آیــا تاریخنگاران و
محققان پرسشهای زیر را به عنوان اعتراض،
نمینگاشتند:
 .1چرا به نامههای مردم و ارزیابی مسلم پاسخ
مثبت نداد؟
 .2آیا اگر به عراق نمیرفت ،پیروز نمیشد؟
عمال
 .3چرا اجــازه نداد در حجاز به دســت ّ
یزید کشته شود؟
مسئلهآگاهیپیشینامام(ع)
مسئله غیب و آگاهی پیشــین امام از حوادث
کربال از مسائلی است که در بررسی این واقعه
به بروز اختالف در تحلیلها انجامیده اســت.
روایاتی که خود جنبه تاریخــی نیز دارد ـ به
صراحت یا اشاره ـ حماسه کربال را قبل از وقوع
2
آن پیشگویی کرده است.
در اینجا پرسش اساســی این است :آیا امام
از اول به قصد کربال حرکــت کرد یا نه؟ اگر بر
فرض به قصد کربال حرکت نکرد ،آیا هدفش
کشته شــدن بود ،با آنکه میدانست کشته
میشــود؟ 3و به عبارت دیگر اگر امام پیش از
حرکت به ســمت عراق از تحقق این رویداد
آگاه بود ،فرض پیروزی سیاســی ،چیرگی بر
دشمن و حتی تعقیب هدف سیاسی مشخص
و تشــکیل حکومت ،نادرســت مینماید .به
ســخن دیگر چگونه ممکن اســت کسی از
شهادت خود آگاه باشد و در عین حال هدف
سیاسی مشخصی را دنبال کند؟
ْ
مختلف
در پاســخ بدین پرســش ،از زوایای
دیدگاههایی ابراز شده است .این دیدگاهها به
اختصار عبارت است از:
اساس آگاهی پیشین را انکار
الف) گروهی از
ْ
میکنند ،در ایــن صورت تحلیل سیاســی
مسئله با دشواری خاصی روبهرو نمیشود.
ب) دســتهای معتقدند امام حســین(ع) به

صــورت کلی از شــهادت خبر داشــت ،ولی
جزئیات زمانــی و مکانی آن را نمیدانســت.
با این فرض نیز میتوان نوعی هدف سیاســی
مشخص را تا قبل از رسیدن به کربال و تطبیق
آن اخبار کلی بر حادثهای که در شــرف وقوع
اســت در نظر گرفــت؛ این هــدف میتواند
تشکیلحکومتباشد.
ج) جمعی معتقدند میتــوان هدف را چنان
تعریف کرد که بــا این نوع آگاهی پیشــین
سازش داشــته باشــد .اگر هدف چیرگی بر
فرمانروا باشد ،به نظر میرســد دست کم در
ظاهر با تعــارض روبهرو میشــویم ،ولی اگر
هدف نوعی ایثــار برای بــه راه انداختن یک
جنبــش انقالبی باشــد ،شــهادت خود یک
هدف سیاسی خواهد بود .البته مشکلی که در
اینجا وجود دارد آن است که باید این برداشت
سیاسی را برداشت حداقل دانست ،به عبارت
دیگر قیام امام صرفــاً جنبه انکار وضع موجود
دارد ،اما در جهــت اثبات موقعیــت جدید،
چیزی را اثبات نمیکند و معلوم نیست منطق
شهید و هدف عالی شــهادت تنها انکار وضع
موجود ،بدون طرح و تدبیر مطلوب باشد ،آن
هم از شخصیتی چون امام حسین(ع).
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د) براســاس دیدگاهی که هدف امــام را امر
به معروف و نهــی از منکر میداند ،مشــمول
بودن هدف امــر به معروف و نهــی از منکر به
گرفتن حکومــت ،نمیتواند گریــزگاه امنی
برای پرسشهای مورد بحث باشد ،زیرا در این
صورت پرســش آغازین باقی است :با آگاهی از
شــهادت ،چگونه میتوان به برپایی حکومت
اندیشــید؟ بنابراین طرفدار چنین دیدگاهی
راهی جز انکار آگاهی پیشین به صورت جزئی
4
ندارد.
شهید مطهری که خود از طرفداران نظریه امر
به معروف و نهی از منکر است ،آگاهی پیشین
امام(ع) را در ســطحی خاص که به اعتقاد وی
ســطح معنویت و امامت اســت میپذیرد و
میگوید« :از نظر تاریخی نمیتوان اثبات کرد
که امام به قصد کربال و یا با علم به کشتهشدن
حرکت کرد ،بلکه از نظــر تاریخی که ظواهر
قضایا را نقــل میکند ،امام به طــرف کوفه و
قصد کوفه حرکت کرد و در اثر برخورد با ُح ّر و
اينكه اجازه نداد امام از حوزه عراق خارج شود
و حاضر نشدن امام که تحت الحفظ ُح ّر به کوفه
برود ،راهی به طرف غــرب و چپ جاده پیش
گرفتند تا رســیدند به کربال و در اثر نامه ابن

شهید مطهری که
خود از طرفداران
نظریه امر به
معروف و نهی
از منکر است،
آگاهی پیشین
امام(ع) را در
سطحی خاص
که به اعتقاد وی
سطح معنویت
و امامت است
میپذیرد
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فلسفه امامت و پیشوایی ،نمونه بودن و سرمشق بودن است.
امام ،انسان مافوق است نه مافوق انســان و به همین دلیل
میتواند سرمشق بشود ...

گزارش
گزارش یک نشست

زیاد ،در آن محل متوقف شــدند و از نظر علم
به کشته شدن هم ،تاریخ جز مخطور بودن و
غیرقابل اطمینان بودن در این ســفر را اثبات
5
نمیکند».
پذیرش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان
هدف قیام امام حسین(ع) گام بلندی در جهت
این برداشت سیاسی است که کربال یک قضیه
شــخصی که تمام ماجرایــش در یک آگاهی
پیشــین یا دســتور ویژه برای رفتن به سوی
شهادت خاتمه یابد ،نیست.
استاد مطهری در نگرانی از برداشت صوفیانه و
شخصی از حماسه کربال و حساسیت و اهتمام
به برداشت سیاسی مینويسد« :یکی از اموری
که موجب ميشود داستان کربال از مسیر خود
منحرف گردد و از حیز استفاده و بهرهبرداری
عامه مردم خارج شود این است که میگویند
حرکت سیدالشــهدا (ع) معلول دســتوري
خصوصی اســت كه در خواب یا بیداری به آن
حضرت داده شده اســت .چه در این صورت
دیگر نمیتواننــد او را مقتدا و امــام خود در
نظیر این عمــل قرار دهنــد و نمیتوان برای
امام حسین(ع) مکتب قائل شد . ...برخی برای
اینکه به خیال خودشان مقام امام حسین(ع)
را باال ببرند ،میگویند دستور خصوصی برای
42

مبارزه با شــخص یزید و ابن زیاد بوده و در این
زمینه از خواب و بیداری هزارها چیز میگویند
 ...هر انــدازه در این زمینه خیالبافی بیشــتر
شــود ـ از جن و ملک و بیداری و دستورهای
خصوصــی  ...ـ ایــن نهضــت را بیمصرفتر
میکند.
 ...ما شــرقیها مقام را به ایــن میدانیم که
گفته شود فالن شــخص اهل مکاشفه است،
اهل کرامت و معجزه اســت ،جن در تسخیر
دارد  . ...شک نیست که امام حسین(ع) دارای
مقام ملکوتی اســت ،امــا او دارای مقام جمع
6
الجمعی است ،انسان کامل است». ...
آن شــهید واالمقام ،در بحثــی دیگر ،ضمن
خیانت دانستن اندیشه کســانی که درصدند
مکتب شــهادت و جانبــازی در راه عقیده و
مقابله با ستمگران را به شخص امام حسین(ع)
محدود سازند و به شــکلی محترمانه دستور
خصوصی جلوه دهند ،میفرماید« :فلســفه
امامت و پیشوایی ،نمونه بودن و سرمشق بودن
است .امام ،انسان مافوق است نه مافوق انسان
و به همین دلیل میتواند سرمشق بشود  ...به
هر نسبت که ما به شــخصیتها و حادثهها به
جنبه اعجازآمیز و مافوق انســانی بدهیم ،از
مکتب بودن از رهبر بــودن و تکرارپذیر بودن

پذیرش امر به
معروف و نهی از
منکر به عنوان
هدف قیام امام
حسین(ع) گام
بلندی در جهت
این برداشت
سیاسی است که
کربال یک قضیه
شخصی که تمام
ماجرایش در یک
آگاهی پیشین یا
دستور ویژه برای
رفتن به سوی
شهادت خاتمه
یابد ،نیست
خارج کردهایم».
بدین ترتیب میتــوان حراســت از دین ،اتمام
حجت با مردمی که نامههــا و پیکهای متعدد
فرستادند ،تهدیدها و فشارهای حکومت یزید،
امر به معروف و نهی از منکر ،افشــای چهره ضد
دینی بنیامیه ،ارائه سیمای خلیفه واقعی و امام
راستین ،تشــکیل حکومت دینی ،احیای حق،
اصالح امور امت ،نجات مردم مسلمان از جهالت
و ســرگردانی ،زدودن بدعتها و اجرای سنت
پیامبــر(ص) را از علل و انگیزههــای قیام امام
حسین(ع) برشمرد .
7

 .1حیات فکری و سیاسی امامان شــیعه ،رسول جعفریان ،ص
(201با اندکی تصرف)
 .2عبــرات المصطفین ،محمدباقر محمودی ،ترجمه حســین
ابن ســعد ،ج  ،1ص  154به بعد؛ تاریخ الطبری ،ج  ،4ص  291و
انساب االشراف ،ج  ،4ص .82
 .3حماسه حسینی ،ج  ،3ص .188
 .4اقتباس از حیات فکری و سیاســی امامان شیعه ،ص  242ـ
.248
 .5حماسه حسینی ،ج  ،3ص 188ـ .189
 .6همان ،ص  84ـ ( 87با اندکی تصرف)
 .7همان ،ص ( 292با اندکی تصرف)
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ماهیت عاشورا از منظر روانشناسی اجتماعی

دبیرخانه شورای دینپژوهان کشور در ادامه برگزاری نشستهای
علمی و کرسیهای آزاداندیشی دینی خود ،یکی از نشستهای
خود را به مناسبت ایام محرم ،با موضوع «عاشورا از منظر
روانشناسی اجتماعی» برگزار کرد .در این نشست علمی که
با حضور اساتید و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی برگزار
شد ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی به ارائه
بحث پرداخت .مهروماه گزارشی کوتاه از این جلسه را در اختیار
خوانندگان قرار میدهد.

حجتاالسالم آذربایجانی در ابتدای این نشســت ضمن بیان این مطلب
که یکی از ابعاد دینپژوهی در کنار ابعاد عاطفی ،احساســی و اجتماعی،
ابعاد معرفتی آن است اظهار داشــت« :دینپژوهی و مطالعات دینی به دو
دسته اصلی تقسیم میشود :یکی فلســفه دین و الهیات و تاریخ ادیان که
به قضاوت در رابطه با گزارههای دین میپردازند و دیگری ادیان تطبیقی،
جامعهشناسی و روانشناسی دین که درصدد داوری و قضاوت نیستند .در
روانشناسی دین که محل بحث ماســت ،به دنبال این هستیم که از منظر
دانش روانشناسی پدیدههای دینی را بررسی کنیم.
عاشورا را میتوان از دو منظر روانشناســی؛ یکی به لحاظ مبدأ آن به دلیل
انتساب آن به امام حســین (از بُعد کالمی ایشــان امام هستند ،و بررسی
احواالت امام امر دینی اســت) و دیگری اینکه از زمان واقعه عاشورا و در
سالگردهای عاشــورا ،سوگواری برای ایشان ،یک منســک ،شعار و پدیده
دینی است .پس عاشوراپژوهی و نگاه به عاشورا از منظر روانشناسی میتواند
جزو موضوعات روانشناسی دین باشد که امروزه این دانش بسیار پیشرفت
کرده است.
ایشان در ادامه به توضیح دو واژه کلیدی این بحث پرداخت و بیان داشت:
«مراد ما از عاشورا واقعهای اســت که در دهم محرم  61هجری قمری در
منطقه کربال اتفاق افتاد و منجر به شــهادت امام و یارانش گردید .واژه دوم
روانشناسی اجتماعی اســت ،که یکی از شاخههای روانشناسی است که از
تعامل با جامعهشناسی شاخه جدیدی بهوجود آمده است تحت این عنوان.
روانشناسی اجتماعی رشتهای علمی است که درصدد یافتن ماهیت و علل
رفتارها و افکار افراد در موقعیتهای اجتماعی بر میآید .بنابراین این رشته
علمی دو کار اصلی دارد؛ یکی ماهیت پدیدههایی که در موقعیت اجتماعی
اتفاق میافتد را تحلیــل میکند ،و دیگر اینکه علل رفتــار و افکار افراد و
نگرشها را موقعیتهای اجتماعی بررسی میکند.
در حقیقت عاشورا موقعیتی اســت کام ً
ال اجتماعی که عوامل محیطی و
اجتماعی آن قابل بررسی اســت .پس مراد از بحث ،ماهیت عاشورا و علل
برخی حوادث عاشورا (افکار ،نگرشها و رفتارهای افراد) در آن جریان است
که از این منظر دنبال میکنیم.

اگر بخواهیم این بحث را از منظر روانشناسی دنبال کنیم ،با مسائل متعدد
روبهرو میشویم:
 .1جاذبه میان فردی؛ یعنی جذبهها و واقعههایی که در عاشورا اتفاق افتاد.
اینکه چطور افرادی در اثر صحبت با ایشــان مســیر شــهادت را انتخاب
میکنند .یا رابطه میان بقیه افراد که این جاذبهها قابل بررســی و تحلیل
است .چون بحث ما از منظر روانشاســی دین است ،از موضع صدق و کذب
گزارهها وارد نمیشویم و مفروض میگیریم ،البته از منابع معتبر استفاده
کردهایم؛ منابعی چون تاریخ طبری...
 .2حمایتها؛ یکی از موضوعاتی که در روانشناسی اجتماعی بحث میشود؛
یعنی اینکه افراد بدون انگیزههای مالی و دنیوی وارد این قضیه شدند.
 .3پیشداوری؛ بحث مهمی که اقوام و گروههای اجتماعی نســبت به هم
پیشداوری دارند .ما میبینیم این پیشداوریها وجود داشت و بخشی از
سپاهیان عمر با این پیشداوری وادر صحنه شدند.
 .4پرخاشگری و رفتارهای خشــنونتآمیز که با هدف آسیبرســاندن
دیگران اتفاق میافتد که خود هفت هشت عامل دارد.
 .5اطاعت از مراجع قدرت (این مورد محل بحث و تمرکز ماســت) اینکه
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گزارش
چگونه انسانها حتی به قیمت و بهای اینکه به بیگناهی آسیب برسانند،
از مرجع قدرت پیروی میکنند .چرا حوادث خشونتآمیز کربال در نتیجه
اطاعت از مراجع قدرت اتفاق میافتد؟ آیا این افراد ،افراد معمولی بودند؟ آیا
مسلمانان عادی بودند یا کافر حربی؟
ســؤال اصلی این اســت :اگر مرجع قدرتی از شــما بخواهد به فرد غریبۀ
بیگناهی آسیب بزنید چه میکنید؟ بنده با شواهد و بحثهایم میگویم 65
درصد افراد این کار را میکنند .بنابراین نگاه ما به عاشورا سطحی نخواهد
بود .بسیاری از افراد حادثه کربال با یکدیگر ارتباط دوستی داشتند.
موارد متعددی که در تاریخ طبری ذکر شده و بسیاری از جنایات این واقعه،
به دلیل اطاعت از اصحاب قدرت است .این بحث روانشناسانه است و این
ویژگی در برخی وجود داشته اســت .مواردی چون کشتن مسلم ،جنگ و
قتال با کسانی که به عنوان مهمان دعوت شــده بودند ،تشنگی زن و بچه،
مثله کردن ،تاختن اسبها با نعل تازه بر روی جسدها و...
نکته بعدی اینکه اینگونه موارد اختصاص به آن زمان ندارد .در زمان حاضر
نيز بســیاری جنایات وجود دارد ،براي مثال زندان ابوغریب در بسیاری از
کتابهای روانشناسی به عنوان فکت در حال بررسی است.
دو دانشمند به نامهای میلگرام و زیمباردو در ســالهای  1963تا 1974
آزمایشهایی برای کشف عواملی که در انسانها برای اطاعت از مافوق تأثیر
داشته است ،انجام دادهاند.
این افراد در تحلیل و بررسی اطاعت از مافوق به شش عامل میرسند:
 .1هنجار اجتماعی؛ که باید از فرمانهــای فرد صاحبقدرت تبعیت کرد،
کمااینکه گفته میشود :المأمور معذور .بنابراین درس عاشورا اصالح این
هنجار اجتماعی است.
 .2افزایش تدریجی وظیفه؛
و توالــی دامگســتری.
ایــن مطلــب ابتــدا از
مســئولیتهای جزئــی
شروع میشود و انسان به
این مسئله عادت میکند.
 .3محذور اخالقی قرارداد
ضمنی برای همــکاری؛
شخص احســاس میکند
نســبت بــه مافــوق یک
تعهدی دارد.
 .4ضربهگیرهــا؛ هــر چه
فاصله بیشتر شود ،ميزان
اطالعات ضربهزنندگان بيشتر ميشــود .براي مثال بسیاری از افرادی که
در بمباران شیمیایی دست داشــتهاند گفتهاند که نمیدانستند چه اتفاق
فجیعی میافتد و آنها صرفاً از دور يك دکم ه و شاسی را میزدند.
 .5نظارت مافوق؛ حضور یا نظارت مداوم مؤثر است .بنابراین هر چه نظارت
کمتر باشد میزان اطالعت کمتر میشود.
 .6عالئم و یونیفورمهایی که به فرد یک موقعیــت میدهد؛ افراد وقتی این
عالئم را میبینند احساس میکنند باید اطاعت کنند.
 .7قدرت و ایدئولوژی مسلط؛ معموالً از ســوی افرادی که اطاعتپذیر یک
ایدئولوژی مسلط داشتند .این میتواند علم یا هر چیز دیگری باشد.
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در حقیقت
عاشورا
موقعیتی است
کام ً
ال اجتماعی
که عوامل
محیطی و
اجتماعی آن
قابل بررسی
است .پس مراد
از بحث ،ماهیت
عاشورا و علل
برخی حوادث
عاشورا در آن
جریان است

نکته

سوگواری و
زیربنای فقهی آن
حجتاالسالم عباس کوثری
پژوهشکدهفرهنگومعارفقرآنکریم

یکی از نکات مهمی که پیرامون حادثه عظیم عاشورا
میتوان نوشت ،این اســت که عزادارى و سوگوارى
براى خاندان رســالت از ابعاد و منظرهاى مختلفى
بررسى شده اســت؛ گروهى با نگاهى عرفانى آن را
بررســى كرده و بر نقش عظيم و خ ّ
الق آن در سير
عدهاى ديگر با
و سلوك نفسانى تأكيد داشــتهاندّ ،
تحليلى اجتماعى به تبيين جایگاه آن در رويارويى
حق و باطل و پيدايش نهضتهاى اسالمى پرداخته
اند و تعداد ديگرى عزادارى را مواسات و همراهى با
خاندان رســالت در غم و اندوه آنان و از سويى ديگر،
قدردانى از ايثار و فداكارى اهل بيت(عليهم السالم)
در اقامه ارزشهاى الهى و انســانى دانســتهاند ،لذا
عزادارى جلوهاى اخالقى يافته و در شــمار مفاهيم
اخالقى از آن بحث شده است.
پيشــينه تاريخى و جایگاه واالى عزادارى در ميان
اولياى الهى و پيامبــران ،بُعد ديگرى اســت كه با
اســتناد به منابع روايى ،ديدگاه ديگرى را به وجود
آورده است.
ايــن در حالى اســت كه مبانــى روانشــناختى و
روانشناسى آن از نظرها دور نمانده است.
ا ّما زيربناى اساســى موضوع عزادارى ،برخوردارى
از جایگاه متقن و مســتند فقهى است و اين جایگاه
مبناى گســترش آن در ميان مســلمانان ـ به ويژه
شيعيان اهل بيت(عليهم الســام) ـ بوده است .اگر
محققان و پژوهشــگران بتوانند در این عرصه ورود
کرده و تحقیــق کنند ،جای کار بســیاری دارد که
میبایست بدان توجه شود .
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اندیشه

کتابعاشورا
مروری بر مقاتل مشهور
رحمت واسعه
رسانهشیعه
فهم گستره عاشورا

گزارشیازگزارشهای
واقعه عاشورا
مروری بر برخی از
مقاتل مشهور امام حسین(ع)
مهدی بوشهریان
در تاریخ اسالم ،سنت مقتل نویســی؛ یعنی گزارش حوادث و وقایعی که
به مرگ و کشتهشدن یک شــخص یا گروه و چگونگی کشتهشدن آنها
منجر شده است ،جایگاه گستردهای دارد و از موضوعاتی است که بیشترین
توجه تاریخنگاران و محدثان را به خود جلب کرده اســت .برخی از مقاتلی
که درباره امام حسین(ع) نوشتهشدهاند ،امروزه در دسترس نيستند .این
کتابها مفقود شدهاند .در این نوشتار در خصوص مقاتل امام حسین(ع)،
به مقاتلی اشاره میشود که امروزه در دست هستند.
 .1مقتل « ابیمخنف»
در اینکه نخستین مقتل حســینی ،یعنی اولین گزارش
جامع از زمینههــا و نفس حادثه کربــا ،از آن ابومخنف
لوطبنیحییبنسعید بنمخنف ازدی غامدی (م۱۵۷
ه.ق) اســت ،تقریباً اختالفی میان رجالنویسان به چشم
نمیخورد .از مقتــل ابیمخنف نیز جــز در تاریخ االمم
و الملوک محمدبــن جریر طبــری (م۳۱۰ه.ق) ،یعنی
بزرگترین مورخ ایرانی تاریخ اســام ،نمیتوان نشانی
یافت .طبری در مجموع ،در جلد پنجــم تاریخ خویش  ۱۲۵روایت درباره
تاریخ کربال گزارش کرده که از این تعداد ۱۰۰ ،روایت را بهصورت مستقیم
و البته با واسطههایی از ابیمخنف نقل کرده است.
.2مقاتلالطالبیين
نویسنده کتاب ،ابوالفرج ،در سال  ۲۸۴هـ.ق برابر با سال
 ۸۹۷میالدی در اصفهان زاده شــد و از ایــنرو ابوالفرج
اصفهانی لقب گرفت .کتاب مقاتلالطالبیین کتابی است
که ابوالفرج در آن به ذکر تمام شــهداي آل عبدالمطلب
از ابتدا تا سال  ۳۱۳هـ .ق ،یعنی ســالی که کتاب در آن
46

تألیف شده پرداخته اســت .ابوالفرج معیار جالبتوجهی برای تعریف واژه
شهید ارائه کرده است .در نظر او شهید ،فراتر از کشتهشده در جنگ است و
کسیکه در حالت صلح نیز مسموم شده شهید است؛ یا آنکه در زندان به
حیلت یا به فرتوتی و بیماری کشتهشــده و نیز آنکه در اثناي فرار از دست
سلطان هالک شده اســت .تمام این امور همانگونه که ابوالفرج در مقدمه
کتاب بیان کرده ،از مصادیق مفهوم شهید به شمار میرود .ابوالفرج تصویر
ل بوطالب ارائه کرده و
شگفتانگیزی را از رشــادتها و جنگآوریهای آ 
ضمن همدردی ،احساس احترام شــدید خود را نثار ایشان کرده است .او
در شهادت آلهاشم جز مجد و بزرگواری و اصرار بر یاور صالح چیز دیگری
را دخیل نمیداند .ایشان را بر سبیل حق میداند و امویان را با آنکه خود به
ایشان منتسب است و به این انتساب نیز معترف است بر باطل .اولین شهید
آل بوطالب ،جعفربنابوطالب و آخرین ایشان به نقل ابوالفرج ،عبدالرحمان
بن محمد است که بنی سلیم او را در جنگل کشتند.
 .3تاریخ دمشق
ابوالقاسم دمشقی شافعی ،صاحب تاریخ دمشق ،در آغاز ماه محرم سال ۴۹۹
متولد شد .چنانکه از نام کتاب هویداست ،کتاب معجمی است فراخدامن
درباره تاریخ دمشق ،یعنی شهر زادگاه مصنف کتاب.
این کتاب را که مختصر تاریخ دمشــق نام دارد ،احمــد راتب حمدویش و
محمد ناجی الحمر به ســال  ۱۴۰۵در قاهره و توسط انتشارات دارالفکر به
همراه تحقیق و تصحیح عرضه کردهانــد .در خود کتاب
تاریخ دمشق ابنعساکر ،چیزی در حدود  ۴۰۰روایت به
بررسی تاریخ عاشورا و مقتلالحسین پرداختهاند؛ هرچند
تا سال  ۱۴۱۵هـ.ق این  ۴۰۰حدیث هرگز بهصورت مجزا
و تحت عنوان مقتلالحسین یا چیزی شبیه به آن منتشر
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ی جاللی ،مجموعه
نشده بود .در این سال فاضل گرانقدر ،محمدرضا حسین 
السالم) :سماته و سیره»
این  ۴۰۰حدیث را تحت عنوان «الحســین(علیه ّ
یعنی سیره و سیمای امام حسین(ع) بهصورت مجزا فراهم آورد.
.4الخصائصالحسینیه
نویســنده کتاب الخصائص الحسینیه ،آیتاهلل حاجشیخ
جعفر شوشــتری اســت .ایشــان خصائص را در بستر
مصیبتخوانی ارائه و این امــر یعنی مصیبتخوانی را به
نحوی برگزار میکرده که حاوی تأثیر فراوانی بر مخاطبان
بوده است .در ابتدای کتاب ،شیخ ،خویش و مؤمنان را به
پرهیزگاری و مرگاندیشــی که البته وجه غالب اندیشه
خود او نیز بوده است ،خوانده و ســپس راههای رهایی از نفس و شیطان و
دنیادوستی را برشمرده اســت .این طرق که در ایمان و عمل صالح مختصر
است ،در نظر ایشان به نحوی با مصیبت اباعبداهلل مرتبط میشود.
ماتمزدگی به هنگام رســیدن محرم و مرگاندیشــی در وجه مثبت آن،
در نظر شــیخ زمینه ایمان و در نتیجه عمل صالح را به نحو مناســبتری
فراهم مــیآورد « .الخصائص الحســینیه» را صادق حســنزاده با عنوان
السالم) اینگونه بود» به فارسی برگردانده است.
«امامحسین(علیه ّ
 .5یوم الطف
«یوم الطف ،مقتلاالمام ابیعبداهللالحسینالشــهید»
این مقتل را فاضل گرانقــدر ،هادی نجفی فراهم آورده
ن مقتل را باید از
و مربوط است به ســال  ۱۴۱۳هـ.ق .ای 
مقاتل متأخــری ب ه شــمار آورد که از حســن تألیف و
گردآوری نیکو برخوردار است .مقتلنویس تالش کرده
تا از تمام مقاتل که در دسترس داشــته و البته گستره
وسیعی از مقاتل و کتب تاریخ عمومی را دربرگرفته است ،به نحو مناسبي
در تبیین موضوع مورد بحث استفاده کند .کتاب در پنج فصل و یک خاتمه
سامان یافته است.
 .6االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد
نویســنده کتاب محمد بــن محمد بــن نعمان بن
عبدالســام ،معروف به ابن معلم و شــیخ مفید ،در
۱۱ذیقعده ســال  ۳۳۶یا ۳۳۸هجری بــه دنیا آمد.
«االرشاد» به شــرح حال ائمه دوازدهگانه اختصاص
یافته اســت و میتــوان آن را در زمــره قدیمیترین
کتابهای امامشناســی و در ردیف کتــاب «الحجه
الکافی» شیخ محمدبن یعقوب کلینی (م۳۲۹ه.ق) به شمارآورد.
الســام)
(علیه
باب نخســت این کتاب به شــرح حــال امیرمؤمنان
ّ
اختصاص دارد و بیشــترین حجم کتاب را نیز در بر دارد .باب ســوم به
السالم) و شرح ماجرای کربال و شهدای آن اختصاص
امام حسین(علیه ّ
دارد .به واقع میتوان باب سوم االرشــاد را مقتل حسین و اصحابش به
شمار آورد .شیوه شــیخ در کتاب ،نقل مستند و مسند حوادث نیست و
کتاب به گونهای منســجم و بدون نقل اســناد روایات بیان شده است.
هرچند در برخی روایات شیخ به ذکر اســناد پرداخته است .در بیشتر
این موارد ،راویان شــیخ را اســتادان خود او مثل شیخ صدوق و محمد
ثانی و علمای همــرده او مثل ابوالقاســم جعفربن محمــد بن قولویه
تشکیل میدهند.

 .7نفسالمهموم
آن مرحوم حاجشــیخ عباس قمی (-۱۳۵۹
این مقتل از ِ
 ۱۲۹۴هـ .ق) است .شیخ عباس قمی از شاگردان محدث
نوری و در زمره علمای خبیر به اخبــار و البته با گرایش
اخباری ب ه شمار میرود .نفسالمهموم در پنج باب و یک
خاتمه سامان یافته است .فصل نخست به برخی کرامات و
ویژگیهای امام میپردازد؛ این فصل ،بسیار مختصر است.
فصل دوم که مفصلترین بخش کتاب است ،به مقدمات جنگ و خود جنگ
پرداخته است .فصل سوم به نحوه سیر کاروان اسرا به شام و احتجاجات امام
سجاد(ع) با اهل شام اختصاص دارد .فصل چهارم به بیان عزاداری مخلوقات
بر حضرت میپردازد .فصل پنجم در ذکر فرزندان حســین(ع) ،زوجات آن
حضرت و فضل زیارت قبر شریف ایشان است؛ ستم خلفا بر قبر شریف ایشان
از دیگر بخشهای این فصل است .خاتمه کتاب نیز به شرح قیام توابین در
سال  ۶۵میپردازد که ســلیمانبن صرد خزاعی و برخی دیگر از کوفیان آن
را پدید آوردند .قیام مختار و انتقامگیری او از قاتالن شهدای کربال و از جمله
عمر سعد و عبیداهللبن زیاد ،آخرین بخش کتاب است.
 .8مقتل ُمقرم
نویســنده این مقتل ،ســید عبدالرزاق موســوی مقرم
( ۱۳۱۶ -۱۳۹۱هـــ .ق) اســت .او از علمــای معاصــر
عراق بهشــمار میرود که عمر علمی خــود را در نجف
سپری کرده است .نویســنده در این کتاب ،بهخصوص
مقتلالحسین(ع) ،سعی کرده تا با توجه به مقاتل متعدد
و گوناگون و نیز کتابهــای تاریخی و حتی رجالی چون
رجال شیخ طوســی که در آن به تعداد بسیاری از شــهدای کربال و یاران
امامحسین(ع) اشاره شــده اســت و جمعبندی دادههای بهدست آمده و
تحلیل آنها ،به نتیجهگیری مناسبی دست یابد .انتقاد شدید نویسنده از
مقتلنویســانی چون ابوالفرج اصفهانی و محمدبن جریر طبری شاید تنها
در همین زمینه ،یعنی تحلیل دادههای آنها و انطباقسنجی آن با باورهای
خود ،قابل توجیه باشد.
 .9لُهوف
کتاب «لُهوف» کــه « َملهوف علی َقتلــی ُ
الطفوف» هم
گفته شــده ،یکی از منابع مهم و کهن واقعه عاشــورا و
تاریخ زندگانی حسین(ع) ،امام ســوم شیعیان ،نوشته
ابوالقاسم رضیالدین علی بن موسی ،معروف به سید بن
طاووس است .این کتاب برای مسافرتها و هنگام زیارت
بر اختصار نوشته شــده و به همین خاطر ،سلسله اسناد
روایات حذف شده و تنها آخرین راوی یا کتاب مرجعی که روایت از آن نقل
شده آمدهاست .سیدبن طاووس در صفحه  ۱۱کتاب ،انگیزه خود را چنین
بیان میکند« :از مهمترین مسائلی که باعث شد دست به تألیف این کتاب
بزنم آن اســت که پس از تألیف کتاب «مصباح الزائر» و «جناح المسافر»،
دیدم اين كتابها شامل معرفی بهترین مکانهای زیارتی و بهترین زیارات
موجود برای آنهاست و کســی که این کتاب را همراه داشته باشد ،نیاز به
هیچ کتاب زیارتی دیگری ندارد؛ من که دوست داشتم چیزی همراه آن کنم
که زائر ابا عبداهلل علیهالسالم هم نیاز به همراه داشتن کتاب مقتل دیگری
نداشته باشد ،این کتاب را ضمیمه مصباح قرار دادم».
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کتاب«لُهوف»
که « َملهوف علی
َقتلی ُ
الطفوف»
هم گفته شده،
یکی از منابع
مهم و کهن
واقعه عاشورا و
تاریخزندگانی
حسین(ع)،
امام سوم
شیعیان،نوشته
ابوالقاسم
رضیالدین
علی بن موسی،
معروف به سید
بن طاووس
است.
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پیوسته و حتی در روز عاشورا بر آن حضرت عرضه میشد که یا نصر و پیروزی
را انتخاب کنند یا لقاء اهلل و معاهده و پیمانی را که با خدا بســته است؛ اما امام
حسین علیهالسالم با اختیار خود ،آن مقامات عالیه را انتخاب کردند

یادداشت

اباعبداهلل مظهر رحمت واسعه خدا هستند ،چه
میدانیم؟ ما قســمش میدهیم که این کار را
نکند».

رحمتواسعه

بیان خصایص رحمت واسعۀ خدا ،حضرت سیدالشهدا
در اشارات فقیه عارف محمدتقی بهجت (ره)
سید جواد میرخلیلی
کتــاب «رحمت واســعه» اشــارات و مواعظ
مرحــوم آیــتاهلل بهجــت در بــاب حضرت
سیدالشهدا(ع) اســت .مرکز تنظیم و نشر آثار
حضرت آیتاهللالعظمی بهجت (قدسسره) با
در نظر گرفتن اهمیت ویژه این موضوع ،کتابی
با محوریت موضوع حضرت اباعبداهللالحسین
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علیه السالم

علیهالسالم و واقعه عظیم عاشــورا ،برگرفته از
گفتار و ســیره آن عالم عارف منتشر کرد .این
کتاب ،بــا پشتسرگذاشــتن مراحل مختلف
محتوایــی و کتابآرایی ،گــردآوری ،تنظیم و
منتشر شده است.
«رحمت واسعه» بیان خصایص رحمت واسعه
خدا؛ حضرت سیدالشهدا(ع) است .در حقیقت،
عنوان این کتاب برگرفته از صفحه  ۲۰۱کتاب
است؛ در پشت جلد کتاب دلیل انتخاب این نام

روشن و مشخص شده است .عنوان این کتاب،
ســخنی اســت که از مرحوم فاضــل دربندی
صاحب کتاب «اسرار الشهاده» نقل شده است:
«میگوینــد :مرحــوم دربندی بــا آن فضلش
در باالی ســر حرم سیدالشــهدا فریاد میزد یا
حســین به حق مادرت حضرت زهرا سالماهلل
علیها شمر را شــفاعت نکن و سه دفعه بلند این
جمله را میگفت؛ به او گفتند آیا شفاعت شمر
ممکن است؟ گفت :چرا ممکن نیست؟ حضرت
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فلسفهنگارشکتاب
ویرایش دوم کتــاب رحمت واســعه در چاپ
پنجم که از سوی مرکز تنظیم و نشر آثار آیتاهلل
العظمی بهجت(ره) منتشــر شــده ،در آغاز با
بیان اینکه حضرت سیدالشــهدا علیهالسالم
با اختیار خودش ،آنهمه مصائب ،شــهادت و
اســارت اهل و عیال خود را تحمل نمود؛ علت
آن را این مطلب میداند که پیوســته و حتی در
روز عاشورا بر آن حضرت عرضه میشد که یا نصر
و پیروزی را انتخاب کنند یا لقاء اهلل و معاهده و
پیمانی را که با خدا بسته است؛ اما امام حسین
علیهالســام با اختیار خود ،آن مقامات عالیه را
انتخابکردند.
ناشر کتاب با تبیین چرایی پرداختن به موضوع
ادامه میدهد که عظمت واقعه عاشورا و نمایش
الهی اهل بیت علیهمالســام
بینظیر فضایل ِ
در برابر دشــمنان خدا و رســول او باعث شد تا
این رویــداد عظیم از جهات مختلــف ،از دیگر
رویدادهای بزرگ عالم متمایز شــود؛ مصیبتی
که پیش از وقــوع آن ،مالئکه الهی ،انبیا و اوصیا
علیهمالســام در سوگ آن نشســتند و بعد از
وقوع آن نیز ائمه هدی علیهمالسالم به ذکر این
مصیبت عظمی پرداختند و مجالــس عزا بر پا
نمودند؛ مصیبتی که دیدههای امام عصر (عج)
را خونبار کرد.
از اینجا کتــاب وارد بحث اصلی چرایی شــده
و بر این باور اســت که پیروان مکتب اهل بیت
علیهمالسالم نیز در طول ســدههای گذشته،
همواره به امامــان خویش اقتــدا کردهاند و به
مناســبتهای مختلف به بیان عظمت مقام و
مصائب سیدالشهدا علیهالســام و یاران باوفا و
اهل بیتش همت گماشــته و در راه اعتالی این
امر ،فداکاریها نمودهاند .در تمــام این مدت،
عالمان پرهیزکار شیعه ،پیشــتازان این عرصه
بودهاند و عموم مشتاقان اهل بیت علیهمالسالم
دنبال روی آنها .در این میان ،این عشق و ارادت
و دلدادگی و توجه به برپایی این شــعار بزرگ
دینی ،در مرجع معظــم تقلید حضرت آیتاهلل
العظمی بهجــت(ره) نمود بارزی داشــت .این
موضوع در شخصیت آن مرجع بزرگ ،در دو بَعد
تجلی و ظهور یافته بود :اول ،سیره و روش و دوم،

گفتار و بیان ایشــان .در حقیقت ،کتاب رحمت
واسعه با تکیه بر همین دو بَعد گردآوری شده تا
گامی در همان مسیری باشد که آغازگرش انبیا
و اوصیای الهی بودهاند.
ساختارکتاب
با توجه به آنچه در فلســفه و چرایی نگارش این
کتاب بدان اشاره شد ،کتاب حاضر در سه بخش
تنظیم شده است:
الف) روایتی کوتــاه از ســیره و روش آن عالم
ربانی :در این بخش به شرحی گذرا از دلدادگی
و سرسپردگی آن عالم عارف به ساحت مقدس
معصومین و اباعبداهلل الحســین علیهمالسالم
پرداخته شده اســت .بدون تردید نگارش سیره
آیتاهلل العظمی بهجت(ره) نیازمند تالشهای
بسیار و با دشواریها و پیچیدگیهای متعددی
مواجه است؛ زیرا احاطه به ابعاد گوناگون زندگی
فردی که در علم و عمل کمتــر همانندی دارد
برای هر کســی میسور نیســت .با این حال در
این بخش تالش شده تا هر چند اندک ،از سیره
حســینی حضرت آیتاهلل بهجت روایت شود.
گردآورندگان این کتاب با بررسی مصاحبههای
مختلف با اطرافیان این مرجع معظم تقلید که
پیشتر در این مؤسسه ضبط و بایگانی شده بوده
و نیز مصاحبههای جدیدی کــه به طور خاص
برای کتاب رحمت واسعه انجام دادند ،چکیدهای
از سیره حسینی مرحوم بهجت را در این بخش
به مخاطب عرضه کردهاند.
ب) گزیدهای از بیانات حضرت آیتاهلل العظمی

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 14مهر 1395

بهجت(قدس ســره) :این بخش که قســمت
عمده کتاب را تشــکیل میدهــد ،در  ۹فصل
گردآوری شــده اســت .توضیح آنکه بیانات
ایشان دربرگیرنده دو بخش شفاهی و مکتوب
اســت .گردآورندگان کتاب برای دسترســی
به فرمودههای شــفاهی از دو منبع اساســی؛
صوتهــا و تصاویر دروس خــارج و دیدارهای
معظم له که در بایگانی مرکز تنظیم و نشر آثار
ایشان نگهداری میشود و یادداشتهایی که از
شــاگردان و اطرافیان حضرت آیتاهلل العظمی
بهجت(ره) از کالسهای درس باقی مانده بهره
گرفتهاند .دو نکتهای که در این بخش مشــهود
است اینکه اوالً ،بیشت ِر صوتهای استفادهشده
در این کتــاب ،برگرفته از درس خارج ایشــان
اســت که مخاطب آنها علما و طالب سطوح
عالی حوزه بودهاند؛ بنابراین اصطالحات علمی
و تخصصی حوزوی بســیاری در این فرمودهها
وجود دارد .ثانیــاً ،مختصرگویی و گزیدهگویی
مرحوم بهجت است.
ج) پرسشها و پاسخها :در این بخش ،گزیدهای
از پرســشها و پاســخهایی از حضرت آیتاهلل
بهجت(قدس ســره) جمعآوری شــده است.
علیرغم اینکه این بخــش نیز همچون بخش
پیشــین ـ یعنی بخش دوم کتاب ـ دربرگیرنده
بیانات معظم له اســت ،اما بنابر مالحظاتی که
گردآوندگان کتاب داشتهاند ،از بخش دوم جدا
شده و عمدتاً از کتاب اســتفتائات ایشان و نیز
سؤاالت حضوری که در پایان کالسها از ایشان
پرسیده شده بوده ،استفاده شده است.

این عشق و
ارادت و دلدادگی
و توجه به
برپاییاین
شعائربزرگ
دینی ،در مرجع
معظمتقلید
حضرت آیت اهلل
العظمیبهجت
(ره)
نمود بارزی
داشت
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نگاه
كرد و قشرهاى ستمديده و حقطلبى را كه مهمترين عناصر تح ّول بودند،
به گرد خود جمع نمود ،در اين موقع مخالفــان اين نهضت اصالحى كه در
رأس آنها ثروتمندان بتپرست و رباخوار م ّكه بودند ،صفوف خود را فشرده
ســاخته ،براى خاموش كردن اين ندا ،تمام نيروى خود را به كار گرفتند و
ضد اسالمى در دست «حزب اموى» و سرپرست آنها
ابتكار اين تالشهاى ّ
ن بود .ولى در پايان كار ،در برابر عظمت و نفوذ خيرهكننده اسالم به
ابوسفيا 
ن
زانو درآمده ،سازمانشان به كلّى از هم پاشيد .بديهى است اين از هم پاشيد 
ن و نابودى آنها نبود ،بلكه نقطه عطفى در زندگى
به معناى ريشهكن شد 
ضد اسالمى صريح و آشكار خود
اليتهاى ّ
آنها محسوب مىشد ،يعنى ف ّع ّ
اليتهاى پشت پرده و تدريجى ـ كه برنامه هر دشمن لجوج ،ضعيف
را به ف ّع ّ
ت خوردهاى است ـ تبديل کرده و در انتظار فرصت بودند».
و شكس 

فلسفه شهادت

نگاهی به کتاب فلسفه شهادت اثر آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

آیتاهلل مکارم شیرازی در کتاب «فلسفه شــهادت» با طرح این سؤال که:
«اهميت تاريخ
«چرا حسين عليهالسالم فراموش نمىشود؟» ،مینویسد:
ّ
زندگى امام حسين(ع) كه به صورت يكى از شــورانگيزترين حماسههاى
تاريخ بشريّت درآمده ،نهتنها از اين نظر اســت ك ه همهساله نيرومندترين
امواج احساسات ميليونها انسان را در اطراف خود بر مىانگيزد و مراسمى
پرشورتر از هر مراسم ديگر به وجود مىآورد ،بلكه اهمیت آن بيشتر از اين
محركى جز عواطف پاكدينى ،انسانى و مردمى
جهت است كه :هيچگونه ّ
ندارد و اين تظاهرات پرشــكوه كه به خاطر بزرگداشت اين حادثه تاريخى
فعاليتهاى تبليغاتى نيست و از
انجام مىگيرد ،نيازمند هيچ ّ
مقدمهچينى و ّ
اين جهت در نوع خود بىنظير است».
این مرجع تقلید به طرح چند ســؤال اساســی میپردازد که به خصوص
در ذهن متفکران غیر مسلمان باقی مانده اســت« :اغلب ما اين حقيقت را
مىدانيم ،ولى نكتهاى كه براى بسيارى (بهخصوص متف ّكران غير اسالمى)
معمايى در نظر آنها باقى
هنوز بهدرستى روشن نشده و همچنان به صورت ّ
مانده اين اســت كه :چرا اينقدر به اين حادثه تاريخى كه از نظر «كميت و
كيفيت» مشابه فراوان دارد ،اهمیت داده مىشود؟ چرا مراسم بزرگداشت
اين خاطره هر سال پرشكوهتر و پرهيجانتر از سال پيش ،برگزار مىگردد؟
چرا امروز كه از «حزب اموى» و دار و دســته آنها اثرى نيست و قهرمانان
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اين حادثه مىبايست فراموش شده باشند ،حادثه كربال رنگ ابديت به خود
گرفته است؟!»
او این موضوع را چنین تبیین میکند« :پاسخ اين سؤال را بايد در البهالى
انگيزههاى اصلى اين انقالب جستجو كرد ،ما تص ّور مىكنيم تجزيه و تحليل
ن پيچيده و
اين مسئله براى كسانى كه از تاريخ اســام آگاهى دارند چندا 
مشكل نيست .به عبارت روشنتر حادثه خونين كربال نمودارى از جنگ دو
رقيب سياسى بر سر بهدست آوردن كرسى زمامدارى يا امالك و سرزمينها
صورت نگرفته .همچنين اين حادثه از انفجار كينههاى دو طايفه متخاصم
كه بر سر امتيازات قبيلهاى در مىگيرد ،سرچشمه نگرفته است...
 ...اين حادثه در واقع ،صحنه روشــنى از مبارزه دو مكتب فردى و عقيدهاى
ت كه آتش فروزان آن ،در طول تاريخ پرماجراى بشــريّت ،از دورترين
اســ 
زمانها تا امروز ،هرگز خاموش نشده اســت ،اين مبارزه ،ادامه مبارزه تمام
پيامبران و مردان اصالحطلب جهان ،و به تعبير ديگر ادامه جنگهاى «بدر
و احزاب» بود».
مکارم شــیرازی در بخشــی از کتاب به وقایع زمان حضرت رســول(ص)
اشاره میکند« :همه مىدانيم هنگامى كه پيامبر اسالم صلىاهلل عليه و آله
به عنوان رهبر يك انقالب فكرى و اجتماعى ،براى نجات بشــريّت از انواع
بتپرستى و خرافات ،و آزادى انســانها از چنگال جهل و بيدادگرى قيام
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آیتاهلل مکارم شــیرازی ،نفوذ امویان در دســتگاه رهبری جامعه اسالمی
را زمینهســاز انحراف در دورههای مختلف میدانــد و در این کتاب به آن
«بنىامي ه پس از رحلت پيامبر صلىاهلل عليــه و آله براى
پرداخته اســت:
ّ
ايجاد يك جنبش ارتجاعى و سوق مردم به دوران قبل از اسالم ،كوشيدند
كه در دستگاه رهبرى اسالمى نفوذ پيدا كنند ،و هر قدر مسلمانان از زمان
پيامبر صلىاهلل عليه و آله دورتر مىافتادند ،زمينه را مساعدتر مىديدند .به
بنىاميه بر اثر علل
ت كه به دست غير
جاهلي 
خصوص پارهاى از س ّنتهاى
ّ
ّ
گوناگونى احيا گرديد ،زمينه را براى يك قيام جاهلى آماده ساخت؛
 .1مسئل ه نژادپرســتى كه اسالم ّ
خط قرمز روى آن كشــيده بود دوباره به
دست بعضى از خلفا زنده شــد و نژاد «عرب» برترى
خاصى بر «موالى» (غير عرب) يافتند.
ّ
ن كه با روح اسالم به هيچوجه
 .2تبعيضهاى گوناگو 
سازگار نبود ،آشكار شــد و «بيتالمال» كه در زمان
پيامبر صلىاهلل عليه و آله به طور مســاوى در ميان
مسلمانان تقسيم مىشــد ،به صورت ديگرى درآمد
عدهاى داده شد و امتيازات
و امتيازات بىموردى به ّ
طبقاتى بار ديگر احيا گرديد.
ت كه در زمــان پيامبر صلىاهلل
 .3پســتها و مقاما 
عليه و آله بر اســاس لياقت و ارزش علمى ،اخالقى و
معنوى به افراد داده مىشد ،به صورت قوم و خويش
بازى درآمد و در ميان اقوام و بستگان بعضى از خلفا
تقسيمشد.
مقارن هميــن اوضاع و احــوال ،فرزند ابوســفيان،
«معاويه» به دستگاه حكومت اسالمى راه يافت و به
حساسترين مناطق اسالم (شام)
زمامدارى يكى از ّ
جاهليت ،زمينه را براى قبضه
احزاب
باقيمانده
دستيارى
رسيد و از اينجا با
ّ
ت هموار ساخت .اين
جاهلي 
هاى
ت
ن
س
همه
احياى
و
م

اسال
كردن حكومت
ّ
ّ
موج به قدرى شــديد بود ك ه پاك مردى مانند علــى(ع) را در تمام دوران
ضد اسالمى به قدرى
خالفت نيز به خود مشغول ساخت .قيافه اين جنبش ّ
آشكار بود كه رهبران آن نيز نمىتوانستند آن را مكتوم دارند».
نویســنده کتاب در تبیین این موضوع به جمالتی اســتناد میکند« :اگر
بنىاميه
ن در آن جمله عجيب تاريخى خود هنگام انتقال خالفت به
ابوسفيا 
ّ
بنىاميه! بكوشــيد و گوى
اى
«هان
مىگويد:
تمام
وقاحت
با
بنىمروان
و
ّ

زمامدارى را از ميدان برباييد (و به يكديگر پاس دهيد)؛ سوگند به آنچه من
محمد يك
به آن سوگند ياد مىكنم بهشت و دوزخى در كار نيست! (و قيام ّ
جنبش سياسى بوده است)»؛
و يا اگر معاويه هنگام تسلّط بر عراق در خطبه خود در كوفه مىگويد« :من
براى اين نيامدهام كه شــما نماز بخوانيد و روزه بگيريد ،من آمدهام بر شما
حکومت كنم؛ هركس با من مخالفت ورزد او را نابود خواهم كرد!»...
و اگر يزيد هنگام مشاهده سرهاى آزادمردانى كه در كربال شربت شهادت
نوشيدند ،مىگويد «:اى كاش نياكان من كه در ميدان بدر كشته شدند ،در
اينجا بودند و منظره انتقام گرفتن مرا از بنىهاشم مشاهده مىكردند »!...
ضد اسالمى»
ماهيت اين جنبش «ارتجاعى و ّ
همه اينها شواهد گويايى بر ّ
بود و هر قدر پيشتر مىرفت ،بىپردهتر و حادتر مىشد.
این مرجع تقلید در ادامه با طرح سؤاالتی مهم ذهن خواننده را در خصوص
تصمیم امام حسین(ع) به چالش میکشد« :آيا امام حسين(ع) در برابر اين
خطر بزرگ كه اسالم عزيز را تهديد مىكرد و در زمان «يزيد» به اوج خود
رسيده بود ،مىتوانست ســكوت كند و خاموش بنشيند؟ آيا خدا و پيامبر
و دامنهاى پاكى كه او را پرورش داده بودند ،مىپســنديدند؟ آيا او نبايد با
يك فداكارى فوقالعاده و از خودگذشــتگى مطلق ،سكوت مرگبارى را كه
ن نهضت
بر جامعه اسالمى سايه افكنده بود ،درهم شكسته و قيافه شوم اي 
«بنىاميه» آشكار ساخته و با خون
جاهلى را از پشــت پردههاى تبليغاتى
ّ
پاك خود ،سطور درخشانى بر پيشانى تاريخ اسالم بنويسد كه براى آينده،
حماسهاى جاويد و پرشور باشد؟»
و در ادامه اینگونه پاســخ میدهد« :آرى حسين(ع)
اين كار را كرد و رسالت بزرگ و تاريخى خود را در برابر
اسالم انجام داد و مسير تاريخ اســام را عوض نمود .او
ضد اســامى حزب اموى را در هم كوبيد و
توطئههاى ّ
آخرين تالشهــاى ظالمانه آنها را خنثــى كرد .اين
است چهره حقيقى قيام حسين(ع) و از اينجا روشن
مىشــود كه چرا نــام و تاريخ امام حســين(ع) هرگز
فراموش نمىشــود .او متعلّق به يــك عصر و يك قرن
و يك زمان نبوده ،بلكه او و هدفش جاودانى اســت .او
در راه حقّ و عدالت و آزادگى ،در راه خدا و اســام ،در
راه نجات انسانها و احياى ارزشهاى مردمى ،شربت
شهادت نوشيد؛ آيا اين مفاهيم هيچگاه كهنه و فراموش
مىگردد؟ نه  ...هرگز »!...
استاد مکارم شیرازی ،با پرداختن به اینکه کربال رزمگه
شــیران اســت ،اثر خود را با این فرمایش زیبای امام
حســین(ع) به پایان میبرند کهَ « :ق َ
ال ْالِ َما ُم ال ْ ُح َس ْي ِن
عليه السالم :إِن ّى ل َ ْم أَخْ ُر ْج أَشِ راًَ ،و َل بَطِ راًَ ،و َل ُمفْسِ داًَ ،و َل َظال ِماًَ ،و إِن ََّما خَ َر ْج ُت
ُ َ
ُ
عروفِ َو أَن ْهى َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِرَ ،و
ل َِطلَ ِ
ــر ب ِال ْ َم ُ
ب ْالِ ْص َل ِح فِي أ َّم ِة َجدِّي ،أري ُِد أ ْن آ ُم َ
َ
َ
َ
لى ب ْ ِن أب ِي َطال ٍِب عليه السالم؛ امام حسين(ع)
ير ب ِسِ َ
أسِ َ
ــير ِة َجدِّي َو أبي َع ِّ
فرمودند :من هرگز به خاطر هوسرانى و خودكامگى ،سرزمين حجاز را ترك
نگفتم ،هدف من از اين نهضت و قيام ،فسادانگيزى و ستمگرى نيست .من
براى سامان دادن به وضع نابسامان مسلمانان قيام نمودم .برنامه من همانند
برنامه پيامبر صلىاهلل عليه و آله و پدرم على(ع) دعوت به سوى حق و مبارزه
با فساد است و در همين مسير پيش مىروم».
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امام حسین (ع)
متع ّلق به يك
عصر و يك قرن
و يك زمان نبوده،
بلكه او و هدفش
جاودانى است.
او در راه حقّ و
عدالت و آزادگى،
در راه خدا و
اسالم ،در راه
نجاتانسانها
و احياى
ارزشهاى
مردمى،شربت
شهادتنوشيد

51

منظر

معرفیکتاب
«عاشوراشناسی؛ پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین(ع)»

فهم گسترۀ عاشورایی

کتاب عاشوراشناسی در حقیقت هدفشناسی قیام امامحسین(ع) است ،و
در پی پاسخ بدین پرسش اســت که هدف ايشان از هجرت به مكه از مدینه
و از آنجا به کوفه چه بود؛ پرهیز از بیعت ،تشــکیل حکومت ،اســتقبال از
شهادت و یا امور دیگر؟
بر پایه این پژوهش ،هفــت نظریه درباره هدف آن حضــرت وجود دارد:
 .1امتناع از بیعت (دفاع) .۲ ،حکومت ـ شــهادت .۳ ،شــهادت عرفانی،
 .۴شهادت تکلیفی .۵ ،شهادت فدیهای .۶ ،شــهادت سیاسی و  .۷تشکیل
حکومت.
بخش نخســت کتاب در پی تبیین و ســنجش این نظریات و تحریر محل
نزاع است .در بخش دوم ،نویســنده عهدهدار اثبات این موضوع شده است
که رفتن امام حســین(ع) به طرف کوفه ،حتی به قصد تشــکیل حکومت،
انتخابی درست بود .بخش ســوم کتاب به دیدگاه اَعالم شیعه دربار ه هدف
امام حسین(ع) ـ که تأیید نظر مختار نویسنده است ـ اختصاص دارد.
از منظر استاد اسفندیاری ،آنچه امروز بیشــتر مورد توجه و محل اختالف
است ،نظریه شهادت سیاسی و تشــکیل حکومت است؛ یعنی بحث در این
است که آیا امام حســین(ع) به قصد شــهادت قیام کرد یا اینکه فقط به
صورت کلی میدانست که به شهادت میرســد و در پی تشکیل حکومت
بود.
52

نویسنده معتقد است تحقیق درباره هدف امام حسین(ع) ،سهل ممتنع
است؛ از آن رو سهل اســت که همگان از خُ ردی ،درباره آن حضرت بسیار
شنید ه و ســالها با اخبار مقتل زیســتهاند ،اما از آن رو مشکل است که
شــنیدن کجا و خواندن کجا و چه بســیار تعارضاتی کــه میان فرهنگ
شــفاهی و فرهنگ کتبی رخ مینمایاند! از این گذشــته ،تحقیق درباره
نهضت امام حســین(ع) به تاریخ تعلق دارد و چنانکه در جای خود ثابت
شده است ،تاریخ از حیث یقین ،قطعی و حتمی نبوده و قابل اعتماد کامل
نیست و لذا در این علم ،چارهای جز توســل به واژههایی چون «ظاهراً»،
«احتماالً»« ،گویا»« ،چنین مینماید» و «بعید نیست» وجود ندارد.
از ســوی دیگر ،تحقیق درباره هدف آن حضرت ،دو چندان مشکل است
زیرا این کار به مثابه تحلیل تاریخ بوده و هــر تحلیلی مبتنی بر توصیف
اســت و اگر خطایی در توصیــف رخ دهد ،الجرم در تحلیــل نیز خطا و
خطاهایی به وجود میآید.
کتاب عاشوراشناســی ،عالوه بر مورد فــوق ،عوامل دیگــری را نیز در
خصوص اهمیت هدفشناســی قیام حســینی ،تبیین میکند .به زعم
نویسنده ،اگر این مسئله را فرض بگیریم که هدفشناسی امام حسین(ع)
در گذشــته موضوعی غامض نبوده ،اکنون بــه موضوعی پیچیده تبدیل
شده اســت؛ چراکه گذشــت قرنها از قیام آن حضرت و از دست رفتن
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برخی منابع ،سکوت گذشــتگان درباره هدف امام ،تیرهشدن این بحث با
سخنانی نســنجیده و ارتباط یافتن این موضوع تاریخی با مسائل کالمی،
موجب پیچیدهترشدن آن شده است.
همچنین در این کتاب آمده اســت« :شــاید درباره هیچ موضوع تاریخی
به اندازه هدف امام حســین(ع) ،آشــفتگی فکری در میان دانشــوران
نیســت .در حالی که عدهای میگویند آن حضرت اساساً قیام نکرد ،بلکه
فقط قصد دفاع از جانش را داشــت ،عدهای دیگر اعتقــاد دارند که امام،
قیام استشهادی کرده است .از ســوی دیگر ،در حالیکه افرادی هستند
که مدعیاند ،امام بنا به دســتوری خصوصی ،قیام کــرد و امکان اقتدا به
او نیســت ،عدهای دیگر میگویند که آن حضرت برای تشکیل حکومت
عدل به پا خاســت و دیگران باید چون او به پا میخاستند .از طرف دیگر
در شرایطی که برخی میگویند آن حضرت قصد شهادت کرد تا خود را به
درجات معنوی نائل کند ،برخی دیگر بر این باورند که امام برای شفاعت از
گناهکاران ،خود را فدا کرد تا آنها را به درجات معنوی برساند؛ لذا هنوز
مشخص نشده اســت که چند نظریه در اینباره وجود دارد و اشتراکات و
اختالفات آنها ،مستندات هر نظریه و لوازم آن چه چیزهایی است».
کتاب عاشوراشناسی ،راوی افسوسی است که آن را اینگونه بیان میدارد:
«اگر اندکی از آنهمه دقتهایی که دربعضی علوم دینی شــده است در
تاریخ امام حسین(ع) میشد ،اینهمه آشفتگی فکری مالحظه نمیشد.
برخی دانشــوران درباره هدف آن حضرت ،چیزهایی به قلم آوردهاند که
چشم میبیند اما دل باور نمیکند .از این رو ،بحث در درستی یا نادرستی
این و آن نظریه نیســت ،بلکه در نوع استداللهاســت کــه قاعدهمند و
عقالنی نیستند».
اســفندیاری ،نظریه شــهادت محض یا قیام استشــهادی را نيز خالف
بســیاری از واقعیتهای تاریخی قلمداد میکند و از سوی دیگر ،معتقد
اســت که نظریه جمع (اینکه امام در پی تشکیل حکومت بود اما در واقع
میدانســت که ممکن نیســت و در عاشورا به شــهادت میرسد) تأویل
واقعیتهای تاریخی اســت و این نظریه نســبت به نظریه پیش ،یک گام
نزدیکتر به واقعیت است ولی آن را توجیه و تأویل نمیکند.
این کتاب در بخش «نقد نظریه شــهادت سیاسی» ،دالیلی متعدد آورده
است که امام حسین(ع) به قصد شــهادت قیام نکرد و این نظریه ،گذشته
از مخالفت با واقعیتهای تاریخی ،اشــکاالتی متعدد دارد .عالوه بر این،
از میان متقدمان و متأخران ،فقط ســید بن طاوس گفته اســت که امام
حسین(ع) قصد شهادت داشت ،دیگران یا معتقدند که آن حضرت قصد
حکومت داشته است (مانند ســید مرتضی) و یا معتقدند که امام به زمان
شهادتش آگاه بوده اما قصد شهادت نداشته است (مانند عالمه مجلسی).
نظریه قیام استشــهادی ،نخســت از طریق مجله حبل المتین در کلکته
رواج یافت.
اســفندیاری از تعارض میان کالم شــیعی و واقعیتهای تاریخی نیز یاد
میکند و میگوید که برای اثبات نظریه شهادت دو راه وجود دارد :تاریخ
و کالم .همچنین وی معتقد اســت که از تاریخ ،به دست نمیآید که امام
حســین(ع) به قصد شــهادت قیام کرد ،ولی از کالم رایج شیعه ،در عصر
حاضر دانسته میشود که آن حضرت ،به زمان شهادتش علم داشته است،
نه اینکه قصد شهادت داشته باشــد .بنابراین اگر هم علم امام را نامحدود
بدانیم ،باز هم نظریه شهادت ثابت نمیشود.

بحث در درستی
یانادرستی
این و آن
نظریهنیست،
بلکه در نوع
استداللهاست
کهقاعدهمند
و عقالنی
نیستند
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معرفی کتاب

«کوفه از پیدایش تا عاشورا»
تألیف:دکترنعمتاهللصفریفروشاني
ناشر:مؤسسهفرهنگیهنریمشعر
نویسندهنهبهسبکتاریخیورعایتترتیبزمانیحوادث،بلکهبهشیوه
موضوعی،شهرکوفهرابهعنوانموضوعمطالعهخودبرگزیدهاست.
این نوشتار مقطع زمانی  44ساله؛ یعنی از سال  17هجری قمری (سال
تأسیس کوفه) تا سال  61هجری قمری (سال قیام عاشورا) را به عنوان
قلمرو زمانی خود انتخاب کرده و در مجموع جوانب مختلف جغرافیایی،
عمرانی ،اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی ،نظامی و قضایی را مد نظر خود
قرار داده و حتی از آداب و رسوم مردمان این شهر در این مقطع زمانی
غافلنماندهاست.
جغرافیای طبیعــی کوفه ،شهرســازی و معماری ،مردمشناســی و
روانشناسی مردم کوفه ،وضعیت اقتصادی ،مسائل فرهنگی و تعلیم و
تربیت ،آداب و رسوم ،نوع تغذیه و نظام قضایی و انتظامیكوفه ،مجموعه
فصلهای این کتاب را تشکیل میدهد .باور نگارنده آن است که تحلیل
عمیق و شناخت دقیق زندگانی ائمه معصوم علیهمالسالم ،بهویژه در
بُعد تاریخی ،بدون شناخت بسترهای مختلف امکانپذیر نیست؛ افزون
بر اینکه گسترش این نوع مطالعات ،افقهای جدیدی را پیش چشم
پژوهشگر میگشاید که افزون بر تازگی ،واقعگراتر است و بر نقاط مبهم
تاریخوتاریخیکهنقلهاازگزارشآنناتوانند،پرتومیافکند.
در مقدمه این اثر آمده است« :شهر کوفه در طول حیات پرفراز و نشیب
خود ،بستر حوادث و جریانات فراوانی بوده است .برخی از این حوادث،
نقطه عطفی برای تاریخ سیاســی و فرهنگی دنیای اسالم بوده است؛
فتح بخش عمدهای از کشور پهناور ایران به دست کوفهنشینان ،نقش
کوفیان در حوادث سه دهه نخستین اسالمی ،بهویژه در ماجرای قتل
عثمان ،پدید آمدن جریانات مختلف سیاسی ،فقهی ،حدیثی و کالمی
ضد اموی و باالخره
در این شهر ،مرکزیت این شهر برای قیامهای عمده ّ
نقش کوفیان در برپایی دولت عباسی ،تنها بخش کوچکی از مشاهدات
این شهربوده است».
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آیین عزاداری که توسط امامان شــیعه پایهریزی شده بود ،پس از چندی و
وقتی با فرهنگ ایرانی آمیخته و در آن نهادینه شد ،صورت دیگری یافت که
به کلی با نمون ه ساده و اولیهاش تفاوت داشت

یادداشت

معرفیکتاب«رسانهشیعه»

پژوهشیجامعهشناسانهبامحوریتعزاداریعاشورا

آمیختهبافرهنگایرانی

رسانةشیعه
جامعهشناسی آیینهای سوگواری و هیئتهای مذهبی در ایران
(با تأکید بر دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی)
محسنحساممظاهری
تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل
چاپ اول :تابستان  ،1387چاپ چهارم :تابستان 1390
 610صفحه (مصور) ـ قطع وزیری
اثربرگزید هسومینجشنوار هبینالمللیفارابی
(در رشت ه جامعهشناسی و علوم ارتباطات)
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این کتاب حاصل پژوهشی پنجساله در موضوع
مجالس ،آیینها و رســوم عزاداری است .فصل
اول که مفصلترین فصل کتاب است ،به بررسی
و تحلیــل تاریــخ پیدایش و تکویــن آیینها و
مجالس عزاداری میپــردازد .فرضی ه بنیادین
ی و تغییــر و تحوالتش
کتــاب ،رابط ه عــزادار 
با وضعیت سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعی هر
عصر اســت .از اینرو در این فصل ،به تفصیل در
باب بســترهای اجتماعی و فرهنگی که در هر
عصر ســبب ظهور یک آیین یا صورت جدید در
عزاداری عاشورا شده است ســخن گفته شده.
در این فصل همچنین به مدلهای دینداری و
گفتمان دینی هر عصر و نیز مناسبات بین نهاد
دین و سیاســت به ترتیب در دورههای تاریخی:
دوران زندگی امامان شیعه ،آلبویه ،سلجوقیان،
مغوالن ،تیموریان ،صفویان ،افشاریان ،زندیان،
قاجاریان ،پهلــوی و انقالب اســامی ،جنگ
تحمیلی ،دوران پــس از جنگ تا امروز پرداخته
شده است .بخشهای واپسین این فصل هم به
بیان تحوالت سالهای اخیر در جریان مداحی
و عــزاداری اختصاص یافته اســت .در حقیقت
نویســند ه کتــاب در این بخش مشــاهدات و
تجربیات خود را در قالب واقعهنگاری آورده است.

پرداختن به زندگی و شرح حال مداحان مشهور
(مانند ارضی ،حدادیان ،کریمــی ،هاللی ،ذاکر
و )...و نیز تحلیل و نقد عملکرد شاهان ،سالطین،
شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ،مراجع تقلید،
روحانیان ،روشــنفکران و نهادهای سیاسی در
قبال عزاداری عاشورا از جمله مباحث فصل یک
است.
فصل دوم «مفاهیم و کلیات» نام دارد و چنانچه از
نامش پیداست؛ به ارائ ه تعاریف و بررسی مفاهیم
و مباحث کلی و زیربنایی کتاب اختصاص یافته
است .نویسنده در این فصل به تعریف مفاهیمی
از جمله «فرهنگ خــواص»« ،فرهنگ عامه»،
«دیــن»« ،دیــنداری»« ،مناســک دینی» و
«آیینهای دینداران» پرداخته اســت .از جمله
بر این نکته تأکید میکند که باید بین دو مفهوم
دین و دینداری تفکیک قایل شد« :مفهوم دین
راجع اســت به ذات و جوهر دین که در هالهای
از تقدس قرار دارد و مرجع تعریفش خود شــارع
است؛ اما دینداری به رفتار دینی دینداران راجع
اســت و مرجع تعریفاش فارغ از دســتورات و
تعاریف دین ،عمل بیرونــی و بروزها و نمودهای
عینی و بشری دســتورات دینی است .به عبارت
دیگر مقول ه دین در مقام تعریف است ،اما مقوله
دینداری در مقام تحقق».
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نویســنده در ادامــه بین دینــداری خواص و
دینداری عوام نیز تفاوتهایی را برمیشــمرد:
«بر دینداری خواص ،منطق عقلی و استداللی
حاکم اســت و یا الاقل حاکمیــت این منطق،
ارزش محسوب میشود .اما در دینداری عامه،
منطق عاطفه و احســاس حرف اول را میزند و
به عبارتی ذوقمحور اســت و هرچه دینداری
خواص بر اصول دین تکیه دارد ،دینداری عوام
معموالً گرایش بــه التقــاط دارد و از اختالط
باورهای عوام و آداب محلی بــه وجود میآید.
به تبع این خصلت ،در دینداری عامه نمادهای
اساسی دینداری بیشــتر متأثر از فرهنگ عامه
است و نه از متن دین».
نویســنده همچنین بیــن مناســک دینی و
آیینهای دینــداران نیز قایل به تمایز اســت:
«مناســک دینی در متن دین حضــور دارند
و تأســیس ،تعریف و تبیین چگونگــی آنان و
جزئیــات برگزاریشــان در نصــوص و متون
اصیل دینی تصریح و تشــریح شــد ه است .در
نتیجه تعریف شرایط و اشکال آنان نسبتاً ثابت
و تطورناپذیر اســت ...اما آیینهــای دینداران
برخالف مناسک دینی ،منشأ شریعتی ندارند
و تعریفشــان بر عهد ه خود دین نیســت .بلکه
مقولهای اساساً اجتماعیاند و تأسیس ،تعریف
و تبیین چگونگی آنها به نوع عمل و شــرایط
اجتماعــی دینــداران برمیگــردد ،و بهتبع
مانند خود دینداری تابــع تحوالت اجتماعی و
تغییرپذیرند».
پــس از ذکر ایــن مقدمات ،نویســنده نتیجه
میگیرد که عزاداری عاشــورا را بایــد «اوالً از
زمر ه مقول ه دینداری محســوب کرد ،نه دین.
ثانیاً یکــی از آیینهای دینداران دانســت و نه
یک منسک دینی .به همین دلیل این آیین که
توسط امامان شــیعه پایهریزی شده بود ،پس
از چندی و وقتی با فرهنــگ ایرانی آمیخته و
در آن نهادینه شــد ،صورت دیگــری یافت که
به کلی با نمون ه ساده و اولیهاش تفاوت داشت.
صورتی که توســط خود دینداران و به تناسب
فرهنگ و باورهای آنان و نیــز قرائتی که در هر
عصر از مذهب شــیعه و قیام امامحســین(ع)
داشتند ،تعریف شده بود ».این فراز را میتوان
لب هم ه مطالب و مباحث کتاب دانست .اینکه
ّ
«پدید ه آیینها و مجالس ســوگواری علیرغم
کارکرد دینی خــود ،بیش و پیــش از هر چیز
پدیــدهای اجتماعیانــد و متأثــر از تغییرات

و تحوالت اجتماعــی ،فرهنگی و سیاســی».
پس از تعاریف مفاهیم اساســی ،نویســنده به
تعریف و بررســی  7مفهوم که آنها را «عناصر
هویتی هیئتهای مذهبی» مینامد ،پرداخته
کــه عبارتنــد از« :کارکــرد»« ،ســازمان»،
«مخاطب»« ،مــدل دینــداری»« ،متولیان»،
«مداحی» و «ادبیات» .اینها متغیرهاییاند که
وی در فصول بعدی از منظر آنها به مقایســه و
بررســی و نقد گونههای مختلــف هیئتهای
مذهبی معاصر میپردازد.
فصل ســوم به بررســی مدلهــای مختلفی
اختصــاص یافته اســت که با آنهــا میتوان
هیئتهــای مذهبــی را گونهبنــدی کــرد.
نویسنده در این فصل با درنظرگرفتن دو معیار
«ســازمان» و «مخاطب» 15 ،مــدل فرضی
گونهبندی را بررســی کرده و در انتها یک مدل
تلفیقی و چندبعدی را به عنوان «مدل ساختی
ـ کارکردی» پیشــنهاد کردهاست« .طبق این
مدل ـ که مــدل بنیــادی و زیربنایی مباحث
کتاب اســت ـ هیئتهای مذهبــی معاصر را
میتوان در ســه دست ه «ســنتی»« ،انقالبی»
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و «عامهپســند» ،بــه عالو ه یــک گون ه فرعی
«شــبههیئتها» گنجاند .البتــه هرکدام این
دستهها خود شامل تقســیمبندیهای ثانویه
هم میشوند».
ی چهارم تــا هفتم به بررســی مجزا و
فصلها 
تفصیلی چهار گونهای اختصــاص یافتهاند که
نویســنده آنها را محوریترین و گستردهترین
گونههــا محســوب کرده اســت؛ بــه ترتیب:
«هیئتهای ســنتی»« ،هیئتهــای انقالبی
دوران جنگ»« ،هیئتهای انقالبی دوران پس
از جنــگ» و «هیئتهای عامهپســند» .در هر
یک از این فصلها گونهی مربوط بر اســاس 7
شاخصهای که پیشتر از آنها به عناصر هویتی
هیئتهای مذهبی تعبیر شد بررسی شده است؛
به عالوه تعریف و ارزیابــی آن گونه .در فصل 8
کتاب هم «شبههیئتها» معرفی شدهاند.
و باالخــره در فصــل پایانی ـ کــه «جمعبندی و
نتیجهگیری» نام دارد ـ نویســنده کوشیده است
براساس مباحث طرحشده در فصول پیشین ،یک
مدلنظریکاربردیرابرایتبیینتغییراتوتحوالت
هیئتهایمذهبیتدوینکند.

بردینداری
خواص،منطق
عقلیواستداللی
حاکم است و یا
الاقلحاکمیت
اینمنطق،
ارزشمحسوب
میشود .اما در
دینداریعامه،
منطقعاطفهو
احساسحرف
اول را میزند و به
عبارتیذوقمحور
است
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منظر

ازپیشگوییشهادت
تا زیارت حضرت

روایت قیام

معرفی کتاب شهادتنامه امام حسین(ع)

معرفی کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا(ع)
تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا(ع)،
2جلد
تألیف :گروهی از تاریخپژوهشان زیر نظر
حجتاالسالموالمسلمینمهدیپیشوایی
ناشر :مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام
خمینی(ره)
این کتاب ارائهدهنده گزارش جامع و مستندی
از تاریخ قیام عاشــورا برای عمــوم عالقمندان
تاریخ کربــا ،بهویژه طالب و خطباســت .این
مقتل با تأکید بر منابع موجــود تا پیش از قرن
هفتم نوشته شــده اســت ،زیرا با بررسیهای
انجامشده از ســوی محققان ،در موضوع قیام
سیدالشــهدا علیهالســام ،تنها گزارشهای
منابعی که تا قرن هفتم به نــگارش درآمدهاند
قابــل اتــکا و اعتمادنــد و منابع پــس از آن،
گزارشهــای چنــدان معتبــری را شــامل
نمیشوند.
از ویژگیهــای این اثــر ،مباحثی اســت که
مقتلهای پیشــین کمتر بــدان پرداختهاند؛
مولفــان کتاب ،ســیر تاریخــی عزاداریها و
ســوگواریهای حضرت اباعبــداهلل (ع) را از
عاشورا تا زمان حاضر مرور کردهاند .همچنین
به بررســی آیین عزاداری در عصر حضور ائمه
علیهم السالم پرداختهاند.
در این کتاب ریشــههای سیاســی ،اجتماعی
و فرهنگــی واقعۀ عاشــورا مــورد تحلیل قرار
گرفتهاند.
نقل اقوال و مباحثات دربارۀ فلســفه قیام امام
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حســین(ع) و همچنین آمار و
ارقام در خصوص واقعه عاشورا
از امتیازات این اثر است.
پرداختن به بازگشت اهل بیت
از شام و اربعین و فرجام سرهای
پــاک شــهیدان از موضوعات
ارزشــمندی اســت که در این
مقتل ارائه شده است.
زندگینامــۀ یــاران امــام
حســین(ع) و پاســخ بــه
پرســشهای مربوط به تاریخ
عاشــورا از دیگر موضوعاتی اســت که به لحاظ
جامعیت ،این مقتل را متمایز کرده است.
کتاب تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا(ع)
در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول آن شامل
چهار بخش اصلی است:
 .1سیری در مقتلنویسی و تاریخنگاری عاشورا
از آغاز تا عصر حاضر (معنای لغوی و اصطالحی
مقتل ،مسیر تاریخی مقتلنویسی و تاریخنگاری
عاشــورا از قرن دوم تا پانزدهــم و قرن حاضر،
سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین
علیهالسالم ،شــهادت امام حسین علیهالسالم
در گفتار پیامبران و امامان ،فضیلت گریســتن
و عزاداری بر امام حسین علیهالسالم و تحلیل
آن ،فلســفه قیام امام حســین علیهالسالم و
بیان مشهورترین دیدگاهها درباره فلسفه قیام
کربال)؛
 .2امام حسین علیهالسالم و معاویه (شخصیت

و حکومت معاویــه ،مواضع امام
حســین علیهالســام در برابر
حکومــت معاویه و مبــارزات
سیاسی آن حضرت)؛
 .3نهضــت عاشــورا از آغــاز تا
ورود امام حســین علیهالسالم
به کربال (حوادث بعــد از مرگ
معاویه ،فعالیتهای امام حسین
علیهالســام در ایــام اقامت در
مکه ،ساختار سیاسی ـ فرهنگی
کوفــه و خــروج امام حســین
علیهالسالم از مکه)؛
4ـ امام حســین علیهالســام در کربــا (ورود
امام حســین علیهالســام به کربال تا روز عاشورا،
رویدادهای روز عاشــورا ،نحوه شهادت تمام یاران
سیدالشهداعلیهالسالم،مبارزهوشهادتبنیهاشم،
کیفیتشهادتحضرتسیدالشهداعلیهالسالم،و
حوادثپسازشهادتامامعلیهالسالم).
عناوین کلی جلد دوم هم عبارتند از:
حوادث پس از عاشــورا ،اهل بیت علیهمالسالم
در مسیر شام ،تداوم نهضت حسینی به رهبری
امام سجاد علیهالسالم ،پیامدهای قیام عاشورا،
مباحث پیرامونی نهضت عاشــورا ،پژوهشی در
اربعین سیدالشهدا علیهالسالم ،فلسفه عزاداری
امام حسین علیهالسالم ،پرســش و پاسخهای
عاشورایی و شرح حال و زندگینامه اصحاب امام
حسینعلیهالسالم.
در بخش کتابنامۀ انتهای کتاب ،نام  544عنوان
کتاب قدیم و جدید و  15مقاله دیده میشود.
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شهادتنامه امام حسین(ع) 2 ،جلدی
حججاسالمطباطبايینژادوسیدطبايی
زیر نظر آیت اهلل ریشهری
انتشارات دارالحدیث
شــهادتنامه امام حســین(ع) ،گزیــدهای موضوعی از دانشــنامه امام
حسین(ع) است که پیشتر در  14جلد منتشر شده بود.
بخشهایی از دانشنامه که درباره حادثه کربال و شهادت حضرت بود در این
کتاب به صورت جداگانه به چاپ رسیده است.
دانشنامه امام حســين(ع) ،پانزده بخش دارد که در حدود  ۶۶۰۰صفحه،
به چاپ رسیده است .اما بخشهایی که از دانشنامه برای کتاب موضوعی
شهادتنامه انتخاب و در  2500صفحه منتشر شده ،عبارت است از:
پيشگويى درباره شهادت امام حسين(ع)؛
از مدينه تا ورود به كربال؛
از ورود به كربال تا شهادت؛
وقايع پس از شهادت؛
بازتاب شهادت امام(ع) و فرجام دشمنان ايشان؛
عزادارى و گريه براى امام حسين(ع)؛
زيارت امام حسين(ع).
در انتهای بخــش پایانی کتاب نیز ،دو زيارت منســوب به
ناحيه مقدسه و نقشههاى مربوط به قيام عاشورا اضافه شده
است.
در واقع كتاب حاضر ،در بردارنده تمامى بخشهاى مرتبط
با حماسه كربال از دانشنامه ياد شده است كه جهت آگاهى
عموم عالقهمندان واهل مطالعــه و تحقيق ،بهويژه خُ َطبا و
حماسهسرايان كربال ،گزينش و با ْزتدوين شده است.
مؤلفان تالش کردهاند در تدویــن این اثر از منابع حديثى و
تاريخى معتبر و قابل اســتناد بهره ببرند که تا قرن هفتم هجرى و پس از
آن تا قرن نهم تألیف و جمعآوری شده اســت .از این رو مقتلنگارىهاى
قرن دهم هجرى به بعد ،در «كتابشناسى تاريخ عاشورا و عزادارى» ارائه
مىشود.

ی کتاب شهادتنامه امام حسین(ع):
چند ویژگ 
تمامى فصلها و قریب به اتفاق تحلیلهاى مندرج در بخشهاى ششگانه
دانشنامه در این کتاب آمده است.
شــمارى از عنوانهاى فرعى ،همچنین عباراتى که براى توضیح بیشتر در
تحلیلها آمده بودند و بیش از همه ،آن دســته از احادیــث و گزارشهاى
متن ّوع تاریخى که با موضوع مشابه و با هدف تقویت مطالب از طریق تکثیر
منابع ،ذیل فصلهاى آن دانشــنامه گرد آمده بودند ،مشــمول تلخیص و
گزینششدهاند.
جامعترین و گویاترین متنها ،از منابع معتبرتر ،در ذیل هر
عنوان ،انتخاب شدهاند.
متن عربــى احادیــث و گزارشهــاى تاریخــى ،جهت
بهرهگیرى بیشتر عالقهمندان ،در پاورقى آمده است.
غالب توضیحات مندرج در پانوشتها ،حذف شدهاند و به
منبع داراى اعتبار بیشــتر براى هر متن،
ذکر ّ
حداکثر دو ِ
بسنده شده است.
پیش از این ،کتاب دیگرى نیز با عنوان «گزیده دانشــنامه
امام حسین علیهالسالم» منتشر شــده بود ،با این تفاوت
که در کتاب یادشده ،تمامى بخشهاى دانشنامه ،از جمله
بخشهاى مربوط به قیام و شــهادت امام حســین(ع) ،گزینش و تلخیص
شــده اســت ،در حالى که کتاب حاضر ،تنها به بخشهاى مربوط به قیام و
شهادت امام و یاران باوفاى ایشــان پرداخته است و در نتیجه با حذف موارد
بسیار کمترى ـ در مقایســه با کتاب پیشین ـ توانســته مباحث مربوط را
خالصهسازىكند.
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تقارن صلح و اصالحگری با
ایستادگی و ظلمستیزی

سفرشهادت
گفتارهایی درباره واقعة عاشورا
امام موسی صدر
ترجمة مهدی فرخیان و
احمدناظم
موسسهفرهنگی
تحقیقاتیامامموسیصدر

58

ِاحقاقحق

قرنها پس از حادثه کربال ،از عال ِم و دانشــمند
و عارف تا مردم عادی کوچــه و بازار از این واقعۀ
عظیم ســخن گفتهاند و این حادثه را تفســیر
کردهاند .بیشک هر کدام از روایات و تفاسیر نیز
گوشهای از عظمت و جوانمردی ساالر شهیدان
را برایمان آشکار ساخته است.
امام موســی صدر نیز از جمله عالمانی است که
در سخنرانیها و نوشتههای خود به واقعه عاشورا
و قیام امام حســین(ع) پرداخته و از عظمت و
بزرگی این ماجرا سخن گفته است .اما چیزی که
گفتهها و ســخنرانیهای امام صدر را از دیگران
متمایز میکند نوع نگاه ایشــان بــه این حادثه
است.
در بســیاری از کتــب و منابــع،
ســیر تاریخــی حرکــت و قیام
سیدالشــهدا(ع) نقل شده است،
اما رویکرد امام موســی صدر در
سخنرانیهایش بیان سیر تاریخی
این حادثه نیست؛ رویکرد ایشان
حماســی ـ انگیزشــی است .در
کتاب ســفر شــهادت ،سراســر
تعبیرهایــی همچــون قیــام،
انقالب ،ایستادگی در برابر ظلم و
اصالحگری به چشم میخورد.
امام موسی صدر در ســخنرانیهایش بیشتر از
اینکه به بُعد عاطفی قیام کربال بپردازد ،از هدف
واال و برتر امام حسین(ع) سخن میگوید .هدف
امام صدر درسآموزی و دریافت مسائل تربیتی
از حادثۀ کربالست .با همین رویکرد ،ایشان گریه
بر امام حسین(ع) را امری پسندیده میداند ولی
متوقف شدن در گریه و شــیون را امری ناپسند

میشــمارد و در جایی از ســخنرانیهای خود
میگوید:
«من حســینی که بــه رنجدیــدگان اهتمام
نورزد نمیشناســم .به حسینی که شهی ِد گریه
مینامنــدش ایمان ندارم .من بــه گریه و زاری
برای سبک شــدن و تخلیه هیجان و ناراحتی
ایمان ندارم .ایمان من این است که امکان ندارد
امام حسین(ع) جز برای احقاق حق کشته شده
باشد».
از نظر امام موســی صدر هدف امام حسین(ع)
اصالحگری در دین و امت رسولاهلل(ص) است.
ایشان عقیده دارد که هرچند هزاران سال از قیام

و حادثۀ کربال میگذرد ،وظیفۀ ما کمککردن
به رسالت و اهداف امام حســین(ع) است و این
امر محقق نخواهد شــد جز با تــاش و همت
تمامی افراد جامعه؛ زن و مرد و پیر و جوان.
موضوع دیگری که اهمیت ویــژهای برای امام
صدر دارد ،مسئله زن و جایگاه او در قیام عاشورا
و در جامعۀ کنونی اســت .ایشان نقش و رسالت

حضرت زینب(س) را بسیار مهم و حائز اهمیت
برشــمرده و زینب را جلوهای از قدرت و صالبت
میداند .ایشــان به زنان جامعه توصیه میکند
که« :شما زنان باید دائماً زینب(س) را در پیش
چشم داشته باشــید .آنکه به شــما میگوید
اسالم گوشــهگیری و فرار است ،حرف نادرست
میزند».
از ویژگیهای دیگر این کتــاب ،تطبیق حادثۀ
عاشورا بر مسائل جاری لبنان و فلسطین است.
ایشــان دفاع از لبنان و فلسطین را وظیفه همۀ
مســلمانان میداند و از تقارن میالد مســیح و
شهادت امام حســین(ع) نیز برای بهبود روابط
و همزیســتی در لبنان بهره میبرد.
او در ســال  ۱۹۷۷میالدی در پیام
تلویزیونی به مــردم لبنان اینچنین
میگوید« :نزدیکتریــن مردم به
یهودیان
مسلمانان ،مسیحیاناند و
ِ
صهیونیسم و مشرکان دورترینها
هستند».
شــاید به ندرت در کتابــی از قیام
عاشــورا و نهضت امام حســین(ع)
برداشــتهایی همچــون صلــح،
همزیســتی و گفتگو وجود داشته
باشــد و این نیز از وجــه تمایزات
سخنرانیها و نوشتههای امام موسی صدر است.
کتاب سفر شهادت هفتمین کتاب از مجموعۀ
در قلمرو اندیشۀ امام موســی صدر است که در
آن مقاالت ،پیامها و سخنرانیهای ايشان دربارۀ
واقعۀ عاشــورا گردآوری و ترجمه شــده است.
خطبۀ حضــرت زینــب(س) در کاخ یزید نیز
ضمیمۀ این کتاب است.
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قرآن

علوم در قرآن

اشتیاق دانستن در جان مسلمان
حیات به شرط شناخت
به رنگ خاطرات ابدی

علم نجوم برای مســلمانان مفهوم عمیق مذهبی داشــت ،زیرا
حرکات حیرت انگیز ستارگان ،آفتاب و ماه برای آنان ،نشانه آشکار
خداوند قادر متعال و توانا بود

اشتیاقدانستندرجانمسلمان

تأثیر مبانی معرفتی قرآن در پیشرفت علوم در تمدن اسالمی
خدیجهحامدی
قرآن کریم با پرداختن به مســائل گوناگون،
زمینه تحول و حرکت گســتردهای را در میان
مسلمین و در راستای علوم و معارف به وجود
آورد .ابتدا در جزیرةالعرب و ســپس در جهان
اسالم در سایه تعالیم قرآن ،یک حرکت علمی
آغاز شد و بســیاری از علوم به برکت قرآن به
وجود آمد؛ مانند :قرائت ،تفســیر ،فقه ،کالم،
تاریخ حدیث و . ...
نفس دعوت اســام و وجود قرآن ،مسلمانان
را از جهل و بیســوادی بیرون کشید و مبنای
بســیاری از علوم را پایهریزی کرد .علم معانی،

60

بیان ،زبانشناســی ،حقیقت و مجاز به برکت
اســتعارات و تشــبیهات قرآنی تکامل یافت.
قرآن با دستوراتی که درباره تفکر در مخلوقات
دارد ،انســان را وادار میکند که درباره زمین و
آسمان و آنچه در آن است بیاندیشید و با آنچه
که درباره قبلــه ،وقت نماز و هــال ماه بیان
میکند ،انسان را به سوی فراگرفتن حساب و
هیئت و جغرافیا سوق میدهد و داستانهایش
درباره گذشــتگان و انبیا ،ما را به سوی تاریخ و
فراگیری زبانهای بیگانه میکشاند .اینگونه
بود که مســلمانان با هدایت قرآن پا در عرصه
علوم گذاشته و تحولی عظیم در مسائل تاریخ،
اصول ،فلسفه ،کالم و در تمام ابعاد علوم انسانی

به وجود آوردند و دانشمندان مسلمان با الهام از
قرآن ،پیشتاز حرکت علمی در تمامی عرصهها
شدند.
اســام با روح دانشپروری و بــا عنایت خاص
به انسان ،انسانشناســی بینظیري ارائه كرد
و با توجه به ســه رکن تک بُعدی نبودن انسان،
فطرت الهی و آخرتگرایی ،ســبب شــد که
مسلمین از همان آغاز اسالم با حس نیازمندی
به درک صحیــح مبادی اعتقــادی ،حقوقی و
اخالقی درصدد توســعه فرهنگ و پیشــرفت
تمدن انسانی برآمده و دایره آموزش و پرورش
را گسترش دهند.
از جمله مبانیای که قرآن کریم بر آن بســیار
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تأکیــد دارد ،ضرورت تفکــر هدفمند ،تذکر
و تعقل است؛ اما شــرط اصلی رسیدن به این
جایگاه تقواست .تقوا ،استقامت فطری انسان و
در نتیجه تفکر صحیح و منطبق با فطرت را به
دنبال دارد .دعوت به تقوا ،نفس بشــر را از گم
کردن فطرت باز میدارد؛ به این معنا که انسان
را در تعدیل امیال و قوای درونی یاری میدهد
ی و طغیان مانع رشد و تعالی
تا این قوا با سرکش 
او نشــوند ،لذا معارف حقه و علــوم نافع برای
کسی حاصل میشــود که خلق و خوی خود
را اصالح کرده و به فضائل ارزشــمند انسانیت
که همان تقواست ،دست یابد .از سویی دیگر،
قرآن کالم الهی اســت ،لذا تمام عبارات آن بر
مبنای حق و حکمت است و اگر اشاراتی در آن
باشد ،با عنایت به نکتهای است که نمیتوان به
سادگی از آن گذشت .از این رو در علم اصول و
فقه نیز عبارات قرآن به عنوان یک اصل فقهی
و اصولی مورد استفاده قرار میگیرد .از طرفی
این کتاب عظیم و عزیز با در بر داشتن بسیاری
از مسائل و بیان مثالهای واقعی علمی ،یکی از
عوامل مؤثر در توسعه تفسیر علمی شد که در
قرن  ،بســیار مورد توجه مسلمانان و مفسران
قرار گرفت؛ به گونهای که کتابهای زیادی در
این زمینه نوشته شد؛ به عنوان مثال طنطاوی
یک دوره تفسیر مستقل (تفسیر جواهر الکالم)
را بر این اساس نوشــت و تالش برای انطباق
آیات قرآن با علوم تجربی به اوج خود رســید.
البته عوامــل دیگری نیز در ایــن زمینه مؤثر
بودند؛ همچــون اثبات اعجاز علمــی قرآن و
افکار التقاطی و انحرافی بعضی از روشنفکران
که تحت تأثیر اصالت حس و پیشــرفت علوم
تجربی قرار داشتند و ســعی می کردند آیات
قرآن را با علــوم تجربی تطبیق دهنــد و یا با
این انتظار که قرآن پاســخگوی همه نیازها و
دربردارنده همه علوم و معارف بشــری است،
دست به تفســیر آیات میزدند .تفسیرهای
علمی مانند هر شیوه تفسیری دیگر ـ تفسیر
عقلی ،عرفانی ،روانــی و  ...ـ میتواند به طور
صحیح و برای هدایت مردم و یا برای گمراهی
آنها مورد استفاده قرار بگیرد ،اما باید توسط
مفســرین آگاه و با رعایت معیارهای تفاسیر
معتبر صورت گيرد.
از طرفی نگاه دقیق به آیات کریمه قرآن نشان

میدهد که قرآن ،کتاب هدایت است و اشارات
و مثالهای علمی قــرآن از باب تذکر و توجه
به خالق هســتی و بیان اعجاز علمی است ،نه
کشف مســائل علمی و تدوین اصول و قواعد
تجربی؛ لذا قــرآن جامع همه علوم نیســت.
بنابراین آنچه از مبانی معرفتی در آیات الهی
به دست میآید ،این است که از دیدگاه قرآن،
علم دارای جایگاهی بسیار رفیع است .ترغیب
انســان به ضرورت تفکر و تعقل خردمندانه
و بر اســاس شــناخت همهجانبه موضوع بر
مبنای توحید ،بصیرت ،یقین ،شــهود و تدبر
در آیات آفرینش انســان و جهان ،یک تفکر
نظاممند را به وجود مــیآورد به گونهای که
بشر را متوجه نیروهای ناشــناخته طبیعت
كرده و ســؤال و انگیزه الزم را برای حرکت در
او ایجاد میکند؛ چرا که اگر سؤالی ذهن انسان
را به خود مشــغول نکند ،به دنبال کشف علم
نمیرود ،زیرا فکر میکند همهچیز را میداند
و دچار جهــل مرکب میشــود .از این رو اگر
انسان مبانی قرآن را با کنار گذاشتن هرگونه
غــرضورزی ،خودبینی و تقلیــد کورکورانه
و با انتخــاب موضوعات مختلــف و بیقید و
شــرط به کار بندد ،سبب رشــد و شکوفایی
عمیق و بیحد و حصر در عرصه تمامی علوم
میشود .به گونهای که مســلمانان در طول
چند قرن ،آنچنان در علوم ،فلســفه ،حقوق،
سیاســت ،اقتصاد ،علوم پایه و  ...پیشــرفت
کردند کــه حتی به اقرار دانشــمندان غربی،
تمدن کنونی اروپا و غرب نتیجه این حرکت
بوده و البته سهم دانشمندان مسلمان ایرانی
در این زمینه چشمگیر اســت که نام بردن و
بیان دستاوردهای آنها به طور مفصل در این
مجال اندک نمیگنجد و تنها برای آشنایی با
برخی از این دانشمندان ،مختصری از خدمات
ارزشمند آنان را در حد چند عرصه علمی بیان
میکنیم تا چراغی باشد برای دوستداران علم
و حقیقت كه به مدد آن برای شکوفایی تمدن
اســامی ،ایران و جهان گامهــای مؤثرتری
برداشته و هویت علمی خویش را ارج نهند.
نجوم
علم نجوم بــرای مســلمانان مفهوم عمیق
مذهبی داشــت ،زیرا حرکات حیرت انگیز
ســتارگان ،آفتاب و ماه برای آنان ،نشــانه
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آشــکار خداوند قادر متعــال و توانــا بود.
مسلمانان ،علم نجوم را زيرمجموعه ریاضیات
ميداننــد و در جریــان فعالیتهــای خود
رصدخانههایی ساختند و ابزار و وسائل رصد
را ابداع یا تکمیل کردند؛ از جمله اسطرالب،
2
ساعت ،قطب نما و . ...
یکی از موضوعاتــی که تمدن اســام در علم
نجوم پدید آورد ،ایــن بود که موهومات مربوط
به تنجیم (تأثیر اوضاع کواکب در احوال مردم
روی زمین از حیث ســعد و نحس) را رد کرد.
مسلمانان بر اساس آموزههای قرآن ،با نگاهی
محققانه و با بینشی که بر یقین و برهان استوار
بود به طبیعت نگاه میکردند .آنان پایه معلومات
هیئت را مانند علم شــیمی بر اساس تجربه و
مشاهده؛ یعنی حقایق مسلم استوار ساختند.
اگر مســلمانان کتابهای یونانــی را به عربی
ترجمه نمیکردند ،اصول علم هیئت و نجوم از
میان میرفت و اکنون میبینیم که نسخه اصلی
یونانی آن کتابها موجود نیست و فرنگیان در
نهضت علمی خود از ترجمههای مســلمانان
اســتفاده کردند و این برای مســلمین افتخار
بزرگی است که با اقدامات مفید خود نگذاشتند
3
علوم پیشینیان نابود شود.
شیمی
شیمی یا کیمیا ،از نخستین علومی بود که در
دنیای اســام توســعه یافت .زکریای رازی ،از
شــیمیدانان بزرگ اسالمی اســت که موفق
به ســاخت گوگرد و الکل شد و کتب متعددی
در علم شیمی نوشــت که به زبانهای اروپایی
ترجمه شــد و تا مدتها تدریس میشد .ویل
دورانــت مینویســد« :علم شــیمی تقریباً از
ابتکارات مسلمانان است ،زیرا مشاهده دقیق و
تجزیه علمی و ثبت نتایــج را آنها وارد میدان
4
علم کردند و ». ...
فیزیک
در مطالعــه طبیعــت ،کســانی همچــون
قطبالدین شــیرازی ،عبدالرحمــن خازنی و
ابوریحان بیرونی ،ابن ســینا و  ...به مشــاهده،
آزمایش و تحلیل دادههای ناشــی از مشاهده
و تجربه میپرداختند .بیرونی ،نابغهای بود که
جغرافیدان ،ریاضیدان ،منجم و فیزیکدان بود .او
کتاب «التفهیم الوائل صناعةالتنجیم» را نوشت
كه تا قرنها جزو کتب درسی بود .لذا مسلمانان،
1

قرآن ،کتاب هدایت
است و اشارات و
مثالهایعلمی
قرآن از باب تذکر
و توجه به خالق
هستیو بیان
اعجازعلمی
است ،نه کشف
مسائلعلمیو
تدوین اصول و
قواعدتجربی
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دیدگاه
نخستین کســانی بودند که در علم فیزیک و
مکانیک عالوه بر تأليــف كتابهاي مختلف،
چرخهای آبی ،پمپها و ماشینهایی ساختند
5
که آب را باال میکشید.
طب در اسالم
مسلمانان کتابهای طبی بقراط و جالینوس
و سایر پزشکان را ترجمه کرده و آنچه از دوره
جاهلیت درباره طب میدانستند به آن اضافه
کردند و کتاب «الملکی» یا «الملوکی» توسط
ابوبکر رازی ملقب بــه جالینوس عرب تألیف
شد 6و تا پیدایش قانون ابن سینا ـ این بقراط
اســام ـ کتاب ملوکی یگانه ســند و مرجع
دانشــمندان طب محســوب میشد .سپس
کتاب ابن سینا به تمام زبانهای دنیا ترجمه
شد.
باید افزود ،نخبگان مســلمان در علوم متعدد
دیگری چون کشاورزی ،دریانوردی ،معماری،
جغرافیا ،معدنشناسی و غیره تبحر و استادی
خود را نشــان دادند و تردیدی نیســت که
نیروی محرک تکامل این علوم و رشتهها ،در
ماهیت خود اسالم نهفته است .فضل و دانش
در ایمان و فرهنگ و عمل مســلمانان نقش
محوری دارد ،لکن باید توجه داشــته باشیم
که کسب علم در اسالم به خودی خود هدف
نیست ،بلکه صرفاً وسیلهای است برای تقریب
و معرفت به خداوند و حل مسائل امت .قرآن
مجید هرگز از مسلمانان نمیخواهد که علم را
برای علم بیاموزند ،بلکه آن را برای درک آیات
خداوند و به طریق اولی درک خود خدا ،مفيد
و مؤثر ميداند 7و این امتیاز شگفتانگیز اسالم
است که انسان را با همه استعدادها ،نیروها و
ابعادش در برابر همه جهان با همه سطوح آن
قرار داده و با برقراری یک رابطه صحیح میان
این دو ،ضامن رشد و شکوفایی علوم دینی در
صحنه گیتی میشــود به گونهای که سبب
حیرت و تحسین اندیشــمندان غرب و شرق
میگردد.
نظام تعلیم و تربیت علمی
بر اســاس نگاه جامعگرایانه بــه دو دیدگاه
حداقلی و حداکثری ،میتوان گفت هر علمی
که هماهنگ با آموزههای معرفتی دینی و در
راستای هدایت و انسانسازی باشد ،میتواند
در حوزه علوم دین قرار بگیرد و در علوم تجربی
62

بررسی نگرشها پیرامون نسبت علوم طبیعی و قرآن

..
دايره المعارفعلمی
کتابهدایت ،نه
دکترمهدیگلشنی
استادفیزیک صنعتیشریف

و علوم عقلی محض مثل ریاضیات ،هندســه،
جبر ،مثلثــات و  ...دین و معــارف قرآنی در
شکلگیری صحیح اهداف و غایت آنها تأثیر
بسزایی دارد.
علوم دینی اســامی ،بیشــترین نقش را در
توســعه و تکمیل دانشهای گوناگونی که در
تمدنهای مختلف بشری شــکل میگرفت
برعهده داشت ،لذا با توجه به مبانی ارزشی در
آیات قرآن و سنت رسیده از پیامبر اکرم(ص)
و اهل بیت مطهرش و نیز داعیه جهانشمولی
و جامعیت و کمال ،اســام عزیــز میتواند با
اندیشــه متعالی و حضور الهــی ،نظام تعلیم
و تربیت علمی را که ارائهدهنــده عالیترین
معارف ،در عرصه علوم طبیعی و عقلی اســت
به بشــر معاصر عرضه کند و روند توســعه تا
قرن هفتم همچنان به دست مسلمین باشد.
از این رو بر تک تک مسلمانان فرض است که

دوباره به این مبانی بازگردنــد و حیات طیبه
خود را بر اســاس این اصول پایهگذاری کنند
و نباید فرامــوش کرد کــه ارزشهای اصولی
در قرآن و معــارف دینی ،میتواننــد ما را در
گذر از چالشهای دنیــای معاصر یاری دهند؛
چنانچه نگاهی به فلســفه اسالمی به عنوان
یکــی از غنیتریــن گنجینههــای معرفت و
حکمت که تاکنون حیــات خود را حفظ کرده
و در مبارزهای که اسالم در دنیای جدید با آن
روبهروست ،همچنان در صف مقدم قرار دارد،
این مطلب را به خوبی نشان میدهد ،اما نکته
اساسی که نباید از آن غفلت کرد این است که
شرط دعوت قرآن به فراگیری علوم ،رسیدن به
حق و حقیقت و سرلوحه قراردادن خداشناسی
است وگرنه علمی که انســان را سرگرم خود
ساخته و از شناخت حقیقت بازدارد ،در قاموس
قرآن مجید با جهل مترادف است.

 .1جعفری ،محمدتقی( ،)1383علم و دین در حیات معقول ،مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری
 .2حقیقت ،عبدالرفیع( ،)1363تاریخ نهضت فکری ایرانیان ،انتشارات آفتاب حقیقت
 .3زیدان ،جرجی ( ،)1359تاریخ تمدن اسالم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر
 .4دورانت ،ویل( ،)1373تاریخ تمدن ،احمد آرام ،نشر اقبال
 .5زیگرید ،هونکه( ،)1370فرهنگ اسالم در اروپا
 .6زیدان ،جرجی ( ،)1359تاریخ تمدن اسالم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر
 .7مطهری ،مرتضی( ،)1362خدمات متقابل اسالم و ایران ،انتشارات صدرا
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بیش از  10درصد آیات قرآن اشاره به پدیدههای
طبیعی دارند .برای سهولت بحث ،در این نوشتار
از این آیات به عنوان آیــات علمی یاد میکنیم.
یک سؤال بنیادی این اســت که پیام اینگونه
آیات علمی برای ما چیســت و چگونــه باید از
آنها استفاده کنیم؟ در این مورد دو نظر افراطی
هســت و البته طیف وســیعی بین این دو نظر
داریم .عدهای میگویند که قرآن شــامل همه
دانشهاســت و بنابراین تمامی اجزاي بنیادی
علوم طبیعت را در بردارد .در مقابل عده دیگری
میگویند که قرآن صرفاً کتاب هدایت است و در
آن ،جایی برای علوم فیزیکی و طبیعی نیست.
ما ابتدا به تشــریح این دو دیدگاه میپردازیم و
سپس برداشت خود را ارائه خواهیم کرد.
قرآن به عنوان منبع دانش علمی
در عصر حاضر ،عــده زیادی از دانشــمندان و
کارشناســان هستند که ســعی میکنند آیات
قرآن را بر پیشــرفتهای علمی و تکنولوژیکی
معاصر تطبیــق دهند .هدف اصلــی این گروه
این اســت که اعجاز علمی قرآن را در حوزه علم
نشان دهند و بدین ترتیب از یک طرف به پیروان
مذاهب و مسالک دیگر عظمت و یگانگی قرآن
را بنمایاننــد و از طــرف دیگر مســلمانان را به
داشــتن چنین کتاب گرانبهایی مفتخر سازند.
اما این یک دیدگاه تازه نیســت و دانشــمندان
عظیمالشأن قرون گذشته نيز چنين ديدگاهي
داشــتند .غزالی یکی از بزرگترین دانشمندان
قدیم ،جزو این گروه اســت .او در کتاب «احیاء
علوم الدین» از ابن مسعود نقل میکند که« :اگر
کسی بخواهد به علوم اولین و آخرین دست یابد،
باید در قرآن تدبر کند».

غزالی آنگاه میافزاید« :به طور خالصه تمام
علوم داخل در افعال و صفات خداوند است و
در قرآن شــرح افعال و صفات او آمده است و
برای این دانشها نهایتی نیســت و در قرآن
اشارتی اســت به مجامع آنها 1».همچنین
او در کتاب «جواهرالقــرآن و درره» که بعد
از احیاء علوم الدین نوشــته است ،در فصلی
تحت عنوان ریشــههای علوم اولین و آخرین
از قرآن نشأت میگیرد ،میگوید« :این علوم،
چه آنها که برشمردیم و چه آنها که مذکور
نیفتاد ،اصولش از قرآن به دست میآید ،زیرا
همگی آنها از دریايــی از دریاهای معرفت
الهی نشأت میگیرد و دریای افعال ،چنانکه
متذکر شدیم ،دریایی اســت که کرانه ندارد
و اگر دریا برای نوشــتن کلمــات پروردگار
جوهر شــود ،آن بــه پایان میرســد قبل از
آنکه کلمات پروردگار به انتها رسد .از جمله
افعال خداوند بیماری و شفاســت ،چنانکه
خداوند از قول ابراهیم میفرماید :و هنگامی
که مریض میشوم او مرا شــفا میدهد و این
فعل واحد را کسی نشناســد مگر آنکه علم
طب را بر وجه کمال بداند ،زیرا طب نیســت
مگر شناســایی کامــل مــرض و عالئم آن و
عالج و اســباب درمــان آن و از جمله افعال
خداوند تقدیر حرکت خورشید و ماه و منازل
آنهاست.
س َوالْق ََم ُر
چنانکه خداونــد فرموده َ « :والشَّ ْ
ــم ُ
دَّرن َا ُه
ــب ٍ
ب ُِح ْس َ
ــر َق ْ
ان» (الرحمــن )5/و « َوالْق ََم َ
س َوالْق ََم ُر»
َم َنا ِز َل» (یس )39/و « َو ُجم َِع الشَّ ْم ُ
(قیامت )9/و «يُول ُِج اللَّ ْي َل فِي ال َّن َها ِر» (حج61/
و همچنین در آیات دیگر)  ...و حقیقت حرکت
خورشید و ماه و کسوف و خسوف و رفت و آمد
شــب و روز را نمیداند ،مگر کســی که هیئت
ترکیب آســمانها و زمین را بداند و این به نوبه
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خود دانشی است ،و معنای قول خداوند« :يَا أَي ُّ َها
يم*الَّذِي خَ لَق َ
ك ب َِرب ِّ َ
ــان َما َغ َّر َ
َك
ْالِن َْس ُ
ــك ال ْ َك ِر ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َف َســ َّو َ
َ
شَ
ٍ
ورة َما ا َء َرك َبك»
اك ف َع َدلك*فِي أ ِّي ُص َ
(انفطار 6/ـ  )8را کســی به کمــال ندادند ،مگر
آنکه تشــریح بدن انســان را به صورت ظاهر و
باطن و عدد و انواع و حکمت و منافع آن را بداند،
و در قرآن در مواضعی بدان اشــارت رفته است و
این جمله از علوم پیشــینیان و آیندگان است
و در قــرآن مجامع علوم اولیــن و آخرین یافت
2
میشود».
جاللالدین ســیوطی نیز همین نظر را دارد .او
در کتاب معروف «االتقان فــی علوم القرآن» در
پی آن است که نشــان دهد قرآن حاوی جمیع
دانشهاســت .وی با توســل به آیاتی نظیر « َما
ــيءٍ :مــا در این کتاب
َف َّر ْط َنا فِي ال ْ ِكتَابِ م ِْن شَ ْ
چیزی را فروگذار نکردهایم( ».انعام...« ،)38/ن َ َّزل ْ َنا
َعلَ ْي َ
َاب ت ِْب َيان ًا ل ُِك ِّل شَ ْيءٍ :...ما این کتاب را
ك ال ْ ِكت َ
بر تو نازل کردیم تا همه چیز را روشــن کند» ...
(نحل)89/
و روایاتی نظیــر...« :قال صلی اهلل علیه و ســلم:
سیکون فتن .قیل و ما المخرج منها؟ قال :کتاب
اهلل فیه نبأما قبلکم و خبر مــا بعدکم و حکم ما
بینکم ...:پیامبــر(ص) فرمــود :فتنههایی بر پا
خواهند شد .پرسیده شد :چه چیزی میتواند ما
را از آنها نجات دهد؟ فرمود :کتاب خداوند ،در
آن اخبار قبل از شــما و اخبار بعد از شما و حکم
بین شماست ».استدالل میکند که قرآن ،علوم
قدیم و جدیــد را در بــردارد .آنگاه میافزاید:
«کتاب خداوند عزیز همهچیز را در بر دارد .هیچ
بخش یا مسئله اساسی از علوم را نمیتوان یافت
که در قرآن به آن اشــاره نشده باشــد .در قرآن
جهات شگفتانگیز مخلوقات ،ملکوت آسمانها
و زمین ،اشیاي باالترین بخش افق و اشیاي زیر
3
زمین ،ابتداي خلقت و  ...یافت میشود».
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به عقیده ما در حالی کــه قرآن یک دايرةالمعارف علمی نیســت ،امــا در آیات علمی آن
پیامهای مهمی وجود دارد و دانشمندان مسلمان باید به این پیامها توجه کنند ،نه اینکه
تمامی همتشان را صرف اثبات اعجاز علمی قرآن و یا سازگاری آن با علم روز کنند

این نوع بینــش را در میان علمــای متأخر هم
میبینیــم .عبدالرحمــن کواکبــی در کتاب
«طبایعاالستبداد و مصارعاالستعباد» میگوید:
«در قرن جدید ،علم حقایقی را روشن کرده است
و اینها به کاشفین آنها که اروپایی یا آمریکایی
هستند نســبت داده میشــود ،اما آنهایی که
در قرآن تدبر میکننــد ،مییابند که غالب این
حقایق به طور صریح یا ضمنی در ســیزده قرن
قبل در قرآن آمده اســت و اینها مستور نمان َد،
مگر آنکه با کشف آنها معجزه قرآن آشکار شود
و اینکه آن کالم پروردگاری اســت که غیر از او
4
کسی به غیب آگاهی ندارد».
و از جملــه مدافعین این نظــر مصطفی صادق
الرافعی است که معتقد اســت« :انسان در قرآن
اشاره به بســیاری از حقایق علمی را مییابد ،و
علم جدید ما را در تفســیر بعضی از آیات قرآنی
5
و کشف حقایق آنها یاری میکند».
در اینجا الزم اســت متذکر شــویم که داعیه
علمای پیشــین در اتخاذ این دیــدگاه ،اعتقاد
عمیق آنها به جامعیت قــرآن بوده ،اما علمای
متأخر بیشــتر دنبال اثبات اعجاز علمی قرآن
هستند و کوشــش آنها بر این است که قرآن را
با یافتههای علوم جدید تطبیق دهند .بعضی از
متأخرین بر این هستند که هیچ یافته علم جدید
نیست که الاقل تلویحاً در قرآن پیشبینی نشده
باشد .براي مثال طنطاوی در «تفسیر الجواهر»،
دنبال این است که نتایج علوم طبیعی را از قرآن
استخراج کند و نگران این اســت که مبادا عمر
او کفاف آن را ندهد که تمامــی یافتههای علم
و تکنولــوژی را در قرآن بیابد .بــا اينحال وی
خوشنود است که کشفیات علم تاکنون حاکی
6
از قدرت پیشگویی قرآن است.
امروزه فعالیتها در این حوزه افزایش یافته است
و حتی چند سال پیش سمیناری تحت عنوان
معجزات علمی قرآن و سنت از طرف عربستان
ســعودی در پاکســتان برگزار شــد .مقاالت و
کتب بسیاری را مشــاهده میکنیم که مؤلفین
آنها درصدد تطبیق آیــات علمی قرآن با علوم
روز و اثبــات اعجاز علمی قرآن هســتند .براي
مثال عبدالرزاق نوفــل در کتاب «القرآن و العلم
الحدیث» میگوید« :پــس ما وقتی به غیرعرب
ثابت میکنیم که قرآن شامل اصول علم جدید
اســت و از هر پدیده علمی صحبت کرده است،
آیا این نوع معجزه قرآن کافی نیســت که توجه
آنها را به قرآن جلب کنــد؟  ...آیا اعجاز علمی
64

قرآن راه جذب غیر عرب به اسالم نیست؟ روزی
که ما ترجمه چیزهایی که قرآن پیشبینی کرده
و توسعه علوم مختلف آنها را تأیید کرده را به
زبانهای مختلف به انجام برسانیم ،مأموریتمان
کامل است و پیامها به نتیجه میرسد و سرشت
اعجازآمیز قــرآن بر غیر عرب روشــن خواهد
7
شد».
و موریس بــوکای در کتاب «عهدیــن ،قرآن و
علم» میگویــد« :نه تنها وحی قــرآن حاوی
تناقضهایی نیست که روایات اناجیل ،در نتیجة
دخالت افراد انسانی با آنها دست به گریبانند،
بلکه کسی که به عینیت و در پرتو علم به مطالعه
قرآن بپردازد ،به خصوصیتی دیگر که ویژه این
کتاب است بر میخورد :هماهنگی کامل قرآن
با معلومات علمی جدید .عالوه بر این دیدیم که
در قرآن نکات و مطالب علمی دیده میشــود،
نکات و مطالبی که نمیتوان بیانکننده آنها را
در آدمیزادهای متعلق به عهد پیامبر دانست .در
واقع معارف علمی جدیدند که به فهم برخی از
آیات قرآنی (که تاکنون غیرقابل تفســیر مانده
بودند) یاری میکنند».
بعضی از مؤلفین به دنبال این بودهاند که هر ایده
مهم علم جدید را از قرآن بیرون بکشند و در این
راه از ُعرف زبان عربی تجاوز کردهاند .براي مثال
بعضی خواســتهاند نظریه اتمی ماده را از قرآن
استخراج کنند و در این راه به آیاتی نظیرَ « :و َما
يَ ْع ُز ُب َع ْن َرب ِّ َ
ض َو َل فِي
ك م ِْن ِم ْثق ِ
َال َذ َّر ٍة فِي ال ْْر ِ
الس َما ِء َو َل أَ ْصغ ََر م ِْن َذل َِك َو َل أَ ْك َب َر إ ِ َّل فِي ِكتَابٍ
َّ
ِين ... :بر پــروردگار تو حتی به اندازه یک ذره
ُمب ٍ
در زمین و آسمانها پوشــیده نیست و همین
طور اســت هر چه کوچکتــر از آن یا بزرگتر
8
از آن باشــد» (یونس )61/متوســل شدهاند.
در اینجا آنها کلمه عربــی «ذره» را با «اتم»
تطبیــق دادهاند ،در حالی کــه معنای متداول
آن« ،مور کوچک» یا «ذره کوچک غبار» است
و هیچ دلیل قانعکننــدهای وجود ندارد که باور
کنیم خداوند اصطالحــی غیرقابل فهم را برای
9
معاصرین پیامبر(ص) به کار برده باشد.
کوشــش برای تطبیق کتاب آســمانی با علم
معاصر منحصر به مسلمانان نیست .مسیحیان
نیز خواســتهاند انجیل را با علم جدید تطبیق
دهند و یهوديان نیز همین کار را در مورد تورات
کردهاند.
برداشت ما
مــا معتقدیم که قــرآن ،کتــاب هدایت برای

انسانهاست و حاوی تمامی چیزهایی است که
بشــر در حوزه ایمان و عمل بدانها نیاز دارد .به
نظر ما قرآن ،دايرةالمعارف علمی نیست و نباید
قرآن را الزاماً با نظریههای متغیر علمی تطبیق
داد .از طرف دیگر نمیتــوان کتمان کرد که در
قرآن اشــارات مکرر به پدیدههای طبیعی آمده
اســت ،اما اینها برای تعلیم علوم نیست ،بلکه
هدف آنها عمدتاً تشــویق مــردم به فراگیری
علوم طبیعی و در نتیجه توجه به عظمت خلقت
و در نهایت نزدیکی به خالق جهان است.
همچنین ما معتقدیم که پیشــرفت علم ،فهم
بعضی از آیات را آســان میكند .بدیهی است
که درک آیاتی مانند آیه 30ســوره انبیا و 49
ســوره ذاریات که اشــاره به تحول منظومه
شمســی و نقــش آب در حیــات و عمومیت
زوجیت در مخلوقات دارد ،در عصر ما بســیار
ســادهتر از عصــر پیامبر(ص) اســت .نتیجه
تطبیــق دادن قرآن با علــوم روز این بوده که
در عصر غلبه پوزیتیویســم ،برخی از علمای
مسلمان کوشــیدند دیدگاههای این مکتب را
از قرآن اســتنتاج کنند و آن را مبانی حکمت
قرآن به حســاب آورند ،بــدون اینکه توجه
کنند که در این نوع نگــرش ،جایگاهی برای
متافیزیک و موجودات غیرمادی نیست.
بــه عقیــده مــا در حالی کــه قــرآن یک
دايرةالمعارف علمی نیست ،اما در آیات علمی
آن پیامهای مهمی وجود دارد و دانشــمندان
مســلمان باید به این پیامها توجــه کنند ،نه
اینکه تمامی همتشــان را صرف اثبات اعجاز
علمی قرآن و یا سازگاری آن با علم روز کنند.
البته ذکر مطالبــی از قبیل عمومیت زوجیت
در مخلوقات یا شفابخشــی عسل برای مردم
(چنانکه در آیه  69ســوره نحل آمده است)،
میتوانــد الهامبخــش عالمان مســلمان در
نظریهپردازی یا کاوش تجربی باشد .

نظر
علوم انسانی در قرآن

انسان در
قرآن اشاره
به بسیاری از
حقایق علمی
را مییابد ،و
علم جدید ما
را در تفسیر
بعضی از آیات
قرآنی و کشف
حقایق آنها
یاری میکند
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حیاتبهشرطشناخت
حجتاالسالمدکترسیدمحسنموسوی
عضوهیئتعلمیدانشگاهمازندران

در مباحــث علوم انســانی 1و تحقیقات اجتماعی ،شــناخت حقیقت
انسان ،نقش اساســی و تعیینکننده در جهتگیری علوم اجتماعی،
فقهی و حقوقی ،اقتصــاد ،تعلیم و تربیت دارد .به عنــوان مثال اگر در
انسانشناسی ،روح مجرد انســان را یکبار منکر شویم و پایان زندگی
این جهانی هر انســان را به معنای پایانیافتن و نیستشدن او بدانیم،
در بررسی پدیدههای انســانی و تحقیقات اجتماعی ،همه موضوعات
معنوی ،ماورائی و امور مرتبط با جهان پس از مرگ انسان و تأثیر و تأثر
آن با زندگی این جهان او نادیده گرفته میشود.
در این صورت همه پدیدههای انسانی ،تحلیل و تبیین مادی مییابند
و تحقیقات انســانی به سوی ابعاد مادی انســان جهتگیری میشود.
در حالی که اگر بین جهان مادی(جســمانی) و جهان آخرت به نوعی
پیوستگی اعتقاد داشته باشیم ،درمییابیم که این دو حیات از یکدیگر
جدا نیستند 2.همانطور که انسان موظف است به بدن خود رسیدگی
کند ،به همان میزان ،بلکه بیشتر باید به مسائل روحی ،روانی ،اخالقی،
تربیتی ،فقهی و حقوقی برای رسیدن به کمال مطلوب اهمیت دهد.
هدف آفرینش انسان
پیش از ورود به مبحث تبیین علوم انسانی و چگونگی تأثیرپذیری آنها
از آیات قرآن در جهت شناخت حقیقت انسان ،باید به این مطلب اشاره
ْت الْجِ َّن
شود که خلقت انسان دارای اهدافی اســت .طبق آیه « َو َما خَ لَق ُ
ون» 3یکی از همان اهــداف حیات ،عبادت و طاعت
ْــس إ ِ َّل ل َِي ْع ُب ُد ِ
َو ْالِن َ
خداست 4.اما این تمام هدف نهایی خلقت انســان نیست ،زیرا عبادت
وسیلهای اســت برای وصول به اهداف عالی 5.هدف متوسط ،در خلقت
انســان عبودیت اســت ،چرا که نعمت حیات برای عبودیت به انسان
بخشیده شده است؛ یعنی حیات انســان باید بستر احیای روح بندگی
و وصول به مقام عبودی در برابر خدای سبحان باشد که عبادت زمینه
عبودیت اســت ،اما هیچیک از این دو هدف ،هدف غایی نیستند ،بلکه
هدف نهایی بســی فراتر آنهاســت؛ (عبادت و عبودیت) و آن مظهر
ربوبیت و در نتیجه ُح ِّریت عبد است در لباس عبودیت حق 6.از همین
رو شناخت استعدادها ،ویژگیها و هدف خلقت انسان پایه علومی مانند
جامعهشناسی ،حقوق ،اقتصاد ،تعلیم و تربیت است.
خلقت انسان به گونهای است که به تنهایی قادر به ادامه حیات نيست؛
چرا که برای تأمین و تدارم نیازهای اولیه زیست خود نیازمند ابزارهایی
است که به صورت فردی قادر به تهیه آنها نیست .غذا ،لباس و مسکن،
بدیهیترین نیاز انســان اســت که نمیتواند بدون آنها زندگی کند.
بنابراین تنها راه ادامه حیات او ،زندگی در اجتماع اســت و همچنین از
آنجایی که کمالخواه است و این کمالخواهی هم یک امر طبیعی در
وجود آدمی اســت و مالزم با حیات اجتماعی اوست ،بدون معاشرت با
دیگران نمیتواند به کمال نهایی خود برســد که ضروری است جامعه
اجتماعی را تشــکیل دهد ،زیرا که متن اجتماع باعث شکوفایی و رشد

استعدادهای انسانی است؛ از جمله نیکی کردن به دیگران ،رعایت حقوق
انسانها و انساندوستی که نمونه بارز این روابط اجتماعی است .به عنوان
نمونه نیکوکاری به دلیل تأثیری که در سعادت فرد ،جامعه و رشد و تعالی
جامعه انسانی دارد مورد عنایت دین قرار گرفته و دستورات خاصی را به
خود اختصاص داده استَ « .وإ ِ ْذ أَخَ ْذن َا مِيثَاقَ بَنِي إ ِ ْس َرائ َ
ون إ ِ َّل
ِيل َل تَ ْع ُب ُد َ
َّ
اس
ِين َو ُقولُوا ل ِل َّن ِ
اللَ َو ب ِال ْ َوال َِديْ ِن إ ِ ْح َسان ًا َو ذِي الْق ُْربَى َو ال ْ َيتَا َمى َو ال ْ َم َساك ِ
ُح ْســ ًنا 7»...یاد آورید هنگامی را که از بنیاسرائیل عهد محکم گرفتیم
که جز خدای را نپرســتید و درباره پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و
فقیران نیکی کنید و با مردم به زبان خوش تکلم کنیــد  » ...در این آیه
خداوند بعد از امر اطاعت پروردگار ،امر به نیکی کرده اســت .نکته حائز
اهمیت در بیان این مسئله این است که نیکی کردن با واو عطف ،عطف
به پرستش پروردگار شده است؛ یعنی بیانگر قرین بودن نیکی با عبادت
8
پروردگار است.
اقتصاد
اســام در کالم وحیانی و تعلیم آســمانی خویش به موضوع اقتصاد به
عنوان امر مهم دنیوی مســلمانان کام ً
ال اهتمام دارد و میفرماید که به
دیانت و معنویت بپردازيد ولی از امور دنیوی خویش غافل نباشیدَ « .و َل
يب َ
ك م َِن ال ُّدن َْيا» و بهرههایت را از لذتها و نعمتهای حالل دنیا
س ن َصِ َ
تَ ْن َ
فراموش مکن.
در بینش قرآن ،حیات دنیوی و زندگی اجتماعی بــا بهرهگیری از دنیا
برای اهداف متعالی انســان ،نهتنها جایز ،بلکه مــورد تأکید قرار گرفته
9
الل َح َل ًل َط ِّي ًبا َواتَّقُوا َّ
استَ « .و ُك ُلوا ِم َّما َر َز َق ُك ُم َّ ُ
ون»
اللَ الَّذِي أَنْت ُْم ب ِ ِه ُم ْؤ ِم ُن َ
و از هر چیزی که روزی شما کرده حالل و پاکیزه آن بخورید و از خدایی
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گفتگو
که به او گرویدهاید بترســید .از همین رو مسائل اقتصادی به گونهای از
اهمیت برخوردارند کــه باعث تعادل و بقای جامعه میشــوند؛ مانند
گردش منظم خون در رگهای انسان ،گردش نامنظم ثروت در جامعه
نیز باعث بروز مشکالتی میشــود از جمله رباخواری ،احتکار ،خوردن
ِل
ِين آ َم ُنوا َل ت َْأ ُك ُلوا أَ ْم َوال َ ُك ْم ب َ ْي َن ُك ْم ب ِال ْ َباط ِ
مال حرام و  . ...مانند «يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ان ب ِك ْم
ون ت َِج َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
إ ِ َّل أَ ْن ت َُك َ
اض ِم ْن ُك ْم َول تَ ْق ُتلوا أنْف َُســك ْم إ ِ َّن الل ك َ
يما» 10ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحــق نخورید ،مگر آنکه
َرحِ ً
تجارتی از روی رضا و رغبت کنید و سودی ببرید و یکدیگر را نکشید که
خدا بسیار به شما مهربان است.
این آیه ابتدا قانون کلی درباره مسائل اقتصادی را بیان میکند و اینکه
هر نوع تصرف در مال دیگری بدون هیچ حــق و مجوز عقالنی ممنوع
است .بنابراین غش و ربا در معامله و همچنین معامالتی که حدودشان
مشخص نباشد و نیز خرید و فروش وسایل فســاد ،باطل است و جایز
نيست و نیز هرگونه فساد در اموال و داراییهای شخصی به کل جامعه
ســرایت كرده و جامعه را دچار تزلزل میكنــد .در صورتی که قوانین
الهی ،درباره مسائل اقتصادی با توجه به هدف خلقت انسان و بر مبنای
لطف و رحمت الهی پایهگذاری شده اســت ،باید بهدرستی شکر آن را
به جا آورد 11.از همین رو خداوند متعــال در آیات متعددی ،مؤمنین را
به پرداخت زکات ،انفاق و صدقه امر کرده اســت ،چرا که نظام انسانی
باید به حیات خود ادامه دهدَ « 12.ما أَ َفا َء َّ ُ
الل َعلَى َر ُسول ِ ِه م ِْن أَ ْه ِل الْق َُرى
ِيل َك ْي َل
َفلِلَّ ِه َول َِّلر ُس ِ
السب ِ
ول َولِذِي الْق ُْربَى َوال ْ َيتَا َمى َوال ْ َم َســاك ِ
ِين َواب ْ ِن َّ
ون ُدول َ ًة ب َ ْي َن الْ ْغن َِيا ِء ِم ْن ُك ْم 13» ...و آنچه خدا از اموال اهل قریهها به
يَ ُك َ
رسولش غنیمت داده متعلق به خدا و رســول و خویشاوندان رسول و
یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است .این حکم برای آن است تا میان
توانگرانتان دست به دست نشود . ...
اینآیهدرصددبیانایننکتهاستکهدرجامعهبایدازبروزهرگونهآفتیکه
استقرارعدالتوتعادلاقتصادیراتهدیدمیکند،جلوگیریشود.بهعنوان
مثال برخی مردم ،طبقات و نژادها در اجتماع برای خود شأنی قائل هستند
و خود را سزاوار برخی امتیازهای ویژه میدانند و به خود اجازه میدهند که
حقوق اسالمی انســانهای دیگر را زیر پا بگذارند؛ در حالی که در فرهنگ
قرآنی سعی شده انسانها یکپارچه و متحد باشند و حقوق واجب خود را از
قبیلخمس،زکاتوهزینههایواجبدیگربرایتعادلاقتصادیبپردازند.
حال اگر انسان با بینش عمیق به هستی بنگرد ،در مییابد که هیچ مالی در
اصل متعلق به او نیست و همه را از سوی خداوند ر ّزاق میداند ،از این رو دل
14
کندنازآناموالبرایاوآسانمیشود.
حقوق
شهید مطهری درباره حقوق طبیعی بیان میکند« :حقوق طبیعی از
آنجا پیدا شد که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف ،استعدادهایی
در وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به آنها داده است .انسان هم
از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی
نامیده میشود برخوردار اســت و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار
نيستند 15».و این حقوق را نمیتوان نادیده انگاشت ،زیرا حیات آدمی
در گرو برآوردن این نیازها و حقوق است و تشخیص درست این حقوق
و استعدادها ،باعث رسیدن انسان به کمال مطلوب میشود که منظور از
استعدادها ،توانایی و شایستگی وصول به مرتبهای از مراتب هستی است
که غایت موجودی خاص اســت .از این رو انسان بر چنین تواناییهایی
سرشته شده و ذات وی به تعبیر دینی «فطرت» او مشتمل بر آن است
16
که برای وصول وی به کمال مطلوب خویش نیاز دارد.
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از پیامدهــای توجــه به حقــوق طبیعی و انســانی ،اصل مســاوات
انسانهاســت که در بینش قرآنی به این مهم توجه شــده است ،زیرا
الر ْح َم ُن
ِ
خالق تمام انسانها یکی استَ « :وإِل َ ُه ُك ْم إِل َ ٌه َواحِ ٌد َل إِل َ َه إ ِ َّل ُه َو َّ
يم» 17و خدای شــما ،خدای یکتاســت که خدایی جز او نیست و
الرحِ ُ
َّ
بخشاینده و مهربان است و همه انســانها از یک نفس واحد و یک زن
18
اس إِن َّا خَ لَ ْق َنا ُك ْــم م ِْن َذ َك ٍر َوأُنْثَى»
و مرد به وجود آمدهاند« .يَا أَي ُّ َها ال َّن ُ
ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم ،از همین رو در جهانبینی
توحیدی ،انسانها جدای از ویژگیهای شخصی ،ملی ،تاریخی ،حقوق
19
و تکالیف یکسان دارند.
تعلیموتربیت
تعلیم و تربیت ،مهمترین ويژگي اجتماعی انســان اســت و شناخت
انســان در نظام تربیتی ،بحث مبنایی دارد؛ چرا کــه موضوع تعلیم و
تربیت« ،انسان» است و بدون درک درست از حقیقت انسان و نیز بدون
شناخت اســتعدادهای او و مراتب وجودیاش ،نمیتوان به برنامهای
جامع و کامل نسبت به مســائل تربیتی دست یافت 20.به عبارت دیگر،
رشد عقالنی و استعداد حیات انسانی ،در گرو شناخت صحیح انسان،
حقیقت او و مسائل تعلیم و تربیتی است و در اين صورت جامعه انساني
در مســير هدف صحيح قرار دارد .در فرهنگ قرآن نیــز ،بحث علوم
تربیتی از جایگاه مهمی برخوردار اســت ،به طوری که ارسال ُر ُسل از
سوی خداوند به خاطر همین امر بوده 21و همچنین از آنجایی که انسان
دارای روح مجرد است ،موجودی پویا و تکاملطلب است و میتواند از
همه دانشهای طبیعی ،اجتماعی و زیستشناسی بهره بگیرد .
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به رنگ خاطرات ابدی

گفتگو با ابراهیم اکبری دیزگاه نویسنده داستان «برکت»

داستان «برکت» ،داستان اجتماعی موفقی است که به زندگی یک
طلبه پرداخته و روایت تازهای در اختیار مخاطب قرار داده است.
این داستان گرچه روایتی داستانی از زندگی روزمره یک طلبه در
بطن جامعه را روایت کرده اما ملهم از داستانهای قرآنی است.
کتاب برکت به تازگی منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است.
همین موضوع بهانهای شد تا با نویسنده این داستان به گفتگو
بنشینیم.

جناب دیزگاه در ابتدا بگویم که به نظر من «برکت» آشــکارا
به سایه قرآن خزیده و گفتمانش ملهم از آموزههای قرآنی و
سرگذشت پیامبران است .شما به عنوان نویسنده تا چه حد
خودآگاه این کار را کردهاید؟ اص ً
ال میتوان گفت شــما برای
نوشتن این رمان دست به پژوهشهای قرآنی زدهاید؟
بله،کام ً
الباحضرتعالیموافقموبراینباورمکههرکسبخواهدباقومیدرست
ومنطقیسخنبگوید،بایدبهسرا ِغخاطراتِ ازلی،ابدیوکهنالگوهایذهنی
مخاطبان خود قصه روایت کند ،وگرنه
و زبانی آنها بــرود و از آن منظر برای
ِ
سخنانش شنیده نخواهد شد و اگر هم شنیده شود ،در گوشها نخواهد ماند
مثل حرفهای روزنامهای در یک روز تولید ،مصرف و تمام میشود .از این
و ِ
سخنآشناوماندگاربرایگوشهاداشتهباشد،
رورماننویسیکهمیخواهد
ِ
سخن خود را به ِ
زلف متنهای ازلی گره بزند .از سوی دیگر هم
مجبور است
ِ
قرآن تنها متن مقدسی است که تما ِم مسلمانان بیهیچ اما و اگری به اعتبار و
آستانآنمیسایندوبهطورمدامباکلیابخشی
وثاقتآنباوردارندووسربر
ِ
ازآنزندگیمیکنند.قرآنهمچنینتنهامتنیاستکهدرطول 1400سال
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ِ
دخالت مؤثر و مستقیمی
گذشته در فرهنگ ،سیاست و اجتماع مسلمین
داشتهاست.
بنابراین هیچ نویســندهای ،نمیتواند برای این مردم داستان بنویسد،
اما به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم از این متن غافل باشد .اساساً
ِ
مقدس خــود توجه جدی
متون
بزرگ دنیا بــه
تمامی نویســندگان
ِ
ِ
داشــتهاند .برای مثال شــما کتابِ مقدس را از ادبیــات غرب بیرون
ســتون فقراتِ آن خواهد شکســت .به کتابهــای فالکنر،
بکشــی،
ِ
همینگوی ،جویس ،الیوت ،گرین و ...نگاه کنیــد .لوال کتاب مقدس،
لهلک کلهم...
عنوان یک طلبــه داســتاننویس ،ارادهام معطوف بر
بنده هم بــه
ِ
این اســت هر داســتانی که مینویســم نگاهی به آیــات ،قصهها
ِ
ســنت نبوی در گســتره ادیان داشــته
و مفاهیم بنیادین قرآن یا
باشــم .بنابراین همواره بر آنم برای نوشــتههایم ،نهتنها از آخرین
دســتاوردهای قرآنپژوهی و ادیان بهره ببرم ،بلکه خودم و دانشم
را در متون مقدســی چــون قرآن غــرق کنم و حاصــل آن را در
داستانهایم بازســازی و باز آفرینی کنم .و مع االسف فکر میکنم
نویســنده ایرانی در طول تاریخ صد ســاله داستاننویســی از این
ِ
غفلت تاریخی باعث عدم بلوغ در روایت
مســئله غفلت کرده و این
ایرانی شــده اســت؛ به همین دلیل هم صدای این روایت هنوز در
جهان شنیده نشده است.
من هم فکر میکنم این بحث نیاز بــه تفصیل و تحلیل جدی
و عمیق دارد که باید همین روزها بهش پرداخته شــود .دیگر
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تشــیع ،بل
امام موســی صدر یکی از شــخصیتهای منحصربهفرد تاریخ
ّ
ِ
رسالت
ذیل قرآن و
دوران معاصر اســت که
تاریخ اسالم در
گفتمان خود را ِ
ِ
ِ
پیامبران الهی تعریف کرده بود
ِ

گفتگو

بنده هم به
عنوا ِن یک طلبه
داستاننویس،
ارادهام معطوف
بر این است
هر داستانی
که مینویسم
نگاهی به آیات،
قصهها و
مفاهیم بنیادین
ِ
سنت
قرآن یا
نبوی در گستره
ادیان داشته
باشم

دارد دیر میشود .زمانش همین حاالست .اما اگر بخواهم باز
یک سؤال درباره برکت بپرســم ،این است که از ویژگیهای
مهم یک رمــان ،بازنمایی زندگی آدمهایــی با دیدگاههای
متفاوت اســت و اینها تا حــدود زیــادی در برکت دیده
میشود .البته با توجه به مثالی شــدن میانرود ،در این رمان
جهانبینیها بسیار نزدیک به هم است .شما با چه طرفندی
در این میان از میانرودیها شخصیت ساختید؟
ِ
شــخصیت کانونی و مرکزی وجود دارد ،آن هم شــیخ
در برکت یک
یونس اســت که او یا درگیر ماجراهای آدمهاســت یا شاه ِد احواالتِ
انسانی مردم .خرده شخصیتهای دیگر ،جملگی در بافتا ِر میانرودی
ِ
ِ
مقابل
عنوان یک شــخصیت در
ســاخت آن بــه
قرار میگیرند و به
ِ
ِ
شــیخ کمک میکنند .اما با اینکــه اینها در یک تاریــخ و جغرافیا
ِ
ترین
زندگی میکنند و ویژگیهای
مشــترک زیادی دارند که اصلی ِ
ِ
«حمی ِ
«فرهنگ بدوی» اســت کــه در قرآن هم به
ت جاهلی» و
آن
ّ
این معنا تأکید شــده اســت ،اما همه آنها ویژگیهای شــخصی و
حدهای نیز دارند که آنها را از هم متمایز میکند.
علی ّ
ِ
رهیافت من در شخصیتپردازی ،خیر ه شــدن به شخصیتهایِ خرد و
کردن خُ لق و خوی آنها و نمایان ساختنشان از طریق
کالن و کشــف
ِ
پررنگ كردن رفتارها و گفتارهای جزئی است .مث ً
ال غالم ،حاصل ،نجات،
شاهقلی ،راهخدا ،عبدل ،اسداهلل و ...هرکدام یکسری رفتارها و گفتارهایِ
مخصوص خودشان بوده؛ من
خاص و جزئی دارند ،در حال یا گذشته ،که
ِ
تعین و تشخّ ص میبخشم.
با خیره شدن در آنها ،به شخصیتشانّ ،
خیلی هم خوب .اما برکــت محتوای جدیــدی را هم وارد
رمان فارسی کرده اســت که به کلی با آنچه امروزه دغدغه
نویسندگان فارسی زبان است تفاوت دارد .به نظر شما چطور
میشود ما تازه بعد از صد سال از آغاز رمان در ایران به سراغ
چنین فضاهایی میرویم؟ ایراد کار کجاست؟ شاید هم قشری
که دغدغه چنین مسائلی را داشتند و دارند تازه امروز به فکر
داستانی کردنش افتادهاند؟
ســال گذشته مسائل و مشــکالتِ زیادی
داستاننویســی ما در صد
ِ
داشته اســت که نتوانسته به جرگه داستاننویســی جهان بپیوندد و
با جریانهای زنــده آن گفتگوی خ ّ
حق این
القانه کند .حــال آنکه ِ
درخشان فکری و معنوی که بتواند
فرهنگ و تمدن است با آن سابقه
ِ
به وسیله داســتان و رمان با جهان بده بستان داشته باشد و چیزی بر
آن بیفزاید و با نگا ِه ایرانی به آن رنگ و طعم دهد.
شــاید دلیل اصلی ایــن عقبماندگی و آشــفتگی همین باشــد که
نویسنده ایرانی عالوه بر فقدان اندیشه و ناموزونی تاریخیـ فرهنگی،
دینی خودش نداشــته و
نگا ِه درســت و دقیقی به تــراثِ فرهنگی و
ِ
ِ
«روایت ایرانی» تعریف و تبیین کند و
«انسان ایرانی» را در
نتوانسته
ِ
به وضوح نشــان دهد .در نتیجه دچار تحویل و تقلیلنگری در روایت
شــده و قصهها و رمانهایِ بیمایهای تولید کرده است .البته حسابِ
نویسندگان معدود و استثنا جداست ،آنها تکستارههایی بودند که
آسمان فرهنگ ایرانی سوسو زدند.
در
ِ
عدم توجــه به دین بــه مثابه یک نوع هستیشناســی و یــا یک ام ِر
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جریــان داستاننویســی بــرای مرد ِم مســلمان ،یک
فرهنگــی در
ِ
آســیب جدی اســت که در طول این قرن همواره باعث بیمحتوایی،
بیبنیهگی و به نوعی حرامزدگی داستان ما شده است.
بهتر است اینگونه بگویم در تاریخ صد ســاله داستاننویسی ما شاید
مادر این داستانها مشــخص باشــد ،اما پدرش حالت شبحوار دارد؛
خیلی نمیتوانیم بدانیم کیســت؟ به همین علت هر ساله داستانها
ِ
کودک بیشناسنامهکه
و رمانهای فراوانی تولید میشــود همچون
بدون اینکه کســی به آنها توجه کند ،زی ِر دست و بال له میشوند و
ِ
از بین میروند .ولی اگر این کودک ،پدر مشــخص داشته باشد ،او را
ِ
درست زندگی راهنمایی میکند.
بزرگ میکند و در مسی ِر
دنبال این بودم داســتانی با پدر و ماد ِر شناســنامهدار
بنده در برکت
ِ
ِ
روایت ایرانی ارائه دهم همین و تمام.
ایرانی ـ اسالمی ،و یک
پرســش جنابعالی باید عرض کنم که همیشــه
در باب نکتــه پایانی
ِ
قشــری بودند که این دغدغهها را داشــتهاند؛ در ایران بعد از انقالب
داستان دینی
خیلی اشخاص ،ارگانها و نهادها به این سمت رفتند تا
ِ
بنویسند و یا در رابطه دین و داســتان تأمل کنند ،اما معاالسف چون
صالحیت الز ِم علمی و ادبی را نداشتند ،عموماً دستاوردی نداشتند یا
اگر هم باشد بسیار ضعیف و ناچیزند.
همین طور اســت واقع ًا .اینان بدون اینکه بستر چنین تغییر
و تحولی آماده باشد ،میخواســتند راه صد ساله را یک شبه
بپیمایند که طبع ًا امکانش نبود .اما انگار امروز با شــکلگیری
نسل جدیدی از نویسندگان آگاه به مسئله ،کار آسانتر شده
اســت .اما برگردیم به یکی دیگر از محتواهای اصلی برکت.
معتقدم تصویر ایمان و اعتقاد در برکــت کمی جدای از هم
جهان آرمانی نویســنده ایمان
به نمایش در آمده؛ گويي در
ِ
است که تعیین کننده است و نه اعتقاد .البته اعتقاد میتواند
مقدمه ایمان باشد.
بله من همچین تصوری دارم و فکر میکنم جایگاه اعتقاد ،ذهن است
و جایگا ِه ایمان در قلب انسان .به بیان دیگر ،رابطه ایمان و اعتقاد مثل
روح و کالبد اســت .البته این مفهوم ملهم از اندیشــه قرآنی است که
خداوند در قــرآن میفرماید« :قال االعراب آمنا ،قــل لم تؤمنوا ولکن
قولوا أســلمنا و لما یدخل االیمان فیقلوبکم :».اعراب گفتند :ایمان
آوردیم ،بگو :ایمان نیاوردید ،بلکه باید بگویید تســلیم شدیم و ایمان
هنوز در دلهای شما وارد نشده است( .حجرات)15 -14 ،
در برکت هم تصورم بر این اســت که آدمها به پــارهای از آموزهها اعتقاد
دارند و این اعتقاد آنها را به انجام یکسری از مناسک و شعائر وا میدارد.
اما اعتقاد ،به تنهایی برای دینداری کافی نیســت .اعتقــا ِد بدون ایمان
ِ
حماقت انسانها
حتی میتواند به انحطاطِ انسان و اجتماع کمک کند و
جوامع بشــری وارد کند .آنچیزی
را تشدید کند و ضربه سهمگینی بر
ِ
که شــیخ یونس هم دنبالش است شــو ِر ایمان اســت که همصنفها و
هملباسهای او از آن غافلند و مردم هم از آن حظی نبردهاند.
البته خود یونس هم ظاهرا در حال ســلوک است ،اما شخصا
جاهایی از این روایت این شور را در او میشود دید و صادقانه
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هم پذیرفت .جنــاب دیزگاه ،برکت تا چه انــدازهای ملهم از
تجربه زیستی شماست به عنوان کسی که درس دین خوانده؟
شما شیخ یونس برکت هســتید؟ یا شاید هم کسی مانند او را
مالقات کردهاید؟ فرض آخر هم اینکه یونس برکت اصال یک
شخصیت داستانی است؛ من با اين فرض بيشتر موافقم البته.
بنده قریب بــه ده ســال در ایام رمضــان و محرم بــرای تبلیغ دین
ِ
مختلف ایران ســفر کــردهام؛ خاطرات زیــادی از رفتار و
مناطق
به
ِ
دینورزی مردم در این ســفرها دارم و خیلی از اینها را مستندنگاری
کردهام که شــاید یک زمانی آنها
را منتشــر کنم .طبیعتاً بخشی از
آن تجربیــات و خاطــرات به طور
غيرمســتقيم به «برکت» سر ریز
پروراندن روایت
کرده اســت و در
ِ
دستم را گرفته اســت .اما شخص
یونــس برکــت (دام ظله
شــیخ
ِ
الوارف) هیچ نسبتی با بنده ندارد
و او شخصیتی است شجاع ،مؤمن،
آگاه به زمانه و کام ً
ال مســتقل که
گاهی بندة نویســنده را نصیحت
میکند و به صبر و بردباری دعوت
میکند اما هنوز بــرای من دعایی
نکرده اســت با اینکه چندین بار ازش التماس دعا داشتهام .اما نقطه
ِ
مشترک ما شــاید همین باشد که هر دو امام موســی صدر را دوست
تعامل با انســان قرار دادهایم .خالصه
داریم و او را الگویِ خودمان در
ِ
مزاج دینی من و او ســازگارتر
کنم؛ رفتار و کردار امام موســی صدر با ِ
است.
دیگر اینکه برخی از شــخصیتهای داســتانی به قدری عمق دارند ،با
زندگی درگیر هستند ،شعو ِر طبقاتی دارند ،میدانند در کجا ایستادهاند
و چگونه باید زندگی کنند كه شخصیتهایی که وجود خارجی دارند به
ِ
قوزک پایِ آنها نمیرسند و همواره باید به آنها اقتدا کنند.
با این حســاب میتوان گفت که رمان برکت ذیل تفکرات و
اندیشههای امام موسیصدر شکل گرفته! و چنانکه پیداست
شما سلوک و مرام ایشــان را برای تعامل با مردم و دعوت به
حق و ایمان صائب میبینید .آیا امروز چیزی از شخصیت امام
موسی صدر در خلقت یونس برکت میبینید؟
تشیع ،بل
امام موسی صدر یکی از شــخصیتهای منحصربهفرد تاریخ ّ
ِ
رسالت
ذیل قرآن و
دوران معاصر است که
تاریخ اسالم در
گفتمان خود را ِ
ِ
ِ
پیامبران الهی تعریف کرده بود و انســان را نه از منظ ِر فرقهها و آيینهای
ِ
متل ّون مذهبی ،بل از چشمانداز خداون ِد مهربان و حکیم میبیند و تعریف
میکند .به همین دلیل ،او به سرشــت انســان خوشبین است و معتقد
است میتوان انســان را نجات داد و در مســی ِر هدایت قرار داد ولو اینکه
خیلی خطا و ظلم و عصیان کرده باشــد ...دیگر اینکه امام موسی صدر
زودن رنج از چهره انسان بماهو انسان
بهترین عبادات را خدمت به انسان و ِ
میداند؛ این مسئله را در زندگی نورانی خود به وضوح نشان میدهد .از این

رهگذر امام موســی صدر میتواند برای همه کسانی که به نوعی به انسان
درس بصیرت و تذکر داشته باشد.
میپردازند ـ بخصوص رماننویسها ـ ِ
بنده در رمان «بیروط» قدری بیشــتر به حاالت و احواالت و همچنین
«کا ِر پیامبری» آن مر ِد الهی پرداختهام و بخشــی از شخصیتش را به
«انســان نمادین» کاویدهام .امیدوارم نویسندگان دیگر هم
مثابه یک
ِ
مخاطب
قلم خودشان را به سیره و صفاتِ ایشان متبرک کنند و ذائقه
ِ
ِ
خشونت داعشی تلخ شده ،با شــیرینیهای پیامبرگونه
امروز را که با
امام صدر تغییر دهند.
شــیخ یونس برکت را میتوان یکی
از کوچکترین شاگردان مکتب او
کالس اول نشســته
شــمرد که در
ِ
خوانــدن کتابهای او
اســت ،بــا
ِ
با اندیشه و ســیره او ذره ذره آشنا
دیدن خدا و
میشود و اما ْم موسایی
ِ
انسان را هجی میکند و به تبلیغش
میپــردازد .برکت تــاش میکند
برخی از رفتارهــا و کردارهای او را
تقلید کند و در عمل نشــان بدهد،
اما هنوز خیلــی فاصله دارد .خیلی
باید کار کند ،زحمت بکشد تا بتواند
اما ْم موسایی عمل کند .من برخی
اوقات فکر میکنم شاید کسی نتواند مثل او باشد ،چرا که امام موسی
صدر بودن یک موهبت اســت که خداوند به هر کس نمیدهد و شاید
به هیچکس هم ندهد.
و ســؤال پایانی اینکه آیا اص ً
ال برکت را رمان میدانید؟ اگر
جواب مثبت اســت ،بگویید چگونه میشود جهان رمان را
که بر رنگارنگي صدا و چهرهها اســتوار است با نگاه سفید و
سیاه مألوف در جهان دینمدارانه جمع کرد؟
ِ
قابلیت فراوانی دارد؛
اتفاقاً رمان یکی از معدود ژانرهایِ هنری است که
زیســت و زندگی انســان را در حوزههای مختلف متجلی ميکند .در
این حوزه هم اگر رماننویس به انســان نگا ِه درســتی داشته باشد؛ به
این معنا که قائل به اصالت و قداســت انسان باشد ،در نتیجه رنگارنگی
ِ
مخالف عقیده و اندیشــه خودش باشــد به
و صداهایِ او را ،ولو اینکه
رسمیت میشناسد و نشــان میدهد .مث ً
جهان رمان همان اندازه
ال در
ِ
ّ
انسان کافر
انسان مؤمن حق دارد حرف بزند و اظهار نظر کند ،باید
که
ِ
ِ
یا عاصی هم حق داشــته باشــد .با تکیه بر این نگاه که کام ً
ال انســانی
اســت ،رماننویس میتواند رنگارنگی و چند صدایی را متجلی سازد و
به هدف خود نزدیک شود .اما اگر نویســنده نگا ِه کالمی ،فرقهگرایانه
و ایدئوژیک داشــته باشــد ،به چنين چیزی تن نمیدهــد و معموالً
نویسنده و اثرش در این بازی شکست میخورد.
بــرای نمونه رماننویســانی چون داستایفســکی ،گراهــام گرین،
ایزاک باشــویس ســینگر ،ارســکین کالدول و ...با نگاه درست به
انســان و دین داســتان روایت کردهاند و موفق شــدهاند و هزاران
نویســنده وطنی و غیره به این نکته توجه نکردند و نتوانســتند اثر
قابل قبولی خلق کنند.
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در برکت هم
تصورم بر این
است که آدمها
به پارهای
از آموزهها
اعتقاد دارند
و این اعتقاد
آنها را به
انجام یکسری
از مناسک
و شعائر وا
میدارد .اما
اعتقاد ،به
تنهایی برای
دینداری کافی
نیست
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نظر

موسايي برانگيخته بر ميانرود

علياصغرعزتيپاك
در همين ابتدا بگويم كه «بركت» يك شگفتي
اســت در جهان رمان ايراني .رماني اســت كه
هم در موضوع و هــم در شــكل روايت كامال
خاص اســت و كاري اســت كه علنا خودش را
ذيل قــرآن تعريف ميكند .تا كنــون كمتر اثر
داســتاني ايراني ديدهايم كه اينقــدر متاثر از
قرآن باشد در بيان و در محتوا« .يونس بركت»
به طرز غريبي بازنمايي بســياري از چهرههاي
قرآني است در قامت شــخصيت يك رمان .اگر
رفتار و گفتــار او را در طول رمــان رصد كنيم،
هر يك رنگ و بوي نبــياي را دارد و يا ولياي.
اين شخصيت نام را از «يونس» پيامبر ميگيرد
و مرام و مسلك را از موســي و لوط تا ابراهيم و
نوح و پيامبر اســام .در اولين صحنه سيبي به
سمتش پرتاب ميشــود تا يادآور پرتاب سنگ
به سمت پيامبر اسالم باشــد،و بعدها يونسوار
خشم ميگيرد بر مردم روستا ،و بعد با حيوانات
سخن ميگويد و بعد در برابر همسر ناهمراهش
مقاومت ميكند و بعدتر كار ميرســد به «گاو
زرد» و بهانهتراشيهاي معتقدان به خدا در برابر
گردن نهادن به لوازمات ايمانشان« .بركت» در
ناكجاآبادي «ميانرود»نام اتفاق ميافتد؛ فضايي
غريب و بغايــت بدوي از منظر اخــاق و رفتار
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اجتماعي .داســتان وجوه تمثيلي پررنگي دارد
كه باعث ميشود از گير افتادن در قضاوتهاي
واقعگرايانه بجهد .ميانرود جايي اســت شبيه
«ب َ َيل» غالمحسين ساعدي كه اينبار روحانياي
شيعه براي فراز از زندگي كسلكننده و بيمعني
شــهري بدانجا گريخته تا هم خود ارتقاء يابد،
و هم شــايد كه بتواند لگامي بــر جان چموش
معتقدين بيايمان بزند .معتدين ميانرود ولي به
سادگي به سمت دام و دانهي او نميآيند .شيخ
بايد خودش را ثابت كند .بايد صبر نشان بدهد
و گريزپا نباشد .و گريزان نبودن شيخ هم در ابتدا
بتمامي نشــأت از ايمانش نميگيرد؛ در واقع او
جايي براي فــرار ندارد .همهي پلهاي پشــت
ســرش را خراب كرده؛ از خانهي پدر رانده شده
و از خانهي خودش بيزار اســت .بنابراين ناگزير
ميماند و صبر پيشــه ميكند .سكوت ميكند
و رنجها و مصائب را تحمل ميكند و گاهي نيز،
در مواقعي شگفت ،اشــك ميريزد« .ميانرود»
ابراهيم اكبري ديزگاه ،با «بيل» غالمحســين
ساعدي در جايي متفاوت ميشود كه نويسنده
ديگر به صرف نشان دادن واماندگي و درماندگي
بســنده نميكند؛ بلكه تالش او براي رستگاري
و پيشرفتــن و «مراعات انســان» و تذكرات
پيدرپي بر تحمل و مدارا ،خواننده را به آيندهاي
روشــن اميدوار ميكند .عقبافتادگي هست

اما راه بسته نيست .بهانه هســت ،اما راه غلبه بر
آن دور از دسترس نيســت .حيرتانگيز است
صحنهي پاياني رمان .يك شــگفتي تمامعيار.
مردمان بعد يك ماه جنگ و جدل و بهانهتراشي
در برابر انجام تكاليف و وظايف شــرعي به عيد
رسيدهاند .شــيخ از هر دري وارد شــده در اين
يك ماه ،آنــان از دري ديگــر ،و گاه از روزنهاي
حتي جستهاند و هر بار با دليلي به زعم خودشان
بسيار موجه ،ولي آشكارا لنگ و بيپايه ،از زير بار
وظيفه فرار كردهاند .در پايان اما يونس چشم باز
كرده است و روشنايي صبح عيد را ديده است .او
از پنجره ميبيند كه مردمان ميانرود ،كه ديگر
بتمامي او را پذيرفتهاند ،راهي مسجدند .مردم با
سرعت در سحرگاه روشن عيد راهي مسجدند؛ و
در اتفاقي بيهمتا« ،گاو زرد» مشهدي نجات نيز
در پي آنان روان است! يك ابرصحنهي جاودان
با معنايي به وســعت تاريخ اديان .اين گاو زرد –
چنانكه بيشك خوانندگان متوني از اين دست
مطلعند  -از داستان «موســي» در قرآن كريم
پاي به ميانرود گذاشته است؛ و حضور قاطعش
در جهان داستاني ميانروديها – در خوابهاي
عجيب و غريبشــان ،و نيز نمونهي زندهاش در
خانهي نجات كه وقتي بند پــاره ميكند ،جان
همه كس را نشــانه ميگيرد  -معركهاي عظيم
اســت .و يونس بركت ،بياينكه بر زبان بياورد،
ميدانــد كه اين حيــوان و اين رنگ نشــانهي
چيست و از كجا آمده .و چنين است كه خاضعانه
بر آن صبــر ميكند .يونس بركــت ،گريخته از
روزمرگيهاي به ظاهــر روشــنفكرانه ،با اتكا
به آموزههاي انبيائي كه قصد دارد پيروشــان
باشد ،باالخره توانسته اين گاو زرد را از پيش رو
به پشت سر مردم براند ،اما هنوز راه بسيار است
تا دور كردن و رانــدش از اطراف جماعت« .قالُوا
َ
ا ْد ُع لَنا َرب َّ َ
قــال إِن َّ ُه یَق ُ
ُول إِن َّها
ک یُ َب ِّی ْن لَنا ما ل َ ْون ُها
َ
ِ
ین» (بقره)69
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ء
ُ ُّ َّ ِ َ
بَق ََر ٌة َصفْرا ُ ٌ ْ
(آنان به موســی) گفتند :از پــروردگارت برای
ما بخواه تا بر ما روشن ســازد که رنگش چگونه
باشد؟ (موســی) گفت :همانا خداوند میگوید:
آن ماده گاوی باشد زرد یک دست ،که رنگ آن
بینندگان را شاد و مسرور سازد! 
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«ميانرود»
ابراهيم اكبري
ديزگاه ،با «بيل»
غالمحسين
ساعدي در جايي
متفاوت ميشود
كه نويسنده ديگر
به صرف نشان
دادن واماندگي
و درماندگي
بسنده نميكند؛
بلكه تالش او
براي رستگاري
و پيشرفتن و
«مراعات انسان»
و تذكرات
پيدرپي بر
تحمل و مدارا،
خواننده را به
آيندهاي روشن
اميدوار ميكند

ادبوهنر

پیدایشوبالندگی
ادبياتآييني

شعر شیعه ،شاعر عاشورایی
تعزیه از گذشته تا امروز

صحبت از مناســک و احکام نیز در واقع به عقایــد و باورهای یک ملت
برمیگردد و مناســک چیــزی جدا از اعتقادات نیســت .بــه عبارتی
خارجی باورهای انسانهاست
مناسک ،برو ِز
ِ

زماني :به نظرم ادبيات آييني و شــعر آييني ـ با توجه به لغت آيين که
به معناي ديــن هم به کار رفته ـ تمام شــعرهايي را کــه در حوزه دين
مطرح ميشود را در بر ميگيرد .بخشي از آنها اشعاري است که در مدح
و مرثيه اهل بيت(ع) سروده شده يا اشعاري اســت با موضوع مناجات،
توحيد و غيره .دايره شعر آييني خيلي گســترده است و به نحوي حتي
اشعار عرفاني را ميتوان در زمره شعر آييني قرار داد.

پیدایشوبالندگیادبياتآييني
میزگردی با موضوع ادبیات آیینی

ايام محرم بهانهاي است مناسب براي نشستن و صحبت کردن از
ادبياتي که به ادبيات آييني معروف است .از اين رو با حجتاالسالم
جواد زماني ،شاعر و پژوهشگر دين و فلسفه ،دکتر مهدي حميدي
ِ
حکمت هنر و حجت االسالم
پارسا ،نويسنده و پژوهشگر فقه و
سيد احمد بطحايي ،نويسنده و پژوهشگر فقه و فلسفه هنر ،گپ
و گفتي دربار ه ادبيات آييني زديم.

مهر و ماه :ادبيات آييني به چه معناست؟ و چه ويژگيهايي دارد؟
بطحايي :ادبيــات آييني يک معناي لُغــوي دارد و يک معناي مصطلح
وصفي ادبيات و آيين به وجــود آمده و از اين
ترکيب
و مرســوم .اولي از
ِ
ِ
تاريخ يک ملت ،ســنتها و البته دين
رو ميتوان هر ادبياتي را که بــه
ِ
آنها ميپردازد را ادبيات آييني دانســت؛ به ايــن ترتيب ادبيات آييني
لزوماً ديني نيســت و قدمتي ديرينه دارد .اما واضح اســت که مقصود از
ادبيات آييني در اينجا ،چنين معنايي نيست .ادبيات آييني در معناي
اصطالحي و مرســوم خود ،به ادبياتي اختصاص دارد کــه اوالً منظوم
اســت و نه منثور ،ثانياً در مدح يا رثاي اهل بيت است .اين تعبير قدمت
زيادي ندارد و بعد از انقالب اســامي با آن مواجه ميشويم ،هر چند در
طول تاريخ ادبيات فارسي مصاديق زيادي را ميتوان يافت که دو مؤلفه
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منظوم بودن و درباره اهل بيت بودن را دارا باشند ،اما تعبير ادبيات آييني
تعبير جديدي است.
پارســا :بايد توجه کنيم که کلمه آيين در ترکيب ادبيات آييني ،قيد
مقيد ميکند .پس بايد با صحبــت آقاي بطحايي که
اســت و ادبيات را ّ
ادبيات آيينــي را در مفهوم لغــوي آن اعم از تاريخ ملت و ســنن و دين
ميدانستند ،مخالفت کنم .ترکيب ادبيات آييني به معناي ادبياتي است
مرتبط با دين و متأثر از آن .مث ً
ال ما به ادبيات مارکسيســتي نميگوييم
ادبيات آييني ،چون مارکسيســم آيين محسوب نميشود .بله به ادبيات
برآمده از آيينهاي سرخپوستان آمريکا ميگوييم ادبيات آييني.
ادبيات آييني را با در نظر گرفتن موضوع ،در سه دسته قرار ميدهند :اول
ادبياتي که موضوع آن امر متعالي و مقدس است ،دوم ادبياتي که موضوع
آن اخالق است ،و سوم ادبياتي که در آن به ائمه معصومين(ع) ميپردازد.
با توجه به اين تعريف ،ادبيــات آييني قدمت زيــادي دارد و به پيش از
اســام باز ميگردد .هر چند در يکي از موضوعات ســهگانه ذكرشــده،
کام ً
ال اسالمي و شــيعي باشد .انســان هر موضوعي را که ميپسندد و به
آن عالقهدارد را با ادبيات به زيباترين وجــه ممکن ارائه ميدهد و وقتي
موضوعي برآمده از ديــن و آيين را ميخواهد ارائه دهــد ،ادبيات آييني
شکل ميگيرد.
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مهر و ماه :شــايد بتــوان ادبيات آيينــي را منحصر در مناســک
ديني ـ مذهبــي در نظر گرفت .در اين صــورت ادبياتي که به موضوع
مناســک ديني ـ مذهبي ميپردازد را ادبيات آييني ميشماريم .اين را
براي آن ميگويم که اگر دايره ادبيات آييني را تا اين اندازه وسيع ببينيم
که شامل اخالق و عرفان باشد ،در آن صورت ادبيات غير آييني مصداق
روشني در تراث ما نخواهد داشت.
بطحايي :مناســک به عقايــد ،احکام و اخــاق ديني بــاز ميگردد و
نميشود آن را جداي از مفهوم عام دين دانســت .از طرف ديگر به نظر
بنده ادبيات ما در طول تاريخ همين ادبيــات آييني بوده و انواع ديگري
نداشته است .فکر میکنم کام ً
ال مشــخص باشد که صحبت از مناسک و
احکام نیز در واقــع به عقاید و باورهای یک ملت برمیگردد و مناســک
خارجی باورهای
چیزی جدا از اعتقادات نیست .به عبارتی مناسک ،برو ِز
ِ
انسانهاست.
پارسا :ما يک ادبيات آييني داريم ،يــک ادبيات مث ً
ال حماسي داريم ،يک
ادبيات غنايي داريم و ...ولي اينها با هم تباين ندارند .وقتي حماسهاي را با
جنبههاي ديني آن موضوع شعر يا داستان قرار ميدهيم ،از سويي ادبيات
حماسي شکل گرفته است و از سوي ديگر ادبيات آييني .همينطور وقتي
با شــعر غنايي به ســراغ واليت و حب اهل بيــت(ع) و پيامبر اکرم(ص)
ميرويم ،از سويي ادبيات غنايي داريم و از سوي ديگر ادبيات آييني.
مهر و ماه :نويســنده يا شــاعر چرا به ســمت ادبيات آييني سوق پيدا
ميکند؟ و اساساً عوامل پيدايش و بالندگي ادبيات آييني چيست؟
پارسا :ســه عامل اساســي را ميتوان در طول تاريخ شــيعه ديد که
شاعران را به سمت اشعار آييني ســوق ميدهد .اول :تشويق و ترغيب
ائمه اطهار(ع) به اين نوع ادبيات .دوم :حوادثي که برای شــيعه رخ داده
است ،از جمله حادثه عاشورا و واضح است که اينگونه حوادث ،شاعر را
عاطفي موجود در
براي سرودن شعر آييني تهييج ميکند .سوم :رابطه
ِ
مفهوم واليت .واليت با حکومت و امثال آن متفاوت اســت؛ اينجا امام،
پادشاه نيســت که رعيت را به خدمت گرفته باشد .اينجا امام ،محبوب
قلوب است و شيعه به او عشــق ميورزد و طبيعي است كه شاعر شيعي
براي سرودن شعر به اين موضوع بپردازد.
اما الزم است توجه داشته باشيم که شــعر آييني از دو ناحيه در مضيقه
اســت؛ يکي اينکه به گونهاي تقدس يافته که از حيطه نقد فرار ميکند
و کمتر کسي شهامت به نقد کشيدن اشــعار آييني را به خود ميدهد ،و
دوم اينکه توجه و اســتقبال زيادي که مردم از اين نوع شعر دارند باعث
شده است برخي افراد که از ظرايف و فنون شــاعري بيبهرهاند نيز وارد
گود شده و آثاري سطحي ارائه کنند.

اينها در مورد شعر آييني اســت ،اما ادبيات داستاني آييني کمتر با اين
دو آسيب روبهروست.
بطحايي :فرهنگ شيعي با توجه به پيوندي که با سنتهاي ملي ايرانيان
پيدا کرده است ،ميتواند مهمترين انگيزة شاعر و نويسنده براي سرودن
و نوشتن ادبيات آييني باشــد .موضوعي مثل جنگ تحميلي که اساس
آن بيشتر ملي اســت تا مذهبي ،پيوند پيدا ميکند با حادثه کربال .شاعر
و نويســندهنميتواند از کنار چنيــن واقعهاي به ســادگي بگذرد .اين
مهمترين دليل گرايش به ادبيات آييني از ســوي نويسندگان و شاعران
است.
زماني :درباره بالندگي شــعر آييني چند نکته حايز اهميت اســت؛
اول توانمندي ادبي شــاعر است .شــاعر چه اندازه از آرايههاي ادبي
اطالع دارد ،چه اندازه در بيان مفاهيم توانمند اســت .اين توانمندي
را ميتوان تقويــت کرد .حضــور در کالسهاي مختلــف ،برگزاري
انجمنها و جلســات نقد شعر ،مطالعات شــاعر و ...همگي مؤثر است.
دوم توجه به محتواســت .در عرصه شــعر عاشقانه ،شــاعر چندان به
محتوا کاري ندارد ،اما در شعر آييني بايد تاريخ را خوب بداند ،اصول
عقايد را بداند و با تفســير قرآن ،اخالق و حتي با مباني فقهي آشــنا
باشد و مجموعه اين معارف را در شــعر خود دخيل کند و شعر خود را
از اين جهت غني ساد.
پس در واقع ما براي بالندگي شــعر آييني بايد شــاعر را تقويت کنيم،
معارف را در اختيارش قرار دهيم و توان ادبي شاعر را هم باال ببريم.

انسان هر
موضوعي را که
ميپسندد و به
آن عالقهدارد
را با ادبيات
به زيباترين
وجه ممکن
ارائه ميدهد و
وقتي موضوعي
برآمده از
دين و آيين را
ميخواهد ارائه
دهد ،ادبيات
آييني شکل
ميگيرد

مهر و ماه :با اين توضيح ،آيا به نظر شــما ادبيات انقالب از گونه ادبيات
آييني محسوب ميشود؟
بطحايي :بله ،قطعاً.
پارسا :انقالب اسالمي چون مبتني بر اسالم است ،ادبيات مربوط به آن
نيز از جمله ادبيات آييني به حساب ميآيد.
زماني :بله ،همانطور که گفتيم ادبيات و شعر آييني عرصه گستردهاي
دارد.
مهر و ماه :از البــهالي همين صحبتها معلوم ميشــود ادبيات آييني
بيشــتر با شــعر پيوند خورده اســت ،آيا از دل ادبيات آييني نميتوان
داستان و رمان بيرون کشيد؟
بطحايي :بعد از انقالب اسالمي ،در عرصه ادبيات آييني کارهاي خوبي
ارائه شده اســت .براي نمونه سيد مهدي شــجاعي نهتنها در اين عرصه
نوشته و مينويسد ،بلکه انتشــارات نيستان را نيز تأســيس کرده تا به
همين امر بپردازد .همينطور آقاي علي مؤذن.
پارسا :بعد از انقــاب نويسندگان خوبي به اين ســمت رفتند و الزم
نميدانم نامي از کســي ببرم .نقطه قوتي هــم در اينجا وجود دارد
که در شــعر آييني نيست؛ آن دو آســيب که گفتم در داستان آييني
نداريم .داســتان و رمان آييني مقدس نشده اســت ،چون داستان و
رمان امري مدرن است و نقدپذيري از لوازم حياتي آن است .از طرف
ديگر چون داستان مانند شــعر اقبال عمومي ندارد ،کمتر از شعر در
معرض خطر سطحينويسي و عامهپسندي قرار گرفته است.
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فاجعة کربال بهطور خاص ،نخســتین تجلیگاه تولد شعر آیینی
اســت .در فرهنگ عرب ،در روز عاشــورای ســال  61هجری،
نوجوانی به نام عمروبن خباده در بحبوحة نبرد ،اشــعاری نغز و
سراسر حماسه را در منقبت امام حسین(ع) میسراید

مقاله

شعر آیینی و تاثیر آن بر
پایداری و جاودانگی فرهنگ
غنی اسالم و شیعه
مهدی بوشهریان
برخــی شــعرها حکمتاند و برخــی بیانها
افسون .پیامبر اکرم(ص)
ادبیــات فارســی یکــی از گنجینههای غنی
مفاهیم دینی ـ اخالقی است .ادبیات آیینی به
عنوان بخش عمدهای از این فرهنگ گرانمایه،
حاوی باالتریــن مفاهیم عرفانــی و معرفتی
است .شعر آیینی با خلق کالم زیبا و موزون در
کنار معنا و مفهوم بر دل مینشیند و بیشترین
تأثیر را بر خواننده میگذارد؛ به همین جهت
از ادبیات آیینــی میتوان به عنــوان یکی از
عوامل مهم تربیتــی و انتقالدهندة ارزشها
بهره گرفت .در این میان ،شــعر شیعه با الهام
از روح انقالبی حضرت علی(ع) و مکتب سرخ
عاشورا ،عزت نفس و بلندهمتی مییابد و روح
را در آسمان معرفت به پرواز درمیآورد .جاذبة
شــعر آیینی که از منابع ادبــی و پرمایه الهی
همچون قــرآن ،نهجالبالغــه ،نهجالفصاحه و
سخنان نغز اهل بیت(ع) سرچشمه میگیرد،
فراتر از هر موسیقی دلنوازی بر جان خواننده
مینشیند و اثرگذار اســت .به جرأت میتوان
گفــت که یکــی از عوامــل مهم پایــداری و

74

شعر شیعه

شاعرعاشورایی

جاودانگــی فرهنگ غنی اســام و شــیعه،
شــعرای متعهــدی بودهاند کــه در هر زمان
رســالت الهی خویش را با خلق آثــار آیینی
پرمحتوا و غنی به انجام رســاندهاند .بیسبب
شاعران
نیست که در حدیثی قدســی ،زبان
ْ
کلید گنجهــای عرش نامیده شــده و مرتبة
شاعران به دنبال انبیا آمده است:
پیش و پسی گشت صف انبیا
پس شعرا آمده پیش انبیا
شــاعران شــعر حماســة حق ،همواره مورد
حمایت پیامبر(ص) و پیشــوایان بودهاند .از
جمله امام ســجاد(ع) ـ پــس از قیام خونین
عاشورا ـ شاعران را به سرودن شعر برای زنده
نگه داشتن یاد شهیدان کربال دعوت ميكرد
و دربارة ُکم ِْیت فرمود« :ما پاداشــی آنچنان
که سزاوار تو باشــد نداریم ،اما خداوند بزرگ
از پاداش تو ناتوان نخواهد بود» .معروف است
که امام رضا(ع) جهت ســرودن قصیدة بلند
«تائیه» ،جامــة خویش را به عنــوان صله به
دعبل خزاعی بخشــید و وی را مورد مرحمت
خاص خویش قرار داد.
ادبیات آیینی در مفهوم
«ادبیات آیینی» ترکیبــي از دو واژة ادبیات
و آیین اســت .در ایــن مقوله هــدف ،انتقال

مفاهیم دینی و ارزشهای انســانی با استفاده
از ابزارهای شعر است.
آیین یعنی نمادهای ارزشــی و فرهنگی و به
طور مشخص منظور دین اســت .شعر آیینی
شاخصهها و ویژگیهای ممتازی دارد و از نظر
جذابیت ،زیبایی ،تأثیرگذاری و نيز ســاخت و
بافت منســجم در میان انواع دیگر شعر ممتاز
است.
قلمرو ادبیات آیینی
در یک تقســیمبندی موضوعی ،شعر آیینی را
میتوان به چند بخش تقســیم کرد و برای هر
کدام مجموعههایی را در نظر گرفت.
 .1شعر ماورایی
در این نوع از شعر آیینی ،از مقولههایی سخن
به میان میآیــد که فطرتی ملکوتــی ،بافتی
قدسی و طبیعتی ماورایی دارند و ذاتاً فراخاکی
و افالکیانــد .مطالــب مرتبــط بــا توحید،
پرســتش ،نیایش بــه درگاه حضــرت باری،
عرفان ،معرفت الهی و سیر الی اهلل ،از مفاهیم
کلیدی این نوع شعر بهشمار میروند.
 .2شعر رهایی
آموزههــای دینــی در حوزههــای فضیلت،
حکمــت ،اخــاق ،تربیــت ،تهذیــب نفس،
خودســازی و خودپیرایی انســانها را ،که در
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نهایت بــه رهایی آدمی از شــر اهریمن نفس
میانجامد ،بایستی در عرصة رهایی ،که جزئی
از قلمرو و شــعر آیینی است ،جستجو کرد .در
تعالیم اسالمی مقولههای دیگری را نیز سراغ
داریم که جنبة تعمیمی دارند و به کار بســتن
آنها رهایی جامعة انســانی را از دام شیاطین
بیرونــی ،قدرتهــای خودکامه و ســلطهگر
تضمین میکند .بیــداری ،اعتــراض ،دفاع،
مقاومت ،جهاد ،مبارزه و شــهادت موضوعاتی
است که در قلمرو شعر رهایی جای میگیرند.
 .3شعر والیی
همانگونه که از عنوان این شــعر پیداســت،
اختصاص به آل اهلل ـ علیهم ســام اهلل ـ دارد.
تمامــی مطالبی کــه دربــارة ذوات مقدس
معصومین ـ علیهم الســام ـ و دودمان پاک
نبوی میتوان مطرح کرد ،در حوزة موضوعی
شعر والیی قرار میگیرد .در یک تقسیمبندی
کلی ،شــعر والیــی را میتــوان در دو مقولة
مناقبــی و ماتمی مورد مطالعه قــرار داد ولی
از آنجا که زیرمجموعههای شعر والیی غالباً
این دو حالــت را با خود دارند ،بهتر آن اســت
که اینگونه شعر از نظر موضوعی تقسیمبندی
شده و زیرشاخههای هر کدام از آنها نمایانده
شود؛ شــعر نبوی ،شــعر علوی ،شعر فاطمی،
شــعر بقیع ،شعر عاشورا ،شــعر رضوی و شعر
مهدوی مهمترین انــواع شــعر والییاند که
بخش قابــل توجهی از حجم شــعر آیینی در
زبان فارسی را به خود اختصاص دادهاند.
پیشینة تاریخی ادبیات آیینی
از آنجا که دین و گرایشهای معنوی ،اموری
فطری هستند ،بدیهی است تمام انسانها در
فطرت خود گرایش به دیــن دارند .به همین

دلیــل ،ریشــة ادبیــات آیینــی در باورهای
ناخودآگاه هنرمندان و شاعران نهفته است.
نخستین نمونههای شــعر که ما (بهطور کلی
مردم جهــان) در اختیار داریــم ،اوراد ،ادعیه
و مراســم همخوانی اســت که بشــر اولیه در
برابر «ذات ناشــناخته» یا ـ واضحتر بگویم ـ
«خداونــد» اجرا میکــرده ،بیآنکه تعریفی
خاص از آن بهدست داده باشد یا احساس نیاز
به تعریفی کرده باشد .ماندگارترین نمونههای
مکتوب و موجود از اینگونه شــعرها «ریگ و
دا»« ،اوپانیشــادها» و «گاتاها» از ا ِوستاست
که در هند و ایران به وجود آمدهاند.
الهامبخش شــاعران آييني ما در طول تاريخ
شــيعه در ايران ،گنجینة پرمایة قرآن کریم،
نهجالبالغه ،نهجالفصاحه ،صحیفه ســجادیه
و گفتار نغز پیشــوایان بزرگوار شــیعه بوده و
همین مخزن گرانبها و غنی ،اشــعار شاعران
پارسیگو را جاودانه ساخته است.
قــرآن کریم با تناســب واژههــا و آهنگی که
کلمات را در فضای معنایــی منتقل میکند،
زیباترین شاخصة ادبی را دارد .نهجالبالغه در
اوج کمال بالغت و فصاحــت ،روح آدمی را تا
ملکوت به پرواز درمیآورد و از دریای بیکران
معرفت ســیراب میســازد .به همین ترتیب،
ســایر منابع غنی اولیاي بزرگوار اسالم منشأ
پیدایش ادبیات گرانسنگ آیینی هستند.
فاجعة کربال بهطور خاص ،نخستین تجلیگاه
تولد شعر آیینی اســت .در فرهنگ عرب ،در
روز عاشورای سال  61هجری ،نوجوانی به نام
عمروبن خباده در بحبوحة نبرد ،اشعاری نغز و
سراسر حماســه را در منقبت امام حسین(ع)
میسراید .ابیاتی که اینگونه آغاز میشود:
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امیری حسین(ع) و نعم االمیر
سرور فواد البشیر النذیر
طلعئ مثل شمس الضحی
له
ٌ
غر ٌئ مثل بدر المنیر
له ّ
مدتی بعد ،شــاعری عــرب به نــام عبیداهلل
جعفری که شــیفتة اهل بیت(ع) اســت ،بر
مزار امام حســین(ع) زیباترین دلسرودهها
را به زبان جاری میســازد .به اعتقاد بسیاری
از افــراد ،اینهــا اولین اشــعار دربــارة امام
حســین(ع) و حماســة کربال هســتند که به
شکلی جدی سروده شدهاند.
قرن ســوم هجری آغاز پیدایش ادبیات آیینی
در میان شاعران پارسیگوست.
پژوهشگران تاریخ ادبیات فارسی ،از محمدبن
وصیف سجزی ،بســام کورد و محمدبن مخلد
سگزی بهعنوان اولین شــاعران پارسیگو در
سدة ســوم هجری یاد کردهاند که از معاصران
و معاشــران یعقوب لیث صفاری بوده و به دو
زبان فارسی و عربی شعر میسروده و گاهی به
اقتضاي سخن یا با صراحت و یا با کنایه و تلمیح
از حضرات معصومین(ع) یاد میکردهاند.
کســایی مــروزی از نخســتین شــاعران
پارسیگوی ادبیات آیینی است که برای عرض
ارادت به ساحت مقدس معصومین اشعاری در
مدح اهل بیت(ع) سروده است .پس از کسایی،
شاعران و نویســندگان دیگری نیز این رویه را
ادامه میدهند که از آن جمله میتوان به سیف
فرغانی از شاعران قرن ششــم اشاره کرد .این
شــاعر آزادیخواه ،در کنار ســرودن اشعاری
انتقادی و اجتماعــی و نقد تنــد و بیپروای
حاکمان زمان ،زبان به ستایش امام حسین(ع)

از آنجا که دین
و گرایشهای
معنوی ،اموری
فطری هستند
بدیهی است
تمام انسانها
در فطرت خود
گرایش به دین
دارند .ب ه همین
دلیل ،ریشة
ادبیات آیینی
در باورهای
ناخودآگاه
هنرمندان و
شاعران نهفته
است
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شاعر عاشــورایی با زبانش پلی به سرزمین عاطفة خوانندة
شــعر خویش میزند؛ آنگونــه که با خواندن یــک بند یا
حتی یک بیت و مصرع ،التهابی نوشــکفته در درون جاری
میشود

مقاله

طی قرون سوم
تا نهم هجری،
عواملی مانع
آن شد که
ادبیات آیینی
رشد و بالندگی
الزم را داشته
باشد .از جمله
تسلط خلفای
اموی و عباسی
و اجبار شاعران
پارسیگو به
سرودن به زبان
عربی

و شــهیدان کربال میگشــاید و شــهادت آن
عزیزان را نشانة ظلم ظالمان و از همه مهمتر،
به پایان رسیدن ستمگری ستمگران میداند.
پس زبان شــعریاش را بــه واقعة عاشــورا
میچرخانــد و همگان را به عــزاداری دعوت
میکند:
ای قوم در این عزا بگریید
بر کشتة کربال بگریید
در ماتم او خَ ُمش مباشید
یا نوحه کنید یا بگریید
اشک از پی چیست؟ تا بریزید
چشم از پی چیست؟ تا بگریید
از شــاعران پارســیگوی دیگر که به ادبیات
آیینی توجه داشــتهاند میتــوان از موالنا یاد
کرد .حضرت موالنا ایثار و از جان گذشــتگی
عاشــوراییان را نماد اولیا و ُعرفایی میداند که
به مرز فناء فیاهلل رسیدهاند:
کجایید ای شهیدان خدایی
بالجویان دشت کربالیی
و بیــدل ،کــه کربــا را آینــة وجــود و
انعکاسدهنــدة عینی حقیقــت و خداگرایی
میداند ،میگوید:
کیست در این انجمن محرم عشق غیور
ما همه بیغیرتیم آینه در کربالست
در دیوان شــاعرانی همچون ســنایی غزنوی

و عطار نیشابوری نیز شــاهد ادبیات آیینی با
موضوع عاشورا هستیم.
طی قرون سوم تا نهم هجری ،عواملی مانع آن
شد که ادبیات آیینی رشــد و بالندگی الزم را
داشته باشــد .از جمله حاکمیت مذهب سنی
بر ایران ،تسلط خلفای اموی و عباسی و اجبار
شاعران پارسیگو به ســرودن به زبان عربی.
اوج رونــق ادبیات آیینی همزمان با تشــکیل
دولت شیعهمذهب صفوی در آستانة قرن دهم
هجری بوده است .حاکمیت شیعیان با تشکیل
حکومت مقتدر صفوی و حمایــت آنان از این
مذهب ،ســبب به بار نشســتن ادبیات آیینی
شد .در سایة همین رشــد و بالندگی ،محتشم
کاشانی ماندگارترین اثر آیینی را سرود:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است...
دوران پرآشــوب انقراض صفویه تــا روی کار
آمدن فتحعلیشــاه قاجار را جــزو فقیرترین
ادوار ادبیات ایران دانستهاند .در میان شاعران
آیینی دورة قاجاریه ،یغمایی جندقی را باید از
شاعران ممتاز به حساب آورد.
در وضعيت سياســي حاكم بــر جامعه دوران
قبل از پیــروزی انقالب اســامی ،مخصوصاً
دهة  1340و  ،1350روشنفکران سرخورده و
گریزان از دین ،در سنگر شعر نو برای اعتراض
به وضع موجود و اعالم پیشــگامی در مبارزه،

باورهای دینی مردم را نشــانه رفته بودند .این
شاعران در قالب شــعر نیمایی سعی در پیاده
کردن عقایــد و افکار خویش داشــتند .اما در
همان سالها در جامعة ادبی ایران استثناهایی
همچون طاهره صفارزاده ،موسوی گرمارودی،
و م .مؤید وجود داشتند .این شاعران مسلمان
و دینباور همپای مصلحانی همچون اســتاد
مطهری ،دکتر شــریعتی و جــال آلاحمد،
داعیة همزبانی با نسل جوان جامعه را داشتند
و درصدد نوزایی اســامی بودند تا نسل جوان
آن روز را بار دیگر با اسالم و قرآن آشتی دهند.
از جمله سرودههای این شاعران« ،خط خون»
استاد موســوی گرمارودی اســت که نهتنها
مورد توجــه خواص ،بلکه مقبــول طبع مردم
مشکلپسند کوچه و بازار نیز قرار گرفته است.
سید علی موسوی گرمارودی در خفقان رژیم
پهلوی ،پیام عاشورا را اینگونه میرساند:
 ...شمشیری که بر گلوی تو فرود آمد
هر چیز و همهچیز را در کائنات
به دو پاره کرد
هر چیز در سوی تو حسینی شد
و دیگر سو یزیدی
اینک هر چیز
یا سرخ است
یا حسینی نیست
با وقوع انقالب اســامی ایــران ،فصلی نو در
عرصة ادبیــات آیینــی پدیدار شــد .انقالب
اســامی در تمام ابعاد خود انقالبــی آیینی
بود و ریشــه در باورهــای اعتقــادی و ديني
مردم داشــت و همیــن امر ســبب تحول در
ادبیات فارســی گردید .از آن پس شــاعران و
نویســندگان به تأمل و تفکر بیشتر در مفاهیم
دینی و معرفتی پرداختند .فضا و بستر مناسب
و نوع تفکر حاکــم بر مــردم در دوران پس از
انقالب و آغاز جنگ تحمیلی ســبب پیشرفت
سریع ادبیات آیینی شد.
ادبیات آیینی و حفظ ارزشها
از میان صحابــة بزرگوار پیامبــر اکرم(ص)،
شــخصیتهایی همچون حِ ســان بن ثابت،
عبداهلل بن رواحه و عالء بن الحضرمی الکنانی
با سرودن شعر سبب اشاعة اســام شده و به
پیامبر اکرم(ص) کمکهــای زیادی کردهاند.
این فرمودة پیامبر اکرم(ص) در قبال شــعری

76

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره |14مهر1395

که عالء بن الحضرمی ســروده بیانگر جایگاه
رفیع شــعر در توســعة ارزشهای اسالمی و
معنوی اســت« :خداوند به [عوض] هر بیتی
که ســرودهای ،خانهای در بهشت به تو عنایت
فرز َدق ،دِعبِل
فرماید ».بزرگوارانی همچــون َ
خُ زاعیُ ،کم ِْیت اســدی و ســید اســماعیل
حمیری در محضر امامان شعر خوانده و مورد
تشویق آنان قرار گرفتهاند.
از آنجا که شــعر و ادبیات آیینی برخاسته از
فطرت و وجدان شاعر و فطرت حساس و سالم
جامعه است ،او باید مر ّوج اندیشههای صحیح
و برآمده از فطرت الهی انســانها باشد .شاعر
آیینی غیرتمندانه و بانشــاط بــه هر آنچه در
جامعه رخ میدهد مینگــرد و تالش میکند
زیباییها را زیباتر از آنچه هســت به آرایههای
کالم زینت بخشــد و حالوت آنهــا را در کام
خواننــدگان بريزد .بیتفاوتی در آیین شــاعر
آیینی جایی ندارد .او خود را همچون پیامبری
میداند که در ســایة افاضات الهــی به درک
حقایق نایل شــده اســت و رســالت ساختن
انســانهای همنوع خود و جامعه را بر عهده
دارد.
شاعر آیینی در اندیشــة گذر لحظههاست و با
شعر خود ،گریســتن بر لحظههای غفلت را به
خواننده یادآور میشود:
این سیل لحظهها که ز جا میبرد مرا
از هرچه هست و نیست جدا میبرد مرا
رودی که از ازل به ابد میکشد زمان
دانی که از کجا به کجا میبرد مرا
(نصراله مردانی)
آری ،شــعر آیینی رســالت تربیــت و تزکیه
انسانها را بر عهده دارد .یکی از رموز ساختن
افراد و پرورش ملکات انســانی ،ارائه الگوهای
اخالقی اســت .رقــص جادویــی واژگان در
این شــعر زیبا همه را محو غیــرت ،وفاداری،
صالبت و اســتواری حضرت ابالفضل(ع) كرده
و با فرهنگ بزرگ عاشورا پیوندی ناگسستنی
ایجاد میكند:
تو آن راز رشیدی
که روزی فرات
بر لبت آورد
و ساعتی بعد
در باران متواتر فوالد
بریده بریده

افشا شدی
و باد
تو را با مشام خیمهگاه
در میان نهاد
و انتظار
در بهت کودکانه حرم
طوالنی شد...
تو آن راز رشیدی
که روزی فرات بر لبت آورد
و کنار درک تو
کوه از کمر شکست
(سید حسن حسینی)
در میان آثــار برخاســته از ادبیــات آیینی،
ادبیات عاشــورایی پرمایهترین مفاهیم دینی،
اخالقی و معرفتــی را دارد؛ زیرا برخاســته از
مکتب عاشوراســت .شــاعر آیینی با شناخت
صحیح تاریخ اســام و درک دقیق حوادث و
رخدادهای آن روزگار ،به موشــکافی در وقایع
میپردازد و ارزشهای معنوی و اســامی را
منتقل میکند .در واقع ،شــاعر عاشــورایی با
زبانش پلی به ســرزمین عاطفة خوانندة شعر
خویش میزند؛ آنگونه که با خواندن یک بند
یا حتی یک بیت و مصرع ،التهابی نوشکفته در
درون جاری میشود .برای نمونه ،این سرودة
زیبا کندوکاوی ادیبانه در علت واقعة جانسوز
کربالست که ذهن را به چالش میکشاند و از
وادی عاطفة صرف به دیار منطق و اســتدالل
رهنمون میسازد:
راستی آیا
کودکان کربال تکلیفشان تنها
دائماً تکرار مشق آب! آب!
مشق «بابا آب» بود؟
(قیصر امین پور)
پاســخی علمی با آرایش ادبی و زیبــا به این
چالش و دغدغه پایان میدهد:
ابتدای کربال مدینه نیست
ابتدای کربال غدیر بود
ابرهای خونفشان نینوا
اشکهای حضرت امیر بود...
(علیرضا قزوه)
به هــر تقدیــر ،انتقــال مفاهیــم معنوی و
ارزشهای اصیل اســامی ـ انقالبی در عصر
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کنونی ،به مدد عوامل فرهنگی میســر اســت
که بارزترین آن شعر آیینی است .شعر آیینی
برخاســته از ضمیر شــاعران متعهد و مؤمنی
اســت که در مکتــب عاشــورا درس آزادی و
مردانگــی را آموخته و طی ســالهای انقالب
و جنگ تحمیلی در کورة حوادث بیشــمار،
پختگی و اصالت خــود را بازیافته و رســالت
تاریخی خویش را به منصة ظهور رســاندهاند.
امروز به مدد شــیوهها و فنون ادبی و هنری ،و
در سایة وجود دولت اسالمی میتوان بیش از
آنچه گذشت در این عرصه جوالن داد و با خلق
آثار بدیع در زمینة شــعر آیینی در شاخههای
متعدد آن ،ارزشهای اصیل اسالمی و انقالبی
را به نسل حاضر منتقل کرد.
به امید ظهور آن موعــود بیبدیل که میآید و
دفتر شعر آیینی ما را تکامل میبخشد:
میآیی
و جهان زیر پای تو
سبز میشود
سراسیمه گشوده میشود
چشمهای کابوسزده
پابوست
به شوق َ
در انتهای هستی
که ابتدای دوبارة توست
(کامران شرفشاهی)

در میان آثار
برخاسته از
ادبیات آیینی،
ادبیات عاشورایی
پرمایهترین
مفاهیم دینی،
اخالقی و معرفتی
را دارد؛ زیرا
برخاسته از مکتب
عاشوراست
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تعزیه مبتنی بر کالم و روایت است و اولین قرارداد را کالم برقرار میکند .علت
خالی بودن صحنههای شــرقی در مقابل صحنههای تئاتر غرب این است که
مفهومی فراتر از مفاهيم دیداری به تماشاچی میدهد

معرفی
زمان واقعه در تعزیه ،شــهادت امام حسین(ع)
اســت؛ حرکت امام از مدینه تا لحظه شــهادت.
برخی از تعزیهها به روايت آغــاز خلقت تا زمان
امــام حســین(ع) میپردازند و برخــی بعد از
شهادت امام حسین(ع) تا روز رستاخیز را روایت
ميكنند.
تعزیه را از لحاظ مضمون میتــوان به پنج گونه
غمانگیز ،شــادیبخش ،حماســی ،عاشقانه و
اخالقی تقسیم کرد.

نگاهی کوتاه به تعزیه از گذشته تا امروز
محمد خداوردی
تعزیه در لغت بــه معنی ســوگواری و برپایی
مراسم عزاداری در یاد بود گذشتگان است .اما
در اصطالح ،نوعی نمایش آيینی و مذهبی است
بر اســاس واقعه کربال ،شــهادت امامان ،وقایع
دیگر مذهبی و قصهها و داســتانهای تاریخی
اساطیری و عامیانه.
با تکامل و تحول تدریجــی تعزیه ،بخشهای
شــاد ،مضحک و طنزآمیز به آنها افزوده شده
اســت .بنابراین وجه عزاداری و غمانگیز بودن
الزمه تعزيه نیســت .به همیــن جهت به جای
عنوان تعزیه از شبیهخوانی استفاده میشود.
پیدایشتعزیه
در دهه اول محرم ســال  352هجری قمری،
معزالدوله دیلمی دستوری میدهد تا دکانها
و بازارهــا را تعطیل کنند ومردم جامه ســیاه
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این ُحزنمکرر

بپوشــند .زنان بــر ســر و روی خــود بزنند و
مردان جامــه چاک دهند و در شــهر بگردند و
نوحهخوانی کنند.
ایــن مراســم در ایــران از دوره صفویــه ـ با
رسمی شــدن مذهب شیعه ـ شــکل منظم و
ســازمانیافتهای پیدا میکند و بــه تدریج با
پدیدهها و ســایر عناصر فرهنگی ،سیاســی،
اجتماعی و هنری (ماننــد نقالی ،روضهخوانی
و واقعهگویــی) در میآمیــزد و در اواخر عهد
صفویان به شکل کنونی خود در میآید.
روند تکمیل و تکامل شبیهخوانی
در ابتــدا دســتههایی بودند که بــه کندی از
مقابل تماشاگران میگذشــتند و با سینهزدن،
زنجیرزدن ،کوبیدن ســنج و نظایر آن و حمل
نشــانهها و علمهایی کــه تا حدودی شــبیه
جنگ افزار بودنــد ،ماجرای کربــا را به مردم
یادآوری میکردند؛ که این یادآوری به شــکل

نوحهسرایی و همآوازی بود.
در مرحلــه دوم آوازهای دســتهجمعی کمتر
و نشــانهها بیشتر شــد که معمول بود یکی دو
واقعهخوان ،ماجرای کربال را نقل میکردند .در
این مرحله هم طبل ،سنج و نوحه این گروهها را
همراهی میکردند.
در مرحله ســوم به جای نقاالن ،شــبیه چند
تن از شــهدا را به مردم نشــان میدادند که با
شبیهسازی و پوشــیدن لباسهای نزدیک به
واقعیت ،مصائبی که بر آنها گذشته بود را شرح
میدادند.
در مراحل بعد گفت و شنود شبیهها پدید آمد
بازيگران تعزیه را به
و سرانجام در دوره صفویه،
ْ
تحول نهایی و شکل دراماتیکرساندند.
تقسیمبندیتعزیه
تعزیه را میتوان از لحاظ موضوع و یا بر اســاس
زمان روایت موضــوع ،مورد ارزیابــی قرار داد؛
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اشخاصشبیهها
اصلی اولیاء و اشقیا
شــبیهخوانان به دو دســته
ِ
طبقهبندی میشوند .اصوالً نمایشهای مشرق
زمین به دو گونه خیر و شــر مــورد مطالعه قرار
میگیرند .درگیری و مبارزه خیر و شــر ،موضوع
نمايش اســت و تعزیه از این حیث مســتثنی
نیســت .اشــقیا به دنبال جاه و مال هســتند و
گاهی اوقات میدانند که کارشــان اشتباه است؛
ايشان با یکدیگر نیز مشکل دارند و به فکر منافع
شخصی خود هســتند .در عوض اولیا ،از مسائل
دنیوی چشمپوشی میکنند و چشم به حقیقت
و معنویت ميدوزند؛ اخالقیات را تکریم و از گناه
دوری میکنند.
قراردادهای اجرایی در تعزیه
تعزیــه مبتنی بــر کالم و روایت اســت و اولین
قرارداد را کالم برقــرار میکند .علت خالی بودن
صحنههای شــرقی در مقابل صحنههای تئاتر
غرب این اســت که مفهومی فراتــر از مفاهيم
دیداری به تماشاچی میدهد.
وجود مکان خاص برای تعزیه ،با شعار «همهجا
کربالست همهوقت عاشوراست» منافات دارد ،به
نمایشی تعزیه ،گرد
همین خاطر است که جهان
ِ
و دایرهوار اســت و دایره را نمادی از کره زمین و
هستی میدانند .پس جابهجایی مکان هم دلیل
دیگر قراردادهاست.
زمان ،نور عمومی است؛ یعنی نور خورشید یا نور
تکیه است .زمان بر اســاس قرارداد کالمی مورد
استفاده و تغییرات قرار میگیرد.

وســيله برگه كاغذ از این قرارداد نمایشی سود
میجستند.
قهرمانهای تعزیه وجهة اساطیری و جنبه ازلی
دارند.
بهرهمندی بازیگران از نشانهها و کنایه در تعزیه
مشهود اســت .کنایه در لغت به معنی پوشیده
سخن گفتن است .از کنایات رفتاری بازیگران
در تعزیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
انگشت به دهان گرفتن کنایه از تعجب
خط و نشان کشیدن کنایه از تهدید کردن
دســت را روی صورت پوشــاندن و سر را تکان
دادن کنایه از شرمساری
در این میان میتوان از اشــیا و وسایل صحنه
اســتفاده کنایی کرد .براي مثال انداختن سپر،
نشانه تسلیم شدن اشقیا در مقابل اولیاست؛ اگر
توان مقابله نداشته باشند سپر میاندازند.
نشانهها
در تعزیه ،لباس نباید زمــان و مکان خاصی را
القا کند .رنگ لباسها نماد خیر و شــر را نشان
میدهد .سبز نماد اولیاء ،سرخ نماد اشقیا و زرد
نماد کسانی که توبه کردهاند مثل ُحر.
میتوان علت قرمز پوشــیدن اشــقیا را در آیه
 19سوره حج و سبز پوشیدن اولیا را در آیه 31

سوره کهف جستجو کرد.
برخــی محققــان قائلاند شــباهتهایی بین
اسطوره سیاوش و امام حسین(ع) وجود دارد که
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پیشبینــی قبــل از تولد کــه هــر دو روزگار
پرآشــوبی دارند ،پاکی و معصومیــت ،هر دو
همسرانشــان از سرزمین دشــمن است ،نحوه
کشته شدن هر دو شبیه به هم است ،سر هر دو
بریده میشود.
با این حال تفاوتهایی نیز بین امام حســین و
اسطوره ســیاوش وجود دارد؛ مثل اتهام ناپاکی
توسط ســودابه به ســیاوش ،ولی کسی به امام
حسین(ع) این اتهام را نزده است.
تعزیه از قرنهای گذشــته در بیــن مردم جای
خود را پیدا کرده و اين هنر تا به امروز طرفداران
زيادي دارد .تفکر و تعمــق در پیدایش و ایجاد
قراردادها و نشانهها ،از تعزیه نمایشی معنوی و
آيینی میسازد؛ نمایشی مخصوص ایرانزمین
با ویژگیهای مذهبی کــه مورد توجه متفکران
غربی قرار گرفته است .

فاصلهگذاری
بین نقش و
بازیگر در غرب
با برتولت برشت
مطرح شد ،ولی
بازیگران تعزیه
پیش از آن به
وسيله برگه كاغذ
از این قرارداد
نمایشی سود
میجستند

منابع:
 .1دفتر تعزیه  1تا  - 13انتشارات نمایش
 .2نمایش در ایران -بهرام بیضایی

قراردادهای بازی
به خاطر اینکه بازیگران نقش اولیاء ،خود را در
حد ائمه نمیدانســتند پس مجبــور بودند بین
نقش و خود فاصله ایجاد کننــد .فاصلهگذاری
بین نقش و بازیگــر در غرب با برتولت برشــت
مطرح شــد ،ولی بازیگران تعزیه پیش از آن به
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فیلم

درباره فيلم روز واقعه
ساخته شهرام اسدي

مكاشفهايبراي
يافتنحقيقت
مهرزاد دانش

حماســه عاشــورا از موقعيتهــاي دينياي اســت كــه در بطن خود
قابليتهاي فراواني براي خلــق مايههاي ادبي و هنري دارد .بســياري
از صاحبنظران ،روندي را كه در حركت امام حســين(ع) متبلور شــد،
تا حد زيادي منطبق با اصول حاكم بر ســاختمان تــراژدي ميانگارند.
مواردي مانند بيوفايــي اهالي كوفه ،تنهايي مســلم بــن عقيل ،ايثار
حضرت عباس(ع) ،نوع شهادت امام حسين(ع) و اصحاب ايشان ،اسارت
اهل بيتشــان و ...همگي از جلوههايي هســتند كه پتانسيل بااليي براي
دراماتيزه شدن در وادي هنرهاي داستانپردازانه از جمله سينما دارند.
اما واقعيت آن است كه در سينماي ما تالش اندكي به عمل آمده است تا
اين گنجينه بزرگ تاريخي به حوزه سينما راه پيدا كند.
البته فيلمهايي كه در آنهــا ارجاعاتي به ماجراي كربــا به عمل آمده
متعددند ،اما از فيلمي که مستقيماً به تبیین این واقعه تراژيك پرداخته
باشــد خبری نیســت ،مگر فيلمي كه شهرام اســدي در دومين تجربه
سينمايياش در ســال  ،1373بر مبناي فيلمنامهاي مشــهور از بهرام
بيضايي كارگرداني كرد؛ روز واقعه.
روز واقعه را بيضايي سالها پيش نوشت و فيلمنامهاي بود كه چه قبل از
كارگرداني اسدي و چه در سالهاي بعد از آن همواره از جمله متنهاي
به ياد ماندني و شــاخص در عرصه فيلمنامهنويســي به شمار ميرفت و
ميرود .البته قبل از فيلمنامه بيضايي ،داســتان عاشقي نصراني كه دل
به دختري مسلمان ميبندد و سرنوشــتش به جستجو به دنبال حضرت
سيدالشــهدا(ع) گره ميخــورد در برخي متون ديگر هــم آمده بود كه
شاخصترينشــان «داستان عشق مقدس» نوشــته حسينقلي مستعان
اســت .منتها در داســتان عشــق مقدس ماجرا اينجور پايان مييابد
كه جوان نصرانــي بعد از درك ماجراي عاشــورا دوبــاره نزد محبوبش
برميگردد و با برادران او درگير ميشــود و در نهايت همراه با خود دختر
كشته ميشود .عشق مقدس رماني عاشــقانه بود كه با برخي ارائههاي
مذهبي و تاريخي هم همراه شــده بود .اما رويكرد بيضايي در فيلمنامه
روز واقعه ســمت و ســويي متفاوت داشــت و بيش از آنكه جلوههاي
عاشقانهاش در مفاهيم مادي ماجرا به نظر مخاطب رخ بنماياند ،مفاهيم
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انساني و جستجوگرانهاش براي كشف حقيقت ،اســباب لذت و تأمل را
فراهم ميكند .اما متأســفانه اين امــكان براي بيضايي فراهم نشــد تا
خودش كارگرداني متني را كه خلق كرده بود به عهــده بگيرد و پس از
گزينههايي كه سالها بر ســر اجراي اين متن درخشان نامشان مطرح
ميشد ،سرانجام قرعه به نام فيلمساز جواني افتاد كه عموم مخاطبان از
او تنها يك فيلم دیده بودند؛ «اوينار» ،كه آن هم درباره آســيبديدگان
فاجعه شيميايي حلبچه بود.
داســتان روز واقعه از اين قرار اســت كــه عبداهلل ،جــوان نصراني تازه
مســلمان (البته در فيلمنامه بيضايي نام او شبلي اســت) پس از  37بار
خواســتگاري از راحله دختر زيد از بزرگان عــرب ،در حالي كه برادران
راحله از اين وصلت ناراضياند ،موفق ميشود جواب مثبت بگيرد .در روز
جشــن ازدواج پيكي از جانب كوفه ميآيد و از احواالت امام حسين(ع)
در آســتانه رســيدن به كربال خبر ميآورد .عبداهلل كه توجهش به اين
موضوع جلب شده اســت ،قبل از جاري شــدن خطبه عقد ندايي غيبي
ميشنود كه «كيســت كه مرا ياري كند؟!» او با شنيدن اين الهام از خود
بيخود ميشود و مجلس جشن را ترك ميكند و راهي مقصدي ميشود
كه منبع آن الهام اســت .برادران راحله قصد كشــتنش را ميكنند ،اما
راحله وقتي انگيزه او را درمييابــد ،برادران را منع ميكند و خود عبداهلل
را تشــويق ميكند تا برود و حقيقــت را دريابد .عبداهلل در مســيرش از
منزلهاي مختلفي عبور ميكند؛ ويرانههاي يــك بتكده ،كارواني دزد
زده ،قبايلي از اعراب كه بر ســر حقانيت يا عدم حقانيت امام حسين(ع)
با هم درگير شــدهاند و واحهاي كوچك كه آخرين رمقهاي عبداهلل در
آنجا همراه با مردمان اندكي جلوه مييابد .سرانجام مرد نصراني به كربال
ميرسد ،اما زماني كه لشــكر يزيد آخرين جنايت خود؛ يعني به شهادت
رساندن امام حســين(ع) را هم به انجام رسانده اســت و سر مبارك او را
بر نيزه كردهاند .عبــداهلل از حال ميرود و تنها صــداي بانويي محترم از
بازماندگان (ظاهرا حضرت زينب(س)) را ميشــنود كــه به او ميگويد:
«برگرد اي جوانمرد و خبر ما را ببر ».عبداهلل بــه ديار خود برميگردد و
پس از آنكه مردم به گردش حلقه ميزنند ميگويد« :من حقيقت را در
زنجير ديدم .من حقيقت را پارهپاره بر خاك ديدم .من حقيقت را بر ســر
نيزه ديدم »...
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هالل

گزارشگردهماییمسئوالن

دفاترنمایندگیولیفقیه
ابالغنظامنامهحوزهنمايندگي
وليفقيهدرجمعیت هاللاحمر
طوفان در مازندران

گزارش
حجت االسالم والمسلمین معزی:

کلیدواژه فعالیتهایهاللاحمر
روحیهازخودگذشتگیاست

حجت السالم والمسلمین عبدالحسین معزی
در هشــتمین گردهمایی ســالیانه مسووالن
دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل
احمــر کــه همزمان بــا هفته دفــاع مقدس
برگزار شــد به بیان حقایق شــخصیت بزرگ
امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایران پرداخت و گفت :وسعت نگاه امام راحل،
جامعــهای را متحول کرد و کمــک کرد که از
مسیر غلط و اشتباهش به سمت آنچه پایدار و
خوبی است سوق داده شود.
حرکتهــای خدایی امــام خمینــی(ره) ،از
نگاههای جوانــان این مرز و بــوم نیز مغفول
نماند و شالوده یک اجتماع خداجو و بر اساس
فطرت پاک شد.
نماینده رهبــر معظم انقــاب در هالل احمر
در بخش دیگر ســخنان خود به تقــارن این
گردهمایی با هفته دفاع مقدس اشــاره کرد و
گفت :امروز جامعه اســامی ما در منطقه در
موضوعات بسیاری مطرح و برگزیده است که
امنیت ،اقتدار ،استقالل و یکپارچگی از جمله
آنهاســت ،لیکن نباید فراموش کرد که این
موهبتها حاصل جانفشانیهای شهداست.
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حجت االسالم و المسلمین معزی با اشاره به
حضور موثر و ارزشمند جوانان در جبهههای
جنگ تحمیلی تبیین کــرد :آنچه که جوانان
این مرز و بوم در جنگ از خود نشان دادند بر
پایه چهار محور اراده ،روحیه جهادی ،عالقه
به وطن و حفظ اســام بود که البته نباید در
کنار هدایتهای امام راحل ،از ســعه صدر و
پشتیبانی خانوادههای آنان نیز غافل شد.
ایشــان بر ترویج فرهنگ گذشــت و ایثار به
عنوان یــک موضوع مهم که بایــد در اولویت
مســایل جمعیت هالل احمر قرار گیرد تاکید
کــرد و گفت :کلیــدواژه تمــام فعالیتهای
انساندوستانه در هالل احمر همین روحیه از
خودگذشتگی اعضای داوطلب آن است.
نماینده ولــی فقیــه در هالل احمــر محور
چهارم سخنان خود را به تبیین وظایف حوزه
نمایندگی ولی فقیه و بر اســاس آن ،وظایف
دفاتر استانی این حوزه اختصاص داد و گفت:
ارتقاء فرهنگ دینی در جمعیت هالل احمر،
اولویت اصلی این حوزه است.
عبدالحســین معزی افزود :برای این موضوع
بایــد برنامهریزی ،ســازماندهی ،و تشــکیل

اتاقهــای فکر بــه منظــور بررســی و ارائه
راهکارهای قابل اجرا در دستور کار قرار گیرد.
افزایــش روحیــه مســئولیتپذیری در بین
جوانان مســئله دیگری بود که حجت االسالم
و المسلمین معزی آن را یکی از وظایف حوزه
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر دانســت و
تصریح کرد :باید در راســتای تربیت جوانان
بیــش از پیش قــدم برداریم چــرا که همین
جوانان با حضورشــان وظایف خطیر کمک به
انسانها در هالل احمر را به عهده میگیرند.
وی همچنین افزود :افزایــش اعتماد عمومی
به دفاتر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر
سراسر کشور نیز یکی دیگر از اهداف این حوزه
است که میتواند موجبات وقفیات مردمی به
این مجموعه انساندوستانه را فراهم کند.
همبستگی و اتحاد در سیستمهای اداری،
رشد و تعالی مجموعه را به دنبال دارد
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در
بخش دیگری از ســخنان خود در گردهمایی
سالیانه استانها ،با اذعان به اینکه همبستگی
و اتحاد در سیســتمهای اداری ،رشد و تعالی
مجموعــه را به دنبــال دارد ،گفــت :ارتباط
صمیمی و پایدار حــوزه نمایندگی ولیفقیه با
حوزه ریاســت هاللاحمر ،نقطه عطفی برای
رسیدن به اهداف بزرگ این نهاد مردمی است.
حجت االســام والمســلمین مع ّزی بــا ابراز
خرســندی از حضور رییــس جمعیت هالل
احمر در جمع مســئوالن دفاتــر نمایندگی
ولیفقیــه در اســتانها ،به نقــش بیبدیل
روحانیون در اشــاعه فرهنگ ناب اسالمی در
جامعه اشاره و اظهار کرد :ارتباطهای قلبی و
معنوی عالمان با آحاد مردم میتواند ظرفیت
بسیار مناسبی برای معرفی ،شناخت و نهادینه
شــدن اهداف انساندوســتانه هاللاحمر در
جامعه باشد.
وی با اشاره به ارتباط مؤثر و کارآمد مسئوالن
حوزه با بدنه جامعه دینی و حوزوی ،مرجعیت
و رهبر فرزانه انقالب گفــت :این مهم نکتهای
مثبت بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامههای
منطبــق با آموزههــای دینــی در هاللاحمر
است.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 14مهر1395

ابالغ نظامنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در
هالل احمر از سوي دفتر رهبر معظم انقالب

هدایت
و نظارت
نظا ممند

نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــال احمــر ،در همایش مدیران
ستادی و عامل اســتانها در اســتان اردبیل از ابالغ نظامنامه حوزه
نمايندگي ولي فقيه در هالل احمر از سوي دفتر رهبر معظم انقالب
اسالمي به اين حوزه خبر داد.
حجتاالســام والمســلمین عبدالحســین مع ّزی که در همایش
مدیران ستادی و عامل استانها در استان اردبیل شرکت کرده بود،
در ابتدای ســخنان خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن
ماه محرم ،این مــاه را فرصتی بــرای تأمل و تدبّر در رفتار سراســر
درسگونه امام حسین(ع) و یاران وفادارش دانست.
وی ســپس با اشــاره به موضوع نظم در فعالیتهای مختلف زندگی
حقیقی و حقوقی ،برنامهریزی را از ارکان اساســی مدیریت برشمرد
و خاطرنشــان کرد« :بقــای هر منصبــی در دولتها و ســازمانها
برنامهریزی است».
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر بــا ذکــر روایتی از
اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) پیرامــون موضوع برنامهریزی افزود:
«البته باید درنظر داشــت نظامهایی پایدار و ماندگار خواهند بود که
برنامهریزی داشته باشند و در این خصوص نیز توجه و دقت ،بهتر از
وجود امکانات است».
حجتاالسالم والمســلمین مع ّزی با این مقدمه ،به طراحی و تدوین
ســند راهبردی جمعیت هالل احمر و تنظیم برنامههای پنجســاله
و دهســاله این مجموعه اشــاره کرد و گفت« :کار بسیار ارزشمندی
که در زمان ریاســت فعلی جمعیت هالل احمر انجام گرفت ،همین
برنامهریزی و تدوین سند راهبردی جمعیت است که همه باید برای

رسیدن به اهداف مندرج در آن تالش کنند».
وی ادامه داد« :شعار این ســند جامع راهبردی ،تسکین آالم بشری،
حفاظت از کرامت انســانها و ترویج صلح و دوســتی بین ملتهاست
که بیشک رسیدن به این موضوعات مهم ،همت و همدلی میطلبد».
نماینــده رهبر انقالب در هــال احمر در بخش بعدی ســخنان خود از
تدوین نظامنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خبر
داد و گفت« :ماهها تالش صاحبان اندیشه و مشاورین امر منجر به تدوین
نظامنامهای شد که خط مشــی حرکتی و عملیاتی حوزه نمایندگی ولی
فقیه در هالل احمر را نشان میدهد و بسیار راهگشاست».
حجتاالسالم والمسلمین مع ّزی با اذعان به اینکه این نظامنامه پس از
ویرایش نهایی به محضر رهبر فرزانه انقالب ارسال گردیده است ،گفت:
«نامه رؤیت معظم له و تأييد نظامنامه ،هفته گذشــته به این حوزه ابالغ
شد».
هدایت و نظارت بر مجموعه اقدامــات و فعالیتهای جمعیت به منظور
رعایت اصول و اهداف عالیه هالل احمر و انطباق آن با موازین اســامی
و انســانی و همچنین آموزش ،گســترش و تعمیق تعالیم اســامی و
هدایت امــور فرهنگي و نهادینهســازی و ارتقای فرهنگ ســازمانی بر
اســاس ارزشهای اســامی در بین مدیران ،کارکنــان و اعضای هالل
احمر از مأموریتهــای حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســت
که حجتاالسالم والمســلمین مع ّزی به آن اشــاره کرد و گفت« :عالوه
بر ذکر این مأموریتها در نظامنامه ،اهــداف ،وظایف نظارتی ،فرهنگی
و آموزشــی و همچنین ارکان حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز در این سند
مشخص شده است ».
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گزارش
رئیس جمعیت هاللاحمر با تأکید بر نقش
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در تقویت مسائل فرهنگی جمعیت:

بایدحکمتمدار وحکمتمحورباشیم

هشتمین گردهمایی مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر
استانها ،در دومین روز ،میزبان دکتر ســید امیرمحسن ضیایی رئیس
جمعیت هالل احمر بود.
رئیس جمعیت هالل احمر با گرامیداشــت یاد و خاطره آیتاهلل غیوری،
ضمن ابراز خرســندی از حضور حجتاالســام والمســلمین معزی،
نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر ،درک عمیق موضوعــات مذهبی،
اجتماعی و بینالمللــی را مهمترین ویژگی ایشــان برشــمرد و گفت:
«حجتاالسالم والمســلمین معزی با تجارب بســیار زیاد فعالیتهای
دینی و اجتماعی خــود از قبل انقالب تاکنون ،در داخل و خارج کشــور
شناخت دقیقی نسبت به فضای داخلی و بینالمللی
دارند».
دکتر ضیایی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری و
همراهی در ایجاد روحیه اتحاد و یگانگی موجود بین
حوزه اجرایی و حــوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمر ،افزود« :عدم ایجاد شــکاف در این ارتباطات
زیر بنای رشد و شــکوفایی بیش از پیش مجموعه
خواهد بود».
رئیس جمعیت هاللاحمر با اشــاره بــه اینکه به
دنبــال تبدیل جمعیت بــه ســازمانی دانشمحور
و یادگیرنــده هســتیم ،گفــت« :بــه عــاوه باید
حکمتمدار و حکمتمحور باشیم؛ چراکه این مهم
موجب تقویت مسائل فرهنگی و اجتماعی میشود
و مســئوالن دفاتر نمایندگی ولیفقیه در این زمینه
بسیار کمککننده خواهند بود».
وی با تأکید بر اینکه اتحاد فکری و عملیاتی موجب
میشــود تا هر چه بیشــتر در تحقق اهداف اصلی
خود موفق باشــیم ،عنوان کرد« :به عالوه مسئوالن
دفاتر نمایندگی ولیفقیه هاللاحمر در اســتانها،
ظرفیتهای بســیاری بــرای برقــراری و افزایش
ن بخشــی دارند و ایــن ارتباطات
ارتباطهای بیــ 
میتواند در ســطح ملی و اســتانی به هاللاحمر در پیشــبرد اهداف و
برنامههای خود کمک کند».
رئیس جمعیت هالل احمر در بخش دیگر ســخنان خود به وجود بیش
از هزار شــعبه هالل احمر در سراسر کشور اشــاره کرد و گفت« :گستره
بسیار زیاد این ســازمان مردمنهاد در کشــور ،فرصت مناسبی است تا با
پویایی و برنامهریزی دقیق بتوانیم موضوعات هــال را مورد توجه قرار
داده و در جهت تسکین آالم بشــری به عنوان اصلیترین هدف جمعیت
حرکت کنیم».
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وی به طراحــی و تدوین برنامه راهبردی  10ســاله در قالــب دو برنامه
پنجســاله محور اشــاره کرد و گفت« :از مهمترین دغدغههای هدایت و
راهبری این مجموعه بزرگ ،تدوین و دراختیار داشــتن برنامهای جامع
و بلندمدت بود که خوشــبختانه این مهم در حال سپری کردن مراحل
نهایی است که از جمله مهمترین هدفگذاری آن ایجاد جامعه تابآور و
مقاوم در برابر حوادث خواهد بود».
دکتر ضیایی افزود« :هالل احمر ،جمعیتی بسیار بزرگ با بیش از دههزار
شعبه در سراسر کشور ،دههزار پرســنل و چند صدهزار داوطلب و جوان
همکار اســت که این نهاد را به ســازمانی پویا و زنده تبدیل کرده است و
چنین مجموعه بزرگی باید برنامه مهم و استراتژیکی
برای خود داشته باشد».
رئیس جمعیت هاللاحمر با اشــاره به تدوین برنامه
دهســاله جمعیت هاللاحمر با تکیه بر کارشناسان
و متخصصان برنامهریز درونــی ،عنوان کرد« :بر این
اســاس با تکیه بر ســند راهبردی جمعیت ،مصوب
شورای عالی ،دو برنامه پنجساله برای اجرا استخراج
شده است که نخســتین برنامه پنجساله ،همزمان و
هماهنگ با ادبیــات برنامه ششــم ،اجرایی خواهد
شد».
وی با تأکید بــر اینکه برنامههای ســاالنه جمعیت
برشــی از برنامه پنجســاله این جمعیت خواهد بود،
گفت« :برای تدوین این برنامهها آماده اســتفاده از
نظرات مسئوالن دفاتر نمایندگی ولیفقیه جمعیت
هاللاحمر در استانها هستیم تا با همفکری بیشتر
در جهت تحقق اهــداف متعالــی جمعیت حرکت
کنیم».
وی همچنین به نامگذاری امســال با عنوان «اقتصاد
مقاومتی» اشاره و تصریح کرد« :جمعیت هاللاحمر
در این زمینه همه تالش خود را بهکار بســته اســت
تا در بخشهای مختلف با تکیــه بر اقتصاد مقاومتی
عمل کند و در این زمینه با صرفهجویــی و برنامهریزی اقتصادی امورات
مربوط به خود را پیش بردهایم».
دکتــر ضیایی ســپس با جمعبندی ســخنان خــود بــه بهرهگیری از
پتانســیلهای موجود با حضور مســئولین دفاتر نمایندگــی ولی فقیه
در اســتانها تأکید کرد و گفت« :همکاری مؤثر شــما با بخش اجرایی
سیستم ،به ارتقای ســطح کیفیت خدمات ارائهشــده به جامعه کمک
خواهد کرد و باید از ظرفیتهای بیرونی خود برای رشد و شکوفایی بیش
از پیش هالل احمر استفاده کرد».
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گزارش هشتمین گردهمایی مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

آگاهیبیشتروتعاملسازندهتر
گردهمایی ساالنه مسئوالن دفاتر نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ،امسال نیز
با حضور حجتاالســام والمسلمین معزی،
نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر،
معاونین حوزه و مســئوالن دفاتر نمایندگی
ولی فقیه هالل احمر  ۳۱اســتان کشــور در
تهران برگزار شد.
شــرکتکنندگان در این گردهمایی دو روزه
به بحث و تبادل اطالعات در راســتای اهداف
و وظایــف حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
پرداختند.
بحث و مشــورت به منظور کمک به پیشبرد
وظایف حوزه نمایندگی ولــی فقیه همچون
نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای فرهنگی
ـ دینی و قوانین ،ترویج و اشاعه فرهنگ وقف
و همچنین نظــارت دقیق بر امــور وقفیات
موجود در هالل احمر از اهداف برگزاری این
گردهمایی بود.
جلب مشــارکتهای مردمــی در امور
عامالمنفعه هالل احمر
به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل
احمر ،فرحناز رافع ،رئیس سازمان داوطلبان
هالل احمر با حضور در جمع مسئولین دفاتر
نمایندگی ولی فقیه هالل احمر اســتانها به
نقش بســیار مهم و حیاتی حــوزه نمایندگی
ولی فقیه در پیشــبرد اهداف بشردوســتانه
ســازمان داوطلبان اشــاره کرد و گفت« :هر
فعالیتــی که از ســوی داوطلبــان در جامعه
صــورت میگیرد رنــگ و بــوی فرهنگ به
خود گرفته و مقارن بــا مباحث و تعالیم الهی
ماست».
وی افــزود« :زمانــی اهمیــت این مســئله
روشنتر میشــود که به قیاس اساسیترین
پیام جمعیتهــای ملی و صلیب ســرخ در
دنیا ،که همــان خدمت بیمنت به بشــریت
است ،با آموزههای دین مبین اسالم بپردازیم
و از تقــارن و تفاهم آنها در ایــن بین غفلت
نکنیم».

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر
با بیــان مثالهــای متعددی از آســیبهای
اجتماعی موجود در جامعه کنونی تأکید کرد:
«تغییر نوع نگرش ،حمایت از ســامت بشر،
توانمندسازی و بازتوانی انسانها از اصلیترین
اهداف هالل احمر است که همواره مورد توجه
اعضای داوطلــب جمعیت هــال احمر قرار
گرفته است».
رافع با طرح این ســؤال که چگونه میتوانیم
بستری مناســب برای دســتیابی و پردازش
خیــر و نیکوکار به منظور مشــارکت در
عضو ّ
این فعالیتها داشته باشیم ،ادامه داد« :در این
بین نقش بیبدیل روحانیون به عنوان مبلغان
دینی بر کسی پوشیده نیست».
رافع ادامه داد« :بر همین اســاس ،مسئولین
دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــال
احمــر اســتانها میتوانند بــا تقویت حس
مســئولیتپذیری در جامعه ،سعی در جذب
و جلــب مشــارکتهای مردمــی در امــور
عامالمنفعه هالل احمر داشته باشند».
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر نیز
با قدردانی از حضور رئیس ســازمان داوطلبان
در هشــتمین گردهمایــی مســئولین دفاتر

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 14مهر 1395

نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتانها،
بــه جایــگاه واالی داوطلــب در ارزشهای
دینی اشــاره کرد و گفت« :اینگونه دیدارها و
نشستها موجبات آگاهی بیشتر ،تعاملهای
سازندهتر و در نتیجه کارآمدی نظام سیستمی
جمعیــت هــال احمــر در ارائــه خدمات
عامالمنفعه به جامعه را فراهم میکند».
حجتاالســام والمســلمین معزی در بخش
دوم ســخنان خود بــه موضــوع پراهمیت و
حساس شفافســازی به منظور جلب اعتماد
مردم به هالل احمر اشاره و تصریح کرد« :بارها
تأکید کردهایــم ،در هالل احمر ،در شــورای
عالــی و در برنامههای ســخنرانی عمومی نیز
گفتهایم؛ ما با شفافســازی میتوانیم اعتماد
مردم را جلب کنیم».
وی ضمــن ابــراز خرســندی از روحیــه
خیرخواهانــه و نیکوکارانه ملت ایــران ،این
روحیه را فرصتی برای رفع گرفتاریهای مردم
دانست و گفت« :ســازمان داوطلبان با در نظر
گرفتن حس نوعدوستی هموطنان باید جهت
تسکین آالم بشــری در اجتماع بکوشد و این
مهم جز با یاریجســتن از توانمندان جامعه
میسر نخواهد شد».
85

روایت
ارتقــای فرهنــگ دینــی و روحیه
مسئولیتپذیری
معاون فرهنگی و آموزشــی نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر نیز در این گردهمایی،
سیاســتگذاری ،هدایت و نظارت بر محتوای
فرهنگــی ،مذهبــی و عقیدتی متناســب با
نیازهای جمعیت و ســازمانهای وابســته را
یکی از مهمترین اقدامات این معاونت دانست
و گفت« :مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در اســتانها نیز باید به صــورت جدی به این
موضوع بپردازند».
حجتاالسالم زاهدی در جمع شرکتکنندگان
در گردهمایی مســئوالن دفاتــر نمایندگی
ولی فقیه در اســتانها ،آموزش مســئوالن و
کارکنان جمعیت هالل احمر به منظور ارتقای
فرهنگ دینی ،ارزشهای اســامی و انسانی
و بهویژه روحیه مســئولیتپذیری را از دیگر
فعالیتهای معاونت با نظارت و مشــارکت در
انجام برنامههــای فرهنگی دانســت و گفت:
«همچنین این معاونت با نظارت و مشــارکت
در انجام برنامههای فرهنگی ،دینی و مذهبی
نقش مهمی در گسترش و تعمیق فعالیتهای
فرهنگی دارد».
وی ترویج و تبلیغ اصول اعتقادی ،فرائض دینی،
احکام شــرعی و ارزشهای اخالقــی را بخش
دیگری از وظایف معاونت فرهنگی دانست.
تقویت روحیه خودباوری جوانان
دکتر مســعود حبیبی ،رئیس سازمان جوانان
جمعیت هالل احمر و از دیگر ســخنرانان این
گردهمایی ،بر تأثیر پیوند عاطفی مســئولین
دفاتر نمایندگی ولی فقیه اســتانها با جوانان
در تقویت روحیه خودباوری ،ایثار و فداکاری
جوانان تأکید کرد».
حبیبی با اشــاره به اینکه بیش از یازدههزار
کانــون هالل احمــر در شــاخههای مختلف
دانشــجویی ،آزاد ،روســتایی ،طــاب و
دانشآموزی بستر مناسبی برای فعالیتهای
بشردوســتانه و پرورش جوانان دینی به وجود
آورده است ،گفت« :اســاس فعالیت سازمان
جوانان در این کانونها تکیه بر تقویت روحیه
ایثار ،فداکاری و گذشت است».
وی توجه به مقولــه فرهنگ را امــری الزم و
ضــروری دانســت و تصریح کرد« :ســازمان
جوانان با برنامهریزیهــای مختلف همچون
دیدارهای اعضای جــوان با خانواده شــهدا،
86

آزادگان و جانبــازان ،برگــزاری همایشهای
فرهنگی ـ مذهبی ،مســابقات قرآنی ،تشکیل
هیئت حضرت علی اکبــر(ع) در جمعیتهای
هالل احمر سراسر کشــور و از تازهترین آنها،
جشــنواره فرهنگی هنری هالل وصل ،سعی
در ترویج معارف ناب اســامی در بین جوانان
دارد».
حبیبی بــا تأکید بــر نقش تأثیرگــذار دفاتر
نمایندگی ولی فقیه در اســتانها ،حضور در
جمع مســئولین این دفاتر را فرصت مناسبی
برای قدردانــی از حمایتهــای فعالیتهای
فرهنگی ســازمان جوانان در استانها دانست
و افزود« :تعامــل و پیوند عاطفی مســئولین
دفاتر نمایندگــی ولی فقیه در هــال احمر
سراســر کشــور با جوانان عضو این مجموعه
انساندوســتانه ،نقش مؤثری در ترویج هرچه
بیشتر فرهنگ و معارف دینی و تقویت روحیه
خودباوری در بین اعضا دارد».
وی با قدردانی از حجتاالســام والمسلمین
معزی بــرای ارتبــاط مســتمر ،تأثیرگذار،
هدفمند و پدرانه با مجموعه ســازمان جوانان
و جوانــان عضو هــال احمر اذعان داشــت:
«رهنمودهــای نماینــده ولی رهبــر معظم
انقالب در هالل احمر ،راهگشــای بسیاری از
فعالیتهای فرهنگی انســانی و بشردوستانه
سازمان جوانان بوده است».
نماینده ولی فقیه در هــال احمر نیز در ادامه
با قدردانی از حضور رئیس سازمان جوانان در
این گردهمایی اســتفاده از پتانسیل اعضای
جوان هالل احمــر را یــادآور شــد و افزود:
«مســئولین دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در
هالل احمر اســتانها باید با ارتبــاط بیش از
پیش با حوزه جوانان ایــن مجموعه ،خصوصاً
بستر شــورای فرهنگی اســتان ،ضمن رصد
فعالیتهای فرهنگی به تقویت مباحث دینی
و اسالمی بپردازند».
حجتاالسالم والمســلمین معزی با اشاره به
وجود بیش از یک میلیــون عضو جوان هالل
احمر در سراسر کشــور تصریح کرد« :اینکه
بتوانیم بــا برنامهریزی و هدفگــذاری ،آنچه
برای رشــد و تعالی یک جــوان هالل احمری
الزم اســت را در قالب برنامههــای مختلف به
آنها تفهیم کنیم ،بســیار مطلوب اســت ،اما
مسئولین دفاتر اســتانی و معاونین حوزه باید
بکوشــند تا به ارائه طرحهای جدید و ابتکاری

انگیــزه جوانان برای شــرکت در فعالیتهای
خداپســندانه و انساندوســتانه را دو چندان
کنند».
بزرگترین ســازمان مردمنهاد ایران
اسالمی
معاون نظارت و امور شــرعی و اســتانهای
نماینده ولی فقیه در هالل احمر گفت« :یکی
از ارزشمندترین داشــتههای جمعیت هالل
احمر ایران ،موقوفات مردمی است که نشان از
حسن اعتماد آنان به هالل احمر دارد».
حجتاالســام ذاکری در این جلسه با بیان
ایــن مطلب ،به نقــش ســازنده موقوفات در
هالل احمر اشــاره و اظهار کرد« :هالل احمر
به عنوان بزرگترین سازمان مردمنهاد ایران
اســامی به منظور ارائه بهتر و بیشتر خدمات
عامالمنفعه و انساندوســتانه بــه محرومان
و نیازمنــدان جامعه ـ چه از بعــد مادی و چه
کمــک در حــوادث طبیعــی و غیرطبیعی ـ
نیازمند همت و مشــارکت مردمی اســت که
این مهم در وقفیات مختلــف مردمی متجلی
میشود».
معاون نظارت و امور شــرعی و اســتانهای
نماینده ولــی فقیه در هالل احمــر ،نظارت
بر دریافــت کمکهای مردمــی و هزینهکرد
آنها و همچنین نظارت بــر موقوفات ،اموال
اهدایی و عقود ناقله شرعیه به منظور انطباق
خیرین را از
با موازین شرعی و نیات واقفین و ّ
جمله وظایف حوزه نظارت برشــمرد و افزود:
«بر اســاس همین موضوع در مسئله نظارت
بر اداره موقوفات ،نظــارت نماینده ولی فقیه
بــر اداره موقوفــات هالل احمر اســتصوابی
است».
ذاکری افــزود« :عملکــرد دفاتر اســتانی در
شــش ماهه نخســت امســال به منظور ارائه
گزارشهای درخواســتی ،افزایش یافته است
جدانه همکاران ستاد و
که نشــان از پیگیری ُم ّ
مسئوالن دفاتر استانی دارد».
حجتاالســام ذاکری با اشــاره به نظارت بر
حســن اجرای قوانین ،اساســنامه ،مقررات و
رویههای مصوب بر اســاس مســئولیتها و
مأموریتهای حوزه از دیگــر وظایف معاونت
نظــارت در هــال احمر ،گفت« :مســئوالن
دفاتر در استانها تالش کنند تا با برنامهریزی
و انســجام کاری نظارت مطلوبی بر امور بیان
شده داشته باشند ».
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گزارشی از خسارات وارده
و فرآیند امدادرسانی به
آسیبدیدگان طوفان در مازندران

طوفان در مازندران

کوروش غفاری چراتی
کارشناس روابط عمومی هالل احمر مازندران
ســاعت  4و  30دقیقه بامداد  12شــهریور
بــارش باران ،رعــد و برق شــدید و طوفان
تقریباً تمامی شــهرهای مازندران را تحت
تأثیر قرار داد .اما شــدت طوفــان در برخی
از شهرســتانهای نواحی مرکزی اســتان
مازنــدران غافلگیرکننده و بســیار ویرانگر
بود و موجب شــد خســارت شــدیدی به
مناطق مختلف استان مازندران در روزهای
پایانی تابســتان وارد شــود .جــوالن این
طوفان کمنظیر که سرعت آن بیش از 130
کیلومتر برآورد شــد و قریب یک ســاعت و
نیم به طول انجامید ،خســارتهای زیادی
به منازل و واحدهای مســکونی ،تأسیسات
برقرســانی و آبرســانی وارد کرد و بارش
بیوقفه بــاران موجب بــروز آبگرفتگی در
شــهرهای اســتان مازندران شــد .سرعت
شــدید وزش باد در شــهرهای این استان،
موجب از جای کندهشدن سقف بسیاری از
منازل روستایی ،شهری و شکستن و سقوط
درختان بر تیرهــای انتقال برق و انســداد
معابــر عمومی و در نتیجه قطعی برق شــد
كه بر عمق مصائب و مشــکالت این بحران
افزود .بر اســاس گزارشهای اعالمشــده
از سوی مســئوالن دســتگاههای ذیربط،
عملکرد ســازمانهای امــدادی و خدمات
عمومی در امدادرســانی به آسیبدیدگان

این حادثه قابل قبول و مطلوب بوده است .با
این وجود ،شدت خسارات وارده و همچنین
غافلگیری بســیاری از مردم و مســئوالن
بیانگر این واقعیت اســت که جامعه ما هنوز
برای آمادگی مقابله بــا حوادث نوپدید ـ که
تغییرات آب و هوایی شــاخصه آن اســت ـ
فاصله زیادی دارد.
آمادهبــاش نیروهــای امــدادی در
مازندران
علیاصغر احمدی ،مدیرکل مدیریت بحران
مازندران گفــت« :بهدلیل طوفــان اخیر و
بارش شــدید باران ،شــاهد خســاراتی در
مازندران بودیم که بخش عمده خســارات
در سربندی ســاختمان در شهرستانهای
محمودآباد ،آمل ،بابل ،قائمشــهر ،سوادکوه
شــمالی و بخشهای دودانگه و چهاردانگه
ســاری بوده اســت ».وی بیان کــرد« :در
شهرســتانهای قائمشــهر ،بابــل و آمل
با مشــکل شکســتگی درختــان و قطعی
برق روبهرو بودیــم که با تــاش نیروهای
دستگاههای ذیربط ،مشکالت موجود مرتفع
گردید ».وي درباره برآورد خسارات بارش و
طوفان اخیر در استان ،یادآور شد« :خسارت
طوفان در حوزههای مختلف نظیر مســکن،
کشاورزی و خدمات عمومی بسیار سنگین
بوده اســت ».احمدی با اعالم اینکه تمامی
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نیروهای امدادی با توجه به هشدار بارندگی
و طوفان در حالت آمادهباش هستند ،اضافه
کرد« :توصیه ما بــه افراد این اســت که از
اقامت و تردد در بســتر و حریم رودخانهها
و مســیرهای ســیلگیر پرهیز کنند ».وی
با اشــاره به اینکه دامــداران از چرای دام
در حاشیه رودخانههای اســتان خودداری
کنند ،گفت« :با توجه به م ّواج شــدن دریا،
افراد از شنا کردن در دریا پرهیز کنند».
قائمشهر،کانون خســارت طوفان در
مازندران
نماینده مردم قائمشــهر ،سوادکوه ،جویبار،
ســیمرغ و ســوادکوه شــمالی در مجلس
شــورای اســامی گفت« :با توجه به عمق
خســارت طوفان در شهرســتان قائمشهر،
دولت برای جبران خسارت ورود پیدا کند».
ســیدعلی ادیانیراد اظهار داشت« :طوفان
با ســرعت بیش از  130کیلومتر بر ساعت
قائمشــهر را در نوردید و ســبب خســارت
بسیاری در بخش منازل ،شکستگی درختان
و ریزش مرکبات شد ».اين نماینده با اعالم
اینکه گزارشهای اعالمشده نشان از عمق
خســارت در قائمشــهر دارد ،اضافــه کرد:
«ارزیابی اولیه نشــاندهنده بروز خسارت
فراوان در این شهرســتان اســت ».وی به
قطعی آب و برق در قائمشهردر ساعات اولیه
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گزارش
بحران اشاره کرد و افزود« :نیروهای امدادی
و خدمات عمومی ،مسئوالنه و متعهدانه پای
کار آمدند و بهتدریــج موانع موجود برطرف
شــد که از همه عزیزان تشــکر میکنم».
ادیانیراد با تاکید بر اینکه با توجه به حجم
باالی خسارت ،دولت در این زمینه باید ورود
پیدا کند ،گفت« :مجموع نهادهای استانی
به کمک مردم بشتابند تا خسارت را جبران
کنند ،گرچه آالم خســارت روحی و روانی
قابل جبران نیست».
امدادرسانی هالل احمر به  2600خانوار
آسیبدیده از طوفان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران از
امدادرسانی این جمعیت به  2600خانواده
در جریان طوفان اخیــر در مناطق مختلف
اســتان خبر داد .دکتــر مجتبــی اکبری
افزود« :طوفان اخیر بــه مناطق مختلفی از
شهرستانهای آمل ،ســاری ،بابل ،جویبار،
بهشهر ،ســوادکوه ،قائمشــهر ،نور ،نوشهر،
بندپــی ،بابلســر ،فریدونکنــار و چالوس
خسارت زد که تیمهای مجهز امداد و نجات
جمعیت هــال احمر بالفاصلــه در مناطق
مختلف حاضر شده و نسبت به امدادرسانی
به افراد آسیبدیده اقدام كردند ».وی تعداد
روستاهای متأثر از این طوفان را  177روستا
اعالم کرد و گفت 26« :روســتا در آمل15 ،
روستا در ساری 35 ،روستا در بابل 7 ،روستا
در جویبار 6 ،روســتا در بندپی 20 ،روستا
در ســوادکوه 55 ،روســتا در قائمشهر11 ،
روســتا در نور ،یک روســتا در نوشهر و یک
روســتا در فریدونکنار در جریان این طوفان
دچار خسارت شــدند ».دکتر اکبری تعداد
خانوارهای آســیبدیده و امدادرسانی شده
را  2600خانوار اعالم کرد و افزود« :اسکان
موقت  68نفر،توزیع  15هــزار کیلو نایلون،
 531تخته پتــو 236 ،تخته موکت و مقادیر
معتنابهی از ســایر ملزومات اولیه مورد نیاز
خانوارهای آســیبدیده از جملــه اقدامات
انجامشــده جمعیــت هالل احمر اســتان
بــوده اســت ».مدیرعامــل جمعیت هالل
احمر اســتان گفت« :در ایــن عملیات 55
تیم ،متشــکل از 220نفر نیــروی عملیاتی
با بکارگیری  54دســتگاه انواع خودروهای
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در این عملیات  55تیم ،متشکل از 220نفر نیروی عملیاتی با
بهکارگیری  54دستگاه انواع خودروهای امدادی و  8دستگاه
موتور پمپ لجنکش مشارکت داشتند

همانطور که
دستیار ویژه
رئیس جمهور
پس از بازدید
از مناطق
آسیبدیده
اعالم کردند،
مدیریت بحران
یک مدیریت
جهادی و
شبانهروزی بوده
است

امدادی و  8دســتگاه موتور پمپ لجنکش
مشــارکت داشــتند ».دکتر اکبری افزود:
«با توجه به هشدار ســازمان هواشناسی در
خصوص احتمال تکرار حوادثی مشــابه در
روزهای پایانی هفته جاری ،به تمامی عوامل
امــدادی جمعیت هــال احمــر مازندران
آمادهبــاش کامل داده شــد و نیروهای این
جمعیت با حداکثــر تــوان عملیاتی برای
دیدگان هرگونه
امدادرســانی بــه آســیب
ِ
حادثه احتمالی ،آمادگي دارند.
خســارت  170میلیــاردی طوفان در
مازندران
استاندار مازندران با اشاره به اینکه  6هزار
و  100واحــد مســکونی در اســتان بر اثر
طوفان دچار خسارت شد ،گفت« :خسارت
طوفــان  170میلیارد تومان برآورد شــده
اســت ».دکتر ربیع فالحجلودار با اشاره به
اینکه بر اثــر طوفــان  130میلیارد تومان
به حوزه کشــاورزی 13 ،میلیــارد تومان
به حوزه مســکن ،تجاری و معیشــت و 27
میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی استان
خســارت وارد شده اســت ،گفت« :شدت
طوفان به حــدی بود که قریــب  500تیر
برق شکسته شد ».وی با اشــاره به اینکه
 25ترانس و  50تابلوی برق خسارت دید و
بیش از هزار مورد پارگی ســیمهای برق در

شهرهای آمل ،بابل ،قائمشهر و ساری اتفاق
افتاد ،افزود« :برق و آبِ همه شــهرها وصل
شده است و فقط تعدادی از روستاهای بابل
و قائمشهر به دلیل آسیبدیدن سقف خانه
و کابلکشی ســاختمان هنوز مشکل برق
دارند».
فالح با بیان اینکه مدیران مرتبط با بحران
از صبــح جمعه در کنــار مردم و بــا مردم،
مســائل و مشــکالت را دنبــال میکردند،
خاطرنشــان کرد« :همانطور که دســتیار
ویژه رئیس جمهور پس از بازدید از مناطق
آســیبدیده اعالم کردند ،مدیریت بحران
یک مدیریــت جهادی و شــبانهروزی بوده
است».
به هرتقدیــر ،علیرغــم حضور بــه موقع
دســتگاههای خدمــات عمومــی و بهویژه
حضور پررنــگ امدادگــران جمعیت هالل
احمر استان مازندران در فرآیند امدادرسانی
دیدگان طوفان ،خسارات عدیده
به آســیب
ِ
و غافلگیرکننــده طوفــان در اکثر مناطق
نشــان میدهد که زیرســاختهای شهری
ما بــرای مقابله بــا حوادثی نظیــر طوفان
از آســیبپذیری بااليــی برخوردارنــد و
اســتانداردهای متداول و مرسوم در مناطق
مسکونی شهرهای استان باید بیش از پیش
تقویت شوند .
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خانواده

تکریمسالمندان

رؤیای بیدار سالمندان
زندگی بدون مرز
خانه خانۀ توست

امیدبخشــی به سالمندان ،مشــورت و طلب رأی و حکمت
کردن از آنها ،دل دادن به خاطرات و یادآوری نوستالژیها
و وقایع گذشته ،برانگیختن حس شوخطبعی و رشد کودک
درون افراد سالمند از وظایف دیگر اعضای خانواده است

تاکید بر امیدبخشی و احترام به سالمندان
از سوی کارشناسان روانشناسی و خانواده

رؤیایبیدارسالمندان
مریم بهریان
نگاهت را به دســتان باد بسپار تا از بلندای
مقصدی نامعلوم ،رؤیایی شیرین ،حقیقت
فرداها شــود .باد خوب میدانــد که این
تکه ابرهای ســیاه که گاهــی اوقات بدون
اجازه در امروزمان ســرک میکشند و بر
آرامشــمان بــاران میشــوند ،در فردایی
نهچندان دور پشت پیچ و خمهای روزگار
گم میشــوند؛ روزی که در خیال ابرهای
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ســفید بخت گم شــوی و به ایــن روزگار
عبوس به تمسخر لبخند بزنی .باران خوب
میدانــد این نــگاه دل نگــران و بیفروغ
توســت که خوشــبختی را وادار میکند
تا کولهبارش را یکشــبه ببندد و دستان
رؤیا را بگیرد و راهی دوردســتها شــوند.
رؤیاها را محکم در آغــوش بگیر که رؤیای
امید ،پرندهای اســت که اگر بالش بشکند،
زندگی هم نمیتواند پرواز کند .چه بزرگ،
چه کوچک ،چه روزهای کودکی در تقویم
زندگیات در حال تاب خوردن باشد و چه

برگهای درخت کهنسالی نفس کشیدن
زیر آفتاب را تجربــه کنند ،رؤیا و امید حق
توست و به فردا امید داشتن ،فصل دیگری
از زندگی را برایت خواهد ساخت.
محور همدلی ،وحدت و کانون مهر و برکت
خانواده ،ســالمندان و ریشسفیدان یک
خانواده هســتند و آداب و آییــن احترام و
کرامت بزرگان خانــواده ،از رهنمودهای
سرنوشتســاز و مؤكــد دین انسانســاز
اسالم است .در آیین مقدس اسالم ،توجه
به حفظ و بزرگداشــت مقام سالمندان از
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اصول اســتحکام بنیان خانواده و همدلی
میان اعضای آن ذكر شــده است و علمای
دینی و رهبران اســامی ،ریشسفیدان
و ســالمندان فامیل را پل ارتباطی دنیای
تجربه و اندیشــه با شور و شــوق و نیروی
جوانی ميداننــد و معتقدنــد موفقیت و
آن خانوادههایی است که
خوشــبختی از ِ
همواره به نظر ،حکمــت و داوری بزرگان،
ریشســفیدان و گیسســفیدان خانواده
خــود محتاجاند و بــا حمایــت از آنها،
وحــدت و کانون خانــواده را پاســداری
ميكنند.
محمدعلی جعفری ،روانشــناس اسالمی،
مــورد عطوفــت و محبــت قــرار دادن
سالمندان فامیل ،حفظ آداب رفت و آمد و
بازدید از خویشاوندان کهنسال و تشکیل
جلسات خانوادگی ـ با هدف پررنگ نشان
دادن چهــره و نقش آنهــا در خانواده و
امیدبخشی ـ را مهم دانســته و میگوید:
«احترام به کوچکترها و تکریم بزرگترها
در یــک خانــواده از نشــانههای وجــود
همبســتگی و برقراری پیوندهای عاطفی
بین اعضاست».
این کارشــناس مســائل حــوزه خانواده
اضافه میکند« :امیدبخشی به سالمندان،
مشــورت و طلب رأی و حکمت کردن از
آنهــا ،دل دادن به خاطــرات و یادآوری
نوســتالژیها و وقایع گذشته ،برانگیختن
حس شوخطبعی و رشد کودک درون افراد
ســالمند از وظایف دیگر اعضای خانواده
است که باید در مسیر تکریم و حفظ مقام
سالمندان از یک سو و از ســویی دیگر به
منظور کمک به انســجام بیشــتر کانون
خانواده مورد توجه قرار گیرد».
امیدبخشی به سالمندان
محمدعلــی جعفــری معتقد اســت« :با
افزایش ســن و تحلیل قوای جســمی و
روانــی افراد ،نقــش اعضای خانــواده در
فراهم کــردن محیطی سرشــار از امید،
صمیميــت و همدلی بیش از هــر زمانی
مورد اهمیت قرار ميگيرد .در ســالهای
آخر بزرگســالی و ورود به دهه شــش و
هفت زندگی ،اکثر افــراد بحران تمامیت

و انســجام در برابــر ناامیــدی را تجربــه
میکنند .ســالمندانی کــه در دورههای
قبلی زندگی خــود ،صمیمیت ،مهرورزی،
عشــق به فرزندان و خانواده را تجربه کرده
و فراز و نشــیبهای زندگــی را گذرانده و
پذیرفتهاند ،به حس تمامیت فردی رسیده
و به شکســتها ،موفقیتهــا ،ناامیدی و
امیدهــای زندگی تمامیت میبخشــند و
در مراحل باالتر زندگی بــاز هم به کمک
اعضای خانواده خود به چرخه تكامل خود
و اعضای فامیل حیات دوبــاره میدهند.
در آن ســوی ســکه ،ســالمندانی وجود
دارند که بیشتر از ســایر همساالن خود با
بحرانهای روانی اجتماعی روبهرو شــده و
به دلیل روبهرو نشــدن با حقیقت زندگی
و نرســیدن به امیــد و خواستههایشــان،
احتمال بروز افسردگی و ناامیدی در آنها
بیشتر اســت .بنابراین برای پیشگیری از
بروز عالئم تنهایی و ناامیدی یا انزواطلبی
و گوشــهگیری این گروه از سالمندن ،نیاز
به حمایتهای عاطفی اعضــای خانواده و
امیدبخشی به کهنســاالن بیشتر احساس
میشود».
کنارهگیــری از افــراد ،تردیــد در
تصمیمگیری ،بروز نشانههای فراموشی و
مشکالت خواب و اشتها در سالمندانی که
با بحران روانی اجتماعی دوران کهنسالی
دست و پنجه نرم میکنند ،بیشتر خواهد
بود و این وظیفه فرزندان و نزدیکان اســت
که با به وجود آوردن فضایی که یادآورنده
موفقیتها و تالشهــای آنها در زندگی
اســت ،ناامیدی را به خِ رد تبدیل کنند .در
واقع اعضــای فامیل بــا رفتارهای کالمی
و فیزیکی خود و عشــقورزی بــه بزرگان
فامیل به آنها یــادآوری خواهندکرد که
هنوز شایسته مهرورزی و زیستن هستند
و از آنجایی کــه تمام تالش خــود را در
زندگی برای به ثمر رســاندن خانوادهشان
انجــام دادهاند ،ســزاوار عشــق و همدلی
هســتند .اینگونه رفتارها ،هرمان توأم با
حس خودبیزاری و ناامیدی ـ که در برخی
از سالمندان به دلیل یادآوري شکستها و
خاطرات تلخ گذشــته ظهور پیدا میکند
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ـ را کمرنــگ كــرده و باعــث میشــود
قدرتمندانهتر با رویدادهــای زندگی کنار
بیایند.
برگزاری مراسمی مانند بازیهای فامیلی،
عکاسی از ســالمندان ،تکریم بزرگان ،پدر
بزرگها و مادربزرگها با خرید هدیههای
مناســب و پاسداشــت زحمات آنها در
طول زندگی ،اختصــاص دادن زمانهایی
برای رفتن به مسافرت ،زیارت اهل قبور و
شرکت دادن آنها در تورهای گردشگری
ویــژه ســالمندان از تکنیکهــای دیگر
امیدبخشــی و احترام به حقوق سالمندان
در خانواده است.
شوخطبعی در سالمندان
تحقیقات زیادی نشــان میدهد با افزایش
ســن ،اســتفاده از برخی ســاز و کارهای
دفاعی ماننــد حس شــوخطبعی کاهش
پیــدا میکند .بــه عقیده پژوهشــگران،

با افزایش
سن و تحلیل
قوای جسمی
و روانی افراد،
نقش اعضای
خانواده در
فراهم کردن
محیطی
سرشار
از امید،
صمیميت و
همدلی بیش
از هر زمانی
مورد اهمیت
قرار ميگيرد

کمک به پــرورش حس شــوخطبعی در
سالمندان و احیاي آن ،به بازگشت شادی
و احساس امید و خوشــبختی در زندگي
کمک میکند .فراهم کــردن محیطهای
شــاد ،برگــزاری جلســات خانوادگی و
دورهمیهای فامیلی بــا حضور کودکان و
جوانهای خانواده که روح زندگی و شادی
در آنها در جریان اســت ،ایــن فرصت را
برای سالمندان فراهم میکند که با عینک
شــادی و خوشــبختی به دنیای پیرامون
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سالمندانی که به واسطه حضور در جمعهای دوستانه ،گروههای همسال و
دورهمیهای فامیلی ،بذلهگویی کرده و از حس شــوخطبعی خود استفاده
میکنند ،حافظه بهتــری دارند و کمتــر به بیماریهای شــناختی مانند
آلزایمر دچار میشوند

خود نگریســته و در گرداب خســتگی و
افسردگی فرو نروند.
ايــن روانشــناس بالینــی در خصوص
تأثیــرات اســتفاده از مکانیســم دفاعی
شــوخطبعی در ســالمندان و ایجــاد
فضاهایی توأم با شــادی و معنویت برای
این گروه سنی میگوید« :بزرگ والدها و
بزرگان فامیل از بودن در محافل فامیلی
و گردهماییهایــی که حضــور جوانان
و کــودکان در آن پررنگتر اســت لذت
میبرند .کمک به حفــظ و افزایش حس
شوخطبعی در سالمندان ،دستاوردهای
جســمانی و روانی فراوانی بــرای آنها
دارد .مطالعات فراوانی نشــان داده است
ســالمندانی که بــه واســطه حضور در
جمعهای دوســتانه ،گروههای همسال و
دورهمیهای فامیلــی ،بذلهگویی کرده
و از حــس شــوخطبعی خود اســتفاده
میکننــد ،حافظــه بهتــری داشــته و
کمتر بــه بیماریهای شــناختی مانند

آلزایمر دچار میشــوند .از ســویی دیگر
با برنامهریزی و ایجــاد محیطهای مفرح
برای سالمندان ،میتوان امیدوار بود که
دردهای جســمانی ناشی از اسپاسمهای
عضالنی و اســترس در آنها کمتر شده
و ترشــح نــورو ترنســمیترهایی مانند
دوپامین ،ســرزندگی را بــرای آنها به
ارمغان بیــاورد ».این روانشــناس ادامه
میدهــد« :در بحثهــای خانوادگــی
به بــزرگ والدهــا اجازه دهیــد تا زمان
زیادی را به سخن گفتن درباره خاطرات
گذشتهشــان صــرف کننــد .آلبومی از
عکسهــای قدیمــی را در اختیارشــان
قــرار داده و مشــتاقانه پــای درد دلها
و قصههایشــان بنشــینيد و بــه صدای
کودک درونشــان گوش فرا دهید .چنین
برنامههایــی با هدف حمایــت عاطفی از
سالمندان ،باعث میشــود احتمال ابتال
به مشکالت روانی و جســمانی در آنها
کمتر شود».

احترام به بزرگوالدها
در روابــط بیــن فــردی و روابــط میان
بزرگوالدهــا و فرزنــدان و دیگر اعضای
فامیــل ،احتــرام گذاشــتن بيــش از
عشــقورزی و مهرورزی اهميــت دارد.
محققــان معتقدنــد در خانوادههایی که
احترام به حقوق و عقاید یکدیگر مشــهود
است و فاصله سنی و تفاوت بین نسلی در
آداب گفتار و منش رفتار حفظ میشــود،
امید به زندگی در سالمندان افزایش یافته
و احتمال بروز مشــکالت جسمی و روانی
کاهش پیدا خواهــد کرد .روانشناســان
معتقدند ،بیاحترامی بــه حقوق معنوی
و مادی ســالمندان و کوچک شــمردن و
بیاهمیت جلوه دادن آنها در محیطهای
اجتماعی و خانوادگی ،باعث بروز مســائل
رواني دفاعــي مانند خــود بیمارانگاری،
پرخاشگری و برونریزی شده و سالمندان
را مســتعد ابتال به اضطراب و افســردگی
میکند .

گزارش
آلبومی از
عکسهای
قدیمی را
در اختیار
سالمندان
قرار داده و
مشتاقانه پای
درد دلها و
قصههایشان
بنشینيد و به
صدای کودک
درونشان
گوش فرا
دهید

زندگی
بدون
مرز

اهمیت
سیاستگذاریهای
اجتماعی برای
مدیریت پدیده
سالمندی
مهتاب خرقان

عکس:محمد توکلی
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افزایش نرخ جمعیت ســالمندان کشور و باالرفتن ســن امید به زندگی
که محققان و کارشناســان آمار آن را حدود  70سالگی تخمین زدهاند،
خبر از آغــاز دوره جدیدی در کشــور میدهد که برخی کارشناســان
حوزه علــوم اجتماعی آن را عصر ســالمندی نامیدهاند .اگر قرار اســت
در چشــمبههمزدنی عصر سالمندی فرا برســد و با جامعهای متشکل از
میلیونها ســالمند روبهرو باشــیم ،برنامهریــزی و عملیاتیکردن چه
قوانینی مورد نیــاز خواهد بود؟ مهمترین نیازهای جمعیت ســالمندان
چیست و چه راهکارهایی میتوان اتخاذ کرد که سالمندان زندگی راحت
و بیدغدغهای را ســپری کنند؟ آیا حمایتهــای اجتماعی الزم برای
این قشر از افراد جامعه ارائه خواهد شــد و مشکالتی مانند تبعیضهای
سنی و بیتوجهبودن به استعدادها و دســتاوردهای گنجینههای بزرگ
اجتماع ،حل خواهد شد؟
پایانی برای سالهای گوشهگیری
دکتر فرهاد احمدی ،جامعهشناس و مدرس دانشــگاه ،با اشاره به رشد
جمعیت سالمندان وگذشت آن از مرز  6میلیون نفر در کشور میگوید،

نرخ رشد ســالمندی در کشــور ما به طور قابلتوجهی در حال افزایش
اســت و این روزها بیــش از هر زمانی نیــاز به توجه به حقــوق مادی و
معنوی ســالمندان و برنامهریزی برای آیندهای نهچندان دور احساس
میشــود .این متخصص اضافه میکند ،برنامههای پیشگیرانه و اجرای
سیاستهایی که در راستای بهبود سبک زندگی و ارتقای کیفیت سطح
سالمت روان و جســمانی در دوران ســالمندی اتخاذ میشود ،تالطم
طوفان زندگی را در دوره کهنسالی مدیریت خواهد کرد و دست و پنجه
نرمکردن با مشــکالت و پیشــامدهای این دوره از زندگی را امکانپذیر
خواهد ساخت .باید توجه داشت بر خالف باور برخی افراد که سالمندی
را فصل گوشــهگیری ،انزواطلبی و بازنشســتگی میدانستند ،در عصر
حاضر ،کارشناســان حوزه علوم اجتماعی و متخصصــان و محققان در
تالشند تا به بازنمایی اســتعدادها و ارزشمندیهای کهنساالن پرداخته
و با شــعار «زندگی بدون تبعیضهای سن و ســالی» دنیای جدیدی را
برای این قشــر جامعه خلق کنند .در این میــان ،ارائه آموزشهای الزم
به اعضای خانواده و افراد اجتماع در راســتای فرهنگسازی شیوههای
رفتار درست با سالمندان و پرهیز از تبعیضگذاریهای سنی در محیط
خانواده ،کار و اجتماع نیز اهمیت دارد .متأسفانه در بسیاری از فرهنگها
شــاهدیم که با فرارســیدن دوران بازنشســتگی ،حس بیفایده بودن
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در راستای تحقق یافتن برنامههای توانمندی سالمندان ،باید رویکرد
تازهای را در اجتماع بنا نهاد؛ رویکردی که در آن مقام ســالمند مورد
تکریم و احترام تمام افراد جامعه قرار بگیرد

و رهایی از مســئولیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز از سوی اطرافیان و
محیطهای اجتماعی به بازنشســتگان القا میشود و اگر از سوی خانواده
نیازی به درآمد افراد حس نشود ،آنها سریع از سوی اطرافیان خود طرد
شده و مانند کودکان با آنها رفتار میشود ،در صورتی که سیاستهای
بهروز در جوامع پیشــرفته ،در راســتای توانمندســازی و پیشگیری از
گوشهگیرشدن ســالمندان پیش میرود و حمایتهای اجتماعی باعث
میشود تا ســالمندان درگیر کارهای داوطلبانه اجتماعی ،ورود به حرفه
جدید یا مؤسسات آموزشــی شــده و همپای جوانترها به فعالیتهای
روزانه مــورد عالقهشــان بپردازند .این سیاســتها نقــش مهمی در
پیشگیری از مبتالشدن ســالمندان به اختالالت اضطرابی و مشکالتی
نظیر افســردگی دارد و در کنترل بیماریهای جســمی و بهبود سریع
مشکالت جسمانی نیز تأثيرگذار است.
اصل توانمندسازی کهنساالن
تحقیقات نشان میدهد ،بســیاری از سالمندان در ســنین  70سالگی
و باالتر ،در مقایســه با دروان جوانــی رویکرد مثبتتری بــه زندگی و
فعالیتهای اجتماعــی داشــته و در پذیرفتن نقشهای فعــال و تازه،
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موفقتر عمل میکنند .دکتر احمدی ،جامعهشــناس ،در این خصوص
میگوید ،پیادهســازی سیاســت مبارزه با تبعیضهای سنی در جوامع،
دستاوردهای فراوانی در امیدبخشــی به زندگی سالمندان به دنبال دارد
و افقهاي تازهای را در زندگی آنها میگشــاید .مطالعات فراوانی نشان
میدهد ،در خصوص توانمنــدی افراد جوان در انجام مســئولیتهای
اجتماعی و حرفهای و مقایســه آن با فعالیت افراد کهنســال در ســطح
جامعه ،ســوگیریهای زیادی وجود دارد .بسیاری از افراد بدون توجه به
کارآییهای مثبت سالمندان و نقش آنها در اجتماع و خانواده ،آنها را
از نظر مسئولیتپذیری و میزان ایفای نقش در رتبه پایینتری نسبت به
جوانان قرار داده و کارفرمایان در پذیرش نیروی کار سالمند و واگذاری
مسئولیت به آنها ،در مقايسه با نيروي كار جوان تعلل بیشتری به خرج
میدهند .در حالی کــه آمارها و تحقیقات انجامگرفته نشــان میدهد،
افزایش هوش متبلــور در ســالمند ،باالرفتن تمرکز با افزایش ســن و
تجربه و تغییر دیدگاهی که کهنســاالن به زندگــی دارند ،آنها را واجد
شرایط دریافت مســئولیتهای اجتماعی کرده و درصد قابل توجهی از
سالمندان قادرند همپای جوانان ،تونمندیهایشــان را به عرصه ظهور
برســانند .این کارشــناس حوزه علوم اجتماعی ادامه میدهد ،بر خالف
تصور عموم مردم که فكــر ميكنند هوش افراد با افزایش ســن کاهش
پیدا میکند ،هوش و توانمندیهایی که ناشــی از تجربیات و آموزههای
پیشین باشد ،با باالرفتن ســن تقویت میشــود .در واقع افرادی که در
دهههای مختلف زندگی ،عملکرد موفقی داشــته و یادگیریهای آنها
منسجم و با پیشــرفت همراه بوده اســت ،در دوران کهنسالی نیز موفق
عمل کرده و استدالل آنها از محیط و تعامل آنها با اجتماع دستخوش
پیری و افزایش سن نخواهد شد.
راهکارهایی برای کاهش آسیبپذیری
روبهرو شــدن ســالمندان با دورهای كه توأم با بلوغ فکــری ،پختگی و
تجربهکــردن چهره جدیــدی از زندگی اســت ،بزرگترین دســتاورد
دوره سالمندی است که محققشــدن آن با اجرای سیاستهای مثبت
فرهنگی ،بهداشــتی و حمایتهای خانوادگی ،اجتماعی و برخورداری
از امنیت اقتصادی و توان اســتقاللی فرد همراه اســت .مطالعات نشان
میدهد ،در راســتای تحقق یافتن برنامههای توانمندی سالمندان ،باید
رویکرد تازهای را در اجتماع بنا نهاد؛ رویکردی که در آن مقام ســالمند
مورد تکریم و احترام تمام افراد جامعه قرار بگیرد و به دوران سالمندی،
نه به عنوان سالهای ناتوانی ،گوشهگیری و بازنشستگی ،بلکه به عنوان
دوره تولد دوباره و شکفتن آرزوها و تجربه زندگی با نگاهی تازه و متفاوت
اهميت داده شود .در گذشته ،تجربه ســالمندی به عنوان با ارزشترین
گنجینهها مورد تکریــم جوانترها بود و این تکریم و ارجنهادن ســبب
میشد تا سالمندان با عزت نفس باال و حس مفید بودن و کاراییداشتن،
دوران ســالمندی خود را طی کنند ،امــا در این روزها بــاال رفتن نرخ
جمعیــت آسایشــگاههای مراقبت از ســالمندان ،خبر از افســردگی،
پایینآمــدن اعتمادبهنفس و مبتالشــدن زودهنگام افــراد به بیماری
دوران سالمندی میدهد و به باور محققان ،سالمندان دلبسته به محیط
امن خانوادگی ،نهتنها حس ارزشــمندی خود را از دست داده و در برابر
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نکته
بر خالف تصور عموم مردم که
فكر ميكنند هوش افراد با افزایش
سن کاهش پیدا میکند ،هوش و
توانمندیهایی که ناشی از تجربیات
و آموزههای پیشین باشد ،با
باالرفتن سن تقویت میشود
مشکالت روانی آســیبپذیر میشوند ،بلکه خطر نارســاییهای قلبی،
افزایش خون ،دیابت و بیماری دوره کهنسالی نیز آنها را تهدید میکند.
به عقیده پژوهشگران علوم اجتماعی ،مبارزه با خطر طردشدن اجتماعی
ســالمندان ـ که از تبعات زندگی صنعتی امروز است ـ باید بیش از پیش
مورد توجه مســئوالن ،محققان ،حمایتگران اجتماعی و خانوادهها قرار
بگیرد و برنامههای متعددی برای مشارکت ســالمندان در فعالیتهای
اجتماعی و برخوردارشدن از حمایت عاطفی فرزندان اتخاذ شود.
مهار افسردگیهای دوران سالمندی
معصومه نجفی ،محقق حوزه علوم اجتماعی و آسیبشــناس اجتماعی،
اجرای سیاستهای مبتنی بر افزایش شادی در میان سالمندان را یکی
از راهکارهای مهم در مدیریت پدیده ســالمندی معرفی کرده و معتقد
اســت ،کاهش احساس شادی و نشــاط یکی از مشــکالت شایع دوران
سالمندی اســت که آغاز آن در دهه هفتم زندگی و پس از ورود به سن
 65سالگی اســت .محققان تغییر سبک زندگی در مســیر شادشدن را
یکی از ملزومات زندگی ســالمندها معرفی کرده و معتقدند با شناسایی
ریســک فاکتورهایی که ابتال بــه خطر افســردگی را کاهش میدهند،
میتوان به راحتی مســیر زندگی ســالمندها را تغییر داد .بیماریهای
شایع در دوران سالمندی مانند پارکینســون یا سرطان ،احتمال ابتال به
افسردگی را افزایش میدهند؛ بنابراین بايد اقدامات الزم را برای کنترل
عالئم بیماری در آنها انجام داد .اختالالت تعادلی و ترس از سرگیجه و
تنهاماندن ،دومین علت ابتال به افسردگی در سالمندان است .بیخوابی
را میتوان علت دیگــری در افزایش احتمال گوشــهگیریهای دوران
سالمندی دانســت .تحقیقات نشــان میدهد 80 ،درصد از سالمندان
از مشــکل بیخوابی رنج میبرند که این مســئله در بروز عالئم شــایع
افســردگی نقش مهمی دارد .جدایی یا مرگ همسر یکی از فاکتورهای
شایع دوران سالمندی است که باعث ایجاد فشار روانی زیادی بر زندگی
این گروه از افراد میشود؛ شــرکت در گروههای دوستانه و فعالیتهای
اجتماعی ،این مشکالت را تا حد زیادی كاهش ميدهد .تحقیقات نشان
میدهد ،عکاســی و مرور خاطرات گذشته در جمع دوســتان ،یکی از
روشهای کاهش افسردگی در سالمندان اســت .همچنین عضو شدن
در شبکههای اجتماعی ،یافتن دوستان جدید و انجام ورزشهای سبک
گروهی ،تا  50درصد عالئم افســردگی نظیر بیخوابی و گوشهنشینی را
در سالمندان کاهش میدهد.
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رابطه دوسویه سالمند و جامعه
محمد بیگلری
مادران پا به سن گذاشته ،امید و اتکای جامعهاند؛ سرد
پدران و
ِ
و گر ِم روزگار چشــیدهها و با تجربهها مایه دلگرمی خانوادهها
هستند؛ بزرگترها ،راهنما و همدل خانهها و اقوام و اصنافاند.
اما این چشــمههای مهربانی و محبت که قرار است وجودشان
گرمابخــش و امیدآفرین جامعه باشــد خود نیز بــه محبت و
حمایت و احترام نیاز دارند .امیدآفرینــی آنان در قبال جامعه
مستلزم امنیت خاطرشان است .در این میان رابطهای دوسویه
برقرار است؛ سالمندان یا همانها که بزرگتر و ُمسنتر هستند
باید از ذهنی آرام و روحیهای شــاد برخوردار باشند تا بتوانند
در کمــال آرامــش ،فکر و ذکرشــان را معطوف مهــرورزی و
گرمابخشــی و امیدآفرینی به جامعه کننــد .و این مهم محقق
نمیشود مگر در سایه احترام و تکریم و تأمین.
میانسالها یا همانها که در آســتانه سالمندی هستند هم به
نوعی دیگر باید مورد توجه قرار گیرند؛ آنها برای اینکه به لحاظ
روحی آماده ورود به دوره جدید زندگی شــوند و این دوره را به
خوبی شروع و سپری کنند ،نباید دغدغه خاطر آینده را داشته
باشند .اگر بدون دغدغه مهیای این دوره جدید از زندگی شوند
بیشک با شــرایط بهتری جسم و روح و شــرایط خود را برای
دوران امیدآفرینی آماده میکنند.
حتی کمســنترها و جوانها نیــز گرچه دوران ســالمندی و
مسائلش در ذهنشان پررنگ نیست اما دیری نمیگذرد که باید
با انواع موضوعات این دوره دســت و پنجه نرم کنند .بنابراین
مسائل و موضوعات ســالمندی فقط مختص سالمندان نیست
بلکه همه ما و کلیت یک جامعه به نوعــی درگیر و مبتالبه آن
است.
جامعه و مســئوالن جامعه در قبال این موضوع ،مسوول است
و گروههای جمعیتی که بدان اشــاره شــد نیز متقابال در برابر
جامعه مســئولاند .این رابطه دوسویه اســت؛ نفع و ضررش
هم برای همه است .چه ســالمند و چه کودکی که تازه متولد
میشود مصون و مستثنی نیستند از این قاعده.
همه ما بایــد جدیتر به مســائل مختلف دوران ســالمندی
فکرکنیم و آیندهنگرانه برای داشــتن جامعهای سالم و سرزنده
برنامهریزی کنیم .به خصوص که میانگین سن جمعیت کشور
ما رو به افزایش است و ما کمکم به یک جامعه سالمندی تبدیل
خواهیم شــد که تقریبا میتوان گفت برای آن مهیا نشدهایم.
دیر یا زود با مســائلی روبرو میشــویم که بــرای آن چارهای
نیاندیشیدهایم و زیرســاختی تدارک ندیدهایم و مدیریت این
بحران برای جامعهای که ترکیب جمعیتاش جوان نیست کار
سختی خواهد بود .
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در صورتی که در گفتگوهای روزانه ،از واژههایی اســتفاده کنید
که حس شــادی ،اعتماد به نفس و موفقیت را به همسرتان القا
میکنند ،مطمئن باشید که احتمال بحث و گفتگوهایی که بوی
پرخاشگری و جدل میدهد را کاهش میدهيد

گزارش

راز و رمزهای پل زدن به سوی خانواده سالم را
در این گزارش بخوانید

اکسیرمحبتومهرورزی
فریده زریه
اهمیت اکســیر محبت و مهرورزی به عنوان
قوام خانواده ،بر هیچکس پوشــيده نیســت؛
چــه محققــان حــوزه روانشناســی و چه
اندیشــمندان دینــی و اســامی ،مطالعات
فراوانی در خصوص جایگاه احترام و مهرورزی
در خانــواده و پیشــگیری از نزاعهــای زن و
شــوهری انجام دادهاند و بر لزوم عطوفت بین
همســران تاکید کردهاند .با این حال به دلیل
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اختالفات فرهنگی ـ اقتصــادی و نگرشهای
فکری شــکلگرفته در خانواده ،در بســیاری
از خانوادههــا شــاهد کمرنگ شــدن مهر و
عطوفت بین همسران هستيم و به دلیل وجود
مشــاجرات و اختالفات زن و شوهری ،حفظ
این کانون که یکی از زمینههای رســیدن به
ســعادت در جامعه محســوب میشود ،مورد
تهديد قرار گرفته اســت .محققان اســامی و
روانشناســان ،ریشــهیابی و آسیبشناسی
پیدایش مشــکالت خانوادگی و دور شــدن

از آرامش را مهمترین عامــل فروکش کردن
طوفانهــای بیــن همســران دانســته و بر
پیشگیری از سست شــدن این کانون تأکید
ميكنند .نــا آگاه بــودن از حــد و مرزهای
یکدیگر و آشــنا نبودن به حقوق مــرد و زن،
افزونطلبــی ،تجملگرایــی ،تقلیدپذیری و
تأثیرپذیری از ســبک زندگــی خانوادههای
غربی و پایبند نبودن بــه وظایف و تعهدات ،از
علل آسیبدیدن بالندگی و رشــد خانواده و
پیدایش بیتابیها و تالطمهای زندگی است.
حلقههای یک زنجیره شاد
دکتــر امیررضا مقدمــی ،روانشــناس حوزه
خانــواده ،در خصــوص اهمیت حفــظ کانون
مهر در خانواده میگویــد« :پیروی از الگوهای
تحکیمدهنده روابط همسران ،از سفارشات مهم
در حوزه دین و زندگی است .به عقیده محققان
علوم رفتاری و روانشناســان اسالمی ،رسیدن
به تفاهم کــه همان درک متقابــل و احترام به
اختــاف سلیقههاســت مهم اســت .در واقع
همسران باید تفاوتهای فردی را به عنوان یک
اصل غیر قابل انکار پذیرفته و حریم خصوصی
یکدیگر احترام بگذارند .از سویی دیگر اعضای
خانواده باید بیاموزند که آنها همانند حلقههای
یک زنجیرهاند که شادمانی هر یک به شادبودن
و رضایت دیگــری بســتگی دارد کــه به آن
خودخواهی روشنگرانه گفته میشود».
این کارشــناس ادامــه میدهــد« :مجادله و
مشــاجره را نمیتــوان دلیلی بــرای خاتمه
بخشیدن روابط بین همســری دانست ،بلکه
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بهتر اســت با پیشفرضهای صحیح ،بهترین
راه را برای آشــتی پیدا کرد .تحقیقات نشان
میدهد ،اکثر همسران پس از گرفتار شدن در
طوفان مجادلههای خانوادگی ،به نوعی دچار
پشیمانی میشوند .آنها از رفتاری که نسبت
به طرف مقابلشان داشتهاند یا تأثیری که این
تنشها بر فرزندانشان گذاشته است ،احساس
ندامت میکنند ،اما جرأت ابراز احساسشان را
ندارند .آنها اعتراف میکننــد که به یکدیگر
عالقهمند و خواهان دوام رابطه هســتند ،اما
نمیدانند بهترین شــیوه برای حل مشکالت
بدون پرخاشگری و جرأتورزی چیست».
چرا همسران دروغ میگویند
دکتر مقدمی معتقد اســت« :لجبازی و قهر از
صفات منفی شخصیتی اکثر افراد است و فقط
منحصر به کودکان نمیشــود .اکثرا ً همســر
لجبازي دارید که مــدام منفیکاری میکند و
از دست دروغگوییهایش هم در امان نیستید،
باید کمی در رفتارتان تأمل کنید و ریشه چنین
رفتارهایی را پیدا کنید .مهندســی رفتارهای
غلط و آسیبزننده ،کار چندان مشکلی نیست
و با مدیریت صحیح و اســتفاده از تکنیکهای
حل مسئله میتوان مشــکالت را حل کرد .به
عقیده محققان ،گاهی اوقــات یکی از زوجین
ممکن است دچار روزمرگی شود ،مثل کودکان
دروغ بگوید ،چــرا که به دنبــال راهحلی برای
خالصی از بازجوییهای تمامنشــدنی از سوی
شریک زندگی است .پرخاشگری و منفیکاری
میکند ،زیرا همدمی ندارد که به حرفهایش
دل بدهــد ،درخواســتهای غیــر منطقی و
بیپایــان ،بیتوجهی و تهدیــد گاهی وقتها
ممکن اســت باعث شــود که دروغ بشنویم.
بســیاری از رفتارهای شــریک زندگی ،آیینه
اعمال و تفکرات غلط خودمان اســت که باید
اصالح شــود .برخی افراد هم به دلیل زخمها
و مشــکالتی که در گذشــته تجربه کردهاند،
از پنهانکاری به عنوان ســاحی برای دفاع از
خود اســتفاده میکنند که در مقابل اینگونه
شــخصیتها هیچ راهکاری به انــدازه توجه و
محبت کارآمد نیست».
به دنبال علتهای پنهانی باشید
بــه عقیــده کارشناســان علــوم اجتماعی و
روانشناســان ،گاهی اوقات ریشــه جنگ و
جدلهــای خانوادگی را میتــوان در عوامل
پنهانــی و دالیل ناآشــکار جســتجو کرد که

معموالً این علتهــا انرژی زیــادی از هر دو
طرف میگيرد؛ چرا که زوجین از علت اصلی و
موضوعی که باعث جدل و مشاجره شده باخبر
نیســتند .برای نمونه مردی که ممکن اســت
از بیتوجهیهای همســرش به امور خانواده
ناراحت باشــد و به طور ناخودآگاه دستپخت
او را مورد انتقاد قــرار داده و بهانهگیری کند.
این در حالی اســت که پی بردن به ریشــه و
علتی که باعث اختالف شــده ،سبب میشود
همســران راهحل بهتری برای پایان بخشیدن
به مشــکالت پیدا کنند و تفاوتها و اختالف
سلیقهها را مناسبتر مدیریت کنند .در قرآن
ِ
احادیث ذکر شــده از سوی ائمه اطهار
کریم و
نیز بر اهمیت صداقت داشــتن بر بروز عواطف
انســانی و نیات فردی در خانواده تأکید شده و
بنا بر آیات قرآن کریم ،مهر و محبت و مودتی
که بر مبنای صداقت باشــد ،الزمــه زندگی
اســت؛ چرا که تنها در پرتو صداقت است که
زندگی با نشاط و توأم با آرامش شکل میگیرد
و پنهانکاری و پرخاشگری به فروپاشی نظام
خانواده منجر خواهد شد.
واژههــای مثبت در بحثهــای درون
خانوادگی
شاید باورتان نشود ،اما پژوهشهای علمی این
مسئله را به اثبات رســانده است که استفاده از
واژههای منفی و حتی افــکار منفی ،بر جنگ
و جدالهای درون خانواده دامــن میزند .در
صورتی که در گفتگوهــای روزانه ،از واژههایی
اســتفاده کنید که حــس شــادی ،اعتماد به
نفس و موفقیت را به همســرتان القا میکنند،
مطمئن باشید که احتمال بحث و گفتگوهایی
که بوی پرخاشگری و جدل میدهد را کاهش
میدهيد .برخی افراد هم کــه از کمبود عزت
نفــس رنــج میبرند ،بــه تأیید همسرشــان
نیازمندند و در واقع با نیــرو و انرژی مثبتی که
از همسرشان دریافت میکنند ،شارژ میشوند.
اگر شــخصیت همســرتان را اینگونه ارزیابی
میکنید ،باید بدانید پرچم صلح زمانی در خانه
شما افراشته میشــود که حس مثبتگرایی و
اعتماد به نفس را در او ایجــاد کنید و با تأیید
رفتارهای مثبت ،همســر خود را دلگرم کنید.
گاهی وقتهــا جدلهــا و بهانهها ناشــی از
احساس خودکمبینی و ضعف درونی است.
وقتی آشتی در خانه را میکوبد
همانگونه که انجــام هر کاری بــرای اینکه
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با موفقیت به ســر انجام برســد نیاز به اجرا و
آموختن تکنیــک و فنهای خــاص خودش
را دارد ،روابط زن و شــوهری نیز نیاز به اعمال
شیوههای درست و اجرای مهارتهای سازنده
دارد تا با نگرشهای صحیح و شیوههای رفتاری
هدفمند ،روابط بیمارگونه و آسیبزننده اصالح
و نظــام خانواده بــر پایههای مســتحکمتری
استوار شــود .گاهی اوقات همسران هوشمند و
بادرایت میتوانند از مشکالت و رنجهای شریک
زندگیشان به عنوان منبع انرژیِ نو برای تولید
نیروهای پویا که دگرگونکننده روابط زناشویی
اســت بهره بگیرند .یكی از راهکارهای دیگری
که به اصالح روابط و بازسازی رفتار و افکار غلط
کمک میکند این است که هر یک از همسران،
زمانی را بــه تفکر درباره اعمالشــان اختصاص
دهند .آرامشــی که معموالً پس از طوفانهای
خانوادگــی اتفــاق میافتــد ،بهتریــن زمان
برای یادداشــت کردن نقاط ضعف خودتان و
ویژگیهای مثبت همسرتان است .با این روش،
آمایههای ذهنی و فیلترهایــی که رنگ و بوی
خودخواهی میدهند و مانع از قضاوت صحیح
میشوند ،برداشته شده و مسئله راحتتر حل
و فصل میشود.
بسیاری از اندیشمندان اسالمی از متعهد بودن
به انجام وظایف و اجراي مسئولیتها به عنوان
جهاد در راه خدا یاد کرده و مشاجره و نزاعهای
خانوادگی را برابر با کاهش برکات مادی و معنوی
در خانواده دانستهاند و در مقابل ،رفاقت ،شفقت
و همدلی را عامل سربلندی و کامیابی همسران
و فرزندان آنها معرفی کردهاند .پیروی از اصل
ایثار و گذشــت در کانون خانواده باعث میشود
تا همسران از کاستی ها و نواقص یکدیگر تا حد
ممکن و تا آنجایی که به محوریت اصلی خانواده
آسیب نرســد ،چشمپوشــی کنند و به ساليق
و تفاوتهای فردی یکدیگر احتــرام بگذرانند.
گذشــت و ایثاری که دو طرفه و متقابل باشد،
در نهایت منجر به پیدایش مهــر و عطوفت در
زوجين خواهد شــد و دســتاورد شــکیبایی و
قناعت ،برقــراری پیوند عاطفــی محکم میان
اعضــای خانواده خواهــد بــود .در دیدگاهها و
اندیشــههای اســامی ،خانواده نمونه و سالم،
خانوادهای اســت که زیربنای آن با گذشــت،
بخشش و فداکاری شکل گرفته باشد و نزاعها و
پرخاشگریها در سایهروشهای حل مسئله و با
تدبیر و تفکر حل شود .

بسیاری از
اندیشمندان
اسالمی از
متعهد بودن
به انجام
وظایف
و اجراي
مسئولیتها
به عنوان
جهاد در راه
خدا یاد کرده
و مشاجره
و نزاعهای
خانوادگی
را برابر
با کاهش
برکات مادی
و معنوی
در خانواده
دانستهاند
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نــذری دادن ،ســیاهپوش کردن خانه برای ســوگواری ســاالر
شهیدان ،نوحهخوانی ،سینهزنی و قرآن خواندن عالوه بر اینکه
به نوعی اظهار دوســتی و ارادت به اهل بیت اســت ،احســاس
آرامش و تسلی خاطر را به اعضای خانه هدیه میدهد

آداب

برپایی آیین سوگواری و پاسداشت
شعائر دینی در نهاد خانواده

آرین مجلسی
یکی دو روز مانده به محرم دلم پر میکشد برای
روزهای پرخاطره کودکی ،همان روزهایی که
سربند یاحسین(ع) را به سر میبستم و از همان
زمان ،تقویــم جوانمردی و معرفــت با صدای
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طبل و سنج و عطر اســپند عزادارن در حیاط
خانه پدری ورق میخــورد .تصویر آن حیاط
هنوز که هنوز است با همان صفا و سادگی در
ذهنم نقش بسته اســت؛ تک درخت حیاط،
میراث قصه تنهایی مردانی اســت که در غم
پر کشیدن غریبانه موالیشــان در راه نبوت و

عکس:محمد توکلی

خانه خانۀ توست
شرافت ،بیریا گریستند و با طبلهایشان نوای
همدلی با کاروان عاشــوراییان سر دادند .برای
مردی که هنر چگونه زیستن و رسم آزادگی را
تا ابد به یادگار گذاشت.
از همان نخســتین روزهای ماه محرم ،خان هها
نورانی میشــود از جلوههای قیام عاشورا و هر
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کس بــه رســم و آیینی ،ســنتهای معنوی
ســوگواری را بهجا میآورد ،و اینچنین میراث
جاودانه نبرد کربال و پیروزی حق بر باطل نسل
به نســل و سینه به ســینه منتقل شده است.
این روزهای معنوی و پربرکت ،فرصت خوبی
است تا در کنار اعضای خانواده درس انسانیت

و آزادگی را مشــق کنیم و با حفظ شعائر دین،
یاد حماسه عظیم عاشورا را در یاد فرزندانمان
زنده نگه داريم.
ماههایی مانند محــرم و صفر که در آن بیش از
هر زمانی به حفظ دین و توجــه به آموزههای
ائمه اطهار تأکید میشــود ،فرصت مناســبی
اســت تا بیشــتر به خودشناســی بپردازیم و
آموزههای دینی را عملیاتی کنیم.
نــذری دادن ،ســیاهپوش کردن خانــه برای
ســوگواری ســاالر شــهیدان ،نوحهخوانی،
ســینهزنی و قرآن خواندن عالوه بر اینکه به
نوعی اظهار دوستی و ارادت به اهل بیت است،
احســاس آرامش و تســلی خاطر را به اعضای
خانه هدیه میدهد.
شــرکت اعضای خانــواده و اهــل فامیل به
صورت گروهی در مراسم و پاسداشت شعائر
و سنتهاي ديني ،مسولیتپذیری نسلهای
آینده را در حفظ آیینهــای دینی دوچندان
میکند و روحیــه همدلی و مشــارکت بین
اعضای خانواده بیشــتر میشــود .بنابراین
توصیه شــده که بخشــی از مراسم عزاداری،
در محیط خانــه و به صــورت گروهی انجام
شــود .آمادهکــردن خانــه بــرای برگزاری
مراســم عزاداری و خواندن زیارت عاشورا و
بازخوانی آموزههای نهضت ســاالر شهیدان،
پخت و پز برای تهیه نذری ،در صورت امکان
دوختن ســربند و پارچهنویســی یا انتخاب
نوحهخوانیهایــی کــه فضــای معنویتری
به هیئتها میدهد ،درســتکردن شــمع و
فانوس مخصوص عزاداری یا نورپردازی خانه
با شــمع و خرید لوازم اولیه بــرای برگزاری
هیئتهای ســوگواری ،از فعالیتهایی است
که میتوانید آن را به صورت خانوادگی انجام
دهید و از برکات این روزها بهرهمند شوید.
در واقع راهاندازی هیئت و مراسم در حسینیه،
نذری گرفتن و نذری دادن از همان سنتهای
ارزشــمندي است که سالهای ســال در بین
شیعیان رواج دارد تا جایی که هر وقت صحبت
از عاشورا و محرم به میان بیاید ،بیاختیار بوی
اســپند ،پارچههای مزین به نام اباعبداهلل (ع)،
صدای زنجیر و سنج و یا حسین گفتنها تداعی
میشــود .محرم که از راه میرسد از کوچک و
بزرگ ،هرچه توان دارند را بر سر سفره عاشورا
میگذارند تا برکت و نور ،مهمان خانههایشان
شوند.
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تمرین همدلی و حقطلبی در خانواده
دکتر محمدرضا کنعانینژاد ،جامعهشــناس
مذهبی ،در خصوص اهمیــت توجه به اهداف
مبارزه ساالر شــهیدان امام حســین(ع) در
کانون خانواده میگوید ،بــرای فرزندان مهم
اســت که در کنار پرداختن به اجرای مناسک
مذهبی ،بــه جلوه روشــنی از اهــداف قیام
امامشان دست پیدا کنند و به قیام عاشورایيان
به عنوان یک درس بزرگ و انسانساز زندگی
بنگرند .آنچه باید والدین در عزاداریهای ماه
محرم و صفر بــه فرزندانشــان منتقل کنند،
اهداف فکری و چشــماندازهای عاشوراييها
از قیام اســت .در واقــع این روزهــا فرصت
مناســبی اســت که اعضای خانواده در کنار
برپایی مراسمی مانند سینهزنی ،خواندن دعا
و مناجــات ،پخت نــذری و پذیرایی از هئیت
عزاداران ،به فلسفه قیام ســاالر شهیدان امام
حسین(ع) ،که همان کمک به شکوفایی خرد
و جاودان کردن عدالت و معنویت است ،بیشتر
نزدیک شــده و آنها را در زندگی خود به کار
گیرند.
ایشــان ادامه میدهد ،امام حســین(ع) معلم
انسانسازي و عدالتخواهی است که توانسته
درس شــجاعت ،پایــداری و اصــل مبــارزه
حق علیه باطــل را در مدرســه تاریخ ماندگار
کند و زوایای پنهان بیعدالتی را افشــاگری
و علیــه آن قیام کند .از ســوی دیگــر ،قیام
عدالتخواهانه دیگر مبارزان دشــت نینوا ،از
جمله حضرت زینب(س) نیــز میتواند برای
اعضای خانواده درس همدلــی ،صبر ،دعوت
به سکوت و شــکیبایی را تداعی کند .افرادی
که در طوفانهای زندگــی ،ماللت و رنجهای
زیــادی را تجربــه میکنند ،با کمک شــیوه
زندگی حضــرت زینــب(س) میآموزند که
چگونه میتوانند با صبر ،ســکوت و داشــتن
روحیــهای مبارزهجویانــه و همدالنــه ،حل
مســئله کرده و با باال بردن قدرت همدلی در
کنار دیگر همنوعان ،مشــکالت را حل کنند.
کودکان با شــنیدن روایت دیگری از تاریخ که
از آگاهیبخشــی توأم با دعوت افراد به صبر و
شکیبایی حضرت زینب(س) سخن میگوید،
میآموزند کــه چگونه در مشــکالت زندگی
برای افراد خانوادهشــان یار و یاور باشند و در
عین حال ،دفاع از حق و حقیقت را از یاد نبرند.
از این رو این روزها فرصت مناســبی است تا با

برای
فرزندان
مهم است
که در کنار
پرداختن
به اجرای
مناسک
مذهبی ،به
جلوه روشنی
از اهداف
قیام امامشان
دست پیدا
کنند و
به قیام
عاشورایيان
به عنوان یک
درس بزرگ
و انسانساز
زندگی
بنگرند
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آداب
نقل روایتها و حکایتهایــی از وقایع کربال،
مشــاهده برنامههای تلویزیونی یــا تعزیه و
نمایشهــای خیابانی ،کــودکان را با اهداف
بزرگان و اولیاي دین آشــنا كرد و راه و رسم
زندگی را به آنها آموخت.
نذری؛ عملی با انگیزه الهی
ذکر مصیبت اهل بیت(ع) ،به خصوص ساالر
شهيدان ،از آيينهايي است كه قريب 1300
سال در بين شيعيان رواج دارد تا با بر پا كردن
هيئتها و تكايا ،اين سنت ديرينه حفظ شود.
در اين ميان ،پختن نذري هم گوشهاي از اين
آيينهاست كه ريشــه در مباني تفكر شيعه
دارد و بــه عنوان عملي ثــواب و براي تعظیم
شعائر انجام ميشود.
اين فريضه كــه نوعي عبادت نيز محســوب
ميشود ،از اســباب تقرب بوده و در فرهنگ
ديني ما رواج بســيار دارد ،تا جايي كه امروزه
به هر شــكل ،در هر خانــهاي ،پخت نذري
وجود دارد و وفاي به اين عهد ،نســل به نسل
منتقل ميشود.
نخستين بار ،در خانه پدربزرگ و مادربزرگ
با مفهوم نذري آشنا شديم ،در حالي كه سعي
ميكرديم گوشهاي از كار را به عهده بگيريم.
هنگام همزدن نذري هــم فرصتي براي راز و
نياز با خداي خود پيدا ميكرديم.
بهرغم بزرگداشــت مناســبتهای مذهبی
مختلــف در طول ســال و اختصــاص پخت
نذری به ایــن روزها ،ایام مــاه محرم ،روزگار
غمبارتری اســت که مــردم با ســياهپوش
كردن شهر ،به اســتقبال اين ماه ميروند و با
ذكر مصائب ساالر شــهيدان و ياران ايشان،
مسئوليت اطعام عدهاي را به عهده ميگيرند.
كمكم آتش زير ديگها را روشــن ميكنند
تا با تــدارك طعام ،نــذر خــود را ادا كنند.
نذريهاي خوشطعم و متبركي كه بيشــتر
مردم ،پخت آن را از مراســم واجب اين ايام
ميدانند و عطرش مشام عزاداران چند كوچه
آنطرفتر را هم پر ميكند.
دکتر سید حسین ارشی ،روانشناس و مدرس
دانشگاه ،با اشاره به اهمیت نذریدادن در ماه
محرم میگوید ،نذری عملی بــا انگیز ه الهی
اســت که بهترین نمونههــای اخالقی را در
زندگی انسان بروز میدهد.
ما مســلمانان به جهــت ارادت و دوســتی
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نذری دادن نوعی حفظ شــعائر دین اســت که به واســطه آن ،هویت دینی
را توســعه ميدهيم و تثبیت میكنيم .پاسداشت شــعائر دینی با استفاده از
نذریدادن ،باعث خشــنودی و رضایت درونی ميشــود و اين فرهنگ را به
نسلهای آینده منتقل میکند

نسبت به ائمه و شیعیانشــان ،همواره درصدد
اظهار محبت به آنها بودهایم و نشان دادهایم
دوســتی تنها در حــد کالم نيســت ،بلکه هر
جا کــه الزم باشــد فعالیت جدی نیــز انجام
میگیــرد و در حفاظت از حیثیت و شــرافت
دین ،از مهمترین سرمایه؛ یعنی جان خود نيز
میگذريم.
هنگامی که فردی با نیتی پاک ،مشــغول تهیه
و تدارک مواد الزم برای طبخ نذری میشــود،
نوعی احساس ســبکی دارد که امنیت خاطر
زیادی را برای او به ارمغان ميآورد.
این در حالی اســت کــه نــذری دادن نوعی
حفظ شــعائر دین اســت که به واســطه آن،
هویــت دینی را توســعه ميدهيــم و تثبیت
میكنيم .پاسداشت شعائر دینی با استفاده از
نذریدادن ،باعث خشــنودی و رضایت درونی
ميشود و اين فرهنگ را به نسلهای آینده
منتقل میکند.
نذری دادن و تدارک غذا برای دیگران،
عالوه بر آنکه در جمع بزرگســاالن
با فواید بیشــماری همراه است،
در میان کم ســن و ساالن نیز از
جنبههــای مثبتــی برخوردار
است .مشــارکت دادن فرزندان
در تهیــه نــذری و کمک
گرفتــن از آنان بســیاری
مهارتهــای فــردی و
اجتماعی را در آنان افزایش
داده و اطمینان خاطرشان
را تقویــت میکنــد؛ کمــا
اینکه به آنهــا میآموزد
تنها بــه فکر خــود نبوده و
مسئولیتپذیر باشند.
مشــارکت دادن فرزندان در هیئتها و
سپردن مسئولیتها به آنان ،اهمیت
حفــظ ســنتهای
الهــی را در ذهــن
آنهــا نهادینــه
میکند.

ما شیعیان به جهت ارادت
و دوستی نسبت به ائمه
و شیعیانشان ،همواره
درصدد اظهار محبت به
آنها بودهایم و نشان
دادهایم دوستی تنها در
حد کالم نيست ،بلکه هر
جا که الزم باشد فعالیت
جدی نیز انجام میگیرد
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سالمت

سالمتسالمندان
مهاردردهایاستخوانی
آداب نذریپزی
و پذیرایی در محرم

باید توجه داشت پخش غذا یا نوشــیدنی داغ در ظروف پالستیکی،
باعث آزاد شدن پلیمرهای تشــکیلدهنده ظروف شده و مشکالتی
مانند مستعدشدن سلولهای بدن برای سرطان یا اختالالتی مانند
زودرنجی و پرخاشگری را به دنبال دارد

آداب نذریپزی و پذیرایی در محرم

کتایون نصیری
تقویــم تاریــخ پــر اســت از سرگذشــت
حماسهآفرینان همیشه جاویدان که نقش آن
تا ابد بر ورقهای این دفتر ماندگار خواهد ماند.
دوباره به ایســتگاه محرم رسیدیم؛ ایستگاهی
که در آن عطر خوش نذریهــای پر برکت به
مشام میرســد ،ایســتگاهی که در آن درس
آزادگی و معرفت مشق میشــود ،ایستگاهی
که هر ثانیه توقــف در آن ،حرکت به ســوی
نیکیهای ماندگار را در پی دارد.
این روزها شــهر ،سیاهپوش شــده است و از
کوچک و بزرگ در تکاپو و تالش برای برپایی
مراسم عزاداری موالیشان هستند.
دینداری و بهجــا آوردن مناســک دینی در
وجود همه مسلمانها ریشه دارد و از هر ایل و
تباری که باشیم همواره درصدد انجام تکالیف
الهی و اظهار محبت بــه اولیای دین بودهایم و
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نشان دادهایم دوستی تنها در حد کالم نبوده،
بلکه هرکجا که الزم باشــد فعالیت جدی نیز
انجام میگیــرد و در حفاظــت از حیثیت و
شرافت دین از مهمترین سرمایه؛ یعنی جان
خود میگذريم.
این قبیــل از خودگذشــتگیها در راه دین،
به اشــکال مختلف و در قالب نذریدادن در
مناســبتهای مذهبی نیز مشاهده میشود.
نذریدادن که یکــی از ســنتهای دیرینه
مســلمانان ،بهویژه در ماههای محرم و صفر
اســت ،در واقع نوعی اظهار دوستی و ارادت
به صورت عملی اســت که فرد به واسطه آن
بخشــی از درآمد خود را که با زحمت فراوان
به دست آورده بخشیده و صرف اطعام دیگران
میکند .این فریضــه ،اگرچه ثواب آخرت رابه
همراه دارد ،اما از نظر علم روانشناســی تأثیر
بهســزایی در روح و روان آدمــی نیز بر جای
میگذارد .بخشــش در حد بضاعــت و اطعام
دیگران در قالب نذری ،احســاس آرامشــی

بینظیر در انســان به وجود میآورد و انسان
خــود را به خدای خــود نزدیکتــر میبیند.
هنگامی که فردی با نیتی پاک مشــغول تهیه
و تدارک مواد الزم برای طبخ نذری میشــود،
نوعی احساس ســبکی دارد که امنیت خاطر
زیادی را برای او به ارمغــان ميآورد .عالوه بر
این ،ماه محرم و صفر ،ماههای خودسازی روح
و جسم هســتند و در کنار اجرای برنامههای
صحیــح زندگی ،بــا اطعام بیمنــت جمعی
از مســلمانان دیگر ،نهتنها نمــادی از اتحاد
مسلمانان را به تصویر میکشیم ،بلکه به خاطر
سفارش ائمه(ع) به انجام آن ،عمل ثوابی انجام
میشود و پاداشهای اخروی به همراه دارد.
نذریپزی و نذریدادن نیز در این ایام حال
و هــوای دیگری دارد و عــزاداران در تالش
هســتند تا گوشــهای از ســفره پربرکت ابا
عبداهلل(ع) را مزین کنند.
توجه به بهداشــت طبــخ و پخــش نذری و
آشــپزی در ایام محرم ،با رعایت نکات ســاده
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امکانپذیر اســت و برکت سفرههای عزاداری
را افزون خواهد کرد.
نکاتی که باید هنگام خرید مواد اولیه در
نظر بگیریم
توصیه کارشناســان بهداشــت و متخصصان
علوم تغذیه بــه منظور پیشــگیری از انتقال
بیماریهای دامی به انســان ،خریــد دام یا
فرآوردههای گوشــتی برای طبــخ نذری از
مراکز تحت نظارت وزرات بهداشت است.
ســارا ســماواتی ،کارشــناس تغذیه در این
خصوص توصیه میکند ،براي حفظ بيشترين
ارزش غذايــي و رعايت بهداشــت در تهيه و

مصــرف را از اصــول بهداشــتی توزیع نذری
دانســته و توصیه میکنــد ،در بــازار مقادیر
متنوعی از ظروف یکبارمصرف ارزان سلولزی
یا ظروف فلزی موجود اســت کــه جایگزین
مناســبی برای انواع پالســتیکی آن بهشمار
میرود .این متخصص تغذیــه تأکید میکند،
باید توجه داشت پخش غذا یا نوشیدنی داغ در
ظروف پالستیکی ،باعث آزاد شدن پلیمرهای
تشکیلدهنده ظروف شده و مشکالتی مانند
مستعدشدن ســلولهای بدن برای سرطان یا
اختالالتی مانند زودرنجی و پرخاشگری را به
دنبال دارد .بنابراین بهتر اســت ظروف یکبار

ميزان نمك افزودنــي به غــذا را هنگام طبخ
محدود كرده و فقط از نمك يددار تصفيهشده
استفاده کنید.
همانطور که گفته شد ،از مصرف «نمك سنگ»
براي خيساندن برنج اكيدا ًخودداري و از سوزاندن
غذا در زمان كباب كردن يا پخت (كباب ،جوجه
كباب ،ته ديگ و  )...اجتناب كنيد.
در صورت اســتفاده از حبوبات در غذا ،قبل از
پخت آنها را به مدت حداقل  4ســاعت در آب
بخيســانيد و پس از دور ريختن آب باقيمانده،
حبوبات را به غــذا اضافه کنیــد .قبل از طبخ
غذا دســتهای خود را با آب و صابون شسته

مصرف غذاهاي نذري ،پیشنهاد میشود دام
و طیور را از مراکز مطمئــن و با درصد چربی
اندک خریــداری کنید .روغنهــای مایع و
ســرخکردنی با اســید چرب ترانــس پایین
(کمتــر از  5درصــد) را در فهرســت خرید
طبخ نذری قرار دهید و حتیاالمکان از تهیه
روغنهای اشباعشــده یا جامــد خودداری
کنید .در لیســت خریــد نذری بــه كيفيت
حبوبات و ســبزیجات توجه كنيد .مواد اولیه
شربتهای طبیعی و شــیرکاکائو را با مقادیر
اندک شــکر خريداري كنيــد و از پودرهای
شــربت که حاوی مــواد نگهدارنده و شــکر
فراوان هستند اســتفاده نكنيد .خرید موادی
مانند سنگ نمک برای خیساندن برنج ،باعث
اختالل در عملکرد کلیه و کبد ميشود و بهتر
اســت از نمك تصفيه شــده و يددار و شیر و
ماست کمچرب استفاده كنيد.
دکتر احمدرضا درســتی ،متخصص تغذیه،
انتخاب صحیــح هنگام خرید ظــروف یکبار

مصرف سلولزی ،که پایه آنها از چوب یا کاغذ
بوده و عالوه بر اینکــه در برابر حرارت مقاوم
هستند در محیط زیست نیز به سرعت تجزیه
میشــوند در فهرســت خرید ،تهیه و پخش
نذری قرار گیرد.
آشپزی در محرم با چند توصیه بهداشتی
هنگام پخت و پز نیز توجه به نکات بهداشتی از
اهمیت فراوانی برخوردار است .سارا سماواتی،
کارشــناس تغذیه در اینباره توصیه میکند،
بهتر است از سرخكردن زياد سبزيهاي مورد
استفاده در طبخ غذاهايي همچون قرمهسبزي
خودداري كرده و چربيهــاي اضافه همراه با
گوشــت در انواع خورش يا گوشت چرخكرده
را تا حد ممكــن ـ قبل از طبخ ـ جــدا كنيد.
همچنین پوســت مرغ را قبل از پخت غذا به
طور کامل جدا کرده و از حبوبات و سبزيجات
بيشتري در داخل غذاها اســتفاده كنيد .وی
تأکید میکند تــا حتياالمــكان روغن مورد
اســتفاده در طبــخ غذاها را كاهــش دهيد و

و تمامی سطوحی که برای تهیه غذا و آشپزی
اســتفاده میکنید ،قبل از هر گونه پخت و پز،
شسته و پاکیزه نگه دارید.
همچنین توصیه میشود تمامی مواد غذایی،
بهویژه گوشــت ،ماکیان ،ماهــی و تخممرغ
را به طور کامــل بپزید؛ در دمــای  70درجه
ســانتیگراد طبخ کرده و از ظروف متفاوت و
مجزا برای نگهداری آنها اســتفاده کنید .از
کارد و تخته آشــپزی مجزا برای ظروف خام
اســتفاده کرده و بعد از هر بار استفاده ،آنها
را بهخوبی شســته و غذاهاي خام و پخته را در
ظروف مجزا بريزيد.
مــواد غذاهایــی مانند ســوپ و خــورش را
بهخوبی جوشــانده و مطمئن شــوید دمای
آن به  70درجه ســانتیگراد رســیده است.
از صورتینبودن و شــفافبودن آب گوشــت
اطمینان حاصل کنید.
همواره برای پخت وپز از آب ســالم اســتفاده
کنید (ميتوانيد آب را بجوشــانيد و يا از قرص
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توجه به
بهداشت طبخ
و پخش نذری
و آشپزی در
ایام محرم،
با رعایت
نکات ساده
امکانپذیر
است و برکت
سفرههای
عزاداری را
افزون خواهد
کرد

103

بيماران مبتــا به چربي خون بــاال و بيماريهاي قلبي عروقــي بايد در مصرف
غذاهاي چرب و در حجم زياد احتياط كنند و عزاداراني كه ديابت دارند از خرما و
كشمش به جاي قند در كنار چاي استفاده كنند

كلر استفاده كنيد).
از مــواد غذایی ســالم و تازه ،و از مــواد اوليه
بهداشــتی و پاســتوريزه مانند كشك ،شير يا
ماست پاستوریزه استفاده کنید .سبزیجات را
قبل از اضافه كردن به غذا ،بهويژه تهيه ساالد،
به خوبي شسته و ضدعفونی کنید.
از مصرف مواد اوليهاي كــه تاریخ مصرف آن
منقضي شــده خودداری کرده و از سرخکردن
یا پختن ســیبزمینیهای سبزرنگ اجتناب
کنید .همچنیــن در صورت تمايــل به تهيه
غذاي آماده از مراكز فروش غذا و رستورانها،
غذا را از مراكز معتبر و داراي مجوز بهداشــتي
تهيه کنید.
در زمان طبخ غذا هرگــز از روزنامه به عنوان
دم ُكني اســتفاده نكنيد و بــرای پخت و پز از
ظروف استيل استفاده کنید.
از برگردانــدن روغن استفادهشــده به ظرف
اصلي و يا استفاده مكرر از روغن سوختهشده
خودداري كنيد.
در شیرین کردن مواد غذایی مانند شلهزرد یا
شربت و شیر دقت کنید از مقادیر کنترلشده
قند و شکر استفاده کنید.

هنگام توزیع نذری از یاد نبریم
بهداشــت افرادی که در توزیع نذری سهیم
هســتند از اهمیت باالیی برخوردار اســت.
دکتــر احمدرضا درســتی ،متخصص تغذیه
پیشــنهاد میکند ،عالوه بر اینکه آشــپزها
باید بهداشــت را رعایت کرده و از دستکش
و کاله هنگام پخــت غذا اســتفاده کنند،
عزادارانی که در توزیع نــذورات همکاری
میکننــد نیز باید اســتفاده از دســتکش
پالســتیکی را فرامــوش نکننــد ،چرا که
احتمال ســرایت گروهــی از بیمار یهای
ویروســی از ایــن طریق افزایــش خواهد
یافــت .از طــرف دیگــر افــراد مبتــا به
بیمار یهــای عفونــی و ویروســی مانند
سرما خوردگی یا برخی بیماریهای پوستی
واگیــردار ،بهتر اســت تا بهبــودی کامل در
مراسم طبخ و توزیع نذورات شرکت نکنند.
عالوه براین توصیه میشود توزیع مواد غذایی
هنگامی که تازه و گرم است انجام بگیرد ،چرا
که احتمال ابتال به مسمومیتهای غذایی در
این روش به حداقل میرسد.
مواد غذایی پختهشــده نبایــد در دمای اتاق،

بیــش از  2ســاعت نگهداری شــوند و تأکید
میشــود در توزيع غذا از ظروف يكبار مصرف
بر پايه گياهي استفاده شود.
هنگام مصرف نذری فراموش نکنیم
بهتر است مصرف نوشــيدنيها را به همراه غذا
به حداقل برســانيد و در صورت مصرف ،آب و
دوغ كمنمك و بدون گاز را به ساير نوشيدنيها
ترجيح دهيد.توصیه میشــود از بيشخواري
خودداري كنيــد و در صورتي كــه حجم غذا
بيش از نياز اســت ،اضافه غذا را در ظروف در
بســته در يخچال نگهداري كــرده و در وعده
غذايي بعد مصرف کنید .از مصرف بخشهاي
سوخته غذا نيز پرهيز كنيد.
بيمــاران مبتــا بــه چربــي خــون بــاال و
بيماريهاي قلبــي عروقي بايــد در مصرف
غذاهاي چرب و در حجم زيــاد احتياط كنند
و عزاداراني كه ديابت دارند از خرما و كشمش
به جاي قند در كنار چاي اســتفاده كنند .در
صورت تمايل به مصرف مجدد غذای نگهداري
شده در يخچال ،آن را به طور کامل گرم كنيد،
اما از از گرم كردن مكرر غــذاي مانده و توزيع
آن جدا ً خودداري کنید.

از مواد غذایی
سالم و تازه ،و
از مواد اوليه
بهداشتی و
پاستوريزه
مانند كشك،
شير يا ماست
پاستوریزه
استفاده کنید.
سبزیجات را
قبل از اضافه
كردن به غذا،
بهويژه تهيه
ساالد ،به
خوبي شسته
و ضدعفونی
کنید

سالمت سالمندان
مهتاب بهریان

عکس:محمد توکلی
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چوبی پرشده از برگهای رنگ به
پدربزرگ آرام بر نیمکت
ِ
رنگ پاییزی تکیه زده و میگوید ،یادش بخیر ،چه روزهایی را
با رؤیای سوارشدن بر دوچرخه کوچک زنگدار و رکابزدنهای
بیدغدغه در کنار همکالسیها گذراندیم .همان دوچرخهای که
قول خریدنش را با قبولی امتحانات نهایی تاخت زده بودیم.
همان دوچرخهای که لبخند و تندرستی را به گوشه کنار شهر
هدیه میداد .حاال که کودکیهایمان در قاب خاطرات زندگی
جا خوش کردهاند ،فراموش کردهایم دورشدن از هیاهو و
دلمشغولی با رکابزدن در آغوش طبیعت چه لذتی دارد.
مطالعات انجامشده نشان میدهد برنامهریزی برای سالمتی و
فراهم ساختن امکاناتی که زندگی سالمندی را باکیفیت کند و
امکان بروز بیماریهای جسمی و روانی را کاهش دهد ،از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
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یکی از فاکتورهایی که به تحقق آرزوها کمک میکند و بهرهمندی
از کاشتهها را در دهههای باالتر زندگی ممکن میسازد ،فراهم
کردن محیطی نشاطآفرین و عاری از استرس برای کهنساالن
است .مطالعات نشان میدهد در اکثر افرادی که دوران کهنسالی
خود را دور از خانواده ،در آسایشگاه سالمندان و مکانهایی که
در آن خبری از ارائه برنامههای مفرح و منسجم نیست سپری
میکنند ،احساس رضایتمندی از زندگی کمتر است و این افراد
میزان استرس باالتری را در مقایسه با سالمندانی که در کانون
خانواده به سر میبرند ،متحمل میشوند .عادتهای سالم و
نشاطانگیز در کنار دیگر الگوهای مناسب برای سالمندان ،از
تخریب سلولها و بخش پایانی کروموزمها که تلومر نام دارد،
جلوگیری میکند .مطالعات نشان میدهد ،اندازه تلومرها یکی از
شاخصهای تخمین طول عمر و سالمتی است .کوتاه شدن تلومرها
که نتیجه سبک غلط زندگی است ،میتواند سالمندان را در برابر
رویدادهای محیطی و فاکتورهای بیماریزا آسیبپذیر کند.
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گزارش خبری

ورزشهایمفیدسالمندی

مهاردردهای
استخوانی
دردهای اســتخوانی و مفصلی در ســالمندی
بیشــتر از هر زمانــی زندگی روزانــه را تحت
تأثیر قرار میدهد و احتمال شکســتگیهای
استخوانی در این دوران بیشتر میشود .توصیه
متخصصان به سالمندان ،مصرف مواد غذایی
حاوی ویتامین دی ،کلسیم و منیزیم ،پرهیز از
فعالیتهای برخوردی ،پرشی ،جهشی و انجام
ورزشهایی اســت که در مدت زمان کوتاهی
فشــار زیادی به بافت عضالنی وارد میکنند.
در واقــع میــزان ویتامین دی در تشــخیص
دردهای مفصلی مؤثر اســت و بــه کنترل آن
کمک میکنــد ،چراکه کمبــود ویتامین دی
با دردهای اســتخوانی و مفصلی ارتباط دارد.
از یاد نبریــد اضافه وزن یکــی از عوامل ایجاد
دردهــای مفصلی مزمــن و کمردرد اســت،
همچنین کمبود خواب آســتانه تحمل درد را
پایین میآورد .بیماری افسردگی نیز میتواند
در ایجاد دردهای مزمن در بدن مؤثر باشــد و
تحمل درد را مشــکل کند .اگــر میخواهید
ورزش کنید ،در هنگام ورزش لباس مناســب
بپوشــید و به دلیل اینکه احتمال برخورد با
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زمین یا اشیا در هنگام ورزش وجود دارد ،بهتر
است از محافظهای مناســب استفاده کنید.
همیشه در هنگام ورزش احتمال افت خون را
در نظر بگیرید و نوشیدنی و خوردنی شیرین
همراه داشته باشید.
محمدعلی رادپور ،کارشــناس طب فیزیکی،
به ســالمندان توصیه میکند ،اگر قصد انجام
تمریــن در صبحــگاه را دارید ،نیم ســاعت
یا یک ســاعت قبل از ورزش آب بنوشــید؛
نوشــیدن آب برای کاهش ایجاد چسبندگی
خون ضروری اســت .تمرینها و فعالیتهای
سالمندی در دو بخش تمرینهای مقاومتی
و اســتقامتی اجرا میشــود .در ورزشهای
قدرتی یــا مقاومتی که با وزنــه و بدون وزنه
انجــام میشــود ،بایــد  4تــا  6حرکت در
هر جلســه ،در مــدت زمــان  45دقیقه تا 1
ســاعت انجام دهید و هر حرکت را ســه بار
و هربار بیــن  10تا 12بار تکــرار کنید .برای
انجام تمرینهای قدرتی با وزنــه ،در ابتدا از
وزنههای ســبک کمک بگیرید ،سپس تعداد
تکرارها و بعد از آن میزان ســنگینی وزنه را

افزایش دهیــد .از تمرینهــای قدرتی بدون
وزنه ،میتوان به حرکت شنا رفتن روی زمین
و حرکت شــکم که همان بلند کردن کتفها
از زمین در حالت خوابیده بــا زانوی خمیده
است ،اشاره کرد .بهتر اســت سالمندان برای
شــنا رفتن روی زمین ،زانوهای خود را هم بر
زمین بگذارند تا حرکت برایشان آسان شود و
به مهرههای کمرشان فشار وارد نشود.
بهتریــن توصیه بــرای ســالمندانی که قصد
دارند به جمع ورزشهــای گروهی خانوادگی
بپیوندند ،انتخاب یکی از چهار گروه تمرینات
قدرتــی ،اســتقامتی ،تعادلــی و ورزشهای
کششی اســت .انجام ورزشهای استقامتی،
سرعت متابولیسم بدن را افزایش داده و میزان
قند خون را متعادل میکند .انجام ورزشهایی
که به حفظ تعادل بــدن کمک میکند ،خطر
زمین خوردن و شکســتگی اســتخوانها را
کاهــش داده و تمرینــات کششــی ،انعطاف
عضالت و تحرک را افزایش میدهد .همچنین
ورزشهای استقامتی مانند پیادهروی و شنا،
میزان ضربان قلب را متعادل میکند.
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این باور صحیح اســت که با افزایش ســن ،ســرعت متابولیســم بدن و به دنبــال آن خطر ابتال
به اضافــه وزن افزایش پیدا میکند ،امــا مهمترین دلیل اضافه وزن ،رونــد کمتحرکی در زندگی
اســت .دویدن ،تحرک ،شــنا ،بازی و طنابزدن ،بخش اصلی و مهم زندگی کودکان را تشــکیل
میدهد ،اما با افزایش سن ،پشت میزنشینی ،تماشــای برنامههای تلویزیون و استفاده از خودروی
شــخصی ،کمتحرکی و گاهی بیتحرکی زیاد میشــود .روی آوردن به بازیهای کامپیوتری نیز
همین اثر را دارد .ورزشهای دوران ســالمندی ،احتمال ابتال به اختالالت شــناختی و فراموشی
را کاهش میدهد ،به حفظ تعادل بدن کمک میکند و عملکرد میان چشــم و دست را هماهنگ
میکند .یــوگا ،بهرهمنــدی از تکنیکهای تنفس و انجام تمرینات کششــی بــه منظور افزایش
استقامت ماهیچهها و بدن ،برای سالمندان مفید است .گفتنی است سبک زندگی غلط ،استرس،
سیگارکشیدن ،روی آوردن به شغلهای کمتحرک ،پشت میزنشینی و مصرف مواد غذایی پرچرب
در مردان بیشتر اســت و آنها را در ســنین کهنســالی در معرض خطر حمله قلبی و چاقیهای
شکمی قرار میدهد.
به عقیده کارشناســان فعال در حوزه ســالمند ،پیروی از الگوهای ورزشــی منظم در سالمندان،
نهتنها نرخ مصرف دارو را در آنها کاهش میدهد و در طوالنیمدت از باالرفتن فشــار خون و ابتال
به بیماریهایی مانند دیابت ،پوکی اســتخوان و افزایش کلســترول بد و چربی خون پیشــگیری
میکند ،بلکه انجام ورزشهای مناسب برای ســالمندان ،مانند تمرینات استقامتی ،حفظ تعادل و
ورزشهای انقباضی و ایستا ،نیاز کهنساالن را به اطرافیان کاهش داده و در بهبود عملکرد سیستم
عصبی و کنترل ابتال به مشکالت روانشناختی مؤثر اســت .دوچرخهسواری ،شنا ،انجام تمرینات
تعادلی و کوهنوردی در صورتی که با رعایت اصول توصیه شده از سوی متخصصان انجام گیرد ،در
بهبود کارایی قلب و ریه و اکسیژنرسانی موثر بوده و یکی از شاخصهای مهم پیشگیری از ابتال به
افسردگی محسوب میشود.
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خوراکیهایمفیددورهسالمندی
روغن کنجد در کنار گوشــت بلدرچین یک وعده غذایی مفید
برای دوران ســالمندی به شــمار میآید .در واقــع این ماده
خوراکی به دلیل طبیعت گرم و خشکی که دارد ،برای بیماران
و افراد مسن مفید است .از طرف دیگر اگر در دوره سالمندی به
سر میبرید و دچار بیخوابی ،فشــار خون باال یا ضعف اعصاب
هســتید ،توصیه میشــود گوشــت بلدرچین را هم به برنامه
غذایی روزانهتان اضافه کنید.
این ماده غذایی به دلیل داشــتن ریزمغذیهای کمیابی مانند
سلنیوم ،منگنز ،ریبو فالوین ،فسفر ،روی و آهن ،منبع مفیدی
برای پیشــگیری از بیماری و التیام مشکالتی مانند بیخوابی و
پرفشاری خون است .فراموش نکنید گوشت این پرنده ،سرشار
از اسید چرب امگا سه نیز هســت و یکی از بهترین خوراکیها
برای کهنساالن به حســاب میآید .از خواص گوشت این پرنده
کوچک که بگذریم ،تخم بلدرچین هم دســت کمی از آن ندارد
و با وجود اینکه اندازه آن بســیار کوچکتر از تخم مرغ است،
ترکیبات مغذی فراوانی دارد و میتوان آن را همرده تخم مرغ به
حساب آورد؛ حتی میزان آهن و ویتامینهای ب بیشتری دارد.
از طرف دیگر ،برای ســالمندانی که به علت باال بودن کلسترول
موجود در تخم مــرغ ،این خوراکــی مقــوی را کمتر مصرف
میکنند ،تخم بلدرچین جایگزین مناسبی است .روغن کنجد
نیز به دلیل سرشــار بودن از خواص دارویی و چربیهایی که از
گرفتگی عروق و باالرفتن کلســترول جلوگیری میکند ،مفید
محسوب میشــود .کاهش خطر ابتال به بیماریهای سالمندی
مانند پارکینسون ،زوال عقل و آب مروارید از فواید مصرف این
روغن برای سالمندان است.
طبــق آخرین مطالعــات انجــام گرفته در خصوص بررســی
وعدههای غذایی مفید برای ســالمندان و ارتباط آن با افزایش
طول عمر ،مشخص شــده اســت برنامهای متنوع شامل مواد
غذایی حاوی ویتامین دی ،کلسیم ،پروبیوتیکها ،سبزیجات،
اســید چرب امگا ســه و دیگر مــواد معدنی نظیــر منیزیوم،
نقش مؤثری در سالمتی ســالمندان و پیشــگیری از ابتال به
بیماریهای جسمی و روانشناختی دارد.
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گزارش خبری

مدرسهپدربزرگهاومادربزرگها
دروهای که آن را مرحله تمامیت و رسیدن به انسجام روانی مینامند ،از
نظر کارشناسان حوزه بهداشت و روان ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
در دوران سالمندی بسیاری از افراد دوست دارند فارغ از تمام برنامهها و
دغدغههای گذشته ،به انجام فعالیتهای مورد عالقهشان بپردازند و در
راستای تحقق بخشــیدن به اهداف و آرزوهایی که در دهههای پیشین
زندگی داشتهاند ،قدم بردارند.
یکــی از فعالیتهایی کــه میتــوان به منظــور افزایــش عملکرد و
توانمندسازی ســالمندان انجام داد ،کمک به مشــارکت سالمندان در
کارهای گروهی است .در ســالهای اخیر در برخی جوامع ،مؤسساتی
تحت عنوان مدرســه پدربزرگ ،مادربزرگها ،با هدف پیشــگیری از
بروز زودرس بیماریهای شــناختی مانند دمانس و آلزایمر تأســیس
شده است .مسئوالن این مؤسســات معتقدند ،حضور افرادی که اکثر
آنها در محدوده ســنی  60تا  90ســالگی قرار دارند ،نشان داده است
سالمندان تحت تأثیر شــرکت در انجام فعالیتهای گروهی ذهنی ،با

کاهش خطر ابتال به بیماریهای شناختی و همچنین مشکالت جسمی
و روانی روبهرو هستند .تدریس فلسفه ،علوم مذهبی و معنویت ،تاریخ،
مباحث روانشناســی در کنار انجــام کارهای عملی ماننــد باغبانی،
ورزشهای گروهی و نقاشی ،در طوالنیمدت قدرت شناخت و قضاوت
ســالمندان را باال برده و امید است با گســترش چنین طرحهایی ،نرخ
امید به زندگی در جامعه افزایش پیدا کرده و آمار مبتالیان به مشکالت
و بیماریهای ویژه دوران ســالمندی کاهش پیدا کند .گوش ســپردن
به موســیقیهای آرام ،انجام تمرینات ورزشــی مرتبــط و به طور کلی
تالش برای تغییر ســبک زندگی ســالمندان از دیگر فاکتورهایی است
که تحمل درد و مشکالت را در دروان ســالمندی باال برده و نمره رشد
شــناختی کهنســاالن را افزایش میدهد .همچنین باغباندرمانی ،از
دیگر فعالیتهایی اســت که قدرت تمرکز افراد ،بهخصوص سالمندان
را باال برده و احتمال ابتال به بیماریهای خلقی و افســردگی را در آنها
کاهش میدهد .

لطفادیرنخوابید!
آسیبشناسی سندرم به تعویق انداختن خواب

فرامرز خواجه نوری
ظرفهای شستهنشــده ،لباسهای جاخوش
کــرده در ماشــین لباسشــویی کــه فقــط
چشــمانتظار آغاز کار دســتگاه هســتند و
کارهــای ناتمامی که برای به پایان رســاندن
آنها رمقی باقی نمانده و اشــتیاقی هم برای
خوابیدن نیســت و این ،وقت و زمان است که
همچنان میگذرد .این افراد ،شرایط والدینی
را دارند که پس از به خواب رفتن فرزندانشان،
نفسي تازه میکنند و میخواهند فارغ از تمام
مســئولیتها کمــی هم وقت صــرف عالیق
شخصیشان کنند .متخصصان نام این عادت
نه چنــدان صحیــح را تعویق زمــان خواب
گذاشتهاند.
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آیا شــما هم به اختالل تعویق خواب و افتادن
در تله اهمالکاری مبتال شــدهاید؟ محققان
یک نشانه افتادن در تله اهمالکاری را اشتیاق
نداشــتن برای رفتن به رختخواب و برخوردار
نبودن از یــک الگوی خواب مناســب معرفی
کردهانــد .مطابق با این پژوهش انجام شــده،
گروهی از افراد مبتال بــه اختالالت خواب که
در طول روز خستگی و بیحوصلگی را تجربه
میکنند ،در شرح حال بالینی خود میگویند
دیر رفتن به رختخواب بــه یکی از عادتهای
نادرست آنها در زندگی تبدیل شده است.
دکتر ســبحان مهرزاد ،روانشــناس بالینی
میگوید« :عــادت تعویق انداختــن کارها به
رفتاری اطالق میشــود که ماهیتی شــبیه
به تنبلی و اهمــالکاری دارد .میان الگوهای
خودتنظیمی ،ذهن آگاهیهای درون فردی و
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به تعویق انداختن زمان خواب و تبعات ناشی
از آن مانند احساس خســتگی و بیحوصلگی
در طــول روز ارتباط وجــود دارد؛ به این معنا
که افراد قصد دارند از ســکوت و آرامش شبانه
برای توانبخشــی دوباره اســتفاده کنند و در
واقع از این زمان به عنــوان یک اوقات فراغت
استفاده میکنند ،اما توانایی انجام هیچ کاری
را نداشــته و تنها وقت خود را تلف میکنند و
فرآیند خواب را بــه تعویــق میاندازند .این
در حالی اســت کــه فقــدان خودتنطیمی و
بهرهمند نبودن از یک الگــوی منظم خواب،
میتواند تبعــات فراوانــی در زندگی فردی و
اجتماعی داشــته باشــد .این عادت را نباید با
اختصاصدادن بخشی از شــب به تفکر ،انجام
کارهای مملو از خالقیت ،نوشــتن و  ...اشتباه
گرفت چرا کــه در افراد مبتال بــه اختالل به
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نکته

افرادی که به
اختالل اعتیاد
به شغل مبتال
هستند ،بیش از
سایرین در تله
تعویق خواب
گرفتار میشوند
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تعویــق انداختن خــواب معمــوالً هیچ کار
مفیدی انجام نمیشود و تنها نوعی سرگردانی
و احساس دلشوره مانع از رفتن به اتاق خواب
میشود».
این کارشــناس ادامه میدهد« :کمتر کسی
اســت که از به خواب رفتن و بهرهمند شدن
از آرامش شــبانه ناراضی باشــد .اکثر افراد از
اینکه چگونه میتوانند زمان بیشــتری را به
اســتراحت شــبانه اختصاص دهند صحبت
میکنند ،امــا دلیــل مقاومت و بــه تعویق
انداختــن خــواب در برخی افراد چیســت؟
لــوازم الکترونیکــی و رســانههای جمعــی

به تعویق انداختــن خواب از ضعف مدیریت زمــان و خودکنترلی
سرچشمه میگیرد و در افرادی که نتوانستهاند میان دنیای امروز و
حقیقت زندگی تعادل برقرار کنند ،بیشتر مشاهده میشود

ماننــد تلویزیــون ،بازیهــای کامپیوتری،
سرگرمشــدن با شــبکههای اجتماعی نظیر
تلگرام و اینســتاگرام ،ناتمام ماندن کارهای
خانه و زندگی در خانهای نامرتب ،اســترس،
گوشبهزنگی ،دغدغههای شــغلی ،مشکالت
خواب ماننــد بیخوابی ،کابوس شــبانه ،راه
رفتن در خواب و نیاز به آرامش و ســکوت از
عوامل بروز اختالل به تعویق انداختن خواب
هســتند .این فرآیند مختص کشور ما نيست
و در بســیاری از شــهرهای بزرگ و پیشرفته
ماننــد نیویورک ،بســیاری از افــراد ترجیح
میدهنــد از خواب شــبانه بیبهــره بمانند.

دنیای مجازی و صنعتی آنقدر زندگی امروز
را پرشتاب کرده اســت که افراد جرأت بستن
پلکهایشــان را ندارند و از ترس جاماندن از
این دنیای پرسرعت ،ترجیح میدهند همگام
با تکنولوژی و ســبک زندگــی مدرن حرکت
کنند .کارهایی ماننــد خرید ،برقراری ارتباط
با دوستان ،سرگرمشدن با مشاهده فیلمهای
تلویزیونی مورد عالقــه افراد ،پس از اتمام کار
روزانه و در شــب امکانپذیر اســت و همین
مســئله باعث شــده اســت تا افراد به عادت
مقاومــت در برابر خواب دچار شــوند .این در
حالی اســت که تحقیقات نشــان میدهد به
تعویــق انداختن خــواب از ضعــف مدیریت
زمــان و خودکنترلــی سرچشــمه میگیرد
و در افــرادی که نتوانســتهاند میــان دنیای
امروز و حقیقت زندگی تعــادل برقرار کنند،
بیشتر مشــاهده میشــود .همچنین افرادی
که به اختالل اعتیاد به شــغل مبتال هستند،
بیش از ســایرین در تله تعویق خواب گرفتار
میشــوند .در واقع اشــتیاق برای ادامه کار،
پس از خاتمه زمان کار هم وجود دارد و حتی
میتوان این عادت غلط را ناشــی از فشار کار
زیاد هم دانست .مشخص کردن مرزهایی که
به برقراری تعادل در زندگــی کمک میکند
یکی از روشهای مقابله با این اختالل است».
دکتر مهرزاد توصیه میکند «برای کســانی
که افســار رفتارشان در دســت برنامهریزان
دنیای صنعتی امروز قرار دارد ،بهترین روش،
مرزبندی و مشــخصکردن الگوهای رفتاری
اســت .تلفنهایتان را در ســاعتی مشخص
خاموش كنيد .تلویزیون ،بــازی کامپیوتری،
شستوشــوی ظروف ،میهمانی و  ...را قبل از
فراسیدن ســاعتی مشــخص تعطیل کرده و
خودتان را ملزم بــه رفتن به رختخواب و قطع
رابطه با دنیای پر استرس کنید».
فراموش نکنید ،رســانههای اجتماعی،کتاب،
کامپیوتر و  ...میتوانند در شــب به دشمنان
شما تبدیل شوند؛ دشمنانی که با نیرنگشان
بهتدریج ســامتیتان را از دســت خواهید
داد .یک فنجان چای آرامشبخش بنوشــید
و دندانهایتان را در ســکوت مسواک بزنید و
پس از شستوشــوی صورت و دستهایتان
با آب ولرم به رختخــواب بروید .گاهی اوقات
هنوز هم به ســبک زندگــی دوران کودکی
نیازمندیم.
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هادی شیری -قم
۰۹۳۸۹۰۶۴۶۳۹
		
مژگانصارمپور-شیراز
۰۹۱۱۳۷۳۲۹۳۲
		
شرف منوچهر-بندر گز
۰۹۱۸۶۴۵۹۰۱۶
		
فلور جاسمی -سنندج
۰۹۳۵۳۴۷۳۱۳۳
		
صدیقه شاه کرمی -همدان
۰۹۱۲۲۴۲۹۲۹۴
		
سوسناجتهادی-زنجان
۰۹۱۲۵۵۹۲۳۷۱
		
محبوبهاکبری-تهران
۰۹۱۵۵۶۱۵۳۰۶
محمدرضا شرعی -خراسان جنوبی
۰۹۳۸۲۰۷۹۲۸۰
		
بهزاد اصالنی -تبریز
۰۹۱۱۱۳۹۱۸۱۰
		
حامد جمالی -استان گیالن
۰۹۱۸۳۴۴۸۸۴۱
		
بشرهرهنورد-يالم
۰۹۱۴۱۵۳۲۳۱۰
		
لیال ذبیحی-د اردبیل

راهاندازی پایگاه اطالعرسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 13شهریور 1395

در نخستین روز از هشتمین گردهمایی مســئوالن دفاتر نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر اســتانها ،پایگاه اطالعرسانی حوزه
نمایندگیولیفقیهدرهاللاحمرافتتاحشد.
اخبار و گزارشات ،یادداشت و مقاالت و صفحه اختصاصی دفاتر استانی
ازمهمترینبخشهایاینپایگاهاطالعرسانیاست.
نماینده ولی فقیه در هاللاحمر با اشاره به نقش حیاتی اطالعرسانی در
پیشبرد اهداف حوزه ،افتتاح این پایگاه اطالعرسانی را گامی موثر در
ارتباط مستمر و مداوم با مردم دانست و تصریح کرد :فضاهای مجازی
در جامعه کنونی مسیر ارتباطی با سرعت و قابل دسترسی محسوب
میشود که میباید از این مهم در جهت اشاعه فرهنگ و تقویت مباحث
دینیاستفادهنمود.
یادآورمیشودهماکنوننسخهآزمایشی
پایگاهاطالعرسانینمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر
بر روی آدرس www.nvhelal.irدر دسترس است.

www.nvhelal.ir
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مسابقه پيامكي مهروماه
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تا 30

آبان

عالقمندان به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه ميتوانند با مطالعه سواالت زير ،پاسخ
آن را در بخشهاي مختلف مجله پيدا و به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاســخ شــما بايد يك عدد  10رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت
است .بهطور مثال :در سوال يك ،پاسخ شماره  2صحيح است و در سوال  2گزينه شماره 4
و در سوال  3گزينه شماره  1و  ...عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود241000:
ضمناهمراهعددهايارسالي،نامونامخانوادگيخود،ناماستانومحلخدمتتانراقيدكنيد.
به برگزيدگان جوايزي اهدا ميشود.

SMS

01

زمان ا

رسا
ل پیام

مقاله «بررسي سياست خارجي كشورهاي اسالمي در حادثه منا» تأليف كيست؟
الف) رضا عيسي نيا

ب) حسین پوراحمدي

د) همت بدرآبادي

ج) محمد ستوده

چند نفر در طرح رويش هالل احمر در تابستان مشاركت داشتند؟
ب) نيم ميليون نفر

الف) صدهزارنفر

د)دويست هزار نفر

ج) يك ميليون نفر

كتاب «نفس المهموم» نوشته كيست؟
الف) شهيد مطهري

ب) ابوالفرج اصفهاني

د) ابوالقاسم دمشقي

ج) شيخ عباس قمي

در كدام كدام كتاب به اوضاع فرهنگي سياسي كوفه اشاره شده است؟
ب) حماسه حسيني

الف) مقاتل الطالبيين

د) تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشهدا(ع)

ج) شهادتنامه امام حسين(ع)

مصداق كلمه «انفسنا» در آيه مباهله پيامبر و چه كسي است؟
ب) حضرت فاطمه(س)

الف) حضرت علي(ع)

د) امام حسين(ع)

ج) امام حسن(ع)

مولوي در سن كودكي با كدام يك از شاعران بزرگ فارسي ديدار كرد؟
ب) محيالدين عربي

		
الف) حافظ

د) عطار نيشابوري

ج) شمس تبریزي

حديث لوح را چه كسي از پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم نقل كرده است؟

		
الف) جابربن عبداهلل انصاري

ب) محمد حنفيه

ج) زيد

د) مختار ثقفي

چند درصد آيات قرآن به پديدههاي طبيعي اشاره دارند؟
الف) بيش از بيست درصد

ب) بيش از ده درصد

د) پنج درصد

ج) سي درصد

شعر «تو آن راز رشيدي كه روزي فرات بر لب آورد» سروده كيست؟
الف) قيصر امين پور

ب) بيدل دهلوي

د) عليرضا قزوه

ج) سيد حسن حسيني

پس از طوفان مازندران به چند خانواده آسيبديده امدادرساني شد؟
الف) هزار خانواده

ب) دو هزار خانواده

ج) هزار و ششصد خانواده

د) دو هزار و ششصد خانواده

