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پیامبر اخالق
پیامبر اخالق ،محمد رســولاهلل(ص) ،پیش از آنکه پیامآور اخالق باشد ،سردمدار اخالق بود و پیش از آنکه
پیامبر خَ لق باشد ،نمایانگر حق بود.
او پیش از آنکه پروردگار بر مؤمنان منت نهد و وی را برگزیند تا آیات خدا را بر آنها بخواند ،آنها را پاک کند و
1.
کتاب و حکمت بیاموزد ،در حالی که در گمراهی آشکاری بودند ،شهره به صفات نیکوی اخالقی بود
او ابراهیمی بود و متخلق به اخالق انسانی.
محمد در خانوادهای اصیل زاده شد و نیکو تربیت یافت.
او راهبلد بود که از میان مردم برانگیخته شــد تا راهنما شــود بر آنها که راه گمکرده بودند و آغشته به جهل و
بیاخالقی.
2
پس غائلة ریشسفیدیِ اختالف شیوخ عرب برآمد.
جوان بود ،اما روسفید از ِ
جوان بود اما بیتفاوت نبود به جامعه و به پیمانی پیوست که به دادخواهی حقوق پایمال شده مردم جامعهاش
3
برآید.
محمد ،وارســته ،کریم و بزرگوار بود و خدیجة نامدار عرب ،شیفته همین مرام و منش بزرگوارانه او شد .امتیاز
اخالقی او بر دیگران در اخالق کریمانه 4و بزرگوارانهاش بود؛ و اال بودند افرادی که خوشخلق بودند و نیکو رفتار.
او همیشه در بطن جامعهاش بود ،با مردم در حشر و نشر بود ،تجارت میکرد ،شبانی میکرد که از مشاغل رایج
آن دوران بود و البته چلهنشین حرا هم بود و به خلوت با معبودش هم میرفت.
او حتی برگزیده عالم هم که شد ،صحابه یا مردم عادی در برابرش مینشستند و وقتی میخواستند با او سخن
بگویندمیگفتند:یامحمد!...
اگر قرار بود کسی برای مردم قرآن بیاورد و آیات بلیغ بخواند ،بودند شعرا و ادبا که بهتر از محم ِد ا ُ ّمی ،بلیغ سخن
گفتن را میدانستند.
و اگر قرار بود مردی انتخاب شود برای حکمرانی ،کم نبودند بزرگان سرشــناس قوم عرب که هم مال و منال
داشتند و هم سلطه داشتند بر مردم شهر و دیارشان.
اگر قرار بر جنگ و پیروزی با شمشیر بود ،بودند مردان جنگی قبایل که سپاه مسلح داشتند.
و ...
اما چرا قرعة «بخوان به نام پروردگارت» 5را به نام او رقم زدند؟
پاسخی نمیتوان یافت جز اینکه او انسان کامل بود و این کمال انسانی نه در سوادش بود ،نه در شهرتش و نه در
قدرتش به معنی آنچه سران عرب را قدرتمند میدانستند؛ او انسان کامل بود چون واجد کرامات اخالقی بود.
آیین
مردمان
اما سؤال مهمتر این است که مگر ما به آیین محمد نیستیم؟ پس چه میشود که ما
مسلمان پیر ِو ِ
ِ
ِ
محم ِد خاتم ،چنین به جان هم میافتیم و ظلم روا میداریم به یکدیگر؟ چنین بیمحابا و خشــن تیغ و آتش
میکشیم به روی هم؟ کمفروشی میکنیم و نامهربانیم؟
و در یک کلمه بیاخالقی را به جای اخالق و جامعة نامهربان را به جای جامعة مهربان برگزیدهایم!
 .1سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۶۴
 .2ماجرای اختالف قبایل بر سر جابهجایی سنگ حجراالسود
 .3پیمان «حلف الفضول»
 .4انی بعثت التمم مکارم االخالق
 .5اقرأ باسم ربک الذی خلق

محمدمهدیبیگلری
دبیرتحریریه

4
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راهبرد
توجه به اخالق از مهمترین محورهای مفهومــی مد نظر مقام معظم
رهبری اســت که در طول سالها و در مناســبتهای مختلف به آن
پرداختهاند .به مناسبت سالروز والدت پیامبر اخالق ،برخی از فرازهای
سخنان ایشان در سخنرانیهای مختلف را برگزیدهایم؛

بهشت اخالق
هویــت حقیقــی جامعه ،هویــت اخالقی
آنهاســت؛ یعنــی در واقع ســازه اصلی
برای یــک اجتمــاع ،شــاکله اخالقی آن
جامعه اســت و همهچیــز بر محــور آن
شــکل میگیرد .ما باید بــه اخالق خیلی
اهمیــت بدهیم .صــدا و ســیما در زمینه
پرورش،گســترش ،تفهیــم و تبییــن
فضیلتهای اخالقی باید برنامهریزی کند؛
یکی از اهداف صدا و سیما در همه برنامهها
باید این باشد.
اخالقهــای رفتــاری افراد جامعــه؛ مثل
انضباط اجتماعــی ،وجــدان کاری ،نظم
و برنامهریــزی ،ادب اجتماعــی ،توجه به
خانــواده ،رعایت حــق دیگــران ـ اینکه
دیگران حقی دارند و باید حق آنها رعایت
شــود ،یکی از خلقیات و فضایل بسیار مهم
است ـ کرامت انسان ،احساس مسئولیت،
اعتماد به نفس ملی ،شــجاعت شخصی و
شــجاعت ملی ،قناعت ـ یکی از مهمترین
فضایل اخالقــی برای یک کشــور قناعت
اســت ،و اگر امروز ما در برخــی زمینهها
دچار مصیبت هســتیم ،بهخاطر این است
که ایــن اخالق حســنه مهم اســامی را
فرامــوش کردهایم ـ امانت ،درســتکاری،
حقطلبی ،زیباییطلبی ـ یکی از خلقیات
خوب ،زیباییطلبی اســت؛ یعنی به دنبال
زیبایی بــودن ،زندگی را زیبــا کردن؛ هم
ظاهــر زندگــی را و هم باطــن زندگی را؛
محیط خانــواده ،محیط بیــرون ،محیط
خیابان ،محیط پارک و محیط شــهر ـ نفی
مصرفزدگــی ،عفــت ،احتــرام و ادب به
والدین و به معلم.
بیانات در دیدار مسئوالن ســازمان صدا و سیما،
1383/۰۹/11

راهبرد

مســلمانها نســبت به یکدیگر ،باید با عالقه و دلســوزی و بدون
ذرهای بیتفاوتی ،سروکار داشته باشند .اینطور نیست که اگر شما
دیدید مسلمانی به حادثهاي مبتال شد ،از کنار او بیتفاوت بگذرید

اگر اخالق در جامعه تأمين شــد ،عدالت اجتماعى تأمين مىشــود؛ جامعه آباد مىشود و
انسانها در بهشت زندگى مىكنند؛ و لو در همين دنيا.

منت و نعمت الهی

والدت پیغمبر اعظم یک حادثه صرفاً تاریخی
نیســت؛ حادثه تعیینکنندة مســیر بشریت
اســت .خود پدیدههايــی که در هنــگام این
والدت بزرگ ،طبق نقل تاریخ دیده شــد ،یک
اشــارات گویايی به معنا و حقیقت این والدت
نبی
اســت .نقل کردهاند که در هنگام والدت ّ
مکرم اســام (صلّی َّ
الل علیه و آله) نشانههای
ّ
کفر و شــرک در نقــاط مختلف عالــم دچار
اختالل شد .آتشــکده فارس که هزار سال بود
خاموش نشــده بود ،در هنگام میالد پیغمبر
خاموش شــد .بتهايی که در معابــد بودند
سرنگون شدند و راهبان و خدمتگزاران معابد
بتپرستی متحیر ماندند که این چه حادثهای
نمادین این والدت بر شرک
اســت! این ،ضربه
ِ

جامعة آکنده از محبت

و کفر و مادهگرایی اســت .از طرف دیگر ،کاخ
ِ
مشرک آن روز دچار
ایران
جباران امپراطوری ِ
حادثه شــد؛ کنگرههای کاخ مدائن ـ چهارده
نمادین
کنگره ـ فروریخت .این هم یک اشار ه
ِ
دیگر اســت به اینکــه ایــن والدت مقدمه و
زمینهای اســت برای مبارزه با طغیانگری در
عالم؛ مبارزه با طاغوتها .آن جنبه معنویت و
هدایت قلبی و فکری انسان ،این جنبه هدایت
عملی آحاد بشــر .مبارزه با ظلم،
اجتماعی و
ِ
مبارزه با طغیانگــری ،مبارزه بــا حاکمیت
ناحق ستمگران بر آحاد مردم؛ اینها اشارات
به ِ
نمادین والدت پیغمبر اســت و امیر المؤمنین
ِ
الســام) در نهــج البالغه ،در
(علیه ّ
الصالة و ّ
توصیف زمانهای که پیغمبر ـ این خورشــید

تابان ـ در آن زمانه ظهور و طلوع کرد ،جمالت
متعددی دارند .از جمله میفرمایند:
الدنیا کاســفة ال ّنور ظاهرة الغــرور؛ نور در
«و ّ
محیط زندگی بشر نبود»؛ انسانها در ظلمات
زندگی میکردنــد؛ ظلمات جهــل ،ظلمات
طغیان ،ظلمــات گمراهی ،کــه البته مظهر
همه این ظلمتها خود همان نقطهای بود که
پیغمبر اکرم در آنجا متولد و ســپس مبعوث
شــد؛ یعنی جزیــرة العرب .همــه تاریکیها،
ضاللتها و گمراهیها یــک نمونهای در مکه
و محیط زندگی عربی جزیرة العرب داشــت.
گمراهیهای فکــری و اعتقادی ،آن شــرک
ذلیلکننده انســان ،تا آن اخــاق اجتماعی
خشن ،تا آن بیرحمی و قســاوت قلب که« :و
اذا بشّ ر احدهم باألنثی ّ
ظل وجهه مسو ّدا و هو
کظیم یتواری من القوم من ســوء ما بشّ ر به ام
یدســه من التّراب اال ساء
یمسکه علی هون ام ّ
ما یحکمون ».این ،نمونهای از اخالق بشــر در
دوران والدت پیغمبر و سپس در دوران بعثت
پیغمبر اســت« .و کان بعده هدی من الضّ الل
و نورا ً من العمی ».بشــریت کور بود ،بینا شد.
عالم ظلمانی بود ،با نور وجود پیغمبر منور شد.
این معنای این والدت بزرگ و ســپس بعثت
آن بزرگوار اســت .نه فقط ما مسلمانها رهین
منت و نعمت الهی هستیم به خاطر این وجود
مقدس ،بلکه همه انســانیت رهین این نعمت
است.
بیانات در دیدار مسئوالن نظام
۱۳۸۷/۱۲/25

نظام عشق و عاطفه
پیامبر اکرم ،نظامی را به وجود آورد کــه خطوط اصلی آن چند چیز بود.
خصوصیات
مهمترين آنها ،عشــق و عاطفه جوشان اســت .این هم از
ّ
«یحبهم
اصلی جامعه اسالمی است؛ عشق به خدا ،عشــق خدا به مردم؛
ّ
یحبونه»« ،ان َّ
یحــب المتط ّهرین»« ،قل ان کنتم
یحب التّوابین و ّ
الل ّ
و ّ
َّ
تحبون َّ
الل فاتّبعونی یحببکم الل» .محبت ،عشــق ،محبت به همســر،
ّ

6

مستحب است که به
مستحب است فرزند را ببوسی؛
محبت به فرزند ،که
ّ
ّ
ّ
محبت
و
بورزی
عشق
همسرت
به
که
است
مستحب
محبت کنی؛
ّ
ّ
فرزند ّ
محبت داشته
کنی؛
ّ
محبت کنی و ّ
مستحب است که به برادران مسلمان ّ
محبت به اهل بیت؛ «ا ّال المو ّدة فی القربی».
محبت به پیامبرّ ،
باشی؛ ّ
بیانات در خطبههای نمازجمعه1377/۰۲/18 ،
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باید مسلمانان در جامعه اســامی ،از حالت بیتفاوتی نسبت به یکدیگر
خارج بشــوند .اینکه مسلمانها با هم کاری نداشــته باشند و هر کسی
برای خود ،دنیای جداگانهای داشته باشــد و کاری به کار مسلمانهای
دیگر نداشته باشــد ،در اسالم پسندیده نیســت و یکی از فصول زندگی
رســول اکرم این بود که ایــن فضــای بیتفاوتی را به فضــای محبت،
همکاری ،برادری و ایجاد یک مجموعه همکار با یکدیگر تبدیل کند .این،
همان چیزی است که امروز هم در نظام خود ،به آن احتیاج داریم.
مسلمانها نســبت به یکدیگر ،باید با عالقه و دلســوزی و بدون ذرهای
بیتفاوتی ،سروکار داشته باشــند .اینطور نیســت که اگر شما دیدید
مســلمانی به حادثهاي مبتال شــد ،از کنــار او بیتفــاوت بگذرید .نه،
همکاری ،همدردی ،دلســوزی و محبت متقابل بین مســلمانها ،یکی
از کارهای بزرگ رســول اکرم(ص) بود .آن بزرگــوار ،تا آنجا که حضور
داشــت و در ســعه وجودش بود ،نمیگذاشــت که در جامعه اسالمی،
مسلمانها ـ حتّی در یک مورد ـ نسبت به کســی بغض ،کینه و عداوت
داشته باشــند .پیامبر با حکمت و حلم خود ،حقیقتاً یک محیط شیرین،

سالم و فضای آغشته به محبت را به وجود میآورد .نقل کردهاند که عرب
بیابانگردی ـ که از تمدن ،شهرنشــینی ،آداب معاشرت و اخالق معمولی
زندگی چیزی نمیدانست ـ با همان خشونت صحراگردی خود ،به مدینه
آمد و خدمت پیامبر رســید .آن حضرت ،در میــان اصحاب خود ـ حاال
یا در مســجد و یا در گذرگاهی ـ بودند .او ،از ایشــان چیزی خواست که
پیامبر هم بــه او کمکی کردند و مث ً
ال پول ،غذا و لباســی به او دادند .بعد
که این را به او بخشــیدند ،به او گفتند :حاال خوب شــد؟ من به تو نیکی
کردم؟ راضی هســتی؟ آن مرد ،بهخاطر همان خشــونت صحراگردی
خود و صراحت و بیتعارفی هم که اینگونه افــراد دارند ،بهخاطر آنکه
ظاهرا ً این محبتها کمش بوده است ،گفت :نه ،هیچ کاری انجام ندادی
ال این چیزی نبود که تــو به من دادی! طبعاً
و هیچ محبتی نکردی و اص ً
اینگونه برخورد خشــن نســبت به پیامبر ،در دل اصحاب ناخوشایند و
ســنگین بود .همه عصبانی شــدند .چند نفری که اطراف پیامبر بودند،
خواستند با عصبانیت و خشم ،به این عرب چیزی بگویند و عکسالعملی
نشــان بدهند ،اما پیامبر فرمود :نه ،شــما به او کاری نداشته باشید ،من
با او مسئله را حل خواهم کرد .از جمع خارج شــدند و این اعرابی را هم
با خودشــان به منزل بردند .معلوم میشــود که پیامبر در آنجا چیزی
نداشــتند که به او بدهند؛ ّ
وال بیشــتر هم به او میدادنــد .او را به منزل
بردند و باز چیزهای اضافــهای ـ مث ً
ال غذا یا لباس یا پــول ـ به او دادند.
بعد به او گفتند :حاال راضی شــدی؟ گفت :بله .مرد ،در مقابل احسان و
حلم پیامبر شرمنده شد و اظهار رضایت کرد .پیامبر(ص) به او فرمودند:
تو چند لحظه پیــش ،در مقابل اصحاب من حرفهایــی زدی که آنها
دلشان نسبت به تو چرکین شد .دوســت داری برویم همین حرفهایی
که به من گفتــی و اظهار رضایت کردی ،در مقابــل آنها بگویی؟ گفت:
شــب همان روز یا فردای آن روز ،این عرب
بله ،حاضرم .بعد پیامبر(ص)
ِ
را برداشتند و در میان اصحابشــان آوردند و گفتند :این برادر اعرابیمان
خیال میکند که از ما راضی اســت؛ اگر راضی هســتی ،بگو .او هم بنا به
ســتایش پیامبر(ص) کرد و گفت :بله ،من خوشــحال و راضیم و ـ مث ً
ال
ـ از رسول اکرم خیلی متشکرم؛ چون ایشــان به من محبت کردند .این
سخنان را گفت و رفت .بعد که او رفت ،رسول اکرم(ص) رو به اصحابشان
کردند و فرمودندَ :مثَل ایــن اعرابیَ ،مثَل آن ناقهای اســت که از گلهای
که چوپانی آن را میچراند ،رمیده و جدا شــده باشــد و سر گذاشته به
بیابان میدود .شما دوستان من ،برای اینکه این شتر را بگیرید و او را به
من برگردانید ،حمله میکنید و از اطراف ،دنبال او میدوید .این حرکت
شما ،رمیدگی او را بیشتر و وحشــتش را زیادتر میکند و دستیابی به او
را دشوارتر خواهد کرد .من نگذاشتم شــما او را بیشتر از آنچه که رمیده
بود ،از جمع ما برمانید .با محبت و نوازش ،دنبال او رفتم و به گله و جمع
خودمان برگرداندم .این ،روش پیامبر(ص) است.
خطبههای نماز جمعه تهران۱۳۶۸/۰۷/28 ،
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من نگذاشتم
شما او را بیشتر
از آنچه که رمیده
بود ،از جمع ما
برمانید .با محبت
و نوازش ،دنبال
او رفتم و به گله
و جمع خودمان
برگرداندم .این،
روش پیامبر(ص)
است

7

راهبرد

جامعهای که
انسانها در آن از
یکدیگر احساس
ناامنی کنند ،هر
انسانی احساس
کند که به او
حسد میورزند،
نسبت به او بددلی
دارند ،نسبت
به او کینهورزی
میکنند ،برای او
توطئه میچینند
و نسبت به او و
داراییاش حرص
میورزند ،راحتی
در این جامعه
نیست

8

پیامبر اکرم(ص) به مردم فرمودند :هیچکس درباره اصحابم به من
چیزی نگوید .دائماً نزد من نیاییــد و از همدیگر بدگویی کنید .من
مایلم وقتی که میان مردم ظاهر میشــوم و بــه میان اصحاب خود
الصدر» باشم
میروم« ،سلیم ّ

سالمسازیفضایزندگی

اخالقنیکو
جامعه بدون برخورداری افــراد از خلقیات نیکــو ،نمیتواند به
هدفهای واالی بعثت پیامبر دست پیدا کند .آنچه فرد و جامعه
را به مقامات عالی انسانی میرساند ،اخالق نیکوست .اخالق نیکو
هم فقط خوشاخالقی با مردم نیســت ،بلکه به معنای پروراندن
صفات نیکو و خلقیات فاضلــه در دل و جان خود و انعکاس آنها
در عمل اســت .مردمی که در بین خود دچار حسد باشند ،دچار
بدخواهی یکدیگر باشند ،دچار حیلهگریِ با یکدیگر باشند ،دچار
ِ
حرص به دنیا و بخل نسبت به مال دنیا باشند و دچار کینهورزی
با یکدیگر باشند ،در این جامعه حتّی اگر قانون هم به طور دقیق
عمل شود ،سعادت در این جامعه نیســت .اگر علم هم پیشرفت
کند و تمدن ظاهری هم به منتهای شــکوه برســد ،این جامعه،
جامعه بشری مطلوب نیســت .جامعهای که انســانها در آن از
یکدیگر احساس ناامنی کنند ،هر انســانی احساس کند که به او
حسد میورزند ،نسبت به او بددلی دارند ،نسبت به او کینهورزی
میکنند ،برای او توطئه میچینند و نســبت بــه او و داراییاش
حرص میورزنــد ،راحتــی در این جامعه نیســت .امــا اگر در
جامعهای ،فضایل اخالقی بر دل و جان مردم حاکم باشــد ،مردم
نسبت به یکدیگر مهربان باشــند ،نسبت به یکدیگر گذشت ،عفو
و اغماض داشته باشند ،نســبت به مال دنیا حرص نورزند ،نسبت
به آنچه دارند بخل نورزند ،به یکدیگر حسد نورزند ،در مقابل راه
پیشرفت یکدیگر مانعتراشی
نکنند و مرد ِم آن دارای صبر،
حوصله و بردباری باشــند،
این جامعه حتّی اگر از لحاظ
مادی هــم پیشــرفتهای
زیادی نداشــته باشــد ،باز
مردم در آن احساس آرامش
و آسایش و سعادت میکنند؛
اخالق ،این اســت .ما به این
احتیاج داریم .ما باید در دل
خــود ،خلقیات اســامی را
روزبهروز پرورش دهیم .قانون فردی و اجتماعی اســام در جای
خود ،وسیلههایی برای سعادت بشرند (در این تردیدی نیست)؛
اما اجرای درست همین قوانین هم احتیاج به اخالق خوب دارد.
برای اینکــه در جامعه اخــاق اســتقرار پیدا کنــد ،دو چیز
الزم داریم :یکــی تمرین و مجاهــدت خود ماســت و یکی هم
آموزشهــای اخالقی که به وســیل ه آموزش و پــرورش ،مراکز
تربیتی و مراکز آموزشی و علمی باید در همه سطوح به انسانها
تعلیم داده شود؛ اینها موظفند.
بیانات در دیدار بسیجیان۱۳۸۵/۰۱/06،

برای ایجــاد فضای ســالم و ایجــاد خوشبینی میان مردم ،رســول
اکرم(ص) غیر از توصیههایی که داشــتند ،روشهایــی را هم اعمال
میکردند .بهخصوص در آن دوران که این مسئله بسیار مهم بود؛ چون
اعراب جاهلی بین خودشان و نسبت به هم ،حقدها و سوءظنهای زیاد
و تعصبات قبیلهای و فامیلی بســیاری داشتند و پیامبر اکرم(ص) باید
اینها را از دلهای مؤمنین بیرون میکشــید و دلهای آنها را نسبت
به یکدیگر پاک ،صاف و روشن میکرد.
روایتی از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود« :الیبلغنی احد منکم عن احد
الصدر ».پیش
احب ان اخرج الیکم و انا سلیم ّ
من اصحابی شــیئا فان ّی ّ
پیامبر میآمدند و از یکدیگر بدگویی میکردنــد و چیزهایی را دربار ه

آغشته به ارزشها
پیامبر اســام برای آنکه ارزشها و اخالق اسالمی ً
کامل در جامعه
جا بیفتد و بــا روح و عقاید و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشــود،
فضای زندگی را با ارزشهای اسالمی آغشته میکرد.
یکوقت کســی دســتور میدهد یا توصیه میکند کــه ً
مثل مردم
حسن خلق ،گذشــت ،صبر و اســتقامت در راه خدا داشته باشند و
ظلم نکنند و دنبال اقامه عدل و داد باشــند؛ یعنی توصیه و دستور
دادن و تعلیم دادن مطرح اســت ـ که البته کار الزمی است و پیامبر
اسالم هم تعلیم میداد «یعلّمهم» و درس معرفت و زندگی به مردم
میآموخت ـ اما یکوقت مطلب از یاد دادن باالتر است؛ یعنی معلم
کاری میکند و رفتاری در پیش میگیرد کــه این اخالق و وظیفه
اسالمی ،در جامعه به شکل رنگ ثابت درمیآید ،با عقاید غلط مردم
به مقابله برمیخیزد ،با احساسات جاهلی و تهماندههای رسوبکرده
اخالق غیر اسالمی مبارزه میکند و مقابل میشود ،به جامعه و مردم
شوک وارد میکند و در مقاطع مناسب و با روشهای مناسب ،کاری
میکند که فضای جامعه و محیط زندگی مردم ،با این صفت ،اخالق
و روش خوب ً
کامل ممزوج میشود.
اگر یک جامعه بخواهد رشــد کند و اخالق صحیح اســامی را در
خود به وجود آورد ،محتاج همین روش اســت .شــاید در چند آیه
قرآن که «یز ّکیهم» پس از «یعلّمهم» یا قبل از آن بیان شده است،
مراد از تزکیــه در این آیات همین مطلب باشــد؛ یعنی پاک کردن،
طاهر کردن و پیراســته کردن مردم؛ مثل طبیبی که به مریض خود
فقط نمیگوید این کار را بکن و این کار را نکــن ،بلکه او را در محل
مخصوصی قرار میدهــد و آنچه را کــه او الزم دارد ،به او میدهد و
میخوراند و آنچه که بــرای او مضر اســت ،از او بازمیگیرد .پیامبر
اکرم(ص) ،چنین وضعیت و روشــی را در طول بیســت و سه سال
نب ّوت دنبال میکردند؛ مخصوصاً در ده ســالی که در مدینه زندگی
میکردند و دوران حاکمیت اسالم و تشکیل حکومت اسالمی بود.
خطبههای نماز جمعه تهران۱۳۶۸/۰۷/28 ،
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یکدیگر میگفتند؛ گاهی راست و گاهی هم خالف واقع .پیامبر اکرم(ص)
به مردم فرمودند :هیچکس درباره اصحابم به من چیزی نگوید .دائماً نزد
من نیایید و از همدیگر بدگویی کنید .من مایلم وقتی که میان مردم ظاهر
الصدر» باشم؛ یعنی با
میشــوم و به میان اصحاب خود میروم« ،ســلیم ّ
سینه صاف و پاک و بدون هیچگونه ســابقه و بدبینی به میان مسلمانها
بروم.این ،سخنی از پیامبر و دستوری درباره مسلمانها نسبت به شخص
آن حضرت است .ببینید چقدر این رفتار رسول اکرم(ص) کمک میکند
به اینکه مسلمانها احســاس کنند که در جامعه و محیط اسالمی ،باید
بدون سوءظن و با خوشبینی با افراد برخورد کرد.
خطبههای نماز جمعه تهران۱۳۶۸/۰۷/28،

عفوعمومی
رسول اکرم(ص) ،به هیچ عنوان نمیخواهد که در فضای زندگی جامع ه
اسالمی و در میان مســلمانها ،اندکی کینه ،حقد و دشــمنی باشد .او
در ایجاد محبت و صمیمیت بین مردم ســعی داشت .حتّی آنوقتی که
دایره اسالم وســیعتر شد و رســول اکرم(ص) مکه را هم گرفتند ،مردم
آن شهر را عفو کردند .مردم مکه همان کسانی بودند که پیامبر را از شهر
خود بیرون کرده بودند .پیامبر ،از همان اهالی مکه ،سیزده سال ناراحتی
تحمل کرده بود و زجر کشیده بود .بعد هم چندین جنگ با ایشان کرده
بودند و چقدر از مســلمانها را کشــته بودند و متقاب ً
ال مسلمانها هم از
آنها کشته بودند .اگر قرار بود که اینها با همان وضعیت ،میزبان لشکر
فاتح رسول خدا میشدند ،تا سالهای متمادی امکان اینکه بین اینها
آشتی برقرار بشود ،وجود نداشــت .لذا به مجرد اینکه پیامبر وارد مکه
شــد ،اعالم عمومی کرد که« :انتم ّ
الطلقاء»؛ یعنی من همه شما را آزاد و
عفوتان کردم .او ،قریش را عفو کرد و تمام شد.
خطبههای نماز جمعه تهران۱۳۶۸/۰۷/28 ،

ابعاد شخصیت اخالقی پیامبر اکرم(ص)
تمام خصوصیات مثبت یك انســان واال در پیامبراکرم(ص) جمع بود؛ كه من بخشــی از
خصوصیات اخالقی آن بزرگوار را بسیار مختصر عرض میكنم.
...
آنچه كه من در اینجا ذكر كردم ،از مقاله یكی از علمای جدید مرحوم آیت ّ
الل حاج ســید
ابوالفضل موسوی زنجانی اســت كه مقالهای در همین خصوص نوشــتهاند و من از نوشته
ایشان كه جمعبندی شده و مختصر و خوب است استفاده كردم.
بهطور خالصه اخالق پیامبر را به «اخالق شخصی» و «اخالق حكومتی» تقسیم میكنیم.
خلقیات و رفتار او.
خلقیات او و بهعنوان یك حاكم ،خصوصیــات و ّ
به عنوان یك انســانّ ،
البته اینها گوشــهای از آن چیزهایی اســت كه در وجود آن بزرگوار بود .چندین برابر این
خصوصیات برجسته و زیبا در او وجود داشــت كه من بعضی از آنها را عرض میكنم .آن
بزرگوار ،امین ،راســتگو ،صبور و بردبار بود .جوانمرد بود؛ از ســتمدیدگان در همه شرایط
دفاع میكرد .درســتكردار بود؛ رفتار او با مــردم ،بر مبنای صدق و صفا و درســتی بود.
خوشســخن بود؛ تلخزبان و گزندهگو نبــود .پاكدامن بود؛ در آن محیط فاســد اخالقی
عربستان قبل از اسالم ،در دوره جوانی ،آن بزرگوار ،معروف به عفت و حیا بود و پاكدامنی
ِ
او را همه قبول داشــتند و آلوده نشــد .اهل نظافت و تمیزی ظاهر بود؛ لباس ،نظیف ،سر
و صورت ،نظیف ،رفتار ،رفتار بانظافت .شــجاع بود و هیچ جبهه عظیمی از دشــمن ،او را
متزلزل و ترســان نمیكرد .صریح بود؛ ســخن خود را با صراحت و صدق بیان میكرد .در
زندگی ،زهد و پارسایی پیش ه او بود .بخشنده بود؛ هم بخشــنده مال ،هم بخشنده انتقام؛
یعنی انتقام نمیگرفت؛ گذشــت و اغماض میكرد .بســیار باادب بــود؛ هرگز پای خود را
پیش كســی دراز نكرد؛ هرگز به كســی اهانت نكرد .بســیار باحیا بود .وقتی كسی او را بر
چیزی كه او بهجا میدانســت ،مالمت میكرد ـ كه در تاریخ نمونههایــی وجود دارد ـ از
شرم و حیا سرش را به زیر میانداخت .بســیار مهربان ،پرگذشت ،فروتن و اهل عبادت بود.
در تمام زندگی آن بزرگوار ،از دوران نوجوانی تا هنگام وفات در شــصت و سهسالگی ،این
خصوصیات را در وجود آن حضرت میشد دید.
من بعضی از این خصوصیات را مقداری باز میكنم:
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راهبرد

او حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون بود و نمیگذاشــت قانون ،چه
توسط خودش و چه توسط دیگران نقض شود .خودش هم محكوم
قوانین بود .آیات قرآن هم بر این نكته ناطق است

اخالقشخصیپیامبر(ص)
لباس وصلهزده
و كهنه هم
میشود ّ
منظم و
تمیز بود .لباس
پیامبر وصلهزده
و كهنه بود،
اما لباس و سر
و رویش تمیز
بود .اینها در
معاشرت ،در
رفتارها ،در
وضع خارجی
و در بهداشت
بسیار مؤثر
است .این
چیزهای به
ظاهر كوچك،
در باطن بسیار
مؤثر است

10

امین بودن و امانــتداری او چنان بود كــه در دوران جاهلیت او را به
«امین» نامگذاری كرده بودند و مردم ،هر امانتی را كه برایش بســیار
اهمیت قائل بودند ،دســت او میســپردند و خاطرجمع بودند كه این
امانت به آنها سالم برميگردد .حتی بعد از آنكه دعوت اسالم شروع
شد و آتش دشــمنی و نقار با قریش باال گرفت ،در همان احوال هم باز
همان دشــمنها اگر میخواســتند چیزی را در جایی امانت بگذارند،
میآمدند و به پیامبر میدادند! لذا شما شنیدهاید كه وقتی پیامبر اكرم
به مدینه هجرت كرد ،امیرالمؤمنین را در مكه گذاشــت تا امانتهای
مردم را به آنها برگرداند .معلوم میشود كه در همان اوقات هم مبالغی
امانت پیش آن بزرگوار بوده است؛ نه امانت مسلمانان ،بلكه امانت كفّار
و همان كسانی كه با او دشمنی میكردند!
بردباری او بــه این اندازه بود كــه چیزهایی كه دیگران از شــنیدنش
بیتاب میشــدند ،در آن بزرگــوار بیتابی به وجود نمــیآورد .گاهی
دشــمنان آن بزرگوار در مكه رفتارهایی با او میكردند كه وقتی جناب
ابیطالب در یك مورد شــنید ،به قدری خشمگین شد كه شمشیرش
را كشــید و با خدمتكار خود به آنجا رفت و همان جسارتی را كه آنها
با پیامبر كرده بودند ،با یكایكشــان انجام داد و گفت هركدام اعتراض
تحمل
كنید ،گردنتان را میزنم؛ اما پیامبر همین منظره را با بردباری ّ
كرده بود .در یك مورد دیگر با ابیجهل گفتگو شــد و ابیجهل اهانت
ســختی به پیامبر كرد ،اما آن حضرت سكوت پیشــه نمود و بردباری
نشــان داد .یك نفر رفت به حمزه خبــر داد كه ابیجهــل اینطور با
برادرزاده تو رفتار كرد؛ حمزه بیتاب شد و رفت با كمان بر سر ابیجهل
زد و ســر او را خونین كرد .بعد هم آمد و تحت تأثیر این حادثه ،اسالم
آورد .بعد از اســام ،گاهی مسلمانان ســر قضیهای ،از روی غفلت و یا
جهالت ،جمله اهانتآمیزی به پیامبــر میگفتند؛ حتی یكوقت یك
نفر از همســران پیامبر ،جناب زینب بنت جحش ،كــه یكی از ا ّمهات
مؤمنین است ،به پیامبر عرض كرد كه تو پیامبری ،اما عدالت نمیكنی!
پیامبر لبخندی زد و سكوت كرد .او تو ّقع زنانهای داشت كه پیامبر آن را
برآورده نكرده بود ،كه بعدا ً ممكن است به آن اشاره كنم .گاهی بعضی
افراد به مسجد میآمدند ،پاهای خودشان را دراز میكردند و به پیامبر
میگفتند ناخنهای ما را بگیر! چون ناخن گرفتن وارد شده بود .پیامبر
هم با بردباریِ تمام ،این جسارت و بیادبی را تحمل میكرد.
...
او درستكردار بود .در دوران جاهلیت ـ همانطور كه گفتیم ـ تجارت
میكرد؛ به شام و یمن میرفت؛ در كاروانهای تجارتی سهیم میشد و
ِ
جاهلیت او بعدها میگفت كه او
شركایی داشت .یكی از شركای دوران
بهترین شــریكان بود؛ نه لجاجت میكرد ،نه جدال میكرد ،نه بار خود
را بر دوش شریك میگذاشت ،نه با مشــتری بدرفتاری میكرد ،نه به
او زیادی میفروخت ،نه به او دروغ میگفت؛ درســتكردار بود .همین
درستكرداری حضرت بود كه جناب خدیجه را شــیفت ه او كرد .خود
خدیجه هم بانوی ا ّول مكه و از لحاظ حســب ،نسب و ثروت ،شخصیت
برجستهای بود.
پیامبــر از دوران كودكی ،موجود نظیفی بــود .برخالف بچههای مكه

و برخــاف بچههای قبایل عــرب ،نظیف ،تمیز و مرتّب بــود .در دوران
نوجوانی ،سر شانه كرده؛ بعد در دوران جوانی ،محاسن و سر شانه كرده؛
بعد از اســام ،در دورانی كه از جوانی هم گذشــته بود و مرد مسنی بود
ـ پنجاه ،شصت ســال ســن او بود ـ كام ً
مقید به نظافت بود .گیسوان
ال ّ
عزیزش كه تا بناگوش میرسید ،تمیز؛ محاســن زیبایش تمیز و معطر.
در روایتی دیدم كه در خان ه خود خُ م آبی داشــت كــه چهره مباركش را
در آن میدید .آن زمان چون آینه چندان مرســوم و رایــج نبود« .كان
یس ّوی عمامته و لحیته اذا اراد ان یخرج الی اصحابه»؛ وقتی میخواست
نزد مســلمانان ،رفقا و دوســتانش برود ،حتماً عمامه و محاسن را مرتب
و تمیز میكرد ،بعــد بیرون میآمد .همیشــه با عطر ،خــود را ّ
معطر و
خوشبو میكرد .در ســفرها با وجود زندگی زاهدانه ـ زندگی پیامبر به
شدت زاهدانه بود ـ با خودش شانه و عطر میبرد .سرمهدان برمیداشت،
برای اینكه چشمهایش را سرمه بكشد؛ چون آن زمان معمول بود مردها
چشمهایشان را سرمه میكشیدند .هر روز چند مرتبه مسواك میكرد.
دیگران را هم به همین نظافت ،به همین مسواك ،به همین ظاه ِر مرتّب
دستور میداد .اشتباه بعضی این اســت كه خیال میكنند ظاهر مرتّب
باید با اشرافیگری و اسراف توأم باشــد؛ نه .با لباس وصلهزده و كهنه هم
میشود ّ
منظم و تمیز بود .لباس پیامبر وصلهزده و كهنه بود ،اما لباس و
سر و رویش تمیز بود .اینها در معاشرت ،در رفتارها ،در وضع خارجی و
در بهداشت بسیار مؤثر اســت .این چیزهای به ظاهر كوچك ،در باطن
بسیار مؤثر است.
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اخالقحکومتیپیامبر(ص)
و اما اخالق حكومتی پیامبــر .آن حضرت عادل و با تدبیر بود .كســی
كه تاریخ ورود پیامبر به مدینه را بخوانــد ،آن جنگهای قبیلهای ،آن
حمله كردنها ،آن كشاندن دشمن از مكه به وسط بیابانها ،آن ضربات
متوالی ،آن برخورد با دشــمن عنود ،چنان تدبیر قوی ،حكمتآمیز و
همهجانبهای در خالل این تاریخ مشاهده میكند كه حیرتآور است و
مجال نیست كه من بخواهم آن را بیان كنم.
او حافظ و نگهدارنده ضابطــه و قانون بود و نمیگذاشــت قانون ،چه
توســط خودش و چه توسط دیگران نقض شــود .خودش هم محكوم
قوانین بود .آیــات قرآن هم بر این نكته ناطق اســت .بــر طبق همان
قوانینی كه مردم باید عمل میكردند ،خــود آن بزرگوار هم دقیقاً و به
شدت عمل میكرد و اجازه نمیداد تخلّفی بشــود .وقتیكه در جنگ
ّ
بنیقریظه ،مردهــای آن طــرف را گرفتند ،خائنهایشــان را به قتل
رســاندند و بقیــه را
اســیر كردند و اموال
و ثــروت بنیقریظه
را آوردنــد ،چند نفر
از ا ّمهــات مؤمنیــن
كــه یكــی جنــاب
ا ّمالمؤمنیــن زینــب
بنت جحش اســت،
یكــی ا ّمالمؤمنیــن
عایشــه اســت ،یكی
امالمؤمنیــن حفصه
است به پیامبر عرض
كردند :یا رســول ّ
الل!
این همه طــا و این
همــه ثــروت از یهود
آمــده ،یــك مقدار
هم به مــا بدهید .اما
پیامبر اكــرم با اینكه
زنها مورد عالقهاش بودند؛ به آنها محبت داشــت و نســبت به آنها
بسیار خوشرفتار بود ،حاضر نشد به خواستهشان عمل كند .اگر پیامبر
میخواست از آن ثروتها به همسران خود بدهد ،مسلمانان هم حرفی
نداشتند ،لیكن او حاضر نشد .بعد كه زیاد اصرار كردند ،پیامبر با آنها
حالت كنارهگیری به خود گرفت و یك ماه از زنان خود دوری كرد كه از
او چنان تو ّقعی كردند .بعد آیات شریفه سور ه احزاب نازل شد« :یا نساء
كنتن
لستن كأحد من ال ّنســاء»« ،یا ایّها ال ّنبی قل ألزواجك ان
النبی
ّ
ّ
أسرحكن سراحا جمیال .و
تردن الحیاة ّ
الدنیا و زینتها فتعالین امت ّ
ّعكن و ّ
منكن
اعد للمحسنات
ان
فإن اهلل ّ
كنتن تردن اهلل و رسوله و ّ
ّ
الدار اآلخرة ّ
ّ
أجرا عظیما» .پیامبر فرمود :اگر میخواهید با من زندگی كنید ،زندگی
زاهدانه است و ّ
تخطی از قانون ممكن نیست.

از دیگــر خلقیات حكومتــی او این بود كــه عهد نگهدار بــود .هیچوقت
عهدشــكنی نكرد .قریش با او عهدشــكنی كردند ،اما او نكرد .یهود بارها
عهدشكنی كردند ،او نكرد.
او همچنین رازدار بــود .وقتی برای فتح مكه حركــت میكرد ،هیچكس
نفهمید پیامبر كجا میخواهد برود .همه لشكر را بسیج كرد و گفت بیرون
برویم .گفتند كجا؟ گفت بعد معلوم خواهد شد .به هیچكس اجازه نداد كه
بفهمد او به سمت مكه میرود .كاری كرد كه تا نزدیك مكه ،قریش هنوز
خبر نداشتند كه پیامبر به مكه میآید!
دشمنان را یكســان نمیدانســت .این از نكات مهم زندگی پیامبر است.
بعضی از دشمنان ،دشــمنانی بودند كه دشمنیشان عمیق بود ،اما پیامبر
اگر میدید خطر عمدهای ندارند ،كاری به كارشان نداشت و نسبت به آنها
آسانگیر بود .بعضی دشمنان هم بودند كه خطر داشتند ،اما پیامبر آنها
را مراقبت میكرد و زیر نظر داشــت؛ مثل عبد اهلل بن ابی .عبداهلل بن ابی،
منافق درج ه یك ،علیه پیامبر توطئه هم میكرد ،لیكن پیامبر فقط او را زیر
نظر داشت ،كاری به كار او نداشت و تا اواخر عمر پیامبر هم بود .اندكی قبل
از وفــات پیامبر ،عبداهلل بن
ابی از دنیا رفــت ،اما پیامبر
تحمــل میكرد .اینها
او را ّ
دشمنانی بودند كه از ناحیه
آنها حكومت ،نظام اسالمی
و جامعــه اســامی مورد
جدی واقع نمیشد.
تهدید ّ
اما پیامبر با دشــمنانی كه
از ناحی ه آنهــا خطر وجود
شدت سختگیر
داشت ،به ّ
بــود .همــان آدم مهربان،
همــان آدم دلرحم ،همان
آدم پرگذشــت و بااغماض،
دســتور داد كــه خائنــان
بنیقریظــه را كه چند صد
نفر میشــدند ،در یك روز
به قتل رساندند و بنینضیر
و بنیقینقاع را بیرون راندند
و خیبر را فتح كردند ،چون اینها دشمنان خطرناكی بودند .پیامبر با آنها
ا ّو ِل ورود به مكه كمال مهربانــی را بهخرج داده بود ،امــا اینها در مقابل
خیانت كردند و از پشت خنجر زدند و توطئه و تهدید كردند .پیامبر عبداهلل
تحمل میكرد؛ قريشــی
تحمل میكرد؛ یهودی داخل مدینه را ّ
بن ابی را ّ
پناهآورنده به او یا بــیآزار را تحمل میكرد .وقتی مكــه را فتح كرد ،چون
دیگر خطری از ناحیه آنها نبود ،حتی امثال ابیسفیان و بعضی از بزرگان
غدار خطرناك غیر قابل اطمینان را
دیگر را نوازش هم كرد ،اما این دشمن ّ
شدت ســركوب كرد .اینها اخالق حكومتی آن بزرگوار است .در مقابل
به ّ
وسوسههای دشمن ،هوشیار؛ در مقابل مؤمنین ،خاكسار؛ در مقابل دستور
خدا ،مطیع محض و عبد بــه معنای واقعی؛ در مقابل مصالح مســلمانان،
بیتاب برای اقدام و انجام .این ،خالصهای از شخصیت آن بزرگوار است.
بیانات در خطبههای نمازجمعه تهران۱۳۷۹/۰۲/23 ،
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كسی كه تاریخ
ورود پیامبر
به مدینه را
بخواند ،آن
جنگهای
قبیلهای ،آن
حمله كردنها،
آن كشاندن
دشمن از
مكه به وسط
بیابانها ،آن
ضربات متوالی،
آن برخورد
با دشمن
عنود ،چنان
تدبیر قوی،
حكمتآمیز و
همهجانبهای در
خالل این تاریخ
مشاهده میكند
كه حیرتآور
است
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راهبرد

افرادی که
برای انجام
کاری مراجعه
میکنند ،از
نظر ایمان در
یک سطح
نیستند ،چه
بسا یک برخورد
سرد و یا یک
بیاعتنایی به
ارباب رجوع
موجب شود که
او از دین زده
شود و اعتقادش
سست شود و
بالعکس

متعادلسازیاخالق
در اخالق طبیعی انسان (انسانی که تربیت نشــده) ناسازگاریها و ناهمواریهایی وجود دارد و وظیفه انســان این است که این ناماليمات را از بین
برده و اخالق خود را به سمت متعادل متوجه سازد ،مث ً
ال صفت دلیری خود را به سوی شجاعت سوق دهد و نگذارد که به صورت ذمیمه ته ّور درآید.
این کار باید با شناسایی صفات ،برنامهریزی ،ممارست و مجاهدت انجامگیرد و تصمیمهای مقطعی و زودگذر نتیجهای ندارد .البته یک عامل وجود
دارد که اگر در انسان پیدا شود انقالب عجیبی در خلقیات انسان پیدا میشود و آن عامل ،کیمیای محبت الهی است که اگر دل انسان به سمت حق
تعالی گرایش پیدا کند ،راه صد ساله را یک شبه میپیماید.
معصوم میفرماید« :خود را به حلم و بردباری عادت دهید ».حلم ،تنها به معنای عصبانینشــدن نیســت ،بلکه به معنای ظرفیت پیداکردن است.
انسان باید در مقابل عواملی که او را به خشم میآورد ،یا او را به غرور میاندازد و یا به فرح و ســرورهای پوچ وامیدارد ،همچون دریایی که رودهای
خروشان با رسیدن به آن آرام میگیرند باشد و همه آنها را در خود هضم نماید.
شرح حدیث جلسه چهل و یکم/از بین بردن ناسازگاریهای اخالقي۱۳۷۸/۱۰/27 ،

تألیف قلوب
«إن أحســن ما
من مواعظ علیعلیه الســامّ :
یألف به الناس قلوب او ّدائهــم ونفوا به الضّ غن
عن قلوب أعدائهم حســن البشــر عند لقائهم
والتفقد فــی غیبتهــم والبشاشــة بهم عند
حضورهم( ».تحف العقول ،حســن بن شعبه
حرانی ،ص  ۲۲۴؛ بحاراالنوار ،عالمه مجلسی،
ج  ۷۵ص)۶۴
خوشرویی و خوشبرخوردی ،ســبب جلب
محبت افــراد و تألیف قلوب اســت .در روایت
وارد شــده که« :التــو ّدد نصــف العقل» این
حدیث برای همه مســئولین در نظام اسالمی
و باالخص روحانیونی که مسئولیتی را در اداره
یا نهادی عهدهدار هستند بســیار قابل توجه
است .زیرا افرادی که برای انجام کاری مراجعه
میکنند ،از نظر ایمان در یک ســطح نیستند،
چه بسا یک برخورد ســرد و یا یک بیاعتنایی
به ارباب رجوع موجب شــود که او از دین زده
شود و اعتقادش سست شود و بالعکس ،اخالق
خوش موجب میشــود که او به دین و اسالم
خوشبین شده و جذب شــود« .المؤمن بشره
فی وجهه و حزنه فی قلبه»
شرح حدیث جلسه سی و نهم/
خوشرویی و خوشبرخوردي،
۱۳۷۸/۱۰/27
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روزنگار

خبروتحلیل

نمایندهمعیار
رنگین تهران
دانشگاه
ِ
او حنجرهاش را وقف کرده بود...
نور خدا در ظلمات زمین
هالل احمر و راهکارهای کاهش تلفات جادهای

یاد

مدرس اولین كسی بود كه تدریس نهجالبالغه را در حوزههای علمیه رسمی
كرد و نخســتین مجتهدی بود كه این كتاب را جزو متون درسی طالب قرار
داد .شــخصیتی چون حاج میرزا آقا علی شیرازی ،اســتاد شهید مطهری و
آیتاهلل العظمی بروجردی ،نهجالبالغه را نزد شهید مدرس آموختند

به مناسبت سالروز
شهادت آیت اهلل مدرس

برگزاری انتخابات مجلس هفتم ،اجازه نداد مــدرس به مجلس راه یابد
و ابتدا مدتی او را خانهنشــین کرد و ســپس در  16مهر  1307دستگیر
و به دامغان ،مشهد و ســپس به خواف تبعید کرد .شهید مدرس  7سال
در خواف توســط مأموران تحت نظر بود و در  22مهر  1316از خواف به
کاشمر منتقل شد .در این زمان رضاخان دستور قتل مدرس را به رئیس
شهربانی کاشمر داد ولی او به این کار تن نداد و در نتیجه این مأموریت به
سه نفر به نامهای جهانسوزی ،متوفیان و خلج واگذار شد .آنها در شب
دهم آذر  1316برابر با  27رمضان  1356قمری ،به سراغ آن عالم ربانی
رفتند و او را به شهادت رساندند و جنازه را مخفیانه به خاک سپردند .قبر
شهید مدرس پس از شــهریور  1320و خروج رضاخان از ایران ،توسط
اهالی محل شناسایی و مشخص گردید.

نماینده معیار

مروری بر زندگی آیتاهلل سیدحسن مدرس

وظیفه شرعی
روزی رضاخان به واســطه فردی برای مدرس صد هزار تومان فرستاد تا
به هر مصرفی که صالح میداند برســاند ،به شرط آنکه به درس و بحث
مدرس چند لحظهای
بپردازد و از دخالت در امور سیاسی خودداری کندّ .
به آن پول نگاه کرد .ســپس فرمود« :به رضاخان بگویید که من وظیفه
شرعی دارم که در امور مسلمین دخالت کنم .اسم آن را سیاست بگذارید
یا چیز دیگر ،هرچه باشد فرق نمیکند .من وظیفه خود را انجام میدهم.
سیاست در اسالم چیز جدای از دین نیست .اسالم مسیحیت نیست که
فقط جنبه تشــریفاتی ،آن هم هفتهای یک روز در کلیســا داشته باشد.
این پولها را هم ببــر ،که اگر اینجا بماند تمامــی آن به مصرف نابودی
رضاخان خواهد رسید».

محمودابراهیمیسعید

آیتاهلل سیدحســن مدرس ،مهمترین و مشــهورترین رجل
سیاسی ایران در عصر مشــروطه و پهلوی اول است .ایشان در
سال  1248ش در اردستان استان اصفهان متولد شد .بر حسب
اسناد تاریخی و نسبنامهای كه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی
تنظیم نموده ،از ســادات طباطبایی زواره است كه نسبش پس
از سی و یك پشــت به حضرت امام حسن مجتبی(ع) میرسد.
پدرش او را در سن شش سالگی برای تعلیم و تربیت نزد جدش
به شهرضا (قمشه) فرستاد .او برای تکمیل تحصیالتش به نجف
رفت و مدت هشت ســال ســاکن آنجا بود و به درجه اجتهاد
رســید .مدرس به هنگام اقامت در نجف ،روزهای پنج شــنبه
و جمعه هر هفته ،به كار میپرداخــت و درآمد آن را در پنج روز
دیگر صرف زندگی خود میكرد .او از شــاگردان مبرز میرزای
شــیرازی نیز بوده است .میرزای شــیرازی درباره سیدحسن
مدرس فتوا داده که «این ســید اوالد رسولاهلل(ص) پاکدامنی
اجدادش را داراســت و در هوش و فراســت گاهــی من را به
تعجب میافکند .در مدتی بســیار کوتاه از تمام همدرسهایش
درگذشته و در منطق ،فقه و اصول سرآمد همه یارانش میباشد
و قوه قضاوت او به حد کمال و نهایت درستکاری و تقوی است».
آیتاهلل مدرس در حدود چهل سالگی با چنین جایگاهی از نجف
به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده کوچک به تدریس علوم
دینی مشغول شد.
حضور در سیاست
ایشــان در جریانات مربوط به نهضت مشــروطه به َسمت سیاست روی
آورد .مرحوم مدرس در اینباره گفته اســت« :بعد از مراجعت از عتبات،
در اصفهان فقط از امــورات اجتماعیه ،مباحثه و تدریــس اختیار کرده
بودم ،تا زمان انقالب استبداد به مشــروطه ،مجبورا ً اوضاع دیگری پیش
آمد ».فعالیت سیاسی ایشــان با عضویت در انجمن ایالتی اصفهان آغاز
شــد و با انتخاب به عنوان یکــی از پنج تن علمای منتخــب ،برای دوره
دوم قانونگذاری مجلس ،در تاریخ  1289شمســی ،چهر ه سیاســی او
شناختهترشــد .مدرس در این مجلس نقش خود را به خوبی ایفا کرد .او
14

در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد ،ولی این
مجلس به علت فشــار خارجی و آغاز جنگ اول جهانی یک سال بیشتر
دوم نیاورد .با امضای قــرارداد  1919وثوقالدوله ،مــدرس به مخالفت
برخاست و با این قرارداد ننگین به شدت مخالفت کرد و اجازه نداد ایران
بین اجانب تقسیم شــود .پس از کودتای رضاخان و ســید ضیاءالدین
طباطبایی در سوم اســفند  ،1299مدرس همراه بســیاری از مبارزان
دستگیر شد و تا پایان عمر کابینه سیاه ســید ضیاءالدین طباطبایی در
قزوین زنداني بود .پس از آزادی ،به نمایندگی مــردم تهران در مجلس
چهارم انتخاب شــد و به عنوان نائب رئیس مجلــس و رهبری اکثریت
مجلس برگزیده شــد .دوره پنجم مجلس در ســال  1302افتتاح شد و
در این دوران پر اهمیت تاریخ مشــروطه که با تغییر سلســله قاجاریه و
روی کار آمدن رضاخان همراه بود ،مدرس رهبــری اقلیت مجلس را بر
عهده داشــت .رضاخان که به دنبال حذف قاجــار و حاکمیت خود بود،
طرح جمهوری را مطرح کرد ،اما وجود مدرس و رفقای او در مجلس که
فراکسیون اقلیت را تشــکیل میدادند ،مانع از به سرانجام رسیدن طرح
جمهوری رضاخانی گردید .یکی از وقایع مهم مجلس پنجم ،اســتیضاح
رضاخان توســط مدرس بود ،اما رضاخان توانســت با فریــب و نیرنگ،
مقدمات تصویب انقراض قاجاریه را فراهم کند و در تاریخ  9آبان 1301
این کار را عملی کرد و خود به پادشــاهی ایران رســید .رضاخان در طی
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آثار علمی
شهید مدرس از آغاز بلوغ خود تا آخرین لحظات شهادت ،درس و بحث و
تدریس را رها نکرد .او درحالی که به عنوان مجتهد طراز اول برای نظارت
بر وضع قوانین در جلسات مجلس شرکت میکرد ،در مدرسه سپهساالر
تهران نیز دو درس خارج ،یکی در فقه و دیگری در اصول ،آموزش میداد
و این کار را تا هنگام بازداشت و تبعید ادامه داد .مدرس ،به عنوان فقیه و
فیلسوف ،معتقد بود که تنها با درس فقه و اصول نمیتوان عالم متعهد و
آگاه به زمان و متخلق به اخالق اســامی تربیت نمود ،لذا در کنار درس
فقه و اصول ،به تدریس تفسیر قرآن مجید و درس اخالق ،بهویژه بر پایه
نهجالبالغه ،میپرداخت.
مدرس عالوه بر علوم اســامی ،با تاریخ غرب نیز آشــنایی داشت و علم
توأم با تقوا را برای انسان مفید میدانســت .از آن شهید رسالهای در فقه
اســتداللی به جای مانده كه اگر صاحبان فن و اهل نظر آن را بررســی
كنند تصدیق میكنند كه در صورت تكمیل ،ایــن كتاب همتراز كتاب
مکاسب شیخ انصاری است.
مدرس اولین كســی بود كه تدریس نهجالبالغه را در حوزههای علمیه
رسمی كرد و نخســتین مجتهدی بود كه این كتاب را جزو متون درسی
طالب قرار داد .شخصیتی چون حاج میرزا آقا علی شیرازی ،استاد شهید
مطهری و آیتاهلل العظمی بروجردی ،نهجالبالغه را نزد شــهید مدرس
آموختند.
مدرس ،مدتها فلســفه تدریس میكرد ،در عرفان مهارت داشت و در

زندان خواف برای عدهای از مأمــوران قلعهای كه در آن به ســر میبرد
مثنوی را تفسیر میكرد.
مدرس از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
امام خمینی(ره) مکرر از مرحوم مدرس به عنــوان نمایندۀ واقعی مردم
و حامی اســتقالل ،امانتدار ملت و مبارزهگر با قلــدران روزگار خود یاد
میکرد و در سخنانش میفرمود« :شما مالحظه کردهاید ،تاریخ مرحوم
ســید خشــکیدۀ الغر (عــرض میکنم با لباس
مدرس را دیدهاید؛ یک
ّ
کرباس) ...یــک همچون آدمی در مقابل آن قلــدری که هرکس آنوقت
را ادراک کرده میداند ،که زمان رضاشاه غیر از زمان محمدرضا شاه بود،
آنوقت یک قلدری بود که شــاید تاریخ ما کم مطلــع بود ،در مجلس در
مقابل او آنطور ایستاد .یکوقت رضاشــاه گفته بود :سید چه از جان من
میخواهی؟ گفته بود :میخواهم که تو نباشــی ،میخواهم تو نباشی».
(صحیفه امام ،جلد  ،61صفحه)254
آیتاهلل مدرس اینگونه تحســین رهبر معظم انقالب را برانگیخته است:
دین رهاییبخش و
اض ِ
فی ِ
«مدرس به عنوان یک روحانی که از چشــمه ّ
انسانسا ِز اســام ســیراب بود ،در انجام تکلیف الهی و شرعی خویش ـ
که مبارزه با ظلم ،فساد و اختناق را ســرلوحه احکام خویش دارد ـ تنها
بودن را بهانه ســکوت قرار نداد و چه بســا که در بســیاری از جریانات
سیاســی کشــور تنها یک فریاد بود که پرده خفقان حاکمه را میدرید و
شــکن مدرس بود  ...مــدرس بهحق ،افتخار
خروش دشمن
آن ،فریاد و
ِ
ِ
جامعه روحانیت ،بهخصوص در قــرن حاضر و نمونهای از مقاومت جامعه
روحانیت در همــه زمانهاســت ....پرچم مبارزهای که شــهید مدرس
برافراشــت ،هیچگاه بر زمین نیفتاد .مبارزه بیامان مدرس علیه هر آنچه
غیرخدایی است هنوز در جامعه ما ادامه دارد ».
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بهرضاخانبگویید
که من وظیفه
شرعی دارم که
درامورمسلمین
دخالت کنم .اسم
آن را سیاست
بگذاریدیاچیز
دیگر،هرچهباشد
فرقنمیکند.
من وظیفه خود را
انجاممیدهم
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بازسازی  16آذر 1332دانشکده فنی دانشگاه تهران
توسط خانم آزاده اخالقی در پروژه
«به روایت یک شاهد عینی»1388 ،

رنگینتهران
دانشگاه
ِ
احسانرضایی

غروب یک روز طوالنی
مرداد ماه  ،1332یک ســال از روزی که مردم به حکم آیتاهلل کاشانی به
خیابانها ریختند و کفن پوشیده در برابر تانکها ایستادند ،فریاد کشیدند
«یا مرگ یا مصدق» ... ،و قوام را مجبور کردند که خط و نشانهایش را پس
بگیرد و شاه را که مجددا ً مصدق را حکم نخستوزیری بدهد ،میگذرد.
در این یک ساله پس از واقعه  30تیر ،خبرهای خوشحالکننده کم نبوده
اســت :صنعت نفت ملی شده ،اســتعمارگر پیر ،انگلیس ،به خفت بیرون
شــده ،آزادی مطبوعات و احزاب فراهم شــده ،نظم و انضباط در ادارات
برقرار شــده ،نفوذ درباریان در امور کمتر و کمتر شــده ،اشرف پهلوی از
کشور اخراج شــده ... ،و همین امروز 25 ،مرداد ،خبر رســیده شاه و ثریا،
با هواپیمای اختصاصی ،از رامســر به مقصد رم پرواز کردند .دکتر فاطمی،
وزیر خارجه ،هم به کلیه سفارتخانههای ایران تلگراف زده است که از این
تاریخ شاه از سلطنت معزول شده و هیچکس نباید از او استقبال کند.
مردم شــاد و راضیاند ،اما آنهایی که بیشــتر میداننــد نگرانند .آنها
میدانند که خانهنشین کردن آیتاهلل کاشــانی نگرانکننده است .آنها
میدانند که ورود هندرسن آمریکایی و زاهدی عیاش به ایران نگرانکننده
اســت ...و باالخره ســه روز بعد 28 ،مرداد ،آنچه که از آن نگران بودند ،آن
حادثه شــوم ـ شــومترین حادثه زندگی ملتی که با حوادث شوم تاریخی
اُخت بودند ـ اتفاق افتاد؛ کودتا.
از همان ابتــدای صبح ،نظامیان بــه همراهی اوبــاش در خیابانها به راه
میافتند و همراه بــا تهدید و ارعــاب ،علیه مصدق شــعار میدهند .به
ادارات دولتی و بانکها حمله میکنند ،شــهربانی ســقوط میکند ،دفتر
روزنامههای «باختر امروز»« ،کشور» و «شــورش» ـ جدیترین حامیان
مصدق ـ به آتش کشیده میشود ،خانه مصدق محاصره میشود ،رادیو به
دست کودتاچیان میافتد و شامگاه ،فرمان نخستوزیری زاهدی خوانده
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میشــود.در تهران و در سرتاســر ایران حکومت نظامی اعالم میشــود.
وزرای دولت ،نماینــدگان مجلس ،اعضای جبهه ملی ،فداییان اســام و
روزنامهنگاران ،گروهگروه دستگیر میشــوند و قیامهای پراکنده مردم به
خون کشیده میشود.
اینکه چند نفر تاب فاجعه نیاوردند و دق کردند را هیچ مورخی ننوشــته
است اما تعداد کشتگان درگیری عشایر قشقایی با نظامیان حکومت کودتا
را چرا؛  18نفر.
مأموریت برای وطنم
دو روز پس از کودتا ،شــاه فــراری از رم برای مردم پیام میفرســتد که:
«سرلشگر زاهدی در ترمیم خرابیها و اصالحات الزم سریعاً اقدام خواهد
کرد ».و وعده میکند« :یک زندگی دموکراســی برای قاطبه ملت فراهم
خواهم کرد ».شاه بالفاصله راهی ایران میشود تا وعدهاش را عملی کند؛
چنانکه در اولین دیدارش ،با سفیر آمریکا مالقات میکند و میگوید« :من
تاج و تختم را از برکت خداوند ،ملتم ،ارتشم و شما دارم ».و در جواب سفیر
که از مصدق و فاطمی میپرسد ،برآشفته فریاد میکشد« :دکتر فاطمی را
اعدام میکنم».
در همین روزها ،زاهدی به اتفاق جماعتی از خبرنگاران و عکاسان به خانه
آیتاهلل کاشانی هجوم میبرد .کنار او مینشیند و تملق میگوید ،یکریز و
مدام .عکاسان عکس میگیرند و فردا روز در جراید چاپ میکنند .اما یک
هفته بعد ،اعالمیهای به امضای ســید ابوالقاسم کاشانی در سرتاسر تهران
و بعد در شهرهای دیگر پخش میشــود« :ای مردم مسلمان ایران! نباید
فرصت بدهیم که باز ،استعمار بســاطش را در این مملکت پهن کند و باز
هم همان سیهروزگاریها تجدید شــود  ...نگذارید  ...خاموش ننشینید ...
اگر دهان مرا هم دوختند شــما از جانب خودتان و از جانب این بنده حقیر
فریاد بکشید».
بازاریان تهران میروند که فریاد بکشند ،اما تظاهراتشان سرکوب میشود،
جمع کثیری به زندان میروند و سقف بازار کلنگ میخورد.
عوامل کودتا یک به یک ،به مشاغل مهم دولتی و ارتشی گماشته میشوند.
دو شبکه وابســته به حزب توده ،کشف و متالشی میشــوند .امام جمعه
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تهران دعا به جان آریامهر را که «مملکت را از شر کمونیستهای بیدین
نجات دادند» فراموش نمیکند.
در روزهای پایانی تابستان سرد  ،32وقتی زاهدی اعالم میکند «مصدق
در دو مورد محاکمه خواهد شد :یکی به خاطر عملیات خالفی که در زمان
نخستوزیری مرتکب شده است و دیگری به اتهام توطئه بر ضد حکومت
قانونی و رژیم مملکت» ،تظاهراتهای پراکنــده مردم به نیروهای دولت
کودتا فرصتــی دوباره میدهد تا به ضرب باتوم و ســر نیــزه ،وعده «یک
زندگی دموکراسی» شاه را به ملت یادآوری کنند.
هشتم مهر ماه ،سخنگوی دولت خبر میدهد« :دولت فعلی مصمم است با
توجه به قانون ملی شدن صنعت نفت و دقت در قوانین موضوعه مملکتی،
به هر وسیله که شده اســت ،نفت ایران را به بازارهای جهانی بفرستد ».و
بیست روز بعد ،آنتونی ایدن ،وزیر خارجه انگلیس ،اینطور جواب میدهد:
«انگلستان بار دیگر دست دوســتی به ســوی ایران دراز میکند و برای
تجدید مناسبات سیاسی ،همه نوع آمادگی دارد».
جبهه ملــی کمکم فعالیتهــای زیرزمینی خود را آغــاز میکند .روابط
ایران و آمریکا به سرعت گسترش مییابد و در  17آبان ،محاکمه جادویی
مصدق آغاز میشــود .ایران ،خاموش ،نگاه میکند .شاه در مقابل مصدق
یکی از بدنامترین جالدهایش را نشانده است؛ تیمسار آزموده .بدنامترین،
روبهروی خوشنامتریــن .آزموده ،رگهای گردن قوی میکند ،چشــم
میدراند و عربده میکشــد و مصــدق پیرانه میخندد و فقــط از دادگاه
اجازه میگیرد تا دفاعیاتش را به خرج خــودش چاپ کند ،به یادگار برای
آیندگان.
اعالمیه تازه آیتاهلل کاشانی چاپ و پخش میشــود .او «به همهچیز این
مملکت» اعتراض دارد .بازار تهران تعطیل میشــود .تظاهرات جز کشته
شدن دو نفر ،مجروح شدن عدهای کثیر و تبعید چند نفر از تجار سرشناس
به جزیره خارک حاصلی ندارد.
سوم آذر ماه ،دنیس رایت ،کاردار سفارت انگلیس ،بیسروصدا وارد تهران
میشــود .اعالم میشــود که ریچارد نیکســون ،معاون رئیسجمهوری
آمریکا ،از طرف آیزنهاور بــه ایران میآید تا آنچه را کــه آیزنهاور «نتایج

پیروزی سیاســی امید بخشــی که در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت
اوضاع و آزادی شده» میخواند ،مشاهده کند.
و باالخره در چهاردهم آذر ،بیانیه مشترک ایران و انگلیس منتشر میشود.
دو دولت ضمن وعده آنکه به زودی ســفیر کبیرهایشــان به کشور دیگر
اعزام شــود ،اعالم میکنند که «در نزدیکترین موقعــی که مورد توافق
طرفین باشد» ،درباره «حل اختالف مربوط به نفت» مذاکره خواهند کرد.
شامگاه ،آیتاهلل کاشــانی که تازه از حبس درآمده ،مصاحبه مطبوعاتی برپا
میکند« :من با قاطعیت اعالم میکنم که ملت شریف ایران هرگز تن به این
ذلت نمیدهند و آن روز که دولت ایران اعالم تجدید رابطه با انگلیس را بکند،
روز عزای ملی است و مردم باید نوار سیاه بر سینههایشان نصب کنند».
رسم مهاننوازی
چهارشنبه  16آذر  ،32دانشگاه تهران ،دانشجویانی که نوار مشکی به بازو
بستهاند و آمدهاند تا مثل روز گذشته تظاهرات به راه بیاندازند ،با محاصره
دانشگاه از ســوی نظامیان روبهرو میشــوند .آنها نمیدانند که شاه به
نیروهایش دستور داده است« :این بیســروپاها را درست و حسابی ادب
کنید» ،اما میفهمند که امروز ،روز دیگری است.
دانشجویان تصمیم میگیرند بهانهای به دست کسی ندهند .با خونسردی
و احتیاط به ســر کالسها میروند .ســربازان ،منتظر بهانه و فرصت ،در
محوطه دانشگاه میگردند .کالسهای ساعت اول تمام میشود .نظامیان
که دیگر تحملشــان تمام شده اســت ،به داخل دانشــکدههای پزشکی،
داروســازی ،علوم و حقوق هجوم میآورند .عده زیادی دستگیر میشوند.
بین بازداشتشــدگان چند استاد هم هســتند که به جای دانشجو مورد
حمله قرار گرفتهاند.
رئیس دانشــگاه ،بیمناک از حوادث وخیمتر ،تعطیلــی کالسها را اعالم
میکند .دانشــجویان نیز میپذیرند و در حال ترک محوطه هســتند که
سربازان به دانشــکده فنی حمله میبرند .دانشجویان به ناچار میگریزند.
ســربازان ـ عربدهکش و جنونزده ـ میزنند ،میکوبند ،میاندازند .بغض
در گلوماندۀ یکی از دانشجویان فریاد میشود« :دست نظامیان از دانشگاه
کوتاه!» هنوز صــدای او خاموش نشــده ،رگبار گلوله باریــدن میگیرد.
دانشجویان یکیک به زمین میافتند .مصطفی بزرگنیا به ضربه سه گلوله
از پا درمیآید .آذر شریعترضوی که زخمی شده بود و ناله میکرد ،دوباره
هدف تیر قرار میگیرد و احمد قندچی که همچنان پابرجا ایستاده بود ،در
گلولهباران دوم میشکند.
نالههای مجروحان ،دل باقی دانشــجویان را میلرزاند ،اما سربازان اجازه
نزدیک شدن به آنها را نمیدهند .این وضعیت تا دو ساعت ادامه دارد.
قندچی هنوز زنده بود؛ او را که سینهاش هدف گلوله قرار گرفته و صورتش
به خاطر ترکیدن لوله شوفاژ سوخته بود به بیمارســتان نظامی میبرند.
مسئوالن بیمارستان از مداوای او خودداری میکنند و او روز بعد مظلومانه
شهید میشود.
سربازان با کشتن سه نفر ،مجروح کردن بیش از صد نفر و دستگیری عده
زیادی از دانشجویان ،فرمان شاه را به خوبی اجرا کرده بودند.
دو روز بعد ،نیکسون به تهران میآید و در دانشگاه تهران ـ که هنوز از خون
دانشجویان رنگین بود ـ دکترای افتخاری حقوق میگیرد .او مهمان عزیز
شــاه بود ،آنقدر عزیز که برایش رسم قربانی کردن را به شدیدترین شکل
ممکن انجام داده بودند .
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دانشجویانتصمیم
میگیرندبهانهایبه
دست کسی ندهند .با
خونسردیواحتیاط
به سر کالسها
میروند.سربازان،
منتظربهانهوفرصت،
درمحوطهدانشگاه
میگردند.کالسهای
ساعت اول تمام
میشود.نظامیان
کهدیگرتحملشان
تمام شده است ،به
داخلدانشکدههای
پزشکی،داروسازی،
علوم و حقوق هجوم
میآورند
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به مناسبت سالروز

شهادت امام حسن عسگری(ع)

نورخدادرظلماتزمین

قطراتی از اقیانوس فضایل و مناقب امام حسن عسکری(ع)
سعیدطاوسیمسرور
دانشجویدکتریتاریخاسالم

در این سرگشتگی و حیرانی دنیای مدرن که
ممکن است هر کسی را گرفتار درد روزمرگی
کند ،روزهایی چون میالد و شــهادت امامان
معصــوم(ع) کارکرد تذکر دارنــد و به همه ما
یادآور میشوند که شــما اهل اینجا نیستید
و مســافرید و بیش از هــر چیز بــه معارف و
معنویات نیاز دارید .میالد و شــهادت هر امام
معصوم(ع) فرصتی دوباره اســت برای پیوند
قلبی بــا آن امام واالمقام یا مســتحکم کردن
این پیوند با شــناخت و معرفت بیشتر نسبت
به آن امام(ع) .اینکه برخــی علما فرمودهاند
در ایام میالد و شــهادت امامان(ع) ،فضایل و
مناقب آن بزرگواران بیان شود به جهت همین
معرفتافزایی است و اینکه معموالً در چنین
روزهایــی وصایــا و نصایح آن امــام (ع) بیان
میشود ازاینروست که امامان(ع) اسوههایی
هستند که باید در مقام عمل ،آنان را سرمشق
قــرار داد چنانکه در قرآن کریــم نیز ایمان و
عمل صالح در کنار هم آمده است.
بر همین اســاس ،نیکوســت که با هم مروری
داشــته باشــیم بر برخی از فضایــل و مناقب
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یازدهمین امام(ع) .البته فضایل امام حســن
عسکری(ع) قابل شــمارش و بیان نیست ،اما
بنا بر برداشــتن چند قطره از اقیانوس است؛
تالش شــده که مطالبی کمتر گفتهشــده از
کتب شیعه و سنی ذکر گردد.
شیخ راشد بن ابراهیم بحرانی (درگذشته 605
ق) از علمای شــیعه ،در کتاب «تعریف احوال
ســادة االنام» درباره امام حسن عسکری(ع)
مینویســد« :آن حضرت جامــع همه مراتب
فضل بود و در علم ،زهد ،کمال عقل ،شجاعت،
کرم و کثرت اعمال صالــح از تمام معاصرانش
برتر بود  ...و نزد همه مردم از دوست و دشمن
بزرگ بود ».امر عجیبی نیســت که یک عالم
شــیعه از امام خود اینگونه یاد کند ،اما حق
چنان اســت که شیخ راشــد بحرانی نوشته و
همگان به بزرگواری امام حســن عسکری(ع)
معترفنــد؛ چنانکــه فضلاهلل بــن روزبهان
خُ نجی اصفهانی (درگذشته  ،)927از علمای
اهل تسنن که به دشمنی با تشیع شهرت دارد،
در کتاب «وسیلة الخادم الی المخدوم در شرح
صلوات بر چهــارده معصوم(ع)» مینویســد:
« ...آن حضــرت امام و مقتدای عالــم بود و ...
برگزیده خدای تعالی بود و وفا به عهد عبادت

حق تعالی میفرمود  ...و آن حضرت ماه شــب
چهارده اســت که درخشــان و تابان است».
شــیخ مؤمن شــبلنجی ،از علمای شافعی در
قرن ســیزدهم نیز در کتاب «نور االبصار فی
مناقــب آل النبی المختار» بــه کثرت مناقب
امام حسن عسکری(ع) اشاره کرده و برخی از
کرامات آن حضرت را نقل کرده است.
گذشــته از اقوال علمای شیعه و سنی ،روایاتی
هــم در فضایل امام عســکری(ع) در دســت
داریم .صلوات بر حجج طاهــره از یادگارهای
امام حسن عسکری(ع) است که شیخ طوسی
آن را در کتاب «مصبــاح المتهجد» نقل کرده
و با وجود اینکه شــیخ عباس قمــی آن را در
مفاتیحالجنان آورده است ،در محافل شیعیان
کمتــر خوانده میشــود .طبق روایت شــیخ
طوسی از ابوالمفضل شیبانی ،یکی از شیعیان
یمنی به نام ابو محمــد عبداهلل بن محمد عابد،
در ســال  255به ســامرا و به خانه امام حسن
عســکری(ع) رفته و از ایشــان میخواهد که
نحوه صلوات فرســتادن بر چهــارده معصوم
(صلــوات اهلل علیهم) را بــه وی آموزش دهد.
او کاغــذ بزرگی به همــراه داشــته و امام(ع)
صلوات بر رسول خدا(ص) ،امیرالمؤمنین(ع)،
حضرت فاطمه زهرا(س) ،حسنین(ع) و دیگر
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امامــان(ع) را به او امال کرده و وی یادداشــت
میکند تــا اینکه نوبــت به صلوات بــر امام
یازدهم(ع) میرسد .ابومحمد یمنی راوی این
روایت میگوید چون حضرت عســكرى(ع) از
ذكر صلوات بر پدرش فارغ شــد و نوبت بر خود
آن جناب رسيد ســاكت ماند .عرض كردم كه
كيفيت صلوات بر باقى را بفرماييد .فرمود« :اگر
نه اين بود كه ذكر اين از معالم دين است وخدا
ما را امر فرمــوده كه به اهلش برســانيم همانا
دوست داشــتم كه ســاكت بمانم ولكن چون
ــم َص ِّل َعلَى
درباره دين اســت بنويس « :اللَّ ُه َّ
الصاد ِِق
ال ْ َح َس ِ
ــن ب ْ ِن َعل ِِّي ب ْ ِن ُم َح َّم ٍد ال ْ َب ِّر ال َّتق ِِّي َّ
ال ْ َوف ِِّي النُّــو ِر ال ْ ُمضِ ي ِء خَ ا ِز ِن ِعلْم َ
ِــك وال ْ ُم َذ ِّك ِر
ِك و َول ِِّي أَ ْم ِر َ
ب ِ َت ْوحِ يد َ
ك وخَ لَ ِ
ين ال ْ ُه َدا ِة
ف أَئ ِ َّم ِة الدِّ ِ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ِين وال ْ ُح َّج ِة َعلى أ ْه ِل الدُّ ن َْيا ف َصل َعل ْيه
الراشِ ــد َ
َّ
يَا َر ِّب أَ ْفضَ َل َما َصلَّ ْي َت َعلَى أَ َح ٍد م ِْن أَ ْصف َِيائ َِك
ك وأَ ْوال ِد ُر ُسل َ
وح َججِ َ
ِين»؛ یعنی
ِك يَا إِلَه ال ْ َعالَم َ
ُ
«خدایا درود فرست بر حسن بن علی بن محمد
نیکوکار باتقوا ،صــادق باوفا ،نور درخشــان،
خزانهدار علمت و تذکردهنــده به توحیدت و
ولی امرت و جانشــین امامان دین ،هدایتگران
راشد و حجت بر اهل دنیا .پس درود فرست بر
او ای پــروردگار ،بهترین درودهایی که بر یکی
از برگزیدگانت و حجتهایت و اوالد رسوالنت

فرستادی ای خدای جهانیان».
برای مدح امام حسن عسکری(ع) چه اوصافی
زیباتر و بهتر از آنچه در ایــن صلوات منقول از
معصوم(ع) ذکر شــده اســت .با وجود این در
زیارتنامههای ایشان که شیخ عباس قمی در
مفاتیحالجنان ذکر کرده نیــز القاب و اوصافی
درباره ایشان آمده که هر یک گویای بخشی از
فضائل و مناقب آن حضرت اســت؛ براي مثال
«نور خدا در ظلمات زمین»« ،امام رستگاران»،
«رکــن مؤمنان»« ،ابــر حکمــت»« ،دریای
موعظه» و  . ...خاتمه کالم اینکه در صلوات بر
آن حضرت که از خود ایشــان نقل شده ،از آن
حضرت به نور درخشــان تعبیر شده و در یکی
از زیارتنامههای ایشــان نیز تعبیر نور خدا در
ظلمات زمین آمده است .شــایان توجه آنکه
ابوالفتــح محمد بن علی کراجکــی ،از علمای
شــیعه در قرن پنجم ،در کتاب «االســتنصار
فی النص علی االئمة االطهار» روایتی جالب از
امام علی(ع) به نقل از رســول خدا(ص) آورده
که در آن از امام حسن عســکری(ع) تعبیر به
«ســراج اهل الجنة» (چراغ اهل بهشت) شده
که حضورش به بهشــت روشنی میدهد .پس
خسارتی بس بزرگ اســت اگر از اماممان که
خورشید مدفون در سامراست غافل شویم .
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جشن آغاز امامت
امامعصر(عج)
روز نهم ربیع االول ،سالروز آغاز امامت منجی عالم
بشریت ،موعود انبیاء ،پایانبخش طومار حاکمیت
طاغــوت و برقرار کننده حکومــت عدل الهی در
سرتاسر زمین اســت .زیرا هشتم ربیعاالول سال
 260ه.ق ،امام حسن عسکری علیه السالم پس از
این که نماز صبح را خواندند ،بر اثر زهری که هشت
روز قبل معتمد به ایشان خورانده بود ،به شهادت
رســیدند و هر گاه امامی به شهادت میرسد تمام
معارف و علوم امــام قبل به امام بعــد منتقل و
امامت و هدایت انسانها به ایشــان میرسد ،از
این رو مناسب است که شــیعیان و منتظران امام
زمان(عج) روز نهم ربیع االول را جشن گرفته و با
حضرتش پیمانی مجدد ببندند.
تجدید عهد و بیعت بــرای جریان امامت امام علیه
السالم چیز جدیدی نیســت و با توجه به این که
امام این عصر امام مهدی علیه الســام هستند و
شیعیان هر لحظه منتظر ظهور ایشان هستند باید
در مناســبتهای مختلف عالوه بر تجدید پیمان
قلبی به دنبال فراگیری وظایف خود در زمان غیبت
باشند.
به پاسداشــت روز نهم ربیــعاالول منتظران و
دلدادگان حضرت میتوانند با برپایی جشن امامت
رسیدن حضرت ،توزیع هدایا بین مردم بهخصوص
جوانها ،برگزاری جلســات معرفتی پیرامون امام
زمان ،ســفر به اماکن زیارتی و به خصوص مسجد
مقدس جمکران ،برگزاری مراســم دعای ندبه در
صبح روز نهم ربیعاالول و یا برگزاری مراسم دعای
عهد و زیارت آل یس در عصر روز نهم ربیع االول،
ارســال پیامک تبریک روز نهم ربیع االول ،نصب
پرچمهای مهدوی ،صدقه دادن جهت ســامتی
حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه ،قربانی کردن
به نیت ســامتی حضرت و توزیع بین فقراء ،هدیه
دادن به کودکان و باز کردن گره از کار شیعیان در
ترویج اهمیت این روز سهیم باشند .
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او میگفت :نه تنها ســالخوردگی هیچ تأثیر منفی در صدای او نداشــته،
بلکه صدایش و طنین آوایش روز به روز رســاتر هم شده و گوهر تجربه نیز
بدان افزوده شده اســت .او همه را مدیون و مرهون دلســپردگی به مرام
حسینبنعلی میدانست

فانی را وداع گفتهاند.
شــادروان رحیم مؤذنزاده اردبیلی که
اذان بی مانند او در دستگاه بیات ترک در
فهرست آثار معنوی ایران به ثبت رسید،
چند سال قبل بر اثر بیماری دعوت حق
را لبیــک گفــت .اذان او از ماندگارترين
نغمههاي مذهبي در مجموعه موسيقي
عبــادي ايرانيان اســت .ايــن اذان ،در
رديفهای موسيقي سنتي ايران ،گوشه
«روح االرواح» و آواز بيــات تــرك و در
دستگاه شور توليد شده است .نخستين
بار اين اذان در سال  1334در اســتوديو يك راديو تلويزيون ملي ايران
اجرا و ضبط شــده اســت .اين اثر ،به دليل صدای گرم ،گیرا و دلنشین
مؤذن و نیز سبک و حالت اجرا ،اشــراف کامل مؤذن بر موسیقی ایرانی،
انتخاب دستگاهها و گوشههای موســیقی ایرانی ،استفاده از تکنیکها و
ملودی موسیقی ایرانی ،مورد توجه واقع شده است.

او حنجرهاش را وقف کرده بود...
فؤادزندی
سعدی میگوید :نام نیکو گر بماند ز آدمی /به کزو ماند سرای
ماندگار .با نگاهی به زندگی برخی افراد ،میتوان بهخوبی معنای
این بیت را درک کرد که هر جا نامی از خانواده مؤذنزاده اردبیلی
به میان میآید ،اذانها و نوحههای مختلفی در گوش آدم میپیچد
که همه را این خانواده به جای گذشتهاند .هر چند به تازگی سلیم
مؤذنزاده اردبیلی ،خواننده نوحه معروف «زینب زینب» هم
درگذشته است ،اما نام مؤذنزادهها فراموش نخواهد شد.

خاندان موذنزاده
زندهیاد ســلیم مؤذنزاده ،یکــی از مداحان ایرانی بــه زبانهای ترکی،
فارســي و عربي بود که در ســال  ۱۳۱۵خورشــیدی در شــهر اردبیل
زاده شــد .او بیشــتر نوحههایی را به زبان ترکی آذربایجانی سروده ،اما
به زبانهای فارســی و عربی نیز تسلط داشــت .پدرش شیخ عبدالکریم
مؤذنزاده اردبیلی ،نخستین مؤذن رادیوی ایران است و برادرش مرحوم
رحیم مؤذنزاده اردبیلی هم از مؤذنان برجسته محسوب میشود.
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ســلیم مؤذنزاده در مراســم ختم حیدر علیاف ،رئیسجمهور پیشین
جمهوری آذربایجان ،برای اجرای نوحه دعوت شده بود .بیش از دو هزار
عنوان نوار کاســت مربوط به برنامههای او به زبانهای ترکی ،فارســی
و عربی موجود اســت که حاصــل مداحیهای روزانه اوســت .زندهیاد
مؤذنزاده ،روزانه  5ســاعت از زمان خود را به نوحهخوانی میپرداخته
است.
از زمانهای گذشــته تاکنون ،افراد زیادی از اردبیل بــه حرفه مؤذنی و
مداحی پرداختهاند ،اما به طور مســلم صدای گیرا در خانواده مؤذنزاده
اردبیلی موروثی بوده و همه فرزندان و نوادگان مرحوم شــیخ فرج ،این
موهبت الهی را از او به یادگار دارند .شیخ فرج ،پدربزرگ سلیم موذنزاده
اردبیلی ،قدیمیترین مؤذنزاده کشور اســت که اطالعات مختصری از
وی موجود است.
شــیخ عبدالکریم ،پدر خانواده ،نخســتین مؤذن در ایران است که نوای
اذان دلنشین او شــهرت جهانی دارد .او در ســال  ۱۲۷۳خورشیدی در
محله «تازه شهر» اردبیل متولد شد و تا ســال  ۱۳۲۱خورشیدی نوای
توحیدیاش از مناره مسجد میرزا علی اکبر این شهر به گوش میرسید.
نعیم ،سلیم ،رحیم ،محمود و داود پنج فرزند او نیز از مداحان اهل بیت و
مؤذنهای مشهور جهان اسالم هستند که با درگذشت سلیم همگی دار
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آنچه از سلیم ماند
ســلیم ،صدای خوب در مداحی را از رشــتههای هنری ظریف توصیف
میکرد که مالحت ،زیر و بــم آهنگ ،ادای کالم و تحریرهای مناســب
الزمه ایــن هنر اســت .او که خود عــاوه بر حفظ روشهــای قدیمی،
ســبکهای جدیدی با اصالت فرهنگی را در نوحهخوانی و مداحی ابداع
کرده ،گفته اســت« :صدای من در برابر صدای پدرم مانند قطرهای است
در مقابل دریا».
مرحوم ســلیم مؤذنزاده اردبیلی ،در یکــی از گفتگوهایش بیان کرده
بود« :رحیم ،مــن و دیگران اگر اذان گفتهایــم و دلهای مردمان مؤمن
را منقلب کردهایم ،به مــدد انفاس پاک
نبوی اســت و توجهات ویژه اهل بیت و
امام حسین(ع).
او میگفــت :نه تنها ســالخوردگی هیچ
تأثیر منفــی در صدای او نداشــته ،بلکه
صدایش و طنین آوایش روز به روز رساتر
هم شــده و گوهر تجربه نیز بدان افزوده
شــده اســت .او همه را مدیون و مرهون
دلســپردگی به مرام حســینبنعلی
میدانست.
مداحــی و نوحهخوانی از نظــر مرحوم
سلیم مؤذنزاده کار هر کســی نبود .از نظر او نوحهخوان باید دورههای
تعلیم را با موفقیت پشــت ســر بگذارد و بــه این نکته توجــه کند که
میخواهد بــرای عزای حســینبنعلی نوحه بگوید ،پــس پاکی نیت و
خلوص عمل ،الزمه موفقیت و ماندگاری است.
آوای زندهیاد ســلیم مؤذنزاده آنقدر از گیرایی معنوی برخوردار است
که بســیاری از هموطنان و حتی مردم کشــورهای دیگر که به شــکل
اتفاقی صدای مداحی و یا اذان او را در جایی شــنیدهاند اعتراف میکنند
که بدون آنکه متوجه معنی و مفهوم اشــعار شــوند و یــا بدانند که او

برنامهای مذهبی اجرا میکند ،ناخواسته
کشــشهای معنــوی این نواهــا آنان را
جذب کرده است.
آنجا که عالیم قاسیم اف ،نابغه موسیقی
و خبــره در صداشناســی جمهــوری
آذربایجــان ،در وصــف صدای اســتاد
میگوید :صدای سلیم آنقدر از جذابیت
خاص معنوی برخوردار اســت که ذهن
آدمی با شنیدن آن به شکل ناخودآگاه به
عالم الهوت متوجه میشود.
زیبایی و گیرایــی منحصربهفرد صدای
اســتاد ســلیم مؤذنزاده ،همانگونه کــه آن مرحوم بارهــا در زمان
زندگانیاش گفتــه ،یک موهبت الهــی و به طور صرف بــرای کمک به
زنده نگهداشتن حماسه بینظیر عاشورا و رســاندن پیام نهضت کربال و
وقف حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) بوده و اســتفاده از آن برای اهداف و
برنامههای دیگر به هیچ عنوان جایز نیست.
از عنفوان جوانی ،چــون آوازه صــدای اعجابانگیز زندهیاد ســلیم به
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس در آن زمان رســید ،سفارشهای
متعددی را از بعضی گردانندگان مجالس خوشــگذرانی مبنی بر قبول
تابعیت آن کشــورها و خوانندگــی در مجالس لهو و لعب با پیشــنهاد
پرداخت مبالغ گزاف دریافت کرد ،که پاسخ استاد به همه آن سودجویان
دنیاپرســت این بود« :پناه میبــرم به خداوند یگانه ،ایــن حنجره وقف
سیدالشهداست و هیهات که از آن در جای دیگر استفاده کنم».
در میان مداحان ،دارندگان صدای خوب فراوانند ،ولی اینکه یک مداح
بتواند از یک حنجره نواهای گوناگون و در عین حال متناسب با موضوع
شعر تولید کند ،یک مورد شــگفتانگیز و آن هم مختص به استاد سلیم
مؤذنزاده اردبیلی است.
از اشــخاص عادی گرفته تا بســیاری از
اساتید فن و موســیقی ،بر اینکه صدای
زندهیاد موذنزاده بینظیر اســت اذعان
دارنــد و میگوینــد فقط ایــن حنجره
استثنایی قادر است که آواهای مختلف و
دلنشــین را تولید کند .توازن زیر و بم در
صدای این استاد به گونهای است که وقتی
تن صدا را از اوج به زیــر و بالعکس از زیر
به اوج باال میکشد ،تناســب آن شنونده
را متحیر میکند .تســلط کامل او بر همه
دستگاهها و نواهای موسیقی ایرانی و عربی و نیز استفاده متناسب از آنها
در اشعار عربی ،فارسی و ترکی از دیگر تبحرات آن استاد فقید بود.
هرچند تمــام آثار صوتــی و تصویری به یادگار مانده از اســتاد ســلیم
مؤذنزاده در نــوع خود بینظیر ،زیبــا ،گیرا و تأثیرگذار هســتند ،ولی
عالقهمندان برای درک اعجاز صوت توحیدی این پیرغالم آستان مبارک
حسین(ع) ،کافیست نوارکاستها و تصاویری از برنامههای آن مرحوم در
مســجد حاجی مجید و گلوبندک اردبیلیهای مقیم مرکز ،در دهه  60و
اوایل دهه  70که در تهران اجرا شدهاند را مالحظه کنند .
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در میان مداحان،
دارندگانصدای
خوبفراوانند،
ولی اینکه یک
مداح بتواند از یک
حنجرهنواهای
گوناگون و در عین
حالمتناسب
با موضوع شعر
تولیدکند،یک
موردشگفتانگیز
و آن هم مختص
بهاستادسلیم
مؤذنزادهاردبیلی
است
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گفتگو
با پروفسور حسین فخیمی ،سازنده مجسمه خیام

جهان به خیام احترام میگذارد
پروفسور حسین فخیمی در طول زندگی
حرفهای خود ،دورههای مختلفی با فراز
و نشیب بسیار پشتسر گذاشته است.
آنطور که خودش میگوید ،بازیهای
کودکیاش با آفرینش اثر از گل و خاک
آغاز شد .پس از گرفتن مدرک کارشناسی
از دانشکده هنرهای تزئینی به اسپانیا
رفت .در دانشکده هنرهای زیبای مادرید
دانشگاه کمپلتکس ،موفق به کسب درجه
پروفسوری طراحی مجسمهسازی شده و
با تقدیرنامه دنخوان آوالوس ،هنرمند و
مجسمهساز مشهور اسپانیایی به سرزمین
مادری خود بازگشته است .اوایل امسال
مجسمه خیام از ساختههای این هنرمند،
راهی سفری دور و دراز شد و در دانشگاه
اوکالهما در آمریکا قرار گرفت تا فرهنگ
غنی ایرانی را که با هنر فخیمی گره
خورده است به نمایش بگذارد.
او خالق تندیس صلح است که اکنون
در مقر سازمان یونسکو قرار دارد .این
تندیس شامل دو قوی سپید است که
یادآور نمادی از صلح و عشق به حضرت
علی(ع) است .مجسمه مادر شهید ،تولد
مادر و فرزند در مرکز گفتگوی تمدنها
و مجسمههای خیام از دیگر آثار این
مجسمهساز ایرانی است .او این روزها در
تدارک ساخت پروژهای با عنوان «شهر
هنر» به عنوان یک طرح ملی است.
مجسمه خیام از ساختههای شماست که
در دانشــگاه اوکالهما نصب شده است.
کمی درباره ساخت آن توضیح دهید.
این مجســمه محصــول  14ســال عبــور از
ناهنجاریهای بســیار کار من روی یک سنگ
است؛ زمان طوالنیای را صرف پیدا کردن سنگ
مناسب برای ساخت آن کردهام و با همه زحمتها
خوشحالمکهکارخوبیازآبدرآمدهاست.
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از میان اینهمه شــخصیت مختلف چرا
سراغ خیام رفتید؟
خیام همه زندگیاش تعالــی ،توجه و مطالعه
بوده است .انســان توانمند و پویندهای است
که اراده پادشــاهان زمان خودش را در اختیار
میگیرد .تقویم جاللی را که هنوز دقیقترین
تقویم دنیاســت ،طراحی میکنــد و کارهای
بزرگی در زمینه ریاضیات انجام میدهد .مث ً
ال
وقتی گالیله میگوید کره زمین گرد اســت و
دور خورشــید میچرخد ،میخواهنــد او را
بســوزانند؛ در حالی که خیام  900سال پیش
ثابت کرده کره زمین گرد است و دور خورشید
میچرخد و این توان و اندیشه ایرانی است که
پایهگذار علوم در جهان بودهاند .اکنون با نصب
پیکره او در اوکالهما سیتی ،مرکز بزرگترین
دانشــگاه آمریکا ،به عنوان پایهگــذار دانش
جهانی موجب احترام جهانیان خواهد شد.
از نظر شما چرا خودمان را باور نداریم؟
ما همهچیز داریــم و تنها چیزی کــه نداریم،
مدیریت است .به خاطر دارم وقتی من به کشور
اسپانیا رفته بودم تا دوره ریختهگری مومی را
ببینم ،دکتر حاکمی در شهداد کرمان ،منطقه
باستانی را کشــف کرد که  3500سال پیش از
میــاد در آن ریختهگری مومی انجام شــده
بود .آن وقت امروز ما در شــرایطی هستیم که
از لباس پوشــیدن تا ابزار و حرف زدن و سایر
کارهایمان شباهتی به ایرانیها ندارد.
فضای شــهرهایمان هم از بیهویتی رنج
میبرد.
جالب اســت بدانید وقتی در فرانسه تصمیم
گرفتند منطقه روســتایی را پاکسازی کرده و
پاریس امروز را در آن بســازند ،سازنده شهر
اولین بخــش هزینههــا را به جادهکشــی و
خیابانکشــی و دومین گزینه را به معماری و
هنرهای زیبا ،بعد ساخت پارکها ،لولهکشی
و دیگر مخارج اختصــاص داد .اکنون پاریس
نماد شــهرهای مدرن دنیاســت و چند سال
پیش هم به عنوان آرامترین شــهر دنیا از نظر

بهمناسبت
روز ایمنی و حمل و نقل و رانندگان

نصب تندیس خیام
نیشابوری در دانشگاه
اوکالهما آمریکا
به مناسبت
 ۱۲آذر ،سالروز درگذشت
َخ ّیام نیشابوری
بصری انتخاب شــد .حاال هــم چرخه زندگی
مردم پاریس از  80میلیون توریســتی که در
سال به این شهر ســفر میکنند ،میگردد و به
دنیا اظهار فضل و توانایــی هم میکنند .چرا؟
چون مدیریت شــهر از ابتدا درســت بوده و از
زمان ناپلئــون تا به حال شــهر تغییر چندانی
نداشــته اســت .آن وقت ما کــه پدرانمان با
امکانــات خیلی کــم شــاهکارهای معماری
را پدیــد آورده بودنــد ،امروز در شــرایطی
هســتیم که با داشــتن پیشــرفتهترین مواد،
ساختمانهایی ســاخته میشــود که به 15
ســال نرســیده ،از نظر همه کلنگی محسوب
میشود .اص ً
ال خانه نیســتند ،النهاند! زیرا خانه
در فرهنگ ایرانیها تعریــف دارد و اینها هیچ
سنخیتی با تعاریف ما ندارند .
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نجات جان انسانها

هالل احمر و راهکارهای کاهش تلفات جادهای
سیدمحمدساداتاخوی

امداد به کوهنوردان ،امداد جادهای ،ارسال کمکهای بشردوستانه،
امداد به مناطق سیلزده ،امداد به زلزلهزدگان و هر آنچه که در آن
بویی از انسانیت و نوعدوستی است ،تنها گوشهای از فعالیتهای
هالل احمر است.
حضور در سختترین شرایط ،مشاهده دردناکترین صحنهها و
انجام مخاطرهآمیزترین مأموریتها نیز ویژگی اقدامات فعاالن
هالل احمر است.

مأموریتهای مختلف و متنوع هالل احمر و مواجهه همیشگی با مردم،
باعث شــده که حضور آنان کمتر حس شــود .چرا که همیشه هستند و
چیزهای همیشگی ،کمتر وجودشان احساس میشود .هالل احمر ایران،
سازمانهای تابعه مختلفی دارد که هر کدام مسئولیت مشخصی دارند.
ســازمان امداد و نجات ،مجتمع دارویی و درمانی هالل احمر ،ســازمان
داوطلبان ،سازمان تدارکات پزشکی ،مرکز پزشکی حج ،سازمان جوانان
هالل احمر و  ،...هر کدام به فراخور موقعیت ،ایفای نقش میکنند.
یکی از جایگاههای مشهود و ملموس ،حضور هالل احمر در جادههاست.

وضعیت جادهای ایران به نحوی اســت که ســاالنه افراد زیادی را به کام
مرگ میکشــاند .آمــار تلفات جــادهای ،هرچند نشــان از کاهش 30
درصدی تلفات در یک دهه گذشــته دارد ،اما هنوز هم باالســت .تلفات
جادهای از سال  72تا  ،84نسبت به سالهای قبل به شدت افزایش یافت
و حدود  28هزار کشته و  280هزار مجروح گزارش شد ،که این افزایش
آمار ناشی از افزایش تعداد ســفر و تعداد خودرو نیز بود .اما طی یک دهه
گذشته ،ساالنه از میزان تلفات جادهای کاسته شده است .در آخرین آمار
اعالمی سال  94نیز شــاهد کاهش  3درصدی تلفات بودیم .هم اکنون
میزان تلفات جاده به حدود  16هزار نفر رسیده است .هرچند که این آمار
نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیســت ،اما با در نظر گرفتن افزایش تعداد
خودرو ،افزایش جمعیت و رکوردهای ساالنه سفر ،آمار امیدوارکنندهای
به نظر میرسد.
هالل احمر با حضور مداوم در جادهها از دو جهت ســهم گستردهای در
این آمار امیدوارکننده دارد .حضور همیشــگی و پررنگ هالل احمر در
جادهها ،موجب امنشدن فضای جادهای میشود .ارائه خدمات مختلف
مانند راهنمای گردشگری ،ارائه خدمات پزشــکی و حتی اسکان شبانه
مسافران ،موجب میشود که رانندگان ســفر ایمنتر ،خدمات بیشتر و
استراحت مناسبتری را تجربه کنند.
ناگفته پیداســت که اصلیترین دلیل وقوع تصادفــات منجر به مرگ و
جرح ،ناشی از خطای انسانی اســت .خوابآلودگی ،انحراف به راست یا
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گزارش
چپ و عدم رعایت قوانین رانندگی ،دلیــل عمده تصادفات در جادههای
ایران اســت .هرچند که نمیتوان از نقاط حادثهخیز ،کیفیت خودرو و ...
چشمپوشی کرد ،اما مشــاهده تصادفات خودروهای ایمن در مسیرهای
بیخطر ،مؤید ســهم باالی خطای انســانی در تصادفات جادهای است.
مسعود رضایی ،نماینده مردم شیراز نیز با تأیید این مسئله ،گفته است:
«آمار تلفات جادهای تا اندازهای زیاد است که قابل مقایسه با کشورهای
دنیا نیســت ،البته عوامل مختلفی در این مســئله دخیل هســتند که
مهمتریــن آن بُعــد فرهنگی موضوع اســت .اگر در فرهنــگ رانندگی
به جامعه القا شــود و راننده احســاس کند خطری در پیش است ،قطعاً
اقدامات پیشگیری را انجام میدهد .البته باید ایــن نکته را هم در نظر
داشت که عدم اســتاندارد بودن جادهها نیز از مشکالتی است که موجب
افزایش تصادفات و تلفات میشود و مسئوالن مربوطه باید در این زمینه
هم اقدام کنند ».دکتر آخوندی ،وزیر راه و شهرســازی نیز در پیامی به
اجالس روانشناسی ترافیک و حملونقل گفته بود که  70تا  80درصد
از کل آمار تلفات جادهای به دلیل عامل انسانی است.
هالل احمر با حضور خود در جادهها میتواند ســهم بسزایی در کاهش
این عوامل انسانی داشته باشد .خدمات داوطلبانه جمعیت هالل احمر ،با
ارائه خدمات متنوع به مسافران ،باعث کاهش خطاهای انسانی میشود.
از ســوی دیگر ،در صورت وقوع تصادف نیز هــال احمر نقش بیبدیلی
در کاهش تلفات جادهای خواهد داشــت .یکــی از مأموریتهای اصلی
جمعیت هالل احمر ،حضور بهموقع در حوادث جادهای اســت .ســاالنه
انرژی بســیاری از جمعیت هــال احمر برای انجام ایــن وظیفه گرفته
میشود .به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر ،در حال حاضر
متوسط رسیدن ســر حادثه  ۸دقیقه اســت که هر چه این زمان کاهش
یابد ،میزان تلفات جادهای نیز کاهش خواهد یافت.
امداد هوایی در سالهای اخیر موجب شده اســت که این کاهش زمان
شدت بیشتری به خود بگیرد .هرچند که بسیاری از استانها هنوز مجهز
به هلیکوپترهای امدادی نشدهاند ،اما روند افزودهشدن هلیکوپترهای
با قابلیت امدادی ،آمبوالنس و آی سی یو هوایی در سالهای اخیر ،سهم
بسزایی در کاهش تلفات داشته اســت .کاهش آمار فوتی و افزایش آمار
مجروحین ،نشانهای از موفقیت هالل احمر در کاهش تلفات جاده است.
جمعیت هالل احمر پس از وقوع حادثه ،باز هم میتواند نقش مؤثری در
کاهش تلفات داشته باشد .یکی از اصول مهم در حوادث ،حضور امدادگر
کاربلد و خبــره بر بالیــن حادثهدیدگان اســت .در کالسهای آموزش
امدادی هالل احمر بارها این نکته گفته شــده است که نخستین درس
امدادرسانی ،دانستن کارهایی اســت که نباید انجام شود .بقراط نیز در
اصول آموزش پزشــکی خود گفته بود که نخستین کار ،نرساندن آسیب
بیشتر به بیمار است .هالل احمر با تربیت نیروهای امدادی خبره و اعزام
بهموقع آنان به حوادث جادهای ،میتواند به کاهش بیشــتر تلفات کمک
کند.
علی قیامت ،مــدرس جمعیت هالل احمر در این بــاره میگوید :دقایق
و ثانیههای اولیه بعد از وقوع حادثه ،برای امدادرســانی بسیاری حیاتی
اســت و بعضاً اقداماتی که در این لحظات انجام میشود ،میتواند جان
حادثهدیدگان را به طــور کامل نجات دهد .این دقایــق را زمان طالیی
مینامند.
24

در بســیاری از حوادث مشــاهده میشــود که افرادی با صدای بیشتر
درخواســت کمک میکنند ،ولی فردی که حادثه بیشــتریدیده آرام
است .به گفته قیامت ،شــاید آن فرد آرام احتیاج بیشتری به کمک دارد.
تشخیص صحیح امدادگر باعث میشود که اولویت تشخیص داده شود؛
چه بسا فرد مجروح دچار بیماری پیشین بوده و به همین علت توان بیان
درخواست امداد ندارد.
نقش دیگر هالل احمر که میتواند منجر به کاهش تلفات جادهای شود،
آموزش عمومی به مردم است .بسیاری از تلفات جادهای در دقایق اولیه
اتفاق میافتد .بسته شــدن راه نفس ،خونریزی بیش از حد و  ...از اولین
اتفاقات در تصادف است .چه بســا اگر مردم عادی آموزش دیده باشند،
بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند و مانع مرگ یک نفر شوند .جمعیت
هالل احمــر میتواند با تســری آموزش بــا ابزارهای امــروزی ،بهویژه
استفاده از شــبکههای اجتماعی و برنامههای تصویری ،تهیه انیمیشن،
موشن گرافیک و  ،...جذابیت بیشتری به آموزشهای خود دهد .جذابیت
بیشتر و اســتفاده از ابزارهای متنوع آموزشــی ،میتواند این آموزش را
نهادینهتر کند.
به هر روی جمعیت هالل احمر نقش بیبدیلی در کاهش تلفات جادهای
دارد .نجات جان انسانها ،بیشک اقدامی بزرگ و ستایششده در دنیا با
اجری اخروی اســت .حتی در متون دینی نیز تأکید شده است که نجات
یک نفر برابر اســت با نجات همه انســانها .این کاری است که هر روزه
هالل احمر انجام میدهد .
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اخبار فرهنگی مذهبی ماه

اپل تیوی :پروژه جدید اپل
در آبان ماه ،شــرکت اپــل از پروژه «اپــل تیوی»
رونمایی کــرد« .تیم کوک» ،مدیــر اجرایی اپل ،در
مراسم رونمایی از اپل تیوی گفت« :این تکنولوژی
شامل بیشــمار اپلیکیشــن اســت و ما اسمش را
تلویزیون گذاشــتهایم .اپل تیوی ،نحوه تماشــای
تلویزیون را برای همیشه عوض خواهد کرد ».گفتنی
اســت اپل تیوی ابزاری اســت که امــکان ضبط و
پخش برنامههای تلویزیونــی را از طریق رایانههای
مکینتاش یا پیسی فراهم میکند .

وضعیت نابسامان آموزش زبان فارسی
«ســید علی موجانی» ،رایــزن فرهنگــی ایران در
آلمــان ،در مصاحبــه با مهر ،بــا انتقــاد از وضعیت
نابســامان آموزش زبان فارســی در خــارج از ایران
گفت« :برنامهریزان ما ،بهویژه در زمینه آموزشــی و
تولید متون باالدستی آموزشی ،هنوز به باور جمعی
در این خصوص نرســیدهاند و قبــول ندارند که باید
در حرکتی ملــی ،با دیگر فارســیزبانان در خارج از
کشور تماس گرفته و دست به تهیه متونی آموزشی
زد که موضوعاتی یکدست و یکســان را به کودکان
فارســیآموز در همه کشــورها و از هر ملیتی ارائه
دهد ».وی با اشــاره به اینکه هیچیک از کشورهای
فارســیزبان در این مســیر اقدامی نکردهاند ،افزود:
«این مســئله خطرناک اســت چون منجر به حضور
موضوعاتی در تکستهای آموزشی فارسی در آینده
میشود که با باورها و سنتهای ما در تعارض خواهد
بود و منجر به نوعی تفرق نامحســوس و جبههبندی
در میان فارسیزبانان خواهد شد ».

سوپراستارهای دوزاری!
«کیومرث پوراحمد» ،کارگردان ســینمای ایران ،با
حضور در برنامه «بی تعارف بــا »...به انتقادهای تند
و تیزی از وضعیت فعلی ســینمای ایران پرداخت و
با اشــاره به اینکه ورود به عرصه سینمای حرفهای
سخت شده است ،گفت« :یک زمانی در دهه شصت،
کارگردان ســاالری بود .ما تصمیــم میگرفتیم چه
بســازیم چه نســازیم ،اما االن تهیهکننده ساالری
اســت .در واقــع تهیهکنندگانی که هم پــول دارند
فیلم تهیهکنند ،هم برای نمایشــش ســینما دارند،
هــم پخشکنندهاند؛ یعنی کســانی که کارشــان
بیزینس اســت و تنها از دریچه پول به همهچیز نگاه
میکنند ،آنها تصمیم میگیرنــد ».وی در ادامه با
حمله به دســتمزدهای کالن برخی بازیگرها افزود:
«سوپراســتارهای دوزاری که دوزار هــم نمیارزند
اما میلیــارد میلیــارد میگیرند یــا پولهای خیلی
کالن میگیرنــد و بیخود و بیجهــت میگیرند یا
بیخود و بیجهت بهشان میدهند! شرمشان باد آن
تهیهکنندگانی که به اینها ایــن پولها را میدهند
واقعاً!» پوراحمد همچنین با اشــاره به شیوع اعتیاد
بازیگران گفت« :شرمش باد بازیگری که سر صحنه
مواد میکشد! خاک بر ســرش کنند! و خاک بر سر
سینمای ما كه به همچین آدم نفرتانگیزی همچنان
کار میدهد با پولهــای کالن ،به خاطر اینکه فالن
جایزه را گرفته .اخالق مهم اســت حیثیت انســانی
مهم است ».

دروغ پراکنی الشرق االوسط درباره اربعین
در حالی که رســانههای عربی وابســته به عربستان
ســعودی تالش ویژهای را برای بایکوت کردن اخبار
راهپیمایی عظیم اربعين در پیــش گرفتند ،روزنامه
الشــرق االوســط در خبری دروغ به نقل از سازمان
بهداشت جهانى ،مدعی شد در طی برگزاری مراسم
اربعین و حضور زائران ایرانی ،بارداریهای ناخواسته
در میان زنان جنوب عراق افزایش یافته و در مراسم
اربعین سال گذشته 169 ،مورد نیز ثبت شده است.
این دروغپراکنی که واکنش رســانههای ایرانی و در
پی آن سازمان بهداشــت جهانی را به دنبال داشت،
باعث شــد تا الشرق االوســط مجبور به عذرخواهی
بابت انتشــار این خبر دروغ شود .الشــرق االوسط
همچنین اعالم کرد کــه خبرنگار خــود را به دلیل
انتشار این خبر کذب اخراج میکند .
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تكذيب اخبار منتشرشده پيرامون كشف
محل باستاني در فاروق
پس از شــايعاتی که پيرامون روســتاي فاروق ،طي
روزهاي گذشــته در فضای مجازی و رسانهای شاهد
بودیم مبنی بر کشف یک محل باستانی مشابه تخت
جمشــید در یک زیرزمین ،روابــط عمومي ميراث
فرهنگي و گردشــگري اســتان فارس ایــن ادعا را
تکذیب کرد.
مصيب اميري با تصريــح اينكه بارهــا اين مطلب
تكذيب شده است ،ارائه توضيحات كارشناسانه را در
جهت تنویر افکار عمومــی و احترام به مردم ضروری
دانست و گفت :اساساً آنچه که در میان عامه مردم به
عنوان گنج از آن نام برده میشــود ،اصطالحی غلط
اســت که عمدتاً توســط قاچاقچیان اموال فرهنگی
مورد استفاده قرار میگیرد.
اميري در خصوص پیشــینه این واژه که احتماالً به
زمان قاجاریه بــر میگردد توضیــح داده که ،در آن
زمان برخی از آثار باســتانی را به عنــوان گنج تپه یا
گنج دره ميناميدند و در واقع هر نقطه باســتانی که
دارای آثار تاریخی و فرهنگی اســت ،بهعنوان گنج از
آن نام میبرند.
او اضافه كرده هــر بنا و اثر تاریخــی ،مجموعهای از
آثار فرهنگی است که پیشــینه و هویت تاریخی هر
قوم و منطقه را نشــان میدهد و حتــی در مجموعه
بزرگی مثل تخت جمشــید با آن عظمت معماری و
پاســارگاد که زمانی به عنوان مرکز دینی و حکومتی
عصر هخامنشیان مورد استفاده قرار گرفته هم ،طبق
تصویری که امروزه از منطقه فاروق در فضای مجازی
نشر و گســترش پیدا کرده ،چنین آثاری به عبارت
عامه ،گنج و به عبارت امروزی ،اموال فرهنگی یافت
نشده است.
بنا به گفته امیری ،وقتــی در مجموعه جهانی تخت
جمشــید ،اشــيایي كه ادعا ميشــود در روستاي
فاروق يافت شده ،كشف نشــده است ،چگونه امكان
يافتن آن در نقطــهاي ديگر وجــود دارد؟ اینجانب
به عنوان یک کارشــناس باستانشناســی شاغل و
کسی که ســالها در دشت مرودشــت بررسیهای
باستانشناســی انجام دادهام ،به طــور قطع و یقین
اعالم میكنم که چنین موضوعي از اســاس غلط و
بیپایه اســت.بنا به گفتــه او ،هماکنون در دشــت
مرودشت حدود  300اثر در فهرست آثار ملی به ثبت
رسیده است که سهم روســتای فاروق  5اثر تاریخی
اســت و با اندكي دقت و تأمل ميتــوان دريافت كه
تمام تصاویر و فیلمهایی که در فضای مجازی نشر و
گسترش يافته و مييابد ،ساختگي است .
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اکران پرحاشیه فیلم محمد(ص) در ترکیه
آغاز اکــرام فیلم «محمــد(ص)» ،ســاخته مجید
مجیدی با دوبله ترکی در ترکیــه ،بار دیگر این فیلم
را به موضوع رســانههای جهان اســام تبدیل کرد.
این فیلــم در حالــی در ترکیه اکران شــد که 400
ســینمای ترکیه آن را بر پردههای خــود به نمایش
گذاشتند و مردم ترکیه استقبال قابل توجهی از این
فیلم نشان دادند؛ به گونهای که رسانههای ترکی در
گزارشی اعالم کردهاند که در سه روز اول نمایش در
این کشــور ،بیش از  ۱۸۳هزار نفر به تماشــای فیلم
مجیــدی رفتند .از ســوی دیگر فیلــم محمد(ص)
از دو ســو مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت؛ برخی از
چهرههای سینمایی ترکیه معتقد بودند که استفاده
از تکنیکهای هالیوودی برای ساخت زندگی پیامبر
اسالم مناسب نیســت .برخی از چهرههای تندروی
مذهبی ترکیه هم مشابه مواضعی که علمای سعودی
درباره فیلم محمد(ص) اتخاذ کرده بودند ،به تحریم
«رم شَ ــنتورک»،
فیلم مجیدی پرداختند؛ چنانچه َ
سردبیر روزنامه دیریلش پُستاســی که به گرایشات
کهنه ناسیونالیستیاش شهرت دارد ،از مردم ترکیه
خواست که از دیدن این فیلم خودداری کنند وگرنه
برای سالیان ســال از این کار پشیمان خواهند شد و
مجبورند که توبه کنند .شنتورک همچنین به مردم
ترکیه هشدار داد که فرزندانشان را به دیدن این فیلم
نبرند ،چرا که باعث تخریب اخالق و اعتقاداتشــان
خواهد شد!
اما مجید مجیدی هم همزمان بــا اکران فیلمش در
ترکیه ،با تأکید بر اینکه بایــد راه را برای اکران این
فیلم باز کرد ،ترکیه را نخســتین آغازگر این جریان
دانســت و از دولت ترکیــه به خاطــر فراهم کردن
شرایط مناسب برای نمایش این فیلم تشکر کرد .وی
همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ساخت
ســریهای بعدی این فیلم اعالم کرد که «سه گانه
بودن این فیلم بیشــتر یک آرزوست که فکر میکنم
تحقق یابد ».
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هزینه  ۱۳۲میلیارد تومانی ایرانیها
برای کلش آو کلنز!
تازهترین گزارشــی که توســط مرکز دایرک درباره
بازی یارانهای «کلش آو کلنز» در آبان ماه منتشــر
شد ،حکایت از این داشت که در سال گذشته نزدیک
به  ۶میلیون نفر ســرگرم این بــازی بودهاند .یکی از
نکات قابل توجه این گزارش که از سوی خبرگزاری
مهر تحلیل شــد ،گردش مالی درونی این بازی بود
که بر اساس آن تخمین زده شــد بازیکنان ایرانی ،تا
پایان سال ۹۴؛ یعنی حدود سهســال پس از عرضه
اولیه بازی ،مجموعاً  ۱۳۲میلیــارد تومان برای این
بازی هزینه کردهاند .بر اساس این تحلیل آماری ،هر
بازیکن ایرانی به طور متوســط  ۷۵۰۰۰تومان برای
این بازی خرج کرده است .

نمایشگاه قرآنهای خطی در آمریکا
در آبان ماه برپایی نمایشــگاه هنر خطاطی و نقاشی
قرآنهای خطی توســط گالــری «ســکلر و فریر»
در آمریکا که اولین نمایشــگاه در نوع خود به شمار
میرفت ،توجه رســانهها را به خود جلــب کرد .این
نمایشگاه شامل حدود  ۶۰نســخه خطی میشد؛ از
دست نوشتهها با خط عربی باستانی روي کاغذهای
پوســتی که تنها چند دهه بعد از وفات پیامبر اسالم
نوشــته شــدهاند ،تا کتابهای قرآن خطی از قرن
 ۱۷میالدی بــا خطاطیهای ســبکهای مدرنتر
که صفحات آن با رنگ و طال تزئین شــده و شاهکار
هنری محسوب میشوند .برخی رسانههای اروپایی
مدعی شــدند آخرین باری که نمایشگاهی با چنین
ســوژه در غرب بر پا شده ،ســال  ۱۹۷۶میالدی در
لندن بوده است .

وقتی فیسبوک ،مرگ مدیر خود را اعالم کرد!
در هفتههای گذشته ،شبکه اجتماعی فیسبوک در
اثر یک اشتباه بزرگ فنی ،مرگ میلیونها کاربر زنده
خود را در پروفایل شــخصی آنان به بستگانشان خبر
داد و از آنان خواســت یاد «دوســت رفته» را گرامی
بدارند .جالب اینجا بود که «مارک زاکربرگ» ،مدیر
فیس بوک ،یکی از این رفتگان بود .پس از این اتفاق،
مسئوالن فیسبوک با اشاره به اینکه اشتباه بزرگ و
وحشــتناکی رخ داده ،از برطرف شدن آن خبر دادند
و اعالم کردند که در ســریعترین زمــان ممکن ،این
اشتباه فنی را برطرف میکنند .گفتنی است صفحه
ویژه بزرگداشــت کاربران که تنها پس از مرگ آنان
مورد استفاده قرار میگیرد ،در سال  ۲۰۱۵راهاندازی
شــد .فیسبوک با این صفحه به اعضای خانوادههای
رفتگان امــکان میدهد کــه در دنیــای مجازی از
وضعیت آنان باخبر شوند و دوســتان و خویشانشان
نیز بتوانند یاد آنها را زنده نگهدارند .عالوه بر امکان
اســتفاده از صفحه بزرگداشــت ،کاربران فیسبوک
همچنین میتوانند درخواست کنند که پس از مرگ
حساب آنها پاک شود .
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استقبال اهالی سینما از «نفس»
فیلم «نفس» ،ســاخته جدید نرگس آبیار ،که چند
هفتهای است در سینماهای ایران بر روی پرده رفته
است ،با اســتقبال خوب اهالی ســینما مواجه شده
است؛ چنانچه رخشان بنی اعتماد ،کارگردان مطرح
سینمای ایران ،پس از تماشای این فیلم دست به قلم
شد و در تمجید از این فیلم نوشــت« :نفس را دوبار
دیدم ،فارغ از منظر نقد ،که منتقد نیستم ،به عنوان
یک بیننده میشــود با فیلم رفت و لحظاتی برگشت
تا نشــانههای از یادرفتــه تاریخ و وقایــع اجتماعی
گذشــتهای نه خیلــی دور را در ســادهترین دقایق
معصومیت دخترانه مزهمزه کــرد و ذهن را پرواز داد
و من این پرواز را دوست میداشتم».
این فیلــم روایت زندگــی چهار کودک بــه نامهای
بهار ،نادر ،کمال و مریم اســت که به همراه پدرشان
غفور و مادربزرگ خود در دهه  ۵۰خورشیدی نفس
میکشند! دنیای این کودکان ،دنیایی پر از رؤیاهای
زیبای کودکانه اســت و قرار اســت رنگ حقیقت به
خود بگیرد .

زنان محجبه در میان اموجیهای جدید
در فهرست جدیدی که سازمان Unicode Emoji
 Subcommitteeاز اموجیهــای جدیــدی که
مــورد تأیید قرار داده اســت ارئه کــرد ،تصویر زنی
محجبه و همچنیــن زنی در حال شــیر دادن توجه
رســانهها را به خود جلب کرد .از دیگر شــکلکهای
تأییدشــده ،پوزخند با چشــمهای وحشی ،صورت
وحشتزده با ســر در حال انفجار ،چند مدل از مواد
غذایی شــامل میکس با ســوپ و بروکلــی ،تصویر
حیوانات جدید ماننــد زرافه و گورخــر و همچنین
تصاویر متعدد دیگر از قبیل زومبی ،پالتو ،ســنگ و
غیره هم یافت میشــوند .روی همرفته  51شکلک
جدید طراحی و تأیید شــده اســت و لیست نهایی
شکلکها اواسط  2017آماده میشود .

ایرانشهریها و فاشیسم قوم فارس
تجمع چند هزار نفری بر ســر مقبره کــوروش ،در
سالگرد والدت کوروش و ســردادن برخی شعارهای
پان ایرانیســتی در هفتم آبان ماه کــه بازتابهای
رســانهای زیــادی یافــت ،انتقــاد برخی اســاتید
دانشگاهی را به دنبال داشــت .یوسف اباذری ،استاد
جامعهشناســی دانشــگاه تهران ،در واکنش به این
شعارها با بیان اینکه شــعارهای ضد عربی برخی و
ابراز نفرت از عرب در این تجمع ،وی را وحشــتزده
کرده است ،بر این نکته دست گذاشت که «فاشیسم
همیشه همینطور مشروع میشود ».وی همچنین
بــه انتقــاد از «ایرانشــهریها»یی پرداخــت که
«فاشیسم قوم فارس را تشویق میکنند ».
توقیف و رفع توقیف اکران «فهرست مقدس »
در حالی کــه اکران جهانی انیمیشــن «فهرســت
مقدس» از بیســتم آبان ماه در بیــروت و با حضور
برخی مقامات لبنانــی آغاز و با اســتقبال لبنانیها
مواجه شــد ،اما تنها یک روز بعــد ،اداره کل امنیت
عمومی لبنان بدون هیچگونه توضیحی از ادامه اکران
عمومی این فیلم ممانعت به عمل آورد .این اتفاق که
اعتراض مقامات ایرانی را به دنبال داشت ،باعث ورود
مجلس وزرای لبنان به ماجرای اکران انیمیشن شد
و چند روز بعد «فهرست مقدس» با تصویب مجلس
وزرای لبنان رفع توقیف شد!
گفتنی اســت فهرســت مقدس که توســط محمد
همدانی و در خانه انیمیشــن اوج ســاخته شــده،
روایتگر یک داســتان تاریخی برگرفته از قرآن است
که ماجرای آن در شهر نجران ،شــهر مرزی کنونی
میان یمن و عربســتان میگذرد و زمــان آن به صد
سال قبل از ظهور دین اسالم باز میگردد .
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 10پیشگویی سیمپسونها که تاکنون محقق
شده است!
پیروزی «دونالــد ترامــپ» در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریــکا ،بار دیگــر نام کارتــون قدیمی
«سیمپســونها» را بر زبــان انداخت ،چــرا که این
کارتون پیشبینی کرده بود کــه فردی به نام ترامپ
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا به پیروزی
میرســد .جالبتر این بود که چهره ترامپ کارتون
سیمپسونها ،شباهت زیادی به دونالد ترامپ دارد.
پس از این اتفاق بود که رسانههای گوناگون به سایر
پیشبینیهایی که مجموعه کارتونی سیمپســونها
کرده و تاکنون محقق شده است توجه کردند و شبکه
بی بی سی فهرستی از ده پیشبینی محققشده این
کارتون ارائه کرد که عبارتنــد از :مصدومیت نیمار و
برتری آلمان ،دستگاه رأیگیری خودکار ،جاسوسی
دستگاه امنیت ملی از مردم آمریکا ،طراحی و تولید
آی پد ،بازداشت یکی از مســئوالن فیفا ،حملۀ یک
پلنگ به دو جادوگر آلمانی ،ارتباط از طریق ســاعت
مچی ،پرچم مخالفان سوری ،رسوایی کشف گوشت
اســب در غذاهای آماده در اروپا و پیروزی ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری .

شبکههای اجتماعی و دردسر اخبار جعلی
بهرغم هشدارهایی که از زمان شكلگیری شبکههای
اجتماعی از سوی برخی اصحاب رسانه درباره صحت
اخبــار منتشرشــده در شــبکههای اجتماعی داده
میشد ،اما شبکههای اجتماعی بزرگی چون گوگل و
فیسبوک چندان به این هشدارها توجه نمیکردند.
انتشار اخبار جعلی گسترده در طی انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در هفتههای گذشــته باعث تغییر
رویکرد این دو شبکه اجتماعی شــد؛ به گونهای که
گوگل و فیسبوک ۲۵ ،آبان اعالم کردند سایتهایی
که اخبار جعلی تولید میکنند دیگــر نمیتوانند از
سرویسهای تبلیغاتی آنها استفاده کنند .گوگل در
توضیح این اقدام خود اعالم کرد که «تبیلغات گوگل
در صفحــات و مطالبی که محتوای نادرســت دارند
ممنوع خواهد شــد ،همانطور که مــا یک محتوای
نادرست را در تبلیغاتمان منتشر نمیکنیم ».
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خبر

افزایش گردشگران ایرانی در روسیه و امکان
لغو روادید
در پی افزایــش قابل توجــه گردشــگرانی ایرانی
که روســیه را بــه عنــوان هدف گردشــگری خود
برمیگزینند ،مقامات این کشور موضوع لغو روادید
میان دوکشــور را در دســتور کار خود قرار دادهاند.
«والنتینا ماتوینکو» ،ســخنگوی شورای فدراسیون
روســیه ،در آبان ماه با اعالم این خبر اعالم کرد که
رایزنیها میان ســرویسهای کنســولی دو کشور
جهت ســهولت اخذ ویزا برای گردشــگران گروهی
ادامه دارد و در ادامه ،امکان لغــو کلی روادید میان
ایران و روســیه نیز وجود خواهد داشت .طبق اعالم
رسانههای روســی ،در حالی که در ســال گذشته
میالدی 35 ،هزار ویزای روســیه برای شــهروندان
ایران صادر شده ،این رقم در سال جاری به  62هزار
ویزا رسیده است .
فیسبوک و سودای حضور در چین
از زمانی که در پی درگیرهای قومی در ســال 2009
میالدی در چین ،مقامات این کشور ،شبکه اجتماعی
فیسبوک را فیلتــر کردند ،مدیران این شــبکه در
حسرت بازگشت به بازار بزرگ چین ماندهاند .از آن
زمان تا به امروز ،مدیــران فیسبوک تالش کردهاند
تا به هر نحوی که شــده به چین بازگردند .بهتازگی
روزنامه نیویورک تایمز در خبری مدعی شــده است
که مدیران فیسبوک ،برای جلــب رضایت مقامات
چینی به ســاخت نرمافزاری برای سانسور محتوا در
این شــبکه اجتماعی تن دادهاند .روزنامه نیویورک
تایمز این خبر را با اســتناد بــه گفتههای چندین
کارمند فعلی و ســابق فیسبوک منتشر کرده که در
گزارش این نشــریه از ذکر نام آنها خودداری شده
اســت .در ادامه گــزارش ،درباره امکانــات نرمافزار
سانســور فیسبوک توضیحاتی داده شده ،از جمله
اینکه با اســتفاده از آن وبســایت ســومی ،امکان
دسترســی و مانیتورینگ پســتها و کلیدواژههای
محبوب در فیسبوک را خواهد داشت .
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باب دیلن :میآیم ،نمیآیم!
پس از بیاعتناییهایی که «بــاب دیلن» در واکنش
به انتخابش به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات 2016
انجام داد ،باالخره بعد از چند روز ســکوت اعالم کرد
جایــزه نوبــل ادبیــات را میپذیرد و بــرای دریافت
آن شــخصاً به اروپا ســفر خواهد کرد .او همچنین در
ســخنانی دوپهلو گفت که خبر اهــدای جایزه نوبل
ادبیات به او ،زبانــش را بند آورده بوده اســت! با این
وجود چندی بعــد ،آکادمی نوبل اعــام کرد که باب
دیلن شــخصاً برای گرفتن جایزه نوبل به اســتکهلم
نخواهد رفــت .ایــن آکادمی افــزود کــه دیلن ،در
نامهای شــخصی اعالم کرده به علت تعهدات از پیش
تعیینشده ،برایش مقدور نیست که در مراسم اهدای
جایزه حضور یابد .در واکنش به ایــن برخورد دیلن با
جایــزه نوبل ،روزنامــه نیویورک تایمــز در مقالهای،
بیتفاوتــی مطلق باب دیلــن به جایزه ادبــی نوبل را
«برخوردی سارتری» دانســت .گفتنی است «ژان پل
سارتر» ،نویسنده نامدار فرانســوی ،در سال  ۱۹۶۴با
رد کردن جایزه ادبی نوبل غوغایی به پا کرد .سارتر در
اطالعیهای توضیح داده بــود که نمیتواند بزرگترین
جایزه عالم ادبیات را قبول کند ،زیــرا عقیده دارد که
ت تأثیر نهادهــای فرهنگی و
یک نویســنده نباید تح 
سیاسی قرار گیرد .

خیز آمازون برای بازار اعراب
در روزهای پایانی آبان ماه ،اخباری از جدیشــدن
تصمیم کمپانی آمازون برای خرید فروشــگاه آنالین
 Souq.comبه قیمت  1میلیارد دالر منتشــر شد.
سایت  souq.comخود را بزرگترین خردهفروش
اینترنتی دنیــای عــرب میداند کــه  1/5میلیون
محصــول در  31دســتهبندی متنــوع را بهصورت
آنالین میفروشــد .در ســال جاری با  275میلیون
دالر سرمایهگذاری جدید ،این سایت عربی توانست
موقعیت خود را در بازار فــروش آنالین خاورمیانه و
شمال آفریقا تثبیت کند .

نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر:

فریاد مظلومان را بشنویم

حجتاالسالم و المسلمین عبدالحسین معزی ،نماینده ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر ،در مراســم بزرگداشــت شصت و نهمین
سالگرد تأسیس ســازمان جوانان هالل احمر ،با اشــاره به اینکه
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر یک سازمان عملیاتی ،علمی
و فرهنگــی به تمام معناســت ،گفت« :بر اســاس اصل بیغرضی
جمعیت هالل احمر ،در نجات انســانها ثروت ،زبان ،قومیت و ...
جایی ندارد و نگاه ما تنها باید انســانی باشد و این چیزی است که
همه شما جوانان باید بیاموزید ».وی با تأکید بر سخن مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه جمعیت هــال احمر ظرفیتهای مادی و
معنوی زیادی دارد ،گفت« :جوانان ما بايد در انجام کار نیک و خیر
از یکدیگر پیشــی بگیرند تا در دنیا به عنوان بهترین و نمونهترین
انسانها معرفی شــوند .فراموش نکنیم که ما در برابر گرسنگان،
بیماران ،مظلومان و جامعه اسالمی مسئول هستیم و بشردوستی
که شــعار ماســت ،یعنی اینکه مظلومان را ببینیم و فریادشان را
بشنویم ».

 48ساعت رکابزدن بیوقفه
برای نجات درختها
یک دوچرخهسوار قصد دارد  48ساعت بیوقفه از
مشــهد تا تهران رکاب بزند و با طرح این چالش،
درختها را نجات دهد.
«ما به درختــان نیازمندیم» عنوان پــروژهای از
ســوی «محمد تاجران» اســت که از ســاعت 9
صبح روز  13آذرماه آغاز شــده است .در شرایطی
که بسیاری از کاربران شــبکههای مجازی درگیر
چالشــی به نام «مانکن» شــدهاند ،او برای خود
چالشی دشوار طراحی کرده تا به وسیله آن بتواند
مبلغی را برای راهانــدازی انجمنی به نفع طبیعت
جمعآوری کند.
او میگوید« :از  10ســال پیش سفر با دوچرخه را
آغاز و به  51کشور دنیا ســفر کردم .من مهندس
مکانیک هســتم اما دغدغههای زیادی دارم .من
بارها به مــدارس مختلف رفته و بــه دانشآموزان
آمــوزش دادهام که چگونه بــه طبیعت عالقهمند
شوند؛ البته این آموزشها با محور «درخت» انجام
میشود.
چالشــی که محمد تاجران برای خودش طراحی
کرده ،رکابزدن از مشهد تا تهران است« :چالش
من این گونه طراحی شــده که از مشهد تا تهران
به مدت  48ساعت رکاب بزنم .این یک چالش دو
روزه است .این چالش برای اولین بار است که اجرا
میشود و واقعا کار راحتی نیست».
محمد تاجــران امید دارد در این  48ســاعتی که
قرار است  1000کیلومتر از مشهد تا تهران رکاب
بزند با حمایتهای مالی مردم از این حرکت بتواند
فعالیتهای انجمن را از ســال آینده در ایران آغاز
کند .
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پیام رئیس سازمان امداد و نجات ،همزمان با سالگرد
درگذشت مرحوم بیژن دفتری؛

آخرین درس استاد

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ،در پیامی همزمان با ســالگرد
درگذشت مرحوم اســتاد بیژن دفتری ،یاد او را گرامی داشت.در بخشی از این پیام
آمده اســت« :جامعه امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر ،هنوز نتوانسته
است سنگینی فراغ مردی را که نقش استاد و پدر را برایش داشت فراموش کند».
مرتضی سلیمی در این پیام تأکید کرده اســت« :سالیانیاست که جامعه امدادگران و
نجاتگران جمعیت هالل احمر هنوز نتوانسته است سنگینی فراغ مردی را که نقش
استاد و پدر را برایش داشــت ،فراموش کند .مردی که واقعيتي ملموس از انسانيت و
مرامي جاري در فرآیند زندگي بود و صد حیف که آنچنان که میبایســت ،نتوانستیم
از تجاربش بهــره بریم.اما یاد و خاطراتش هیــچگاه از ذهن امدادگــران و نجاتگران
فراموش نخواهد شد و خاطره او در بين همه امدادگران و همكاران صدوق ،سختكوش
و بيمدعايش جاویدان خواهد ماند .او با پروازش ،درســی دیگر به ما آموخت؛ او به ما
آموخت که قدر پیشکســوتان امداد را تا زندهاند بدانیم و امید آن دارم که بتوانیم این
آخرین درس استاد را به نحو شایسته فراگیریم ».
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گزارش

حجتاالسالم و المسلمین معزی بر دو
محور اصلی حرکت موسسه
علمی کاربردی هالل تاکید کرد

خردورزی و حکمت

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر روز سه شنبه 16 ،آذرماه و به
مناسبت روز دانشجو با حضور در مؤسسه علمی کاربردی هالل ایران ،در
جمع مدیران ،اساتید و دانشجویان این مجموعه ضمن تبریک این روز،
برخوردار شدن از قدرت فهم و تحلیل علمی ،سیاسی ،اخالقی و تربیتی
را نیاز مبرم دانشجویان و دانشــگاهیان دانست و خاطر نشان کرد :البته
بشــر همواره در کنار این فهم ،به تربیتهای دینــی و اخالقی نیازمند
است که باید مورد توجه مراکز علمی کشور قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت
هالل احمر ،حجتاالسالم و المســلمین عبدالحسین معزی در ادامه به
بررسی  16آذر به نام روز دانشجو و جنبش دانشجویی پرداخت و با مرور
حوادث تاریخی  16آذرماه  ،1332آن را روز استکبارســتیزی و دوری
از گرایشهای ضد دینی و اخالقی دانســت و تصریح کرد :دانشــجویان
با بصیــرت باال همراه بــا حس جوانی و غــرور ملی ،همــواره از ابتدای
شکلگیری انقالب شکوهمند اسالمی ،نقش خطیری در پیشبرد اهداف
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران داشته و خواهند داشت.
نماینده رهبر انقالب در هالل احمر ،در ادامه ضمن ابراز خرســندی از
حضور در جمع صمیمی و ارزشمند دانشــجویی ،علمآموزی و تحقیق،
توجه به توســعه و ترویج مباحث نظری و علمی در کشــور ،احســاس
مســئولیت در برابر آینده میهن و نظام ،صداقت در گفتار ،عمل ،طروات
و آمادگی روحی را از مهمترین ویژگیهای دانشــجوی متدین و انقالبی
برشمرد.
حجتاالسالم و المســلمین معزی ،کســب علم و دانش را اصلیترین
وظیفه یک دانشجو دانست و افزود :البته وجه تمایز تحصیل در مؤسسه
علمی کاربردی هالل احمر با ســایر مراکز علمی کشــور این است که
دانشجویان عالوه بر فراگیری علم ،تقدیم آرامش به مردم ،تسکین آالم
دردمندان و کمک به بشریت در سراسر جهان را نیز فرا گرفته و سرلوحه
کار خود قرار میدهند.
ایشــان در بخش بعدی ســخنان خود ،خردورزی و حکمت را دو محور
30

اصلی حرکت مؤسسه علمی کاربردی هالل احمر دانست و افزود :امروز
با حضور بیش از  20هزار دانشجو در مؤسســه علمی کاربردی هالل در
سراسر کشور و همچنین وجود بیش از  1میلیون عضو جوان در سازمان
جوانان هالل احمر ،ظرفیت بسیار مناســبی برای ترویج معارف علمی و
دینی در این مجموعه به وجود آمده اســت که باید بیش از گذشته به آن
توجه کرد.
در ابتدای این جلســه ،دکتر جمالالدینی معاون آمــوزش ،پژوهش و
فناوری جمعیت هالل احمر نیز با اشــاره به اینکه دانشجویان در طول
سالها نشــان دادهاند که بهترین و قابل اتکاترین نیروهایی هستند که
در فعالیتهای داوطلبانه و خیرخواهانه مشارکت دارند ،افزود :دانشگاه
هر بار نشان داده است که برای تبدیلشدن به یک حزب سیاسی ،بنگاه
کسبوکار و یا حتی محیطی علمی اما بیتفاوت مقاومت میکند.
وی احترام و کرامت انسانی را ســرلوحه فعالیتهای هالل احمر دانست
و افزود :دانشــگاه همواره با این اهداف نهتنها همراه است ،بلکه آن را از
مسئولیتهای خود میداند.
آینــدهای بدون رنــج و تبعیض بــرای جوامع انســانی ،امدادرســانی
جامعهمحور و توأم با حفظ کرامت انســانی نیــز از اهدافی بود که دکتر
جمالالدینی برای مؤسسه علمی کاربردی هالل برشمرد .
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اندیشه

پیامبراخالق

خلق و خوی نبوی
اخالق عظیم
دلباختهساحتمحبوب
اخوت ایمانی

مهمترین ویژگی پیامبر(ص) ،رحمت و مهربانی زایدالوصفی بود که او نسبت به همه
مؤمنان ،بلکه همه انســانها داشــت و حتی وقتی با بیمهری ،تندخویی و خشونت
مخالفانش مواجه میشد ،در نهایت مهربانی و گذشت برخورد میکرد

خلق و خوی نبوی

گمشده امروز جهان اسالم

دکترمصطفیعباسیمقدم
در ایامی که بــه یاد نیکو و نــام زیبای پیامبر
اعظم(ص) معطر اســت ،چه خوب اســت که
خود را در معرض ارزیابی ســیره و سنت نبوی
قرار دهیم .از منظر فردی تا چه حد بر مبنای
اخالق پیامبر(ص) ،که از نظر قرآن نیکوترین
اخالق بوده اســت ،عمل میکنیم و حیات و
رفتار خانوادگیمان تا چه انــدازه پیامبرگونه
است و رفتار و سلوک یکایک ما در اجتماع چه
مقدار مورد رضایت شفیع امت و رسول ختمی
مرتبت و نبی رحمت(ص) است؟
از طرفی به یاد بیاوریم که این پیامبر بزرگوار
32

به عنوان خاتــم انبیــا و ُمهر پایان رســالت
الهی ،خــود را مأمور تکمیل مــکارم و فضائل
ْت ِ ُلتَ ّ ِم َم َم َكا ِر َم
اخالقی میدانســت؛ «إِن َ َّما ب ُ ِعث ُ
الْخْ َل ِق» و مهربانترین مردم و پرتحملترین
انســانها بــود؛ «کان الینهم عریکــة» و در
جامعه دخترکش جاهلی ،دوســتدار و مدافع
دختران بود و در جامعهای کــه حتی جوان و
نوجوان منزلتی نداشــت ،به کودکان ســام
میکرد و بســیاری صفات و رفتارهای دلپذیر
و مهرورزانه دیگر.
آری ،به ارزیابــی فردی و جمعــی برگردیم.
در کنــار ارزیابی انفرادی ،بایســتی به صورت
جمعی خــود را ارزیابــی کنیم .آیــا گروهها،
انجمنهــا ،هیئتها ،قومها ،حزبها و ســایر

جمعیتهای انســانی ما منطبق بر ســیره و
سنتی که رسول خدا(ص) ترسیم کرده عمل
میکننــد؟ آیا روابــط میان آنها بر اســاس
همــکاری عدالتمحــور و احســان و اکرام
اســت؟ «إ ِ َّن َّ
ــان» آیا
اللَ يَ ْأ ُم ُر ب ِال ْ َع ْد ِل َو ْالِ ْح َس ِ
همکاریها بر اساس نیکی و تقواست یا بر پایه
مستمری و گناه «تَ َعا َون ُوا َعلَى ال ْ ِب ِّر َوال َّت ْق َوى َو َل
ان» و . ...
تَ َعا َون ُوا َعلَى ْالِثْ ِم َوال ْ ُع ْد َو ِ
در پاسخ این همه سؤال تکاندهنده ،بد نیست
نگاهی به اطراف و زوایای امت اسالمی و جهان
اسالم بیندازیم؛ از سوریه ،یمن و عراق تا مصر،
ترکیه ،عربستان و  ...که غرق خون و خشونت
و خیانت هســتند به جای آنکه پر از رحمت
و دوستی و اتحاد باشــند .چرا امت اسالمی به
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جای آنکه دستی بر سر یتیمان بکشد و ثروت
خدا و خود را صرف آبــادی جهان کند ،در هر
لحظه و ساعتی آمار یتیمان مسلمان را فزونی
میبخشد و خانههایی را ویران و جمعهایی را
پریشان میکند .واقعاً این پریشانی و انحطاط
از کجاست و چگونه حاصل شده است؟
به نظر میرســد همه این واقعیات ناشــی از
دوری از خلــق و خوی نبوی و ســیره تابناک
محمدی(ص) اســت که به شدت مورد غفلت
و تغافل قرار گرفته اســت و زبانهــای نافذ،
اندیشههای مؤثر و رســانههای اثرگذار جهان
اسالم نیز از یادآوری شایسته و ترویج مناسب
و مکرر آن دریغ میکنند .علما و دانشمندان،
نقــش تاریخی و دینــی خــود را در متعادل
ساختن جوامع و پرهیز از افراط و تفریطهای
بنیانکن ایفا نمیکنند و بیشــتر سر در آخور
عافیتطلبی ،سکوت و دنیاخواهی فرو برده و
مطیع سالطین ستمگر شدهاند .به هر حال آن
خلقیات و رفتارهای فراموششــده چیست؟
چه رفتار و سلوکی در ســیره پیامبر(ص) بود
که ما رهــا کردهایم و بــه روزگار فعلی گرفتار
شــدهایم؟! موارد زیر را میتوان با برجستگی
تمام مطرح کرد:
 .1رحمــت و مهــرورزی :مهمتریــن ویژگی
پیامبر(ص) ،رحمت و مهربانــی زایدالوصفی
بود که او نســبت به همه مؤمنــان ،بلکه همه
انســانها داشــت و حتی وقتی با بیمهری،
تندخویی و خشونت مخالفانش مواجه میشد،
در نهایت مهربانی و گذشت برخورد میکرد .و
این شــرایط را فرصتی برای هدایت و نفوذ در
وجدان مخاطب قرار میداد .آن انســانهای
تندخو ،امــا دارای وجــدان هم بــا مهربانی
گسترده پیامبر(ص) وادار به برخورد منطقی و
دوری از خشونت میشدند .این رحمت همان
وصفی اســت که قرآن ،پیامبــر(ص) را به آن
توصیف فرموده استَ « :و َما أَ ْر َسلْ َن َ
اك إ ِ َّل َر ْح َم ًة
ِين :و ما تو را نفرســتادیم ،مگر رحمتی
لِلْ َعالَم َ
برای همه جهانیان» جلوههای این مهرورزی
و انساندوســتی را در رفتار وی بــا یهودیان
لجــوج و بهانهجو ،مســیحیان منکر حقیقت،
بتپرســتان توطئهگر و منافقان دسیسهساز
بارها و بارهــا در طول تاریخ نــه چندان دراز
نبوت و حکومت ایشان شاهدیم.
 .2مدارا :در ادامة همــان رحمتی که گفتیم،
پیامبر(ص) با مخالفان و بدخواهان در نهایت

مدارا و نرمــی تعامل مینمایــد و هرگز مانند
آنهــا مقابلهبهمثل نمیکند ،بــه طوری که
قرآن به ايشــان میفرمایدَ « :وإِن ََّك ل َ َعلَى خُ ُل ٍق
يم :و تو به راستی بر اخالق عظيم و سترگی
َعظِ ٍ
هســتی ».در نتیجــه بســیاری از مخالفان
سرســخت پیش از آنکه با منطق زبان یا زور
شمشیر پیامبر(ص) و مسلمانان تسلیم شوند،
از درون مقهور عظمت اخالق نبوی شدند.
 .3عفو و گذشــت :پیامبر(ص) بر اســاس آیه
ــت َف ًّظا َغل َ
ــب َلنْفَضُّ وا م ِْن
ِيــظ ال ْ َقلْ ِ
« َول َ ْو ُك ْن َ
ُ
اســ َت ْغف ِْر ل َ ُه ْم :اگر تندخو
و
م
ه
ن
ع
ف
َح ْول َِك َفا ْع
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ
و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده
میشــدند ،پس از آنــان درگذر و برایشــان
آمرزش بخواه» 1از همه خطاها و اشتباهات ریز
و درشت یاران میگذشت و جز در مواردی که
ریشه و قوام حرکت اسالمی را هدف قرار داده
بود ،مدارا و گذشــت مینمود .ابن اسحاق نقل
میکند که روز فتح مکه ،سعد بن عباده چنین
رجز خوانــد« :الیوم ،یــوم الملمحمة» یعنی
امروز ،روز انتقام اســت .پیامبر(ص) ،علی(ع)
را مأمور کرد تا پرچــم را از او بگیرد و فرمود:
«الیوم ،یــوم المرحمة» امــروز ،روز مهربانی
اســت و فرمود :ای قریشــیان تصور میکنید
من با شــما چه رفتاری میکنم؟ گفتند :رفتار
نیکو ،چون تو برادر کریــم و برادرزاده بزرگوار
ما هســتی .فرمود« :اذهبوا أنتم الطلقا :بروید
که همه شــما آزادید 2».و نمونه دیگر درباره
چهار نفری بود که پیامبر خونشان را به جهت
جنایتهای بیشمار مباح دانســته و یکی از
آنها عکرمه بن ابیجهل بود .او پس از فرار به
بیابان ،بازگشت و اسالم و بیعت را انتخاب کرد.
پیامبــر(ص) او را در آغوش گرفــت و فرمود:
سوار مهاجر خوش آمد .مســلمانان گفتند :او
پسر ابوجهل دشمن خدا و رسول(ص) است،
ولی پیامبر(ص) آنــان را منع کــرد و از او در
3
کارهای زکات استفاده کرد.
َ
 .4خوشبینی به مؤمنان :بر اساس آیه «يَا أيُّ َها
ِيــرا م َِن َّ
الظ ِّن إ ِ َّن ب َ ْع َ
ض
الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ْ
اج َتن ُِبوا َكث ً
َّ
ــن إِثْ ٌم :ای مؤمنان از بســیاری از گمانها
الظ ِّ
4
بپرهیزید که برخی از آنها گناهند ».پیامبر
هیــچگاه به آحــاد جامعه ایمانی و دســتهها
و گروههای اجتماعــی نگاه نمیكــرد ،بلکه
آنها را جزئــی از پیکرة واحد امت اســامی
میدانســت و کارها و گفتارهای آنها را حمل
بر صحت و نیت خیر مینمــود به گونهای که
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برخی ظاهربینان این صفت را ناشــی از غفلت
یا زودباوری ايشان میپنداشتند و میگفتند:
« ُه َو أُ ُذ ٌن» خداوند فرمود« :و برخی از ایشــان
پیامبــر(ص) را آزار میدهنــد و میگویند او
گوش اســت (خوشباور و سادهدل است) :بگو
او گوش خوبی اســت براي شــما ».عالوه بر
این به مؤمنان ســفارش میکرد که «ضَ ْع أَ ْم َر
أَخِ َ
يك َعلَى أَ ْح َســ ِنهِ؛ کار برادر دینیات را به
بهترین وجه برداشــت کن تا آنجا که گمان
غالب برای تو پیدا شود».
کافی است برای شــدت نیاز جامعه اسالمی،
بهویژه گروهها و دستههای سیاسی و فرقهای
به این ســفارش پیامبر(ص) توجه کنیم و به
آســیبها و گرفتاریهایی که امــروزه در اثر
بدبینی ،اتهام و افترا گریبانگیر امت اسالمی
شــده اســت و به تکفیر و قتل و کشــتار نیز
میانجامد و با کوچکترین خطــا و خروج از
عقاید یک گروه ،افراد و حتی خانوادههایی در
معرض قتل و خونریزی قرار میگیرند بيشتر
بيانديشيم.
 .5تحمل ،صبر و پرهیز از خشــونت :در برابر
پیامبــر(ص) و دعــوتِ بر حق او ،چه بســیار
ســخنان غیر منطقی و نســبتهای نــاروا و
تهمتهــای دروغین که زده نشــد .از تهمت
شعر و شــاعری تا جنون و جنزدگی ،تا سحر
و جادوگری و پذیرش القائات شیطانی و دیدن
خوابهای پریشــان ،تا تعلیمدیدگی از سوی
دیگران و تا اتهام نقل افســانههای پیشینیان
َ
ِين) ،همگی بخشی از روشهای
ِير الْ َّول َ
(أ َساط ُ
مقابله با سخن و پیام پیامبر(ص) بود در حالی
که او یک سخن آشکار ،دلپسند و فطرتپذیر
داشت و آن توحید و لزوم اتخاذ روش صحیح
و معقول در زندگی عادی و عبــادی و به دور
از گناه و شــرک بود .اما پیامبر(ص) هیچگاه
در برابــر اینهمــه برخــورد غیــر منطقی و
عنادآمیز ،از رفتار نرم ،مهربانانه و دلســوزانه
دور نشــد و به هیچکس تنــدی و ترشرویی
نشــان نداد .قرآن هم اذعــان دارد به اینکه:
«و ما میدانیم که قلب تــو از آنچه اینها می
گویند در تنگناســت 5».و خود پیامبر (ص)
هم فرمودند« :هیــچ پیامبری بــه اندازه من
اذیت نشده است 6».از جمله اذیتهای آشکار،
مزاحمتهای ابولهب و همســرش ،یهودیان
ـ ماننــد آن زن یهــودی که بارها در مســیر
پیامبر(ص) بر ســرش خاکســتر میریخت ـ

پیامبر هیچگاه
به آحاد
جامعه ایمانی
و دستهها
و گروههای
اجتماعی نگاه
نمیكرد ،بلکه
آنها را جزئی
از پیکرة واحد
امت اسالمی
میدانست
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علما و احبار یهود از پیامبر(ص) بسیار پرسشهای عیبجویانه و معاندانه میکردند
و شــبهاتی به منظور خلط حق و باطل ،اما پیامبر با راهنمایی قرآن به طور کامل به
آنها پاسخ می داد

ایذاء مردم طائف ـ زدن و ســنگ به پیشانی
وی ـ ،بهانهجوییهــای یهودیان و منافقان در
مدینه و حتی برخی اذیتهایــی که از ناحیه
نزدیکان پیامبر(ص) به ايشــان ميرســيد را
میتوان نام برد .چه نیکــو فرمود امیرمؤمنان
در وصف پیامبــر(ص)« :و کان الینهم عریکه
و اکرمهم عشــرة؛ و او نرمخوترین مردم و در
معاشــرت بزرگوارترین آنان بود 7».و به قول
هند بن ابی هاله« ،پیامبر(ص) همیشه مردم
را با یکدیگر انس و الفت میبخشید و هیچگاه
8
بین آنان نفرت ایجاد نمیکرد».
 .6پاســخگویی آرام و مهربانانه به پرسشها
و شــبههها :شــبههافکنی و تهمــتزدن به
مصلحان و دلســوزان جوامع ،همواره از سوی
بدخواهان رواج داشته است .بهانه جوییهای
منافقــان و مخالفان پیامبــر(ص) هم بخش
مهمی از تاریخ اسالم را تشــکیل میدهد .اما
پاسخ پیامبر(ص) به این برخوردها ،تهمتها و
شبههافکنیها بسيار درسآموز و عبرتانگیز
اســت .ابــن هشــام در ســیره پیامبر(ص)
مینویسد« :علما و احبار یهود از پیامبر(ص)
بســیار پرســشهای عیبجویانه و معاندانه
میکردند و شــبهاتی به منظــور خلط حق
و باطل ،اما پیامبر با راهنمایــی قرآن به طور
9
کامل به آنها پاسخ می داد».
در جایی از دختر ابوبکر نقل شــده که وقتی
34

ب» فــرود آمد ،أم
ســوره «تَ َّب ْت يَ َدا أَب ِــي ل َ َه ٍ
جمیل ،زن ابولهــب میگفتُ « :م َذ َّممــا اَبَینا
و دی َنه َقلَینــا َو ا َ َمره َع َصینــا؛ ُم َذ َّمم ـ به جای
محمــد ـ را بیاعتنایی کردیــم و با دینش در
افتادیم و فرمانش را نپذیرفتیم ».پیامبر(ص)
پس از آنکه ایــن مطلب را شــنید با آرامش
فرمود« :اینهــا « ُم َذ َّمم» (مذمت شــده) را
ســرزنش میکنند در حالی کــه من محمد
(ستودهشده) هســتم( ».یعنی خطاب آنها
10
شامل من نمیشود).
در کتــاب احتجــاج مرحوم طبرســی نیز از
امام عســکری(ع) نقل شــده که فرمود« :در
پاسخ شــبهه و تهمتهای عبداهلل بن ابی امیه
فخری ،پیامبر(ص) فرمود :اما اینکه گفتی :ما
ورا :تو جز مردی جادوزده
أُ َ
نت إِال َر ُجال َم ْس ُــح ً
نیســتی .چگونه من چنین باشم در حالی که
شما نیک میدانید از حیث قدرت تشخیص و
هوشمندی از شما کمتر نیســتم .آیا از هنگام
تولد تا چهل ســالگی از من عیبی ،لغزشــی،
دروغــی ،خیانتی یا خطایی در ســخن یا نظر
بیجایــی دیدهاید؟» 11و نیز بــا مطالعه کتب
تاریخی ،موارد متعــددی را میتوان یافت که
پیامبر(ص) با برخورد نرم و مهربانانه ،خشونت
و دشــمنی طرف مقابل را به آرامش تبدیل و
زمینه گرایش و تســلیم او را در برابر اســام
فراهم کرده است.

آری! اكنون همــة جامعه و امت اســامی ما
نیازمند یــادآوری و بازگشــت به این ســیره
تابناک و منطق درخشــان اســت که میتواند
جامعه اسالمی را از این نابســامانیها برهاند و
الگوی مبارک و دلپذیری به همه جوامع تشنه
هدایت ،تربیت الهی و تفکر محوری ارائه نماید
و آیات زیر را تحقق بخشد:
ـ « َو َك َذل َِك َج َعلْ َنا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ً
ــطا لِت َُكون ُوا شُ َه َدا َء
اس؛ وعده امت الگو و گواه مردم»
َعلَى ال َّن ِ
اس؛ بهترین امت
ـ « ُك ْنت ُْم خَ ْي َر أُ َّم ٍة أُخْ ِر َج ْت ل ِل َّن ِ
هدایتخواه و دلسوز دیگران»
ان ل َ ُك ْم فِي ِه ْم أُ ْســ َو ٌة َح َس َن ٌة؛ اسوه بودن
ـ «لَق َْد َك َ
پیامبر برای همه انسانها و امتهای خداجو» 
 . 1آل عمران159/
 . 2ابن هشام ،السیرة النبویة ،49 ،ص 26
 . 3شیخ عباس قمی ،سفینة البحار،ج  ،2ص 216
 . 4حجرات12/
 . 5حجر97/
 6و مصطفی عباسی مقدم ،اسوههای قرآنی ،ص 137
 . 7مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،16ص231
 . 8ابن اثیر ،أسد الغابة ،ج  ،1ص 25
 . 9السیرة النبویة ،ج  ،1ص 513
 . 10مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،18ص 176
 . 11طبری ،االحتجاج ،ص 31
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دیدگاه

اخالقعظیم
حضرت رسول(ص) به بشریت حیات ثانی میدهد
دکترغالمرضااعوانی

رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه

حضرت ختمی مرتبــت محمد مصطفی(ص)،
آخرین پیامبر الهی است که طبق آنچه در قرآن
کریم آمده ،برای همه بشریت مبعوث شده است.
بنابراین دین اسالم ،دین جهانی و ُم َصدَّق ادیان
دیگر اســت .اعتقاد به پیامبران ما قبل پیامبر
اسالم(ص) یکی از شرایط ایمان در دین مبین
اسالم به شمار میرود .از طرف دیگر ،قرآن کریم
نیز کتاب جامعی است .در واقع به تعبیر قرآن،
حافظ ،مهیمن و به نوعی ُم َصدَّق همه کتابهای
پیشین الهی و جامع همه وحیهای الهی است.
یک معنای واژه «قرآن» ،خواندن است و معنای
دیگر آن «جمع کردن» است .البته خواندن ،به
معنای جمع کردن معانی کلماتی اســت که در
کتاب آمده است .بنابراین قرآن هم کتاب قرآن
اســت؛ یعنی جامع همه کتب الهی و هم فرقان
یعنی فاصل(جداکننده) بین همه اســت ،البته
حضرت رسول(ص) هم مظهر عدل الهی است.

رحمت و رأفت
در قــرآن مجید آمده اســت « َوأُ
ِــر ُت ِلَ ْعد َِل
م
ْ
ب َ ْي َن ُك ُم»؛ 1یعنــی خداوند به من دســتور داده
که بین شــما عدالت برقرار کنم .همچنین آن
حضرت ،مظهر رحمت و رأفت خداوند اســت؛
یعنی وجود ایشــان در میان امت ،نشانه لطف و
رحمت الهی اســت و خداوند عذاب را به واسطه
وجود ایشان از جامعه بر میدارد که میفرماید:
ان ّ
نــت فِي ِه ْم»؛ 2خداوند
الل ل ُِي َع ِّذب َ ُه ْم َوأَ َ
« َو َما َك َ
هرگز امت را دچار عذاب نمیکند مادامی که تو
در میان آنها باشــی؛ چه در حیات ایشان و چه
بعد از وفات ایشان ،مادامی که امت متمسک به
قرآن و پیرو حضرت رسول (ص) باشند ،خداوند
بر آنها رحمت میآورد و هرگز عذاب را بر آنها
نازلنمیکند.
شاهد ،مبشر و نذیر
خداونــد در قرآن حضــرت رســول(ص) را به
شــاهد معرفی کرده اســت« :يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي إِن َّا
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أَ ْر َسلْ َن َ
ِيرا* َو َداع ًِيا إِلَى
ــرا َو نَذ ً
اك شَ ــاه ًِدا َو ُم َبشِّ ً
َّ
سِ
ِيرا»؛ 3ای پیامبر(ص) ما تو
ن
م
ا
اج
ــر
و
الل ِ بِإِ ْذن ِ ِه َ َ ً ُّ ً
را فرستادیم؛ اوالً بهعنوان شاهد ،ثانیاً بهعنوان
مبشــر و ثالثاً بهعنوان نذیر و داعی به ســوی
خداوند و همه اینها احتیاج به شــهادت دارد.
پیامبر(ص) اوالً شــاهد اســت؛ یعنی شهادت
میدهد به همه انبیا(ع) که مقام بســیار بزرگی
است .در قرآن آمده « َف َك ْي َف إ ِ َذا جِ ْئ َنا مِن ُك ِّل أ َّم ٍة
يدا»؛ 4چگونه
ب ِشَ ِهي ٍد َوجِ ْئ َنا ب َِك َعلَى َهؤُالء شَ ِه ً
اســت که در روز قیامت ما از هر امتی شاهدی
میآوریم( ،شاهد هر امتی ،پیامبر آن امت است)
و تو را شــاهد و گواه میگیریم بر همه امتها.
پیامبر شاهد است؛ یعنی شــهادت میدهد به
صدق همه پیامبران و این مقام بســیار بزرگی
است که به خاطر عظمت پیامبر(ص) به ایشان
داده شــد .همچنین امت آن حضرت اینگونه
هســتند و این وظیفه را دارند .قرآن میفرماید:
« َك َذل َِك َج َعلْ َنا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ً
ــطا ل ِّ َت ُكون ُوا ْ شُ ــ َه َداء
5
الر ُس ُ
يدا»؛
ــول َعلَ ْي ُك ْم شَ ِه ً
َعلَى ال َّن ِ
اس َو يَ ُك َ
ون َّ
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دیدگاه
خداوند ما مسلمانان و امت محمد(ص) را امت
وسط قرار داده اســت (در مرکز دایره قرار داده
است) تا شاهد بر همه مردم باشند و شهادت به
عدل دهند ،همانگونه که پیامبر(ص) بر صدق
شهادت ما شهادت میدهد .بنابراین آن حضرت
و امت ایشان شــاهد همه پیامبران هستند که
مقام بسیار بزرگ و رفیعی است.
همانطور که ذکر شــد ،حضرت رســول(ص)
ِيرا* َو َداع ًِيا إِلَى َّ
الل ِ»
ــرا َونَذ ً
در قرآن به « َو ُم َبشِّ ً
معرفی شده اســت .پیامبر(ص) بشارتدهنده
و بیمدهنده اســت و همه مــردم و امتها را به
سوی خداوند میخواند .همچنین حضرت به « َو
ِيرا» معرفی شدهاند؛ یعنی آن حضرت
سِ َر ً
اجا ُّمن ً
چراغی در میان ظلمت و جهل و تاریکی و غفلت
هســتند .پیامبر(ص) مانند نور است .ایشان به
عنوان نور و ســراج در قرآن معرفی شده است،
مثل آفتابی هستند که بر عالم تابیده و عالم روح
و معنا را نورانی کرده است .مثل آفتابی که عصر
جاهلیت و ظلمت را نورانی کــرد ه و به مردهها
جان داده است.
حیات مادی و حیات معنوی
در وصــف پیامبر(ص) در قرآن آمده اســت که
شــما ایمان بیاورید به این پیامبر ،چون به شما
جان میدهد« .ل َِما يُ ْح ِي ُ
يك ْم» 6.انسان دو حیات
دارد :یکی حیات مادی و دیگری حیات معنوی.
حیات مادی همین حیات زیستی است که انسان
از پدر و مادر به دنیا میآیــد .اما حیات دیگری
وجود دارد که حیات ایمان و هدایت الهی است.
در حکمت اســامی ،حکمایی مانند مالصدرا و
دیگران به این نکته تصریح داشتند و بیان کردند
که حکمت ،تولد ثانی است .هر کسی که حکمت
میآموزد ،تولد ثانی پیدا میکند .ایمان ،حکمت
است .ایمان ،تولد ثانی است و بنابراین به جسم
ملحد جان میدهد و ایــن بزرگترین معجزه
پیامبر(ص) است که مردهها را زنده میکند؛ نه
فقط حیات مادی ،بلکه به انسان حیات معنوی
میدهد و انسانها را به حیات ثانی متولد میکند.
بســیاری از اولیا ،حکما ،عرفا ،بزرگان و مؤمنان
با هدایــت آن حضرت به راه راســت و به صراط
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مستقیم هدایت و الهی شدند؛ یعنی بعد از اینکه
کافر بودند ،وجود الهی پیدا کردند .این امر یکی
از بزرگترین دستاوردهای حضرت رسول(ص)
است.
اخالق الهی
عالوه بر ایــن ویژگیها که آمد ،قــرآن کریم
حضرت رســول(ص) را به داشتن اخالق الهی
بسیار زیبا ســتوده اســتَ « :وإِن ََّك ل َ َعلى خُ ُل ٍق
يم»؛ 7اخالق حضرت رســول(ص) عظمت
َعظِ ٍ
دارد و عظیم اســت .اخالق پیامبر اسالم(ص)
الهی است؛ یعنی متخلق به اخالق الهی و مظهر
اســم اخالق الهی اســت .حضرت رسول(ص)
بهترین اســوه هســتند که مردم باید از ایشان
درس بگیرند .علم آن حضرت بسیار عظیم است
که همه ما باید از ایشان تأســی کنیم و رسول
خدا(ص) را در همه کارها سرمشــق خود قرار
دهیم .در مورد اخالق آن حضرت در روایتی از
طرف همســران آن حضرت آمده است« :كان
خُ ل ُق ُه القــرآن»؛ اخالق حضرت رســول(ص)
همانند قــرآن و متخلق به اخــاق الهی بود.
اخالق در بین مســلمانان جایگاه بسیار رفیعی
دارد ،تا جایی که خــود آن حضرت تأکید دارند
بعثت التمم مكارم االخالق».
که «إني ُ
لوالک لما خلقت االفالک
فعل بدون غایت ،فعل عبث اســت و انجام فعل
عبث از خداوند تبارک و تعالی ســزوار نیست.
اما غایت خلق عالم چیســت؟ چــه غرضی در
خلقت عالم بوده اســت؟ غایت ،نه اینکه برای
خودش بوده باشد ،بلکه یک غایت ذاتی است؛
اینکه خداوند شناخته شــود .خداوند خودش
را میشــناخت ،اما به وســیله غیــر خودش
شــناخته نبود؛ اصــ ً
ا غیری وجود نداشــت.
چنانکه ابن عربی میگوید« :انســان خودش
را میبیند ،امــا دیدن خود در آینــه با دیدن او
توســط دیگران فرق دارد ».خداونــد خود را
میدید و میشــناخت ،اما دیدن او و شناخته
شــدن خودش در مظهر غیر ذات است .هدف
خلقت این بوده که شناخته شــود .در حدیث

قدســی آمده« :كنت كنزا ً مخفياً فاحببت أن
أعــرف ،فخلقت الخلق لكي أعــرف»؛ من گنج
پنهانی بودم ،دوست داشــتم كه شناخته شوم.
بنابراین خلق را آفريدم تا شناخته شوم .بنابراین
معرفت حــق ،خارج از ذات خــودش مراد بوده
اســت .معرفت حق در واقع همان خداشناسی
اســت که غایت دین هم هست .معرفت به حق
در کاملترین وجه در انسان محقق شده است،
حتی در فرشتگان محقق نشده است .قرآن هم
ْت الْجِ َّن
این مطلب را تأیید میکنــدَ « :و َما خَ لَق ُ
ون :و جن و انس را نيافريدم جز
نس إ ِ َّل ل َِي ْع ُب ُد ِ
َو ْالِ َ
8
براى آنكه مرا بپرستند».
طرز عبادت بــه معرفت بســتگی دارد و کمال
عبادت ،معرفت اســت .عبادت بــدون معرفت
ارزشی ندارد و در واقع معرفت و عبادت یک چیز
اســت .بنابراین خداوند عالم را خلق کرد برای
عبودیت ،و کمال عبودیــت در حضرت محمد
رسول اهلل(ص) وجود دارد که میگوییم «عبده و
رسوله» .غایت انسان به طور کلی و انسان کامل به
نحو خاص و کاملترین انسان کامل به نحو اخص،
حضرت محمد رسول اهلل(ص) است که در واقع
غرض و غایت خلق عالم بوده است .بنابراین شاید
مراد از « َو َما أَ ْر َسلْ َن َ
ِين :و تو را
اك إ ِ َّل َر ْح َم ًة لِّلْ َعالَم َ
جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم 9».همین
باشد .حضرت محمد(ص) رحمتی است که اصل
و غایت وجود است و وجود نازنین و مبارکی است
که غایت معرفت بشــری است که به کاملترین
وجهی محقق شده است .
 . 1شوری ،آیه 15
 . 2انفال ،آیه 33
 . 3احزاب ،آیات  45و 46
 . 4نساء ،آیه 41
 . 5بقره ،آیه 143
 . 6انفال ،آیه 24
 . 7قلم ،آه 4
 . 8ذاریات ،آیه 56
 . 9انبیاء ،آیه 107
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ایمان ،حکمت
است .ایمان،
تولد ثانی است
و بنابراین به
جسم ملحد
جان میدهد و
این بزرگترین
معجزه
پیامبر(ص)
است که
مردهها را
زنده میکند؛
نه فقط حیات
مادی ،بلکه به
انسان حیات
معنوی میدهد
و انسانها را
به حیات ثانی
متولد میکند

حيا  ،صفت او
و سخاوت ،طبيعت او بود
پیامبر(ص) در کالم امام صادق(ع)

یداهللمقدسی

رئیس پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه معارج

امام صادق(ع) در نگاهى به شخصيت پیامبر اکرم(ص) در روايت معتبری
چنين فرمود« :خداى مهربان ،محبوبترين پيامبران و گرامىترين آنان
َّ
عبدالل را براى مردمى برگزيد كه جرمهاى سنگين و رفتار
يعنى محمدبن
محمدى كه در حريم ع ّزت تولد يافت و از خاندان كرم
زشــت داشــتند؛ ّ
برخاستَ ،ح َسبش آميخته نبود و نســبش آلوده نگشته بود ،صفاتش بر
دانشمندان ناآشنا نبود ،پيامبران در كتابهايشان به آمدنش بشارت داده
و وصفش را بيان كرده و حكيمــان در اين اوصاف تأمل كــرده بودند .او
پاكيزهاى بىنظير ،هاشمىتبارى بىمانند ،مكى وطنى بىهمطراز بود.
حيا ،صفت او و سخاوت ،طبيعت او بود .بر متانتها و اخالق نبوت سرشته
شده بود و اوصاف رسالت و خويشتندارىهاى آن بر او ُمهر شده بود تا آنگاه
كه تقدير الهى و ابزارهاى آن او را به پايان كارش رسانيد و حكم حتمى الهى
او را به ســرانجامش برد .هر امتى وجودش را به امت بعدى مژده داد و نسل
به نســل هر پدرى او را به ديگرى تحويل داد .اصل و ريشه او از زمان آدم تا
َّ
عبدالل به زنا آميخته نشد و والدت او با نزديكى نامشروع پليد نگشت.
پدرش
تولدش در بهترين خاندان و گرامىترين نواده (بنىهاشــم) و شريفترين

َّ
ّ
عبدالمطلب (پدر پيامبر) بود و
عبداللبن
قبيله ،يعنى فاطمه مخزوميه ،مادر
محفوظترين شكم باردار (آمنهبنتوهب) و امانتدارترين دامن بود.
خدا او را پســنديد و برگزيد و كليدهاى دانش و سرچشمههاى حكمت
به او داد .او را برانگيخت تا رحمت بندگان و بهار جهان باشد و كتابى بر او
فرو فرســتاد كه درباره همه چيز بيانى دارد و نام او قرآن و به زبان عربى و
بىانحراف است ،تا شايد [بندگان او] تقوا پيشه كنند .اين كتاب را عالمانه
توضيح و تفصيل داد[ .در اين كتاب] دين را آشكار ساخت ،واجباتى را الزم
نمود ،حدودى را بــراى مردم تعيين و بيان كرد و امــورى را براى خلقش
كشف و اعالن داشت كه در آن امور راهنمايى به سوى نجات است و آنها
نشانههايى هستند كه به هدايت الهى فرامىخوانند.
رسول خدا رسالتش را تبليغ و مأموريتش را آشكار كرد و بارهاى سنگين
نبوت را كه بــر عهده گرفته بود به مقصد رســانيد و صبورانــه در راه خدا
تالش و جهاد كرد .براى امتش خيرخواهى كرد ،آنان را به نجات فراخواند
و به ياد خدا ترغيب نمود و به هدايتشــان رهنمون شد و اين هدايتگرى
از راه برنامهها و انگيزههايى انجام يافته كه پايههــاى آنها را [خدا] براى
بندگان پىريزى كرد و به منارههايى (امامان دوازدهگانه) مرتبط ســاخت
كه نشانههاى آنها را برافراشــت تا مردم پس از او گمراه نشوند[ .آرى آن
گرامى] با مردم دلسوز و مهربان بود ».
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رهیافت

دلباخته ساحت محبوب

در باب افتخار عبودیت که برای سزاواران آن از هر سلطنتی ارزندهتر است
حجتاالسالم والمسلمین
محمدصالحاحمدوند
در ادامه ســخن از محبت حضرت حق و سير
در تفرجــگاه حضرت دوســت ،در گلســتان
مناجات نهم از مناجاتهاي خمســه عشــر
سيدالساجدين بوديم كه در ادامه ميفرمايد:
«و أهلته ل ِعبادتــك» و او را ســزاوار عبوديت
خويش نمودي.
بندهاي كه او را ســزاوار و شايســته عبوديت
خويش قرار دادي .گرچه در عالم تكوين همه
موجودات بنده خداوندند ،بدانگونه كه خداوند
خود در كتاب كريمش ميفرمايد:
«ان ّ
كل مــن فــي الســموات و األرض اال اتي
ً
الرحمن عبدا» (سوره مريم ،آيه )93
ّ
هيچ موجودي در آسمانها و زمين نيست جز
اينكه بنده خداوند رحمن است.
همه موجــودات آســمانها و زميــن عبد و
فرمانبردار خداوندنــد و در تكوين همه آنها،
عبوديت خالق رحمان نهاده شده است.
در تكوين وجود انســان نيز اين وديعت نهاده
شده اســت ،لكن در عمل بعضي از انسانها از
اختياري كــه خداوند بدانهــا عنايت فرموده
است ،تبحري كرده و طوق عبوديت از خويش
بهدور كنند و سركش و طاغي شوند.
و آناني را كه خداونــد مورد عنايت خويش قرار
دهد و اهليت عبوديت خويــش بدانها ارزاني
دارد و تاج عبوديت خويش بر ســر آنان نهد و
بدين افتخار مفتخر گردند ،كه از هر سلطنتي
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ارزندهتر است.
«به وصل دوست گرت دست ميدهد يكدم
برو كه هر چه مراد است در جهان داري»
(حافظ)
چنانچه امام صادق(ع) از رســول خدا(ص) نقل
كردند كه خداوند فرمود« :يا عبادي الصديقين
الدنيا فان ّكم بها تن ّعمون في
تن ّعموا بعبادتي في ّ
االخره» (اصول كافي ،ج ،2ص )83
اي بندگان راســتين من به عبادت من در دنيا
متنعم شويد و در آخرت از آن بهرهمند گرديد.
هيمت قلبــه ألرادتــك» و دل او را مهياي
«و ّ
ارادت خويش نمودهاي.
و دلباختة خويش نمودهاي ،آنچنــان دل او را
ربودهاي كه جز تو هيچ نشناسد و ديدهاش جز
تونبيند.
«گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است
اسير بند تو از هر دو عالم آزاد است»
و دل دلداده را عالئمي است و نشانههايي كه آثار
محبت از او پيداست.
«ال تخذ عن فللمحب دالئــل ـ و لديه من تحف
الحبيبوسائل»
در ادعاي محبت نميتوان نيرنگ كرد ،زيرا دل
دلداده را نشانههاست.
و تحفههايي درخشان و گرانبها از دست دوست
گرفته است.
بمر بالئه ـ و ســروره في ّ
كل ما هو
مه
«منها تن ّع
ّ
فاعل»
يكي آنكه تلخيهاي بالها كه از ناحيه دوست
است در كام او شيرين و گواراست.

«فحبك راحتي في كل حين
ّ
و ذكرك مونسي في كل حال» (حافظ)
دوستي تو در هر آني آرامشبخش من است و
ياد تو مونس من در هر حال است.
از محبت تلخها شيرين شود.
«فالمنع منه عطي ًة مبذوله ـ و الفقر اكرام و ب ِر
عاجل»
اگــر از نعمتهاي دنيايــي او را منــع كند و
بخشــشهاي دنيايي را به او كم كند ،محبت
اين را عطيه الهي داند و فقر را مكرمت و لطف
ويژه داند.
«دولت فقر خدايا به من ارزاني دار
كاينكرامتسببحشمتوتمكينمناست»
(حافظ)
«و من الدالئل أن تري من عزمهـ طوع الحبيب
و ان الح العاذل»
و از نشــانههاي آن اين اســت كه سر بر خط
فرمان دوســت باشــي و از مالمــت ديگران
نهراسي.
«از تو اي دوست نگسلم پيوند
گر به تيغم برند بند از بند
پند آنان دهند خلق اي كاش
كه ز عشق تو ميدهندم پند»
آنچــه فرمان حضرت او باشــد انجــام دهند
«یخافون ربّهــم مــن فوقهم و يفعلــون ما
يؤمــرون» (ســوره نحــل ،آيــه  )51تنها از
پروردگار خويش حســاب برند و آنچه فرمان
پروردگارشان باشد انجام دهند.
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«يقاتلون في ســبيل اهلل فيقتلون و يقتلون»
(سوره توبه ،آيه )111
در راه خداوند پيكار كنند دشــمنان خداوند را
بكشند و در راه خالق خويش كشته شوند.
متبسماً ـ والقلب فيه من
«و من دالئل أن يري ّ
الحبيببالبل»
و از نشانههاي عاشــق اينكه چهره او خندان
باشد و دل او از فراق محبوب اندوهناك.
«من ز هجر تو دلم خون و لبانم خندان
بين عجب خنده به لب دارم و چشمم گريان
نه عجب دار كه عاشق همهاش بوالعجبي است
دل كند خنده به اميد وصال و به زبان او ناالن»
مشمرا ً ـ فــی خرقتین
«و من الدالئل أن یراه ّ
علی شطوط الساحل»
و از نشانههای او این است که از عشق محبوب
جامۀ کهنه بر خویش پوشیده و آوارۀ کوهها و
در و دشت و صحراست.
		
«آالله کوهسارانم تویی تو
بنفشه جو کنارانم تویی تو
آالله کوهساران هفتهای بی
امید روزگارانم تویی تو» (باباطاهر)

«و من دالئل حزنه و نحیبه ـ جوف الضّ الم فما
له من عاذل»
و از نشــانههای دلباختگیاش دلی دردناک و
نالههای جانسوز او در دل شب است.
چنان دلباخته ساحت محبوب باشد که خواب و
خور او اندک گردد و شبها به خواب نرود و در
نجوا و مناجات حضرت حق باشد.
«چون اویس قرنی که یکی از شیفتگان رسول
خدا(ص) و از اصحــاب امیرالمؤمنین(ع) بود،
شبها را نخفتی .یک شب گفتی این شب رکوع
است و آن شب به رکوع ایستادی تا صبح و یک
شب گفتی که این شب ســجود است و سجده
میرفت تا طلوع صبح( ».محجۀ البیضاء ،ج،8
ص )173
«ربیع ابن خثیم گوید به نزد اویس رفتم دیدم
نماز صبح را خوانده و نشسته مشغول دعاست.
با خود گفتم در گوشهای بنشینم تا از دعا فارغ
شود ،به انتظار نشستم تا ظهر شد و او مشغول
دعا بود .برخاست و نماز ظهر خواند و باز مشغول
تسبیح و تهلیل شد تا نماز عصر .نماز عصر را نیز
خواند و مشــغول به اذکار و اوراد شد تا مغرب و
عشا را به جای آورد و باز مشغول عبادت شد تا
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طلوع صبح .نماز صبح را خواند و نشست به دعا
خواندن که اندکی چشــم او میل به خواب کرد.
دیدم سر برداشت و گفت خدایا به تو پناه میبرم
از چشمی که فراوان خواب کند».
(احیاءالعلوم ،ج ،4ص )350
اویس قــرن ،با اینکــه موفق به دیدار رســول
خدا(ص) نشــد ،ولی دلش از عشق آن حضرت
ماالمال بود ،به گونهای که بــه قول خودش هر
گاه بر عضوی از اعضای رسول خدا(ص) دردی
عارض میشــد ،همــان عضو از اعضــای بدن
اویــس درد میگرفت .با خوشــحالی حضرت
خوشحال و با غمگینی حضرت غمگین میشد،
و بعد از رحلت رسول خدا(ص) از شیفتگان امام
الموحدین امیرالمؤمنین(ع) بود و امام(ع) اسوۀ
حسنه او بود.
الدنیا و زهرتها
و امام (ع) «کان یســتوحش من ّ
و یستأنس بالّیل و وحشــته» آن امام بزرگوار از
زیباییهای دنیا رویگردان بود و با دل شــب و
وحشتهای او مأنوس بود.
«شب با مناجات علی همراه بوده
همدرد غمهای علی در چاه بوده
شب نالههای مرتضی در سینه دارد
از اشک چشمش بر افق آیینه دارد
اسرار شب را از علی باید شنیدن
در خلوت شب چهرۀ محبوب دیدن» (نگارنده)
و شــیعیان و پیروان آن حضرت نیز از این اسوۀ
حسنه الهام گرفته و در راه او قدم نهادهاند« :رهبان
بالّلیل اسد بال ّنهار» (بحار ،ج ،68ص)191
پارسایان شب و شیران روزند.
آن پیشــوای بزرگ ،خــود در ســتایش آنان
میفرماید:
«ا ّما اللّ ُ
ُرآن
تالین ألجزا ِء الق ِ
یل َفصا ّفون اقدا َم ُهم َ
یُ َرتّ ُلون َ ُه تَرتی ً
ِّنون ب ِه أنف َُس ُهم و یَس َتبشِ ر ُون
ال یُ َحز َ
ب ِه َدوا َء دائ ِ ِهم»
و چون شب فرا رسد ،آنان بر پای ایستاده در نماز
خویش به تالوت قرآن پردازند با تأن ّی ،آرامش،
تدبر ،تفکر ،تأمل و اندیشــه ،جــان خویش از
چشمۀ زالل قرآن ســیراب کنند و اشک حزن
از دیدگان جــاری و در بارش بــاران وحی ،دل
شستشو دهند و بیماریهای دل بزدایند.
«در خلوت شب جان عاشق شور دارد
رخسار مردان الهی نور دارد
شب شاهد شب زنده دار اهل راز است
شب صحنه معراج مؤمن در نماز است»
(نگارنده) 

چون اویس
قرنی که یکی
از شیفتگان
رسول خدا(ص)
و از اصحاب
امیرالمؤمنین(ع)
بود ،شبها را
نخفتی .یک شب
گفتی این شب
رکوع است و آن
شب به رکوع
ایستادی تا صبح
و یک شب گفتی
که این شب
سجود است و
سجده میرفت تا
طلوع صبح
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ا

مقاله

خو

یما
تا
نی
دکترفرجاهللمیرعرب
عضوهیئتعلمیپژوهشکدهفرهنگومعارفقرآن
وحدت مسلمین و ایجاد صف واحد در برابر دشمنان کینهتوز اسالم ،از جمله
آرمانهای بلند رجال و شخصیتهای اســامی بوده که بهخصوص بعد از
پیدایی پدیده استعمار و اجرای ت ِز «تفرقه بیانداز و حکومت کن» مورد توجه
قرار گرفته و در مقاطع مختلفی از یک قرن و نیم گذشــته ،اندیشمندان و
مصلحانخیراندیش،ضرورتآنرابهمسلمانانگوشزدکردهاند.
امت اسالمی در جای جای قرآن ،امت واحده نامیده شده است.
در مطالعه جریان وحدتطلبی اسالمی ،مشــاهده میشود که به طور کلی
ایجاد اتحاد اسالمی و تشکل صف واحد اسالمی به دو دلیل و انگیزه صورت
گرفتهاست:
الف)ضرورتسیاسیواجتماعیدربرابرخطراتفزایندهدشمناناسالم
در زمره این اندیشمندان میتوان از سید جمالالدین اسدآبادی نام بردکه از
وحدتمللاسالمیبهعنوانیکنیازسیاسیسخنبهمیانآورد:
«حاال وقت اتفاق اســت ،امروز هیچچیز چارۀ کار را بجز اتفاق نمیکند .آگاه
باشید که روزگار هنوز با شــما کجدارومریز راه میرود و مواسات در فرصت
مینماید و همین برای شما غنیمت بزرگی است .پس در آن تفریط نکنید و
1
فرصت اندک را از دست مدهید که فردا دیگر گریه مرده را زنده نخواهد کرد»
از جمله اندیشمندان و علمای دیگر که در این عرصه فعالیت کردهاند ،میتوان
از آیتاهلل کاشف الغطاء و نیز از شاگردان ســید جمال مانند محمد عبده و
عبدالرحمنکواکبینامبرد.
ب)نیازفکریوفرهنگیمسلمانانوبازگشتبهجامعهمتحدنبوی
اینان تالش کردند تا با از بین بردن شــبهات و پندارهایی که باعث دوری و
فاصله میان پیروان دین حضرت محمد(ص) شده و احیاناً آنان را در مقابل هم
40

قراردادهاست،مسلمانانرابهبرادریاسالمیبرگردانند.
از جمله شــخصیتهای اســامی که در این عرصه فعال بودهاند میتوان از
آیتاهلل العظمی بروجردی ،سید عبدالحسین شــرفالدین و شیخ محمود
شلتوتنامبرد.
وقتی سیره و روش امام خمینی(ره) را در ایجاد وحدت ملل اسالمی مورد دقت
و توجه قرار دهیم ،میبینیم که اساساً ایشان درزمینه وحدت اسالمی بر دو
محورمهماتکاداشتند:
.1آگاهیدادنبهمسلمیننسبتبهدشمنانمشترک.
ایشانمسلمینراموردخطابقراردادهوفرمودند:
«ای مسلمانان جهان ،شما را چه شــده که در صدر اسالم با عده بسیار کم،
قدرتهای عظیم را شکستید و امت بزرگ انســانی را ایجاد نمودید ،اکنون
با قریب یک میلیارد جمعیت و دارا بودن مخــاذن بزرگی که باالترین درجه
است ،در مقابل دشمن اینچنین ضعیف و زبون شدید! آیا میدانید که تمام
بدبختیهای شما در تفرقه و اختالف بین سران کشورهای شما و در نتیجه
2
خودشماست».
 .2ایجاد الفت ،محبت ،صمیمیت ،دوســتی و همکاری در میان مسلمانان و
مذاهباصلیاسالمی.
امام چنان مسلمانان را به هم نزدیک میدانند که آنان را مانند برادران خونی
دانســتهاند« :خدای تبارک و تعالی میفرماید که (المؤمنون اخوه) ،برادرند
اینها .باید به برادری رفتار کرد .چطور شما برادر خودتان را دلتان نمیآید که
3
اذیتکنید،بایدهمینطورباهمرفتارکنید».
امام چاره کار مسلمانان را الفت و وحدت دانسته و در مقاطع مختلف ،مسلمین
رابدانفراخواندهاستومیفرماید:
«اســام آمده تا تمام ملل دنیا را ،عرب را ،عجم را ،ترک را ،فارس را ،همه را
با هم متحد کند و یــک امت بزرگ رابه نام امت اســام در دنیا برقرار کند تا
کسانیکهمیخواهندسلطهایبرایندولتهایاسالمیومراکزاسالمیپیدا
کنند ،به واسطه اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند نتوانند .نقشه
قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در کشــورهای اسالمی این است که این
قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده است و
4
مؤمنان را به نام «اخوه» یاد فرموده است ،از هم جداکنند».
امام خمینی(ره) در راستای همین محور اساسی ،خواستار وحدت بینالمللی
اسالمیبودهوهمهمسلمانانرابداندعوتکردند:
«این اخوت ایمانی که خدای تبارک و تعالی امر به اخوت کرده اســت و عقد
اخوت بین مؤمنین انداخته است ،انحصار به مؤمنین ایران ندارد .انحصار به
مؤمنین یک کشــور ندارد .این عقد اخوت بین تمام مؤمنین دنیاست .تمام
ممالک اسالم باید با هم مثل برادر باشند ...باید این اخوت ایمانی طوری باشد
که یک کشوری با کشور دیگر نظر خالف نداشته باشند .کشورهای اسالمی با
همنظردوستیداشتهباشند5».
 .1سید جمالالدین حسینی ،صدر واثقی ،شرکت سهامی انتشار ،تهران1348،
ص.405
.2پیامامامبهمناسبتبیستوپنجمینسالگرداستقاللالجزایر.58/8/ 8،
 .3صحیفه نور ،ج ،7ص.1358/03/04،492
 .4همان ،ج ،13ص.1359 /10/05 ،443
 .5صحیفه نور ج 13ص.132
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دیدگاه

افراطگرایی و خشونت بهنام دین

هواداران فراواني يافت .اين سخن در مورد عموم
کشــورهاي عربي ديگر که با غليان احساسات
ديني و انسداد سياسي مواجه بودند ،نيز صحيح
بود .انديشــه قطــب ،مجموع جهــان عرب را
درنورديد و به مهمترين عامل اعتراضات سياسي
تبديل شد.

با نگاهی به افقهای جدید همکاری ایران و واتیکان
حجت االسالم دکتر
محمدمسجدجامعی
مجموعهاي از کنشها و واکنشهاي اعتقادي،
سياسي ،تاريخي و اجتماعي ،خواهي نخواهي
منطقه خاورميانه را دوقطبي کرده اســت .در
يک قطب عده زيادي از اهلســنت قرار دارند،
با رهبري عربســتان و تا حدودي ترکيه ،مصر
و قطر ،و در قطب ديگر عموم شــيعيان هستند
و پيروان ســاير اديان و مذاهب؛ از مســيحيان
گرفته تا ايزديها ،صابئين ،علويها و دورزيها.
پشــتوانه منطقهاي اينان در حال حاضر ايران
اســت .اين قطببندي پــس از ورود داعش به
عراق شدت يافت و اگر ياري بههنگام ايران نبود،
اوضاع به شكل ديگري رقم ميخورد .با توجه به
اين موضوع ،ايران و واتيکان ميتوانند همکاري
فعاالنهتري داشته باشــند.آنچه در پي ميآيد،
متن سخنراني استاد مسجدجامعي در دهمين
دور گفتگوي ديني ايران و واتيکان است که در
تاريخ  95/9/2در واتيکان ايراد گرديده است.
چگونگيپيدايشايدئولوژيتکفيري
آنچه امــروزه «افراطگرايي اســامي» ناميده
ميشــود ،پديده پيچيدهاي است که براي فهم
همدالنه آن ميبايد مسائل فراواني مورد بررسي
دقيق قرار گيرد .توصيــف اين جريان به عنوان
«اســامي» مانع از آن بوده که به ابعاد مختلف
اين پديده پرداخته شــود و نيز اينکه نســبت
آن با اسالم چيســت؟ جرياني اسالمي است و
هويتي ديني دارد يا آنکه اســام صرفاً بهانه و
پوششي اســت براي واقعيتي که در عمق خود
غير اسالمي و بلکه ضد اسالمي است؟
مطمئناً اين جريان با شــکل ،ويژگيها و دامنه
نفو ذ کنونــياش نميتوانســت در جهاني غير
«جهاني شده» به صحنه آيد .اين سخن در مورد
تمامي عناصر قوامدهندهاين جريان نيز صحيح
است و اين بدين معناســت که مجموعهاي از
عوامل تاريخي ،اجتماعي ،سياسي و همچنين

42

فرهنگــي و دينــي در پديــد آوردن آن نقش
داشتهاند و مهم اين اســت که اين عوامل صرفاً
داخلي و در چارچوب جهان مســلمان نيست،
بعضاً به خارج از قلمرو آنها مربوط ميشــود.
از مسئله «جهاني شــدن» گرفته تا گسترش
ارتباطهاي ديجيتالي و تا دخالتهاي آشکار و
پنهان قدرتهاي بزرگ کنوني.
بدون توجه به نقش بســيار مؤثر و پررنگ اين
قدرتهــا در دوران اســتعمار ،از جنــگ دوم
جهاني به بعد به داليل راهبــردي ،رقابت بين
قدرتهاي بزرگ و نيز مســئله نفت و جريان
مطمئن و مداوم آن ،نقش آنان در شکلدهي به
تحوالت خاورميانه بيبديل بوده است .احتماالً
در هيچ نقطهديگري در مجموع جهان ســوم،
اين دخالت تا بدين حد تأثيرگذار نبوده اســت.
اين ســخن در مورد «افراطگرايي» کنوني هم
صحيح اســت .صرف نظر از سوابق تاريخي ،در
دوران جديد قدرتهاي نامبرده براي مقابله با
کمونيسم و رقباي ديگر ،از جريانهاي مختلف
افراطي حمايت کردند و بعضــاً آن را به وجود
آورده و باالنيدند .از «افغــان العرب» گرفته تا
طالبان و تروريستهاي سر برآورده پس از بهار
عربي .هنگامي که وزير خارجه سابق فرانسه ـ
لــوران فابيوس ـ ميگفت دو نــوع «جهادي»
وجود دارد« :جهادي خــوب» و «جهادي بد»،
بدين معنا بود که مــا در کنار نــوع خوب آن
هستيم و به واقع چنين هم بود.
البته قابل انکار نيست كه عوامل داخلي فراواني
هم در اين ميان سهمي بزرگ داشتهاند كه ذي ً
ال
به يکي از مهمترين عوامل که چگونگي پيدايش
«ايدئولوژي تکفيري» و سير تحولي آن باشد ،به
اجمالميپردازيم.
مرامتکفيري
 -1ايدئولــوژي تکفيري در شــکل کنونياش
نتيجة تركيــب دو ايدئولوژي مختلف اســت:
نخســت ايدئولــوژي وهابي اســت و ديگري
ايدئولوژي سيدقطب در مورد جامعه جاهلي و

جامعه اسالمي .خواه اين ايدئولوژي به «القاعده»
مربوط شــود يا به «داعــش»« ،بوکوحرام» و
«جنبش شباب» و يا ساير گروههاي تروريستي
کوچک و بزرگي که هم اکنون در سوريه ،عراق،
ليبي و يا نقاط ديگر آفريقا و یا آسيا فعال هستند.
خالصه داستان چنين اســت :در اوايل دهه 80
و پس از اشــغال افغانســتان به دست شوروي،
آمريکا و متحدانش کوشــيدند اشــغالگران را
در خاک افغانســتان شکســت دهند و مانع از
پيشــروي آنان به ســوي آبهاي گرم شوند.
گروههاي جهادي افغان به تنهايي قادر به انجام
اين مأموريت نبودند ،لذا از عربستان و کشورهاي
همسو با او کمک خواستند تا داوطلبان را بسيح
و به افغانســتان اعزام کنند .اين ابتکار مطلوب
اين کشــورها هم بود؛ چرا که اينان مورد تهديد
جواناني بودند که گرايش سياســي ـ اســامي
داشتند و بهترين اقدام ،اعزامشان به خارج بود.
بدين ترتيب نهادهاي مختلف ديني ،دولتي ،و
حتي رسانهاي ،به خدمت گرفته شد تا آنها را
به منطقه مرزي پاکستان و افغانستان بفرستند.
تمامي کمکها و تســهيالت فراهم آمد و گروه
انبوهي از کشورهاي مختلف (عمدتاً و بلکه ک ً
ال
عربي) ،اعزام شــدند که بعدها «افغان العرب»
ناميدهشدند.
رزمندگانعربستان
 -2بخش عمــده اين رزمندگان از عربســتان
بودند .علت اين بود که اين کشــور از اواســط
دهه  70با ناآراميهاي فراوان داخلي که عموماً
ريش ه ديني داشت ،مواجه بود .ثروت انبوه تزريق
شده ،خصوصاً از اوايل دهه  70و خصوصاً پس از
جنگ  1973و تحريم نفتي ،بهسرعت وضعيت
اجتماعي ،اخالقي و ديني توده مردم را دگرگون
ســاخته بود .واکنش به اين دگرگوني ،از طريق
رجوع به تعاليم اوليه محمد بن عبدالوهاب خود
را نشان داد.
اگرچه مــرام حاکم بر نظام و جامعه ســعودي
پيوســته ايدئولوژي وهابي بوده است ،اما پس
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از جنگهاي عبدالعزير بــا «اخوان وهابي» که
تابع وهابيت افراطي و تکفيري ابن عبدالوهاب
بودند ،ايدئولوژي وهابي متناســب با شــرايط
جديد کشــور نوبنياد عربســتان تبديل شده
بود .عربستان شكلگرفته به دست عبدالعزيز
نميتوانست با ايدئولوژي تکفير اخوان مديريت
شــود؛ چرا که آنان نــه مرزها را به رســميت
ميشناختند و نه گروههاي داخلي غير وهابي
را و اصوالً «شهروند»ي برايشان مفهوم نبود تا
آن را به رسميت بشناسند و حقوقش را رعايت
کنند .مضافاً که مخالف اســتفاده از مصنوعات
جديد همچون تلگراف ،تلفن و اتومبيل بودند
که بدون آنها اصوالً اداره کشور ممکن نبود.
بهرغم شکست ســخت اخوانيها ،ايدئولوژي
آنهــا در اليههــاي دروني جامعه ســعودي،
خصوصاً در منطقه نجــد باقي ماند و بعضاً خود
را نشــان ميداد .تحوالت نيمــه اول دهه ،70
گرايش به اين ايدئولــوژي را تقويت کرد .اوج
ظهور آن به داســتان اشغال مســجدالحرام به
دســت جهيمان العتيبي در اول محرم 1400
(نوامبــر  )1979بازميگردد که با مشــکالت
فراواني به خون نشســت .اگرچه قيام مسجد
سرکوب شــد و عموم قيامکنندگان کشته و يا
اعدام شدند ،اما جهيمان و انديشهاش در ميان
قشر وسيعي از جوانان و از جمله آنها اسامه بن
الدن ،محبوبيت يافت و اينان ناراضياني بودند
که نظام حاکــم را تهديد ميکردنــد .بهترين
روش مقابله بــا تهديد جديد ،اعــزام آنها به
خارج بود .بدين ترتيب هم مشکل حل ميشد

و هم دولت به عنوان يــاور جهادگراني که عليه
کمونيستهاي ملحد ميجنگيدند ،مقبوليت و
بلکهمشروعيتمييافت.
اين سخن براي کشــورهاي ديگري چون مصر،
الجزایر و ســودان هم صحيح بــود .اينان هم با
اعتراض سياســي ـ ديني جوانان مواجه بودند.
خصوصاً که مصر از نيمه دوم دهه  70توســط
افراطيانــي که عميقاً تحت تأثير انديشــههاي
قطب قرار گرفتــه بودنــد ،ناآرام شــده بود و
گروههاي جهادي مختلفي که وظيفه خود را نه
تنها مقابله با نظام حاکم ،بلکه با جامعه خويش
ميديدند ،به صحنه آمده بودند.
اسالم و جاهليت
 -3ايدئولوژي قطب به اختصــار چنين بود که
دو نوع جامعه داريم :يا «اســامي» اســت و يا
«جاهلي» .مالک اســامي بودن ،تحقق عملي
اســام اســت در تمامي ابعاد آن و اگر چنين
نباشد ،جامعه جاهلي است اگرچه افرادش خود
را مســلمان بدانند و به وظايف دينيشان عمل
کنند؛ يعني نماز بخواننــد ،روزه بگيرند و حج
بروند و وظيفه ما مقابله با آنان است تا اسالم را در
تماميتشتحققبخشد.
ّ
اينکه چرا قطب به چنين ديدگاهي رســيده،
بحث مســتقلي اســت .مهــم اين اســت که
ايدئولوژي او در شرايط دشــوار اجتماعي نيمه
دوم دهه  70و  ،80جوانان و دانشجويان فراواني
را به خود جذب کرد .اين تفکر در الجزایر پس از
 1980که با مشکالت داخلي فراواني مواجه بود،
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در برابر غرب
 -4ايدئولــوژي جديد که در واقــع ايدئولوژي
«القاعده» و هسته مرکزي ايدئولوژي گروههاي
جهادي بعدي اســت ،در طي دهه  80ســامان
يافت و در جريان اشــغال کويت به بلوغ رسيد.
هنگامي کــه ســعوديها از آمريکاييها براي
حمايت از خود و جنگ با صدام کمک خواستند
و آنان را در سرزمين خود پذيرفتند ،ايدئولوژي
يادشده صريحاً در برابر آنان و به طور کلي غربيان
موضع گرفت و اين براي نخستين بار بود.
در طول دهه  90و خصوصاً پس از تسلط طالبان
بر افغانستان و عزيمت بنالدن و سران القاعده به
کابل ،ايدئولوژي تکفيري هم به لحاظ سياسي
و هم به لحــاظ ديني تحوالت بيشــتري يافت
و فعاليتهايــي را آغاز کرد کــه در حادثه 11
سپتامبر  2001شــاهد اوج آن هستيم .شرايط
عمومي در کشــورهاي عربي و بعضاً اسالمي به
گونهاي بود که اين ايدئولوژي گســترش و نفوذ
سريعي يافت .مشکالت مســلمانان در بوسني،
چچــن و نيز در مناطــق ديگر ،به توســعه آن
کمک فراواني کرد .در کنار اين همه ،گسترش
ماهوارههاي عربي ،ارتباطهاي اينترنتي ،ســر
بازکردن مشــکالت ناشــي از موقعيت نســل
دوم و ســوم مهاجران مســلمان در اروپا ،فقر و
عدم اشتغال،مهاجرت وسيع از روستا به شهر،
حاشيهنشــيني در شــهرهاي بزرگ و باالخره
تعداد انبوه جوانان و جوانان تحصيلکردهاي که
فاقد امکانات الزم براي زندگي شــرافتمندانه
بودند نیــز مؤثر بــود .در اين ميــان مهمترين
مســئله ،تجربه ناموفق و بعضاً بســيار ناموفق
کشورهاي منطقه با تاريخ جديد بود .نتيجه اين
تجربه ،توسعه ناهماهنگ و غير پايداري بود که
پيامدهايش را در جريان بهار عربي شاهد بوديم.

عربستان
شكلگرفتهبه
دستعبدالعزيز
نميتوانستبا
ايدئولوژيتکفير
اخوانمديريت
شود؛ چرا که
آنان نه مرزها
را به رسميت
ميشناختند
و نه گروههاي
داخليغير
وهابي را و اصوالً
«شهروند»ي
برايشانمفهوم
نبود تا آن را به
رسميتبشناسند
و حقوقش را
رعايتکنند

غلبهوهابيت
 -5در اينجــا ميبايد به نکتهاي ديگر اشــاره
کرد و آن اينکه از اواســط و بلکــه اواخر دهه
 ،90ايدئولــوژي تکفيري به طــور فزايندهاي
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دیدگاه
به ايدئولوژي وهابي نزديک شــد .اين جريان
علتهاي فراوانــي دارد .هرچنــد ايدئولوژي
تکفيري وهابيــت عميقاً متأثــر از تعاليم ابن
عبدالوهاب اســت،اما وهابيان به لحاظ فقهي
خود را حنبلي ميدانند .بــه عبارت ديگر اين
ايدئولوژي به عکــس ايدئولوژي قطب ،متکي
به يک مکتب فقهي اســت و طبيعتاً جامعتر و
قانعکنندهتر است .سخن قطب در نهايت نوعي
انديشه سياسي ـ ديني است.
اين درست است که عامل اصلي به صحنه آمدن
القاعده ،داستان اشغال
کويتودعوتسعوديها
از آمريکاييها بود و لذا در
آنزمانآنانمتهمبودند،
اما مرور زمان و خصوصاً
کمکهــاي مختلــف
سياسيوماليسعوديها
بــه طالبان کــه متحد
القاعده بــود ،وضعيت را
تغييــر داد .خصوصاً که
بخشي از عالمان ديني
جوان عربستاني توافق
صريحخودراباايدئولوژي
القاعده ابراز کردنــد و باالخره رقابت پايانناپذير
ســعوديان با ايران به گونهاي بودهو هست که به
تمامي گروههاي تکفيري ضد تشيع و ضد ايران
کمکميکردندواينهمهدرغلبهيافتنوهابيت
سهمداشت.
عليرغــم آنکــه داعــش ،بهويــژه در اوايل
ظهورش ،بــ ه مراتب افراطيتــر از القاعده بود
و منطقــاً ميبايد موضعي افراطيتر نســبت
به سعوديها داشته باشــد ،اما پس از اشغال
موصل ،کتابهاي درســي عربســتان را براي
آموزشهاي ديني در مــدارس آنجا انتخاب
کردنــد .مضافاً کــه رفتارشــان در برخورد با
مسلمانان و خاصه مسلمانان غير اهل سنت و
پيروان اديان ديگر ،تداعيکننده رفتار «اخوان
وهابــي» بود و همچــون آنان آثار ارزشــمند
تاريخي و ديني را به ايــن عنوان که نمودهاي
شرک و کفر هستند ،نابود ساختند.
اختالفات مذهبي و قومي
 -6در ايــن ميان انقالبهاي عربي آغاز شــد.
کشــورهاي مختلفي دچار ناآرامي شــدند؛ از
مصر ،تونــس و ليبي گرفته تا يمن ،ســوريه و
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بحرين .کشورهاي ديگر نيز عالئمي از ناآرامي
نشان دادند .دليل ناآرامي ،نيل به آزادي ،مبارزه
با فساد ،توســعه پايدار و نظام سالم حکومتي
بود .الزم بود اهداف منحرف شــود تا رژيمهاي
در آســتانه ناآرامي بتوانند خطر را دفع کنند.
بهترين وســيله ،دميدن به آتــش اختالفات
مذهبي ،قومي ،قبيلهاي و ديني بود.
مضافاً که اگر چنين ميشــد ،حاکم کشوري
چون بحرين مصونيت مييافت و نظامي چون
ســوريه در معرض تهديد قرار ميگرفت؛ چرا
کــه در مورد نخســت
ميتوانســتند بگويند
اعتراض مسالمتآميز،
و تنهــا اعتــراض
مســالمتآميز پس از
بهار عربــي ،نه به دليل
نيل به عدالــت و نظام
سالم حکومتي ،بلکه به
داليل مذهبي و طائفي
اســت و بايد سرکوب
شــود و در مــورد دوم
مسئله اين بود که نظام
حاکم چــون متهم به
طائفي بودن است ،بايد سقوط کند.
با توجه به شــرايط مجموع دنياي عرب ،دامن
زدن به اختالفــات مذهبي و طائفــي ،اوضاع
را دگرگــون ســاخت و از جملــه ايدئولوژي و
اقدامات گروههاي افراطــي را .اين دگرگوني با
واقعيتهاي مختلف جامعه عربــي که اصوالً
ساختاري قبيلهاي و عشــيرهاي داشت ،پيوند
خورد .خصوصاً که جريان «ملت ـ دولت»سازي
آنها به داليلي تاريخي شکل نگرفته و چندان
استوار و نيرومند نبود.
نقطه ثقل اين تحوالت ،ســوريه بود که جنگي
ناخواسته بدان تحميل شد .اگرچه در روزهاي
نخستين سخن از آزادي و عدالت بود ،اما جنگ
بهســرعت ماهيتي طائفي يافت .حتي قبل از
مسلحانه شــدن اعتراضها و در ماههاي اوليه،
برخي از شعارها چنين بود« :العلوي في التابوت
و المسيحي في البيروت!»
مجموعه اين کنشها و واکنشهــا منطقه را
دوقطبي کــرد .در يک قطب تعــداد زيادي از
اهل سنت قرار داشتند با رهبري عربستان و تا
حدودي ترکيه و مصر و قطــر ،و در قطب ديگر
عموم شيعيان و پيروان ســاير اديان و مذاهب

اســامي ،از مســيحيان گرفته تــا ايزديها و
صابئين و علويها و دورزيها .پشتوانه منطقهاي
اينان در حال حاضر ايران است .اين قطببندي
پس از ورود داعش به عراق شــدت يافت .در آن
زمان اگر کمکهاي ســريع ،مؤثر و بدون قيد و
شرط ايران نبود ،هم بغداد سقوط ميکرد ،هم
اربيل .ضمن آنکه ايران اولين کشــوري بود که
اين کمکها را كرد که بسيار مؤثر افتاد و بدين
ترتيب ،مجموع عراق عم ً
ال نجات يافت.
همكاري ايران و واتيکان
 -7اين دقيقاً نقطهاي است که ايران و واتيکان
ميتوانند همکاري فعاالنهتري داشــته باشند.
ما به واقــع خواهان خاورميانهاي هســتيم که
رهبرانش بر اســاس انتخابات بر سر کار آيند.
همچنانکه خواهان حضــور و رعايت حقوق
تمامي اقليتهــا ،بهويژه اقليتهــاي ديني و
مذهبي هســتيم .اينان حضــوري به قدمت
تاريــخ دين و مذهبشــان دارنــد و در تکوين
تاريخ ،فرهنگ و تمدن منطقه نقش مهمي ايفا
کردهاند؛ مضافاً که شــهروندان کشورهايشان
هستند .اين حق طبيعي آنان است که بمانند و
موقعيتي متناسب با شأن تاريخي ،اجتماعي و
صالحيتهاي فردي خود داشته باشند .کسي
نميتواند و نبايد اين حقــوق را ناديده انگارد.
صرف نظر از زندگانــي محترمانه ،ميبايد آثار
تاريخي و ديني آنان حفظ شود و مورد احترام
قرار گيرد و حقوق شهرونديشان حفظ شود.
ايران و نيز مرجعيت تشــيع ـ چه در ايران و چه
ال هم در
در عراق ـ پيوسته چنين گفتهاند و عم ً
چارچوب امکانات خود بدان عمل کردهاند.
ظرفيتهايفراوانهمکاري
 -8نگارنــده ،پيچيدگي اوضاع کنونــي را ـ چه
به لحــاظ داخلي ،چه به لحــاظ منطقهاي و چه
بينالمللي ـ موقعیتی حســاس ميداند ،ضمن
آنکهبهخوبيمالحظاتوحساسيتهايمختلف
و گونهگون سياســت خارجي واتيکان را از درون
ميشناسد و احترام ميگذارد؛ با اينهمه احساس
ميشود در مقطع کنوني ،ايران و واتيکان امکان و
ظرفيتهمکاريفراوانيدارندکهميتواندبهصلح
و آرامش مجموع منطقه کمک کند .واقعيت اين
است که اين امکان از ســالها پيش وجود داشت
و اگر قبــ ً
ا از اين ظرفيت بهره گرفته شــده بود،
هماکنونمنطقهدروضعيتمناسبتريبود.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 16آذر 1395

دليل ناآرامي
کشورهایعربی،
نيل به آزادي،
مبارزه بافساد،
توسعهپايدار
و نظام سالم
حکومتيبود.
الزم بود اهداف
منحرفشود
تا رژيمهاي در
آستانهناآرامي
بتوانندخطررا
دفعکنند.بهترين
وسيله،دميدنبه
آتشاختالفات
مذهبي،قومي،
قبيلهايوديني
بود

خشونتشبکهای
به بهانه روز «جهان عاری از خشونت و افراطیگری»

مولودپاکروان
سه سال پیش ،حســن روحانی در شصت و
هشــتمین اجالس مجمع عمومی ســازمان
ملل متحد ،ایده جهان عاری از خشــونت و
افراطیگری را ارائه کــرد و این ایده با تصویب
اعضا بــه قطعنامه تبدیل شــد .اندکی بعد با
تصویب شورایعالی انقالب فرهنگی ،بیست و
هفتم آذر ماه هر سال نیز نام «روز جهان عاری
از خشونت و افراطیگری» را به خود گرفت تا
موعدی برای گرامیداشت یاد قربانیان خشونت
و تروریســم در جهان و مقابله با مصادیق آن
باشد .اگرچه مبنای اصلی این ایده ،خشونت
کنونی در خاورمیانه و شــکلگیری گروههای
افراطی در منطقه بود ،امــا بیتردید میتوان
گفت تروریسم تنها خشونتی نیست که دنیا
را تهدید میکند؛ قرنهاست در گوشه و کنار
جهان مردم شاهد چهرههای مختلفی از انواع
خشونتهستند.

خشونتهای فیزیکی ،جنسی ،عاطفی ،روانی ،فرهنگی
کالمی و حتی سوءاســتفادههای مالی از انواع شناخته
شده و رایج خشونت در جهانند.
اما شــاید بتــوان گفت خشــونت در فضــای مجازی
جدیدترین شــکل این پدیــده نامطلوب اســت که در
سالهای اخیر به مدد رشد سریع تکنولوژی و گسترش
بیســابقه کاربرد آن ،امنیت و اخالق جهان را به شکل
دیگری تهدید میکند .کشور ما نیز از مصادیق این شکل
پنهان خشــونت در امان نمانده اســت .چندان عجیب
نیســت مردمی که در عصبانیت ،گوی رقابت را از دیگر
کشــورها میربایند و رتبــه دوم جهان را در فهرســت
عصبانیترین مردم دنیا به نام خود رقم میزنند ،همهجا
عصبانی باشند؛ در خانه ،خیابان ،محل کار ،استادیومهای
ورزشــی و این روزها حتی در فضای مجازی! کسانی که
تا دیروز با کوچکترین خشــم و ناراحتی ،در مأل عام با
یکدیگر دست به یقه میشــدند و در کنار مشت و لگد،
چند دشــنام هم نثار یکدیگر میکردند ،حاال ابزارهای
مدرنتــری بــرای تخلیه روانی خــود پیــدا کردهاند:
شبکههایاجتماعی!
لیونل مســی کــه شــاید از اولیــن قربانیــان هجوم
فوتبالدوستان عصبانی و بیاخالق به صفحه فیس بوک
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خود بود ،هنوز هم از خشم ایرانیها جان سالم به در نبرده
است .داور مســابقه ایران ـ آرژانتین ،فرناندا لیما مجری
برزیلی ،همســر رونالدو و خیلی دیگر از سلبریتیهای
غربی هــم از اینگونــه حمالت گســتاخانه بینصیب
نماندهاند .پرخاشگری مجازی اما ،گریبان خودیها را هم
گرفته است؛ تا آنجا که کاربران اینستاگرام از مرگ یک
دختر پورشهسوار در تصادف ،اظهار خشنودی میکنند
و این مرگ را شایسته کسانی میدانند که با پول دزدی
یک شبه ره صدساله رفتهاند .چهرههای هنری هم گاه و
بیگاه آماج این بیاخالقیهای شبکهای قرار میگیرند.
هانیه توســلی پس از مــرگ مرتضی پاشــایی ،آنقدر
کامنت توهینآمیز دریافت کرد که عطای اینستاگرام را
به لقایش بخشــید و صفحهاش را بست و رفت .صفحات
کاربری بهاره رهنما ،بهنوش بختیاری ،بهرام رادان ،سام
درخشــانی و دهها هنرمند دیگر هم محل ُکری خواندن
و تهدید و توهیــن کاربران بیکار فضای مجازی اســت
که ابلهانه ،گاهی موضوع اصلــی را فراموش میکنند و
زیر پســتهای هنرمند منفو ِر بینوا بــا همدیگر درگیر
میشوند!
ایــن از چهرهها اما ،مــردم عــادی و ناشــناس هم از
بیاخالقیهای شبکهای در امان نیســتند .در این خانه
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خشــونت در فضای مجازی جدیدترین شــکل این پدیده نامطلوب است که در
سالهای اخیر به مدد رشد ســریع تکنولوژی و گسترش بیســابقه کاربرد آن،
امنیت و اخالق جهان را به شکل دیگری تهدید میکند

راهکار
شیشــهای ،هرکس عکســی یا نوشــتهای به
اشــتراک بگذارد ،باید منتظر باشد تا سیلی از
کامنتهای انتقادی یا توهینآمیز دریافت کند.
شــکل و قیافه و اندام گرفته ،تا مبلمان خانه و
غذای سرمیز و ماشــین و سفر و حتی طرز فکر
و اندیشه افراد هم سوژهای اســت تا عدهای به
هتاکی و توهین مشغول شــوند .هیچکس در
امان نیست .مردم انگار با هم سر جنگ دارند.
اینهمه بیاخالقی از کجا سرچشمه میگیرد؟
آیا جامعه ایرانی فحاش و گستاختر شده یا این
فضای مجازی اســت که فرصت ابراز خشــم و
نفرت و خشونت پنهان یا سرکوبشده را فراهم
کرده اســت؟ برخی میگویند ســرخوردگی
از انتظــارات اقتصــادی و اجتماعــی ،مردم را
طلبکار کرده اســت ،آنقدر که تصور میکنند
همه حقشــان را خوردهاند و فضــای مجازی
جایی اســت که باید یقــه دیگــران را گرفت.
برخی هــم میگویند ایــن اظهــار نظرهای
عریان و بیقیدوبند در شــبکهها ،ناشی از نبود
آزادی بیــان در فضای عمومی و واقعی اســت
که پای حرفهای مگو را به شــبکهها باز کرده
اســت و البتــه در تحلیلی جامعتــر ،برخی از
جامعهشناسان این پدیده را ناشی از اعتراضات
اجتماعی نهفته از یکسو ،و عقب ماندن فرهنگ
و اخالق در مقابل رشــد ســریع شهرنشینی و
کاربرد تکنولوژی از سوی دیگر میدانند.
چه در فیسبوک ،چه توییتر و چه اینستاگرام،
افراد کامنتهایی برای هم ارســال میکنند و
مطالبی مینویســند که در ارتباطات رو در رو
هرگز به زبان نمیآورند .مطالعهای که در سال
 2013روی کاربران فیسبوک انجام شده نشان
میدهد  88درصد از اعضای این شبکه معتقدند
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افراد در فضای آنالین بیادبتر و گســتاختر از
ارتباطات رودررو هســتند و از هر  4نفر  3نفر
گزارش کردهاند که بارها شــاهد توهین ،دعوا
یا فحاشــی در حســاب کاربری خود بودهاند.
 75درصد از پاســخویان این مطالعه هم اعالم
کردهاند که فحاشــی و بیادبی در شبکههای
اجتماعی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده
است .مطالعات نشــان میدهد در اغلب موارد،
جوانان عامالن این جنگهای مجازی هستند؛
افراد زیر  30سال  4برابر بیش از دیگران احتمال
دارد که درگیر مکالمــات یا پیامهای هیجانی،
عصبی یا پرخاشگرانه شوند.
از منظر جامعهشناســی میتــوان گفت علت
این پدیده تــا حد زیادی به نبــود هنجارهای
اجتماعی یــا کمرنــگ شــدن آن در فضای
مجــازی بازمیگــردد .در دنیــای واقعی ،در
شــرایط و موقعیتهای مختلــف ،رفتارهای
مختلفی به عنــوان هنجار پذیرفته شــدهاند.
این بدان معناســت که محیط و افرادی که در
آن هستند نوع و شــیوه ارتباطات ما را تعیین
میکنند .هر دوی این عوامل در فضای مجازی
رنگ میبازند ،چرا که افراد تنها خود را در برابر
صفحه کامپیوتر یا گوشی موبایل میبینند ،نه
محیط حس میشود و نه فرد یا افراد درون آن
قابل رؤیتاند .به عالوه شــبکههای اجتماعی
یک تکنولوژی جدیــد به شــمار میروند؛ تا
همین یک دهه پیش کســی به چت کردن در
شــبکههای موبایلی یا کامنت گذاشــتن پای
پست دیگران عادت نداشت .تمام این عوامل،
در کنــار ســهولت خودابرازگــری در فضای
آنالین سبب شده اســت کاربران شبکههای
اجتماعی بیقاعــده و قانون رفتــار کنند .به

عبارتی ،هنجارهایی که بــه ما بگوید در فضای
مجازی چگونــه باید رفتار کنیــم وجود ندارد.
از ســوی دیگر نمیتــوان انکار کــرد آنچه در
دنیای واقعی رخ میدهد در فضای مجازی هم
نمود پیدا میکند و حتی با ســرعت بیشتری
گسترده میشود .در جامعهای که عصبانیت و
پرخاشگری به وضوح در مراودات روزمره افراد
دیده میشــود ،نمیتوان انتظار داشت فضای
مجازی از این رفتارهای نابهنجار در امان بماند.
از منظر روانشناسی نیز ،ناشناس بودن در فضای
مجازی نیروی قدرتمندی است که سبب میشود
اشخاص احســاس کنند نامرئی هستند .پنهان
شــدن پشــت یک هویت قالبی یا نام جعلی ،به
کاربران اجازه میدهد بیهراس از طرد یا تنبیه
اجتماعی،هرچهدلشانمیخوادبرزبانبرانند.
مســئله مهم اینجاســت که دنیا دستخوش
تغییر شــده اســت؛ بخش قابــل توجهی از
روابط مردم در فضای آنالین شــکل میگیرد،
اما رفتارهای آنــان در این فضا بــا تکنولوژی
همخوانی و تناسب ندارد .شبکههای اجتماعی
تنها فضــای آزادی ایجاد کردهانــد تا کاربران
نگرشهای پنهان جنســی ،جنسیتی ،قومی
یا حتی مذهبی خود را افشــا کنند و پشــت
هویتهــای مجازی پنهــان بماننــد .در این
فضا ،سرعت ارســال پیام به قدری باالست که
فرصت دوبار اندیشــیدن را به کسی نمیدهد.
شاید به همین دلیل اســت که باید به کاربران
این شــبکهها بیاموزیم پیش از فشردن کلید
ارسال ،یک بار دیگر بیندیشند ،شاید از ارسال
کلمه یا جملهای که خالف عرف و اخالق است
و پیامدهای روانــی نامطلوبی بر مخاطب خود
خواهد داشت ،منصرف شوند .
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آیاجامعهایرانی
فحاشوگستاختر
شده یا این فضای
مجازیاست
که فرصت ابراز
خشم و نفرت و
خشونتپنهان
یا سرکوبشده را
فراهم کرده است؟

شخصیت ضد اجتماعیها

راههای پیشگیری از بروز خشونت و کنترل رفتارهای پرخاشگرانه
آرین صداقت

بروز خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه ،یکی از عمدهترین مسائلی
است که امنیت هر جامعهای را تهدید کرده و نیاز به بررسی و ارائه
راهبردهایالزمبرایپیشگیریوکنترلدارد.
یکدلی ،خویشــتنداری ،بازداری رفتارهای نوعی و اختصاصي،
پشیمانی ،ترس و وحشت از جمله رفتارهایی هستند که به وسیله
قشر خاکستری مخ و لُب پیشانی و گیجگاهی کنترل میشود .در
برخی افراد ،به دلیل مشکالت ژنتیکی یا آسیبهای پس از تولد،
این ساختارهای مغزی مشــکل پیدا کرده و ممکن است به بروز
رفتارهای پرخاشگرانه ،قانونشکنی و جامعهستیزی منجر شود.
محققان ،اسید پاشــی ،تجاوز ،دزدی ،قتل و سایر رفتارهای ضد
اجتماعی و نابهنجار در درصدی از مجرمان را ناشــی از کمکاری و
اختالل در ساختارهای مغزی یا عوامل زیستشناختی میدانند
که به آنها سایکوپات گفته میشــود .بررسیها نشان میدهد
با شناسایی زودهنگام بیماری و شناســایی این افراد میتوان تا
حدودی رفتارهای پرخاشــگرانه و جامعهستیزانه را کنترل کرد و
وحشت و رعب را در جامعه کاهش داد.

سایکوپات به افرادی اطالق میشــود ،كه به طور كلي هنجارهاي مثبت
ســلوك و رفتار در جامعه را نميپذيرند و براي ديگر افراد جامعه و به طور
كلي موجودات زنده ،حقي قائل نيســتند و به خود اجــازه ميدهند براي
برآوردن خواســتههاي خود ،كه عموماً نيز چيزي جز هواي نفس نيست،
ديگران را قرباني كنند .افراد سایکوپات ارزش قواعد اجتماعي را نميدانند
و ظرفيت دلبســتگي به آنها را ندارد .قانونشكني كه رفتار ضداجتماعي
است ،روية هميشگي آنهاست و به يك يا دو بار محدود نميشود.
ناتواني در منطبــق كردن خود بــا هنجارهاي جامعه از نظــر رفتارهاي
قانونمند ،براي نمونه انجام مكرر اعمالي كه مســتوجب بازداشــت است؛
فريبكاري ،كه مصداقهاي آن دروغگويي مكرر ،استفاده از نامهاي جعلي
يا كالهبرداري از ديگران براي منفعت شخصي يا تفريح است.
رفتــار ناگهاني و پيشبيني نشــده يــا ناتوانــي در برنامهريــزي قبلي،
تحريكپذيري و پرخاشگري ،كه مصاديق آن درگيريهاي بدني و ضرب
و جرح است ،بيتوجهي به امنيت خود و ديگران و بيپروايي ،بيمسئوليتي
هميشگي ،كه از مصداقهاي آن ناتواني در حفظ شغل ثابت يا اداي تعهدات
مالي است و فقدان پشيماني ،كه با بيتفاوتي و يا توجيه آزردن ،بدرفتاري
يا سرقت از ديگران مشخص ميشود ،از دیگر مشخصات سیکوپاتهاست.

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 16آذر 1395

47

بســياري از اين بيماران ،نابســاماني جسميسازي ،که همان تبديل مشــكالت رواني به
نشانههاي جسمي و شكايات بدنی متعدد است را بیان میکنند .اختالل افسردگي ،مصرف
الكل و مواد ديگر نيز شــايع است .از این رو با شناسایی و تشــخیص زودهنگام بیماری در
دوران کودکی ،میتوان به کنترل بیماری امید داشت

راهکار

فرد سایکوپات از
جامعهاي كه به او
هيچامكانينداده
است اما انتظار
رفتارشايستهرا
داردخشمگين
ميشود و
برميآشوبد،امابه
هرحالشخصيت
سوسیوپات
یاسایکوپات
لزوماًهمان
فردينيست
كهمرتكبرفتار
ضداجتماعي
كيفريميشود
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دکتر فربــد فدايي ،روانپزشــك ،در تفکیــک و تشــخیص افتراقی افراد
سایکوپات از مجرمین سالم میگوید ،براي تشخيص اين وضعيت بايد توجه
داشــت كه اين طرح نافذ بيتوجهي به حقوق ديگران و تجاوز به آن ،از 15
سالگي و حداقل سه مورد از موارد هفتگانه مذكور بايد در فرد وجود داشته
باشد .سن فرد نيز بايد حداقل  18سال باشد.
نقشخانواده
طرح خانوادگي بارزي در بروز شــخصيت ضداجتماعي شناســایی شده
اســت ،به طوری که میتوان گفت احتمال بروز اين وضعيت در فردي كه
والد او دچار اين مشكل اســت ،پنج برابر كل جمعيت است .عالوه بر این،
مجموعهاي از عوامل اكتســابي و ژنتيك در ايجاد شخصيت ضداجتماعي
نقش دارد .جالب است كه احتمال بروز شخصيت ضداجتماعي در پسراني
كه پدران ضداجتماعي داشته ،اما به محض تولد به خانوادههاي قابل قبول
سپرده شدهاند چهار برابر كل جمعيت اســت .اين موضوع دربارة اعتياد به
مواد و الكل نيز اثبات شــده اســت .بنابراين ژنتيك ،ســهم انكارناپذيري
در ايجاد شــخصيت ضداجتماعي دارد .سرمشــق گرفتن از پدر و مادر يا
نمونههاي ضداجتماعي ديگر نيز ســبب تقليد رفتارهاي ضداجتماعي در
فرزندان ميشود .فقر ،محروميت و تبعيض نيز ممكن است در برخي موارد
زمينهساز خشم نسبت به هنجارهاي جامعه و نفي آنها باشد.
دکتر فدایی معتقد است فرد ســایکوپات از جامعهاي كه به او هيچ امكاني
نداده است اما انتظار رفتار شايسته را دارد خشمگين ميشود و برميآشوبد،
اما به هر حال شــخصيت سوســیوپات یا ســایکوپات لزوماً همان فردي
نيست كه مرتكب رفتار ضداجتماعي كيفري ميشود ،بلكه اگر فرد مجرم
ويژگيهاي شخصيت ضداجتماعي را داشت ،آنگاه جزو آنان طبقهبندي
ميشود.
جدیدترین تحقیقات نشان میدهد در افراد سایکوپات و مستعد رفتارهای
جامعهستیزانه ،میل گرایش به مواد مخدر وجود دارد و در حدود 75درصد
مجرمان زنداني را شخصيتهاي ضداجتماعي تشكيل ميدهند و  70درصد
شخصيتهاي ضداجتماعي اعتياد به مواد و الكل دارند .اين يكي از داليلي
استكهبرنامههايتركاعتيادموفقيتآميزنيست.
از طرف دیگر به گفته دکتر فربد فدایی ،شــخصيتهاي ضداجتماعي در
مناطق حاشيهاي شهرهاي بزرگ ساکن هستند و به دو دليل براي ساکن
شدن این افراد در این مناطق میتوان اشاره کرد :نخست آنكه اين مناطق
محروم ،جرمزا و بستر مناسبي براي قانونشكني هستند ،و دوم آنكه افراد
ضداجتماعي خواه ناخواه در پايينترين رديف هرم اجتماعي قرار ميگيرند.
همچنین آمارها نشان میدهد در بیشــتر موارد ،فرد ضداجتماعي آينده،
عموماً فرزند ناخواســته خانواده اســت .زندگي مادر او در شرايطي ناشاد
گذشته اســت كه عموماً براي فرار از شرايط نامناســب خانواده پدري ،با
نخستين مردي كه ســر راه او قرار ميگيرد ازدواج ميكند .او براي جبران
ناخشنوديهاي زندگي ،به جنيني كه در شــكم ميپرورد اميد ميبندد و
همه خوبيها را به او نســبت ميدهد ،اما چون پس از تولد فرزند ،انتظارات
غيرواقعي مادر برآورده نميشــود ،او به طور ناخودآگاه فرزند را مســئول
ميداند و خشــم آگاه و ناخودآگاه خويش را متوجه او ميكند .اين كودك،
در معرض خشونتها و بيرحميهاي پدر و مادر قرار ميگيرد و در نتيجه
نســبت به بزرگترها و مراجع قدرت از همان آغاز احساس خشم و نفرت

ميكند و به تدریج شخصیت ضد اجتماعی در وجود او شکل میگیرد كه
معموالً در شرايط جاري چندان هم نميتوان اميدي به درمان آن داشت.
خيلي از اوقات پدر خانواده به علت ترك خانواده ،جدايي ،كيفر زندان و مرگ،
منفعل بوده و عم ً
ال حضور ندارد و در نتيجه کودک ســایکوپات از تأثيرات
اجتماعيساز حضور فعال و مثبت پدر محروم ميماند .اما گاهي اگر هم پدر
وجود داشته باشد ،خود ،سرمشق رفتارهاي نامناسب و ضداجتماعي است.
كوششهاي اولياي مدرســه براي آموختن رفتارهاي شايسته اجتماعي به
چنين كودكي با مخالفت والدين روبهرو ميشــود و در نتيجه او از تأثيرات
مثبت مدرسه بيبهره ميماند .اين كودك ،پرخاشگر ،مجادلهجو و بيشرم به
نظر ميرسد .هدفهاي او كوتاهمدت و فقط معطوف به مسائل مادي است .از
موهبت صبر بيبهره است و ميخواهد خواستههايش را سريع به دست بياورد
غالب زندگي او
و در نتيجه پرخاشگري و استفاده از زور و دروغ و فريب ،روية ِ
ميشود كه به برخورد با ديگران و بازداشت منتهي ميشود.
چنين فردي قــادر به درك احساســات و عواطف ديگــران و به طور كلي
موجودات زنده نيست و از رفتارهاي غير اجتماعي و ضد اجتماعي خويش
احســاس پشــيماني ندارد .زماني كه به دليل رفتارهاي خــود مؤاخذه يا
محاكمه ميشود ،باچربزباني و نمايش عاطفي دروغين ،سعي دارد خود را
منزه ،بيگناه و قرباني جلوه دهد.
نقشعواملزيستشناختي
اين نشــانهها ،مرتبط با كاهش سطوح اســتروژن و پروژســترون است.
مقادير باالي پروالكتين همراه با مقادير پايين پروژســترون ممكن است
اضطراب يا تهاجــم تحريكي را ايجاد كند .كمبود كلســيم خــون نيز با
تمايالت پرخاشگرانه و تهاجمي مرتبط است .كاهش قند خون هم سبب
پرخاشگريميشود.
ارتباط نزديكي بين مصــرف الكل و رفتارهاي تهاجمي وجــود دارد .مواد
محرك در مقادير باال كه موجب روانپريشــي پارانوئيد ميشــود ،ممكن
اســت موجب رفتارهاي تهاجمي شــود .در مورد مواد مخدر و توهمزا نيز
گزارشهايي درباره ارتباط بين تهاجم و مصرف اين مــواد وجود دارد و در
عين حال بايد دانست معتادان براي به دست آوردن مواد مخدر از هيچ كار
ضد اجتماعي و تهاجمي رويگردان نيستند.
به اعتقاد دکتر فربد فدایی ،عوامل زیستشــناختی و وراثتی نقش مهمی
در سایکوپات شدن افراد و شکلگیری شخصیت ضد اجتماعی آنها دارد،
به طوری که تحقیقات نشــان میدهد ،تحريك بعضي نقاط مغز به وسيله
الكترودهايي كه به طور عمقي كارگذاشته شــدهاند ،موجب طغيانهاي
شديد تهاجم و ديگركشي شده است .ســروتونين ،از ميانجيهاي عصبي،
شايد مهاركننده تهاجم باشد ،که در این افراد معموالً پایینتر از حد طبیعی
اســت .در نشــانگان كالين فلتر كه يك كروموزوم اضافــي  xوجود دارد،
تظاهراتي از تهاجم فيزيكي موجود اســت .در افرادي بــا يك كروموزوم y
اضافه ،كاهش فعاليت سروتونين و افزايش پرخاشگري مالحظه ميشود.
افزودن مواد غني از تريپتوفان به غذاها ،آثار درماني يا پيشــگيري از رفتار
تهاجمي مخرب انســان را دارد .در صورتي كه به بيماران با سابقه تهاجم،
هورمون ســنتتيك مردانه داده ميشــود ،در آنان حــاالت برانگيختگي
بيشتري براي طغيانهاي خشم و تهاجم تحريكي ايجاد ميشود.
بين سطوح تستوســترون در مردان جوان و بين زندانيان ،با پرخاشگري،
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تهاجم و ســلطهجويي رابطة مثبتي وجود دارد .ارتباط مثبتي بين ميزان
تستوسترون خون ورزشكاران و تهاجم رقابتي در آنان مالحظه شده است.
در جانوران نيز نتايج مشابهي به دســت آمده است .هورمونهاي زنانه ،هم
تهاجم و هم حمالت جنســي را در مردان كاهش ميدهد .در زنان ـ بهويژه
زناني كه كنترل رفتاري ناكافي دارند ـ ،نشانگان پيش از قاعدگي كه شامل
افزايش تحريكپذيري و احســاس خصومت اســت ،امكان دارد به تهاجم
تحريكيواقعيبيانجامد.
سهم ژنتيك در رفتار تهاجمي انسان
دکتر فربد فدایی ،سهم فاکتورهای ژنتیکی در بیماران مبتال به شخصیت
ضد اجتماعی و قانونشــکن را اینگونه شــرح میدهد؛ از يك تا دو درصد
افراد مهاجم و جنايتكاران زنداني را افرادي با كاريوتايپ  47XYYتشــكيل
ميدهند ،در حالي كــه تنها  0/1درصــد كل جمعيــت را كاريوتايپها
تشكيل ميدهند .بنابراين داشــتن اين كاريوتايپ ،احتمال رفتار مجرمانه
و پرخاشگري را ده تا بيســت برابر افزايش ميدهد .از نظر بيوشيمي نیز در
اين افراد مقادير باالتري از تستوســترون در پالسمای خون وجود دارد .در
مورد كاريوتايپهاي 48XXYY ,47XXYنيز استعداد بيشتري براي اختالالت
شخصيتي و اعمال تهاجمي گزارش شده است .به عقیده روانشناسان جنایی
و محققان ،از آنجایی که با اســکن مغزی و در نتیجه بررسی ساختارهای
مغز و همچنین ترسیم شجره سالمت خانوادگی در همان دوران کودکی،
میتوان احتمال سایکوپات شــدن فرد را مشخص کرد ،امید به پیشگیری
از عود بیماری و کنترل رفتارهای نابهنجار و قانونشکنانه با اصالح الگوهای
تربیتی و رفتاری در خانواده وجود دارد.
نباید از یاد برد که با گســترش بیماری و افزایش سن بیمار ،شدت رفتارها
و میزان خشــونت و پرخشــگری در آنان بیشــتر میشــود .برای نمونه
ســایکوپاتها خيلي اوقات ديگران را به مشاركت در برنامههايي به منظور
اعمال راههاي ساده براي كسب پول ،شهرت يا جلب توجه ترغيب ميكنند.
اين برنامهها عموماً منتهي به خسران مالي و يا شرمندگي در اجتماع يا هر
دو ميشود .افراد مبتال به اين اختالل ،حقيقت را نميگويند ،براي انجام هيچ
كاري قابل اعتماد نيستند و به هيچ معيار متداول اخالقي پايبند نيستند.
بيبندوباري جنسي ،آزار همسر ،كودكآزاري و رانندگي هنگامي كه مست
يا تحت تأثير مواد هســتند در زندگي آنان شايع است .يك يافته چشمگير
در آنان ،فقدان پشــيماني به دنبال ارتكاب اين اعمال اســت؛ به اين معني
كه به نظر ميرسد فاقد وجدان هستند .هنگامي كه نابساماني شخصيتي
ضداجتماعي پديد آمد ،ســير بيوقفــهاي را دنبال ميكنــد و اوج رفتار
ضداجتماعي عموماً در آغاز جواني است .برخي گزارشها بر اين امر داللت
دارد كه با افزايش سن فرد ،نشانهها كاهش مييابد .بسياري از اين بيماران،
نابساماني جسميسازي ،که همان تبديل مشــكالت رواني به نشانههاي
جسمي و شكايات بدنی متعدد اســت را بیان میکنند .اختالل افسردگي،
مصرف الكل و مواد ديگر نيز شايع اســت .از این رو با شناسایی و تشخیص
زودهنگام بیماری در دوران کودکی ،میتوان به کنترل بیماری امید داشت.

بيماران احساس كنند كه در ميان همساالن هســتند ،براي تغيير انگيزه
پيدا ميكنند .شايد به اين دليل گروههاي خودياري در تخفيف اين اختالل
مفيدتر از زندان بودهاند .پيش از آغاز درمان ،محدوديتهاي سخت ضرورت
دارد .درمانگر بايد راههايي براي رويارويي با رفتار خودتخريبي بيمار بيابد.
براي غلبه از ترس بيمار در مورد صميميت ،درمانگر بايد تمايل بيمار را براي
گريز از تماسهاي صادقانه انساني دگرگون كند؛ براي انجام چنين كاري،
درمانگران با چالش مجزا كردن «كنترل» از «تنبيه» و مجزا كردن «ياري» و
«مواجه» از «انزواي اجتماعي» و «مجازات» روبهرو ميشوند.
درمان دارويي براي رويارويي با نشانههاي ناتوانكننده چون اضطراب ،خشم
و افســردگي به كار ميرود ،اما از آنجا كه بيماران اغلب مصرفكننده مواد
هستند ،داروها بايد خردمندانه به كار رود .اگر بيمار شواهدي از نابساماني
نارســايي توجه و بيشفعالي نشــان دهد ،داروهاي محرك رواني ميتواند
مفيد باشد .متعادل كردن سوخت و ساز كاتكوالمينها بادارو ،و نيز كنترل
رفتار تكانشي با داروهاي ضدتشنج ،بهويژه اگر امواج نابهنجار در نوار مغزي
مشاهده شود ،قابل انجام است .داروهاي آنتاگونيست گيرنده بتاآدرنرژيك
نيز براي كاهش پرخاشگري به كار رفته است .

سایکوپاتهاخيلي
اوقات ديگران را
به مشاركت در
برنامههاييبهمنظور
اعمال راههاي ساده
براي كسب پول،
شهرت يا جلب توجه
ترغيبميكنند.اين
برنامههاعموماًمنتهي
به خسران مالي و يا
شرمندگيدراجتماعيا
هر دو ميشود

درمان
به گفته دکتر فربد فدایــی ،اگر فرد مبتال به شــخصيت ضداجتماعي در
بيمارستان بستري شــود ،ممكن اســت پذيراي درمان شود .هنگامي كه
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دستیابی به منابع آرامش؛ مانند دین و فعالیتهای دینی ،نهتنها آرامش را جایگزین خشونت
میکند ،بلکه نمودهای جسمانی خشم و خشــونت را که در برخی افراد به صورت خستگی،
ضعف و دردهای بدنی تظاهر پیدا میکند را تسکین میبخشد

گزارش

منابع آرامش و مدیریت خشونت
خشم در دنیای مدرن و راهکارهای مقابله با آن
مریم بهریان
مدیریت خشم و پرخاشگری ،یکی از ارکان مهم زندگی در دنیای
امروز است .بر خالف گذشته که اکثر افراد ،درگیریهای فیزیکی را
خشونت و پرخاشگری به حساب میآورد ،در دنیای امروز هر گونه
رفتار که منجر به آســیب روانی و فیزیکی دیگران شده و حقوق
آنها را ضایع کند ،خشونت محسوب میشود و میتوان ریشههای
خشونت را در ابعاد مختلف زندگی مشاهده کرد.
سبک زندگی اسالمی و پیروی از آموزههای دینی ،یکی از راهکارهایی است
که مدیریت خشم را در دنیای پر از دغدغه و هیاهوی امروزه تسهیل کرده
و با کمک این آموزهها میتوان خشم و ابراز خشونت را بهتر آسیبشناسی
کرده و به مقابله با آن پرداخت.

50

منابعآرامش
دکتر محمد صالحی ،روانشــناس اســامی ،رابطه کنترل خشم درونی و
عبادتهای دســتهجمعی را نتیجه یک پژوهش معرفی کرده که اخیرا ً در
یکی از دانشگاههای معتبر غرب انجام گرفته اســت .وی معتقد است این
تحقیق نشان داده است ،برگزاری مراسم دستهجمعی دعا و نیایش؛ مانند
نمازگزاریهای گروهی ،قدرت مقابله با باورهای منفی و خشــونتزا را در
افراد به وجود میآورد .این کارشــناس ادامه میدهد ،پژوهشهای زیادی
درباره تأثیر عبادتهای گروهی یا فعالیتهای عامالمنفعه دســتهجمعی
بر کنترل خشم و خویشتنداری انجام گرفته و حاصل تمام این تحقیقات
نشان داده اســت ،افرادی که در شرایط اســترسزای زندگی قرار داشته و
عواطف منفی مانند خشــم یا نفرت در آنها بیشتر از عواطف مثبت امکان
خودنمایی پیدا میکند ،وقتی در مراســم و عبادتهای گروهی شــرکت
میکنند ،قادر به مدیریت هیجانات منفی شده و قدرت کافی برای مدیریت
ابراز پرخاشگری و خشونت را پیدا میکنند.
محققان معتقدند دستیابی به منابع آرامش؛ مانند دین و فعالیتهای دینی،
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نهتنها آرامش را جایگزین خشونت میکند ،بلکه نمودهای جسمانی خشم
و خشــونت را که در برخی افراد به صورت خستگی ،ضعف و دردهای بدنی
تظاهر پیدا میکند را تسکین میبخشد.
دکتر صالحی ادامه میدهد؛ شیوه برقراری ارتباط سالم ،یکی از روشهای
مدیریت خشــونت اســت .در عبادتهای گروهی ،افراد با برقرای چنین
تعامالتی که در آن از ارتباطات چشــمی و زبان بدن نیز اســتفاده شده و
مسلمانان را به یکدیگر نزدیک میکند ،بیشتر به سمت و سوی خودشناسی
و توکل به نیروی الهی متمایل شــده و قدرت بیشــتری بــرای مبارزه با
مشکالت و پیشگیری از بروز دردهای روانی پیدا میکنند.
دکتر زینب صائمی ،روانپزشک و رواندرمانگر شناختی ـ رفتاری ،با اشاره
به باورهای غلطی که درباره خشــونت و ابراز خشم وجود دارد میگوید ،بر
خالف باور بسیاری از افراد که تصور میکنند شیوه ابراز خشم موروثی بوده و
قابل تغییر نیست ،انسانها با مجموعه خاصی از رفتارهای ابراز خشم متولد
نمیشوند و شیوه بیان خشــم ،محصول یادگیری است و بر همین اساس
روشهای مناسب ابراز خشم نیز میتواند آموخته شــود .برای مثال دیده
میشود برخی افراد میگویند نحوه خشــونت فرزندم شبیه به پدرم است،
او هم همینطور خشــمگین میشد و نمیشــود کاری کرد .این در حالی
است که پژوهشها نشان میدهد کنترل خشم امکانپذیر بوده و میتوان
نیروهای زیادی از خشــمهای انفجاری را که در درون افراد وجود دارد ،به
آسانی از طریق روشهای متعدد ابراز و تخلیه کرد ،بدون اینکه افراد متقابل
در رابطه آسیب ببینند .دکتر صائمی اضافه میکند ،باور دوم این است که
خشــم به صورت خودکار باعث پرخاشگری میشــود؛ این بدان معناست
که بسیاری از افراد تنها شیوه مؤثر ابراز خشــم را پرخاشگری میدانند .در
حالی که مدیریت مؤثر خشم ،شامل کنترل خشــم به صورت تدریجی از
طریق یادگیری مهارتهای جرأتورزی ،تغییر باورهای غیر عقالنی ،کالم
منفی ،خصومتورزی و به کاربردن طیفی از راهبردهای رفتاری اســت که
تنها با کمک رواندرمانگر ،از طریق مشاوره و رواندرمانی به دست میآید.
به عقیده این متخصص ،بســیاری از مردم در اجتمــاع تصور میکنند که
برای به دســت آوردن مطالبات و حقوق خود باید پرخاشگر باشند و اکثر
افراد جرأتورزی را با پرخاشــگری اشــتباه میگیرند؛ در حالی که هدف
پرخاشگرانه رفتار کردن ،مسلط شدن  ،صدمه رساندن و پیروز از میدان به
در شدن به هر بهایی است و هدف جرأتورزی ،ابراز خشم به شیوه مؤدبانه
است .برای نمومه اگر یکی از دوستان شما در قرار مالقاتها همیشه تأخیر
دارد ،به جای استفاده از رفتارهای پرخاشگرانه و به کار بردن کلمات رکیک
یا بروز رفتارهای منفعالنه مانند قهر کردن ،باید به طور مســتقیم خواسته
را ابراز کرده و گفت« ،وقتــی دیر میآیی ،من شــدیدا ً عصبانی و ناراحت
میشوم .لطفاً به موقع بیا ».باور نادرســت دیگری که در میان مردم وجود
دارد این اســت که غالباً افراد ،برونریزی خشــم به صورت پرخاشگری را
مطلوب قلمداد میکنند .سالهاســت این شیوه حتی از سوی متخصصان
سالمت روان هم توصیه میشــود که میتوان با داد و فریاد ،ضربه زدن به
بالش یا کیســه بوکس ،انرژی خشــم را تخلیه کرد؛ این در حالی است که
در پژوهشهای جدید ،برونریزیِ خشم را تقویتکننده رفتار پرخاشگرانه
میدانند و محققان معتقدند اینگونه ابراز خشم باعث خشمگینتر شدن
افراد میشود و بر آتش خشم دامن میزند.

خشونت و محیط خانوادگی
خانواده به عنوان مهمترین و اولین سیستم شکلگیری رفتارهای مثبت و
منفی و سازنده شخصیت افراد در پیدایش الگوهای ناسالم ارتباطی که یکی
از آنها مدیریت خشم یا ابراز آن به روشهای نادرستی مانند پرخاشگری
است ،نقش مهمی دارد .به عقیده روانشناسان و کارشناسان حوزه خانواده،
الگوهای ارتباطی نابهنجار میان والدین و فرزندان یــا خواهران و برادران
یکی از مهمترین عوامل در مدیریت غلط خشــونت و شیوه ابراز خشم در
بزرگسالی اســت .کیفیت روابط والد فرزندی یا روابط خواهری و برادران با
شیوههای تعامل و ارتباط در آینده ارتباط مستقیم دارد ،چرا که بیتوجهی
به نزاعهای زن و شوهری ،پرخاشــگریها و درگیریهای میان فرزندان،
عالوه بر افزایش بروز رفتارهای پرخطر و ناسالم در سنین نوجوانی و جوانی،
باعث ابراز خشم و خشونت با روشهای ناصحیح مانند پرخاشگری و انفعال
میشود؛ این در حالی است که فرزندانی که تحت نظر والدین هوشمند که
معموالً با سبک فرزندپروری اقتدارگرایانه رفتار میکنند ،پرورش مییابند
و اعضای خانواده بر پایه روابط مسالمتآمیز و صلحمدار با یکدیگر در ارتباط
هستند ،از سالمت روان بهتری برخوردار بوده و این مسئله میتواند عامل
مؤثری در پیشبینی چگونگی کنترل خشــم فرزندان در آینده محسوب
شود.
در محیط خانواده هرگونه بیاحترامی از سوی همسران به یکدیگر خشونت
خانگی محسوب میشود .باید گفت خشــونت ،تنها ضرب و جرح فیزیکی
نیســت ،پرخاشــگریهای کالمی ،فریاد زدن ،بیاطالعــی از زمان رفت
و آمد هر یک از اعضا در خانــه ،تهدید به جدایی و طــاق ،روابط خارج از
زناشویی ،ترک خانه بدون اطالع ،لجبازی و منفیکاری ،محدود کردن هر
یک از همسران یا دیگر اعضای خانواده برای رسیدن به رشد فردی ،از انواع
خشونت محسوب میشود.
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بسیاری از
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راهکار

افرادی که خدمت
کردن به دیگران و
مفید واقع شدن در
زندگی را به جای
مصرفگراییانتخاب
کردهاند،نهتنها
کمتربهبیماریهای
روانشناختیازجمله
اختاللشخصیت
پرخاشگرمبتال
میشوند،بلکهاین
افراد که اولویت
اولشان «آزادگی و
خودانگیختگی»
است ،کمتر دست به
خشونتمیزنند

52

خشونت و دنیای سرمایهداری
بسیاری از اندیشــمندان حوزه فلسفه و علوم روانشناســی ،اسارت انسان
در نظام سرمایهداری و پرســتش کاالها را نوعی خشونت به انسان معرفی
میکنند .آنها معتقدند ،در جوامعی که کاالها تنها موضوعیت داشــته و
اعتیاد به خرید کــردن و روی آوردن به مصرفگرایی موج میزند ،میتوان
در انتظار زمانی بود که چنین عادتهایی گریبانگیر زندگی افراد شــده و
احتمال رفتارهای خشونتزا و پرخاشگرانه هم به تبع آن باال رود.
مطالعاتی که اخیرا ً در دانشــگاه منچستر انجام گرفته است نشان میدهد،
در افرادی که در زندگی مصرفگرایی ،خرید کاالهای بیمصرف و زندگی
سرمایهداری را پیشــه کره و دچار رفاهزدگی میشوند ،نشانههای زندگی
سالم و بهرهمندی از رفتارهای جرأتمندانه به جای پرخاشگری و خشونت
کمتر مشاهده میشود و این افراد در مواقع بحرانی و حساس قادر به کنترل
خشم خود نیستند.
در مقابل ،افرادی که خدمت کردن به دیگران و مفید واقع شدن در زندگی
را به جای مصرفگرایی انتخــاب کردهاند ،نهتنها کمتــر به بیماریهای
روانشناختی از جمله اختالل شخصیت پرخاشگر مبتال میشوند ،بلکه این
افراد که اولویت اولشــان «آزادگی و خودانگیختگی» است ،کمتر دست به
خشــونت زده و کمتر از دیگران مورد تهدید آسیبهای اجتماعی از جمله
مصرف مواد مخدر واقع میشوند .مطالعات نشــان میدهد ،رقابت بر سر
جایگاههای اجتماعی درآمدزا  ،چشم و همچشمی ،پساندازهای افراطی
و دغدغههای فکری زیاد برای داشــتن ثروت بیشــتر و برخوردار شدن از
محبوبیت ،احتمال پرخاشگری و خشونت را در افراد افزایش میدهد.

خشونت و شبکههای مجازی
اگر شما هم از آن دسته خانوادههایی هســتید که این ابزارهای هوشمند
با زندگی شــخصیتان گره خــورد ه و آنچنان در روابط بیــن اعضا تأثیر
گذاشتهاند که حتی دیگر تصور وجود نداشتن رایانه و اینترنت در زندگیتان
غیرممکن است ،باید حواستان را جمع کنید تا مدیریت و کنترل این ابزار از
دستتان خارج نشود ،بهخصوص اگر در خانه فرزند نوجوان دارید .مطالعات
نشان داده است ،بازیهای کامپیوتری و گشت و گذار در فضای مجازی ،با
افزایش پرخاشگری و خشونت در ارتباط است.
از آنجایی که کودکان و کمسن و ساالن بستر مناسبی برای جذب چنین
فنآوریهایی به شمار میروند ،شــما هم به عنوان پدر و مادر باید به جای
مبارزه بــا فرزندانتان ،روشهای اســتفاده مؤثر را آموختــه و به آنها نیز
بیاموزید .در واقع پیشنهاد میشود آگاهسازی و آموزش را از قلم نیندازید؛
به این معنا که با شرح خطرها ،انحرافات و مشکالت احتمالی ،فرزندتان را
قانع کنید وارد سایتهایی که مناسب ســن او نیست ،نشود و خودش یک
محدودیت خودخواسته ایجاد کند .این امکان حتی روی بیشتر موتورهای
جســتجوگر در اینترنت قرار داده شــده که کاربر خودخواسته ،با انتخاب
گزینه موردنظر ،جســتجوی ایمن در ســایتهای اینترنتی داشته باشد.
از طرف دیگر بهتر اســت کمی هم به دنیای اطــراف از دریچه نگاه فرزند
نوجوان بنگرید ،تا بتوانید تصمیم درســت بگیرید و نیازهــای واقعی او را
همواره مدنظر داشته باشــید و به گونهای رفتار کنید که در کنار فرزندتان
حرکت کنید نه در مقابل او .همچنین با زبان مناســب با نوجوان به گفتگو
بنشینید و با شــرح موقعیت زمانی و مکانی ،درک درستی از آسیبهایی
که میتواند تهدیدش کنــد به او بدهید ،جایگاهش را یــادآوری کنید و با
استفاده از جملههایی مانند «به نظر تو بهتر نیست که...؟» یا «فکر نمیکنی
مناسبتر باشــد که...؟» ،ذهن فرزندتان را با شــیوه مناسب درگیر ماجرا
کنید تا به صورت فعال با مسئله روبهرو شود و حس کند برای او شخصیت
قائل شدهاید .بنابراین فرزندتان را نسبت به خطرات و تهدیدهای اینترنت
هوشیار کنید به این شکل که هرگز مشخصاتی از قبیل نام ،آدرس و یا نام
مدرسه خود را وارد هیچ سایتی نکند .در نهایت نرم افزارهای فیلترکننده یا
بالککننده نیز میتواند کنترل کننده باشد .میتوانید ایمیلی مشترک با
فرزندتان بسازید و یا هنگام ساخت ایمیل با او همراه شوید تا بتوانید پیغامها
را کنترل کنید .ســاعاتی را با فرزند خود به کار با اینترنت اختصاص دهید
تا به او روشهای صحیح را بیاموزید ،فرزندتــان را از ورود به چترومهای
خصوصی محروم کنید ،به او هشــدار دهید که هرگز عکسهای شخصی
خود را در ایمیل قرار ندهد و هرگز به ایمیلهای ناشناس پاسخ ندهد.
از سوی دیگر ،بازیهای پرهیجان و خشن ،روحیه فرزندان را تحت تأثیر قرار
میدهد و از آنجا که کم سن و ســاالن در حال رشدند و الگوپذیری بسیار
باالیی دارند ،به سرعت خشم را تقلید کرده و رفتارهای خشونتآمیز پیدا
میکنند .باید مراقب بود فضای بازی با فرهنگ ما مطابقت داشــته باشد تا
فرزندان از مشــکالت فرهنگی نیز مصون بمانند؛ به عنوان مثال در برخی
بازیها ،زن دارای نقش ضعیفی است که در نتیجه بر تصور کودک از مادر به
عنوان تکیهگاه اثر میگذارد .ناگفته نماند استفاده طوالنیمدت از بازیهای
کامپیوتری ،مانع از رشد هوش هیجانی فرزندان میشود ،بنابراین الزم است
کم سن و ساالن ساعاتی از روز را نیز صرف بازی با دوستان و برقراری ارتباط
کالمی با آنها کنند و به جنب و جوش بپردازند .
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جرأتورزی
و رفتار
جرأتمدارانه

جسورانهترین شیوه رفتاری
برای حل مشکالت ارتباطی

یکی از تکنیکهای ارتباطی مهم در روابط خانوادگی و اجتماعی،
آشنایی و استفاده از تکنیک جرأتورزی است .رفتار جرأتمندانه
و عاری از خشونت یا انفعال ،نهتنها در مباحث و پژوهشهای
علوم انسانی و رفتاری مورد تأیید کارشناسان و محققان است،
بلکه در علوم دینی و مباحث اسالمی نیز احقاق حق به روشهای
مسالمتآمیز و بدون تجاوز به حقوق دیگری و اعمال خشونت ،به
ک ّرات توصیه و سفارش شده است.
افراد جرأتمند معموالً در میانه طیفی قرار میگیرند که یک سر
آن انفعال و اجتناب بوده و سر دیگر آن خشونت و پرخاشگری
است .این افراد به حقوق خود آشنا بوده و با صداقت ،روشنی
و بهرهمندی از رویکرد مسئلهمدار به مشکالت نگریسته و با
قاطعیت و برخوردهای جسورانه وارد رابطه میشوند و نگرشها
و حقوق خود را هوشمندانه ابراز میکنند.

به عقیده کارشناسان حوزه علوم روانشناسی ،قاطعانه رفتارکردن،
با سماجت و تحمیل دیدگاهها متفاوت بوده و فردی که از
مهارتهای جرأتمندی بهخوبی بهرهمند باشد ،به هر قیمتی
عقیدهاش را ابراز و تحمیل نکرده و تا جایی که حقوق خود و
دیگری آسیب نبیند ،برای حل مسئله پافشاری میکند و به نتیجه
برنده ـ برنده در یک رابطه فکر میکند .این در حالی است که افراد
پرخاشگر برندهشدن را حق خودشان میدانند و سعی میکنند
طرف مقابلشان را شکست دهند و کسانی هم که شخصیت منفعل
و وابسته یا اجتنابی دارند ،در گرفتن حق ،ناتوان بوده و از همان
ابتدا خود را بازنده و رقیب را برنده میدانند.
باید گفت ،افراد در سنين مختلف با الگو گرفتن از رويكرد
جرأتورزی ميتوانند از آن سرمشق بگيرند .البته اين سبك،
شيوۀ كاملي از حوزۀ تفكر ،گفتار و كردار را به طور منسجم ارائه
ميدهد كه الزمه بهكارگيري درست آن در همه ابعاد ،نياز به
ش از طريق ارائه مطلب ،يادگيري كلمات و رفتارهاي همسو و
آموز 
غير همسو با اين الگوي رفتاري دارد.

رفتارقاطعانهچیست؟
در رفتار جرأتمندانه ،ایســتادن در برابر دفاع از حق ،بدون توجه به شرایط
موجود و تنبیه و پاداش صورت میگیرد .در حقیقت اصالح کردن شرایط در
زمانی که حقوق شخصیتان در حال نقضشدن توسط دیگران باشد ،به نوعی
یکرفتارجرأتمندانهوجسورانهاست.
جرأتورزهااحترامگذاشتنودرکاحساساتدرشرایطوموقعیتهایخاص
را بهخوبی آموختهاند .آنها میدانند چگونه از یک رفتار پخته و بلوغیافته در
برابر کســانی که میخواهند با رفتارهای پرخاشــگرانه ،دفاعی ،تهاجمی،
خصمانهوسرزنشگربرخوردکنند،کمکبگیرند.
نتیجهمطالعاتبررفتارهایافراددررابطههایمختلفنشانمیدهد،کسانی
که مهارت جرأتورزی را بهخوبی دانســته و افرادی کــه از رفتاری قاطعانه
در برابر مشکالت استفاده میکنند ،مخالفت خود را با صراحت از مسئله یا

موضوعی بیان کرده و قصد و نیتشان را بدون هیچ تردیدی به دیگران اعالم
میکنند.
باید به این نکته اشاره کرد ،اســتفاده از واژه کالمی «من» در جایی که باید به
دیگران درباره احساساتشان در شرایط خاص یا در مقابل رفتار خاص توضیح
بدهند،دررفتارهایجرأتمندانهمشاهدهمیشودوپذیرشخطردرکنشدن
از سوی دیگر یا مورد حمله واقع شدن و مورد تهاجم قرار گرفتن در شرایطی که
فردجرأتمندقصدداردازخودشدفاعکنددراینافرادوجوددارد.
توانایی حمایت از خواستهها و حقوق فردی ،همزمان با در نظر گرفتن حقوق
دیگران و احترام گذاشــتن به آنهــا از خصوصیات افــراد جرأتمند بوده و
رفتارهای ریســکپذیر و قاطعانه در جرأتورزی با ترس از طرد شدن یا مورد
تأییدقرارنگرفتنهمپوشانیندارد،بلکهمستقیماًبااینباورکهمنسزاواردفاع
ازحقوقخودهستمهدایتخواهدشد.

مهتاب ذریه
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اســتفاده از واژه کالمی «من» در جایی که باید به دیگران درباره احساساتشان در شرایط خاص یا در
مقابل رفتار خاص توضیح بدهند ،در رفتارهای جرأتمندانه مشــاهده میشود و پذیرش خطر درک
نشدن از سوی دیگر یا مورد حمله واقع شدن و مورد تهاجم قرار گرفتن در شرایطی که فرد جرأتمند
قصد دارد از خودش دفاع کند در این افراد وجود دارد

تفکرمنطقیجرأتمندها
روانشــناسها معتقدند ،افرادی که نه پرخاشگرند و نه منفعل ،معموالً تفکر
منطقیدارند.درحقیقتتفکرمنطقی،خودتأییدیوحفظارزشهایفردی
در این رفتارها مشاهده میشود و آنها از یک شیوه درست و سالم بهره میبرند
که روابط بین فردی را هدایت میکند .همانطور که اشاره شد ،پیدا کردن راه
حل «برنده ـ برنده» در کنترل مشکالتی که میان دو فرد به وجود میآید ،از
ویژگیهای افراد جرأتمند است .راه حل تو برنده ،من بازنده یک شیوه حل
مسئله منفعل است که باعث میشود افراد تسلیمپذیر از حق خود گذشته و
حقرابهدیگریبدهند.منفعلهامعتقدند،ا ِعمالیکراهحلسالمغیرممکن
اســت .راه حل من برنده و تو بازنده نیز در افراد پرخاشگری دیده میشود که
پایمال کردن و نادیده گرفتن حقوق دیگران محور شکلگیری آن را تشکیل
میدهد .شیوه حل مسئله من برنده ،تو هم برنده راه حلی است که هر دو طرف
آنرابهرسمیتشناختهوتعامالتسالمرامنجرخواهدشد.
انواعسبکهایرفتاری
در روابط روزمره ،کم نیســتند افرادی که به علــت اضطرابهای ذاتی که
محصول وراثت یا تعامالت دوره کودکی است ،نتوانند نیازها و عواطفشان را
بیان کنند و قادر به احقاق حقوق خود نباشند .همچنین افرادی که به دلیل
ابتال به بیماریهای جسمی یا روانی مزمن و پیشرونده ،مانند بیماری ایدز،
ام اس یا معلولیت ،انزوا و گوشهگیری را به پویایی ترجیح داده و برای مصون
ماندن از آسیبهایی که ممکن است هیچوقت تحقق پیدا نکند ،در روابط
تسلیم شده و حقوق مسلم خود را واگذار میکنند ،این افراد معموالً به فکر
رفع نیازهای دیگران هستند و خودشان را در نظر نمیگیرند ،به احساسهای
دیگران بیشتر از خودشان اهمیت میدهند یا امکان دارد به شخصیت منفعل
پرخاشگر تبدیل شده و در حالی که در ظاهر به نیازها و احساسات دیگران
اهمیت میدهند ،ولی کاری میکنند که نیازهای خودشان برآورده شوند
و به صراحت و روشنی قادر به بیان عواطف و گرفتن حق نیستند .از طرفی
در سبک رفتاری پرخاشگرانه شاهد شخصیتهایی هستیم که تنها به رفع
نیازهای خودشان اهمیت میدهند و به فکر رفع نیازهای خودشان هستند،
این افراد به احساسات خودشان بیشتر از بها داده و برای گرفتن حق و تحمیل
ایدهها و عقایدشــان متوسل به زور و اعمال خشــونت میشوند ،اضطراب
و نگرانی دائمی معموالً گریبانگیر این دســته از شخصیتها شده و باعث
میشود در روابط روزمره دچار سرخوردگی شــده یا اضطراب باال را تجربه
کنند .بنابراین این افراد باید با آموختن مهارتهای جرأتورزی ،رفتارهای
جسورانه و صریح را در خودشان تقویت کرده و به حد اعتدال برسانند.
حقوقیکهجرأتمندهاازآنباخبرند
افراد جرأتمند به این باورها رســیدهاند که« :من حق دارم که رفتارم را مورد
قضاوت قرار دهم ،افکار ،هیجانها و مسئولیتهایی را که به عهده گرفتهام نیز
موردارزیابیقراردادهوبهتریننتیجهگیریراداشتهباشم.رفتاردیگرانممکن
است بر من تأثیراتی را ایجاد کند ،اما تصمیمگیرنده نهایی خودم هستم ،من
تصمیمخواهمگرفتکهچگونهدربرابررفتارهایدیگرانواکنشنشاندهمو
درهرشرایطی،رفتارمتفاوتداشتهباشم.منبهتنهاییبایدرفتارهایمرامورد
سنجش و ارزیابی قرار دهم و احساسات ،رفتار و افکارم را اصالح کنم ،دیگران
ممکناستبرتصمیمگیریهایمنتأثیربگذارنند،اماانتخابکنندهنهاییو
آخرینتصمیمگیرندهمنهستم».
«من حق دارم که در قضاوت رفتارهایم به هیچ وجه از بهانه و دلیلتراشــی
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استفاده نکنم .اگر رفتارم درســت و به جا بوده ،من نیاز ندارم به واکنشهای
دیگران توجه کنم یا به قضاوتهای آنها اعتماد کنم .دیگران ممکن اســت
موافقنظرمانباشندیارفتارهایمانراتأییدنکنند.منممکناستانتخابکنم
که به نظر دیگران احترام بگذارم و رفتارم را اصالح کنم ،ولی این تصمیم باید
بدونالقاینظراطرافیانودستکاریهایذهنیامانجامبگیرد».
«من حق دارم قضاوت کنم که آیا مسئول پیدا کردن راه حلی برای مشکالت
دیگران هستم یا نه ،من نهایتاً مسئول هستم شادی و احساس رضایت درونی
خودم را کسب کنم .ممکن است برای هیجانات و عواطف زخمخورده دیگران
نگرانباشم،امادستآخرمسئولیتعواطفخودمرابهعهدهدارمودیگرانهم
بایدیادبگیرندکهشیوهتعاملصحیحرابیاموزندوبامشکالتشانکناربیایند.در
صورتی که من به حقوق خود و قوانین جرأتورزی آگاه نباشم ،دیگران ممکن
است با تحریف افکارم در من احساس گناه ایجاد کنند و بدون اینکه گناهکار
باشم،خودمرابهخاطرتقصیرهاسرزنشکنم».
«من حق دارم ذهنیتم را تغییر دهم .به عنوان یک انسان ،هیچچیز در زندگی
غیر قابل تغییر نیست و حتماً نباید ادامهدار و خشک باشد .عالیق و نیازهای
فردیدرطولزمانتغییرمیکنند.امکانتغییردیدگاهوذهنیتنیزوجوددارد
و طبیعی است و نشانه سالمت و رشد فردی است .ممکن است دیگران سعی
کنندباالقایبرچسبهاییمانندبیمسئولیتیازمنبخواهندکهاشتباهاتمرا
تأیید کنم و به این وسیله افکارم و انتخابهایم را تحریف کنند .با این حال این
دلیلنمیشودکهعادالنهقضاوتنکنم».
«من حق دارم بگویــم ،نمیدانم و باید جــرأت پیدا کنم که از ایــن واژه در
ارتباطاتاتماستفادهکنم».
«من حق دارم اشتباه کنم و مسئولیت اشــتباهاتم را بپذیرم .اشتباه کردن،
بخشی از فرایندهای ذهنی بشر است .دیگران معموالً سعی میکنند با القای
این ذهنیت که اشتباهات افراد نابخشودنی و فراموشنشدنی است ،افکار من
را تحریف کنند .در این صورت رفتارهای آینده من ممکن اســت تحت تأثیر
اشتباهات گذشتهام قرار بگیرد و کنترل تصمیمگیریها و رفتارهایم به دست
عقایدونظریاتدیگرانبیفتد.دراینصورتاستکهازمحدودهجرأتورزیدن
خارجخواهمشد».
«من حق دارم قبل از کنار آمدن با دیگران ،ذهنیتم را از تأییدطلبی و نیازمند
بودنبهحسننیتدیگرانجداکنم».
«باید بدانیم این مسئله اص ً
ال واقع بینانه نیست که منتظر باشیم همه افراد ما
را تأیید کنند و رفتارهایمان را بپذیرند .در صورتی که نیاز به تأییدطلبی در ما
وجودداشتهباشد،مطمئناًافکارماندستکاریخواهدشدونمیتوانیمقاطعانه
برخورد کنیم .در یــک رابطه ،رضایتمندی و توافــق  100درصدی دو طرف
امکانپذیر نیست و نمیتوان دیگران را راضی کرد یا از ترس صدمهدیدن آنها
ازحقوقفردیخودگذشت.هرفردیتنهامسئولرفتارهایخودشاست».
«منحقدارمدرتصمیمگیریهایمغیرمنطقیباشم.معموالًمنطقمیتواند
در قضاوتهای من مؤثر باشد ،اما همیشه هم پیشبینیکننده مناسبی برای
ارزیابی موقعیتهای آینده نخواهد بود .منطق نمیتواند قاضی مناسبی برای
اتخاذ بهترین تصمیمگیریها در مســائل هیجانی و احساسی باشد .منطق
معموالً قضایا را سیاه و سفید میبیند و به صورت آری یا نه به مشکالت پاسخ
هیجانی خاکستری رنگ ،نمیتواند
میگوید .تفکر منطقی در برخی شرایط
ِ
مشکالتراحلکند».
«منحقدارمبگویم،متوجهنمیشوم».
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در رفتار
جرأتمندانه،
ایستادن در
برابر دفاع از
حق ،بدون
توجه به
شرایط موجود
و تنبیه و
پاداش صورت
میگیرد .در
حقیقت اصالح
کردن شرایط
در زمانی
که حقوق
شخصیتان
در حال
نقضشدن
توسط دیگران
باشد ،به نوعی
یک رفتار
جرأتمندانه و
جسورانه است

قرآن

قرآنسندنبوت
همهانبیاست

ن در هندسة هستی
انسا 

سبقت ُمجاز

اگر اعجــاز و جاودانگی قرآن اثبات شــود ،عالوه بر اینکه ســند نبوت پیامبر
اسالم(ص) است ،سند نبوت ســایر انبیا هم هست ،لذا قرآن معجزه باقیه است؛
یعنی میتواند باقی باشد

قرآن سند نبوت همه انبیاست

معنویت ،نبوت و خاتمیت در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکایی
سیدحسینامامی
بدون تردید ،قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر اکرم(ص) ،با تمامی
معجزات دیگر پیامبران الهی چون حضرت موسی(ع) ،حضرت
عیسی(ع) و حتی دیگر معجزههای شخص پیامبر اعظم(ص) فرق
دارد .به قول امام خمینی(ره)« :اگر قرآن کریم نبود ،باب معرفت
اهلل تا ابد بسته بود ».بنابراین قرآن به عنوان باب معرفتی جلوی
بشر قرار دارد ،اما بهره کافی از آن برده نشده و نمیشود ،تا جایی
که پیامبر از مهجوریت آن به خداوند شکایت میکند .در گفتگو
با حجتاالسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکایی ،رئیس دانشکده
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز ،به بررسی رابطه قرآن و
معنویت پرداختیم که اکنون از نظر شما میگذرد.

آقای دکتر! قرآن مجيد ،مهمترين معجزه پيامبر اسالم و بهترين
دليل نبوت آن حضرت است .اين معجزه بزرگ از جهات بسیاری
بر ساير معجزات برترى دارد .به نظر شما چه رابطهای بین قرآن و
معنویت وجود دارد؟
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اساس همه معنویتها را این نکته شــکل میدهد که به قلب و درون خود
توجه کنید ،خودتان را بشناســید .در نفس فرو روید .فرورفتن در نفس ،به
تعبیر عرفان اسالمی ،فرارفتن به ســوی خداست که «من عرف نفسه فقد
عرف ربه» ،اما در معنویت اسالمی ،قرآن را به عنوان یک امر بیرون از انسان
داریم؛ یعنی همانطور که خداوند در قلب انسان تجلی میکند ،در قرآن هم
تجلی کرده اســت .به فرموده معصوم که «إن اهلل تجلی فی کتابه لعباده»،
خداوند در کتابش برای بندگانش تجلی پیدا کرده است؛ اگر کسی روبهروی
قرآن بنشــیند ،خداوند را در قرآن مییابد و همانطور که هرچه عمیقتر
شویم و در نفس بیشتر فرو رویم به سوی خدا بیشــتر فرامیرویم ،هرچه
در قرآن عمیقتر شویم ،بیشتر به ســمت خدا میرویم و به او معرفت پیدا
میکنیم.
روایات متعدد وجود دارد که میفرماید :قرآن ظهر و بطن و ظاهر و باطن و
حد و مطلع دارد« .للقران ظهر و بطن و لبطنه بطن» ،باطن قرآن هم بطن
دیگری دارد؛ هفت بطن یا هفتاد بطن برای قرآن گفتهاند ،لذا یکی از منابع
معنویت اسالمی ،خود قرآن است که توجه خاص میطلبد.
بطون مختلف قرآن چه ارتباطی با هم دارند؟
بســته به رتبه معرفتی مخاطب قرآن دارد .یک آیه ممکن اســت بر شما و
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دیگری خوانده شــود ،اگرچه لفظ همان لفظ است و
حتی همان معنا اســتنباط شــود ،ولی شما چیزی را
اســتنباط میکنید و دیگری عالوه بر استنباط شما،
ممکن است چیز عمیقتری را استنباط کند.
موالنا هــم زیبا گفته اســت؛ حرف قــرآن را بدان که
ظاهری است /زیر ظاهر باطنی بس قاهری است * زیر
آن باطن یکی بطن ســوم /که در او گردد خردها جمله
گم * بطن چهارم از نبی خود کــس ندید /جز خدای
بینظیر بی ندید * تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین /دیو
آدم را نبیند جز که تین.
در معنویت اسالمی از ظاهر قرآن باید فروتر برویم تا به
سمت خدا فراتر برویم.
چه رابطهای بین فهم و درک قــرآن و قلب وجود دارد که در قرآن
هم به آن بسیار اشاره شده است؟
قرآن کریم پیوندهای خاصی با قلب دارد« .إِن َّا أَن َزل ْ َنا ُه فِي ل َ ْيلَ ِة الْق َْد ِر»؛ تعبیر
َ
السما ِء ما ًء»؛
نازل شدن و فرود آمدن قرآن از آسمان ،شبیه تعبیر «أن ْ َزلْنا م َِن َّ
نازل شدن آب از آسمان است .آب که از آسمان بر زمین میبارد ،گل و سنبل
و الله و کشــت و محصول بار میآورد ،اما قرآن فرودگاهش قلب است .در
ِين َعلى
وح االَم ُ
الر ُ
وهله اول قلب حضرت ختمی مرتبت(ص) که «ن َ َز َل ب ِــ ِه ُّ
ين»؛ جبرئیل ،قــرآن را بر قلب تو نازل کرد و بعدا ً
ون م َِن ال ْ ُمن ِذ ِر َ
َقلْبِك لِت َُك َ
ما خوانندگان قرآن از لســان پیغمبر(ص) این جمالت را شنیدیم ،یعنی
دومرتبه قرآن بر قلب ما فرود میآید که خطاب است که این قرآن را بخوان
و باال برو ،یعنی هر چه خواندن ،قرائت و تالوت ما عمیقتر باشد ،درجه باال
رفتن ما به سوی خداوند بیشتر است.
پس چرا قرآن با توجه به آیات خود قرآن ،موجب هدایت گروهی از
انسانها و موجب ضاللت برخی دیگر میشود؟
وقتی باران بر زمینی که شورهزار است میبارد ،یک نوع تأثیر دارد .باران بر
سنگ اثر نمیکند .قلبها هم همین طور هستند؛ گاهی وقتها قلب سنگ
میشود ،منتها این قرآن میتواند بر قلب سنگ هم تأثیر گذارد .در بعضی
اوقات از طرف کسی که قرآن بر او خوانده میشود مقاومت هست ،ولی در
پارهای موارد همین قرآن در قلب ایجاد خشوع میکند .خیلی عجیب است
آن َعلَى َج َب ٍل ل َّ َرأَيْ َت ُه خَ اشِ ــ ًعا ُّمت ََص ّ ِد ًعا ّ ِم ْن
که میفرماید« :ل َ ْو أَن َزل ْ َنا َه َذا الْق ُْر َ
خَ شْ َي ِة َّ
الل»؛ اگر این قرآن بر کوه نازل میشد ،کوه خاشع و متصدع میشد
و خشــیت پیدا میکرد .اما این قرآن نه بر کوه ،بلکه بر قلب من و شما نازل
میشود.
ــع ُق ُلوب ُ ُه ْم ل ِ ِذ ْك ِر َّ
الل»؛ وقت آن نرسیده است
«أَل َ ْم يَ ْأ ِن لِلَّذ َ
ِين آ َم ُنوا أَن تَخْ شَ َ
کســانی که ایمان آوردند قلبشان به ذکر خدا خاشع شــود .قرآن اینگونه
الص ُدو ِر»« ،فیه شفاء» .قرآن همواره
است .لذا میبینیم که « َو شِ فَا ٌء ل َِما فِي ُّ
با قلب سروکار دارد .مؤمنان به نوعی قلب خود را شخم زدند و آن را به قرآن
سپردند تا باران معنوی بر آن ببارد و ایشان را رشد دهد.
برای ارتقای قلب و اینکه بتواند معرفتهای بیشــتری از قرآن
کسب کند ،باید چه کار کنیم؟
اینکه قرآن بر قلب نازل میشــود به این معنا هم هست که جریان معنوی

من انسان که در باطن
باطنی انسان مورد توجه اســت .از ِ
هر انســانی قرار دارد ،تعبیر به قلب میشود؛ قرآن بر آن
من ،نازل میشــود .گوش جان خــود را بایــد به قرآن
بسپاریم .به همین منظور پیامبر(ص) میفرمایند« :این
قلبها مثل آینههایی هســتند که زنگار و غبار میگیرند
و نیاز به جال دارند ».از ایشان سؤال شد که جالی قلب به
چیست؟ فرمودند« :تالوت قرآن و یاد مرگ ».اکنون قرآن
در دسترس ماست ،اما از آن غافلیم ،حتی اگر تالوت هم
داشته باشیم ،باید تالوت توأم با حضور قلب باشد .حافظ
میگوید :صبح خیزی و ســامت طلبی چون حافظ /هر
چه کردم همه از دولت قرآن کردم.
قرآن سند نبوت پیامبر اسالم و تصدیقی بر بعثت همه انبیاست.
این ویژگی قرآن آیا در کتب انبیای قبلی هم بوده است؟
یک تفاوت مهم قرآن با ســایر کتابهای آســمانی در این است که قرآن
حقیقتی اجمالی دارد که در شب قدر نازل شد ،اما در طی بیست و سه سال
هم به صورت تفصیلی نزول پیدا کرد .قرآن ســند نبوت همه انبیا به طور
کلی است؛ یعنی مصدق نبوت همه انبیا(ع) است .از کجا میگوییم عیسی
بن مریم(ع) پیامبر بود؟ یا موســی بن عمران(ع) وجود داشته است؟ ما که
زنده کردن مرده توسط حضرت عیســی(ع) و عصای حضرت موسی(ع) را
ندیدیم.
اگر اعجاز و جاودانگی قرآن اثبات شــود ،عالوه بر اینکه سند نبوت پیامبر
اسالم(ص) است ،سند نبوت سایر انبیا هم هســت ،لذا قرآن معجزه باقیه
است؛ یعنی میتواند باقی باشد .اگر عصای حضرت موسی(ع) امروزه موجود
بود چه کاری از دست او بر میآمد؟ با ســایر چوبها چه فرقی داشت؟ اگر
من و شــما این عصا را میانداختیم تبدیل به اژدها میشد؟ خیر .حضرت
موسی(ع) باید باشــد تا عصا به اژدها تبدیل شود .اما قرآن سندی است که
میتوانــد جــاودان باشــد،
حتــی در غیبــت ظاهری
پیامبر(ص).
قرآن کریم بــه عنوان
بزرگتریــن معجــزه
پیامبــر(ص) با معجزات
سایر انبیا چه فرقی دارد؟
معجزات ســایر انبیا داللت
بــر صــدق نبوتشــان دارد،
ولــی تعالیم آنها را شــامل
نمیشود .اگر ببینیم عصای
حضرت موســی(ع) به اژدها
تبدیل شد ،چقدر معرفت پیدا
میکنیم ،معارف ما چقدر باال
میرود؟ امــا خصوصیتی که
قرآن دارد این اســت که اگر
اعجازش اثبات شود ،تعالیم
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وقتی باران بر
زمینی که شورهزار
است میبارد ،یک
نوع تأثیر دارد.
باران بر سنگ اثر
نمیکند.قلبها
همهمین طور
هستند؛گاهی
وقتهاقلبسنگ
میشود،منتها
اینقرآنمیتواند
بر قلب سنگ هم
تأثیرگذارد
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بیمعناست که بخواهیم برای کسی که نبوت پیامبر(ص) را قبول ندارد ،اثبات
کنیم که ایشان خاتم انبیاست .برای چنین شخصی باید از راه اثبات اعجاز قرآن،
ثابت کنیم که محمد(ص) پیامبر است ،سپس با اســتناد به آیه یاد شده ،اثبات
کنیم که ایشان خاتم انبیاست

پیامبر(ص) را هم شامل میشود .هم دلیل بر صدق نبوت است و هم تعالیم
پیامبر(ص) را در بر دارد .اگر اثبات شد که قرآن معجزه است ،تحریف نشده
و تحریفناپذیر است ،آن وقت میتوانیم به این آیه استناد کنیم که «إِن َّا ن َْح ُن
ون».
ن َ َّزل ْ َنا ال ّ ِذ ْك َر َوإِن َّا ل َ ُه ل َ َحاف ُِظ َ
چگونگی اســتفاده از قرآن ،شرح ،تفســیر و تأویل آن بر عهده
کیست ،چه کسی میتواند درســتترین و عمیقترین فهم را از
بواطن قرآن داشته باشد؟
كف ُ
پیامبر(ص) از ابتدا قرآن را در کنار اهل بیت(ع) گذاشتند؛ «إن ِّي تَا ِر ٌ
ِيك ُم
َاب َّ
الل َو ِعت َْرت ِي أَ ْه َل ب َ ْيتِي» .اینکه علی(ع) فرمود من قرآن ناطق
ال َّث َقلَ ْي ِن ِكت َ
هســتم ،به این نکته اشــاره دارد .در جنگ صفین ،عدهای به قرآن استناد
کردند و گفتند« :ال حکم اال هلل» ،اما قرآن ناطــق علی(ع) بود که روبهروی
آنها بود .تأویل و تفسیر غلط از قرآن را هرچند نمیتوان تحریف نامید ،ولی
بدفهمی و سوء فهم است .قرآن با معجزه بودنش از تحریف مصون است ،ولی

برای تأویل و تفســیر آن احتیاج به فهم دیگری است ،از آن دست که موالنا
فرمود که گوش خر بفروش که دیگر گوش خر /این معانی را نیابد گوش خر.
اینجاست که به کمک عترت نیاز است.
به هر حال تأویل نیاز به مالک و معیار هم دارد؟
بله ،تأویل باید مالک داشته باشد .ابتدا باید خودمان را تأویل کنیم تا تأویل
قرآن را بفهمیم .به قول موالنا :کردهای تأویل حرف بکر را  /خویش را تأویل
کن نی ذکر را .اگر سوء فهم داشته باشــیم ،ممکن است از کالم حق تعبیر
باطل کنیم .همانطور کــه امیرالمؤمنین(ع) میفرماینــد« :کلمة الحق
یراد الباطل»« ،ال حکم اال هلل» کلمه حقی اســت که اراده باطل از آن شده
است ،لذا در دســتگاه معرفتی ما ،عترت(ع) ،ســنت پیامبر(ص) و سنت
ائمه اطهار(ع) و مالکهای اجتهاد ،همه ،مالکهای تأویل هســتند .مگر
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ممکن است اجتهاد و استنباط از قرآن ،هیچ مالکی نداشته باشد و هرکس
هر اســتنباطی کرد به اسم قرآن بگذارد؟! با این ســه معیار میتوانیم فهم
صحیحی از قرآن داشته باشیم.
چه ارتباطی بین خاتمیت نبوت و قــرآن کریم وجود دارد؟ آیا به
تکامل بشری و بلوغ عقلی بشر ارتباطی دارد؛ یعنی با بلوغ عقلی،
انسان به جایگاهی میرسد که وحی را به خوبی بفهمد؟
ابتدا باید معنای خاتمیت را بفهمیم .آیا خاتمیت نســخ شریعت است؟
یعنی آیا خاتمیت شرایع قبلی را نســخ میکند یا نه ،اص ً
ال نسخی درکار
نیست ،بلکه شریعت قبلی زماندار اســت؛ یعنی تاریخ انقضا دارد .تا این
زمان این حکم جاری بــود و از این زمان به بعد حکــم دیگر مورد نظر
است .این معنایش نسخ نیســت ،بلکه از اول قرار بود که همراه با تکامل
بشــر شــریعتش هم تکامل پیدا کند .مثل بچهای که قبل از بلوغ نماز
بر او واجب نیســت ،ولی همین که به سن بلوغ رســید ،نماز بر او واجب
میشود .در اینجا نمیگویند که حکم عدم وجوب
نسخ شده اســت ،بلکه با تکامل این بچه حکمش
نیز متکامل شده اســت .پس بحث خاتمیت نبوت،
جدا از تکامل بشر نیست؛ یعنی بشــر تکامل پیدا
کرده اســت ،متقاب ً
ال پیام خداوند هــم تکامل پیدا
کرد کــه در ایــن دوره تاریخی حکــم دوم داده
میشود.
البته این بحث که گذشــت ،در مرحله ثبوت این امر
بیان شده است نه در مرحله اثبات ،یعنی نمیخواهیم
از آنچه گذشت خاتمیت پیامبر اسالم(ص) را اثبات
کنیم ،بلکه تنها به فلســفۀ تعدد شــرایع و فلســفۀ
خاتمیت اشاره داشــتیم که همان تکامل بشر است.
برای اثبات خاتمیت راه دیگری وجود دارد.
ما از قرآن اســتفاده میکنیم به عنــوان معجزه باقیه و
کم و زیــادی در آن صورت نگرفته اســت .در قرآن این
كان ُم َح َّم ٌد أَبا أَ َح ٍد م ِْن
آیه شــریفه وجود دارد که «ما َ
ول َّ
ِرجال ُِك ْم َو لك ِْن َر ُس َ
ين»؛ خاتَم و خات ِم
الل َو خات ََم ال َّن ِب ّ ِي َ
درهمهفرهنگهایلغتبهیکمعناستحتینویسنده
«المنجد» که مسلمان هم نیست میگوید «الخاتَم و
الخات ِم ما یختم به الشیء» .در این بحث استدالل نکردم که چون بشر به مرحله
تکامل رسیده است ،پس دین اسالم دین خاتم است .اگر من استدالل میکنم،
یک استدالل درون دینی از قرآن میکنم؛ یعنی این آیه شریفه که تحریف هم
نشده و سخن خداست میگوید پیامبر(ص) ،خاتم النبیین است .هر رسولی
نبی هست ،اما هر نبیای رسول نیســت .اگر پیامبر(ص) خاتم النبیین است،
خاتم الرسل هم هست؛ یعنی بعد از ایشان دیگر نبیای نمیآید .با این استدالل
خاتمیتپیامبرراکهیکبحثدروندینیاستاثباتمیکنیم.بیمعناستکه
بخواهیم برای کسی که نبوت پیامبر(ص) را قبول ندارد ،اثبات کنیم که ایشان
خاتم انبیاست .برای چنین شخصی باید از راه اثبات اعجاز قرآن ،ثابت کنیم که
محمد(ص) پیامبر است ،سپس با استناد به آیه یاد شده ،اثبات کنیم که ایشان
خاتمانبیاست.
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رهیافت

هر رسولینبی
هست ،اما هر
نبیایرسول
نیست.اگر
پیامبر(ص)خاتم
النبییناست،
خاتم الرسلهم
هست؛یعنیبعد
از ایشان دیگر
نبیاینمیآید

تربیتپذیری تدریجی انسان بر مبنای دستورات رفتاری قرآن در گفتگو با رضا لکزایی

ن در هندسة هستی
انسا 
مریمعلیبابایی

رابطه انسان با خود ،با دیگران و طبیعت و
همچنین با خدا مهمترین موضوع هستی
است که همواره بشر را به تفکر وا داشته
است .دین اسالم نیز به عنوان کاملترین
دین الهی ،مجموعهای از دستورالعملها
را برای انسان در این سه نوع رابطه
تعیین کرده است .در گفتگو با دکتر رضا
لکزایی ،پژوهشگر پژوهشگاه بینالمللی
جامعه المصطفی(ص) العالمیة ،به بررسی
راهکار و روش قرآن در انسانسازی و
جامعهسازی پرداختیم که متن آن اکنون
پیش روی شماست.

راهکار و مهندســی قرآن برای ارتقای
سطح رفتار در جامعه اسالمی چيست؟
میدانیم کــه اندازه ،واژهای فارســی اســت و
هندسه ،عربی شده همین اندازه فارسی است.

مهندس هم از همین ریشــه و اسم فاعل است.
فیلسوفان مسلمان از دو نوع هندسه یاد کردهاند؛
یک هندسه ،هندسهای است که قدرت ساختن
شهر را دارد و هندسه دوم ،هندسهای است که
قدرت ساختن انسان را دارد .قرآن از هر دو نوع
مهندسی سخن گفته است؛ هم ساختن محیط
زیست انسان و هم ســاختن خود انسان .به نظر
میرسد بتوان گفت راهکار قرآن برای ساختن
محیط زیســتی که زندگی اجتماعی انسان در
آن صورت میگیرد و ارتقای ســطح رفتار آحاد
افراد آن جامعه ،دعوت مســلمانان به قدرتمند
شدن بود و هست .ما این دعوت را در محورهای
مختلف میبینیم .براي مثــال در عرصه قدرت
فرهنگی ،قــرآن در گام اول با تعلیم ،مشــکل
اساســی جامعه جاهلی و خرافی را حل کرد و
عالوه بر مشترکات انسان و حیوان ،از مشترکات
انسان و فرشته سخن گفت و انسان را به عنوان
جانشــین خدا و نه جایگزین او ،به مســلمانان
شناســاند و در گام دوم ،با تزکیه ،مشــکالت
انگیزشی ،عملی و رفتاری تازه مسلمانان را حل
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کرد؛ به این ترتیب نخستین پایههای تمدن الهی
پایهگذاری شد.
در عرصه قدرت اقتصادی که ذیل قدرت فرهنگی
ادامه پیدا میکند ،قرآن اصل مالکیت خصوصی
را در نســبت با دیگران پذیرفت ،اما در نسبت با
خدا هیچکس را مالک ندانســت ،بلکه امانتدار
معرفی کــرد .به این ترتیب امنیــت اقتصادی و
تقوای اقتصادی پدید آورد .از سوی دیگر بر همین
مبنا ،ثروت را به مشــروع و نامشروع تقسیم کرد
و اســراف و احتکار و مخصوصاً ربا را تحریم کرد
و صراحتاً اعالم کرد کــه ربا ،چه به صورت فردی
و چه به صورت ساختاری و ســازمانی ،جنگ با
خداست .قرآن به مسلمانان گفت ثروت ،ستون
فقرات جامعه است و باید مثل خون در رگهای
جامعه در گردش و تداول باشــد ،و مدیریت آن
هم به دســت افراد متخصص باشد و نه سفیهان
اقتصادی .قــرآن گردش ثروت را هــم بر محور
تجارتورضایتافرادویاسازمانهاونهادهاقرارداد،
عالوه بر این موارد ،قرآن برای کسب و کار و تولید،
مخصوص ٌادرکشاورزیودامداری،ارزشقائل شد.
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در واقع نزول تدریجی ،رابطهای دو طرفه میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان یعنی اهل کتاب،
مشــرکان و کفار با خدا برقرار میکرد و بشر میتوانست سؤاالت و مشــکالتش را بپرسد و از
خداوند متعال جواب بگیرد و سپس درباره آن جواب به قضاوت بنشیند و حقیقت را بیابد

گفتگو

باید دقت داشت که
دعوت پیامبر(ص)
از آغاز جهانی و
جاودانی بود ،اما در
مقام اجرا از دعوت
خانواده و نزدیکان
شروع شد ،بعد
همشهریان که
مشرکان مکه بودند
و بعد اهل کتاب و
سپس مردم سایر
کشورها را در
برگرفت

قرآن مشــوق مســلمانان در به دست گرفتن
قدرت صنعتی و مهندســی هم بــود که این
قدرت در ســاختن محیط زیســت ،ابزارآالت
و لوازم و ســایل زندگی به صورت مســتحکم
و زیبــا تأثیر مســتقیمی دارد .مثــ ً
ا قرآن در
داســتان حضرت داود از صنعــت زره بافی از
جنس آهن نام میبرد ،یا در داســتان حضرت
ســلیمان میفرمایــد مس مــذاب همچون
چشــمه برای آن حضرت جاری بود .معلوم است
که از این فلز در ســاخت انواع ابــزارآالت ،ظروف
و  ...بهره میبردنــد .صنعت معمــاری و اینکه
حضرت سلیمان(ع) قصر شیشهای داشت و یا
ساختن سد فلزی که در داســتان ذیالقرنین
ذکر شــده و موارد گوناگون دیگر از این قبیل،
نشاندهنده این اســت که قرآن مسلمانان را
به کسب قدرتهای فنی ،صنعتی و مهندسی
توجه داده که از ضمیمه ایــن آیات با آیاتی که
از انسان میخواهد که بر دوش زمین سوار شود؛
«فامشوا فی مناکبها» ،درمییابیم که در قرآن،
قدرت صنعتی ،فنی و مهندســی در رشتهها و
گرایشهای مختلف به رسمیت شناخته شده
است .حدیث معروف «علم را بجویید حتی در
چین» هم به نحوی در همیــن چارچوب قرار
دارد ،چون در چین علوم قرآنــی و عرفانی که
نبود ،بلکه علوم تجربی ،فنی و مهندسی بود.
در زمینه قدرت سیاسی ـ چه در بُعد ملی و چه
در بُعد بینالمللــی ـ قرآن ضمن آنکه عمل به
پیمان ،قرارداد ،امانــتداری و احترام متقابل
را تأیید کرد ،مســلمین را بــه وحدت دعوت و
از ظلمکردن و ظلــم پذیرفتن نهــی کرد و بر
دوش آنها مســئولیتی جهانی گذاشت که به
قدرت جهانی نیــاز دارد و آن حمایت از تمامی
مســتضعفان و محرومــان جهــان در مقابل
مســتکبران و جهانخواران است .قرآن جنگ
را تحت قواعد و چارچوبی ،با پیمانشکنان که
مثل سنگ هستند ،تجویز کرد .خاصیت سنگ
این است که نه خود آب میخورد و نه میگذارد
که آب به زمینها برسد و جنگ با پیمانشکنان
چنین حالتی دارد؛ یعنی بســان کلنگی است
که پس از طی کردن همــه راههای دیگر ،برای
کنار زدن ســنگ از مســیر آب به کار میرود.
دعوت به قدرت نظامــی هم در قــرآن کام ً
ال
واضح و مشخص است که این همه تحت لوای
اخالق و رعایت حقوق اســت و به دور از کینه،
انتقامجویی ،تکبــر ،ارضای حس برتریجویی

و جهانگیری و جهانخــواری انجام میگیرد.
بنابراین جامعه هدایتیافته ،فاضله ،پیشرفته
و متعالی ،جامعهای اســت که قدرتمند است و
این قدرت را در خدمــت هدایت و صالح به کار
میگیرد و نه در جهت ضاللت و فساد.
ایــن فرایند در مســیر صراط مســتقیم باید
دنبال شــود .این صراط مســتقیم که سازنده
مهندس معمــار آن خداوند متعال اســت،
و
ِ
دارای شش رکن است؛  .1مسافر (و متحرک)
این راه ،که انسان اســت؛  .2مبدأ این حرکت
از خــدا و برای خداســت؛  .3مقصــد و پایان
راه هم خداوند متعال اســت؛ «انــا هلل و انا الیه
راجعــون»؛ 4و .5زمان و مــکان پیمایش این
صراط محدود به دنیاســت و در آخرت ،گرچه
علم انســان افزایش پیدا میکند ،اما نمیتواند
ایمان بیاورد و یا کار نیکی انجام بدهد .6 .انبیای
الهی هم (متحرک و) قافلهساالران بشریت برای
پیمودن این راه هستند؛ تمام دستورات انبیای
الهی و اوصیای آن بزرگواران و جانشینان آنان
برای ارتقای سطح رفتاری ،اخالقی و اعتقادی
ما راهگشاســت و در واقع در حکم زاد و توشه
راه است .به نظر میرسد بشــود از منظر قرآن
این دســتورات و معارف علمی و عملی را در 5
محور بیان کرد؛ معرفتشناسی ،خداشناسی،
وحیشناسی ،معادشناسی و مسائل اجتماعی،
که تا حدودی به مسائل اجتماعی با محوریت
کسب قدرت پرداختیم.
تدریجی بــودن آیــات در موضوعات
مختلف چگونه باعث از بین رفتن رسوم
جاهلی و استقرار احکام الهی در جامعه
شد؟
باید دقت داشت که دعوت پیامبر(ص) از آغاز
جهانی و جاودانی بود ،اما در مقام اجرا از دعوت

خانواده و نزدیکان شــروع شد ،بعد همشهریان
که مشرکان مکه بودند و بعد اهل کتاب و سپس
مردم سایر کشــورها را در برگرفت .قرآن با نزول
تدریجــیاش چند کارکرد داشــت کــه باعث
برچیده شــدن مدینه جاهله و اســتقرار مدینه
فاضله شد .شــاید بتوانیم در سه محور این تأثیر
را نشان بدهیم.
محور اول ،ارائــه معارف بر اســاس یک مبنای
انسانشناسانه اســت .این مبنا به تربیتپذیری
انســان برمیگــردد .تربیتپذیری انســان به
تدریج و به آرامی صورت میگیــرد ،براي مثال
عاقالنه نیســت که بــه دانشآمــوز ،همان روز
اول تمام کتــاب را درس بدهند یا تمام د رسها
را همان ســال اول به او یاد بدهند ،بلکه آموزش
و پرورش در تمام دنیا گام به گام اســت و تعلیم
و تزکیه انســان آرام آرام انجام میشود؛ بنابراین
قرآن با نزول تدریجیاش یک روش کام ً
ال دلپذیر
و فطری را که قابلیت اجرایی داشــت در پیش
گرفت و آن را پیش برد؛ در این روش ،قرآن با ارائه
معارف الهی ،به اصالح انگیزه و اندیشه و در نتیجه
رفتار و کردار مسلمانان نظر داشت.
محور دوم ،کارکرد منتقدانه ،به معنای بیان نقاط
قوت و ضعف دارد .در این محور که قرآن در نزول
تدریجیاش در پیش گرفت ،بعد از ارائه معارف،
اشکاالت ،اشتباهات و نقاط ضعف ،مسلمانان را
حداقل در سه بعد اعتقادی ـ معرفتی ،گرایشی
ـ انگیزشی و کنشــی ـ رفتاری تحلیل ،بررسی و
کالبدشکافی میکرد و صریحاً به آنها میگفت
که علت آن ضعف و شکست چیســت و از کجا
نشــأت گرفته و حتــی آنان را توبیــخ میکرد،
براي مثال در سوره آل عمران(آیه  143به بعد)
مشاهده میکنیم که خداوند متعال میفرماید:
عان إِن ََّما
یــو َم ال ْ َتقَى ال ْ َج ْم ِ
«إ ِ َّن ال َّ َ
ذین تَ َول َّ ْوا ِم ْن ُك ْم ْ

اســ َت َزل َّ ُه ُم الشَّ
ض ما َك َس ُبوا» (سوره
ــیطان ب َِب ْع ِ
ُ
ْ
عدهاى از شــما
آل عمران )155/اینكه دیدید ّ
در جنگ احد ،پشــت به دشــمن كرده و تن
به شكســت دادید ،دلیل داشــت ،دلیلش این
ن افراد اشــكال درونى داشتند و قب ً
ال
بود که ای 
دچار لغزش و گناه شده بودند ،به همین جهت
شیطان آنها را به كمك كارهایى كه قب ً
ال كرده
بودند ،به لغزش وادار كرد .یعنى گناهان قبلى،
اثرش را در جبهه ظاهر مىكند؛ در جبهههای
گوناگون اعــم از نظامى ،سیاســى ،اقتصادی،
آموزشی ،فرهنگی و در تمدنسازی و آن جایى
كه درک عمیق و استقامت و مبارزه الزم است،
گناهانی که انســان از آنها توبه نکرده ،جلوی
انسان را میگیرند .این اشــکال کار مسلمانان
بــود .از طرف دیگــر وقتی مؤمنیــن کارهای
خوبی میکردند ،قرآن رویکرد تشویقی داشت
و آن را مطرح میکرد و بــه این ترتیب مؤمنان
را تشویق میکرد و برایشان الگوسازی میکرد،
مثل زمانی که حضرت امیرالمؤمنین و اهل بیت
علیهم السالم بخشی از افطاری خودشان را به
مســکین ،یتیم و اســیر دادند و قرآن آن را در
سوره انسان ،به صورت برجستهای مطرح کرد.
محور ســومی که نزول تدریجــی آن را دنبال
میکرد ،کارکرد ارتباطی داشت .در واقع نزول
تدریجی ،رابطهای دو طرفه میان مســلمانان و
حتی غیرمسلمانان یعنی اهل کتاب ،مشرکان
و کفار با خدا برقرار میکرد و بشــر میتوانست
سؤاالت و مشــکالتش را بپرســد و از خداوند
متعال جــواب بگیرد( ،مثل جریــان مباهله یا
جریان پایانی سوره یاسین درباره معاد) و سپس
درباره آن جواب به قضاوت بنشیند و حقیقت را
بیابد .در برخی از آیــات میخوانیم که خداوند
متعال میفرماید توبه کسانی را قبول کرده ،یا
دعایشان را مســتجاب کرده یا خداوند متعال
نحوه کمک خودش را توضیح داده که به همین
کارکرد ارتباطی اشــاره دارد .به نظر میرســد
قرآن با دو ابزار انذار و تبشــیر این کارکردها را
داشته که البته قابل بحث و بسط است.
البته اینجا این سؤال هم پیش میآید که االن
تکلیف ما در مقابل معــارف قرآن که به صورت
کامل در اختیار ما قرار دارد چیســت؟ به نظر
میرسد بتوانیم پاسخ این پرسش را با استفاده از
از مبانی تفسیری امام خمینی(ره) بدهیم .امام
خمینی(ره) در آثارشان از جمله کتاب «آداب
الصلوة» که در اوایل دهه بیست آن را نوشتهاند

تصریح میکنند که تا کنون برای قرآن تفسیر
نوشــته نشــده ،چون هر يك از مفسران از يك
منظر به قرآن نگاه کرده و یک بعد آن را برجسته
کردهاند .از نظــر امام خمینی ،کتاب تفســیر،
کتابی است که راجع به اهداف نزول قرآن سخن
بگوید و در هر داســتان و بلکه در هر آیه بتواند
مقصد نزول قرآن که هدایت بشر است را نشان
بدهد .خب چطور این کار انجام میشود ،پاسخ
امام خمینی این اســت که با «روش تطبیق».
منظــور از روش تطبیــق این اســت که وقتی
آیهای را خواندیــم ،وضعیت خودمان یا جامعه،
سیاست ،اقتصاد ،رسانه ،مطبوعات ،فرهنگ و...
را با آن آیه تطبیق بدهیــم .براي مثال وقتی در
ذین إ َذا ُذك َِر
ون ال َّ َ
قرآن میخوانیم« :إن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ّ
ِیت َعلَی ِه ْم آیاتُ ُه َزا َدتْ ُه ْم
الل َوجِ لَ ْت ُق ُلوب ُ ُه ْم َو إ َذا تُل ْ
ــون» در این آیه برای
إیماناً َو َعلى َرب ِّ ِه ْم ی َت َو َّك ُل َ
َ
مؤمن سه نشانه برشــمرده ،با یاد خدا در دلش
احســاس ترس و هراس میکند ،با تالوت آیات
قرآن ایمانش زیــاد میشــود و در امور دنیوی
و اخروی به خــدا توکل میکند .حاال انســان
مسلمان باید بررســی کند و این خصوصیات را
بر خود منطبق کند و ببیند که تا چه میزانی این
خصوصیات را دارد .رابطه اضالع مختلف جامعه
با این آیه چیســت ،براي مثــال در حوزه نظام
سیاسی از قدرتهای استکباری میترسد یا از

خدای بزرگ ،آیا به خدا تــوکل دارد یا برای حل
هر مشکلی ،دست به دامن دیگران میشود ،آیا
دستگاهها و سازمانهایی که مدیریت جامعه را
بر عهده دارند ،جامعه را به سمت توکل به خدا،
خوف از خــدا و افزایش ایمان قلبــی هدایت و
مدیریت میکنند ،یا اینکه اص ً
ال خودشان از خدا
حساب میبرند یا نه ،هدفشــان کسب قدرت و
ثروت است ،پاسخهایی است که با روش تطبیق
میتوانیم به آنها دســت پیداکنیــم و هدایت
شویم.
البته امام خمینی این مطلب را هم ذکر میکند
که کســانی که دانش زیادی ندارنــد ،نباید به
تفســیر قرآن بپردازند و دیگران هــم نباید به
تفســیر آنان اعتنا کنند ،یا اینکه نباید مقاصد
خود را بر قرآن تحمیل کرد که امام مفصل درباره
شرایط آن بحث کردهاند.
مهمترین رفتارهای فــردی و اجتماعی
مسلماننمونهچیست؟
ِ
شاید بتوانیم در یک پاسخ کوتاه بگوییم مهمترین
رفتار فرد و جامعه و دولت اسالمی این است که
اهل ظلم نیســت .چنین جامعهای یک جامعه
نمونه قرآنی است و مردم آن در امنیت و آرامش
ذین آ َم ُنوا َو
زندگ 
ی میکنند .قرآن میفرماید« :ال َّ َ
ل َ ْم یلْب ُِســوا إیمان َ ُه ْم ب ُِظلْ ٍم أُولئ َ
ن َو ُه ْم
ِك ل َ ُه ُم الْ ْم ُ
ون؛ كســانى كه ایمان آوردند و ایمانشان
ُم ْهت َُد َ

مهمترینرفتار
فرد و جامعه و
دولتاسالمی
این است که اهل
ظلمنیست.چنین
جامعهاییک
جامعهنمونه
قرآنی است و
مردم آن در امنیت
ی
و آرامش زندگ 
میکنند
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حتی در فردیترین عبادت که ظاهرا ً روزه اســت ،ابعاد اجتماعی قابل مشــاهده اســت.
بنابراین به نظر میرســد نگاه قرآن به فرد و اجتماع ،جدا از هم نیست ،بلکه فرد و جامعه
بر یک کشتی ســوارند که اعمال هر یک از مسافران در سرنوشت ســایرین میتواند تأثیر
حیاتی داشته باشد

را با ظلم و ســتم آلــوده نکردهانــد ،در امنیت
هستند و هدایت شده ».یعنی یکی از مهمترین
ویژگیهای انسان و جامعه مسلمان که نتیجه
آن آرامش و امنیت و هدایت جامعه اســت ،این
اســت که مردم و نهادها از انواع ظلمهای الهی،
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،زیست محیطی
و  ...پرهیــز میکننــد؛
بنابراین ایمــان قلبی به
اضافه پرهیــز از هرگونه
ظلم و انجام عمل صالح
که در دیگر آیات مطرح
شــده ،مهمترین معیار
انســان ،جامعــه و نظام
سیاسی اســامی نمونه
است.
معیارها و مالکهای
رفتــار فــردی و
اجتماعی چیســت و چه تأثیری بر رفتار
اجتماعیدارد؟
چنانکه برخی از متفکران مسلمان گفتهاند ،در
قرآن نگاه به انسان از دو زاویه است؛ یکی نگاه به
فر ِد انسان است؛ یعنی قرآن به انسان به عنوان
یک فرد؛ به عنــوان یک موجــود دارای عقل و
اختیار نگاه میکند و او را مخاطب خودش قرار
میدهد .نگاه دیگر به انســان ،به عنوان یک کل
و یک مجموعهاز انسانهاست .این دو زاویه هر
دو منسجم و مکمل همدیگر هستند و هر کدام،
دیگری را تکمیل میکند .بــر این مبنا ،به نظر
میرسد که نگاه قرآن به فر ِد انسان و جامعه ،یک
نگاه مکمل و منسجم است و اینطور نیست که
قرآن برای یکــی از آن دو و یا هر دو اصالت قائل
باشد ،یا حکم فرد و جمع را از هم جداکند و بعد
بین آن دو رابطه برقرار کند.
براي مثال وقتی قرآن میفرماید کم فروشــی
نکنید و یا از مال مردم کم نگذارید یا ظلم نکنید،
یا تقوا داشته باشــید ،تمامی این دستورات دو
بع ِد فــردی و اجتماعی دارد بــه این معنی که
یک فرد در محیط کســب و کار و خانواده باید
این دســتورات را رعایــت کند ،ســازمانها و
نهادهای مختلف کشور از دستگاههای اجرایی
و تقنینی تا قضایی و حقوقی آنها هم باید این
دستورات را رعایت کنند .همین دستورات ،بُعد
بینالمللی و جهانی هم دارند .براي مثال وقتی
قرآن میفرماید مؤمنین با هم برادرند ،این حکم
اخالقی بــه ظاهر فردی ،یک حکم سیاســی و
ِ
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اجتماعی در بُعد ملــی ،منطقهای و بینالمللی
هم هســت؛ یعنی حکم بــرادری در صلح و در
جنگ ،از دو نفر و دو کشــور به باال را بدون هیچ
محدودیتی در برمیگیرد .بر همین مبنا قرآن
میفرمایــد باید بین دو برادر رابطه مســالمت
آمیز حاکم باشــد ،اما اگر یک گروه به دیگری
ظلــم کــرد و حاضر به
صلح نشد ،وظیفه سایر
بــرادران دفــاع از برادر
مظلــوم اســت؛ حاال
میتوانیم بــه جای دو
برادر دو کشور مسلمان
را بگذاریم که یکی ظالم
است و دیگری مظلوم،
یا حمایت ایران از مردم
فلســطین ،بحریــن،
ســوریه ،لبنان و  ...را بر
اساس همین آیه کریمه
تحلیل کنیم .لذا ایــن دو بعد مکمل یکدیگرند
و کام ً
ال منســجم و درهم تنیدهانــد ،حتی در
فردیترین عبادت که ظاهرا ً روزه اســت ،ابعاد
اجتماعی قابل مشاهده اســت .بنابراین به نظر
میرسد نگاه قرآن به فرد و اجتماع ،جدا از هم
نیست ،بلکه فرد و جامعه بر یک کشتی سوارند
که اعمال هر یک از مســافران در سرنوشــت
سایرین میتواند تأثیر حیاتی داشته باشد.
به قسمت دوم سؤال شما هم اینطور میتوان
پاســخ داد که در مقام اجرا ،ساخته شدن فرد،
مقدمه ساخته شدن جامعه است و بدون افراد
صالح و مصلح نمیتوان جامعه صالحی داشت.
براي مثال پیامبر خاتم ـ صلوات اهلل علیه و آله
ـ وقتی توانســت بر جامعه جاهلــی غلبه کند
که افرادی مؤمن و با فضیلــت را در کنار خود
پرورانده بود .کســانی که هم صالح بودند و هم
مصلح .بعد این افراد با تأسیس دولت در مدینه
و با رهبری رسول خدا(ص) و انجام مجاهدتها
و فداکاریها توانستند ،در مدینه تمدن اسالمی
را پایه گذاری کنند.
رفتار امروز ما ایرانیها ـ چه در ســطح
فردی و چه در سطح اجتماعی ـ با رفتار
الگو ،نمونه و ایدهآل چه تفاوتهایی دارد؟
الگویی که قرآن برای ما معرفی میکند ،پیامبر
اعظم حضرت محمد(ص) اســت .به هر میزان
که انســانها ،نهادها ،ســازمانها و دولتها به
شخصیت ایشان نزدیک بشوند ،به کمال نزدیک
شــدهاند و هر چه فاصله بگیرند از هدایت دور

شدهاند .به نظر میرسد مراحل پنج گانهای که
مقام معظم رهبری برای تشکیل تمدن اسالمی
مطرح فرمودند ،در این زمینه قابل توجه است.
آن مراحل پنج گانه «انقالب اســامی»« ،نظام
اسالمی»« ،دولت اسالمی»« ،کشور اسالمی» و
«تشکیل تمدن اسالمی» است .ظاهرا ً حضرت
رســول خاتم(ص) هم همین مراحل پنجگانه
را طی کردهاند ،تعلیم و تبلیغ پنهانی و آشــکار
پیامبر منجر به تحول بخشی از جامعه جاهلی
و بــه تعبیری «انقــاب اســامی» و در ادامه
تشکیل «نظام و دولت اسالمی» در مدینه منوره
شد ،تثبیت و رسمیت یافتن دولت نبوی(ص)
با اقدامات مختلــف از جمله صلــح حدیبیه،
فعالسازی سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص)
با دعوت از سایر کشــورها و فتح مکه منجر به
شکلگیری «کشور اسالمی» شد ،مرحله پنجم
هم مرحله شکلگیری «تمدن اسالمی» بود که
اکنون جامعه ما در این مرحله قرار دارد.
نکته قابل ذکر این اســت که این مراحل با هم
ارتباط دارند ،براي مثال وقتی شما مطلبی را با
خودکار نوشتید ،شاید دیگر نیازی به آن خودکار
نداشته باشید ،اما وقتی به کالس یا مقطع باالتر
رفتید ،آموزشهــای مراحل پایینتــر را الزم
دارید ،ارتباط این مراحــل پنج گانه از مدل دوم
است که مرحله بعد ،در واقع ارتقا یافتة مرحله
قبل است نه اینکه از آن جدا و منقطع باشد.
تفاوت ما با جامعه نبوی در این اســت که در آن
جامعه قرآن و آموزههای وحیانی ،با تالش اهل
بیت علیهم الســام و شاگردانشان ،مخصوصاً
در عرصه تمدنســازی در رأس قرار داشــت
و یا به آرامی در رأس قرار گرفت .متأســفانه در
جامعه ما مخصوصاً در عرصه علوم انســانی که
مدیریت فرهنگی ،اقتصادی و سیاســی جامعه
را بر عهده دارد ،با تغافــل از آموزههای قرآنی و
معارف اهل بیت علیهم السالم روبهرو هستیم و
گرچه تالشهایی در این زمینه شده و میشود،
اما هنوز با مرحله مطلوب فاصله داریم و شــاید
این تفاوت ،مهمترین تفاوت باشد .اما در اینکه
انقالب ما اســامی و قرآنی بود ،یا تدوین قانون
اساســی ما بر محور قرآن بود ،یــا دفاع از کیان
دولت ،ملت و کشور در دوران دفاع مقدس قرآنی
بود ،وجه اشــتراک ما با الگوی ایــدهآل ،یعنی
رسول خاتم(ص) زیاد است .بنابراین الزم است
که به معارف اهل بیت علیهم الســام و معارف
قرآن توأمان توجه کنیــم و آن معارف را با نگاه
تمدنی فهم و ارائه کنیم .
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دیدگاه
تفاوت ما با جامعه
نبوی در این است
که در آن جامعه
قرآن و آموزههای
وحیانی،با
تالش اهل بیت
علیهمالسالم
وشاگردانشان،
مخصوصاً
در عرصه
تمدنسازیدر
رأس قرار داشت و
یا به آرامی در رأس
قرارگرفت

مصادیق وقف در آیات و
واژههای قرآن کریم
حجتاالسالم والمسلمین
عبدالکریمپاکنیا

برای تبییــن ضرورت و اهمیــت فرهنگ وقف
باید به آثار معنوی آن اشــاره کرد .برای این کار
الزم اســت آثار و برکات مادی و معنوی وقف را
از خود آیات و روایات اســتخراج کنیم؛ وقف در
وهله نخست ذخیرهسازی و پساندازی است که
قرآن در مورد ضمانت آن ،اطمینان داده است.
اگر این امر تبیین شــود که وقتی انسان مالی
از اموال خود را وقف کنــد ـ مث ً
ال هفت برابر و یا
هفتاد برابر اجر اخروی آن را میگیرد و قرآن نیز
در این باره وعده داده است ـ قطعاً شاهد اقبال و
تمایل بیشتری در این زمینه خواهیم بود.
وقــف یکــی از ویژگیهــای نظــام حقوقی و

سبقت ُمجاز

اقتصادی دین مبین اسالم و مصداق روشنی از
عمل صالح ،تعاون ،انفاق ،احســان ،عمل خیر،
صدقه جاریه و  ...سایر مواردی است که در قرآن
به آن تحت عنوان خیر اشاره شده است ،چنانچه
وقف یکی از مصادیق روشن این واژههای قرآنی
است.
در مورد تشــویقهای قرآن به وقــف به آیات
اســ َت ِبقُوا
متعددی میتوان اشــاره کــردَ « ،ف ْ
الْخَ ْي َراتِ » که قرآن نه تنها بدان تشویق میکند،
بلکه در مقامــی باالتر امر میکند کــه در این
راه مســابقه دهیم که بســیاری از مفســرین،
واژه خیرات در ایــن آیه را به معنــای وقف در
نظر گرفتهاند .در ســوره مبارکه کهف ،آیه 46
ــات خَ ْي ٌر ِع ْن َد
الصال َِح ُ
میفرمایــدَ « :وال ْ َباق َِي ُ
ات َّ
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َر َ
بِّك ثَ َوابًا َوخَ ْي ٌر أَ َم ًــا :نیکیهای ماندگار از نظر
پاداش نزد پروردگارت بهتــر و از نظر امید[نیز]
بهتر است» که این بدان معناست که ارزشهای
شایســته و بایســته ثوابش نزد پروردگار بهتر و
سودبخشتراست».
يد َّ ُ
الل
همچنین در سوره مریم ،آیه  76آمده « َويَ ِز ُ
ات خَ ْي ٌر ِع ْن َد
الصال َِح ُ
ِين ا ْهت ََد ْوا ُه ًدى َوال ْ َباق َِي ُ
الَّذ َ
ات َّ
َر َ
بِّك ثَ َوابًا َوخَ ْي ٌر َم َردًّا :خداوند کسانی را که هدایت
یافتهاند بر هدایتشــان میافزایــد و نیکیهای
ماندگار نزد پروردگارت از حیــث پاداش بهتر و
خوشفرجامتر است ».همچنین آیات دیگری نیز
در این ارتباط وجود دارد که مفسران مراد آن را به
وقف تفسیر کردهاند مانند آیه پنج سوره انفطار که
ْس َمــا َقدَّ َم ْت َوأَ َّخ َر ْت :هر
میفرمایدَ « :عل َِم ْت نَف ٌ
63

یکی از موانع موجود در گسترش فرهنگ وقف در جامعه ،عدم اطالع ثروتمندان
به اثرات و برکات وقف اســت .همچنین بهروز نبودن موقوفات و عدم تناسب با
نیازهای روز جامعه از دیگر موانع و آسیبهای این حوزه است

نفسی آنچه را پیش فرستاده و باز پس گذاشته
بداند».
همچنین در آیه  20ســوره مزمل آمــده « َو َما
ــك ْم م ِْن خَ ْي ٍر تَجِ ُدو ُه ِع ْن َد َّ
تُ َق ِّد ُموا ِلَنْفُسِ ُ
الل ِ ُه َو
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
الل
وا
ِر
ف
غ
ت
ــ
اس
و
ا
ر
ج
الل
ن
إ
ُور
ف
غ
َ
ِ
َّ
ْ
ْ
َ
خَ ْي ًرا َوأ ْع َظ َم أ ً
ُ
ٌ
يم :و هــر کار خوبی بــرای خویش از پیش
َرحِ ٌ
فرســتید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر
باز خواهید یافت و از خــدا طلب آمرزش کنید
که خدا آمرزنده مهربان اســت ».در سوره بقره
ِــر أَ ْن تُ َولُّــوا ُو ُجو َه ُك ْم
س الْب َّ
آیه  77آمده «ل َ ْي َ
َ
ْ
ْ
ِــر َم ْن آ َم َن
ب
ل
ا
ِن
ك
ل
و
ر
غ
م
بِ
ِ
َّ
َ
ق َِب َل ال ْ َمشْ ــ ِر ِق َوال ْ َ
َّ
ب َّ
ِالل ِ َوال ْ َي ْو ِم ْالخِ ِر َوال ْ َم َلئ ِ َك ِ
ِيِّين
ــة َوال ْ ِكتَابِ َوال َّنب َ
َوآتَى ال ْ َم َ
ال َعلَــى ُح ِّب ِه َذ ِوي الْق ُْربَــى َوال ْ َيتَا َمى
ِين َوفِي ال ِّر َقابِ
السب ِ
السائِل َ
َوال ْ َم َساك َ
ِيل َو َّ
ِين َواب ْ َن َّ
ــون ب ِ َع ْه ِده ِْم
الص َــا َة َوآتَى ال َّز َكا َة َوال ْ ُمو ُف َ
َوأَ َقا َم َّ
ْ
ْ
ين فِــي ال َبأ َســا ِء َوالضَّ َّرا ِء
إ ِ َذا َعا َه ُ
الصاب ِ ِر َ
ــدوا َو َّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِين َص َدقوا َوأولئِك ُه ُم
ين ال ْ َب ْأ ِ
س أولئِك الذ َ
َوحِ َ
ُون :نیکوکاری آن نیســت که روی خود
ال ْ ُم َّتق َ
را به سوی مشــرق و [یا] مغرب بگردانید ،بلکه
نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین
و فرشتگان و کتاب[آسمانی] و پیامبران ایمان
آورد و مال [خود] را با وجود دوســت داشتنش
به خویشــاوندان و یتیمان و بینوایــان و در راه
ماندگان و گدایان و در [راه آزاد کردن] بندگان
بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و آنان
که چون عهد بندند به عهد خــود وفادارند و در
ســختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند.
آنانند کسانی که راســت گفتهاند و آنان همان
پرهیزگارانند ».یکی از تفسیرهای « َوآتَى ال ْ َم َ
ال
َعلَى ُح ِّبهِ» وقف مال با وجود عالقه انسان به مال
و دارایی است که بر حسب آیات قرآن این وقف
در طول ایمان به خدا ،ایمــان به غیب و پیامبر
و قرآن قرار گرفته است که این موضوع نشانگر
جایگاه عالی وقف در این آیات است.
وقف میتواند باعــث تقویت تعامــل عاطفی
نسل گذشته با نسل آینده شود .حفظ فرهنگ
و تمدن اســامی نیز از دیگر برکات وقف است
که در این زمینه شــاهد موقوفاتی با عمر بیش
از  700سال هســتیم که برای نشر فرهنگ و
معارف اسالمی از آنها استفاده میشده است.
در روایات وارده از امامان ،از وقف به عنوان صدقه
یاد شده اســت .وقف یکی از مصادیق خیرات
اســت که در قرآن نیز بدان اشاره شده و گاهی
نیز وقف را با صدقه معادل دانســتهاند .به طور
مثال روایتی داریم که معاویه از امام حسین(ع)
64

تقاضا میکند که چشــمهای را کــه از جانب
امیرالمؤمنین(ع) برای خیرات وقف شده بود ،به
معاویه بفروشد .ایشان در پاسخ به سؤال معاویه
اینگونه فرمودهاند« :انما تصدق بها أبی ،لیقی
اهلل ها وجهه حر النار و لست بائعهما بشیء» و
ظاهرا ً در اینجا منظور دو چشمه بوده است و
در این روایت شــاهد چندین مسئله هستیم؛
یکی رعایت شرایط وقف و دیگری معنای وقف
و تفاوت وقف با ســایر خیــرات .در این روایت
امام(ع)« ،تصدق» را بــه جای وقف به کار برده
و اینگونه میفرمایند« :پدرم چشمهای را برای
اینکه در روز قیامــت او را از آتش جهنم نگاه
دارد صدقه (وقف) داد ».ـ که یکی از فلسفههای
وقف نیز همین است ـ و بعد از آن میفرمایند:
«من هرگز آن را نمیفروشم» و از جمله رعایت
شرایط وقف همین است که هرگز قابل فروش،
معامله و یا هدیه نیســت و یکی از تفاوتهای
عقد وقف با دیگر عقود نیز در همین است که در
وقف ،موقوف علیه قابل انتقال و فروش نیست
و معموالً این موضــوع در وقفنامهها نیز مورد
استفاده قرار میگیرد.
وقف برای حذف فاصله طبقاتی در جامعه تعبیه
شده است .مفســران در این زمینه میفرمایند
که از آنجایی که خیرات جمع محلی به الف الم
است ،در ادبیات عرب شامل همهچیز میشود
اعم از دنیوی و اخروی ،واجب و مستحب و این
کلمه با مشــتقاتش  180مرتبه در قرآن ذکر
شده است.
اهدافی که در وقف بدان اشاره شده نشانگر خیر
بودن این کار است که از جمله آنها میتوان به
مواردی همچون توسعه فرهنگ تعلیم و تعلم
که با وقف مدرسه و مسجد و تأسیس کتابخانه
محقق میشود اشــاره کرد و این از مهمترین
مصادیق خیرات اســت .توسعه اماکن مقدس
که معارف مذهبی در آنها تبلیغ میشود ،رفاه
عمومی که با وقف در جامعه محقق میشــود،
آب و آبیاری ،اراضی و چشمهها و سایر مواردی
از این دســت میتواند به رفاه عمومی جامعه
منجر شود که از جمله اهداف وقف دانسته شده
است .به طور مثال در یکی از وقفنامههای امام
علی(ع) چنین آمده اســت« :بسم اهلل الرحمن
الرحیم .هــذا ما تصدق به علی بــن ابیطالب و
هو حی ســوی تصدق بداره التی فی بنی زریق
صدقه ال تباع و ال توهب حتــی یرثها اهلل یرث
السماوات و االرض واسکن هذه الصدقة خاالته

ما عش و عاش عقبهن فــاذا انقرضوا فهی لذوی
الحاجة من المسلمین شــهد اهلل :به نام خداوند
بخشاینده مهربان .این چیزی است که بنده خدا
علی بن ابیطالب صدقه داده؛ در حالی که زنده و
سالمت است .صدقه داد خانهای را که در محله
بنی زریق است .کسی حق فروش و بخشش آن را
ندارد .تا آنگاه [قیامت] که خدا [وارث آسمانها
و زمین] وارث آنها شــود و در این خانه [وقفی]
خانههایش ساکن هســتند تا مادامی که خود و
اعقابشــان زنده و موجودند .پس از انقراض آنان،
[این خانه] در اختیار مســلمانان مستمند قرار
میگیرد».
یکی از موانع موجود در گسترش فرهنگ وقف در
جامعه ،عدم اطالع ثروتمندان به اثرات و برکات
وقف اســت .همچنین بهروز نبودن موقوفات و
عدم تناسب با نیازهای روز جامعه از دیگر موانع
و آسیبهای این حوزه است .از جمله این عوامل
داشتن برکات محض معنوی موقوفات است که
آنچه باعث میشــد تا در زمان گذشته با آغوش
باز آن را میپذیرفتند و از آن استقبال میکردند،
آشــنایی مردم با برکات و آیات قرآن و فهم این
نکته برای آنها بود ،ولی متأســفانه این موضوع
امروزه برای مردم توضیح داده نمیشود و مردم
اطالع چندانی در این باره ندارند .

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره |16آذر 1395

وقفمیتواند
باعثتقویت
تعاملعاطفی
نسلگذشتهبا
نسلآینده شود.
حفظفرهنگو
تمدناسالمینیز
از دیگر برکات وقف
است

مسئولیت
اجتماعی
خیروبرکت ُمدام
وقف،قرضالحسنه جاریه است
سال خوب وقف در هاللاحمر
وقف و اقتصاد
وقففرهنگیماندگار

گزارش

سال خوب وقف در هاللاحمر

بهرهبرداری از  ۸۵درصد موقوفات هاللاحمر همسو با نیت واقفین
سعید درویشی

هفته وقف را میگذرانیم؛ سنتی پسندیده
که ریشه در تاریخ اسالم دارد .مخیریق
یهودی رئیس قبیله بنىقینقاع بود که
در جنگ احد در سپاه پیامبر اسالم(ص)
جنگید .او پیش از جنگ وصیت کرد که اگر
کشته شد داراییاش که هفت نخلستان
بود در اختیار پیامبر(ص) قرار گیرد تا در
هر راهی که صالح میدانند صرف کنند.
مخیریق در جنگ احد شهید شد و پیامبر
اسالم(ص) در وصف او فرمودند« :مخیریق
بهترین یهود بود ».نخلستانهای مخیریق،
طبق وصیتش در اختیار پیامبر(ص) قرار
گرفت .کارگران پیامبر(ص) پنج سال این
نخلستانها را اداره کردند و سرانجام پس
از رحلت ایشان ،این نخلستانها به دختر
بزرگوار ایشان ،حضرت فاطمه(س) رسید.
حضرت فاطمهزهرا(س) نیز پیش از
شهادت وصیت کردند که این باغها صرف
امور خیریه شود .اینچنین بود که «وقف»
در اسالم متولد شد و سپس به ایران
اسالمی رسید.

 900موقوفه در هالل احمر
در کشور ما ،نیکوکاران امالک و اموال خود را
برای بهرهبرداری در امور خیر و عامالمنفعه به
نهادها و سازمانهای مختلفی واگذار میکنند
که از جمله ســازمانهای ریشهدار ،پرطرفدار
ل احمر
و معتمد در این زمینــه ،جمعیت هال 
است .از سالیان دور تا حال بیش از  900قطعه
موقوفه از سوی انســانهای خیراندیش وقف
جمعیت هاللاحمر شــده است تا صرف امور
ضروری و راهگشا شود و این آمار به استثنای
موهوبــات و مصالحــات (دیگر عقــود ناقله
خیرین به هاللاحمر واگذار
شرعی) است که ّ
میکنند .البته از این نکته نیز نباید غافل شد

66

که هالل احمر در برخی شهرها موقوفه ندارد.
متصرفین ،سد راه نیت واقفین
در جمعیــت هــال احمــر ،وظیفــه جذب
موقوفــات و ترویج وقــف بر عهده ســازمان
داوطلبــان و وظیفه بررســی ،کارشناســی،
جمعآوری مســتندات و نظــارت بر موقوفات
بر عهده اداره کل امــاک و موقوفات معاونت
امور حقوقی و مجلس است .به مناسبت هفته
وقف ،با محمد مغیثالدین کاشانی ،مدیر کل
امالک و موقوفات جمعیت هاللاحمر گفتگو
کردیــم .پیشنویس دســتورالعمل همکاری
میان ســازمان داوطلبــان ،معاونت حقوقی و
امور مجلس نخستین خبری بود که وی اعالم
کرد و گفت که در صورت تأیید نهایی توســط
مقامــات ذیربط ،همکاری ایــن دو بخش به
صورت مشخص ،عملیاتی و اجرا خواهد شد.
کاشانی ،مدیر کل امالک و موقوفات جمعیت
هاللاحمر ،معتقد است که هالل احمر نهایت
تــوان و همت خــود را
برابر با الزامــات قانونی
و موازیــن شــرعی در
پاســداری و صیانــت
از نیــت واقفیــن به کار
میگیرد .بــه گفته وی،
فعالیــت هــال احمر
در بیــش از  85درصد
موقوفــات ،در مســیر
نیت واقفین اســت ،اما
با وجــود حساســیت
در توجــه و اهمیــت
احتــرام و تکریم به نیت
واقفیــن ،حــدود 15
درصد انحراف در مسیر
اجــرای نیــت واقفین
در هاللاحمــر وجــود
دارد« .آیــا هاللاحمر
در ایــن مــورد نقــش
دارد؟» کاشــانی در

جواب میگوید :عامل عمده در اجرا نشدن این
درصد از نیت واقفین از گذشــته و حتی زمان
وقوع وقــف ،متصرفین بودهاند کــه اقدامات
تأثیرگــذاری در این زمینه بــه منظور تحقق
اهداف واقفین انجام شده است .این متصرفین
عمدتاً اشخاص حقوقی و بعضاً حقیقی هستند.
کاشانی میافزاید :به دلیل حساسیت موضوع
و بار شرعی و قانونی که این امر دارد ،تمام این
موقوفات رصد شده است و با تدابیر پیشبینی
شــده در دوره جدید و پس از کارشناســی و
بررســیهای میدانی و اســنادی ،در سراسر
کشور مقرر اســت مجددا ً آنها را برابر ضوابط
و مقررات در مســیر نیت واقفین قرار دهیم .او
کمبود اعتبار مالی را نیــز عامل دیگری برای
عمل نشــدن بعضی نیات واقفیــن در برخی
اســتانها اعالم میکند و مثال میزند که این
کمبود مالی موجب میشــود تا برخی باغات،
آنطور که باید رسیدگی نشوند.
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بهترین وقف برای هالل احمر
نیازهای عمرانی جمعیت هاللاحمر بر اساس
مأموریتها و وظایف قانونی این سازمان است.
به عنوان مثال پایگاهها ،انبارهای امدادی و ...
اهمیت خاصی در مأموریتها و وظایف هالل
احمر دارند و به همین دلیل اســت که مدیر
کل امــاک و موقوفات جمعیــت هاللاحمر
خیرین سعی کنند امالکی
تأکید میکند که ّ
را وقف هاللاحمر کنند که عالوه بر همســو
بودن بــا مأموریتهای هالل احمــر ،کاربرد
داشته باشد.
اگرچه هیچ اجباری برای وقف در هالل احمر
خیرین نیســت ،اما کاشانی توضیح
بر دوش ّ
میدهد :امســال وضع وقــف در هالل احمر
نســبت به چهار ســال گذشــته بهتر شده و
خیرین جهش داشته
واگذاری امالک از سوی ّ
است که پس از جمعبندی کامل ،آمار وقف به
هاللاحمر در سال جاری اعالم میشود.
نخستین واقف زن
گاهنامه موقوفــات ،مصالحــات و موهوبات
جمعیت هالل احمــر ،نام مــردان و زنانی را
در خود جای داده اســت که ســخاوتمندانه
بخشی از مال یا ملک خود را وقف هالل احمر
کردهاند .تاریخ گواهی میدهــد که «فاطمه
سورتیچی» نخســتین واقف زن در جمعیت
هالل احمر اســت .این بانوی مازندرانی21 ،
فروردین  1312زمینهای کشــاورزی خود
را در روستای جناســم شهرستان ساری وقف
جمعیت هاللاحمر کرد .امروز از سرنوشــت
بانو ســورتیچی خبری نداریم ،اما ستاره نام
او در آسمان انســانیت میدرخشد.همچنین
در تاریــخ پُر افتخــار جمعیت هــال احمر،
افراد خیراندیش دیگری نیز این ســازمان را
امین خود دانسته و با رهاکردن خود از امیال
دنیوی ،اراضی و امالک ماندگاری را وقف این
سازمان عامالمنفعه کردهاند.
برترینهای وقف در هاللاحمر
بیشترین موقوفات هالل احمر ،در شهرستان
رفسنجان از توابع استان کرمان قرار دارد که
بیش از  450هکتار زمین وقف شــده اســت.
در شهرستان بابل اســتان مازندران ،بیش از
 400هکتار زمین وقف هاللاحمر شده است.
شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی نیز با
وقف  100هکتار زمین در رتبه سوم بیشترین
موقوفات هالل احمر جای دارد .

از سالیان دور
تا حال بیش
از  900قطعه
موقوفه از سوی
انسانهای
خیراندیش
وقف جمعیت
هاللاحمر
شده است تا
صرف امور
ضروری و
راهگشا شود
و این آمار
به استثنای
موهوبات و
مصالحات
(دیگر عقود
ناقله شرعی)
است که خ ّیرین
به هاللاحمر
واگذار میکنند

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تأکید کرد:

عمل به نیت واقفین ،مهمترین رکن وقف
حجتاالسالم و المســلمین معزی ،در آیین رونمایی از کتاب «واقفان دارالخالفه» ،در
مدرســه تاریخی دارالفنون تهران ،تشــویق مردم به وقف و همچنین ادای صحیح نیت
واقف در مورد موقوفهاش را امری ضروری دانســت و گفت :باید تالش کرد ســنت وقف
بیش از پیش در جامعه ترویج شود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر ،در
این مراســم که با حضور حجتاالسالم و المســلمین قرائتی ،رئیس ســتاد اقامه نماز
کشور ،مســئوالن ،فرهیختگان و همچنین برخی از اعضای هیئت مدیره بقاع متبرکه
و امامزادههای اســتان تهران برگزار شد ،حجتاالسالم و المســلمین معزی به سابقه
تاریخی وقف در ادیان مختلف اشــاره کرد و افزود :در بســیاری از ادیان الهی ،این عمل
پسندیده و عام المنفعه وجود داشته و اسالم هم به وقف مهر تأیید زده است.
وی با اشاره به آیه  46ســوره مبارکه کهف ،لزوم توجه به باقیات الصالحات را متذکر شد
و خاطرنشــان کرد :به فرموده پیامبر اکرم(ص) ،آنچه پس از مرگ باقی میماند ،اوالد
صالح ،صدقه جاریه و عملی است که سودش به دیگران برسد.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر ،ضمن تبیین این موضوع تصریح کرد :در زمان کنونی
موضوعات متعددی بــرای وقف وجود دارد که وقف در امور فرهنگی ،پزشــکی ،علمی،
آموزشی ،محیط زیست و ترویج دین از جمله آنان است.
حجتاالسالم و المســلمین معزی در بخش بعدی سخنان خود ،عمل به نیات واقفان را
از مهمترین ارکان مسئله وقف دانست و افزود :ترویج این سنت حسنه در موضوعاتی که
اکنون جامعه بیش از گذشته به آن نیازمند است الزم و ضروری است.
وی در همین زمینه ادامه داد :جمعیــت هالل احمر نیز به عنــوان یکی از بزرگترین
نهادهایی که در اختیاردارنده موقوفات مختلف در کشور است ،با اهداف انساندوستانه و
به عنوان واسطهای برای رساندن توان توانمند به نیاز نیازمندان واقعی جامعه ،میتواند
گزینهای مناسب برای وقف به شمار آید.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با ابراز خرســندی از نــگارش و چاپ کتاب
«واقفان دارالخالفه» به همت بهزاد یعقوبی ،کار جمعآوری و تدوین اســناد ارزشمند
موقوفات و شــرح حال زندگی برخی واقفــان قدیم تهران را اقدامی ارزنده دانســت و
خاطرنشــان کرد :این اقدام عالوه بر شکلگیری ســندی معتبر در خصوص وقفیات
خیران و نیکوکاران ،میتواند ســبب
دارالخالفه تهران و همچنین ماندگاری نام و یاد ّ
ترویج این سنت حسنه در جامعه شود .
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زمانی که حضرت علی(ع) را از خالفت کنار گذاشــتند ،بیکار نشــده و مشغول عمران و
آبادانی شــدند که در این راه و برای عمران و آبادی جامعه آن زمان ،مشغول درختکاری
و کندن چاه برای بیرون آمدن آب شــدند و با تالشی که طی ســالهای متمادی انجام
دادند ،نخلستانها و امالک مشروع بسیاری را به وجود آورده و پس از به ثمر رسیدن این
نخلستانها ،آنها را وقف امور جامعه و مردم نیازمند کردند

گفتگو

وقف
قرضالحسنهجاریهاست
مستنداتمبناییورواییوقفدرگفتگوباآیتاهللاحمدبهشتی
سیده معصومه محمدی
وقف به عنــوان یکی از اعمال خیــری که منافع فراوانی در راســتای
توســعه اجتماعی به همراه دارد برکات معنوی مســتمری هم برای
واقف خواهد داشــت .اما مقوله وقف بر مبنای چه مبانی دینی توصیه
میشود؟ وقف در سیره معصومان(ع) چه جایگاهی داشته است؟ و چه
راهکارهایی برای فرهنگســازی در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد؟
در این خصوص با آیتاهلل احمد بهشــتی ،استاد دانشگاه تهران و عضو
مجلس خبرگان رهبری گفتگو کردیم.
آیتاهلل احمد بهشتی ،اســتاد دانشــگاه تهران و عضو مجلس خبرگان
رهبری ،در گفتگو با «مهر و ماه» با بیان اینکــه آیه صریحی با موضوع
وقف در قرآن کریم وجــود ندارد ،اظهارکــرد« :در بســیاری از موارد،
باقیاتالصالحاتی در قــرآن کریم آمده را میتوان بــه عنوان امر خیری
دانست که از انســان باقی مانده و ســبب خیر در دنیا و آخرت میشود و
به طور کلی یکی از مصادیق باقیاتالصالحات ،مســئله وقف است .وقف،
عملی اســت که نهتنها ثواب ،خیر و برکت دنیا و آخــرت را با خود دارد،
بلکه یکی از بهترین اعمال دنیایی بوده و میتواند بسیاری از کمبودهای
دنیایی را جبران کند».
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به تشــویقهایی که قرآن
کریم برای وقف وجــود دارد ،وقف را به عنوان قــرض دادن مال به خدا
دانســت و افزود« :در عرف جامعه ما قرض دادن به چیزی گفته میشود
که شخص بخشــی از مال خود را قرض بدهد و توقع سود و بهره نداشته
باشــد و البته وقف نیز میتواند به عنوان قرضالحسنه باشد که گیرندة
آن خدا بوده و انســان با وقف اموال و داراییهای خــود ،این اموال را به
68

خدا قرض میدهد .در آیاتی از قرآن کریم عنوان شــده است که اگر شما
به خدا قرضالحسنه بدهید ،خداوند آن را برای شما مضاعف و چند برابر
میکند و به عبارتی اگر شــخصی ،کار خیری را بــرای رضای خدا و در
راه خدا انجام دهــد ،خداوند به او بهترین پاداشهــا را میدهد که البته
وعده آمرزش و سپاسگزاری از سوی خداوند برای انسان یکی از بهترین
تشویقها برای انجام وقف است».
وی در ادامه این گفتگو بــا بیان اینکه خداوند وقــف را یکی از بهترین
اعمال و وسیلهای برای برآورده شدن آرزوها میداند ،عنوان کرد« :وقف،
یکی از اعمالی اســت که برای خدا انجام میشود و رضای خدا و تقرب به
خداوند را در پی دارد و به همین دلیل جزو بهترین اعمال بوده و نســبت
به سایر خیرات و اعمال صالح برتری دارد».
رئیس سابق دانشــگاه قم با بیان اینکه مسئله وقف در روایات و احادیث
نیز مورد تأکید بوده است ،ادامه داد« :مسئله وقف در احادیث و روایات با
صراحت مطرح شده و در سنت پیامبر اکرم(ص) و امامان نیز در اولویت
قرار داشــته و ائمه اطهار(ع) در مســئله وقف پیشقدم بوده و به عنوان
بهترین الگوها در زمینه وقف بودهاند».
وی در ادامه سخنانش با اشــاره به وقفهایی که از سوی ائمه اطهار(ع)
انجام شــده ،افزود« :زمانــی که حضــرت علــی(ع) را از خالفت کنار
گذاشتند ،بیکار نشــده و مشغول عمران و آبادانی شــدند که در این راه
و برای عمران و آبادی جامعه آن زمان ،مشغول درختکاری و کندن چاه
برای بیرون آمدن آب شدند و با تالشی که طی سالهای متمادی انجام
دادند ،نخلستانها و امالک مشروع بســیاری را به وجود آورده و پس از
به ثمر رسیدن این نخلستانها ،آنها را وقف امور جامعه و مردم نیازمند
کردند».
آیتاهلل بهشــتی با اشــاره به نامههــای نهجالبالغه عنوان کــرد« :در
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نهجالبالغه آمده اســت که امیرالمؤمنین(ع) پیش از آنکه به شــهادت
برســند ،بخش زیادی از اموال خود را وقف جامعه کرده و اولین متولی را
حضرت امام حسن مجتبی(ع) و دومین متولی را حضرت امام حسین(ع)
قرار دادنــد و تصمیم بــرای تعیین متولیان بعدی نیز از ســوی ســایر
امامان(ع) انجام میشــد و البته وقف اموال و داراییها از ســوی بزرگان
دینی ما به عنوان الگو و پیشــگامان این امر خیر ،نشان از اهمیت باالی
وقف دارد».
وی در ادامه به یکــی از کتابهایی که در زمان قدیم در اســتان فارس
نوشته شده ،اشاره کرد و گفت« :این کتاب با عنوان «فارسنامه ناصری»

بوده که نویســنده این کتــاب متولی بخشــی از
موقوفات یک مدرســه علمیه در شــیراز ،به عنوان
مدرسه منصوریه بوده و موقوفات زیادی داشته که
این شخص در این کتاب شکایات زیادی از غاصبان
و افرادی که موقوفات منصوریــه را غصب کردهاند
داشته اســت و غصب موقوفات را یکی از مشکالت
بزرگ طی تاریخ دانسته است».
عضو مجلس خبرگان رهبــری با بیان اهمیت نقش
اطالعرسانی صدا و ســیما ،رســانهها و روزنامهها
گفت« :خطبــای نماز جمعــه باید بخشــی از بار
ســنگین ترویج فرهنگ وقف را در جامعه بر دوش
بکشــند و در خطبههای نماز جمعه تالش کنند تا
این امر و سنت حســنه را تبلیغ و ترویج کنند تا در
نهایت شاهد پررنگ شدن مشکالت و موانعی که در
طول تاریخ به وقف صورت گرفته نباشــیم .کمبود
در مسائل اجرایی و مدیریتی ،سبب ایجاد مشکالت
زیــادی در موقوفات میشــود .کمبود در مســائل
اجرایی ،نتیجهای جز بیاعتمادی و کمشدن رغبت
افراد نســبت به وقف اموال نخواهد داشــت و البته
بســیاری از بیاعتمادیهایی کــه در جامعه امروز
نســبت به وقف وجود دارد ،به دلیل کمکاریهایی
است که در گذشته نســبت به موقوفات انجام شده
است».
وی افزود« :مسئوالن برای رفع مشکالت مدیریتی
و اجرایی باید وارد عرصه شــده و بــا جدیت تمام
جلوی تجاوز به موقوفات را بگیرنــد و تالش کنند
که موقوفات از دست غارتگران بیرون کشیده شود
تا در نهایت ،دلســردیای که برای بسیاری از افراد
خیر در امر وقف ایجاد شــده از بین بــرود .یکی از
ّ
مشــکالت دیگر در مســئله وقف ،مصرف نادرست
موقوفات اســت .تا زمانی که موقوفات در جامعه به
شکل صحیح مورد اســتفاده قرار نگیرد ،نمیتوانیم
شــاهد نتیجه خوبی در این عرصه باشیم .پس باید
موقوفات را در جای مناســب آن به مصرف رساند تا
بتوانیم تمام نیازهای جامعه را برطرف کنیم».
وی با بیان اینکه برخی از افراد در جامعه هســتند
که آگاهی چندانی نســبت به مســئله وقف ندارند ،اظهــار کرد« :هنوز
افــرادی در جامعه وجــود دارند که به درجــه کامل و کافــی از آگاهی
نرسیدهاند و برای رســیدن این افراد به درجه کافی برای درک حقیقت
وقف ،باید تشویقها و تبلیغهایی از سوی مسئوالن و تأثیرگذاران جامعه
انجام شــود تا تمامی افراد جامعه ،بهویژه افراد توانمند ،با فرهنگ وقف و
آثار و نتایج آن آشنا شوند .روشــی که انبیا و اولیاي خدا در پیش گرفته
بودند ،باید در جامعه امروز نیز ایجاد شــود و با بشارتدادن مردم به این
امر خیر و پسندیده ،باید تالش کنیم افكار عمومي جامعه را روشن كرده
و در مردم اشتیاق و انگیزهای برای وقف به وجود آوریم ».
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گزارش

مهدی مستقیمی

وقفواقتصاد
جایگاهمهمنهادوقفدرپیشرفتو
توسعهتمدناسالمی

70

حضرت آیتاهلل جــوادی آملی در مقدمه یکی
از وقفنامههایش ،عبــارات عالمانه و و بدیلی
دارند که بخشی از آن در ادامه میآید؛
اصل اول ـ مال در اســام نماد اقتصاد است و
ســتون فقرات یک ملت؛ نگهبانــان این اصل
باید خردمندانی از آســیب ســفاهت و گزند
افزونخواهی ناروا مصون باشد.
اصــل دوم ـ ثروت ملی به معنــای جامع خود
همانند خــون در پیکر اعضای ملت اســت که
هر عضــوی بتواند بــه قدر اســتحقاق نصاب
اســتعداد خویش ،از آن با کرامــت و به دور از
خواری بهرهمند شــود .نظام اقتصادی که در
آن ،سیســتم جامعه به دو قطب امیر و اسیر و
مستکبر و مستضعف تقسیم میشود ،محکوم
به زوال خواهد بود.
اصل سوم ـ انســان باید امیر مال خود باشد نه
اسیر آن.
اصل چهارم ـ ضــرورت دارد تا مال مانند خون
در بدن در گردش باشد ،زیرا در غیر این صورت
انباشت آن ،مشکالت جدی به وجود میآورد.
اصل پنجم ـ ضرورت جاودانه شــدن بشــر در
دنیا و آخرت با استفاده صحیح از مال در اختیار
است که یکی از آنها وقف میباشد.
اصل ششــم ـ وقف ،صدقه جاریه و پویاســت
نه جامد و ایســتا و باید واقفین ،راههای فعال
کردن و چرخش و گردش را در وقفنامهها نیز
ببینند.
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این بیان از آیتاهلل جوادی آملی ،بیانگر جایگاه
مهم نهاد وقف در پیشــرفت و توســعه تمدن
اســامی اســت .نهاد وقف هر طور که تعریف
شود ،به ســبب اینکه مال شــخصی و منافع
آن برای همیشــه جهت امور خیریــه واگذار
میشــود ،از توفیقهای بزرگ تمدن اسالمی
اســت .قرنها ،کارهای برجســته معماری و
خدمات حیاتی مهم به مردم در سرتاسر جهان
اســامی از طریق نظام اوقاف هزینه یا تقویت
شده است .ترمیمپذیری این نظام به واقع قابل
توجه است .این نظام نشــان داده که وقفهای
بسیاری بیش از پانصد ســال و برخی از آنها
بیش از هزار سال پابرجا مانده است.
حال با توجه بــه مطالب مذکــور ،وقف و امور
خیریــه در اقتصاد کشــور ما چــه جایگاهی
دارد؟ آیــا ظرفیتهــای واقعی ایــن نهاد در
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
ما شکوفا شده است؟ بر اساس اصل  44قانون
اساسی ،اقتصاد کشــور ما به سه بخش دولتی،
خصوصی و تعاونی تقسیم شده است .هرچند
مفهوم تعاونی ریشهای قرآنی دارد و در بخش
همکاریهای اجتماعی تعریف میشــود ،اما
شــامل همه مصادیق خیر مانند وقف ،صدقه،
قرض الحســنه ،انفاق و امثالهم نمیشود .این
در حالی اســت که با نگاهی به قانون اساســی
مصر پس از سقوط حسنی مبارک ،در مییابیم
که اقتصاد این کشــور به سه بخش خصوصی،
دولتی و خیری تقسیم شــده که بیانگر توجه
جدی به امور خیریه در اقتصاد مصر است.
در اقتصاد متعارف ،وقف و امور خیریه به عنوان
بخش سوم در کنار دو بخش خصوصی و بخش
دولتی شناخته میشود ،که بیانگر نقش بسیار
مهم این نهاد در ســاماندهی امــور اقتصادی
است .در کشــور ما این اصطالح ـ بخش سوم
ـ جایگاه چندانی در میان سیاســتگذاران این
حوزه ندارد ،که امید اســت با توسعه تحقیقات
نظــری و تجربی ،نقش این بخــش در اقتصاد
کشور توسعه یابد.
اصطالح بخش ســوم یا بخــش داوطلبانه و یا
بخش غیرانتفاعی ،قدمــت چندانی در ادبیات
متعارف علــم اقتصاد نــدارد و از دهههای قبل
رایج شــده اســت .در کنار بخش خصوصی یا
بازار و یا بخش عمومی یا دولت ،ســازمانهایی
فعالیت میکننــد که جزو هیچیــک از این دو
بخش نیســتند ،اما نقش غیرقابــل انکاری در

فعالیتهــای اقتصادی دارنــد و در دهههای
اخیر حجم باالیی از تولید داخلی بســیاری از
کشورها را تشــکیل میدهند .در حالت کلی،
اصطالح بخش سوم برای تمایز قائلشدن بین
نهادهای بخش ســوم و دو بخش دیگر اقتصاد
ـ دولــت (بخش عمومــی) و بخش خصوصی
(بازار) مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .در
ادبیات مرســوم دانش اقتصاد ،منظور از دولت
یا بخش عمومی و نیز بازار یا بخش خصوصی،
تا حدودی روشن اســت .درون هریک از این
بخشها تنوع بســیاری را میتوان مشــاهده
کرد .بر اســاس یــک تعریــف عملیاتی ،یک
اقتصاد ملی از ســه بخش تشکیل شده است:
بخش دولتی ،بخش خصوصی و بخش سوم که

همان سازمانهای تأسیسشده توسط افراد به
صورت داوطلبانه ،جهــت دنبال کردن اهداف
اجتماعی است .در تعریف بخش سوم ،عناوین
دیگــری از قبیــل اقتصــاد اجتماعی ،بخش
غیرانتفاعی ،بخش داوطلبانه ،بخش مستقل،
بخش غیررسمی ،بخش خیریه ،بخش معاف
از مالیات و جامعه مدنی هم شناســایی شده
اســت و انجمنهای داوطلبانه ،سازمانهای
غیرانتفاعی و سازمانهای غیردولتی ،همگی
در این بخش جای میگیرند.
در اکثر کشورهای توسعهیافته ،بخش سوم به
عنوان بخش بســیار مهمي تلقی میشود که
دولتها وارد اینگونه فعالیتها نمیشــوند و
بخش خصوصی نیز انگیزه الزم برای ورود به
حیطه اینگونه فعالیتهــا را ندارد که این امر
باعث شده تا با زمینهســازیهای بلندمدت و
اصالح ســاختارهای اقتصادی ،امروزه بخش
عظیمــی از فعالیتهــای اقتصــادی و ارائه
خدمات اجتماعی در این کشــورها ،به وسیله
بخش ســوم که همــان بخش وقــف و امور
خیریه ،یا بــه عبارت کلیتر بخــش انتفاعی
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است ،انجام شود .آمارها نشان میدهد توسعه
اقتصادی از راه بخش سوم نیز امکانپذیر است.
اگر روند توسعة بخش ســوم و نیز کارکردها و
تنوع فعالیتهای آنها مورد توجه قرار گیرد،
شــاهديم كه در چند دهه اخیر ،در کشورهای
توسعهیافته روندی صعودی داشته است .این
مسئله بیانگر ســهم قابل توجه این بخش در
توسعه کشورهای پیشرفته است .در کشور ما،
آمار دقیقی از سهم بخش سوم در اقتصاد کشور
در دست نیست ،که این مسئله ناشی از فراهم
نبودن زمینــه جمعآوری اطالعــات از حجم
فعالیتها در این بخش اقتصاد کشور است .به
نظر میرسد یکی از مهمترین مقدمات تحقق
این مســئله ،طراحی ســامانه جامع اطالعات
با هدف ارزیابی دقیــق از ارزش ،ابعاد و مقدار
داراییهای وقفی و خیریه کشور است.
مهمترین سرمایه وقفی ،امالک و اراضی وقفی
اســت .با توجه به اینکه زمین در هر کشــور
عامل مهمی در توســعه به شــمار میرود و از
آنجا که اراضی وقفــی دارای ویژگی خاصی
میباشــد ،اگر اتاقهای فکر به طور مستمر با
جهتگیری حقوقی و اقتصادی به اصالح امور
نپردازنــد ،حرکت اوقاف محکوم به شکســت
اســت ،چرا که تجربه ثابت کــرده هر زمان به
دور از مباحث فقهی و حقوقــی و صرفاً با نگاه
اقتصادی به مقوله وقف پرداخته شــده است،
آســیبهای جبرانناپذیری به وجود آمده که
مصادیق آن فراوان است و یا در نقطه مقابل ،اگر
صرفاً مدیران بر طبل حقوقی و فقهی کوبیدند
و توســعه مناطق و منافع اقتصــادی را مالک
قرار ندادند ،لطمــات جبرانناپذیر اجتماعی و
ریشهای به وقف وارد شده است که شاهد مثال
هم دارد ،لذا روی همین اصل تأکید میشــود
که باید نگاه اقتصادی و حقوقــی توأم با هم به
سیاستگذاری و تبیین راهبرد بپردازند.
زیرا ما باید بپذیریم که در حال حاضر مهمترین
سرمایه سازمان اوقاف و امور خیریه ،زمین است
و برنامهریزی روی این مؤلفه ،با حفظ شــئون
دقیقاً باید عملیاتی شــود که البته ســازوکار
خاص خود را دارد ،اما متأسفانه این واقعیت مد
نظر برخی افراد قــرار نمیگیرد ،البته اگر روزی
با استدالل قوی و مســتند به فتاوای شرعی و
مبانی قانونی در حد ضرورت ،موقوفهای تبدیل
به احسن گردد ،آن موضوعی است استثنايی که
نمیتوان به همه امور تسری داد .

در اقتصاد
متعارف ،وقف
و امور خیریه
به عنوان بخش
سوم در کنار دو
بخش خصوصی
و بخش دولتی
شناخته میشود،
که بیانگر نقش
بسیار مهم
این نهاد در
ساماندهی امور
اقتصادی است
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استفادهكننده بايد شخص پرمش

نگاه

خیر و برکت ُمدام

ضرورت تسهیل وقف و آثار مستمر اجتماعی ،انسانی و اقتصادی آن برای جامعه
مریم علی بابایی
«وقف» ،در لغت به معنای ایســتادن،
ســاکت کردن ،اقامت کــردن و حبس
کردن اســت و در اصطــاح فقهی آن
است که انسان ،مِلکی را ثابت نگه دارد
و منافع آن را برای شخص یا اشخاص یا
برای کار و یا مصرفی ،معین کند؛ مانند
اینکه زمینی را برای مسجد ،حسینیه،
مدرســه و یا فقرا قرار دهد .به مالی که
وقف میشــود ،موقوفه و به وقفکننده
آن واقف و به کسی که برای او یا مصرفی
که برای آن وقف شــده ،موقوفعلیه
گفته میشود .مال موقوفه برای همیشه
از تملک خصوصی واقف خارج میشود
و خــود او و دیگــران نمیتوانند آن را
ببخشند یا بفروشــند و کسی هم از آن
ارث نمیبرد.
وقف بر دو قسم است:
 .1وقف خاص مانند آنکه چیزی را برای اوالد
خود وقف کند.
 .2وقــف عام کــه اختصاص به افــراد خاصی
ندارد ،ماننــد آنکه چیزی را برای مســجد،
حسینیه ،مدرسه و یا فقرا وقف کند.
وقــف ،یکــی از مصادیــق واالی نیکوکاری
و نوعدوســتی اســت که در صحنــه حیات
اجتماعی به امانت گذاشــته شــده اســت.
هدف ارزشهــای اســامی این اســت که
انســان ،امکانــات و تواناییهای خــود را در
کارهای خیر ،خدمت به بشــریت ،بخشــش
و انفــاق در راه خدا بــه کار گیــرد و همین
موضوع باعث شــده تــا در جامعه اســامی
بسیاری از مردم ،بخش زیادی از داراییهای
خــود را در راه خــدا و اهدافی پســندیده،
وقف کننــد .به همیــن علت وقــف ،یکی از
نیکیهای بزرگ و عظیم اســت کــه از نظر
اخالقــی ،بارزتریــن تجلی روحیــه تعاون
اجتماعی و پیشــی گرفتن در نیکیهاســت.
همچنین رفــع بســیاری از نیازمندیهای
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مســتمندان و گشــوده شــدن بســیاری از
گرههای اقتصادی ،با ســنت زیبا و حســنه
وقف ،امکانپذیر است.
وقف ،یکی از نشــانههای بارز اهتمام به امور
مسلمانان اســت و برای آنکه درصدد کسب
نیکیها و جلــب رضایت خداوند هســتند،
بزرگترین و معتبرترین توشــه برای آخرت
به شمار میآید .به راســتی که وجود انگیزه
الهی و ثمرات معنــوی دنبال آن ،بزرگترین
مزیت در امر وقف اســت کــه آن را از دیگر
موارد مشابه متمایز میکند.
وقف ،ثــروت و داراییهای انســان را مانند
چشمهای همیشه جوشــان میکند که هرگز
از جوشــش باز نمیایســتد و برای همیشه،
خیر و برکت را بر بستر زمان و اجتماع جاری
میســازد و صاحب خویــش را از بهرههای
عظیم معنوی برخوردار میکنــد .در احکام
اسالمی ،وقف عملی است که به خاطر مصالح
خلــق ،رضایت پــروردگار و بــدون منت به
دیگران واگذار شود.
برخی کارها هستند که از دست مردم عادی
بر نمیآید .گاهی نیز افراد خاصی که بتوانند
آن کارها را انجام دهند یا وجــود ندارند و یا
در دسترس نیستند .فرض کنید در خیابانی
یا کوچهای ،ســنگ بزرگی سر راه رفت و آمد
مردم قرار گرفته و مشــکالتی را برای همگان
به وجود آورده اســت .ســنگ ،بزرگ است
و هیچکــس را توان برداشــتن آن به تنهایی
نیســت .آیا باید دســت روی دست گذاشت
و از خیر برداشــتنش گذشــت؟! چــاره کار
چیست؟! آیا تا پیدا نشــدن فردی قدرتمند،
تکلیف ســاقط میشــود؟ بیدرنگ همگان
این مســئله را تأیید میکنند کــه باید همه
افراد برای برداشــتن این مانع بسیج شوند و
هر کــدام زحمت بلند کردن قســمتی از آن
را متحمل شوند تا از ســر راه مردم برداشته
شود .گاهی مسئله وقف نیز اینگونه است.
به عنوان مثال در شــهر و منطقــهای ،برای
اســکان ایتام و کودکان بیسرپرســت مکان

خاصی وجود نــدارد .مــردم آن منطقه هم
قدرت خریــد و یا تهیه مکانــی را برای آنها
نداشته ،اما بســیار عالقه دارند که برای آنها
کاری انجــام دهند .در این صــورت اگر کل
هزینه را به سهمهایی تقســیم کنند و افراد
به فراخور توان مالیشــان به ایــن امر مهم
بپردازند ،هم مشــکلی از مشکالت آن منطقه
رفع شده و هم فرصت این عمل خیر به افراد
غیرمتمول نیز داده شده است.
مســئله تســهیل در وقف یکــی از کارهای
بســیار مهم و با ارزش اســت که باید به آن
بیــش از پیش پرداخته شــود ،به طوری که
هر کســی با هر تــوان مالی بتوانــد افتخار
واقــف شــدن را داشــته باشــد .در جامعه
ما افــراد زیادی پیدا میشــوند کــه عالقه
وافری دارندکــه صدقه جاریــهای از خود
به یادگار بگذارند ،اما به ســبب مشــکالت
و توان پاییــن مالیشــان نمیتوانند به این
امر مهم مبادرت ورزند .آیا درســت اســت
که به آنها گفته شود دســت از این انگیزه
نیکشــان بردارند؟! یا بهتر است یک برنامه،
ایده و طرحی ویــژه برای ایــن قبیل افراد
تدوین شــود تا آنــان نیز در ایــن کار مهم
شــریک شــوند .از این رو باید امکان واقف
شــدن را برای همگان فراهم و شــرایط این
فضیلت ماندگار برای همگان تســهیل شود.
میتوان برنامهای طراحــی کرد و در اختیار
خانوادهها ،جمع دوستان و همکاران ،اهالی
یک منطقه و شــهر قــرار داد تا بــه فراخور
نیاز منطقه و یــا عالقه ،به وقــف گروهی و
مشارکتی روی آورند.
افــراد یک خانــواده ،یا جمعی از دوســتان،
همکاران و کســانی که عالقه به وقف و انجام
امور خیر دارنــد ،میتوانند گــرد هم آیند،
دست در دست هم نهاده و با همدلی و اتفاق
نظر ،گزینهای را برای وقــف انتخاب نموده و
با تقســیم هزینه ســاخت در قالب سهام ،هر
کدام با پذیرفتن بخشــی از آن ،موقوفهای را
بنا و به خیل واقفان بپیوندند .
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وقففرهنگیماندگار
در کتابخانه و موزه ملک چه میبینیم؟

اغلــب افراد تصــور میکنند مــوزه ملک جــای دنجی برای
پژوهشگران اســت .البته همینطور اســت ،اما این کتابخانه
ویژگیهای منحصربهفــرد دیگری هــم دارد و میتوان بخش
موزهای آن را یکی از پربارترین کتابخانه موزهها دانست .مجموعه
کتابهای خطی ،خوشنویسیها ،سکههای قدیمی و  ...همه آثار
ارزشمندی هســتند که میتوانید
در کتابخانه موزه ملــک آنها را
ببینید .کتابخانه و موزه ملک یکی
از نمونههای ماندگار و ارزشــمند
وقف در حوزه آثار فرهنگی و هنری
است.
نسخههای خطی
كتابخانه ملــك ،از كتابخانههاي غني
كشــور در زمينــه نســخههاي خطي
است۱۹ .هزار عنوان نســخه خطي نادر و نفيس ،آن را در كنار كتابخانه
ملي ،كتابخانه آســتان قدس رضــوي ،كتابخانه مجلــس و همچنين
كتابخانههاي مركزي دانشــگاه تهران و مرحوم آيتاهلل مرعشينجفي،
به يكي از  ۶گنجينه بزرگ نســخ خطي ايران تبديل كرده است .امتياز
كتابخانه ملي ملــك در اين ميان ،به ارزش هنري و محتوايي نســخهها
و كتابهاست كه با حساســيت و تيزبيني حاجحسينآقا ملك برگزيده
و گلچين شدهاند .اين كتابخانه در كنار نســخههاي خطي ،هزاران جلد
كتاب چاپي به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگليســـي ،فرانســـه ،آلمانـي،

روســـي و اسپانيايي ،چاپ سنگي و نشرياتي در زمينه علوم ،فرهنـگ و
هنر ايرانـي و اسالمـي ،هزاران برگ سند و بيش از صدها عنـوان منابـع
ديـداري و شنيـــداري را در خود جاي داده است .بخشي از كتابهاي
چاپـي متعلق به پيش از ســـال  ۱۳۲۰خورشيـدي و در زمره نخستين
كتابهاي چاپي ايــران هســتند .كتابخانه ملي ملك  ۳تــاالر مطالعه
عمومي آقايان ،مطالعه عمومي بانوان و
محققان و نشريات دارد و امكاناتي مانند
برخورداري از منابــع مرجع ،ديداري و
شنيداري و شبكه جهاني اينترنت را در
اختيـار پژوهشگـران قرار ميدهد.
نمایشگاهی از یک خاندان
نمايشــگاه خانــدان غفــاري ،از
نمايشگاههايي اســت كه در موزه ملك
ميتــوان ســراغ آن را گرفــت .آثار به
نمايش درآمــده در اين نمايشــگاه ،با
شــجرهنامهاي از خاندان غفاري كه روي ديوار نصب شده ،آغاز ميشود
و تعدادي از آثار هنــري هنرمندان اين خاندان ،بهويــژه محمد غفاري
(همان كمالالملك معروف) را به نمايش گذاشته .وجود  ۳تصوير چهره
از خود كمالالملك و نيز  ۲تابلوي نيمهتمام به همراه آثاري برجســته از
ابوتراب برادر وي ،ازجمله ويژگيهاي اين نمايشگاه بهشمار ميآيد.
خوشنویسی ،هنر ایرانی
مجموعهاي از آثار برجســته خوشنويســي از بزرگتريــن و نامدارترين
خوشنويسان ايران و اسالم به همراه آثار نگارگري ،الكي (روغني) ،اسناد
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و نسخههاي نفيس خطي در بخشي ديگر با نام نمايشگاه دائمي كتابت و
نگارگري به نمايش درآمده اســت .در اين نمايشگاه از دريچه آثار برترين
خوشنويسان تاريخ ايران ،ميتوان سير دگرگوني و تكامل خطهاي ايراني
ـ اسالمي ،از خط كوفي تا خط نستعليق و نيز از زاويـه نگارههاي گوناگون،
مكتبهاي نگارگـري در دورههاي مختلف را به تماشا نشست .مجموعه
هنر الكي (دربرگيرنده قلمدان ،جلد الكي ،قابآيينه و سرچســبدان)
بخش ديگري از موزه است كه در كنار نمايشگاه دائمي كتابت و نگارگري
جاي گرفته .حدود  ۸۰قلمدان از دورههاي صفوي و قاجار در گنجينه آثار
موزه وجود دارد كه در كنار گزيده جلدها و قابآيينهها ،به خوبي تصويري
از هنر الكي در سدههاي گذشته تاريخ ايران را به نمايش ميگذارند.
سکه از قبل میالد مسیح
مجموعه ســكههاي موزه ملك ،هزاران قطعه ســكه و مدال تاريخي از
دوران پيش از هخامنشــي (از سده ششــم پيش از ميالد) تاكنون را در
برگرفته است .گزيدهاي از اين ســكههاي تاريخي به تفكيك دورههاي
تاريخي در نمايشگاه دائمي سكه به نمايش درآمده است .از ويژگيهاي
نمايشگاه دائمي سكه ميتوان بهوجود نخســتين سكههاي ضرب شده
در دنياي باســتان و نيز ســكههاي واليتعهدي امامرضا(ع) اشاره كرد.
وجود نقشههاي تاريخي از پهنه جغرافيايي ايران در هر دوره تاريخـــي
و توضيحاتـــي درباره سلسله حكومتهاي ايران از دوره هخامنـشي تا
امروز در كنـار ويترينهـاي سكههاي هر دوره تاريخـي ،از جذابيتهاي
نمايشگاه دائمي ســكه اســت .يكي از راهنمايان موزه ميگويد« :اولين
سكههاي اســتاندارد جهان كه در ليدي ،در آســياي صغير ،با مخلوطي
از طال و نقره ساخته شــدند ،در اين موزه وجود دارند .كورش هخامنشي
با فتح آسياي صغير ،اين ســكهها را به ايران آورد ».با دقت بر نقشهاي
حك شده روي سكهها ،ميتوان تاريخ را مرور كرد .هخامنشيان ،با راندن
كشــتي بر دريا ،نقش اين اتفاق را روي ســكهها حك كردند .تحوالت
مذهبي مثل پذيرش رسمي دين زرتشــت يا اسالم ،روي سكهها خود را
نشان دادهاند .سكههاي تاريخي حرفهاي زيادي دارند.
از تابلوی میدان مشق تا خط غبار
يكي ديگر از بخشهاي موزه ،نمايشــگاه تك اثر اســت كــه در هر فصل
ســال ،يك اثر از مجموعه آثار ناديده موجود در مخازن آثار موزه ،همراه با
تابلوها ،توضيحــات و نماهنگهاي جــذاب ،در آن عرضه ميشــود .اين
نمايشــگاه با واكاوي آثار ،منظرهاي گوناگوني از يك اثــر هنري را پيش
روي بازديدكنندگان قرار داده و امكان شــناخت بهتر اثر را فراهم ميآورد.
مجموعه آثار اهدايي زندهياد بانو عزت ملك ،دختر بزرگ حاجحســين آقا
ملك ،واقف مجموعه ،بخشي ديگر است كه گنجينهاي ارزشمند را در خود
دارد .تابلوي ميدان مشق و قرآن كريم به خـط غبـار از جمله آثار ويژه اين
تاالر به شمار ميآيند .اگر دوست داريد با حاجحسينآقا ملك بيشتر آشنا
شويد ،حتماً ســري به نمايشگاه دائمي ايشــان در موزه ملك بزنيد .شرح
حال ،آثار ،دستنوشــتهها ،تصويرها و ديگر وسايل شخصي حاج حسين
آقا ملك به همراه تنديسي زيبا و هنرمندانـــه از وي در نمايشگاهي دائمي
عرضه شده است كه بهگونهاي تفصيلي واقف را به بازديدكننده ميشناساند.
نقشه بزرگ موقوفات ملك در خراســـان ،بازطراحي اتاق شخصـي وي در
خانـه پدري و سند عقدنـــامه اميركبير با عزتالدوله (خواهر ناصرالديـن
شاه قاجـار) از جمله بخشها و امتيازهاي نمايشگـاه بهشمار ميآيد .
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تحوالت مذهبي
مثل پذيرش
رسمي دين
زرتشت يا
اسالم ،روي
سكهها خود
را نشان داده.
سكههاي
تاريخي
حرفهاي زيادي
دارند

سکه والیتعهدی امام رضا(ع) ،اهلل /محمد رسول
اهلل /المأمون خلیفه اهلل /مما أمر به االمیر الرضا /ولی
عهدالمسلمینعلیبن/موسیبنعلیبنابیطالب

موقوفاتملک

نگاهی به زندگی و موقوفات بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران

بازدید مدیر موزه لوور از موزه ملک
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حاج حســین آقا ملک ۱۰ ،خرداد  ۱۲۵۰هجری شمســی ،برابر با ۱۱
ربیعاالول ســال  ۱۲۸۸هجری قمری در تهران متولد شد .خانوادهاش
اصالتاً تبریزی و مجتهــدزاده بودند .پدرش مرحــوم حاج محمدکاظم
ملکالتجار ،از بازرگانان مشــهور بــود و پدربزرگش آقــا محمدمهدی
تبریزی ،از دوستان نزدیک میرزا تقیخان امیرکبیر بود و سرای امیر در
بازار تهران را به احترام و نام او بنا کرد.
پدربزرگش بر خالف پدرانش به کسوت روحانیت در نیامد و وارد میدان
جنگ شد و تا درجه سرهنگی هم پیش رفت .به تبع او ،پدر هم روحانی
نشد و با سیاسیون روابط خوبی داشــت .خالصه آنکه پدر و پدربزرگ
حسین آقا ملک بیشتر سرگرم فعالیتهای اقتصادی بودهاند .هر چند با
تجدد رابطه بدی نداشتند ،اما ریشه و اصالتهای خانوادگیشان را هرگز
رها نکردند .آقا محمد کاظم ،پدر حســین آقا برای حفظ دیانت ،او را به
مدارس دارالشفا و صدر تهران فرستاد تا به تحصیل علوم قدیمه بپردازد.
حســین ملک از محضر اســتادانی چون حاج شــیخ مســیح طالقانی،
سیدمحمدعلی مازندرانی و میرشهابالدین نیریزی بهره برد و در مکتب
میرزا ابوالحســنخان جلوه ،حکیم بزرگ عصر ناصــری در حجرههای
مسجد شاه تربیت شــد .در کنار اینها ،دور از چشــم پدر مدتی نیز به
مدرسه فرانســوی «آلیانس» رفت تا زبان فرانســه را بیاموزد .در آنجا
بود که با کسانی چون محمدعلی فروغی ،نویسنده ،ادیب و نخستوزیر
تأثیرگذار سالیان بعد ،همدوره و همکالس شد.
آنطور که سایت کتابخانه ملک نوشته اســت ،زندهیاد ملک درباره این
تحصیل مخفیانه میگویــد« :یک مورد دیگر قضیه فرانســه خواندن و
نافرمانی من بود .پدرم با تعصبات شــدید مذهبــی ،تعلیم و تحصیل را
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جز در محدوده دروس متعارف با آن زمان ماننــد فقه ،طب ،نجوم ،ادب
فارسی و عربی نمیدانست و ما نیز به تبعیت از سلیقه او مجاز به آموزش
زبان خارجی نبودیم».
حســین از همان جوانی به آموختن ،مطالعه و جمعآوری کتب عالقمند
بود و این عشــق و عالقه را تا آخر عمر حفظ کــرد .پدرش ثروت انبوهی
برای فرزندانش به یادگار گذاشت .از جمله داراییهای او ،امالک وسیعی
بود که در خراســان خریده بود .محمد کاظم ملکالتجار ،دورهای اداره
امالک خراســان را بر عهده داشــت و در این مأموریت ،حسین دستیار
پدرش بود .سفر به خراســان نخســتین جرقههای عالقه او به فرهنگ
ایرانی را موجب شــد و از همان زمان با تکیه بر ثروت خانوادگی و تم ّکن
مالی که داشــت ،جمعآوری کتب ارزشمند را آغاز کرد .حسین در آنجا
به راهنمایی یکی از دوســتان پدرش با بخشــی از آثار تاریخی و نفیسی
که تحت نظر حرم رضوی نگهداری میشد ،آشــنا شد و بعدها هنگامی
که  ۲۸ساله بود ،در نیشابور نســخهای از دیوان «ابن یمین فریومدی»،
شاعر سده ششم هجری را به دســت آورد .آنچنان که خود گفته است
در همان زمان بود که ایده تأســیس یک کتابخانه مملو از کتب خطی و
نفیس در ذهنش تقویت شد.
این کتابخانه ابتدا در مشــهد بود و بعدها به خانه پــدریاش در تهران
منتقل شد .او سپس در روز  6آبان  1316این کتابخانه را وقف کرد.
حســینآقا ملک خانه اجدادی خود در بازار بینالحرمیــن تهران را به
همراه تمام اثاثیه و کتابهای موجود در آن ،وقف آســتان امام رضا(ع)
کرد تا آنطــور که خودش بیان کرده «شــعبهای از کتابخانه مقدســه
رضویه باشد».
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آنچه وقف شد عالوه بر هزاران نسخه خطی نفیس یا چاپ سنگی ،شامل
فرشها ،لوسترها ،مبلمان و تابلوهای نقاشــی بود که او به عنوان لوازم و
تجمالت زندگی شخصی از آنها استفاده میکرد .مجموعهای از تمبرها،
سکهها ،آثار الکی و برخی تابلوهای نقاشی مرحوم کمالالملک و نقاشان
معروف جهان از دیگر بخشهای وقفشده در این خانه بود .این آثار ابتدا
در قالب کتابخانه به نمایش درآمدند و بعدها هســته اولیه «موزه ملک»
را شکل دادند.
حاج حســین ملک در وقفنامه کتابخانــه ،تولیت موقوفــه را به خود
اختصاص داده و پس از مرگ به نایبالتولیه آستان قدس رضوی سپرده
است .طبق وقفنامه ،کتابخانه ملی ملک همه روزه به جز تعطیالت برای
استفاده عموم باز اســت ،اما «بیرون دادن و بردن کتاب» ممنوع است و
کتابها باید در محل کتابخانه و طبق آداب مترتب بر آن مطالعه شوند.
ملک ،اموال زیــادی را وقف کتابخانــه کرد تا پــس از مرگش درآمدی
کمی و کیفی آن فراهم باشــد .او در  ۲۹تیر ۱۳۲۳قطعه
برای توســعه ّ
زمین بزرگی را در باغ ملی تهران برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه
وقف کرد .او همچنین در دو نوبت در سالهای  ۱۳۲۵و  ۱۳۳۰امالک و
مســتغالت دیگری را وقف آســتان قدس رضوی کرد و درآمدشان را به
کتابخانه اختصاص داد .امالک وقفی در ســال  ۱۳۳۰شــامل  ۲۰قطعه
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زمین بزرگ کشاورزی در خراســان و تعداد زیادی دکان در بازار تهران
بود .ســاخت مدرســه زرین ملک در چناران ،در ســال ۱۳۳۸شمسی،
ســاخت درمانگاهی واقع در باغ حاج نصیر چناران ،ساخت درمانگاهی
واقع در باغ ســجادیه تربت جام ،احداث حمام ،رختشویخانه و زورخانه
در محله حاج نصیر چناران از دیگر فعالیتهای عامالمنفعه حاج حسین
ملک است که به واسطه کثرت موقوفاتش ،او را «بزرگترین واقف تاریخ
معاصر ایران» میدانند .وســعت موقوفات ملک تا حدی است که آستان
قدس رضوی ادارهای مجزا به نام «اداره موقوفــات ملک» دارد .از دیگر
کارهای خیریه او ،اختصاص دو میلیون متر مربع زمین ،جهت ســاخت
خانه بــرای فرهنگیان و واگــذاری چند ده هزار متر زمیــن برای پارک
«وکیلآباد» در مشهد است.
حاج حسینآقا ملک ســرانجام در چهارم مرداد ماه  ۱۳۵۱در سن ۱۰۱
سالگی در تهران درگذشــت .او را پس از وفات به مشهد منتقل کردند و
در غرفه شرقی دارالحفاظ حرم مطهر رضوی در نزدیکی پدرش به خاک
سپردند.
با درگذشــت او ،بر اســاس وقفنامه ،کتابخانه موقوفه در اختیار آستان
قدس رضوی قــرار گرفت .کتابخانه و موزه ملی ملک تا ســال  ۱۳۷۵در
خانه قدیمی ملک در بازار بینالحرمین تهران برپا بود ،اما حاج حســین
از آغاز کار ،گسترش آن را از نظر دور نداشت و بنای ساختمانی بزرگتر
را پیشبینی کرد .زمینی که از ســال  ۱۳۲۳در اراضــی باغ ملی تهران
برای این منظور وقف شــده بود ،از سال  ۱۳۷۵شمســی و پس از پایان
مراحل ساخت ســاختمان جدید ،به بهرهبرداری رســید و اکنون تحت
تولیت آســتان قدس رضوی و به مدیریت هیئت عامله و ناظر استصوابی
موقوفات ملک ،به عنوان شــعبهای از کتابخانه آستان قدس رضوی ،در
تهران مورد استفاده اقشار مختلف مردم قرار دارد .کتابخانه ملی ملک با
داشتن  ۱۹هزار عنوان نســخه خطی نادر و نفیس ،یکی از شش گنجینه
بزرگ نسخ خطی ایران اســت .از قدیمیترین کتب خطی این کتابخانه
باید به کتاب خطی «ثمره بطلمیوس» ،بــه تاریخ  ۳۷۱هجری قمری و
«فوزاالصغر» از علیابن مسکویه به تاریخ  ۴۱۰هجری قمری اشاره کرد.
قرآنهای خطی بینظیر با جلدهای مطال ،شــاهنامه و خمسه نظامی به
خط محمد بن مطهر نیشابوری که برای سلطان بایسنغر نوشته شده ،با
مینیاتوری که صحنۀ تقدیم شــاهنامه را نشان میدهد و سال تحریر آن
 ۸۳۷قمری است ،از دیگر آثار ماندگار موجود این گنجینه است.
از ســال  ۱۳۷۵که محل کتابخانه تغییر کرد و به خیابان سی تیر ،مجاور
باغ ملی آمد ،ســاختمان قدیمی از نظرها دور ماند .این ساختمان که در
قلب تجاری پایتخت ،نزدیکی بازار تهران واقع است ،نمونهای از معماری
بدیع دوره قاجار اســت .دیوارههایی ســنگی ،با آجرهای تراشخورده و
قابهایی از کاشــی هفت رنگ با نقوش اســلیمی ،هندسی و نقشهای
گوناگون .گچبریها و تزئینات داخلی این بنا نیز چشــمنواز و مثل سایر
بناهــای دوره ناصری ،تلفیقــی از هنر اروپایی و ســنت معماری ایرانی
است .مرمت بخش قاجاری این بنا در ســال  ۱۳۷۷با همکاری سازمان
میراث فرهنگی اســتان تهران آغاز ،و در ســال  ۱۳۸۱به پایان رسید و
گفته میشــود مدیریت کتابخانه و موزه ملک در نظر دارد تا با مشارکت
نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهر تهران این خانه را احیا کرده و به یک
مرکز فرهنگی تبدیل کند .
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ادبوهنر

رسو ِل ادب

پیامبر(ص) بهروایتیکیهودی
زینت ِ
ِ
نعت نبی
آنکآنیتیمنظرکرده

با تأمل در تاریخ ادبیات فارسی و عربی ،درمییابیم که نعت پیامبر اسالم(ص) و
چنین رویکردی در شعر ،تقریباً زینتبخش تمامی دواوین بوده است و به نوعی
شعرا ،دیباچه آثار خود را با نام مبارک ختمی مرتبت متبرک کردهاند

مقاله

زینت ِ
ِ
نعت نبی اکرم(ص(
بر دیباچه ادب فارسی

به گفتار
پیغمبرت راه جوی

در ادبیات فارسی ،غزل همیشه محمل بیان اندیشههای عاشقانه
و عارفانه بوده و قصیده همواره برای مدح به کار گرفته میشده و
قطعه برای بیان نکات اخالقی؛ داستانهای بلند نیز در قالب مثنوی
روایت میشده است.
در متون نثر نیز که اغلب دربردارنده موضوعات علمی ،اخالقی و
تاریخی بودهاند ،قالب چندان خاصی برای نوشتن وجود نداشته و
هر نویسنده و کاتبی با سبک خود پیش میرفته؛ سبکی که به مرور
همهگیر میشده و دیگر کتابهای منثور عصرش را به دنبال خود
میکشانده و یک سبک نثری خاص را ایجاد میکرده است.
هدف از بیان این موارد ،توجه به یک نکته نغز است؛ با وجود تنوع
نگا ه و سبکهای مختلف در ادبیات کهن ایرانزمین و آثار به جا
مانده از شاعران و نویسندگان بزرگ ،که حتی برای سرایش هر
نوع خاصی از شعر ،قالب متفاوتی به کار گرفته میشده است
و در آثار منثور هم هرکس با سیاق خود پیش میرفته ،اما یک
رسم دیرینه در بیشتر آثار مشترک است؛ کمتر اثر ادبی یا کتاب
فاخر ادبی یا عرفانی را میبینیم که آغازش ستایش خداوند و نعت
پیامبر اکرم(ص) نباشد.

دین در متن و بطن زندگی
وقتی دیــن در جامعهای حــرف اول را میزند و همه قوانیــن و موازین
اجتماعی بر پایه آن تعریف میشود ،مسلماً میتوان در اصول و فروع یک
جامعه و حتی سادهترین کارهای زندگی ،از جمله غذا خوردن هم ردپای
دین را دید .دینی که در صورت فهم درست و اجرای قوانینش ،میتواند
در جامعه تأثیرات مهمی بگذارد .وقتی با دین اسالم به عنوان کاملترین
دین روبهرو میشــویم که برای سعادت بشــر ایده و برنامه دارد ،مسلماً
میتوانیم خیلی دقیق موضوعاتی که مطرح شد را در آن پیدا کنیم.
گذشتۀ ادبی کشــورمان نشــان میدهد فرهیختگان آن روزگار تا چه
اندازه به دین نزدیک بوده و خود را وامدار اسالم و حضرت محمد(ص)
میدانستهاند .این وامداری که حالت عشــق و عالقه به خود میگرفته
در آثار آنها هم وارد میشــده اســت ،تا آنجا که اکنون شاهد حضور
ابیات و اشعاری درخشان از چهرههای بزرگ ادب پارسی در دیباچهها
و همچنین جای جــای دیوان اشــعار و کتابهای مختلف هســتیم.
اشــاراتی که از ابراز عالقه تا بیان احادیث و اندیشــههای پیامبر ادامه
پیدا کرده است.
زیباییهای سرودن برای پیامبر
شــاید بهتر باشــد ابتدا از خودمان بپرســیم چرا با گذر زمان و سرایش
بینهایت شــعر و نــگارش بینهایت کتــاب ،هنوز هم آنچه بــه پیامبر
بازمیگردد ،زنده و پویا بوده و خوانده میشود.
حضور پررنگ پیامبر اســام حضرت ختمی مرتبــت ،در دیباچه اغلب
کتابها و دیوانهای شعری نشــان از ارادت قلبی نگارندگان به حضرت
محمــد(ص) دارد .این بخش از آثــار نه برای یافتن قــرب و نزدیکی به
پادشــاهان و نه برای دریافت صله نگاشته شــدهاند .هیچکس هم هیچ
شاعری را برای تقدیم بیت یا ابیاتی برای پیامبر در ابتدای اثرش مجبور
نمی کرده است ،بنابراین این بخش از آثار مربوط به پیامبر ،ویژگیهای
خاص ادبی ،هنری و اعتقادی در خود دارند ،چرا که شــاعر و نویسنده با

همه وجودشان از روی عشق و عالقه و نه از روی طمع ،آنها را نوشتهاند
و همانطور که میگویند آنچه از دل برآید ،الجرم بر دل نشیند.
دکتر اسماعیل آذر ،مدرس دانشگاه میگوید« :با تأمل در تاریخ ادبیات
فارسی و عربی ،درمییابیم که نعت پیامبر اسالم(ص) و چنین رویکردی
در شــعر ،تقریباً زینتبخش تمامی دواوین بوده اســت و به نوعی شعرا،
دیباچه آثــار خود را با نام مبــارک ختمی مرتبت متبــرک کردهاند .به
طوری که شــاعران پس از تحمیدیه ،به نعــت و برگفتن صفات حضرت
پیامبر(ص) میپردازند و گاه این نوع اشعار ،حجم بسیاری از دیوان شعر
را دربرمیگیرد».
او تأکید میکنــد« :کاربرد ترکیبات فاخــر ،اظهار حقــارت در مقابل
باالترین شخصیت آفرینش و طوالنی بودن اشــعار ،از ویژگیهای مهم
این نوع سرودههاســت که در دیگر اشــعار ،حتی در مدح پادشــاهان و
سران هم دیده نمیشود ،چرا که شاعران و نویسندگان ،اینجا با قلبشان
مینویســند و به همین دلیل آنچه از اعماق جانشــان میجوشد را روی
کاغذ آوردهاند».
جریان از کجا آغاز میشود؟
نخســتین شــاعری که در ادب پارســی زبان خود را با ذکر نام پیامبر
اکرم(ص) و نعت ایشــان و در ادامه با مدح علی(ع) متبرک کرد ،شاعری
شــیعی با نام کســایی مروزی بود .پس از او ،یعنی از قرن چهارم به بعد،
تمام شاعران زبان فارسی این سنت را رعایت کردند و دیباچه آثار خود را
پس از حمد خداوند ،با نعت پیامبر(ص) زینتبخشیدند».
در مسیر تکامل
بخش عمدهای از توصيفها و مدايح نبوي ،درآثــار منظوم و منثور قرن
پنجم و ششم هجري قمري به چشــم ميخورد .در شعر ،شاعراني چون
جمالالدين عبدالرزاق اصفهاني ،ســنايي غزنوي و خاقاني شــرواني ،و
در نثر ،قابوســنامه عنصر المعالي كيكاووس ،كيمياي ســعادت غزالي و
ترجمه كليله و دمنه ابوالمعالي نصراهلل منشــي از نمونههاي باارزش اين
دو قرن هستند .در اين اشعار و نوشتهها ،ستايش رسول منحصر به ظاهر
ايشــان نيســت ،بلكه زندگي فردي و اجتماعي ،محبوبيت او در درگاه
پروردگار عالم و نظرگاه عالميان ،رفتار و كردار و منش مهرورزانه ايشان
نيز مورد تأكيد و اشاره قرار گرفته است .ســنایی غزنوی درباره حضرت
محمد(ص) شعر بســیار زیبایی دارد که در آن از جان جانان میگوید و
خود را از وصف پیامبر اکرم(ص) ناتوان میبیند .قســمتی از این قصیده
بلند به شرح زیر است:
روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم
ای رای تو شمسالضحی وی روی تو بدرالظلم
مایه ده آدم تویی میوۀ دل مریم تویی
همشهری زمزم تویی یا قبلة اهلل فی العجم
...
ای جان جانها روی تو آشوب دلها موی تو
وندر خم گیسوی تو پنهان هزاران صبحدم

تو را دانش و دین رهاند درست
در رستگاری ببایدت جست
وگر دل نخواهی که باشد نژند
نخواهی که دایم بوی مستمند
به گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیرگیها بدین آب شوی
...
اوج مدح نبوی
اوج شــعر نبوی و کمال آن را باید در قرن هفتم جست .در این زمان که
شعر نبوی در میان ســرودههای «حدیقةالحقیقه» سنایی شکلی جدید
به خود گرفته بود ،وارد آثار دیگر شــعرا شــد و موالنا ،نظامی گنجوی،
عطار و بعد از اینها در بوستان ســعدی و غزلیات نغز حافظ ،شعر نبوی
دوران رشــد خود را میپیماید .این سنت ،سینه به ســینه به نسلهای
بعدی منتقل میشود تا اینکه در میان سرودههای خاتمالشعرای قدیم،
عبدالرحمن جامی ،با زبانی لطیف و گیرا بیان میشود.
حافظ شیرازی که به او لقب لسان الغیب میدهیم ،شعر معروفی درباره

در شاهنامه فردوسی هم بخشی از قســمت آغازین کتاب به نعت پیامبر
اختصاص دارد .در این قسمت که در بخش آغازین کتاب قرار دارد آمده
است:
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پیامبر(ص) دارد که با زیباترین زبان و تشــبیهها به وصف پیامبر اکرم(ص) پرداخته
است:
ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
...
شاعر پرآوازه ،سعدی شــیرازی هم درباره حضرت محمد(ص) شعر معروفی دارد که
میگوید:
ماه فرو ماند از جمال محمد(ص)
سرو نباشد به اعتدال محمد(ص)
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست
در نظر قدر با کمال محمد(ص)
مولوی هم درباره حضرت محمد(ص) اشــعار بســیار زیادی دارد .او که داستانهای
پیامبر ،دستمایه گفتن و ســرودن در مثنویاش شــده و بارها از آن حضرت گفته و
ارادتش را به ساحت پاکش نشان داده اســت ،در یکی از غزلهایش به بهترین شکل
به نعت پیامبر و بیان ویژگیهای شخصیتی و معجزههای ایشان پرداخته است که به
برخی ابیات آن اشاره میشود:
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست
ما به فلک میرویم عزم تماشا کِراست
...
بخت جوان یار ما ،دادن جان کار ما
قافله ساالر ما فخر جهان مصطفاست
از مه او مه شکافت دیدن او بر نتافت
ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست
شعر نبوی امروز
در شعر ،فارســيزبانان غير ايراني هم طبع خود را آزمودند كه از آن ميان ميتوان به
عالقه اقبال الهوري اشاره كرد كه در قرن  13و  14ميزيست و آثارش تأثيري شگرف
بر ملت خود و ملل فارســي زبان نهاد .همچنين ميتوان از شاعران يكي دو سده اخير
نام برد كه در وصف پيامبر اكرم(ص) آثار درخور اعتنا و زيبايي ارائه كردهاند .بزرگانی
چون عمان ســاماني ،اديبالممالك فراهاني ،نعمت آزرم خراســاني و از متأخرين،
اميري فيروزكوهي و مهرداد اوستا زنده یاد اوستا قصیدهای  72بیتی با عنوان «آفرین
محمد (ص)» را سروده اســت که میتوان آن را از نمونههای برجسته نعت پیامبر در
شعر معاصر به حساب آورد:
درود باد و سالم آن فروغ بینش را
چراغ چشم دل و شمع دیده جان را
برون خرامید از لفظ ،معنی و بنمود
به آفرین محمد ،خدای سبحان را
جهان شاهد معنا ،چراغ کعبه دل
لوای قبله توحید ،فر فرقان را
یکی از این نمونههای زیبای معاصر را میتوان در شعر سعید بیابانکی جست:
چشم تو را اگرچه خمار آفریدهاند
آمیزهای ز شور و شرار آفریدهاند
از سرخی لبان تو ای خون آتشین
نار آفریدهاند انار آفریدهاند 
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ستایشپیامبردر
میانمستشرقان
ســتایش و نعت پیامبر اســام البته تنها محدود به ایرانیان و
اعراب نمیشــود و وارد آثار مستشرقان هم شــده است .دکتر
آذر در این باره میگوید« :شــخصیت مبــارک پیامبر و اخالق
و سیره نیکوی ایشان به گونهای اســت که حتی مستشرقان و
خاورشناســان را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت .به طوری که
گاه در میان ســرودههای آنها بیان خصائل نیکوی نبی مکرم
اســام(ص) ،بســیار چشــمنواز اســت .از نمونههای مشهور
این پژوهشــگران و شــاعران میتوان به آنه ماری شــیمل ،از
خاورشناســان و مولویپژوهان آلمانی و ادوارد براون اشــاره
داشــت .اغلب این شــعرا پیامبر اکرم(ص) را به هوشــیاری و
هوشمندی ،عظمت اعمال و رفتار ستودهاند .عالوه بر این ،یکی
از مفاهیم زیبا در این اشعار ،تأکید بر این است که اخالق انسانی
با پیامبر(ص) به تکامل رســید و ایشان توانســتند انسانهای
دور شــده از فطــرت را به اصل
خود دعوت کننــد و ویژگیهای
انســانی را در میان مــردم ،زنده
کننــد از ایــن رو ،این شــاعران
قول و سخن پیامبر اکرم(ص) را
سندی میدانند برای تمامی ادوار
و ازمنه.
ازجملــه متفکرانی کــه جذب
ســیره و ســخن رســول گرامی
اسالم شدند ،پروفسور «آن ماری
شیمل» ،عرفان پژوه و مستشــرق نامی است که همین جذبه و
شور و عشــق به پیامبر گرامی سبب شــد کتابی نسبتا مفصل
درباره حضرت محمد(ص) بنویسد که با عنوان «محمد رسول
خدا» و با ترجمه دکتر حســن الهوتی از سوی انتشارات علمی
و فرهنگی به بازار کتاب عرضه شــد .در بخشی از این کتاب می
خوانیم:
«همآنگونه که گفتیــم محمد(ص) را برتریــن نمونه زیبایی
جســمانی می داننــد .رخســارش ،چنانکه شــاعران متاخر
گفتهاند« ،مصحف جمال» و خط عارضش «نص وحی منزل»
است .اما زیبایی ظاهری او آینه جمال باطنی او بود .زیرا خداوند
او را به خلق و خوی و فطرت« ،خîلقا و خیلقــا» ،کامل آفریده
بود .وقتی از عایشه ،همســر دلخواهش ،درباره خلق و خوی او
پرسیدند ،به همین بسنده کرد که «خلقش قرآن بود؛ خشنود
به خشنودی قرآن بود و از خشم قرآن خشم می آورد ».
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درامان
ازگزندکاهنان

روایت یک روز از زندگی پیامبر اکرم(ص)
در سن چهار سالگی

سه کاهن
مجید قیصری
ناشر :عصر داستان
خالصه داستان
آنها ســه کاهن هســتند؛ کاهنانی که بر
اســاس نشــانههای ظاهری کــه از خاتم
پیامبران در کتب پیشــین آمــده ،درصدد
یافتنش هستند .آنها میخواهند حضرت
محمد(ص) را یافته و ایشــان را در کودکی
از بیــن ببرند تا مبادا او بزرگ شــود و دین
تازه و کاملــی را با خود بیــاورد .این ترس
است که به جان کاهنان یهود افتاده و آنها
را بر این داشــته تا تصور کنند که میتوانند
در مقابــل اراده خداوند بایســتند .گویی
فراموش کردهاند خدا همان خدایی اســت
که روزگاری پیامبر دین خودشان حضرت
موســی(ع) را از مهلکه ســخت نوزادکشی
فرعون چه آســان گــذر داد و او را در دل
خانه دشــمن بزرگ کرد .این فراموشکاران
هم فرعونوار تالش تازهای را آغاز میکنند
و داســتان این تالش پوچ ،روایتی است که
مجید قیصری آن را در رمان «ســه کاهن»
روایت کرده اســت .داستان ســه کاهن در
واقع به یک روز از زندگی پیامبر اکرم(ص)

در ســن چهار ســالگی میپردازد .در این
داستان ،حلیمه دایه پیامبر ،در تالشی قابل
توجه ،ســعی دارد تا جان پیامبر را از گزند
این کاهنان حفظ کند.
ویژگیهای روایت
مجید قیصری ،داســتان خود را با عبارات
منقطع و جمــات کوتاه و پرضــرب آغاز
میکند و جلو میبرد .بر همین اساس بخش
عمدهای از این داســتان نیز با دیالوگهای
حلیمه و اطرافیان او ادامه پیدا میکند .اما
نویسنده با شــگردی قابل توجه ،هیچکدام
از این دیالوگها را از زبان پیامبراکرم(ص)
بازگو نمیکند و در حقیقت ســعی دارد تا
پیامبر را از زبان اطرافیانش توصیف کند.
ویژگیهای ظاهری
یکــی از امتیــازات ایــن کتاب عــاوه بر
ویژگیهای محتوایــی ،کتابآرایی زیبای
آن اســت کــه خواندنیتــرش میکنــد.
طراحی این کتاب که بــه عهده مجید زارع
بوده ،مقبول طبــع مخاطبان افتاد و رعایت
اصول صفحهآرایی در آرایــش متن ،آن را
خوشخوانتر کرده اســت .ایــن کتاب در
قطع خشــتی و در  184صفحه و  62فصل
منتشر شده است .
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برشی از کتاب
نزدیک خیمه زیر درخت ،سه اسب سیاه عربی بستهاند،
با خورجینهای بزرگ ،پُر .عبداهلل بــا دیدن جمعیت
گریهاش میگیرد .حلیمه میگویــد :نترس .جماعت
همین که حلیمه را میبینند راه باز میکنند تا خودش را
به خیمه برساند .غالم حلقه به گوش ،ترکه به دست زیر
درخت ایستاده ،بچهها را میترساند .صدای شرق شرق
ترکه باال سر حلیمه و عبداهلل میپیچد.
خواهرش صفیه با فاصله کنار اسبها و غالم ایستاده؛ تا
حلیمه را میبیند ،میدود طرفش:
مژدگانی بده.
حلیمه مشک خالیاش را میگیرد باال.
این مال تو.
صفیه رو ترش میکند.
اینها کیاند در خیمه ما؟ چی میخواهند؟
گمشدهشان را یافتهاند اینجا!
حلیمه با تعجب میگوید :گمشده؟
مگر نمیدانی دختر ابوذویب؟
نه!
تمام خیمهها را یک به یک گشــتهاند ،تا رسیدهاند به
خیمه پسر سعدی.
خیمه پسر سعدی چرا؟
میگویند شاید گمشدهشان در این خیمه باشد!
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یهودیها به صورت جدی در انتظار ظهور پیامبر خاتم بودند و در زمان بعثت،
برخی از آنها پذیرفتند که پیامبر خاتم ظهور کــرده و برخی هم گفتند اگر
پیامبری باشد باید از قوم ما باشد

گفتگو

با ابراهیم حسن بیگی نویسنده رمان «محمد»

داستان روایتهای یک یهودی
زینب مرتضایی فرد
رمان «محمد» را میتوان از هر نظر داستانی جذاب دانست که نمونههایی مانند آن بسیار
کم است .این رمان را که بر اساس زندگی پیامبر اسالم(ص) نوشته شده ،یک شخص
یهودی روایت میکند و انتخاب این زاویه دید از سوی نویسنده ،یکی از عوامل جذابیت
داستان است.
ابراهیم حسن بیگی ،یکی از نویسندگان شناختهشده ادبیات دینی و پایداری است که
بیشتر به خلق اثر برای گروه سنی کودکان و نوجوانان پرداخته است .اما او رمان «محمد»
را برای گروه سنی بزرگسال ،به گونهای نوشت که به قول خودش قابلیت ترجمه معکوس
داشته باشد .این اثر داستانی ،به واقع ظرفیت معرفی چهره پیامبر گرامی اسالم(ص) در
دیگر کشورها را هم دارد و میتوان آن را اثری دقیق و هوشمندانه در عرصه رمانهای
دینی به حساب آورد.
رمان «محمد» توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسیده و ترجمه انگلیسی آن را نیز
انتشارات شمع و مه منتشر کرده است.
با حسن بیگی نویسنده این رمان گفتگویی درباره انگیزه نگارش آن و همچنین بازخوردهای
جهانیاش انجام دادیم.

چه شــد که تصمیم به نــگارش رمان
«محمد(ص)» گرفتید؟
سابقه بنده در نوشتن داســتانهای مذهبی
بیشتر در عرصه کودک و نوجوان است ،اما در
سال  1384شاهد اتفاقات تلخی بودیم .اهانت
به پیامبر اســام در دانمارک ،فرانسه و دیگر
کشــورها به یک جریان تبدیل شد .مسلمانان

هم مرتباً به این اتفاقات واکنش نشان دادند و
تظاهرات کردند و  . ...به این فکر افتادم که چرا
مردم کشورهای اروپایی که اغلب تحصیلکرده
و اهــل مطالعه هســتند و جامعــهای تقریباً
فرهیخته دارند ،بــه پیامبر یک دین توحیدی
اهانت کرده و از این موضوع اظهار رضایت هم
میکنند؟ به این نتیجه رسیدم که باید به جای

تظاهرات کار دیگری انجام دهیم .بهتر اســت
به این مردم شــناخت بدهیم و تصویر درستی
از حضرت محمد(ص) مقابلشــان قرار دهیم.
مسیحیان حدود  130فیلم ســینمایی برای
معرفی پیامبرشــان و مصائبی که بر او گذشته
ســاختهاند تا همه با پیامبر آنها آشنا باشند.
ما مســلمانها تنها دو فیلم برای پیامبر داریم
و هیچ کار جدی هم در ایــن عرصه نکردهایم.
این شــد که تصمیم گرفتم کتابی را با قابلیت
ترجمه معکوس بنویسم.
چه ویژگیهایی را مد نظر قرار دادید که
مخاطب خارجی هم بتواند با کار ارتباط
خوبی برقرار کند؟
همانطور که در کتاب هــم میتوانید ببینید،
من روایت را محــدود به تاریــخ و جغرافیای
زمان پیامبــر نکردهام .ویژگیهای دوســتان
و دشــمنان پیامبر را بهخوبی نشــان دادهام و
همچنین کام ً
ال بــه نوع برخورد مســیحیان
با پیامبر پرداخته و نشــان دادهام پیروان این
دین با حضرت محمد(ص) در سازش بودهاند
و البتــه اختالفات یهودیــان را خیلی پررنگ
نکردهام.
از آنجا که یهودیان مشــکالت زیادی

با پیامبر داشــتهاند و با توجه به اینکه
میگویید این موضــوع را خیلی پررنگ
نکردهایــد ،چگونــه به این مســئله
پرداختهاید؟
روابط خوب دانشــمندان یهودی
با پیامبــر و ایمــان آوردن آنها
را بیــان کــردهام و منظــورم از
اینکه گفتم مشــکالت یهودیان
با پیامبــر را پررنگ نکــردهام ،به
این معنا نیســت که این موضوع
را انکار کــردهام .به این بخش هم
پرداختــهام که برخــی یهودیان
هرگز به پیامبر ایمــان نیاوردند
و دوســت هــم نشــدند .مانند
راوی داســتان ،و به این پرداختــهام که نگاه
صهیونیستی در این دســته از یهودیان وجود
داشته است.
چرا شــما یک یهودی را به عنوان راوی
انتخاب کردید؟
شــاید بتوانیم بگوییم بهتــر از یهودیان ،خود
کفار مکه هســتند که میتوانند دیدی جامع
از پیامبر و آنچه با آن مقابلــه میکردند به ما
نشان دهند .حاال ســئوال این است که چرا به
جای توجه به دیدگاه کفار و روایت پیامبرمان
از زاویه دید آنها ،به سراغ زاویه دید یهودیان
رفتهایم .به عقیده من در صدر اســام شــاید
ابتدا کفر و شــرك نقطه اصلی مقابله با پیامبر
بود ،امــا بعد از هجرت ،ریــزش کفر و گرایش
آن به ســمت اســام صورت گرفت و جبهه
آشــکاری هم میان این دو بود ،اما یهودیت و
مســیحیت در تمام طول حیات پیامبر سعی
در خلط مبحث در اسالم داشــتند و با همان
منطق توحید ،خداپرســتی و یکتاپرستی به
مقابله با ایشان بر میخواستند .این نوع مقابله
از سوی کفار وجود نداشت و طبیعی است که
این اتفاق ،یهودیت را برای انتخاب زاویه دید و
توصیف اســام از منظر داستانی بسیار جذاب
میکند.
ما کــه امروز به تاریخ اســام نــگاه میکنیم
شــاهدیم که این نزاع ،امروز نیز وجود دارد و
این تقابل در داستانهایی که نام بردید باعث
میشود که هم بتوانیم اسالم و حقانیت آن را
شفافتر شــرح دهیم و هم دین آسمانی یهود
را از صهیونیســم پاالیش کنیــم .من عامدانه
یهودیت را در رمانــم وارد و به آن نقش جدی

دادم .آنها آيینی بودند کــه به صورت جدی
در انتظار ظهور پیامبــر خاتم بودند و در زمان
بعثت ،برخی از آنها پذیرفتند که پیامبر خاتم
ظهور کرده و برخــی هم گفتند
اگر پیامبری باشــد باید از قوم ما
باشد و همین نگاه ناسیونالیستی
آنها بود که نزاع تاریخی این دو
آیین را پدیــد آورد .من در تاریخ
صدر اســام افراد مشــهوری را
یافتم که این دیــدگاه را درباره
پیامبــر(ص) داشــتند و از زبان
آنها نوشــتم و البته که نگاه من
در این روایت بســیار بیطرفانه
بود .به نظــرم تقابل امــروز ما با
بخشی از دنیای یهودیت و مسیحیت است که
این زاویه دید را بــرای ما جذاب کرده و امروزه
نیز آن را بــرای روایت داســتانیمان از تاریخ
اسالم انتخاب میکنیم.
رمان «محمد(ص)» به زبانهای دیگر هم
ترجمه شده است .بازخورد این اتفاق چه
بوده است؟
ابتدا این را بگویم که دوســت داشتم اتفاقات
خیلی بزرگتــری برای کتــاب رخ بدهد ،اما
مســئوالن فرهنگی وقت همکاری نکردند .به

نظرم این بهترین پاسخی بود که میتوانستیم
به اتفاقاتــی که رخ داده بــود ،بدهیم .چندین
ســال پیگیر ترجمه کتاب و انتشارش در دیگر
کشــورها بودم ،باالخــره از کمکهای دولتی
ناامید شدم و یک ناشــر ایرانی که به انگلیسی
کتاب منتشر میکند ،به نام شمع و مه ،انتشار
کتاب را پذیرفت .بــا مترجم هم بــا امکانات
شخصی خودم قرارداد بســتم و بعدها سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی این مبلغ را به من
بازگرداند.
ترجمه عربی را هم انتشارات مدرسه انجام داده
است .در ترکیه هم کتاب منتشر شد .یک ناشر
ترک ،خودش تصمیم گرفــت کتاب را ترجمه
و منتشر کند و قرار اســت بهزودی چاپ دوم
آن منتشر شود .باخبر شدم که رایزن ایران در
ازبکستان هم ـ البته بدون اطالع من ـ خودش
کتاب را به زبان ازبک ترجمه و ارائه کرده است.
اخیرا ً قرار شــده به آلبانیایی هم ترجمه شود،
البته این کار را مشــروط کردهانــد به کمک
وزارت ارشــاد کشــورمان .امیدوارم از این اثر
حمایتهــای بیشــتری انجام شــود ،چرا که
انتشــار این کتاب در دنیا میتواند تأثیر زیادی
بر مردم داشته باشــد و چهره واقعی پیامبر را
معرفی کند .
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پیشخوان

پانزده گزارش یهودی
محمد(ص)  /بر اساس زندگی پیامبر اسالم(ص)
ابراهیم حسن بیگی
انتشارات مدرسه
شخصی یهودی که در رمان به عنوان یک دانشــمند معرفی میشود ،از طرف
شورایعالی یهود مأمور میشود به سمت پیامبر اسالم گرایش پیدا کرده ،یا او
را کشته یا عقایدش را به چالش بکشد.
او به سوی پیامبر اکرم (ص) رفته و شــرح زندگی و فعالیتهای او را در پانزده
گزارش مجزا برای شــورایعالی ارســال میکند .اما پس از ارســال گزارش
پانزدهم که در ایام بیماری و رحلت پیامبر اکرم(ص) انجام میشــود ،به شهر
خویش باز میگردد و حس میکند که دچار نوعی فقدان شده است.
او درمییابد که اتفاقی در درونش رخ داده است ،بهویژه اینکه متوجه میشود
که در مدت ارســال این نامهها ،رئیس وی بر اثر مطالعه این نامهها و آشنایی با
کردار و منش پیامبر(ص) به اسالم گرایش پیدا کرده است.

در سرآغاز رمان که بخشی از روایت کلی اســت آمده« :تو (مرد یهود) باید به
آنجا بروی و از نزدیک با عقاید این مرد آشنا شــوی ،سپس اگر توانستی او را
بکش و اگر کشــتنش به مصلحت نبود ،دینش را از درون متالشــی کن []...
مقدمات سفر را مهیا کن .رسیدی ،گزارش ســفر را نیز فراموش نکن ،هر چه
دیدی و درباره او دریافتی برایم بنویس و بفرســت ،بدان که ما در شورایعالی
یهود سخت نگران اتفاقهایی هستیم که در حجاز رخ میدهد».
نسخه انگلیسی رمان حسنبیگی با نام «محمد» در بیست و ششمین نمایشگاه
کتاب تهران رونمایی شــد و پس از آن به نمایشــگاه کتــاب فرانکفورت رفت،
نمایشگاهی که موجبات ترجمه رمان به زبانهای آلمانی و روسی را نیز فراهم کرد.
پس از آن ،بــا توزیع رمان در فروشــگاههای واتراســتون آمریــکا ،آمازون،
فروشــگاههای بریتانیا ،کانادا و سایر کشــورهای انگلیســیزبان ،مخاطبان
انگلیسیزبان نیز پای روایت حسنبیگی نشستند .به گفته افشین شحنهتبار،
ناشر بینالمللی این کتاب ،فروش و استقبال از کتاب در آمریکا و کانادا بیشتر
از بریتانیا بوده است .

زندگینامهایکهآرمسترانگنوشت
«زندگینامه پیامبر اسالم(ص)»
کرن آرمسترانگ
مترجم :کیانوش حشمتی
ناشر :حکمت
کتــاب «زندگینامه پیامبراســام(ص)» آرمســترانگ که
م ســپتامبر انتشــار یافت و به
یک ماه پس از حادثه یازده 
پرفروشترین کتاب ســال آمریکا تبدیل شد ،کتاب داستان
نیســت ،اما زندگینامهای کامل و خواندنی است که توانسته
خوانندگان خود را با چهرهای دیگر از اســام روبهرو کرده و
به غربیها نشان دهد نگاه و تعریفشان از دین اسالم نادرست
اســت .هرچند در پارهای موارد ،نویســنده ایرادات بزرگ
داشــته و مطالبی غیر واقعی را هم عنوان کرده است ،اما با
این حال انتشــار «زندگینامه پیامبراسالم(ص)» از بسیاری
جهات هم فرصتی برای مســلمانان محســوب میشود تا با
تعریفی متفاوت از گذشــته با اســام مواجه شوند .هرچند
طبیعی است که باید نویسندگان مسلمان در این عرصه وارد
عمل شــده و با روایت دقیق و درست اسالم ،اثری منطبق با
اندیشههای اسالم و پیامبر را به جهان معرفی کنند.
کتاب در ایران هم توسط انتشــارات حکمت به چاپ رسیده و  ۳۷۷صفحه دارد
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و از مقدمه مترجم و نویسنده ،ده فصل اصلى و پىنویسها تشکیل شده است.
فصل اول کتاب با عنوان «آیا محمد(ص) دشــمن اســت» از جمله فصلهای
جذاب کتاب اســت .در این فصل با ماجــرای توهینهای متعــدد غربیها به
پیامبر روبهرو میشــویم .بر طبق نظریات نویســنده ،قرآن کتابى است که اگر
بهدرستى خوانده شود ،احساســى از معنویت و صفاى باطن در
خواننده ایجاد میکند که درک آن براى مسیحیان مشکل است.
به عالوه ،عربى بودن قرآن و ترجمههــاى نامأنوس التینى آن ،بر
فهمناپذیری قرآن در غرب افزوده اســت ،ولى آرمسترانگ براى
مســتند کردن ســخنانى که در کتابش آورده ،از آیات بسیاری
استفاده کرده و معتقد است قرآن کتابى است که تأثیرات درونى
خوب و مثبتى را در انسان بهوجود میآورد.
آرمسترانگ درباره نگارش این کتاب چند دلیل ذکر کرده است:
 -1در برابــر مخالفت یک کنگره اســامى انگلیســى ،شــیوخ
عربســتان و علماى االزهر با فتواى آیتاهلل خمینى(ره) ،معرفى
دنیاى اســام به خونخوارى ،متعصب دانستن اسالم و مسلمانان
و ارائه چهره وحشتناک از ســیماى محمد(ص) واکنشى صورت
نمىگیرد ،در حالــى که محمد(ص) یکى از انوار تاریخ بشــریت
است؛  -2غیرمنصفانه اســت که اقدام چند مسلمان افراطى را به
آیین پیامبر اسالم(ص) نسبت دهیم و دین او را دین ترور ،قتل و
وحشت بنامیم .

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره |16آذر1395

داستان زندگی پیامبر(ص) با استفاده از
منابع معتبر و نقل جزئیات تاریخی

آنک آن یتیم
نظرکرده

آنک آن یتیم نظرکرده
محمدرضا سرشار
ناشر :سوره مهر
خالصه داستان
«آنک آن یتیم نظرکرده» روایتی از زندگی
پیامبر(ص) از زمان تولد تا هجرت به حبشه
است که با نثری تاریخی که به فارسی دری
نزدیک است نگاشته شده است .داستان از
اندکی پیش از تولد پیامبر اسالم آغاز شده
و ماجــرای زندگی وی را تــا پایان هجرت
عدهای از مسلمانان به حبشه در بر میگیرد.
ویژگیهای روایت
همانطور کــه از خالصه داســتان متوجه
شــدیم« ،آنک آن یتیم نظرکــرده» رمانی
است از محمدرضا سرشــار درباره زندگی
حضرت محمد(ص) .سرشــار ،مدت زمان
بیست ســال را صرف پژوهش برای نگارش
این اثر کرده است و از ســال  1376هم به
مدت سه ســال مشــغول نگارش آن بوده
است.
برخی از منتقدان ،استفاده نویسنده از منابع
معتبر تاریخــی و دقــت او در نقل جزئیات
تاریخی و نیز اســتفاده از زاویه دید تلفیقی
در روایت داســتان را از نقاط قوت این اثر به
برشــمردهاند .این کتاب پیش از انتشار ،در

قالب یک برنامه روایت ـ نمایشــی رادیویی،
با عنوان از ســرزمین نور ،صبحهای جمعه،
از ساعت  ۸تا  ۸:۳۰از شبکه سراسری صدای
جمهوری اسالمی پخش شده است .کتاب،
ابتدا توسط انتشــارات آستان قدس رضوی
(به نشر) منتشر شــد ،اما بعدها به انتشارات
ســوره مهر واگذار شــد .این رمان تاکنون
بیش از ده بار تجدید چاپ شده است.
حضور بینالمللی
این کتاب توسط منصوره مشکینفام ،عضو
هیئت علمی دانشــگاه الزهرا ،به زبان عربی
برگردانده شد و ترجمه عربی کتاب در سال
 ۱۳۹۰برنده جایزه کتاب ســال جمهوری
اسالمی ایران شــد .عنوان عربی کتاب «ها
هو الیتیم بعین اهلل» نام دارد.
نســخههای فارســی ،انگلیســی و ترکــی
استانبولی این اثر ،در ســایت آمازون عرضه
شده است .ترجمه ترکی کتاب در  ۵۶۰صفحه
توسط انتشارات «کوسر» ترکیه منتشر شده
است .کتاب همچنین به زبان اردو نیر منتشر
شده است .چاپ مجلد اول ترجمه عربی آن در
لبنان و رونمایی از این ترجمه در کویت انجام
شد و مورد اســتقبال مخاطبان عربزبان نیز
واقع شــد.جیمز کالرک ،مترجم و نویسنده
آمریکایی ،این کتــاب را به زبان انگلیســی
ترجمه کرده است .
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برشی از کتاب

با نشستن نخستین گنجشک بر کف سنگفرش حیاط ،پیامبر
ناگاه در جان خویش جنبشی احساس کرد .نخست در زیر عبا
و لحاف و گلیم ،سنگین ،جنبید .پس نرم پلک گشود ،و دیگر
بار دیده بربست.
از آن تب و لرز پیشین ،هیچ اثر نمانده بود .لیک کوفتگیای
سخت در تن و دردی اندک در سر بر جای مانده بود .به حیاط
اندر ،خنکای سپیدهدم واپســین روزهای پاییز که از جانب
صحرا در زیر پوست شــهر میدوید ،لرزه بر تن گنجشکان
میافکنــد .در زیــر آن رویاندازهای کلفت امــا ،گرمایی
دلچسب تن سست پیامبر را در بر گرفته بود.
چه مایه پیکر کوفته و روان خســتهاش در تمنای خواب بود!
چهسان دلخواه و شیرین بود آن لحظهها! لیک ،آن لحظههای
خویش ،دیر نپایید .پیامبر ،غوطهور در میانة خواب و بیداری،
ناگاه چندی ،صدایی چونان کشیده شدن آهن بر آهن شنید.
آنگاه صدایی دیگر در گوشش نشست.
ـ ای جامه بر سر کشیده،
برخیز!
صدا ،بیگانه و هم آشــنا مینمود .نرم و هموار .چونان زمزمه
مالیم نســیم که در میــان برگهای نخلی پیچــد ،یا آواز
خیالانگیز جویباری که از میانه قلوهسنگهایی کوچک ،در
دشتی ساکت راه گشاید و پیش رود .لیک در بُن آن ،صالبتی
پدرانه بــود :آمیزه مهر و نرمی و قــدرت .نه از جنس صدای
آدمیان .زالل و شفاف ،چونان بلوری روشن و بیحباب .بُرنده
و با نفوذ ،بر مثال شمشیر آب داده شامی.
مح ّمد پلک بر هم زد و سر ،از زیر روانداز به در کرد.
درست آیا شنیده بود او؟! این صدا آیا در بیداری بود؟! 
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با لوریس چکناواریان ،خالق
سمفونی «پیامبر صلح و امید»

هرکسمحمد(ص)

رابشناسددوستش
خواهدداشت

سپیدهمهدلو
لوریس چکناواریان ،آهنگساز و رهبر
ارکستر کشورمان است .او تاکنون
سمفونیهای مذهبی متعددی را ساخته و
آنطور که میگوید از موسیقی مذهبی تأثیر
زیادی گرفته است .موسیقی مذهبیاي که
البته محدود به موسیقی کلیسا نمیشود و از
موسیقی عاشورا و موسیقیهای زورخانهای
هم بسیار تأثیرگرفته است .او که خالق
سمفونی «پیامبر صلح و امید» هم بوده
است ،پیامبر اسالم را یکی از صبورترین و
بخشندهترین پیامبران میداند و میگوید
که نمیتوان با ایشان آشنا شد و دوستشان
نداشت .به مناسبت تولد پیامبر اکرم(ص) و
همچنین تولد حضرت عیسی(ع) که فاصله
زمانی اندکی با آن داریم ،با چکناواریان
گفتگویی انجام دادیم که خواندنش خالی
از لطف نیست.

موسیقی مذهبی همیشــه مورد توجه
شــما بوده و روی کارتان اثر گذاشــته
اســت .کمی درباره ایــن تأثیرپذیری
توضیح دهید.
برای پاسخ به این ســؤال بهتر اســت ابتدا از
نگاهم به موســیقی بگویم؛ موسیقی در همه
ابعاد زندگی انسان جاری است و نمیتوان این
جاریترین اتفاق زندگی را نشنید .طبیعت پر
از موسیقی است .هوهوی باد ،صدای پرندهها،
موجهای دریــا و هر چیز دیگــری با خودش
موســیقی دارد .پس اولیــن و قدرتمندترین
آهنگساز جهان خداســت .خالصه آنکه باید
این را درک کنیم که دنیا پر از موسیقی است.
وقتی این را درک کنیم ،میبینیم پای موسیقی
به جاهایی هم که انســان میخواسته خدا را
ستایش کند خیلی زود باز شده است .به همین
دلیل مراسم مذهبی ادیان مختلف همیشه با
موسیقی همراه بوده است .اما موسیقی ،کالمی
نیســت که آدم گوش دهــد و بفهمد در عمق
خود چه چیزهایی دارد .موســیقی از یک قلب
میجوشــد و به قلب دیگری نفوذ پیدا میکند
و به همیــن علت نیز همــه دنیا ایــن زبان را
میفهمند و با آن همراه میشوند.
من هم از ســه نوع موســیقی بســیار تأثیر
گرفتهام کــه با دیــن همراهند؛ موســیقی
کلیســا ،نوحهخوانیهای امامحســین(ع) و

موســیقی زورخانهها .این موسیقیها اساس
کار من هستند و همیشــه به زورخانه میروم،
در دســتههای عــزاداری شــرکت میکنم و
همینطور در کلیســا چشــمهایم را میبندم
و محو موســیقی میشوم .همیشــه معتقدم
موســیقی هنری اســت که میتواند خدمات
زیادی به مذهب داشته باشــد و اساسیترین
مفاهیم و ارزشهای دینی را بــه جامعه ارائه
دهد.
شما در میان آثارتان سمفونیهای دینی
متعددی را هم دارید .براي مثال یکی از
آثارتان ســمفونی «پیامبر صلح و امید»
که با استقبال بســیار خوبی هم روبهرو
بوده اســت .کمی درباره این سمفونی
توضیح دهید.
دورهای بود که آقای ایمانی خوشــخو ،معاون
هنری وزیر ارشــاد بودند .ایشــان پیشــنهاد
ساخت یک ســمفونی را به من دادند و از من
حمایت کردند .آقای شــجاعی هــم متن کار
را نوشــت و من موسیقیاش را ســاختم .این
کار یک ســمفونی مفصل بود کــه از حضرت
نوح(ع) آغاز میشــد ،به پیامبران بزرگ مثل
حضرت ابراهیــم(ع) ،حضرت مســیح(ع) و
پیامبر اســام(ص) میپرداخــت و در بخش
پایانی هم به حضرت علی(ع) ،امام حسین(ع)،
علیاصغــر(ع) و دیگــر معصومین(عليهــم

السالم) اشاره میکرد .به خاطر دارم  15شب
این سمفونی را اجرا کردیم و خیلی موفق بود،
از حوزه علمیه قم هم بسیاری در اجراها حضور
پیدا کرده و کار را دوست داشتند.
در بخش مربوط بــه حضرتمحمد(ص)
به کدام ابعاد یا اتفاقات زندگی ایشــان
پرداختید؟
تولد ،بعثت و فتح مکه.
کدام یک از ابعاد شــخصیتی ایشــان
بیشتر توجه شما را جلب کرد؟
ایشان پیامبری هستند که در کشوری به این
مقام رســیدند که مردمانش به خــدای یکتا
اعتقاد نداشتند .تحمل ســختیها و مهربانی
در برابر رفتارهای زشــتی که با ایشان میشد،
باعث شد سرنوشت انســانهای زیادی عوض
شود و از پرستیدن ســنگ و چوب ،به اعتقاد
بــه خداوند برســند .در واقع میتــوان گفت
ســومین پیامبــر ابراهیمی بودنــد که ظهور
کردند و یک انقالب مذهبی بزرگ را رقم زدند.
میتوانم بگویم هرکس محمد(ص) را بشناسد
دوستش خواهد داشت .من هم دوستش دارم
و تولد پیامبرتان را به شــما تبریک میگویم.
وقتی تاریخ را بخوانیم میبینیم ایشــان یکی
از صبورترین پیامبران است که در مقابل همه
رفتارهای ناپســندی که با ایشــان میشود،
صبوری میکنــد و هرگز در برابر رســالتش
کمر خم نمیکند ،شانه خالی نمیکند و سعی
میکند همه را به راه سعادت نزدیک کند.
کریسمس و تولد حضرت مسیح(ع) هم
نزدیک است ،ســال نوی میالدی هم به
زودی آغاز خواهد شد ،جا دارد ما هم این
دو مناسبت را به شما تبریک بگوییم.
ممنونــم از لطف شــما .اما راســتش خیلی
احساس خاصی به کریسمس ندارم.
چرا؟
چون تغییر ســال نو به اول ژانویــه یکاتفاق
سیاسی بوده است و من هنوز هم ششم ژانویه
را که قب ً
ال آغاز سال میالدی بوده دوست دارم.
در واقع این کریسمس ،کریسمس کاتولیکها
و پروتستانهاست .کریســمس ارامنه همان
ششم ژانویه اســت .البته این را هم بگویم که
هیچ عیدی نــوروز نمیشــود .بهترین زمان
برای شروع سال ،بهار است و ما ایرانیها فصل
شکوفایی را آغاز ســال میدانیم و این انتخاب
خیلی خوبی است .

گوهری بر تارک نگارگری
اولین و
قدرتمندترین
آهنگساز
جهان خداست.
خالصه آنکه
باید این را
درک کنیم
که دنیا پر از
موسیقی است.
وقتی این را
درک کنیم،
میبینیم پای
موسیقی به
جاهایی هم
که انسان
میخواسته
خدا را ستایش
کند خیلی زود
باز شده است

نقاشی «معراجحضرت رســول» ،اثر ســلطان محمد نقاش ،یکی از معدود آثاری است که با
موضوع زندگی پیامبرمان ،پیامبر عشــق و مهربانی ،حضرت محمد(ص) در اوج زیبایی خلق
شده است .این اثر ،همراه با سه اثر دیگر منســوب به او ،در نسخه خطی مصور خمسه نظامی،
سفارش شاه طهماســب صفوی قرار گرفته است که در فاصله میان ســالهای  ۹۴۲تا ۹۴۷
هجری قمری ،نقاشی و خوشنویسی شده است و خوشنویس آن شاه محمود نیشابوری است.
در انجامه این کتاب آمده است که «فی سلخ شهر ربیع االول سنه سبع و اربعین و تسعمایه»،
خوشنویسی آن تمام شده است و قطعاً نقاشــیها نیز در فاصله پنجسالۀ آغاز و اختتام کتاب
ساخته و پرداخته شدهاند.
این خمســه ،ظاهرا ً تا انتهای زمان فتحعلیشــاه قاجار در کتابخانه سلطنتی حفظ میشده تا
اینکه در ســال  ۱۸۸۰برای موزه بریتانیا ،از طریقی نامعلوم خریداری شــده و تا به امروز در
همانجا محفوظ مانده است.
آیدیــن آغداشــلو ،نقــاش
برجســته کشــورمان درباره
این تابلو میگوید :فرشتگان
در نگارگــری ســلطان
محمد ،هر کدام در شــکلی
متفــاوت ترســیم شــدهاند
و حالتچهرههایشــان نیــز
مختلــف اســت .حالتهای
خاص فرشتهای که دستها
را به دعا متصل کردهاســت
و فرشــتهای که حامل کتاب
است ،دیدنی است .چهرههای
تمــامرخ و نیــمرخ نیــز در
میانآنها دیده میشــود و
کالهها ،سربندها و جامههای
فرشــتگان نیز ،هــر یک به
گونهای متفاوتطراحی شده
است.
رنگآمیــزی درخشــان و
اســتادانه ایــن نگارگری به
صــورت ســه رنــگ اصلی
الجوردی ،ســپید و طالیی،
و رنگهــای متعــدد زرد،
آبــی ،نارنجی ،ســبز و قرمز،
مجموعهای دلپذیر و شگفتانگیز به وجود آورده اســت« .معراج حضرت رسول» اثر سلطان
محمد نقاش ،نمونه کامل و شایســتهای اســت از یک اثر مذهبی و معنوی ،که در عین حال
به تمام سنت نگارگری ایرانی وفادار و وابسته است .در این شــاهکار منحصربهفرد ،از تمامی
عناصر زمینی و خاکی استفاده شده تا اثری کام ً
ال فرازمینی به وجود آید.
نگارگری «معراج حضرت رسول» اثر سلطان محمد نقاش ،نشــانه توفیق عظیم و سربلندی
او در این چالش اســت که حاصلش چونان گوهری بر تارک نگارگری ششــصد ساله ایرانی
میدرخشد .

87

در «نفس» ،به رویدادهای مهمی چون انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،آن هم
از زاویه دید کودک اشاره میکنیم و یک برش واقعی از زندگی است .زندگی
نقش مهمی در این فیلم دارد

با نرگس آبیار که این روزها «نفس» را بر پرده سینما دارد

بهار،عاشقدریاست
پیام شریفی
او خودش را تکرار نمیکند .نرگس آبیار این را با ساخت فیلم «نفس» به ما ثابت کرد .این
کارگردان جوان در جشنواره فیلم فجر دو سال پیش« ،شیار  »143را به جشنواره آورد
و توانست نظر مردم و منتقدان را جلب کند ،اما این موفقیت هرگز او را محدود نکرد که
به همان روش سابق پیش برود و دیگر آثارش را مشابه این فیلم موفق بسازد .آبیار در
«نفس» به ستایش «کودکی» پرداخت و نگاهی بسیار زیبا و معصومانه به زندگی کودکان و
نوجوانان شهید هم داشت .با او درباره این فیلم گفتگو کردیم.

تا به حــال دو فیلم ســینمایی آخرتان
موفقیتهای زیادی را برایتان کســب
کردهاند ،هــم مردم آنها را دوســت
داشتهاند ،هم در جشــنواره فیلم فجر
سیمرغ گرفتهاند و هم در جشنوارههای
خارجی با اقبال خوبی مواجه شــدهاند.
اما جالب است که فضای «شیار  »143و
«نفس» با هم بســیار متفاوت هستند.
نگران این ریسک نبودید؟
قبول دارم که «نفس» در مقایســه با «شــیار
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 »143بســیار متفاوت اســت ،اما ردپای من
همچنــان در این فیلــم وجــود دارد .بعد از
شــیار  143هم گفته بودم که امکان دارد من
فیلمهای متفاوتی بســازم .حاال هم با توجه به
استقبال مردم از فیلم ،خیلی خوشحال هستم.
راستش از این ریســک اص ً
ال نترسیدم و با این
تجربه متفاوت و فضــای جدید ،با حس خوبی
روبهرو شدم.
سیمرغ گرفتن هم برایتان مهم بود؟
مسلماً مثل همه دوست داشــتم موفق باشم،

اما راســتش بیش از هر چیز به رضایت مردم
فکر میکردم و اینکه فیلمم را دوست داشته
باشند .اگر فیلمی ســیمرغ هم بگیرد و مردم
دوستش نداشته باشند ،موفق نخواهد بود.
چطور شد تصمیم به ســاخت «نفس»
گرفتید؟
«نفس» یکی از رمانهای نوشــته شــده ،اما
چاپ نشــده خودم بــود که تصمیــم گرفتم
آن را بــه فیلم تبدیل کنم .ابتدا میخواســتم
رمان را منتشــر کنم که آقای قاسمی ـ یکی
از تهیهکنندههــای «نفس» و همســر نرگس
آبیار ـ گفــت ایــن کار را همزمان بــا اکران
عمومی فیلــم انجام بدهید« .نفــس» رمانی
اســت که مدتها روی آن کار کردم و دنیای
شــیرین کودکانهای در آن موج میزد .آقای
پورمحمدی ،یکــی از تهیهکنندگان فیلم بود
که ابتدا پیشــنهاد ساخت نســخه سینمایی
رمان «نفــس» را داد و گفــت فیلمنامه این
کار را بنویســم .البته من فکر میکردم خیلی
کار ســختی باشــد ،چون جنبههای ادبی آن
باید به تصویر تبدیل میشــد .به هرحال این
کار را انجام دادم .احساســات نــاب کودکی و
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معصومیت ،از مهمتریــن ویژگیهای این اثر
است که من ،چه در رمان و چه در فیلم ،سعی
کردم از دریچه نگاه شــخصیت اصلی کودک
کار ،به دنیا نگاه کنم.
پس نترســیدید و تصمیم به انجام این
تجربه متفاوت گرفتید؟
بله ،چون با خــودم گفتم اگــر بخواهم صبر
کنم و برای ســاخت فیلم بعدی وســواس به
خرج دهم ،ممکن است هیچوقت نتوانم فیلم
بســازم .البته ک ً
ال آدم اهل خطری هم هستم.
برای همین تصمیم خــودم را گرفتم و آمدم
جلو و «نفس» را ســاختم .ضمن اینکه این
اشتباه است که توقع داشــته باشید فیلمساز
همیشــه یک مدل فیلم و در همــان حال و
هوای اثر قبلیاش بســازد .چون قرار نیست
من خودم را تکــرار کنم .اگر خــودم را تکرار
کنم ،از بین میروم .واقعاً «نفس» شبیه هیچ
فیلم دیگری در جشــنواره سال گذشته فیلم
فجر نبود و مــن كام ً
ال راه خــودم را رفتم .نه
ادای اصغر فرهــادی را درآوردم و نه در فیلمم
خیانت وجود داشــت .نه صحنههای بزن بزن
و بکش بکش و تعلیقهای آنچنانی داشــت.
در فیلم بعــدی هم میخواهــم کار خودم را
انجام دهم و سینما نمیتواند روند کاری من را
تعیین کند .حتی جایزه گرفتن در جشــنواره
هم مســیر من را تغییر نمیدهــد ،یا اینکه
سینمای جهان مشــخص نمیکند که فیلم
بعدی من چه باشد .واقعاً باید چیزی در درون
خودم بجوشد که فیلمی بسازم.
یکی از انتقاداتی که در جشــنواره فیلم
فجر نسبت به فیلم شــد ،زمان طوالنی
آن بود .به نظــر میآید این قصه قابلیت

تبدیل شدن به یک
سریال تلویزیونی را
داشت.
قصــدم ســاخت یک
فیلم ســینمایی بود و
از ابتدا به ســریال فکر
نمیکردم .ایــن زمان
طوالنی هم دلیل دارد،
وقتــی میخواهیــد به
تاریــخ یــک مملکت
بپردازید ،نیاز به فضاها
و موقعیتهایــی دارید
که به طور طبیعی زمان
فیلم را بــاال میبرد .در
«نفس» ،به رویدادهای
مهمــی چــون انقالب
اسالمی و دفاع مقدس،
آن هــم از زاویــه دید
کودک اشاره میکنیم
و یــک بــرش واقعی از
زندگی اســت .زندگی
نقش مهمی در این فیلم دارد.
ظاهرا ً بیشتر تالش شما معطوف شده به
عالقهمند کردن مخاطــب به دختربچه
به عنوان شــخصیت اصلی فیلم تا متأثر
كردن مخاطب با وقــوع اتفاقات بعدی و
همراه كردن او.
بله ،چون نیاز اســت شــما یک زندگی و روند
و چگونگــی آن را به تصویر بکشــید تا به یک
پایان تأثیرگذار دربــاره رؤیاها و آرزوهای بهار
برسید .وقتی شما به این شکل ،یک زندگی را
روایت میکنید و نمیخواهید به کلیشــههای
رایــج و آنچه که مخاطب بــه آن عادت کرده،
تــن بدهیــد ،کار ســخت میشــود .من در
«نفس» میخواســتم برشــی از یک زندگی،
مثل زندگی خودمان را به تصویر بکشــم .یک
قصهای ادامه پیدا میکند و داســتان دیگری
قطع میشود یا به شــکل دیگری جلو میرود.
مهمتر از همه اینها ،دیــدن زندگی از دریچه
نگاه بهار ،دختر بچــه فیلم و تأثیر قصهها روی
اوست؛ چه وقتی خودش داســتان میخواند
و چه وقتی مث ً
ال پدرش بــرای او قصه تعریف
میکند .همین مواجهه بــا قصههای مختلف
اســت که جهان را برای بهار دوستداشتنی
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من
نمیخواستم
این اتفاق
بیفتد .من
میخواستم
مخاطب،
زندگی را در
فیلم «نفس»
حس کند.
ضمن اینکه
به نظرم جهان
تخیل آنقدر
پهناور است
که میتواند هر
واقعیت تلخی
را تحملپذیر
کند
و تحملپذیرتر میکند .این داستانهاســت
که زندگی دختربچه فیلم را میســازد و جلو
میبرد .اگر من میخواســتم بــه چیزی غیر
از این بپردازم و شــیوه دیگری بــرای روایت
انتخاب میکردم ،حواس مخاطب به ســمت
آن میرفت ،درحالیکه من نمیخواستم این
اتفاق بیفتد .من میخواستم مخاطب ،زندگی
را در فیلم «نفس» حس کنــد .ضمن اینکه
به نظرم جهان تخیل آنقدر پهناور اســت که
میتواند هر واقعیت تلخی را تحملپذیر کند.
احتماالً در امتداد همین تخیل اســت
که آن قایق کوچک اســباببازی هم بار
تمثیلی و نشانهشناسانه پیدا میکند.
بله ،این قایق در رمان هم اســت ،اما در فیلم
بیشتر به آن پرداختم و جلوههای تصویری آن
را برجســتهتر کردم .بهار ،عاشق دریاست و به
نظر او دریا جایی بزرگ و عظیم اســت .در این
عالقه ،نوعی نگاه پیوســتن همیشگی به دریا
وجود دارد و حاوی یک وحدت وجودی است.
من تا جایی که موقعیتهای فیلم این امکان و
اجازه را میداد ،از این نگاه درباره بهار استفاده
کردم .
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در ستایش «نفس» ،تازهترین اثر نرگس آبیار

زندگی؛قایقیکهنمیایستد
زینب مرتضاییفرد
اگر روزی فرزندی داشــته باشــم ،ســالی یک بار برایش قایقی کوچک
میخرم تا به آب بینــدازد و رفتنش را تماشــا کند .کنــار رودخانه راه
برود ،بدود ،قایقــش را دنبال کند و از همین حاال یــاد بگیرد که زندگی
هرگز نمیایستد ،مثل رود جاری اســت و حتی اگر ما نباشیم مسیرش
را میرود .اص ً
ال چرا فرزندم؟ شاید دیر نشده باشد .شاید خودم هم الاقل
برای یک بار به این تجربه نیاز داشته باشم .بایستم و تماشا کنم که قایقم
نمیایستد ،خود را به دست زندگی میســپارد و حرکت میکند .وقتی
هم میان سنگ و گردابی اسیر شود ،آنقدر تالش میکند تا مسیرش را
باز کند و برود .این یعنی زندگی ،جریــان عظیم و موهبت بزرگی که هر
روز با آن روبهرو هستیم و چون در تمام روزها و شبهای زندگی ما تکرار
شده ،زیباییاش را فراموش کردهایم.
با تماشای «نفس» ،تازهترین ساخته نرگس آبیار ،آنقدر کودکی کردهام
و خاطره دوره کردهام که نه فقط برای فرزند آیندهام ،بلکه دلم خواســته
برای خودم هم قایق کوچکی بخرم و تجربــه کودکیهایم را دوباره زنده
کنم .دوباره بــه کودکی بازگردم و بــه خودم یاد بدهــم زندگی چقدر
شایسته عشق و ستایش است.
«نفس» فیلمی کــه بیش از هر چیز زندگی معصومانه و ســاده کودکان
شهید را روایت میکند؛ روایتی ســاده و زالل را از نگاه یک کودک که در
الیههای مختلف آن میتوان با موضوعــات زیادی درباره کودکی مواجه
شد .بهار ،شــخصیت اصلی فیلم ،روایتگر داســتان زندگی خانوادهاش
میشــود .مادرش فوت کرده و او همراه ســه خواهر و برادرش با پدر و
نامادری پدرش زندگــی میکند .زندگیاي که اگر قــرار بود کارگردان
دیگری روایتش کند ،به احتمال خیلی زیاد یا آن را سیاه روایت میکرد
و یا گرفتار کلیشهها میشد ،اما آبیار آن را آنقدر واقعی روایت کرده که
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میتوانیم قطعاتی از زندگی خودمان را هم در آن پیدا کنیم.
«نفس» ادای هیچ فیلمی را درنمیآورد .اســیر تکنیکهای ســینمایی
نمیشــود .خودش اســت و دخترکی را روایت میکند که در بخشی از
خاطرههایش خواه ناخواه ما هم سهیم هســتیم .خاطرههایی که متعلق
به نسل ما هم هست .نســلی که خاطره ســالهای جنگ را دارد ،نسلی
که اینهمه تبلت و انیمیشــن و اســباببازی ندارد و برای خودش بازی
میســازد ،در محیط اطرافش همهچیز را بــه بازی میگیــرد و دنیا را
آنقدر فانتزی میبیند که در روزهای بزرگســالی بینهایت خاطره دارد
از فکرهای خندهدار ،ترسهای خندهدار و عالقهمندیهای خندهدارش.
«نفس» را باید دید .بیشــتر از همه ،مادر و پدرها باید آن را ببینند .بدون
فرزندشان به ســینما بروند .ساعاتی را در کودکیهایشــان غرق شوند تا
وقتی به خانه برمیگردند ،کودکیهای کودکشــان را ،زاللی و ناب بودن
جهانش را بیشــتر درک کنند .از طرف دیگر با دوره کردن بچگیهایشان،
دوباره به خاطر بیاورنــد کودکی چه جهان ناب ،زالل و بزرگی اســت .به
خاطر بیاورند که چه موهبت بزرگی را با فرزندانشــان شــریک شدهاند.
موهبتی به نام زندگی که میتواند هر لحظه با ما خداحافظی کند ،فرصت
همراهیاش را از دست بدهیم و برویم .پس تا هستیم «نفس» بکشیم.
از طرفی دیگر میتوان این فیلم را اثری در ســتایش صلح دانست .تمام
کودکانهها و کودکیهای فیلم ،در پایان مخاطب را با یک شــوک عمیق
روبهرو میکند ،جنگی که میآید و با آوار شــدن بر ســر همه ،خشک و
تر نمیشناســد ،هر جا را که بتواند ویران میکند و هر که را که بتواند با
خود میبرد .و چه کودکیهایی که در جهان قربانی جنگها نشدهاند ،چه
کودکانی که جنگ در اوج بازیهای سرخوشانهشان ،حیات و هستی را از
آنها نربوده است ...شاید درست همینجا بود ،در سکانس پایانی که دلم
خواســت قایقی بخرم و حرکتش را در جریان آب تماشــا کنم .آنجا که
بهار رفت اما قایقش ماند و در جریان آب حرکت کرد ...
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با تماشای
«نفس»،
تازهترین
ساخته نرگس
آبیار ،آنقدر
کودکی کردهام
و خاطره
دوره کردهام
که نه فقط
برای فرزند
آیندهام ،بلکه
دلم خواسته
برای خودم هم
قایق کوچکی
بخرم و تجربه
کودکیهایم
را دوباره زنده
کنم

هالل
کنفرانساسالمو
حقوق بشردوستانه

یکهتازیبرفوسرمادردیارمازنیها
بهفکرتوسعهزیرساختهاباشیم

خوزستان،معنویتر ازهمیشه

گزارش
رئیس جمعیت هاللاحمر:

اسالم یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل
بشردوستانهاست

به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت
هالل احمر ،دکتر سیدامیر محسن ضیایی
در دومین کنفرانس بینالمللی اسالم و
حقوق بشردوستانه اظهار کرد :در آستانه
دهمین سالگرد تأسیس مرکز مطالعات
تطبیقی اسالم و حقوق بشردوستانه که با
همت و همکاری کمیته بینالمللی صلیب
سرخ و جمعیت هالل احمر در شهر قم
فعالیت میکند ،خرسندم که برای دومین
بار شاهد برگزاری این کنفرانس هستم.
دکتر ضیایی افزود :وقایع هــر روزه و جاری در
منطقه پرتنــش پیرامونی ما و قســاوتهایی
که در میادین نبــرد رخ داده و میدهد ،همگی
حکایت از چالش انسانیت و نوعدوستی و ترویج
خشونت و کاشــتن بذر انتقام ،کینه و عداوت
در دل انســانها دارد که اســتمرار و اصرار بر
پایداری چنین وضعیتی میتواند ضربات جدی
بر کرامت بشر و ارزشهای مشــترک دینی و
انسانی وارد کند.
وی تصریح کــرد :منطقــه کهن و باســتانی
خاورمیانه که روزگاری مهد تمدن و محل ظهور
ادیان برجسته الهی بود ،امروزه درگیر تروریسم،
جنگهــا و درگیریهای مســلحانه خونین و
مرگباری شــده که در طول تاریخ بیســابقه
بوده و دل هر انســانی را آکنــده از درد و رنج
میسازد ،آنچه امروزه در ســوریه ،عراق و یمن
میگذرد ،نهتنها با هیچ منطق و دینی سازگار
نیســت ،بلکه مایه شرمســاری و سرافکندگی
دنیای اسالم و عموم مســلمانان با هر مذهب و
عقیدهای شده است و باعث به فراموشی سپردن
زخمهای کهنه جامعه انسانی از جمله آوارگی
و بیخانمانی میلیونها فلسطینی شده و دست
بدخواهان اسالم و مسلمین را بر طعنه و سخره
مسلمانان باز گذاشته است.
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رئیس جمعیت هالل
احمر افزود :آنچه این
قصههــا را غصهدارتر
و داغهــا را تازهتــر
میکند ،تکــرار مکرر
و بیپایــان حوادثی
اســت که حتی یک
نمونــه آن هــم برای
دنیــای امــروز زیاد
اســت .امروز حمله به
بیمارستانها ،مراکز بهداشتی و درمانی و هدف
قرار دادن آمبوالنسها ،امدادگران ،پزشــکان و
پرستاران؛ خبری تکراری در رسانههاست و بیم
آن میرود که خبری عادی تلقی شــده و دیگر
دلی را نلرزاند و چشــمی را اشکبار نسازد؛ حال
آنکه نباید و چنین گردهماییهایی حتماً باید
حامل این پیام باشــد که کشته و زخمی شدن
صدها هزار نفر از زن ،مــرد ،کودک و همچنین
صدها امدادگر و داوطلب ســازمانهای هالل
احمر سوریه ،یمن و فلســطین ،خبری عادی
نیست و نباید عادی تلقی شــود ،بلکه اقدامی
است که با هیچ دین و آیینی سازگار نیست و با
هیچ دلیل و منطقی توجیه نمیشود و از جانب
هر فرد یا گروهی که صورت گرفته باشد محکوم
است و پیگرد آن محفوظ و البته شکست آن نیز
اجتناب ناپذیر است.
دکتر ضیایــی با بیان اینکه نکتــه مهم و قابل
توجه تحوالت ،موصوف این اســت که اقدامات
بیرحمانه و غیر انسانی صورت گرفته ،همگی
به نام دین و در واقع با سوءاســتفاده از اسالم و
آموزههای اسالمی انجام میگیرد ،گفت :نتیجه
چنین تمســکی ،زشت و خشن نشــان دادن
اســام و ایجاد زمینههای اسالمســتیزی در
سطح جهان به صور گوناگون است ،در حالی که
اسالم به عنوان دین صلح و منطق ،از پیشتازان

رعایت حقوق افراد و حتی حیوانات و گیاهان در
درگیریهای مسلحانه بوده است.
رئیس جمعیت هــال احمر خاطرنشــان کرد:
تعالیم ارزشمند اســام در کنار حقوق بینالملل
بشردوســتانه ،به مفهوم نوین آن میتواند نقش
مؤثریدرپیشگیریازپایمالشدنحقوققربانیان
جنگهادردرگیریهایمسلحانهایجادکند.
وی با تأکید بر اینکه غنا و تکثر منابع اسالمی
در خصوص موضوعات مبتالبه حقوق بینالملل
بشردوستانه به حدی است که میتوان مدعی
منبع بودن اسالم به عنوان یکی از منابع اصلی
حقوق بینالملل بشردوستانه شد ،خاطرنشان
کرد :وجود آیــات ،روایات ،احادیــث و فتاوای
معتبر فقهــی در زمینه انســان و تکریم وجوه
مختلف حقوق انسانی در زمان مخاصمه ،مؤید
ان گستردگی قلمرو و غنای محتوایی است.
دکتر ضیایی تصریح کرد :بدون شــک تئوریزه
کردن و تشــریح نحوه اثرگــذاری رویکردهای
دینی بر تقویت و تحکیم اصــول و قواعد حقوق
بینالملل بشردوستانه در عرصه عمل و عرضه آن
در سطح جهانی ،میتواند مثبت ادعای فوق باشد
که طبیعتاً تحقق این مهم ،رسالتی است که علما
و اندیشمندان دینی به آن جامه عمل میپوشانند
و کنفرانس حاضر نیز بســتر و ابزار مناســب و
بایستهای برای سیر تکوین آن تلقی میشود.
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رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ در افتتاحیه کنفرانس
بینالمللی اسالم و حقوق بشردوستانه:

دین میتواند نقش كليدي در
محدوديت خشونت داشته باشد

به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر ،پیتر مائورر در
افتتاحیه کنفرانس بینالمللی اسالم و حقوق بشردوستانه ،با تقدیر
از برگزارکنندگان و دیگر دستاندرکاران برگزاری این کنفرانس
گفت :این رویداد در مقطع بسیار مهمی برگزار میشود ،چرا که
اینهمه آالم بشری ،ویرانی و تضاد فزاینده در خاورمیانه ،نهتنها
مردم این منطقه ،بلکه مناطق بسیار فراتر از آن را هم تحت تأثیر
قرار داده است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ گفت 20 :میلیون و  800هزار نفر
در منطقه ،مجبور به فرار از درگیری شــدهاند و  37میلیون نفر نیازمند
کمک هســتند .صدها هزار نفر کشته شــدهاند .بیش از یک میلیون نفر
مجروح شــدهاند .دهها هزار نفر دستگیر،
بازداشت یا مفقود شدهاند .زیرساختهای
ضروری غیرنظامی آسیب دیدهیا تخریب
شــدهاند .مخاصمات ،بقایای قابل انفجار
جنگی و بزهکاری گسترده ،به شدت مانع
دسترسی به اندک خدمات موجود شدهاند.
پشت این آمار و ارقام ،میلیونها داستان از
درد و رنج انسانها نهفته است.
مائورر افزود :شهرها یکی پس از دیگری به
میدان نبرد تبدیل شــدهاند .غیرنظامیان،
قتل عام ،بدون محاکمه اعدام و یا مجروح
شدهاند ،مورد تجاوز قرار گرفته و یا مجبور
به فرار شــدهاند .نظامیان هم بدون هیچگونه ضرورت نظامی ،هدف قرار
گرفتهاند.خانهها یکی پس از دیگری ،بیمارستانها یکی پس از دیگری،
مدارس یکی پــس از دیگری و منابــع آب یکی پــس از دیگری ویران
شدهاند .محاصرهها منجر به گرسنگی و محرومیت شدهاند.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با بیان اینکه چندین سال است که
کارکنان کمیته بینالمللی صلیب ســرخ ،هر روزه شاهد ترس و وحشت
حاصل از این درگیریهــا بودهاند؛ آن هم از نزدیک و ب ه شــکلی عینی،
خاطرنشان کرد :ما تأثیرات انسانی این محاصرهها ،بمبارانها ،کشتارها،
شکنجهها و جابهجاییهای گسترده مردم را میبینیم و نهایت تالشمان
را برای کمک به آنان میکنیم.
وی با بیان اینکه مسئله اساســی این است که اصول پایه و قواعد حقوق
بینالمللی بشردوســتانه ،در اغلب موارد رعایت نمیشوند و گاهی علناً

نقض میگردند ،تصریح کرد :کنفرانس حاضر در مقطعی سرنوشتســاز
و با موضوعی بسیار مرتبط برگزار میشود که بر تجربه و نتایج حاصل از
یکدهه گفتگو مبتنیاست.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با اشاره به اینکه حفاظت از کرامت
انسانی و حمایت از انســانها در زمان درگیری مسلحانه ،اساس حقوق
بینالمللی بشردوستانه است ،خاطرنشــان کرد :کرامت انسانی ،تقدس
زندگی انسان و مفهوم «نوع انسان واحد» ،جزو اصول بنیادین همۀ ادیان
اصلی جهان هستند .صیانت از مناســک مذهبی و افراد تحت حمایت،
مانند اســرای جنگی ،از اصول کلیدی حقوق بینالمللی بشردوســتانه
است.
وی گفت :رهبــران دینــی ،بهخصوص
طی درگیریهای طوالنی و در شــرایط
دوقطبــی ،در ترویج احتــرام به کرامت
انســانی نقشــی حیاتی بازی میکنند.
وقتی ،همچــون امروز ،رعایــت قوانین
موجود در خطر اســت ،دیــن میتواند
در حفــظ ارزشهای کلیــدی و حداقل
اســتانداردهای الزم نقــش مهمی بازی
کند .به عنوان مثــال در رابطه با حفاظت
از غیرنظامیان ،منع شــکنجه ،سوءرفتار
و حصول اطمینــان از رفتار انســانی با
آوارگان ،مهاجران و پناهجویان .تعامل با
رهبران دینی ،شــنیدن توصیههای آنها و درخواست برای حمایتشان،
برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ سنتی دیرینه است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب ســرخ با بیان اینکه دهمین ســالگرد
گفتگو پیرامون ارزشهای مشــترک بشردوســتانه در اســام و حقوق
بینالمللــی بشردوســتانه در ایران ،فرصتــی برای ارزیابی گذشــته و
همچنین نگاهی به آینده اســت ،تصریح کرد :در ســال  2005کمیتۀ
بینالمللی صلیب ســرخ برای اولین بار در شهر مقدس قم با کارشناسان
عالیرتبه فقه اسالمی در خصوص مســائل حائزاهمیت بشردوستانه در
عصر حاضر رایزنی کرد .در زمانی که اغلب در غرب ،تفســیر اشــتباهی
از اسالم ارائه میشــد ،کنفرانس قم فرصت منحصربهفردی برای گفتگو
در خصوص مسائل دینی ،حقوقی و بشردوستانه به زبانی قابلفهم برای
همۀ فرهنگها بود .

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 16آذر 1395

93

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان
ایالم تأکید کرد:

یکهتازی برف و سرما در دیار مازنیها

عقب نشینی زمستان زودرس در برابر تالش نجاتگران هالل احمر مازندران
کوروش غفاری چراتی
پنج روز یکهتازی برف و ســرما در ســرزمین
ماهــی و برنج ،ســرانجام با تــاش مجاهدانه
امدادگران و نجاتگران جمعیــت هالل احمر
اســتان پایان یافت و با عقبنشــینی زمستان
زودرس ،تأللؤ دوباره خورشــید بر این گستره
رؤیایــی تابیدن گرفــت .آنچه از ایــن کارزار
نابرابر پاییزی اینک بــر کارنامه جمعیت هالل
احمر اســتان مازندران جلوهگــری میکند،
برگ زرینی از عزم جزم امدادگران ،نجاتگران
و مجموعه مدیریت پرتــاش جمعیت هالل
احمر استان اســت که تقدیر و تحسین دکتر
ضیایی ،رئیس جمعیت هالل احمر کشور را در
پی داشته است .بیتردید آنچه در  5روز نخست
ماه آذر از خدمترســانی بیمنــت مجموعه
جمعیت هالل احمر اســتان مازندران به ثبت
رســیده اســت ،برگی دیگر از توان مدیریتی
و عملیاتی هــال احمر اســتان در مدیریت
بحران و کاهش آسیبهای ناشــی از حوادث
طبیعی بوده اســت« .دکتر مجتبی اکبری»،
مدیرعامل پرتالش جمعیت هالل احمر استان
مازنــدران که فرماندهی ایــن عملیات مهم را
بر عهده داشته است ،با اشــاره به خدمات این
جمعیت در امدادرســانی به آســیبدیدگان
و متأثرین از برف و ســرما در چند روز گذشته
تصریح کرد ،بالفاصله پــس از دریافت گزارش
94

سازمان هواشناســی در خصوص ورود سامانه
سرد به اســتان و احتمال بارش برف سنگین
در مناطق مختلف استان ،بهویژه در محورهای
مواصالتی مناطق کوهستانی ،به تمامی شعب
و پایگاههــای امدادونجــات جمعیــت هالل
احمر در سراســر اســتان آمادهباش دادیم و
امکانات لجستیک و عوامل امدادی را در نقاط
آسیبپذیر تقویت کردیم .دکتر اکبری گفت:
خوشبختانه همانطور که انتظار میرفت این
وضعیت با تالش همه دســتگاههای ذیربط و
حضور پررنگ جمعیت هــال احمر بهخوبی
مدیریت شد که تقدیر و تشــکر از امدادگران
و نجاتگران عزیز جمعیت هالل احمر اســتان،
کمتریــن کار ممکــن در این زمینه اســت.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان مازندران
با اشاره به خدمات انجامشــده در جریان برف
و سرمای روزهای گذشــته گفت :بهطور کلی
برف و کوالک 23 ،منطقه در اســتان مازندران
را بیشتر از ســایر نقاط تحت تأثیر قرار داد که
شــدت آن در محورهای مواصالتــی کندوان،
هراز ،کجور ،سوادکوه ،الویج نور ،نیاال ،کیاسر،
کالردشــت ،تنکابن ،بابل و لیماکده رامســر
بوده است که به گرفتار شــدن صدها دستگاه
خودرو منجر شــد .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر اســتان مازنــدران تصریح کــرد؛ انجام
 60عملیــات امدادونجات ،نجات سرنشــینان
 2500دســتگاه خودروی زمینگیر شــده در

برف ،امدادرســانی به بیش از 9هزار نفر ،انتقال
 41مصدوم بــه مراکــز درمانی،ارائه خدمات
اســکان اضطراری  517نفر ،توزیع دهها بسته
مواد غذایی و وســایل گرمایشــی نظیر پتو و
چراغ والور و ،...تنها بخشی از خدمات جمعیت
هالل احمر در جدال بیامان با برف و ســرما در
مناطق مختلف استان بوده است .دکتر اکبری
همچنین گفت :در این عملیاتها بیش از 600
نفر عوامل امدادی جمعیت هالل احمر استان با
بهکارگیری  125دستگاه آمبوالنس و خودروی
امدادی و پشتیبانی مشــارکت داشتند و در 5
مرحله نیز از ظرفیت بالگــرد امدادی جمعیت
هالل احمر اســتان برای تســریع در عملیات
امدادونجات اســتفاده شــد .وی با اشــاره به
برنامههای طرح زمستانه جمعیت هالل احمر
در جادههای استان ،خاطرنشان کرد :با توجه به
احتمال تکرار حوادث مشابه و شدیدتر در فصل
زمستان ،جمعیت هالل احمر استان مازندران
تدابیر ویژهای برای خدمترسانی به هموطنان
عزیز در فصــل زمســتان در برنامــه دارد که
تجهیز و تقویت انبارهای امدادی و پایگاههای
امدادونجات جادهای ،بخشــی از ایــن برنامه
است .دکتر اکبری افزود :ما به توان عملیاتی و
امدادرسانی نجاتگران هالل احمر استان ایمان
داریم و مطمئن هستیم تالش این عزیزان برای
کمک به همنوعان در هیچ شــرایطی متوقف
نخواهد شد .
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برای سال آینده
به فکر توسعه
زیرساختها
باشیم
کاوه بیگلدلی

مرز مهران یکی از پر ترددترین مرزهای کشور در سفر اربعین
امسال بود تا جایی که کشور عراق در روزهای آخر از پذیرش زوار
از این مرز به دلیل عدم ظرفیت کافی برای ارائه خدمات امتناع
کرد .از این رو استان ایالم پذیرای خیل عظیم هممیهنانی بود
که قصد سفر به کربال داشتند .حجتاالسالم والمسلمین جواد
الیاسی ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
استان ایالم در گفتگو با «مهر و ماه» از اقدامات و خدمات هالل
احمر استان در این ایام گفت.

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ایالم،
در خصوص اقداماتی که در ایام اربعین برای زوار انجام داده شــد ،بیان
کرد :جمعیت هالل احمر جمهوری اســامی ایران بر اســاس وظایف
مردمی و انساندوســتان ه خود در اکثر برنامههای اجتماعی ،در کشــور
حضور چشمگیر و پررنگی دارد و بر این اساس ،اهداف بشردوستانه خود
را ب ه عنوان هدف در نظر گرفته است .در این راســتا در بحث مربوط به
اربعین حســینی ،بخش عظیمی از کارها بر عهده جمعیت هالل احمر
کشور اســت که سیاســتهای ابالغی در ایام اربعین به مدیران استانی
محول شده بود .مدیران همجوار اســتان ایالم و استانهایی که درگیر
با زائرین اربعین حسینی بودند ،جلســات متعددی در خصوص این ایام
و همچنین جلســاتی با حضور رئیس ســازمان هالل احمر و مدیرکل و
همچنین معاونتهای مختلف ،از جمله معاونت امــداد و نجات برگزار
کردند .عالوه بر این ،بررســیهای میدانی زیادی از شهرستان مهران و
یا استان ایالم و شهرهای همجوار مهران داشــتند .همه این اقدامات و
فعالیتها ،کمــک میکرد به اینکــه اربعین امســال خدمات خوب و
شایســتهای در حد نظام مقدس جمهوری اســامی ایــران به زائرین

حســینی ارائه دهند.حجتاالســام والمســلمین جواد الیاسی افزود:
سیاســتگذاریهای الزم در ســتاد تهران انجام شــده بود و در استان
ایالم هم فعالیتها در راســتای سیاستگذاریهای مرکز اعمال میشد.
بر همین اســاس سیاســتهایی که مرکز اعالم کرده بود جلسات ستاد
مرکزی اربعین کشور برگزار میشد و آخرین جلسه هم برای جمعبندی
نهایی برای برگزاری مراسم اربعین ،بیست روز مانده به اربعین حسینی
تشکیل شــد .بنده در این جلسه به تشــریح و تبیین فضیلت خدمت به
زائران حســینی پرداختم و اثرات معنوی و اخالقی این اقدام بزرگ را به
همکاران عزیز گوشــزد کردم و توصیه کردم که فعالیتهای این دوران
را فرصتی معنوی و توفیقــی برای برکت دادن در زندگی خودشــان به
کار ببندند و علیرغم وظیفه ذاتی و محولهای که بــر عهده این عزیزان
واگذارشده ،با نگاهی عبادی و نیتی خالصانه در این کار قدم بگذارند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :از  15روز مانده به اربعین ،جمعیت هالل
احمر استان ایالم بهصورت شبانهروزی در مهران خصوصاً در پایانه مرزی
مهران برای ارائه خدمات حضور یافتند و در جادههایی که به شهرستان
مهران منتهی میشوند ،پایگاههای امداد و نجات جادهای سیار ،هرچند
کیلومتر حضور داشتند.
بنده ب ه عنوان مســئول دفتر نمایندگی ولیفقیه ،برای عرض خســته
نباشــید ،قوت قلب و بهنوعی سرکشــی در این پایگاههای بین جادهای
در شهرستان مهران ،به مدت  10روز در کنار این عزیزان حضور یافتم و
بهعنوان عضو کوچکی از این ستاد در کنار دوستان بودیم.
وی افزود :با دعوت از حضرت آیتاهلل لطفــی ،نماینده محترم ولیفقیه
در اســتان ایالم ،بازدید میدانی از مرکز و همکاران ما در جمعیت هالل
احمر صورت گرفت و مجموعــه فعالیت این عزیــزان و اقداماتی که در
دست انجام بود به اطالع ایشان رسانده شد ،الزم به ذکر است که نماینده
ولیفقیه با حضور در منطقه ،از فعالیت جمعیت هالل احمر استان ایالم
ابراز خشنودی کردند.
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گفتگو
وی در ادامه در خصوص فعالیتهای ســازمان هالل احمــر در این ایام
توضیح داد :حــاال اگر بخواهیــم مجموعه فعالیتهایــی را که از جانب
ســازمان هالل احمر شهرستان ایالم انجامشــده بیان کنیم ،قابلجمع
و شــمارش نیســتند .بهعنوانمثال در حوزهها و بخشهای مختلف ،از
جمله امدادرسانی ،اسکان ،درمان ،امداد جادهای و حتی پیشبینیهای
بهداشــتی و موارد بســیار دیگر هم جمعیت هالل احمــر فعالیتهای
گوناگون را پوشش داد.
حجتاالســام الیاســی ادامه داد :بر اساس سیاســتگذاریهای کلی
که ســتاد اربعین مرکزی و ســتاد اربعین اســتان انجام داده بود ،به هر
اســتانی یک وظیفه خاص محول شــد و اینگونه نبود که هر ســازمان
و یا اســتان رأســاً بخواهد کاری را انجام دهــد .به عنوان مثــال انجام
برنامههای فرهنگی به سازمان تبلیغات اســتان ایالم محول شده بود و
همه برنامههای فرهنگی زیر نظر ســازمان تبلیغات انجام شــد .مدیران
و متصدیان استان ایالم نیز همکاری بســیار خوب و صمیمی داشتند و
این همکاری خصوصاً در ایام اربعین بیشتر شــد .واقعاً نمره قابل قبولی
میتوان به فعالیت جمعیت هالل احمر اســتان ایالم در این دوران داد و
بنده نمره بیســت تمام را به عزیزانی که در این ایام به فعالیت پرداختند
میدهم و به دلیل اخالص و ارزشــمند بودن کاری که این عزیزان برای
زائران اربعین حسینی انجام دادند ،قابلتقدیر و تحسین هستند.
ایشــان در پاســخ به اینکه حضور جوانــان و داوطلبــان در برنامهها و
خدماترســانی به زائران چگونه بود ،بیــان کرد :حضــور داوطلبان و
جمعیت جوانان هالل احمر خیلی خــوب بود ،بهخصوص در کمکهای
غذایی به زائران و همچنین در امدادرسانیها واقعاً دوشادوش همکاران
ما در جمعیت هالل احمر نقشآفرینی کردند.
وی با اشاره به مشکالتی که در مرز مهران رخ داده بود افزود :شهرستان
مهران با جمعیت ده هزار نفریاش ،در روزهای پایانی منتهی به اربعین
و روزهای آغازین این دوره ،به جمعیتی حدود سیصد هزار نفر میرسید،
در نتیجه بروز مشکالتی در این دوران کام ً
ال طبیعی است .شما نگاه کنید
در تهران با وجود امکانات گســترده ،وقتی دو روز تعطیل میشود موج
مسافرتها ســبب ایجاد مشکالتی میشــود ،عالوه بر این ،شور و شوق
زیارت در این دوران با معیارهای مادی قابل جمع نیست و هرکس موج
خروشان جمعیت افراد در دوران اربعین را مشــاهده کند ،میفهمد که
این موضوع فراتر از معادالت مادی اســت و خروش و عشــق حسینی با
حساب و کتاب مادی قابل جمع نیســت و هرگز این مشکالت قابل رفع
نیست ،چون جوشش و خروش عزاداری اباعبداهلل الحسین(ع) است.
ایشان در پایان با اشــاره به مشکالت زیرساختی کشــور برای برگزاری
ســالیانه همایش اربعین خاطرنشــان کرد :بهنظر من مســئوالن باید
برای رفع بخشــی از معضالتی که در دوران اربعیــن رخ میدهد ،به فکر
باشند و زیرســاختها را توســعه دهند که لزوما به جمعیت هالل احمر
مربوط نمیشــود .برای مثال در خصوص رفع مشکالتی که در حوزه راه
و جادههای کشــور وجود دارد و یا مشــکالت مربوط به گذرنامه و ویزا
باید اقدامات اساسی صورت گیرد .متاســفانه ما امسال  20هزار نفر زائر
برگشتی داشتیم که ســعی کرده بودند بدون ویزا سفر کنند و جمعیت
هالل احمر چندین اردوگاه برای اسکان اضطراری ،چند صد هزار چادر و
پتو و ...برای این افراد در نظر گرفته بود .
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شهرستان
مهران با
جمعیت ده
هزار نفریاش،
در روزهای
پایانی منتهی
به اربعین و
روزهای آغازین
این دوره ،به
جمعیتی حدود
سیصد هزار
نفر میرسید،
در نتیجه بروز
مشکالتی در
این دوران کام ً
ال
طبیعی است

خوزستان،معنویترازهمیشه
مریم خبازیان
این روزها ،فضای معنوی خاصی بر شهرهای استان خوزستان
حاکم است .میزبانی از کاروان اربعین ،حال و هوای خاصی را در
این استان رقم زد و پس از آن مردم این استان داغدار از دست
دادن عزیزانشان در اقدام وحشیانه تروریستی حله شدند .مسئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان خوزستان در گفتگو
با «مهر و ماه» ضمن ارائه گزارشی از این ایام ،برنامههای این دفتر
را در سال جاری تبیین کرد .بنا به گفته ایشان برنامههای امسال
در استان خوزستان با محوریت ساماندهی موقوفات هالل احمر و
توسعه فرهنگ وقف برنامهریزی شده است.

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان خوزستان ،با
اشــاره به برنامههای دفتر ولی فقیه در اســتان خوزســتان بیان کرد:
امســال با توجه به نیازی که در اســتان مشــاهده شــد ،برنامهها را به
سمت وقف ســوق دادیم .چه امسال و چه در ســال گذشته در جلسات
خیرین به دنبال این هســتیم که وقف را گســترش دهیم ،چون
مجمع ّ
وقف آثار ارزشــمندی دارد و عالوه بر این ،وقف یک گنجینه گرانبهاست
که میتواند انســان را یک عمر بیمه کنــد و در سراســر زندگی فرد و
خانوادهاش تأثیر بسزایی داشته باشد .الزم به ذکر است که وقف در بین
بزرگان دینی ما به شدت تأکید شــده ،همانطور که بارها در زندگی آقا
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امیرالمؤمنین(ع) دیده شده که ایشــان زمین کشاورزی آباد میکردند
و ســپس آن را وقف میکردند و یا یک چاه را حفر و برای استفاده عموم
خیرین را به سمت
وقف میکردند .همه این عوامل سبب شــد که توجه ّ
وقف جلب کنیم.
قربانعلی ســعادتنیا با اشاره به هفته وقف خاطرنشــان کرد :با توجه به
اینکه این هفته به عنوان هفته وقف نامگذاری شــده اســت ،ما دیدار و
جلساتی در زمینه چگونگی اســتفاده بهتر از موقوفات و کمکرسانی به
خیرین زیادی دعوت به عمل
محرومین داشــتیم و در این جلســات از ّ
آمد و امیدواریم تعاملی بین ســازمان هالل احمر اســتان خوزستان و
اداره کل اوقاف اســتان ایجاد شــود تا ما بتوانیم از یک طرف از ظرفیت
موقوفات اداره کل اوقاف به نفع شایسته اســتفاده کنیم و از طرف دیگر
خیرینی را که با جمعیت هالل احمر استان همکاری میکنند را به
توجه ّ
سمت وقف جلب کنیم ،باشد که با این اقدامات این سنت پسندیده بیش
از پیش مورد اقبال و توجه واقع شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان خوزســتان،
با اشــاره به فرهنگســازی برای ســاماندهی موقوفات ادامه داد :در
جایجای استان ،نیازمندان ،شناسایی و دســتهبندی شدهاند تا بدین
رسانی بهتر و شایستهتری انجام شــود .به طور مثال در
وسیله خدمات
ِ
مرکز کارون در حوزه شهید موسی اســکندری ،تالششان این است که
در زمینههای رفاهــی و خدماتی برای محرومین و نیازمندان شــرایط
مساعدی را فراهم آورند.
قربانعلی ســعادتنیا گفت :در اســتانهای مختلف ،طی جلســاتی که
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گفتگو
خیرین
خیرین شناســایی شدند و جلســات متعددی با ّ
تشکیل شدهّ ،
داشتیم و بدین صورت مقدمات کار فراهم شد .البته الزم به ذکر است که
خیرین در اربعین حسینی هم بهرهمند شدیم؛ برای مثال تعداد
از برکات ّ
زیادی ویلچر برای خدماترســانی به زائران سالمند و کسانی که امکان
راه رفتن نداشتند اهدا کردند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان خوزستان افزود:
موقوفات ،وقف هالل احمر میشــود و نظارت شــرعی و حقوقی بر این
موقوفات انجام میگیرد تا از این نظر دچار مشــکل نباشند .الزم به ذکر
است منظور از نظارت شــرعی ،وقف منافعی است که از موقوفه به دست
میآید و نظارت شــرعی باید به نحو شایســته انجام شــود تا این منافع
به درســتی به کار برده شــوند و همچنین منظور از نظارت حقوقی هم
این اســت که چون مث ً
ال در شهرســتان آبادان ،در زمان جنگ ،برخی از
موقوفات تصاحب شــده است ،با همکاری دســتگاه قضایی ،موقوفات از
دسترس آنها خارج شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر اســتان ،در زمینه
موقوفات شاخص هالل احمر در استان خوزستان بیان کرد :بیمارستان
نظام مافی در شهرستان شوش که اکنون دانشــگاه علوم پزشکی است،
از موقوفات استان محسوب میشود و با این تبدیل ،خدمات خوبی ارائه
میشود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان خوزستان در
زمینه نقش نیروهــای داوطلــب و جوانان گفت :برنامههای شــاخص
امسال با توجه به مبانی عقیدتی سازمان هالل احمر ،با دعوت از اساتید
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حوزه علمیه قم در مکانهای مختلف ،با برگزاری کارگاههای آموزشــی
گوناگون نسبت به مبانی عقیدتی و رفع شــبهات ،بهویژه در موضوعات
آخرالزمان و نحوه بهرهمندی از والیت اهل بیت انجام شــد .در این راستا
با برگزاری کارگاهها و جلسات گوناگون با جوانان و نیروهای داوطلب که
خیرین هم جزوشان هستند ،همکاری صمیمانهای به وجود آمد.
ّ
وی گفــت :همکاری خــوب و صمیمانهای بــا دســتگاههای اجرایی و
نهادهای فرهنگی در استان وجود دارد و ارتباط خوبی با نماینده محترم
ولی فقیه در اســتان وجود دارد و عالوه بر این ،ارتباط خوب و مؤثری با
علمای بزرگ این منطقه ،از جمله آیتاهلل کعبی ،آیتاهلل زرقانی ،آیتاهلل
حیدری ،آیتاهلل شفیعی داریم و یکی از مصوبات شورای فرهنگی هالل
احمر این است که از وجود این بزرگواران در استان استفاده شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان خوزستان در
پایان خاطرنشــان کرد :این روزها فضای خوزســتان و شهر اهواز بیش
از پیش تحــت تأثیر فضای معنوی قــرار گرفته اســت؛ از یک طرف به
مناســبت ایام اربعین و از طرف دیگر اتفاقی که در ناحیه حِ لّه به دســت
نیروهای داعــش رخ داد و جان گروهی از زوار اباعبداهلل الحســین را که
جمع کثیرشان از استان خوزستان و شهر اهواز بودند گرفت .شهدای این
اقدام تروریستی ،مراسم تشیع جنازه با شــکوهی داشتند؛ این مراسم از
مصلی امام خمینی انجام شد .در بین شهدا ،خانم کوچکی ،همسر آقای
مرواریدی که از همکاران بازنشســته هالل احمر اســتان خوزستان نیز
بودند به همراه اقوامشان به زیارت کربال مشــرف شده بودند و متاسفانه
در این حادثه از دستشان دادیم .
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خانواده

در جدال با
زندگی

مهارهمهگیریاچ.آی.وی
زمستان از راه رسید...

نگاه
اصالح انگارههای نادرست برای تغییر نگاه جامعه به
گروهی با برچسب معلولیت

گذر از مرز باور

فرزندان اراده ،از مرز باور و حقیقت میگذرند و من نگاهشــان
میکنم با خیالی که شــبیه پریشانی نیســت .همین چند ماه
پیش بود که خبر رکورد صعود بچههــای باران به قلعه هزار پله
«رودخان» ،به تیتر اول نشــریات تبدیل شد .شکسته شدن
رکورد ملی و صعود توســط تیمی از معلولین کشور ،که با کنار
گذاشتن ویلچر موفق شــدند به توانایی سالم کنند ،مشکالتی
مانند طردشــدگی از ســوی اجتماع یا تحمل نگاه ترحمآمیز
اطرافیان را دور بزنند و با ثبت رکورد موفقیتهایشان ،احترام را
جایگزین ترحم کردند و نشان دادند در سختترین شرایط هم
میتوان ناتوانی را شکست داد.
مبارزه قانونی با انزواطلبی
توجه به حقوق معلولین و ارتقای رشــد و آگاهی عموم مردم جامعه در
خصوص حقوق این افراد ،آنقدر اهمیت دارد که حدود  25ســال پیش،
روزی تحت عنــوان «روز جهانــی معلولین» از ســوی مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در تقویم جهانی رویدادها به ثبت رسید و هدف از آن
کمک به کاهش رنج و مشکالت روانی و جسمانی افراد معلول با افزایش
اطالعرســانی در خصوص حقوق افراد مبتال به ناتوانیهای جســمی و
ذهنی ،تالش برای پیوستن این افراد به زندگی اجتماعی و پیشگیری از
انزواطلبی و طردشدگی مطرح شد.
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تنهایی ،گوشهنشینی ،محرومشــدن از حضور در فعالیتهای اجتماعی
و رســیدن به موفقیت ،نتيجــة محدودیتها و تبعیضهایی اســت که
افراد مبتال به ناتوانیهای جســمانی آنها را در طول زندگی خود تجربه
میکنند .این افراد که از نگاههای ترحمآمیز گریزانند ،به دنبال قوانینی
هســتند که حضور آزادانه و بدون دغدغه آنهــا را در جامعه رقم بزند.
آمارهای زیادی نشــان میدهد بســیاری از افرادی که دچار نقصهای
جســمانی هســتند ،به علت محدودیتهــا و تبعیضهایــی که وجود
دارد ،توانمندیهایشان را برای شــرکت در فعالیتهای اجتماعی انکار
میکنند .بسیاری از آنها ،بهرغم قابلیتهای فراوانی که دارند ،از شرکت
در برنامههای مدرســه ،حضور در آزمونهای استخدامی و فعالیتهای
مدنی و سیاســی کنارهگیری کرده و برای در امان ماندن از آســیبی که
قضاوتشــدن برای آنها به دنبــال دارد و برای فرار از نــگاه منتقدانه
همشهریانشان که خواسته و ناخواســته بر نقص جسمانیشان حساس
میشــوند ،ترجیح میدهند به جای حضور و مشارکت ،وابسته به فرد یا
افرادی دیگر بوده و از زندگی مستقالنه و آزاد بیبهره بمانند.
اصالح انگارههای نادرست
ایجاد روحیه نشاط و امیدبخشی ،تغییر باورها و جایگزین کردن باورهای
شــناختی صحیح ،این امکان را در معلولین به وجود مــیآورد که از تمام
توانمندیهایشــان حداکثر اســتفاده را ببرند و ثابت کنند که وقتی پای
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خواستن و رســیدن به هدف در میان باشــد ،هیچ مانعی نمیتواند سد
راهشان شــود .امروزه در بسیاری از کشــورهای جهان سعی بر این است
که با کمک فرهنگســازی ،ارائــه خدمات الزم و همچنین آگاهســازی
افراد مبتال به نواقص جســمانی از حقــوق خود و ارتقــای عزت نفس و
خودانگارههایشــان ،درصد قابل توجهی از این قشر افراد ،به طور مستقل
و بدون نیاز به دیگران از عهده مســئولیتهای فردیشان بر آمده و بدون
کمک دیگران به زندگی روزانهشان بپردازند .عواملی مانند مهاجرت ،فقر و
سطح تحصیلی پایین باعث میشود تا افراد معلول کمتر از حقوقشان آگاه
بوده و نتوانند آنچنان که افراد عادی از زندگی شــاد و امن لذت میبرند،
زندگی کنند .قوانینی که در ســال  2008به نفع زندگی راحتتر و شادتر
معلوالن بازنگری و ارائه شــد ،تغییرات شــگرفی در زندگی این افراد به
وجود آورد .تدوین و به اجرا درآورن اســتانداردهای کافی برای حفاظت
از حقوق مدنی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی افراد معلول بدون
کوچکترین تبعیض ،این امکان را به وجود مــیآورد که این افراد به طور
مستقل در جامعه به زندگی خود ادامه داده و نقشی فعال داشته باشند .در
حال حاضر در اکثر کشورهای جهان کمیتههای مستقلی متشکل از  18تا
 20کارشناس بر اجرای صحیح کنوانســیونهای دفاع از حقوق معلولین
نظارت ميكنند تا اجرای قانون به درستی انجام گیرد.
اختالل نظام خانواده
آمارها حاکی از آن اســت که بخش زیادی از جمعیــت پانصد میلیون
نفری افراد مبتال به نواقص ذهنی و جســمی ،کــه در حدود  11درصد
جمعیت کره زمین را تشــکیل میدهند ،به دلیــل محدودیتهایی که
آنها را از حضــور در اجتماع و بهرهمندی از زندگــی بیدغدغه محروم
میکند ،به اعضای خانواده وابسته هستند و این زندگی اگر چه در ظاهر
به نوعی یک همزیســتی مسالمتآمیز محسوب میشــود ،اما تنشها
و مشــکالت ناشــی از اینگونه ارتباطات ،نظام خانواده را دچار اختالل
میکند .این در حالی اســت که با برنامهریزیهای کالنی که در ســطح
جامعه برای احقاق حقوق معلوالن انجام میشــود ،میتوان مشــکالت
ناشی از وابستگی را در خانوادهها حل کرد.
در حال حاضر بیکاری و عــدم پذیرش افراد مبتال به نواقص جســمي و
ذهنی از سوی برخی کارفرمایان ،کمبود ابزار توانبخشی یا کیفیت پایین
و استاندارد نبودن وسایل ویژه افراد معلول ،وجود باورهای غلط افراد یک
جامعه نسبت به توانمندیهای معلوالن ،نواقص برنامههای شهرسازی در
ارائه خدمات کافی به این افراد و ایجاد مشــکالت عدیده در عبور و مرور و
کمتوجهی به ابعاد توانمندسازی معلوالن ،از نقاط ضعف برنامههای کالن
و سیاستگذاریهایی اســت که در برخی جوامع ،بهخصوص کشورهای
جهان ســوم وجود دارد .این در حالی است که در کشــورهای پیشرفته،
نهتنها برنامههای کالنی برای پیشــگیری از متولد شدن نوزادان معلول و
اعمال طرحهای پیشــگیری از حوادث و ابتال به بیماریهای معلولیتزا
وجود دارد ،برنامههای مداوا و توانبخشی ،ارزشیابی توانمندی معلولین،
ارائه ابزارهای توانبخشی و تجهیزات ،ارائه خدمات انسانی به صورت موقت
و حتی دائمی ،تسهیل امکانات زندگی اجتماعی و فضاهای شهری ،ایجاد
شغل و رسیدگی به برنامههای تفریحی و آموزشــی در اوقات فراغت این
افراد به صورت کامل انجام میشود .
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عواملی مانند
مهاجرت،
فقر و سطح
تحصیلی پایین
باعث میشود
تا افراد
معلول کمتر
از حقوقشان
آگاه بوده
و نتوانند
آنچنان که
افراد عادی
از زندگی
شاد و امن
لذت میبرند،
زندگی کنند
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زندگی جدید که در ظاهر سختیهای زیادی را برایم سوغات آورده بود ،جلوه دیگری از
هستی را نشانم داد؛ اینکه باید قدر داشــتههایم را بدانم ،نماهایی از زندگی که تا پیش
از این برایم عادی و تکراری شده بودند ،به پرارزشترین داشتههایم تبدیل شده بودند

گفتگو

و ایستادگی در برابر مشکالت که از خصوصیات
بارز شــخصیتیام بود ،به کمکم آمد تا موانع را
از بین ببــرم .وقتی به جلســات فیزیوتراپی و
توانبخشی میرفتم ،جرقهای در ذهنم پدیدار
شد که مسیر زندگیام را تغییر داد.

حسين خرسند ،قهرمان رقابتهای بینالمللی
«فزاع» از شکستن مرزهای ناتوانی میگوید

رونماییازاراده
درجدالبازندگی
کسب مدال طال توسط ورزشکار  30ساله
در مسابقات آسیایی معلولین و جانبازان
امارات در رشته دومیدانی و پرتاب نیزه
توسط حسین خرسند ،باز هم از حضور
اراده در قدمهــای زندگی رونمایی کرد.
حسین خرسند یکی از قهرمانان ایرانی
اســت که ثابت کرد میتوان در آسمان
خاکســتری هم زیباتریــن نقشها را
ترسیم کرد و شاد بود.
آنچه تقدیر برایم نوشت
بر روی قــاب کوچک چوبی کــه هر روز صبح
بهانهای میشد برای پیوند رد نگاهش با پنجرة
گشوده شده رو به افق ،حک شده بود؛ دلتنگی
تقدیر تو نیســت .هر روز صبح ایــن جمله را
میخواند ،تــا فراموش نکنــد زندگی چقدر
ارزشمند است .میدانست روزگار با او هم آواز
اســت؛ گاهی اوقات برایش الالیی میخواند،
گاهــی وقتهــا هــم آهنــگ غمگینترین
تراژدیها را برایش مینوازد و امروز هم روزی
است که روزگار بدون هیچ چشمداشتی مانند
مادری مهربان او را در آغوش گرفته و ســرود
پیروزی را برایش زمزمه میکند.
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حســین که این روزها باعث شــده اســت تا
صفحه روزنامهای بــاز هم خالــی نماند و این
روزها در تیترهای خبر کســب مــدال طال در
رقابتهای بینالمللــی دو میدانی فزاع ،نامش
خوش میدرخشــد ،میگوید ،کودکیام مثل
همه بچهها گذشــت ،در قاب پنجــرهای رو به
عالیقاپو در نقش جهــان و پیادهروهای میدان
نقش جهان و پدر و مادری که به احترام جوان
شدن من ،خاکســتری شدند .عالقه شخصیام
به تــوپ ،زمیــن فوتبــال و دروازهباني کمی
بیشتر از هم سن و ســاالنم بود و روحیه مبارز
و مقاومی داشــتم و همین باعث میشد تا در
اکثر مسابقات از شکست نامید نشوم و شانسم
را دوباره امتحان کنم .آنقدر مسیری را که برای
به سرانجام رساندنش امیدوار بودم میرفتم تا
روزنهای از امید و احساس شادی در آن حاصل
شــود .بهترین خاطراتم به زمانی بازمیگشت
که گلبرگهای فروریختــه از گلهای باغچه
مادربــزرگ را دوبــاره میچســباندم ،تا دل
مادربزرگ از رفتن بهار نگیرد .مثل قصه نفس
کشــیدن دوباره درخــت در آخریــن تقالی
بهار ،وقتی که باران شــد بر غم و غصههایم ،تا
صدای فروریختن اشــکهایم به گوش نرسد و

صدای ترکیــدن بغضهایم را پــس از رفتن
مادربزرگ نشوند.
وقتی دریا طوفانی شد
قهرمان روزهــای طوفانی زندگــی میگوید،
وقتــی کودکیام تــه گرفت و میخواســتم
شــاهد تجربههای بزرگتر شوم ،روزگار آمد و
صحنهای دیگر از نمایش زندگی را چید .انگار
قرار بود این بار قهرمان داستان زندگی خودم
باشم .درســت در آســتانه تولد  18سالگیام،
گرفتار حادثه رانندگی شــدم .آرزو میکردم
کاش میشد در بیداری هم خواب دید ،اما این
بار روزگار موسیقی ســکوت را برایم نواخت و
فهمیدم شــنیدن آوازی خوش در ســکوت،
راهی اســت كه تقدیر برایم رقم زده است .به
قول مادربزرگ دریا که طوفانی باشد ،میشود
فهمید که «چنــد مــرده حالجی».ماجرای
ضایعه نخاعیشــدن مــن با صبــوری پدر و
مادرم و حمایت عاطفیشــان ،پایان خوشی
داشــت .با اینکه توانایی راه رفتن و حرکت را
از دست داده بودم ،احساس ضعف و درماندگی
نمیکردم و تا بــه خودم آمدم ،بــه وضعیت
جدیدم عادت کرده بودم .انگار این بار بردباری
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پایانی خوش برای قصهای تلخ
فارغالتحصیل موفق و کوشــای رشته تربیت
بدنی ادامه میدهد ،شــرایط تغییر کرده بود
و من باید آنچــه در تقدیرم حک شــده بود
میپذیرفتــم .تصمیم گرفتم مســیری تازه
برای خودم باز کنم و به کوشــش متخصص
فیزیوتراپ آسایشگاه کهریزیک ،که هفتهای
ســه بار بــرای فیزیوتراپــی بــه آن مراجعه
میکردم ،شــروع به تمرین مهــارت پرتاب
دیسک کردم .در کالسهای مربوطه شرکت
کرده و دوســتی من با یکــی از قهرمانان این
رشــته ،امیدم را بــرای طی کردن مســیری
پر از خودشــکوفایی و موفقیت باال برد .از هر
سو حمایت میشــدم و روز به روز از زندگی
بیشــتر لذت میبردم .قبل از حادثه تصادف،
در رشــته تکواندو فعالیت داشــتم و دوست
داشتم به قهرمانی برســم ،اما این بار قصهای
متفاوت برایم نوشته شــده بود .تالشم برای
پرتاب هدف به نقطــه موفقیت باال رفته بود و
انگیزههای درونی قوی مرا به سمت نقطهای
مشــخص هدایت میکرد .آن موقع بود که با
روي ديگر ســکه آن حادثه تلخ مواجه شدم.
زندگی جدیــد کــه در ظاهر ســختیهای
زیــادی را برایم ســوغات آورده بــود ،جلوه
دیگری از هســتی را نشــانم داد؛ اینکه باید
قدر داشــتههایم را بدانم ،نماهایی از زندگی
که تا پیش از این برایم عادی و تکراری شــده
بودند ،بــه پرارزشترین داشــتههایم تبدیل

شده بودند .در فصل بیمشــکلی و بیرنجی،
به خیلی از مســائل بیتوجه بودم و آن حادثه
باعث شد تا چشم به روی زیباییها بگشایم.
موفقیت در جدال با زندگی
رقابت حرفهای برای به ثمر نشــاندن اهدافم
را از ســال  90شــروع کردم؛ یعنی دو سال
پس از آشــنایی جســته و گریختــهای که با
رشــته پرتاب نیــزه و دومیدانی پیــدا کرده
بودم .تصمیم گرفتم شانســم را برای کســب
مدال طــا در حرفهایترین صحنه مســابقه
امتحان کنم .هفتهای  3جلســه برای تمرین
حرفهای به باشــگاه میرفتم و در هفته  6روز
به بدنسازی پیشرفته مشــغول بودم .آنقدر
برای رســیدن به موفقیت تالش ميکردم که
صبح و شــب برایم مانند ثانیهای میگذشت
و باالخره زمــان رزمآوری و محکزدن تجربه
و مهارتهایم فرا رســيد .در خرداد سال ،93
برای نخســتین بار مــدال برتر را در رشــته
پرتاب وزنــه در مســابقات بینالمللی تهران
کسب کردم و این مســئله انگیزهای شد تا از
هدف بازنمانم و به موفقیتهای بیشــتر امید
بورزم .تحصیالتم را به تازگی در رشته تربیت
بدنی به پایان رسانده بودم و همین مسئله در
موفقیت و تغییر دیدگاهم نســبت به دنیای
پیرامون اثرگذار بود ،چرا که موفق شدم مسیر
ورزش را به صورت عملــی و علمی طی کنم
و با کسب مدال طال در مســابقات بینالمللی
فزاع امارات ،یک قدم به موفقیت بیشتر خود و
کشورم و به سرافزاری و خودشکوفایی نزدیک
شــوم .این موفقیت به من این امکان را داد تا
برای مســابقات انتخابــی پارالمپیک خرداد
امسال انتخاب شوم و بار دیگر به نبرد زندگی
بروم و ثابت کنم که چند مرده حالجم .
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نقاشی امید بر بوم زندگی
در کنار همه کســانی که از ســامت کامل جسمی و
بدنی برخوردارنــد و بدون محدودیــت فیزیکی امور
روزانه و شــخصی خود را میگذراننــد و به اصطالح
زندگی میکنند ،افرادی هم هستند که جلوه دیگری
از زندگــی را در صرفکــردن فعــل توانســتن معنا
میکنند.
سمانه احسانینیا ،دختر  31سالهای که  12سال پیش
به علت سانحه تصادف دچار ضایعه نخاعی میشود ،از
همان افرادی است که زندگی را پس از حادثه تصادف
جور دیگری معنا کرد .او که قبــل از تصادف ،زندگی
پویایی را پشت سر گذاشته بود ،پس از رویایی با فصل
جدیدی از زندگیاش ،تصمیم گرفت آشیانهاش را از نو
بسازد و در کنار افرادی که هنوز زندگی را باور داشتند،
امید را بر بوم زندگی نقاشی کند.
ســمانه ،هنــر نقاشــی را انتخــاب کــرد و اکنــون
نقاشیهایش در نمایشگاههای کشــورهای جهان ،از
جمله ایتالیا به نمایش در میآید و تاکنون موفق شده
است چندین نمایشگاه برپا کند.
او به طور مســتقل زندگی میکند و نام رویش عشق و
امید را هدیه خداوند گذاشته است .
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مشــکالتی مانند کودکآزاری و تنبیه بدنی ،ممکن اســت کودکان متولدشــده
با نقص جســمانی را در خانوادههایی که سیســتم خانواده بــه دلیل تنش دچار
از همپاشیدگی گشــته و بیمارگون شــده ،تهدید کند که در این زمان ،کودکان
نیازمند مداخله رواندرمانگر و برنامههای سالمت میشوند

آغوشی پر مهر برای
کودکانمعلول

افراد معلول تنها با حمایت خانواده و جامعه،
مرزهای ناتوانی را در هم میشکنند

محمد خرقان
کم نیســت شــمار مادرانی که وقتی با تولد فرزندی معلول و
ناتوان روبهرو میشوند ،کمر عاشــقی میبندند و یک عمر بر
بالین جگرگوشهشــان تا صبح بیدار مینشــینند و دلگرم به
دانههای الجوردی تســبیح که صدای رفت و آمدشان شبیه
به الالیی است ،دستان پرمهرشــان را بر سر دلبندانشان چتر
میکنند .فصلهای کتاب زندگی بسیاری از مادران معلول را که
ورق میزنی ،به دوش کشیدن سالیان طوالنی رنج و محنت ،در
تک تک ورقهایش به چشم میخورد؛ مادرانی که بار سنگین
ناتوانی فرزندانشــان را به دندان میکشــند تــا آنها درد و
محرومیت را کمتر تجربه کنند.
توانمندســازی کودکان مبتال بــه عقبماندگیهای ذهنــی یا نواقص
جســمانی ،از ســویی نیاز به صبر و شــکیبایی ،قدرت و انگیزه واالی
برخاســته از نیرویی همچون مهر و عطوفت مادری داشــته و از طرف
دیگر نیازمند حمایت سیاســتهای کالن و برنامههای جامع اجتماعی
است .در صورتی که زیرساختهای توانبخشــی و نهادهای اجتماعی،
با نظام خانوادههایی که با بحران تولد فرزندان معلول مواجه میشــوند
همراستا نباشد ،ســامت روان خانواده و ارتباطات میان اعضا ،به تدریج
دچار فروپاشی و شکنندگی شده و باورها و اعتقادات اعضای خانواده را
دستخوش آسیب خواهد کرد.
کسب اســتقالل و خودکفایی افراد ناتوان و توانمندشدن آنها در یک
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خانواده ،محصول ســامت روان و قدرتبخشی تک تک اعضای خانواده
اســت که آنها قادر شوند با پشــتیبانی ،حمایت و همدلی نزدیکترین
اعضای خانواده ،موفق به گذر از بحران نوجوانی شــده و پویایی و رشــد
شخصیت را در بزرگسالی تجربه کنند.
ورود افراد معلول به زندگی اجتماعی ،انتخاب شــغل و تشکیل خانواده،
تنها در اثر انســجام اعضای خانوده و حمایت نهادهــای اجتماعی دیگر
شکل خواهد گرفت .آنها در ســایه پرورش در یک خانواده هماهنگ و
کمدغدغه ،شرایط سازگاری با محیط ،افراد و استفاده از توانمندیهای
دیگر خود را میآموزند و به باروری میرسند .تجربه نشان میدهد افراد
موفق که با وجود ناتوانیهای جســمی و حتی ذهنی ،مرزهای ناتوانی را
در هم شکســته و به موقعیتهای باالی اجتماعی میرسند ،معموالً در
بنیانهای محکم خانوادگی دوران کودکی و نوجوانیشان را سپری کرده
و از حمایت خانواده و اجتماع بهرهمند بودهاند.
وقتی بحران میهمان ناخوانده میشود
با وجود اینکه در زندگی اکثر افراد ناتوان ،مادران و پدران حمایتگر بدون
چشمداشت و توقع ،روزهای عمرشــان را به پای فرزندانشان ریخته و از
آنها حمایت میکنند ،گاهی اوقات هم ورق بر میگردد و ماجرا آنطور
که باید پیش نمیرود .تولد یک کودک معلول یا وقــوع حادثهای ناگوار
که منجر به معلولیت یکی از اعضای خانواده میشــود ،سیستم خانواده
را دچار تنش کرده و در وضعیت بیتعادلی قرار میدهد .مطالعات نشــان
میدهد ،تولد یک فرزند معلول یا رخ دادن حادثه و ابتال به نقص جسمی
یا ذهنی فرزندان ،باعث شــکلگیری ارتباطات یخچالــی میان اعضای

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 16آذر1395

خانواده شده و ممکن است روابط عاطفی سرد ،جایگزین ارتباطات سالم
و گرم گذشته شــود .در این وضعیت ،والدین نه تنها ارتباطات یخچالی و
روابط عاطفی سرد با فرزندانشان برقرار میکنند ،بلکه احساسات دوگانه
و نگرشهای متضادی را به کودکان القا میکنند که همین مسئله باعث
میشود تا فرزندان در الک تنهایی خود فرو روند و مشکالتی مانند غرق
شدن در دنیای تخیل و کاهش ارتباط با واقعیت ،کمرنگ شدن خالقیت،
از بین رفتن عزت نفس و عالقهمند شــدن به رفتارهای پرخاشــگرانه و
انتقامجویانه یا روی آوردن به رفتارهایی مانند خودجرحی و آسیبزدن
به خود نمایان شــود .رواندرمانگرهــای خانواده ،اســتفاده از تکنیک
آغوشدرمانی را به والدینی که فرزند معلــول دارند توصیه میکنند تا از
ک برای بهبود وضعیت ارتباطی و شکلگیری شخصیت مثبت
این تکنی 
در میان اعضای خانواده کمک بگیرنــد .در واقع لمس یا همان در آغوش
گرفتن ،تأثیرات فیزیولوژی و روانشــناختی مثبتی بــر بدن میگذارد.
تحقیقات نشــان میدهد ،افزایش هورمون اکسیتوسین که به هورمون
عشق معروف است ،مهمترین خاصیت استفاده از تکنیک آغوشدرمانی
در آرام کردن کودکان متولدشده با نقص جسمانی که دچار پرخاشگری
یا انزواطلبی شــدهاند محسوب میشود .هورمون عشــق که از هیپوفیز
خلفی ترشــح میشــود ،نقش مهمی در مدیریت اســترس و سالمت
و بقای سیســتم قلب و عروق دارد .به طوری که آمارها نشــان میدهد،
 20ثانیه در آغوش گرفتن ،تأثیرات ناشــی از اســترس را به میزان قابل
توجهی میکاهد .کاهش فشار خون و کاهش ضربان قلب از تبعات مثبت
آغوشدرمانی در روند مدیریت پرخاشگری در کودکان و نوجوانان معلول
و پرخاشگر است .جالب است بدانید کودکانی که تحت آغوشدرمانی قرار
میگیرند ،سیســتم ایمنی قویتری پیدا کرده و فرایند مقابله با عفونت
بهتر انجام میگیرد .کاهش احتمال ابتال به افسردگی ،افزایش انرژی و از
بین رفتن خستگی ،از دیگر مزایای این روش درمانی است.
بدیهی اســت والدین ،بهویژه مادران ،مطمئنترین ،قابل اعتمادترین و
نزدیکترین افراد به کودکان هســتند و میتواننــد از این روشها برای
کاهش تنشها ،ترسها و مشکالت کودکان اســتفاده کنند .در صورت
غیاب والدین ،افراد دلســوز که از خویشــاوندان نزدیک بوده و معتمد
کودک هستند ،از ســوی درمانگر انتخاب میشــوند .ویرجینیا ستیر،
خانوادهدرمانگر و مــددکار اجتماعی که نقش مهمی در شــکلگیری
خانواده درمانی داشته است ،در خصوص اهمیت آغوش گرفتن کودکان
به این نکته تأکید میکند« :کودک را باید حداقل  4بار در روز در آغوش
گرفت که دچار مرگ عاطفی نشــود 8 .بار در آغوش گرفتن کودک در
طول روز برای بقا و ســامت روان او الزم اســت و با  12بــار در آغوش
گرفتن کودک ،میتوان اطمینان داشت که کودک پر پرواز برای حضور
در اجتماع و عزت نفس کافی خواهد داشت».

گروههای خانوادهدرمانی انجام میشود ،برای کودکان پرخاشگر معلول
در محدوده ســنی  6تا  13ســال تأثیر فراوانی داشــته و سبب میشود
کودک از طریق بازی و کار گروهی به تخلیه هیجانی بپردازد و مشکالت
و تعارضهای دورنیاش را از طریق بازی جابهجا کند .شناخت نقشهای
دیگر خانواده ،رویارویــی افراد با یکدیگر ،از بین بردن همجوشــیهای
غلط ،ترغیب کودک به انجــام فعالیتهای ســازنده و کاهش تنش ،از
وظایف خانوادهدرمانگر در گروه درمانی است.
محققان معتقدند تولد یک نوزاد معلول در خانواده ،ســبب میشود که
زندگی از حالت طبیعی و عادی خود خارج شده و به منظور پیشگیری از
فروپاشی نظام خانواده ،باید تمهیدات الزم در این خصوص انجام گیرد.
عالوه بر مداخــات رواندرمانی ،جلوگیــری از افزایش هزینهها ،کمک
برای تعدیل هزینههای اقتصادی سنگین و سرســامآور و ارائه خدمات
پزشکی و پرستاری کمهزینه یا رایگان به خانوادههایی که فرزند معلول
دارند ،از بســیاری از تنشهــای خانوادگی ،نزاعهای زن و شــوهری و
آسیبهایی مانند طالق یا خشونت میکاهد.
تحقیقات نشــان میدهد ،فروپاشی سیســتم خانواده و خارج شدن از
حالت تعادل در خانوادههایی که فرزندانشــان با نواقــص ذهنی متولد
میشــوند ،بیشــتر از کســانی اســت که تحت تأثیر حوادث غیر قابل
پیشبینی با ناتوانی جسمانی فرزندانشان روبهرو میشوند .در حقیقت،
تولد کودکانــی بــا عقبماندگیهای ذهنی ،احســاس گناه ،شــرم و
درماندگی را در والدین افزایش داده و به دلیل ترس از خطر قضاوتشدن
یا طردشــدن از ســوی جامعه ،به انزواطلبی روی میآوردند و با انتقال
این عواطف به فرزنــدان ،آنها را نیز در معرض خطر ابتال به مشــکالت
روانشناختی مانند افســردگی ،پرخاشــگری و اجتناب از فعالیتهای
اجتماعی قرار خواهند داد.

رواندرمانگرهای
خانواده ،استفاده
از تکنیک
آغوشدرمانی را به
والدینی که فرزند
معلول دارند توصیه
میکنند تا از این
ک برای بهبود
تکنی 
وضعیت ارتباطی
و شکلگیری
شخصیت مثبت
در میان اعضای
خانواده کمک
بگیرند

مدیریت مرگ عاطفهها با تدابیر اجتماعی
بررسیها نشــان میدهد مشــکالتی مانند کودکآزاری و تنبیه بدنی،
ممکن است کودکان متولدشده با نقص جسمانی را در خانوادههایی که
سیســتم خانواده به دلیل تنش دچار از همپاشیدگی گشته و بیمارگون
شده ،تهدید کند که در این زمان ،کودکان نیازمند مداخله رواندرمانگر
و برنامههای ســامت میشــوند .برونریزیهای عاطفی که اغلب در
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گزارش

لطیفترازگل

دینمبیناسالم،هرگونهخشونتعلیهزنانرامذموممیشمارد

ســامت روان ،مفهومی گسترده دارد و روابط
اجتماعی و روابط بین فردی درون خانواده را
شامل میشود .تعامل میان اجتماع و خانواده
باعث تأكيد بيشــتر بر لزوم یادگیری و انجام
رفتارهای سالم در خانواده و اجتماع ميشود،
چرا کــه آســیبهای اجتماعــی و الگوهای
رفتاری غلــط در جامعه ،میتوانــد منجر به
شــیوههای شــکلگیری ارتباطات ناموفق و
نادرست در خانواده شــود و شیوههای تربیتی
نابهنجار نیز تأثیرات منفی مشابهی در اجتماع
خواهد گذاشــت .در حقیقت از سویی جوامع
هنجار و سالمت در بطن خود موفق به پرورش
افرادی ســالم خواهند شد و از ســوی دیگر
پرورش فرزندان ســالم در محیــط خانواده،
زیربنای شــکلگرفتن یک اجتماع بهنجار و
مطلوب خواهد بود.
در دین مبین اســام ،احترام به حقوق زنان و
واال شمردن مقام زن ،از وظایف روشن مردان
محســوب میشــود .همانگونه کــه پیامبر
اســام(ص) فرمودهاند« :کاملترین مؤمنان،
خوشخلق ترین آنهاســت و بهترین شــما
خوشخلق ترین شما با زنانند ».گاهی اوقات
نادیــده گرفتن چنیــن اصــول مبرهنی که
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در اســام به آن سفارش شــده است ـ چه در
سطح اجتماعی و چه در ســطح خانوادگی ـ و
ترویج ضد ارزشهایی مانند خشــونت با زنان،
میتواند آسیبهای روانشــناختی جدی در
بطن خانواده و اجتماع به وجود بیاورد.
تکریم زن در خانواده
طبــق تحقیقــات انجــام گرفتــه ،درصدی
از زنان در بســتر خانــواده نیــز از رفتارهای
خشــونتآمیز همسرانشــان مصون نیستند
و قربانی پرخاشــگریهای روانــی و کالمی،
بیتوجهی ،توهین ،تهدیــد و در برخی موارد
چنان این رفتارها در بســتر خانواده و اجتماع
بیاهمیت جلوه میکنند که مســئلهای کام ً
ال
طبیعی تلقی شــده و حتی برخی از زنان نیز
این رفتارهــای تکرارشــونده را طبیعی تلقی
ميكنند و تبعات آن در جامعه ،باعث بازتولید
خشــونت علیه زنان در خانواده شــده و این
چرخــه همچنان ادامــه پیدا خواهــد کرد و
بیتوجهی به آن ،باعث شیوع ویروس خشونت
علیه زنان در اجتماع و خانواده خواهد شد.
این در حالی اســت که در قرآن کریم به کرات
به مردان ســفارش شده اســت با همسرانتان

شایســته رفتــار کنید و بــه نقــل از پیامبر
اکرم(ص) در احادیث آمده اســت« :جبرئیل
درباره حــق زن به مرد به من ســفارش کرده
اســت و من آنقدر درباره آن به امتم سفارش
کردهام که گمــان میکنم جایز نیســت که
هیچ مردی به همسرش ســخنی لطیفتر از
گل بگویــد و حتی اف کند ».در دین اســام
آمده اســت ،زنــان امانتهای الهــی در نزد
مردان هستند و به ســبب کالم خدا و شریعت
پیامبر(ص) و سنت ،حقوق واجبی دارند.
روابط عاری از خشونت
مطالعاتــی کــه در خصوص آسیبشناســی
خشــونت در خانواده انجام گرفته است نشان
میدهد ،آســیبهای جســمی وارد شده از
طرف مردان ،بیشــتر از زنان اســت و از آنجا
که طبــق تعاریــف علمــی و اســتانداردها،
خشونتهای کالمی و فیزیکی در یک خانواده
نباید وجود داشته باشد ،بروز چنین رفتارهایی
نیاز به بررسی متخصص داشــته و خانوادهها
به جای پرورش بســتر خشــم و پرخاشگری
کالمــی و فیزیکی ،باید بــا کمک متخصصان
زوجدرمانگر برای حل مشکل اقدام کنند.
خویشــتنداری ،همدلی ،بناگذاشتن زندگی
بر پایه مشــورتخواهی ،نگاه انسانمحور به
خانواده و خــودداری از دیدگاه مرد ســاالنه
و تــکرو ،از عوامل کنترل خشــم و پرهیز از
اعمــال خشــونت در برابر زنان اســت که در
مســائل دینی به آن تأکید و ســفارش شده
است.
در قرآن کریم نیــز آیات متعــددی مبنی بر
رعایت اصل احترام به اعضای خانواده و پرهیز
از هرگونه خشــونت ذکر شده اســت که مهر
تأییدی بر نگاه انسانمحور و شایستهساالرانه
است که در دین اسالم به کرات از آن یاد شده
است.
اســام ،بهترین ســبک زندگی خانوادگی را
روابطــی عــاری از هرگونه خشــونت و ظلم
دانســته و ارتباطاتی که بر پایه عواطف مثبت،
خوشبینی ،همدلی و مشارکت صادقانه باشد را
مطلوبترین رابطه خانوادگی معرفی میکند؛
به گونهای که همســران از هرگونــه مودت و
محبتورزی به یکدیگر دریغ نکرده و این الگو را
به فرزندان خود نیز منتقل کنند .
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اسالم،
بهترین
سبک زندگی
خانوادگی را
روابطی عاری
از هرگونه
خشونت و
ظلم دانسته
و ارتباطاتی
که بر پایه
عواطف
مثبت،
خوشبینی،
همدلی و
مشارکت
صادقانه
باشد را
مطلوبترین
رابطه
خانوادگی
معرفی
میکند
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نگاهیبهتمامحواشیHIVبهمناسبتهفتهجهانیمبارزهباایدز
ستاره سمائی
در سال  ۱۹۸۱پزشکان ایاالت متحده شيوع يک اختالل عجيب
مربوط به ناکارآيی در دســتگاه ایمنی بدن انسان را تشخيص
دادند و سه ســال بعد ،محققان در انســتيتو پاستور پاريس
و موسسه ملی ســرطان در واشــنگتن ويروس ناتوان کننده
دستگاه ايمنی انسان یعنی  HIVرا جداسازی و قرنطينه کردند
و این تازه اول ماجرا بود...
بیش از نیم قرن از درگذشت اولین قربانی ایدز در دنیا میگذرد
و هنوز هیچ درمان صددرصدی برای این بیماری پیدا نشــده؛
شاید همین است که تا اسمش را میشــنویم ،لرزه بر انداممان

ایدز؛ چرا و چگونه؟
بیماری ایدز ( )AIDSنوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط
ویروس نقص ایمنی ( )HIVایجاد میشــود .ویروس اچ آی وی پس از
درگیر شدن با سیســتم ایمنی بدن ،گلبولهای ســفید خون را از بین
میبرد ،سیستم ایمنی را از کار میاندازد و بدن را در برابر سایر آلودگیها
آسیبپذیر میکند .این فرآیند تحت عنوان سندرم ضعف ایمنی انسان
یا ایدز شــناخته میشــود .از زمان ورود اچ آی وی به بدن تا بروز ایدز،
ممکن اســت بین  ٦ماه تا  ١٠سال یا حتی بیشــتر طول بکشد .در این
مدت ،گرچه فرد به ظاهر تندرســت به نظر میرســد ،ولی ناقل ویروس
است و میتواند آن را ـ عمدتاً از طریق ارتباط جنسی محافظتنشده ـ به
دیگران منتقل کند.
بدن آلوده به ویروس  ،HIVپذیرای بیش از  ٢٠نوع عفونت کشنده و سرطان
است و ویروس HIVیکی از مهمترین دالیل ابتال به بیماری سل است.

میافتد! تا امروز بیــش از  ۳۹میلیون نفــر از مبتالیان به این
بیماری درگذشــتهاند و حداقل  ۳۶میلیون و  ۹۰۰هزار نفر هم
گرفتارش هستند که کارشناســان معتقدند حدود  ۵۶درصد از
مبتالیان اصال از بیماری خود خبر ندارند!
البته در کشــور ما میزان ناآگاهی از وجود این بیماری بیشتر
از این حرفهاســت و با وجودی که ویروس  HIVبا یک تست
تشخیص سریع ( ،)RDTsبا شناسایی وجود یا عدم وجود آنتی
بادی ویروس در بدن تشــخیص داده می شود ،اما به گفته دکتر
پروین افســر کازرونی ،رییس اداره کنترل ایدز و بیماریهای
آمیزشــی وزارت بهداشــت ،حدود  ٧٠درصــد از مبتالیان
کشورمان از ابتالی خود به این بیماری آگاهی ندارند!
روابط جنسی محافظتنشــده ،انتقال خون آلوده و سرنگهای آلوده و
انتقال از مادر به فرزنــد در طول بارداری ،زایمان یا شــیردهی ،راههای
اصلی انتقال این بیماری است .از سال  ١٩٨٨میالدی (١٣٦٨شمسی)،
به منظــور افزایش بودجههــا و افزایش آگاهــی ،آمــوزش و مبارزه با
تبعیضها ،برنامهريزيها و ســمينارهاي بســياري انجام شــده و اول
دسامبر ( ١١آذرماه) هر سال روز جهانی «ایدز» نامیده شده است.
همهساله از ســوی سازمان بهداشــت جهانی ) ،(whoشــعاری برای
حمایت از بیماران ایدزی در سراســر جهان تعيين میشود ،شعار سال
 ٢٠١٦سازمان بهداشــت جهانی با عنوان «مهار همهگیری اچ آی وی /
ایدز با اطالعرسانی ،پیشگیری ،تشــخیص زودهنگام ،درمان و حمایت
از مبتالیان» اســت .در ایران مقــرر گردیده که برنامههــای مربوط به
بزگداشت روز جهانی ایدز ،چهاردهم آذرماه سال جاری برگزار شود.
عالئم خطر را جدی بگیرید
در صورتی که شما فردی هستید که در معرض خطر ابتال به این بیماری
قرار دارید و این عالئم را هم تجربه کردهاید ،بهتر است سریعتر به پزشک
مراجعه کرده و تستهای آزمایشگاهی انجام دهید.
تب :یکی از اولین عالئم سندرم حاد ویروســی ،تب است که میتواند به
صورت خفیف تا شدید ظاهر شود .این تب به دلیل ورود ویروس ایدز به
عروق خونی ،تجمع آن در تعداد باال و در نتیجه تحریک سیســتم ایمنی
ایجاد خواهد شد .میتوان گفت قریب به اتفاق مبتالیان به ایدز افرادی
الغراندام هســتند ،بدون اینکه رژیم الغری گرفته باشند و یا از علت آن
مطلع باشند .این افراد وزن کم میکنند ،در حالی که همه تالش خود را
برای بیشتر غذا خوردن و چاق شدن به کار میگیرند.
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ســال های طوالنی بود که از ایدز به عنوان بیماری قرن نام برده میشــد؛ حال آنکه با
وجود درمانهای جدید ،این امکان فراهم شــده که فرد مبتال مانند افراد عادی جامعه
سالها (بیش از  ۳۰ســال) به زندگی خود ادامه دهند یا با افراد اچ آی وی مثبت ازدواج
کرده و نوزاد سالم به دنیا آورند

گزارش

همه ساله از سوی
سازمان بهداشت
جهانی شعاری
برای حمایت از
بیماران ایدزی
در سراسر جهان
نامگذاری می
شود ،شعار سال
 ٢٠١٦سازمان
بهداشت جهانی
با عنوان «مهار
همه گیری اچ
آی وی  /ایدز با
اطالع رسانی،
پیشگیری،
تشخیص زود
هنگام ،درمان
و حمایت از
مبتالیان» است
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خستگی :پاســخ التهابی سیســتم ایمنی تحریکشــده میتواند باعث
احساس خستگی و بیحالی شود .بنابراین خستگی میتواند هم عالمت
اولیه بیماری ایدز و هم نتیجــه حاصل از این بیماری باشــد .این را هم
فراموش نکنید که خستگی میتواند عالمت بسیاری از بیماریها باشد و
هر خستگی هم نشانه بیماری  HIVنیست .این عالمت زمانی مهم است
که همراه سایر عالئم و مخصوصاً در افراد در معرض خطر ابتال باشد.
درد عضالت :سندرم حاد ویروسی معموالً با سرماخوردگی یا هر عفونت
ویروسی دیگر ،حتی ســیفلیس و هپاتیت اشتباه گرفته میشود ،چراکه
بسیاری از عالئم این بیماریها مشابه هم هســتند؛ مثل درد عضالت و
مفاصل و ورم گرههای لنفــاوی که به دلیل ورود عفونــت به بدن ایجاد
میشــود .بنابراین مراجعه به پزشــک و انجام آزمایش تخصصی الزامی
است.
گلو درد و سر درد :مثل سایر عالئم نامبرده ،گلودرد و سردرد نیز مختص
بیماری ایدز نیست .اما اگر شــما اخیرا ً رفتار خطرناکی در خصوص ابتال
به  HIVداشتهاید و خود را مستعد ابتال به آن میدانید ،دیدن این عالئم
میتواند اخطاری برای هر چه سریعتر انجام دادن تستهای تشخیصی
باشد.
راشهای پوستی :راشهای پوســتی نیز از عالئمی هستند که میتوان
آنها را هم به عنوان عالئم شــروع بیماری و هم عارضه ابتال به  HIVدر
نظر گرفت.
تهوع ،اســتفراغ و اســهال :حدود  ۳۰تا  ۶۰درصد مبتالیان به ایدز در
مراحل اولیه ابتال به این بیماری ،تهوع ،استفراغ و اسهال داشتهاند .ضمن
اینکه اسهال و استفراغ مقاوم به درمان میتواند عالمت محکمتری برای
ابتال به  HIVباشد .در این صورت عامل اصلی ،یا ویروس  HIVاست یا
هر ویروسی که سیستم ایمنی را شدیدا ً هدف گرفته باشد.
ذاتالریه :همراهی کاهش وزن و ســرفههای خشــک میتوانند دلیل
قطعیتری برای ورود یک عفونت و تحریک شدید سیستم ایمنی باشد.
البته عفونت با توکسوپالســموز و عفونتهایی که مغز را مورد هدف قرار
میدهند هم ،میتوانند باعث این عالئم شــوند .اما از آنجا که شیوع این
بیماریها هم زیاد نیســت ،این عالمت میتواند نشــانه محکمی برای
تشخیص بیماری باشد.
تعرق شبانه :حدود نیمی از مبتالیان به ایدز ،در مراحل اولیه آلوده شدن
به  ، HIVتعریق شــبانه را تجربه کردهاند .ایــن عارضه میتواند ارتباط
بیشتری با ویروس داشته باشد و با تعریق ناشی از گرما یا ورزش کردن به
کلی فرق میکند .تعریق ناگهانی و شدید که فرد را مجبور میکند برای
عوض کردن لباسهایش از خواب بیدار شود.
تغییر شکل ناخنها :ضخیم و خم شــدن ناخنها ،ورم ناخنها و تغییر
رنگ آنها با ایجاد خطوط قهوهای و حتی ســیاه ،میتواند از نشانههاي
مراحل اولیه ابتال به بیماری ایدز باشد .بیماریهای زیادی وجود ندارند
که مشابه این عالمت را ایجاد کنند.
چند نشــانه دیگر :ابتال به عفونتهای قارچی ،مخصوصــاً قارچ کاندیدا،
احســاس گیجی و اختالل در تمرکــز ،زخم ،تبخال و زگیل تناســلی،
احساس مورمور شدن پاها و دستها و اختالالت سیکل قاعدگی ،از دیگر
تغییراتی هســتند که در مراحل اولیه ابتال به  HIVتوسط افراد گزارش
شده است.
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نوجوانان و جوانان را دریابید!
قشــر جوان جامعه به خاطر کنجکاوی و عالقه به ماجراجویی و  ...بیشتر
در معرض خطر قرار دارند ،بنابراین باید در خصوص خودمراقبی در برابر
گرایش به آسیبهای اجتماعی و همچنین ابتال به بیماریهای گوناگون
آمیزشــی ،اطالعات و مهارتهای خود را افزایش دهند .از طرفی نقش
والدین در کسب این مهارتها بســیار حائز اهمیت است ،چرا که کسب
مهارتها؛ از جمله عــزت نفس ،قاطعیت و نه گفتــن ،کنترل اضطراب،
تصمیمگیری و  ...به دست والدین بهتر و اساسیتر شکل میگیرد.
مســلماً آموزش و پرورش و مراکزی که فعالیتهای فرهنگی و آموزشی
دارند ،نقش عمدهای در آموزش و کســب مهارتهای الزم در برابر ایدز
و بیماریهای آمیزشــی دارند که به گفته دکتر کازرونــی ،رئیس اداره
کنترل ایدز ،در یک سال گذشته ،با همکاری وزارت بهداشت و یونیسف
به صورت پایلوت ٥ ،مرکز سالمت جوانان و نوجوانان راهاندازی شده که
این مراکز و باشگاههای سالمت با روشهای ورزشی ،فرهنگی ،اجتماعی
و  ...جوانان را تشویق میکنند تا در کسب مهارتهای مربوط به سالمت
و خودمراقبی بیشتر راغب شوند.
عقاید نادرست
ســالهای طوالنی بود که از ایدز به عنوان بیماری قرن نام برده میشد؛
حال آنکه با وجود درمانهــای جدید ،این امکان فراهم شــده که فرد
مبتال مانند افراد عادی جامعه ،ســالها (بیش از  ۳۰ســال) به زندگی
خود ادامه دهد یا با افراد اچ آی وی مثبت ازدواج کرده و نوزاد ســالم به
دنیا آورد .این در حالی اســت که هنوز باورهای مردم درباره این بیماری
مانند گذشته اســت و انگ و تبعیض حاصل از آن ،مبتالیان را از مراجعه
جهت آزمایش باز میدارد .متأسفانه عدم شناخت و درک درست درباره
موضوع اچ آی وی و شاخههای وابســته به مباحث آن ،در بسیاری موارد
بحث و گفتگو درباره این بیماری را مخــدوش کرده و منجر به عدم ارائه
اطالعات دقیق در سطح جامعه و در نتیجه آســیبپذیری جامعه شده
است.
پیشــگیری از اچ آی وی  /ایدز شامل پیشــگیری از گسترش تصورات و
عقاید نادرست است که نهایتاً منجر به عواقب آشکار اجتماعی چون انگ
و تبعیض میشود.
در زمان پخش ســریال پریا ،تعداد مراجعهکنندگان برای مشاوره ایدز
به مراکز درمانی  ٨برابــر و تعداد افرادی که درخواســت آزمایش برای
تشخیص ایدز کرده بودند ٤ ،برابر افزایش یافت.

در صورت تشخیص ابتالی فرد به ویروس ،مراقبت و درمان به طور کامل
انجام میشود.
حدود  ٣٥تا  ٤٠درصد از زنان باردار ممکن اســت ویــروس را در طول
بارداری و شیردهی به فرزند خود منتقل کنند ،اما اگر خانم باردار مبتال،
از بیماریش آگاه باشــد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرد ،این خطر
به  ٢درصد و حتی کمتر از آن کاهش پیدا میکند.
تعداد انجام آزمایش تشخیص ابتال به ایدز ســه بار و در زمانهای شش
هفته ،ســه ماه و شــش ماه بعد از ورود ویروس به بدن است؛ اگر جواب
آزمایش ،شش هفته بعد از مشــکوک شدن به ابتال نیز منفی بود ،توصیه
میشود بیمار سه ماه بعد هم دوباره آزمایش را تکرار کند .البته انجام آن
تا شش ماه بعد هم تمدید میشــود .در عین حال بیشتر موارد مبتال به
ایدز ،در همان مرحله شش هفته به بعد تشخیص داده میشود.
برای آزمایش به کجا مراجعه کنیم؟
همه ایرانیان می توانند به آدرس اینترنتی  www.AIDS.irمراجعه کنند
که از سال  ۱۳۹۱راهاندازی شده و اطالعات مربوط به ویروس اچ آی وی
و بیماری ایدز را با زبان ســاده و غیر تخصصی در اختیار عالقمندان قرار
میدهد .در این سایت جامع ،همه میتوانند به جدیدترین اخبار دنیای
ایدز در ایران و اقصی نقاط جهان دسترسی پیدا کنند.
همچنین مطالب آموزشــی خوبی درباره ایدز ،شیوع و اصول پیشگیری
و درمان آن در اختیــار مخاطبان قرار گرفته اســت .یکی از بخشهای
جالب این سايت ،بخش پاسخگویی به سؤاالت است که می توانید در این
بخش ،به دهها پرسش پاسخ دادهشده دسترسی پیدا کنید.

هر چه زودتر
ویروس شناخته
شود ،فرد زودتر
تحت مراقبت
و درمان قرار
میگیرد و
زندگی معمول
و بهتری را
میتواند برای
خود در پیش
گیرد ،به اضافه
اینکه حجم
ویروس در
بدن فرد مبتال
کاهش پیدا
کرده و قابلیت
عفونتزایی
نخواهد داشت

بیایید زودتر آزمایش بدهیم!
هر چه زودتر ویروس شــناخته شــود ،فرد زودتر تحت مراقبت و درمان
قرار میگیرد و زندگی معمول و بهتری را میتوانــد برای خود در پیش
گیرد ،به اضافه اینکه حجم ویروس در بدن فرد مبتال کاهش پیدا کرده و
قابلیت عفونتزایی نخواهد داشت.
تشخیص زودهنگام ،مراقبت و درمان ،کمک خیلی زیادی به بهبود فرد
مبتال میکنــد و در این زمینه مراکز و پایگاههاي مشــاوره زیر مجموعه
وزارت بهداشت و درمان ،مراکزی هستند که در نهایت رازداری ،آموزش
و مشــاوره و آزمایش را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار میدهند و
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نظر
در فصل سرد زمستان چه گیاهانی مصرف کنیم؟

زمستانازراهرسید...

مستانه تابش
به محض اینکه فصل زمستان از راه
میرسد ،سرفهها و عطسههای شما
هم شروع میشود؟ مدام سرماخورده
هستید و بینیتان گرفته است؟ از اینکه
یک فصل تمام با صدای گرفته و خشدار
حرف بزنید و از شدت سرفه شبها خواب
راحت نداشته باشید ،خسته شدهاید؟
دلتان نمیخواهد مدام داروهای شیمیایی
بخورید یا نمیدانید چطور باید سیستم
ایمنیتان را تقویت کنید ،تا ویروسها
اينقدر سریع راه سلولهایتان را پیدا
کنند؟ بهتر است این بار به جای داروخانه،
سری به عطاری یا کابینت ادویهجاتتان
بزنید تا درمان بیماری را آنجا پیدا کنید.
طب جدید تأثیر برخی از داروها را روی
سرماخوردگی تأیید کرده و قرنها تجربه
طب سنتی میتواند تکمیل کننده رژیم
شما در فصل زمستان باشد .در ادامه با
تعدادی از این روشهای طبیعی آشنا
میشوید.
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آستراگالوس
شــاید تا بــه حــال اســم آســتراگالوس یا
اسطراغالیس به گوشــتان نخورده باشد ،ولی
حتماً با گیــاه گون که از آن کتیــرا میگیرند،
آشنا هســتید .این گیاه یا همان استراگالوس،
عالوه بر اســتفادههای آرایشی و پوستی ،یکی
از قویترین حامیان سیستم ایمنی بدن است
و حتی میتواند از ســلولهای بــدن در برابر
تشکیل تومورهای سرطانی نیز محافظت کند.
اکیناسه
برخالف خیلی از گیاهان دارویی که اســتفاده
گستردهای در طب ســنتی چینی ،هندی و ...
دارند ،اکیناســه را اروپاییهــا و آمریکاییها
خیلی خوب میشناسند و در این سالها انواع
و اقســام مکملهای تقویتی حاوی اکیناسه را
وارد بازار کردهاند .این گیاه دارویی در ایران به
اسم سرخاگل شناخته میشــود و دمکرده یا
جوشــانده آن جزو بهترین درمانهای طبیعی
برای ســرماخوردگی اســت ،بهخصوص اگر
سرماخوردگی شــما همراه با گلودرد و سرفه
باشــد .در ضمن اکیناســه ضد درد قوی هم
هست و در روزهایی که سردرد ناشی از آلودگی
هوا امانتان را میبرد ،توصیه میشود .البته این
نکته را فراموش نکنید که مصرف این گیاه در
دوره بارداری و شیردهی توصیه نمیشود.

روغن اورگانو
اگر اهل آشپزی باشید ،اورگانو یا پونه کوهی را که
اسم آن به عنوان ادویه در دستور بسیاری از غذاها
برده شده را میشناسید .اما خواص این گیاه تنها
محدود به عطر و طعم بینظیرش در غذا نمیشود
و به عنوان یک ضد ویروس قوی ،در طب گیاهی
هم کاربرد فراوانــی دارد .روغن اورگانو در درمان
مشکالت تنفسی ،سرفه و گرفتگی صدای ناشی
از ســرماخوردگی مؤثر است و میتوانید با خیال
راحت یک زمستان رابا آنبگذرانید!
زنجبیل
زنجبیل در چین یکی از محبوبترین داروهای
ضدسرماخوردگی اســت که معموالً همراه با
پرتقال سرو میشود و خیلی زود شما را از شر
ویروسهای ناخوانده خــاص میکند .برای
درســت کردن این داروی خانگی ،کافی است
یک فنجان آب را جوش بیاورید ،ریشــههای
لهشــده زنجبیل را داخل آن بریزید و بگذارید
 20دقیقه بجوشد .ســپس یک عدد پرتقال را
پوســت گرفته و خرد کنید و داخل آب بریزید
و اجازه دهید  10دقیقه دیگر این مخلوط روی
گاز بماند .داروی شــما به همین راحتی آماده
است! آن را با یک قاشق عسل میل کنید.
زردچوبه
برونشیت از شایعترین بیماریهای فصل سرما،
بهخصوص در کودکان اســت که بــا گرفتگی
مجاری تنفســی و ســرفههای شــدید همراه
میشــود .متخصصان گیاهدرمانی برای درمان
برونشیت،زردچوبهراپیشنهادمیدهندکهباعث
کمشدن میزان خلط در مجاری تنفسی میشود
و از شــدت ســرفه میکاهد .البتــه در کنار آن
میتوانید از عسل یا مخلوط آب گرم و عسل نیز
قبل از خواب استفاده کنید تا راحتتر بخوابید.
مخلوط ادویههای هندی
اگر میخواهیــد بدانید کــه هندیها چطور
بــا گنجینــه کمنظیــر ادویههــا و داروهای
گیاهیشان سرماخوردگی را فراری میدهند،
کافی است یک قاشــق چایخوری دارچین،
فلفل ســیاه ،زنجبیــل و پودر هــل را با چهار
قاشــق چایخوری شــکر بکوبیــد و مخلوط
کنید تا کام ً
ال پودر شود .ســپس نصف قاشق
از این ترکیب قوی را در طول زمســتان همراه
با شــام یا ناهار مصرف کنید تــا ویروسهای
سرماخوردگی مهمان سلولهایتان نشوند.
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جمله «و الدنیا کاسفه النور ظاهره الغرور» درباره پیامبر(ص) ،در کدام کتاب آمده است؟
الف) نهجالبالغه

ج) صحیفه سجادیه

ب) قرآن

د) نهجالفصاحه

در چه سالی انقراض سلسله قاجاریه تصویب شد؟
الف)  1289شمسی

ب)  1299شمسی

ج)  1302شمسی

د)  1304شمسی

محاکمه دکتر مصدق در چه سالی انجام شد؟
الف)  28مرداد 1331

ب)  17آبان 1332

ج)  30تیر 1332

د)  16آذر 1332

در کدام کتاب از امام حسن عسکری(ع) به «سراج اهل الجنه» تعبیر شده است؟
الف) تعریف احوال ساده االنام
ج) االستنصار فی النص علی االئمه االطهار

ب) نور االبصار فی مناقب آل النبی المختار
د) مفاتیح الجنان

نخستین واقف زن در جمعیت هالل احمر چه کسی بود؟
الف) بانو امین                       ب) فاطمه سورتیچی                    ج)مرضیه حدیدچی                      د) خانم فخرالدوله

 ..................یکی از راهکارهایی است که مدیریت خشم را در دنیای پر از دغدغه و هیاهوی امروز تسهیل کرده است.

الف) کنترل خشم درونی و عبادتهای دستهجمعی                    ب) سبک زندگی اسالمی و پیروی از آموزههای دینی
ج) شیوه برقراری ارتباط سالم                                                                       د) یادگیری مهارتهای جرأتورزی

«روز جهان عاری از خشونت و افراطیگری» چه روزی است؟

الف)  17آذر

ب)  27آبان

ج)  14مهر

د)  27آذر

نویسنده کتاب «آنک آن یتیم نظرکرده» کیست؟
الف) ابراهیم حسنبیگی                        ب) رضا امیرخانی                        ج)محمدرضا سرشار                          د) مجید قیصری

کلمه وقف و مشتقاتش چند بار در قرآن ذکر شده است؟
الف)  120بار

ب)  180بار

ج)  115بار

د)  80بار

چند درصد از جمعیت کره زمین مبتال به نواقص ذهنی و جسمی هستند؟
الف) 11درصد                                     ب)  5درصد                                   ج)81درصد                                               د)  41درصد
          

