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 3رمضان  9ه.ق

1رمضان  201ه.ق

تفویض والیتعهدی به امام رضا علیهالسالم.
در روز اول ماه رمضان مأمون خلیفه عباسی
امام رضا علیهالســام را مجبور به پذیرش
والیتعهدی کــرد .امام هم به شــرط عدم
شــرکت در تصمیمگیریهای حکومت آن
را پذیرفتند.

 1رمضان  428ه.ق

درگذشت شــیخ الرئیس ابوعلی حسین بن
عبداهلل معروف به ابن ســینا .این شخصیت
شــناخته شــده در طب و فلسفه و حکمت
و نجوم و اندیشــه دینــی از افتخارات ایران
اسالمی اســت .او حدود صد کتاب و رساله
نوشت و  54یا  58سال عمر کرد .برخی نیز
آنرا  63سال دانستهاند.
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غــزوه تبــوک در ســال نهم هجــری بین
مســلمانان و رومیــان ،روی داد و بی آنکه
نبردی صورت گیرد ،به صلــح انجامید .در
بازگشــت از این غزوه ،قصــه اصحاب عقبه
واقع شــد و منافقانی کــه قصد جان پیامبر
اکرم صلیاهللعلیهو آله را کرده بودند ،رسوا
شدند .این جنگ را چون به رسوایی منافقان
انجامیــد« ،جنــگ تبوک » یــا «فضحه»
(رسوایی) یا «ذو العسره» (به خاطر سختی
رفت و آمد) نامیدند.

 3رمضان  413ه.ق

درگذشت شیخ مفید از متکلمان و محدثان
و فقهــای امامیه که ریاســت مذهب را در
قرن نهم بر عهد داشــت .وی در سال 338
ه.ق متولد شــد .او از جمله کســانی است
کــه توقیعات و نامههــای مختلفی از ناحیه
مقدس امام زمان (عج) به وی ارســال شد.
لقب «شیخ مفید» را در آغاز جوانی به خود
گرفت .وی به «ابن معلم (پســر معلم)» نیز
معروف بــود .او از اوثق و مطمئنترین افراد
در مذهب به شــمار میرود .وی از اســاتید
سیدمرتضی و ســیدرضی است .کتابهای
االرشــاد ،االختصاص ،امامت امیر مؤمنان،
کشف االسرار و  ...از آثار او است.
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 7رمضان سال  10بعثت

درگذشــت حضــرت ابوطالــب .ابوطالب،
عموی پیامبر بود و همســرش فاطمه بنت
اســد نام داشت .وی تا زمان حیات ،ریاست
بنیهاشــم را عهدهدار بود و اجازه نمیداد
قریش ،به حضرت گستاخی کنند .با رحلت
وی و رحلت حضرت خدیجه سالماهلل علیها
جسارتها علیه حضرت رو به فزونی گذاشت
و ســال مصیبتهای حضرت آغاز شد .امام
باقر علیهالسالم درباره او فرمود« :اگر ایمان
ابوطالب علیهالســام را در یک کفه ترازو و
ایمان این خلــق (آنان که ایمان ابوطالب را
رد میکردند) را در کفه دیگر بگذارند ،ایمان
ابوطالب سنگینتر است».

 14رمضان  67ه.ق

 9رمضان سال  60ه.ق

کشته شدن مختارثقفی در کوفه .مختار بن
ابو عبید ثقفی ،پس از هالکت معاویه بن ابی
ســفیان ،از جمله رهبران انقالبی کوفه بود
که از امام حسین علیهالسالم و نمایندهاش،
حضرت مسلم بن عقیل علیهالسالم حمایت
کرد و در نتیجه ،از ســوی عبیداهلل بن زیاد،
دســتگیر و زندانی شــد .در ایام قیام امام
حســین علیهالســام در زندان عبیداهلل بن
زیاد به سر میبرد تا اینکه به وساطت شوهر
خواهرش ،عبداهللبن عمــر ،در نزد یزیدبن
معاویه ،از زندان آزاد شد .پس از مرگ یزید،
جهت خونخواهی امام حسین علیهالسالم در
کوفه قیام کرد و جمع کثیری به او پیوستند
و تمام قاتالن امام حســین علیهالســام و
عناصر اصلی محاربه با امــام و اهل بیت را
دســتگیر و به مکافات اعمالشان رساند .او
پس از هجده ماه حکومت در کوفه و نواحی
آن ،در  14رمضان  67در برابر لشکر عبداهلل
بــن زبیر ،بــه فرماندهی مصعــب بن زبیر،
متحمل شکست شد و به قتل رسید.

ارسال هزاران نامه ( 12هزار) از سوی مردم
کوفه برای امام حســین علیهالسالم .در این
روز ،مــردان ،کوفه گرد آمدند و دوازده هزار
نامه خود را برای امام حســین علیهالسالم
ارســال کردنــد .آنــان تقاضا داشــتند که
حضرت به ســوی عراق بشتابد و با حکومت
یزیــد مبارزه کند .مــردان کوفه به حضرت
قول وفاداری دادنــد و گفتند که منتظرتان
هستیم ،اما در محرم همان سال در مقابل او
صفآرایی کردند.

 10رمضان (سال سوم قبل
از هجرت)

8

وفات حضرت خدیجه اولین همســر پیامبر
و مادر حضرت زهرا ســا م اهلل علیها .ایشان
در تمام مراحل ،یار و یاور پیامبر و نخستین
بانویــی بودند که به پیامبــر ایمان آوردند.
ایشان ثروتمند و سرشناس و در عین حال،
نجیب و طاهر بودند .پیامبرســال وفات وی
و حضرت ابوطالــب را (عامالحزن) نامیدند.
ایشــان در  65ســالگی وفــات یافت و در
قبرســتان ابوطالب ،منطقه حجون مکه ،به
خاک سپرده شد.
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 12رمضان  1هجری

پیمان اخوت بین مهاجران و انصار .رســول
اکرم صلــیاهلل علیه و آله برای آنکه هرگونه
اختالفــی را از میــان مســلمانان بر دارد و
همه را در راه اهداف اســام متفق سازد ،به
مهاجــران و انصار فرمــود« :در راه ایزد ،دو
نفر ،دو نفر ،با هم برادر باشید» .خود ایشان
با علی علیهالسالم دست دادند و ایشان را به
عنوان برادر خود معرفی کردند.
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 15رمضان  3ه.ق

 17رمضان  2ه.ق

میالد امام حســن مجتبی علیهالسالم .امام
حســن علیهالســام در نیمه مــاه مبارک
رمضــان ،از پــاک بانوی نــور ،فاطمه زهرا
علیهاالسالم و نخســتین مرد مسلمان ،امیر
مؤمنان علیهالسالم به دنیا آمد .ایشان ،هفت
سال با پیامبر صلیاهلل علیه و آله و سی سال
با پدر زندگی کردنــد .هیچکس مانند امام
حسن علیهالســام از جهت چهره و اخالق
و منــش و وقار به پیامبر شــبیه نبود .امام
حســن علیهالسالم چند ماه پس از خالفت،
آماده جنگ با معاویه شــد ،اما بر اثر سستی
و خیانت عده زیادی از فرماندهان و ســران
قبایل و ســربازان و اطرافیــان ،چارهای جز
قبول صلح تحمیلی ندید.

وقوع غزوه بدر .بدر نام چاهی اســت که در
اطراف آن ،نبرد میان مســلمانان و مشرکان
شعلهور شــد .پس از پایان نبرد ،کشتههای
مشــرکان در آن افکنده شدند .در این غزوه
ـ که نخستین مقابله سپاه اسالم با کفر بود
ـ مشــرکان و کفار ،از جنب ه ســاز و برگ
و اســلحه و مهمات ،بر مســلمانان برتری
داشتند و نفرات آنها ســه برابر سپاه اسالم
بود .ســردارانی چون امیــر المؤمنین علی
علیهالســام ،حمزه ابن عبدالمطلب و عبید
بــن الحارث بن عبدالمطلــب در این جنگ
حضور یافته و هفت تن از سران لشکر کفر،
مانند ابوجهل ،ولید ،شیبه عتبه را به همراه
دهها تن دیگر به هالکت رساندند .بنابر نقل
مفاتیحالجنان ،دعای جوشن کبیر در همین
ایام به امیرالمؤمنین هدیه شده است.

 15رمضان  60ه.ق

حرکت مســلم بن عقیل از مکــه به کوفه.
اعزام حضرت مســلم از ســوی امام حسین
علیهالسالم به جانب کوفه ،پس از نامههای
پیدرپی و دســته جمعی کوفیــان به امام
حسین علیهالســام و دعوت از آن حضرت
برای ایجــاد حکومت اســامی و مبارزه با
یزیــد بن معاویه بود .مردم کوفه ،گر چه در
ابتدا اســتقبال زیادی از مسلم کردند ولی با
تطمیع و تهدید حکومت عبیداهلل ،سر انجام
وی را تنها گذاشتند و او مظلومانه به دست
ابن زیاد ،شهید گردید.

 15رمضان  195ه.ق

برخی نقلها این روز را همچنین روز والدت
امام محمدتقی علیهالسالم دانستهاند.
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 20رمضان سال  8هجری

فتح مکه در سال ششــم هجری .پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و
آله با اهل مکــه ،در محل حدیبیه پیمان صلحی امضا کردند
که بر اســاس آن مقرر شــد که هر قبیله ،میتواند با هر یک
از دو گروه قریش یا مســلمانان پیمان ببندد .در نتیجه ،قبیله
خزاعه ،با حضرت رســول صلیاهلل علیه و آله ،و قبیل ه بنو بکر،
با قریش پیمان بســتند .در سال هشتم ،درگیری بین بنو بکر
و خزاعه پدید آمــد و قریش ،بنوبکر را در جنگ یاری کردند.
بــه این ترتیــب ،پیمان صلح حدیبیه از طــرف قریش نقض
شــد؛ زیرا قریش با همپیمانان مسلمانان وارد جنگ شده بود.
ابوسفیان ،سر گروه قریش که متوجه عواقب این پیمانشکنی
شــد ،شتابزده خود را به مدینه رساند تا پیمان را تجدید کند.
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19

20

21

پیامبر به پیشــنهاد وی پاســخ ندادند .او موفق نشد و به مکه
بازگشت .پیامبر هم دستور بسیج عمومی صادر کرد و در دهم
رمضان سپاه ده هزار نفری مسلمانان مدینه ،به سوی مکه ،به
طور مخفیانه حرکت کردند .لشــکر در منطق ه «مر الظهران»
فرود آمد .عباس ،عموی پیامبر ،ابو سفیان و گروهی را دید که
به جاسوســی آمدهاند ،آنها را برای امان گرفتن نزد رسول خدا
صلیاهلل علیه و آله برد .ابو سفیان از روی ناچاری ،مسلمان شد
و پیامبر شــرایطی را برای در امان ماندن قریش مطرح کرد و
ابوسفیان آن شرایط را به مردم ابالغ کرد .در بیستم ماه رمضان،
سپاه اسالم وارد مکه شد و کعبه و مسجدالحرام را از لوث بت
و بتپرست پاک کرد و به بالل بن رباح دستور داد بر بام کعبه
برود و با صدای بلند اذان بگوید.

 19رمضان سال  40ه.ق

ضربــت خوردن حضرت علی علیهالســام .در ســال چهلم،
گروهی از خوارج ،در مکه جمع شدند و مذاکره کردند .آنان بر
کشتههای نهروان گریستند و سه نفر ،باهم عهد کردند که در
یک شب ،امیرمؤمنان علی علیهالسالم و عمر و عاص و معاویه
را بکشند .ابن ملجم ،کشتن علی علیهالسالم را پذیرفت و وارد
کوفه شــد .به زنی از خوارج ـ که پدر و بــرادرش در نهروان
کشته شــده بودند ـ عالقهمند شد و از وی خواستگاری کرد.
قطام گفت« :مهر من ،ســه هزار درهم و غالم و کنیز و کشتن
علــی بن ابیطالب اســت .».او ،وردان بن مجالد را نیز به یاری
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ابنملجم فرستاد و خود ،شب نوزدهم در مسجد خیمه زده و
مشغول اعتکاف شد .آن سه ملعون ،به عزم قتل حضرت علی
علیهالسالم به مسجد آمدند .قطام ،بافتهای از ابریشم به سینه
هر یک بست و شمشیرهای به زهر آب داده شده را به آنها داد.
هنگام صبح که صدای علی به «یا ایها الناس! الصاله!» بلند شد،
ابن ملجم و یارانش شمشیر کشیدند ،بر حضرت حمله کردند و
گفتند« :الحکم هلل ال لک یا علی!»  .شمشیر شبیب ،خطا کرد،
ولی شمشــیر ابنملجم بر سر حضرت خورد و شکافت و خون
جاری شد و محاسن شریفشــان را که پس از رحلت پیغمبر
خضاب نشده بود ،به خون خضاب کرد.
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 21رمضان  40ه.ق

شــهادت امیرمؤمنان امام علی بن ابیطالب
علیهالسالم .ایشان در ســی عامالفیل (23
سال قبل از هجرت) از مادری به نام فاطمه
بنت اســد در داخل کعبــه ،دیده به جهان
گشودند .پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله که
از هشت سالگی در کفالت و حمایت حضرت
ابیطالب علیهالسالم و همسرش فاطمه بنت
اسد علیهاالســام بود ،از نخستین روزهای
زندگی حضرت علی علیهالسالم با او مانوس
بــود و او را چون فرزندی گرامی ،در آغوش
محبت خــود پروراند .پــس از آنکه پیامبر
اکــرم صلیاهلل علیه و آله با حضرت خدیجه
علیهاالسالم ازدواج کرد و زندگی جداگانهای
تشکیل داد ،از عمویش ابیطالب درخواست
کرد تا اجازه دهــد ،علی را به خانه خویش
بــرد و تحت کفالت و پــرورش خویش قرار
دهد.
حضرت علی علیهالسالم از آن پس ،همیشه،
با پیامبر صلیاهلل علیه و آله بود .ســرانجام،
آن حضــرت ،پس از نزدیک به پنج ســال
خالفت ،در ســن  63ســالگی ،به دســت
شــقیترین فرد امت ،یعنــی عبدالرحمان
بنملجم مرادی ،در مســجد کوفه ،مضروب
و دو روز بعد به شهادت رسید.

آخرین جمعه ماه رمضان

روز جهانــی قدس .قدس ،نخســتین قبله
و حــرم دوم مســلمانان جهان اســت که
ســرزمین اصلی میلیونها آواره مســلمان
فلسطینی است .سرزمین فلسطین ،از جمله
بیتالمقــدس ،از ســال  1948میالدی به
اشغال صهیونیســتها در آمد و به تدریج،
ســاکنان اصلی ،از آن جا رانده شــده و به
صــورت آواره ،در کشــورهای عربی مقیم
شــدند و به جــای آنان صهیونیســتهای
غاصب از سراســر دنیا جمع شــده ،در آن
صاحب خانه شــدند .حضرت امام خمینی،
رضواناهلل علیــه ،پس از پیــروزی انقالب
اسالمی ،با تعیین آخرین جمعه ماه مبارک
رمضان ،به عنوان روز قدس توجه مسلمانان
جهان را به پشــتیبانی مستمر از مسلمانان
فلسطین و آزادسازی اراضی اشغالی معطوف
کرد.

وقوع جنــگ نهروان .منافقانــی که تحمل
حکومت عدل اسالمی امام علی علیهالسالم
را نداشــتند و از ابراز و اعالن ناخشــنودی
خویش نســبت به علی علیهالسالم بیمناک
بودند ،بــا آن حضرت در جنگهای جمل و
صفین شرکت کردند ،لکن پس از خدعههای
معاویه و عمر و عاص در به نیزه کردن قرآن
در گرماگــرم جنگ صفین ،فرصت مخالفت
پیدا کرده و با دست کشیدن از جنگ ،امام
علی علیهالسالم را نیز مجبور به ترک جنگ
و پذیرفتــن حکمیت کردند .این گروه ـ که
در تاریخ اســام به نــام «مارقین » معروف
شدند ـ پس از جنگ صفین ،دائما ،به دنبال
بهانه و فتنهجویــی بودند تا اینکه در مقابل
امیرمؤمنان ایســتادند و با  12هزار نیروی
جنــگ ،صفآرایی کردند .بــا نصیحت علی
علیهالســام ،دو ســوم آن جمع ،از جنگ
منصرف شــدند ،ولی اصرار یک سوم دیگر،
جنگ را شعلهور ساخت .در این جنگ ،تنها،
 9نفــر از مارقین جان ســالم به در بردند و
بقیه هالک شدند.
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کلمه نخست
مهروماهبرآمد!
ستایش بی پایان خدای پدیدآورنده مهروماه را .و سپاس بی کران پروردگاری را که
زندگی ،تالش ،و آسایش را در پرتو مهروماه استوار ساخت .حوزه نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر ،بارورساختن و گسترش دادن اندیشه دینی و فرهنگی در این
جمعیت نیک نهاد و مردم بنیاد را از نخستین وظایف خود می داند که به حکم رهبر
فرزانه انقالب اسالمی به عهده وی نهاده شده است.
مجله «مهروماه» که آغازین شماره آن را پیش روی دارید ،برآمده از این وظیفه گران و
بزرگ در برابر اعضای وابسته به جمعیت هالل احمر است .به نیکی می دانیم پدیدآوردن
یک مجله که در عین درستی و استواری مطالب با مخاطبان آن سازوار و متناسب باشد،
کاری است بس دشوار؛ و با این آگاهی و با توکل و امید به خداوند متعال در این راه گام
نهاده ایم .پدیدآورندگان «مهروماه» در زمینه سطح مجله رویه گستره میانی را در پیش
رو دارند .بدین سخن که مطالب «مهروماه» نه در اندازه یک مجله خبری و یا سرگرم
کننده ویژه اوقات فراغت ،و نه در سطح یک مجله علمی -پژوهشی است.
برپایه این رویه ،پدیدآورندگان «مهروماه» با نگاه درست به مخاطبان و در راستای ارتقای
اندیشه و فرهنگ آنان ،و تفسیر و انطباق اصول و اهداف جمعیت هالل احمر با آموزه
های اسالم ،همواره کوشش می کنند مجله ای را عرضه دارند بهره گرفته از خداوندگاران
عرصه قلم و سودجسته از دانش دانشوران و اندیشمندان و نیز استفاده نمودن از روشهای
علمی ،همراه با هنر و صنعت چپ ،تا بتوانند با انتظار مخاطبان گرامی پاسخ بایسته و
شایسته ای دهند.
«مهروماه» برای فروغ هرچه بیشتر ،چشم امید به همکاری همدالنه و مهرورزانه
خوانندگان گرامی دوخته است .اعضای کاردان و تالشگر جمعیت هالل احمر ،نیروهای
بانشاط و پرتوان سازمان جوانان و داوطلبان خیراندیش و نیک سرشت ،همگی می
توانند در بالندگی و پرمایگی این مجله سهیم باشند .هم چنین فرهیختگان و اندیشه
ورزان را با کمال فروتنی فرامی خوانیم که با مقاالت و آثار ارزشمند خود بر محتوای
اندیشگی «مهروماه» بیفزایند .مخاطبان اندیشمند می توانند با فرستادن یادداشت ها،
گزارش ها ،گزیده های شعر و نثر ادبی و آن چه در خور بخشهای متنوع مجله است،
ما را یاری دهند.
البته افق همکاری و تعامل همدالنه و همزبانه اعضای محترم جمعیت هالل احمر فراتر
از این است .دست اندرکاران «مهروماه» برای بالنده تر شدن مجله نیازمند پیشنهادهای
سازنده ،انتقادهای مهرورزانه و اظهارنظرهای کارشناسانه مخاطبان گرامی هستند .از
سوی دیگر خوانندگان محترم با شرکت در مسابقات معرفتی و پاسخگویی به پرسشنامه
های مطالعاتی ،بازخوردی از میزان استقبال خود از مجله و شاخص تأثیرگذاری آن
فراهم می آورند.
در پایان شایسته است که با گرامیداشت یاد و خاطره انسان وارسته و عالم تالشگر مرحوم
آیت اهلل غیوری ،به کوششها و فعالیتهای دست اندرکاران نشریه تعالی هالل ارج نهیم
و برای آنان از خدای بزرگ توفیق روزافزون در خدمتگزاری مسئلت نماییم .سرانجام
سخن ،با تبریک فرارسیدن هالل فرخنده رمضان ،درخشندگی هماره «مهروماه» را از
ایزد منان خواستاریم.

بخش اول

اندیشه
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اندیشه

خانواده

هنر

هالل

ادبیات

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

رســول خدا! در این ماه برترین اعمال چیست؟ فرمود :ای اباالحسن! در این ماه
برترین اعمال دوری جستن از گناهان خداست».
این ســخنرانی (خطبه) پیامبر اکرم(ص) درباره ماه رمضان دارای مضامین و
نکتهها بسیار عالی و پراهمیتی است که شرح و گفتگوی بایسته درباره تمام آن،
در این مقاله نمیگنجد .از این رو ترجمه چند بخش آن آورده شد و در تبیین
آنها سه نکته را تقدیم می دارم:

ماه رمضان
قطعهای از بهشت
در زمین
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسين معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

درباره شرافت ،عظمت و اهمیت ماه مبارک رمضان در قرآن و نیز در سخنان
پیامبر اعظم(ص) و امامان بزرگوار(ع) به فراوانی سخن رفته است .در این مقاله
چند بخش از خطبة پیامبر اکرم(ص) که درباره ماه مبارک رمضان ایراد شده آورده
میشود و با بیان نکتههایی چند اشاراتی به آن خواهیم داشت.
سیدبن طاووس در کتاب شریف اقبال ،خطبهای را از پیامبر اعظم(ص) نقل
کرده که بسیار مشهور است .وی این خطبه را از امام علی بنموسی الرضا(ع) که
ایشــان از پدرانش که آنان از امیرمؤمنان علی ابن ابیطالب(ع) نقل میکنند که
پیامبر درباره ماه مبارک رمضان سخنانی ایراد کرد و فرمود:
«ای مردمان! ماه خدا همراه با برکت و رحمت وآمرزش به شما روی آورده است.
ماهی که در نزد خدا از برترین ماهها و روزهایش از برترین روزها و شبهایش از
برترین شبها و ساعتهای آن از برترین ساعتهاست .در این ماه به مهمانی خدا
دعوت شدهاید در این ماه از گرامیداشتگان خدا میباشید .در این ماه دَم برآوردن
شما تسبیح خدا و خواب شما عبادت خدا بهشمار میرود و اعمال شما پذیرفته
شده است .و دعا و نیایش شما مستجاب خواهد شد».
«ای مردمان! همانا در این ماه درهای بهشت به روی شما گشوده شده است؛
از پروردگارتان بخواهید که بر روی شما بسته نشود .و درهای جهنم به روی شما
بسته شده است؛ از پروردگارتان بخواهید که بر روی شما نگشاید .شیطانها در
این ماه به زنجیر کشیده شدهاند ،از پروردگارتان بخواهید که بر شما مسلط نشوند»
«امیرمؤمنان میگوید :ســخن پیامبرکه به اينجا رسید برخاستم و گفتم :ای
12

مهروماه

ماهنامه تحلیلی

شماره 1

زمانها و مکانهای خاص
 -1از نظر فالســفه ،زمان یک واقعیت عینی اســت؛ که ظرف برای حرکت
و صيرورت موجودات اســت .از این رو ،زمان همچون مکان و دیگر مخلوقات،
مخلوق خداوند است.
 -2بر پایة آموزههای قرآن ،همة مخلوقات از آنِ خداوند و متعلق به او هستند.
در قرآن آمده« :هر آنچه در آسمان و زمین است از آنِ اوست» (حج)1(.)64/
 -3تنها انسان نیست که دارای ظاهر و باطن است ،بلکه همه موجودات دارای
حقیقت ظاهر و باطن هستند.
 -4همانگونه که همه موجودات از نظر ظاهر با هم تفاوت دارند و برخی دارای
برتریهایی می باشند ،همچنین از نظر باطن و معنا ،دارای تفاوتها و برتریهایی
نیز میباشند .نمونه آشکار این حقیقت ،انسان است که بر دیگر موجودات این جهان
فضیلت و برتری دارد :خداوند میفرماید« :و به راستی ما فرزندان آدم را ارجمند
داشتهایم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدهایم نیک برتری دادیم» (اسراء)70/
( )2و نه تنها انسان بر دیگر موجودات برتری دارد که برخی از انسانها بر بعضی
دیگــر فضیلت و برتری دارند ،قرآن میفرماید« :بنگر چگونه برخی را بر برخی
دیگر برتری دادیم» (اسراء)3(.)21 /
همچنین درزمین موجودات غیر انسانی هستند که بر دیگر مانندهای خود
برتری دارند و نيز زمین و یا به تعبیری مکانهایی وجود دارد که خداوند آنها را
بر دیگر سرزمینها برتری بخشیده است.
خداوند ســرزمین بیتاهلل الحرام را برکت داده و آن بر دیگر زمینها برتری
بخشیده است و می فرماید« :بی گمان نخستین خانهای که برای (عبادت) مردم
بنا نهاده شــد همان است که در مکه است و خجسته است»( .آل عمران.)96/
( )4یا درباره مسجد االقصی میفرماید« :مسجد االقصی که پیرامون آن خجسته
گردانیدهایم»( .اسراء)5(.)1/
همچنین زمانها نیز این چنین میباشند .برخی از زمانها بر بعضی دیگر ترجیح
و برتری دارند؛ قرآن میفرماید« :ما آن را در شــبی خجسته فروفرستادهایم».
(دخان)6( .)3 /
معلوم میشود این شب نزول قرآن (که زمانی از زمانهاست) بر دیگر شبها
برتری دارد؛ و آشکارتر از همه درباره شب قدر میفرماید« :شب قدر از هزار ماه
بهتر است»( .قدر .)7( )2/با بیان این نکته به این نتیجه میرسیم که:
ماه رمضان زمانی از زمانهاست که دارای واقعیت عینی میباشد؛ و مخلوقی از
مخلوقات خداست و همانند دیگر مخلوقات ،از آنِ خدا و متعلق به اوست .همچنین
دارای ظاهر و باطنی است .قرآن به ما میآموزد که ماه رمضان بر دیگر ماهها برتری
دارد به فضیلتی که هرگز قابل تصور نیست .چه آنچه که اگر سه آیهای که آورده
شد در کنار قرار دهیم میفهمیم که قرآن در شب مبارک و در شب قدر که برتر
از هزار ماه میباشد در ماه رمضان نازل شده است.
پیامبراکرم(ص)بزرگآموزگارحکمتهاستوحقایقپنهانرابهانسانهامیآموزد
یدارد
تا آنان را هدایت کند و به کمال برسند .از اين رو پرده از یکی از حقایق پنهان برم 
وآن را بر انسان آشکار میسازد ؛ و آن ،حقیقت پنهان باطن ماه مبارک رمضان است.
ماه رمضان همچون دیگر زمانها و ماهها مخلوق خدا و متعلق به خداست ،پس
چرا پیامبر آن را «شهر اهلل» ماه خدا نامیده است؟
پیامبر اکرم(ص) با این بیان به انسانها میآموزد که حقیقت باطنیه ماه رمضان،
آن چنان از عظمت و شــرافت و فضیلتی برخوردار اســت که در میان ماههای
دوازدهگانه از همه آنها برتر است ،روزهای آن از همه روزها و شبهایش از همه
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شبها و ساعاتش از همه ساعتها برتر است.
پیامبر اکرم (ص) به انســانها میآموزد ،که اگر همة زمانها ظرف حرکت و
صیرورت است؛ ولی زمان ماه رمضان از همه زمانها برای حرکت و سیر الیاهلل و
صیرورت و خداگونه شدن مناسبتر و برتر میباشد .پیامبر اکرم (ص) میفرماید:
ای انسانها ،خداوند با اینکه همواره شما را گرامی وخجسته داشته و رحمت
خویش را بر شما فروفرستاده وآمرزش خویش را نصیب شما ساخته است ؛ ولی
در ماه رمضان به شما کرامت ویژه بخشیده و رحمت ویژه و آمرزش ویژه نصیب
شما ساخته وآن این که ماه را برای شما مبارک کرده است.
پیامبر اعظم (ص) به انسانها هشدار میدهد که با بیداری و هوشیاری جان و
غفلت نورزیدن  ،فرصت گرانقدر ماه رمضان را از دست ندهند.
میهمانی خدا
خداوند متعال ،در این جهان ســفره ای به پهناوری زمین گســترانیده  ،و از
نعمتهای بیاندازه و بیپایان مادی و معنوی خود ،در آن نهاده وهمچون میزبانی
کریم و مهربان ،انسانها را بر خوان نعمتهایی که به شمار نمیآیند ،فراخوانده،
و با لطف و مرحمت فرموده است« :اوست که همه آنچه در زمین است برای شما
آفرید»( .بقره« )8( )29/و از هر چه خواستید به شما داده شد و اگر نعمت خدا
را بر شمارید نمیتوانید شماره کنيد»( .ابراهیم)9(.)34/
آری! میتوان گفت که همه انسانها در این جهان از هنگام انعقاد نطفه تا نفس
آخر مهمان خدا هستند ،ولی پیامبر اکرم (ص) در این خطبه میفرماید« :شهر
دعیتم فیه الی ضیافة الله» ماه رمضان ماهی است که به مهمانی خدا دعوت شده
اید  .سوال آن که اگر انسان همواره بر سر سفره بی منت و کریمانه خدا مهمان
است و بهره می برد ؛ پس چگونه است که پیامبر (ص) میفرماید« :مردمان! شما
در ماه رمضان به مهمانی خدا فرا خوانده شدهاید»؟
به نظر میرسد که پیامبر اکرم (ص) با بیان این حقیقت میخواهد انسانها را
آماده حضور در پيشگاه خدا و شرفيابی رفتن به مهمانی ويژه خدا کند ،به آنان
یادآوری میکندکه برای رفتن به این مهمانی ویژه ،باید دلها و قلبهای خود را
با استغفار و توبه حقیقی پاک کنند و با روزه داشتن حقیقی قلب خود را مصفا
سازند؛ هر چه بیشتر و بهتر میزبان خود را که خداوند جل و عالست ،بشناسند.
به انسانها میآموزد که در این مهمانی ویژه ،پذیرایی هم ویژه است ،هر که به
این مهمانی بار یافت ،از اهل کرامت خدا میشود ،نفس کشیدن او تسبیح بشمار
میآید و خوابیدن او عبادت و بندگی محســوب میشود ،کارهایش مورد قبول
واقع خواهد شد .نیایش و دعای او مستجاب میشود.
پیامبــر اکرم (ص) به ما میآموزد که اگر در مهمانیهای عادی به خوردن و
آشامیدن دعوت میشوید در این مهمانی ویژه به روزه داری دعوت شدهاید« .پس
هرکه از شما اين ماه (رمضان) را دريافت بايد آن را روزه بگيرد»( .بقره )10( .)185/
از سويی اگر خوردن و آشامیدن نتایج و ثمرات و لذتی دارد ،بیشک روزهداری
نیز ثمرات و لذتهای وصف ناشــدنی را در بردارد .ثمره روزه داری حقیقی آن
است که چشم دل روزهدار بر جالل و عظمت خداوند گشوده میشود و خداوند
در تاریکی شب و روشنایی روز با او مناجات میکند و کالم خدا را در مییابد و
اسراری دريافت خواهد کردکه بر دیگر خلق خدا پوشیده است.
اکنون میتوانیم سّ ر این حقیقت را در یابیم که چرا در این مهمانی ویژه پذیرایی
آن نیز ویژه خواهد بود!
بهشت زمینیان
میخواهم از کالم رســول خدا (ص) که فرموده است« :شهر دعتیم فیه الی
ضیافة اهلل = ماهی که در آن به مهمانی خدا فراخوانده شده ايد» ،استفاده دیگری
کنم و بگویم که پیامبر اکرم (ص) که حقایق عالم بر او مکشوف و مشهود بوده
است .فضای بهشت را در باطن ماه مبارک مشاهده میکرده و قطعهای از فضای
بهشت را دراين ماه ،در زمين میديده و با این سخن آن را به انسانها نمایانده
است و این حکمت الهی را به آنها آموخته است.

در قرآن کریم آیاتی که درباره بهشت و چگونگی زندگی انسانها درآن آمده
فراوان است .ولی تنها به دو آیه اشارهنم و از آنها استحسان مینمایم:
 -1خداونــد جل وعال میفرمایــد« :اما آنان که ایمــان آوردهاند و کارهای
شایسته کردهاند برای آنچه انجام میدادند به پذیرایی آنان را بوستانسراهاست».
(سجده)11(.)19/
 -2و نیز فرموده اســت« :و در آنجا (بهشــت) هر چه دلتان بخواهد هست و
هر چه درخواســت کنید دارید ،به مهمانداری از سوی آمرزندهای بخشانیده».
(فصلت)12( .)32/
برداشت استحسانی من این است :آنگاه که مهمان بر میزبان وارد می شود به
نخستين چیزی که به وسیله آن پذیرایی میشود به زبان عربی (نُزُل) میگویند
از اين رو اگر چه در قرآن به صراحت نیامده که مؤمنان در بهشت مهمان خدا
هستند ،ولی از آنجا که در این دو آیه کلمه (نُزُل) آمده ،میتوان استحسان کرد
که مؤمنان در بهشت مهمان خدا هستند و خداوند با نعمتهای مادی و معنوی
فراوانی که در بهشت وجود دارد از آنها پذیرایی میکند .حال اگر بهشت جايگاه
مهمانی خداست؛ پيامبر اعظم (ص) پرده از باطن ماه مبارک رمضان بر میدارد
و میفرماید؛ ماه رمضان قطعهای از فضای بهشتی در روی زمین است.
از سویی در قرآن میخوانیم که بهشت مکان سالمت و امنیت است؛ در قرآن
بهشــت به (دار السالم = ســرای صلح و سالمت) توصیف شده« :سرای آرامش
(بهشــت) نزد پرودگارشان از آن آنهاست»( .انعام )13( .)127/و نیز میخوانیم:
«اما پرهیزگاران در بوستانها و (کنار) چشمه سارانند در آن با سالمتی و ایمنی
درآیید»( .حجرات)14( .)46-45/
همچنین در بهشت مومنان از رنج ،درد ،اذیت ،آزار شیطانها و وسوسه آنها و
عذاب جهنم در امان هستند و در پرتو رضوان الهی به سالمت تا ابد زندگی میکنند.
همچنین مؤمنان نیز در این جهان هر ســال در فضای بهشــتی ماه مبارک
رمضان از در دور رنج روحی و نیز شــر شیطانها در امان هستند و به سالمت
میتوانند خدا را بندگی کنند.
پیامبر در بیان خود به روشنی به ما میآموزد که مومنان حقیقی و روزهداران
واقعی در ماه مبارک رمضان در این جهان ،رائحة بهشتی را استشمام میکنند و
از فضای ملکوتی آن ،که قطعهای از بهشت الهی است بهرهمند میشوند.
ار خداوند متعال میخواهیم که توفیق عبادت و بندگی و روزهداری واقعی و
تالوت قرآن مجید و دعا و نیایش خالصانه و صادقانه را به ما عنایت فرماید و ما
را از فیوضات این ماه محروم نفرماید.

پينوشت
 .1له ما فی السماوات و ما فی االرض
 .2ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیال
 .3انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض
 .4ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا
 .5المسجد االقصی الذی بارکنا حوله
 .6انا انزلناه فی لیله مبارکه
 .7لیله القدر خیر من الف شهر
 .8هو الذی خلق لکم ما فی االرض جمیعا
 .9وآتاکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت اهلل ال تحصوها
 .10فمن شهد منکم الشهر فلیصمه
 .11اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوی نزال بما کانوا یعلمون
 .12ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون ،نزال من غفور رحیم
 .13لهم دار السالم عند ربهم
 .14ان المتقین فی جنات وعیون ،ادخلوها بسالم آمنین
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اندیشه

خانواده

هالل

هنر

ادبیات

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

علی
()d
همراه همیشگی پیامبر
()G

محمدحسنرجبی(دوانی)
پژوهشگر تاریخ اسالم

امــام علی( )بنا بر نقل مشــهور میان شــیعه و اهل
ســنت ،در روز سیزدهم رجب سال سیام عامالفیل (برابر
با ســال  599یا  600میالدی) در خانه کعبه به دنیا آمد
که نه پیــش از آن و نه پس از آن ،نوزادی در آنجا متولد
نشــد .فاطمه بنت اسد ســه روز در خانه کعبه به سر برد.
روز چهارم کسانی پیرامون کعبه گرد آمده بودند که دیوار
کعبه از همانجا که همســر ابوطالب داخل شده بود ،بار
دیگر شــکاف برداشت و فاطمه در حالی که نوزاد خود را
در آغوش داشت از درون خانه خدا بیرون آمد و خطاب به
حاضــران گفت :ای مردم! خداوند مرا به خاطر نوزاد پاک
سرشــتم بر زنان دیگر برتــری داد ،زیرا هیچ زنی تاکنون
اجازه نداشــته است که در خانه خدا وضع حمل کند ولی
خداوند خانهاش را در اختیار من گذاشــت تا فرزند خود
را در آن جایگاه مقدس به دنیا آورم .ســپس به خانه آمد.
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پیامبر( )dدر خانه ابوطالب بود و از ماجرا باخبر شد .نوزاد
تا آن لحظه چشــم باز نکرده بود و نخستینبار که چشم
گشود ،لحظهای بود که پیامبر تبریکگویان به همسر عموی
خویش ،نوزاد را در آغوش گرفت .بدین سان نخستین نگاه
نوزاد به روی پیامبر( )dافتاد .آن حضرت ،صورت نوزاد را
بوسید و به عمو و همسرش مژده داد که این نوزاد ،آیندهای
بس درخشان دارد.
امیرمؤمنــان( )در خطبــه قاصعــه ،عالقه و محبت
پیامبر( )dرا نسبت به خود از همان زمان کودکی خطاب
بــه مردم چنین بیان میکنــد :در حالی که کودک بودم
[پیامبر] مرا در آغوش خود میگرفت و در بستر مخصوص
خود میخواباند ،بدنش را به بدن من میچســباند و بوی
پاکیزه او را استشمام میکردم و گاهی غذایی را لقمه لقمه
در دهانم میگذاشــت ».در دوران کودکی علی( )و در
پی قحطی که قریش را به رنج انداخت ،زندگی بر ابوطالب
سخت شد و از این رو ،پیامبر( )dبرای سبک کردن مخارج
ابوطالب ،علی( )را به خانه خویش برد و از آن پس نزد
ایشان و حضرت خدیجه پرورش یافت.

علــی( )نخســتین فردی بود که در  10ســالگی به
پیامبر( )dایمان آورد و همراه ایشان نماز گزارد .ازجمله
فضایل علی( )آن است که آن حضرت در میان مهاجران
نخستین و در میان جنگجویان بدر که سمت فضیلت و
برتری بر اصحاب رســول خدا( )dدارند تنها کسی است
که هرگز بتپرســتی نکرده است و از آن هنگام که خود
را شــناخته ،خدای واحد را پرستیده و با رسول خدا()d
نماز گزارده است.
علی( )سیزده ساله بود که خداوند به پیامبر( )dفرمان
داد تا خویشان نزدیک خود را از نافرمانی خداوند بیم دهد
و دعوت خود را آشکار سازد؛ از این رو مردان بنیهاشم را
که بالغ بر چهل تن میشدند به منزلش دعوت کرد و پس
از صرف غذا ســه بار برخاســت و دعوت خویش را آشکار
ساخت و فرمود :خداوند مرا به پیامبری برانگیخته و هر کس
از شما زودتر برخیزد و مرا تصدیق کند ،جانشین بالفصل
من خواهد بود ».در هر ســه بار ،غیر از علی( )کســی
برنخاســت .آنگاه رسول خدا( )dفرمود« :این علی ،برادر،
وصی و جانشــین من در میان شماست .پس فرمان او را
بشنوید و اطاعت کنید ».حاضران برخاستند و در حالی که
میخندیدند به ابوطالب گفتند :محمد به تو دستور میدهد
از پسرت پیروی کنی و مطیع او باشی .این روز و آن واقعه
در تاریخ اسالم یوم االنذار(روز بیم دادن) مشهور است.
علی( )از همان آغاز ،یار وفادار و راســخ پیامبر()d
بود هم او بود که ابوذر را که به مکه وارد شــد به خدمت
پیامبر( )dآورد و ابوذر مسلمان شد .در سال هفتم بعثت،
چون سران مشرکین مکه در مبارزه و دشمنی خود نسبت
به آن حضرت درمانده شده بودند ،در مجلس مشاوره خود،
دارالندوه اجتماع کردند و قراردادی نوشتند و مُهر کردند
که براساس آن با پیامبر و مسلمانان همکاری نکنند ،با آنها
سخن نگویند ،دا دوستد نکنند ،از آنها زن نگیرند و به آنها
زن ندهند ،مگر آنکه ابوطالب ،پیامبر ( )dرا به آنها تسلیم
کند تا او را به قتل برسانند ،چون خبر به ابوطالب رسید،
پیامبر( )dو بنیهاشم را که چهل مرد بودند ،همراه زنان
و فرزندانشان به درهای در کنار مکه برد تا از گزند مشرکان
در امان باشند .این دره به اعتبار آنکه ابوطالب بانی اسکان
بنیهاشم در آن بود به شعب ابوطالب شهرت یافت .پیامبر
اکرم( )dو همراهان ،سه سال در شعب ماندند و آن مدت
را با کمال سختی گذراندند ،به طوری که غیر از مراسم حج
و ایام عمره نمیتوانستند از آنجا خارج شوند .کفار قریش
هم کامال آنها را محاصره کرده بودند و میخواستند که بر
اثر آن ،پیامبر( )dاز پا درآید یا دست از تبلیغ دین خود
بردارد .در مدت ســه سالی که بنیهاشم در شعب بودند،
ابوطالب اواخر شــب میآمد و پیامبــر را به جای دیگری
میبرد و علی را به جای او میخوابانید تا اگر از سوی کفار
قریش خطری متوجه جان پیامبر شود ،آن حضرت سالم
بمانــد .در آن مدت ،علی( )با تمام وجود به اســتقبال
خطر میرفت و برای حفظ جان پیامبر اکرم( )dفداکاری
میکرد .علی( )در آن زمان هفده تا بیست ساله بود.
در سال دهم بعثت و پس از خروج سرافرازانه پیامبر()d
و بنیهاشم از شعب ابوطالب ،به فاصله کوتاهی همسر آن
حضرت خدیجه(س) و ابوطالب درگذشتند .پیامبر اکرم()d

با این دو مصیبت ،دو پشتیبان بزرگ خود را از دست داد
و سران مشرک قریش جرأت یافتند که بر ایشان بتازند و
حتی نقشه قتل آن حضرت را بکشند .از این رو پیامبر()d
برای گسترش دعوت خود و یافتن پایگاهی جدید ،همراه
علی( )مکه را به سمت طائف ترک کرد و مدت  10روز
تا یک ماه در آنجا به تبلیغ پرداخت ،ولی نه تنها کســی
ایمان نیاورد بلکه آن حضرت را از شهر راندند و جوانان و
سفیهان را تحریک کردند که پیامبر( )dرا سنگباران کنند.
در آن هنگام ،علی( )به دفاع از حضرت برمیخاست و تا
آنجا که میتوانست جلوی آنان را میگرفت ،تا جایی که بر
اثر اصابت سنگ به سرش مجروح شد.
در موسم حج سال سیزدهم بعثت ،گروهی از اهالی یثرب
که هفتاد و پنج نفر آنان مســلمان بودند به مکه آمدند و
پنهانی با پیامبر اکرم( )dدیدار و بیعت کردند و از ایشان
بــرای هجرت به مدینه دعوت کردند ،چون کفار قریش از
حضور و اجتماع آنها نزد پیامبر( )dآگاه شدند ،سالح به
دســت گرفتند و به محل اجتماع آنها هجوم بردند .در آن
هنگام علی( )که بیســت و دو ساله بود همراه با حمزه
عمویش ،دســت به شمشیر بردند و خود را آماده ساختند
تا اگر کفار حمله کننــد به رویارویی برخیزند .همین امر
موجب شد تا اهالی مدینه فرصت یافته و پراکنده شدند.
ســران قریش که از قصد پیامبر( )dبرای خروج از مکه
اطمینان یافتند تصمیم گرفتند که کار حضرت را یکسره
کنند؛ از این رو پس از مشاوره بر قتل ایشان توافق کردند.
قرار شد از هر تیره قریش یک تن برای اجرای توطئه حاضر
شود .رسول خدا( )dاز طریق وحی از قصد شوم آنان آگاه
و مأمور شد که همان شب مکه را ترک گوید .علی( )آن
شد داوطلب شد که در بستر پیامبر( )dبخوابد و از اینکه
جان پیامبر( )dرا بدان وسیله نجات میداد ،سجده شکر
به جای آورد و صورت بر خاک نهاد .این نخستینبار بود که
مسلمانی ،سجده شکر به جای میآورد .پیامبر اکرم( )dاز
خانه خارج شد و از حلقه محاصره مشرکان قریش گذشت.
در میان راه ابوبکــر پیامبر( )dرا دید و از قصدش باخبر
و با ایشــان همراه شــد و هر دو به غار ثور پناه بردند .آن
شب علی( )در جای پیامبر آرمید و ردای ایشان بر سر
کشــید .کفار قریش از سر شب تا نزدیکی صبح به سوی
بســتر آن حضرت سنگ پرتاب کردند .علی( )سر را در
ردا فرو کرده بود تا سنگها بر سرش نخورد و مشرکان در
توجویش
نیابند که پیامبر( )dدر آنجا نیســت تا به جس 
بپردازند و بر او دســت یابند .صبحگاه ،مشرکان به بستر
پیامبر( )dحملهور شدند و علی( )که تا آن لحظه سر
را پوشانده بود برخاست و به آنان هجوم برد .مشرکان که
چنین دیدند ،مأیوس و سرخورده بازگشتند.
در احادیث معتبر شیعه و سنی آمده است که در آن شب،
جبرئیل امین این آیه شــریفه را در بزرگداشت علی()
َّاس مَن يَشْ ــرِي نَفْسَ ــ ُه
بر پیامبر( )dنازل کردَ « :ومِنَ الن ِ
ُوف ب ِال ْ ِعبَادِ :از مردم کسی هست
َالل َرؤ ٌ
الل و ّ
اب ْ ِتغَاء َمرْضَ اتِ ّ
کــه در راه رضای خدا ،جان خود را میفروشــد و خدا بر
بندگانش مهربان است ».قهرمانی و فداکاری علی( )در
آن شب که در بستر پیامبر( )خوابید و در تاریخ اسالم
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به لیلهالمبیت مشهور است ،از میان آن همه افتخاراتی که
دارد ،بزرگترین افتخار اوست.
در مــدت ســه روزی که پیامبر اکــرم(ص) در غار ثور
پنهان بــود ،علی( )به آنجا میرفــت و برای آنان غذا
میبرد .در همان هنــگام آن حضرت به علی( )فرمان
داد تا امانتهای مــردم را که نزد وی بود بازگرداند و نیز
بدهیهای او را پرداخت کند و با مادرش فاطمه بنت اسد،
فاطمــه زهرا(س) و فاطمه دختر زبیر ابن عبدالمطلب که
به فواطم مشــهورند و تنی چند از مردان و زنان ضعفای
مسلمین در یثرب به وی بپیوندد.

هرچند که بخش
عمده حکومت
چهار سال و  10ماه
امیرمؤمنان(ع) به
جنگ با دشمن و
رفع فتنههای داخلی
گذشت و آن حضرت
فرصت نیافت تا
نظام مطلوب خود را
استقرار بخشد اما طی
این مدت امام(ع)
ساختار و تشکیالت
حکومتی را بازسازی
کرد و شرح وظایف
روشن و جامعی برای
آن پدید آورد و
کارگزاران شایستهای
منصوب کرد و
مساوات اجتماعی
و اقتصادی را برای
نخستینبار میان عرب
و عجم برقرار نکرد
و از این رو ایرانیانی
که در سایه حکومت
آن حضرت در کوفه
و بصره و مدینه و
 ...میزیستند ،طعم
عدالت را چشیدند.
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چون روز سوم ،پیامبر(ص) رهسپار یثرب شد ،علی()
در ابطح دستورات ایشان را به انجام رساند و همراه فواطم
و جمعی از ضعفای مسلمین که تا آن زمان نتوانسته بودند
هجرت کنند ،عازم یثرب شد و در طول راه از آنان در برابر
گزند کفار قریش ،پاســداری کرد .زنان سواره و علی()
پیاده شــبها حرکت میکردند و روزها پنهان میشدند
و ســرانجام در محلی به نام قبا به پیامبر رســیدند ،در
حالــی که پاهای علی( )ورم کرده بود و از آنها خون
میچکیــد .پیامبر(ص) که بی صبرانه منتظر وی بود تا
بــه همراه او و دیگر مهاجران وارد مدینه شــود ،وقتی
علــی( )را در آن حــال دید ،او را در آغوش گرفت و
گریست و برای بهبودش دعا کرد.
رســول خدا(ص) در قبا مســجدی بنا کرد و قبله آن را
نیز تعیین و اولین نمــاز جمعه را با اصحاب برگزار کرد و
علی( )نیز همچون فرزندی که از مادر جدا نمیشــود،
همراه پیامبر و مهاجران ،همان روز وارد یثرب شــد .پس
از ورود بــه یثرب ،پیامبر( )dبرای آنکه اختالفات موجود
میان قبایل مدینه تجدید نشــود ،نخواست که در محله و
منزل معینی فرود آید ،از این رو افســار شترش را رها کرد
و فرمود که هر جا شــتر به دلخواه خود بنشیند ،همان جا
منزل خواهد کرد .ســرانجام شتر در منزل ابوایوب انصاری
فرود آمد و تا اتمام مســجد مدینه و حجرات آن ،به مدت
هفت ماه در آنجا سکونت گزید و قطعه زمینی را که متعلق
بــه دو کودک یتیم بود به دو برابر قیمت از قیم آنها خرید
و همراه علی( )و اصحاب ،مسجدی در آن بنا کردند که
به مسجدالنبی(ص) شهرت یافت .رسول خدا فرمان داد تا
صحابهای که درهای منزلشان را به مسجد باز کرده بودند،
ببندنــد اما تنها علی( )به فرمان خدا اجازه یافت که در
منزلش به مسجد باز باشد.
پیامبــر اکرم( )dبه وضوح میدانســت که یثرب که
اینــک مدینهالنبی نام گرفته بود بزودی از ســوی دو
دسته عوامل بیرونی و درونی تهدید خواهد شد .عوامل
بیرونــی ،عبارت بود از :قریــش و نیروهای نظامی آن و
ایجاد تحریک در میــان قبایل بیابانی متمایل به غارت
و عوامل درونی نیز عبارت بود از :بروز شــکاف ،اختالف
و منازعه میان مســلمانان ،مشرکان و یهودیان مدینه و
همپیمانی احتمالی آنان با مشــرکان مکه و دستهبندی
قومــی و طایفهای میان مهاجران و انصار و گســترش
و ســمتگیری این دســتهبندیها به ســوی اقدامات
خشونتبار علیه همدیگر.
از این رو چند ماه پس از هجرت به مدینه رسول خدا()d
ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

به منظور از میان برداشــتن احســاس فاصله قومی میان
مهاجران و انصار پیمان برادری (مؤاخات) برقرار کرد و آنرا
به جای تعصبات و همبستگیهای قومی و قبیلهای قرار داد،
بدیــن معنی که هر دو نفر از صحابه مهاجر و انصار ،خود
را بــرادر یکدیگر بدانند و حقوق برادری را در بین خویش
رعایت کنند و خود با علی( )پیمان برادری بســت و او
را برادر خود در دنیا و آخرت دانســت و این آیه را تالوت
فرمود :إ ِخْ وَان ًا َعلَى سُ ــ ُر ٍر ُّم َتقَابِل ِينَ  :برادروار [در بهشت] بر
روی تختها روبهروی هم نشســتهاند ».برادری علی()
با رسول خدا( )dاز مهمترین فضایل و مناقب آن حضرت
به شمار میرود.
هرچنــد که بخش عمــده حکومت چهار ســال و  10ماه
امیرمؤمنان()بهجنگبادشمنورفعفتنههایداخلیگذشت
وآنحضرتفرصتنیافتتانظاممطلوبخودرااستقراربخشداما
طی این مدت امام( )ساختار و تشکیالت حکومتی را بازسازی
کرد و شرح وظایف روشن و جامعی برای آن پدید آورد و کارگزاران
شایستهای منصوب کرد و مساوات اجتماعی و اقتصادی را برای
نخستینبار میان عرب و عجم برقرار نکرد و از این رو ایرانیانی که
در ســایه حکومت آن حضرت در کوفه و بصره و مدینه و ...
میزیستند ،طعم عدالت را چشیدند.
عــاوه بــر آن فضایــل و مناقب انســانی بیشــمار
امیرمؤمنان( )سبب شد آن حضرت نزد عموم شیعیان
و گروه کثیری از پیروان سایر مذاهب و ادیان ،مظهر انسان
کامل و اسطوره همه فضایل و خصایل نیک و واالی انسانی
قلمداد شود و محبت عمیق و ناگسستنی میان مردم نجیب،
عدالتخواه و با فرهنگ ایران ،با اهل بیت( )استوار شود
که با وجود همه تبلیغات سوء ،فشارها ،آزارها و تنگناها در
طول قرون متمادی تداوم داشته و با فرهنگ ،زبان و ادب
فارسی سرشته شده است.
آن حضرت در خطبههایی که به مناسبتهای گوناگون ایراد
میکرد و نامههایی که به کارگزاران خود و دیگران مینوشت،
گنجینه بسیار ارزشــمندی از اخالق ،حکمت ،معرفت ... ،و
حکومتداری خود در همه ابعاد باقی گذارد .این ســخنان و
نامهها ـ که گذشته از معانی عمیق ،دارای آراستگی لفظی و
بیان بود و جذابیتی دلنشــین داشت ـ به تدریج از خاطرهها
به دفترها منتقل و ثبت شد ،تا اینکه در سال  400هجری،
ســید رضی شاعر ،ادیب مشهور شیعه عرب بنا به ذوق ادبی
خویش ،منتخبی از خطبهها ،نامهها و کلمات قصار امام را با
عنوان نهجالبالغه تدوین کرد که از آن پس ،شرحهای گوناگونی
بر آن نوشــته شد که معروفترین آنها شرح نهجالبالغه ابن
ابیالحدید معتزلی(قرن هفتم هجری) است.
نهج البالغه در قرون گذشــته به فارسی ترجمه شد ،اما
جز اهل علم کسی با متن عربی و فارسی آن مأنوس نبود،
تا اینکه ســید علی فیض االسالم ،پس از حدود  10سال
تالش خســتگیناپذیر ،آن را در دهه بیســت قرن حاضر،
ترجمه و شرح کرد و در دسترس عموم فارسیزبانان قرار
داد .این کتاب بعد از قرآن کریم ،معروفترین و پرشمارترین
کتاب در میان ایرانیان است .در دهههای اخیر ترجمههای
گوناگونی از این کتاب شده و شرحها و تفسیرهای متعددی
بر آن نوشته شده است.

عدالت علوی در گفت وگو با استاد محمدمهدی جعفری

در حکومت علی( )Gهمه دارای
حقوق مساوی بودند
سید حسین امامی

مشهورترین صفت امام علی(ع) که در میان مردم
شهره است ،عدالت ،ازجمله مفاهیمی است که ابعاد
و بزرگی آن ،همه افراد بشــر را به تحسین واداشته
اســت .انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته
است ،به ضرورت حضور ارزشمند عدالت در زندگی،
برای تعالی خود و اجتماعش پی برده است .اینکه امام
علی (ع) چگونه توانسته عدالت را در جامعه جاری
کند یا چه کارهایی انجام داده که به این صفت شهره
توگویی با استاد
شــده است ،بهانهای شد تا در گف 
محمدمهدی جعفری ،مترجم و پژوهشگر نهجالبالغه
به بررسی آن بپردازیم.
عدالت در اندیشه امام علی( )به چه
معناست و ضرورت برقراری عدالت در جامعه
تا چه حد است؟
امیرالمؤمنین( )عدالــت را جزو نظام خلقت
می دانند .ایشان میفرمایند :همان طور که جهان
آفرینش بر عدل اســتوار است ،اجتماع هم باید به
دنبال آن بر عدل اســتوار باشــد و عدالت در همه
زمینه ها یعنی اجتماعی ،اقتصادی ،فردی و در همه
شئون زندگی انسان باید اجرا شود و در واقع ظهور
داشته باشد .البته میدانید که عدالت نسبی است
و در روزگار امیرالمؤمنین( )چون قبل از ایشان
یعنی بعد از رســول خدا( )dو قبل از اینکه ایشان
به خالفت برسند بیعدالتیهای فراوانی در جامعه
ایجاد شده بود؛ به خصوص در زمان خالفت خلیفه
ســوم ،از این جهت ایشان بسیار تأکید داشتند که
عدالت اسالمی و عدالت نبوی را به جامعه برگردانند
و عمال هم دست به این کار بزنند نه اینکه تنها به
عنوان یک شعار باشد لذا میبینیم اگر تأکیدی در
روی عدالت دارند و حتی برخیها ایشــان را شهید
عدالت میدانند ،به علت شــرایط اجتماعی زمان
خودشان هست.
حضرت در زمینــه اقتصادی میفرمایند که همه
امکاناتــی که در جامعه وجــود دارد باید در خدمت
همه و قابل استفاده برای همگان باشد ،لذا به عنوان
نمونه میفرمایند :اگر ببینم اموال عمومی که متعلق
به مردم هست در خدمت ثروتمندان قرار گرفته و با

آن کنیزکان خریدنــد و زن گرفتند و  ...آنها را باید
به بیتالمال برگردانند :زیرا در عدل نوعی گسترش
امکانات برای همه وجود دارد .کسانی که از عدل به
تنگنا میآیند از ظلم بیشتر دچار تنگنا میشوند ،لذا
ایشان می فرمایند همه باید از امکانات استفاده کنند
اگر امکانات اجتماع در اختیار عده مخصوص قرار گیرد
به انقالب کشیده میشود و مردم شورش میکنند و
وقتی که شورش کردند آن روز برای کسانی که مردم را
از حقشان محروم کردند بسیار سختتر از آن است که
من االن سختگیری کنم و حق مردم را از آنها بگیرم.
در واقع ایشان میخواهند از یک انقالب کور(شورش)
جلوگیری کنند .ایشان میفرمایند اینها را باید گرفت و
به مردم که صاحبان حق هستند تحویل داد.
آقــای دکتر! این جمله از امام علی()
مشهور اســت که در آغاز پذیرش حکومت،
طی ســخنانی فرمودند :اگر بیــت المال را
مهریه زنانشان کرده باشند پس میگیرم و به
بیتالمال باز میگردانم .امام علی( )چگونه
این حرف خود را جامه عمل پوشید و در این
راه چه اقداماتی انجام داد؟
بالفاصلــه بعد از پذیرش حکومــت ،برای اینکه
امام نتواند این ســخن خــود را به مرحله عمل در
بیــاورد همانهایی کــه اموال عمومــی را برده و
استفاده شخصی کرده بودند ،جنگها علیه ایشان
راه انداختنــد .از جمله جنگ جمل .در واقع انگیزه
اصلی اصحاب جمل همین بود یعنی در واقع طلحه و
زبیر و حتی عایشه کسانی بودند که از اموال عمومی
بیش از حقشان استفاده کرده بودند البته این اتفاق
هم سابقه تاریخی دارد .خلیفه دوم براساس سابقه
در اســام ،براساس هجرت و جهاد امتیاز گذاشت.
وقتی غنائمی میآوردند که باید در بین مردم تقسیم
میشد ایشان براســاس امتیازها تقسیم میکرد و
در زمان عثمان چون او نســبت به خاندان خودش
بنیامیه گرایش بیشتری داشت ،بدون اینکه چنین
امتیازهایی داشته باشند امکانات را تقسیم میکرد
که اعتــراض این افراد بلند میشــد و برای اینکه
حقالســکوتی به آنها داده شود و کار خود را ادامه
دهد به اینها امتیازات بیشتری می داد و اتفاقاً همین
افراد که از امتیازات خلیفه سوم بیشتر برخوردار شده
بودند علیه او توطئه کردند و باعث نابودی او شدند .از
این جهت نگذاشتند امام( )سخن خود را به اجرا

درآورد و حقوقی که میدید از مردم ضایع شــده از
امتیازخواهان و انحصارطلبان پس بگیرد.
در اجرای عدالت ،رابطه امام علی( )به
عنوان حاکم جامعه بزرگ اسالمی آن روز ،که
نیمی از جهان آن موقع بود با مردم چگونه بود؟
آن حضرت به محض اینکه به خالفت رســیدند
بیتالمال را بررســی کردند و به منشی خودشان
ـعبیداهللابن ابی رافع ـ گفتند آمار را در دفتر بنویس.
بعد دستور داد از همه مردم آمار بگیرند همه مردم
آمدند ثبتنام کردند ،البته آنچه بین مردم به عدالت
و یا مساوات تقسیم میشد غنائمی بود که از جنگ،
به بیتالمال میرسید ،آن حضرت کاری به سرمایه و
بوکار و حقوق مردم نداشتند .این غنائم در بین
کس 
مردم عادالنه تقسیم میشد از این جهت به ابی رافع
ال سه درهم یا سه دینار داده
گفت :بنویس به همه مث ً
شود ،چه آزاد و چه برده ،چه سابقهدار و چه بیسابقه،
چه فقیر و چه غنی .گفت :من کاری به ایمان و تقوا
و  ...ندارم ،ایمان و تقوا و سابقه در اسالم و جهاد و
هجرت و  ...مسائلی است که اگر برای خدا انجام داده
باشید خداوند در دنیا و آخرت پاداشش را میدهد.
من میزان دقیقی ندارم که بتوانم تقوا و ایمان شما
را بسنجم ،من مسئول عموم مردم هستم و باید به
همه بدون توجه به سابقه در اسالم ،ایمان ،هجرت،
جهاد ،تقوا ،عرب و عجم بدون این مسائل به عنوان
شهروند نگاه کنم و یکسان به همه بپردازم .ایشان
نسبت به عموم کامال حساسیت داشتند و برای عموم
یک حق قائل بودند.
حضرت در کوفه بودند و در این شهر و
مناطق اطراف آن بیتالمال را عادالنه تقسیم
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می کردند ،اما مردم سایر شهرها چگونه از
بیتالمال بهره مند می شدند؟
به همه والیان بخشنامه کرده بودند که آنچه را
که از زکات و غنائم به دست میآورند در بین مردم
شهر خود تقسیم کنید ،اضافه را به مرکز بفرستند
و همه والیان این دستورات را رعایت میکردند اگر
هم گزارش میدادند که والیان این دستور را رعایت
نکردند فوری آنها را احضار و تحقیق میکردند و
اگر اشتباه کرده بودند آنها را عزل میکردند.
داســتانهای زیادی در مورد عزل و
ال بلند
نصبهای امام علی( )به خاطر مث ً
صحبت کردن قاضی در مقابل طرفین دعوا،
غذا خوردن بر سفره بزرگان و ثروتمندان و
 ...وجود دارد .حضرت اطالعات الزم را چگونه
از شهرهای مختلف میگرفتند؟
ایشان بازرسان و جاسوسانی داشته .همانطور
که در عهدنامه خودشــان برای مالک اشــتر به
تفصیل توضیح میدهند ،میگویند بازرســان و
چشمان(به معنای جاسوسان) بر سر تمام مأمورین
دولتی بگمار تا به تو گزارش دهند و بعد به گزارش
یک نفر اکتفا نکن ،شاید این شخص غرضی داشته
باشد و علیه کسی حرفی بزند .وقتی که گزارش
بازرسان مختلف به تو رسید و تو یقین کردی که
گزارش درست است و کسی خطاکار است آن وقت
اقدام کن .وقتی حضرت انجام این کارها را به مالک
اشتر توصیه میکند مسلما خودشان هم چنین
کارهایی انجام میداده است ،چون در نامههایی
که برای برخی از والیان فرستاده ،نوشته است طبق
گزارشی که به من رسیده ،اگر این گزارش درست
باشد من تو را توبیخ میکنم ،گاهی یقین نداشته
است که گزارش رسیده درست باشد اول هشدار
میداده و بعد به وسیله افراد مختلف و کسانی که
مورد اطمینــان بودند تحقیق میکرده آن وقت
تغییرات را به اجرا در میآورد.

هالل

ادبیات

حقوق شهروندی با دیگران هیچ فرقی نمیکند .من
به خاطر کمی ایمان و یا مخالفت در اندیشه سیاسی
و حتی اعتقادی ،حق کسی را ضایع نمیکنم .همه
را به یک چشم نگاه میکردند و همه را شهروند و
یدانستند.
دارای حقوق مساوی م 
در خطبههایی هم حقــوق مردم بر
حکومــت و حقوق حکومــت را بر مردم
برمیشــمارند که از بهتریــن نظریههای
حکومت و دولت در جهان بهتر است؟
در خطبه  34نهجالبالغه در این مورد ســخن
میگوینــد .اتفاقا این حقوق را در خطبهای برای
مردم بر میشمارد که در ابتدای آن ،از مردم گله
میکند؛ مردمی که حاضر نشــدند علیه دشمن
قیام کنند و امام بســیار از آنها گلهمند اســت و
شکایت دارد اما در آخر خطبه میفرماید« :مردم
متوجه باشــید به یقین مرا بر شما حقی است و
شما را نیز بر من حقی است ».البته اینکه در مورد
این مطلب که من بر گردن شــما حقی دارم در
خطبه  215بیشتر صحبت میکنند و آنرا شفاف
میکنند و میفرمایند به خاطر قبول مسئولیت
سرپرستی شما ،من حقی دارم که بر گردن شما
قرار گرفته است و شما هم بر من حقی دارید زیرا
که من مسئولیت شما را برعهده گرفتهام و باید
آنها را رعایت کنم.
در این خطبه  34میفرمایند :اما حق شــما بر
من؛ یعنــی اول حق مردم را بر گردن خود بیان
میفرماید که به این مفهوم اســت یعنی اگر من
حق شــما را رعایت نکردم هیچ حقی بر گردن

یکی از کارهایی که تعجب همگان را بر
میانگیزاند ،این است که حضرت حتی برای
خوارج حق بر می شمارند و میفرمایند تا
زمانی که شمشیر بر نداشته و علیه حکومت
اقدام نظامی نکردید ،با شما کاری ندارم؟!
این مطلب در ذیل حوادث ســال  37ه.ق در
تاریخ طبری آمده است .در این موضوع امام()
به خوارج میفرمایند :شما سه حق پیش ما دارید؛
یکی آمدن به مسجد برای عبادت ،سخن گفتن
و بحــث کردن و هر چه که دیگران از مســجد
استفاده میکنند ،دوم گرفتن حق از بیتالمال و
ســوم تأمین امنیت شما با ماست تا وقتی که به
روی ما شمشیر نکشیدید و در واقع قیام مسلحانه
علیه ما نکردید.
امام( )میفرمایند :خوارج با من مخالف هستند،
یدانند،بداننداماحقشانبهعنوان
باشند.منراکافرم 
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تیر ماه 1394

ایران ما

فرهنگ ایثار

شــما ندارم اما حق شما بر من؛ نصیحت کردن
شما (نصیحت در فرهنگ اسالمی به معنای انتقاد
خیرخواهانه اســت یعنی وقتی خالفی از کسی
میبینند باید به زبانی بســیار نرم و خیرخواهانه
آن را به ایشــان بگویند و از ایشان انتقاد کنند،
نه به معنای انتقاد مغرضانه و تخریبی است و نه
به معنای پند و نصیحتهای بیپشتوانه ،بلکه به
معنای انتقاد خیرخواهانه است) ،آموزش دادن به
شما تا در نادانی نمانید و پرورش دادن شما تا به
خوبی بدانید و آگاه شوید .وقتی من این حقوق را
برای شما گفتم و اجرا کردم ،من بر شما حقوقی
خواهم داشت.
حضرت میفرمایند :اما حق من بر شــما این
است که به پیمان بیعت خود با من وفادار باشید
و در غیبت و حضــور انتقاد خیرخواهانه بکنید
یعنی همان طور که اگر خالفی از شما دیدم باید
نصیحت کنم شما هم اگر چیزی به نظرتان رسید
که بر خالف بود باید مرا نصیحت کنید یعنی انتقاد
خیرخواهانه بکنید .چون شما را فرامیخوانم پاسخ
مثبت بدهید و همین که به شما فرمان میدهم
شما هم باید فرمان ببرید .البته در این خطبه به
اهم حقوق اشاره میکند نه اینکه واقعاً همه حقوق
مردم بر حکومت این است بلکه در این موقعیت
چهار حق حکومت بر مردم و چهار حق مردم بر
حکومت را بیان میکند .در جاهای مختلف موارد
دیگری از حقوق را هم بیان کردند.
همین مسئله نصیحت مردم به پیشوا و رهبر
جامعه اسالمی در فقه به نصیحت ائمه المسلمین
مشهور است و درباره آن بحثهای فراوانی شده

است.
چارچوب نصیحت به ائمه مســلمین
چیست؟
اتفاقاً امام علی( )چارچوب آنرا در عهدنامه
مالک اشــتر بیان کرده ،ایشان میفرمایند :به
محض اینکه مردم نســبت به تو سوءظن پیدا
کردند و به نظرشــان رسید که تو کار خالفی
انجام دادهای ،شفاف گزارش بده .هر چه را که
در درون انجام گرفته و مورد ســوء ظن مردم
قــرار گرفته ،برای مردم روشــن کن .آن وقت
اگر دیدند کــه تو برای کارهایت عذری داری،
میپذیرند و اگر نه واقعا کار خالفی کردهای و
مردم دلیلی آوردند که این کار درســت نیست
تو باید بپذیری .اگر ســوءظن مردم باقی بماند
و حاکم هم فکر کند که امام و معصوم است و
حق با من اســت و چه لزومی به دادن گزارش
اســت و  ،...امام( )میفرماید :چنین تفکری
باعث ایجاد عقده میشود و وقتی عقده شد دیگر
نمیتــوان اینها را از دل مردم به هیچ شــکلی
بیرون آورد .از همان آغاز شــفاف عمل کن و
گزارش بده و هر سوءظنی داشتند برطرف کن.
مسئلهای که فهم آن دشوار است این
است که یک طرف امام علی( )است که
انســان کامل و معصوم و معدن علم الهی
است طرف دیگر مردم بیسواد و کم سواد
آن عصر هستند ،چگونه امام علی( )برای
آنها اینقدر ارزش قائل هستند که میگویند
شما می توانید به من انتقاد کنید؟

در این رابطه نکتهای را باید مد نظر
داشت؛ مسئله حکومت ،خالفت و مدیریت
با مســئله والیت و امامت و اعتقادات و  ...با هم
تفاوت دارد .امام معصوم و انســان کامل است و
طبق فرمان خدا و رسول عمل میکند ،درست
اما در مسأله مدیریت با مردم س روکار دارد از این
جهت خودش را درســت در سطح مردم پایین
مــیآورد و به مردم حق میدهد .با هر روحیه و
فرهنگی که دارند او را یک انسانی مثل خودشان
بدانند نه انسان معصومی که ممکن است اشتباه
نکند بلکه انسانی مانند خودشان بدانند که چه بسا
در مدیریت دچار اشتباه شده است از این جهت به
آنها حق میدهد که چنین انتقادی را بیان کنند.
حضــرت در خطبه  215در این مورد صحبت
میکند که در جنگ صفین روی داده است ،در
آن زمان چون وارد ماههای حرام شدند از فرصت
اســتفاده و جنگ را قطع میکنند و به مذاکره
میپردازند اما ایشان تنها به مذاکره اکتفا نمیکنند
و هر روز به مردم آموزشهایی میدهند از جمله
این خطبه  215که میفرمایند :پس از ستایش
و ســپاس به درگاه پروردگار خدا برای من با به
گردن گرفتن سرپرستی فرمانرواییتان حقی بر
عهده شما گذاشته است و برای شما هم برعهده
من حقی است همانند همان حق که مرا بر گردن
شماست .بعد مفصل در این باره صحبت میکند و
حقوق را تشریح میکنند .یک نفر در سخن مفصل
که ستایش او را بسیار دربرداشت ،به امام پاسخ
گفت و شــنوایی و فرمانبرداری خودش از وی را
یادآوری کرد .این شخص یا واقعاً نمیدانسته امام
اهل چاپلوسی و ستایش نیست و یا اینکه عمدا ً این
کار را کرده تا زمینه را خراب کند .امام به شدت
به ایشان حمله و تأکید میکند که این حرفها را
نزنید .با شیوهای که با سرکشان سخن میگویند با
من سخن نگویید و با شیوهای که خود را در برابر
تندخویان و به تندی خشمگیران نگاه میدارید از
من محافظه کاری نکنید و با تملق و چرب زبانی
با من معاشــرت نکنید اگر من برای حقی که به
من میگویند احســاس سنگینی بکنم چگونه
میخواهم حــق را اجرا کنم( .چون حق و عدل
در عمل کردن بر شخص بسیار سنگین میآید).
گمــان مبرید که اگر حرف حقی به من بزنند
برایم ســنگین باشــد و من درخواست دارم که
مرا بــزرگ بدارند زیرا هر کس حقی را که به او
میگویند یا عدالتی را که به او نشــان میدهند
اگر سنگین بشمارد به اجرا درآوردن آن برای او
بسیار گرانتر و سنگینتر است .از این جهت ایشان
میگوید نخیر! از گفتار به حق یا مشــورتی که
براساس عدل باشد نسبت به من خودداری نکنید
زیرا من در درونم خود را باالتر از آن نمیدانم که
خطا کنم و از کار خود اطمینان ندارم که خطا
نکنم مگر اینکه خدا از من چیزی را کفایت کند
که او از من بدان توانمندتر است زیرا بدون شک

من و شــما تنها بندگانی
هستیم در بند بندگی پروردگاری که
جز او پروردگاری نیســت ،چیزی از هستی ما را
در دست توانای خود در می آورد که ما از هستی
خود ناتوانیم و نمیتوانیم در دســت بگیریم و ما
را از چیــزی که در آن بودیم و بدانچه بر پایه آن
کار ما به اصالح میرســد بیرون آورده ،به جای
گمراهی ما را هدایت کرده و پس از کوری به ما
بینش داده است .در اینجا میفرماید :من و شما با
هم برابریم هیچ وقت فکر نکنید که من در درون
خودم احساس میکنم که هیچ خطا نمیکنم و
اگر کسی نسبت خالف و خطایی به من تذکر بدهد
من ناراحت میشوم .اگر من بخواهم از این حرف
ناراحت شوم در اجرا کردن عدل و حق پس چه
کار کنم .ایشان در مسأله مدیریت و حکومت به
مردم طوری نگاه میکند که خود را با مردم برابر
میداند هیچ امتیازی برای خود قائل نیست ،ولی
اعتقادات و عصمت و  ...جداست.
یکی از نکات زیبای دیگر در ســیره
حضرت این اســت که وقتی بنا به سنت
گذشتگان مردم شهر انبار هنگام استقبال
از ایشــان جلوی مرکب ایشان میدوند،
ایشان اعتراض میکند و آنها را از این کار
برحذر میدارد!
بله! انبار شــهری است که در زمان ساسانیان
متعلق به ایران بوده اســت .امیرالمؤمنین()
در جریان جنگ صفیــن ،از کنار دجله و فرات
میگذرد و از این شــهر هم عبور میکند و مردم
به رسم معمول که جلوی اسب پادشاهان ساسانی
و بزرگان میدویدند که امیرالمؤمنین( )از آن
نهی کرده ولی کسی گوش نمیکند.
به هر حال امیرالمؤمنین( )میفرماید :این
چه کاری است که انجام میدهید؟ پاسخ دادند
که این رســم ماست که جلوی بزرگان این کار
را انجام میدهیم .فرمودند :بســیار رسم غلطی
اســت که هیچ نفعی به بزرگان شما نمیرساند
اما خود را دچار جهنم میکنید .حکمت باارزشی
را دنبال این سخن میفرمایند :چه خوب است
عملی که انســان بدون زحمت انجام بدهد و به
بهشــت برسد و بسیار بد است عملی که انسان
به سختی انجام دهد و برای آن زحمتی بکشد
و نتیجهاش هم جهنم باشد .ایشان به شدت از
این کار منع میکند حتی در بازگشت از جنگ
جمل به کوفه ،یکی از یاران بزرگوار همانطور
که حضرت ســوار اســب بودند پیاده در کنار
حضرت راه میروند و گزارش شهر را میدهد و،...
امیرالمؤمنین( )میفرمایند :تو برو و همراه من
نیــا .زیرا پیاده حرکت کردن تو در کنار من که
سواره هستم درست نیست ،نباید کسی مثل تو
پیاده بیاید .این برای من بسیار بد است و خداوند
این را برای من گناه حساب میکند.
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رضا سلیمینبی

 -1امام علی( )Gســحرگاه  19محرم سال  40هـ.ق در
مسجد کوفه توسط ابنملجم مرادی مجروح شد .به نقل کلینی،
ایشــان به فرزندش حسن( )Gوصیت کرد و حسین( )Gو
محمد حنفیه و تمام فرزندان و ســران شیعه و خاندان خویش
را بر وصیت خود گواه گرفت و آنگاه کتاب و ســاح را به
امام حسن( )Gسپرد و به او فرمود :پسرم! رسول اکرم( )dبه
من فرمان داده تا تو را وصی خود قرار دهم و کتب و سالحم
را به تو بسپارم ،همانگونه که رسول خدا( )dمرا وصی خود
قرار داد و کتب و سالح خویش را به من سپرد و به من دستور
داد به تو فرمان دهم هرگاه نشانههای مرگ را در خود دیدی
این امانتها را به برادرت حســین بسپار .حضرت در نامهای
نوشته است :شما و همه فرزندان و خاندانم و هر کس را که
این نامهام به او میرسد سفارش میکنم به پرهیزگاری و ترس
از خدا و نظم در کارتان و صلح و صفا با یکدیگر که من از
جدتان شــنیدم که میفرمود :صلح و صفا با یکدیگر برتر از
عموم نماز و روزه اســت .شما را به پرهیزگاری و ترس از
خدا سفارش میکنم و اینکه در طلب دنیا نباشید ،گرچه دنیا
در طلب شما برآید.
 -2به گفته بیشتر تاریخنگاران امام حسن( )Gفردای آن
شــبی که امام علی( )Gبه خاک سپرده شد در جمع مردم به
ایراد سخن پرداخت و فرمود :من از خاندانی هستم که خداوند
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پلیــدی را از آنها دور و آنان را منزه و پیراســته قرار داده
است .از خاندانی که خداوند دوستی و محبتشان را در کتاب
خویش بر همگان واجب ساخته است .با پایان یافتن سخنان
امام حســن( ،)Gعبیداهلل بن عباس از میان جمع برخاست و
مسلمانان را به انجام بیعت مهیا ساخت .آنگاه امام( )Gاز منبر
فرود آمد و کارگزاران خویش را ســازماندهی کرد و سران
لشکر را تعیین و به کارهای خویش سروسامان داد و عبداهلل
بن عباس را به بصره اعزام کرد .در نخستین ابتکار مستمری
جنگجویان را افزایش داد ،این موضوع حاکی از تصمیم جدی
امام برای جنگ و تأکید بر رویارویی با معاویه است ،چنانکه
این معنا از پرداختن امام به اصالح امور لشــکریان و سر و
سامان دادن وضعیت آنها به خوبی روشن است .امام حسن()G
دستور احضار ابنملجم را صادر کرد .امام( )Gفرمود :پدرم
به من دستور داد تا غیر از قاتلش کسی را نکشم ،شکمش را
ســیر کنم و به او احسان نمایم .سپس وی را گردن زد ولی
او را مثله نکرد.
 -3معاویه به مجرد اطالع یافتن از شهادت امیرالمؤمنین()G
و بیعت مردم با امام حسن( )Gدو جاسوس یکی از قبیله حمیر
بــه کوفه و دیگری را از قبیله بنیقین به بصره اعزام کرد تا
اطالعــات و اخبار را در اختیار او قرار دهند و امور را بر امام
آشفته سازند .امام حسن( )Gاز جریان آگاه شد و دستور داد
مرد حمیری را از قبیله لحام در کوفه بیرون برانند ،وی بالفاصله
اخراج شد .ســپس فرمان داد او را گردن زدند و طی نامهای
به بصره دســتور اخراج جاسوس بنیقین را از قبیله بنیسلیم
صادر فرمود ،وی نیز اخراج و گردن زده شــد .امام نامهای

برای معاویه نوشت که در آن آمده بود :تو با جاسوسانی که
بر من گماردهای ،گویی ســر ستیز داری و من در این قضیه
تردیدی ندارم ،در انتظار چنین نبردی باش ،به خواســت خدا
عملی خواهد شــد .اطالع یافتم که چونان بیخردان ،زبان به
ناسزا گشودهای .این رخداد ،زنگ خطر و تهدیدی برای معاویه
به جنگ تلقی میشد و خواب و خیال تسلط صلحآمیز وی را
بر کوفه نقش بر آب ساخت.
 -4معاویه در نامهای به صلح و آشتی اشاره کرده و از امام
خواســته بود به او دست بیعت دهد تا مقام والیتعهدی را بدو
بسپارد .امام در پاسخ مینویسد :نامهات به دستم رسید و از بیم
غرور و سرکشــیات از پاسخ دادن به نام ه خودداری کردم.
بنابراین از حق پیروی کن که پی خواهی برد من اهل حقم.
به گفته ابوالفرج و دیگران بیش از پنج نامه میان امام و معاویه
رد و بدل شــد و سبب آن ،این بود که معاویه با برخورداری
از گرایشهای خاصی ،به ندای حق و حقجویان پاسخ مثبت
نداده و بدان اعتقاد نداشت ،بلکه این گرایشها پس از شهادت
امیرالمؤمنین ( )Gفزونی یافت ،زیرا طمع رسیدن به خالفت
که از دیدگاه اسالم ،وی فاقد سادهترین ویژگی و شرایط آن
بود ،در وی قوت گرفت .با این همه امام حســن( )Gهمان
شیوه پدر را ادامه داد .چنانکه تکلیف ایجاب میکرد بر دشمن
اتمام حجت کند .از اینرو نامههای متعددی در این چارچوب
به معاویه فرستاد؛ با اینکه از گرایشهای ناپسند وی آگاهی
داشت .مثال در بخشی از یکی از نامهها آمده است :ای معاویه!
بر همه شگفتآور است که تو در پی چنگ انداختن به مقامی
هستی که هرگز شایسته آن نیستی.
 -5معاویه به بســیج لشکریان پرداخت و طی نامههایی به
کارگزارانش از آنان خواست در جنگ با امام حسن( )Gوی
را همراهی کنند 18 .روز بعد از شهادت امام علی( )Gمعاویه
از شام به سوی کوفه حرکت کرد که میتوان گفت با حساب
رسیدن خبر و بسیج لشکریان معاویه از روز اول به فکر اعزام
لشــکر برای جنگ بود .با رسیدن نامه معاویه کارگزاران و
فرماندهان معاویه ،به تحریک مردم پرداخته و آنان را برای
حضور و آمادگی در جنگ با نواده رسول اکرم( )dتشویق
و ترغیب کردند و در اندک مدتی ســپاهی گران به معاویه
پیوست که از همه تجهیزات برخوردار بود .امام حسن()G
با آگاهی از حرکت معاویه به ســمت عراق ،مردم کوفه را
بــه جهاد و حضور در کارزار با معاویه برانگیخت و با اعزام
حجربــن عدی وی را مأموریت داد تا به کارگزاران و مردم
دستور دهد خود را آماده حرکت سازند .با گردهمایی مردم
حضرت به سخنرانی پرداخت و مردم را به جهاد فراخواند .مردم
در پاسخ امام سکوت کردند .با نکوهش عدی بن حاتم طایی
و در ادامه قیس بن ســعد بن عباده ،معقل بن قیس ریاحی و
زیاد بن صعصعه مردم ترغیب شدند و امام( )Gنیز با جانشین
قرار دادن مغیره بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بر کوفه،
رهسپار اردوگاه نخیله شد.
 -6سپاهیان امام از ترکیبی شگفتآور تشکیل شده بودند و
در آن جریانهای فکری گوناگون و عناصر مخالف یکدیگر
وجود داشت که در یک چشمانداز آنها را میتوان به خوارج،
طرفداران حکومت اســامی ـکه خود به دو دســته تقسیم
میشدند؛ کسانی که در حکومت کوفه به مطامعی نرسیده بودند
و طرفداری از حکومت شام را نهان میداشتند و در پی فرصت
بودنــد تا با یورش به حکومت کوفه ،زمام امور را به معاویه

بسپارند .دسته دیگر کسانی بودند که به خاطر کینهتوزیهای
دیرینه خود یا خواستههای شخصی نسبت به حکومت کوفه
دشمنی میروزیدندـ متزلزالن و گروهی که برخی تعصبات
قبیلهای یا اقلیمی آنان را بر میآشــفت ،فرومایگانی که در
مواضع خود بر پایه و اساســی ثابــت ،پایبند نبودند و البته
گروهی اندک از مؤمنــان وفادار ـکه اقلیتی نیکاندیش را
تشکیل میدادند که ندایشان در جمع دیگر صداهای مخالف
و درگیر با یکدیگر نهان میگشــت و به جایی نمیرسیدـ
بخشبندی کرد .به همین دلیل ســپاه در معرض پراکندگی
و فروپاشــی قرار داشت و اندک حرکتی در جهت تفرقه و
جدایی میتوانست به مقصد برسد.
 -7امام حسن( )Gبا سپاه خویش به نخیله رسید .با درنگی
در آن منطقه به ســازماندهی لشکریانش پرداخت .آنگاه از
آنجا به حرکت درآمده ،تا به دیر عبدالرحمان رسید .در آنجا
سه روز اقامت گزید و تا سربازانی که عقب مانده بودند به او
بپیوندند .حضرت برای کسب اطالع از دشمن و زمینگیری
آن به اعزام طالیهداران سپاه خویش پرداخت .این افراد را که
تعدادشان به  12هزار نفر میرسید از میان باوفاترین یاران و
برجستهترین عناصر سپاهش برگزید و فرماندهی کل لشکر
را به پسرعمویش عبیداهلل بن عباس سپرد و قبل از حرکت،
با سخنانی ارزشمند او را سفارش داد :سپاهیان را از رود فرات
عبور ده تا زمانــی که با معاویه روبهرو گردی ،هرگاه با او
رویارو شدی ،وی را همچنان نگهدار تا من نزد تو آیم ،زیرا
بزودی در پیات حرکت خواهم کرد .با معاویه که روبهرو
شــدی با او نجنگی تا او جنگ را آغاز کرده و با تو بستیزد
کــه در این صورت با او به مبارزه بپرداز .عبیداهلل بن عباس
به منطقه مسکن رسید و در آنجا اردو زد و با دشمن روبهرو
شد .در اینجا بود که نشانههای فتنه و آشوب به خوبی پدیدار
و دسیسهکاری معاویه به اردوگاه امام راه یافت.
 -8منافقان و راحتطلبانی که خود را در سپاه حضرت جا
ال مناسب دیدند و این شایعه دروغ را
زده بودند زمینه را کام ً
که «امام حسن( )Gدر مورد صلح و آشتی با معاویه نامهنگاری
میکن د بنابراین شــما مردم چرا خود را به کشتن میدهید؟»
همه جا منتشر شد .وضعیت لشکر آشفته شد و در مورد صدق
و کذب این شایعه میان لشکریان همهمه افتاد .برخی آن را
درست و برخی دروغ میدانستند و عدهای میکوشیدند به هر
طریق ممکن آن را اثبات کنند و عبیداهلل فرمانده لشکر تالشی
در جهت اطمینان یافتن از دروغ بودن شایعه و دور از واقعیت
بودن آن انجام نداد .در هنگامه حیرت و سرگردانی عبیداهلل نامه
معاویه به او رســید که در آن آمده بود :حسن در مورد صلح
با من مکاتبه نموده و زمام حکومت را به من ســپرده اگر به
اطاعت من درآمدی که چه بهتر ،در غیر این صورت تو را به
اطاعتم درخواهم آورد و برای این کار یک میلیون درهم برای
ابن عباس اختصاص داد .طبق نقل یعقوبی ،عبیداهلل در ظلمت
شب همراه با هشتهزار نفر از لشکر طمعکار و هواپرست
که دین در دلشان نقش نبسته بود گریخت.
 -9قیس بن سعد فرمانده سپاه شد و با سپاهیان نماز گزارد
و برای آنها سخنرانی کرد .لشکریان از قیس خواستند که آنها
را به جنگ دشمن حرکت دهد .بسر بن ارطاه با بیست هزار
نفر به جنگ آنان آمد و صدا زد :این فرمانده شماســت که
با معاویه بیعت کرده و این هم حســن که صلح نموده است.
پس شما برای چه خود را به کشتن می دهید؟ قیس به لشکر

به گفته بیشتر
تاریخنگاران امام
حسن(ع) فردای
آن شبی که امام
علی(ع) به خاک
سپرده شد در جمع
مردم به ایراد سخن
پرداخت و فرمود:
من از خاندانی هستم
که خداوند پلیدی
را از آنها دور و آنان
را منزه و پیراسته
قرار داده است .از
خاندانی که خداوند
دوستی و محبتشان
را در کتاب خویش
بر همگان واجب
ساخته است .با پایان
یافتن سخنان امام
حسن(ع) ،عبیداهلل بن
عباس از میان جمع
برخاست و مسلمانان
را به انجام بیعت مهیا
ساخت .آنگاه امام(ع)
از منبر فرود آمد و
کارگزاران خویش
را سازماندهی کرد و
سران لشکر را تعیین
و به کارهای خویش
سروسامان داد و
عبداهلل بن عباس را به
بصره اعزام کرد
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اندیشه

معاویه با دادن
رشوه بر تصمیمات
سپاه امام ضربه
وارد کرد راههای
دیگری را نیز برای
به تباهی کشاندن و
فرونشاندن اقدامات
و فعالیتهای آنان
پیمود .به سپاه مدائن
به دروغ خبر دادند
که قیس بن سعد
کشته شده همه فرار
کنید .در مسکن شایعه
کردند که امام با
معاویه صلح کرده و
به خواستههای او تن
داده است.
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مهروماه

خانواده

هنر

هالل

ادبیات

خود گفت :یکی از دو کار را انتخاب کنید؛ یا جنگ بدون
همراهی با امام یا بیعت گمراهانه .گفتند :بدون امام میجنگیم.
آنگاه حمله مردند و با شامیان به نبرد پرداختند تا آنان را به
اردوگاه خود بازگرداندند .ابوالفرج اصفهانی میگوید :معاویه
به قیس نامه نوشــت و او را دعوت و تطمیع کرد و قیس در
پاسخ او نوشت :هرگز مرا نخواهی دید مگر آنکه میان من و
تو نیزه حکومت کند .چندینبار نامههای میان فرمانده لشکر
مقدمه امام و معاویه رد و بدل شــد .قیس در یکی از نامهها
آورد :نه اســامت پیشینه دارد و نه نفاقت تازگی و پیوسته
با خدا و رســول در جنگ بودی و یکی از احزاب مشرکین
را تشکیل میدادی.
 -10معاویه با دادن رشوه بر تصمیمات سپاه امام ضربه وارد
کرد راههای دیگری را نیز برای به تباهی کشاندن و فرونشاندن
اقدامات و فعالیتهای آنان پیمود .به سپاه مدائن به دروغ خبر
دادند که قیس بن سعد کشته شده همه فرار کنید .در مسکن
شایعه کردند که امام با معاویه صلح کرده و به خواستههای
او تن داده اســت .در مدائن شایعه کردند که قیس بن سعد
با معاویه صلح کرده و همراه او شــده است و سپاه هم این
ادعاها را قبول کرده بود .چون معاویه از ناآرامی
و پریشانی و پراکندگی و ترک پایداری
لشــکر امام آگاه شد نزد عمرو
بن حریث و اشــعث بن قیس
و حجار بــن ابجر و
شــبث بــن ربعی
جداگانه جاسوسی
فرستاد و وعده داد که
اگر امام حسن( )Gرا
بکشند فرماندهی یکی
از سپاههایش را به آنها
خواهد سپرد ،یا یکی از
دختران خود را به همسری
آنها درخواهد آورد یا صد
هزار درهم به آنها خواهد داد.
امام حسن( )Gبا شنیدن این خبر
زیر لباس خود زره میپوشــید و جز با
محافظ به نماز نمیرفت .روزی یکی از مخالفان
به ســوی او تیری پرتاب کرد که بــا وجود زره به بدنش
اصابت نکرد.
 -11امام حسن( )Gچهار هزار جنگجو را به فرماندهی مردی
از قبیله کنده به سوی معاویه فرستاد .وقتی در منطقه انبار فرود
آمد معاویه با فرســتادن پانصد هزار درهم فرمانروایی برخی
مناطق و جزیره را به او وعده داد .فرمانده به همراه دویست
تن از افراد ویژه خویش به معاویه پیوســت و پس از او امام
مردی را از قبیله مراد بدان سامان اعزام کرد .وی که سوگند
بزرگ یاد کرده بود دست به چنین کاری نزند مانند فرمانده
نخست عمل کرد .معاویه مغیره بن شعبه ،عبداهلل بن عامر و
توگو درباره صلح نزد امام
عبدالرحمن بن حکم را برای گف 
حسن( )Gفرستاد .آنها همراه خود نامههایی را از مردم عراق
و حتی لشکریان و خواص سپاه آورده بودند که نیت باطنی
آنها را نشان میداد .آنان پس از آنکه از نزد امام بیرون آمدند
به منظور ایجاد فتنه در صفوف لشکر امام شروع به پخش خبر
دروغ کردند و گفتند خداوند به واسطه فرزند دختر رسول خدا
ماهنامه تحلیلی
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فرهنگ ایثار

خونها را حفظ کرد و آن حضرت صلح را پذیرفت! سپاهیان
با شنیدن این خبر سخت به اضطراب و تشویش افتادند بر امام
یورش بردند و خیمهها و اسباب و اثاثیه آن حضرت را تاراج
کردند و عبایش را از دوش مبارکش کشیدند.
 -12پــس از این ماجرا امام فرمودند قبایل ربیعه و همدان
را به یاریام فراخوانید .یارانش با فراخوانده شــدن ،پیرامون
امام( )Gحلقه زده و مــردم را از اطراف حضرت پراکنده
کردند .امام( )Gاز آن مکان رهسپار و دیگر مجموعههایی
از مردم نیز ایشــان را همراهی کردند .وقتی از ساباط عبور
میکرد مردی از قبیله اسد به نام جراح بن سنان سرنیزهای بر
دســت با گرفتن لگام استر حضرت ،فریاد زد :اهلل اکبر! ای
حسن! آیا تو نیز مانند پدرت مشرک شدهای؟ سپس سرنیزه
را در ران حضرت فرو برد و آن را شــکافت و به استخوان
رسید .امام حســن( )Gبه گردن او درآویخت و هر دو به
زمین افتادنــد .مردی از هواداران امام به نام عبداهلل بن خطل
طائی برجست و نیزه را از دست وی گرفت و شکمش را با
آن پــاره کرد .ظبیان بن عماره یکی دیگر از یاران حضرت
بینــی آن مرد را برید و در اثر آن جان داد .فرد دیگری که
به جراح کمک میکرد دستگیر و به قتل رسید
و بدن مجروح امام مجتبی( )Gرا بر تختی
به مدائن انتقال دادند.
 -13امام بــرای آخرینبار با
ســپاهیان سخن گفت و برای
آگاهــی از مقاصد یارانش
با آنان اتمام حجت کرد.
حضرت فرمــود :خواری
و ذلت و تعــداد اندک
سپاه ،ما را از نبرد شامیان
بازنداشت ،بلکه با توان و
بردباری با آن میجنگیدیم
ولی این توان و بردباری با
پدید آمدن دشمنیها فرتوت
و به ناشکیبایی تبدیل شد .آنگاه
که شــما همراه با ما به جنگ صفین
میرفتیــد دینتان در نزد شــما مقدم بر
دنیایتان بود ولی اکنون دنیای شما مقدم بر دینتان
اســت .در آن زمان هر یک پشــتیبان یکدیگر بودیم ولی
امروز بر ضد ما قیام کردهاید .شما اینک میان دو کشته قرار
دارید کشتهای در صفین که بر آن گریه و زاری میکنید و
کشتهای در نهروان که به خونخواهی آنها برخاستهاید .آنان که
بر کشتههای صفین میگریند دست از یاری شستند و کسانی
که به خونخواهی برخاستهاند دست به شورش و آشوبطلبی
زدهاند .پس از این سخنان امام پیشنهاد صلح معاویه را بر آنان
عرضه کرد و فرمود :اگــر واقع ًا زندگی را ترجیح میدهید
پیشــنهادش را بپذیریم و بر آن صبر و بردباری کنیم و اگر
پذیرای شــهادتید جانمان را در راه خدا نثار کنیم؟ اما همه
مردم یکصدا اعالم داشتند ما میخواهیم بمانیم و زندگی کنیم!
 -14بعد از پذیرش صلح عدهای از خواص شــیعه به امام
حسن( )Gانتقاد کردند؛ مانند قیس بن سعد بن عباده ،حجر
بن عدی ،عدی بن حاتم ،سلیمان بن صرد خزاعی ،مسیب بن
نجبه و  . ...امام دالیل صلح را برای مخالفان توضیح داد و برای
ال
هر کسی به زبانی علل و اثرات و نتایج صلح را شرح داد .مث ً

به حجر فرمود :آنچه را من انجام دادم تنها برای حفظ جان شما
بود .یا به عدی بن حاتم فرمود :من از آنجا که دیدم بیشتر مردم
تمایل به صلح دارند و از جنگ گریزانند ،نخواستم آنان را به
کاری که از آن ناخرسندند وادارم .از این رو مصلحت دیدم
این جنگها در وقت مناسبی انجام پذیرد .همچنین به مسیب
بن نجبه فرمود :اگر من با کاری که انجام دادم در پی دنیا بودم،
هرگز معاویه در جنگ و نبرد ،از من پایدارتر و شکیباتر نبود،
ولی من صالح شما را در نظر گرفتم تا به جان یکدیگر نیفتید.
حضرت فرمود :من این کار را نکردم جز هنگامی که عراقیان
دســت از یاری من کشیدند و مرا تنها گذاشتند و اگر چنین
نبود من در یک چشم بر هم زدنی با معاویه بیعت نمیکردم!
من کوفیان را شناختم و آزمودم و دیدم آنان وفادار نیستند و
بر گفتار و کردار خود پایدار نمیمانند.
 -15امام حسن( )Gبه معاویه نامه نوشت و شروطی را معین
کرد و فرمود :اگر این شــروط را بپذیری و به آن پایبند باشی
من سر جنگ ندارم .نامه به معاویه رسید و معاویه نامه سفید امضا
برای امام حســن ( )Gفرستاد و نوشته بود :در این نامه که پای
آن را امضا کردهام هر شرطی میخواهی بنویس که پذیرفته است.
حضرت شروطی را نوشت که چند برابر شروطی بود که از معاویه
خواسته بود و نزد خود نگه داشت .معاویه نیز نامه حضرت را که در
آن خواستههایی داشت نزد خود نگه داشته بود و چون با یکدیگر
دیدار کردند و امام از او خواست که شرایطی را که در نامه امضا
شده نوشته شده است بپذیرد معاویه گفت :هر درخواستی که در
نامه خودت خواستی پذیرفتم .پس در این باره اختالف کردند و
معاویه به هیچیک از آن شروط برای امام عمل نکرد .اینگونه بود
که با صلح ،فضایی باز شد تا همه مردم معاویه و افکار و اعمال
پلیدش را بیشتر بشناسند .معاویه به وسیله قدرتی که به دستش
افتاد مورد آزمایش عموم قرار گرفت .این زمینهای بود که امام
حسن( )Gبرای برداشتن نقاب از چهره زشت امویان و زدودن
لعاب رنگینی که معاویه بر خود کشیده بود فراهم ساخت.
 -16پس از امضای قرارداد صلح امام حسن( )Gو معاویه
جهت گردآمدن در یک مکان با یکدیگر به توافق رســیدند
تا این دیدار اجرای عملی صلح به شــمار آید و هر یک در
مقابل جمعی از مردم با سپردن تعهدات خود به طرف مقابل
و لزوم پایبندی و عمل به آن آشنا شوند .برای این کار کوفه
را برگزیده و آهنگ آن دیار کردند و ســیلی از مردم که
بیشــتر حاضران را سربازان طرفین تشکیل میدادند با ترک
اردوگاههای خود برای حضور در روز تاریخی نحسی که بر
تارک کوفه ثبت شــد با میل یا بیمیل گرد هم آمدند .مردم
به سمت مسجد جامع شهر فراخوانده شدند تا به سخنان دو تن
از خطیبان امضاکننده قرارداد صلح گوش فرادهند .بدیهی بود
که معاویه بر امام حسن( )Gپیشی بگیرد و بر منبر باال رود و
چنین نیز کرد و بر فراز منبر نشست و در جمع مردم خطابهای
طوالنی بیان کرد .ابوالفرج اصفهانی میگوید :معاویه در این
خطابه از علی به ناسزا یاد کرد و سپس به امام حسن( )Gاسائه
ادب نمود و در پایان به صراحت گفت :هرگونه شروطی را
به حسن متعهد شدهام زیر پا مینهم.
 -17آنگاه امام حســن( )Gبه پاخاست و در این موقعیت
حســاس خطابهای غــرا و طوالنی ایراد کــرد که یکی از
پسندیدهترین اســناد و مدارک وضعیت موجود میان مردم
و اهل بیت( ،)Gپس از وفات رســول خدا( )dبه شــمار
میآید .امام در این خطابه به پند و اندرز مســلمانان پرداخت

و در ابتدای ســخنانش آنها را به دوستی و محبت و کسب
رضای خدا و وحدت و یکپارچگی دعوت کرد و در اواسط
خطابه موقعیت خویش بلکه موقعیت پیامبران خدا را بر ایشان
یادآور شد و در پایان سخنان بیآنکه صریح ًا معاویه را ناسزا
گوید با شیوه بالغتش بدترین دشنامها و ناسزاها را نثار وی
ســاخت .از آن جمله فرمود :ای کسی که پدرم علی( )Gرا
دشنام میدهی! من حسنم و پدرم علی( )Gاست ،تو معاویه و
پدرت صخر است ،مادر من فاطمه(س) و مادر تو هند است،
جد من رسول خدا( )dو جد تو عتبه بن ربیعه است ،جده من
خدیجه کبری(س) و جده تو فُتیله است ،لعنت خدا بر آن کس
که شهرتش از ما کمتر و دودمانش از ما پستتر ،تبهکاری
در گذشته و حال افزونتر و کفر و نفاقش ریشهدارتر است.
 -18امام حسن( )Gپس از چند روز اقامت در کوفه تصمیم
گرفت عراق را به مقصد مدینه جدش رسول خدا( )dترک
گوید و یارانــش را از تصمیم و قصد خود آگاه کرد .وقتی
این خبر همه جا پیچید ،مســیب بن نجبه فرازی و ظیبان بن
عماره تمیمی برای خداحافظی حضور آن بزرگوار شرفیاب
شــدند .امام( )Gرو به آنان کرد و فرمود :سپاس خدایی را
که فرمانش چیره است ،اگر همه مردم بخواهند قضای او را
دگرگون سازند بر این کار قادر نخواهند بود  ...به خدا سوگند
با تمام توان میکوشــند تا دوستی ما را به خود جلب کنند.
مسیب و ظیبان از امام( )Gدرخواست کردند در کوفه بماند،
حضرت درخواست آنان را پذیرا نشده و فرمود :راهی برای
این کار وجود ندارد .آنگاه که امام به اتفاق خانواده رهسپار
مدینه جدش رســول خدا( )dبود ،همه اقشار مردم ،گروهی
گریهکنان و دستهای با تأسف در مراسم خداحافظی آن بزرگوار
حضور یافتند .امام همراه با برادران و خانواده خویش وارد مدینه
شــد و  10سال در آن سامان اقامت گزید و جای جای آن دیار
را از الطاف و مراحم و مهر و محبت و بردباری سرشار ساخت.
 -19کاروان امام حسن( )Gهنوز از کوفه فاصله نگرفته بود که
فرستاده معاویه به آن حضرت رسید تا ایشان را به کوفه بازگرداند
و با گروهی از خوارج که بر او شــوریده بودند بجنگد .امام از
بازگشت امتناع ورزید و به معاویه نوشت :اگر ترجیح میدادم با
مسلمانی بستیزم از تو شروع میکردم اینکه میبینی دست از تو
برداشتهام به جهت مصلحت مسلمانان و جلوگیری از ریختن خون
آنان بوده است .حضرت فرمود :معاویه پندارد که من او را شایسته
خالفت میدانم و خود را شایسته نمیدانم .معاویه دروغ میگوید
به خدا سوگند من طبق کتاب خدا و بیان رسول او از همه کس
به مردمان شایستهترم ولی ما اهل بیت( )از روزی که خداوند
رسول خدا( )dرا از میان ما برد پیوسته تهدید و اخافه شدهایم و
مورد ظلم و ستم قرار گرفتهایم اما خدا میان ما و کسانی که حق ما
را ربودند و بر گرده ما سوار شدند و مردم را بر ما مسلط کردند و
سهم ما را که در کتاب خدا آمده از ما دریغ کردند و مادرمان فاطمه
را از ارث خود محروم ساختند ،داوری خواهد کرد.

امام دالیل صلح را
برای مخالفان توضیح
داد و برای هر کسی
به زبانی علل و اثرات
و نتایج صلح را شرح
داد .مث ً
ال به حجر
فرمود :آنچه را من
انجام دادم تنها برای
حفظ جان شما بود.
یا به عدی بن حاتم
فرمود :من از آنجا
که دیدم بیشتر مردم
تمایل به صلح دارند
و از جنگ گریزانند،
نخواستم آنان را
به کاری که از آن
ناخرسندند وادارم.
از این رو مصلحت
دیدم این جنگها در
وقت مناسبی انجام
پذیرد.

منابع:

 -1ســبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی( )Gگروه مؤلفان
(سید منذر حکیم با همکاری وسام بغدادی) مترجم عباس جاللی،
انتشارات مجمع جهانی اهل بیت( )Gچاپ اول .1392
 -2امام حسن مجتبی( )Gجان دل پیامبر( ،)dاحمد رحمانی
همدانی ،حسین استادولی ،انتشارات منیر ،چاپ اول .1392
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اندیشه

خانواده

هالل

هنر

ادبیات

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

صلح تحمیلی در گفتوگو با محمدجواد مروجیطبسی

نتیجه صلح امام حسن
صیانت از شیعیان بود

()G

خداداد خادم

این صلح یک
پیروزی بود برای
امام حسن مجتبی(ع)
و نتیجه آن صیانت
و حفاظت از یاران
امیرمؤمنان و مردم
کوفه و شیعیان بود.
باطن کار حضرت
مجتبی(ع)اینچنین
بود.
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مهروماه

دامنه شخصیت بیمانند ســبط اکبر پیامبر( )امام
حســن مجتبی( )Gآنقدر وسیع و گسترده است که آثار
و نشانههای آن در تمام کتابهای حدیث ،تراجم ،سیره،
تاریخ و مناقب فراوان به چشم میخورد .تواضع ،فروتنی،
خداترسی ،روابط حسنه ،احترام متقابل و کمک به بینوایان
از ابعاد برجسته زندگی آن سرور جوانان بهشتی است .آن
بزرگوار بازویی علمی ،قضایی و نیرویی بسیار کارآمد برای
حکومت علوی و شخص امیرمؤمنان علیهالسالم بودهاند.
امام از جمله کســانی بودند که از آغاز تا پایان به دفاع از
حریم رهبری پرداختــه و در جنگهای جمل ،صفین و
نهروان فعاالنه شرکت جسته ،بلکه در بسیج نیروها از کوفه
برای مقابله با فتنه طلحه و زبیر ،گامهای بســیار مثبت و
مؤثری برداشــتند .زندگی پررنج و محنت امام ،پر از این
توگو با حجتاالسالم والمسلمین
مسائل اســت .در گف 
محمدجواد مروجیطبسی ،محقق و پژوهشگر تاریخ اسالم
و نویسنده کتاب «سبط اكبر :روایتی تحلیلی از زندگانی
الهی ـ سیاسی امام حسن مجتبی علیهالسالم» به بررسی
ابعادی از زندگی این امام همام پرداختیم.
ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

در زمــان حکومت امام علی( )Gچه کارهای
مهمی به امام حســن( )Gمحول شده بود و ایشان
چگونه از عهده کارها برآمده بودند؟
امام حســن مجتبی( )Gمســئولیتهای زیادی را در
زمــان حکومت امام علی( )Gبرعهده داشــتند که بعضی
از آنها را خودشــان به عهده گرفته بودند و بعضی از آنها
را امیرالمؤمنین( )Gبه عهده ایشــان گذاشته بودند ،مثال
نمایندگــی امیرالمؤمنین( )Gبه ســوی عثمان را جهت
بردن شــکایتهای مردم برعهده داشــتند یا بردن آب به
خانه عثمان در زمان محاصره که به دستور امام علی()G
چنین کاری را انجام دادند .همچنین در کتابهای تاریخی
نوشتهاند ایشان نماینده امام در پاسخ به سؤاالت مذهبی
مردم بودند .گاهی اوقات ســؤالکنندهای میآمد بعضی از
ســؤاالت را حضرت را به سوی ایشان میفرستادند تا امام
حسن( )Gجواب دهند .شــخصی به صورت پنهان آمده
بود و خــودش را از هواداران حضرت امیر( )Gجازده بود
اما مشــخص بود که از طرفداران معاویه است و آمده بود
تا ســؤاالتی را بپرســد که امیرالمؤمنین( )Gاو را به امام
حســن مجتبی( )Gحواله دادند که حضرت همه را پاسخ
گفتند .حضرت بسیج مردم کوفه را از طرف موال علی()G
به عهده گرفتند که با عمار و قیس بن ســعد آمدند و در
مسجد کوفه ســخنرانی کردند و مردم را بسیج کردند یا
اینکه حضرت نماینده رساندن پیام مکتوب حضرت به مردم
کوفه بودند که این پیام مکتوب را خواندند .تبیین سیاست
امام علی( )Gدرباره قضیه تحکیم بوده است که به دستور
پدر ،حضرت این مســأله را تبیین کردند ،چون بعضیها
صحبتهایــی کــرده بودند .حضرت به امام حســن()G
فرمودند :بلند شو و سیاست وحدت را تبیین کن .همچنین
امامت جمعه موقت بصره و کوفه را عهدهدار بودند .حضرت
امام حسن ( )Gنماینده پدر به سوی پادشاه روم بودند که
این دیدار بسیار مفصل است که عالقهمندان برای مطالعه
بیشتر میتوانند به کتاب سبط اکبر که توسط بنده تألیف
و منتشــر شــده مراجعه کنند .همچنین حضرت در رفع
اتهامات وارده نسبت به امیرمؤمنان( )Gحاضر شدند ،مثال
در جنگ جمل ،اصحاب جمل گفتند که امیرمؤمنان عثمان
را کشته است که حضرت از طرف پدر نماینده شدند که در
جمع مردم به بیان حقایق بپردازند تا بفرمایند قاتل عثمان
کیست؛ امیرالمؤمنین( )Gاست یا خودشان؟!
همچنیــن حضرت مجتبی( )Gعهدهدار مســائل قضایی
بودهاند که این مسئولیت از طرف پدر به ایشان واگذار شده
بود .حضرت امیر به امام حسن و امام حسین امر کرده بودند

که در محضر ایشان سخنرانی کنند .در پایان عمر امیرمؤمنان
که بنا شــد حضرت با معاویه بجنگند ایشان را فرمانده گروه
 10هزار نفری کرده بودند که برای جنگ آماده شــده بودند
که بروند و کار را یکسره کنند که خوارج امام علی( )Gرا در
مسجد کوفه به شهادت رساندند .نمایندگی از طرف پدر برای
جلوگیــری از خواندن نماز تراویح به صورت جماعت بود که
آن وقت در کوفه میخواندند که بدعت بوده است .سرپرستی
موقوفات و صدقات امیرمؤمنان( )Gرا به عهده داشــتند که
حضرت این مسئولیت را از طرف پدر پذیرفته بودند .یکی از
مسئولیتهای دیگر خواندن دعای باران بود که به دستور پدر
این دعا را خودشان و امام حسن( )Gجداگانه خواندند .این
عمده مسئولیتهایی است که حضرت امام حسن مجتبی()G
در دوران حکمت و قبل از حکومت پدر داشتند.
چرا برخی از مخالفان امــام علی( )Gبعد از
شهادت ایشان با امام حسن( )Gبیعت کردند؛ علت
این امر چه بوده و سیاست امام حسن( )Gبرای بیعت
با این گروه چه بود؟
بیعتکنندگان پس از شهادت امیرمؤمنان( )Gدو دسته
بودند :یک دســته پیروان و هواداران امیرمؤمنان بودند.
مؤمنان واقعی بعد از شــهادت حضرت امیرمؤمنان(،)G
امــام حســن( )Gرا به عنوان امــام و خلیفه پس از پدر
میشناختند و معرفی کرده و با او بیعت کردند .اما دسته
دوم با این قضیه مشکل داشتند ،آنها خوارج بودند یا کسانی
بودند که رأی خوارج را داشتند .اینها با امام بیعت کردند
به خیال اینکه در ســایه امام حسن( )Gبتوانند خودشان
را به معاویه برســانند و او را به قتل برســانند .هدف آنها
جنگ با معاویه بود و عجیب اینکه اینان در زمان حکومت
امــام علی( )Gزیر بار حق نرفتند .همینها بودند که کل
مشــکالت را در اواخر جنگ صفین ایجــاد کرده بودند،
همینهــا بودند کــه قضیه تحکیم (حکمیــت) را پیش
آوردند ،همینها بودند که هزاران مشکل را در کوفه و در
جبهه آفریدند؛ حاال آمده بودند .در زمان امیرمؤمنان هر
چه حضرت فرمــود بروید با معاویه مقابله کنید همینها
نمیرفتند اما بعــد از امیر آمده بودند که با حضرت امام
حســن مجتبی ( )Gبیعت کنند تا با معاویه بجنگند در
حالی که اینها خودشــان دورادور دســت بیعت به سوی
معاویه دراز کرده بودند و اینها کسانی بودند که حکومت
معاویه را میخواســتند نه حکومت علی بن ابیطالب()G
را .اما در دوران امام حسن( )Gمیخواستند کاری کنند تا
امام را به وسط میدان بکشانند و دودستی او را به معاویه
تقدیم کنند .به نظرم اینها که آمده بودند با حضرت بیعت
کنند غرضشــان ،غرض مثبتی نبوده اســت اما حضرت
میدانستند قضیه چیست لذا زیر بار اینها نرفتند .سیاست
حضرت نســبت به اینها این بود که حضرت اینها را جمع
کند و در یک محور که جنگ با معاویه باشد اما اینها هرگز
کســانی نبودند که با معاویه بجنگند و دلیلش هم همین
است که اینها خیانت کردند.
یعنی امام با آنها بیعت نکرده بودند؟
همه اینها در حکومت امیرمؤمنان بودند و جنگ علنی
علیه خوارج داشتند اما بسیاری از آنها از بین رفته بودند

و تعداد اندکی از آنها باقی مانده بودند اما تعدادی از مردم
بودند که خوارج نبودند اما رأی خوارج را داشتند .خوارج
نبودنــد اما فکر خوارج در آنها رســوخ کرده بود .خوارج
میگفتند ما معاویه را قبول نداریم و باید با او جنگید تا او را
از صحنه بیرون کرد در حالی که چنین چیزی نبوده است.
امام حســن( )Gبا خیانت ســربازان و حتی
ســرداران خود مجبور به صلح شد ،آیا این صلح
شکست محسوب میشــد یا به نوعی پیروزی هم
بوده است؟
باید نــام این صلح را صلح تحمیلی گذاشــت نه صلح
امام حســن( .)Gاین صلح یک پیروزی بــود برای امام
حســن مجتبــی( )Gو نتیجه آن صیانــت و حفاظت از
یاران امیرمؤمنان و مردم کوفه و شــیعیان بود .باطن کار
حضــرت مجتبی( )Gاینچنین بود .بــه هر حال امام(ع)
در برابــر بهانهجویانی که میآمدند امام را مورد نکوهش
قرار دهند و میگفتند چرا چنین چیزی را قبول کردید؟
جوابهایی داشتند از جمله اینکه فرمودند :کار من برای
حفظ شیعیان بوده است .یا اینکهفرمودهاند به اهل کوفه
ال اطمینانی نبوده است یا اینکه «اگر یارانی داشتم شب
اص ً
و روز بــا معاویه میجنگیدم ».یا فرمودند« :یاران ذلت را
برگزیدند« ».امت مرا رها کرده بودند« ».مردم طالب صلح
بودنــد ».خالصه اینکه امام در برابر اینها چنین فرمودند:
اینها نمیفهمیدند معنای اینکه امام صلح کرد ،یعنی چه؟
یعنی چقدر در حق شیعیان خدمت کرد .همان طوری که
در بیان بسیاری از امامان داریم که کار امام حسن(ع) کار
بسیار عجیبی برای حفظ شیعیان بود .در صلحنامه آمده
بود که معاویه متعرض شــیعیان نشــود ،وقتی دشمن
جایی را فتح کند مســلم غیر از قتل و غارت و کشــتار
و هتــک نوامیس مردم کار دیگری انجام نمیدهد .اگر
معاویه میآمد با همان حالت پیروزی وارد کوفه میشد
و چیزی برای شــیعیان باقی نمیگذاشت .هویتی برای
شیعه باقی نمیماند .امام حسن ( )Gبود که این مسأله
را به اینجا رســاند که دشمن خودش پیشنهاد صلح را
داد .اینکه گفته میشــود صلح امام حســن( )Gتعبیر
درســتی نیســت ،امام هیچ وقت صلح نکرد ،بلکه تنها
آن صلحی را که معاویه پیشــنهاد کرده بود با شرایطی
پذیرفت .برخی از مورخان اذعان کردهاند که درســت
اســت که معاویه پیشــنهاد صلح داد و به ظاهر پیروز
شــد اما در واقع شکست با معاویه بود .صلح هیچ وقت
به نفع او نبود ،چون شــروطی را امام حسن( )Gبرای
صلح گذاشــته بود که در تاریخ ثبت شد که اگر معاویه
پا را به خطا میگذاشــت تاریخ او را محکوم میکرد لذا
گفتنــد در این میان ،معاویه بود که شکســت خورد نه
امام حسن مجتبی(.)G

در زمان امیرمؤمنان
هر چه حضرت
فرمود بروید با معاویه
مقابله کنید همینها
نمیرفتند اما بعد از
امیر آمده بودند که
با حضرت امام حسن
مجتبی(ع) بیعت کنند
تا با معاویه بجنگند
در حالی که اینها
خودشان دورادور
دست بیعت به سوی
معاویه دراز کرده
بودند و اینها کسانی
بودند که حکومت
معاویه را میخواستند
نه حکومت علی بن
ابیطالب(ع) را .اما در
دوران امام حسن(ع)
میخواستند کاری
کنند تا امام را به
وسط میدان بکشانند
و دودستی او را به
معاویه تقدیم کنند.

سربازان و ســرداران امام حسن( )Gخیانت
کردند ،امام در شرایطی قرار گرفتند که مجبور به
صلح شدند .با وجود اینکه معاویه شرایط را به نفع
خود میدید و در یک جنگ راحت میتوانست امام
و یارانش را شکست دهد و  ،....چرا پیشنهاد صلح
را مطرح کرد؟
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معاویــه ،امام حســن مجتبی( )Gرا میشــناخت،
امام حســن( )Gدر زمان پــدر فرمانده گروه  10هزار
نفــری برای جنگ با معاویه بود .تــاش معاویه بعد از
امیرمؤمنان این بود کــه از جنگ جلوگیری کند چون
از جنگ و ادامه آن بشدت وحشت داشت .نمیخواست
ال
جنگــی اتفاق بیفتد .معاویه ادعاهایی کرده بود اما اص ً
آمادگی جنگ را نداشــت .نیروهایش را از دســت داده
بود و میترســید در این میان شکست بخورد ،لذا سعی
و تــاش معاویه بر این بود که فریب ،خدعه ،دو به هم
زنــی یا ترس و ارعــاب و  ...را در میان مردم و نیروها
پخش کرد و توانست به این وسیله آرام آرام خود را به
حوزه اسالم برساند .معاویه چون از جنگ وحشت داشت
خودش پیشــنهاد صلح داد و برای صلح داوطلب شد.

اگر پذیرش صلح از
طرف امام حسن(ع)
نبود زمینهای برای
قیام امام حسین(ع)
اص ً
ال به وجود
نمیآمد ،به جهت
اینکه در مواد
صلحنامهچیزهایی
آمده بود که معاویه
اینها را نوشت اما
نفهمید که چه کاری
انجام داده است و
اینها چه عواقب و
نتایجی دارد.
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ایران ما

فرهنگ ایثار

چــرا! حضرت فرمودند :علت صلــح من با معاویه همان
علت صلح پیامبر با مشرکان است .چرا پیامبر با دشمن
کنار آمد؟ اوالً عِده و عُده نداشــت ،اگر جنگ میکردند
همین تعداد مسلمان هم قتل عام میشدند .پیامبر()
در یک ســالی که از دشــمن زمان گرفت به خاطر این
بود که مســلمانان زیاد شوند و همینگونه هم شد .پس
بنابراین حضرت فرمودند :شــما این مســائلی که از ما
صادر میشــود چندان توجه ندارید شما با دید محدود
خود نگاه میکنید اما من آینده را نگاه میکنیم .بعضی
از افراد یاران امام بودند اما جاهل و ناآگاه بودند .هر کس
که رئیس قبیله شــد یا فرمانده زمان حضرت امیر()G
بود همه چیز را که اطالع نداشــت و...

چــرا برخی از خواص ماننــد حجر بن عدی،
ســلیمان بن صرد خزاعی و دیگران از صلح امام
حسن( )Gانتقاد داشتند؟
من فکر میکنم بعضی از یاران امام حسن( )Gبه اصطالح
بیش از اندازه داغ بودند بعضی از آنها چندان اوضاع زمانه خود
را بررسی نکرده بودند و نمیدانستند چه خبر است .بعضی از
آنها چندان مردم کوفه را نشناخته بودند .بعضی از آنها اصال در
جنگ حضور نداشتند ،در آن ایامی که امام حسن مجتبی()G
آماده جنگ میشد اصال نبودند مثل ابن عباس .آنهایی که
حضور نداشتند و اوضاع جاریه را اطالع نداشتند مردم کوفه
را نمیشناختند ،دشمن را نمیشناختند ،همین افراد عبارات
زشتی به امام حسن مجتبی( )Gگفتند.

روایتی هم هســت که امام حسین(ع) ،امام
حســن(ع) را به خاطر صلح سرزنش میکنند که
مسلم ًا درست نیست ،چون ائمه نور واحدند .اخیرا
این روایت دستاویز نویسندهای در کتابی شده است،
پاسخ شما به این ادعا چیست؟
بله! این روایت را در کتاب سبط اکبر آوردم ،این روایت
دروغ اســت .بر فرض مثال اگر هم واقعیت داشته باشد،
حضــرت امام مجتبی( )Gفرمودند :همان کاری که پدرم
انجــام داد را انجام دادم .با نبود عِده و عُده عقبنشــینی
کــردم .اگر این کار را انجام نمــیدادم همین چند نفری
که هســتند قتلعام میشدند و از بین میرفتند لذا برای
حفظ اینها پدرم چنین کرد و من هم برای حفظ مردم و
شیعیان چنین کردم.

پاسخ امام به آنها چه بود؟
امام در برابر اینها فرمودند :یکی از یاران گفته بود ما
را ذلیل کردی؟ حضرت فرمود :چگونه؟ گفت :چون همه
مــا را زیر بار طاغوت تحویل دادی؟ حضرت فرمود :من
هیچ چیزی را تحویل ندادم جز اینکه یاران نگذاشــتند.
اگر من یارانی داشتم شــبانهروز با معاویه میجنگیدم.
هدف و سیاستم این بود که با معاویه بجنگم که سیاست
پــدرم هم همین بوده اســت .آنهــا را آزمایش کردم و
فهمیــدم اهل کوفه اهل جنگ نیســتند ،اگر بودند در
زمــان امیرمؤمنان( )Gآنچه حضرت میفرمود را انجام
میدادند .یا اینکه ســفیان بن ولید که خارجی هم بود
به امام گفت :ای ســیاهکننده روی مؤمنان .حضرت در
پاســخ به او فرمــود :وای بر تو ای خارجی .این شــما
بودید که پدرم را کشــتید .این شــما بودید که به پای
من آسیب رســاندید( .امام هر کسی را به فراخور حال
خودش جواب میداد ).این شــما بودید که وسایل مرا
غارت و به من اهانت کردید .شما وقتی به صفین رفتید
که دین جلوی دنیای شــما بود یعنی دین مانع دنیای
شــما بود اما امروز عکس آن حالت است و دنیا ،جلوی
چشــم دین شــما را گرفته است .کسی که دینش را به
دنیا بفروشــد معلوم است که اهل جهاد و جنگ نیست.
حضرت در پاســخ به ابوســعید فرمودند :پس از پدرم،
من امام هســتم یا نیستم؟! ابوســعید جواب داد :چرا!
حضرت فرمود :من همان نیســتم که پیامبر درباره من
فرمودند :الحســن و الحســین اماما قاما او قعدا .گفت:

برخی معتقدند صلح امام حسن( )Gزمینهساز
قیام عاشورا شد ،آیا شما موافق این نظر هستید؟ در
مورد علت و چگونگی آن توضیح دهید؟
اگر پذیرش صلح از طرف امام حسن( )Gنبود زمینهای
ال به وجود نمیآمد ،به جهت
برای قیام امام حسین( )Gاص ً
اینکــه در مواد صلحنامه چیزهایی آمــده بود که معاویه
اینها را نوشــت اما نفهمید که چه کاری انجام داده است
و اینهــا چه عواقب و نتایجی دارد .یکی از مواد صلحنامه
این بــود که بعد از مرگ ،حق ندارد کســی را به عنوان
خلیفه و جانشــین تعیین کند .یکی از مواد صلحنامه این
بــود که از فرزندان معاویه هیچ کس حق و صالحیت این
کار را ندارد ،لذا بعد از شــهادت امام حسن مجتبی()G
امام حسین( )Gهم چندسالی به احترام صلحنامه دست
به کاری نزدند چون هنوز نصب یزید توسط معاویه انجام
نشده بود لذا وقتی معاویه از دنیا رفت ،امام حسین( )Gرا
دعوت کردند که با یزید بیعت کنند .در این زمان حضرت
ضربه کاری خود را وارد کردند .پس صلح امام حسن()G
زمینهای برای قیام امام حســین شد ،چون که یزید هیچ
حقی در خالفت نداشت .هیچ کس او را تعیین نکرده بود
و همچنین برخالف صلحنامه بود.
با اینکــه معاویه امضا کرده بود چنیــن کاری را انجام
ندهد برخــاف صلحنامه این کار را کرد بنابراین یزید نه
خلیفــه و نه رهبر بود بنابراین با یزید نمیشــد که بیعت
کرد باالخره همین کار ســبب شد که دست امام حسین
برای قیام باز شد.
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جایگاه صلح امام حسن(ع) در فرهنگ اسالم

صلح برای انسان و اسالم
دکتر بخشعلی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

در میان ما شــیعیان قیام امام حسین ( )Gاز صلح امام
حســن ( )Gمهمتر و دارای جایگاه بیشتری در حفظ دین
مبین اسالم است ،در حالی با نگاه به تاریخ نمیتوان چنین
چیزی را به اثبات رســاند بلکه اتفاقا صلح امام حسن()G
اثر شــگرفی در تاریخ اسالم از خود به جای گذاشت و اگر
بگوییم که یکی از زمینههای قیام اباعبداهلل( )Gهمین صلح
بود سخن گزافی بر زبان نیاوردهایم.
در واقع صلح امام حسن( )Gبیانکنند ه زمانسنجی آن
حضرت بوده اســت .در فرهنگ اسالمی نظریه فداکاری به
آن معنایی که در مســیحیت وجود دارد قابل دفاع نیست
برای اینکه دراســام فداکاری و تن به شهادت دادن اصل
و هدف اصلی و اساســی نیســت بلکه فداکاری و شهادت
خود امری برای چیزی دیگراست .انسان در این نگرش فدا
نمیشود که فداشده باشد بلکه فدا میشود برای اینکه چیز
مهمتری حاصل آید.
حال اگر این امر با روش دیگری به دســت آید شهادت
از موضوعیــت میافتد .باید بــه موقعیت نگاه کرد که چه
چیزی اقتضا میکند .اگر امام حسن( )Gقیام میکرد و به
شــهادت نمیرسید و اثری از او باقی نمیماند چه حسنی
میتوانست داشته باشد .اما جالب این است که آثار صلح او
به رغم تخلف معاویه باقی ماند و بعدها در قیامهای بعد خود
را به عینه نشــان داد .بنابراین صلح و قیام به خودی خود
واجد ثمراتی نیستند بلکه باید نگریست که کدامیک از این
دو امر اثربخشتر و در رفع ظلم موفقتر است .در واقع اگر
امام حسن( )Gبه جای صلح قیام میکردند شاید نامشان
این قدر در تاریخ اسالم درخشان نمیشد .
تاریخچه صلح
قرارداد صلحی که میان حسن بن علی بن ابیطالب()G
دومین امام شیعیان و معاویه فرزند ابوسفیان ،در سال ۴۱
قمری بســته شد ،بعد از جنگی صورت گرفت که بر اثر
زیادهخواهی معاویه و خودداری او از بیعت با امام و خلیفه
مسلمانان روی داد .این جنگ به دالیلی از جمله خیانت
برخی ســرداران سپاه امام حســن(ع) ،حفظ مصلحت
مسلمانان ،حفظ جان شیعیان و خطر خوارج ناتمام ماند.
امام حسن مجتبی( )Gمجبور به قبول صلحنامهای شد
که بر اســاس آن ،حکومت از امام حســن( )Gبه معاویه
واگذار میشــد .صلح چند شرط داشت که از مهمترین
آنهــا عدم نصب جانشــین از جانب معاویه ،خودداری از
توطئه علیه امام حســن( )Gو حفظ جان مسلمانان بود.
با این حال ،معاویه به هیچیک از شــرطها عمل نکرد.

پس از کشتهشــدن علی بن ابیطالب( )Gبه دســت ابن
ملجم مرادی ،حســن( )Gدر کوفه به عنوان خلیفه اعالم
میشــود ولی معاویه ،فرماندار شام ،این انتصاب را تقبیح
میکند و لشکری را برای جنگ به کوفه میفرستد که این
لشــکر در مسکن مستقر میشود .لشکر حسن( )Gنیز در
مداین مستقر میشود.
به نوشته برخی از مورخان پس از دو ماه عدم فعالیت در
حوزههای امام حســن( )Gو معاویه نامهای میان دو طرف
رد و بدل میشــود و هرکدام از دالیل استحقاق خود برای
خالفت میگوینــد ولی معاویه به رغم اینکه در بار اول به
امام نامهای مودبانه مینویسد در نامههای بعدی امام را به
جنگ تهدید میکند و پس از آن هر دو طرف مهیای جنگ
میشــوند اما بعد مدتی نهایتاً دو طرف خود را برای صلح
آماده میکنند اما در بین یاران امام حسن افرادی بودند که
با صلح موافقت نداشتند اما نهایتاً جناح صلحطلب بر کسانی
که جنگ را میطلبیدند فائق میآیند و صلح برقرار میشود.
مفاد صلحنامه
باالخره طرفین برای صلح آماده شدند و براساس مواد زیر
عهدنامه را امضا کردند:
 )1معاویه طبق کتاب خدا و سنت پیامبر و خلفای صالح
عمل نماید.
 )2معاویه نمیتواند برای خود جانشــینی انتخاب کند و
این کار را باید به شورا واگذار کند.
 )3برای همگان در هر جایی امنیت وجود خواهد داشت.
 )4معاویه آشــکارا یا نهان حسن یا هیچ کدام از یاران او
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دقت در بندهای
این صلحنامه نشان
میدهد که همه چیز
نهایت ًا به نفع دو چیز
خواهد بود؛ یکی
حفظ کیان اسالم و
دیگری حفظ حقوق
مردم و تأمین سالمتی
آنها .این امر نشان
میدهد که امام با
توجه به واقعنگری
که داشت راه
دیگری غیر از صلح
نمیشناخت تا از آن
طریق به اهداف واال
دست یابد .بنابراین
صلح در فرهنگ
اسالمی همیشه بهتر از
جنگ است اال اینکه
برای احقاق حق
و یا رساندن ندای
مظلومیت راهی جز
فریاد و جنگ نداشته
باشد
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را مورد ارعاب قرار نخواهد داد.
فلسفه صلح
درباره فلسفه صلح امام حســن( )Gآثار زیادی به نگارش
درآمده هدف نگارنده تکرار آنها یا ارائه گزارشی از آنها نیست
بلکه درصددم با استناد به مواد این صلحنامه چند نکته را بیان
کنم که خط صلحطلبی اسالم به معنای عام و شیعه به طور
خاص و امام حسن( )Gبه طور اخص بیان شود تا مرز میان
مدعیان خشونت و طرفداران واقعی صلح مشخص گردد و همه
بدانند که اســام دین صلح است نه جنگ و جنگ همیشه
امری تحمیلی بود و صلح همیشــه خواست رهبران اسالمی
بوده و هست که نمونه بارز آن صلحطلبی امام حسن( )Gاست.
دقت در بندهای این صلحنامه نشان میدهد که همه
چیــز نهایتاً به نفع دو چیز خواهد بود؛ یکی حفظ
کیان اسالم و دیگری حفظ حقوق
مردم و تأمین سالمتی آنها .این امر
نشــان میدهد که امام با توجه به
واقعنگری که داشــت راه دیگری
غیر از صلح نمیشــناخت تا
از آن طریــق بــه اهداف
واال دســت یابد .بنابراین
صلح در فرهنگ اسالمی
همیشــه بهتر از جنگ است
اال اینکــه برای احقــاق حق و یا
رساندن ندای مظلومیت راهی جز
ال به
فریاد و جنگ نداشته باشد .ذی ً
برخی اهداف اصلی صلح امام حسن
اشاره میکنیم:
 )1حفظ جان خود و شیعیان .نیک میدانیم که پس
از شهادت امام علی( )Gشیعیان در مضیقه بودند و از سوی
صاحبان قدرت هماره مورد تهدید بودند و نتوانسته بودند
درجامعه جایگاه خاصی داشته و یا درقدرت سهمی داشته
باشــند .از این جهت صلح میتوانست تأمینکننده برخی
نیازهای اساسی اینان بشــود .ابی سعید عقیصا میگوید:
«به نزد امام حسن( )Gرفتم و به آن حضرت عرض کردم:
ای فرزند رسول خدا ( )چرا با اینکه میدانستی حق با
شماســت ،با معاویه گمراه و ستمگر صلح کردی؟ امام در
پاسخ فرمود :اگر این کار را نمیکردم احدی از شیعیان ما
بر روی زمین باقی نمیماند و همه را میکشتند».
امام حســن مجتبی( )Gحتی در برابر منتقدان بشدت از
این صلح دفاع میکرد به عنوان مثال در پاسخ کسی که وی
را پس از پذیرش صلــح ،با جمله «یا مذلّ المؤمنین» :ای
خوارکننده مؤمنان» خطــاب کرد ،فرمود :من ،خوارکننده
مؤمنان نیستم ،بلکه عزتدهنده آنان میباشم؛ زیرا هنگامی
که دیدم شما (شیعیان) را توان برابری و ایستادگی با سپاهیان
شام نیست ،امر حکومت را واگذاردم تا من و شما باقی بمانیم.
همانطوری که شخص دانایی ،یک کشتی را عیبدار میکند
تا برای مالکان و سرنشینانش باقی بماند (اشاره به داستان
قرآنی حضرت موسی( )Gو حضرت خضر ( )Gدر سوره کهف).
ن چنین است ،تا بتوانیم میان دشمنان
داستان من و شما ای 
و مخالفان باقی بمانیم.
 )2جلوگیری از خونریزی .در قرآن کریم آمده است که
اگر کســی به ناحق فردی را بکشد گویی که همه انسانها
ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

را کشته است .عکس این قضیه هم صادق است به این معنا
که اگر کســی یک نفر انسان را از مرگ نجات دهد گویی
همه انســانها را از مرگ نجات داده است .امام حسن()G
در واقــع با این کارش نه یک نفر بلکــه ده ها هزار نفر را
نجات داد .امام حسن( )Gدرباره علت صلح با معاویه چنین
فرمود« :من چنان دیدم که با معاویه به مسالمت رفتار کنم
و آتش بس برقرار سازم و با او مصالحه کنم و چنان دیدم
که جلوگیری از خونریزی بهتر است و منظوری از این کار
جز خیرخواهی و بقای شما ندارم».
ایشان همچنین فرمود« :بهراستی که جمجمههای عرب
به دســت من بود که صلح کنند با هر کس که من صلح
میکردم و میجنگیدند با هر کس که من میجنگیدم؛
ولی من برای رضای خدا و حفظ خون مسلمانان
آن را رها کردم ».امام( )Gدر پاسخ
اعتراض ســلیمان بن صرد فرمود:
«من چیز دیگری جز آنچه شــما
میبینید میبینم و در آنچه انجام
دادم نظری جــز جلوگیری
از خونریزی نداشــتم».
آن حضــرت در بیانــی
دیگر فرمودنــد« :دیدم
که جلوگیری از ریختن خون
مسلمانان ،بهتر از خونریزی است».
 )3نگاه به برخــی بندهای این
صلحنامه روشن میکند که حفظ
دین هم از اهداف بلند این عهدنامه
است که اگر رخ نمیداد مسلماً به ضرر اسالم تمام
میشد .از این جهت اشاره کردیم که یکی از علل مهم
صلح امام حسن( )Gرا میتوان «حفظ دین» بیان کرد؛ زیرا
جامعه اسالمی در شرایطی قرار داشت که ممکن بود جنگ
با معاویه ،اصل دین را از بین ببرد .جنگ با معاویه نه به نفع
کوفیان بود و نه به نفع شــامیان ،بلکه زمینه حمله نظامی
رومیان را به جهان اسالم فراهم میکرد .یعقوبی مینویسد:
«معاویه در ســال چهل و یکم به شــام برگشت و وقتی
خبر یافت که لشــکر روم با سپاهیان انبوه ،راه جنگ را
در پیش گرفته اســت ،شــخصی را نزد وی فرستاد و بر
صد هزار دینار با او صلح کرد .از ســوی دیگر ،مردم نیز
از نظر فرهنگی در وضعیتی قرار داشتند که خونریزی و
جنگ ،بدبینی به دین و مقدســات را به وجود میآورد.
شــاید بر همین اســاس بود که امام حسن( )Gیکی از
دالیــل صلح خــود را حفظ دین بیان کرد« :ترســیدم
ریشه مسلمانان از زمین کنده شود و کسی از آنان باقی
نماند؛ از این رو با مصالحهای که انجام گرفت ،خواســتم
دین خدا حفظ شود».
خالصه سخن اینکه حفظ جان و زندگی مردم برای امام
حسن( )Gآن اندازه اهمیت دارد که بدون توجه به خود و
مالمت مالمتگران با شجاعت کامل به سمت صلح حرکت
کند هرچند که ممکن اســت نزدیکترین یارانش با این
حرکت مخالف کنند به عالوه باید نیک در یاد داشت که در
زندگی اصالت با صلح است و شهادت و شهادتطلبی تنها
در زمانی کاربرد دارد که جز شهادت راهی برای احقاق حق
وجود ندارد همان اقتضايی که برای امام حسین( )Gرخ داد.

چرا امام حسن(ع) صلح را پذیرفتند؟

سردار بی یار و یاور
دکتر فرزاد جهان بین
استاد دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین

امــام حســن( )Gاولين فرزند امــام علي و فاطمه
زهــرا(س) در نيمه ماه رمضان ســال دوم یا ســوم
هجری در شــهر مدينه به دنيا آمد و بعد از شهادت
امام علـــي( )Gشـش ماه حكـــومت كرد و درسال
پنجاهـم هجري ،به وسيله زهري كه همسرش جعده
به دستـــور معاويه به او خـورانـــد ،در  48سالگـي
به شهادت رسيـد .مزار شريفـش در قبرستان بقيع،
در كنـار سه امـام معصـــوم ديگـر ،زيـارتگاه خيل
شيفتگـان آن حضـرت است.
جاللالديــن ســيوطي دركتاب «تاريــخ الخلفاء»
مينويســد« :امام حسن در سال ســـوم هجرت به
دنيا آمد و شبيهتريـــن شخص به پيامبر اكرم()
بود ،در روز هفتم تولدش پيامبر( )گوســفندي را
براي او عقيقه كرد و موي ســرش را تراشــيد و هم
وزن آن را نقــره صدقــه داد .او يكي از پنج نفر اهل
كساء است .پيامبر( )فرمـود :پروردگارا مـن او را
دوست ميدارم پس او را دوست داشته باش.و فرمود:
«حســـن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشتاند».
ابـــن عباس گفت :حسـن بر دوش پيامبر سوار بود،
شخصي به آن حضرت گفت« :اي پسر! خوب مركبي
را سوار شـــدهاي» پيامبر فرمـــود« :بلكه خـــوب
راكبـي است».
يکــي از پرســشهاي عميــق و معروفــی که در
خصوص این امام همام( )Gمطرح اســت اين اســت
که چرا ایشــان با معاويه که از طواغیت ستمگر بود
و باطني آميخته با شــرک و کفر داشــت صلح کرد؟
اين سؤال از همان آغاز صلح ،تا کنون مطرح بوده و
هست و همواره از آن سخن به ميان ميآيد و گاهي
اين مطلب نيز بر ســؤال افزوده ميشود که چرا امام
حســين ( )Gبا يزيد ،صلح و بيعــت نکرد ،ولي امام
حســن ( )Gبا معاويه ،صلح و بيعت کرد؟! در پاسخ
به این ســوال به چند نکته اشاره میگردد.
 -1در آغــاز ،بايــد توجه کرد که صلح با ســازش
تفاوت بســيار دارد .آنان که از صلح امام حسن (،)G
به «سازش او با معاويه» تعبير ميکنند ،به طور کامل
در اشتباهند .صلح اسالمي که امام حسن ( )Gآن را
پذيرفت ،هرگز به معني سازش و کنار آمدن با معاویه
نبــود ،بلکه همچون صلح حديبيه رســول خدا(ص)
با مشــرکان مکه ،بر اســاس شرايطي بود که موجب
حفظ نيروها و کســب امتيازها ميگرديد .زندگي و
چگونگــي برخوردهاي امام حســن ( )Gبا معاويه و

اصحاب معاويه ،نشــان ميدهد که امام حســن()G
هرگز اهل سازش و کرنش در برابر معاويه نبود ،بلکه
صلح او «نرمش قهرمانانهاي» بود که در شرايط بسيار
سخت ،چارهاي جز انتخاب آن نبود و چنين انتخابي
در چنان شــرايط ،دليل بر عقل و دورانديشي عميق
و وســيع و شجاعت فوق العاده انتخابگرش ميباشد.
معاويه بعد از انعقاد صلح اعالم کرد که به آن شرايط
عمل نميکند و همين اعالم او ،ماهيت پليد و باطن
ناپاک او را براي مســلمانان آشکار ساخت و در دراز
مــدت ضربه مهلکي بر حکومــت و دودمان بنياميه
وارد نمود .معاويه بعد از قبضه نمـودن حكـومت در
يك سخنرانـي بیان می دارد:
«به خـدا سـوگنـد مـن با شما براي ايـن نجنگيدم
كه نماز بگزاريد و روزه بـداريد و حج به جا آوريد و
زكات بپردازيد بلكه به ايـن منظور با شما جنگيـدم
كه به شــما فرمان دهم ،و همانا اين مقام را خدا به
مـــن عطا كرده در حاليكه شما ناخشنود بـــوديد.
هان مـــن حسـن را اميدوار كردم ،چيزهايي را به او
دادم و اكنون همه آنها زير پاي مـن است و به هيچ
شرطي وفا نميكنـم».
حقیقتی کــه معاویه در جلســات خصوصی بیان
میکــرد و در منابــع مختلفــی و از آن جملــه در
«الموفقیات» آمده اســت که آرام نخواهد نشست تا
نام این مرد ،ابوکبشــه (لقبی که ابوسفیان در جنگ
احد به تمســخر به پیامبر داد) را دفن کند و یادش
را به خاک بسپارد.
بر همين اســاس امام باقر ( )Gدر پاسخ کسي که
به صلح امام حسن ( )Gانتقاد داشت ،فرمود :اسکت
فانــه اعلم بما صنع ،لوال ما صنع لکان ام ٌر عظيمٌ .
«ســاکت باش ،امام حسن ( )Gبه آنچه انجام داده
29

اندیشه

سوگند به خدا امر
رهبري را به معاويه
تسليم نکردم ،مگر
براي اينکه يار و ياور
ميداشتم ،شب و روز
با او ميجنگيدم تا
خداوند بين من او او
داوري کند .ولي من
اهل کوفه را شناختم
و آزمودم .آنها افراد
بيوفايند و هيچگونه
اعتمادي به قول و
عمل آنها نيست .آنها
افکار مختلف دارند و
ميگويند :دلهاي
ما با شما (اهل بيت
پيامبر) است ،ولي
شمشيرهاي ما بر ضدّ
شما کشيده شده
است».
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داناتر است .اگر او صلح را نميپذيرفت ،خطر بزرگي
پيش ميآمد».
 -2ســپاه ایشــان از چند گروه پراکنــده ترکيب
يافته بود:
۱ـ شــيعيان راستين و اعتقادی(در مقابل شیعیان
سیاســی)۲ ،ـ خوارج۳ ،ـ گروه پيــرو رئيس قبيله
خود۴ ،ـ گروه مذبذب و دســتخوش شک و ترديد،
۵ـ گروه طمّ اع که در انتظار به دســت آوردن غنايم
جنگي بودند و...
در ميان اين گروهها ،بــه گروه اول اطمينان بود.
ولي تعداد اين گروه بــه قدري اندک بود که ياراي
مقابله با سپاه معاويه را نداشت .مضاف آنکه به طول
کشــيدن جنگ صفّين در عصر خالفت علي ( ،)Gو
بــروز جنگ جمل و همچنيــن جنگ نهروان بعد از
جنگ صفّين ،ســپاه عراق را خســته و کوفته نموده
بود .آنها روحيه جنگيدن را نداشــتند .آيا به راستي،
آن حضرت ميتوانســت با چنيــن عناصر متضاد و
ال در جبهه خيانت کردند و به دشمن
افسرده که عم ً
پيوستند جنگ کند؟! آيا او ميتوانست با چنان سپاه
ناهماهنگ و بيهدف ،به نبرد خود تداوم بخشــد؟!
در چنین شــرایطی کار به جایی رسید که زعماي
كـــوفه طی نامههایی به معاويه نوشــتند :هر وقت
بخواهد امام( )Gرا دســـت بسته نزدش ميفرستند
و چـون به امام ميرسيدند به اظهار اطاعت و ارادت
مينمـــودند و ميگفتند« :تـــو جانشــين پدرت و
وصي او هســتي و ما سراپا در مقابل تــــو مطيع و
فرمانبـرداريـــم ،هر فرمان كه داري بفرماي!» امام
به آنها ميگفت« :به خدا قسـم ،دروغ ميگوييد ،به
خدا ســوگند شما به كسي كه بهتر از مـــن بود وفا
نكرديد ،پس چگونه به مـــن وفا ميكنيد؟ و چگونه
به شــما اطمينان كنم؟ اگر راســت مـيگـوييـــد،
اردوگاه مـــدائن ،ميعادگاه و قـرارگـاه ما بـاشـد و
به آنجـا برويـد».
 -3در کنار وضعیت یاران ،جاسوسان مخفي معاويه
کــه برخی از آنهــا از صحابــی امیرالمومنین و امام
حسن مجتبی( )Gبودند همواره در درون سپاه امام
به اغتشاش و شــايعهپراکني ميپرداختند و اذهان
را منحرف و کور مي نمودند؛ تا آنجا که وقتي ســپاه
امام حسن ( )Gبه فرماندهي قيس بن سعد (قهرمان
وفادار به امام) به جبهه ،براي جلوگيري از تجاوز
سپاه معاويه رفته بود ،ناگهان شايع کردند
که «قيس بن ســعد» به دست سپاه
شام ،کشته شــد .بر همين اساس
هميــن شــايعه باعث شــد که
عدهاي از سپاه امام حسن()G
به خیمه امام حسن ( )Gدر
مدائن حملــه کرده و هرچه
در آنجا بود ،حتي جانماز آن
حضرت را از زیر پا کشيدند و
به يغما بردند.
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 -4امــام حســن ( )Gخــود در پاســخ يکــي از
ايرادکنندگان به صلح فرمودند:
«واهلل ما ســلمت االمر اليــه اال اني لم اجد انصارا ً،
ولــو وجدت انصارا ً لقاتلته ليلي و نهاري حتّي يحکم
اهلل بيني و بينه:...
ســوگند به خدا امر رهبري را به معاويه تســليم
نکردم ،مگر براي اينکه يار و ياور ميداشــتم ،شب و
روز بــا او ميجنگيدم تا خداوند بين من او او داوري
کند .ولي من اهل کوفه را شــناختم و آزمودم .آنها
افــراد بيوفايند و هيچگونه اعتمادي به قول و عمل
آنها نيســت .آنها افکار مختلف دارنــد و ميگويند:
دلهــاي ما با شــما (اهل بيت پيامبر) اســت ،ولي
شمشــيرهاي ما بر ضدّ شما کشيده شده است».
و در عبــارت ديگر فرمود :واهلل انّ معاويه خير لي
مــن هوالء ،يزعمون انهم لي شــيعه ،ابتغوا قتلي ،و
انتهبوا ثقلي ،و اخذوا مالي« .ســوگند به خدا معاويه
بــراي من بهتر از اين ياران اســت .اينها ميپندارند
شــيعه من هســتند ،ولي در طلــب قتل من بوده و
امــوال و لباس و فرش زير پاي مرا غارت ميکنند».
در همان عصر امام حســن ( ،)Gافراد متعددي به
صلح امام حســن ( )Gاعتــراض کردند .آن بزرگوار
بــه آنها پاســخهاي مختلف داد که با بررســي اين
پاســخها ،ريشــهها و عوامل صلح امام حســن ()G
مشخص ميگردد .بخشــي از خالصه پاسخهاي آن
حضرت چنين بود:
۱ـ يــار و ياور نداشــتم۲ .ـ يارانم پراکنــده و داراي
عقايد گوناگون هســتند۳ .ـ اراده خداوند ،هر روز شکل
مخصوصي دارد (اکنون شکل مبارزه بايد به گونه ديگري
باشد)۴ .ـ به خاطر حفظ خون مسلمانان صلح کردم ،اگر
چنين نميکردم يک نفر از شيعيان ما در روي زمين باقي
نميماند۵ .ـ داســتان صلح من همچون داستان خضر و
موســي ( )Gاست که خضر کشــتي را سوراخ کرد ،تا به
دســت صاحبانش برســد ،وگرنه طاغوتيان آن را تصرف
ميکردند ،موســي( )Gچون از راز موضــوع بيخبر بود
از عمل خضر( )Gخشــمگين شــد ،ولي وقتي که به راز
آن پي برد آن را پســنديد .امام حســن ( )Gپس از ذکر
داستان خضر ( )Gفرمود:

«شــما نيز به خاطر ناآگاهي بــه راز صلح ،بر من
خشــمگين شدهايد ،اگر راز آن را ميدانستيد ،آن را
ميپســنديد۶».ـ از عقل و خرد ،دور اســت که من
چيــزي (جنگي) را که آماده آن نيســتيد به شــما
تحميل کنم۷ .ـ صلح من ،همانند صلح پيامبر ()
با کافراني مانند بنيضمره ،بني اشــجع و مشرکان
مکــه در صلح حديبیه بود .آنانکه پيامبر ( )با آنها
صلح کرد کافر (بر اســاس تنزيــل ـ ظاهر قرآن ـ)
بودند .معاويه و اصحابش که من با آنها صلح نمودم،
کافر (بر اســاس تأويل ـ باطن قرآن ـ) هستند۸ .ـ
واي بر شما! شما نميدانيد که چه کردهام؟! سوگند
به خدا پذيرش صلح من ،براي شــيعيانم بهتر است
از آنچه خورشــيد بر آن ميتابد و غروب ميکند...
 -5توجــه به مفاد صلحنامــه نیز به خوبی پرده از
حقیقت صلح امام حسن بر میدارد.
مواد صلحنامه:
مـــاده اول :واگذاشــتن حكومت به معاويه به اين
شـــرط كه به كتاب خــدا و سنت فرستاده او()
و به سيره خلفاي صالح عمل كنـــد.
مــاده دوم :پس از معاويه ،امــر حكومت بر عهده
حسن است و اگر براي او حادثهاي روي داد حكومت
از آن حسين است و معاويه نميتواند آن را به عهده
ديگري بگذارد.
ماده سوم :بايد ســب اميرالمومنين علي( )Gو بد
گفتــن از او در نماز ترك شــود و از علي( )Gجز به
نيكي ياد نكنند.
ماده چهارم :بايد آنچه در بيتالمال كوفه قرار دارد،
يعني پنج ميليون درهم يا دينار ،استثنا بشـود و تابع
خالفت و حكـــومت نباشـــد و برعهده معاويه است
كه هر سال دوميليون درهم براي حسيـــن بفرستد
و در عطا و صالت ،بنيهاشـم را بر بني عبدشمـس
برتــري دهد و ميان فرزندان كســاني كه در ركاب
اميرالمومنيـــن در جنگ جمل جنگيدند و فرزندان
كســاني كه در صفيـــن در خدمت امــام علي()G
مجاهدت كردند ،يك ميليون درهـــم تقسيـم شـود
و اين مبلغ را از خراج واليت «دارابگرد» كه يكي از
شهرهـــاي فـارس در حـدود اهـواز است بپـردازد.
مــاده پنجــم :مردم هر جــا بــر روي زمين خدا
باشــند ،چــه در شــام و عراق چــه در حجاز و

يمـــن ،بايد ايمـن باشنـــد و سياه و سـرخ بايد در
امان بماننـــد ،معاويه بايـد خطاهاي آنان را تحمل
كند و ببخشــايد و هيچ كـــس را به جرم گذشــته
كيفر نـــدهد و با اهل عراق با كينه و دشمني رفتار
نكند.و ياران علـــي( )Gرا در هر كـجا باشنـد امان
دهد و به هيچ يك از شيعيان علي( )Gآسيبي نرساند.
ياران و شيعيان علي( )Gاز حيث جان و مال و زن و
فرزند در امان و از هر گزندي محفـوظ باشند و هيچ
كس معترض هيچ يك از آنان نشـــود و هر صاحب
حقـــي به حقـش برسد و هر چه ياران علـي در هر
كجا به دست آوردهاند براي آنان محفـــوظ بمـــاند
و بـــراي حسـن بـــن علي و برادرش حسين( )Gو
هيـــچ يـــك از اهـل بـيت رســـول اهلل در نهان و
آشكار هيچ بـــدي نخـواهنـد و در امنيت آنان ،در
هيچ منطقهاي ،اخالل نكنند.
 -۶بعــد از صلح و در اواخر عمر معاویه ،بنا به نقل
ابـــوالفرج اصفهاني در كتاب «مقاتل الطالبييـن»،
معاويه مـيخـواست براي پسرش يزيد بيعت بگيرد
و در انجام ايـن منظور ،هيچ كس براي او مزاحمتر از
حسـن بـن علي و سعد بن ابـي وقاص نبـود ،بديـن
جهت هـــر دو را با وسايل مخفي مسمـوم كرد .نيز
هميـن نويسنده ميگويد:
«چـــون خـواستند حسـن بـــن علي را به خاك
بســپارند ،عايشــه بر استري نشســت و بنياميه و
بنيمروان و هر كـــس از ياوران و سپاهشــان را كه
در آنجا بود به كمك بـــرداشت و ايـــنجا بـود كـه
گـويندهاي گفت :يك روز بر استر و يك روز بر شتر».
سبط ابن جوزي به سند خود از «طبقات» ابـنسعد
و او از واقدي روايت كـرده :حسـنبـنعلـي( )Gدر
هنگام احتضار گفت« :مـــرا در كنار جـدم رسـول
خدا(ص) دفـن كنيد ،امويان و مروان حكم و سعيد
بـــن العاص ـ كه والي مدينه بودـ به پاخاســتند و
نگذاشتند».
ابـــن سعد مـولف كتاب طبقات ميگـويد :يكي از
مخالفان ،عايشه بـود كه گفت:
«هيچ كـــس نبايد در كنار رســـول خدا دفـــن
شـود».
سرانجام ،جنازه حســـن بن علي( )Gرا از آنجا به
قبرستان بقيع بردنـد و در كنار قبر جـدهاش فاطمه
بنـت اســــد به خاك سپردند .در كتاب «االصابه»
از واقـدي نقـل شـده كـه آن روز جمعـيت
آن چـــنان انبوه بـــود كــه اگر در
بقيع ســوزن ميافكندند بر سر
انساني مـــيافتاد به زميـن
نميرسيد.

مردم هر جا بر روي
زمين خدا باشند ،چه
در شام و عراق چه
در حجاز و يمـن،
بايد ايمـن باشنـد و
سياه و سـرخ بايد در
امان بماننـد ،معاويه
بايـد خطاهاي آنان
را تحمل كند و
ببخشايد و هيچ كـس
را به جرم گذشته
كيفر نـدهد و با
اهل عراق با كينه و
دشمني رفتار نكند.و
ياران علـي(ع) را در
هر كـجا باشنـد امان
دهد و به هيچ يك
از شيعيان علي(ع)
آسيبي نرساند.

ســام اهلل عليه يوم ولد
و يــوم استشــهد و يــوم
يبعث حيا.
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خانواده

سابقه تاریخی و دینی
وقف و امور خیریه

نیکوکاری
در عصر
اسالمی
حسین حاج محمدی
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مبــادرت به انجام کارهای خیــر و عامالمنفعه
در طول تاریخ بشــر همواره مورد توجه افراد خیر
خواه بوده اســت .در ایران نیز توجه به همنوع و
انجام کارهای خیر دارای ســابقهای دیرینه است
که ریشه در اعتقادات و دستورات دینی مردم این
مرز و بوم داشــته و در مقایسه با سایر جوامع از
ویژگیها و ابتکارات منحصر به فردی نیز برخوردار
است .در سلسله مقاالتی تحت عنوان تبارشناسی
مؤسســات خیریــه در ایران تالش میشــود با
بهرهگیری از نگاه تاریخی و اســتفاده از اسناد و
مدارک موجود به تبارشناســی مؤسسات خیریه
ایران ـ اعم از دولتی و مردمی ـ پرداخته شــود و
ضمن تحلیل اجتماعیـتاریخی ،عوامل تأثیرگذار
بر شکلگیری و تکوین انواع مؤسسات خیریه در
ایران بررسی شود.
سابقه تاریخی
درباره نامگذاری انواع مؤسسات خیریه نظرات
مختلفی وجود دارد که هر کدام بیانگر یک بعد از
این مؤسسات است .در نامگذاری مؤسسات خیریه
هر کشــور عنوان خاصی به کار میرود .در ایران
عناوین «وقف»« ،بنیادهای موقوفه» و «مؤسسات
و بنیادهای خیریه» رایج است .منظور از مؤسسات
خیریه در این نوشتار ،مؤسساتی است که با گروهی
از مردم (مانند فقرا ،مستمندان و درماندگان) به
عنوان دریافتکنندگان خدمات ســروکار دارند.
در یک دستهبندی کلی مبتنی بر نظریه «بال» و
«اسکات» ،مؤسسات خیریه به دو دسته مؤسسات
خیریه دولتی و مؤسســات خیریه مردمی تقسیم
میشوند .مؤسساتی که مورد حمایت و پشتیبانی
مستقیم دولت هســتند ،مؤسسات دولتی بوده و
مؤسساتی که اعضای تشکیل دهنده آنها نهادهای
دولتی نیســتند ،مؤسســات مردمی یا خصوصی
نامیده میشوند.
با آغاز زندگی اجتماعی ،تأمین
نیازهــای متعارف ضرورت یافت
و همزمــان با تشــکیل جامعه
پا به پای تمایالت
خو د خو ا ها نــه ،
احساس تعلق به
دیگری و آمادگی
برای حمایت دو
جانبه بــه وجود
آمــد .بــا بزرگ
شــدن و رشد هر
چه بیشتر جوامع
انســانی و اهمیت
یافتــن مذهــب در
شئون زندگی ،حمایت
از بینوایــان ،نیازمندان،
تهیدســتان ،بیــوه زنان،
یتیمان و بیماران به عنوان
شماره 1

تیر ماه 1394

ایران ما

فرهنگ ایثار

یکــی از وظایــف اصلی دینــی در معرض توجه
قرار گرفت و اســتفاده از مذهب به عنوان وسیله
نیرومندی جهت اجرای نیات خیرخواهانه انسانها
به کار گرفته شد .تاکید ادیان الهی و تعالیم انبیاء
بر داشتن روحیه تعاون و نیکوکاری باعث اهمیت
یافتن امور خیریه در مقیاس وســیعی شد .انگیزه
به وجود آمده مبتنی بر نیات مذهبی خیرخواهان
در عمــوم مذاهب به خصــوص در ادیان الهی به
وضوح آشکار است.
سابقه خیریه در ایران
سابقه امور خیریه در میان ایرانیان به پیروی
از آیین باستانیشان با اهدای نذورات و خیرات
در معابد و آتشــکدهها که هنوز باقیمانده آثار
آنهــا در شــهرهای کرمان و یــزد وجود دارد،
بازمیگــردد .نیکــوکاری و خیــرات در ایران
باســتان و پیروان آیین زرتشت بر سه گونه بود:
 -1نیاز :در این گونه ،نیکوکاران زرتشــتی آنچه
را میخواستند بدهند در دسترس گردانندگان
نیایشگاهها و آتشکدهها قرار میدادند تا موبدان
برابر با خواست شخص نیکوکار به انجام کارهای
نیک و امور عامالمنفعه برســانند -2 .اشــوداد:
این گونه کمک را بخشــش در راه پارســایی و
نیکی نیز گفتهاند .اشــوداد از چیزهای جابهجا
شــدنی نیســت .همواره خانه ،زمین ،بوستان،
کشــتزار یا از این گونه دارایی را به نیایشگاه و
آتشکده واگذار میکردهاند ،یعنی در واقع امالک
مذکور را نــذر و وقف مینمودهاند .گردانندگان
نیایشــگاهها نمیتوانستند داراییهایی که از راه
اشوداد به نیایشــگاه داده شده (وقف گردیده)
به فروش رســانند -3 .گاهنبار :یکی از ســنن
ایرانیان باستان که برای خیرات برگزار میشد،
مجالس گاهنبار یا گهنبار بود .این آیین بســیار
قدیمی اســت .در ابتدا بخشهایی از اوســتا را
موبدان میخواندند ،سپس سفرهای میکشیدند
و هرکس اعم از فقیر و غنی بر سر سفره گهنبار
مینشستند و از آن استفاده میکردند.
نیکوکاری در عصر اسالمی
در عصر اســامی ،پدیده نیکــوکاری با چند
جلوه نمایان گردید و از راه تعاونی ،انفاق و وقف
به مســتمندان و نیازمندان به طور داوطلبانه و
بــدون دریافت وجه کمک میشــد .نیکوکاران
از راه ســاختن پلها ،جویبارهــا ،آب انبارها و
مدارس به مــردم خدماتی ارائــه میدادند .به
این امور در اســام با اصطالحات مختلفی نظیر
«بر»« ،انفاق»« ،تعاون» و «صدقات» در آیات
مختلــف قرآن و تبیین اثــرات ضعف و پاداش
اخروی آنها ،توجه شده است .از دیدگاه اسالم،
تأمین نیازهــای افراد جامعه بر دو اصل کفالت
همگانی یا مسئولیت متقابل افراد نسبت به هم
و اصل سهیم بودن افراد در درآمدهای حکومت

مبتنی است .از این مطلب میتوان نتیجه گرفت
که حوزه وظایف حکومتی مانعی برای بیتفاوتی
افــراد جامعه نســبت به یکدیگــر نبوده و رافع
مسئولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر نیست.
در جوامع اســامی وقف از ســنتهای حسنه
و مورد پســند است .اولین مشــوق این سنت،
پیامبــر اکــرم (ص) و بعــد از آن حضرت ائمه
علیهمالســام و اصحاب و پیروان آنان بودند که
به این عمل خداپســندانه مبادرت ورزیدهاند .با
گسترش اسالم در ایرانزمین ،به پیروی از این
تأکیدات و به دنبال پیشــینه تاریخی این سنت
در آیین ایرانیان ،فرهنگ این ســنت در جامعه
ایران توســعه زیادی یافت .وقف در طول زمان
از سویی یکی از سودمندترین راه حلهای رفع
معضالت اجتماعی ناشی از فقر و تهیدستی بوده
و از ســوی دیگر به عنوان یکی از کارآمدترین
شــیوههای عملــی تقویت بنیــاد دینی جامعه
مطرح بوده است.
در تعالیم اســام پاداشــی که برای خیرین و
نیکوکاران در نظر گرفته شده است ،انگیزهای برای
کشاندن افراد به این سمت و سو بوده است .البته
برخــی نیز فارغ از انگیزههای الهی در صدد بودند
از طریق انجام امــور خیریه و عامالمنفعه منزلت
اجتماعی کســب کرده و اعتبار خانوادگی خود را
تقویت نمایند .عدهای از نیکوکاران نیز با حساسیت
و دغدغه نسبت به آینده فرزندان خود به این امر
مبادرت کردهاند .بررسی بعضی از وقفنامهها نشان
میدهد برخی واقفان ،حق تولیت مورد وقف و نیز
بخشــی از عایدات موقوفه را اختصاص به دودمان
خود دادهاند تا عــاوه بر بهرهمندی مادی ،توجه
به این سنت حسنه در دودمانشان باقی بماند.
سابقه دیوان موقوفات
بررسی تاریخ ایران پس از اسالم نشان میدهد،
چــه در قرون ابتدایی بعد از اســام و چه پس از
تشــکیل دولتهای نیمه مستقل ایرانی و پس از
آن در زمان حکومتهای ترکنژاد یا پس از یورش
مغوالن ،نمونههایــی از امور وقفی در ایران دیده
میشــود .از آن جمله میتوان به دیوان موقوفات
ســامانیان که بر امور وقفی نظارت داشته است،
اشــاره کرد .در تشــکیالت اداری دوره سامانیان
( 261-389هجــری) از دیوان موقوفات یا اوقاف
نام برده شــده که به کار مساجد و اراضی موقوفه
رسیدگی میکرده است.
همچنیــن در دوران آلبویــه نیز به ســاخت
بیمارســتان عضدی و تأثیرگــذاری آن در ایجاد
مراکز بهداشــتی عمومی در شــهرهای مختلف
با عنوان «مارســتان» میتوان اشــاره کرد .البته
ساخت بیمارستان ،مختص عضدالدوله نبود .یکی از
کارهای بزرگ امرای آلبویه اهتمام فراوانی بود که
در امر ساختن بیمارستان داشتند و بیمارستانهای
زیادی در شــهرهای مختلــف برپا کردند .در این

نکته
وقف به روایت گردشگران اروپایی
در تعدادي از سفرنامههاي سياحان اروپايي که در عصر صفوي به ايران آمدهاند در مورد امور
مربوط به وقفيات مطالبي ديده ميشــود .کمپفر که در دوران شاهسليمان صفوي در اصفهان
به سر ميبرده با اشاره به رقابت بين شاه ،دربار و رجال کشور در ساختن تأسيسات عامالمنفعه
و قرار دادن موقوفات براي آن آورده اســت« :شناختن درست وضع دربار ايران بدون وقوف به
تأسيساتي که قسمت قابل توجهي از عوايد دربار صرف آنها ميشود ،يعني مساجد ،گرمابهها،
قنوات ،راههاي عبور و مرور و پلها و بيش از همه مدارس ديني و همچنين نمايندگان علوم و
هنر امکانپذير نيست .بدین ترتیب شاه با پيروي از نياکان خود ميخواهد پس از خود نام نيکي
به يادگار بگذارد و بزرگان و اعيان نيز در گرفتن سرمشق از پادشاهان به چشم و همچشمي با
يکديگر برميخيزند و وسايل مادي الزم را براي تأسيس و نگاهداري انواع ساختمانها و به ويژه
موقوفههاي ديني در اختيار ميگذارند ،به اين دليل اغلب شهرهاي ايران مملو است از مدارس
ديني و موقوفات آنها؛ تنها در اصفهان که پايتخت است و شهري باشکوه و بزرگ به شمار ميرود،
در حدود یک صد موقوفه قابل مالحظه وجود دارد و اين جز موقوفات جزئي و متفرقه است».
بیمارستانها که به مانند مراکز درمان دانشگاهی
امروزی عمل میکردند همه انواع کارهای پزشکی
و داروســازی انجام میشد و در کنار آن پزشکان
با سابقه به آموزش اطبای جوان میپرداختند .در
بستر چنین شرایط فراهم آمدهای بود که پزشکان
بزرگ و نامداری چون ابوعلی احمد بن مسکویه،
بوعلی سینا ،رازی و علی بن عباس پرورش یافتند
که همواره به عنوان افتخارات علمی دنیای قدیم
بر پهنه آســمان فرهنگ و دانش این ســرزمین
میدرخشند.
در دوران سلجوقی گسترش موقوفات ،حکومت
مرکزی را واداشــت که بر موقوفات نظارت کند و
متولیان اوقاف را تحت ســیطره حکومتی درآورد.
قرون چهــارم تا هفتم هجری مصــادف با رونق
چشــمگیر وقف در ایران بود به نحوی که در قرن
ششم با اســتقبال بیسابقه مردم از سنت حسنه
وقف ،دهها مرکز آموزشــیـ درمانــی و کتابخانه
تاســیس شــد و موقوفات عامالمنفعه گسترش
یافت .طــی قرن پنجم و ششــم ،اراضی موقوفه
نسبتاً وســیعی وجود داشته است .چنین به نظر
میرســد که در مــورد اوقاف از ســوی حکومت
مرکزی نظارت مخصوصی اعمال میشــده که با
سیاســت مذهبی سلجوقیان موافق بوده است .به
موجب این سیاست ،تشکیالت مذهبی را در دایره
تشــکیالت حکومتی محدود میکردند .به همین
خاطر نظارت کلی بر اوقاف از سوی حاکم به قاضی
عسکر لشکر محول شده بود .در این دوران با تدبیر
خواجه نظامالملک توسی مراکز فرهنگی عظیمی به
نام «نظامیه» تاسیس شد که در میان آنها نظامیه
بغداد از آوازه زیادی برخوردار اســت .نظام الملك
براى اين مدرسه موقوفاتى تأمين كرد كه ساليان
صرف مزد كاركنان و اســتادان آنجا میشد و اين

ســاز و كار در نوع خود در آن زمان بىنظير بود و
بر دورانديشى تفكر ايرانى داللت دارد.
درباره وقفنامه ربع رشیدی
پس از یورش و اســتیالی مغوالن به ایران کم
کم اوضاع به گونهای شــد که ایرانیان به دستگاه
سلطنت مغوالن راه یافتند و پس از مرگ چنگیز،
غازانخان به ســلطنت رســید و رشــید الدین
فضلاهلل وزیر او شــد .در زمان خواجه رشیدالدین
فضلاهلل همدانی با تاســیس «ربع رشــیدی» که
شامل بیمارستان ،کتابخانه ،مسجد و مدرسه بود،
این سنت حســنه بیش از پیش تقویت و تثبیت
شــد .از مهمترین وقفنامههای این دوره میتوان
به وقفنامه ربع رشیدی که یکی از کمنظیرترین
مجموعههای وقفی است اشــاره نمود .یک شهر
دانشگاهی کامل که با در نظر گرفتن تمام مناصب
و شــئونات اجتماعی طراحی شده بود و عالوه بر
موقوفه بودن خود نیز به وســیله عواید موقوفات
اداره میشد .معافیت مالیاتی موقوفات در آن دوران
نشان از گسترش فرهنگ وقف دارد .رشید الدین
فضلاهلل در این باره طی فرمانی مینویســد« :اگر
نقصان عواید اوقاف به علت صدور حواله و مطالبه
مالیات زاید از طرف دیوان است ،موقوفات را باید
از پرداخت این حوالهها و مالیات معاف دارند» .در
قرن نهم و در عصر تیمــوری نیز موقوفههایی بر
اوقاف کشور افزوده شد .بسیاری از مساجد بزرگ
کشــور مربوط به این دوره اســت که از آن جمله
میتوان مساجد زیبای گوهرشاد در مشهد و هرات،
مسجد امیر چخماق در یزد ،مسجد کبود در تبریز
و مسجد حظیره در یزد را نام برد.
ادامه دارد ...
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ایران ما

فرهنگ ایثار

اولین زنی که به رسالت پیامبر(ص) و والیت علی(ع) ایمان آورد

عارف به رسالت نبوی و والیت علوی
محمدحسینرجبی(دوانی)

حضرت خدیجه(س) به فرموده پیامبر عظیمالشأن
اسالم( )یکی از چهار زن برتر همیشه خلقت از
آغاز تا انجام به شمار آمده است .دلیل این عظمتی
که حضرت خدیجه(س) پیدا کرده ،معرفت بلندی
است که به ساحت مقدس پیغمبر اکرم( )و رسالت
آن حضرت داشت .اینکه گفته شده آن بزرگوار هنگام
ازدواج با پیامبر( )حدود  40سال داشته و حدود
 15سال از پیامبر بزرگوار اسالم( )بزرگتر بوده،
نادرســت است؛ طبق نقلهای صحیح فاصله سنی
آنها بســیار کم بوده و شاید بیش از دو سال نبوده
باشد .ایشــان بانویی با ثروت قابل توجهی بود که
خواســتگاران فراوانی در بین اشراف و سرشناسان
قریش داشــت ولی همه آنها را جواب کرد و چون
فضیلتهــای پیامبر( )و نجابــت و نبوغ و فهم
باالی حضرت را شــنیده و دیده بود ،درخواســت
ازدواج با جوانی را داد که با معیارهای رایج آن زمان
جامعه عرب جاهلی فاقد اعتبار بود ،جز در شرافت
خانوادگی .از نظر مالی و مادی پیغمبر( )و خانواده
آن حضرت مال و ثروتی نداشــتند و چنین زنانی با
داشتن چنین ثروتی هرگز حاضر به ازدواج با جوانی
این گونه نبودند.
درک باالی حضرت خدیجه(س) بدانجا رسید که
بعد از ازدواج تمام دارایی خود را به پیغمبر اکرم ()
ی و هستی خود را
بخشید و حاضر بود همهگونه دارای 
به خاطر معرفتی که به همسر خویش داشت فدا کند
و این داراییها و هستی را در راه پیغمبر( )بدهد.
نکتــه مهم در ارتباط با معرفــت واالی حضرت
خدیجه(س) که تا به حال چندان به آن توجه نشده
این اســت که آن حضرت نه تنها نخستین بانویی
است که رســالت پیامبر( )را تصدیق کرد بلکه
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اول شخصی است که با امیرالمؤمنین( )Gبه امامت
و والیــت بیعت کرده و امیرالمؤمنین( )Gرا در این
جایگاه رفیع شناخته است .در احادیث آمده که بعد
از مبعوث شدن حضرت محمد ( )به پیامبری و
بازگشــت آن حضرت از غار حراء به خانه ،حضرت
امیر( )Gو حضرت خدیجه(س) در کنار پیغمبر()
بودند که حضرت خطاب به آن دو ،فرمودند :جبرئیل
بر من نازل شد ،و میفرمایند :اسالم شرایطی دارد
که شــما باید این شرایط را کامال بپذیرید تا ایمان
شــما کامل و مــورد قبول درگاه الهی باشــد .بعد
پیامبر( )یک به یک مواردی را بیان فرمودند در
ارتباط با اصول دین و فروع دین و برخی احکام که
این دو بزرگوار همه را پذیرفتند .در ادامه پیامبر()
فرمودند :مهمترین مسئله در پذیرش ایمان شما این
است که امام و جانشین پس از من را در حیات من
بشناســید و به او تصدیق کنید و ایمان بیاورید ،که
این دو بزرگوار اعالم آمادگی کردند .بعد پیامبر()
بــه حضرت خدیجه(س) روکردنــد و فرمودند :ای
خدیجه(س) با علی( )Gبه عنوان جانشــین و امام
پــس از من بیعت کن و حضــرت خدیجه(س) با
کمال اعتقاد و معرفت با امیرالمؤمنین( )Gبه امامت
و والیت پس از پیغمبر( )بیعت کردند .با توجه
به حدیث معروفی که شیعه و سنی از پیغمبر()
نقل کردند که می فرماید :هر کس بمیرد و امام زمان
خود را نشناســد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است؛
میبینیــم که حضرت خدیجه(س) نه تنها صاحب
والیت در عصر خود را که پیغمبر( )بود شناخت
و ایمان داشت بلکه امیرالمؤمنین( )Gرا که هم در
آن موقع بیش از  10ســال ســن نداشت به عنوان
وصی ،جانشین و خلیفه بعد از پیامبر( )و ولی به
رسمیت شناخت و ایمان خود را به والیت علی()G
ابراز داشــت .از این رو بود که حضرت خدیجه(س)
در بین همسران پیامبر ( )آنچنان جایگاهی پیدا
میکند و به چنان عظمتی میرسد که هیچیک از
زنان پیغمبر(ص) نتوانستند به این محدوده و عظمت
نائل و وارد شوند.
رســول اکرم( )ازدواجهای متعددی داشتهاند
که این ازدواجها عموماً به خاطر مســائل سیاسی،
اجتماعــی و یا فرمان الهی برای از بین بردن برخی
باورهای غلط بوده است اما نکته مهم این است که
تا زمانی حضرت خدیجه(س) در قید حیات بودند
پیغمبــر اکرم( )هیچ ازدواجی نداشــتند یعنی
بهتریــن دوران زندگی پیغمبــر( )و جوانی آن
حضرت با حضرت خدیجه(س) سر شد و به خاطر
عظمت مقــام حضرت خدیجه(س) که پشــتوانه
شماره 1
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بزرگ زندگی درونی پیامبر( )بود حضرت هیچ
ازدواج دیگری نداشــتند حــال آنکه تعدد زوجات
(چندهمســری) در عرب یک ســنت و بسیار هم
رایج بود.
عایشــه که مدعی اســت محبوبترین همســر
پیامبر(ص) بوده ،از ســوی دیگر خود میگوید :به
جایگاه رفیع حضرت خدیجه(س) نزد پیغمبر()
غبطه میخوردم ،و میگوید :روزی نتوانستم غبطه
و حســرت را حفظ کنم و در خود نگه دارم ،چون
پیامبر( )بارها و به کرات از آن همسر خود به نیکی
یاد میکردند و یاد او را زنده نگه میداشتند .میگوید:
به پیغمبر( )عرض کردم« :خدیجه پیرزنی بود که
از دنیا رفت و تمام شد ،خداوند زن جوانی مثل من
را به شما داده است ،چرا اینقدر یاد او را میکنید؟!»
پیغمبر( )ناراحت شــدند و فرمودند« :خاموش
باش! خدیجه(س) کجا و شما سایر همسران کجا!»
پیامبــر( )در ادامه ایــن گفتوگو فضیلتهای
بیمانند حضرت خدیجه (س) را برشمردند که باعث
شد عایشه خاموش شود و دیگر حرفی برای گفتن
نداشته باشد .حضرت فرمودند« :خدیجه وقتی با من
ازدواج کــرد تمام دارایی خود را در اختیار من قرار
داد .هنگامی که به رسالت مبعوث شدم اول بانویی
بود که به مــن ایمان آورد و با همه وجود از من
حمایت کرد و بــرای من فرزندانی آورد ».که در
حقیقت منظور پیامبر( )این است که آن بانو،
افتخار این را داشت که مادر سرور بانوان دو عالم
یعنی حضرت فاطمه زهرا(س) باشــد و فرمودند
که«در تمام زندگی خود همیشه پشتیبان و یاور
من بود ».به این دلیل هست که این بانوی گرامی
شأن و شخصیتی یافت که پیغمبر( )تا آخر عمر
شریفشــان هیچگاه از یاد حضرت خدیجه(س)
غافل نبودند و او را همیشه به نیکی یاد میکردند
و هنگام ازدواج حضرت زهرا(س) منقلب شــده،
گریســتند و جای خالی حضرت خدیجه(س) را
یادآور شدند که ای کاش او هنگام ازدواج دخترش
زنده بود و حضور داشت.
در اواخــر عمر حضرت رســول( )که در مدینه
بودند ،یــک روز خواهر حضرت خدیجه(س) خدمت
پیغمبر(ص) رسید و هنگامی که از نزد پیغمبر()
خارج میشد ،حضرت گریســتند .علت را پرسیدند،
فرمودند :صدای او همانند صدای خدیجه(س) بود ،او را
برای من زنده کرد و راه رفتن او هم همانند خدیجه(س)
بود .این امر را درباره هیچیک از همسران پیغمبر()
نمیبینیــم که اینگونه پیغمبــر( )از آنها تجلیل
کنند و یادشان را تا پایان زندگی خود زنده نگه دارند.

کنیم؛ حضرت خدیجه(س) یکی از پرافتخارترین
شخصیتهای صدر اسالم هستند هرچند در تاریخ
اسالم و در گفتارهای مختلف کمتر در مورد ایشان
ســخن رفته است ،اما هم تأثیرگذاری ایشان در
جریان اندیشه اسالمی و دعوت اسالم بسیار باال
بوده و هم خود ایشان ،شخصیت بسیار وارسته و
متعالی از حیث اخالق و منش و عقیده بودهاند.
ایثار و پشتکار ایشان قطعا یکی از برجستهترین
نمونههای ایثار و پشــتکار در صدر اســام و در
همراهی با پیامبر اکرم( )بوده است.

نقش حضرت خدیجه
توگو با مصطفی عباسی مقدم
در گسترش اسالم در گف 
(س)

بانوی ایثار و مهربانی
سمیه نبی

با وجودی که مــردان ثروتمندی از قریش از
حضرت خدیجه(س) خواســتگاری کرده بودند
ولی ایشــان که شیفته درستکاری و امانتداری و
مــکارم اخالقی و جهات معنوی حضرت ختمی
مرتبت( )شده بود ،خود ،پیشنهاد ازدواج داد و
برخالف سنتهای ازدواج در میان اعراب جاهلی
آن زمان ،مــال و ثروت زیادی از داراییاش را به
ایشان هدیه کرد .حضرت خدیجه(س) مدت 25
سال در خانه پیامبر اسالم( )زندگی کرد و در
ســال دهم بعثت در دهم ماه رمضان و به مدت
کوتاهی بعد از وفات حضرت ابوطالب و سرپرست
پیغمبر از دنیا رفت .آن سال را عاماالحزان (سال
اندوها) گفتهاند .رســول خدا( )درباره ایشان
میفرمایند« :خداوند بهتــر از او را به من نداده
اســت .او به من ایمان آورد در هنگامی که مردم
کفر داشــتند ،تصدیق نبوت من کرد ،زمانی که
دیگــران مرا تکذیب کردند و امــوال خود را در
اختیار من گذاشــت در وقتی که دیگران محروم
کردند و خداوند متعال از او فرزندانی به من عطا
کرد ».در گفتوگو با دکتر مصطفی عباسیمقدم،
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان و مشاور معاون

قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
بررسی شخصیت این بانوی فداکار اسالم پرداختیم.
از وی تا به حال کتابهای «اســوههای قرآنی و
شیوههای تبلیغی آنان»« ،نسیم تفاهم :راهبردها
و روشها»« ،جلوههای تربیت و تبلیغ در ســیره
پیامبر اعظم( »)منتشر شده است.
حضرت خدیجه(س) در تاریخ اسالم
دارای چه جایگاهی است؟
در مــدح و ســتایش حضــرت خدیجه(س)
همسر مکرمه حضرت ختمی مرتبت محمد بن
عبداهلل ( )هر چه بگوییم در واقع کم گفتهایم
و نمیتوانیم حق واقعی شخصیت ایشان را بیان

اگر بخواهیم به زندگی و شــخصیت
حضرت خدیجــه(س) از زاویه افتخاراتی
که ایشــان دارند نگاه کنیم به چه مواردی
برخورد میکنیم؟
هرچه در زندگی ایشــان تحقیق و بررســی
کنیم به افتخــارات و کرامتهایی برمیخوریم
که قابل گفتن ،تقدیر ،تحســین و تجلیل است.
میتــوان بحث در مورد ایشــان را به دو بخش
قبل از ازدواج با پیامبر اسالم( )و بعد از ازدواج
با پیامبراسالم( )تقســیم کرد .ایشان قبل از
اینکه اســام ظهور کند و قبل از اینکه با پیامبر
اسالم( )آشنا شوند بهعنوان «عاقل قریش» و
«یکی از عاقالن قریش» مشهور و معروف بودند،
حتی برخی به ایشان لقب «بزرگ زنان قریش»
داده بودند .همچنین «طاهره» لقبی است که در
برخی از کتابها به ایشان داده شده که اینها نشان
از شخصیت واالی این بانو دارد که توانستهاند در
ســرزمین به دور از فرهنگ و تمدن و ارزشهای
نــاب انســانی و دینی به مرحلهای برســند که
خودشان را به عنوان سرآمد زنان آن زمان مطرح
کنند آن هم نه با روشهایی که سایر زنان برای
تشخص و نشان دادن خود داشتند و با روشهای
نامطلوب و غیراخالقی خودشان را نشان میدادند
بلکه ایشــان با طاهره بودنشان اینها را به دست
آوردند و با روشهای صحیح و اخالقی و با حضور
مدیریتی در سطح جامعه توانستند خودشان را
بهعنوان یکی از برترین و عاقلترین افراد جامعه
خویش مطرح کنند.
بــا وجود آنکــه در آن زمان زنان از
جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار نبودند،
حضرت خدیجه (س) دارای شغل تجارت
بودند و افراد زیادی برایشــان این کار را
انجام میدادند ،ایشان چگونه به این جایگاه
اجتماعی رسیدند؟
تجــارت در آن دوران مهمتریــن و باالتریــن
سطح شــغل مردم بوده است و رقابت با تجار و
نخبگان قوم دیگر که از سرزمینهای مختلف به
تجارت دست میزدند کار بسیار سختی بود .در
جامعهای که با سختی و با محدودیتهای زیاد و
با فشارهایی علیه طبقه زن همراه بود ایشان به این
کار میپرداختند ،پس مدیریت و تجارت ایشان از
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ابعاد شخصیتی ایشان است که باعث میشود که
شخصیتی مانند پیامبر اسالم( )در دوران جوانی
بهعنوان یکی از کارگزاران تجاری ایشــان مشغول
به کار شوند و سفرهای تجاری همراه کاروانهای
ایشان داشته باشند.
تیزبینی و درایت ایشان بهعنوان یک زن آشنا به
مسائل اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است ،حتی
در انتخاب شخصی مانند پیامبر( )که در آن زمان
به محمد امین مشــهور بود .حضرت خدیجه(س)
در انتخاب محمد امین( )به عنوان یکی از افراد
و عامالن و کارگــزاران تجاری ،تیزبینی ،درایت و
حُ ســن انتخاب خود را نشان دادند که بعدا منجر
به آشنایی بیشتر و انتخاب حضرت پیامبر( )به
عنوان همسر شد که همه اینها نشاندهنده تیزبینی
و درایت و تشخیص واالی حضرت خدیجه(س) است
یعنی ایشان بانویی است که عقل ،منطق ،درایت و
آیندهنگری در وجود ایشــان موج میزند و باعث
میشود که تأثیر بسیار زیادی در صحنه جامعه و
در تحوالت اسالم در آینده داشته باشند.
در تاریخ آمده که حضرت خدیجه(س)
قبل از ازدواج با پیامبر( )ازدواج کرده بودند،
البته برخی از مورخین این را نادرست میدانند،
نظر شما در این ارتباط چیست؟
بیشــتر در تواریــخ آمده اســت کــه حضرت
خدیجه(س) قبل از ازدواج با پیامبر اســام( )با
یک یا دو نفر دیگر ازدواج کرده بودند اما جالب است
که برخی از مورخین از جمله «بالزوری» و از میان
علمای شیعه ،سیدمرتضی معتقد هستند که حضرت
خدیجه(س) قبل از پیامبر اســام ( )با کســی
ازدواج نکرده بودند؛ در هر صورت اگر ازدواج نکرده
باشند باز نشان از درایت و تیزبینی و سختگیری
در انتخاب همسر توسط ایشان دارد .به هر صورت
با وجود اینکه به روایتهای مختلف سنشان بیشتر
از پیامبر اسالم( )بوده است انتخاب ایشان انتخاب
بسیار سنجیده و درستی بوده است.
ایشان نخســتین بانویی بودند که به
پیامبر اســام( )ایمان آوردند و با ایشان
نماز خواندند!
از دیگر افتخارات حضرت خدیجه(س) ،أمالمؤمنین
بودن ایشان است .وقتی که قرآن میفرماید «ازواج
و همســران پیامبر( )أمالمؤمنین یعنی مادران
مؤمنان هستند»؛ این لقب ،صفت و افتخار بیش از
همه و باالتر از همه به حضرت خدیجه(س) منصوب
و مربوط میشــود ،چرا که هم ایشان اولین همسر
پیامبر( )بودند و هم اینکه بنا به نقلها و روایات
متعددی که از جمله از خود همسران پیامبر و حتی
از عایشه نقل شده ایشان بهترین همسر پیامبر ()
بودند .معموال در میان محافل مسلمین بیشتر عایشه
را به عنوان أمالمؤمنین خطاب میکنند ،حتی خود
عایشه در روایاتی نقل میکند که من احساس کردم
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و گفتم و پیامبر()
تأکیــد کرد که
بهترین همسر
ایشــان حضرت
خدیجه(س) اســت
و همــواره در بیانات
مختلف و به مناسبتهای
مختلف ســعی میکردند که از
ایشــان به نیکی یاد کنند و برای از دست
دادن ایشــان حسرت بخورند و در واقع همواره از
ایشــان به یاد نیکی میکردند .همان طور که شما
گفتید باالتر از همه اینها ایشان اولین زن مسلمان
بودند و به همراه حضرت علی(ع) اولین کسی بودند
کــه به پیامبری حضرت خاتم( )ایمان آوردند و
به اســام گرویدند و به همراه حضرت رسول()
نماز برپا کردند.
به همه این افتخارات میتوان افتخار همراهی با
پیامبر( )در همه عرصههای ســختی و تالش و
پشتکار و جدیتی را که پیامبر( )در مسیر دعوت
مردم به دین اســام داشتند ،اضافه کرد .همراهی
حضرت خدیجه(س) با پیامبر( )همراهی انسانی،
خانوادگی و عملی و دینی بود؛ همراهی هم با جان
پیامبر( )و هم با جسم پیامبر( )بود.
وقتــی پیامبر( )بعــد از بعثت از غــار حراء
برمیگشتند و بعد از مدت طوالنی عبادت و و دریافت
رسالت خسته به منزل بازگشتند این خدیجه(س)
بودند که به ایشان آرامش میبخشیدند و ملحفهای
به ایشــان دادند تا پیامبر( )آرامش و استراحتی
داشته باشند و آیات مدثر و مزمل که در قرآن آمده
اشاره به این امر دارد.
حضرت خدیجــه(س) بانویی ثروتمند
بودند که همه اموال خود را در راه اســام و
رسالت پیامبر( )خرج کردند؛ بانوی فداکار
اسالم هستند!
بله! به همه این افتخاراتی که بیان شد باید افتخار
دیگری را که افتخار ایثارگری و انفاق همه داراییها
در راه اسالم است افزود .ایشان که یکی از ثروتمندان
قریش و ثروتشان مورد رشک و حسد بسیاری از
بزرگان قریش بود ،چنین کسی تمام ثروت و دارایی
خود را در راه رسالت پیامبر( )خرج میکند و در
دوران سخت سهساله شعب ابیطالب که مسلمانان در
محاصره بودند حتی نقل شده که تقریبا همه دارایی
ایشان به تدریج صرف مقاومت جانانه پیامبر( )و
یارانش در مقابل محاصره اقتصادی و نظامی دشمن
شد و این ارزش بسیار باالیی است در زمانهای که
همه مردم به خصوص در دوران جاهلیت مهمترین
ارزش و آرمان برایشان مال و ثروت بود؛ چنین بانویی
آنچنان ایثار و انفاق میکنند که همه داراییشــان
را در راه اســام هزینه میکنند .حتی گفتند که
در شــعب ابیطالب که اموال ایشان به پایان رسید
از اقوام و خویشــان خود درخواست کمک و اینها
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ایران ما

فرهنگ ایثار

را در راه پیامبر( )و کمک به مســلمانان
صرف میکردند.
حضرت خدیجــه(س) مادر
حضرت فاطمــه زهرا(س)؛
سرور زنان عالم هستند،
اینکه ایشــان مادر
چنین شخصیت بزرگی
هســتند هم یکی از
ویژگیهای شخصیتی
آن حضرت است!
از بزرگتریــن افتخــارات
حضرت خدیجه(س) این است
که مادر کوثر هســتند؛ سوره کوثر در شأن و مقام
حضرت فاطمه زهرا(س) نازل شده است .باید توجه
داشته باشــیم که مادر و پرورشدهنده این کوثر
حضرت خدیجه(س) هســتند ،کســی که چنین
شخصیت بزرگ و واالیی را به دنیا آوردند.
بنابراین ایشان أمالمؤمنین ،مادر کوثر ،ایثارگر در راه
اسالم و اولین بانوی مؤمن به پیامبر ( )هستند .در
روایات متعدد آمده اســت که یکی از چهار زن الگو و
نمونه در جهان ایشان هستند؛ روایت مشهوری است
که از زبان پیامبر( )و ائمه( )بیان شده که برترین
زنان بشــر چهار نفر هستند؛ مریم ،آسیه ،خدیجه و
فاطمه(س) .به هر حال این چهار زن از زنان برجسته
تاریخ هستند که ما آنها را به عنوان الگوی زنان برای
یدانیمومیشناسیمومعتقدیمهمهمردان
همهبشرم 
وزنانمیتوانندبهاینشخصیتهایبزرگاقتداکنندو
اینها هم در اخالق و عقیده و پشتکار و ایثار و انفاق و در
سایر ارزشهای اخالقی الگو و نمونه هستند.
حمایتهای حضرت خدیجه(س) تنها
حمایت مالی نبود ،ایشان به همراه حضرت
ابوطالب( )و حضرت حمزه( )یک پشتیبان
و حامــی واقعی برای حضرت رســول(ص)
محسوب میشدند.
حمایــت حضــرت خدیجــه(س) از پیامبــر
اسالم( )در حمایت اقتصادی جلوه کرده است
اما حمایت معنوی ،روحی و عاطفی که ایشان از
پیامبر( )کردهاند کم نیست .حضرت پیامبر()
در مدت سه سال شعب ابیطالب در محاصره شدید
اجتماعی یعنی در محدودیت و محرومیت تمام از
جانب مشرکان قریش بودند .مستحضر هستید که
کفار روابط اجتماعی بین بنیهاشم و سایر طوایف
قریــش را قطع کرده بودند و به اصطالح یک نوع
تحریم اجتماعی و اقتصادی بود و در این شرایط
حضرت خدیجه(س) از تمام موجودیت و دارایی
و قدرت و توانشان استفاده و در این زمینه کمک
کردند .به هر حال ایشان جزو بنیهاشم نبودند و
تنها بنیهاشم تحت محاصره بودند و ایشان ایثار
و با تمام وجود از پیامبر( )دفاع میکردند .این
دفاع هم اقتصادی ،هم اجتماعی و هم عاطفی بود
و همه جنبهها را شامل میشد.
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بررسی موضوع خانواده و مسائل آن با رجوع به منابع اسالمی

طرحی نو نیاز است
محمد شیخ االسالمی

زندگی و حیات به همان میزان که به عنوان مهمترین نعمت خداوند
به بشر ،شیرین و دلانگیز است ،مسؤولیتبردار و نیازمند دقت و تعیین
چارچوبهای روشن و مبتنی بر عقالنیت و انسانیت نیز هست.
ادعای اســام به عنوان دین نهایی و آخرین آن است که ضمن
احترام به سنتها و مناسک هر جامعه «و لکل امه جعلنا منسکاً هم
ناسکوه» ،بهترین شیوهها و چارچوبها را برای زندگی در
اختیار بشر گذاشته است تاجایی که باید گفت در منطق
قرآن اساس زندگی ،تولدی دوباره در استجابت
دعوت پیامبر(ص) برای زندگی حقیقی است« :یا
ایها الذین امنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم
لما یحییکم» و بشر در روز قیامت خواهد فهمید
که برای این چهره جدید و متفاوت از حیات خود
تدبیری درســت نیندیشیده است« :یقول یا
لیتنی قدمت لحیاتی» .این زندگی حقیقی که
از آن در قرآن گاهی به حیات طیبه یاد میشود
که «فلنحیینه حیاه طیبه» و گاهی ثمره دعوت
پیامبران دانسته میشود« :یدعوکم لیغفرلکم من
ذنوبکم و یؤخرکم الی أجل مسمی» ،یک معنای
انتزاعی و با نگاه برون دینی ،یک ادعای صرف است
و باید در دنیای امروز تبیین شود.
دین ،سبک زندگی و دنیای پست مدرن
زندگــی در دنیای معاصر پیچیدگیهای خاص و متفاوتی
دارد .ســرعت در دنیای مدرن به مراتب شتاب بیشتری پیدا
کرده و اطالعات در فضای ارتباطات مفهومی حیاتی و نوین یافته
است .رسانهها مهمترین ابزار برای پیشبرد مقاصد حکومتها شدهاند و
اباحهگری از سر و روی جهان باریدن گرفته است .دینداری مخصوص پستوها
شده و بشر به دنبال آن است که اثبات کند پای خدا از تاریخ قطع شده .این نگاه
و نگرش اقتضائاتی متفاوت برای زندگی بشــر پدیدآورده تا جایی که باید گفت
حقیقتاً سبک زندگی امروز به طور کلی و ماهوی از نوع زندگی در صدسال قبل
فاصله گرفته است .لیبرال ـ دموکراسی با شعار «عدم تحمیل عقاید به دیگران»
خود را به فرهنگ بشــری تحمیل و با پرچم آزادی ،برای حقوق اولیه انســانها
تعیین تکلیف میکند.
تردیــدی نیســت که بســیاری از آموزههایــی که در دنیای پســت مدرن،
پیشفرضهای زندگی متعادل به شمار میروند یا ذاتاً با جهانبینی دینی تعارض
دارند و یا عرضاً در برابر رفتارهای دینمدارانه میایستند .از تعریفی که برای بشر
و جهان ارائه میشود تا رفتارهایی که در فضاهای ارتباطی بشر با خود و دیگران
توصیه میشود ،بسیاری از این آموزهها اگرچه اصالتاً سابقهای دیرینه دارند مانند
اصالت اخالق در برابر اصالت دین یا اصالت عقل در برابر دینمحوری لیکن چون
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خود ،دنیای جدید را ساختهاند بر مرکب ساخته دست خود بخوبی
سوارند و توانایی باالیی در اقناع مخاطب دارند.
باید طرحی نو درانداخت
مســلمان معاصر در چهارراهی حیرتآور قرارگرفته است .نه
میتواند زندگی را کنار بگذارد ،نه میتواند از اقتضائات زندگی
مدرن فرارکند ،نه میخواهد دینداریاش دچار خدشه و اشکال
شود و نه در فضای دینداری عرفی توشهای برای زندگی مییابد.
این همان چیزی اســت که مسلمان امروز را در انتخاب سبک
زندگیاش دچار مشکل میکند و هویت مستقل زندگی اسالمی
را از او میرباید .به نظرمیرسد دست متدینین ما و نه اصل اسالم
که حقیقتی الهی و عزیز است به سبب کمکاریها و باورنداشتن
بسیاری از تفاوتها خالی مانده است؛ باید طرحی نو درانداخت
و دوباره در متون دینی البته با رویکردی جامعنگرتر به کاوش
پرداخت .این نوخوانی و نه نوسازی در چند محور از جمله خانواده
مورد نیازتر است؛ چرا که خانواده از یک سو اولین نهادی است
که توسط افراد ساخته میشود و از سوی دیگر مهمترین و اولین
نهادی است که افراد را میسازد.
نهاد خانواده به عنوان نهادی مقدس و بنیادین در اندیشــه
اســام مطرح است .تأکید مکرر اسالم بر تشکیل نهاد خانواده
و امر به تحکیم و اســتمرار آن نه فقط یک ضرورت برآمده از
نیازهای بشری بلکه راهبردی اصیل برای گامزدن جامعه بشری
در مسیر تکامل است .به همین سبب نیز اندیشههای شیطانی
نخســتین و تأثیرگذارترین تالشهای خود را برای ازبین بردن
این نهاد مقدس به کار میگیرند .هرگاه بشریت به ارجمندی این
نهاد مقدس پیبرد و ریشه آن را استوارتر ساخت مسیر آرامش و
تعالی را بازیافت و هرگاه مردان و زنان از روح خانوادگی خود به
هزار بهانه درونی و بیرونی فاصله گرفتند جامعه مسیر انحطاط
و زوال پیش گرفت.
شــاید بتوان گفت دنیای معاصر نمونهای بــارز از این گونه
انحطاط اســت .اندیشه مدرن و پســامدرن چنان تیغ بیرحم
تکنولوژی را بر گلوی بشریت فشرد که پیش از هر نهاد و مقام و
باوری انسانیت انسان و اهداف و نیازهای او فراموش شد .در این
میان نهاد خانواده بیشتر آسیب دید .آزادیهای لیبرالیستی و
اومانیستی در کنار حرکتهای فمینیستی باعث شد زنان از هویت
خانوادهداری خود فاصله بگیرند و نهاد خانواده هویت و روح خود
را از دست بدهد .این لزوماً به معنای تشکیل نشدن نهاد خانواده
نیست بلکه بیشتر ناظر به نبود عالقهها و روابطی است که که
یک خانواده به واسطه آن خانواده است .دنیای مدرن دو ارمغان
دیگر هم برای خانواده داشت؛ انقالب ارتباطات و زندگی ماشینی
که نهایتاً افراد را از دل خانوادهها بیرون میکشد و در روح حاکم
بر جامعه مضمحل میسازد .امروز نه برای رفع نیازهای جنسی،
نه برای رفع نیازهای روحی ،نه برای ارضای نیازهای انسانی مثل
نیاز مادر و پدرشدن  ،نیازی به تشکیل خانواده نیست چون دنیای
ارتباطات برای انسان هزارهزار خانواده مجازی میسازد و وقت
انسانها هم اجازه نمیدهد که خود را به خانوادهای اختصاص
دهند که پولی به آنان نمیدهد.
خطر بیخ گوش نهاد خانواده
نهاد خانواده در ایران اسالمی به دالیل مختلف فلسفی ،فرهنگی
و حتی برداشتهای نادرست از دینداری در معرض خطر است.

این خطر هم در شکلگیری خانواده مطرح است هم در استمرار
آن و هم در کارآمدی آن .ازدواجهای دیر و نابهنگام ،نبود رغبت به
ازدواج به خصوص در دختران ،روآوردن به دوستیهای خیابانی به
جای تشکیل خانواده ،برهم زدن رسوم پسندیده ایرانی و اسالمی
ازدواج و اســتفاده از روشهای دیگر ارتباطی مثل دوستیهای
اینترنتی و  ...از آســیبهای مهم در شکلگیری ازدواج است.
ازدواجهای کمعمر ،نارضایتی در زندگی مشترک ،نبود آرامش
در خانوادههــا و  ...از بروزات نبود تحکیم در خانوادههاســت.
ناتوانــی فرزندان در تعامل با جامعه ،خودکشــی و دیگرآزاری،
ازبین رفتن استعدادها در نظامهای تربیتی و ...نشانه ناکارآمدی
خانوادههاست .بدیهی است بخش مهمی از این آسیبها ریشه
در عوامل مختلف دیگر هم دارند و اساســاً نمیتوان پدیدههای
اجتماعی را تکساحتی تحلیل کرد لیکن نمیتوان از این حقیقت
هم گذشت که خانواده نقشی محوری در این میان دارد.
بر همین اساس و با توجه به تأکیدات مکرر رهبرمعظم انقالب
بر حفظ و صیانت از نهاد مقدس خانواده به عنوان مبنا و محور
تمدن و پیشــرفت در جامعه اسالمی ،بررسی خانواده به عنوان
یک پدیده اجتماعی در اندیشه اسالم ضروری به نظرمیرسد.
بررسی معرفتشناختی در معنای عبارت «خانواده
در اسالم»
خانواده در اسالم؛ عبارتی است که خانواده در آن یک پدیده و
اسالم یک ایدئولوژی به شمار میآید؛ برای پدیده معانی مختلفی
ذکر شده است اما پدیده در این اعتبار ،عبارت است از هر واقعیتی
که میتوان آن را مورد تحلیل قرارداد.
واژه ایدئولوژی تركیبی از «ایده» و «لوژی» است و در نخستین
كاربرد به معنای دانش «ایده شناسی» یا «علم مطالعه ایدهها»
بود .اصطالح ایدئولوژی ( )ideologieنخســتین بار در سال
 1796میالدی توسط دوستوت دوتراسی استعمال شد .این واژه
در بستر دانش جدید و برای درک و بیان «ریشه اندیشهها» وضع
شده بود اما مدلول آن به مجموعه اندیشهها ،ارزشها و پندارهایی
گفته میشــد که در رابطه با جامعه و تاریخ بوده و فرد یا گروه
خاصی حامل آنند .شاید کوتاهترین تعریفی را که برای ایدئولوژی
بتوان ارائه داد آن است که بگوییم :ایدئولوژی نوعی خودآگاهی
است .تعریف دیگر آن است که ایدئولوژی را سیستمی از ایدهها
و قضاوتهای روشن و صریح و عموما سازمان یافتهای بدانیم که
موقعیت یک گروه ،یا جامعه را توجیه و تفسیر و تشریح مینماید.
این سیســتم با الهام و تأثیرپذیری شدید ارزشها ،جهتیابی
معین و مشخصی را برای کنشهای اجتماعی آن گروه یا جامعه
پیشنهاد مینماید و ارائه میدهد .بنابراین بر اساس تعریف فوق
ایدئولــوژی در درون فرهنگ به عنوان مجموعهای کامال به هم
پیوسته ،هماهنگ و سازمان یافته از ادراکات و ارائهکننده نظرات
محسوب میگردد و به همین دلیل میتوان از آن به عنوان یک
سیستم نام برد و از طرف دیگر با در نظر گرفتن طبیعت و جوهر
آن که تجلیبخش نظرات است ،ایدئولوژی به عنوان ابزار کنش
تاریخی نیز محسوب میگردد .به عبارت دیگر ،ایدئولوژی به وسیله
مبشرین و کسانی که سعی دارند اثراتی بر جریان تاریخی جامعه
خود بگذارند ،ارائه میشود و اشاعه مییابد و بدین ترتیب موجب
تغییرات یا تحوالتی در جامعه میگردد .البته ایدئولوژی در حوزه
الهیات و معارف اســامی یک تئوری کلی درباره جهان هستی
همراه با یک طرح جامع ،هماهنگ و منسجم است که راه انسان

نهاد خانواده به
عنوان نهادی مقدس
و بنیادین در اندیشه
اسالم مطرح است.
تأکید مکرر اسالم بر
تشکیل نهاد خانواده
و امر به تحکیم و
استمرار آن نه فقط
یک ضرورت برآمده
از نیازهای بشری بلکه
راهبردی اصیل برای
گامزدن جامعه بشری
در مسیر تکامل است
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را در زندگی مشخص میکند و هدف آن سعادت و تکامل اوست .در این
عبارات ،ایدئولوژی نظامی معرفتی است آن هنگام که دارای چارچوبهای
مبنایی و حداقلی رفتاری هم باشد.
بر این اساس باید بدانیم که:
وقتی میخواهیم یک پدیده را از زاویه یک نگاه ایدئولوژیک بررســی
کنیم یعنی میخواهیم تلقی آن ایدئولوژی را نسبت به آن پدیده بازخوانی
کنیم نه آن که آن تلقی را ارزشگذاری کنیم.
مبنای ارزشگذاری آن تلقی ،نه خود آن بلکه مبانی آن ایدئولوژی است.
هنگامــی که داریــم یک پدیــده را از دید یک ایدئولوژی بررســی
میکنیــم ،نگاهمان را از دانشها و تلقیهای دیگر ـ اعم از ایدئولوژیک
و غیرایدئولوژیک ـ برداشتهایم؛ بنابراین نباید توقع داشت که در بررسی
ایدئولوژیک یک پدیده ،همه جنبههای آن پدیده مورد بررسی قرارگیرد.
مهم در سنجش ایدئولوژیک یک پدیده آن است که تلقی ارائهشده اوالً با
مبانی آن ایدئولوژی سازگار باشد و ثانیاً گزارههای آن با هم ناسازگار نباشد.
با توجه به تفاوت ادراک و دید به ایدئولوژیهای مختلف ـ چه برآمده از
یک دین باشد یا یک مکتب انسانی ـ طبیعتاً تلقی اشخاص و نگرشهای
درون گفتمانی از یک پدیده ،مبتنی بر برداشتی است که از آن ایدئولوژی
و مبانی آن دارند.
منظور ما از تفاوتهای نگرشی ،نبود اصول موضوعه در ایدئولوژیهای
دینبنیان نیست بلکه نســبت به همان اصول موضوعه هم تفاوتهای
برداشــت وجــود دارد؛ پس نباید تصــور کنیم که برداشــتهای ما
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ایدئولوژیها را میســازند ولی در عین حال ما تنها به برداشت خود از
یک ایدئولوژی پایبند خواهیم بود.
در ارتباط ایدئولوژیها با پدیدهها دو روش وجود دارد :بعضی از پدیدهها،
اساســاً توسط ایدئولوژیها ساخته میشوند ـ مانند مناسک عبادی ـ و
برخی دیگر در معرض ایدئولوژیها قرار میگیرند که در این صورت برخورد
آن ایدئولوژی در قبال آن پدیده نمیتواند اختراعی باشد بلکه در آخرین
حد تغییر ،اصالحی است .این اصالح ایدئولوژیک در پایینترین سطوح
به تغییر رفتارها و در باالترین سطوح به بازتعریف آن پدیده می پردازد.
البته باید دانست که هر چه یک پدیده ،انسانیتر و غیر ایدئولوژیکتر باشد،
امکان بازتعریف آن توسط یک ایدئولوژی سختتر و پیچیدهتر است .رفتار
ایدئولوژیها با پدیدههای انسانی ـ مانند روابط اجتماعی ،خرید و فروش،
ازدواج و  ...ـ ثابت و یکســان نیست؛ حتی ممکن است یک ایدئولوژی
در طول زمان بارها ،نسبت و تلقی خود را در سطوح مختلف نسبت به
آن پدیــده تغییر دهد هرچند که علیالقاعده این تغییرات در بازتعریف
آن پدیده توسط آن ایدئولوژی کمتر دستخوش تغییرات زمانبنیان قرار
خواهد گرفت.
وقتی به آموزههای اســام نگاه میکنیم درمییابیم که اسالم نه یک
ال ایدئولوژیک است و بررسی
دین ســکوالر بلکه دینی با مختصاتی کام ً
خانواده در اســام به معنای بررسی یک پدیده اجتماعی ساخته شده
توسط انسانها در یک دین ایدئولوژیک است.
منابع استخراج نگاه اسالم به خانواده
هر آیینی ،خود منابع خود را معرفی میکند و نمیتوان برای ادیان و
آیینهای مختلف ،منابع و روشهایی یکسان و یکدست معرفی کرد .یکی
از بزرگترین خطاهای روشی در مطالعات دینبنیاد آن است که مطالعهگر
به جای دریافت مبانی دین از دل همان دین به دنبال ساخت ابزارهای
فرادینی برای مطالعات دروندینی است .ممکن است در یک دین ،متن
مقدس مبنا باشد و در مکتب دیگری ،سنت .بنابراین این که بخواهیم با
یک ابزار همه ادیان را مورد بررسی و مطالعه و استخراج مبانی رفتاری و
ایدئولوژیک قرار دهیم از مبنا یک خطای جدی روشی است .در اسالم،
اصلیترین و پایهایترین منبع ،قرآن کریم است و منبع دوم برای فهم
اسالم ،تمامی شؤون زندگی پیامبر اسالم صلیاهللعلیه و آله و سلم و به تبع
و تأیید ایشان ،معصومین علیهمالسالم هستند .منبع سوم ،عقل و اندیشه
انسانی است و برخالف نظر سنتی فقهی ،نمیتوان اجماع مسلمانان را
مبنایی درست برای فهم دین دانست چرا که اجماع فقهی تنها برای رفع
مشکلی که در لحظه برای مکلف پیش آمده کارکرد دارد و کارکرد آن
هم رفع تکلیفی است نه آن که مبنای دانش و فهم دین باشد .بنابراین
در این گروه نوشتار ،ما به دنبال آن هستیم که با رجوع به منابع اسالم،
خانواده را در اسالم مورد مداقه و بررسی قراردهیم.
آسیبهای موجود در استخراج نگاه اسالم به پدیدهها و
از جمله خانواده
از آن جایی که مبنای این نوشــتارها اســتفاده از منابع دینی است
بررسی آسیبهای موجود در این نوع مطالعه و پژوهش ،پژوهشگر را
در راستیآزمایی فعالیت خود کمک خواهد کرد.
به طور عمده در پژوهشها و کتابهایی که در مورد خانواده در
اســام نوشته شده یا سخنرانیهایی که در این مورد میشود چند
آسیب جدی قابل مشاهده است:
آسیب نخست؛ احساس دینداران در ارزشمندی یکدست کردن
مردم :اولین آسیب آن است که دینداران فکر میکنند معنای بررسی یک
پدیده در اسالم باید به خروجیهایی بینجامد که این خروجیها باعث
یکدست کردن مردم شــود .این آسیب در مطالعاتی که در آن شؤونی
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مرتبط با سبک زندگی مردم وجود دارد بیشتر دیده میشود .تصور عمومی این
است که چون دین ادعا میکند که همه را به سعادت میرساند و چون سعادت
یکی است ،نسخههایی که در دین موجود است نیز باید یکی باشد در حالی که
اوالً در دین نه فقط تفاوتهای انسانی پذیرفته شده بلکه نشانه اعجاز و ارزشمند
است؛ خداوند میفرماید« :و من آیاته اختالف السنتکم و الوانکم ».ثانیاً یکدست
کردن مردم سبب هالکت و نابودی جامعه انسانی است؛ حضرت امیر میفرمایند:
مردم مادامی که متفاوتند خوشبختند و اگر قرارباشد یکدست شوند هالک خواهند
شد و ثالثاً در جامعه آرمانی و مطلوب ـ که جامعه دوران امام زمان علیهالسالم
هست ـ هم همه انسانها یکدست نیستند.
بنابراین اگر فرض کنیم مطالعه خانواده در اسالم قرار است ما را به نسخهای
برساند که در آن همه خانوادهها یک شکل هستند از اساس نادرست خواهدبود.
به نظر میرســد بسیاری از نوشتهها و سخنانی که در این مورد آفریده شده ،از
این آســیب مصون نبوده است .اسالم چارچوبهایی به ما خواهد داد که در آن
چارچوبهای نگرشی و رفتاری هر انسانی میتواند مبتنی بر ذوقیات و عرفیات
خود ،خانوادهای در تراز خانواده اسالمی بسازد.
آسیب دوم؛ کم یا نادرست فهمی آیات و روایات :از آن جهت که مبنای
مطالعات اسالمی در مورد خانواده ،آیات و روایات هستند فهم درست آیات و روایات
بسیار مهم و حیاتی خواهدبود .این در حالی است که متاسفانه در بسیاری از منابر
و نوشتهها و برنامههای تلویزیونی که در باب خانواده در اسالم سخن میگویند
دقتهای علمی در متون قرآنی و روایی دیده نمیشود« .نبود نگاه جامعنگر به
آیات و روایات و استقرار نگاههای بخشی و برشی به آنها»« ،کمتوجهی به سند
روایات»« ،تصلب بر ظاهر آیات و روایات به جای مداقه در تفسیر آن» و « کمتوجهی
به اقتضائات زمان در بیان و اســتفاده از متون دینی» آسیبهای جدیای است
که باعث میشود خروجیهای این نوع نوشتهها و سخنها یا فاقد وجهه علمی
باشد ،یا مخاطب را دچار انحراف کند ،یا برای مخاطب امروز غیرقابل فهم و حتی
خندهدار باشــد ،یا دین را برای مردم به یک واقعیت خرافاتی و ارتجاعی تبدیل
کند و یا در دستورالعملها تناقض پدیدآورد.
بسیاری از روایاتی که از آنها در این نوع مباحث استفاده میشود سندهای بسیار
ضعیفی دارند و به همین سبب برخی از آنها معانی متضادی با هم دارند همچنان
که متأسفانه برخی از محققان و اندیشمندان به جای آن که آیات قرآن را اصل
قراردهند و حتی روایات مخالف با آن را بنابر فرمایش رسول اکرم به دیوار بکوبند،
روایات را اصل قرارمیدهند و آیات را کنار میگذارند.در کنار هم ه این آسیبها
ال به یک
کمتوجهی به اقتضائات زمان باعث میشود برخی آیات و روایات که کام ً
دوره و یک اقلیم خاص اختصاص داشــته و در همان دوره خاص هم بیان شده
به عنوان نسخههایی برای همه دوران به مخاطب اسالم عزیز معرفی میشود که
نتیجهای جز تمسخر دین یا انحراف در آن نخواهد داشت.
آسیب سوم؛ تقلیل نگاه دین به احکام :برای برخی از دینداران ،دین فقط
رفتار دینی است .در حالی که مغز و جوهره دین اسالم ،تفکر و فهم دینی و ستون
اصلی این باور اعتقادی ،پذیرش والیت اهلل است و قرار است رفتارهای دینی ما را
به تن دادن و تسلیم در برابر اهلل و اولواالمر او بکشاند .بنابراین این که فکر کنیم
معنای بررسی خانواده در اسالم بیان یکسری امور واجب و مستحب و مکروه و
ال انحراف و اشتباه است.
حقوق فقهی افراد خانواده است کام ً
البته حقوق و احکام خانواده ارزش و اهمیت متنابهی دارد اما جزء کوچکی از
نگاه اسالم به خانواده احکام و حقوق افراد در نهاد خانواده است .سهم بیشتر اوالً
متعلق به باورهای اسالم به خانواده و ثانیاً در بیان اخالقیات خانواده است .آنچه
اهمیت بیشتری دارد اصالح باور مردم نسبت به مقوله خانواده اسالمی است و تا
این نگاه و نگرش اصالح نشود ،اکتفای به بیان احکام و مستحبات و مکروهات،
خانواده اسالمی ایجاد نخواهد کرد.
با توجه به این آسیبهای سهگانه ،مبنای ما در این سلسه نوشتار ،پرهیز از نگاه
یکسویه و یکدستخواه ،توجه عمیق به آیات و روایات و بررسی همه آن چیزی
است که در دین قابلیت تعریف دارد.

آنچه در این سلسله نوشتار خواهد آمد
مبتنی بر آنچه گفته شد؛ به لطف خداوند موضوعات و سرفصلهای زیر در این
سلسله نوشتار خواهدآمد:
بررسی وضعیت خانواده در قرآن و تاریخ اسالم
تعریف خانواده در باور اســام با محوریت جایگاه هستیشناختی خانواده،
ضرورت تشکیل و حفظ خانواده و ارزش خانواده
مبانی ،روشها و موانع تشکیل خانواده با موضوعاتی همچون چرایی تشکیل
خانواده ،روشهای تشکیل خانواده ،شاخصههای تشکیل خانواده ،موانع تشکیل
خانواده ،اشتباهات در تشکیل خانواده و بایدهایی در فرآیند تشکیل خانواده
استمرار خانواده؛ مبانی ،راهکارها و موانع
کارکردهای خانواده در ارتباط انســان با خداوند از جمله خشنودی خداوند،
پیشرفت معنوی و عرفانی ،افتتاح ابواب دعا
کارکردهای خانواده در ارتباط انســان با خود مانند آرامش ،نشاط ،اعتدال،
تعادل ،لذت ،رشد
کارکردهای خانواده در ارتباط انســان با همسرش از جمله آرامشبخشی و
تجربه عشقورزی
کارکردهای خانواده در ارتباط انسان با فرزندانش از جمله امنیت بخشی و رشد
کارکردهای خانواده در ارتباط با والدینش از جمله احترامبخشی و شادیآفرینی
کارکردهای خانواده در ارتباط انسان با برادر و خواهرش از جمله ثباتبخشی
و همراهی
کارکردهای خانواده در ارتباط انســان با فامیــل از جمله حمایتآفرینی و
عمربخشی
کارکردهای خانواده در ارتباط انســان با جامعه از جمله مسؤولیتپذیری و
جامعهپذیری
کارکرد کلی خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماع از جمله ثباتآفرینی
تهدیدهای ســنتی و مدرن بــرای خانواده از جمله بیاخالقی ،رســانهها و
ایدئولوژیهای اباحهآفرین
پایان یک خانواده از جمله با طالق در انواع حقوقی و اخالقی و مرگ.

منابع تکمیلی

در تهیه این سلسله نوشتار ،کتابهای بسیاری مورد مطالعه
قرارگرفته که خواندن برخی از آنها به خواننده گرامی پیشنهاد
میشود ازجمله:
حکمتنامه کودک نوشته آیتاهلل ریشهری
اسالم و تعلیم و تربیت نوشته آیتاهلل امینی
همسرداری نوشته آیتاهلل امینی
خانواده در قرآن نوشته دکتر احمد بهشتی
حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهمالســام نوشــته
محمدجواد مروجی طبسی
نقش مادر در تربیت نوشته علی قائمی
گفتار فلسفی ،جلد کودک ،نوشته محمدتقی فلسفی
راه و رسم زندگی نوشته محمد سبحانینیا
رضایت از زندگی نوشته عباس پسندیده
خالصــه نکتههای آغاز در حکمت عملی نوشــته آیتاهلل
مهدوی کنی
مبانی تربیت از دیدگاه قرآن نوشته محمد بهشتی
41

اندیشه

خانواده

هالل

هنر

ادبیات

بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

اعمال عمومی و مخصوص
ماه مبارک رمضان کدام است؟

آداب بندگی
در ماه صیام

در این نوشــتار اعمال عمومی و مخصوص ماه
مبارک رمضان مرور شده است.
اعمال عمومی ماه رمضان
 -1روزه داشتن :چنانچه افراد مکلف عذر شرعی
نداشته باشند ،روزههای این ماه بر آنان واجب است.
 -2صدقه دادن
 -3بعــد از هر نمــاز این تعقیبات وارد شــده
است«:اللّهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا
و فی کلّ عام« ،»...یاعلیُّ یاعظیم ،یاغفور یارحیم،
انت الرّب العظیم »...و «اللّهم ادخل علی اهل القبور
السّ رور ،اللّهم اغن کلّ فقیر» که صورت کامل آنها
در مفاتیحالجنان آمده است.
 -4پرهیز از مســافرت غیر ضروری به خصوص
اگر برای فرار از روزه باشد.
 -5احترام به کوچــک و بزرگ .حضرت محمد
مصطفــی(ص) هنگام ورود این مــاه در فرازی از
مواعظ خود فرموده است« :به بزرگان احترام گذارید

و کودکان را مورد مهربانی و عطوفت قرار دهید ،با
نزدیکان خود رفت و آمد داشــته باشید .آن که در
این ماه اخالقش را نیکو نماید ،جواز عبور از صراط
را به دست آورده است».
 -6اطعام روزهداران
 -7خواندن دعای افتتاح در هر شب
 -8خوانــدن دعای ابوحمزه و دعای ســحر در
سحرهای ماه رمضان
 -9خوردن سحری
 -10خواندن نافله هر شب
 -11پرهیز از هم ه گناهان بویژه غیبت
 -12غسل :در شــبهای فرد و تمام شبهای
دهه آخر ماه مبارک رمضان ،غسل مستحب است.
 -13رعایت آداب افطار:
الف) هنگام افطار ،پس از تالوت سوره قدر ،دعای
زیر خوانده شود:
َیک
ْت َو َعل َ
ِک افطر ُ
مت َو عَلی رزق َ
َک صُ ُ
«اللهم ل َ
َوکلت؛ پروردگارا برای تو روزه گرفتم و با رزق تو
ت ُ
افطار کردم و بر تو توکل کردم».
ب) با غذای حالل ،روزه خود را باز کند و بهتر
است با خرما باشد.
ج) بهتر اســت افطار بعد از نماز مغرب و عشــا
باشــد ،مگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشــد یا
گروهی منتظر او باشند.
اعمال مخصوص ماه رمضان:
 -1شب اول :زیارت حضرت ابا عبداهلل الحسین
علیهالسالم
 -2روز اول :غسل ،معطر کردن خود ،خواندن
دعای مجیر و آغاز ختم قرآن
 -3شب چهاردهم :قرائت دعای مجیر
 -4شب پانزدهم :دعای مجیر و زیارت امام
حسین علیهالسالم
 -5شــب نوزدهم ماه مبارک رمضان با
توسوم ـکــه به
تویکم و بیس 
شبهای بیس 
عنوان شــب قدر در روایات از آن یاد شده استـ
از فضایل بســیاری برخوردار بوده و دارای اعمال
مشــترک و اعمال مخصوص هستند که در ذیل
توضیح داده میشود:
الف) اعمال مشترک :غسل؛ باید مقارن غروب
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آفتاب انجام شــود ،بهتر است که نماز شام با این
غسل خوانده شــود ،خواندن «استغفراهلل و اتوب
الیه» ،احیاء ،قرآن بر ســر گرفتــن ،خواندن صد
رکعت نماز ،صدقه ،خواندن دعای جوشــن کبیر و
توگوی علمی.
انجام یک گف 
ب) اعمــال مخصوص شــب نوزدهم و
تویکم :خواندن صد مرتبه «استغفراهلل ربی
بیس 
و اتوب الیه» و خواندن صد مرتبه «اللهم العن قتله
امیرالمؤمنین»
 -6شب بیست و سوم :شب قدر است که در
کنار اعمال مشترک اعمال مخصوصی هم دارد از
جمله :خواندن دعای «اللهم کن لولیک الحجه ابن
الحسن ،» ...خواندن ســوره های عنکبوت ،روم و
دخان ،خواندن هزار بار سوره قدر و خواندن دعای
مخصوص «اللهم امدد لی فی عمری و اوســع لی
فی رزقی».
 -7شب بیستوهفتم :غسل و خواندن این
دعا که از امام زین العابدین علیهالسالم نقل شده
است که این دعا را در این شب مکرر میخواند:
«اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و االِنابه الی
دار الخلود و االستعداد للموت قبل حُ لولِ الفوتِ ».
 -8شب سیام :خواندن دعای وداع با ماه
رمضان ـ دعای  45صحیفه سجادیه ـ  ،زیارت
امام حسین علیهالســام ،محاسبه اعمال یک
ماه ،خواندن سوره یس ،غسل و خواندن دعای
«اللهــم التجعله آخرالعهد من صیامی لشــهر
رمضــان و اعوذ بک ا َن یَطْ لُــعَ فَجْ ُر هذه اللیلَه
غفرت لی؛ خدایا ایــن ماه رمضان را
َ
ا ّال فقــد
آخریــن ماه رمضان عمر مــن قرار مده و پناه
میبــرم به تو از اینکه این شــب پایان یابد و
طلوع فجر دمیده باشــد ،اال این که مرا مورد
غفران و آمرزش خود قرار دهی».
 -9روز ســیام :خوانــدن ایــن دعــا که از
امیرالمؤمنین علیهالســام نقل شده است« :اللهم
انی اسئلک اخبات المخبتین و اخالص الموقنین
و موافقه االبرار و استحقاق حقایق االیمان و الغنیمه
ِک
ُجوب رَحمَ ت َ
من کل ب ِر و السالمه مِن کل اثم و و َ
ِک و الفو َز بالجنَه و النجاه من النار»
و عزائم مغف َرت َ
روز عیدفطر :نماز عید ،کنارگذاشــتن فطریه از
افطار روز آخر و پرداخت آن پیش از نماز عید.

توگو با دکتر ابراهیم فیاض
چالشهای پیش روی سبک زندگی اسالمی در گف 

فقه حکیمانه مانع پیشرفتزدگی افراطی
در سبک زندگی میشود
زینب ملکی

طبق دیدگاه آلفرد آدلر ،ســبک زندگی افراد
توســط جامعه و بر اساس ترتیب تولد فرزندان
اول و دوم و ســوم و ...شــکل میگیرد .الگوی
منحصر بــه فــردی از ویژگیهــا و رفتارها و
عادتها را که باعث میشود فرد روال خاصی را
پیگیری کند ،سبک زندگی مینامند که هر فرد
با اراده آزاد خود مناســبترین سبک زندگی را
تعیین میکند و این جریان از سن ۴و  ۵سالگی
تثبیت میشود .براساس سبک زندگی افراد به
چهار تیپ شــخصیتی تقســیم میشوند :تیپ
سلطهگرکه معموال فرد بدون توجه به خواسته
دیگران عمل میکند و رفتار ضد اجتماع دارد و
جامعهستیز است .تیپ گیرنده؛ آدمهایی که از
مشکالت فرار و سعی میکنند خشنودی دیگران
را به دســت آرند و بیشتر افراد از این دستهاند.
تیپ اجتنابکننده؛ این افراد با مشکالت روبهرو
نمیشوند و هیچ تالشی هم برای حل مشکالت
نمیکنند .تیپ سودمند اجتماعی که این افراد با
دیگران کنار میآیند و به نیازهای دیگران احترام
میگذارند و عالقه اجتماعی رشدیافتهای دارند.
توگو با دکتر ابراهیم فیاض ،مردمشناس
در گف 
و عضو هیات علمی دانشــگاه تهران به بررسی
ریشــههای تاریخی بیان این نظریه در غرب و
تأثیرات آن بر کشورمان پرداختهایم که اکنون
از نظر شما میگذرد.
آقای دکتر! در ابتدای بحث الزم به
نظر میرسد که در مورد ریشههای بحث
سبک زندگی و چگونگی مطرح شدن آن
در غرب توضیح دهید تا خوانندگان ما با
ریشههای تاریخی آن آشنا شوند؟
در ابتدا الزم اســت بگویم که موضوع سبک
زندگــی بحث عمیقی نیســت ،در واقع بحثی
اســت کــه انگلوساکســونها آن را از آلمانها
گرفتــه و بــا تحریفی به بحث روششناســی
رساندند ،پس بدین جهت میگویم بحث عمیقی
نیست .بحث اولیه ،اصلی و عمیق آن متعلق به
آلمانهاست و بحث روشی و کاربردی آن متعلق

به انگلوساکسونهاست.
دو مفهوم در غــرب وجود دارد که در جهت
ایجاد مفهوم در همه رشتههای علوم انسانی به
شدت خودنمایی میکند؛ یکی بحث پیشرفت و
دیگری بحث زندگی اســت .این بحث در میان
یهودیت و مســیحیت هم مطرح هست ،سبک
زندگی در مسیحیت کاتولیسیسم است .از نظر
اندیشــه یهودی آنهایی که مفاهیم تاریخی را
میگیرنــد و روی آن بحث میکنند یهودیها
هستند ،افرادی که سکوالر هستند مثل مارکس،
فویرباخ و حتی هگل که ابتدا یهودی است و بعد
مسیحی میشود و بســیاری دیگر در این باره
به اظهــار نظر پرداختهاند .آنهایی که زندگی را
مهم میدانند و زندگیمحور هستند ،کاتولیک
یهودیاند ،پس انشقاقی که در این میان وجود
دارد از همینجا شروع میشود که بیارتباط به
دین هم نیست.
آنهایی که زندگیمحور هســتند غالبا آنهایی
هستند که در جنوب کشــورهای آلمان مانند
شــهرهای فرایبورگ ،هایدلبــرگ و در جنوب
فرانســه زندگی میکنند .شــمال این کشورها
برعکــس هســتند ،حتــی در برنامه درســی
دانشگاههای شــمال آلمان دیدم نقد مدرنیسم
غــرب را زیاد میخوانند ،علی رغم اینکه دارای
جمعیت کمی هستند ،اما اندیشهپردازی در آنها
بشدت باالست .مناطق صنعتی پیشرفتمحور و
مناطق کشــاورزی و کوهستانی مانند کوههای

آلپ ،بیشــتر زندگیمحور هستند و شهرهایی
ماننــد فرانکفورت نقطه تالقی این دو نوع تفکر
محسوب میشوند .افرادی که در کوههای آلپ
زندگــی میکنند عرفانی هســتند ولی مناطق
دشــت غیرعرفانی و بیشتر فلســفی هستند.
یعنی مثال در شهر هامبورگ بحثهای کمی و
اقتصاد ،صنعت و تجارت و ...بشدت مطرح است
اما در شهرهای جنوبی بیشتر کشاورزی وجود
دارد و اکثریــت مردم مذهــب کاتولیک دارند.
مردم مناطق شمالی کشــور آلمان ،پروتستان
هستند و نقطه برخورد این اندیشهها (پیشرفت
و زندگی) شهر فرانکفورت است که نقطه مرکزی
آلمان است .پس در نتیجه این یک بحث جدی
در آلمان هســت که کاتولیک و زندگیمحور و
پیرو فلســفهای باشید که براساس کاتولیک بنا
میشود و پدیدارشناســی و اگزیستانسیالیسم
که اینها زندگی محور هستند و بیشتر بر زندگی
مانور میدهند.
موضــوع پیشــرفت ،نمیتوانــد نتیجــه
پدیدارشناسی باشد ،پیشرفت نتیجه فلسفههای
تاریخی است و بیشــتر براساس چرایی از جبر
تاریخی و طبیعت و ...است .باید با تکنولوژی و
فناوری با جبر طبیعت مبارزه کرد که پیشرفت
نامیده میشــود که از زمان فیلســوفانی مانند
هــگل و دیگــران چنین بحثهایــی را داریم.
انگلوساکسونها بحث پیشرفت را گرفتند و آن
را بسط دادند.
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پیشرفت چه ارتباطی با علم و فلسفه
دارد ،یعنی چه استفادههایی از آنها میبرد؟
محور پیشرفت ،علم تجربی است .علم تجربی
است که پیشــرفت را ایجاد میکند و فلسفهای
که براســاس علم تجربی بنا میشــود فلســفه
تحلیلی است .فلسفه تحلیلی بیشتر زبانمحور و
ال میتوان گفت بیشتر
منطقمحور است یعنی اص ً
منطق است تا فلسفه.
اساس این گروه که معتقد به پیشرفت هستند
این اســت که کارهای منطقی علمی تجربی را
بســط دهند و ترکیب کنند ،مثل کارهایی که
پوپــر و دیگران انجام دادنــد ،در نتیجه اگر ما
به دنبال پیشــرفت هســتیم باید سراغ فلسفه
تحلیلی برویم که براســاس تجربه بنا میشــود
که کارش کنترل اســت ،اینکه چگونه میتوان
کنترل کرد تا پیشرفت ایجاد شود در این بحث
مطرح میشــود .در نتیجه عقالنیت ابزاری در
همین دیدگاه مطرح میشود و براساس همین
عقالنیت ابزاری اســت که با علم تجربی ترکیب
و همراه میشــود تا فناوری تولید شــود ،یعنی
فنــاوری را در ترکیب دانش و عقالنیت تعریف
میکنیم .پس پیشرفت هم فناوریمحور است،
یعنی فناوری جزو دانشهایی است که براساس
عقالنیت و علم تجربی بنا میشود.
پس در این بحث به انسان زیاد توجه
ال علوم انســانی محل اعتنا
ندارنــد و اص ً
نیست؟
اگر حتی به علوم انســانی توجه و در مورد
آن بحث شود ،منظور همان علم اقتصاد است.
عرضــه و تقاضا مد نظر اســت ،یعنی باالخره
چقــدر هزینه کردیم و چقدر ســود میکنیم.
چقدر تقاضا وجود دارد که میتوانیم بفروشیم
و چقــدر تقاضا وجود ندارد ،آیا بالفرض رکود
وجود دارد یا تورم؟! اگر تقاضا زیاد باشد تورم
ایجاد میشــود و اگر تقاضا نباشد رکود ایجاد
میشــود .تحلیل اقتصادی مورد توجه است،
آیا عرضه بیشــتر از تقاضاست یا عرضه کمتر
از تقاضاســت .این بحثها اوایل جنگ تحمیلی
در ایران هم مطرح شد .اینکه جامعه باید کاری
کند تا اقتصاد رشــد کند و تقاضا همیشــه باال
باشد ،اگر عرضه متناسب هم وجود داشته باشد،
آنگاه ســود ایجاد میشــود .این فرمول زندگی
و خوشبختی است .پس انســان ،انگیزههایش،
همتها ،ارزشها و ...در این دیدگاه مهم نیست.
مهم تحلیل اقتصادی اســت که باید بین عرضه
و تقاضا ارتباط مناســبی برقرار باشــد .پس در
نتیجه در این دیدگاه انســان موجودی سودجو،
ال غیرارزشــی تعبیر میشود،
منفعتطلب و کام ً
اخالق یعنی ســود و همین حالتی که اکنون در
غرب وجود دارد؛ اخالق یعنی اخالق اقتصادی.
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اگر کسی اینها را نپذیرد ،چه اتفاقی
میافتد ،معتقدان پیشرفت چه سرانجامی
را برای مخالفان خود پیشبینی میکنند؟
آنها معتقدند هر کسی غیر از این مقولههایی
که اکنون گفتم؛ علم تجربــی ،فناوریمحوری
و اقتصادمحوری در بعد انســانی ،راه دیگری را
طی کند پشیمان خواهد شد .رمانتیسمی است
کهنهایت آن خودکشــی است ،چوننهایت آن
رئالیسم است و وقتی که به واقعیت رسید واقعیت
با آنچه که دیده میشود تطابق ندارد و در نتیجه
نهایتا ورشکستگی و خودکشی است.نهایت همه
چیز شکست اســت .در نتیجه انگلوساکسونها
میگویند :خوشــتان بیاید یا بدتان بیاید قاعده
همین است .معنای پیشــرفتمحوری ،ترقی و
توسعه و جهانی شدن نیز همین است .فلسفهای
که در این بحث مطرح میشود ،فلسفه تکاملی
( )Evolutionاســت که طــی آن بقای اصلح
مطرح است؛ یعنی هر کس توانست زنده بماند،
میتواند زندگی کند .اخالق طبیعی همین است
در نتیجه جنگ عامل تکامل در این دیدگاه است.
این دیدگاه تکاملمحور بوده و با محیط زیست
سازگار نیست.
پیشرفت تابع فلســفهای ضد اخالق و ارزش
و انســان است ،مهم عقالنیتی است که خارج از
انسان است و آن را پیش میبرد ،چیزی که بعدا
«وبر» گفت .وبر کتاب «فرار از جهنم» را بعد از
بازدید شهر شیکاگو نوشت و از شیکاگو که شهری
صنعتــی در آن زمان بود بــه جهنم تعبیر کرد.
بنابراین پیشرفت با محیط زیست سازگاری ندارد.
گفتید مفهوم دیگر زندگی اســت،
شماره 1
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پیروان زندگیمحوری چــه اعتقادهایی
دارند؟
در مقابــل پیروان پیشــرفت ،زندگیمحورها
معتقدند پیشرفت زمانی ارزش دارد و معنادار است
که در خدمت زندگی باشد و زندگی انسان را زندهتر
و پررنگتر کند ،نه اینکه زندگی انسان را سبکتر
کند .اگر تمام دانشهای بشری بتوانند پیشرفت
کنند اما نتوانند زندگی ما را زیباتر کنند ،بیارزش
هســتند .ادبیاتی که در این نــگاه وجود دارد این
است که دانش در جهت خدمت به طبیعت ،نه ضد
طبیعت است .اینجاست که رمانتیسم مطرح میشود
یعنــی زندهباد عاطفه ،زندهباد انســانیت ،زندهباد
مثل همان داستان «هایدی» که
ارزشهای انسانی .
وقتی در کوههای آلپ زندگی میکند خوشحال و
سرزنده است اما وقتی وارد شهر میشود و قرار است
ال از انسانیت خود خارج
دانش بیاموزد ،افسرده و کام ً
میشود .برعکس این قضیه دوست او «کالرا» که
نمیتواند حرکت کند وقتی وارد زندگی در کوهستان
میشود میتواند حرکت کند یعنی نویسنده داستان
میخواهد بگوید که صنعت و شهر انسانها را علیل
و ذلیل میکند و باعث میشــود اعتماد به نفس
خودشان را از دست بدهند.
افــراد معتقد به زندگیمحوری ،ضد فلســفه
هســتند ،چرا که معتقدند فلســفه تمام ابعاد
وجودی ما را به ذهن تقلیل میدهد ،در فلسفه
صحبتی از احساسات نیست و انسان برای اینکه
بتواند مسلط شود ،سعی میکند ذهن خود را آباد
کند و فرمولها را به دســت آورد ،فرمول یعنی
صورتها و به محتواها کاری ندارد ،منطق صوری،
منطق فرمیک اســت و فلسفه کارش مواجهه با
همینها بوده است که این صورتها را به وجود

بیاورد و مسلط شود.
نیچه میگوید اگر درباره لذت فکر کنید ،لذت
نابود میشــود .لذت را باید برد ،نباید دربارهاش
فکر کرد .زندگی را باید چشــید نه اینکه درباره
آن فکــر کرد .در موقع لذت نباید درباره آن فکر
کرد و باید تمام همت را در مورد لذت به کار برد.
پس هرچه بیسوادتر باشید لذتهای زندگی شما
بیشتر است .هرچه تأمالت و فکرهای بیشتری
داشته باشــید لذتهای زندگی کاهش مییابد.
در این صورت انســان بیشتر تنهاست .این گروه
«ذهنیت» را قبول ندارند ،بلکه «میان ذهنیت»
را قبول دارند ،در مدیریت روششناختی میگویند:
ال معنادار نیست،
ذهن من بدون ذهن دیگری اص ً
شخصیت من بدون شخصیت دیگری اصال معنادار
نیست .موقعی میتوانم معنادار شوم که شخصیت
من در کنار شــخصیتهای دیگر واقع شــود و
اینجاست که مرحوم شریعتی هم جملهای دارد و
در ابتدای سخنرانی خود میگوید :اکنون که من
دارم اینجا سخنرانی میکنم احساس مسئولیت
میکنم ،هماکنون یک روستایی در پشت کوهها
در کنار بخاری در منزلش با آرامش نشسته ،من
کجا ،او کجا؟! اعتقادات ضد فلسفی و طرفدارانه از
هنر «نیچه» ،محصول همین تفکر است .این افراد
معتقدند هنر برخالف فلسفه ،همه دانشها را دور
هم جمع میکند و علوم انسانی فقط تابعی از علوم
تجربی است که متأسفانه اکنون همین دیدگاه نیز
در کشور ما رایج شده است.
تمدنها ما را از انسانیت خودمان دور میکند.
ایــن بحــث را نوکانتیهایی ماننــد «ویلهلم
دیلتای» هم مطرح کردند که براساس همین
دیدگاه به بحث علوم انسانی پرداخت .افرادی
که پوزیتیوست بودند ،گفتند :ما علوم انسانی
نداریم ،بلکه ما فیزیک انسانی داریم .آنهایی که
پیشرفتمحورند علوم انسانی را تابع و صورتی
ابتدایــی از امور تجربی میدانند که اکنون در
کشور مبتالی این نگرش هستیم.
یعنی چه که اکنون در کشور مبتال
به این نگرش هستیم ،منظورتان چیست؟
اکنون کشور ما را تحصیلکردگان دانش فنی
اداره میکنند ،وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری
ما همواره جزو تحصیلکردگان رشــتههای فنی
بودند .وزارت علوم ،پر از افراد تحصیلکرده است.
در این حوزهها اندیشمندان و تحصیلکنندگان
علوم انســانی به حاشیه رانده شــدهاند .بیشتر
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی هم فنی یا
پزشکی و علوم پایه هستند که بزرگترین مبنای
پیشرفت همین به کارگیری نیروهای فنی است
که نگرش آنها بر ضد علوم انسانی و زندگی است.
شاخصهایی که در مورد پیشرفت بیان میشود
شــاخصهای کمی ابتدایی است .اکنون بودجه

یک ماه دانشکدههای فنی ما برابر بودجه ساالنه
دانشــکدههای علوم انسانی است ،از ما خواسته
میشــود مقالههای  ISIبنویسیم ،چرا که این
نوع مقاله در علوم فنی ارزشمند است؛ یعنی ما
باید حتی مطالب مربوط به زبان فارسی را نیز به
انگلیسی بنویسیم تا ارزشمند باشد.
علــوم فنی همــه چیز ازجملــه زندگی را
تقلیل میدهــد ،اما علوم انســانی زندگی را
ترفیــع میدهد و ما اگر میخواهیم بر زندگی
تمرکز کنیم ،باید روی علوم انسانی کار شود.
«سکوالریزه کردن» محصول علوم فنی است،
چون جامعه ما به ســمت فنی شــدن پیش
میرود .وقتی رو به ســوی فنی رفتن حرکت
میکند در واقع دارد رو به ســوی سکوالریزم
حرکــت میکند .اگر همین رونــد ادامه پیدا
ش خواهیم
کند ،ما به ســمت عرفیگرایی پی 
رفت ،نتیجه همین دیدگاه است که منتهی به
دین سطحی ،احساسی ،فُرمیک و مداحمحور
میشود ،به نحوی که همه چیز عرفی شده .اگر
زندگی روزمره اصل شود ،اباحهگری گسترش
پیدا میکند ،اگر روزمرگی در ســبک زندگی،
محور قرار گیرد ،اباحهگری به ویژه در مباحث
جنسی گسترش یافته و همجنسگرایی را به
همراه خواهد داشت.

زندگی پیامبر به عنوان یک سبک زندگی قابل
عرضه است .در زندگی پیامبر اکرم (ص) توجه
به ابعاد فردی و اجتماعی را میبینیم و حتی در
سخنان ایشان نیز زن،عطر و نماز مورد توجه قرار
گرفته است .مهمترین مقولهای که ما مسلمانان
باید روی آن کار کنیم مقوله فطرت است ،چرا که
در زندگی مدرن امروزی توجه به مسئله فطرت
نادیده گرفته شــده اســت و ما نیاز به حکمت
اســامی داریم تا بتوانیم سبک زندگی اسالمی
را تعریف کنیم.
سبک زندگی افراد معتقد به زندگیمحوری،
عرفان ضد فلســفه است .در این دیدگاه است
که نهیلیســم مثبت وارد زندگی میشود و در
این زمان اگر حکمت را وارد زندگی نکنیم ،به
سمت اباحهگری پیش خواهیم رفت .اباحهگری
وارد زندگیهای ما و حتی وارد برخی حوزههای
ما نیز شده است ،متأسفانه بعد از مشروطیت
حتی فقه ما نیز زندگی محور و عرفی شــده
اســت .ما حکمت و فقه حکیمانه را از دست
دادهایم ،در حالی که با داشــتن فقه حکیمانه
نه دچار پیشرفتزدگی افراطی میشویم و نه
دچار اباحهگری در سبک زندگی.

شما چه راهکارهایی برای برونرفت
از این وضعیت پیشنهاد میکنید؟
تنها راه نجات از حرکت به سمت روزمرگی
و اباحهگری وارد کردن فطرت به سبک زندگی
است .باید فطرت وارد سبک زندگی شود،
وگرنه اباحهگری وارد آن خواهد شــد
که در این نوع نگرش مطرح میشود
که بــه هر نحــو بایــد در زندگی
روزمره خوش باشــیم .اسالم
دین رهبانیت نیســت و
در اسالم فطرت شامل
غریزه و احساســات
نیز میشــود؛ یعنی
مــا هرگــز در اســام
جنگ فطــرت و غریزه
را نداشــتهایم .همچنین
دین ما دینــی امضایی
اســت؛ یعنی هر چه
از خارج وارد شــود،
اگر مفســدهای در آن
نباشــد ،میتوانــد ورود
پیدا کند.
سبک زندگی اسالمی بر مبنای فطرت بوده ،لذا
ما در اســام جنگی میان غریزه و ایمان نداریم.
اسالم به ابعاد زندگی انسان توجه کرده و منزوی
بودن زندگی انسانها را تایید نمیکند .سیره و
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به یک معنا ،پرســش از فلســفه و هدف حیات به هیچوجه تازگی ندارد و از
گذشتههای دور در هر جامعهای ،افراد فراوانی با اشکال گوناگون از موضوع مزبور
پیجویی کرده و با عقاید و اعمالی که از آن دوران به یادگار مانده اســت ،پاســخ
قانعکنندهای درباره آن موضوع فراهم آوردهاند.
اگرچه سؤال صریح و مستقیم درباره فلسفه و هدف حیات در دورانهای ما قبل
سه قرن اخیر ،چنان شیوع و رواج نداشته است که امروز به عنوان یک مسأله روز
جلوهای داشته باشد ولی انسانها به طور کنایه و غیرمستقیم با فدا کردن هستی
خویش در راه ایدئولوژیها به خوبی نشان دادهاند که سؤال مزبور با مطرح کردن
مجموع کلی حیات که سپری میکردند ،برای آنان با اهمیت تلقی شده است.
افالطون میگوید« :کســی که نمیداند از کجا آمده است و به کجا میرود و
چیست آن هدف اعالی زندگی که باید خود را برای وصول به آن به تکاپو بیندازد،
منکر خویشتن است( ».مقدمه بارتلمی سنات هیلر بر کتاب سیاست ارسطو)
به طور کلی میتوان گفت :در گذرگاه تاریخ ،هر فرد هشیاری که در پهنه تالقی
خطوط ماده و حیات برای کمترین لحظات توانسته است «منِ » خود را از غوطهور
شدن در شادی و اندوه و کششهای ضروری حیات باالتر بکشد و حیات را برای
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خود برنهد ،فورا ً سؤال از هدف و فلسفه زندگی برای او مطرح شده است.
کوششهای درخشان فالسفه یونان و اندیشمندان روم و همه بانیان مذاهب بزرگ
درباره توجیه و تفسیر حیات آدمی ،خود دلیل بارزی است که میتواند تعمق آنان
را در فلسفه و هدف حیات اثبات کند.
کسانی که اطالع کافی از سرگذشت ایدهها و عقاید کلی درباره هستی دارند،
میدانند که بروز آنها یکی از نتایج مطرح کردن «خود» به عنوان جزئی از هستی
است .به خصوص این سؤال حیاتی در فرهنگ اسالمی به وسیله پیشتازان آنها ،چه در
مقام پاسخگویی به سؤال مزبور و چه به طور مستقل ،دیده میشود .قرآن در حدود
صد مورد درباره حیات و تشبیه و تفسیر و توجیه و بیان هدف آن تذکر داده است.
بنا به مالحظات فوق ،سؤال از فلسفه و هدف حیات از نظر تاریخی مساوی
با تاریخ هشیاری آدمیان است .پاسخهایی که در آن دورانها به سؤال از هدف
زندگی گفته میشد ،متین و باشکوه و موقرانه بازگو میشد ،زیرا جهان هستی
برای آنها عظمت و شکوه و جاللی داشت که آنان را وادار به احتیاط در بحث
میکــرد .در صورتی که در دورانهای اخیر به علت باز شــدن برخی از رموز
طبیعت و پیشــرفتهای چشمگیر ،یا به عبارت شایستهتر به جهت گسترش
روابط انســان با طبیعت ،به غلط چنین گمان میرفته است که هستی دارای
آن ابهت و عظمت نیســت ،لذا ســؤال مزبور با اینکه جدی است ،سبکتر و
بیاهمیتتر مطرح شــده و متقابال پاســخهایی نیز که به آن داده میشــود،
عامیانهتر است و از دیدگاههای محدودتری ناشی میشود .گویی مردم دوران
ما در صدد برآمدهاند که فلسفه و هدف حیات را مانند فلسفه و هدف محسوس
آب خوردن در موقع تشنگی بفهمند.
نکته دوم که موجب افزایش و شــیوع سؤال مزبور شده است ،دگرگون شدن
چهره حیات به وسیله غوطهور شدن در عربدههای ناخودآگاه ماشین است که از
اواخر قرن هجدهم به این طرف رو به گسترش است .در حقیقت ،بانگ «فلسفه
زندگی چیست؟» به ناله انسانهای فشرده شده در آهنپارههای عصر ماشینیزم
بیشتر شباهت دارد تا اینکه پرسش حکیمانهای به دنبال داشته باشد .در نتیجه
متفکرنماهایی که یا بیماری روانی شکنجهشــان میداد یــا برای ارضای حس
شهرتپرستی زمینه مناسبی برای خود میدیدند ،به جای اینکه در جهت برداشتن
سنگی که روی منبع حیات آدمیان افتاده است بکوشند ،فریاد برآوردند که منبع آب
ندارد یا آب منبع تمام شده است و پوچی حیات را نتیجه گرفتند!
ویژگیها و مختصات زندگی هدفدار
زندگی دارای هدف ،مختصاتی دارد که هر یک از آنها در عین وسیله بودن برای
هدف اعالی زندگی ،بعدی از هدف عالی نیز هست .از آن جهت که هدف اعالی
حیات ورود به حوزه دیدار ربوبی است ،لذا مختصات مورد بحث جنبه وسیلهای
ندارد و از آن جهت که همین مختصات در آن هدف اعلی با وضعی تجریدیافته
تثبیت میشوند ،لذا دارای بعد هدفی نیز هستند ،مانند پدیده علم که هم جنبه
وسیلهای برای رسیدن به واقعیات دارد و هم به عنوان کمال روانی عنوان هدفی
بر او صدق میکند .مختصات ششگانه که در این مباحث بررسی میشوند ،مانند
پدیدههای عارضی و اتفاقی برای زندگی هدفدار نیستند ،بلکه به عنوان محصوالت
عالی در چنین زندگی شکوفا میشوند.
ارکان مختلف زندگی هدفدار به قرار زیر است:
 1تعهد برین
این است عالیترین ویژگی زندگی هدفدار که عنصر اساسی اومانیسم(انسانیت)
به شمار میرود .تعهد برین عبارت است از شناخت موقعیت خویشتن در جهان
هستی و ملتزم بودن به تکامل و به ثمر رسانیدن شخصیت .با بروز این ویژگی است
که تعهدات اجتماعی و عمل به آنها نیز پرتویی از تعهد برین میگیرد و احساس
سنگینی و فشار آنها مبدل به نیروی محرک زندگی میشود و حیلهگریها و شان ه
خالی کردن به وسیله قدرت و سایر امتیازات در عمل به تعهدهای اجتماعی منتفی
میشود ،زیرا در این فرض تعهد با دیگران در حقیقت تعهدی با خویشتن است.
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 2شناخت ارزش حیات
تنها زندگی هدفدار است که میتواند چهره واقعی حیات را نمودار سازد و آن را
از مفهوم یک پدیده معمولی فشرده در میان عوامل جبری باالتر برد و در منطقه
ارزشها قرار دهد .برای انسان با هیچ دلیل نمیتوان اثبات کرد که حیات در قلمروی
اصلی خود ،حقیقتی است که همه جانداران به منزله امواجی از آن حقیقتاند ،مگر
موقعی که حیات دارای هدف عالیتر بوده باشد که بتواند چهره واقعی آن را بنمایاند.
مولوی میگوید:
بر مثال موجها اعدادشان
که از آن سو جمله ملت یکی است
در عدد آورده باشد بادشان
صد هزاران سال و یک ساعت یکی است
احترام ذات که ایدهآل اعالی همه اومانیستها و طرفداران اعالمیه جهانی حقوق
بشر و فالسفه انسانشناس و ارباب مذاهب الهی و اخالقیون است ،جز با پذیرش
این ویژگی زندگی هدفدار امکانپذیر نخواهد بود.
 3برخورداری از روشنایی و سعادت
کیست که در تاریکیها و مشکالت زندگی بتواند «منِ » خود را از گیجی و اختالف
نجات بخشد؟ هر یک از انسانها به اندازه بزرگی و کوچکی شخصیتشان تاریکیها
و بدبختیهایی دارند .گاهی این تاریکیها و بدبختیها جهان هستی و فضای روح
آدمی را از دودهای بسیار غلیط پر میکنند تا جایی که حتی توانایی دیدن خود
انسان را هم از دستش میگیرند و هرگونه مقاومت روانی را در هم میشکنند .در
این حاالت تنها و تنها قدرت هدف عالی زندگی است که از متالشی شدن آدمی
در آن تاریکیها و تیرهبختیها جلوگیری میکند.
منظور از ما روشنایی و سعادت آن نیست که همه شئون زندگی هدفدار روشن
میشود و در لذایذی که معموال آنها را سعادت مینامند غوطهور میشود ،بلکه مقصود
این است که هدف اعلی شعاعی پرمعنا به تمام شئون انسان و جهان میاندازد که در
عین حال که جزئیات زندگی ،تاریک و رنجآور است زمینه و محصول کلی حیات
روشن و سعادتآمیز تلقی میشود .شما وقتی به کارگاه عظیمی وارد میشوید که
دارای هزاران اجزا و روابط است ،ولی درباره آن جزء و رابطه معلومات اندکی دارید،
بدان جهت که میدانید کارگاه برای به وجود آوردن محصول مفیدی برپا شده و به
کار افتاده است ،گویی شناختی اجمالی به همه اجزا و روابط کارگاه پیدا کردهاید،
صرف انرژی و خستگی و بلکه وارد شدن جراحت از یکی از اجزای آن کارگاه ،شما
را دچار بدبینی به کارگاه نمیکند ،بلکه با توجه به مفید بودن و ضرورت محصول
آن کارگاه ،کار و کوشش مشقتبار را هم سعادتی برای خود احساس میکنید.
 4جدی گرفتن جهان هستی
با نظر به حکومت مطلقه قوانین بر همه اجزا و روابط عالم هستی که منشأ به
وجود آمدن دانش ما شده است .این حقیقت اثبات میشود که جهان هستی یک
مجموعه سیستماتیک جدی است که به قول «ماکس پالنک» و «برتراند راسل»،
این واقعیت جدی در پشت پرده نمودها و روابط فیزیکی جهان در جریان است.
پالنک میگوید« :ما فیزیکدانان مانند باستانشناسانی هستیم که از خطوط و عالمات
طبیعی واقعیتهای عینی ماورای آن خطوط را میخوانیم».
مسلم است که بدون جدی گرفتن جهان هستی ،منطقی برای زندگی هدفدار
نخواهیم داشت ،به همین جهت میتوان گفت این ویژگی ممکن است ،هم جنبه
علی برای زندگی هدفدار داشته باشد و هم جنبه معلولی ،زیرا اگر برای کسی جدی
بودن جهان هستی اثبات شود ،بیتردید جدی بودن زندگی برای او که جزئی از
جهان هستی است اثبات خواهد شد و بالعکس برای کسی که هدفدار بودن زندگی
اثبات شود ،مسلم است که به جهت رابطه جزء و کل میان هستی و انسان ،جدی
بودن و هدف داشتن جهان هستی نیز مورد پذیرش خواهد بود.
دلیل اینکه زندگی هدفدار ،جهان هستی را جدی تلقی میکند ،این است که
قوانین حاکم بر عالم هستی را جدی نداند ،در نتیجه خود زندگی محکوم به شوخی

و پوچی خواهد شد و فضیلتها و ارزشها و واقعیتها با انواع گوناگون خود جز یک
مشت خیاالت چیزی دیگری نخواهند بود.
 5به دست آوردن آزادی برین
وقتی که زندگی دارای هدف تلقی میشود ،زنجیره گرانباری که در جریان کارزار
ماده و حیات در وجود ما تعبیه شــده اســت ،از گردن روح باز و به دست و پای
هوا و هوسهای بیاســاس ما بسته میشود که ما آن را «آزادی برین» مینامیم.
در صورتی که در زندگی بیهدف ،همان زنجیر از دســت و پای هوا وهوسهای
بیاساس ما باز و به گردن روح پیچیده خواهد شد که ما آن را اصطالحا «بیبند
و باری حیوانی» مینامیم.
بر سر عیسی نهاده تنگ بار
خر سکیزه میزند در مرغزار
زندگــی با آزادی برین یکی از مختصات عالی زندگی هدفدار اســت .بدون به
دست آوردن این آزادی که عبارت است از رهایی شخصیت آدمی از عوامل رکود
و محدودیت در صندوقهای خودپرستی و تخیالت ،حتی در سایر آزادیهایی که
برای جریان معمولی حیات به دســت آورده شده است ،مانند آزادی اجتماعی و
آزادی عقیده ،پاسخی منطقی برای معنای حیات نیافتهایم.
 6آزادساختن انسان از مطلقتراشیها
حس مطلقتراشی در درون آدمی چنان فعال و دقیق عمل میکند که میتوان
گفت یکی از مختصات کارگاه مغز آدمی ،مطلقســازی است .هرگاه ذهن آدمی
جزئیات دانســتنیها و خواستههای خود را به یک کل مستند سازد ،مطلق آن
کل را پذیرفته است .به عبارت عمومیتر ،هرگاه ذهن آدمی وابستگی یک پدیده
در اشکال مختلف را به منبعی پیوند دهد ،مطلقی را مورد قبول قرار داده است.
همه دانشها و قضایایی که در آنها به کار میرود ،مستند به قوانین کلی هستند.
مقدار معینی از حرارت برای جوشانیدن آب ،از قانون کلی پیروی میکند ،بنابراین
با در نظر گرفتن خاصیت گرماپذیری آب و پدیده جوشش آن ،قانون کلی مزبور
یک مطلق است .همچنین شعاع نور به هر جسمی که بتابد ،بازگوکننده کانونی
است که آن نور را به جریان میاندازد.
این قضیه استناد جزئی به کلی و وابسته بودن پدیده در جریان به منبع ،منشأ
مطلقهایی است که ذهن همه انسانها (به جز نهیلیستها) را به خود مشغول
داشته است.
از سوی دیگر عوامل متعددی وجود دارند که اغلب انسانها و حتی دانشمندان
را از ارزیابی واقعبینانه مطلقها محروم میسازد ،از قبیل:
 -1عشــق به مطلقی که به دست آورده است .مثال وقتی که غریزه جنسی به
عنوان یک مطلق ،فروید را به خود جلب میکند ،حاضر نیست سایر شئون بشری
را دقیقا و از دیدگاه علمی بررسی کند و مطلبی را که به نام غریزه جنسی پذیرفته
است ،به قلمروی معین خود منحصر سازد ،زیرا بررسی سایر شئون بشری با عشق
به مطلق مورد پذیرش او سازگار نیست.
 -2کمی فرصت برای اندیشههای همهجانبه
 -3شتابزدگی در تفسیر حیات و . ...
به جهت سه عامل مزبور است که به جای آنکه مطلقهای به دست آمده اصولی
برای تکامل دانســتیها و خواستنیهای ما باشند ،در قالب مکتبهای فلسفی و
ایدئولوژیکی ،شکاف پرنشدنی در معارف ما به وجود میآورند .همین مکتبهای
فلسفیوایدئولوژیکیبهجهتمطلقهاییکهعرضهمیکنند،تناقضهاییرابهوجود
میآورند که این تناقضها جو مغزهای بشری را به پوچگرایی سوق میدهند.برای
روشن شدن این مسأله کافی است به نظرات مربوط به عامل محرک تاریخ مراجعه
کنیم که تقریبا سی مکتب به وجود آورده است یا اگر به نظرات مربوط به اینکه
واقعیت عینی چیست توجهی کنیم ،خواهیم دید که بیش از دویست مکتب برای
عرضه بشریت ساخته و پرداخته شده است .زندگی هدفدار در جریان نظام(سیستم)
بازخورد ،مطلقی جز هدف اعالی زندگی نمیشناسد و کلیات و مطلقهای دیگر را
به عنوان وسایلی برای آن مطلق تلقی میکند.
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بررسی فقهی یک موضوع

اهدایخون

ثواب هم دارد؟

امروزه اهدای خون به عنوان يک عمل انسانی طرفداران بسياری
دارد و هر روزه تعداد بسياری از افراد با مراجعه به مراکز مرتبط ،
به هموطنان خود خون هديه میدهند .همه ما بارها با اين عبارت
روبهرو شدهايم که« :اهدای خون اهدای سالمتی است ».اين حجم
از تبليغ و وجود مراکز متعدد شايد ذهن ما را از حکم شرعی اين
عمل منصرف و اهدای خون را به عنوان يک امر مستحب و يا حتی
امری واجب معرفی کند .اين در حالی است که در اکثر کتابهای
فقهی هرگونه معاملهای که موضوع آن اشياء نجس از جمله خون
باشد باطل يا حداقل حرام است .پس به نظر میرسد مسأله اهدای
خون يا خريد و فروش خون چندان هم ساده نباشد به خصوص که
امروزه منافعی برای خون تعريف می شود که ممکن است صورت
مساله را نيز تغيير داده باشد .برای اين که به پاسخ روشنی در مورد
مســاله اهدای خون برسيم بايد دو پرسش اصلی پاسخ داده شود:
اول اين که آيا خون میتواند موضوع معامالت باشد و دوم اين که
اگر اهدای خون جايز است ثواب هم دارد يا خير.
آيا خون میتواند موضوع معامالت اسالمی باشد؟
معنای اين سوال آن است که آيا دو مسلمان میتوانند معامالتی
هم چون خريد و فروش ،مصالحه ،هديه و هبه و امثال آن داشته
باشند که موضوع مورد معامله آنها «خون» باشد؟ يعنی در اثر اين
معاملــه يک طرف خون را از طرف ديگر بگيرد و در ازای آن پول
بدهد؟ اين بدان معناســت که شخص اول حق مالکيت خود را بر
خون خود به شخص دوم انتقال داده است.
در فقه شيعه يکی از شرايط درست بودن معامالت آن است که
شئ مورد معامله مالكيت داشته باشد يعنی مالکيت بر آن معنای
ال از نظر فقه شيعه نمیتوان آسمان
درست فقهی داشته باشد .مث ً
را فروخت چون آسمان مالكيت ندارد هم چنان که يک دانه ارزن
يا يک دانه برنج نيز مالکيت ندارد و تنها در صورتی که به ِگرَم برسد
میتوان آن را خريد و فروش کرد .از سوی ديگر نجاسات نيز طبق
مبنای فقهای شيعه قابليت خريد و فروش ندارند هم به سبب برخی
از روايات که معامله بر نجاسات را حرام دانستهاند و هم به سبب اين
که نجاسات اساسا مالكيت ندارند .اگر به موضوع پرسش ما يعنی
«خــون» توجه کنيم در میيابيم که خون هم از جمله چيزهايی
است که در مالكيت آن ترديد وجود دارد و هم طبق مبنای تمامی
مسلمانان اعم از شيعه و سنی جزو نجاسات است و به نظر میرسد
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فرهنگ ایثار

هيچ گونه معاملهای نمیتوان با موضوعيت خون انجام داد .بر همين
اساس فقهای بزرگواری همچون شيخ انصاری و ديگر فقهای متقدم
معتقد بودند هرگونه معاملهای بر خون حرام و باطل است .شيخ در
کتاب گرانسنگ خود مکاسب( )2میفرمايد «:يحرم المعاوضه علی
الدم بالخالف» يعنی هر گونه معاوضهای از طريق هر عقدی بر خون
حرام اســت و هيچ نظر خالفی هم در اين مورد وجود ندارد .البته
خود شيخ در ادامه میفرمايد شايد معامله بر خون طاهر حالل باشد.
شيخ در ادامه مباحث مربوط به مکاسب حرام میفرمايد هرجايی که
شئ نجسی به خاطر منفعت حاللی معامله شود آن معامله حالل و
صحيح است به شرطی که آن منفعت حالل در جامعه رواج داشته
باشــد و همه بدانند که آن شئ نجس اين منفعت حالل را دارد.
همين مبنا باعث شد که فقهای معاصر با توجه به منافعی که هم
اکنون بر خريد و فروش خون مترتب اســت حکم به حالل بودن
خريد و فروش خون صادر فرمايند .به عبارت ديگر با توجه به اين
که خون هم اکنون دارای منافعی همچون نجات جان انسانهاست
و اين منفعت حالل فراگير است و هم اکنون در جامعه انسانی به
عنوان يک منفعت کامال پذيرفته شده مطرح است بنابراين معامله
با موضوع خون حالل و صحيح است .بر اين اساس خريد و فروش
خون حالل اســت و تأسيس بانک خون نيز درست و کسب و کار
با آن جايز است.
آيا اهداء خون ثواب هم دارد؟
معنای اين سؤال آن است که هم اکنون که معامله بر سر خون
جايز شمرده میشود آيا اهدای خون به عنوان امری حسن و مستحب
مورد نظر اسالم هست و اهدا کننده خون ثواب هم می برد؟ برای
رسيدن به پاسخ توجه به چند نکته الزم است:
الف) فقها معموالً رفتارهای فقهی را به دو دســته تقســيم
میکنند.برخی از اين رفتارها برای آن که مورد قبول واقع شوند
نيازمند قصد قربت هستند و بدون آن اصال پذيرفته شده نيستند،
مانند نماز يا روزه .در واقع نماز و روزه چه واجب و چه مستحب
برای آن که مورد پذيرش واقع شــوند بايد همراه با قصد قربت
انجام شوند .اين دسته از افعال انسانی عبادات نام دارند .دسته
دوم افعالی هســتند که قصد قربت شرط در صحت آنها نيست.
يعنی برای آن که آن عمل پذيرفته شود و عمل از نظر شرعی
صحت داشته باشد قصد قربت لزوم ندارد .مانند خريد و فروش
يا ازدواج .در خريد و فروش جنس چه قصد قربت وجود داشته
باشد چه نداشته باشد اگر بر اساس شروط اسالمی معامله انجام
شــود صحيح است و اثر خريد و فروش بر آن مترتب است هم
چنان که در ازدواج نيز اگر عقد بر اساس شروط اسالمی جاری
شــود ازدواج صحيح است و اثر خود را که محرم شدن و جواز
زناشــويی است نيز دارد .پاک کردن اشيای نجس نيز از همين
دســته است .شما چه قصد قربت کنيد چه نکنيد اگر آب را بر
شئ نجس بريزيد آن پاک می شود و قصد قربت اثری در طهارت
که نتيجه آبکشی است ندارد .فقها میگويند اگر چنين اعمالی به

قصد قربت انجام شود ثواب دارد و اگر به قصد قربت انجام نشود
ال اگرچه يک فروشنده خريد و فروش میکند که
ثواب ندارد .مث ً
زندگی خود را اداره کند اما اگر همين خريد و فروش را به قصد
قربت انجام دهد همين معامله برای او ثواب هم خواهد داشت.
ب) مجموعه معامالت در فقه شيعه به چند دسته تقسيم میشود:
واجب ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام .از جمله معامالت واجب معامله
ال اگر شما برای نماز به آب نياز داشته
در هنگام ضرورت است مث ً
باشيد و کسی بخواهد به شما آب بفروشد واجب است آن را بخريد
مگر در صورتی که خريدن آب باعث ذلت و خفت شما شود .برخی
از فقها معتقدند در چنين صورتی فروش آن آب بر دارنده آب هم
واجب اســت و اگر نفروشد گناه کرده است.در اين گونه موارد اين
پرسش مطرح می شود که آيا اين معامله واجب برای دارنده آب ثواب
هم دارد يا تنها نفروختن آب برای او گناه دارد؟ يعنی اگرچه اين امر
و فروش آب واجب است اما وجوب آن عقاليی است و معلوم نيست
شرعا برای چنين فعلی ثواب شرعی هم مترتب شود .مبنای فقها در
اين محل متفاوت است که بعدا در مورد آن سخن خواهيم گفت .به
هر حال بايد دانست که اکثر معامالت مباح به شمار میآيند و به
همين دليل هم اگر با قصد قربت انجام شوند ثواب دارند.
ج) حفظ جان انســانها جزو امور ضروری و واجب است و اگر
کسی بتواند کسی را نجات دهد و اين کار را نکند بنابر نظر برخی
فقها حتی ديه هم بر او واجب میشود و اين کمکاری او را در قتل
نفس انسانی شريک میکند.
د) هديه و هبه در اســام از معامالت به حساب میآيد و قصد
قربت در آن شرط نيست يعنی اگر انسان چيزی را به کسی هديه
کند بدون قصد قربت هم تحقق میپذيرد و عقد صحت شرعی دارد.
حال میتوان پرسش اصلی را مورد بررسی قرار داد که آيا اهدای
خون ثواب هم دارد يا فقط يک وظيفه انسانی است .ترديدی نيست
که اگر انسان بداند که برای زنده ماندن انسان ديگری بايد خون بدهد
و زنده ماندن نفس محترمهای متوقف بر اهدای خون انسان است اين
عمل بر او واجب است و بايد آن کار را انجام دهد اما سوال آن است
که چه در صورت اضطرار و چه در صورت غير اضطرار ( که معموال
اين چنين است) اگر کسی خون اهدا کند آيا ثواب هم میبرد؟
نظر فقها درباره اهدای خون
با توجه به آن که اهدای خون به عنوان عقد «هبه» به شــمار
میرود که قصد قربت در آن شرط نيست برای آن که ثواب داشته
باشد نيازمند امری خارجی است يعنی بر اساس مبنای تمامی فقها
اهدای خون مانند هر هديه ديگری فی نفسه ثواب ندارد مگر آن
که به جهت ديگری ثوابی بر آن مترتب شود.برخی از فقها معتقدند
اين جهت خارجی تنها قصد قربت است يعنی اگر اهداکننده خون
هنگام اهدای خون قصد قربت کند و قصدش سالمتی خودش يا
تفريح و امثال آن نباشد اين عمل او ثواب دارد اما گروه ديگری از
فقهــا معتقدند چون در يک نگاه کلی اهدای خون باعث رفع نياز
انسان مسلمان ديگری میشود خود اين رفع نياز ثواب دارد و قصد

قربت الزم نيست.
بنابراين گروهی که مبنای نخست را قبول دارند میفرمايند:
«اگر با نيت تقرب به خــدا انجام گيرد ثواب دارد» :حضرت
آيت اهلل خامنهای
«اگر به قصد قربت باشد ثواب دارد .اهدای خون برای نجات
جان اشخاص و رفع نياز آنها يک عمل قربی و موجب اجر معنوی و
مستحب واقعی است :».حضرت آيت اهلل صافی گلپايگانی
«بستگی به نيت با قصد قربت دارد»:حضرت آيت اهلل بهجت
«اگر قصد قربت کنند ثواب دارد» :حضرت آيت اهلل سيستانی
گروهی که مبنای دوم را قبول دارند میفرمايند:
«بلی[ ثواب دارد]» :حضرت آيت اهلل فاضل لنکرانی
«چنانچه اهدای خون برای شخص خون دهنده ضرر نداشته
باشد و شخص مؤمنی به آن احتياج داشته باشد اهدای خون به او
از باب برآوردن حاجات مومن مستحب است و ثواب دارد» :حضرت
آيت اهلل تبريزی
«آری ثواب بسيار دارد»:حضرت آيت اهلل مکارم شيرازی

نکته
دو نکته دیگر

اول  ،بين حالل و صحيح تفاوت وجود دارد همچنان که بين حرام و باطل تفاوت وجود
دارد .يعنی برخی از افعال حرام هســت اما از نظر شرعی صحت دارد همچنان که برخی
اعمال فی نفسه حالل هست اما برخی از انواع آن از نظر شرعی صحت ندارد مثال معامله و
خريد و فروش هنگام نماز جمعه حرام است ولی از نظر شرعی صحت دارد يعنی اثر عقد
که انتقال ملک و مال است صورت گرفته است .همچنان که شرط داشتن حق طالق زن
حالل هست اما اين شرط در ضمن عقد نکاح بنابر نظر برخی فقها باطل است و صحت
شرعی ندارد .اين تفاوت در نظر فقها با دو عبارت احکام وضعی و تکليفی بيان می شود که
توضيح آن مفصل و از حوصله اين نوشته بيرون است.
دوم این که کتاب المکاسب از مهمترين و معتبرترين کتابهای فقهی شيعه است که
توسط يکی از بزرگترين فقها يعنی آيت اهلل العظمی حاج شيخ مرتضی انصاری نوشته
شده است .موضوع اصلی اين کتاب بررسی معامالت در اسالم و دقت در احکام مرتبط با
آنهاســت .معروف است که کاسبان و بازرگانان متدين و بازاريان قديمی قبل از شروع به
کسب و کار اين کتاب را میخواندند تا معامالت خود را بر اساس احکام نورانی اسالم صورت
دهند .اين کتاب هم اکنون يکی از کتابهايی است که تمامی طالب علوم دينی بايد آن را
مطالعه کنند .دقت تحسين برانگيز شيخ در تقسيم فروعات فقهی و توجه در آرای علمای
قديم و روشنفکری در طرح نظريات جديد فقهی از جمله داليلی است که باعث شده اين
کتاب در زمره مهمترين کتب فقهی شيعه و کتابهای درسی حوزههای علميه قرارگيرد.
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سنت و مدرنیسم در سبک زندگی

ارزشهارافدایظواهرصنعتینکنیم
دکتر حسین باهر
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
روش زندگی قاعدتاً باید در هر زمان و مکانی متناسب با آن
زمان و مکان از طرفی و متناسب با امکانات و محدودیتهای
شخص از طرف دیگر باشــد .به عبارت سادهتر قاعدتا سبک
زندگی در روســتا با شــهر و در شهرهای مختلف با همدیگر
متفاوت اســت .از طرف دیگر هم هر کشوری یک هویت ملی
دارد که ســبک زندگی مردم آن کشور ،تابعی از هویت ملی
آن کشور هم باید باشد.
به صــورت خالصه اکنون در ایرانی که ما در آن زندگی
میکنیم ،این کشــور عزیز و پهناور در هر منطقهاش ،قوم
و قبیلهای ،طایفه و خانــوادهای زندگی میکنند که آداب
و ســننی را از قدیم به یادگار دارند و مقداری هم مسائلی
را از خــارج میگیرنــد و بالطبع اکنون مــا دچار تحوالت
مختلفــی؛مثبت و منفی شــدهایم .مثبت از این جهت که
تکنولوژی وارد زندگی ما شــده که باعث شــده سرعت به
کارهای ما داده شــود و از پوشش تا مابقی مسائل زندگی ما،
تکنیکال شده است .برای مثال ما از رایانه ،اینترنت ،اتومبیل،
متــرو ،موبایل و  ...اســتفاده میکنیم که اینها وجوه مثبت و
خوب قضیه اســت ولی از جمله کارهای ناپســند و نادرستی
کــه بعضاً انجام میدهیم ،این اســت که بــه یک باره بعضی
از ارزشهای خوب ســنتی را هم فــدای این ظواهر صنعتی
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میکنیم .به عبارت سادهتر ما یک تمدنی داریم که متعلق به
ماست و با تجددی روبهرو هستیم که متعلق به غریبههاست.
ترکیب مناسب تمدن قدیمی که سنت نامیده میشود با تجدد
دیگران که به اصطالح به آن صنعت میگوییم میتواند سبک
زندگی فرانو به ما دهد که ما ،هم از مزایای گذشته خودمان
برخوردار شــویم و هم از مزایای دیگرانی که زحمت کشیدند
و به دســتاوردهای خوب فنی رسیدند ولی اینکه بخواهیم به
یک باره تمام ارزشهای خودمان را رها و ارزشهای دیگران
را اخذ کنیــم که لزوما با طول و عرض تاریخ و جغرافیای ما
هماهنگ نیســت و همخوانی ندارد مسلماً ما را دچار حیرانی
و سرگردانی میکند و از نظر دیگر هم اضطراب و افسردگی به
همراه خواهد داشت .بنابراین در زمان و مکان موجود یعنی در
ایران اسالمی قرن بیست و یکم که از سنتهای بسیار خوبی
هم به صورت دینــی و هم به صورت آیینی برخورداریم و از
طرف دیگر از طریق رســانهها و دنیای ارتباطات با تجدد هم
آشنا شدهایم بهترین راه ،راه میانه است .در حدیث آمده «خیر
االمور اوسطها :بهترين راه ،اعتدال است ».راه میانه این است
که ارزشهای ثابت و زیبای گذشــته خود را حفظ کنیم و به
ارزشهای واقعی دیگران هم پی ببریم و ترکیبی از این دو را
به وجود بیاوریم که اصطالحاً پیوند مبارک ســنت و مدرنیته
و در اصطالح خارجی هم «پست مدرنیسم» نامیده میشود،
یعنی ما هم گلدان را داشته باشیم و هم گل را.
تحول سبک زندگی از کالسیک و سنتی روستایی به مدرنیته
و صنعتی شهری در اروپا 300 ،سال طول کشید ولی در ایران
از تأسیس دارالفنون تاکنون حدود  100سال گذشته که اکثرا ً
هم به دلیل اقتصاد نفتی ،ما واردکننده بودهایم لذا جهشهای
تحول را بحرانگونه تجربه میکنیم.
اینگونه است که مشکالت زیر پیدا شدهاند:
 .1صنایــع وارداتی دودزا؛ از اولین «اوتول دودی» که وارد
کشور شده تا این ساعت صنایع وارداتی ما دودزا بوده است.
 .2آلودگیهای مختلف زیستمحیطی و عدم درک درست
از زیســت درست؛ ما انواع آلودگیها را به محیط زیست وارد
میکنیم.
 .3اختالف عمده بین همسران؛ عدم دقت در ابتدای ازدواجها
و چشم و همچشمی که بنیان خانواده را متزلزل میکند.
 .4شکاف نسلها از یکدیگر؛ نسلهای اول و دوم با هم شکاف
دارند و سومیها و چهارمیها با آنها شکاف دارند.
 .5فرار مغزها و ژنها؛ به دلیل نامســاعد بودن اوضاع کار،
تحصیل و ازدواج در کشور و احتمال توفیق در خارج ،نخبهها
مهاجرت میکنند.
 .6فربهی بروکراســی؛ حجم عملیــات کاغذبازی نهادهای
دولتی به مراتب بیشتر از حداقلهای مورد نیاز شده است.
 .7چابکی اسپکوالســیون؛ به جای تولید کاالها و خدمات
مفید ،ضروری و اساســی و داخلی ،سفتهبازی و رانتخواری
رو به افزایش است.
 .8مادیتزدگی محض؛ متأسفانه در مملکتی که بنیانش بر
معنویت آسمانی گذاشته شده ،مادیزدگی حاکم شده است.
 .9جنســیتگرایی افراطی؛ بداخالقیهای جنســی چهره
کشور را بد میکند.
 .10تلبیس و تدلیس وسوســه و تزییــن اعمال (خطوات
شیطانی) به شکلهای مختلفی در ایران چتر گشوده است.

بخشسوم

هنر
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دیدار سینماگران با رهبر معظم انقالب در سال 1385

مروری بر بیانات رهبرمعظم انقالب درباره سینما

مطلوب کدام است؟
حضرت آیت اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدارهای مختلف اهالی فرهنگ و سینماگران با ایشان
نظرات مهمی درباره هنر هفتم بیان کردهاند .در ادامه برخی
از بیانات ایشان درباب سینما مرور شده است.
در ديدار جمعی از هنرمندانـ سال :1373
ی ارائ ه
ی رسا برا 
ی بلي غ و تبيينكنندها 
فيل مو سينما وسيلها 
ن ب ه شــمار میرود
ت دي 
ی حقيق 
ق عالم ،يعن 
ن حقاي 
برتري 
ی بايد بر
ن منظور دســتاندركارا ن امور سينماي 
ی اي 
و برا 
ی خود بيفزايند.
تواناييها 
ل مقايسه
ی قاب 
ك از مفاهي م ماد 
چي 
ی با هي 
ق معنو 
حقاي 
ت كه
ی اس 
ن حقايق 
ی برتري 
ی اســام 
نيســت .ارزشها 
ل خود خاض ع كند و
ب و در مقاب 
میتواند انسا ن را مجذو 
س از سينماگرا ن و كارگردانا ن فيلم ،انتظار میرود
ن اسا 
بر اي 
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ی را بگونهای
ی دين 
ی و ارزشها 
با كار خود ،مفاهي م مذهب 
ب ه تصوير بكشند ك ه در نظر بيننده ،جذابتر و دلنشينتر
تو
ك امتيازا 
ی هر ي 
ف هنر 
ی مختل 
جلوه كند.بخشهــا 
ی دارند اما در ميــا ن انوا ع روشها و بيانهای
كمبودهايــ 
ی هنری،
ش در مجمو ع از هم ه بخشها 
هنــری ،بيا ن نماي 
ن حقايق
ی تبيي 
رساتر ،فراگيرتر و جالبتر است .از اينرو برا 
ی بايد از زبا ن هنر ،بويژه هنر نمايش ،استفاده شود.
دين 
در ديدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنرـ سال
:1380
بعضى كســان مىگويند در هنر متعهّــد ،كلمه اوّل با
كلمــه دوم تناقض دارد .هنر ،يعنى آن چيزى كه مبتنى بر
تخيّل آزاد انسان است و متعهّد ،يعنى زنجير شده؛ اين دو
چگونه با هم مىسازد!؟ اين يك تصوّر است؛ البته تصوّر

كلید پیشرفت كشور به میزان زیادی دست سینماگران است چرا كه دست اندركاران هنر فاخر سینما
با توجه به تأثیرگذاری و جهت دهی این هنر میتوانند با تولیدات خود روح امید ،شوقِ پیشرفت،
انگیزه كار و تالش ،اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزشهای اسالمی و ملی را در جامعه ترویج كنند

درستى نيست .بحث مســؤوليت و تعهّد هنرمند ،قبل از
هنرمند بودن او به انسان بودن او برمىگردد .باالخره يك
هنرمند قبل از اينكه يك هنرمند باشد ،يك انسان است.
مسؤوليت انسان
ِ
انسان كه نمىتواند مسؤول نباشد .اوّلين
در مقابل انسانهاســت .اگرچه انسان در مقابل طبيعت و
زمين و آســمان هم تعهد دارد ،اما مسؤوليت بزرگ او در
قبال انسانهاســت .درعينحال هنرمند به خاطر ويژگى
ال
بســيار ممتازش ،تعهّد جداگانهاى غير از آن بيانى كه قب ً
گفتم ،دارد.
هن ِر ملتزم و متعهّد ،يك حقيقت است و ما بايد به آن اقرار
كنيم .نمىتوان رها و يله و بىهوا و با انگيزههاى روزبهروز و
احيان ًا پايين و پست يا ناسالم ،دنبال هنر رفت و سرافراز بود؛
چون آن ابتهاجى كه در هنرمند وجود دارد ـ هنرمند بهجت
ويژهاى دارد كه با شاديهاى معمولى فرق دارد و در غيرهنرمند
ال ديده نمىشود ـ در صورتى حقيقت ًا به وجود خواهد آمد
اص ً
كه بداند دنبال چه چيزى مىرود و چه كار مىخواهد بكند ،تا
با هنرمندىِ خودش احساس رضايت و بهجت كند كه آن كار
را انجام مىدهد .در اين صورت بايد اخالق انسانى ،فضيلتها
و معارف واالى دينى و الهى مورد توجّ ه باشند.
توقّع انقالب از هنر و هنرمند ،مبتنى بر نگاه زيباشناختى
در زمينه هنر اســت ،كه توقّع زيادى هم نيست .ملتى در
يك دفاع هشت ساله با همه وجود به ميدان آمد .جوانان
به جبهه رفتند و از فداكارى در راه ارزشــى كه براى آنها
وجود داشــت ،استقبال كردند ـ البته عمدت ًا به خاطر دين
رفتند؛ هرچند ممكن است عدّ هاى هم براى دفاع از ميهن
و مرزهاى كشور دست به فداكارى زده باشند ـ مادران و
پدران و همسران و فرزندان و كسانى كه پشت جبهه تالش
مىكردند نيز طور ديگرى حماسه آفريدند .شما خاطرات
هشت ســال دفاع مقدّ س را مرور كنيد ،ببينيد براى يك
نــگاه هنرمندانه به حالت و كيفيّت يك جامعه ،چيزى از
اين زيباتر پيدا مىكنيد؟ شما در عاليترين آثار دراماتيك
دنيا ،آنجايى كه به فداكارى يك انسان برخورد مىكنيد،
او را تحسين و ستايش مىكنيد .وقتى فيلم ،آهنگ ،تابلوى
ال ژاندارك ـ يا سرباز
نقاشــى ،زندگى فالن انقالبى ـ مث ً
فداكار فالن كشور را براى شما به تصوير مىكشند ،در دل
و باطن وجدان خودتان نمىتوانيد كار او را تحسين نكنيد.
هزاران حادثه به مراتب باارزشتر و بزرگتر از آنچه كه در
اين اثر هنرى نشان داده شده ،در دوران هشت سال دفاع
مقدّ س و در خود انقالب ،در خانه شما اتفاق افتاد .آيا اين
زيبايى نيســت؟ هنر مىتواند از كنار اين قضيه بىتفاوت
بگذرد؟ توقّع انقالب اين اســت و توقّ ِع زيادهخواهانهاى
نيســت .مىگويند چرا زيبايى ديده نمىشود! كسى كه به
اين مقوله بىاعتناست ،نمىخواهد اين زيبايى را ببيند؟
در دیدار جمعی از كارگردانان سینماـ سال :1385
كلید پیشرفت كشور به میزان زیادی دست سینماگران
است چرا كه دست اندركاران هنر فاخر سینما با توجه به
تأثیرگــذاری و جهت دهی این هنر میتوانند با تولیدات
خود روح امید ،شوقِ پیشرفت ،انگیزه كار و تالش ،اعتماد
به نفس و اعتقاد به ارزشهای اسالمی و ملی را در جامعه
ترویج كنند و ســهم بزرگ خود را در پیشرفت و تعالی
كشور ایفا نمایند و یا اینكه با فیلمهای خود ،نسلی ناامید،

پشیمان ،متكی به بیگانه و تحقیر شده را پرورش دهند.
شما مىتوانيد سازنده اخالق باشيد؛ عكسش هم ممكن
است .شما مىتوانيد در نسل جوان اين كشور صبر ،اميد،
شوق ،انگيزش ،سالمت ،نجابت و هم ه چيزهايى كه يك
جامع ه پيشــرفته نياز دارد ،القاء كنيد .مىشود هم به جاى
اميد ،نوميدى القاء كرد؛ مىشود به جاى شوق ،ركود القاء
كرد .اگر یك كارگردان با نیت خدایی فیلمی را ارائه دهد
كــه موجب تقویت ایمان ،افزایــش انضباط اجتماعی و
احساس مسؤولیت شود اجر الهی را نیز كسب خواهد كرد.

در دیدار جمعی از مسئوالن و
دستاندرکاران جشنواره عمارـ سال :1391
نگاه به هنر اســامی و سینمای دینی باید
نگاهی بلندمدت و همراه با برنامهریزی دقیق و
امید به آینده و بهرهگیری مناســب از ابزار هنر
برای تأثیرگذاری حداکثری باشد.
در این عرصه جوانهای مؤمن ،با طراوت
و شــاداب و دارای نگاه نو و همت بلند ،موتور
محــرک برای حرکــت رو به جلو هســتند و
پیشکســوتان نیز باید با بیان تجربیات خود و
تربیت نیروهای جدید و کارآمد به این حرکت
شتاب بیشتری ببخشند.
کسانی که امروز مشغول کار و فعالیت در
عرصه فیلمهای با مضامین انقالبی و دفاع مقدس
هستند واقع ًا در حال جهاد هستند.
مقوله قصهنویسی و رمان در کشور با نقطه
مطلــوب فاصله زیــادی دارد و باید این بخش
تقویت شود.
یکی از مســائل دروغی کــه در دنیا تبلیغ
میشــود این اســت که می گویند هنر نباید با
سیاســت آمیخته شود ،در حالیکه مجموعههای
ال سیاســی
هنری غــرب از جمله هالیوود کام ً
هستند و اگر اینگونه نبود چرا به فیلمهای ضد
صهیونیستی ایران اجازه حضور در جشنوارههای
سینمایی را نمیدهند؟ساخت فیلمهای سیاسی
بر ضد ایران و یا اعطای جایزه به فیلمهای ضد
ایرانی نشانههای آشکار از آمیخته بودن سیاست
و هنر در آمریکا و غرب است.
معتقدین به دین و انقالب در عرصه سینما
که ممکن است دارای سالیق مختلف باشند ،باید
همت و تالش خود را معطوف کارهای اساسی
و اصلی کنند.
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«رستاخیز» عید فطر روی پرده میرود

روایت درویش از واقعه عاشورا

سالهاست که همزمان با ایام محرم و در بزرگداشت واقعه
عاشورا یکی از فصل مشترکهای پرداختهای مناسبتی
رســانهها به این واقعه ،مرثیهسرایی در زمینه فقر سینما
و تلویزیون ایران در روایت این حماســه همیشه ماندگار
تاریخ تشــیع است .حاال و ســالها پس از «روز واقعه»،
احمدرضا درویش دورخیز کرد تا یادگار دیگری به کارنامه
ســینمای ایران در این زمینه بیفزاید« .رستاخیز» حاصل
 9سال وسواس و دقتنظر کارگردانی است که با هر فیلم
کارنامهاش الاقل ســینمای ایران را در بعد فنی یک گام
به پیش بردهاســت .روایت سه ســاعته درویش از واقعه
عاشــورا میتواند در این زمینه گام دیگری به پیش باشد؟
«رستاخیز» همزمان با عید فطر بر پرده سینماها میآید.
داستان چیست؟
پس از مرگ معاويه ،يزيد به عنوان خليف ه مســلمين بر
خالفت تکیه میزند و به واليِ مدينه نامه مينويسد كه از
پيك
ن ِ حُ ر كه به عنوان ِ
حســين (ع) بيعت بگيرد .بكير اب 
ويژ ه دربا ِر دمشق انتخاب شده است مامور رساندنِ نامه یزید
به مدینه میشــود .او كه جواني پُرشور و در جستوجوي
حقيقت اســت در مدينه درمييابد كه حاملِ نامهای است
كه در آن به قتلِ حســين(ع) فرمان داده شده است .بكير
54

مهروماه

ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

در مكه با افكار و انديشههاي امام حسين(ع) آشنا ميشود.
مردم كوفه با ارسال نامههاي بيشمار ،امام حسين(ع) را به
كوفه دعوت كردهاند تا در قيام عليه يزيد ،آنها را ياري كنند.
حر ابن يزيد رياحي ،به همرا ِه بكير و دو هزار سوار از سوي
سمت كاروان امام حسين(ع)
ِ
عبيداله مأمور ميشــوند به
كه به ســمت كوفه در حركت هستند بروند .كاروان امام
حسين(ع) در شماري اندك ،در كربال به محاصر ه هزاران
ن ِ دستگا ِه خالفت درميآيند .در روز عاشورا
نفر از سپاهيا 
ن ِ بكير ميتابد و ...
 ،نو ِر حقيقت بر چشما 
از  16بهمن 88
فیلمبرداری «رســتاخیز» از  16بهمن  1388همزمان با
اربعین حسینی در شهرستان بم آغاز شد و پس از پشت سر
گذاشتن بیش از  250جلسه فیلمبرداری در شهرها و مناطقی
چون بم ،کلوتهای شهدا ِد کرمان ،شاهرود ،اصفهان ،کاشان،
شهرک سینمایی دفاع مقدس به
ِ
شهرک پرن ِد تهران و
ِ
فومن،
پایان رسید .این فیلم به سه زبان و با سه نا ِم متفاوت به نمایش
درخواهد آمد؛ زبان اصلی «رستاخیز» فارسی است و به زبان
عربی دوبله شده ونسخهای هم با زیرنویس انگلیسی از این اثر
آماده شده است« .رستاخیز» نام فارسی فیلم است« ،القربان»
هم نام عربی و نام انگلیسی آن «حسین آنکه گفت نه» است.

تمام مراحل فنی فیلم «رستاخیز» پس از فیلمبرداری طبق
قرارداد با شرکت انگلیسی «مولینر» منعقد شد و یکسال و
نیم در استودیویی در لندن تحت نظارت احمدرضا درویش به
سرانجام رسید« .طارق انوار» تدوینگر معروف و نامزد دریافت
اسکار برای فیلم «سخنرانی پادشاه»« ،رستاخیز» را تدوین
کرده است و «استفن واربک» آهنگسا ِز برجسته و برنده اسکار
نیز برای این فیلم که دو ساعت و  50دقیقه است و بیش از
یک ساعت و نیم موسیقی دارد ،موسیقی ساخته است .حسن
پورشیرازی ،فرهاد قائمیان ،مهتاب کرامتی ،بابک حمیدیان،
پوریا پورسرخ و ...از بازیگران اصلی «رستاخیز» هستند.
آرزوی درویش
احمدرضــا درویش در آســتانه نمایــش عمومی فیلم
«رســتاخیز» به شــبکه الکوثر رفت و درباره آن ســخن
گفــت .درویش با تاکید بر اینکــه آرزو دارد این فیلم به
دســت مخاطبان آن در همه جهان برســد ،بیان کرد :با
توجه به شــرایطی که به جهان اســام و به ویژه مناطق
شیعهنشین تحمیل شــده است ،امیدواریم بتوانیم توزیع
جهانی و منطقهای خوبی داشــته باشیم تا فیلم به دست
مخاطبان آن برسد.
درویش همچنین در پاسخ به این پرسش مجری برنامه
که چرا سراغ ســوژه قیام عاشورا رفته است؟ عنوان کرد:
بهترین امکان برای ارتباط و گفتوگو با جهان ،رســانهها
هســتند و بین رسانهها نیز رسانههای تصویری و صوتی و
به ویژه سینما جایگاه مهمتری دارند .از سوی دیگر یکی از
رسالتهای هر کسی که وارد عرصه فرهنگ و هنر میشود،
این اســت که به موضوعات جدی ورود پیدا کند .حال به
اعتقاد من موضوع نهضت امام حسین (علیهالسالم) و قیام
عاشورا بر فراز قله همه موضوعات جدی در جهان ایستاده
است .وی اضافه کرد :امام حسین (علیهالسالم) متعلق به
همه دورانها اســت و جهان مدرن امروز بشدت به منش
و اخالق و ســیره امام حسین(علیهالسالم) احتیاج دارد و
قاطعانه میگویم گمشــده جهان امروز سیره سیدالشهدا
است.
یک گام کوچک
این کارگردان و نویسنده با اشاره به اینکه  11سال پیش
به اتفاق تقی علیقلیزاده تهیهکننده «رستاخیز» تصمیم
به ساخت این اثر گرفتهاند ،گفت :ما تصمیم گرفتیم گامی
کوچک در این عرصه گســترده برداریم .همه کسانی که
نسیم وجود اهل بیت به مشامشان رسیده و فرهنگ ایشان
را باور دارند ،عالقه دارند در مسیر فعالیتها و کارنامهشان
کاری داشته باشــند که به نام امام حسین (علیهالسالم)
متبرک باشــد و ما هم به چنین تبرکی احتیاج داشتیم.
به گفته وی ،وقتی این مضمون برای ساخت فیلم انتخاب
شد همه راهها برای تولید اثر هموار شد و به برکت وجود
سیدالشهدا فیلم به نتیجه رسید.
کارگــردان فیلــم «متولد ماه مهــر» در بخش دیگری
از این برنامه تصریح کرد :ما برای ســاخت «رســتاخیز»
تحقیق و پژوهشهای گستردهای داشتیم و منابع مکتوب
و غیرمکتوب زیادی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت .پیش
از آغاز مرحله نگارش فیلمنامه ،تحقیقات شروع شد و ما از

منابع شیعی و سنی بهره بردیم .الزم به ذکر است که در
مغرب زمین و بین پژوهشــگران تاریخی غیرمسلمان هم
چهرههای مطرحی وجود دارد که آنها نیز درباره نهضت امام
حسین (علیهالسالم) تحقیق کرده و آثاری را نگاشتهاند که
ما از این منابع نیز بهره بردهایم .برای جمعآوری مستنداتی
از نوع زیست اجتماعی جهان عرب در آن دوران بازدیدهایی
از موزههای مطرح دمشــق ،ترکیه ،مراکش و ...داشتیم و
طراحان صحنه و لباس مــا از آثار موجود در این موزهها
نمونهبرداری کردند.
وی با تاکید بر اینکه در ساخت «رستاخیز» از مشاوران
زیادی از ایران تا کشــورهای عربی بهره برده است ،بیان
کرد :گرچه این فیلم در حوزه سینمای مستند نیست ولی
تحقیقات آن مستند است و اصل کار بر تطبیق با مستندات
استوار بود .وی افزود :مشارکت و همدلی هنرمندان خارجی
نیز مثال زدنی بود و ما توانســتیم به این هدف که فیلمی
فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور بسازیم ،دست یابیم.
نحوه همکاری ما با عوامل خارجی نیز بدین شکل بود که
شــخصاً به کشورهایشــان مراجعه کرده و با آنها مذاکره
داشتیم و سپس در ایران تستهای الزم گرفته شد و آنها
نیز با آغوش باز و به دلیل نام بلند امام حسین (علیهالسالم)
و اعتماد به سینمای ملی ایران به پروژه پیوستند.
آرزو دارم فیلم به دست مردم جهان برسد
درویش درباره آرزوی خود برای فیلم «رستاخیز» بیان
کرد :آرزو دارم این فیلم به دســت مردم جهان برســد و
بــه طور مثال مردم مناطقی که درگیر جنگ هســتند و
مهاجران ســوری که در اردوگاهها زندگــی میکنند به
این فیلم دسترســی پیدا کنند تا
با دیدن آن قدری از آالمشان
تسکین یابد و قلب هایشان
آرام شــود .امیدوارم به
برکت نام امام حسین
(علیهالسالم) فیلم در
پاکستان و افغانستان
نیز مخاطبان خود را
پیدا کند .درویش با
اشاره به اینکه همه
فیلمبرداری در ایران
انجام شد،بیان کرد:
فرهــاد قائمیان بازیگر
نقش حُ ر که خودش خادم
اهل بیت اســت در صحنه جنگ
اصلــی و در دمای  50درجه در بیابان
های بم و در حالیکه خفتان و زره به تن
داشت و با شمشیر سنگین صحنه جنگ
را بازی میکرد ،روزه نیز بود تا نذرش
را ادا کند .همه عوامل از صمیم قلب
و بــا ارادت ویــژه به امام حســین
(علیهالسالم) در پروژه «رستاخیز»
حضــور یافتنــد و امیدواریم هم
خداوند و هم ساالر شهیدان از ما
راضی باشند.

درویش همچنین در
پاسخ به این پرسش
مجری برنامه که
چرا سراغ سوژه قیام
عاشورا رفته است؟
عنوان کرد :بهترین
امکان برای ارتباط و
گفتوگو با جهان،
رسانهها هستند و
بین رسانهها نیز
رسانههای تصویری
و صوتی و به ویژه
سینما جایگاه مهمتری
دارند .از سوی دیگر
یکی از رسالتهای
هر کسی که وارد
عرصه فرهنگ و هنر
میشود ،این است که
به موضوعات جدی
ورود پیدا کند.
حال به اعتقاد من
موضوع نهضت امام
حسین(علیهالسالم)
و قیام عاشورا بر فراز
قله همه موضوعات
جدی در جهان
ایستاده است.
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درباره فیلم «محمد »dکه بزودی به سینماها میآید

شاعرانهای باشکوه در عصر ظلمت
می شود؛ چراکه کامبوزیا پرتوی از جمله فیلمنامه نویسان شاخص در حوزه کودک
و نوجوان است و همکاری او با مجید مجیدی مبین روایت کودکی پیامبر اسالم بود.
البته مجید مجیدی نیز به ســاخت فیلمهای شاعرانه شهرت دارد و در کارنامهاش
فیلمهایی که شخصیتهای اصلی آن کودکان و نوجوانان هستند نیز دیده می شود.
بازدید مقام معظم رهبری از مراحل ساخت فیلم «محمد»d
بازدید مقام معظم رهبری از مراحل فیلمبرداری فیلم سینمایی «محمد »dیکی
از رویدادهای ارزشمند برای این فیلم سینمایی بود تا جایی که مجیدی در نخستین
نشســت رسانه ای خود حضور مقام معظم رهبری را برکت این فیلم عنوان کرد و
گفت که رهبر انقالب در پشت صحنه این اثر صحبتهای بسیاری را درباره شخصیت
حضرت محمد ( )dارائه کردند که مجموع نظرات مقام معظم رهبری اعمال و در اثر
ارائه شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای روز چهارشنبه  17آبان ماه  1391برای بازدید از
لوکیشن فیلم سینمایی «محمد » dساخته مجیدی مجیدی به محل فیلمبرداری
این فیلم رفتند.

فیلم «محمد »dاز جمله تالشهای تحسین شده سینمای ایران است که توسط
مجید مجیدی به بار نشست و در آیندهای نزدیک بر پرده سینماها میآید .این فیلم
 ،شاعرانهای باشکوه است که برای دل پردرد مسلمانان که مورد جنگ و افترا هستند
میتواند التیام باشد و به مردم جهان بفهامند اسالم آن چیزی نیست که از تندروهای
داعش و طالبان دیدهاند.
گام در راهی خطیر
مجیدمجیدیکارگردانسینمایایرانزمانیکهتصمیمگرفتفیلم«محمد»d
را کارگردانی کند قطعاً میدانست گام در راه خطیری گذاشته است و موافقان و
مخالفان زیادی اثرش را نقد و بررسی میکنند ولی او دل را به دریا زد و پروژه
سینمایی «محمد »dرا کلید زد .به گفته مجیدی ،اجازه ساخت این فیلم را
هنگامی که برای حضور در جشنواره فیلم «رویش» به مشهد مقدس رفته بود،
از امام هشتم شیعیان گرفت .مراحل مقدماتی و پیش تولید فیلم «محم د»d
که با تمرکز بر تحقیق و پژوهش بود سه سال به طول انجامید ،به این ترتیب
که مهر سال  1386فعالیت گروه تحقیق و پژوهش آغاز و در ادامه نخستین
نسخه از فیلمنامه بهار سال  1388آماده شد.
بهره بردن از نظر علما و مراجع دین اسالم در پژوهش
یکی از ویژگیهای پژوهش این فیلم سینمایی عالوه بر بهره بردن از منابع مکتوب،
دیدارهای مکرر مجید مجیدی و محمدمهدی حیدریان در مقام کارگردان و مدیر
پروژه با علما و مراجع دین اســام بود که از آن جمله میتوان به حضور یافتن در
محضر آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل جوادی آملی و آیتاهلل وحید خراسانی اشاره کرد.
نگارش داستان با تمرکز بر کودکی حضرت رسول
نگارش فیلمنامه «محمد » dبا درنظر گرفتن منابع تحقیقاتی با حضور کامبوزیا
پرتوی و همراهی او با مجید مجیدی آغاز شد .با به میان آمدن نام این فیلمنامه نویس
میشد این حدس را زد که فیلم «محمد »dبا تمرکز بر کودکی خاتم انبیا ساخته
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دعوت از عوامل حرفهای بینالمللی
عالوه بر توجه به مخاطبان داخلی ،یکی از دغدغههای ذهنی مجیدی حضور عوامل
بینالمللی در ساخت این پروژه سینمایی برای جذب مخاطبان جهانی بود که این مساله
باعث شد عدهای از سینماگران داخلی معترض شوند که چرا برای ساخت این فیلم
سینمایی از عوامل حرفهای داخلی استفاده نشده است«.ویتوریو استورارو» به عنوان
مدیر فیلمبرداری« ،میلژن کرکا کلژاکویچ» به عنوان مدیر طراحی صحنه و دکور،
«کوریدوری» جلوههای ویژه میدانی« ،فرانکو فوماگالی» طراحی آکسسوار« ،اسکات
اندرسون» جلوه های ویژه کامپیوتری« ،روبرتو پرپیگنانی» تدوین و «آی .آر .رحمان» به
عنوان آهنگساز در این پروژه سینمایی همراهی کردند و البته همراهی عوامل حرفهای
سینمای ایران با اسامی جهانی و بعضا اسکار گرفته تا اندازهای این دلخوری را جبران
کرد و وقتی فیلم رونمایی شد به دلیل کیفیت اثر خیلی از این انتقادها پاسخ داده شد.
خالصهای از داستان فیلم «محمد»d
فیلم سینمایی «محمد »dاز محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب آغاز میشود و
به پیش از تولد پیامبر اسالم باز میگردد .در این فیلم مخاطب شاهد وقایعی است که
پیش از تولد پیامبر اسالم تا  12سالگی ایشان را در بر میگیرد .صحنههای وفات مادر
رسول اکرم در روستای ابواء و صحنههای مربوط به دوران شیرخوارگی و خردسالی
پیامبر در روستای سعدیه هم از دیگر بخشهای فیلم است .فیلم با اولین سفر پیامبر
به شام و رسیدن به صومعه بحیرا به پایان میرسد .بحیرا راهبی مسیحی است که
درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت میدهد.
بازیگران فیلم
علیرضا شجاع نوری در نقش عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر اکرم (ص) ،مهدی پاکدل
در نقش ابوطالب عموی پیامبر (ص) ،ساره بیات در نقش حلیمه دای ه پیامبر (ص) ،مینا
ساداتی در نقش آمنه مادر پیامبر(ص) ،محسن تنابنده در نقش ساموئل تاجر یهودی،
داریوش فرهنگ در نقش ابوسفیان ،رعنا آزادیور در نقش امجمیل همسر ابولهب،
حمیدرضا تاجدولت در نقش حمزه عموی پیامبر (ص) ،صادق هاتفی در نقش بحیرا
راهب مسیحی ،محمد عسگری در نقش ابولهب عموی پیامبر (ص) و حدود 500
بازیگر و هنرور در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
تیر ماه 1394

بخش چهارم

هالل
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حجت االسالم والمسلمین معزی در مراسم معارفه خود بیان کرد

جمعیت هالل احمر امین  ،رازدار و
حامی مردم است
حجتاالسالم والمســلمین معزی نماینده ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر در مراسم معارفه خود
مهمترین ویژگی این نهاد را «مردم نهاد بودن » آن
دانســت و عنوان کرد« :قــوام و ماندگاری جمعیت
هالل احمر وابسته به حضور مردم است ».او ضمن
تاکید بر لزوم برنامهریزی برای استفاده بهینه از این
پتانسیل ،اهداف جمعیت هالل احمر را تشریح کرد.
در ادامه مروری داریم بر سخنرانی نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر که در روز معارفه خود بیان
کرده است.
با سپاس از ...
خداوند متعال را شــاکر و سپاسگزارم که توفیق
خدمت به انسانها بویژه مسلمانان و باالخص ایرانیان
را در ایــن مقطع زمانــی به این جانب عطا فرمود و
همچنیــن از مقام معظم رهبــری حضرت آیتاهلل
خامنهای مدظلهالعالی سپاسگزارم که به این جانب
اعتماد نمودند و نمایندگی خویش را در جمعیت هالل
احمر جمهوری اسالمی به عهده این جانب نهادند و از
بزرگواران و گرامیان ،بویژه حضرات علما و باالخص
جناب حجتاالسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی
رئیس دفتر مقام معظم رهبری و همچنین از معاون
اول رئیس جمهور جناب آقای مهندس جهانگیری
متشــکرم که قدمرنجه فرمودند و در این نشســت
صمیمی و دوستانه معارفه شرکت نمودهاند.
همچنین از مرحوم آیتاهلل غیوری (ره) که عصاره
خدمت به مردم بویــژه محرومان بود و بیش از 30
سال از عمر خود را در جمعیت هالل احمر به عنوان
نماینده حضرت امام رضواناهللتعالیعلیه و نیز مقام
معظم رهبری سپری نمود و تا آخرین لحظه از هیچ
اقدامی فروگذار نکرد ،یاد میکنم و تکریم و اعزاز خود
را به روح پرفتوح ایشــان تقدیم میدارم و امیدوارم
همواره در جمعیت هالل احمر یاد و خاطرهاش زنده
و پاینده بماند.
هالل احمر ؛ سرمایه اجتماعی
جمعیت هالل احمر سازمانی مردم نهاد و خیریه
اســت که قوام و ماندگاری آن به وابسته به حضور
مردم اســت .و این حضور مردم در دو زمینه تعریف
میشود؛ یکی کمکهای مالی و معنوی مردم برای
فراهــم کردن مایحتاج و خدمات ضروری و دیگری
مشارکت مستقیم آنان در فعالیتها از طریق عضویت
داوطلبانه در هــال احمر .هر دوگونه کمک مردم

بــه جمعیت هالل احمر از مصادیقی اســت که در
فرهنگ و تمدن و دین ما پسندیده و سفارش شده
است .بنابراین شالوده و بنیان هالل احمر در فرهنگ
اســامی -ایرانی ما استوار است و این یک سرمایه
اجتماعی گرانسنگ است که باید برای پیشبرد اهداف
جمعیت هالل احمر به درستی از آن بهرهبرداری شود.
از این رو شناسایی سرمایههای اجتماعی و برنامهریزی
برای استفاده شایسته از این پتانسیل از اموری است
که بیش از پیش مورد عنایت خواهد بود.
رویکرد فرهنگی جمعیت هالل احمر
همانطور که رهبر معظم انقالب اسالمی در حکم
خویش مرقوم داشتهاند ،اهداف واالی این جمعیت
منطبق با تعالیم اسالم است .این اهداف آنچنان که
در کنوانسیون ژنو در سال  1949آمده است ،ناظر به
چهار امر است؛ )1تأمین احترام انسانها)2 ،کوشش
در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار
میان ملتها)3 ،تالش برای تسکین آالم بشری)4 ،
حمایت از زندگی و ســامت انسانها بدون در نظر
گفتن هرگونه تبعیض میان آنها .از درخشــانترین
اهداف این جمعیت تأمین احترام به انسانهاست و
خرسندیم که این هدف واال منطبق است با دستور
خداوند به فرشتگان که فرمود به آدم سجده آورید که
از روح خود در او دمیدهام .آری سرشت پاک و ذات با
کرامت انسان شایسته چنین احترامی است .و مدار این
احترام کرامتی است که برپایه انسانیت انسان استوار
است .و این چنین است که احترام به انسان فارغ از
جنــس و نژاد و قومیت و منطقه جغرافیایی خواهد
بود .و این چنین اســت که امام علی (ع) میفرماید:
حرمت انسان از حرمت کعبه برتر است.
ایــن چهار هــدف به دو جنب ه کلــی از حیات
انسانها اشاره دارد؛ یکی جنبه مادی و جسمانی
و دیگری جنبه فرهنگی و روحانی .بدیهی اســت
که در کمک رســانی و حمایــت از مردم حادثه
دیده باید کاالها ،اقالم و خدماتی برای هر دو بعد
حیات انسانها پیشبینی شده باشد .به عبارتی هم
چنان که بســتههایی برای حفظ جان و سالمتی
آسیبدیدگان تهیه میشــود ،شایسته است که
بســتههایی خدماتی برای آرامشبخشی به روان
خســته و آزرده آنان ،بازگرداندن اعتماد به نفس،
بازآفرینی امید به زندگی و بازشــکوفایی عشق و
محبت و صمیمیت در آنان فراهم شــود .جبران
کردن خسارتهای روحی و روانی و حتی معنوی

آنان از اهمیتی کمتر از بازسازی ویرانیهای ناشی
از حــوادث طبیعی و یا احیانــاً جنگ و درگیری
نظامی ندارد .بلکه بــه دلیل کمتر ملموس بودن
آســیبهای روحی و روانی ،جبران کردن آنها به
تــاش مضاعف نیاز دارد .از ایــن رو پربار کردن
فعالیتهــای فرهنگی جمعیت هــال احمر در
راستای تحقق بهداشت روحی و معنوی و همچنین
صلح پایدار ،امری گریزناپذیر است که مورد توجه
خاص خواهد بود.
لزوم پایش و نظارت در هالل احمر
جمعیــت هالل احمر به عنــوان دریافت کننده
کمکهــای مالــی و کاالیــی مــردم و همچنین
ساماندهنده مشارکت داوطلبانه آنان به هنگام وقوع
حوادث پیشبینی نشده ،در واقع امین و رازدار و پناه
و حامی مردم اســت .جمعیت هالل احمر به دلیل
همین نقشهای حیاتی که در نخستین ساعات وقوع
حوادث ایفا میکند ،مورد اعتماد و اتکای مردم است.
این اعتماد مردمی باید حفظ و تقویت شود و این امر
جز با پایــش و نظارت فعالیتها و اصالح و تکمیل
فرآیندهــا و ارتقای بهرهوری و کارآمدی برنامههای
عملیاتی امکان پذیر نیست .کارکنان خدوم ،مدیران
مدبــر و نمایندگی مقام معظم رهبری در جمعیت
هالل احمر ،همگی خدای بزرگ را ناظر اعمال و کردار
خویش میدانند و از درگاه او مسئلت دارند که ایشان
را در خدمــت به خلق خدا و جلب رضایت او توفیق
دهد؛ من اهلل التوفیق و علیه التکالن .والسالم علیکم
و رحمه اهلل و برکاته.
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نجات باید کشتی فراهم کرد که تقوا به خداوند متعال باشد و از
اعماق دل برخیزد».
خدمت به اجتماع ،عبادت است
آیتاهلل نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه کار هاللاحمر بسیار بزرگ است ،چرا که خدمت به اجتماع،
عبادت است ،تصریح کرد« :کار امداد و هاللاحمر در صدر اسالم
نیز سابقه دارد و کمک به مسلمین در بحرانهای مختلف است».
او در ادامه با بیان اینکه کار هاللاحمر بسیار مثبت و تأثیرگذار
است ،گفت« :نفس و خدمات شما عبادت میباشد؛ چرا که خدمت
به مسلمین است».

مسئوالنجمعیتهاللاحمربامراجععظام
تقلیددیدارکردند

دیدگاه مراجع درباره
عملکرد هاللاحمر
همزمانباآخرینروزازهفتههاللاحمر،نمایندهولیفقیه،رئیسو
اعضایشورایمعاونانجمعیتهاللاحمرطیسفریکروزهبهاستان
قم با مراجع عظام تقلید دیدار کردند .مسئوالن جمعیت هاللاحمر
پساززیارتحرممتبرکهحضرتمعصومه(س)بامراجععظامتقلید،
آیتاهللصافیگلپایگانی،آیتاهللنوریهمدانیوآیتاهللجوادیآملی،
حجتاالسالم والمسلمین شهرستانی نماینده آیتاهلل سیستانی در
ایران و آیتاهلل حسینی بوشهری مدیریت حوزههای علمیهکل کشور
دیدار داشتند .دیدار با استاندار قم ،حضور در مراسم اختتامیه کنگره
چند رسانهای اخالق و کرامت انسانی و بازدید از جمعیت هاللاحمر
استان قم از دیگر برنامههای این سفر بود .شرح این دیدار به روایت
روزنامه شهروند پیش روی تان است:
همراه با مردم
حضرت آیتاهلل نوری همدانی در دیدار با مسئوالن جمعیت
هاللاحمر ضمن قدردانی از خدمات جمعیت درخصوص عملکرد
این نهاد گفت« :جمعیت هاللاحمر همیشــه در رفع بحرانها
و رســیدگی به مظلومان ،همراه مردم بوده اســت ».این مرجع
بزرگوار تقلید عصر روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در
ت هاللاحمر ضمنتسلیت شهادت امام موسی کاظم(ع)،
جمعی 
اظهار داشت« :ایشان در حدیثی میفرمایند ،دنیا دریای بسیار
عمیقی است که بسیاری از افراد در این دریا غرق شدند و برای
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ایستادگی در مقابل مستکبران
ی همدانی با بیان اینکه انقالب چهره مستکبران را
آیتاهلل نور 
به دنیا شناساند ،گفت« :قدرتی در ایران شکل گرفت که در مقابل
مستکبران ایستادگی کرد و به همین دلیل دشمنان تمام نیروهای
خود را برای کوبیدن این انقالب بسیج کردند ».او با اشاره به اینکه
امروز این انقالب در دنیا بیدارگری کرده است ،ابراز داشت« :امروز
در دنیا شاهد دو جبهه اسالم و استکبار هستیم که چالش و جهاد
بسیاری وجود دارد ».معظمله با بیان اینکه آمریکا و همپیمانانش
از ارسال کشتی حامل کمکهای انساندوستانه نگران هستند،
افزود« :در برابر آنها باید قوی باشــیم و راه خود را تداوم دهیم و
امیدواریم کمکهای ایران به دست مردم مظلوم یمن برسد».
تقدیر از ارسال کشتی نجات
حضــرت آیتاهلل صافی گلپایگانی نیز در دیدار با مســئوالن
جمعیت هاللاحمر به مسأله یمن اشاره داشت و اظهار کرد« :امروز
مردم بیچاره و گرفتار یمن درگیر جنگ شدهاند و متاسفانه آنگونه
که باید هیچکس به آنها توجه نمیکند ».او با انتقاد از مدعیان
دموکراسی تصریح کرد« :حرفهای دموکراسی و حمایت از مردم
دروغ است و آنها به دنبال مقاصد سیاسی خود هستند و هر قدر
ملتها بمیرند برای آنها اهمیتی ندارد .دفاع از مظلوم افتخار است».
آیتاهلل صافی گلپایگانی با تقدیر از ارسال کشتی نجات به یمن،
گفت« :هر قدر که ما اظهار حمایت از مردم بیدفاع و مظلوم را
داشــته باشیم موجب افتخار است ».این مرجع بزرگوار تقلید با
اشــاره به اینکه غربیها در دنیا دروغ میگویند و به حرفهای
خود در حمایت از ملتها عمل نمیکنند ،افزود« :امروز ،دوباره
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان باید انجام وظیفه کنند و به
حمایت مردم یمن بپردازند».
خط اول حمایت از مظلومان
آیتاهلل صافی گلپایگانی در ادامه تصریح کرد« :امروز جمهوری
اسالمی ایران میتواند مدعی باشد با وجود این همه کشتار در یمن
در خط نخست حمایت از مظلومان این کشور قرار دارد ».او افزود:
«در حدی که بتوانیم باید به حمایت از مردم یمن بپردازیم و این
مسأله سبب رسوایی غرب است ».این مرجع بزرگوار تقلید ادامه
داد« :جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران اسباب افتخار
شیعیان و مسلمین باشد و به حمایت از ملتهای مظلوم بپردازد».
پیامبری که دست کارگر را بوسید
حضــرت آیتاهلل جوادی آملی نیز در دیدار با مســئوالن
جمعیت هاللاحمر ســخنان خود را با تشــریح تفاوت نظام

اســامی و غیراســامی آغاز و اظهار کرد« :اسالم ،کمک و
یاریرساندن حقیقی به نیازمندان را زنده کرده است .کمک
به فقیر امری عادی اســت و حضرت علی(ع) به جای کمک
بــه فقیر ،گردن فقــر را میزد ».او با بیــان اینکه با ایجاد
اشــتغال و تولید باید فقر را از بین برد ،افزود« :صلیب سرخ
و هاللاحمــر را همه کشــورها دارند و ما که به برکت قرآن
در ایــران زندگی میکنیم ،باید فقرزدایی کنیم ».این مرجع
بزرگوار تقلید با اشاره به اینکه اصل حمایت از مظلومان در
سیره ائمه معصومین(ع) وجود دارد ،گفت« :در روایات تصریح
شده کسی که اجازه ندهد سیل ،خانهای را ویران کند و برای
رضای خدا به حفظ جان دیگران بپردازد ،بهشتی است ».این
مفســر برجسته قرآن کریم با بیان اینکه مزدوری در اسالم
مکروه است ،تصریح کرد« :نباید نظام مزدوری داشته باشیم
که مردم برای کســی کار کنند؛ پیامبری که دست کارگر را
بوسید آن فرد مزدور نبود ،بلکه کشاورز و کارگری بود که کار
میکرد ».آیتاهلل جوادی آملی با اشاره به اینکه امام صادق(ع)
با وجود اینکه حکومت در دســت نداشتند اما گوشههایی از
حکومت اسالمی را نشان میدادند ،افزود« :ایشان به نماینده
خود پولــی داده بودند تا در هرکجای مدینه اختالفی وجود
دارد با هزینه آن مــال ،رفع کند ».او تصریح کرد« :خدمت
به نظام عبادت اســت و دعا میکنیــم به برکت قرآن ،نظام
و رهبری و مراجع در ســایه امام زمان(عج) باشــند و خطر
آلسعود و سلفیگری را به خود آنها بازگرداند ».حجتاالسالم
والمسلمین معزی ،نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر و
دکتر سید امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هاللاحمر هم
در ایــن دیدارها ضمن ارائه گزارشهایی درخصوص عملکرد
جمعیت هاللاحمر ،خواســتار حمایت هرچه بیشتر مراجع
عظام تقلید از این سازمان مردمی شدند.
تقدم مدیریت بر تعهد و تخصص
حجتاالســام والمسلمین شهرستانی در دیدار با نماینده
ت هاللاحمر کشور در
ولیفقیه ،رئیس و شورای معاونان جمعی 
شروع سخنان خود با اشاره به روایتی از امام حسین(ع) مبنی
بر اینکه خداوند بر سر شما منت میگذارد که به جایگاهی
دست پیدا میکنید تا نیاز مردم را برطرف کنید ،اظهار کرد:
«مسئوالن توفیق خدمت به مردم در مسئولیتهای مختلف
را باید قدر بدانند و شاکر خداوند باشند ».او در ادامه با بیان
اینکه در جامعهای هســتیم که نیازهای مختلفی احساس
میشــود ،تصریح کرد« :مدیریــت بر تعهد و تخصص تقدم
دارد و با این عنصر میتوان نیازهای مختلف را برطرف کرد».
نماینده آیتاهللالعظمی سیستانی در بخشی دیگر از سخنان
خود با اشاره به اینکه یکی از عوامل پیشرفت غرب ،استفاده
از عنصر مدیریت اســت ،گفت« :غربیها استعداد بیشتری
از مــا ندارند بلکه با مدیریت ،اســتعدادها را گردهم آورده و
از آنها برای پیشــرفت خود استفاده میکنند؛ بهعنوان مثال
افتخار آلمان به دانشمند ایرانی نظیر پروفسور سمیعی است».
تأکید بر اخالص
حجتاالسالم والمسلمین شهرستانی با بیان اینکه منیت را
باید کنار زد ،ابراز کرد« :متاسفانه در جامعه ما فرهنگ شده است
که برای پیشــرفت ،احساس میکنیم فقط باید خودمان باشیم
درحالیکه اگر از دیگران استفاده کنیم شاهد پیشرفت بهتری

خواهیــم بود ».او بر لزوم اخالص در امــور تأکید کرد و گفت:
«اگر با نیت خدایی و تنها در جهت رضایت او گام برداریم ،موفق
خواهیم بود ».نماینده ولیفقیه ،رئیس و شورای معاونان جمعیت
هاللاحمر در پایان این دیدار از موزه امیرالمؤمنین(ع) در استان
قم که مجموعهای از هدایای آیتاهلل سیستانی در آن گرد آمده،
بازدید کردند.
مصداق بارز عمل صالح
آیتاهلل حسینی بوشهری هم در دیدار با نماینده ولیفقیه ،رئیس
و شورای معاونان جمعیت هاللاحمر با اشاره به اینکه خدمت
در هالل احمر ،مســئولیت خطیری است ،اظهار کرد« :اقدامات
هاللاحمر از مصادیق بارز عمل صالح و خیر اســت که در آیات
قرآن کریم و روایات به آن اشاره شده است».
استفاده از ظرفیت طالب
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر اینکه هاللاحمر
نهاد مردمی است که با تمام وجود و با همه گروههای جامعه
ارتباط دارد ،تصریح کرد« :طلبهها باید در خط مقدم باشند
و دوستان ما هماهنگیهایی انجام دهند تا از ظرفیت طالب
در هاللاحمر اســتفاده شود ».او ادامه داد« :هماهنگیهایی
صورت گیرد تا سرفصلی از سخنرانیهای مبلغان به فعالیت
هاللاحمر اختصاص یابد ».مدیر حوزههای علمیه بر ضرورت
تبلیــغ طالب در زمینه فعالیتهــای هاللاحمر تأکید کرد
و گفــت« :این مســأله باید تبدیل به فرهنگ شــود ».مدیر
حوزههای علمیه کشور خاطرنشان کرد ۳« :هزار طلبه طرح
هجرت ،میتوانند بهترین بازوی هاللاحمر باشند».
دیدار با استاندار قم
در ادامه این سفر ،مسئوالن جمعیت هاللاحمر با استاندار قم
دیدار کردند .در این دیدار ،استاندار قم با قدردانی از فعالیتهای
گسترده جمعیت هاللاحمر در این استان ،اظهار کرد« :ضرورت
ساخت  ۸پایگاه امداد و نجات جادهای در استان احساس ميشود
و امیدواریم جمعیت در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد».

مدیر حوزههای
علمیه کشور با تأکید
بر اینکه هاللاحمر
نهاد مردمی است
که با تمام وجود و
با همه گروههای
جامعه ارتباط دارد،
تصریح کرد« :طلبهها
باید در خط مقدم
باشند و دوستان ما
هماهنگیهاییانجام
دهند تا از ظرفیت
طالب در هاللاحمر
استفاده شود».

لزوم توجه بیشتر به شهر قم ،مرکز علم اهلبیت
حجتاالســام و المسلمین معزی نیز در این دیدار گفت:
«قم ،تنها یک شــهر نیســت ،نقطهای اســت که چشم دنیا
بهویژه پس از انقالب اســامی به آن دوخته شــده است».
او قم را مرکز علم اهل بیت قلمداد کرد و گفت« :این شــهر
خانه اهل بیت و خانه مرجعیت دینی و علمی مردم کشــور
اســت ».نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر با تأکید بر
لزوم پشتیبانی علمی و فکری هاللاحمر توسط حوزه ،اظهار
کــرد« :از وظایف نماینده ولیفقیــه در هاللاحمر افزایش
معرفت جامعه هاللاحمر شــامل مردم ،کارمندان ،موسسه
علمی-کاربردی ،امدادگران و ...است که برای ارتقاي آن ،منابع
قوی و پژوهشهای خوبی در قم وجود دارد ».حجتاالسالم
و المســلمین معزی با تأکید بر لــزوم حمایت مرجعیت از
هاللاحمــر تصریح کرد« :با حمایت مرجعیت و روحانیت از
هاللاحمر ،خیران نیز مشارکت خود را با هاللاحمر افزایش
خواهند داد ».گفتنی است ،مسئوالن جمعیت هاللاحمر با
حضور در مراسم اختتامیه کنگره چندرسانهای اخالق و کرامت
انسانی از برگزیدگان این کنگره تقدیر کردند.
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مروری بر آنچه در همایش «انسان مهربان ،دنیای آرام» گذشت

رئیس جمهور :صدای هاللاحمر
از دولتها بلندتر است

همایش «انســان مهربان ،دنیــای آرام» در دومین روز از هفته
هاللاحمر در سالن اجالسسران با حضور رئیسجمهوری ،دبیرکل
و نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر و معاونان این سازمان برپا
و از کارت افتخاری «دکتر حسن روحانی» در جمعیت هاللاحمر
رونمایی شد .در این گزارش مروری داریم بر سخنرانی دکتر روحانی
 ،حجت االسالم و المسلمین معزی و سید امیرمحسن ضیایی.
جمعیتها به دردها و آالم انسانها مینگرند
دکترحسنروحانیسخنانخودراباگرامیداشتهفتههاللاحمر
و تبریــک این هفته به ملت بزرگ ایران آغاز و ابراز امیدواری کرد
همه بتوانند در راه خدمت به مردم گامها و قدمهای بلندتری بردارند.
روحانی ویژگی بارز هاللاحمرها و صلیبسرخها را این نکته دانست
که آنها تنها به دردها و آالم انسانی مینگرند و ادامه داد« :هاللاحمر
و صلیبسرخها فارغ از ملیت ،نژاد ،زبان ،مذهب ،ایمان و عقیده ،هر
کس را که دچار مشکلی شده است هر کس را که با حادثهای ناگوار
س را که نیاز به کمک دارد یاری میدهند».
مواجه شده و هر ک 
داوطلبی ،ویژگی بارز سازمان جوانان
رئیس جمهوري ،داوطلب بودن ،استقالل داشتن و غیردولتی
و خیرخواه بودن را از ویژگیهای سازمان هاللاحمر برشمرد و
افزود« :داوطلبی ،بســیار لذتبخش است ».روحانی گفت« :بر
اســاس این ویژگی ،فردی خــودش را برای خدمت در جامعه
داوطلــب میکند نــه اینکه او را صدا بزننــد ،بلکه به صحنه
میآید و از مدیر و مسئول آن بخش میخواهد که در آن جمع
فعالیت کند».
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شماره 1

تیر ماه 1394

شما آرامشآورید
رئیسجمهوري خطاب به اعضای جمعیت هاللاحمر گفت:
«شما آرامشآورید ،یعنی هر جا پرچم هاللاحمر دیده میشود،
هــر جا آمبوالنس ،چادر و ســاختمان هاللاحمر حضور دارد به
افراد احســاس آرامش میدهد ».او ادامه داد :حضور هالل احمر
آرامبخش است ،اصال ممکن است حادثهای نباشد و انشاءاهلل هیچ
وقت هم نباشد ،اما همین که افراد جامعه جمع شما ،لباس شما،
چادر شما و نشان شما را ببینند ،قلب آنها آرامش پیدا میکند».
رئیسجمهوری خطاب به امدادگران هاللاحمر خاطرنشان کرد:
«شما بارها شاهد این صحنه بودهاید؛ زمانی که یک کودک را بعد
از چند روز از زیر آوارهای زلزله خارج میکنید و متوجه میشوید
نبض مصدوم میزند ،چقدر خوشــحال شدهاید!این همه زندگی
اســت چراکه نجات یک انسان ارزشــمندترین کار در دنیاست».
رئیس جمهوری در ادامه گفت« :صدای جمعیت هاللاحمر ایران
باالتر و رساتر از دولت است .باید تالش کنیم تا صلیبسرخ به صحنه
بیاید».بهگفتهآقایروحانیمااکنونشاهدهستیمکهکشوراسالمی
و مظلوم یمن و به تعبیر قدرتهای بزرگ ،کشوری جهان سومی
گرفتار مصیبتی بزرگ شده است و کشور همسایهاش بر خالف همه
اصولانسانیبهخانهها،جادهها،زیرساختهاواقواممختلفاینکشور
حمله و آنان را بیمار و مجروح کرده است.
تقدیر از تالشهای هاللاحمر در امدادرســانی به
مردم یمن
رئیسجمهوریگفت«:تالشهاییکهتاامروزهاللاحمرکشورمان
به منظور امدادرسانی به مردم مظلوم یمن داشته است ،بسیار جای
تقدیر و تشکر دارد ».روحانی افزود« :هاللاحمر کشورمان در برخی
تالشهایی که به منظور کمکرسانی به مردم مظلوم یمن داشته
به خاطر کارهای خالف همه مقررات بینالمللی نتوانسته به مقصد
برسد و موفق شود اما باید راه را ادامه دهیم.
اعالم آمادگی دولت برای توسعه سازمان جوانان
او افزود« :سازمان جوانان هاللاحمر سازمان بسیار مهمی است
و ما آماده هستیم این سازمان را توسعه دهیم ».روحانی گفت:
«هــال احمر به جوانان مهارتآمــوزی میکند و آنان را برای
زندگی خودشان و حوادث خانوادگی و محلی آموزش میدهد.
تکریم شخصیت آیتاهلل غیوری
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تکریم شخصیت
مرحوم آیتاهلل غیوری افزود« :آن مرحوم که نماینده مقام معظم
رهبری در این جمعیت بود و سالیان دراز تالش کرد شخصیت بسیار
فوقالعادهای از نظر اخالق و کمک به دیگران و نیز در مبارزات انقالب
نقش داشت که بدرود حیات گفت و خدا روحش را متعالی کند ».او

همچنینگفت«:حضورحجتاالسالموالمسلمینمعزیدرجمعیت
هاللاحمر که از نظر تبلیغات دینی و مسائل اجتماعی فرد پختهای
است و تجربیات بسیار زیادی در داخل و خارج دارد میتواند کمک
بسیار بزرگی برای این جمعیت باشد».
نماینده ولی فقیه و فراخواندن انسانها به همدلی
و مهربانی
نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر نیز در این مراســم با
تأکید بر اینکه در جهان ناآرام کنونی سخت نیازمندیم تا انسانها
را به مهربانی و همدلی فرا بخوانیم ،گفت« :این فراخوانی انسان
به مهر و مهربانی برای آرام ســاختن دنیای پیرامونی ،از ســوی
هاللاحمر برگرفته از اهداف عالی این جمعیت که منطبق با تعالیم
زندگی آفرین اسالم میباشد ،است ».حجتاالسالموالمسلمین
عبدالحسین معزی افزود« :امسال شعار «انسان مهربان ،دنیای
آرام» برای هفته هاللاحمر برگزیده شــده که بیشک این شعار
نیاز حیاتی انســان کنونی و دنیای معاصر است که شاهد وضع
خشونتبار و نابهنجار جهان بهویژه در منطقه خاورمیانه است».
او افزود« :در یک نگاه واقعگرایانه به جهان کنونی شــاهدیم که
نظام ســلطهگر و نیز دستیاران و دستآموزان آنان که متاسفانه
خود را مسلمان و خادم حرمین شریفین مینامند ،در عرصههای
گوناگون ،زیرپوشش منافع ملی ،هیچ مانعی را برای دستیافتن به
منافع خود برنمیتابند و برای از میان برداشتن آن به هر حربه و
حیلهای دست مییازند؛ این افراد نهتنها حقوق انسانی را به رسمیت
نمیشناسند که ویران ساختن شهرها و روستاها و آوارگی ملتها
و نابود کردن ثروتها و به خاک و خون کشاندن انسانها را حق
مسلم خود میدانند ».او تأکید کرد« :هاللاحمر بهعنوان جمعیت
مردم نهاد ،در کنار دولت جمهوری اسالمی ایران ،همدل و همزبان،
تا آن زمان که شاهد استقرار جهان آرام و انسانهای مهربان باشد،
از خدمتگزاری و امدادرسانی به انسانهای خسته از نامالیمات
جهــان ،حوادث طبیعی و رنجوران از جور و جفای تجاوزگران با
تمام ظرفیتهای مادی و معنوی خود از پای نخواهند نشست».
دیپلماسی صلح دولت
ِ
بخشی از
دکتر سید امیرمحسن ضیایی ،رئیس جمعیت هاللاحمر هم
در همایش «انسان مهربان ،دنیای آرام» گفت« :حضور مثمرثمر
جمعیت هاللاحمر در میادین بینالمللی و یاریرســاندن به
ملتها و اقوام مختلف نه فقط بر پایه آموزهها و ارزشهای دینی
و اصول جمعیتهای ملی ،قابل ســنجش و ارزیابی است؛ بلکه
تالش شده است این حضور ،بهعنوان بخشی از دیپلماسی صلح
دولت به ســنجهای برای نمایش صلحطلبی و نوعدوستی ملت
بزرگ ایران و دولت یازدهم تبدیل شود ».او افزود« :هاللاحمر
وظایف خطیری در حوادث و سوانح برعهده دارد که نیازمند عزم
همگانی برای تأمین منابع مالی ،تجهیز امکانات خدمترسانی و
مشارکت داوطلبانه در خدمات است».
گسترش فرهنگ وقف
رئیس جمعیت هاللاحمر با اشاره به اینکه پیشنهاد هاللاحمر
برای تأمین منابع و تجهیز امکانات ،گسترش وقف در این جمعیت
است ،اظهار کرد« :از همه کسانی که صدای بلند داشته و محل
اعتماد مردم هستند ،بهخصوص عالمان دینی و نخبگان اجتماعی،
تقاضا داریم برخورداران را دعوت به وقف داراییهای خود در راه
خدمت داوطلبانه در جمعیت هاللاحمر کنند.

جمعیت بر باور ایمان نهادینه شده است
رئیــس جمعیت هاللاحمر تأکید کــرد« :معتقدیم که این
جمعیت یک نهاد بروکراتیک نیست؛ بلکه یک باور و ایمان نهادینه
شده است؛ باور و ایمان به خدمت بیمنت به انسانهای نیازمند ،به
دور از تفاوتهای تباری ،مذهبی و رنگ پوست آنها؛ لذا معتقدیم
اگر هاللاحمر به مثابه یک بخش از دستگاه دیوانساالری رسمی
درآید ،از پای درخواهد آمد».
 ۴۷۶شهید و  ۶۰۰جانباز و آزاده هاللاحمر
ضیايی با اشــاره به تقدیم  ۴۷۶شهید گلگون کفن و ۶۰۰
جانباز و آزاده از ســوی هاللاحمر ،گفت« :این مهم نشان از
حضور پررنگ این جمعیت در میادین نبرد برای نفی خشونت
تحمیلی علیه ملت بزرگ ایران اسالمی در دوران دفاع مقدس
دارد».
تقدیر از اعضای برتر جمعیت هاللاحمر
رئیسجمهوری در همایش «انســان مهربان ،دنیای آرام»
و در جمــع خانواده بزرگ جمعیت هاللاحمر از برگزیدگان
این جمعیت در حوزههای امداد و نجات ،داوطلبان و جوانان
تقدیــر و درجههای چند تن از امدادگران این جمعیت را به
آنها اعطا کرد .حجتاالسالموالمسلمین دکتر حسن روحانی
از موســی خســروی ،نجاتگر دوم از چهارمحال و بختیاری،
کارشناس مدیریت امداد در سوانح به پاس خدمترسانی در
عملیاتهای دشوار و پیچیدهای چون نجات راننده پیکان از
مرگ حتمی (ارتفاع  ۲۰۰متــری) و نجات راننده پژو ۲۰۶
(ارتفاع  ۱۵۰متــری) در منطقه تنگه درکش ورکش ،دکتر
تقی امیریانی از گلســتان ،پزشــک داوطلب به پاس حضور
گسترده در طرحها و برنامههای عامالمنفعه جمعیت ازجمله
اعزام کاروانهای سالمت به مناطق محروم و سفرنامه سالمت
و امیــد در مناطق کمتر برخــوردار و ویزیت رایگان بیش از
یکهزار مددجوی استان گلستان ،حیدر پورزادریال نیکوکار
داوطلب و خیر اســتان فارس به پاس همکاری گســترده با
جمعیت هاللاحمر بهخصوص در ساخت پایگاه امداد جادهای
بَرَم ،ساخت خانه سالمت و اهدای یک دستگاه آمبوالنس به
ارزش جمعا ۱۸میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال ،مرضیه باغستانی
از اصفهان به پاس کســب مقام سوم رباتیک جشنواره جوان
خوارزمــی در لیــگ رباتهای مینیاب ،ســاخت رباتهای
مینیاب ،فوتبالیست ،بولینگر و مسیریاب ،ساخت ماشینهای
خورشیدی ،طراحی ربات پرنده و سابقه تقویمنویسی نجومی
و بهنــام بابائی هوالری از مازنــدران به پاس ارایه طرحهای
گســترده به مسئوالن درمانی دانشگاه و جمعیت هاللاحمر
همچون طرح «هر جوان ایرانی یک امدادگر» و فعالیتهای
گســترده چون برگزاری نخستین اردوی فرهنگی و جهادی
کانونهای دانشجویی ،برگزاری مانور سراسری زلزله ،برگزاری
ســمینارها و کارگاههای آموزشــی مداخــات اجتماعی با
موضوعات ایدز ،اعتیاد ،غذای سالم ،ازدواج مناسب و  ...تقدیر
کرد .در این مراسم همچنین آقایان احمد زمانی از بوشهر با
کسب  ۲۳۸امتیاز ،ســیدروح اهلل حسینی از فارس با کسب
 ۲۳۱امتیاز ،ناصر شیرگاهی از مازندران با کسب  ۲۳۱امتیاز و
خانمها افسانه گلمحمدی از تهران با کسب  ۲۲۴امتیاز و مینا
حیدری از آذربایجانشــرقی با کسب  ۲۱۴امتیاز درجههای
ایثار خود را از رئیسجمهوری دریافت کردند.
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همایشمسئولین
دفاتر نمایندگی
ولیفقیه

1

نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر :

خالصانهوبیمنتخدمتگزاریکنید
سامیه امینی

روز سهشنبه مصادف با  5خردادماه سال جاری هفتمین
همایش مســئولین دفاتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت
هاللاحمر اســتانها با حضور رئیــس جمعیت ،نماینده
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر ،معاونانش و مســئوالن
دفاتر  31اســتان در مجتمع آدینه تهران کلید خورد .در
این گزارشی مروری داریم بر متن و حاشیه این همایش:
بخش صبحگاهی این مراســم با تالوت آیاتی از قرآن و
پخش سرود ملی رسمیت گرفت .مراسم با پخش کلیپی از
حکم انتصاب مرحوم حضرت آیتاهلل غیوری ادامه پیدا کرد
و با انتصاب حجتاالسالموالمسلمین معزی به پایان رسید.
بعد از آن حجتاالسالموالمسلمین معزی نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر به ایراد ســخنرانی پرداخت .وی
در ابتدای این همایش گفت :یاد و خاطره مرحوم حضرت
آیتاهلل غیوری و خدمات بیشــائبه این ســید بزرگوار را
گرامی میداریم.معزی سپس به سالگرد قیام خونین 15
خرداد و همچنین ارتحال رهبر کبیر انقالب اشــاره کرد
و افزود :در تاریخ تشــیع تا به امــروز فردی را نداریم که
هماننــد امام خمینی (ره) حرکت اصالحی ،ایجاد نهضت
و نظامسازی و همچنین پدید آوردن حکومت اسالمی در
تاریخ زندگی او وجود داشــته باشــد .مرد بزرگ و مردی
که تاریخ اسالم هرگز فراموش نخواهد کرد که بدون هیچ
گزافهگویی در تاریخ اسالم مردی که این کار بزرگ را انجام
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داده نداریم .کسی که ملتی را بلکه مسلمانان را بیدار کند.
معزی یادآور شــد :طبق فرمــوده رهبر معظم انقالب
(مدظلهالعالی) «این انقــاب بی نام امام خمینی(ره) در
هیچ جای جهان شناخته شده نیست» و بهطور حتم این
دو واژه تا ابدیت همراه هم خواهند بود.
هالل احمر ؛ جمعیتی خیریه است نه حکومتی
وی ادامه داد :ما در جمعیت هاللاحمر خدمت میکنیم
کــه در یککالم میتوان گفت جمعیتی خیریه اســت و
مردمی ،نه حکومتی و دولتــی .از همین معبر مهمترین
اقدام جمعیت هاللاحمر ،آرامش بخشــیدن به دردها و
آالم مردم اســت.نماینده ولیفقیــه همچنین افزود :این
آرامش بخشیدن از کمترین اقدام یعنی راهنمایی مسافران
گرفته تا بزرگتریــن خدمات در بالیای طبیعی ،کارکرد
پیدا میکند.
وی اظهار کرد :نمونه این آرامش بخشــیدن را در اعزام
کشــتی نجات به سمت مردم یمن میتوان مشاهده کرد
کــه جمعیت هاللاحمر بهعنوان پرچمدار کمک به مردم
مظلوم این کشــور دستبهکار شد و با رنج بسیار توانست
نخســتین محموله کمکهای مردمی را بهســوی مردم
ستمدیده کشور یمن ارســال کند .رسم بین قاریان این
است که آیه آخر را آیه رحمت تالوت کنند اما قاری این
همایــش آیه عذاب خواند و در گوش من گفت« :این آیه
را برای آل سعود خواندم».
خدمتگزاری خالصانه و بیمنت
نماینــده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمــر ،خطاب به

مســئوالن دفاتر نمایندگی ولیفقیه در اســتانها ،به لزوم
مســئولیتپذیری در این جمعیت مردمنهاد اشــاره کرد و
افزود :مشــخصترین صفت بارز انســان در مکتب اسالم،
مسئولیتپذیری است ،بنابراین نمیتوانیم درجایی که درد
و رنج بر جامعه وجود دارد و ما میتوانیم قســمتی از آن را
کاهش بدهیم ،ساکت بنشینیم .وی تأکید کرد :این مسئولیت
حتــی در برابر زمین و حیوانات نیز صدق میکند و درواقع
بهنوعی امانت الهی بهحساب میآید و با خدمتگزاری خالصانه
و بیمنت عینیت مییابد.
تقویت دیدگاه معنوی
حجتاالسالموالمسلمین معزی توجه به اقدامات فرهنگی را
الزم دانست و گفت :خوشبختانه بخش مهمی از فعالیتهای
صورت گرفته در حوزه نمایندگی ولیفقیه در حوزه فرهنگی
صورت گرفته است و در این راستا بهخوبی میتوانیم ارتباط
دین ،فرهنگ ،معنویت و تالش و کوشش برای نجات انسانها
را محدوده فعالیتها مشاهده کنیم.وی با اشاره به فرموده مقام
معظم رهبری در خصوص چابکسازی ،تصریح کرد :جامعه
ک باشد و بهدوراز هرگونه رخوت ،فعالیتها
کارمندی باید چاب 
را پیش ببرد که جامه عمل پوشاندن به این امر تا قسمتی با
تقویت دیدگاههای معنوی حاصل میشود.وی قسمت مهمی
از فعالیتهای حوزه نمایندگی ولیفقیه را در بخش نظارت
برشمرد و افزود :همراهی و صمیمیت با مدیران باعث میشود
تا با رفاقت و همدلی در این بخش فعالیت پرثمر داشته باشیم.
انتشار مهروماه و راه اندازی یک سایت
نماینده ولیفقیه در ادامه خبر انتشار مجله «مهروماه»
در حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هالل اعالم کرد
و افزود :انشاءاهلل نخستین شماره این نشریه در ماه مبارک
رمضان به چاپ خواهد رسید.وی «مهروماه» را یک مجله
میانی معرفی کرد و گفت« :مهروماه» نه دانشــگاهی و نه
مجله ســطح پایین در ســطح ژورنال است بلکه مطالب
«مهروماه» از سطح ژورنالیست باالتر است ولی نه در حد
دانشــگاهی و مقاله علمی با استانداردهای دانشگاهی در

آن منتشــر نمیشود .معزی همچنین به راهاندازی سایت
ویــژه حوزه نمایندگی ولیفقیــه در جمعیت هاللاحمر
اشــاره کرد و گفت :این ســایت نیز در آینده نزدیک و با
همراهی نمایندگان دفاتر ولیفقیه جمعیت در اســتانها
آغاز به کار خواهد کرد.
همایشی برای فرهنگ نماز
نماینده ولیفقیه در جمعیــت هاللاحمر ،از برگزاری
همایشــی در خصوص فرهنگ نماز خبر داد و افزود :این
همایش با هدف گسترش تبلیغ فرهنگ نماز در جمعیت
هاللاحمــر و با همکاری مؤسســه علمی کاربردی هالل
ایران برگزار خواهد شــد.وی همچنین بــه ادامه یافتن
مســابقات قرآنی در سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد:
تــا پایان ســال نیز کنفرانس علمــی در خصوص اخالق
امدادگری با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
و موسسه علمی-کاربردی هالل ایران به مرحله برگزاری
خواهد رسید.
حرکت در جمعیت هاللاحمر باید با محوریت
خدا باشد
حجتاالسالموالمســلمین معزی تأکید کرد :حرکت
در جمعیت هاللاحمر باید با محوریت خدا باشــد و در
تمامی شئون باتقوای الهی و معرفت اندوزی اقدامات را
پیش ببریم .ارتقای ســطح کارمندان باید مدنظر باشد.
بخشی از این ارتقا در بخشهای معرفتی ،دینی ،اخالقی
و انسانی بر عهده حوزه نمایندگی ولیفقیه است که باید
بهدقت موردتوجه قــرار گیرد.وی افزود :قدرت و قوت
فعــاالن در حوزه نمایندگی ولیفقیه باید در علم و تقوا
باشد و روزبهروز در این دو مقوله پیشرفت داشته باشیم.
باید با رعایت صداقت ،ســامت ،امانتداری و پاکیزگی
از گناه ،در تقواپیشــگی ،آخرتاندیشی و عاقبتگرایی
وظایف خطیر خود را به انجام رسانیم .فعالیت روحانیت
در دو شاخصه تقوا و علم است که باید روزبهروز بر این
دو گنجینه بیفزاییم.
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فرهنگ ایثار

اســام بوده و این موضوع ظرفیــت بزرگی را ایجاد کرده
است .به همین دلیل فعالیتهای هاللاحمر شکل دینی
به خود میگیرد.

رییس جمعیت هاللاحمر :

موتور پیشران جمعیت هاللاحمر در
کشور ما اسالم است

همایشمسئولین
دفاتر نمایندگی
ولیفقیه

2

سیدامیرمحســن ضیائی ،رئیــس جمعیت هاللاحمر
دیگــر ســخنران هفتمین همایــش مســئولین دفاتر
نمایندگــی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر اســتانها،
گفــت :آیــتاهلل غیــوری بیــش از  30ســال از عمر
پربرکــت خود را در هاللاحمر ســپری کرد ،ایشــان
اهــل کار خیر بودند و جمعیــت هاللاحمر نیز مصداق
فعالیتهــای خیرخواهانه اســت.وی ادامه داد :حضور
حجتاالسالموالمســلمین معزی فرصــت بزرگی برای
جمعیــت هاللاحمر اســت؛ چراکه ســوابق فرهنگی،
اجتماعــی ،دینــی و همچنیــن بینالمللی ایشــان به
فعالیتهــای جمعیت هاللاحمر نزدیک اســت و رهبر
معظــم انقالب با هوشــمندی که داشــتند ،ایشــان را
منصوب کردند.
موتو ِر پیشران ما اسالم است
رئیس جمعیت هاللاحمر در ادامه به تاریخچه جمعیت
هاللاحمر و فعالیتهای این جمعیت اشاره و اضافه کرد:
مردمی بودن و داوطلبانه بودن خدمات جمعیت هاللاحمر
از همه خصوصیات آن باالتر اســت؛ چراکه از مردم است
و بــرای مردم فعالیت میکند .نحــوه اداره جمعیتها در
کشــورهای مختل با توجه به مقتضیات آن کشور و موتور
پیشــران جمعیت هاللاحمر در کشور ما نیز اسالم است
بنابراین لزوم فعالیت بیشازپیش حوزه نمایندگی ولیفقیه
را در این جمعیت نشان میدهد .حوزه نمایندگی ولیفقیه
در متن جمعیت هاللاحمر قرارگرفته است ،وقتی به متن
حکم انتصاب حجتاالسالمو المسلمین معزی که از سوی
رهبر معظم انقالب صادرشده است دقت میکنیم ،میبینیم
که اهداف واالی این جمعیت منطبق با مبانی دین مبین

66

مهروماه

ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

مأموریت مهم هاللاحمر
به گفته وی جمعیت هاللاحمر همواره سریعتر از سایر
نهادهــا در امور خیریه فعالیت میکند.دکتر ضیائی اظهار
کرد :رهبر معظم انقالب اشاره کردند که در هر جامعهای
مأموریت مهم هاللاحمر نجات جان انسانهاست .در این
خطــاب رهبر معظم ،ظرفیتهای مهــم و تکالیفی برای
جمعیت هاللاحمر ایجاد میشــود که باید عملیاتیتر به
امور بپردازیم.در اساسنامه جمعیت هاللاحمر به موقوفات
و هدایا و نحوه مصرف و ارائه آنها اشارهشده است ،همچنین
در این اساسنامه به مسائل و حرکتهای فرهنگی اشارهشده
که همگی مربوط به حوزه نمایندگی ولیفقیه است.همراهی
حوزه نمایندگی ولیفقیه با بخش اجرایی جمعیت از اهمیت
باالیی برخوردار است که همواره این همراهی مناسب بوده
اســت و در این زمینه باید سعی کنیم این ارتباط وسیع
میان دو بخش از بین نرود.
نیازمند آموزشهای مؤثر
دکتر ضیائی ارتقای ســطح فرهنگــی کارکنان جمعیت
هاللاحمر را الزم دانست و گفت :برای تحقق این مهم ،کارهای
فرهنگی بزرگی الزم است که باید نمایندگی ولیفقیه پرچمدار
آن باشد .برای ترویج فرهنگ خدمت و ایثار در جامعه باید قالب
دینی آن ایجاد شود.رئیس جمعیت هاللاحمر به ایثارگری
امدادگران جمعیت هاللاحمر در نجات جان کودک  3ساله از
چاه  120متری اشاره کرد و گفت :انجام این قبیل امور بیش از
روحیه امدادگری نیازمند روحیه داوطلبی است.
یکــی از مهمتریــن وظایف جمعیــت هاللاحمر ارائه
آموزشهــای همگانی اســت ،آموزشهایی کــه به زبان
روحانیت ارائه میشــود مؤثرتر اســت و در عمق جامعه
نفوذ میکند.
ایران جزو  10جمعیت برتر دنیا
او ادامه داد :یکی از مهمترین اقدامات سال جاری جمعیت
هاللاحمر تقویت امداد و نجات بهویژه ناوگان امداد و نجات
است و باید با سرمایهگذاری مناسب این امر را تحققبخشیم.
ما در کشور وسیع و پرمخاطرهای زندگی میکنیم که باید
ازلحاظ آموزشها و تجهیزات همواره آمادهباشیم .از سویی
جلب اعتماد مردم الزمه بقای جمعیت هاللاحمر اســت.
جمعیت هاللاحمر در ماههای گذشته بهخوبی در جامعه
ظاهرشده است.
وی اذعان کرد :با برگزاری نشستهای متعدد با مراجع
ذیربــط میتوان از موازیکاری پرهیز کرد و همافزایی و
همگرایی با سازمانهای مربوطه را در دستور کار قرارداد.
با توجه به شــرایط موجود ،جمعیت هاللاحمر جمهوری
اســامی ایران جزو  10جمعیت برتر دنیاســت و فرصت
بزرگی فراهمشده تا اقدامات خیرخواهانه را به نفع مردم در
جمعیت انجام دهیم؛ چراکه ما به کسانی خدمت میکنیم
که مضطر هســتند و بهجز خدا کسی را ندارند و باید این
خدمت بهدرستی انجام شود.

معاون نظارت بر امور شرعی حوزه نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر خبر داد

تدوین دستورالعمل
اجرایی محاسباتی و
معامالتی موقوفات

حلقه تکمیلی در همافزایی
دیگر سخنران همایش مسئولین دفاتر نمایندگی ولیفقیه
در جمعیت هاللاحمر استانها حجتاالسالموالمسلمین
ذاکــری ،معاون نظارت بر امور شــرعی حوزه نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر بود .او با اشــاره به متن
حکم مقام معظــم رهبری «مدظلهالعالــی» در انتصاب
حجتاالسال م والمسلمین معزی گفت :ایشان در این حکم
تأکید زیادی بر مقوله نظارت بر امور داشــتند.وی با بیان
اینکه مقوله نظارت در جمعیت درگذشته بهصورت مدون،
آییننامهای و دستورالعمل اجرایی ریز در نظر نگرفته شده بود،
افزود :خوشبختانه در اسناد باالدستی ،نظارت بر امور بهصورت
حوزه برجســتهای که متوجه مســئولیت حوزه نمایندگی
ولیفقیه بشود ،درآمده است.باید توجه داشت نظارت بر امور
شــرعی یکی از مقولهها و زیرمجموعههای نظارت در حوزه
نمایندگی ولیفقیه محسوب میشود و درواقع امر نظارت
فراگیر بوده و کلیه امور را شــامل میشود.موثق بودن امر
نظارت مبنی بر این نبوده که نظارت را بهعنوان یک ســد
راه و چالش مدیریتی بهحساب آورند بلکه بهعنوان حلقه
تکمیلی در همافزایی مدیریت پیشبینیشده است.نظارت
از ســویی به نظارت برون دســتگاهی و درون دستگاهی
تقسیم میشــود ،اما در تقسیمبندی دیگر نیز نظارت در
دو حوزه استصوابی و استطالعی بررسی میشود.

دو بال حرکتی جمعیت
حجتاالسالموالمســلمین ذاکــری تصریــح کرد :در
تقســیمبندی اولیه حوزه نمایندگی ولیفقیه و مدیریت
اجرایــی جمعیت هر دو بال حرکتی جمعیت هســتند و
مقولهای جدا از هم نیستند .ما جزو مجموعههایی بهحساب
میآییم که نظارت در امور جزء نظارت برون دســتگاهی
تلقی میشــود و بهطور طبیعی یکی از ثمرات نظارت در
دستگاههای اجرایی اعتمادسازی و اطمینان بیشازپیش
مراجعین و مردم اســت.وی تأکید کرد :در مقوله نظارت
استصوابی و نظارت استطالعی نیز ما نه میتوانیم در همه امور
در حوزه نظارت استصوابی عمل کنیم و نه میتوانیم تنها صرف
به نظارت استطالعی اکتفا کنیم.اما ما در بخش عمده امور به
نظارت استطالعی احتیاج داریم چراکه اگر در تصمیمسازیها
حضور نداشته باشیم نمیتوانیم بهعنوان مدافع درصحنه وارد
شویم و این بدان معناست که حداقل در همه امور در سطح
جمعیت باید اطالع کافی را داشته باشیم.

همایشمسئولین
دفاتر نمایندگی
ولیفقیه

3

سومین دستگاه موقوفه کشور
وی از تدوین دستورالعمل اجرایی محاسباتی و معامالتی
موقوفات در جمعیت خبر داد و گفت :سیر کارشناسیهای
اولیه این دستورالعمل انجامشده و با توجه به سیری که تا
به امروز طی کرده است تصویب آن مشکل خاصی ندارد.
معاون نظارت بر امور شرعی حوزه نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر ،به اهمیت بحث موقوفات پرداخت و
افزود :جمعیت هاللاحمر سومین دستگاه موقوفه کشور
اســت و یکی از بزرگترین منابع جمعیت همین امالک
موقوفه در سطح کشور بهحساب میآید .سال گذشته بانک
اطالعاتی کامل موقوفات ،مصالحات و موهبات تهیهشده است
و باید برای مجموعه امالک موقوفات موهبات و مصالحات،
برنامهریزی استفاده بهینه صورت گیرد.وی در انتهای بیانات
خود خبر داد که اساســنامه حــوزه نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر تنظیمشده است و اساسنامه پیشنهادی
در سه محور کلی سیاست فرهنگی ،نظارت و توسعه همیاری
اجتماعی در حال تدوین است.
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معاون فرهنگی نمایندگی ولیفقیه در هاللاحمر:

بیانات رهبری را نهادینه کنیم
بخش صبحگاهی همایش با ســخنان ظاهر رســتمی،
معاون فرهنگی نمایندگی ولیفقیه در هاللاحمر به پایان
رســید .وی صحبتهایش را اینگونه آغاز کرد :انگیزه ما
بر این اســت تا بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
را در جمعیت نهادینه کنیم .برای این موضوع چهار هدف
در حوزه نمایندگی ولیفقیه تدوین کردیم:
 .1ترویــج و تعیین فرهنگ و معارف اســامی مبنی بر
آموزههای دینی و آرمانهای مقدس انقالب اســامی در
میان مخاطبین جمعیت
 .2معرفی و تأکید بر ارزشهای مشترک دینی و اشاعه
در راستای وظایف و مأموریتهای جمعیت
 .3نهادینــه کردن معارف اســامی و احترام متقابل به

ماهنامه تحلیلی

شماره 1

تیر ماه 1394

ارزشهای مشترک دینی و انسانی
 .4نظــارت بر امور جمعیت بهمنظور اســتمرار انقالب
اسالمی به ارزشهای مشترک بینالمللی
همچنیــن جامعه هدف دفاتر نمایندگــی ولیفقیه در
استانها شامل کارکنان ،امدادگران ،اعضای سازمان جوانان،
امدادگران سازمان امداد ،داوطلبان ،آسیب دیدگان مناطق
مختلف ،کارکنان شرکتهای تابعه و دانشجویان مؤسسه
علمی ـ كاربردی است.
نکته مهمی را که باید در نظر داشت ،اولی ،اصل نظارت
و دومی ،اصل تعامل اســت که وظایف عمده مســئوالن
دفاتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر استانها
را شامل میشود.

خوشترین خبر گفتهشده در همایش هدیه ازدواج  500هزارتومانی برای داوطلبان هاللاحمر طبق آییننامهای که ابالغ
خواهد شد به داوطلبان ارائه میشود.

همه پیشنهادها و انتقادهایی که رد و بدل شد

مسئوالن دفاتر نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر چه گفتند؟

پــس از اقامه نماز و صــرف ناهار و
اســتراحتی کوتاه ،دوباره حاضران در
ســالن همایش جمع شدند تا شنونده
پیشنهادت و انتقادات مسئوالن دفاتر
نهاد نمایندگــی ولیفقیه در جمعیت
هاللاحمر باشند .این قسمت از برنامه
با دعــا برای فــرج امام زمــان (عج)
رسمیت یافت.
هویت نمایندگی
حجتاالسالموالمســلمین نیساری،
مســئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمــر آذربایجان غربی
پیشــنهاد داد تــا برای تهیــه کارت
شناسایی مســئوالن دفاتر کاری انجام
شــود؛ همچنیــن اختصــاص تنخواه
مستقیم مسئوالن دفاتر را خواستار شد.
نظارت بر آموزشهای شرعی
حجتاالسالموالمســلمین الیاسی،
مســئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر ایالم نیز گفت :ایالم
سال گذشته شاهد دو رویداد مهم طبیعی و حماسه مردمی
بود؛ یکی زلزله مورموری آبدانان ،که حضور بهموقع جمعیت،
زبانزد خاص و عام بود و برنامههایی که دفتر نمایندگی انجام
داد و دیگری حماسه مردمی در اربعین حسینی .قریب به دو
میلیون نفر از اســتان ایالم خصوصاً مشهد شهیدان ،مهران
به ســمت کربال عبور کردند.در این ارتباط که بســیاری از
بخشهــای دولتی و غیردولتی درگیر بودند ،خأل مســائل
فرهنگی احســاس میشــد .وی بیان کرد 4 :سال است که
جمعیت هاللاحمر اســتان ایالم از میان سازمانها بهعنوان
دستگاه برتر اقامه نماز انتخاب میشود.
نظارت دفاتر ولیفقیه بر آموزشهای شرعی  ،خواسته وی
در انتهای سخنانش بود.
یک فرصت ،یک تهدید
حجتاالسالموالمسلمین اسدی ،مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر خراســان رضوی بیان کرد:
هاللاحمر جمعیتی اســت که بدون هیچ شــرطی و تنها با
داشــتن هویت ایرانی میتوان عضو آن شد .این مسئله هم
یک فرصت اســت برای انقالب اسالمی ایران هم یک تهدید
محســوب میشود .از زاویه نگاه فرصت پروژه جوانسازی را
در ابعاد و زوایای مختلف بهعنوان دســتورالعمل سیاســت
ارزشی انجام دهیم.
از سویی حجتاالســام محمدرضایی ،مسئول دفتر نهاد

نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر خراسان شمالی
پیشنهاد داد :نشــریه و مکتوبات هاللاحمر توسط شورایی
تحت نظر حوزه نمایندگی کنترل شود.
همچنین حجتاالسالم علیمحمد درویشی مسئول دفتر
نهــاد نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر خراســان
جنوبی اذعان داشــت :کتابهــا و کتابخانهها در انبار خاک
میخورند و هیئت علیاکبر (ع) رهاشــده اســت از طرفی
جمعیت در ســفرهای اســتانی و همچنین انتخابات دچار
سیاست زدگی میشود.
تقدیر از ائمه جماعت
حجتاالسالموالمسلمین موسوی ،مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر زنجان گفت :پیشنهاد میکنم
ائمه جماعت را همانگونه که مسئوالن دفاتر را امروز جمع
کردهایــد دعوت کنید و مورد نوازش قرار دهید تا آنها هم
احساس کنند در جمعیت نقشی دارند و خود را از این خانواده
بدانند و بدانند بزرگانی هســتند که قدرشــان را میدانند.
همچنین در زنجان هر امدادگر یا کارمند هاللاحمر که یک
جزء از قرآن را حفظ کند ،از دفتر نمایندگی جایزه میگیرد.

همایشمسئولین
دفاتر نمایندگی
ولیفقیه
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توجه ویژه به یمن
حجتاالسالموالمسلمین علیرضا اصغری حسامیه  ،مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر سیستان و
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بلوچســتان تأکید کرد :مقام معظم رهبری بر مســئله یمن
تأکیــد ویژه دارنــد ،ما بهعنوان نمایندگــی باید چه کنیم،
جمعیت هاللاحمر باید با قوت پشت این موضوع باشند ،در
بحث کمکهای پاکســتان برخی عملکرد هاللاحمر را زیر
سؤال میبردند ،دستشــان میرسید خیمههای هاللاحمر
را هــم جمعآوری میکردند ،اما چــون مقام معظم رهبری
اشــارهای فرمودند هاللاحمر و رســانهها تمامقد حمایت
کردند و توانســتیم باالترین کمک را به پاکستان آن هم در
منطقهای که ناامنترین مســائل را دیده بود و چشیده بود،
تحویــل دهیم .اکنون در موضوع یمن هم به یک تعامل نیاز
داریم .اگر از سوی مدیران به خاطر تعامل سیاسی نمیشود
وارد شد ،از سوی دفاتر ولیفقیه انجام بشود.
وی در انتها درخواســت داد :اســتانهایی که اهل سنت
هســتند و سنی نشین ،یکبار جدا دعوت کنید تا مشکالت
را بیان کنیم.
لزوم تدوین یک چشمانداز
حجتاالسالموالمســلمین قاســمی ،مســئول دفتر نهاد
نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر فارس تدوین برنامه
و چشمانداز  5ساله فعالیتهای فرهنگی هاللاحمر را ضروری
دانســت و گفت :چشمانداز اســتانی را تهیه و ارائه کردیم و
در حال اجراســت ،چراکه کارشناسی و آسیبشناسی شده
است و بومی استان فارس است .در ارتباط با تنظیم بودجه
استانها سه عنصر در برنامههای فرهنگی مدنظر قرار گیرد:
وسعت استان ،برنامههای در حال اجرا و تعداد شعب آن.
قاسمی همچنین درخواست کرد تا نحوه نظارتها و اجرای
برنامههای فرهنگی درگذشته بیان شود.
حل معضالت با اعتقاد به معاد
حجتاالسالموالمسلمین ابوالفضل مفیدیکیا ،مسئول دفتر
نهاد نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر قزوین اعالم
کرد :به علت تنوع ســاختار جوانان کار در حوزه هاللاحمر
ســختتر از دیگر سازمانهاســت ،وی امضای تفاهمنامهها
را در جهــت تأمین فعالیتهای فرهنگی و نتیجه بهینه آن
بسیار مفید بیان کرد.
حجتاالسالموالمسلمین عالمه مهری ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر قم نیز بیان کرد:
مسائل مذهبی ،ضعیف شده است و اعتقاد به معاد معضالت
را حل میکند .علم به معاد الزم است اما کافی نیست .یقین
به معاد باید ایجاد شود.
لزوم تقویت شورای عالی فرهنگی
آیتاهلل سید ابوالحسن مهدوی ،نماینده مجلس خبرگان
رهبری و مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولیفقیه در جمعیت
هاللاحمر اصفهان اذعان داشت :سابقاً شورای عالی فرهنگی
تشکیل میشد ،اکنون اگر تقویت شود ،تأثیرگذار در استانها
هم اســت ،گفتنی است که دوســتان موارد را اولویتبندی
شــده ارائه دهند تا بعد از رسیدگی الویتها به موارد بعدی
بیان شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه حضور روحانیان
در ایام پنجشنبه و جمعه در پایگاههای بینشهری را دارای
اهمیت باالیی دانســت ،گفت :آنها میتوانند ضمن برگزاری
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نماز جماعت در صحنه بهعنوان امدادگر حاضر شوند و حتی
پاسخگوی سؤاالت شرعی امدادگران باشند.
وی پیشــنهاد بعدی خود را ســاخت مســاجد در کنار
پایگاههــای جمعیــت اعالم کرد و ادامــه داد :لزومی ندارد
جمعیــت هزینه کند ،هم اوقاف و هــم اداره راه کمکحال
باشــند .این کار در اصفهان انجام شد و پاسخ خوبی گرفت.
اکنون پیشنهاد ساخت پنج مسجد دادهشده است.
از موقوفهها تا یمن
حجتاالسالموالمسلمین غالمرضا گودرزی ،مسئول دفتر
نهاد نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر کرمانشاه اعالم
کرد :در شهرستان صحنه ،یکسوم موقوفه به نام هاللاحمر
است و هفت روستا صد درصد موقوفه هاللاحمر است.
حجتاالسالموالمسلمین بهزاد پیروزفر ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر اســتان لرستان،
اعالم کرد :ترویج سبک زندگی اسالمی ،تفسیر قرآن و چندین
تفسیر از سورههای قرآنی در این استان انجامشده است .وی
نیز بر چشمانداز چندساله تأکید کرد.
همچنین حجتاالسالموالمسلمین موسوی ،مسئول دفتر
نهــاد نمایندگــی ولیفقیه در جمعیــت هاللاحمر گیالن
حمالت گســترده آل سعود و کشتن شیعیان در کشور یمن
را محکوم کرد.
بحث شیرین بودجه
پس از استراحتی کوتاه در ادامه برنامه  ،سیدعباس سکوت،
مشاور و مدیرکل حوزه ولیفقیه هاللاحمر حامل خبر خوشی
برای مسئوالن شــد و گفت :بحث بودجه بهتر شده است و
شرایط تحویل بودجه به مسئوالن بهعنوان تنخواه مهیا شده
اســت که تنخواهگردان آموزش نیاز دارد که طی همایشی
مسئوالن توجیه میشــوند .ضمن اینکه چارت سازمانی دو
پستهای است شامل مسئول دفتر نمایندگی و کارشناس که
پیگیری میشود و پرداختها ازجمله حق مأموریت ،اضافهکار
و حضور و غیاب با شماست.
ظاهر رستمی بهعنوان «معاون فرهنگی و امور استانهای
حــوزه نمایندگی ولیفقیه» این بحث شــیرین را در زمینه
فرهنگــی ادامه داد و بیان کرد :بودجه فرهنگی هر اســتان
 50میلیون تومان ضربدر تعداد شــعب آن است و برای قم
هم  4شــعبه محاسبهشده است .وی در پاسخ به سؤالی نیز
گفت :هیئتهای مذهبــی همچون هیئت علیاکبر (ع) که
شکلگرفتهاند تعطیل نشوند بلکه هدایت شوند.همچنین برای
هر شعبه دوازده میلیون تومان پیشبینی بودجه برای نماز
جماعت شده که به تشخیص مسئوالن دفاتر هزینه میشود.
مستند سخن بگویید
حجتاالسالم فضلاهلل ذاکری معاون نظارت بر امور شرعی
حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر کشوراعالم
کــرد :تاکنون آییننامه مدون و مصوبی نبوده اســت اما بر
اســاس بیانات و مستندات ســعی خواهد شد که آییننامه
مدونی تهیه شــود و به حضور نماینده ولیفقیه برسانیم .در
حوزه نظارت هر اســتان موارد را مکتوب و مســتند مطرح
کنند تا بشــود از طریق مدیریت حقوقی امالک و موقوفات
استانی پیگیری شود.

همایشمسئولین
دفاتر نمایندگی
ولیفقیه

6

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

دیدگاهها استراتژیک بود

حجتاالسالموالمسلمین معزی ،در اختتامیه هفتمین
همایش مســئولین دفاتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت
هاللاحمر اســتانها هم سخنرانی کرد و این طور گفت:
تاکنون مســئوالن جمعیت با حــوزه نمایندگی ولیفقیه
همراهی خوبی داشــتهاند که نشان از صمیمیت و عنایت
ویژهای است که این عزیزان نسبت به جایگاه حوزه دارند.
نماینــده ولیفقیــه در جمعیت هاللاحمــر از نظرات
مطرحشده مسئوالن دفاتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت
هاللاحمر اســتانها تقدیر کرد و گفت :بیشــتر مطالب
ارائهشــده جنبه اســتراتژیک و راهبردی داشت و بهطور
حتــم بعد از جمعبندی نهایی در زمان و مکان مناســب
مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
وی خطاب به مســئوالن دفاتر نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر استانها ،گفت :من بهعنوان یک طلبه
همکار شما هستم و از اقدامات و فعالیتهای گسترده شما
در دفترها احســاس رضایت دارم کــه با کمترین نیروی
انســانی ،یعنی دو نفر یکی خود شما و دیگری کارشناس
که گاهاً هم پارهوقت است ،صورت پذیرفته و این در جای
خود قابلتقدیر و تشکر است.مسئله دیگری که باید توجه
شود بودجه کم است .جمعیت هاللاحمر تشکلی مردمی
است و بخش عمده آن از کمکهای مردمی است و همین
اندازه که کار انجام میشود قابلتقدیر است.
نماینده ولیفقیه مطالب بیانشده توسط مسئوالن دفاتر
در هفتمین همایش را مبنای تهیه چشمانداز دفاتر خواند
و بیان کرد :مطالب بیانشده توسط حاضرین هدر نمیرود.
وی خطاب به مسئوالن دفاتر گفت :وارد جزئیات مسائل
نشــوید که مشکالت عدیدهای ایجاد میکند بلکه کلیات

قضایا را گوشزد کنید ،چراکه کلیات اثرگذار هستند .مگر
اولیای خدا ،پیامبران و ائمه (ع) غیر از این عمل کردهاند.
دو بال پرواز
معــزی در ادامه تاکید کرد :صــاح را یادآوری کنیم و
خود اولین عملکننده باشــیم ،قبل از آنکه با بخشــنامه
بخواهیــم احتــرام بگذارند ،عمل و رفتــار احترام ایجاد
میکند .وقتی از ناحیه ریاســت صحبت کنید ،نه خانواده
قبولتان دارند و نه مردم .بدانید برخی از فرزندان کسانی
که در مسیر فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی کار میکردند با
ایدئولوژی والدین خود پیش نرفتند ،نهتنها ما که بچههای
منافقین هم با ایدئولوژی پدرانشان نیستند ،حتی ضد آنها
شدهاند،چون رفتاری متضاد و دروغ و دوگانه دیدهاند .باید
عمل و حرفمان یکسان باشد تا مردم اعتماد کنند .تقوا و
عمل دو بال پرواز دهنده ماست.
دین از سیاست جدا نیست
نماینده ولیفقیه در جمعیــت هاللاحمر ،بر پرهیز از
اسراف و اشــرافیتگرایی در جمعیت تأکید کرد و گفت:
بایــد بهگونهای عمــل کنیم که در عیــن حفظ جایگاه
روحانیــت ،صرفه و صالح امور نیز در نظر گرفته شــود.
دین از سیاست جدا نیســت اما میشود تقسیمکار کرد،
یکی کار سیاســی بکند و دیگری کار تبلیغاتی انجام دهد
و تنها باید تقســیمکار صورت پذیرد .رهبر معظم انقالب
«مدظلهالعالی» به دانشجویان فرمودهاند :سیاسی باشید،
اما سیاســیکاری نکنید .با توجه به نزدیکی ایام انتخابات
به مســئوالن توصیه اکید میکنم که وارد سیاســتهای
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منطقهای نشوند.
معــزی همچنین افــزود :در ایران به دلیل نداشــتن
حزبهای سیاســی مناسب ،از نهادها و گروههای ذینفع
مانند هاللاحمر استفاده سیاسی میکنند چراکه تا اقصا
نقــاط مملکت نفــوذ دارند مورد طمع خیلیهاســت؛ از
جریانات مختلف گرفته تا افراد ،به همین دلیل اســت که
جمعیت باید خود را از زیر چتر سیاســت بیرون بیاورد تا
ابزاردست سیاسی دیگران نشود.
فرصت ارزشمند
وی همکاری مناسب با جوانان و داوطلبان را الزم دانست
و اعالم کرد :این همکاری فرصت بســیار ارزشــمندی به
شــمار میرود و باید توجه داشته باشیم که با هوشیاری
کامل ،همکاریها را بهصورت ســازمانیافته پیش ببریم.
متوجه باشید و هوشیار که از این ناحیه ضربه بس سخت
اســت از ضربههایی که از افراد خوردهایم و خوشبینانه با
آنهــا رفتار کردیم .از اول انقالب کــه منافقان ورود پیدا
کردند در دســتگاهها و ضربه زدند .نه جریان هفتتیر را
فراموش کردهایم ،نه جریان  8شهریور و شهید رجایی را
و حتی جریان هســتهای ما را منافقین به این شــکل در
دنیا منتشر کردهاند.
کانون طالب
حجتاالسالموالمسلمین معزی گفت :فعالیتهایی در
راســتای کانونهای طالب سازمان جوانان صورت گرفته
اســت .فعالیت این کانون بهدقت موردبررسی قرارگرفته
و اگر ســازوکار مناســب برای اداره این کانونها از سوی
حوزه نمایندگی ولیفقیه وجود داشــته باشــد ،اداره این
کانونها توسط حوزه نمایندگی ولیفقیه برای حفظ شأن
روحانیت بهتر است.
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فرهنگ ایثار

بررسی دالیل سیر نزولی وقف
وی بیان کرد :گفته شده است فرهنگ وقف سیر نزولی
داشته است .این مسئله قابلبررسی است که چرا این اتفاق
افتــاده .قبل از انقالب وقف نبود ،تبرعاتی نبود؛ اما امروز
کمیته امداد ،بهزیستی ،سازمان اوقاف ،سهم امام رضا (ع)،
علما و حوزههای علمیه وجود دارد که مردم در حال اداره
آن هســتند؛ اما در زمان طاغوت این امکانات نبوده است
و اگر مردم راه خیری میخواستند بروند ،وقف برای شیر
و خورشــید بود اینیکی از دالیل عمده سیر نزولی است،
اما یکی از دالیل هم میتواند این باشــد که اگر اوقاف در
جای درســت مصرف نشــوند ،وقفکننده از وقف آن به
هاللاحمر خودداری میکند ،لذا شــما در ایجاد فرهنگ
کمک کردن به هاللاحمر تالش کنید که مردم به میان
بیایند .تصور نکنید جمعیت یک دســتگاه دولتی است یا
وزارتخانــه که بودجه آن از جایی بیاید ،یا برو و بیا دارد،
بلکه یک جمعیت مردمی اســت .در پیشناخت خیرین
باشید و با خیرین ارتباط برقرار کنید.
دیدار با خانواده شهدا را فراموش نکنید
وی بابیــان اینکــه از درسهایی کــه از رهبر معظم
انقــاب «مدظلهالعالی» آموختــهام ،دیدار و تجلیل از
مقام خانواده شــهدا بوده اســت ،افزود :همین موضوع
باعث شد تا از بدو ورود در جمعیت هاللاحمر مالقات
با خانواده شــهدا را در برنامههای خــود قرار دهم ،به
شــما نیز پیشنهاد میکنم این دیدارها را در برنامههای
کاری خود بگنجانید.
وی در پایان تاکید کرد :همدلی و صمیمیت مسئولین
دفاتر نمایندگی ولیفقیه با مسئولین جمعیت در استانها
الزمه تعامل است و باید تالش کنیم با همکاری همهجانبه
امر نظارت در جمعیت هاللاحمر نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تشریح کرد

از شفافسازی کمکهای مردمی
تا اقدامات فرهنگی هاللاحمر

شنبه ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۴حجتاالسالم و المسلمین معزی گفت و گویی مفصل با
خبرگزاری ایسنا انجام داد و به سواالت مختلف این رسانه پاسخ گفت .مجموعه اقدامات
انجام شــده و در دست انجام جهت پرداختن بیش از پیش به مقوله «فرهنگ» در
جمعیت هاللاحمر ،برنامهریزی هالل برای شفافسازی چگونگی هزینهکرد کمکهای
مردمی در جمعیت هالل احمر و فعالیتهای اقتصادی این سازمان مرد م نهاد سه
مبحث مهمی است که نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در این گفتوگو
درباره شان به تفصیل پاسخ داده .وی که به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هفته
هالل احمر ،از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بازدید کرد ،ضمن تشریح اقدامات
هالل احمر ایران در عرصههای گوناگون و در مقاطع زمانی مختلف ،برنامههای این
سازمان مردم نهاد در هفته هالل را مورد اشاره قرار داد و گفت :امیدواریم رسانهها و
خبرگزاریها ارتباط بیشتری با هالل احمر داشته باشند؛ چراکه الزم است رسانهها و
به ویژه صدا و سیما احسان ،نیکی و این گونه موضوعات را تبلیغ کنند.

مجموعه ای با ساختاری مردمی
توگوی حجتاالسالم والمسلمین معزی ،مروری
ایسنا پیش از انتشار گف 
کوتاه بر سابقه او داشت و نوشت :حجتاالسالم و المسلمین معزی 14
سال گذشته به عنوان نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسئولیت
تأسیس و راهاندازی و مدیریت مرکز اسالمی اتریش و همچنین ریاست
مرکز اسالمی انگلستان را برعهده داشت و پیش از آن نیز در مسئولیتهای
مختلف همچون معاون فرهنگی و ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) ،معاون وزیر کشور ،ریاست دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق
(ع) و  ...به فعالیت مشغول بود.
وی پس از بازگشت به کشور ،در دی ماه سال  1393به عنوان نماینده
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جمعیت هالل احمر منصوب شد.
بعد از آن هم ســراغ مصاحبه رفت .بحث اول هم درباره ساختار مردمی
جمعیت هالل احمر اســت .حجتاالسالم والمسلمین معزی در ابتدای
صحبتهایش درباره آثار حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر،
گفــت :هالل احمر مجموعهای مردمی اســت؛ هر چند که از دولت هم
کمک میگیرد اما ساختار آن مردمی است و باید مردم به این نهاد اعتماد
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داشــته باشند .بر همین اساس برای جلب اعتماد مردم ،نماینده ولی فقیه
در جمعیت حضور دارد .بنابراین حضور نماینده ولی فقیه در هالل جهت
جلب اعتماد مردم است؛ چراکه بخش عمدهای از درآمدهای هاللاحمر
از محل کمکها و حمایتهای آنان است.
خانواده بزرگ هالل احمر
وی افزود :درست است که این سازمان برآمده از خود مردم است و به
آن اعتماد دارند اما حضور نماینده ولیفقیه در این جمعیت به معنای آن
اســت که ولی فقیه از طرف نماینده خود بر آن اشــراف دارند .البته مقام
معظم رهبری بر همه امور کشــور اشراف دارند ،اما اشراف خاص زمانی
است که نمایندهای داشــته باشند و این موجب جلب اعتماد مردم و در
نتیجه منجر به جلب همکاری بیشتر میشود .مساله دوم آن است که نماینده
ولیفقیه عالوه بر نظارت ،مسئولیت امور فرهنگی را نیز عهدهدار است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمــر در این باره افزود :هاللاحمر
برآمده از چند سازمان است؛ سازمان جوانان که یک میلیون عضو دارد ،سازمان
داوطلبان که حدود  800هزار نفرعضو دارد؛ داوطلبانی از مردم خیر و دانشمند
که هنگام بروز حوادث و مقاطع مختلف فعال هستند و سازمان امداد و نجات
که هنگام حوادث نقش مهمی در امدادرسانی به حادثهدیدگان دارد و موسسه
علمی ـ کاربردی که موسســهای دانشجویی است و حدود یک هزار نفر در
آن مشغول تحصیلند تا نیازهای علمی مجموعه هالل احمر را برطرف کنند.
در مجموع هاللاحمر با مجموعه کارکنان خود خانواده بزرگی را تشــکیل
میدهد و تمام این مجموعه نیازمند رشد در فرهنگ انسانی ـ اسالمی است.
لحظه به لحظه باید رشد کرد
وی افزود :همه ما باید رو به رشــد باشــیم و در این مقوله نمیتوان
متوقف شــد و ادعا کرد که کامل هستیم؛ لحظه به لحظه باید رشد کرد و
اینگونه نیست که بگوییم چند واحد اخالق گذراندهایم و اکنون به کمال
رسیدهایم .این تکامل نیازمند حرکتی دائمی و مستمر است و به بحث و
آموزشی نیاز دارد .در عین حال باید تأکید کنم که «دین» از عناصر اساسی
«فرهنگ» است؛ فرهنگ یعنی روابط اجتماعی ،اما معرفت دینی به رشد و
تکامل فرهنگ کمک میکند.
اقدامات فرهنگی هالل احمر
وی در ادامه به حضور خود در جمعیت هالل احمر از دی ماه ســال
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گذشته اشاره کرد و گفت :در این مدت در زمینه فرهنگ کارهایی صورت
گرفته و تالش ما این است که چگونه این تعالی فرهنگی را در این مجموعه
و بــه خصوص میان جوانان نهادینه کنیم .معارف دینی ما مثل دریا موج
میزند ،اما اینکه چگونه آب دریا را به شــهر و خانه برسانیم مهم است.
باید فکر کنیم که چگونه دریای معارف اســامی را به جوانان برسانیم؛
چراکه این موضوع بســیار حائز اهمیت است و از اولویتهای کاری ما
در نهاد نمایندگی ولی فقیه است.
حجتاالســام والمســلمین معزی تاکید کرد :بحث فرهنگ در هالل
ت دارد.
احمر با فرهنگ در دیگر مجامعی که کار فرهنگی میکنند ،تفاو 
به همین دلیل در هالل احمر تالش میکنیم اقدامات فرهنگی را متناسب
با این جمعیت و به صورت دقیق و درست انجام دهیم.نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر در بخش دیگری از این مصاحبه به دور شــدن
دنیای امروز از خواندن اشاره کرد و گفت :البته این موضوع به معنای از
بین رفتن کتابها و نشریات نیست ،اما فضای مجازی به طور گستردهای
جایگزین کتاب شــده و حتی افراد بســیاری دعا و قرآن خود را از روی
موبایل میخوانند و به طور طبیعی نمیتوانیم از مکتوبات دست برداریم .در
حال حاضر نمایشگاه کتاب تهران یکی از عرصههای بزرگ بروز فرهنگ
است و طی  10روز برقراری نمایشگاه حدود چهار ـ پنج میلیون نفر به
آنجا مراجعه میکنند و این موضوع نشــاندهنده آن است که مردم هنوز
به موضوعــات مکتوب توجه دارند .نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر یکی از اقدامات این جمعیت در راســتای فعالیتهای فرهنگی را
انتشار مجلهای معتبر دانست و افزود :در نظر داریم که این مجله درست و
متقن بوده و در سطح میانی باشد؛ به این معنی که نه آکادمیک و نه سطح
پایین باشــد .بنا نیست در این مجله آموزش دهیم اما مطالب آن میتواند
به عنوان منبع استفاده شود .امیدواریم که این مجله طی ماههای آینده در
حوزه نمایندگی راهاندازی شود تا بتواند در زمینه رشد فرهنگ و ارتقای
معرفت دینی جامعه بزرگ هالل احمر کار کند.
تعداد دفاتر نمایندگی ولی فقیه در کشور
حجتاالســام و المسلمین معزی در پاســخ به سوالی در خصوص
تعداد دفاتر نمایندگی ولی فقیه در کشور ،گفت :براساس قانون مجلس،
نماینده ولی فقیه در تهران عضو شورایعالی هالل احمر بوده و همچنین
در کل استانها نمایندهای از سوی نماینده ولی فقیه به عنوان مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه که عضو هیات مدیره نیز اســت ،منصوب میشود و
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در حال حاضر  31دفتر نمایندگی در کل کشور داریم.
همایش اخالق امدادگری برگزار میشود
حجتاالسالم والمسلمین معزی افزود :خداوند میفرماید ،وقتی به شما
قدرت دادیم اولین کاری که انجام میدهید این باشد که نماز بگذارید .این
همایش را با همکاری موسسه علمی ـ کاربردی برگزار میکنیم .همچنین
همایش دیگری تا پایان ســال به نام «اخالق امدادگری» برگزار خواهیم
کرد ،زیرا امدادگری حرکتی ارزشمند و مربوط به انسانهای وارسته است
و چندین فضیلت بزرگ در این بحث وجود دارد .اخالق یعنی کمالآفرینی
در انســان برای نزدیک شــدن به خدا .بنابراین با این دیدگاه همایشی را
برگزار میکنیم که سطح آن علمیتر و با حضور اساتیددانشگاهها و حوزه
و با ارائه مقاالت صورت میگیرد .مقاالت آن به کتابهایی تبدیل میشود
که در آینده عالقهمندان بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم تعامل با صلیب ســرخها و هاللاحمرهای دنیا و
اســتفاده از کارهای علمی آنها ،گفت :در کنار آن میتوانیم اســام را از
این منظر به دنیا بشناســانیم .در حال حاضر ارتباط تنگاتنگی بین حوزه
نمایندگی و مجموعه هالل احمر برقرار شــده و با سازمانهای گوناگون
و معاونتهای مختلف جمعیت ،نشستهایی را برگزار کردهایم؛ به ویژه
با رییس و دبیرکل جمعیت ارتباطات خوبی داریم که بیتردید پیشــرفت
کارها را موجب میشود.
تالش برای بهبود ارتباط هالل با رسانهها
حجتاالسالم والمسلمین معزی در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی
هزینهکرد وجوهات و کمکهای مردمی در جمعیت هاللاحمر گفت :یکی
از مشکالت هاللاحمر کمرنگ بودن رابطه عمیق با رسانههاست .البته در
حال حاضر این وضعیت بهبود یافته و ضرورت دارد رســانهها به مساله
هــال احمر نه فقط به عنوان کمککنندهای که در بحرانها حضور دارد
بلکه به عنوان یک جمعیت فرهنگی و امدادرسان به خانوادهها بپردازند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از محرومان تحت پوشــش
هالل احمر قرار دارند و طرحهای خوبی مانند جانشــینی هالل احمر به
عنوان جانشــین خانواده انجام شده ،افزود :به عنوان مثال در عید نوروز
افرادی از ســوی هاللاحمر از کسانی که خانواده ندارد ،دیدن و از آنها
احوالپرسی میکنند و این کار حس شادمانی را در نیازمندان برمیانگیزد.
حجتاالسالم والمسلمین معزی اظهار کرد :سبدهای کمکرسانی که سازمان
داوطلبان در عید نوروز ارائه کرد ،از دیگر اقدامات جمعیت است .هر چند این
موضوعات بیان میشوند ،اما زود گذرند؛ چراکه کشور ما سیاسی شده و هیجان
سیاسی در آن زیاد است .این درحالیست که الزم است به اخبار سایر نهادها و
موسسات نیز پرداخته شود؛ مسائل اجتماعی ما کمتر از موضوعات سیاسی نیست.
در جامعهای که مردمی خیر دارد ،کجا این مردم را نشان میدهیم؟ متاسفانه همیشه
دعوا و خشونت مردم نشان داده میشود نه کارهای نیک و خداپسندانه آنها .در
جامعه حوادث را بزرگ میکنیم اما به آنچه که باید پرداخته شود ،نمیپردازیم.
متاسفانه هاللاحمر کمتر مورد توجه رسانهها قرار میگیرد و به همین دلیل باید به
سمت فرهنگسازی برویم؛ من در صحبتهایم در تالش هستم که به این سمت
حرکت کنیم که در صورت آشنایی با ظرفیتهای متنوع و مختلف هالل احمر
میتوان در زمینههای مختلف از توانمندیهای موجود بهره گرفت.
برنامهریزیهاللاحمربرایشفافسازیچگونگیهزینهکردکمکهای
مردمی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر در مورد وجوهات و کمکهای
اهدایی به جمعیت گفت :جمعیت هالل احمر عالوه بر اســتفاده از منابع
دولتــی از حمایتها ،وجوهــات و کمکهای مردم هم بهره میگیرد که
در ایــن خصوص و با هدف جلب اعتماد بیشــتر مــردم باید جمعیت

شفافســازی را داشته باشد و در این خصوص برنامهریزیهای الزم هم
در حال انجام است.
فعالیت اقتصادی در هالل احمر ،آری یا خیر؟
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود جمعیت هالل احمر به مسائل
اقتصادی نیز گفت :یکی از مشکالت دستگاههای فرهنگی در کشور کارهای
ال
اقتصادی آنهاست .کار فرهنگی و خدمات امدادی هزینهبر است و اص ً
باید بگویم هزینه برخی از کارهای فرهنگی ،ســرمایه است .مقام معظم
رهبری نیز فرمودند با هزینه در کارهای فرهنگی ،در کشور سرمایهگذاری
میکنیم .کار فرهنگی هزینهبر است و سرمایهگذاری الزم دارد و این چنین
دســتگاههایی از آنجا که سرمایه مطلوب و الزم را ندارند به فعالیتهای
اقتصادی ورود میکنند .در این میان باید گفت که فعالیتهای اقتصادی در
جامعه ایران مشکالتی دارد که دامن موسسه فرهنگی مربوطه را میگیرد
و تحت تاثیر این موضوع ،آن موسسه فرهنگی تکریم و اعتباری که باید
داشــته باشد را از دست میدهد .البته باید در این میان همواره هوشیارانه
بکوشــیم تا اهداف امدادی ،خدماتی و فرهنگی در حاشــیه موضوعات
اقتصادی قرار نگرفته و به فراموشی سپرده نشود.

ظلم ظالمان در یمن و سازمانهای بشردوستانه
وی در ادامه درباره ممانعت متجاوزان سعودی برای ارسال کمکهای
هاللاحمــر ایران به یمن نیز گفت :مردم مظلوم یمن به ظلم ظالمانی که
تصور میکنند آدمهای مقدســی هستند ،گرفتار شدند .متجاوزان  ،چهره
ددمنشانه خود را با این کار و کشتن مردم یمن نشان دادند و با این عمل
به اســام ضربه زدند .درســت است این عمل با پشتیبانی استکبار انجام
میشــود اما به دست مســلمانان صورت میگیرد و اینها چهره اسالم را
خدشــهدار کردند .زیرساختها را ویران کردند اما دیگر چرا نان  ،آب ،
دارو و ...را محدود کردند؟
نماینــده ولی فقیه در جمعیت هــال احمر در این باره افزود :در همه
جای دنیا فلســفه به وجود آمدن صلیب سرخ و هاللاحمر آن است که
بتوانند در چنین مواقعی به انســانهای گرفتار کمک کنند .هالل احمر و
صلیب سرخ جهانی که میگویند مستقل و بیغرض هستند اما متأسفانه
در این مقطع زمانی نشان دادند که مستقل نیستند و بیتردید این در تاریخ
ماندگار خواهد شد .با این حال جمهوری اسالمی ایران محموله اولیهای
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نقش خبرگزاریها
در آگاهسازی جوامع

را به وسیله هواپیما به یمن رساند ،اما نتوانستیم محموله دوم کمکها را
برسانیم و هواپیمای حامل کمکهای بشردوستانه ایران به کشور بازگشت.
مجــددا از طریق دریا اقدام شــد و از بندرعباس محمولههای دارویی و
غذایی فرستاده شد.
«راستگویی» و «امانتداری» سرلوحه کار خبرگزاریها باشد
حجتاالسالم و المسلمین معزی «راستگویی» و «امانتداری» را سرلوحه
کار خبرگزاریها خواند و گفت :البته هر راســتی را نباید گفت ،چرا که
حفظ آبروی مومن مانند حفظ جان آن مومن ،محترم است .در عین حال
باید در خبر امانتدار باشیم .نکته دیگر آنکه در خبررسانی باید سعی شود
جذب حداکثری داشــته باشیم .حال سؤال این است ،در دنیای امروز که
پر از خبر است و چند هزار شبکه تلویزیونی ،اینترنتی و اجتماعی وجود
دارد ،چه کنیم که جذب حداکثری داشته باشیم؟ در هر حال مسلم است
خبرگزاری که میخواهد با رعایت مبانی اخالقی و انســانی موفق شود،
باید مخاطب خود را نیز پیدا کند.وی خبرنویســی و ارتباطات را نیازمند
علم و دانش دانســت و افزود :از طرف دیگر ،ارتباطات نوعی فن و هنر
است .عشق و عالقه به خبر و خبرنگاری نیز الزمه این حرفه است تا به
این ترتیب فرد بتواند بیاموزد ،تالش کرده ،ترقی کند و به بلوغ برســد.
بنابراین مشخص است که هرکسی نمیتواند خبرنگار شود.
حجتاالسالم و المسلمین معزی مجددا با اشاره به فعالیت خبرگزاری
ایسنا به عنوان خبرگزاری دانشجویی ،گفت« :ایسنا» مخاطب باالیی دارد؛
چراکه از جمعیت چهار میلیونی دانشجویان در سراسر کشور برخوردار
است .بنابراین سعی کنید که مخاطب اول شما دانشجویان باشند .در این
مســیر باید اطالعات را در زمینه پیشرفتهای علمی و مسائلی که پنهان
است و در اختیار همه نیست را منتشر کنید .در این زمینه خبرگزاری ایسنا
باید با دانشگاهها ارتباط داشته باشد.

حجتاالسالم و المسلمین معزی در بخش دیگری از صحبتهایش
با اشــاره به نقش خبرگزاریها در اطالعرسانی و آگاهسازی جوامع،
گفت :کشور ما نیز از وجود خبرگزاریهای متعددی برخوردار است و
مجموع خبرگزاریها رقابتی فعالیت میکنند .اگر خبرگزاریها براساس
اخالق شایسته حرکت کنند ،این رقابت ارزشمند خواهد بود .در گذشته
و در شرایط جنگ که اخبار باید کنترل شده مخابره میشد ،بحث آنکه
آیا میشــود تعداد خبرگزاری را متکثر کرد یا خیر ،مطرح بود .اکنون
وجود رسانههای متعدد و متکثر و با رویکردهای مختلف نشانهای از
یک کشــور آزاد است؛ یعنی کشوری که آزادی در آن نهادینه شده و
جمهوری اسالمی ایران با وجود برخورداری از خبرگزاریهای متعدد،
نمونهای از یک کشــور آزاد است.نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر با اشــاره به فعالیت خبرگزاری ایسنا به عنوان یک خبرگزاری
دانشــجویی ،افزود :دانشجویان در کشور ما نهادی ارزشمندند که به
دنبال علم و دانش هســتند ،در این دوران آرمانهای بلندی دارند و
آزادانه آرمانهای خود را مطالبه میکنند .دانشــگاه نهاد مقدسی است
و مقام دانشــجویی نیز در نزد خداوند ،مقامی بلند است تا حدی که
بال فرشــتگان زیر پای دانشجو گسترده است .اگر این دانشجویان در
عرصههای مختلف به ویژه در عرصه تربیت و اخالق اجتماعی وارد
شوند ،بسیار ارزشمند خواهد بود و بیتردید خبرگزاری در این تربیت
اجتماعی بسیار مؤثر است.
وی به نقش انبیا در جهت آگاهی بخشی به انسانها از عالمی که خبر
ندارند ،اشــاره کرد و ادامه داد :انبیا یعنی خبررسانان؛ خبر رساندن از
عالمی که مردم خبر ندارند تا به این ترتیب مردم را آگاه کنند و اخالق
را افزایش و آموزش دهند؛ کاری که ما را در نزدیک شدن به خدا کمک
کند .بر همین اســاس خبرگزاری هم باید به جامعه آگاهی داده و در
پرتو این آگاهی بتواند زندگی مادی و معنوی مردم را تکامل بخشد.

باید کاری کنیم که سطح آگاهی عموم افزایش یابد
وی در پایان گفت :متاســفانه در جامعه ایرانی ما آگاهیها کم اســت
و باید کاری کنیم که ســطح آگاهی عموم افزایــش یابد .به عنوان مثال
در دنیا دانشآموزان را برای رســیدن به مرحله دانشگاه آماده میکنند و
برنامههایی جهت بازدید از موسســات مختلف برای آنها میگذارند؛ این
درحالیســت که جامعه ما به دانشآموزان توجه کمتری میشــود و فقط
میگوییم بیاموزید .خبرگزاری ایسنا میتواند چنین نقشی را ایفا کرده و
خبرهای دانشآموزی داشته باشد .باید دانشآموزان را آورده و از ظرفیت
دانشآموزی هم استفاده کرد.
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رمضان در اشعار بزرگان ادب پارسی

کردیم ز روزه
جان و دل پاک

میرشمس الدین فالح هاشمی

زبان و ادبیات فارســی همواره بــا مفاهیم و موضوعات
اســامی از دیرباز عجین بوده اســت .قدرت زبان ،بیان و
زیبایی کالمی این زبان ســبب گردیده اســت که نه تنها
شــعرای بزرگ زبان فارســی بلکه علما و بزرگان دین نیز
برای انتقال مفاهیم واالی اسالمی و اخالقی از ظرفیتهای
بالفعل این زبان بهره گیرند.
از جمله این مفاهیم و در واقع مهمترین مراحل سازندگی
مسلمین ،ماه مبارک رمضان است .روزه که از ارکان مهم
دین اســام اســت نمودهای گوناگونی در شعر و ادبیات
فارسی داشته است .لذا در این نوشتار کوتاه سعی میگردد
به پارهای از اشعار شعرای بزرگ ملک سخن اشاراتی شود.
البته باید خاطر نشان کرد گاه مراد از رمضان ،روزه و صیام
در اشعار شاعران؛ به غیر از آن معنی است که در نزد عوام
استنباط میشود.
یکــی از این شــاعران عظیمالقدر ،لســانالغیب حافظ
شیرازی است .او در غزلی این گونه میسراید:
...ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد...
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اشاره حافظ به ارجمندی ایام ماه شعبان تا عید رمضان
کامال مشهود است .البته از حضرت ایشان و سایر بزرگان
اشعار بســیاری در این رابطه موجود است ولی به فراخور
این مقال اندک گزیدهای از آنها میآید.
شاعر دیگر که اتفاقا اشعار بسیاری درباره روزه و رمضان
دارد موالنا جاللالدین بلخی است .در غزلی طربانگیز در
وصف رمضان میگوید:
...آمد شعبان عمدا از بهر برات ما
تا روزی و بیروزی از بخشش رب بیند
ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد
زد بر دهن بسته تا لذت لب بیند
آمد قدح روزه بشکست قدحها را
تا منکر این عشرت بیباده طرب بیند...
یــا در غزلی دیگر در باب خــواص معنوی روزه اینگونه
سخن میراند:
آمد رمضان و عید با ماست
قفل آمد و آن کلید با ماست
بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست
آمد رمضان به خدمت دل
وان کش که دل آفرید با ماست
در روزه اگر پدید شد رنج
گنج دل ناپدید با ماست
کردیم ز روزه جان و دل پاک

هر چند تن پلید با ماست
روزه به زبان حال گوید
کم شو که همه مرید با ماست
چون هست صالح دین در این جمع
منصور و ابایزید با ماست
موالنــا در قطعهای دیگر(رباعی) یــار را رمضان و رمضان را
یار میخواند:
خورشید و ستارگان و بدر ما اوست
بستان و سرای و صحن و صدر ما اوست
هم قبله و هم روزه و صبر ما اوست
عید رمضان و شب قدر ما اوست
مولوی در قطعه زیر ذات و معنای واقعی رمضان را گوشــزد
میکند .او در پس پرده گرسنگی و تشنگی ،حقیقتی را میبیند
که ممکن است همه کس بدان توجه و التفات ننماید.
ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما
بربند سر سفره بگشای ره باال
ای یاوه هر جایی وقتست که بازآیی
بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا
یک دیدن حلوایی زانسان کندت شیرین
که شهد ترا گوید« :خاک توم ای موال»
مرغت ز خور و هیضه ماندهست در این بیضه
بیرون شو ازین بیضه تا باز شود پرها...
		
و اما استاد سخن؛ سعدی شیرازی در شعری عاشقانه و عارفانه
نگاهی متفاوت دارد به رمضان:
درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند
جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند
حریف مجلس ما خود همیشه دل میبرد
علی الخصوص که پیرایهای بر او بستند
کسان که در رمضان چنگ میشکستندی
نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند...
شــیخ مصلح الدین؛ سعدی در شعر زیر سوگوارانه به رمضان
مینگرد .رمضانی که پر از خیر و برکت اســت و رفتنش برای
دوستانش غمگنانه.
برگ تحویل میکند رمضان
بار تودیع بر دل اخوان
یار نادیده سیر ،زود برفت
دیر ننشست نازنین مهمان...
ماه فرخنده ،روی برپیچید
و علیک السالم یا رمضان
الوداع ای زمان طاعت و خیر
مجلس ذکر و محفل قرآن
مهر فرمان ایزدی بر لب
نفس در بند و دیو در زندان
تا دگر روزه با جهان آید
بس بگردد به گونه گونه جهان...

صائب تبریزی که در خیال ،نابغه
شعر فارســی است در تک بیتی از
رمضان و شــب قدرش برای بیان
مقصــود خویش اینگونه اســتمداد
میجوید:
مشو از صحبت بی برگ و نوایان غافل
که شب قدر نهان در رمضان میباشد
		
ال دینی و زیبا اینگونه زبان به
او (صائــب) در غزلی کام ً
توصیف این ماه میگشاید:
برق خاشاک گنه ،روزه تابستان است
دود این آتش جانسوز به از ریحان است
میتوان یافت ز سی پاره ماه رمضان
آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است
هست در غنچه لب بسته این ماه نهان
گلستانی که نسیمش نفس رحمان است
مشو از عزت این مهر الهی غافل
که درین مهر بی گنج گهر پنهان است
ماه رویی که شب قدر بود یک خالش
در سراپرده ماه رمضان پنهان است
میکند روزه ماه رمضان عمر دراز
مد انعام درین دفتر و این دیوان است
غفلت از تشنگی و گرسنگی کم گردد
که لب خشک بر این بند گران سوهان است
باش با قد دو تا حلقه این در صائب
که مراد دو جهان در خم این چوگان است
حســن ختام متن این غزل پر از سوز و گداز صائب است در وداع
این ماه خوب خداوند:
افسوس که ایام شریف رمضان رفت
سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت
افسوس که سی پاره این ماه مبارک
از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت
ماه رمضان حافظ این گله بد از گرگ
فریاد که زود از سر این گله شبان رفت
شد زیر و زبر چون صف مژگان ،صف طاعت
شیرازه جمعیت بیدار دالن رفت
بی قدری ما چون نشود فاش به عالم؟
ماهی که شب قدر در او بود نهان ،رفت
برخاست تمیز از بشر و سایر حیوان
آن روز که این ماه مبارک ز میان رفت
تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت
از نامه اعمال ،سیاهی چو دخان رفت
با قامت چون تیر درین معرکه آمد
از بار گنه با قد مانند کمان رفت
برداشت ز دوش همه کس بار گنه را
چون باد ،سبک آمد و چون کوه ،گران رفت
چون اشک غیوران به سراپرده مژگان
دیر آمد و زود از نظر آن جان جهان رفت
از رفتن یوسف نرود بر دل یعقوب
آنها که به صائب ز وداع رمضان رفت
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ضیافت عظیم
معصومه شهری ناصری

باری دیگر لحظات طالیی اجابت دعا از راه میرسد
و درهای رحمــت الهی باز میشــود .صدای دهل
فرشــتگان را میشنوی که بر ســیطره ملکوت ،نوید
ضیافت میدهند.
آن هم چه ضیافت باشکوهی! میزبان سلطان باشد و
مهمان بنده! خواهان آفریننده باشد و خوانده آفریده!
در امتداد جاده منتهی به او میایستی و عیار دوستی
خود را محک میزنی تا پاســخ مناسبی به سی روز
عاشقی و عشق بازی او بدهی.
ضیافت عجیبی است و بس پر منفعت .تهی میآیی
و بر بســاط نور و سور و سرور او مینشینی و مملو
باز میگردی .تهی از باید و شایدهای نیایش ،بر آستان
نیاز او سر میســایی و با آغوشی سرشار از گنجینه
بخشش و بخشایش باز میگردی.
مصمم میشوی شــهروند شهر او باشی و با خود
عهــد میبندی جز اطاعت ،همــراه نبری و از خوان
کرمش بیبهره بازنگردی .دهان از هرچه خوردنی و
نوشیدنی است بربندی و تنها به مناجات و مصاحبت
او بگشایی .چشم سر بر غیرمقبول او ببندی و چشم
جان بر بزرگی و معرفتش باز کنی .گوش و هوش از
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ناالیق خالی داری و از ندای رب ّانی مالئک پر کنی .بر صراط
مستقیمش نظر کنی و از مسیر تباهی و تیرگی روی برگردانی.
کویر ترک خورده دلت را میسپاری به ابرهای اجابتش و
شک نداری که از باران انابت ،بینصیب نخواهی ماند .میدانی
نزدیکتر است از تو به تو .جرأت مییابی و به عمر فرومایه
خود منزلت میبخشی و روزگار بیقدر و ارزش خود را گره
میزنی به شبهای پرخیر و برکت قدرش.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند...
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
به اواخر ضیافتش که میرســی دیگر صمیمی شــدهای با
میزبان و دیگر غریبی نمیکنی .حرفایت خودمانیتر میشود
و درددلهایت دوســتانهتر .از اول هــم غریبه نبودی؛ غبار
غربــت بر آین ه دلت زنــگار انداخته بود و از درک تجلی آن
یار دیرینه ،عاجز بودی.

تیر ماه 1394

حال که فرصت پرواز یافتی ،خوان گســترده رمضانش
را بهانــهای میبینی برای قربت و آشــتی .اکنون پیوند
عمیقتری بین خود و محبوبت حس میکنی .شرمسار و
سرافکنده پیش میآیی و در آغوش مشتاق همیشگیات
قرار میگیری .گویی اصال این بســاط بهانهای بوده برای
بذل و بخشش الطاف بیحد و حسابش؛ که جز این هم
در ذات خداییش راه ندارد.
یا ذوالجالل و االکرام ...ســر درد دلت که وا میشــود
ســبحه میاندازی از تســبیح صددان ه عافیت و استغفار
میکنی از هرچه ناشایســت و نابایســت که در سراچه
وجودت انباشــتهای .به قطرات ریز و درشــت اشــک،

میزدایی لکههای کوچک و بزرگی را که سایه انداختهاند
بر آفتاب بندگیات.
یا سید السادات ...یا مجیب الدعوات ...به مراتب بلندی
او که مینگری خرد میشوی و فرو میریزی در خودت؛
میاندیشی چگونه در محضر او چنین بیپروا ،آلودی خود
را و ناسپاسی روا داشتی و اکنون چگونه ،چنین گستاخ،
چشم بر رحمت و عنایتش داری؟!
اعتــراف و توبه راضیات نمیکنــد؛ چتر معصیتت
را میبندی و خود را به باران رحمت او میســپاری:
«سبحانک یا ال اله اال انت ،الغوث ،الغوث ،خلصنا من
النار یا رب»...

میخانه برافتاد
مــاه رمضــان شــد مــی و میخانــه برافتــاد
افطــار بــه مــی کــرد بــرم پیــر خرابــات
بــا بــاده وضــو گیــر کــه در مذهــب رنــدان

عشــق و طــرب و بــاده به وقــت ســحر افتاد
گفتــم کــه تــو را روزه بــه بــرگ و ثمــر افتاد
در حضــرت حــق ایــن عملــت بــارور افتــاد
از دیوان حضرت امام خمینی(ره)

در شهادت علی علیهالسالم
صیحــهای زد آســمان و خــون گریســت
جــزر و مــدی کــرد دریــای حیــات
آ تشــی ا فکنــد د ر جــا ن فــر ا ت
کا ر و ا ن آ ه ا ز صحــر ا گذ شــت
احمــد مرســل بــه ســوک او نشســت
بــال و پــر در خــون کشــیده جبرئیــل
مــن نمــی د ا نــم کــه ذ ر ا ت جهــا ن

کــوه در فریــاد شــد هامــون گریســت
دیــده زمــزم چــو کوثــر خــون گریســت
چــون دل ارونــد بــر کارون گریســت
هــم نــوای اشــک بــا جیحــون گریســت
موســی آمــد در فغــان ،هــارون گریســت
در حضــور حضــرت بــی چــون گریســت
در عــزای شــاه مــردان چــون گریســت؟!
پنجرهای به آفتاب؛ استاد مشفق کاشانی

پیاله پیاله
محبتهای شبانهات را نوشیدند
تا مقابل خانهای که آقا زبانم الل
دراز کشیدهای و در احتضار
پیالههای غریب
در دستان ترک خوردهی بچگان یتیم
بلرزد...
بلند شو آقا
ذوالفقارت
غریبانه سر به دیوار
قامتش خمیده...
بلند شو آقا
کوچهها به سایههای شبانهات خو کردهاند
و انبانت
دلتنگ خرماهای تشنه ایست که بی تاب کتفهای زخمی تواند
نگران نباش
ابن ملجم گرسنه نمیماند
بلند شو آقا...
میرشمس الدین فالح هاشمی
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چهارم و پنجم زیسته ،رباعیهایی از سر ارادت ،خطاب به
امام علی ( )Aسروده است .یکی از این رباعیها:
ای حیدر شهســوار وقت مددست  /ای زبد ه هشت و چار
وقتمددست
من عاجزم از جهان و دشــمن بسیار  /ای صاحب ذوالفقار
وقتمددست

کدام شاعران ایرانی
امام علیG
را ستودهاند؟
شخصیت امام علی ( )Aاز دیرباز مورد توجه شاعران ایرانی
بوده و در شعر بسیاری از شاعران کالسیک و معاصر فارسی
ستودهشدهاست.درسالهایپسازانقالب،شاعرانبسیاری
به شعر گفتن دربار ه معصومین ( )Aو از جمله امیرالمؤمنین
( )Aروی آوردهاند.
کسایی مروزی
در آثار شاعران سد ه سوم و چهارم هجری ،شهید بلخی و
همینطور رودکی سمرقندی که با لقب «پدر شعر فارسی»
شناخته شده ،بیتها و اشارههای ستایشآمیزی درباره امام
علی()Aدیدهمیشود.بااینحال،شعریکهکساییمروزی،
شاعر قرن چهارم یا پنجم ،دربارهی امام علی ( )Aسروده ،از
نخستینشعرهاییاستکهدرآنبهشکلمفصلبهستایش
این امام معصوم پرداخته شده است:
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر  /بستود و ثنا کرد و
بدو داد همه کار
آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد  /جز شیر
خداوند جهان ،حیدر کرار
این دین هــدی را به مثل دایرهای دان  /پیغمبر ما مرکز و
حیدر خط پرگار
علم همه عالم به علی داد پیمبر  /چون ابر بهاری که دهد
سیلبهگلزار
فردوسی توسی
فردوسی توسی نیز در آغاز «شاهنامه»ی خود ،بیتهایی را
در ستایش امیرالمؤمنین ( )Aسروده است:
که من شهر علمم علیم در ست  /درست این سخن قول
پیغمبرست
گواهی دهم کاین سخنها از اوست  /تو گویی دو گوشم پرآواز
اوست
ابوسعیدابوالخیر
ابوسعید ابوالخیر ،عارف و شاعر ایرانی هم که در سدههای
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ناصرخسروقبادیانی
ناصر خسرو قبادیانی ،شاعر قرن پنجم ،با اشاره به واقعه
غدیر ،سروده است:
بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت  /روزی که خطبه
کرد نبی بر سر غدیر
دست علی گرفت و بدو داد جای خویش  /گر دست او گرفت
تو جز دست او مگیر
عطار نیشابوری
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ،شاعر و عارف سدههای
ششموهفتم،همدربار هحضرتعلی()Aشعرهاییسروده
که در یکی از آنها آمده است:
ای پسر تو بینشانی از علی  /عین و یا و الم دانی از علی
توزعشقجانخویشیبیقرار/واونشستهتاکندصدجاننثار
موالنا جاللالدین محمد بلخی
موالنا جاللالدین محمد بلخی ،شاعر و عارف قرن هفتم ،در
شعرهای بسیاری ،اخالص و سایر خصایل امام اول شیعیان را
ستودهوازجملهدردفتراول«مثنویمعنوی»خود،سرودهاست:
ایعلیکهجملهعقلودیدهای/ش ّمهایواگوازآنچهدیدهای
تیغحلمتجانماراچاککرد/آبعلمتخاکماراپاککرد
بازگو دانم که این اسرار هوست  /زانکه بی شمشیر کشتن کار
اوست
حافظ شیرازی و دیگران
گفتهمیشودحافظشیرازینیزدربیتپایانیغزلیبامطلع
«طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف /گر بکشــم زهی
طرب ور بکشــد زهی شرف» ،به امیرالمؤمنین علی ()A
اشارهمیکند:
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق  /بدرق ه رهت شود
همتشحن هنجف
پس از به قدرت رسیدن پادشاهان شیعهمذهب صفویه،
محتشم کاشانی با تشویق و حمایت این پادشاهان ،به مدح و
ثنای اهل بیت ( )Aپرداخت .محتشم شعرهایی هم در مدح
امام علی ( )Aسروده ،اما بیشتر به مرثیهسرایی برای امام
حسین ( )Aمشهور است.ابراز ارادت یا اشاره به شخصیت
واالیاولینامامشیعیاندرآثارشاعرانیچوننظامیگنجوی،
سعدی شیرازی ،سنایی غزنوی ،ابن یمین فریومدی ،اهلی
شیرازی ،وحشی بافقی ،صائب تبریزی ،هاتف اصفهانی ،شاه
نعمتاهلل ولی ،ابن حسام خوسفی ،باذل مشهدی و بسیاری
از دیگر شاعران دیده شده اســت .در دوران معاصر نیز
شاعران بسیاری به ستایش امیرالمؤمنین ( )Aپرداختهاند.
مشهورترین شعر در مدح امام علی (« ،)Aعلی ای همای
رحمت»سرود همحمدحسینشهریاراست.

سخاوت در ايستگاه BRT
میرشمسالدین فالح هاشمی

اواســط خرداد ماه بود اما به خاطــر بارش باران در
شب قبل ،هواي شهر بسيار لطيف و فرحبخش بود .تا
ظهر يكي دو ســاعتي مانده بود و سيامك به خودش
قول داده بود «تاجــر ونيزي» را همین امروز به پايان
برســاند .از ساعت  8صبح تا چهار بعد از ظهر كه مدام
توي اداره بود و فرصت ســر خاراندن نداشت .حاال كه
با هزار ترفند از رئيس بد پيله خودش براي مراجعه به
دندان پزشكش دو ساعتي مرخصي گرفته بود فرصت
را مناسب ديد تا وقت مفتي را كه گير آورده بود صرف
مطالعه اين كتاب بكند.
لكههاي سفيد ابر توي آسمان آرامش عجیبی داشت.
نســيم دلنوازي كه از البه الي برجها و ساختمانهاي
بلند شــهر روي صورتش نشست ذهنش را از هرگونه
مشغلهاي رها کرد.
شكســپير را خيلي دوست داشــت« .تاجر ونيزي»
نمايشنامهاي بود كه در آن اصطالحات شاعرانه و ادبي
زيبايي به كار رفته بود و او عاشق اينگونه ديالوگها و
عبارتهاي ادبي بود .سيامك نگاهي به جلد كتاب كرد
و اسم كتاب را به آرامي زمزمه كرد« :تاجر ونيزي»
او نميخواســت سوار ماشــين هاي سواري شود به
خاطر همين به طرف ايســتگاه  BRTرفت .خواندن
كتاب در اتوبوس راحتتر بــود .حداقل او این طوری
فكر ميكرد .ايستگاه طبق معمول شلوغ بود و او از دور
مردمي را دید كه سرآســيمه به طرف ورودي ايستگاه
اتوبوس هجوم مي برند .سيامك دستش را توي جيب
شلوارش كرد .كارتش را لمس كرد .وقتي كارت را مثل
آدمهاي متشــخص روي دستگاه كارت خوان گذاشت
مامور ايســتگاه گفت« :آقا دستگاه خراب است .موقع
پياده شدن كارت بزنيد ».معموالً ماموران ايستگاه نظارت
چنداني روي ارائه بليت مسافران ندارند.
ا كارتم رو روي
ـ كــي ميخواد ببينه كه من اصــ ً
دستگاه كارتخوان ميذارم يا نه؟
ولي اين فكر سريع جايش را به فكرهاي ديگر داد
ـ اتفاقاً به خاطر اينكه ثابت كنم چقدر آدم متشخصي
هستم كارتم رو جلوي چشم مسافران و مأمور ايستگاه
روي دستگاه كارتخوان ميذارم تا همه اين حركتم رو
ببينن ...آره اين خيلي خوبه ،حتماً همين كار رو میکنم.
ده دقيقهاي طول كشيد تا اولين اتوبوس وارد ايستگاه
شد .در اين ده دقيقهاي كه سپری شد فكر ارائه كارت
در ايستگاه مقصد مثل خوره به جانش افتاد.
سيامك مثل آدم هاي متشخصي كه فقط توي فيلمها
ديده بود ميل ه كناري ورودي اتوبوس را گرفت تا سوار
شــود .اما هجوم مسافران كه اگر سيامك اندكي تعلل
ميكرد زير دست و پايشان له ميشد او را وا داشت تا

مثــل بقيه با هل دادن نفرات جلويي و لگد كردن پاي
يكي دو نفر خودش را به وسط اتوبوس برساند .يكي از
مسافراني كه در ايستگاههاي قبلي سوار اتوبوس شده بود
فورا از جايش بلند شد تا از ميان انبوه جمعيت خودش را
از اتوبوس خارج كند .اين كار براي او كمتر از فشار قبر
نبود ولي به هر جان كندني که بود از اتوبوس پياده شد.
سيامك امان نداد و خودش را سريعاً به صندلي خالي
رساند و مثل يك گوني سیبزمینی روي صندلي رها
شــد .پيرمردي هنهن كنان سوار اتوبوس شد و بدون
اينكه حواسش به سيامك باشد كنار او ايستاد .سيامك
از كت رنگ و رو رفته پيرمرد متوجه او شد.
ـ اين همه آدم روي صندليها نشســتن حتماً يكي
جاش رو به پيرمرد ميده.
بــه خاطر اينكه فكر پيرمــرد او را آزار ندهد كتاب
را باز كرد.

ـ احتمالش خيلي كمه اما بعيد نيســت! بايد خودم
رو آماده نگه دارم.
نور ماليم خورشــيد از شيش ه نزديك سقف اتوبوس
به سمت چپ بدن سيامك و صفح ه كتابش میتابيد.
ـ خب من كارت رو روي دســتگاه ميذارم .خبرنگار
كه منتظر شكار اين لحظه است ناغافل به طرفم ميآد.
ـ آقــا ما داشــتيم به اين حركت جالب شــما نگاه
ميكرديم .معموالً مسافرها موقع ورود به ايستگاه بليت
ميدن ،شما ولي موقع خارج شدن از ايستگاه كارتتون
رو روي دستگاه گذاشتيد؟!
ـ خب من موقع ارائ ه كارت در ايستگاه مبدأ متوجه
شــدم كه دستگاه كارتخوان با مشــكل روبهروست.
بنابراين خواستم اينجا يعني ايستگاه مقصد كارتم رو
ارائه بدم .اين يك امر طبيعيه و من از شما متعجبم كه
اين موضوع پيش پا افتاده اينقدر...

«قســم به عصاي يعقوب كه امشب مايل به مهماني
رفتن نيســتم ولي مــيروم .تو جلوتر بــرو و بگو كه
خواهم آمد».
اتوبوس پشت چراغ قرمز ايستاد و او چشمانش را به
مغازهها و عابران پياده دوخت.
ـ راســتي اگه واقعا موقع گذاشتن كارت در ايستگاه
مقصد به طور اتفاقي خبرنگاري منو صيد كنه و بخواد
راجــع به اين كار جوانمردانهام توضيح بدم در جوابش
چه بگم؟!
چراغ سبز شد و اتوبوس خرناسكنان راه افتاد .پيرمرد
محكم ميله را چسبيده بود تا بر اثر تكانهاي اتوبوس
روي كســاني كه نشسته اند آوار نشود .رگهاي دست
پيرمرد كه برآمده بود و برجســته حكايت از سالهاي
دور كارگري او داشت .سيامك سعي كرد صورت پيرمرد
را ببيند اما خجالت كشــيد .شايد ميترسيد چشم در
چشم پيرمرد شود.

ـ ولي هستند كساني كه از ارائ ه بليت به ایستگاههاي
بدون مأمور به راحتي امتناع ميكنند .اين حركت شما
خيلي شرافتمندانه بود.
ـ نه خواهش ميكنم ،من براي استفاده از امكانات شهر
بر خودم فرض ميكنم تا در قبالش هزينهاش را بپردازم.
ـ به هر حال من بســيار خوشحالم كه امروز با يك
شهروند قانونمند و متشخص آشنا شدم.
اتوبوس سالنه سالنه به ايستگاه نزديك شد و سيامك
كتابش را بست و پيرمرد را به كناري هل داد و از فضاي
باز شد ه ميان جمعيت عبور كرد.
سيامك به سكوي دستگاه كارت نزديك شد .كارتش
را كه از هنگام ســوار شدن به اتوبوس الي كتاب بود
برداشــت .كمي با دســتش آن را لمس كــرد .هيچ
خبرنــگاري آنجا نبود .كارت را وســط صفح ه ديگري
گذاشت.
«رئوف تر از او نجيب زادهاي در روي زمين نيست»...
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اندیشه

خانواده

هنر

هالل

ادبیات

مردانه بایست
برای یمن عزیز

فاطمه بهروزفخر
بالهای روسریات را محکم در دستان کوچکت گرفتهای
که مبادا انفجاری که شــبیه دیو قصههای مادربزرگ اســت،
آنهــا را تکان بدهد .بغضت را فرو نخور دخترکم! بگذار رد
اشک بماند روی قرص ماه صورتت تا روزی جهانیان ،از آن
شــعر بگویند .جهان شعر بگوید از کوچکترین پرستار دنیا
که شانههای زخمی بابا را که برای وطنش پرواز کرده است،
در آغوشــش گرفته و الالیی میخواند .بگذار تمام دنیا ،غم
چشمان معصومت را ببینند که از حاال به بعد باید ،شانههای
کوچکت ،پناه برادرت باشد ...پناه برادرت باشد تا لباس رزم
پدرت را بعد از او به تن کند و روانه جنگ با دیو قصهها شود.
دختر کوچکم! مبادا ترس جایی توی دلت پیدا کند ...مبادا
گرد و خاکی ،بالهای پروانهای روســریات را تکان بدهد.
اینجا یمن اســت .شــاید حاال آرامش را از چشمان مردمش
گرفتهانــد ،اما اینان نمیدانند که ما اینجا ،با دعوت موالیمان
اسالم را لبیک گفتیم.
نترس دخترم !...اینجا یمن است و تو باید با قامت کودکانه
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بینالملل

ایران ما

فرهنگ ایثار

ات ،مردانــه بایســتی ...مردانه بمانــی و مردانه روایت کنی
داستان دیوی را که از قصههای شبانهات ،خودش را به اینجا
کشــاند تا خواب را از چشم مردم بگیرد ...باید روایت کنی،
همه دیوها ،درســت مثل تمام قصههای مادربزرگهای دنیا،
میمیرند .باید روایت کنی این دفاع را  ...باید با چشــمانت،
رفتــن بابا را قصه کنی .قصه کنی که چطور عروســک تو و
همبازیهایت زیر آوارها جا ماند و دست کوچک مادرانهات
را بین هیاهوها جا گذاشت!
با قامت کودکانهات ،مردانه بایست دخترم ...تو روزی مطلع
غزلهای تمام شاعران مبارزی میشوی که شعرهایشان برای
یمن ،خون گریسته است .روزی سوژه عکاسانی میشوی که
وطن آنها ،خطکشی مرزی ندارد و تمام دنیا را ،وطن خویش
میبینند .دستانت را محکم به بالهای روسریات بگیر ،تا تمام
خبرنگان دنیا بدانند ...این دختر کوچک که نام سهساله امامش
را دارد ،مردانه ایستاده است تا روایت کند خاک و خون را  ...تا
روایت کند یمن را آنگونه که هست ،آنگونه که باید باشد...
بغضت را پنهان نکن دخترم! به تمام دوربینهای دنیا نگاه کن
و با همان صدای کودکانهات بگو که ایستادهای ...هر چند یکه
و تنها ...اما میتوانــی خواهری کنی برای تمام برادرهایت...
میتوانی دختری کنی برای تمام پدرانت ...میتوانی با قامت
کوچکت ،مردان سرزمینت را از زیر قرآن رد کنی....
رقیه جان! مردانه بایست و روایت کن ،مبارزه مردانی را که
نتوانستند ،یمن را در خاک و خون ببینند .با تمام کودکیات،
بغضت را نخور ...بگذار رد اشک روی صورتت بماند اما با
دســتهایی که بالهای روسریات را گرفتهاند ،رو به تمام
دوربینهای دنیا بگو:
یا من یحیی العظام و هی رمیم....

بخش ششم

بینالملل
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چرا سعودیها از شاهد ایرانی وحشت داشتند؟

کشتی نجات به مقصد و مقصود رسید
بهراستی آلســعود از چه میترسید که با شدت هرچه
تمامتر برای جلوگیری از نزدیک شدن کشتی «ایران شاهد»
به تنگه بابالمندب مانعتراشــی میکرد و برای کاروان
نجات هاللاحمر ایران مثل یک ناوگان جنگی شــاخ و
شانه میکشید؟ چرا ریاض با این سرسختی میخواست
مانع از ارســال کمکهای انساندوستانه ما به یمن شود؟
آیا وحشت رهبران تازهکار عربستان از فشار افکار عمومی
ناشی از حضور قهرمانانه امدادگران کشورمان در یمن و
اینکه ایران منجی یمنیها قلمداد شود نبود؟ باید پذیرفت
که کشتی نجات ایران ،پیامآور قدرت بالمنازع کشورمان
در منطقهاســت اما این قــدرت نه از جنس آهن و آتش
بلکه از جنس نوعدوستی است.
درست است که «ایران شاهد» به مقصد جغرافیایی خود
نرسید اما مقصود بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران را
بر آورده ســاخت .اگرچه «کاروان نجــات» با تهدیدات
یـآمریکایی بر پایه این تحلیل کذب
ناجوانمردانه سعود 
که ایران قصد دارد از طریق این کشتی در روز روشن به
انصاراهلل اسلحه برســاند ،مجبور شد راهش را از مقصد
نهایی خود یعنی بندر حدیده یمن به سمت بندر جیبوتی
کج کند و محمولههای کمکرسانی خود به مردم مظلوم
و جنگزده یمن را در آنجا تخلیه کند اما مهم این بود که
این سفر حماسی هم به مقصد نسبی رسید و هم مقصود
ما یعنی ارســال پیام صلح و دوســتی به برادران مسلمان
تحت حمله و محاصرهمان در یمن بر آورده شــد .جهان
شاهد بود که «ایران شاهد» بدون حتی یک قبضه اسلحه،
یـغربی را شکست داد.
ماشین جنگی ائتالف متجاوز عرب 
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در حقیقت همین که این کاروان مأموریت انساندوستانهاش
را کامــل کرد و محمولههای کمکهای امدادی و غذایی
را در نزدیکترین نقطه به مقصد و البته خارج از قلمروی
ظالمان ســعودی برای تحویل به مظلومان صعده و صنعا
و به ســازمان ملل سپرد ،هم نقض نمادین راهبرد ریاض
بــرای محاصره بازرگانی یمن بــود و هم نقض تبلیغات
یکطرفهای که میخواستند مداخله نظامی ما را در جنوب
جزیرهالعرب القا کنند.
پس سعودیهای سفاک حق داشتند از حرکت قهرمانانه
«ایران شاهد» به سمت یمن وحشت داشته باشند و دالیل
وحشتشان را میتوان از نقطهنظرهای گوناگون راهبردی،
ژئوپلیتیکی ،تاکتیکی ،هژمونیک ،تبلیغاتی و ایدئولوژیک به
شرح زیر بررسی کرد:
در سطحیترین تحلیل باید گفت عربستان در بحران
یمن میخواست پای ایران را به میدان نزاع کشیده و اثبات
کند کشورمان عامل بیثباتی منطقه است؛ هرچند تجاوز
نظامی مستقیم ریاض به صنعا ،اثبات برخالف بودن چنین
گزارهایبود .شاید تهدید به تجاوز به کشتی نجات ایرانی
میتوانست آخرین فرصت عربستان برای تحریک ایران
به یک درگیری منطقهای باشد؛ جنگی که البته ایران بارها
گفته ،هیچ عالقهایبرای ورود به آن ندارد.
در سطح دیگری از تحلیل میتوان گفت که عربستان
میخواســت با تهدید کشتی نجات ایران و پیش از این با
مانع شــدن برای فرود هواپیمای امداد ما ،تحقیر خود را
در جنگی نابرابر علیه شیعیان یمن جبران کند .ریاض که

پیش از این مجبور شــد اعتراف کند نتوانسته به اهداف
هفتگانه خود برای حمله به یمن برســد ،حاال این ضعف
را با بهانهگیری برای ورود هواپیماها و کشتیهای ایرانی
به یمن جبران میکند .روشن است که عربستان بهخوبی
میدانســت ایران هیچگاه در یک کشــتی که فعاالن ضد
جنگ آمریکایی و اروپایی در آن مســتقر هســتند ،دنبال
ارسال سالح نیست ،با این وجود ،تهدید این کشتی ،نوعی
عرض اندام عربســتانی بود که با وجود همه ادعاها ،خود
را ضعیفتر و تنهاتر از همیشه در منطقه میبیند .رسیدن
کشتی نجات ایرانی به بندر حدیده و انتشار تصاویر استقبال
مردم یمن از این کشتی ،باعث برد رسانهای ایران در جدال
تبلیغاتی با آلســعود میشد ،چرا که تصویر نهفته در این
موفقیت ،انساندوســتی ایران و تجاوزگری غیرانســانی
عربستان را به نمایش میگذاشت.
عربستان همچنین میدانست که پهلو گرفتن کشتی
ایرانی در یمن به معنی شکســته شدن محاصره یمن بود.
آلســعود میپندارد از طریق محاصره آبی و هوایی و در
تنگنــا قرار دادن مردم ،میتوانــد انقالب یمن را وادار به
عقبنشــینی کند و در چنین شــرایطی ،شکستن حلقه
محاصره یمن از سوی ایران ،بهمعنی ادامه پیدا کردن یک
جنگ فرسایشی است که جز تحقیر عربستان و تضعیف
این کشور نتیجهای ندارد .برای همین هم ریاض مایل نبود
ایران تنها راهبرد بهظاهر کارآمد عربستان برای پیروز جلوه
کردن تجاوزش به یمن را به شکست بکشاند.
عربستان همچنین نگران محبوبیت تهران در جهان
عرب اســت .ریاض میداند که در  36سال گذشته ایران
بــا حمایت از ملتهای مظلوم عربی ،به موقعیتی بینظیر
در میان اعراب دســت یافته و برای همین هم مدام تالش
میکند با احیای شکاف شیعه-سنی ،جلوی این محبوبیت
فزاینده را بگیرد .با این حال حضور کشتی نجات ایرانی در
یک کشور عربی همسایه عربستان ،ب ه معنی یاری ایران به
ملتی عربی بود که تحت ظلم عربستان ـکه خود را برادر
بزرگتــر اعراب میداندـ قرار دارند و این ،در بلندمدت،
محبوبیت ایران را بیشتر خواهد کرد .واقعیتی که عربستان
نمیخواهد آن را بپذیرد ،چرا که بهخوبی میداند پیام کمک
ایران به یک کشور عربی ،چیزی بهجز برتری قدرت تهران

در خاورمیانه نیست.
آلســعود همچنین در حالت رقابت پنهان نظامی
با ایران در دریا و آســمان است .عربستان میداند که اگر
کشــتی نجات ایرانی با حمایت نــاوگان ارتش به مقصد
میرســید ،این به معنی شکست نمادین ناتوی عربی بود
و تحقیری مضاعف برای شــیوخ خلیجفارس محسوب
میشــد .ریاض با این حال هیچ مشروعیتی برای حمله
احتمالی به این کشــتی پیش روی خود نمیدید و همین
امر ،حماسه سفرکشتی نجات ایرانی را برای عربستان به
یک بازی باخت ـ باخت تبدیل کرد.
رسیدن کشتی نجات ایرانی به مقصد و انتشار تصاویر
اســتقبال مردم یمن از کاالهای موجود در این کشــتی،
همچنین باعث برد رســانهای ایران در جدال تبلیغاتی با
آلسعود میشــد ،چرا که تصویر نهفته در این موفقیت،
انساندوستی ایران و تجاوزگری غیرانسانی عربستان را به
نمایش میگذاشت .با همه اینها در چنین شرایط حساسی،
سعودیها بازی رسانهای را به ایران باختند ،چرا که ماجرای
سفر ایران شاهد به خلیج عدن تبدیل به خبری پر تواتر در
رسانههای جهان شد و دست آخر همه دیدند که محموله
هاللاحمر ایران عاری از هر نوع تســلیحاتی به سازمان
ملل سپرده شد.
اگر ایران شاهد به مقصد میرسید ،آنگاه عربستان
که چه در بحران سوریه ،چه تحوالت عراق ،چه مذاکرات
هســتهای و چه اخیرا ً در کمپدیوید ،بارها در رقابت با
ایران برای جلبنظر مثبت غرب ،بازی را باخته بود ،اینبار
ی بینالمللی
نیز نمیتوانست کشورهای حاضر در آبها 
را راضی کند تا کشــتی نجات ایرانی را از راهی که پیش
گرفته منصرف سازند و در نتیجه دچار یک باخت حیثیتی
میشد که نشانهای از تضعیف جایگاه حاکمان سعودی در
منطقه بود .اما کیســت که بگوید ایران شاهد به مقصد و
مقصود ســفر مقدس خود نرسید؟ ایرانشاهد راه را برای
دیگر کشــتیهای نجات ایرانی بــه مقصد یمن باز کرده
اســت .همین حاال دومین کشتی با نام «آرزو» از بندر امام
خمینی(ره) عازم بابالمندب شــده است .این آرزو ما را
به یاد آرزوی رسیدن اویس قرنی به محمد(ص) میاندازد
که گویی خود رسیدن بود.

در سطحیترین
تحلیل باید گفت
عربستان در بحران
یمن میخواست پای
ایران را به میدان
نزاع کشیده و اثبات
کند کشورمان عامل
بیثباتی منطقه است؛
هرچند تجاوز نظامی
مستقیم ریاض به صنعا،
اثبات برخالف بودن
چنین گزارهایبود.
شاید تهدید به تجاوز
به کشتی نجات ایرانی
میتوانست آخرین
فرصت عربستان برای
تحریک ایران به یک
درگیری منطقهای
باشد؛ جنگی که البته
ایران بارها گفته ،هیچ
عالقهایبرای ورود به
آن ندارد.
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توگوی مهر و ماه با خانم دکتر «بیاتا فاراچیک»
گف 
رئیس مرکز تحقیقات حقوق بشر لهستان

ایران در امدادرسانی به یمن
پیشرو بوده است
عباس قیداری

کاروان کمکهای انســان دوســتانه هاللاحمر جمهوری
اســامی ایران به مردم مظلوم و جنگزده یمن بیش از آنکه
مردم خودمان تصور کنند به چشــم مردم جهان آمده است.
این موضوع وقتــی نمود پیدا میکند که با یک فعال حقوق
بشری سرشناس در اتحادیه اروپا همصحبت شوید و ببینید که
چگونه چنین شخصیتی با وجود دیدگاههای سیاسی متفاوتش
و به رغم تبلیغات منفی ضدایرانی و البته سانســور رسانهای
غرب در غائله تجاوز ائتالف سعودی به یمن ،نقش بشردوستانه
پیشرو ایران به این کشور را میستاید.
خانــم دکتر «بیاتــا فاراچیک» رئیــس معتبرترین مرکز
تحقیقات حقوق بشــر لهستان (مؤسســه آلرهند) و یکی از
مشاوران دولت لهستان و پارلمان اروپا در این زمینه است که
به پنج زبان اروپایی تسلط کافی یا نسبی دارد.
این استاد برجســته حقوق با وجود داشتن مدارک دکترا
( )PHDاز عالیترین مراکز علمی رشته حقوق در انگلیس،
آلمان ،لهستان و سوئد تنها به تحقیقات آکادمیک در زمینه
حقوق بشــر محدود نشده و تجربه عملی  10ساله در عرصه
حقوق بینالملل عمومی ،حقوق بشر و همچنین روابط خارجی
اتحادیه اروپا داشته است از جمله شراکت در مسئولیتهای
اجتماعی در دولت لهســتان (وزارتخانههــای عدالت و امور
خارجه) و حضور در تیم مشاور نخستوزیر این کشور.
خانــم فاراچیک تأکیــد میکند که فعــاالن عرصههای
بشردوســتانه باید کار و زندگیشان را وقف این حوزه کنند.
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جالب اینجاست که او به ویژه با داشتن تحقیقات و انتشاراتی
در زمینه سازمانهای حقوق بشری غیر اتحادیه اروپایی ،جز
حوزه جغرافیایی تخصصیاش یعنی شرق اروپا ،توجه ویژهای
به سازمانهای حقوق بشری جهان اسالم دارد و به عنوان مثال
تالشهای هاللاحمر ایران در خاورمیانه را دنبال میکند.
توگویی با رئیس مرکز تحقیقات حقوق بشر لهستان
در گف 
نظر او را درباره بزرگترین بحران انسانی روز یعنی جنگ یمن
و نقش متفاوت ایران و رژیم عربستان در آن جویا شدیم.

تجاوز نظامی رژیم سعودی در یمن سبب کشته
شدن کودکان و زنان بسیاری شده است .در این مورد،
ســازمان دیدهبان حقوق بشــر و دیگر سازمانهای
بینالمللی چه کاری میتوانند انجام دهند؟
ســازمان دیدهبان حقوق بشر تنها وظیفه نظارت و ارزیابی
موارد نقض حقوق بشــر و ارائه به کمیسیون حقوق بشر ملل
متحد را برعهده دارد .ســازمانهای حقوق بشر بینالمللی از
پتانسیل باالیی برای بهبود شرایط انسانی برخوردار هستند .با
این وجود ،حقوق بشر همواره مبتنی بر اراده سیاسی رهبران
کشــورها بوده اســت .مادامی که حمایت یک یا چند کشور
قدرتمند و مرتبط با موضوع حقوق بشر وجود نداشته باشد،
ســازمانهای حقوق بشری کاری از دستشان ساخته نیست.
به خصوص در مواقع جنگ که کشور متخاصم حاضر نیست
اینگونه سازمانها را به صحنه نبرد راه دهد ،زیرا ممکن است
جنایات جنگی آن کشــور محرز شود .با این وجود باتوجه به
جنگ یمن ،دورنمایی از بهبود وضعیت انسانی در این کشور
به دلیل تحریم گســترده جغرافیایــی و عدم حمایت جامعه
بینالمللی وجود ندارد .آنچه مسلم است ،آسیبپذیری زنان و
کودکان و سالمندان در این جنگ است .تنها راهحل کوتاهمدت،

آتشبس دو طرفه میان نیروهای یمنی و عربستان است.
چرا دولت سعودی به عنوان یک جنایتکار جنگی
در جامعه بینالمللی معرفی نمیشود؟
پاسخ کوتاه است :مسائل سیاسی! واضح است که دولت عربستان
از مهمترین متحدان ایاالت متحده و غرب در خاورمیانه اســت.
این کشور همواره با تمام سیاستهای غرب در منطقه همراهی
کرده است .اکنون که در منطقه آتش جنگ با تروریسم شعلهور
است ،عربستان به عنوان یکی از ستونهای نظامی آمریکا عمل
میکند .عالوه بر این ،این کشور مهمترین صادرکننده نفت جهان
است و ساالنه صدها میلیارد دالر درآمد نفتی خود را صرف خرید
تســلیحات و دیگر اقالم وارداتی از کشورهای صنعتی میکند.
عربستان دارای قویترین البی عربی در کنگره آمریکا و پارلمان
بریتانیاست .اما نباید این نکته را فراموش کرد که شناسایی دولتی
به عنوان یک جنایتکار جنگی ،نیازمند تشکیل دادگاه بینالمللی
در الهه اســت .روند کار این دادگاه معموالً چند ســال به طول
میانجامد .پیش از آن ،سازمان دیدهبان حقوق بشر و دیگر نهادهای
بینالمللی باید مدارک الزم را برای ارائه به دادگاه جمعآوری کرده
باشند .همچنین یک دولت خارجی باید علیه کشور متهم اقامه
دعوا کند .پس از آن روند قضایی آغاز شده و با رای مجموع قضات
بینالمللی ،حکم صادر شود .این فرآیندی زمانبر و طوالنی است
که با توجه به مناسبات سیاسی عربستان با دیگر کشورها ،چنین
اتفاقی بعید و حتی شاید محال به نظر میرسد.
میدانیم که سعودیها فقط در حق مردم دیگر
کشورها ظلم نکردهاند بلکه وضعیت کنونی حقوق بشر
در عربستان نیز فاجعهبار است .این شرایط را تشریح
میکنید؟
عربستان ســعودی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل
متحد ،به لحاظ قانونی پذیرفته است که به تعهدات بینالمللی
خود عمل کند .این کشــور مانند بسیاری دیگر از کشورهای
مذهبــی یا دیکتاتوری جهــان دیدگاههای خاص خود را در
مورد حقوق بشــر دارد .حکومت این کشور همواره وضعیت
حقوق داخلی و حقوق بشــر شهروندانش را به حکم علمای
مذهبی ســلفی واگذار کرده است .از این رو عربستان تنها از
جنبه حقوقی متعهد شده است و در عمل بهگونه دیگری عمل
میکند .طی سالهای اخیر به دلیل فشارهای سیاسی داخلی
و دادن امتیاز به افراطیون مذهبی ،وضعیت حقوق بشــر در
این کشور بغرنجتر هم شده است.

حتما در جریان هستید که ایران با ارسال چندین
کاروان و محموله هوایی و دریایی برای امدادرسانی و
کمکهای بشردوســتانه به مردم یمن تالش کرد .آیا
به نظر شــما این تالشها که البته با کارشــکنیهای
عربستانیها مواجه شد توانست مفید واقع شود؟
البته! مسلم است کمکهای بشردوستانه به هر میزانی در
شــرایط جنگی مفید است .ایران طی دو ماه گذشته درصدد
اعزام کمک دارویی و غذایی به مردم یمن بوده است .همواره
در شرایط جنگی ،کودکان ،زنان ،سالمندان ،زخمیها و دیگر
قشــرهای آسیبپذیر با بحران آب ،غذا ،دارو و سرپناه مواجه
میشوند .دریافت این کمکها در زمان و مقدار مناسب میتواند
به طور چشمگیری از میزان تلفات انسانی و کاهش شاخصهای
انسانی در آن کشور جنگزده بکاهد .از این رو ،ایران یکی از
کشورهای پیشرو در امدادرسانی به مردم یمن در طول جنگ
است و کمک های این کشور میتواند به میزان قابل توجهی
از خسارات انسانی بکاهد.
امروزه بحرانهای حقوق بشری دیگر خاص آسیا
یا آفریقا نیست .میدانیم که هم اکنون در همسایگی
شما در شرق اروپا هم بحرانهای انسانی بزرگی در حال
به وقوع است .سازمان شما چه نقشی در مواجهه با این
بحرانها دارد؟
من رئیس مرکز مطالعات حقوق بشر لهستان هستم .سازمان
ما به مطالعه و تحقیق هدفمند و عمیق حقوق بشر در لهستان
در ابتدا و ســپس در دیگر نقاط به خصوص اروپای شــرقی
میپــردازد .اگرچه ما به رصــد دیگر نقاط نیز میپردازیم اما
تمرکز اصلیمان بر اروپای شرقی است .شما میدانید که پیش
و پس از فروپاشی شوروی ،وضعیت حقوق بشر در لهستان و
دیگر کشــورهای اروپای شرقی با مشکالتی مواجه بود .وقوع
جنگهای جداییطلبانه و تصفیههای نژادی در بالکان صفحه
تاریکی در تاریخ ما گشود .اکنون نیز در جریان جنگ اوکراین
که در همسایگی ماست ،برخی طیفها با گرایشات فاشیستی
برخی جنایات را علیه روســگراها انجــام دادهاند .همینطور
روسگراها علیه غربگراها .این تحوالت میتواند بر کشور ما و
دیگر کشورهای منطقه اثرگذار باشد .از این رو با دقت تحوالت
انســانی این کشور را پیگیری میکنیم .ما تالش میکنیم در
ابتدا وضعیت حقوق بشر را در کشور خود مثبت و پایدار کنیم
تا بتوانیم در نهایت الگویی برای دیگر کشورهای جهان باشیم.

پاسخ اینکه چرا دولت
سعودی به عنوان یک
جنایتکار جنگی در جامعه
بینالمللی معرفی نمیشود
کوتاه است :مسائل سیاسی!
واضح است که دولت
عربستان از مهمترین
متحدان ایاالت متحده و
غرب در خاورمیانه است.
همچنین عربستان دارای
قویترین البی عربی در
کنگره آمریکا و پارلمان
بریتانیاست .این کشور
همواره با تمام سیاستهای
غرب در منطقه همراهی
کرده است .عالوه بر این
مهمترینصادرکننده
نفت جهان است و ساالنه
صدها میلیارد دالر درآمد
نفتی خود را صرف خرید
تسلیحات و دیگر اقالم
وارداتی از کشورهای
صنعتی میکند
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حلول هالل سرخ ایرانی
با هالل نوی اسالمی

امسال با نمایان شــدن هالل نوی رمضانالمبارک 1436
قمری،حقیقتا هالل ســرخ امدادرسان اهمیتی دو چندان در
میان مســلمانان یافته اســت چرا که به راستی و شاید برای
نخستین بار در تاریخ شاهدیم که عمده مصیبتهای بشری
در جهان اسالم متمرکز شدهاند .قصه کشتیها و هواپیماهای
کشورمان که برای کمک رساندن به مردم ستمدیده یمن راهی
جنوب جزیرةالعرب شدند در ماههای اخیر جهانی شد اما این
تنها گوشــهای از نقش بزرگی است که هاللاحمر جمهوری
اســامی ایران و دیگر نهادهای بشردوستانه و انقالبی ما در
دوران پر آشوب فعلی بازی میکنند ،دورانی که در آن شاهد
هســتیم عمده  6میلیون نفری که در  22کشور جهان آواره
شدهاند مسلمان هستند و در شبانه روز بیش از هر قوم و مذهب
دیگری اینان هســتند که تحت ستم و اسارت و قتل و غارت
قرار میگیرند؛ خواه این توطئهای سازمان یافته در اتاق پشتی
صهیونیســم جهانی باشد یا نشانهای از شتاب گرفتن تحوالت
پیش از ظهور .در  12ماهی که از ماه رمضان سال گذشته سپری
شده ،بیش از هر زمان دیگری مسلمانان در گوشه و کنار جهان
دچار تسویه حسابهای کور فرقهای ،حمالت مستقیم یا نیابتی
امپریالیسم ،نسلکشیها و تبعاتی نظیر فروپاشی جوامع محلی
و آوارگی و عسرت شدهاند.
در این فاصلــه فجایعی همانند هجوم وحشــیانه داعش
به شــمال و غــرب و مرکز عراق ،شــدت یافتن جنایتها و
سربریدنها و ســوزاندنهای آنها و دیگر تکفیریهای مورد
حمایــت غرب و متحدان منطقــهایاش در بیش از نیمی از
خاک سوریه و همچنین لبنان ،لیبی ،نیجریه ،نیجر ،کامرون،
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مصر ،سومالی ،یمن ،افغانستان و پاکستان ،افزایش حمالت
قومی و فرقهای در جوامع مسلمان آسیای میانه و شرق دور،
جنگ و خونریزی دیکتاتورهای دستنشانده عربی در یمن در
اتحادی بیسابقه با اسرائیل ،سرکوب و ترور شدیدتر مسلمانان
اعم از شیعه و ســنی توسط دولتهای ظاهرا اسالمی نظیر
عربستان ،بحرین ،مالزی ،آذربایجان و مصر و افزایش فشارها
و قتل مسلمانان اروپا و آمریکا ،بیثباتی تنها کشور مسلمان
اروپا یعنی بوســنی ،ادامه حمالت خونین رژیم صهیونیستی
به غــزه و قدس و کرانه باختری که به موج ســوم انتفاضه
منجر شــد و ادامه نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار و
هم کیشانشان در آفریقای مرکزی ،همه و همه باعث شدند در
مــدت کوتاهی بخش بزرگی از جهان و به ویژه مهد تمدن که
منطبق با جغرافیای امروز جهان اسالم است دچار آشوب و ویرانی
و جنگ و بحرانهای انســانی شوند .این در حالیست که گویی
طبیعت هم در همین مدت آزمایشهای سختتری را متوجه
پیروان آیین محمد(ص) به ویژه در کشــمیر ،آسیای مرکزی و
خاورمیانه و شــاخ آفریقا کــرده که از طرف دیگر با اهانتهای
سازمان یافته غرب به پیامبر عظیمالشأنشان در پوشش آزادی
بیان و یا سوءاستفاده مزدوران غافل صهیونیستی و سعودی از
نام خدا و آخرین رسولش دلآزرده شدهاند.
در چنین شرایطی لزوم اتحاد مسلمانان در قالب حرکتهای
انساندوستانه و حقوق بشری برای امدادرسانی به این جغرافیای
بحرانزده بیش از پیش احســاس میشود آن هم در حالی که
ثروتمندترین و متعهدترین کشورهای اسالمی که به طور طبیعی
بیشترین مســئولیت را در چنین مقطعی بر عهده داشتند یا
خود دچار بحران شدهاند یا عاملی برای بحران که در این مورد
میتوان به لیبی و ســوریه در مورد اول و عربستان و ترکیه در
مورد دوم اشاره کرد.
از اینجاست که اهمیت نهادهایی چون هاللاحمر ایران در
سراسر پهنه جهان اسالم آشکار میشود چرا که بنا به شواهد
موجود و طبق اشارات بزرگانی چون سیدحسن نصراهلل در لبنان،
آیتاهلل العظمی سیستانی در عراق یا بشیر القادری نورانی دبیر
جمعیت علمای اسالمی پاکســتان ،بازوی یاریرسان انقالب
اســامی ایران یگانه پناه بســیاری از مظلومان ،درماندگان و
آوارگان امت محمد(ص) باقی مانده است که عالوه بر آن بسیاری
دیگر از اعضای بنیآدم را از آمریکای التین تا فراموششدهترین
نقاط آفریقا و از کردســتان و ارمنستان تا عمق اقیانوس آرام
حمایت و مدد میرساند.
همین قدر میدانیم که این رمضان در سال عسرت مسلمانان،
میهمانان بسیار بیشتری نسبت به تمام سالهای دیگر در یمن،
فلسطین ،عراق ،سوریه ،لبنان ،افغانستان ،کشمیر ،تاجیکستان،
تانزانیا ،سودان ،زیمبابوه ،ســومالی ،مالی ،نیجر و...پای سفره
هاللاحمر به ضیافت خدا میروند .گویی هالل سرخ ایرانی با
هالل نوی اسالمی همزمان حلول کرده است.
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درباره آداب و سنن و خوارکیهای ماه رمضان در استانهای کشور

سفرهها پهن و
ماه میهمانی خدا آغاز شد

نسرین نیکنام

در ایران رفتن به میهمانی خدا آداب و رسوم خاصی دارد
و مردم هر اســتان بنا به سنتها و فرهنگ خود مراسم یا
مراسمهای ویژهای برای ماه رمضان برگزار میکنند .در این
گزارش میتوانید با آداب و رسوم بعضی از استانها در ماه
رمضان آشنا شوید.
استان مازندران
یکی از کارهایی که با آغاز ماه رمضان در همه اســتانها
انجام میشــود غبار روبی از مســاجد و تکایا است .مردم
مازندران نیز چند روز پیش از آغاز ماه رمضان وسایل الزم
این کار را برمیدارند و سراغ مساجد محلههای خود میروند
و یک روز پیش از آغاز ماه رمضان نیز با حضور در پشــت
بام و رویت ماه ،آغاز این ماه مبارک را به همدیگر شادباش
میگویند .همچنین پیش از آغاز ماه مبارک مردم به دنبال
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رفع کدورت و ایجاد صلح و آشتی میان کسانی هستند که
به دالیل مختلف از هم دلگیر بود و با آشــتی دادن آنها به
استقبال ماه میهمانی خدا میروند.
با آغاز ماه نیز در هنگام سحر همسایهها همدیگر را بیدار
میکنند و اعتقاد خاصی هم به دادن افطاری و اطعام دارند.
در شــبهای احیا نیز مازنــی ها با پختن نانهای محلی،
نان روغنی ،کاک و حلوا نذری میدهند و تا صبح عزاداری
میکنند .یکی دیگر از رسمهای رایج در استان مازندران در
ماه رمضان تهیه آرد برنج برای پخت نانهای محلی اســت
که بسیاری از خانوادهها این آراد را با آسیابهای دستی در
خانه تهیه میکنند.
استان گیالن
«پیشاشو» نامی اســت که گیالنیها برای پیشواز رفتن
ماه رمضان انتخاب کردهاند زیرا در برخی از شــهرهای این
اســتان مانند رشت ،رودســر ،بندرانزلی و سایر مناطق به
پیشــواز رفتن ماه رمضان را مستحب میدانند و بر انجام
این امر مصر هستند.

با شــنیدن بانگ «سحر شــده خواب نمانید» میتوان
تشــخیص داد که اینجا گیالن اســت .به وقت سحر هنوز
هم این بانگ از گلدستهمساجد و بام برخی خانهها ،شنیده
میشود تا کسی خواب نماند .در برخی نقاط گیالن هم مردم
در سالیان گذشته هنگام سحر گوش به بانگ خروس سفید
میدادند و با نخستین آواز خروس از جا برمیخاستند و با آواز
دوم خروس غذایشان را روی آتش میگذاشتند و با آواز سوم
غذا میخوردند .در گذشتههای دور آواز خروس سفید را در
گیالن خوش یمن میدانستند و در مرغدانی اغلب خانههای
روستایی حداقل یک خروس سفید پیدا میشد .غذاهایی که
معموالً در هنگام سحر گیالنیها میخورند بیشتر کته و انواع
خورشتهای محلی مثل باقاالقاتوق،ترشتره و فسنجان
است اما برای افطار مردم نخست با نمک یا چای یا آب داغ
روزه خود را باز میکنند و غذاهای مرســوم افطار آنها نان،
پنیر و سبزی خوردن ،لوبیا پخته،کباب ،آش کشک ،شامی،
فرنی و حلوا است.
استان بوشهر
دم دم سحری ،آبی بنوش ،گلی گشو و عید تلخک از جمله
آیینهای مهم استان بوشهر در ماه مبارک رمضان است که برخی
از آنها کمرنگ و برخی دیگر هنوز در بین مردم جایگاه مهمی
دارند .درقدیم امکانات پیشرفتهای مثل ساعت زنگدار ،رادیو و
تلویزیون ،تلفن همراه ،رایانه وغیره نبوده که در سحرهای ماه
مبارک رمضان ،مردم با صدای آن بیدار شوند به همین دلیل از
همان ایام آیینی به نام دم دم سحری بوده که مردم با صدای
آن در وقت ســحر بیدار میشدند .آیین «آبی بنوش» یکی از
سنت های رایج در شهرهای شمالی و حتی جنوبی استان بوشهر
است که در آن  10دقیقه پیش از اذان صبح با پخش نوای «آبی
بنوش لعنت حق بر یزید کن جان فدای تربت پاک شهید کن»
از بلندگوی مساجد محلهها ،مردم را برای نوشیدن آب پیش از
اذان صبح از خواب بیدار می کنند .مراسم گلی گشو که به معنی
گشوده شدن گره و مجازا برطرف شدن مانع و آسان شدن کار
است ،هرچند دیگر در مرکز استان به فراموشی سپرده شده اما
رگههایی از آن را میتوان در برخی شهرستانهای استان بویژه
در روســتاها دید .مردم بوشهر در هنگام افطار خورشت قلیه
میگو میخورند .برای درســت کردن آن نخست پیاز را تفت
داده و به آن سیر ،فلفل ،ادویه و دارچین اضافه کنید و پس از
آن سبزی گشنیز و میگو را اضافه کرده و کمی تفت دهید .رب
گوجه فرنگی ،سیبزمینی خرد شده و مقداری آب را به دیگر
مواد بیفزایید و  20تا  30دقیقه صبر کنید تا مواد با هم بپزد.
تمر هندی را در آب گرم حل کرده و از صافی عبور داده و به
خورشت بیفزایید و صبر کنید تا خورشت جا بیفتد.
استان خوزستان
«گرگیعان» یکی از رسوم مهم استان خوزستان با آغاز ماه
مبارک رمضان است .رسوم ماه مبارک در گوشه و کنار کشور
متفاوت بوده و از تنوع باالیی برخوردار است ولی در این میان
آیینهای مردم عرب استان خوزستان با سایر نقاط کشور
تفاوت فراوانی دارد .برگزاری مراســم  30روزه روضهخوانی
در خانهها و اغلب حســینیهها بیشتر در میان مردم عرب
خوزستان رایج اســت که در این روضه خوانیها ،پذیرایی
غالب قهوه مخصوص اعراب با آن مراسم خاص خود است.

در واقع اعراب برای خوردن قهوه مراســم و قوانین خاصی
دارند و با اعتقاد و باورهایی که دارند آن را انجام میدهند.
برای تهیه آن ابتدا قهوه را با وســیلهای دو شاخه به نام
مهماس که شــبیه مقاش اســت در ظرفی ریخته و تفت
میدهند و آنگاه آن را در هاون آسیاب کرده و برای مراسم
آماده میکننــد ،پس از آن در ظرفی بــزرگ به نام «گم
گم» که چیزی شــبیه گالب پاشهای قدیمی و از جنس
ورشو (مفرغ) است ،آب ریخته و پس از جوش آمدن ،قهوه
آسیاب شــده را اضافه کرده و از هل هم برای خوش طعم
شــدن آن استفاده میکنند .شیرینی ،خرما و فرنی در این
خطه معموال در هر سفره افطاری باید باشد و کمتر خانواده
ای یافت میشود که افطار خود را با خرما یا فرنی نگشاید.
«مفتح» یکی از غذاهای پرچرب مردم عرب خوزستان است
که پخت و پز آن در ماه رمضان بیشتر میشود .این غذا در
واقع راسته گوسفند است به این شکل که مفتح با تکه های
بزرگ گوســفند و ادویهجات خاصی پخته میشود و اغلب
بر ســفره های شیوخ عرب زبان خوزستانی به ویژه مناطق
جنوبی استان دیده میشود.
استان کرمان
كرمانيها از گذشــته در اين ماه آداب و رســوم خاصي
داشــتهاند كه امروز برخي از آنها به فراموشي سپرده شده
و برخي ديگر همچنان پابرجاســت .كمتر از  10روز مانده
به آغاز ماه مبارك رمضان مردم استان كرمان خود را براي
انجام فرايض ويژهي اين ماه آماده ميكنند.
مراســمي هم با عنوان كليدزني در شبهاي ماه مبارك
برگزار ميشــود كــه در آن زني داخل يك ســيني آينه،
سرمهدان يك جلد قرآن مجيد قرار داده به منازل اهل محل
ميروند و در حاليكه صورت خود را با چادر پوشانده با كليد
به سيني ميزند .صاحبخانه پس از گشودن در ،آينه داخل
سيني را برميدارد و چهره خود را نگاه ميكنند پس مقداري
شيريني ،قند يا پول داخل سيني قرار ميدهد.
كليــدزن اين عمل را با نيت از پيش تعيين شــده انجام
ميدهد و صاحبخانه به او ميگويد هر مراد و نيتي داشــته
باشــي خداوند آن را برآورده ســازد و در پايان خوراكيها
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با پول جمعآوري شــده را به مســتمندان ميدهند .مردم
كرمان براي ســحر آبگوشت ،عدس پلو يا برنج و خورشت
ميپزند .آبگوشت از عمدهترين غذاها براي افطار بوده و اگر
كســي نيز نذر داشته باشد مقداري آبگوشت درست كرده
و به مسجد ميبرد.
استان ایالم
پخت غذاهاي محلي و افطاري دادن به دوستان و آشنايان
يكي از آداب و رسوم ایالمیها در اين ماه است كه باپخت
غذاهاي خوشمزهای مانند حليم ،شله ،آش ،بژي برساق ،كله
كنجي ،شــله زرد ،آش گندم و شيرهخرما و روغن محلي
بيادماندنيتر ميشود.
همچنین در اين ماهمبارك آن چنان بساط حليم فروشي
در ايالم رونق ميگيرد كه بيشــتر اغذيه فروشيهاي شهر
هنگامافطاري پاتيلهاي بزرگ حليم را در مقابل مغازه جا
انداخته و حليم اين غذاي خوشطعم و عطر رابه روزه داران
ميفروشند.ايالميها كه در پختن حليم بسيار تبحر و مهارت
دارند ،در ماه مبارك رمضان سفرههاي افطاريخود را با اين
غذاي خوشمزه در كنار ديگر غذاهاي ساده رنگين ميكنند.
مردم ايالم بر پايه باوري قديمي و ريشــهدار به حليم يا
همان هريســه از منظر تبرك نگاه میکنند ومعتقدند كه
خوردن حليم در افطاري هم باعث ثواب و پاداش بيشــتر
روزه دار نزد خداي متعال ميشود و هم اين كه در تقويت
بنيه و جلوگيري از كاهش قواي روحي و جســمي تا پايان
ماه مباركرمضان بسيار مفيد و مؤثر است.
ايالميهــا به ويژه مردم روزهدار با توجه به اين ويژگيها
در ماه مبارك رمضــان بيش از هر غذاييحليم را ترجيح
ميدهند و به همين سبب بازار حليم فروشان ايالم در اين
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ماه بيشتر از هر جاي ايران پررونق و ميشود گفت سكه است.
استان خراسان رضوی
مردم استان خراسان رضوی مانند سایر مردم کشور و در
تبعیت از سنت نبوی با روزه داری سه روز آخر ماه شعبان
به استقبال ماه مبارک رمضان میروند .مشهديها معتقدند
قرآنيرا كهدر ماه رمضان آغاز ميكنند بايد حتما تا آخر ماه
تمامكنند وگرنهقرض دار ميشوند و هر كس در جزء آخر
قرآن نوبتش به سوره توحيد رسيد ،به ساير شركت كنندگان
در دوره قرآن شيريني ميدهد.
پهن کردن سفره های افطار برای مردم محل و نیازمندان از
دیگر آداب و رسوم مردم استان خراسان رضوی و مشهد در
ماه رمضان است .آنان در این سفرههای افطار از خوردنیهایی
مانند حلوا ،ماغوت ،شله زرد ،پنیر و سبزی ،شیربرنج ،خرما
و زولبیــا و بامیه و غذاهایی مانند آش ،خورشــت قیمه و
مرغ جهت اطعام روزه داران بهره میگیرند .بازار طبخ شله
مشهدی ،شله زرد ،آش رشته ،سوپ و پخش آن بین اهالی
محل و نیازمندان در ماه مبارک رمضان در استان خراسان
رضوی داغ است.
اکثر مردم استان خراسان رضوی و از جمله مشهد عالقه
خاصی به صرف حلیم و شله مشهدی هنگام افطار دارند .در
این ماه جلوی اکثر مغازههای کباب و حلیمفروش از جمله
در ســاعتهای منتهی به افطار در مشهد صفهای توزیع
شلهمشهدی و حلیم به چشم میخورد .آش قرهميغ را در
روستاي دورنگر درهگز خراسان ميپزند .قرهميغ نوعي زرشك
كوهي اســت كه در كوهستانهاي اطراف روستاي دورنگر
درهگز ميرويد .با اين زرشــك آشي ميپزند كه به آن آش
قرهميغ گويند .براي پختن آش قرهميغ ابتدا مقداري برنج

را ميجوشانند بعد نخود و لوبيا و عدس را ميپزند .قرهميغ
را هم ميجوشــانند و از صافي ميگذرانند و هســتهاش را
ميگيرنــد .آنگاه آب قرهميــغ را به برنج و حبوبات اضافه
ميكنند و ميگذارند خوب بپزد و جا بيفتد .آخر سرهم سر
پياز داغ به آن ميزنند و در كاسه ميكشند و سر سفرهي
افطار ميگذارند.
استان کرمانشاه
مردم كرمانشاه هم مثل تمام مردم کشور ،از قدیم عادت
داشتند که سر رســیدن رمضان را از ارتفاعات نگاه کنند.
آنها به بلندترین نقطه شــهر میرفتند و ســعی میکردند
اولین نفری باشند که هالل ماه پربرکت رمضان را به چشم
میبینند.
در ماه رمضان بازار غذاهای سنتی و محلی کرمانشاه به راه
است .سر سفره کرمانشاهیها که بنشینید ،میتوانید طعم
لذیذ حلیم کرمانشاهی ،آش عباسعلی ،آش ترخینه ،خورشت
خالل ،سیب پلو ،خوراک چنگال ،شیر برنج ،كوفته ،شله زرد
و كله گنجشكی را بچشید که همه با روغن اعالی حیوانی
درست شده اند .شیرینیهای محلی کرمانشاهی مثل کاک
و نان برنجی هم پای ثابت ســفره های رمضانی مردم این
منطقه اســت که در کنار نان روغنی ،زولبیا و بامیه ،شیره
انگور ،حلوا و خرما قرار میگیرد.
آش عباســعلی تاریخچهای  200ساله دارد در آن زمان
آشپز متدین و ماهری به نام عباس علی نذر میکند که هر
شــب در مسجد به مردم آشی ویژه بدهد تا آنها روزه خود
را با آن آش افطار کنند .در این این آش از گوشــت ،نخود،
لوبیا ،عدس ،پوره گندم ،سبزیجات معطر ،روغن کرمانشاهی
و ادویه جات اســتفاده شده بود که مزهای منحصر به فرد
به آن داده بود.
ســالها بعد ،ایــن آش پرمالت به نام آشــپز آن یعنی
عباسعلی در کرمانشاه معروف میشود و به یکی از غذاهای
مورد عالقه مردم تبدیل میشود .خوراک چنگال هم یکی
دیگر از خوردنیهای پرطرفدار کرمانشاهی است که نوعی
شــیرینی محسوب میشود .این خوراک مخلوطی است از
نان و روغن کرمانشاهی و شکر که به عقیده کرمانشاهیها،
روزهدار را تا افطار نگه میدارد.

در آباده مردم در اين روز به باغهاى اطراف شــهر ميروند .در شــيراز نيز اين روز را به
شادى ميگذرانند و انواع خوراكيها را ميخورند.در گذشته براى ديدن ماه مراسم خاصى
داشتند .از جمله بر پشت بامها و نقاط بلند ميرفتند و پس از رؤيت ماه ،از گلدسته مساجد
آغاز ماه را اعالم ميكردند.
در بعضى جاها نيز با شــليك توپ رؤيت هالل را اعالم ميداشــتند.با آغاز ماه رمضان
مجالس ختم قرآن در سراسر استان برگزار ميشود .مجالس مردانه و زنانه جداگانه برگزار
ميشــود.معموالً پس از اداى نماز مغرب و عشا مردم افطار ميكنند .از خوراكيهاى افطار
در اين استان ميتوان از رنگينك ،آش ماست ،پلو ترش ،كته ،حلواى نشاسته ،حلواى نبات،
حلواى سمن ،بلگ انجير ،اسپن ،اوكشك  ...نام برد .غذاى ويژه سحر در شيراز قنبر پلو است.
افطارى دادن يكى از رسوم پسنديدهاى است كه در اين استان رايج است .بعضى از خانوادهها
براى افطارى روزهداران را دعوت ميكنند و يا اينكه در داخل مساجد پس از نماز مغرب و
عشا با خرما و يا شيرينى از مردم پذيرايى ميكنند.در ايام ضربت خوردن حضرت على در
مساجد استان مراسم نوحه خوانى و عزادارى برپاست.
در شــبهاى قدر كه به «شو الغوث» مشهورى است مردم در مساجد جمع شده و پس
از خواندن سورههايى از قرآن ،دعاى جوشن كبير و در بعضى جاها دعاى ابوحمزه ثمالى را
ميخوانند و پس از بر سر گذاشتن قرآن و خواندن نمازهاى قضا و مستحبى به منازل خود
باز ميگردند .در اين شبها در كمتر مسجدى ميتوان جايى را براى نشستن پيدا كرد.در
برخى جاها پس از مراســم احيا ،به حاضران ســحرى ميدهند و پس از خوردن سحرى و
اقامه نماز صبح به منزل برميگردند.
روز جمعه آخر ماه رمضان را شيرازيها «جمعه الوداعى» مينامند .در اين روز تعدادى از
مردم ،در مسجد جامع جمع ميشوند و پس از نماز ظهر و عصر و اتمام وعظ و سخنرانى،
تهاى را از خداوند طلب
عده زيادى از زنان اطراف منبر جمع ميشــوند و هر كسى خواس 
ميكند و پس از آن به مسجد فتح ميروند و در آنجا شمعى را روشن ميكنند.عده ای از
زنان هم در صحن مسجد مشغول پختن حلوا ميشوند و هر حاجتمندى برگى از درخت
نارنج وسط حياط ميچيند و به حوض آب مياندازند و سپس دو ركعت نماز تهيت مسجد
ميخوانند و به منازل برميگردند.

استان فارس
چند روز قبل از فرا رسيدن ماه رمضان مردم استان فارس
خــود را براى ميهمانى خداوند آمــاده ميكنند .در اغلب
روستاها و شهرستانها ،ديوارهاى خانهها را سفيد ميكنند.
در واقــع با عمل خانه تكانى ظاهر محيط خود را نيز براى
ماه رمضان آماده ميكنند.همچنين يكى دو ماه قبل از ماه
رمضــان مايحتاج ماه رمضان را از قبيل خواربار ،ادويهجات
و عرقيات تهيه ميكنند .در اين ماه عرق گاو زبان بيشــتر
مصرف ميشــود .در اين ماه روحانيون به اين استان اعزام
ميشوند و در روستاها و شهرهاى اين استان به تبليغ دين
اســام ميپردازند و ضمن برشمردن فوايد روزه و عبادت،
احكام نماز و روزه و خمس را نيز براى مردم بازگو ميكنند.
روز آخــر شــعبان را در اكثر نقاط ايران كلــوخ اندازان
گويند .در اين روز مردم دور هم جمع ميشوند و به شادى
ميپردازند.
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پیامبران خفته در ایران

دانیال نبی پیامبر آب و باران
مرجان حاجی رحیمی

از  124هزار پیامبری که در طول تاریخ برای هدایت بشر
آمدهاند ،چندین و چند پیامبر در ایران مدفون هستند ،هرچند
که تعداد دقیق آنها و همینطور صحت وجودیشان معلوم
نیست اما یکی از شناختهشدهترین پیامبرانی که در ایران دفن
اســت و همچنین زیارتگاه مردم نیز هست ،دانیال نبی (ع)
اســت که آرامگاهش در شهر شوش خوزستان قرار دارد و
حتی عدهای شهر شوش را به نام شوش دانیال میشناسند.
همچنین در همه نسخههای کتاب «قصص االنبیا» از دانیال به
عنوان یکی از پیامبران یاد شده است .هرچه هست اهمیت
روحانی دانیال نبی(ع) و آرامگاهش آنقدر زیاد است که جزء
لیست  56اثر اولیه ثبت در فهرست آثار ملی قرار گرفت که
توسط آندره گدار ،معمار و باستانشناس فرانسوی تهیه شد.
این آرامگاه در  24شــهریور  1310با شماره  51در فهرست
آثار ملی ایران به ثبت رسید.
چطور به زیارت برویم؟
بــرای دیدن آرامــگاه دانیــال نبی بایــد وارد خیابان
امامخمینی شــهر شوش در اســتان خوزستان شوید ،هر
دو طرف خیابان مغازههایی هست که فروشنده همهچیز
هستند ،غرب خیابان ورودی آرامگاه دانیال نبی(ع) است
با کاشیکاریهای ایرانی -اسالمی که بر سر در آن نوشته
شده آســتانه متبرکه حضرت دانیال نبی(ع) .با از گذر از
داالن وارد صحن یا حیــاط اصلی آرامگاه دانیال نبی(ع)
میشوید که اطراف آن اتاقکهایی برای استراحت زائران
در نظر گرفته شده و حوضی در مرکز آن قرار دارد .خانمها
همچون دیگر بقاع متبرکه باید چادر سر کنند و برای آنهایی
که چادر ندارند جلوی در چادر وجود دارد .هنگام ورود به
صحن نخستین چیزی که جلب توجه میکند ،گنبد پلکانی
سفیدی است که در اصطالح معماری سنتی اقلیم جنوب
کشــور به آن «اورچین» میگویند و تنها اثر بقعه است که
از زمان سلجوقیان باقی مانده؛ گنبدی  25طبقه 20 ،متری
و دو پوسته که حتی موزه آبادان نیز از آن الگوبرداری شده
اســت ،زیر پوسته داخلی گنبد آینهکاری و پوسته بیرونی
از قســمت داخل صاف و مخروطی است که برای بست
آن از چوب درخت کنار (صدر یا ختمی) اســتفاده شده
است .این گنبد شباهت زیادی به زیگورات چغازنبیل دارد.
از ســوی دیگر نمیتوان آن را بیشباهت به ساقه درخت
خرما ندانست چراکه ساقه درخت خرما پلهپلهای است و
در جنوب فراوان یافت میشود .داخل صحن دانیال نبی
میتوانید قلعه و تپه باستانی شوش را ببینید.
در طرفین در ورودی دو مناره  10متری قرار دارد که روی
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یکی از منارهها تاریخ  1330قمری حک شده و استادکاری
«حاج مالحسین معمار باشی» .وارد که شوید همچون دیگر
بقاع متبرکه ضریحی وجود دارد و سقفی آیینهکاری شده
و زائرانی که در حال راز و نیاز و عبادت هستند .در سال
 1249خورشیدی سیلی عظیم بنای قدیمی آرامگاه دانیال
نبی(ع) را که در کنار رودخانه خروشــان شاوور بنا شده
بود از بین میبرد و از آن ســاختمان دوره ســلجوقی تنها
گنبد باقی میماند .در همان سال آرامگاه به دستور روحانی
شیعه «شــیخ جعفر شوشتری» و به دست حاج مالحسن
معمار ساخته و بخش مردان و زنان نیز از هم جدا میشود.
همچون ســایر بقاع متبرکه آرامــگاه دانیال نبی(ع) نیز
پایینتر از ضریح و در اتاقکی زیرزمینی است .برای ورود
به آرامگاه اصلی حضرت باید به ســمت کفشکن سمت
چپ آرامگاه حرکت کنید .از آنجا وارد پلکانی زیرزمینی
میشوید و بعد وارد حیاطی مسقف ،حیاطی که در جنوب
آرامگاه دانیال نبی(ع) قرار دارد و از آنجا نیز وارد دهلیزی
دیگر .بعد از چند پله به اتاقکی کوچک با ســقف ضربی
داخل میشــوید که وسط اتاقک سنگ قبری وجود دارد
که با پارچهای ســبز رنگ پوشانده شده است .البته این را
هم باید در نظر بگیرید که نزدیک شدن به آرامگاه اصلی
آن حضرت به همین راحتیها هم ممکن نیست.
دانیال نبی(ع) که بود؟
دانیال در زبان عبری «خدا حاکم من است»معنی میدهد.
حضرت دانيال(ع) در بيتالمقدس متولد شــد و در سال
 655پیش از میالد  ۱۲ساله بود که سپاه بختالنصر ،پادشاه
بابل به سرزمين بيتالمقدس حمله و آن را فتح کرد و دانیال
جوان را به اســارت گرفت .او در بابل به یادگیری علوم
کلدانیان و زبان مقدس پرداخت و مانند دیگر پیامبران دیگر
تعبیر خواب میدانست .میگویند روزی را که میخواستند
او را جلوی شــیر بیندازند تا کشته شود پیشبینی کرده و
گفته بوده که چنین اتفاقی نمیافتد و گفته که کوروشنامی
خواهد آمد و مرا نجات خواهد داد.
زمان گذشــت تا اينکه کوروش ،پادشــاه ايران به بابل
حمله کرد و توانست بابل را فتح و يهوديان را از اسارت
حکومت بابل آزاد کنــد و دانيال(ع) را به همراه خود به
ايران آورد و در دربار پادشــاهي ايران در شهر شوش نيز
مورد تکريم قــرار دهد .در اين مدت حضرت دانيال(ع)
ميتوانست به طور مستقيم و بدون اجازه و وقت قبلي با
پادشاه ديدار کند و ميتوان گفت که به عنوان دومين فرد
مملکتي محسوب ميشد.
بعــد از مرگ کوروش يک دوره کوتاه در زمان بردياي
دروغين به وجود ميآيد که در تاريخ چيزي از دانيال(ع)
نيامده اســت اما بعــد از روي کار آمدن داريوش دوباره
حضرت دانيال(ع) باز به همان مقام و مرتبه رفيع دســت

پيدا ميکند تا اينکه احتماالً در ســن  ۸۳يا  ۸۵سالگي دار
فاني را وداع ميگوید و به رســم بزرگان آن زمان جسد
آن حضرت را به صورت موميايي شــده در همين منطقه
که هم اکنون آستان آن بزرگوار است نگهداري ميکنند و
باالي سر آن جعبهاي قرار داشته که هر کس احتياج به پول
پيــدا ميکرد از آن جعبه به قرض ميبرده و بعد از اينکه
مشکالتش برطرف ميشده دوباره قرض را پس ميداد.
در سال ۱۶هجري قمري بعد از پايان آخرين جنگ بين
ســپاه اســام و ايرانيان (جنگ شوشتر يا جنگ هرمزان)
فرمانده سپاه اســام در هنگام بازگشت ،جسد موميايي
شــدهاي را ميبينــد و از مردم در خصوص آن ســوال
ميکند .مردم که از مقام و مرتبه حضرت آگاهي نداشتهاند،
ميگويند چيزي نيست که به درد شما بخورد هر وقت ما
احتياج به باران داشته باشيم اين جسد را از آلونک بيرون
ميآوريــم و به حکم خداوند باران ميبارد و هر وقت آن
را داخل ميگذاريم بارش باران تمام ميشود.
ابوموســی اشعری فرمانده ســپاه اسالم از خلیفه وقت
(عمــر) راهکار میخواهــد و حضرت علــی(ع) پیغام
میدهد؛ دانیال نبی(ع) بردار من اســت ،ایشان را پس از
غســل ،کفن و رو به قبله دفن کنید و آب رودخانه را از
روی قبر عبور دهید تا نگهبانی باشد برای غارت نااهالن.
به این ترتیب ســالها آب رودخانه شاوور از زیر قبر آن
حضرت رد میشد اما چند سالی است که به دلیل انحراف
آب رودخانه و همینطور سدسازیها دیگر از قبر دانیال
نبی(ع) آبی رد نمیشود.

خواندنیها
شــاید جالب باشد که چند نکته درباره دانیال نبی(ع) و آرامگاهش
را بدانید:
در سمرقند ،دومین شهر بزرگ ازبکستان نیز آرامگاهی با سنگ
قبر  18متری وجود دارد که به دانیال نبی(ع) نسبت میدهند .درباره این
آرامــگاه روایتهایی نیز وجود دارد .میگویند تنها یک پای حضرت
در اینجا دفن اســت و مابقی در شــوش است .همچنین برخی اهالی
معتقدند که ســنگ آرامگاه دانیال نبی(ع) در طول زمان رشد کرده و
بزرگتر شده است.
بعد از پیامبر اسالم تنها پیامبری که رو به کعبه دفن شده ،دانیال
نبی(ع) اســت شــاید به این دلیل که در زمان حضرت علی(ع) برای
همیشه دفن شد.
دانیــال نبی کتابی دارد بــه نام «کتاب دانیال» که به زبان عبری
نوشته شده و  ۱۲فصل دارد که خوابها ،خاطرات زندگی و رؤیاهای
دانیــال نبی(ع) را بازگو میکنــد ،میگویند؛ در کتاب او نیز به منجی
آخرالزمان اشاره شده است.
اگر تاحاال اســکناسهای قدیمی را دیده باشــید حتما تصویر
آرامگاه دانیال نبی(ع) که روی اســکناس  ۵ریالی ســال  ۱۳۱۷نقش
بسته را دیدهاید.
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نگاهی به مسجدجامع نطنز

نگینی
دردل کویر
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مرجان حاجی رحیمی

گرچــه قدیمیها نطنز را به نــام تحفه اش «گالبی»
میشناســند و امروزیها با شــنیدن نام این شهر به یاد
تأسیسات هستهای آن میافتند اما نطنز یک اثر تاریخی
بینظیــر دارد که از حدود هشــت قــرن پیش و دوره
ایلخانیان به جا مانده و آن مســجد جامع این
شهر است که چون نگینی درخشان میان بافت
خشــت و گلی و کویری شــهر میدرخشد.
برای هر تــازه واردی که وارد نطنز میشــود
دیدن مسجد جامع فرصتی است که نباید آن را
از دست بدهد.
مسجد جامع نطنز در شهرستان نطنز استان
اصفهان تک منارهای دارد که پشت دو چنار
بلند قامت قد برافراشته .تأللؤ آبی رنگ گنبد
چند ضلعی و کاشــیهای مسجد در آسمان
آبــی و رنگ کویر پیرامونش فضا را روحانی و
معنوی کرده اســت .از نزدیک که به کاشیهای
ورودی مسجد نگاه کنید کاشیهایی را می بینید
که شــکل عالمت «بنز» هستند.حدود یک
ســال پیش بود عدهای از اهالی نطنز به

کمپانی بنز نامهای نوشتند که ستاره سه گوش بنز که سال
 1937طراحی شده ،برگرفته از معماری اسالمی و برگرفته
از طرحهای کاشی مسجد جامع نطنز است.
اصل بنای مسجدجامع نطنز با آجر و مالت ساخته و با
آهک پوشیده شده و چندین کتیبه و سنگ نبشته در گوشه و
کنار مسجد وجود دارد که تاریخ تعمیرات ،بانیان ،معماران
و استادان مجرب و مشهوری که در مرمت و بازسازی این
مسجد فعالیت داشتهاند یادآور میشود .این مسجد قدیمی
با شماره  188در تاریخ  18تیر سال  1311در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است.
آرامگاهی در مسجد
برای ورود به داخل مسجدجامع در چوبی منبت کاری
شــدهای دارد که میتوان داخل آن شد.چند پله پایینتر،
راهرو و بعدش در کوچکی ســمت چــپ قرار دارد که
محل آرامگاه شــیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی است که
آرامگاه او نیز همزمان با ساخت مسجد در دوره ایلخانیان
ساخته شده است.
سقف را که نگاه کنی همچون بسیاری از مساجد ایرانی
دیگــر پیچیده و مقرنس کاری اســت و البته گچی.در و
دیوارها هم گچی اســت .میگوینــد زمانی گچبریهای
زیبایی داشته که تخریب شده و تنها زیر گنبد بخشی از آن
هنوز هم باقی است ،محرابی هم دارد اما کاشیکاری آن در
دوره قاجار دزدیده شده و حاال در موزه ویکتوریا اند آلبرت
انگلستان نگهداری میشود .اما این محراب گچکاری نیز
مانند تمام محرابهای ایلخانی زیبا و ظریف است و باید
از پشــت شیشه آن را دید.اما طبق کتیبهای که در آن قرار
دارد ،اسماعیل بنای اصفهانی آن را ساخته است.
مقبره شــیخ عبدالصمد ضریحی چوبی دارد که رویش
کتیبهای به خط ثلث وجود دارد با این مضمون« :عمل استاد
حسین بن استاد اسماعیل سرشگی النطنزی فی تاریخ نه
اربع و سنین و الف سنه  ۱۰۶۴کتیبه عبداللطیف».
صحن خیالانگیز
راهرویی وجود دارد که شما را به صحن میرساند.وارد
صحن که میشوی گویی سوار ماشین زمان شدهای و به
سالهایی برگشتهای که صدها نفر در مسجد دور هم جمع

مناره ،بلندترین بنای نطنز
تک مناره مسجد جامع نطنز در حال حاضر بلندترین بنای شهرستان
نطنز اســت که هرکجای شهر بروید میتوانید آن را با فواصل دور یا
نزدیک ببینید .این مناره به ارتفاع بیش از  37متر تا سطح بام ،محیط 12
متر و  80سانتی متر  118پله مارپیچی دارد که بین سردر مسجد و سر
در خانقاه بنا شده است .در معماری این مناره نیز از آجر و کاشیهای
آبی تیره و روشن استفاده شده که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.
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ایوان و گنبدخانه
زیباترین بخش بنا را میتوان
مجموعــه ایوان و گنبدخانه و
فضاهای پیرامون آن نامید .نمای
ایوان رفیــع با مجموعه ای از
زیباترین تزیینات كاشی معرق
و با نقوش اسلیمی و گیاهی
و نیز گره چینی پوشانده شده
این تزیینات همراه با آجرهای
ضربــی و نقــوش معقلی و
كتیبههــای كاشــی معرق و
كوفی بنایی مجموعه ای بدیع
و خیــره كننده آفریده اند كه
تحســین هر بیننده ای را بر
می انگیزد.در دو طرف دهانه
ایوان ورودی غالم گردش ها
و غرفه هایی اســت كه این غرفه هــا در دو طبقه بوده و به یكدیگر
متصل اند و فضای ایوان و گنبدخانه را دور زده و بر آن مشرف هستند.
گنبدخانه مربع شــكل ،یك دهانه گشــاد مركزی و داخل ایوان و دو
گــذرگاه طاق دار در طرفین آن دارد .این گذرگاه ها به غالم گردش
های ایوان كه روی آنها در قرن نهم غرفه هایی ساخته شده منتهی می
گردد .دو شــاه نشین دو طرف گنبدخانه ،دارای نرده های پوشیده از
كاشی مشبك بوده و در شاه نشین ضلع شرقی دو سنگ محرابی زیبا
متعلق به قرن نهم نصب است .ایوان و گنبدخانه با كاشی های مسدس
آبی رنگ پوشیده شده كه در وسط هركدام با ترنج های كاشی معرق
تزیین شده است .دیواره باالی ازاره ها در غالفی از طرحهای هزارباف
مركب از كاشیهای بسیار كوچك كه تشكیل نقوش نوشتاری می دهند
پوشیده شده و بر دیواره های جنوبی و شمالی زیر گنبدخانه با خطوط
كوفی بنایی تسبیحات اربعه و شهادتین اجرا شده است.
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میشدند ،نماز میخواندند و عبادت میکردند .ترکیببندی
خشــت و گلی صحن با حجمهایی که دارد و سکوت و
آرامشش بی نظیر است .از نقاط دیدنی مسجد ،مکانی در
میان صحن است که با چند پله به کانال قنات آبی میرسد
که از زیربنای مسجد عبور میکند و در گذشتههای دور،
عالوه بر استفاده نمازگزاران ،آب آشامیدنی ساکنان پیرامون
مســجد را هم تأمین میکرده ،همچنین بر اساس اسناد به
دست آمده آب این قنات دو هزار سال است که جریان دارد
و همچنان به حیات خود ادامه میدهد .بر دیوارهای صحن
نیز جاشمعی هایی از جنس گچ ساخته شده که روزگاری
مسئولیت روشنایی صحن در شبها را به عهده داشتهاند.
هنوز در شبســتان هشت ضلعی مسجد منبر چوبی سه
طبقهای وجود دارد که قدمتش به دوره قاجار بازمیگردد.
کنار آن نیز منبری ســنگی وجــود دارد باقیمانده از دوره
چ اندود شده و کنار آن نیز محرابی
صفوی که روی آن گ 
گچکاری که کاشــیهای زرین فام آن حاال در موزه لوور
پاریس نگهداری می شود.اما همچون محرابی که در خانقاه
شیخ عبدالصمد وجود دارد ،زیباست.شبستان دو طبقه است
و چهار ایوان اصلی دارد  .طبقه اول سقفش گنبدی و طبقه
دوم نیز ضربی و هاللی است.همچنین در این مسجد تنها
این شبستان است که قدمتش به دوره دیلمیان باز میگردد
و مابقی بنای مسجد ایلخانی است.
از دیگر نکات جالب این مسجد یادگاری نویسیهایی
اســت که هنوز بر دیوارهای گچی آن وجود دارند و طی
زمــان آنها را از بین نبرده اســت .حــاال دیگر هریک از
این یادگاری نویســی ها خود تاریخی شــدهاند و ارزش
نگهداری دارند.
آیههای قرآن در گچبریها
در این مسجد که به ســبک معماری ایلخانی گچبری
نقش مهمی در تزئینات معماری داشته از آیههای مختلف
قرآن استفاده شده که از آن بین می توان به آیات  9و 10
ســوره جمعه و آیه  114سوره هود به خط ثلث در کتیبه
ایوان شــمالی و آیات  18و  19سوره توبه در کتیبه داخل
ایوان شمالی اشاره کرد.
مسجد در گذر تاریخ
مسجد جامع یا مسجد جمعه نطنز مجموعهای از چند
بنای مذهبی شــهر نطنز در استان اصفهان است که همه
آنها در زمان ســلطان محمد خدابنده اولجایتو و پسرش
ابوسعید بهادرخان ساخته شدهاند .اما بر اساس تحقیقات
و کاوشهای ســازمان میراث فرهنگی در دو دهه اخیر،
قدیمیتریــن بخش این مجموعه گنبدخانه جبهه جنوب
غربی مســجد است .کتیبهای که در  ۱۳۵۲خورشیدی در
این گنبدخانه کشف شد و نشان داد که این گنبدخانه در
۳۸۹قمری بنا شده و در نتیجه ،قدیمیترین گنبد تاریخدار
منطقه است .بنای خانقاهی نیز در غرب مسجد قرار داشته
که هماکنون فقط ســر در آن باقی است و بنا بر اظهارات
اهالی محل ،این بنا تا پایان دوره صفویه وضع بسیار خوبی
داشته و در حمله افغانان ،ویران شد و در سال ۱۳۷۵قمری
شبستانی بر جای خرابههای این خانقاه ساخته شد.

بخش هشتم

فرهنگ ایثار
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معاهده  1975هم توجهی نکرد .شــورای امنیت
سازمان ملل یک روز قبل از شروع عملیات رمضان
تصمیم گرفت قطعنامهای با شناسه  514را در تاریخ
 21تیر  1361مطابق با  12ژوئیه  1982صادر کند.
ما انتظار داشتیم که شورای امنیت سازمان ملل
با تجاوز مقابله و عراق را بهعنوان کشور متجاوز
محکوم سازد و از کشور قربانی تجاوز حمایت کند
اما شورای امنیت ،حتی در این جنگ بیطرفی را
هم رعایت کرد.
بههرحال ما این قطعنامه را ناعادالنه تشــخیص
دادیم و محتوای آن را مناســب ارزیابی نکرده و
پذیرش آن ننگی برای آزادمردان ایرانی دانستیم و
از امضای آن خودداری کردیم ،اما عراق که منافع
خود را پیداکرده بود بیدرنگی آن را پذیرفت.
بههرحــال عملیات رمضان پس از بازگشــت
فرماندهان ســپاه و ارتش از ســوریه که بهمنظور
حمایت از مردم لبنان در برابر اشــغال کشورشان
توسط اسرائیل به آن کشور رفته بودند ،در اواخر
خردادماه طرحریزی شد .هرچند عملیات رمضان
برابر طرحهای تهیهشــده به اهــداف نهایی خود
دست نیافت اما رزمندگان اسالم به یاری خداوند
هدف اصلی آ ن را که تنبیه متجاوز و انهدام هر چه
بیشــتر نیروهای بعثی و مقابله با تمامی فشارهای
یـتبلیغاتی دنیای استکبار بود محقق کردند.
سیاس 

رمضان ،میعادگاه چهار عملیات

تأدیب متجاوز
دیدار محبوب شــتافتند؛ سپس مختصر نگاهی به
ایــن چهار عملیات میکنیم و در ادامه به عملیات
برونمرزی «رمضان» در تیرماه سال  61میپردازیم.

سامیه امینی
 8سال دفاع مقدس گستره زمانی بود که نمیشد
از انجــام عملیات در آن صرفنظر کرد؛ این بازه
زمانی سبب شده بود که چهار عملیات در روزهای
مبارک رمضان برگزار شــود که اولین آن عملیات
محــدود رمضان در مردادماه ســال  60و دومین
مهمترین آن عملیات رمضان در تیرماه سال  61و
همزمان با شهادت موالی متقیان امیرالمؤمنین(ع)
بود .پساز این عملیات سال  64عملیات ایذایی با
نام ظفر  1در جزیره مینو و عملیات قدس  ،1برای
نزدیک شدن به اهداف عملیات مهم بدر طراحی و
در ماه مبارک رمضان اجرا شدند.
بــا توجه به اینکه اولین شــماره ماهنامه «مهر
و ماه» با آغاز ماه مبارک رمضان منتشــر میشود
بهانهای شد تا اولین پرونده بخش فرهنگ پایداری
را به موضوع عملیاتهای انجامشده در ماه مبارک
رمضان اختصاص بدهیم .در این پرونده ابتدا یادی
میکنیم از کمسنترین شهدا که در ماه رمضان به
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حکم روزه رزمندگان
طبق فتوای امام خمینی (ره) در زمان جنگ امکان
روزه گرفتن وجود نداشت چراکه هرلحظه ممکن
بود نیروها از مکانی به مکان دیگر جابهجا شوند
که کیلومترها دورتر بود .با اینحال رزمندگانی که
در خط مقدم حضور داشتند و آنهایی که بهصورت
عقبه ثابت بودند با هماهنگی فرماندهان قصد 10
روزه میکردند و در آن گرمای  54درجه شرجی
روزه میگرفتنــد .افرادی هم بودند مثل تدارکات
و مهندســا ن که هم ه روزه باید از خط سرکشــی
میکردند و این کار آنها الزم و ضروری بود؛ اینها
ب ه حکم امام (ره) میتوانستند روزه بگیرند.
تأدیب متجاوز
ارتش صدام پس از فتح خرمشــهر بهطور کامل
از سرزمین ما عقبنشینی نکرد و خسارات وارد
آمده به ما را هم جبران نساخت و حتی به تمکین
شماره 1

تیر ماه 1394

وقتی سرمست شدیم
امیر بازنشســته تراب ذاکری ،افســر اطالعات
قرارگاه کربال در عملیات رمضان نیز از سرنوشت
این عملیات مهم اینگونه میگوید :ما سرمســت
پیروزیهای گذشــته بودیم و دشمن را بهدرستی
احصا نکردیــم درحالیکه رژیم بعــث با انجام
تغییرات عمده پس از عملیات بیتالمقدس ،زمین
را بهکلی مســلح کرده و به بازسازی توان تحلیل
رفته خود پرداخته بود .هماهنگی در این عملیات
بهدرســتی وجود نداشــت و فرماندهان عملیات
دچار اشــکاالتی مانند وحدت فرماندهی شدند و
این امر در ستادها نیز به چشم میخورد .عملیات
رمضان در ســه مرحله طراحیشده بود اما در 5
مرحله اجرا شد .در این عملیات توانستیم دستاورد
بزرگی چون نفوذ به عمق خاک عراق و نشان دادن
عزم جمهوری اسالمی ایران برای تنبیه متجاوز را
به دست آوریم اما هدف اصلی این عملیات یعنی
تصرف شهر بصره محقق نشد.
عملیاتی برای شکارچیان تانک
بااینحال که نتوانستیم مواضع خود را در خاک
عراق تثبیت کنیم اما رزمندهها ،چه سوار بر موتور
و چه پیاده آنقدر تانک زدند که عملیات رمضان
معروف به شکار تانک شد.

اسماعیل میراب زاده و سردار جعفر جهروتی خاطرات
تــکان دهندهای از عملیات رمضان بیان کردهاند که در
ادامه می خوانیم:
اســماعیل میرابزاده ،فرمانده گروهان لشــکرهای
س از اینکه مرحله دوم
عملیاتی در عملیات «رمضان» پ 
عملیات رمضان در تاریخ  1361/4/26انجام شــد ،از
حرکت گروهان در شبی روایت میکند که گردان نور
(کربال) باید از محور پاسگاه زید عراق به خط دشمن
بعثی یورش آورده و مواضع مزدوران عراقی را به تصرف
خود درآورد .او می گوید:
در این عملیات گروهان ما که من افتخار فرماندهی آن
را داشتم دریکی از محورها خطشکن بوده و بر اساس
اهداف از پیش تعیینشده باید تا عمق نیروهای دشمن
پیشروی میکردیم .دشمن زبون که در عملیات گذشته
شکست سختی از رزمندگان دالور اسالم خورده بود در
این عملیات از تاکتیکهای جدید نظامی مانند سنگرهای
 uشکل و حفر سنگر درون زمین استفاده کرده بود تا از
نفوذ رزمندگان جلوگیری کند.
شــب عملیات من به همراه دو بیسیمچی در جلو
گروهان حرکت میکردیم .برخالف عملیات پیشین هیچ
سالحی با خود نبرده و فقط یک کلت منور به همراه چند
گلوله منور در جیب پاکتی شلوار خود حمل میکردم.
گروهان بهطــرف جلو در حال حرکت بود که ناگهان
به دلیل لو رفتن عملیات آتشــبارهای عراقی شروع به
تیراندازی کرده و منورهای آنها منطقه را روشن کرد.
به دلیل نوع سنگرهایی که عراقیها احداث کرده بودند
تیرها از ســطح زمین ارتفاع کمی داشتند چون نزدیک
ال در تیررس و دید
سنگرهای عراقی رسیده بودیم و کام ً
دشمن قرار داشتیم به بچهها گفتم درازکش شوند و وقتی
نور منورها کم میشد حرکت میکردیم.

خاطراتی از عملیات رمضان

وقتی با دندان سیم تلهها را باز کردم
سردار جعفر جهروتی فرمانده یکی از یگانهای پارتیزانی
دفاع مقدس اســت که همرزمی با شهید چمران و سردار
بینشان حاج احمد متوسلیان گوشهای از سابقه درخشان
جهادی او است .او از حضور خود در مرحله پایانی عملیات
«رمضان» روایت میکند :مرحله دوم عملیات رمضان که شد،
ما نبودیم؛ یعنی تیپ در سوریه و لبنان بود .وقتی برگشتیم،
شهیدهمتمسئولیتگروهرابر عهدهگرفت.مندرمرحله
پنجم عملیات مسئولیت مهندسی رزمی را بر عهده داشتم
و مسئولیت گردان تخریب هم به عهده من بود .مأموریت
ما جوری بود که روز و شــب باید کار میکردیم .گردان
تخریب باید جلوی گردانهای عملکننده راه میافتاد و
معبر باز میکرد و برای مهندسی هم باید 17کیلومتر خاکریز
میزدیم تا کاری کنیم که دشمن از پهلو نتواند سمت ما بیاید
و مجبور شود نیروها را دور بزند .روبهروی ما مثلثیها و
کانال پرورش ماهی قرار داشت و سمت راست ما خالی بود.
در این عملیات با حاج همت مشورت کردیم که بیاییم
باوجود طوالنی بودن خاکریز ،شب قبل از عملیات یک
مقدار از خاکریز را به سمت خاکریز دشمن بزنیم .این
کار را شروع کردیم و همین باعث شد دشمن از عملیات
ما مطلع شــود ولی چاره دیگری نداشتیم .این خاکریز
باید بین خط ما و خط عراقیها زده میشد؛ یعنی میان
مرز و کانال پرورش ماهی و مثلثیها .شــب قبل از آن
مقداری خاکریز زده بودیم و آن شــب باید برای ادامه
خاکریز قبلی ،خاکریز عراقیها را رد میکردیم و میرفتیم
سمت مثلثی سوم.
آن شب من خودم جلوی بولدوزرها راه افتادم .تصور
ال مطلع بود و نمیخواست
کنید دشمن از عملیات ما کام ً
ما به مقصد خودمان برســیم .خاکریــز عراق را که رد
کردیــم ،من برای اولین بــار در جبهه جنگ ،دیدم که

به روایت شاهدان عینی

هواپیمای عراقی در شب میآمد و با ریختن منور تمام
منطقه را مثل روز روشن میکرد .از آنطرف هم عراق
آتش سنگینی میریخت و این آتش آنقدر زیاد بود که
ال جرات تکان
وقتی ما به پشت میدان مین رسیدیم ،اص ً
خوردن نداشــتیم .باز همانجا بود که ما برای اولین بار
دیدیم دشمن در آن عملیات از گلولههای آتشزا استفاده
میکند؛ گلولههایی که وقتی به بچهها میخورد ،بچهها
آتش میگرفتند و میسوختند.
حاال رسیده بودیم به میدان مین .آتش دشمن بهقدری
زیاد بود که بچههای تیپ علی ابن ابیطالب (ع) نتوانستند
از میدان مین رد شوند و چیزی حدود  450نفر از بچهها
آنجا شهید شدند.
دیگر از بچههای تخریب هم خبری نبود .همهشــان
یا شــهید شده بودند یا مجروح .همهچیز آنجا حسابی
بههمریخته بود .من راه افتادم وســط میدان مین .چون
هیچکسی آنجا نبود .باید سیم تلهها را برای خنثی کردن
مینها قطع میکردم ،اما سیمچین همراهم نبود .مجبور
شــدم با دندان سیم تلهها را بازکنم و هر طور که شده
مینها را خنثی کنم.
هوا دیگر داشــت روشن میشد .ما یکدفعه دیدیم
از پشت ســر چند گلوله تانک به سمت خاکریز آمد.
فهمیدیم که پشــت سرمان ناامن است .آنجا حدود 30
لودر و بولدوزر داشــتیم که دو تا از بولدوزرهایمان از
بین رفته بود و یک لودرمــان را هم زده بودند .راننده
لودرها همه خسته بودند و دیگر توان کار کردن نداشتند.
در میان همه آنها یک جوان 17،16ساله بسیجی که راننده
لودر بود ایستاد و گفت من حاضرم خاکریز را ادامه بدهم .این
در حالی بود که لودرها را چون زیاد باال میآمدند عراقیها
میزدند و باید قبل از لودر ،بولدوزر منطقه را دپو میکرد؛
اما این جوان که اصفهانی هم بود مصرانه میخواست کار
کند و سرسختی او غیرت بقیه رانندهها را هم تحریک کرد
و همه بعد از او آماده شدند تا کار کنند.
تا دو کیلومتر خاکریز دوجداره را ادامه
دادیم که یکدفعه لودر نوجوان
 16ساله را زدند و
او همانجا
شهیدشد.
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کمسنترین شهدایی که در ماه رمضان به دیدار محبوب شتافتند

لقاءاهلل با زبان روزه

با نگاهی به آمار شهدای کم سن و سال دفاع
مقدس و در میان نامهایی مانند محمدحســین
فهمیده  13ســاله ،علی جرایه  12ســاله ،بهنام
محمدی  15ساله ،محمدحسین ذوالفقاری 12
ساله و مرحمت باالزاده  14ساله ،شهید «حیدر
شهیدی» با اختالف چند ماه لقب کمسنترین
شــهید داوطلب دوران دفاع مقــدس را از آن
خــود میکند .همچنین شــهید «ظفر خالدی»
نوجوانترین شــهید دانشآموز چهارمحال و
بختیاری بهعنوان کم ســن و ســالترین شهید
کشور شناختهشده ،این شهید با برادر شهیدش
هم پرواز شده و باهم در عملیات «رمضان» به
دیدار معبود شتافتند.
حیدر شهیدی؛ بزرگمرد کوچک
شهید «حیدر شهیدی» فرزندی از دیار فارس

کمسنترین شهید داوطلب دوران دفاع مقدس
است که با زبان روزه به لقاءاهلل پیوست .همزمان
با ســومین روز ماه مبارک رمضان درحالیکه
ندای یا حســین (ع) مظلوم و یا زهرا (س) او
قطع نمیشد دیدگان خود را فروبست و بال در
بال مالئک نگاه خود را به افق بیکران آسمانها
دوخت و گوهر جان را نثار مقدم یار کرد.
بزرگمرد کوچک استان فارس ،در شهریورماه
 1353در خانــوادهای مذهبــی در دامان پدر و
مــادری پاک و مؤمن به اســام و ارزشهای
اســامی و در خانهای محقر در قلب روستایی
کوچک چشم به جهان گشود 11 .ساله بود که
که بهجای بــازی در کوچه ،محل دفن خود را
تعیین کرد .وی را حیدر نام نهادند و چه اســم
بامسمایی که صاحب این نام  11سال پسازآن
به یــاری دین خدا برخاســت و درحالیکه با

نکته
شهدا و رمضان
بیــش از  14هزار و  700نفر از شــهدای دوران دفاع مقــدس در ایام ماه مبارک رمضان به
فیض شــهادت رسیدهاند که شــهادت حدود  4هزار نفر از آنان در عملیات رمضان در سال
خ داده است.
 1361ر 
دیگر اینکه  219روحانی شهید در ماه رمضان دوران دفاع مقدس شهید شدند و بیش از 510
نفر از شــهدایی که در ماه رمضان به شــهادت رسیدهاند ،نام و یا نام خانوادگی آنها «رمضان»،
«رمضانعلی» و «رمضانی» و مشــتقات آن بوده اســت و مهمتر آنکه  5196شهید واالمقام در
وصیتنامهشان به «روزه» و «ماه رمضان» اشارهکرده و درباره این فریضه توصیههای داشتهاند.
فتــوای امام خمینی(ره) در خصوص اعزام جوانان «بالغ» ( ۱۵ســال قمری) به جبههها در
همیــن عملیات برونمرزی «رمضان» بود ،که چنین فتوا دادند« :مادامیکه جبههها نیاز به نیرو
دارد ،رفتن به جبهه به بالغین واجب کفایی است».
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شماره 1

تیر ماه 1394

هزاران عشق و امید در حال سپری کردن دوره
راهنمایی بود از مدرسه شهید ابوالقاسم اسدی
دهرم قدم به عرصه عشــق و ایثار نهاد و مانند
حسین فهمیده و بهنام محمدی و هزاران نوجوان
دانشآموز بســیجی ،قاسم و اکبرهای کربالیی
ایران را بازنویسی کرد.
شهید حیدر شهیدی دوران تحصیلی ابتدایی
و راهنمایی را در مدرسه شهید اسدی دهرم با
موفقیت به پایان رساند ازآن جا که در خانوادهای
مذهبی و باایمان پرورشیافته بود ،در مســاجد
حضــور مییافت و در زمینــه کالس قرآن و
فعالیتهای هنری شرکت فعال داشت.وی در
زمینه کشاورزی نیز فعالیت داشت و مانند تمام
آنــان که از خاک به افالک رســیدند راز کندن
از خاک و دوباره پیوســتن هر چیز به خاک را
خودآموخته بود و ازاینرو بود که وزنی سبک
و پایی چابک در راه شهادت داشت.
شهید حیدر شهیدی با گروهی از همکالسیها
به جبهه جنوب ،لشکر  19فجر اعزام شد و خود
را در صف مجاهدانی قرار داد که به دفاع از کیان
این ملت برخاســته بودند .این بسیجی عاشق با
صدور فرمان حضــرت امام(ره) که حضور در
جبهههای جنگ را نوعی تکلیف دانست ،پس
از امتحانات خردادماه در بهمن  1363به همراه
جمع کثیری از همکالسیها به جبهههای جنگ
حق علیه باطل شــتافت و بــه دفاع از هر آنچه
داریم قامت برافراشــت و در قالب گردان ابوذر
لشکر  33المهدی در عملیات پیروزمند بدر در
شرق دجله ،جزایر مجنون شرکت کرد .وی در
زیر آتش شدید دشمن و انفجار گلوله و ترکش
مشغول رساندن مهمات و آب و غذا به رزمندگان
گردان بود و آنگونه که نقل اســت گلولهباران
وسیع منطقه مانع از انجاموظیفه او نشد.

سرانجام این نوجوان پاکباخته برای بار دوم در
اوایل سال  1365بنا ب ه فرمان امام خود به همراه
جمع کثیری از دوســتان عازم میدانها نبرد شد
و این بار منزل رزم او گردان امام مهدی لشــکر
 19فجر بود.
وی در  22اردیبهشــت  65برای انجام یک
عملیات ایذایی به منطقه شرهانی (شمال فکه)
اعزام شد و پس از نبرد خونین و جنگ تنبهتن
در تپهماهورها و سرزمین رملی منطقه با بعثیان
کافر براثر اصابت ترکش و تیر مستقیم دشمن،
در سحرگاه  22تیرماه  65همزمان با سومین روز
ماه مبارک رمضان درحالیکه ندای یا حســین
مظلوم و یا زهرای او قطع نمیشد دیدگان خود
را فروبست و بال در بال مالئک نگاه خود را به
افق بیکران آســمانها دوخت و گوهر جان را
نثار مقدم یار کرد.
پیکــر پاکش مــدت چند ســال در منطقه
باقی مانــد تا اینکه پس از اعــام آتشبس و
اتمام جنگ ،گروه تفحص شــهدا بقایای پیکر
مطهرش را به زادگاهــش دهرم انتقال دادند و
در شــهریورماه  1369برابــر  28صفر پیکرش
روی دســت همرزمان و امت شهیدپرور دهرم
تشییع و در جوار دیگر شهدای جنگ تحمیلی
به خاک سپرده شد.
ظفر خالــدی؛ نوجوانترین شــهید
دانشآموز چهارمحال و بختیاری
شــهید «ظفر خالدی» نوجوانترین شــهید
دانشآمــوز چهارمحال و بختیاری بهعنوان کم
سن و سالترین شهید کشور شناختهشده است.
این شهید با برادرش شهیدش هم پرواز شده و
باهم به دیدار معبود شتافتند.
لباسهای بسیجی اندازه قامت ظفر نبود و به
اصرار لباسهای برادرش را به خواهرش میداد
تا برای او انــدازه کند«.گلی جان» مادر این دو
شــهید بزرگوار ،خدا را شاکر است که توانسته
فرزنــدان صالحی تربیت کنــد و این فرزندان
در راه امام (ره) و برای دفاع از نظام اســامی
مجاهدت کردند.

وی میگوید :شــهید ظفر خالدی تا سال اول
راهنمایی درسش را خواند و در طول شش سال
تحصیلش از شاگردان ممتاز و ورزشکار بود .بار
اول از طریق تیپ  114امام حسین علیهالسالم
به جبهه اعزام شد و در عملیات فتح خرمشهر و
رمضان به همراه پدر و تنها برادرش حضور پیدا
کرد .شهید ظفر خالدی قبل از عملیات «رمضان»
در مرخصی بود که مرخصی خود را رها کرد و
به من گفت :دلتنگ برادرم «خدارحم» شدهام و
خود را به عملیات رمضان رساند.
او در عملیات رمضان و در روز  23ماه مبارک
رمضان مصــادف با  23مرداد ســال  61حین
عملیات با برادرش در یک ســنگر و در آغوش
هم به شهادت رسیدند .پیکر مطهر این شهدا که
مفقوداالثر شده بودند در تاریخ پنجم مردادماه
 1378در منطقه شــلمچه کشــف و به لردگان
منتقل شد .شهید ظفر خالدی فرزند خدابخش
در سال  1349در روستای «تنگ کلوره» از توابع
شهرستان لردگان به دنیا آمد.
این شــهید نوجوان در خانــوادهای متدین و
مذهبی پرورشیافته و از کودکی نزد پدر و مادر
خود با قرآن انس گرفته بود .در سن پنجسالگی
عشــق به دین و مذهــب او را به نماز و روزه
تشویق میکرد.
این شهید باسن کم بر ناتوانی جسمی غلبه و به
همراه خانواده در هنگام سحر برای روزه گرفتن
بیدار میشد ،قرآن میخواند و چنان با نماز ،قرآن
و روزه الفت گرفته بود که ترک آن ممکن نبود.
سال  1360هنگامیکه شهید خالدی  11سال
داشــت ،پدرش عازم جبهه شد موقع مرخصی
اصرارهای مکرر شــهید باعث شــد او پس از
بازگشت پدرش عازم جبهه شود.
او با شــوقوذوق فراوان بــا کاروان بروجن
عازم صحنه نبرد شــد ،هنگام حرکت مسئول
کاروان به دلیل اینکه ســنش کم بود مانع رفتن
او شد ولی شهید با این بهانه که سن واقعیاش
از سن شناســنامهای بیشتر اســت و با اصرار
فراوان توانست با کاروان اعزامی بروجن راهی
جبهه شود.

نکته
حبیب زمان
شهید حاج شیخ محمدعلی دهقان که به حبیب ابن مظاهر زمان نامگرفته
بود در رمضان ســال  1316به دنیا آمد و بعد از  5مرتبه اعزام به مناطق
جنگی در  61/5/7در عملیات رمضان در ماه رمضان نیز به شهادت که
تنها آرزویش بود رسید .آخرین باری که شهید دهقان برای جبهه اعزام
شده بود چون  5فرزند کوچک در خانه داشت خیلی از اهالی محل از
رفتن ایشــان جلوگیری میکردند که ایشان گفت :من با امام زمان عهد
بستهام و این سفر آخر من خواهد بود.

خاطرهای از عملیات رمضان
محمد حســین
حیــدری مدیــر
انجمن عکاســان
انقــاب و دفاع
مقــدس که خود
از عکاســان دفاع
مقــدس اســت،
خاطــرات و عکسهای متعــددی از عملیات
رمضــان دارد .وی از عملیات رمضان خاطرهای
را اینگونه روایت میکند:
چند روز پس از آغاز عملیات «رمضان» ،در
منطقه کانال ماهی بودم؛ صبح که به منطقه رفتیم،
عراقیها تانکهای خودشان را روشن گذاشته
و فرار کرده بودند؛ عراق تا ســاعت  10صبح
نیروهایش را منسجم کرد و توسط توپخانه ،آتش
بسیار سنگینی را روی بچهها ریخت و ما مجبور
به عقبنشینی شدیم؛ در آن محور بنده آخرین
نفری بودم که عقبنشینی کردم .در کانال ماهی،
توپی به نزدیکــیام اصابت کرد و موج انفجار
مرا گرفت؛ آقای جوادیان از عکاســانی بود که
باهم به جبهه میرفتیم؛ چشمهایم ضعیف بود؛
گردوغبار ،منطقه عملیاتی رمضان را فراگرفت؛
احساس کردم کســی همراهم نیست؛ بهطرف
کانال ماهی دقت کردم ،دیدم چند نفر در حالی
که به ســمت ما تیرانــدازی میکنند ،نزدیک
میشوند .فکر کردم برای جوادیان اتفاقی افتاده
و بچههــا به دنبال او میگردند؛ اما چون تیرها
مســتقیم ًا بهطرف ما بود ،متوجه شدم نیروهای
دشمن هستند بنابراین از کانال فرار کردم؛ یکی
از رزمندهها که ترکشی به پایش خورده بود ،در
داخل کانال مرا دید و گفت « :اگر من اینجا بمانم،
اسیر میشوم ،مرا هم با خودت ببر».
نمیتوانســتم او را رها کنــم ،بااینکه هیکل
درشتی داشت او را روی شانهام گذاشتم و همراه
خود بردم؛ نیروهای دشــمن پشت سرم بودند؛
یک خمپاره در نزدیکی ما به زمین اصابت کرد.
احســاس کردم آن مجروح خیلی سنگین شد؛
به او گفتــم «خودت هم کمک کن» یکلحظه
صورتم را برگرداندم و دیدم ترکش خمپاره به
سر او اصابت کرده و شهید شده است .در واقع
آن رزمنده سپری برای محافظت از من شد .او
را همانجا گذاشتم و عقب آمدم .درعینحال که
عقبنشینی میکردم ،هر جا شهیدی را میدیدم،
قســمتی از پالکها او را میکندم و میآوردم؛
دنبال آقای جوادیان گشــتم ،خیلی دلواپس او
بودم ،از اولین خاکریز عبور کردم و دیدم آقای
جوادیان در حال خوردن هندوانه است!
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مرور عملیاتهایی که در ماه رمضان انجام شدند

دفاع در ماه خدا
در این گزارش عملیات هایی که در ماه رمضان
انجام شدند را مرور می کنیم:
عملیات محدود رمضان
عملیات محدود رمضان زمینهای برای عملیات
ثامناالئمه بود .آن روز خورشــید داغ خوزستان
حمیدیه و کرخه کور را تبدیل به کورهای سوزان
کرده بود و ماه روزهداری بر زمین حاکم شده بود.
تقویم رسمی ایران پنجم مردادماه  1360را روایت
میکرد که مصادف میشد با  25ماه رمضان.
آن نیروهای ســپاه و ارتــش در محور عملیاتی
حمیدیه و کرخه کور حملهای را ترتیب دادند که به
یمن وقوع آن بهعنوان اولین عملیات در ماه مبارک
رمضان با نام این ماه مزین شد.
در همین عملیات بود که رزمندگان اسالم موفق به
انهدام  40دستگاه تانک و نفربر دشمن شدند و بیش
از  397تن از نیروهای دشمن را به هالکت رساندند
و یا زخمی و اســیر شدند .در این حمله نیروهای
خودی توانســتند  4کیلومتر در مناطق اشــغالی
پیشروی کنند و زمینه را برای حمله بزرگ بعدی
که شکست حصر آبادان نام گرفت آماده سازند.
هنوز یک ســال از وقوع این عملیات نگذشته
بود که نام رمضان مزینکننده عملیاتی بزرگ
و اثربخش شد.
عملیات بزرگ رمضان
عملیات بزرگ و
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برونمــرزی رمضان اولین عملیــات برونمرزی
محسوب میشود که پس از حکم امام انقالب برای
تأدیب متجاوز پیریزی شد و در آن مقدمات حضور
رزمندگان در خاک عراق مهیا شد.
شــب  21رمضان یعنی سالروز شــهادت امام
علی (ع) رســید و در لحظهای که ســاعت  21و
 30دقیقه شــامگاه  23تیرماه  1361را نشان میداد
رزمندگان با شنیدن رمز «یا صاحبالزمان ادرکنی»
از منطقه عملیاتی شــلمچه و شرق بصره عملیات
را آغاز کردند.
این عملیات که در پنج مرحله طراحیشده بود
و هر مرحله اهداف خود را داشت و نیز زمینهساز
مرحله بعدی بود در  6شهریورماه  1361با حضور
نیروهای خودی از شمال پاسگاه زید و در حدفاصل
دژ مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی آغاز شد .در
آغاز این درگیری و نبرد ،همهچیز
طبق طرح فرماندهان ایرانی
پیش رفــت و نیروهای
ارتش و سپاه توانستند
گذشــته از پاکسازی
و الحاق ،خاکریزی
مناسب و دوجداره در
جناح شمالی دشمن
بســازند .ولــی ازآن
جاکه دقــت کافی در
ساخت آن به کار نرفت،
دشمن توانست  5کیلومتر در
آن رخنه کند.

شماره 1
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علل وقوع عملیات رمضان
در علل طرحریزی این عملیات میتوان به این
موضوع اشاره کرد که صدام پس از اشغال خرمشهر
و به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب لبنان،
قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر
را برای خود نگه دارد .از ســوی دیگر فرماندهان
ایرانی بااطالع از این قصد بر آن شــدند تا با فتح
منطقهای از خاک عراق و گرفتن امتیاز ارضی ،پایان
عادالنهای به جنگ دهند.
این موضوع سبب شد تا عملیات رمضان در چهار
محور و پنج مرحله از سوی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ارتش ایران طراحی و اجرا شود تا با عبور
از خط مرز بینالمللی ،یک زمین مثلث شــکل به
وسعت  1600کیلومترمربع تصرف شود .این منطقه
از شمال به کوشک و طالییه و پاسگاههای مرزی،
از جنوب به هویزه و حاشیه جنوبی هور الهویزه،
از غرب به رودخانه اروند (در نقطه تالقی دجله و
فرات به نام القرنه) تا شلمچه در غرب خرمشهر و
از شرق به خط مرزی شمالی ـ جنوبی و از کوشک
تا شلمچه منتهی میشد.
مهندســین عراق در منطقه شــمال غربی بصره
و تنومه خطوط پدافندی عراق را با ســاخت یک
کانال به طول  30و عرض یک کیلومتر که مختص
پــرورش ماهی بود و در بیــن رزمندگان به کانال
پرورش ماهی معروف شده و احداث موانع و کمین
و سنگرهای تیربار بهعنوان مانع اساسی و بازدارنده
از حمالت احتمالی نیروهای ایرانی بهسوی بصره
تدارک دیده بودنــد .همچنین در
قسمت جنوبی منطقه یعنی رو به
روی شلمچه آب رها شده
بود تا از هرگونه تردد
نیروهای زرهی
ال
و پیاده ،عم ً
ممانعت به

عمل آید .در این حمله  8لشــکر پیاده از ســپاه و
دو لشکر زرهی از ارتش بهعنوان نیروی اصلی و
همچنین یک تیپ پیاده از سپاه و یک لشکر زرهی
از ارتش بهعنوان نیروی ذخیره حضور داشتند که
تحت امر چهار قرارگاه عملیاتی کار میکردند.
پنج مرحله سرنوشتساز
در مرحله نخســت که در سه محور انجام شد به
علت موانع و اســتحکامات مثلثی شکل و میدانها
مین فراوان ،نیروهای ایرانی نتوانستند با سرعت عمل
بهتمامی اهداف موردنظر دســت یابند ،لذا با روشن
شدن هوا از ادامه پیشروی خودداری شد؛ اما در محور
جنوبی که شامل جنوب پاسگاه زید بود چهار تیپ
از سپاه و دو تیپ از ارتش توانستند با سرعت عمل
چشمگیری همه مواضع دشمن را در هم کوبیده و تا
عمق  30کیلومتری مواضع عراقیها رسیده و خود را
به نهر کتیبان در شرق اروند و کانال ماهیگیری برسانند،
ب ه گونهای که به قرارگاه فرماندهی لشکر 9زرهی عراق
دستیافته و عالوه بر غنیمت گرفتن خودروی تویوتا
فرماندهــی ،قرارگاه را منهدم میکنند .علیرغم این
موفقیت ،جناح راست نیروها بازمانده بود و با روشن
شدن هوا عراقیها با یک لشکر زرهی فشار اصلی را
معطوف این منطقه کرده و از پیشروی نیروهای ایرانی
ممانعت به عمل آوردند.
در این مرحله از عملیات  85دســتگاه تانک و
نفربر و  12توپ دشمن منهدم و  71دستگاه تانک
و نفربر نیز به غنیمت گرفته شد.
مرحله دوم نیز در محور میانی _ جنوب پاسگاه
زیــد _ و با همان یگانها و تقویت دو تیپ دیگر
در تاریخ  25مردادمــاه  1361صورت گرفت که
چندان موفقیتآمیز نبود و تنها مقداری خسارت به
دشمن وارد آمد و شماری از آنان کشته و زخمی
و اسیر شدند.
در مرحله ســوم احتمال میرفت که دشمن با
تجمــع نیروهای زرهی قصد پاتــک دارد ،لذا در
تاریــخ  30مردادماه  1361از شــرکت نیروهای
زرهی خودی صرفنظر شــد تــا نیروهای پیاده
بتوانند به انهدام تانکها و نفربرها بپردازند؛ بنابراین
عملیات مرحله ســوم از جنوب پاسگاه زید آغاز
شــد و نیروهای ایرانی بهطور خیرهکنندهای به در
هم شکســتن و تصرف مواضع دشمن پرداختند.
رزمندگان اسالم توانستند در این مرحله مهم ،در
زمینی به وسعت  180کیلومترمربع ،نزدیک
به  700دســتگاه تانک و نفربر را
منهدم و  14دســتگاه تانک و
نفربر دشمن را که  4دستگاه
از نوع پیشــرفته تی ـ  72بود
به غنیمت بگیرند.
مرحله چهــارم عملیات در
یکم شهریورماه  1361از محور
جنوبی منطقه عملیاتی شلمچه
شروع شد اما به دلیل آمادگی و

هوشیاری عراقیها و استحکامات و مواضعی که
تعبیهشده بود ،راهی از خط نخست دشمن ،به روی
رزمندگان اسالم باز نشد.
مرحلــه پنجم و پایانی که تالش نهایی و اصلی
این عملیات سیاســی ـ نظامی بود که شرح ماوقع
آن گذشــت منجر به انهدام  130دستگاه تانک و
نفربر و غنیمت گرفتن  11دستگاه شد و همچنین
 800تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.
بنابراین در این عملیات  1097دســتگاه تانک و
نفربر منهدم شــده و  50دستگاه تانک و نفربر به
غنیمت نیروهای ایرانی درآمد .همچنین  8715تن
از نیروهای بعثی عراقی نیز کشته و زخمی و اسیر
شدند.جمهوری اسالمی ایران با اجرای این عملیات
سیاسی ـ نظامی نشان داد که در نفوذ به خاک عراق
و ادامه نبرد ،تنها به دنبال خواستههای بهحق مردم
مظلوم خود است؛ هرچند که تنها محدوده پاسگاه
زید عراق به وســعت  400کیلومترمربع تصرف و
لشــکر  9زرهی عراق بهطور کامل منهدم شــد و
هدف اصلی تأمین نگشــت ،اما این عملیات یک
اقدام مثبت تلقی شد.
قدس 1
سه ســال از وقوع عملیات برونمرزی رمضان
میگذشت که در شامگاه 24خردادماه  1364یعنی
 25ماه رمضان در چهارمین سالگرد اولین عملیات
ماه رمضان ،عملیاتی با نزدیکی به اهداف عملیات
مهم بدر در ساعت  21و  25دقیقه توسط نیروهای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نام عملیات «قدس
 »1کلید خورد و رزمندگان اسالم با پخش
زمزمه «یا محمد رســولاهلل (ص)» در
منطقه عملیاتی «هورالهویزه» در شرق
رودخانه «دجله» عراق با هدف انهدام
نیروها و بر هم زدن انسجام ماشین
جنگی ارتش عراق ،در منطقهای به
وسعت  180کیلومترمربع به پیکار
دشمن بعثی رفتند.
این عملیات چهار روزبه
طول انجامید که نیروهای
عملکننده ایران در ظرف
مــدت کوتاهی به دو
پاســگاه موردنظر
یعنــی «ابوذکر» و

«ابولیله» دشمن دستیافته و مقاومت آنها را درهم
کوبیدند.
دشمن در صبح روز نخست با هواپیماهای پیسی
 7و چرخبال اقدام به بمباران شیمیایی و انفجاری
نمود اما با استقرار ســریع توپهای ضد هوایی،
یک فروند از این نوع هواپیما با موشــک «سام »7
ال ناکام ماند.
ساقطشده و پاتک هوایی دشمن عم ً
این پاتکها در روزها و ساعات بعدی نیز از سوی
دشمن تداوم یافت که برای نیروهای عراقی سودی
در برنداشت .هدف نهایی در عملیات قدس  1که
در آغاز سلسله عملیات قدس پیشبینیشده بود،
رسیدن به اهداف و نقاط تأمین نشده عملیات بدر،
ازجمله نزدیک شدن به جاده مهم العماره ـ بصره
بود .یک فرونــد هواپیما ،یک فروند چرخبال15،
قایق و  12پاسگاه سیار منهدم و تعداد  890تن از
نیروهای عراقی کشته و زخمی شده یا به اسارت
نیروهای خودی درآمدند.
غنائم بهدستآمده نیز شامل  4قبضه توپ ضد
هوایی 9،قبضه خمپارهانداز 29،فروند قایق جنگی
و بلم 10،دســتگاه بیسیم 10،قطعه پل 25،قبضه
سالح سبک و مقدار فراوانی مهمات و فشنگ بود.
عملیات ایذایی ظفر یک
در همان ســال  1364در جزیره مینو ساعت 20
و  15دقیقــه روز  7خردادماه یعنی  17روز قبل از
عملیات قدس یک ،رزمندگان نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی مستقر در جبهه جنوبی از عرض
رودخانه «ارونــد» گذر کرده و به
مواضع اشــغالی دشمن در
جزیره «مینو» یورش بردند
که ضمن انهدام بخشی
از نیروهای دشــمن
شماری از سنگرهای
انفرادی و اجتماعی
نیروهــای عراق را
از میان بــرده و به
مواضع پیشین خود
بازگشتند.
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روایتی از پایمردی شهید کاظمی و یارانش در احداث خاکریز در عملیات رمضان

 10کیلومتر خاکریز در هشت ساعت!
رمضان بود و هوا شــرجی میزد .رزمندهها
دل در دلشــان نبــود؛ زمان ،زمــان انتقام بود.
باالخره شــامگاه بیســت ویکم ماه رمضان از
راه رســید و عملیات رمضان کلید خورد و «یا
صاحبالزمان (عج) ادرکنی» ذکر لبهایی شد
که دیدار محبوب را تمنا میکردند .رمضان بود.
عطش بود .بوی پیکرهای سوخته از میدان مین
میآمد و آنان که از دیدار حق محروم ماندند با
آب کانال پرورش ماهی و نهر کیتبان و  ...وضو
گرفتند.عملیاتی با رمز یا صاحبالزمان ادرکنی
در محور شرق بصره بهصورت گسترده در تاریخ
 ۱۳۶۱/۵/۷به فرماندهی مشترک انجامشده بود
که نام رمضان را بر خود گرفت.گفته میشــود
که عملیــات رمضان بزرگتریــن نبرد زمینی
جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده است .در
این نبرد سه موج جداگانه از سپاهیان داوطلب
در زمینی مسطح بهسوی بصره حرکت کردند.
عراق بهسادگی از توپخانه برای قتلعام ۳۰۰۰۰
سرباز ایرانی استفاده کرد.
در ادامه به شرح حماسهآفرینی شهید کاظمی
و یارانش در احداث خاکریز برای این عملیات
در زیر آتش مستقیم دشمن میپردازیم.
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تیر مستقیم مانعی برای اتصال خاکریزها
قرار بود خاکریز احداثی در منطقه دشــمن و
خاکریز ایجادشده از منطقه خودی در نهایت و
در وسط به هم وصل شوند .عملیات بهطور کامل
صورت نگرفت و حدود یکصد متر در وسط
بین دو خاکریز بازمانده بود که عملیات احداث
به سبب روشنایی صبح و فشار مضاعف دشمن
متوقف شد .دشمن نیروها و تجهیزات خود را
چندین برابر کرد .دشــمن اگر موفق میشد که
مانع اتصال این خاکریز شــود ،میتوانست با
ادوات زرهــی به مواضع نیروهای خودی نفوذ
کند و کار را پایان دهد و یا چون نیروها از این
جناح آسیبپذیر بودند ،مانع رفتوآمد و تدارک
آنها در جلو باشد .دشمن برای این کار ،بیش از
ده دستگاه تانک آورده و در فاصله حدود یک
کیلومتری در مقابل این شکاف قرار داده بود.
تانکهــا و تیربارها بهنوبت به این حدفاصل
شماره 1

تیر ماه 1394

تالشها برای اتصال ازسر گرفته شد
ولوله عجیبی آن محــدوده را فراگرفته بود؛
نیروهای خودی و مســئوالن عملیاتی تیپ ۸
نجف و قرارگاه فتح همه جمع شــده بودند و
میخواستند به هر نحوی که شده دو خاکریز را
به هم وصل کنند و به این مسئله خاتمه بدهند.
شهید حبیب الهی هم از سمت راست فارغ شده
و به یاری آمد .چشمان سرخشده او که به پیاله خون
یداد
شبیه بود ،نشان از خستگی و بیخوابی زیاد وی م 
که توان او را گرفته و جسمش را فرسوده کرده بود
بهنحویکه هنگام راه رفتن تلوتلو میخورد و حتی
حرف زدنش هم طبیعی نبود .غیر از ایشان« ،ردانیپور»
فرمانده قرارگاه فتح و «خرازی» فرمانده تیپ  ۴۱امام
حسین (ع) نیز آمده بودند« .احمد کاظمی» فرمانده
تیپ ۸نجفکهشبسختوطاقتفرساییراپشت
سر گذاشته بود .در این محور عالوه بر شکستن خط
دشمنوپیشرویتاعمق ۱۰کیلومتریمنطقهدشمن
مسئولیت تأمین چپ منطقه عملیات نیز به عهده وی
بود ،لذا در تالش بود که این صد متر خاکریز را به
هم وصل کند.
نیروهای عملکننده
سه قرارگاه فجر ،فتح و نصر در این عملیات
زیر نظر قرارگاه مرکزی مشــترک کربال ،آماده

شهید حبیب الهی

 10کیلومتر خاکریز در هشت ساعت
با شــروع عملیــات ،نیروهــای تأمینکننده
دســتگاههای مهندســی همراه نخستین گروه
تکاور شروع بهپیشروی کردند و بانفوذ تا عمق
مواضع دشــمن ،لودر و بولدوزرها را همپشت
سرخودشــان به دل دشمن بردند .با یک تأخیر
یک و نیمساعته ،مقاومت دشمن از هر دو جناح
درهمشکسته شــد و نیروها به محل موردنظر
رسیدند.
آنهــا احداث خاکریزهــا را از محل مثلثیها
در عمق  ۱۰کیلومتری منطقه دشــمن به سمت
مواضع خودی شروع کردند.خاکریز احداثشده

در شــمال منطقه یعنی خاکریز سمت راست با
دقت و ســرعت پایان یافت .حاج رضا حبیب
الهی خودش مســتقیم ًا از جلوترین نقطهای که
نیروهــای خودی حضور داشــتند بر عملیات
مهندسی نظارت میکرد.
امــا در جناح چپ منطقــه عملیاتی کار گره
خــورد .در این جناح به دلیل مقاومت شــدید
دشــمن و وجود تیربارهای فراوان ،گروههای
عملیاتی بهسختی توانستند نفوذ کنند .تانکهای
متعدد دشــمن که در این منطقه بودند ،کار را
به نحو دیگری رقــم زد و درمجموع مقاومت
نیروهای عراقی ،آتش تیربارها و تیر مســتقیم
تانــک اجازه نداد تا کارهــا طبق طراحی قبلی
پیش برود.نیروهای خودی کار خود را متوقف
نکردند و بــه آن ادامه دادند اما براثر اوضاع به
وجود آمده ،عملیات احداث خاکریز طبق برنامه
پیش نرفت و بهصورت کامل تمام نشد.

یکصــد متری تیر مســتقیم میزدند تا به هر
صورتی که شــده مانع اتصال خاکریزها باشند.
عالوه بر آن ،چند گروه توپخانه و کاتیوشا نیز
منطقه موردنظر را هدف گرفته بودند.

پاسگاه زید

سرزمین گمنامتر از گمنامی

اجرای عملیات شــدند و مطابق طرحریزی در
قــرارگاه کربال جبهه ایران شــکل گرفت .این
عملیات درواقع طــرح عملیاتی کربالی  4بود
که به دلیل اجــرای آن در ماه رمضان «عملیات
رمضـان» نام گرفت.
همچنیــن در این عملیات  10تیپ از ســپاه
پاســداران و دو لشــکر از نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران حضور داشتند که تحت
امر  4قرارگاه عملیاتی بودند.
چپ-راست ،تا کوری چشم دشمن
برادر کاظمی چند نفر راننده نفربر ،لودر و بولدوزر
داوطلب شهادت از میان بچههای تیپ را انتخاب
کــرد .او به راننده نفربرها مأموریت داده بود تا در
حدفاصل یکصد متر باقیمانده خاکریز ،در مقابل
دید دشمن به چپ و راست بروند و گردوخاک به پا
کنند تا دشمن نتواند این رخنه را بهخوبی تشخیص
داده و دستگاههای مهندسی را هدف قرار دهد.
عالوه بر این در دو طرف خاکریز چند دستگاه
تانک و توپ  ۶۰۱و چندین قبضه تیربار مستقر
کرده بود تا پاسخ آتش دشمن را بدهند خودش
هم بلندگویی دست گرفته و بدون ترس در وسط
این یکصد متر به چپ و راست حرکت میکرد،
درحالیکه گاهی دعای فرج میخواند و گاهی به
دستگاهها دستور میداد خاک کنند.
او مدام قــدم میزد و دعا میخواند ،میگفت:
«نفربر خاک کن ،لودر بیل بزن ،بیلتو باال بیاور ،باالتر،
بارک اهلل لودر! آفرین لودرچی! نفربر خاک کن ،نفربر
خاک کن ،تانکها شلیک کنند دیدهبان به توپخانه
بگو جواب آتش دشمن را بدهند ،تیرچیها شلیک
کنند اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن العسکری».
تمامی این کارها جلوی دید دشــمن صورت
میگرفــت .نفربرها ،لودرهــا ،فرمانده تیپ و
نیروهای رزمنده همه و همه در زیر آتش شدید
و دید تیر مستقیم دشمن این فعالیتها را انجام
میدادند؛ همه سینهبهســینه تانکهای دشــمن
جســورانه در فکر ادامــه کار و تکمیل خاکریز
بودند ،صحنه غریبی بود ،تصویر کاملی از شوق
و خدمت به اسالم و ایثار و اوج فداکاری بود ...
آفرین لودرچی!
در این حین راننده لودر از فرط خستگی از حال

رفت و به پایین افتاد .بچهها فورا ً دور و برش را
گرفتند ،آبی به صورتش زدند .شهید ردانیپور نیز
که در آنجا حضور داشت سریع ًا به بالینش رفت و
او را تشویق و از زحمات او قدردانی کرد ،احمد
کاظمی فرمانده تیپ  ۸نجف ســروصورتش را
بوسید و چون نیرویی برای جایگزینی وی وجود
نداشت ناچار دوباره برخاست و کار را ادامه داد.
چند دقیقه بعد یک گلوله توپ به کنار دستگاه
لودر خورده و آن را به آتش کشید .راننده لودر
نیز زخمی شــده و به عقب منتقل شد.در همین
لحظات چند دستگاه مهندســی با راننده از راه
رسیدند و باوجود شهید شدن چند نفر ،خاکریزها
به هم وصل شــد و نزدیکیهای ظهر کار تمام
شد .در حقیقت خاکریزی را که تقریب ًا ده کیلومتر
بود ،در طول هشــت ساعت شب احداث کرده
بودند .در طول روز که دشمن به مقابله بر خاسته
بود ،یکصد متر باقیمانده را حدودا ً در طول پنج
ساعت ایجاد کردند.
چشمانی چون هلو
ظهر که مسئوالن عملیات تیپها و گروههای
مهندســی برای ارائه گزارش به قرارگاه آمدند،
همگــی با چشــمهای سرخشــده ،لباسهای
خاکآلود و تنی خسته بر سر سفره نشستند...
حبیب الهی که به قرارگاه آمد چشمانش مثل
هلو شده بود ،قرمز و بادکرده ،انگار میخواست
از حدقه دربیاید! شاید دو روز بود که نخوابیده
بود .از بسکه گردوخاک و دود بر روی مژههایش
نشسته بود ،مژههایش به هم چسبیده بودند.
لباسها و صورتش پر از گردوخاک و دود و
ال قیافه غیرطبیعی داشت ،انگار
باروت بود ،اص ً
از وسط آتش درآمده بود! منظره عجیبی پیداکرده
بــود .هر کس او را میدید ،مات میماند که این
آدم چه قیافهای پیداکرده است.

در سمت راست هشــتاد کیلومتری جاده اهواز به
خرمشهر ،تابلویی رنگ و رو رفته و زنگزدهای توجه
را به خود جلب میکند که بر روی آن نوشته« :یادمان
شــهدای گمنام عملیات رمضان ،منطقه پاسگاه زید»؛
پاسگاه زیدی که شهدای آن غالب ًا تشنه بودند و خیلی
از آنها در موانع و خاکریزهای مثلثی بهجا ماندند .زید،
با دالوریهای رزمندگان در عملیات رمضان آزاد شد.
بچهها از زید گذشــته بودند ،اما موانع صعبالعبور و
ترفندهای جدید دشمن سبب شد مواضع ما در خاک
دشمن تثبیت نشــود و آخرین خط دفاعی در همین
پاسگاه زید شکل بگیرد.
محور پاسگاه زید  27تیر 1361؛ نیمهشب یکشنبه 27
تیرماه ،گردانهای درگیر در مرحله دوم عملیات رمضان
به دلیل گذشت زمان و نزدیک شدن صبح ،از تعدادی از
نیروهای داوطلب میخواهند که از میدان مین پیش رو
سریعتر گذر کرده و معبری برای عبور دیگر رزمندگان
باز کنند .از میان  150نفر داوطلب به  20نفر از آنان اجازه
ورود به میدان مین داده میشود و اغلب این  20نفر نیز
به شهادت رسیدند.
زید پاسگاهی است مرزی در حدفاصل منطقه کوشک
و شلمچه و یکی از مسیرهای تهاجم بعثیها در ابتدای
نالمللی
جنگ به خاک میهن عزیزمان و بهواسطه جاده بی 
که تا قبل از انقالب در کنار این پاسگاه وجود داشت،
تهاجم از این مســیر بهســادگی صورت گرفت و
نیروهای عراقی خود را به ســهراه حسینیه رساندند و
سپس بهطرف خرمشهر حرکت کردند.
بار دیگر ســال  62پاسگاه زید ،یکی از محورهای
حمله به دشمن در عملیات خیبر بود که این بار هم از
این محور موفق به کسب نتیجه نشدیم.
از آن زمان به بعد پاسگاه زید خط پدافندی شد و دیگر
حرکت قابلتوجهی تا پایان جنگ در آن صورت نگرفت
و بار دیگر عراق از همین منطقه به ما حمله کرد .حاال از
تابلو و جاده خاکی آن ،میتوانی بفهمی که در این جاده
سالهای سال است ،رفتوآمد چندانی صورت نگرفته.
بغــض نهتنها گلوی تو را ،بلکه تمــام وجودت را
فرامیگیرد .درحالیکه اشــک در چشمانت حلقهزده
است با غربت شهیدان همراه میشوی .آه خداوندا! اینجا
کجاست ،سرزمین گمنامتر از گمنامی؟!

ابتکار عمل
امیر سرتیپ غالمعلی جانگداز روایت میکند :ما
در عملیات رمضان یک ابتکار هم به خرج دادیم و
صدای لودر و بولدوزر را ضبط کردیم .در منطقهای
که مهندسی ما کار نمیکرد این صدا را پخش کردیم
تا دشمن گمراه شود؛ به این خاطر که بهشدت روی
بچههای مهندسی ما شلیک میکردند.
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فرهنگ ایثار

 26خردادماه  1394جاودانه شد

سالم بر دستهای بسته
 26خردادماه  1394خیابان بهشــت تهران محل تشیع  175ماهی به خاک
کشــیده و  95رزمنده به خون خفته بود .میدان بهارستان میعادگاه عاشقان
حسینی شد و مردم به استقبال کربالییان تشنهلب آمدند.
اهتزاز پرچمهای «تا آخر ایستادهایم» و «هیهات من الذله» سرتاسر تهران
را کربالیی کرده و جوانانی که علمداری میکنند به پیشواز علمداران کربالی4
میآیند تا بار دیگر خار چشم جهان خواران شوند.
امروز بوی بهشــت را از بهشت استشــمام میکنی .اینجا خود بهشت است
که از اردیبهشــت روحت را نوازش میدهد .نسیم وزش خود را تندتر کرده و
روانــت را جال میدهد .مهر ابطال با اقیانوس حضور من و تو رنگین شــده بر
لگام رسانههای دروغگوی بزرگ بیگانه میخورد...
طلیعه  270اشعه
من یک دههشــصتی هستم که خاطراتم از جنگ محدود میشود به گونی
کنار معبر و چسبهای ضربدری شیشهها ،یادواره من از هشتسالدفاعمقدس
آژیر قرمز و سفید است و پناهگاه .ذهنیت من از موشکباران رد دود موشک
و خیابانهای پر از مجروح و کشته است؛ همینها هم باعث میشود تا با بوی
باروت و خاک تن شهدا احساس قرابت کنم .امروز گمشده بودم بین جمعیتی
کــه از جبههها نهتنها جمعآوری کمک که نام جبههها را هم در کالس درس
شاید نشــنیدهاند؛ در بین نسلی که شــهدا را با شنیدههایشان شناختهاند و
مفهوم جبهه را از پدر و پدربزرگشان عاریه دارند .حضور این نسل را میتوان
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دلیل حقانیت شهدا دانست.
گ م شده بودم اما با تلنگر دختربچه سهسالهای که از مادرش پرسید« :پس
شــهدا چرا نمیآیند؟» به خود آمدم و فهمیدم هیچ رسانه و قلمی نمیتواند
حق و حقانیت را پایمال کند .خودم را وسط میدان بهارستان ،میعادگاه امروز
شــهدا پیدا کردم .نزدیکهای عصر بود که نســیم بهاری بر شهر تهران تنید.
مالیم و آرام خمودی را کنار زد و دشــمنان را به بهت رســاند 270 .اشعه نور
تابیدند تا به معراج بروند.
خطشکنانی برای خطشکنی
تهران اوج گرما را تجربه میکند اما گرمای حضور عاشقان داغتر است ،ازدحام
جمعیت و به هم فشردگی حاضران نیز خود گرمابخش این محفل شده است.
محفل گرم میدان بهارستان قرار و وعده ما با شهدا بود که گویا آنها بار دگر
گوی سبقت را به دست آوردهاند و از میدان شهدا بال گشوده بودند و مردم را
با خود به صحنه آوردند .محمل شهدا در حالی پا به عرصه بهارستان میگذارد
که از ساعتها قبل مهمانانشان در خیابانهای منتهی به میدان بهارستان راه
را با اشــک چشم آبپاشــی کردند و با نور دل چراغانی .غواصان خاکی از راه
رســیدند تا علم وحدت و اســتقامت را به دوش گیرند .رنج سفر را از منطقه
«ابوفلوس» تا «شــلمچه» و از شلمچه تا تهران بر خود هموار کردند تا دوباره
خطشکنی کنند .عجب روزی بود؛ آفتاب هممیل به غروب نداشت ،میخواست
شاهد این واقعه باشد .مدح مداحان دلها را نوازش میداد و چشمها را طراوت
میبخشید .حضور پیکر شهدا ،اربعین حسینی در تهران رقم زد تا حضور مردم
تیر ماه 1394

ایرانزمین را به رخ دشمنان بکشد .دهه هشتادیها میاندار معرکه شدهاند،
دیگر کار از دههپنجاهی ،شــصتی و هفتادی گذشته؛ امروز روز آنها بود اما
جلوتر از نوجوانان دهه هشــتاد این نودیها هستند که روز میثاق با شهدا را
خلق میکنند و کودکانههایی برای شهدا به نمایش میگذارند و شهدا بر معجر
خود برایشان منبرداری میکنند .امروز همه حال و هوای بهاری دارند و مردم
ایران از هر قشر و گرایشی با اشک چشم مقدم صاحبخانه را گرامی میدارند.
بازگشت دردانهها
مراســم با دعای وحدت آغاز شد و با قرائت پیام رهبر معظم انقالب در پی
تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدا ادامه پیدا کرد:
بسماهلل الرحمن الرحیم
صلوات و سالم خدا بر شهیدان عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود بر فراز
میهن اســامی برافروختند و صلوات و تحیات خدا بر شهیدان مظلوم غواص
که با ظهور و حضور خود این فروغ خاموش نشــدنی را مدد رساندند و پرچم
یادهای عزیز و گرانبها و ذخیرههای معنوی امت را باشــکوهی هرچهتمامتر
در کشور برافراشتند.
سالم بر دستهای بسته و پیکرهای ستم دیده شما و سالم بر ارواح طیبه
و به رضوان الهی ،بال گشوده شما .سالم بر شما که بار دیگر فضای زندگی را
معطّ ر و جان زندگان را سیراب کردید.
و سپاس بیپایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظههای نیاز این ملّت
خداجوی و خداباور ،بشارتهای تردیدناپذیر را بر دلهای بیدار نازل میفرماید
و غبارها را میزداید و سالم بر شما ملّت بزرگ ،وفادار ،آگاه و مسئولیتپذیر
که خطاب لطیف الهی را بهدرستی میشناسید و مینیوشید و پاسخ میگویید.
حضور پر مضمون امروز شــما در تشییع این دردانههای به میهن بازگشته
یکی از بهیادماندنیترین حوادث انقالب است .رحمت خدا بر شما.
و ســپاس بیحد از خدای مالک دلها و ســام بیپایان بر حضرت بقیهاهلل
روحی فداه که صاحب این ثروت عظیم است.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته
سید علی خامنهای
 26خرداد 1394
به این صدا گوش فرا دهید
پس از پیام رهبری دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،محسن رضایی در
سخنرانی خود گفت :ما چنان غواصان شهید در مقابل زیاده خواهان میایستیم.
این شهدا با دستان بسته به شهادت رسیدند اما تسلیم دشمن نشدند.
ما میخواهیم با ایستادگی بر آرمانهای شهدا سیلی به گوش زیاده خواهان
عالم بزنیم .با انتشار خبرهای مربوط به شهدای غواص یکبار دیگر بوی شهادت
ایران اسالمی را در برگرفت و بار دیگر صدای شهدا به گوش جوانان رسید.
جوانانی که حتی دفاع مقدس را ندیده بودند چه حضور ،چه در فضای مجازی
و چه در کوچهها ثابت کردند که پیروان راستین شهدا هستند.
معراج تا بهشت
بوی اسپند و صدای مداح کاروان میرسد .جمعیت یکصدا شعار «اینهمه
لشــکر آماده به عشــق رهبر آمده» را ســر میدهند .آفتابغروب میکند و
خورشــید حقانیت  ۲۷۰سبکبال که  ۱۷۵ماهی دستبسته مهمان داشتند
طلــوع میکند .با غروب آفتاب و اذن مغرب جمعی از مردم نماز جماعت در
کنار کاروان شهدا برپا میکنند .دیگر تاریکی بر چهره شهر نمایان شده ،شهدا
به معراج میروند اما مردم پای برگشت ندارند و تا ساعاتی پس از مراسم در
خیابان بهشت حاضرند.
کجایند قلمهــای کوردل تا نقش حقایقی اینچنیــن را بر صفحه روزگار
جاوید کنند؟

مرور
به یاد غواصان شهید

گره دستها خالق حماسه شدند

هنوز از شروع روزمرگی بیست و هشتم اردیبهشتماه سال جاری نگذشته بود که
حوزه فرهنگ پایداری شاهد خبر فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل
نیروهای مسلح گفت این کمیته پیکر  ۲۷۰شهید را پیدا کرده که  ۱۷۵نفر آنها
در عملیات کربالی چهار جنگیدهاند؛ بر روی رسانههای داخلی و خارجی رفت.
آنطور که محمد باقرزاده خبر داد ،پیکرهای پنج شهید در منطقه فاو،
 ۱۷۵شهید در منطقه ابوفلوس ،هشت شهید در شلمچه ۲۱ ،شهید در
مجنون ۴۰ ،شهید در شرق دجله و جاده خندق و  ۲۱شهید در منطقه
زبیدات کشف و از مرز شلمچه وارد ایران شد .ماجرا اما از جایی مورد
توجه بیشتر قرار گرفت که مشخص شد در میان شهدای تازه تفحص شده،
تعداد  175غواص که در عملیات کربالی  4شرکت داشتهاند نیز وجود
دارد؛ شهدایی که سردار باقرزاده رئیس کمیته جستوجوی مفقودین از
دستهای بسته آنها و زندهبهگور شدن آنها خبر داد و گفت« :این شمار

پیکرهای مطهر متعلق به غواصان عملیات کربالی  ۴است که با دستان
بسته به شهادت رسیده و زندهبهگور شدند»..بعد از اعالم این خبر کاربران
شبکههای اجتماعی با انتشار مطالب و طرحهای گرافیکی سعی کردند به
این شهدا ادای احترام کنند.داستان این پیدا شدن ،خیلیها را تکان داد،
احساساتی کرد ،احترام برانگیخت ،معجزه کرد .بعدازآن بود که واکنشها
شروع شد؛ دهه پنجاهی و شصتی و هفتادی هم نداشت .نکته قابلتأمل
اینکه در فراگیر شدن خبر و انعکاس گسترده آن در نخستین ساعات انتشار،
این بار هم این «مردم» بودند که خود در نقش خبرنگار و گزارشگر میداندار
شدند .زود گروههای مردمی در شبکههای اجتماعی دستبهکار شدند و فارغ
از مرزبندیهای فکری و سیاسی مرسوم سعی در ادای دین به فرزندان وطن
کردند .هنرمندان و اصحاب فرهنگ هم از این قافله بازنماندند و هر کس در
حد وسع خود سعی کرد در این زمینه دین خود را ادا کند .در کنار کمپین
هنرمندانشاعران هم به سبک خود میداندار شدند و سرودن از حماسه
غواصان را در دستور کار قراردادند .شهدای غواص یک بار دیگر باعث شد
همه مردم از هر جنس و رنگی بار دیگر کنار هم قرار بگیرند .حس همدلی
و همراهی مردم ،سیاسیون  ،هنرمندان و  ...در این چند هفته موج میزند.
اوج آن در روز  26خرداد ماه شکل گرفت.
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پیشنهاد
کتاب
آداب روزهداری ،احوال روزهداران
به کوشش :علیرضا مختارپور قهرودی
انتشارات :انقالب اسالمی
قیمت 12000 :تومان
درباره کتاب«:آداب روزهداری،
احــوال روزهداران» عنوان کتابی
است که بیانات حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای درباره آداب ماه
مبارک رمضان را شامل میشود .این
کتاب 422صفحهای اخیرا ً تجدید چاپ شده است .کتاب حاضر گزیدهای از
مجموع ه توصیهها ،نصایح ،تحلیلها و مواعظی است که در ماههای رمضان
در طول  22ســال گذشته از سال  1369تا  1390در بیانات معظّ مٌله ارائه
شده است .عالقهمندان برای تهیه این اثر میتوانند با با ارسال عدد  4به سامانه
پیامکــی  100020120اقدام کنند .همچنین این اثر از طریق پیاگاه اینترنتی
 WWW.BOOK-KHAMENEI.IRنیز قابل خریداری است.
احکام روزه :فتاوای مقام معظّ م رهبری درباره مســائل مهم و مورد
ابتالء در احکام روزه هم به تازگی روانه بازار نشــر شده .این اثر اوّلین
مجلّد از مجموعه کتابهای احــکام موضوعی فقهی منطبق با فتاوای
معظّ مٌله اســت که توسط انتشــارات فقه روز چاپ میشود و بزودی
مجلّدات بعدی در موضوعات مختلف از جمله احکام پزشــکی ،حج،
خمس ،و سفر منتشر خواهد شد .کتاب «احکام روزه» شامل مسائلی از
قبیل انواع روزه ،راههای ثبوت اوّل ماه ،مبطالت روزه ،احکام پزشــکی
روزه ،احکام روزه مســافر ،احکام بانوان ،و زکات فطریه است .تدوین
اثر بنحوی انجام گرفته اســت که نفــع آن عام و بهرهگیری از آن برای
همگان آســان باشــد .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع
از نحوه تهیه «احکام روزه» و دیگر آثار انتشــارات فقه روز میتوانند با
شماره تلفنهای  66493548و  66483695تماس بگیرندو یا به پایگاه
اطالع رسانی  WWW.BOOK-KHAMENEI.IRمراجعه کنند.

کتاب
ر
نویسنده :مریم برادران
انتشارات :سوره مهر
قیمت ۱۴۰۰۰ :هزار تومان
درباره کتاب« :ر» ،روایت کننده داستان
زندگی شهید رسول حیدری است که اولین
شهید ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین
محســوب میشــود .این کتاب دارای سه
بخش است که در آن به مقاطع گوناگون زندگی شهید پرداخته است.
فصل اول از زمانی آغاز میشــود که رسول حیدری از سفر بوسنی در
سال  ۷۱باز میگردد و در مسیر مرور خاطراتش از دوران کودکی تا زمان
ورود او به سپاه پاسداران و فعالیتش در جنگ را بازگو میکند .در ادامه و
در فصل دوم روزهای فعالیت شهید در قرارگاه رمضان تا پایان جنگ را
به تصویر میکشد و در ادام ه همین فصل ماجراهای دانشگاه رفتن شهید
را تعریف میکند .فصل سوم نیز به روایت زندگی و فعالیتهای شهید
در بوسنی میپردازد .کتاب به خوبی توانسته بیشتر از آنکه به اسطوره
سازی بیجا از شخصیت شــهید بپردازد ،در عین نشان دادن روحیات
ی او که ممکن
و اخالق شــهید و حتی گاه اوقــات ضعفهای اخالق 
است در وجود هر انسانی وجود داشته باشد ،رابطه پرمهر و محبت او
با اطرافیان و روحی ه جهادی و خســتگیناپذیر رسول حیدری را نشان
دهد.در واقع جذّ ابیت زندگی رســول نیز مانند بسیاری از دیگر مردان
جنگ ،همین چهره انســانی اوست .به همین دلیل در همه جا نویسنده
به عمد از جزییات عملیات جنگی عبور کرده و بر برخی نکات دیگر
تاکید کرده است.یکی دیگر از نکات قوت کتاب به کارگیری عکسهای
فراوان در جای جای آن اســت که باعث شده هم سند داستانهای آن
قویتر باشــد و هم خواننده بتواند بهتر و بیشتر با گوشههای مختلف
زندگی شهید آشنا شود و ارتباط برقرار کند.

شبکه منایش خانگی
روز روشن
کارگردان :حسین شهابی
بازیگران :پانته آ بهرام ،مهران احمدی ،روناک یونسی ،سودابه بیضایی،
امیررضا دالوری
قیمت 4000 :تومان
درباره فیلم :حســین شهابی سالها
است درسینما فعالیت میکند اما خیلی
دیر روی صندلی کارگردانی نشست.
با این حال نخستین فیلم او یعنی «روز
روشن» بعد از اکران درجشنواره فیلم
فجر مورد توجــه داوران  ،منتقدان و
اصحاب رســانه قرار گرفت .فیلم در
گیشــه موفق نبود اما در جشنوارههای
معتبر جهانــی جوایز مختلقی دریافت
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ماهنامه تحلیلی

شماره 1

کرد« .روز روشن» داستانش را خیلی راحت  ،بدون لکنت و با ایجاد جذابیت
تعریف میکند .وقایع فیلم در شش ساعت و همزمان با وقت اداری اتفاق
میافتد و اکثر صحنههای آن در ماشین آژانس میگذرد .داستان درباره زن
جوانی است که برای نجات جان یک نفر از اعدام به دنبال شاهدی است تا
در دادگاه شهادت بدهد .همین خالصه داستان اتفاقا شاید بزرگترین نکته
منفی فیلم به حساب آیداما برگ برنده فیلم آنجاست که این داستان ظاهرا ً
مربوط به قصاص را بهانهای برای زدن حرفهای دیگر قرار میدهد؛برای
یک نقد اجتماعی جدی و مهم .ظاهر داستان «روز روشن» شاید در مورد
جوان بیگناهی باشد که چند ساعت بیشتر با صادر شدن حکم قصاصش
ی است که با دانستن
فاصله نداشته باشد ،اما تمرکز اصلی قصه روی افراد 
بیگناهی جوان به خاطر منافع مالی خود حاضر به شهادت دادن در دادگاه
نیســتند .به همین دلیل اساسا فیلم به جای آنکه به دام آثار «ضدقصاص»
بیافتد تبدیل به اثری در مورد مسئولیتهای اجتماعی افراد جامعه در قبال
هم میشود و به جای زدن یک حرف غلط تکراری ،حرف اجتماعی مهم
و درستی را بیان میکند.
تیر ماه 1394

موسیقی
عارف شیدا
ِ
خواننده :صدیق تعریف
پخش کننده :مركز موسيقي حوزه هنري
عالقمنــدان به تصنیفهای عارف قزوینی و علی اکبر
شــیدا میتوانند مجموعهای از آثار این دو هنرمند را در
«عارف شیدا» تهیه کنند .این آلبوم به مناسبت هشتادمین
ِ
ســال خاموشی ابوالقاســم عارف قزوینی تصنیفساز،
ترانهســرا ،شــاعر ،خواننده و نغمهپرداز در دســترس
عالقمندان به موسیقی کشــور قرار گرفته .در این آلبوم
پنج تصنیف اجرانشــده از عارف قزوینی و یک تصنیف
از علی اکبر شــیدا با تنظیم پویان بیگلر همراه با  7آواز
تازه با اشعاری از حافظ ،هوشنگ ابتهاج با اجرا و صدای صدیق تعریف
گنجانده شده.

روایــت خواننده :تا پیش از ســربرآوردن و تولد هنری
ابوالقاسم عارف قزوینی تصانیف و ترانهها ساختار و سازمانی
تقریب ًا مشــخص و اغلب تکراری داشتند .به طور معمول و
رایج ،این خط مشــخص و یکنواخت همچنان به صورت
افقی پیش میرفت که عارف در حرکتی انقالبی و نوآورانه،
این حرکت یکنواخت و افقی را به شکل عمودی و فوارهای
دیگرگونه کرد .این تغییرات چه به لحاظ ساختار موسیقیایی و
گردش ملودی و چه به لحاظ واژگان ،کالم و شاعرانگیاش،
پرواز متهورانهای بود که تا پیش از او قطع ًا بیسابقه بوده و
تأثیراتش تا به امروز جاری و ســاری است .عارف ،شمایل
هنرمند نواسازی را به نمایش میگذارد که هر چند تصانیفش
را تحت تأثیر اتفاقات سیاسی اجتماعی میسرود ،اما آثار او
صرف ًا صدور یک مانیفست سیاسی انقالبی نمیتواند تلقی شود؛ چرا که عشق
و مهر به وفور در رگ و پی این آثار جریان دارد.

تئاتر

سینام
دردنیای تو ساعت چند است؟

فصل شیدایی

کارگردان :صفی یزدانیان
بازیگران :لیال حاتمی ،علی مصفا ،زهرا حاتمی ،کریستف رضاعی
درباره فیلم :اگر از آن دســته عالقمندان ســینما هستید که مفاهیمی مثل
عشــق قدیمی و صبر
برای وصال (حتی بعد
از بیست سال) جذاب
است فیلم صفی یزدانیان
را ببنیند« .در دنیای تو
ســاعت چند اســت»
بهخوبی این مفهوم را
مطرح کــرده و البته به
دام احساســی گرایی
نمیافتد .کارگردان حتی با وارد کردن شوخی و سرخوشی ،فیلم را از احساسی
بودن نجات می دهد .فیلم داستان گلی است که بعد از بیست سال زندگی در
فرانسه یکباره تصمیم میگیرد به ایران و به زادگاهش ،شهر رشت سفری کند.
فرهاد در رشت به استقبالش میرود و میگوید که آشنایی قدیمی است ،اما گلی
ال او را به یاد نمیآورد .فیلم قصه آدمهای عاشقی است که ساعت زندگیشان
اص ً
تنها به وقت عاشقی کوک شده و در همان حال باقی مانده است .عشقهایی
از جنس خلوص و صداقت که همچون اسطورههای کهن ادبی میماند؛ شاید
انتخاب نام فرهاد برای کاراکتر علی مصفا به همین دلیل باشد .فرهاد نماد یک
عاشق صبور و وفاداری که خواب شیرین میبیند و کوه میکند .فرهاد این قصه
نیز در پایان قصه از خستگی خوابش میبرد گویی او نیز سالها در حال کندن
کوه خاطرات و خیالپردازیهایش با معشوق بوده و اینک از خستگی خوابش
برده است .یک خواب شیرین.
روایت کارگردان :گیالن سرزمین مادری من است و رشت شهری است
که هرگز در آن زندگی نکــردهام ،اما از کودکی تا امروز پناهگاه روحیام
بوده است و هر وقت حرف از «خاطرات کودکی» میشود با آنکه در تهران
متولد و بزرگ شــدهام و همه عمرم در آن گذشته است ،سفرهایم به خانه
پدربزرگ و مادربزرگم در رشت را بهیاد میآورم.

کارگردان :سعید اسماعیلی
متن و روایت :رسالت بوذری
قیمت بلیت :تماشا رایگان است
نمایش میدانی و چند رسانهای «فصل شیدایی» که پیشتر در برخی نقاط
کشــور اجراهای موفقی را پشت سرگذاشت ،با آغاز ماه مبارک رمضان
مهمان مردم عالقهمندان تئاتر در تهران است .قصه این نمایش ،از هبوط
حضرت آدم(ع) شروع و با ظهور حضرت صاحبالزمان(عج) و خواندن
دعای فرج ،به پایان میرســد .البته در این میان تماشــاگران با استفاده از
روایات و تصاویری چشم نواز و بهره گیری از جلوههای ویژه تماشایی،
برخی از نقاط عطف تاریخی همچون ماجرای حضرت نوح ،بعثت پیامبر
گرامی اســام (ص) ،واقعه کربال ،زندگی حضرت امام رضا(ع) ،دوران
انقالب اســامی و دفاع مقدس را هم خواهند دید .تماشــاگران هرشب
همزمان با اذان مغرب و عشا در محل اجرای نمایش حاضر میشوند و پس
از اقامه نماز جماعت ،پای سفره افطار مینشینند .بعد از افطار و از ساعت
 9و  30دقیقه هم اجرای نمایش آغاز خواهد شد که تا ساعت  11و 30
دقیقه به طول میانجامد .نمایش ترکیبی و میدانی «فصل شیدایی» با شعار
تبلیغاتی اینجا آنچه نادیدنی است ،میبینید ،در شب های ماه رمضان و پس
از افطار در محوطه ای وسیع با ظرفیت  6000تماشاگر ،به نشانی انتهای
بلوار ارتــش ،کیلومتر  2جاده
لشکرک اجرا می شود .عالقه
منــدان این نمایش میتوانند با
ارسال پیامک عدد  1سپس کد
ملی خود به شماره ،3000419
ثبتنــام کنند و شــب دلخواه
خود را برای دیدن کار ،انتخاب
نمایند .ضمــن این که به دلیل
ثبت کد ملی ،هر شخص فقط
می تواند یک بار به تماشــای
«فصل شیدایی» بنشیند.
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مسابقه پیامکی مهر و ماه
عالقمندان به شرکت در مسابقه پیامکی مهر و ماه می توانند با مطالعه سواالت زیر  ،پاسخ
آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و به سامانه پیامکی  3000486644ارسال کنند.
پاسخ شما باید یک عدد  10رقمی باشد که هر رقم آن گزینه صحیح هر یک از سواالت است.
به طور مثال  :در سوال یک  ،پاسخ شماره  2صحیح است و در سوال دو گزینه شماره  4و در
سوال سه گزینه شماره یک و  ...عدد گزینه ارسالی شما این گونه خواهد بود241... :
ضمنا همراه عددهای ارســالی  ،نام و نام خانوادگی خود  ،نام اســتان و محل خدمتتان
را قید کنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود .

 .1در ماه مبارک رمضان چه دعایی به امیر المومنین(ع) هدیه شده است؟
 .3دعای جوشن کبیر  .4دعای توسل
 .2دعای افتتاح
 .1دعای کمیل
 .2عملیات رمضان به چه عملیاتی معروف شد؟
 .3شرق دجله
		
 . 2تخریب
 .1شکار تانک

 .4فجر

 .3لیله المبیت چه شبی است؟
 .1شبی که مکه فتح شد
 .2شبی که قرآن نازل شد
 .3شبی که حضرت علی(ع) در بستر پیامبر(ص) که هجرت کرده بود  ،خوابید
 .4شبی که مشرکان به مدینه حمله کردند
 .4نماینده امیر المومنین(ع) در پاسخگویی به سواالت شرعی مردم چه کسی بود؟
 .4مالک اشتر
 .3عبداهلل بن عباس
 .2محمد حنفیه
 .1امام حسن(ع)
 .5حضرت خدیجه چند سال در کنار پیامبر (ص) زندگی کرد؟
		
 15 .3سال
		
 20 .2سال
		
 30 .1سال

 25 .4سال

 .6قرائت دعای مجیر از آداب کدام یک از شب های ماه مبارک رمضان است؟
 .4شب بیست و سوم
 .3شب عید فطر
 .2شب نوزدهم
 .1شب پانزدهم
 .7خطبه  215نهج البالغه درباره وقایع کدام جنگ است؟
 .3جنگ احد
 .2جنگ صفین
 .1جنگ نهروان

 .4جنگ خندق

 .8امام حسن(ع) پس از صلح  ،کوفه را به مقصد کدام شهر ترک فرمودند؟
 .4بغداد
		
 .3مدینه
		
 . 2بصره
		
 .1مداین
 .9فیلم سینمایی «محمد(ص)» چه برهه ای از زندگی پیامبر اسالم را به تصویر کشیده؟
 .2دوران شیرخوارگی
		
 .1دوران حضور در شعب ابی طالب
 .4تا بعثت
			
 .3تا  12سالگی
 .10دم دم سحری از جمله آداب کدام استان در ماه مبارک رمضان است؟
 .4فارس
		
 .3ایالم
		
 .2کرمان
		
 .1بوشهر
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