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با سپاس از همراهی:
حامد جبلی ،فاطمه صادقی ،فرزین صالحی
و مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استانها

کلمه نخست

فرهنگ و باطن خدمت
تهیه نظامنامه حوزه نمایندگی ولیفقیه یکی از دستاوردهای مهم این حوزه به شمار میرود .این نظامنامه با
هدف پیگیری و حرکت در مسیر تحقق اهداف چهارگانه :تأمین کرامت انسانی ،تسکین آالم بشری ،برقراری
صلح و حمایت از سالمت مردم تدوین گردید و به امضا و تأیید دفتر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی رسید.
این نظامنامه گام مهمی در اجرای انتظــارات مقام معظم رهبری مدرج در حکم انتصاب نماینده ایشــان
در جمعیت اســت .در این حکم هدایت و نظارت بر امور جمعیت به صراحت مورد تأکید قرا گرفته اســت.
متناســب با این حکم و نیز وظایف ذاتی نمایندگی ولیفقیه در جمعیت دو ماموریت اصلی برای این نهاد
ترسیم شده است :نخســت هدایت و نظارت بر مجموعه اقدامات و فعالیتهای جمعیت به منظور رعایت
اصول و اهداف عالیه جمعیت و انطباق آن با موازین اسالمی و انسانی ،بهویژه درامور موقوفات ،هبه ،صلح و
تبرعات .مأموریت دوم :آموزش ،گسترش و تعمیق تعالیم اسالمی و هدایت امور فرهنگی و نهادینهسازی و
ارتقای فرهنگ سازمانی بر اساس ارزشهای اسالمی در بین مدیران ،کارکنان و اعضای وابسته به جمعیت،
بهویژه جوانان .چنانکه در این دو مأموریت اصلی آمده اســت توجه دادن بخشهای مختلف جمعیت به
انجام فعالیتهایشان با لحاظ کردن محتوا و رویکرد فرهنگی مستتر در این فعالیتها در مد نظر است .آنچه
میتواند وجه ممیز انجام کار در جمعیت هالل احمر و برخی دیگر از دستگاههای خدمترسان باشد در این
نکته است که انجام فعالیتها در جمعیت مننطبق بر بازآفرینی روح کریمانه انسانهاست .این نقطه افتراق
همه مأموریتهای جمعیت در داخل و خارج کشور را تحت تأثیر خود قرار میدهد .غنیبودن همه اقدامات
جمعیت از این محتوای افتخارآمیز سبب میشود خدمتگیرندگان هالل فقط دریافتکنندگان خدمات
امدادی نباشند بلکه از جمعیت هالل احمر روح ایستادگی و بازآفرینی و صبر را بیاموزند .این روحیه ابتدا باید
در بین همکاران هاللاحمر گسترش یابد و به ویژگی شخصیتی همکاران تبدیل شود .اگرچنین شد به همه
مرتبطین با هالل اعم از داوطلبان و خیران و خدمتپذیران نیز تسری خواهد یافت.
نشریه مهر و ماه برای ترویج و تعمیق چنین دیدگاهی منتشر میشود .اکنون دومین سال از انتشار نشریه
مهر و ماه را پشت سر گذاشتیم و در آستانه سال سوم انتشــار این ماهنامه قرار داریم .در این نوزده شماره
تالش همکاران من براین بوده اســت که برمدار اهداف عالی جمعیت و وظایــف نهاد نمایندگی ولیفقیه
مطالبی برای مخاطبان محترم تهیه و منتشر شود .اکنون پس از انتشار هر شماره حدود هزار پیامک شرکت
در مسابقه به دست ما میرسد و این بزرگترین گواه بر این است که این نشریه در بین مخاطبان خود جایگاه
خود را به دست آورده است و توانسته بخشی از نیازهای فرهنگی را پاسخگو باشد .امید که در سال آینده این
تعامل مؤثر بر اساس مأموریتهای نهاد نمایندگی استمرار داشته باشد.

سردبیر
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راهبرد

آزادی کالم
آزادی هدایتگرانه برای پیشرفت جامعه
ِ
اگر یک سخنی از گویندهای در فضا و محیطی و در شرایطی
و با مخاطبینی صادر بشود که مایه گمراهی جمعی از مردم
هست ،این از نظر اسالم ممنوع است .دلیل و فلسفه این
ممنوعیت هم واضح است؛ چون اساس ًا آزادی برای هدایت
افکار است ،برای رشد افکار است ،برای پیشرفت جامعه
است .آن آزادیای که موجب گمراهی افکار باشد ،موجب
رکود افکار باشد ،موجب عقبگرد جامعه باشد ،این یقین ًا قابل
قبول نیست .پس یکی از مرزهای آزادی بیان عبارت است
از اغواگری و گمراهسازی .هر سخنی که گمراهکننده و به
خطاافکننده دلها و ذهنها در جامعه باشد ،این ممنوع است.
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7

راهبرد

مرزهایآزادی

از دیدگاه رهبر معظم انقالب
قیودآزادیعقیده
عقید ه مذهبــی هم تا آنجایــی که در
صدد مبارزه با عقید ه اســامی نباشد،
دارا بودن آن عقیده ممنوع نیست؛ یعنی
مجازات ندارد .البته «ممنوع نیســت»
یا «آزاد است» ،بعد در بحثهای بعدی
باید درست شکافته بشــود تا حدود این
مسئله آشکار بشــود .به طور اجمال اگر
کســی در جامعه اســامی عقید ه غیر
اسالمی داشت ،اما عقیدهای که او را امر
به مخالفت و معارضه با نظام اســامی
نمیکند ،دارا بودن آن عقیده اشــکالی
ندارد .لذا در جامعه اســامی یهودیان،
مسیحیان ،زردشتیان ،صابئیان و دیگر
مذاهب که مسلمان نیســتند ،زندگی
میکنند ،از حقوق خودشــان استفاده
میکنند و طبق اصل بیست و سوم قانون
اساســی اینها آزاد در عقید ه خودشان
هستند و عقیده در جامعه اسالمی و بنا
بر اسالم ممنوع نیســت .در ذیل این آیه
الدیــن» ،اینجور
شــریفه «ال اکراه فی ّ
نوشتند که عدهای از جوانان یثرب قبل
از آمدن پیغمبر به مدینه که هنوز مردم
مدینه مســلمان نشــده بودند و مدینه
یثرب نامیده میشــد ،عــدهای از این
جوانها با یهود که در اطراف مدینه سکنا
داشتند ،معاشــرت پیدا کردند و چون
یهودیها با فرهنگتر از کفار و مشرکین
بودند ،این جوانها به مقتضای جوانی به
8

آن یهودیها گرایش پیدا کردند .بعضی
از آنها یهودی شــدند ،بعضی هم که به
دین یهود در نیامدند ،اما قلباً نســبت به
آنها اعتقاد و گرایش پیــدا کردند .بعد
که رسول خدا به مدینه آمدند و مدینه،
مدینه اســام شــد و مردم مســلمان
شدند و چند ســالی هم با یهود ،پیغمبر
مماشات کرد ،بعد به خاطر اینکه قبیله
بنیالنظیر علیه پیغمبر و اســام توطئه
میکردند ،خدای متعال دســتور داد که
بنیالنظیر را از اطراف مدینه دور کنند و
آنها را وادار به جالی این منطقه کنند.
پیغمبر آنطوری که در سوره حشر هم
آمده ،اینهــا را از اطــراف مدینه اخراج
کرد و یهودیان بنیالنظیر رفتند .وقتی
که یهودیها میرفتند ،عــدهای از این
جوانها که خانوادههایشان هم مسلمان
شــده بودند و خود این جوانها هنوز به
اسالم نگرویده بودند ،اظهار عالقه کردند
که بــا یهودیها آنها هــم جالی وطن
کنند .خانوادههایشان مانع میشدند ،به
آنها میگفتند باید بمانید و باید مسلمان
هم بشوید .اینجا آیه شریفه وارد شد که:
الرشــد من
«ال اکراه فی ّ
الدین قد ّ
تبین ّ
الغی» .اکراه و اجبــار در ایمان مذهبی
ّ
وجود ندارد؛ چون امروز روزی نیســت
که حقیقت بر مردم پنهان مانده باشد و
راه اســام و راه هدایت از راه کفر آشکار
شــده .این جوانها را حق ندارید شــما

اجبار کنید که باید مسلمان بشوید؛ بلکه
میتوانند بمانند و مسلمان هم نباشند.
الدین قد
این آی ه شــریف ه «ال اکراه فــی ّ
الغی» هست و این هم
ّ
تبین ّ
الرشــد من ّ
حدیثی است که در ذیل آن آیه وارد شده.
البته این نکته هم گفتنی است که «این
عقیده آزاد هســت» بدین معناست که
آیا اســام موافق و راضی است به اینکه
کسانی به غیر عقیده حق باشند؟ قهری
است که نه« .آزاد است» یعنی مؤاخذهای
دنبال این کار نیست؛ مجازاتی نمیکنند؛
کســی را که در جامعه اســامی عقیده
غیر اسالمی را داشته باشد ،مادام که آن
عقیده درصدد معارضــه و مبارزه با نظام
اسالمی و عقید ه اسالمی نباشد.
1365/11/17
خطبههای نماز جمع ه تهران

معنای آزادی عقیده در اسالم
ی این
عقیده در اســام آزاد اســت ،منته 
آزادی عقیده را بایــد باز کنیم و معنا کنیم.
یعنی چه آزاد اســت؟ آزادی عقیده به این
معنا نیست که اسالم اجازه میدهد و جایز
میشمارد و روا میداند که انسانها از عقیده
حق ،از بینش درست منحرف بشوند و یک
اعتقاد غلط و نادرست را در قلب و فکر خود
بپذیرند .اگر کســی بگوید آزادی عقیده در
اسالم معنایش این اســت که هر کسی از
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نظر اسالم میتواند و برایش مباح و رواست
که هر نوع عقیــدهای را ولــو باطل و غلط
انتخاب بکند ،این یقیناً راه ثواب را نپیموده
است (طبیعی است که همچنانی که اعضا و
جوارح انسان وظائفی دارند و اعمالی را باید
انجام بدهند ،قلب و فکر انسان هم وظیفهای
دارد که در روایات هم به وظایف قلب و روح
اشاره شده است و آن وظیفه عبارت است از
اینکه خدای متعال را به وحدانیت و صفات
ی بشناسد و درباره نبوت و درباره معاد
حسن 
و درباره بقی ه معارف اسالمی همان عقیده
حق و صحیح را بپذیرد ).پس ،معنای آزادی
عقیده این نیســت .معنــای آزادی عقیده
در اسالم این اســت که حاال اگر کسی این
وظیف ه اســامی و قلبی خود را انجام نداد و
یک عقیده غلط و باطلی را به عنوان اعتقاد
خود انتخاب کرد ،آیا اســام بــا اینگونه
انسانی چگونه رفتار میکند؟ آیا در برابر او
بهزور متوسل میشود که باید از عقیده خود
برگردی؛ شمشــیر را باالی سر او میگیرد
که باید به عقیده حق ایمان بیاوری؟ او را از
حق حیات در جامعه محروم میکند؟ او را
از حقوق شــهروندان در جامعهی اسالمی

محروم میکند؟ او را از میــان خود اخراج
میکند؟ نه .اســام هر چنــد آن عقیده را
قبول ندارد و آن را نــاروا و ناجایز میداند،
اما دارنده عقیده باطل و غلــط را نه فقط از
حق حیات محروم نمیکند ،بلکه از حقوق
اجتماعیهمدرحدمقرراتوچارچوبهای
آن جامعه محروم نمیکند .این یک مطلبی
است که ما هم در آیات قرآن ،هم در سیره
پیغمبر و تاریخ صدر اسالم بهروشنی آن را
مشاهده میکنیم .پس آزادی عقیده به این
معناست که هیچکس در جامعهی اسالمی
به خاطر عقیده غلط و باطل خود زیر فشار
قرار نمیگیرد .اســام مثــل اروپای قرون
ی نیست که کســی را به خاطر یک
وسط 
عقیدهای تهدید به قتل کنــد؛ مثل روش
نظام اُموی و عباسی نیست در صدر اسالم
که کســانی را به خاطر داشتن عقایدی که
دســتگاه حکومت آنها را قبول نداشت و
غلط میدانست ،زیر فشــار قرار بدهد و از
حق زندگی محروم کند یا تحت تعقیب قرار
بدهد یا کیفر کند یا مالیات و مجازات مالی
برای یک عقیدهای معین کند .هیچیک از
اینها در اسالم نیســت ،بلکه اسالم کفار را
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و کســانی را که به اعتقاد او معتقد نیستند
و از دایره عقاید اسالمی بیرونند ،در جامعه
اســامی تحمل میکند ،برای آنها حق
قائل است ،از آنها دفاع میکند ،اگر دزدی
خان ه آنها را بزند هــم ،مجازاتش میکند
و امنیت و سالمت و بقیه حقوق اجتماعی
را برای آنهــا هم در صورتی کــه آنها به
شــرایط زندگی در این جامعه عمل کنند
ـ که اشــاره خواهم کرد ـ مجرا میداند .در
یکیازخطبههادربارههجومسپاهیاناموی
الصالة و
به شــهر انبار امیرالمؤمنین (علیه ّ
الرجل منهم
السالم) میفرماید« :بلغنی ّ
ّ
ان ّ
کان یدخل علی المراة المسلمة و االخری
المعاهدة»؛ شــنیدم که ایــن غارتگران،
این مهاجمیــن وارد خانه زن مســلمان
یا زن اهل کتاب میشــدند که مســلمان
نیســت و زیورآالت او را از او میگرفتند و
دســتبند و پا بند او را که طال بوده ،از پایش
خارج میکردند .و بعد در آخر همین بیان،
امیرالمؤمنین میفرماید که جــا دارد اگر
غم تهاجم
انسان مسلمان از این غم بمیرد؛ ِ
دشمنان و متجاوزین به خانه زن مسلمان یا
زن یهودی و نصرانی که در زیر سای ه اسالم و
9

راهبرد
انقالب میکنند ،نشانههای رمزآمیز رژیم
گذشته را از بین میبرند.

در صدر اسالم
و زمان پیغمبر
و زمان خلفای
اول به موردی
برنمیخوریم
که جلوی اظهار
عقیده گرفته
شده باشد .البته
این را هم بگویم،
به موردی هم بر
نمیخوریم که
کسی بخواهد
بیاید در معرض
عام ـ مث ً
ال در
مسجد ـ بایستد
یک سخنرانی
بر خالف
جهتگیریای
که مث ً
ال پیغمبر یا
خلیفه زمان دارد
اجرا میکند،
یک چنین
سخنرانیای هم
بخواهد کرده
باشد

10

1365/12/15
خطبههای نماز جمع ه تهران

درجامع هاسالمیزندگیمیکند.

1365/12/1
خطبههای نماز جمع ه تهران

بیدار کردن وجدانهای مردم
همانطــوری کــه میدانیــد ،در تاریخ
نبوتهــا ،تاریــخ توحیــد ،به مــوارد
برجســتهای برخــورد میکنیــم کــه
پیغمبــران بــه بتشــکنی پرداختند و
بت را که مایه تقــدس و ایمان جمعی از
مردم بوده ،از بین بردنــد؛ یک نمونه در
مورد ابراهیم خلیل ّ
الل اســت ،یک نمونه
در مورد رسول اکرم هنگام ورود به شهر
مکه اســت و پس از فتح مکــه که این را
هم ممکن است کســانی تصور کنند که
با آزادی عقیده در اســام منافی اســت.
لکن در مورد بتشکنی ابراهیم باید توجه
کنیم که حرکت ابراهیم برای بیدار کردن
ذهن به خواب رفته و تخدیر شــده مردم
آن جامعــ ه جاهلی بود .مردمــی که در
طول زندگی خود هرچه شنیدند ،درباره
شرکت و نظام شــرکآلود شنیدند .اص ً
ال
صدای حقــی در میان ایــن جامعه بلند
نشده و به گوش آنها نرسیده است .اگر
باید این مردم را از این خواب گران بیدار

کرد ،این کار فقط به وســیله یک حرکت
بزرگ ممکن اســت .لذا ابراهیم به داخل
بتخانه رفــت در وقتی که جوانکی بیش
نبود ،تبر را برداشت و بتها را شکست و
بت بزرگ را نشکست و تبر را به گردن بت
بزرگ آویخت .ایــن کار برای بیدارکردن
وجدان مــردم بود .بعد هــم در صحبت
کوبندهای که ابراهیم بــا آن مردم کرد و
هوشــمندی و زیرکیای که ایــن بنده
صالح خــدا به کار برد ،آنچنــان پتکی بر
ســر ذهن خوابآلود آنهــا زد که قرآن
میفرماید« :فرجعوا الی انفســهم فقالوا
ان ّکم انتم ّ
الظالمون»؛ یعنی بعد از آنی که
ابراهیم این حرکت را انجام داد ،این فریاد
رسا را کشید ،آن اثری را که میخواست
بگیرد ،گرفت .مردم به خودشان مراجعه
کردنــد ،میــان خودشــان بــه گفتگو
پرداختند ،وجدانشان بیدار شد و به خود
و خودهایشــان گفتند که ما ستمگریم؛
خود ما ظالم هســتیم و نباید ابراهیم را
مالمت کنیــم .در مورد رســول خدا هم
بتشــکنی پیغمبر به معنای اعمال زور
نســبت به مردم مکه نبود .پیغمبر بتها
را شکست ،در حقیقت ســنبل و نشانه و
رمز نظام طاغوتی را میشکست .درست
مثل همینکه مردم در یک کشور وقتی

برخورد سالم افکار موجب رشد
اندیشههاست
اســام علیاالصول با این مطلــب [آزادیِ
اظهار عقیده و بیان] مخالفتی ندارد .اظهار
عقیده ،یکی از حقوق طبیعی انسان است.
وقتی انســان یک عقیــدهای را دارد و آزاد
اســت که این عقیده را داشــته باشد ،باید
آزاد هم باشــد که این نظر خودش را اظهار
کند؛ مگر اینکه خود آن اعتقاد یک اعتقاد
ممنوعی باشــد که در بحث آزادی عقیده
راجع به این مطلب صحبت کردیم .بنابراین
اســام که طرفدار حقوق انسانهاســت،
طرفدار این آزادی هم هســت .عم ً
ال هم در
صدر اســام و زمان پیغمبر و زمان خلفای
اول به مــوردی برنمیخوریــم که جلوی
اظهار عقیده گرفته شده باشــد .البته این
را هم بگویم ،به مــوردی هم بر نمیخوریم
که کســی بخواهد بیاید در معــرض عام ـ
مث ً
ال در مسجد ـ بایســتد یک سخنرانی بر
ً
مثــا پیغمبر یا
خالف جهتگیریای که
خلیفه زمان دارد اجرا میکند ،یک چنین
سخنرانیای هم بخواهد کرده باشد ،یا برود
در یک گوشهای مردم را جمع کند با اینها
صحبت کند .موارد اینجوری ،بهخصوص
در زمان پیغمبر خیلی نادر اســت و شاید
نیست .در زمان خلفا کم و بیش هست .اما
آنجایی که کسی در این صدد بر میآمد که
به خود رسول خدا یا به خلفای اول مطلبی
را بیان بکند ،ما میدیدیم که با کمال آزادی
به او اجازه میدادند .در مسجد ،در پای منبر
امیرالمؤمنین یک نفری بلند میشد راجع
به یک مطلبی بــه امیرالمؤمنین اعتراض
میکرد یا از او ســؤال میکرد .یا در جنگ
صفین کســانی بودند که تحت تأثیر فریب
طرف مقابل قرار گرفتند و یک حرفهایی

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  |19اسفند1395

را زدند .امیرالمؤمنین بــه اینها بدخلقی
نکرد ،تشــر نزد ،بلکه رفت با آنها صحبت
کرد .یا عمار یاسر را فرستاد برایشان صحبت
کرد و حقیقت را برای آنها آشــکار کرد .یا
در پای منبر خلیفه دوم وقتی که خلیفه در
منبر گفت من اگر پایم را کج گذاشتم ،من
را راست کنید و هدایت کنید ،یک نفری بلند
شد پای منبر ،گفت اگر تو کج بروی ،با این
شمشیر تو را راست خواهیم کرد .کسی هم
به او اعتراض نکــرد ،و همینطور در زمان
خلفای دیگر .و همین روال ادامه داشت تا
زمان عبدالملک مروان .عبدالملک مروان
اول کســی بود که روی منبر رسماً و علناً
اظهار کرد به مسلمانها که کسی حق ندارد
افکار و نظرات خودش را آزادانه بیان کند.
گفت« :ال یامرنی احد بتقوی ّ
الل ّال ضربت
عنقه»؛ هرکس بخواهد مثل زمان پیغمبر
و خلفای اول پای منبر من توی مســجد
بلند بشــود و من را امر به تقوای خدا بکند،
من گردنش را میزنم .او اختناق اموی را به
صورت صریح و روشنی اعمال کرد و اعالم
کرد .و ا ّال در زمان او هم آنی که ممنوع شد،
اظهارنظر سیاسی بود ،باز اظهارنظر دینی
و در مســائل دینی ،اظهارنظر آسان بود .ما
میدیدیم در مسجد پیغمبر یک زندیق و
ملحد ،یعنی مخالف با اســام و منکر خدا،
نشســتند با چند نفر دارند نظراتشــان را
میگویند که همین ماجرای توحید مفضّ ل
از آنجا ناشــی میشــود .مفضّ ل دید توی
مسجد چند نفر نشستند یک حرفهایی
دارند میزنند ،به اینهــا پرخاش کرد که
شما نشستهاید توی مســجد و خانه خدا و
این حرفهای ملحدانــه را دارید میزنید،
آنها گفتند که تو شــاید از یاران جعفربن
محمد صادق هســتی؟ گفت بله .گفتند
ّ
که ما پیش خود امام و پیشــوای تو از این
حرفها غلیظتر و سختترش را میزنیم،
او این عکسالعمل را نشــان نمیدهد و تو
چرا این عکسالعمل را نشان میدهی؟ که
او آمد خدمت امام صادق و جریان را گفت

و آن مباحثــات طوالنی که امــروز به نام
«توحید مفضّ ل» ثبت شــده و در کتابها
هست در دسترس اســت .البته باز خلفای
بنی امیه و بیشتر از آنها بنیعباس طاقت
نیاوردنــد و درباره مســائل کالمی و خلق
قرآن و نمیدانم کالم و مســائل گوناگون
یک فشــارهای بیحد و حصری را بر روی
مخالفین نظرات و ایدئولوژی آن دســتگاه
خالفت وارد آوردند .این هم بعد در دنیای
اسالم و در تاریخ اســام به شکل دیگری
برآمد .اما اصوالً در اســام و در روش حکام
اسالمی صدر اول ،بیان عقیده در صورتی که
سالم باشد ،در صورتی که تویش اغواگری
نباشد ،در صورتی تویش اضالل نباشد ،آزاد
است ـ حاال بحث در باب اغواگری و فریب
ّ
شــاءالل
و ضالل و کتب ضالل و اینها را ان
در یک خطبه دیگری عرض خواهم کرد ـ
اساســاً هم به نفع جامعه اسالمی است که
افکار آزاد باشد؛ یعنی کسانی بتوانند افکار
خودشــان را ،نظرات گوناگون خودشان را
بیان کنند .در قانون اساسی ما پیشبینی
شده که برخورد ســالم افکار موجب رشد
اندیشههاست .یعنی کسی یک نظری دارد،
دیگری نظر مخالف با او دارد .یک برخورد
فکری به وجود بیاید ،اما ســالم؛ نه توأم با
روشهای غلــط که ایــن روشهای غلط
خود قابل جلوگیری است و حاکم اسالمی و
دولت اسالمی باید مانع بشود از آن روشها
که آنها را بعدا ً عرض میکنیم .ک ً
ال رشــد
فکری جامعه در این صورت بیشتر تضمین
میشود و تأمین میشود و آثار اجتماعی و
سیاســیاش هم در جامعه زیاد است .اگر
چنانچه کسانی احساس کنند که نظرات
خودشــان را میتوانند بیان بکنند ،جامعه
به طرف سالمســازی و وحدت هم پیش
میرود .چون آن افکار را میگویند ،کسانی
هم آنها را جواب میدهند ،نظرات به هم
نزدیک میشود؛ اختالفنظرهایی که ناشی
از نگفتن و کتمانکردن و پوشیده داشتن
از یکدیگر هســت ،بهتدریج کم میشود و
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راهبرد
از بین میرود .شــکل کلی
قضیه این است.

کسی حق ندارد
بگوید که من
میخواهم عقیده
خودم را بیان کنم
و بیان در اسالم
آزاد است؛ اجازه
بدهید من حرفم
را بزنم .بله ،بیان
آزاد است ،اما اگر
با این بیان کسی
بخواهد ج ّو آرام
جامعه را ،سالمت
محیط همزیستی
مردم این جامعه
را به هم بزند،
اسالم بههیچوجه
این را قبول ندارد

1366/2/4
خطبههای نماز جمع ه تهران

مرزهای آزادی بیان و
فلسفهآن
اگــر یــک ســخنی از
گوینــدهای در فضــا و
محیطــی و در شــرایطی
و بــا مخاطبینــی صادر
بشــود که مایه گمراهی جمعی از مردم
هست ،این از نظر اســام ممنوع است.
دلیل و فلســفه این ممنوعیت هم واضح
است؛ چون اساســاً آزادی برای هدایت
افکار اســت ،برای رشد افکار است ،برای
پیشرفت جامعه اســت .آن آزادیای که
موجب گمراهــی افکار باشــد ،موجب
رکود افــکار باشــد ،موجــب عقبگرد
جامعه باشــد ،ایــن یقیناً قابــل قبول
نیست .پس یکی از مرزهای آزادیي بیان
عبارت اســت از اغواگری ،گمراهسازی.
هــر ســخنی کــه گمراهکننــده و به
خطاافکننده دلهــا و ذهنها در جامعه
باشد ،این ممنوع است.

یکی از مرزها ،تشنج عمومی در جامعه است.
در قرآن ،اگر برای آزادی بیان عرض کردم من
یک دلیل و مدرک صریحی پیدا نکردم ،برای
آزاد نبودن بیان در موارد تشنج عمومی ،دلیل
واضحی هست که در ســوره احزاب در آیهای
میفرماید« :لئن لم ینتــه المنافقون و الّذین
فی قلوبهــم مرض و المرجفــون فی المدینة
لنغری ّنک بهم»« .مرجفون» یعنی آن کسانی
که در جامعه تشنجآفرینی میکنند ،جامعه
را به اضطراب میکشــانند ،به حرکات ناسالم
میکشــانند؛ اینها مرجفــون در مدینهاند.
«مرجف» یعنی آن کســی که با سخن خود،
با شــایعهپراکنی خود ،با موضعگیری خود ،با
اظهارنظر خود ج ّو عمومی جامعه را به تشنج
میکشاند .این قابل قبول نیســت ،حتی در
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جامعه کوچک زمان پیغمبر .مدینه مگر چقدر
بوده؟ همه مدینه به قدر یکی از محالت تهران
نه وسعت داشته و نه جمعیت داشته؛ این سر
تا پای نظام اســامی در زمان پیغمبر است.
اما در همان ج ّو هم چون دشــمنی زیاد است،
چون مخالفت دشــمنان جدی است ،چون
قدرتهای بزرگ متحد شــدند علیه اینکه
نظام مدین ه نبوی را از بین ببرند ،چون احزاب
همدست شدند برای اینکه اسالم را ریشهکن
کنند،چونهنوزافکار،ایمانهاودلهاآنعمق
الزم را در زمینه مسائل اســامی به طور عام
پیدا نکرده ،لذا مرجف در مدینه قابل گذشت
نیســت« :لنغری ّنک بهم»؛ یعنی اگر دست بر
ندارند این شایعهپراکنها ،این تشنجآفرینها،
این کسانی که جامعه را از سالمت و از سکون
و آرامش خــودش میخواهند خارج کنند ،ما
تو را «اغرا» خواهیم کرد بــه آنها؛ یعنی تو را
به جان آنها خواهیم انداخت تا انتقام مردم را
بگیری .یعنی یک لحن شدی ِد خشن در مقابل
کسانی که ج ّو ســالم جامعه را حاضر نیستند
تحمل کنند و سالمت جامعه را به حال خود
بگذارند .حاال جنجــال کنیم که این بر خالف
روشهای دموکراسی غربی است ،دموکراسی
غربی این را قبول ندارد .خب ما در بســیاری از
جهات دموکراسی غربی را اص ً
ال قبول نداریم؛
آن آزادی و دموکراسی نیست ،آن فتنه است،
آن دروغ است ،آن فریب است  ...حتی در خود
دموکراسیهایغربیهمعلیرغماینکهشعار
آزادی بیان را علم کردند و آن را تو ســر بلوک

شــرق زدند ـ یعنی جوامع
سوسیالیستی و کمونیستی،
که میگویند شــما ندارید،
ما داریم ـ در عیــن حال در
خود آن کشــورها هم آزادی
بیان به معنای حقیقی کلمه
اص ً
ال وجود نــدارد و جنجالی
که آنها میکنند علیه یک
بیان درســت و حقیقتگو از
قبیل همان جنجالی اســت
که کفار قریش اطراف پیغمبر
میکردند.کسینمیآمددهنپیغمبررابگیرد
که آیه قرآن نخواند؛ چون به هر دلیلی این کار
را نمیتوانستند بکنند ،اما آنقدر جنجال علیه
اطراف پیغمبر به راه مینداختند که کســی
صدای تالوت قرآن به گوشــش نرسد .امروز
روش غــرب ،روش آمریــکا ،روش تبلیغات
صهیونیستی جهانی این است .بنابراین آنها
هم آزادی به هیچوجه ندارند؛ اما بههرحال ما
روشها و پایههایی را که از روی سیاستهای
مغرضانه اساســاً در زمین ه مســائل آزادی در
غرب گذاشته شده ـ که بنده مفصل درباره این
مطلبدرچندخطبهدرهمینسلسل هبحثها
صحبتکردمـقبولنداریموتکرارنمیکنم.به
هر حال اسالم اینجوری است؛ تشنجآفرینی را
درجامعهقبولنمیکند.اینیکیازمرزهاست.
کســی حق ندارد بگوید که مــن میخواهم
عقیده خودم را بیان کنم و بیان در اسالم آزاد
است؛ اجازه بدهید من حرفم را بزنم .بله ،بیان
آزاد است ،اما اگر با این بیان کسی بخواهد ج ّو
آرام جامعه را ،سالمت محیط همزیستی مردم
این جامعه را به هم بزند ،اســام به هیچوجه
این را قبول ندارد .میفرماید« :لنغری ّنک بهم»؛
دستگاهها موظف خواهند بود که یک چنین
بیانی را در مقابلش بایستند و تعقیب قانونی و
سیاسیوحقوقیبکنند؛اینقابلقبولنیست.
این هم یکی از مرزهای آزادی است .پس بیان
اظهارعقیدهغیرازتشنجآفرینیاست.
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آیا آزاداندیشی امکان دارد؟
دکتر سعید زیبا کالم

تصور عمومی و رایجاین است که آزاداندیشی یکی از پیش شرطهای
ی دقت آشکار میشــود که آزاداندیشی روی
تعقل است .البته با کم 
دیگر سکه خارجدینی یا بروندینی اســت که مقابل آن دروندینی
یقرارمیدهیم:مرکب
است.مفهومآزاداندیشیراموردتحلیلمفهوم 
ازدوجزآزادیاآزادیبهعالوهتعقلیااندیشیدناست.البتهمنظورآزاد
بودن در ترکیب آزاداندیشی است نه آزادی به مفهوم سیاسی ،یعنی
انسان باید و میتواند برایاندیشیدن فارغ از تعلقات باشد .در واقع ما از
یاندیشیدن سخن میگوییم.اینجا یک
آزادی انسان از چیزهاییبرا 
مفهومانسانشناختیوجوددارد.
مراد از تعقل یا اندیشــیدن این اســت که تعقل میتواند و باید فارغ
ن اندیشمند باشد .ما دراینجا با
از هرگونه مفروضات و تعلقات انسا 
نظریهایمعرفتشناختیدربابتتعقلمواجهیم.مناینبررسیهارا
دربطنومتندوتأملقرآنیانجاممیدهم:
اس أَن یُ ْؤ ِم ُنوا إ ِ ْذ َجاء ُه ُم ال ْ ُه َدی َویَ ْســ َت ْغف ُِروا َرب َّ ُه ْم إ ِ َّل أَن
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حضرت حق بازدارندگان از ایمــان آوردن را در دو امر ،حصر و جمع
میکند .1 .آمدن یا توســل پیشــینیان  .2آمدن رودرروی عذاب،
بالفاصله شــاید مقصود از آمدن رودرروی عذاباین باشد که آنها
ی ایمان آوردن را از دست دادهاند .به دو صورت توسل به
تمام فرصتها 
سنتاالولینمیتواندتنبهتحلیلدهد.
یک؛ مردمیکه دل در ســنتاالولین دارند چــون دل در آن دارند

به هوس روی نمیآورند .البتهاین تحلیل مفروض گرفته اســت که
سنتاالولین و هوس جمع نمیشوند و قلب نمیتواند جامع باورهای
مانعودافعباشد.
دو؛ از آن جهت که ســنتاالولین مجموعه پیچیدهای از ارزشها و
ی که با مجموعه جدیدی از ارزشها و بینشها
بینشهاست که قوم 
مواجه میشود ،مایل اســت آنها را همچنان مثل ســابق ارزیابی
کند .هر مجموعهای از آرا،اندیشــهها و فرهنگها حاوی ارزشها و
بینشهاست.
این سخن بهاین معناست که قوم اگر بخواهد استدالل کند (و نه به
طریقه قلبی) با ارزشها و باورهای جدید روبهرو شده بنابراین ،الزم
میشود که باورها و ارزشهایی را مبنای ارزیابی و استدالل خود قرار
دهد و بعد به طریقهای ارسطویی هیومی ،به تعقل بپردازد .مراد ما از
استدالل ،استدالل منطقی است و منظور از ارزیابی ،ارزیابی معقول
صدق و کذب است .یعنی بررسی تخالف و توافق گزارهها با یکدیگر و
نیز با امور واقع .حال کهاین استدالل و ارزشیابی ،مشخص گشت که
محتاج به مبانی و معیارهایی است ،دراین صورت قوم مزبور هم باید
ارزشها و بینشهایی را مفروض بگیرد و واضح اســت که قوم مزبور
ارزشها و بینشهای پیشین خود را مفروض خواهد گرفت .دراین
صورت سنتاالولین مبنا و میزان قرار میگیرد و لذا دافع و مانعایمان
آوردن خواهد شد .اما در تحلیل نهاییاین دو نوع تبیین عقلی و قلبی
به یک جا ختم میشودند .قوم برای آنکه استدالل منطقی و ارزیابی
معقول کند ،باید ارزشها و بینشهایی را مفروض و مصادره کند .قوم
بااین کار خود موازین و معیارهای مبنایی خویش را برای اســتدالل
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راهبرد
تدارک میبیند .موازینی که فقدانشان برابر اســت با عدم استدالل
و نیز عدم ارزیابی .ارزیابی معقول هیومیدر صورتی میتواند صدق و
کذبی را روشن کند که ارزشی یا بینشی از قبل مفروض گرفته شده
باشد.درهردومورداستداللوارزیابیماراازمصادرهارزشهاوبینشها
فیلسوفان در
مفری نیست .حال اگر نخواهیم گرفتار دور و تسلسل شویم ،چارهای
ّ
تحلیل نهایی،
جز اخذ ارزشها و بینشهایی بدون دلیل نداریم .اخذ تصمیم بدون
انسان هستند.
دلیل چه معنای معرفتشناختی و چه ماهیت هستیشناختی دارد؟
همواره انسان
اینتصمیماتبهلحاظهستیشناختیمولودخواستوارادتیاداللت
هستند و لذا
قلوب انسانها و به لحاظ معرفتشناختی تابعی است از تعلقات تو در

ش
حاصل تال
تووکثیرانسانها.پاپرشجاعانهمیگویدمابرایآغازبنایمعرفتیمان
ایشان ،محصولی چارهای نداریم ج ز اینکه در ابتدای امر ،یک تصمیم نامعقول بگیریم.
ویمیگویدمادراختیارمعقولیتانتقادیآزادیموبهوضوحمنشأاین
انسانی است
انتخاب یک تصمیم نامعقول است و تااین حد نامعقولگرایی از یک
و ماجرای
تقدم برخوردار اســت .تعلقات جامع آمال و امیال انسان است .روشن
فلسفی مثل
ی اینکه بتواند در کلیت خود به استدالل و ارزیابی
میشود که قوم برا 
علم ،تکنولوژی
جدی اقدام کند ،الجرم باید درباره تعدادی از ارزشها و بینشها دست
سیاست و...
به تصمیمیبالدلیل بزند ،لذا هر دو نوع تعلیل در نهایت به قلب انسان
انسان
ماجرای
منتهیمیشود،بااینسخنقلبرامرکزفرماندهیسخنقراردادهایم
و اعضای مک ّون قلب را تعلقات انسان دانستهام و تعقل را برده ،تعلقات
ساخته و انسان
یافتهام.لذاتعقلتابعیازتعلقاتمیشود.محلبروزوظهورتعلقاتنیز
باخته است
قلبانساناست.
و بنابراین
اینکهتعلقاتمشتملبراموریمیشوند،نیازمندکاوشدیگریاست،
ماجرای فلسفه،
تایناستکهتعلقاتشاملجامعخواستهای
ولیآنچهمیتوانگف 
نظریات
ماجرای
انســان اســت ،خواه خودآگاهانه باشــد ،خواه ناخودآگاهانه ،خواه
متالطم
های
بنیان
خودخواهانهباشد،خواهنوعدوستانهو...امایکتمیزاهمیتخاصدارد،
است
فلسفی
تعلقاتدرتحلیلنهایی،یارحمانیالهیهستندویانفسانیشیطانی.
بنابراین هر تعقلی را که مورد تحلیل قرار میدهیم ،در نهایت یا آن را
که انسانهایی
رحمانی خواهیم یافت و یا شیطانی؛ به لحاظ هستی شناختی بیرون
با تعلقات متغیر
ازایندستهبندی،تعلقیوجودندارد.
و متکثر و
ازمهمترینانگیزانندههایایننظریه،ادعیهائمه(ص)بودهاست،یعنی
متعارض و متباین
هممولودتطهیرآنهاستوهمتبیینکنندهوجودومحتوایآنها.در
ساختهاند
این ادعیه عالوه بر ارزشها و بینشهای مهم زندگی ،دو کار مهم دیگر
همانجاممیدهند.یکیپیراستنقلوبازبرخیتعلقاتودیگرآراستن
قلوب به برخی تعلقات دیگر ،آنچه دراین ادعیه همواره مورد خطاب
است،قلبانساناست.آنچهبرایانسانموردخطاباینادعیهکهقلب
ضاینامواجمؤمنانهقرارمیدهدحاصلمیشود،تغییر
خودرادرمعر 
در قلب است .عرص ه ایمان یا کفر ورزیدن غیرقابل پیشبینی است و
نیزماهیچگاهنمیتوانیمنظریهایدرموردمیزانونحوهتغییرقلوببه
واسطهادعیهارائهکنیمکهقابلتبیینوپیشبینیباشد.مانمیتوانیم
بدانیم که انسان چه خواهد کرد:ایمانورزی یا کفرورزی؛ فقط پس از
تصمیمقلبیانسانمیتوانباتوجهبهافعالواقوالپیبهاوببرید.
 .2تعقل واندیشه آزاد« :و ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ال تذکره لمن
یخشی» (طه ) 3/دو نکته مهم میتوان استفاده کرد .الف) قرآن کریم
برایتذکرویادآورینازلشده،ب)اینتذکربرایکسانیاستکهاهل
خشیت هستند ،قرآن حکیم برای تذکر و تنبه نازل شده است ،البته
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تذکرهمصرفاًبرایانساناهلخشیتممکناست.
انسانی فارغ و رها از تعلقات و تمنیات ،وجود ندارد .نگرش خارج دینی
چیزی جز سراب برای توجیه نهضت اســتقالبی خود از مبدا و معاد
نیست.البتهکسیکهممکناستقائلب هاینباشدکهانسانفارغوآزاد،
همان فیلسوفان هستند که آزادانه میاندیشند .همچون ماشینهای
منطق که هنگام مواجهه با مسئله ،صدق و کذب آنها را برای همیشه
اعالممیکنند.ولیبامشاهدهآثارفلسفی،بیشترمیفهمیمکهانسان
آزاد فارغازجمیع تعلقاتو تمنیات،ابرافسانهایاستکههیچجزئش
شباهتیوقرابتیبهواقعیتانسانندارد.
هیالری پاتنام در مباحث فلســفه علمیخــود توضیح میدهد که
چگونه در برخی مواقع امکان واقعی استدالل وجود نداشته است .هر
چند برخی از مواضع فیلسوفان در جریان مباحث مورد جرح و تعدیل
منطقی قرار میگیرد ولی مواضعی هســتند که جوهر غیر منطقی
فلسفی هستند .تصریح میکنم «همواره» تعلقات فیلسوفان در پیچ
و خم استدالالت آنها حضور دارد .فیلســوفان چرا در حساسترین
ی چون وضوح ،بداهت،
مراحل تأمالت و استداللهایشان بر مفاهیم 
شهودی،ضرورت،طبیعی،آشکارو...تکیهمیکنند؟درواقعبهسهولت
تمامتعلقاتیرابیهیچبحثواستداللیدرنظریهپردازیخود،حضور
ودخولمیدهند.آیاهم هاینمفاهیمبرایهمهفیلسوفانیکیاست؟
چرا عمیقترین مراحل فکر همه فیلســوفان تاریخ تااین حد دچار
تشتت است؟ آیا میتوان نتیجه گرفت کهاین مفاهیم معنای خاصی
ندارند یااینکه به صورت مثالی واجد معنای خاصی هســتند ،ولی
فیلسوفان چون رها و آزاد نیستند به جای فهم معنای فی نفسه این
مفاهیم ،آنها را باردار از معانی خود میکنند؟آیا میتوان قائل شد که
آنها معنای فینفسهایدارندولی فیلسوفاندرهنگامنظریهپردازی،
تعلقات خود را وارد میکنند؟شــاید چنین به نظر میرسد که ما در
فلسفهمواضعیداریمکهذاتاًمنطقیفلسفیهستندومواضعیداریم
که ذاتاً غیرمنطقی فلسفی هستند .ولی چنین نیست ،وقتی سخن از
فلسفه میگوییم منظور ما همان آثار فیلسوفان است ،به همین دلیل
نمیتوانیم از جان و روح و ...فلسفه سخن محصلی بر زبان بیاوریم  .به
ی مثل بازی و جنگ را تعریف کامل
همان دلیل که نمیتوان مفاهیم 
کرد.فیلسوفان در تحلیل نهایی ،انسان هستند .همواره انسان هستند
ش ایشــان ،محصولی انسانی است و ماجرای فلسفی
و لذا حاصل تال 
مثل علم ،تکنولوژی سیاست و ...ماجرای انسان ساخته و انسان باخته
است و بنابراین ماجرای فلسفه ،ماجرای نظریات بنیانهای متالطم
فلسفی است که انســانهایی با تعلقات متغیر و متکثر و متعارض و
متباین ساختهاند .انســانی که از عروةالوثقی و حبلالمتین آسمانی
دست کشیدهاند و آواره و گمراه و ســرگردان شده است ،آرا و نظریات
فلسفینیزدرهرصورتوسیرتیوهرعصروزمانهایکهباشندماالمال
از انسان آزاد از عقل آسمانی است و فلسفه چون مولود چنین انسانی
است ،مشحون از تعلقات انسان است و هیچ مفری از آن ندارد ،انسان
آزادو فارغهیچگاهنمیتواند فارغ از تعلقات و تلقیاتباشدواندیشیدن
همواره ماالمال از تعلقات متعقل است ،در واقعهرکدام ازاین دونظریه
رابشویم،آزاداندیشی،تبدیلبهسرابیخواهدشد.

برگرفته ازپایگاه اینترنتیkhamenei.ir
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روزنگار

خبروتحلیل
خدمات خواجه توس
شیرزنانایرانزمین
روزفرشتههایزمینی

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 19اسفند 1395

15

خدمات خواجة توس

شخصیتهای تاریخ جریانهای فکری اســامی است .علوم دینی
و عقلی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را نزد داییاش
آموخت .تحصیالتش را در نیشــابور به اتمام رســاند و در آنجا به
عنوان دانشمندی برجسته آوازه یافت.
اوضاع سیاسی عصر خواجه
دوران جوانی خواجه ،عصر تزلزل سیاســی و آشــوب و ناامنی بوده
اســت .لشــکر مغول با هجوم وحشــیانه به ایران و عراق آن روزگار،
شهرها و آبادیها را به ویرانه تبدیل کرد و انبوهی از مردم را از دم تیغ
گذراند یا آواره بیابانها ،صحراها و کوهها کرده؛ کتابخانهها ،مساجد
و مراکز علمی را نابود و علما و دانشــمندان را کشت یا آواره ساخت.
خواجه نصیر حدودا ً بیستســاله بود که چنگیزخان مغول به ایران
حمله کرد .خواجه دوران سختی را تجربه کرد که خود میگوید:
به گرداگرد خود چندان که بینم /بال انگشتری و من نگینم
خواجه طوســی در چنین اوضاعی قالع اســماعیلیه را جای امنی
یافت که از فتنه و آشــوب مغولها بــه دور بود و از ایــن رو مدتی
در آنجا ماند تا اینکه در ســال  654هجری خورشــاه اسماعیلی
با مشورت و مصاحبت او تسلیم هالکو شــد .خواجه که حدود سی
ســال در دربار اســماعیلیان و طرف مشــاوره آنان بود ،از این پس
مالزم هالکو و مشاور او شد .گفتهاند نفوذ خواجه در هالکو به حدی
رســیده بود که هالکو هر تصمیمی را به تأییــد و تصویب خواجه
میرساند .به همین خاطر خواجه هالکو را ترغیب به حمله به بغداد
و براندازی حکومت عباسیان کرد.

تالشهای علمی ،فرهنگی و سیاسی خواجه نصیرالدین،
جان تازهای به تمدن اسالمی بخشید
سیدمحمدمهدی امامی

ابوجعفر محمد بن محمد بن حســن توســی مشــهور به خواجه
نصیرالدین (زاده  ۵اســفند  ۵۷۹در توس ـ درگذشته  ۱۱تیر ۶۵۳
در بغداد) ،شاعر ،فیلســوف ،متکلم ،فقیه ،ستارهشناس ،دانشمند،
اندیشــمند ،ریاضیدان و منجم ایرانی ســده هفتم است .کنیهاش
«ابوجعفــر» و به القابی چــون «نصیرالدین»« ،محقق طوســی»،
«استادالبشر»« ،عقل حادی عشر» و «خواجه» شهرت دارد.
خواجه نصرالدین طوســی یکی از سرشــناسترین و متنفذترین
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خدمات علمی خواجه نصیر
خواجه در بیشــتر علوم روزگارش دارای تألیف ،شــرح ،ترجمه و
تقریر است .او در منطق ،فلســفه ،کالم ،ریاضیات ،نجوم ،طب ،فقه،
اصول و اخالق صاحب اثر است.
در پایان قرن پنجم و در تمام قرن ششــم ،توسط غزالی ،فخر رازی
و  ...ضربات سختی به فلسفه زده شــد .نقدهایی بر فلسفه نوشتند،
مخصوصاً به وسیله اشــاعره ،که فلسفه داشــت از بین میرفت .از
نقدهایی که به فلسفه شــد چند نقد بیشــتر اهمیت داشت؛ یکی
«تهافتالفالســفه» غزالی بود که به نحوی خواجه در رساله سیر و
سلوک به او پاســخ میدهد ،بدون اینکه اص ً
ال اسمی از غزالی ببرد.
شــاید شایســته نمیدید بیشــتر از این به تهافتالفالسفه غزالی
بپردازد .شهرستانی در «مصارعه» به نقد فلســفه پرداخته بود که
خواجه کتاب «مصارعالمصارعه» را در نقد آن نوشــت .نقد دیگری
که مهمترین بــوده متعلق به فخررازی امامالمشــککین بود که در
فلسفه از دیگر منتقدان باســوادتر بود .نقدهای فخر رازی قویتر از
دیگر نقدهاســت ،اما او مانند غزالی ،ابن سینا را تکفیر نکرده است.
شــرحی که فخر رازی بر اشارات ابن سینا نوشــته به قول خواجه،
شرح نیست بلکه جرح است .خواجه دو کتاب مهم نوشت ،مخصوصاً
یک کتاب که با نوشتن آنها فلســفه را احیا کرد .خواجه در کتاب
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خواجه که به همراه هالکو به مراغه رفته بود ،طرح تأسیس رصدخانه
را به هالکو پیشنهاد کرد ،هالکو پیشنهاد خواجه را پذیرفت و خواجه
را در مقام مسئول تمام موقوفات ایران و عراق گمارد

شرح اشارات به نقدهای فخر رازی پاســخ داد که تا به امروز کتاب
درسی فلســفه در حوزههاست که بســیار اهمیت دارد و فخر رازی
را برای همیشــه در فلســفه به فراموشی ســپرد .فخر رازی کتاب
«المحصل» را در نقد فلســفه نوشــت .خواجه کتابی بــه نام «نقد
المحصل» نوشته که در واقع به نقدهای او پاسخ داده است ،با پاسخ
دادن به این نقدهــا دیگر مجالی برای مخالفان و منتقدان فلســفه
نماند و فلسفه احیا شــد ،مخصوصاً با شرحی که بر اشارات نوشت و
برای همیشه فلسفه را احیا کرد.
بزرگترین دســتاورد خواجه ،به کالم و فلســفی کردن آن مربوط
میشــود .خواجه با تکیه بر توانایی فوقالعادهاش در منطق و فلسفه،
بر آن شــد تا اعتقادات و باورهای دینی را به روش برهانی اثبات کند
و به شبههها و اعتراضها پاسخ دهد .امتیاز خواجه بر فیلسوفان پیش
از او در همین نکته نهفته است .خواجه در ریاضیات و ستارهشناسی
نیز دســتاوردهای قابل توجهــی دارد .خواجه را در نقــد بر هیئت
بطلمیوسی نسبت به ستارهشناســان اروپایی
مانند کوپرنیک ،کپلر و گالیله ،دارای فضل تقدم
دانستهاند و اشکاالت او را بر هیئت بطلمیوسی
گامهای نخســت انقالب کوپرنیکی شمردهاند.
خواجه در عرصه حکمت عملی آرای فارابی ،ابن
سینا و مسکویه را با هم تلفیق کرد و موضوعاتی
را که یکی از آنها در بــاب آن اظهار نظر نکرده
بود ،بــا آرای دیگــری تکمیل و ترمیــم کرد و
بدین ترتیب موجب پربارتر شــدن آن شد .در
حالی که از یکسو فارابی در باب سیاست فقط
نظریهپردازی کرده بود و عمــ ً
ا در آن مداخله
نداشت و از ســوی دیگر در ابن ســینا فعالیت
سیاسی بسیار چشمگیرتر از نظریهپردازی بوده
اســت .خواجه هم درگیر نظریه سیاســی بود و هم فعالیت سیاسی.
خواجه از نظر نبوغ و جامعیت رشــتههای گوناگــون علمی فقط با
ابنسینا قابل مقایســه است؛ هر چند از نظر فلســفی ابتکارات قابل
توجهی نداشته است .با کوششهای او بود که نهتنها مشعل حکمت
مشاء دوباره فروزان گشت ،بلکه تمدن اسالمی که رو به افول گذاشته
بود جان تازه گرفت ،گرچه که پس از او راهش آنچنان که باید دنبال
نشد و چه بسا به همین خاطر بود که تمدن اسالمی به افول گرایید.
تأسیس رصدخانه مراغه از سهم موقوفات
خواجه کــه به همــراه هالکو به مراغــه رفته بود ،طرح تأســیس
رصدخانــه را به هالکو پیشــنهاد کرد ،هالکو پیشــنهاد خواجه را
پذیرفت و خواجه را در مقام مســئول تمام موقوفــات ایران و عراق
گمارد .خواجه نیــز با یک دهم ســهم موقوفات ایــران و عراق به
تأسیس رصدخانه مراغه پرداخت و به این منظور علما و ریاضیدانان
و ستارهشناسان را که در شهرهای مختلف پراکنده بودند ،به مراغه
دعوت و بــرای آنها مقرری وضع کــرد .وی همچنین کتابخانهای

در آنجا تأســیس کرد و به گردآوری کتاب از گوشه و کنار مملکت
اســامی آن روز پرداخت .خواجه بیش از چهارصد هزار جلد کتاب
در آن کتابخانه گرد آورد و بدیــن ترتیب مراغه را به مرکز علمی آن
روزگار تبدیل کرد و بازار علم و علما را که در ســایه اوضاع نابسامان
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی از رونق افتاده بود ،از نو رونق بخشید.
خواجه چگونه رضایت هالکو برای تأسیس رصدخانه را
جلب کرد؟
یکی از خصوصیتهای مهم خواجه این بود که میتوانســت هالکو را
اداره کند .هالکو به خواجه بسیار اعتقاد داشــت .خواجه از نفوذ خود
بر هالکو اســتفاده و خدمات زیادی را به فرهنگ و علم این کشور کرد.
ی را ندارد ،لذا
ل علم 
ی درك مسائ 
خواجه میدانست هالکو آمادگیبرا 
ن دو دیگ
ن شــد ك ه آنا 
ت كرد و نتیج ه آ 
ش مشور 
ی از دوستان 
با بعض 
ی خیم ه هالكوست
ی مرتف ع ك ه در نزدیك 
ی محل 
ی را از باال 
گ مســ 
بزر 
ن هنگامــ ه ك ه هالكو از
ن بیاندازند .در ای 
به زمیــ 
ق او وارد شدند ،اما
ت خواج ه به اتفا 
شكار برمیگش 
ی با
ت محرمانها 
ت ك ه صحب 
خواج ه ب ه هالكو گف 
ت ك ه تا چند لحظ ه دیگر
ن این اســ 
شما دار م و آ 
ی خواهید شــنید ،لطفاً نترســید و
ی مهیب 
صدا 
ن نگاه كنید ،ب ه موق ع علت
فقط ب ه چهره اطرافیا 
س از
یپ 
ن یك 
ح خواه م داد .مهمانا 
قضی ه را توضی 
ی بلند
ی مهیب 
ن صدا 
ی وارد شدند ك ه ناگها 
دیگر 
ن دادند ،فقط
ی ازخود نشا 
شد هر یك عكسالعمل 
ن آرا م نشســت ه بودند،
هالكو و خواج ه نصیرالدی 
ی از این
ن لحظ ه خواج ه گفتاگــر جنابعال 
در ای 
ن اطالع
قضی ه مطل ع نبودید ،حتماً میترسید و ای 
ن صدا نهراسید .خاصیت
ث شد ك ه شــما از ای 
باع 
ت ك ه ب ه شما آرامش
ن اســ 
ی ای 
ن واقع 
ی منجمی 
ی و پیشبین 
پیشگوی 
ث شد ك ه خواج ه اجازه ساخت رصدخانه را گرفت.
ن باع 
میدهد و همی 

خواجه در
عرصه حکمت
عملی آرای
فارابی ،ابنسینا
و مسکویه را با
هم تلفیق کرد و
موضوعاتی را که
یکی از آنها در
باب آن اظهار نظر
نکرده بود ،با آرای
دیگری تکمیل
و ترمیم کرد و
بدین ترتیب
موجب پربارتر
شدن آن شد

اهمیت جهانی خواجه نصیر
یک دهانه آتشفشــانی  ۶۰کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه به نام
خواجه نصیرالدین طوسی نامگذاری شــده است .یک خرده سیاره
که توسط ستارهشناس روسی نیکالی استفانویچ چرنیخ در ۱۹۷۹
کشف شد نیز به نام وی نامیده شده است.
وصیت عجیب خواجه نصیر
تاریــخ وفات او هجدهــم ذیقعده ســال  ۶۷۳ق .اســت و در حرم
کاظمین و پایین پای دو امام شــیعه مدفون شــد و بنا به وصیتش
برای احترام بــه امامان مدفون در کاظمین بر روی ســنگ مزارش
از الفاظ و تعابیر علمی و سیاســی اســتفاده نکردند و این آیه قرآن
را نگاشتند« .و کلبهم باســط ذراعیه بالوصید :و سگشان (به حالت
پاسبانی) دو دست خویش بر درگاه (غار) گشاده بود ».
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مقاله
با میانجیگری ناپلئون
سوم ،معاهده پاریس در
 4مارس1857م ،مطابق با
14اسفند1235خورشیدی
مابین سفیر ایران در پاریس فرخ
خان امین الملک و سفیر انگلیس
در فرانسه لرد کاولی در پانزده
فصل بسته شد

جدایی
افغانستاناز
ایران
معرفی کتاب
«جانستان
کابلستان» به بهانة
 13اسفند ،سالروز
معاهدة پاریس
زینب مرتضایی فرد

 13اســفند  1235شمســی رویداد تلخــی را در خود جای
داده اســت .رویدادی که میان ما و همزبانهایمان یک خط
بزرگ به نام مرز کشــید .در این روز «معاهــده پاریس» بین
ایران و انگلســتان امضا شــده و بر اســاس آن افغانستان از
ایران جدا میشــود .ماجرا از این قرار بوده که پس از تصرف
هرات در افغانستان توسط قوای ناصرالدینشاه قاجار ،دولت
انگلستان که از این امر ناراضی بود ،به ایران اعالن جنگ داده
و جزیره خارک و بوشــهر را به اشــغال خود درآورد .در این
حال درگیریهایی بین نیروهای ایرانی و انگلیســی روی داد
که به شکســت ســربازان ایرانی انجاميد .از این رو مذاکراتی
برای صلح آغاز میشود که به عقد معاهده پاریس در فرانسه
بین ایران و انگلیس انجامید .به موجــب این معاهده ننگین،
دولت ایران تعهد ســپرد که هرات و تمام خاک افغانستان را
تخلیه کرده و از هر ادعایی نســبت به حکومت خود در هرات
و تمامی افغانستان دســت بردارد .انگلیسیها هم پذیرفتند
که قوای خــود را از ایران خارج کنند و اســرای جنگی ایران
را آزاد سازند .این معاهده ،دســت ایران را به کلی از دخالت
در افغانســتان کوتاه کــرد و باعث نفوذ انگلســتان در دربار
ایران گردیــد .بنابراین ،هرات بــه کلی از ایران جدا شــد و
افغانســتان نیز با عنوان اســتقاللیابی ،از ایران اســتقالل
یافت .عهدنامه پاریس ،ضربه شــدید دیگری بود که بر پیکر
استقالل سیاســی و اقتصادی ایران وارد آمد و بر اثر آن ،که
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کمتر از معاهدات گلســتان و ترکمنچای بین ایران و روسیه
نبود ،قلمــرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رســید .در
این بخش به معرفی کتاب «جانســتان کابلستان» که روایت
گزارشگونهای از ســفر رضــا امیرخانی به افغانســتان دارد
میپردازیم و به شــما هم توصیه میکنیم مطالعه این کتاب
را از دست ندهید.

جانستانکابلستان
نویسنده :رضا امیرخانی
موضوع:سفرنامهافغانستان
ناشر :افق

«آنقدر اتفاقات غیر فرهنگی بین ما خواهران و برادران فرهنگی
دیوار کشیده و از هم دورمان کرده که فکر کنم اگر بگویم من یکی
از معدود ایرانیهایی هســتم که عاشق افغانستانم ،اغراق نکرده
باشم.شعرافغانستانرامیخوانم.موسیقیافغانستانرامیشنوم
و در فضای مجازی هم با مردمان همسایهمان ارتباط خوبی دارم؛
ارتباطی که در قدمهای اول در نظر برخیشــان ساختگی بود و
حتی موضع خوبی مقابلش نمیگرفتند .اما حاال دوستان خوبم
هستند؛ دوستان خوبی که موسیقیها ،شعرها و تصاویر دیارشان
را از من دریغ نمیکنند و با هم خیلی مهربانیم .برخیشــان در
افغانستان هستند و برخی دیگر هم ســر از کشورهای اروپایی
درآوردهاند و برایم تلخ است که اغلب هم تصویر خوشی از ایران
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ندارند»...
انگار که ما میزبانان خوبی نبودهایم .هر چند این موضوع جای
بررســی دوجانبه مفصلی دارد و جایش اینجا نیست ،اما باید
بگویم همه آنچه که دوست داشتم را در «جانستان کابلستان»
رضا امیرخانی یافتم .کتابی که عشقم را به دیار همسایه بیشتر
کرد ،آنقدر که حاال آنها برایم «آنها» نیستند ،خودم هستند.
انگار بخشی از من هستند؛ بخشی از ما .انگار بخشی از وجودمان
را مرزکشــیها از ما دزدیده باشــد .انگار که دلت بخواهد همه
جهان بشود اندازه یک نقشــه در اطلس جغرافیا ،مقابلت قرار
بگیرد و تو آن خط میان ایران و افغانستان را پاک کنی.
حكايت اين كتاب كه سفرنامه خانوادگي اميرخاني به افغانستان
اســت ،اولين تجربه او در گونه سفرنامه نيســت و اتفاقاً حال
و هوايي داســتانگونه دارد و خواننده را با همان كشــشها و
تعليقهايداستانيهمراهميكند.
ماجرای اصلی کتاب ســفر نويســنده همراه با همســر و پسر
يكسال و نيمهاش به افغانستان است .وقتي براي يك سخنراني
و شركت در مراسمي به پابوس امام رضا(ع) ميروند و ميبينند
كه گذرنامه خود را هم آوردهاند ،تصميم ميگيرند كه ســفري
به افغانستان داشته باشند .بعد هم نتیجه سفر میشود همین
کتاب که روایت بســیار خوبی از سفرشــان به شــهرهایی از
افغانستاناست.
اگر مخاطب نویسندگان ایرانی معاصر باشید ،میتوانید پس از
خواندن «جانستان کابلســتان» تکتک نویسندههای خوب
و خوشقلم را در ذهنتان مرور کرده و به این نتیجه برســید که
هیچكسنمیتوانستمانندامیرخانیازپسنوشتنسفرنامهای
چنین جذاب برآید .او اطالعات تاریخی دقیقش را چنان میان
اتفاقات ســادهای که روایت میکند ،میپیچاند که مخاطب را
کام ً
ال با خود همراه میکند و به هیچوجه اینهمه سواد و دانایی
نویسنده نسبت به مخاطبش به قول معروف توی ذوق نمیزند و
خوشمینشیند.
دیگر نکته مهم ماجرا در این اســت که او همهچیــز را واضح و
شفاف بیان میکند .انتقادات استادان و فرهیختگان افغانستان
نسبت به رفتار و عملکرد ایرانیها تا انتقادها و خاطرات خوش
مردم عادی .اینهمه در کنار توصیفات دقیق مکانها و اتفاقات،
تصویر دقیقی از دیار همسایه به مخاطب میدهد .مخاطبی که
حتی اگر اندکی دل و جانش برای فارسی حرفزدن در کشوری
دیگر بتپد ،بیشک دلش او را به افغاستان دعوت میکند.
تعطیالت عید فرصت مناسبی اســت «جانستان کابلستان»
بخوانید ،با نویسندهای همراه شوید که شــما را با خود به سفر
میبرد و تا بازگشــت به ایران لحظهای تنهایتــان نمیگذارد.
ناخواسته وادارتان میکند فکر کنید ،خیلی چیزها را در ذهنتان
دوره کنید و مدام ســطرهای اول این نوشته که از همین کتاب
انتخاب شده است ،در ذهنتان تکرار شود .

فرهنگیبوشهر
روزملیشه ِر
ِ

 18اسفنددرتقویمرسمیکشورمانروز
ملی بوشهر نام گرفته است .روزی برای
مردمی که مبــارزان بزرگی
چون رئیســعلی دلواری
داشــتهاند که مردانه
مقابل اســتعمار
بایستد .بزرگانی
در میــان
نویسندگان
و شاعران و
اهالی قلم
دارد که
همه

میشناسیمشان؛
نجف دریابنــدری ،منوچهر
آتشی ،فایز دشتی و  ...را دارد.
موسیقی گوشنوازش را نه فقط ایرانیها،
بلکه خارج از مرزهای ایران و غیر فارسی
زبانها هم دوســت دارنــد و مردمش
به مهربانــی و مهماننوازی شــهرهاند.
بوشهریها امســال یک اتفاق فرهنگی
نیک هم دارند ،شهر بوشــهر به عنوان
سومین «پایتخت کتاب ایران» انتخاب
شدهاست.
پایتخت کتاب ایران عنــوان طرحی در
ایران اســت که بر مبنای آن هر ســال
شــهری به عنوان پایتخت کتاب ایران
انتخاب میشود .بخشهایی از این طرح
از پایتخت جهانی کتــاب الگوبرداری
شده است ،اما از نظر ســاختار اجرایی
همخوانیهای زیادی با شرایط فعالیت
فرهنگی در ایران پیدا کرده اســت .در
اولین سال رقابت میان شهرهای ایران
برای کسب عنوان پایتخت کتاب ،اهواز
با مشارکت نهادهای غیردولتی همچون
کانون آموزش شــهروندی برای توسعه
(کاشــت) موفق به اخذ این عنوان شد.
در سال دوم ،نیشابور توانست این عنوان
آن خود کند .شهر بوشهر با توجه به
را از ِ
فعالیتهای گسترده در زمینه کتاب و
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ترویج فرهنــگ کتابخوانی،
به عنوان ســومین پایتخت
کتابایرانبرگزیدهشد.
جالب اســت بدانید انتخاب
روز بوشــهر هــم یک ریشــه
فرهنگــی دارد؛ در واقع روز ملی
بوشهر ،سالروز تأسیس «مدرسه
سعادت»دربوشهراست.
مدرسه سعادت بوشــهر در سال ۱۳۱۷
هجری قمری مطابــق با  ۱۲۷۸هجری
شمسی تأســیس شــد ،در دوره قاجار
که تحوالت مدرسهســازی و تحوالت
نوین آموزشــی در حال اتفاق بود ،شیخ
محمدحسین و عبدالکریم سعادت دو
برادری کــه اصالتاً اهــل کازرون بودند
به بوشهر آمده و مدرســه سعادت را بنا
کردند.
مدرسه سعادت تا ســال  ۱۳۲۵هجری
قمری منشــأ خدمات نوین آموزشی،
نهتنها در بوشــهر و حوزه خلیج فارس،
بلکهدرنجف،کاظمینوبحرینهمبوده؛
به طوری که معلمان این مدرســه برای
تدریس به شــهرهای بندرلنگه ،اهواز و
بهبهان هم رفته و مدرسه جدید تأسیس
کردند .در مدرسه سعادت بوشهر علما
و شــخصیتهای برجستهای تحصیل
کردند و افراد فرهیختهای از این مدرسه
فارغالتحصیلشدند.درواقعروزتأسیس
مدرسه سعادت به عنوان روز ملی بوشهر
انتخاب شــده اســت ،چرا که مدرسه
تاریخی ســعادت ،مادر مدارس جنوب
ایراناست.
نام بوشــهر در کتابها و اسناد تاریخی،
تحــت نامهــای مختلفی نظیــر «رام
اردشیر»« ،ابوشــهر»« ،بُخت اردشیر»،
«لیان»و«ریشهر»بهثبترسیدهاست.
بندر بوشهر از اولین مراکزی بود که دارای
صنعت چاپ سنگی شــد و همچنین
بعدها در صنعت یخسازی و برق پیشرو
بود ،ضمنا مردم این شهر از اولین مردمان
ایران بودند که با نشریات و مجالت آشنا
شدند.
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خاطره

سفرة هفتسین برای
دانشمندان
سوم اسفند ســالروز تولد یکی از مفاخر ایران است .سید محمود
حسابی ،زاده  ۳اسفند  ۱۲۸۱در تهران است که  ۱۲شهریور  ۱۳۷۱در
ژنو درگذشت .پروفسور حسابی فیزیکدان ،سناتور ،وزیر آموزش
و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران است .خاطره زیر
را فرزند ایشان ،مهندس ایرج حسابی نقل کرده است که با توجه به
نزدیکیاش به حال و هوای این روزها و نزدیکی عید نوروز مرور آن
خالی از لطف نیست؛

آقای دکتر
تمام وسایل
آزمایشگاه
فیزیک را که نام
آنها با «س»
شروع میشد
توی سفره
چیده بود و یک
تکه چمن هم از
باغبان دانشگاه
پرینستون
گرفته بود...
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در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون ،دکتر حسابی تصمیم میگیرند
سفره هفتسینی برای «اینشتین» و جمعی از بزرگترین دانشمندان
دنیا از جمله «بور»« ،فرمی»« ،شوریندگر»« ،دیراگ» و دیگر استادان
دانشــگاه بچینند و ایشــان را برای ســال نو دعوت کنند .آقای دکتر
خودشان کارتهای دعوت را طراحی میکنند و حاشیه آن را با گلهای
نیلوفر که زیر ستونهای تخت جمشید هست تزيین میکنند و منشأ و
مفهوم این گلها را هم توضیح میدهند .چون میدانستند وقتی ریشه
مشخص شود برای طرف مقابل دلدادگی ایجاد میکند.
دکتر میگفت« :برای همه کارت دعوت فرســتادم و چون میدانستم
اينشتين بدون ویالونش جایی نمیرود ،تأکید کردم که سازش را هم
با خود بیاورد .همه ســر وقت آمدند ،اما اينشتين  ۲۰دقیقه دیرتر آمد
و گفت چون خواهرم را خیلی دوست دارم خواستم او هم جشن سال
نو ایرانیان را ببیند .من فورا ً یک شمع به شمعهای روشن اضافه کردم و
برای اينشتين توضیح دادم که ما در آغاز سال نو به تعداد اعضای خانواده
شمع روشن میکنیم و این شمع را هم برای خواهر شما اضافه کردم .به
هر حال بعد از یکسری صحبتهای عمومی ،اينشتين از من خواست
که با دمیدن و خاموش کردن شمعها جشن را شروع کنم .من در پاسخ
او گفتم :ایرانیها در طول تمدن دههزار سالهشان حرمت نور و روشنایی
را نگه داشتهاند و از آن پاســداری کردهاند .برای ما ایرانیها شمع نماد
زندگیست و ما معتقدیم که زندگی در دست خداست و تنها او میتواند
این شعله را خاموش کند یا روشن نگه دارد».
آقای دکتر میخواســت اتصال به این تمدن را حفظ کند و میگفت
بعدها اينشتين به من گفت« :وقتی برمیگشتیم به خواهرم گفتم حاال
میفهمم معنی یک تمدن دههزارساله چیست .ما برای کریسمس به
جنگل میرویم ،درخت قطع میکنیم و بعد با گلهای مصنوعی آن را
زینت میدهیم ،اما وقتی از جشن سال نو ایرانیها برمیگردیم ،همه
درختها سبزند و در کنار خیابان گل و سبزه روییده است».
باالخره آقای دکتر جشــن نوروز را با خواندن دعای تحویل سال آغاز

میکنند و بعد این دعا را تحلیل و تفســیر میکنند .به گفته ایشان
همه در آن جلسه از معانی این دعا و معانی ارزشمندی که در تعالیم
مذهبی ماست شگفتزده شده بودند.
بعد با شیرینیهای محلی از مهمانان پذیرایی میکنند و کوک ویلون
اينشــتين را عوض میکنند و یک آهنگ ایرانــی مینوازند .همه از
این آوا متعجب میشــوند و از آقای دکتر توضیح میخواهند .ایشان
میگویند موسیقی ایرانی یک فلســفه ،یک طرز تفکر و بیان امید و
آرزوست .اينشتين از آقای دکتر میخواهند که قطعه دیگری بنوازند.
پس از پایان این قطعه که عمدأ بلندتر انتخاب شــده بود ،اينشتين
که چشمهایش را بسته بود ،باز کرد و گفت« :دقیقاً من هم همین را
برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره هفتسین را ببیند».
آقای دکتر تمام وســایل آزمایشــگاه فیزیک را که نام آنها با «س»
شروع میشــد توی ســفره چیده بود و یک تکه چمن هم از باغبان
دانشگاه پرینســتون گرفته بود .بعد توضیح میدهد که این در واقع
هفتچین یعنی هفت انتخاب بوده اســت .تنها سبزه با «س» شروع
میشود به نشانه رویش .ماهی با «م» به نشانه جنبش ،آینه با «آ» به
نشانه یکرنگی ،شمع با «ش» به نشانه فروغ زندگی و...
همه متعجب میشوند و اينشــتين میگوید« :آداب و سنن شما چه
چیزهایی را از دوستی ،احترام و حقوق بشر و حفظ محیط زیست به شما
یاد میداده ،آنهم در زمانی که دنیا هنوز این حرفها را نمیزد» .
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هر ورقش دفتری است،
معرفتکردگار
برای راحتتر نفس کشیدن به زمین کمک کنیم
پیام شریفی
اگر اغلب ما نمیتوانیم مدرسه و مسجد بسازیم .زمینی را وقف
کنیم و یا هر کار خیر دیگری که عامالمنفعه است ،اما میتوانیم
درخت بکاریم .میتوانیم بــه زمین ،خودمان و آیندگان منفعت
برسانیم .میتوانیم در دنیای پر از دود و آالینده امروز ،به زمین
برای راحتتر نفسکشــیدن کمک کنیم .نه فقط به زمین که به
ساکنان این کره خاکی.
خودمان به عنوان
ِ

پانزدهم اســفند ،در تقویم کشــورمان روز درختکاری ثبت شده
است .روزی که در آستانه نو شدن ســال و تازه شدن طبیعت ،در
سراسر ایران بسیاری درخت میکارند و در یک فعالیت داوطلبانة
انساندوستانه شرکت میکنند .درختکاری این روزها و با توجه
به وضعیت نامناســب هوا در برخی اســتانها تبدیل به یک نیاز
اساسی و دغدغه ملی شده اســت .آنقدر که اگر میخواهیم برای
آینده کشــور هم کاری انجام بدهیم ،یکی از مهمترین این کارها
کاشتن درخت است.
درخت با خــود زندگی میآورد ،هوا برای تنفــس میآورد و خانه
پرندگانی میشود که در یک شهر پرواز میکنند و به آن چهرهای
مهربانتر میبخشــند .نــه فقط انســانها که پرنــدگان و دیگر
موجودات هم راحتتر نفس میکشــند و ادامــه حیات میدهند.
اگر هیچچیزی هم برای وقف نداریم اســفند مــاه فرصت خوبی
است برای وقف یک درخت.
همین حــاال بهترین زمان اســت برای اینکه بــه فرزندانمان از
کودکی یــاد بدهیم یک نهــال کوچــک ،یک درختچــه فردا
درختی تنومند میشــود که در زیــر ســایه آن میتواند لختی
استراحت کند و به راحتی در این شــهرهای پر از دود و ماشین
نفس بکشــد .در شــرایطی که ریههای شــهرها پر از دود و سم
آالیندههاســت ،بیاییم با کاشــت یک درخت کوچک در گوشه
باغچه حیاطمان ،باغ دلمان را برای همیشــه سرســبز و شاداب
نگه داریم و به فرزندمان هم ســنت نیک خیر رساندن به دیگران
را که از توصیههای اکید اســام و پیامبران و ائمه بزرگوار است
بیاموزیم .کاشــتن یک درخت به صورت داوطلبانه و با نیت نیک
هم آسمان فردا را روشــنتر میکند و هم آسمان ذهنهای ما را.

چرا
به
کــه
یادمان میآورد
میتوانیم همــه با هم
حرکــت کنیم و بــا گامهای
کوچکی که برمیداریم یک اتفاق
بزرگ را رقم بزنیــم .اتفاق بزرگی که نــه فقط ما،
بلکه همه موجودات در خیرش سهیم هستند.
باید فرهنگســازی عمومــی و ترویج فرهنــگ منابع
طبیعی را برای تحقق اهداف حفاظت ،احیا و توســعه پایدار منابع
طبیعی ،گسترش و بســط داد .باید مثل قدما فکر کرد که معتقد
بودند روی هر درخت ،فرشتهای اســت .آن وقت است که دلمان
بخواهد محیطمان را پر از فرشــتهها کنیم و از خانه فرشتهها هم
بهخوبی نگهداری کنیم.
درخت به مــا درس زندگــی میدهــد ،همانطور که ســعدی
میگوید:
برگ درختان سبز در نظر کردگار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
مردمی کــه درخــت بکارنــد و هــر روز از آ نهــا مراقبت
کنند ،از درخــت هم درس میگیرنــد .یــاد میگیرند همه
زمســتا نها رفتنیاند و بهارها هم ...آن وقــت در این جهان
گذرا جز خیر و نیکی رســاندن به هم ،فکــر دیگری نخواهند
داشت.
به طبیعت احترام بگذاریم .
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در شرایطی که
ریههای شهرها
پر از دود و سم
آالیندههاست،
بیاییم با کاشت
یک درخت
کوچک در
گوشه باغچه
حیاطمان ،باغ
دلمان را برای
همیشه سرسبز
و شاداب نگه
داریم
21

نگاه

بهکدامین
گناه؟

بمباران شیمیایی حلبچه در تابلوی
مظلومیت و شقاوت

«حلبچه»؛ فقط همین یک کلمه را وارد جســتجوگرهای اینترنتی
کنید و عکسها را تماشا کنید .اگر صد بار هم این عکسها را دیده
باشید ،در دوباره دیدنشــان متوجه میشــوید اص ً
ال از تلخیشان
کاسته نشده اســت .حلبچه از یک طرف تابلوی مظلومیت است و
از طرف دیگر تابلوی شــقاوت .دیدن تصاویرش هنوز پس از حدود
سه دهه همین دو حس را در هر بینندهای زنده خواهد کرد .تصاویر
اجســاد کودکان بیگناه و زنان و مردانی غیــر نظامی آنقدر تکان
داده اســت که تنها زیر لب میتوان تکرار کرد «ب ِأی ذنب ُقتلت» و
از خود پرســید آنها واقعاً به کدام گناه باید حق حیات را از دست
میدادند؟

روایت احمد ناطقی از تلخ ترین
عکسهایشدرحلبچه
همهچیز تلخ بود .مثل عکس آن دو دوپســر
بچه که دست در گردن مردی که مرده بود،
روی زمین خوابیده بودند و نمیخواســتند
جنــازه را ترک کننــد .آنها با چشــمانی
التماسآمیز به این مفهوم که ما نمیخواهیم
اینجا را تــرک کنیم مــرا هیپنوتیزم کرده
بودنــد ،آن زمان مــن تصور میکــردم این
دو پســربچه فرزنــدان آن مرد هســتند ،از
سوی دیگر پدری که من قب ً
ال فکر میکردم
پدربزرگ آنهاســت ،در ســویی و در سوی
22

ماجرای بمباران شیمیایی حلبچه در  25اسفند سال  1366بخشی
از عملیات گســتردهای بهنام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان
مناطق کردنشین عراق انجام و از ســوی حکومت این کشور انجام
گرفت .در پی عملیات والفجر  ۱۰توسط ایران و تصرف بخشهایی
از کردستان عراق در اواخر ســال  ۱۳۶۶که منجر به استقبال مردم
این مناطق از نیروهای ایرانی شــد ،صدام حســین به پسرعمویش
علی حســن المجید معروف به علی شــیمیایی ،دســتور بمباران
شیمیایی این مناطق را داد.
حمله شیمیایی به حلبچه که به کشتار حلبچه یا جمعه خونین هم
شناخته میشود ،از نگاه کارشناســان نسلکشی مردم ُکرد بود که
طی روزهای پایانی جنگ ایران و عراق روی داد .این حمله نزدیک
به  ۳۲۰۰تا  ۵۰۰۰نفر را کشت و نزدیک به  ۷۰۰۰هزار تا ۱۰۰۰۰
هزار نفر را زخمی کــرد که اغلب از غیر نظامیــان بودند .صدها تن
دیگر بر اثر عواقب ،بیماریها و نقص جسم در هنگام تولد در سالها
پس از حمله کشته شــدند .حادثهای که به صورت رسمی به عنوان
نسلکشی مردم کرد عراق شناخته شد و هنوز به عنوان بزرگترین
حمله شــیمیایی مســتقیم به یــک منطقه شهرنشــین در تاریخ
باقیماند ه و ننگش از پیشانی مسببان آن هرگز پاک نخواهد شد.
احمــد ناطقی ،ســعید صادقی و ســعید جانبزرگی کــه به دلیل
استنشاق گازهای شیمیایی بعدها جانش را از دست داد ،عکاسانی
بودند که همزمــان با بمبــاران شــیمیایی ،در حلبچــه بودند و
عکسهای مهمی از قربانیان حلبچه ثبت کردند .انتشار عکسهای
آنها به دلیل آنکه در لحظه مرگ قربانیان گرفته شد تکاندهنده
بود و تأثیر فراوانی بر افکار عمومی جهان گذاشت .عکس عمر خاور
(مرد ُکردی که کودکــی را در آغوش دارد) از آثــار احمد ناطقی و
تندیس همین تصویر در چند جای حلبچه نصب شدهاست .در این
تصویر پدری را میبینیم که بچه خود را در آغوش گرفته تا از مرگ
بگریزد اما در دم جان میسپارد .

دیگر خواهرشــان که من باز تصور مادر از او
در ذهنم بود ،نگران موقعیت موجود ،آلودگی
محیط و جان بچهها بودند .همانجا بود که
انگشت من ناگهان دکمه شاتر را فشرد و آن
عکس جهانی که در توقف و یا تغیر شــرایط
جنگهای شیمیایی بیتأثیر نبود ،در تاریخ
ثبت شــد .این عکس با عنوان «من پدرم را
ترک نمیکنم» در سراسر جهان منتشر شد
و حتی در پرونده محاکمه صدام حســین و
«علی شیمیایی» نیز موجود بود.
یک عکس دیگر ،پسربچهای را به همراه پدر
و مادرش نشان میدهد که در حال گریختن
و خارج شــدن از در خانه هستند ،پدر و مادر

از خانه خارج میشــوند و جلوی در ورودی
بر زمیــن میافتند و کــودک حتی فرصت
نمیکند پایــش را روی پلــه اول جلوی در
بگذارد و همانجا در میانــه در و حیاط خانه
نقش بر زمین میشود ،این هم تصویر بسیار
تلخی است.
وقتی علی شــیمیایی (عامل اصلی بمباران
شیمیایی حلبچه) را میخواستند محاکمه و
اعدام کنند ،عکسهای من از فاجعه حلبچه
داخل پروندهاش بــود که برای اســتناد به
جنایات او استفاده شــد ،اما فکر کنید برای
چاپ این کتاب در داخل ایران چه کســی از
این کار مهم حمایت کرد؟ هیچکس.
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شیرزنانایرانزمین
ِ
 13جمادیالثانی ،روز تکریم مادران و همسران شهدا

زهرا بختیارینیا

ســرزمینمان چقدر مادران و همسرانی دارد
که روزها ،ماهها و ســالها در انتظار بودهاند؛
در انتظار ،اما امیــدوار و راضی به رضای خدا.
ســرزمینمان چقدر مادر و همســر دارد که
سالهاست به دلخوشــی جگرگوشهشان،
عزیزشان راهی میشوند و میروند تا مقابل
سنگ مزارش بنشینند و با او حرف بزنند.
اگر ایثار و شهامت ،شجاعت ،صبر و استقامت
این شیرزنان ایرانزمین نبود ،خدا میدانست
چه بر ســر نهال نو پای انقالب میآمد ،این
دالورزنان بودند که فرزندان جوان و نوجوان
خود را برای خط مقدم جبهه آماده میکردند
و برای دفاع از والیت سینه سپر میکردند تا
یک وجب از خاک مقدس این ســرزمین در
دست دشمن تا دندان مسلح نیفتد.
اگر حماسه همسران شهیدان که بسیاری از
آنان نوعروس بودند ،نبود ،معلوم نیست چه
بر ســر این خاک میآمد ،امــا آنها مردان و
همسران خود را همچون رباب ،لیال و زینب
کبری برای حضــور در خط مقــدم جبهه
تشــویق میکردند .در زمان جنگ تحمیلی

و حتــی پس از آن ایــن گــروه از خانوادهها
شرایط خاصی داشتند و همزمان که فرزند یا
همسرشان در جبهه حضور داشتند آنان نیز
در پشــت جبهه در گروههای مردمی تالش
میکردند و با برگــزاری برنامههای مختلف
فرهنگی و هنری حال و هوای کمکرســانی
را همیشه با حضور خود پر رنگتر میکردند.
در تقویــم رســمی کشــور ،روز 13
جمادیالثانی ،مصادف با  22اسفند  95روز
تکریم مادران و همسران شــهدا نام گرفته و
علت این نامگذاری این است که «امالبنین»
همســر حضرت امیرالمومنیــن(ع) و مادر
حضرت ابوالفضل العبــاس در چنین روزی
روی در نقــاب خاک پیچیــد و از این جهان
کوچید و در جوار رحمت حضرت حق آرمید.
چه روز مبارکی را روز تکریم از این شیرزنان
و دالورزنان تاریخ در تقویــم نامیدهاند؛ روز
وفات زنی که پسران خود را سینهچاک برادر
و مقتدای خود ساخت .پسران امالبنین به امر
مادر و با رغبت و اشــتیاق هر چه تمامتر ،به
عنوان محافظان و حامیان برادر و امام خود،
رهسپارمکهشدند.
امالبنین که در این زمــان منتظر واکنش و
دستور امام زمان خود نسبت به این اتفاقات
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بود ،پیوسته در جریان اخبار مدینه و واکنش
امام قرار میگرفت .هنگامی کــه امام قصد
مکه کرد ،پســران خویش را جهت همراهی
و محافظتکردن از امام حســین(ع) و اهل
بیت او ،به همراه ایشــان به مکه فرســتاد و
خود چونان مردی ،سرپرستی تنها عروس و
نوه خود در مدینه را به امید برگشــتن امام و
یارانش از مکه ،به عهده گرفت.
امالبنین ،مادر حضــرت ابوالفضل در مدینه
بود که بــه او خبر دادنــد در حادثه کربال هر
چهار پسرت شهید شدند .این زن بزرگوار به
قبرستان بقیع میآمد و برای فرزندان خودش
نوحهســرایی میکرد .نوشتهاند نوحهسرایی
این زن آنقدر دردناک بود که هرکس میآمد
گریه میکرد .او در نوح ه ســراییاش گاهی
همه فرزندانــش و گاهی ارشــد آنها را که
عباس بن علی(ع) بود ،یاد میکرد.
در سالروز وفات امالبنین که روز تکریم مادران و
همسران شهدا نام گرفته است ،ایثار ،فداکاری،
صبروپایداریمادرانوهمسرانشهیدانهشت
ســال دفاع مقدس را گرامی میداریم و اوراق
تاریخ را به نام گذشتها ،خلوص و تالشهای
آنان مزین میکنیم و عملکرد این بانوان فداکار
راپشتوانهایبراینسلامروزقرارمیدهیم.

اگر ایثار و
شهامت،
شجاعت ،صبر
و استقامت
این شیرزنان
ایرانزمین نبود،
خدا میدانست
چه بر سر نهال
نو پای انقالب
میآمد

23

یادداشت

روزفرشتههایزمینی
یک روز به نمایندگی از همه روزهای سال
میترا اعتصامی

در تقویم کشــورمان یک روز متعلق به فرشــتههای زمینی اســت.
فرشتههای زمینی که آنها را مادر مینامیم .روز مادر و یا همان روز
بزرگداشت مقام زن ،از جمله روزهایی اســت که از قدیماالیام وجود
داشته و از قضا دستخوش تغییراتی هم شده و به قول معروف خدا را
شکر در نهایت هم عاقبتبخیر شده است.
در ایران باستان ،روز اسفندگان ،بهعنوان روز بزرگداشت زن و زمین
گرامی داشته میشد .ب ه طور رسمی ،این روز در تقویم رسمی امروز
ایران ،برابر با  ۵اســفند اســت .در زمان حکومت پهلوی روز  ۲۵آذر
زادروز فریده قطبی ،مادر فرح دیبا به عنوان روز مادر گرامی داشــته
میشد .مناسبت جعلی که هر چقدر به آن فکر کنی اص ً
ال قابل درک
نیست!
با پیروزی انقالب اســامی همانطــور که عزت و منزلــت زن به او
بازگشــت ،این عزت به روز مادر و زن هم بازگشــت و روز تولد یگانه
دختر پیامبر اســام حضرت فاطمه زهرا(س) در  ۲۰جمادیالثانی
به عنوان روز زن و مادر نامگذاری شــد .نامگذاری بهحقی که سالروز
میــاد برترین زنان جهان را بــرای تجلیل و تکریم از زن مســلمان
انتخاب میکند.
 20جمادی الثانی امسال در تقویم کشــورمان برابر شده است با 29
اســفند و در نتیجه روز زن و روز ملی شــدن صنعت نفت که یکی از
اتفاقات مهم کشورمان محسوب میشــود در یک روز با هم مصادف
شدهاند .البته روز تولد حضرت فاطمه(س) در تقویم با یک روز دیگر
هم مصادف است .امام خمینی(ره) بنیانگذار انقالب اسالمی ایران هم
متولد این روز هستند.
در ادامــه بخشهایی از کتــاب «فاطمه ،فاطمه اســت» دکتر علی
24

شریعتی را به مناسبت این روز با هم مرور میکنیم و روز مادر و زن را
به همه زنان و مادران سرزمینمان تبریک میگوییم.
فاطمه ،فاطمه است
او با طفولیت شــگفتش ،با مبارزه مدامــش در دو جبهه خارجی و
داخلی در خانه پدرش ،خانه همســرش ،در جامعهاش ،در اندیشه و
رفتار و زندگیاش« ،چگونه بودن» را به زن پاسخ میداد .نمیدانم از
او چه بگویم؟ چگونه بگویم؟ خواستم از «بوسوئه» تقلید کنم ،خطیب
نامور فرانسه که روزی در مجلســی با حضور لوئی ،از «مریم» سخن
میگفت .گفت ،هزار و هفتصد ســال اســت که همه سخنوران عالم
درباره مریم داد ســخن دادهاند .هزار و هفتصد ســال است که همه
فیلســوفان و متفکران ملتها در شــرق و غرب ،ارزشهای مریم را
بیان کردهاند .هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان ،در ستایش
مریم همه ذوق و قدرت خالقهشان را به کار گرفتهاند .هزار و هفتصد
سال اســت که همه هنرمندان ،چهرهنگاران و پیکرهسازان بشر ،در
نشان دادن ســیما و حاالت مریم هنرمندیهای اعجازگر کردهاند.
اما مجموعه گفتهها و اندیشهها و کوشــشها و هنرمندیهای همه
در طول این قرنهای بســیار ،به اندازه این یک کلمه نتوانســتهاند
عظمتهای مریم را باز گویند که:
«مریم مادر عیسی است».
و من خواستم با چنین شیوهای از فاطمه بگویم ،باز درماندم
خواســتم بگویم :فاطمه دختر خدیجه بزرگ است دیدم که فاطمه
نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه دختر محمد است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه همسر علی است دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه مادر حسنین است .دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم که :فاطمه مادر زینب است .باز دیدم که فاطمه نیست.
نه ،اینها همه هست و این همه فاطمه نیست.
فاطمه ،فاطمه است ...
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اخبار فرهنگی مذهبی ماه

خبر

«همصدا با جبرئیل »۲

«آخرین وداع با حضرت زهرا(س)» به روایت
نقاشعاشورا

حسن روحاالمین ،نقاش جوان و موفق کشورمان
که نقاشــیهای مذهبیاش از ویژگیهای خاصی
برخوردار بوده و به نوعی روایتگر تاریخ شــیعیان
اســت ،در تازهترین اثر خود ،وداع موالی متقیان
علی(ع) و فرزندانشــان با حضرت زهرا(س) را به
تصویرکشید.
تصاویر این نقاشی به مناسبت ایام شهادت حضرت
فاطمه زهرا(س) منتشر شد و مانند دیگر آثار این
هنرمند بســیار زیبا و تأثیرگذار بــود .او نام «بیت
االحزان» را برای این تابلو که در ابعاد  100در 70
ســانتیمتر و با تکنیک رنگ روغن طراحی شده،
انتخاب کرده است.
تابلوهایــی از لحظات عاشــورا از جمله «عرش بر
زمین افتاد»« ،گودال قتلــگاه»« ،وداع»« ،بدرقه
حضرت علی اکبر(ع) بــه میدان جنگ» و چندین
تابلوی دیگر از آثار این هنرمند جوان است که او را
به عنوان نقاش عاشورایی میشناسند.

تولید آلبوم «همصدا با جبرئیل  ،»۲با صدای امیر
حسین مدرس ،چنگیز حبیبیان ،شهروز حبیبی،
امیر یوسفینژاد و سید محسن هاشمی آغاز شد.
حجتاالسالم والمســلمین حسین فتحی ،مدیر
مؤسســه هنر و ادبیــات هالل گفته اســت ،این
آلبوم شامل  16قطعه با زمان حدود 240دقیـقه
همخوانی و تکخـوانی است ،توضیح داد :آشنایی
با سیره حضرت زهرا(س) از اهداف مهم تولید این
اثر فاخر ملی و مذهبی است ،بنابراین با رویکردی
نو ،هشــت قطعه از آلبوم را به مراســم عزاداری
فاطمیه و هشت قطعه از آلبوم را به مراسم والدت
آن حضرت اختصاص دادیم تا بتوانیم حق مطلب
را ادا کنیم.
مدیر مؤسســه هنر و ادبیات هالل همچنین بیان
کرد :تولید آلبومهــای نوحهخوانی و تعزیهخوانی
با مضامین و اشــعار مذهبی و بازخوانی سبکها
و نغمههــای قدیمی در مؤسســه هنــر و ادبیات
هالل در راســتای تحقــق رهنمودهــای مقام
معظم رهبری با هدف تولید نوحهها و تعزیههای
خوشمضمون و محکم است .اگر نوحههای قدیمی
و خوشمضمون بازخوانی و احیا شــوند ،می توان
مخاطب را در زمان گوشدادن به نواهای مذهبی
با سیره اهل بیت (علیهم الســام) نیز آشنا کرد.
این مهم در یک دهه فعالیت مؤسسه هنر و ادبیات
هالل دستور کار اصلی بوده اســت و در این راستا
تولیدات فاخری چون آلبوم «همصدا با جبرئیل»
در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
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ضریح امامین عسکریین(ع) به سامرا رسید

بســیج عراق اعالم کرد که همــۀ قطعات ضریح
امامیــن عســکریین(علیهما الســام) روز
چهارشنبه به بارگاه رسید.
ذوالفقــار محارب ،مدیر اطالعرســانی بســیج
عراق گفــت :همــۀ قطعــات ضریــح امامین
عسکریین(علیهما السالم) کامل شده و به مرقد
مطهر رسیدند .این ضریح ،بهزودی بر قبر مطهر
اين امامان معصوم(علیهما السالم) نصب خواهد
شد.
ضریح جدید امامین عسکریین (علیهما السالم)
ِ
در قم ساخته شده است .ساخت این ضریح چهار
سال به طول انجامید و در ســاخت آن ،ده و نیم
تن چوب ،چهار و نیم تــن نقره و  70کیلو طالی
خالص به کار رفته است.
ایــن ضریــح ،بــرای نصــب در حــرم امامین
عسکریین(علیهما السالم) به سامرا منتقل شده
است.
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خبر

پیشرفت نسبی در مذاکرات حج
پیش
سرنوشت اعزام حجاج ایرانی به سفر حج در سال ِ
رو هنوز مشخص نشده است ،اما آنطور که سرپرست
ســازمان حج و زیارت گفته اســت ،مذاکرات در حالی
همچنان میان ایران و عربستان ادامه دارد که پیشرفت
نسبیدرآنحاصلشدهاست.
به گفته حمید محمدی ،در ارتباط با موضوعات مهمی
از جمله محاکمــه دو پلیس خاطی فــرودگاه جده که
یکی از انتظارهای جدی و بهحق مردم ایران بوده است
و پیش از این درباره سرنوشت این دو پلیس ابهامهایی
وجود داشت ،سعودیها تصریح کردند که این دو پلیس
رسماً محاکمه شدهاند و اکنون در حال گذراندن دوران
محکومیتخودهستند.
محمدی همچنین گفت :بحث محرومیت از خدمات
پزشکی برای حجاج ایرانی و ممنوعیت در این خصوص،
بهویژهدرمشاعرمقدسیکیازمشکالتجدیمابودکه
سعودیها این مسئله را نیز پذیرفتند و این محدودیت و
ممنوعیترفعشد.
رئیس هیئت حج جمهوری اســامی ایران درباره ارائه
خدمات کنسولی به حجاج ایرانی با توجه به فقدان روابط
دوجانبه میان دو کشــور و فعالنبودن سرکنسولگری
جمهوری اســامی ایران در جــده نیز توضیــح داد:
ســعودیها چارچوب موضوع ارائه خدمات کنسولی با
حضورکارشناسانکنسولیماراپذیرفتندوطبیعتاًبرسر
راهکارها و ساز و کارهای اجرایی ارائه خدمات کنسولی
هنوزدرحالمذاکرههستیم.
مذاکرات حج ایران و عربســتان از یک هفته پیش در
جده آغاز شده است و طرفین تاکنون سه دیدار رسمی
داشتهاند.
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کارت پستالهای تاریخی راوی حج شدند
کتاب «حج بــه روایت کارت پســتالهای تاریخی»،
تولید مشترک نشــر گمان و مرکز انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبایی ،نخســتین کتــاب از مجموع ه در
دست انتشار «کارتپســتالهای تاریخی» است که
به کوشــش مهرداد اسکویی ،مستندســاز و عکاس
برجستهمنتشرشد.
این کتاب شامل کارتپستالهایی کمتردیدهشده با
موضوع حج و مناسک و اماکن مربوط به آن است که
با متونی پژوهشی در مورد هر کارتپستال به منبعی
تصویری ـ پژوهشی تبدیل شده است و مقدم ه دکتر
ی است تاریخی و
رســول جعفریان بر کتاب نیز شرح 
مختصر از تطور اماکن متبرکه و حرمین شریفین در
طول تاریخ و البته چگونگی نخســتین عکاسیها از
حج.
ی است که در آن ابتدا
این کتاب حاصل فرآیندی طوالن 
کارت پستالهایی با موضوع حج جمعآوری و سپس
کارتپستالهایی با ارزش تاریخی و تصویری جدا شد.
بعد از انتخاب کارتپستالهای برگزیده و قابل ارائه،
یک تیم ،پژوهشی بررســی تاریخی و فرهنگی را آغاز
كرده و کوشیدهاند تا ضمن شناسایی دقیق هر کارت
پســتال ،اطالعاتی تاریخی و فرهنگی پیرامون آنها
ارائه كنند و ایــن عالوه بر متونی اســت که به عنوان
رهارود ســفر از طرف اهداکننده در پشت تعدادی از
کارتها درج شده و نشانهای از زمان ،تاریخ و گیرنده
کارتپستال اســت .ترجمه متون پژوهشی کتاب به
انگلیسی و دوزبانه بودن کتاب باعث توصيه کتاب به
مخاطبان غیرایرانی نیز شده است.

برگزاری جشن میالد حضرت علی(ع) در آنکارا
نعمان کورتولموش ،معاون نخســتوزیر ترکیه اعالم
کرد که امسال ،جشن میالد حضرت علی(ع) در آنکارا
برگزار میشود.
او در بازدیــد از جمعخانــه (نیایــشگاه) حضــرت
حسین(ع) علویان در شهر ازمیر گفت :امسال جشن
روز میالد حضرت علی(ع) ،که از کودتای نظامی سال
 0891ترکیه تاکنون به دالیلی برگزار نشــده و شبه
ممنوع اعالم شــده بود ،را در شــهر آنکارا و با حضور
شــهروندان علوی و به صورت باشکوه جشن خواهیم
گرفت.
معاون نخست وزیر ترکیه افزود :از خداوند طلب دارم
که ارزش زیستن ،ایمان و اندیشیدن به سبک حضرت
علی(ع) و امام حســن(ع) و امام حسین(ع) را نصیب
ما کند.
عشــق به ائمه اطهار(ع) بهخصوص حضرت علی(ع)
در میان علویهای ترکیه جایگاه واالیی دارد .علویان
ترکیه شــاخهای از شــیعیان دوازده امامی هستند
و از آنجا که ستایشــگر حاجی بکتاش والی هستند،
دیدگاه تنگاتنگی با بکتاشــیه دارند .ترکان آناتولی،
مردم آذری ،تاتارها ،کردها ،زازاها و ترکمنها از جمله
مهمترین گروههای قومی علویان در ترکیه هستند.
مردم محلی ،محل نیایش علویهــا را «جمعخانه»
میگویند .جمعیت علویان ترکیه بیش از  52میلیون
نفر ( 03درصد کل جمعیت ترکیه) برآورد میشود.
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کاشت نهال یادمان  61شهید آتشنشان

روایتگری همسر «سردار سامرا»

همسرسردارشهیدحاجحمیدتقویفر،درایام
برگزاری اردوهای راهیان نور به مدت ســه روز
برای زائران این حرکــت فرهنگی روایتگری
خواهدکرد.
پروین مرادی ،همسر سردار شهید حاج حمید
تقویفر،ازفرماندهاناطالعاتوعملیاتدوران
دفاعمقدسکهدیماهسال۳۹درشهرعزیزبلد
عراق در جریان مبارزه با گروه تکفیری داعش
به شهادت رسید ،قرار اســت از نخستین روز
فروردینماهبهمدتسهروزدرمناطقعملیاتی
جنوبکشورروایتگریکند.
این همسر شهید قرار است پیرامون نقشی که
حاج حمیــد تقویفــر در دوران دفاع مقدس
و پس از آن در مبارزه با داعش داشــته اســت
مطالبی را برای مسافران و زائران نوروزی بازگو
کند.
همچنین قرار است کتاب مردمی «ایثار» نیز
توسط فرزند این ســردار شهید و به قلم زائران
راهیاننورتکمیلشود.

آمادگی مهران برای میزبانی زائران راهیان نور
نوروزی

ســرگرد روح اهلل جاویدان ،فرمانده سپاه ناحیه
مهران از آمادگی چهار یادمان در شهرســتان
برای بازدید عالقمندان و مسافران نوروزی خبر
داد.
به گفته او در این چهار یادمــان ،برنامههایی از
جمله روایتگری ایثار و رشــادت شهدا ،برپایی
ایســتگاههای صلواتی و برنامههــای متنوع و
آموزنده دیگر در این مناطق در دستور کار قرار
دارد که در ایام نیز ادامه خواهد داشت .آشنایی
با مناطق عملیاتی در راستای زنده نگه داشتن
یاد شهدا و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس
از تأكیدات مقام معظم رهبری اســت که چراغ
راه را برای هدایت جوانان و تربیت اسالمی آنها
روشنمیدارد.
آنطورکه فرمانده سپاهناحیه مهران اعالمکرده
است،پیشبینیمیشودامسالبیشاز50هزار
نفر از زائران راهیان نور از یادمانهای هشت سال
دفاع مقدس بازدید کنند .سال گذشته 38هزار
نفر از راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان
مهران بازدیدکردند.
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شــبکه رادیویی تهــران در روز درختکاری با
حضور مدیر عامل آتشنشــانی تهران ،یادمان
 16شهید آتشنشان حادثه مجتمع پالسکو را
در موزه طبیعت و حیات وحش ایران (دارآباد)
برگزارکرد.
رادیو تهران بــا این باور که محیط زیســت و
طبیعت به عنوان بستر واقعی برای بقا و تعالی
انســانها و پیونددهنده آرمانهای مشترک
بشری و صلح و دوستی باید همواره مورد احترام
وحفاظتقرارگیرد،باشعار«آسمانآبیشهرم،
ســام» برای اولیــن بار(ویژهبرنامه «درخت
دوستی» به شکل مشترک توسط رادیو تهران و
موزه طبیعت و حیات وحش ایران) دارآباد روی
آنتنبرد.
در حاشــیه این جشن ،کاشــت نهال توسط
مدعوین این جشــن اعم از مسئولین نهادها
و سازمانها ،و پیشکســوتان عرصه بازیگری،
ورزشیوعموممردمانجامگرفت.
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خبر

ساالر عقیلی و انتشار قطعه «ایران جوان»

ساالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی که به تازگی
صدایش را در تیتراژ پایانی سریال «معمای شاه»
هم شنیدیم ،با حضور در برنامه تلویزیونی«چشم
شب روشن» درباره تازهترین قطعهای که خوانده
است ،توضیح داد.
او گفت :این قطعه «ایران جوان» نــام دارد که با
تنظیمی از پیمان سلطانی و شعر بسیار زیبایی از
استاد زندهیاد بیژن ترقی ارائه میشود.
عقیلی بیان کرد :ما این اثر را همیشه در کنسرتها
اجرا کردهایم و هیچ نسخه استودیویی از آن نبوده
است .ما حدود  8 ،7ماه پیش این قطعه را با پیمان
سلطانی در استودیو ضبط کردیم و این مژده را به
مردم عزیز میدهم که این قطعه حدودا ً بعد از عید
منتشر خواهد شد و در دسترس تکتک عزیزان
قرار خواهد گرفت.
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بانوانطلبهخاطوهگوییمیکنند

مرکز مدیریت حوزههای علمیــه خواهران طرح
«چی شــد طلبه شــدم» را با هدف بازگوکردن
خاطرات طالب خواهر در مورد نحوه آشــنایی و
ورود به حوزههای علمیه خواهران اجرا میکند.
به گفته محمدتقــی جلیلی ،مدیــر پایگاههای
اینترنتی حوزههــای علمیه خواهــران ،با اعالم
فراخوان طرح «چی شــد طلبه شــدم» ،طالب
شاغل به تحصیل و فارغالتحصیل ،اساتید ،مدیران
مــدارس علمیــه و ...از طریق شــبکه اجتماعی
کوثرنت و ســامانه کوثربالگ خاطرات خود را در
مورد نحوه آشــنایی با حوزه و ورود به حوزههای
علمیه خواهران بازگو میکنند.بــا انجام این کار
مجموعهای از خاطرات در صفحهها و سایتهای
زیرمجموعه مرکــز مدیریــت حوزههای علمیه
خواهران منتشر خواهد شد.
جلیلی عنوان کرد :طرح «چی شــد طلبه شدم»
همزمان با پذیرش سراســری حوزههای علمیه
خواهران آغاز شده اســت ،حدود  80هزار بانوی
مرتبط بــا حوزههای علمیه خواهران به شــبکه
اجتماعی کوثرنت و سامانه کوثربالگ دسترسی
دارنــد و میتوانند خاطرات خــود را در قالب این
طرح منتشر کنند.
او بیان کرد :پیشبینی شده است بهترین خاطرات
طالب در مورد انگیزه و نحــوه ورود به حوزههای
علمیه خواهران با رصــد وبالگها و صفحههای
شبکه اجتماعی کوثرنت انتخاب و در یک سایت
جداگانه منتشر شود .با گذشت سه روز از اجرای
طرح «چی شد طلبه شــدم» این موج با استقبال
باالی طالب مواجه شــده اســت و در این مدت
نزدیک به  100خاطره از طالب سراسر کشور در
شبکه کوثرنت منتشر شده است.

دانشجوی آلمانی در حرم رضوی مسلمان شد

دانشجوی  27ساله آلمانی طی مراسمی در حرم
مطهر حضرت امام رضا(ع) به دین اسالم مشرف
شد.
«ارئه بنش» که به همراه همســر ایرانی خود در
مدیریت امور زائــران غیر ایرانی آســتان قدس
رضوی حضور یافته بود :از پنج ســال قبل که به
ایران آمدم با دین اســام آشنا شــدم و به همین
دلیل رشته ایرانشناسی را در شهر گتینگن آلمان
انتخاب کرده و به دین اســام عالقهمند شدم .در
این دانشــگاه با همســر ایرانی خود «شیما امیر
عباسی» آشنا شدم و به ایران آمدم.
او اظهار کرد :تاکنون  2بار به ایران آمده و به حرم
مطهر رضوی مشرف شدهام که این امر عالقه من
را به اسالم و مذهب شیعه افزایش داد.
این انسان آزاده ،پس از ادای شهادتین و تشرف به
دین اسالم ،نام «ابراهیم» را برای خود برگزید.
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اعتراض  65نویسنده و موسیقیدان جهان به
فرمانضداسالمیترامپ

 65نویســنده و موســیقیدان در نامهای خطاب
به ترامپ بــه قانون منع ورود اتباع هفت کشــور
مسلمان به آمریکا اعتراض کردند.
در این نامه که توســط انجمن پن آمریکا نوشته
شده و  ۵۶نویسنده و هنرمند آن را امضا کردهاند،
از ترامپ خواسته شــده فرمان  27ژانویه 2017
خود را پس بگیرد و بــه آزادی حرکتها و تبادل
هنر و ایدههای جهانی احترام بگذارد.
در این نامه که از قانون ترامپ به عنوان عاملی در
تضاد با منافع ملی آمریکا نام برده شده و از شماری
از چهرههای فرهنگی و هنری چــون راما حیدر،
نمایشنامهنویس فلسطینی ـ سوری که سفرش
به نیویورک لغو شــد ،اصغر فرهادی ،کارگردان
ایرانی که نتوانســت در مراسم اسکار شرکت کند
و عمر سلیمان ،موسیقیدان سوری که در مراسم
مؤسســه موســیقی جهانی نیویورک شــرکت
نمیکند نام برده شده است.
در این نامه سرگشاده آمده اســت :نویسندگان،
هنرمندان ،موســیقیدانها و فیلمسازان ،اغلب
جلودار مبــارزه با خفقان و ترور هســتند و نباید
چنین قوانینی مانع فعالیت آنها شود.

میبد شهر جهانی زیلو میشود

بنابر اعالم مدیرکل دفتر توســعه و ترویج صنایع
دســتی معاونت صنایع دستی ســازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری کشور،
اقدامات الزم برای ثبت شــهر اصفهــان به عنوان
شهرجهانی صنایع دســتی ،تبریز به عنوان شهر
جهانی فرش و میبد به عنوان شهر جهانی زیلو در
حال انجام است.
علی حاجی شیزری در همایش ملی زیلوی میبد
گفته است ،در راستای شتاببخشی به ثبت جهانی
میبد به عنوان شــهر زیلو 70 ،دســتگاه به تعداد
دستگاههای زیلوبافی این شهر اضافه میشود که
بیش از  12میلیارد ریال تسهیالت برای هنرمندان
و صنعتگران ایــن بخش در نظر گرفته شــده که
بخشی از آن پرداخت شده و مابقی آن نیز پرداخت
میشود.
شــیزری از اجراییشــدن طرح اســتفاده از زیلو
در مســاجد و حســینیهها در آینده نزدیک خبر
داد و گفت :با دســتور مقام معظــم رهبری تمام
زیراندازهای حسینیه امام خمینی(ره) جمع آوری
شد و به جای آن از زیلو اســتفاده شد که این رویه
میتواند الگویی برای همه باشد.
نامگذاری یکــی از میدانهای شــهر میبد به نام
میدان زیلو ،معرفی احیاگر زیلو در همایش ،تجلیل
از خانوادههای زیلوباف و پیگیری تصویب رشــته
زیلو در دانشگاه از دیگر برنامههای این همایش بود.
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غالمحسینامیرخانیهمنشان«شوالیه»
گرفت

سفیر فرانسه در تهران نشان «شوالیه» ،عالیترین
نشــان ادب و هنر دولتــش را به غالمحســین
امیرخانی ،هنرمند خوشــنویس کــه آثار قرآنی
فراوانی در کارنامه خود دارد ،اهدا کرد.
فرانســوا ســنمو ،ســفیر فرانســه در ایــران از
غالمحســین امیرخانی به عنوان سفیر فرهنگ
و هنر ایران یاد کــرد و گفت :نام شــما با انجمن
خوشنویسان ایران که بزرگترین انجمن فرهنگی
هنری در این کشــور اســت پیوند خورده و شما
نهتنها با خلــق آثار ارزشــمندتان ،بلکه با تربیت
شاگردان زیادی مشهور هستید.
سنمو درباره نشان شوالیه فرهنگ و هنر توضیح
داد :این ایدهای است که در کشور خودمان داریم
و برآنیم از این راه ضمن ارج نهادن به اشاعه هنر،
قدرشناســی خــود را از هنرمنــدان خارجی در
کشورهای دیگر اعالم کنیم.
او با ابراز خرســندی از طرف مقامات فرانسوی و
وزیر فرهنگ و هنر این کشور ،نشان «شوالیه» را
به غالمحسین امیرخانی اهدا کرد و غالمحسین
امیرخانی هم با تشکر از سفیر فرانسه گفت :آنچه
که موجب تقویت و امید در دل مردم است مقام و
جایگاه فرهنگ و هنر در جهان آشفته امروز است
و میتوان تصور کرد که برای گــذر از این مرحله
آشفتگی و نزدیکشدن به تعادل ،دیر یا زود هنر و
فرهنگ به جامعه انسانی کمک خواهد کرد.
یادآور میشود ،غالمحســین امیرخانی از جمله
چهرههــای مانــدگار هنــر خوشنویســی ،آثار
ماندگاری را تاکنون از خود به یادگار گذاشته است
و خوشنویسی قرآن و ادعیه از آن جمله است.
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گزارش ویژه

رهبر انقالب و  
شاعرانمذهبیسرا

در آســتانه ایــام شــهادت حضــرت صدیقــ ه
سرا با
کبری(ســاماهللعلیها) جمعی از شــاعران مذهبی ُ
رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با تأکید بر اهمیت
محتوای اشعار دینی ،خاطرنشــان کردند :مدح و مصیبت
ائمه (علیهمالسالم) بخش مهمی از شــعر دینی است ،اما
در این بخش باید ســخنان معقول ،منطقی و برخاسته از
نگاه و سلیقه درســت بهکار برده شــود و از برداشتهای
عامیانه و ســطحی ،و بیان مســائل جعلی و توهمی پرهیز
شود.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،متصل کــردن حوادث صدر
اسالم با حوادث امروز را رسالتی مهم برای شعر و شاعران
دینی خواندنــد و افزودند :پیغمبر اکــرم و ائمه معصومین
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(صلواتاهللعلیهــم) همگــی اهل مبارزه شــدید و مؤثر با
ظلم ،طاغوت ،کفر ،نفاق و فسق بودند و به همین علت نیز
بهدست حاکمان جابر و جائر به شهادت رسیدند.
رهبر انقالب اســامی ،پیروی واقعی از ائمه معصومین را
در متابعت عملی از آن بزرگواران و اســتمرار مبارزه با کفر
و نفاق دانســتند و خاطرنشــان کردند :مبــارزه علیه کفر
و نفاق جهانی در جمهوری اســامی آســان و امکانپذیر
است ،در حالیکه در زیر سایه شــوم برخی حکومتهای
منطقــه ،کمترین اعــام برائــت از آمریکا نیــز موجب
عصبانیت و واکنش شدید آنها میشود.
حضرت آیــتاهلل خامنهای افزودنــد :مبارزه بــا ظالمان
منحصر به مبارزه با شمشــیر نیســت و امروز تبلیغات در
دنیا حرف اول را میزنــد که میتوان با ابزار بیان و شــعر
با ظالمان مبارزه کرد و در ســالهای اخیر نیز نمونههای
بســیار خوب و امیدوارکنندهای دراینخصوص تولید شده
است.
ایشان با اشــاره به ظرفیت عمیق احکام و معارف اسالمی
بر اســتفاده از این مضامیــن عالی در اشــعار دینی تأکید
کردند و گفتنــد :مفاهیم بلند و درسآمــوزی در ادعیه و
مناجات ،بهویژه در صحیفه سجادیه وجود دارد و میتوان
از این اقیانوس و دریای م ّواج در اشــعار مذهبی اســتفاده
کرد.
«مسئله ســبک زندگی و وظیفه شــاعران دینی در قبال
آن» نکته دیگــری بود کــه رهبر انقالب اســامی به آن
اشــاره کردند و افزودند :امروز در اروپــا و آمریکا مراکز و
دســتگاههایی با هدف مشخص و اعالمشــده برای تغییر
ســبک زندگــی در کشــورهای غیرغربی ،بهویــژه ایران
اسالمی وجود دارد.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای ،هــدف از هجمه به ســبک
زندگی اســامی را ایجاد عزم ،اراده و حرکتــی مطابق با
میل دســتگاههای غربی خواندند و خاطرنشان کردند :در
مقابل این هجمه ،دفاع کردن و دور خود حصار کشــیدن
کافی نیست ،بلکه میتوان با تبیین سبک زندگی اسالمی
و بیان مفاهیم و مبانــی اخالقی ،سیاســی و فرهنگی در
قالب شعر به وظیفه خود عمل کرد.
ایشــان همچنین با اظهار خرســندی از پیشــرفت شعر
دینی و افزایش شــاعران فعال در سرودن شــعر دینی،
افزودند :شــعر خوب ،بســیار تأثیرگذار و ماندگار است
و ما امــروز به شــاعرانی احتیاج داریم کــه از لحاظ تراز
شــعری همچــون حافــظ ،ســعدی و صائــب تبریزی
باشــند که این هدف با کار ،تــاش ،مطالعــه ،خواندن
شــعرهای بزرگان و بهکار بردن الفاظ خوب در اشــعار،
دستیافتنی است .
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اندیشه

پاسداری از روح
اسالم
بهار بهانه تحول
ایثار و فرهنگ عمومی
ظاهروباطن
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مقاله
تصویری از قبرستان بقیع و بقاع ائمه معصومین قبل از تخریب توسط وهابیان

پاسداری از روح اسالم
حجتاالسالموالمسلمینمحمدباقرپورامینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

پس از رحلت رسول گرامی اسالم(ص) ،استمرار و ثبات مکتب
اسالم در گرو تحکیم والیت بود و جدایی از آن انحراف و تحریف
را در پی داشت .پیامبر خدا(ص) در خطبه غدیریه ضمن تاکید
بر والیت امیرمومنان(ع) نسبت به خطر انحراف گوشزد نموده
اس ،أُنْذ ُِر ُک ْم أَن ّی َر ُس ُ
ول اهلل َق ْدخَ لَ ْت م ِْن َق ْبل ِی
بودندَ « :معاشِ َرال ّن ِ
ِت أَ ْو ُق ِتلْ ُت ان ْ َقلَ ْبت ُْم َعلی أَ ْعقاب ُِک ْم؟ َو َم ْن یَ ْن َقل ِْب َعلی
ال ُّر ُس ُل ،أَ َفإِ ْن م ُّ
ِرین).
(الصاب َ
َعق َِب ْی ِه َفلَ ْنهان یَضُ َّراهلل شَ ْیئاً َو َس َی ْج ِزی اهلل الشّ اک َ
ِرین ّ
ِالص ْب ِر َوالشُّ ْ
أَال َوإ ِ َّن َعل ِّیاً ُه َوال ْ َم ْو ُص ُ
ــک ِر ،ثُ َّم م ِْــن ب َ ْع ِد ِه ُولْدی
وف ب َّ
م ِْن ُصلْ ِبهِ؛ هان مردمان! هشــدارتان میدهم :همانا من رسول
خدایم .پیش از من نیز رســوالنی آمده و ســپری گشتهاند .آیا
اگر من بمیرم یا کشته شــوم ،به جاهلیت عقبگرد میکنید؟
آنکه به قهقرا برگــردد ،هرگز خدا را زیانی نخواهد رســانید و
خداوند سپاسگزاران شــکیباگر را پاداش خواهد داد .بدانید که
علی و پس از او فرزندان من از نســل او ،داری کمال شکیبایی و
سپاسگزاریاند».
آنچنان که در قرآن کریم میخوانیم ،با ابــاغ والیت علی(ع)
در غدیر خم به فرمــان خداوند این دین کامل شــد ،اما پس از
رحلت ایشــان اتفاق بزرگی که در ســقیفه رخ داد ،رونمایی از
یک اسالمنمایی بود که ظاهر اســام داشت اما با ابالغ صریح و
عمومی نبی اکرم در تضاد بود.
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دخت گرامی پیامبر اسالم ،حضرت فاطمه زهرا(س) میدیدند
که روح اسالم که والیت است به مسلخ رفته و کالبدی از اسالم
قرار است عرضه شود.
ایشان به عنوان حجت خدا بر خویش الزم دیدند به هر قیمتی
به مقابله با این انحراف و تحریف اسالم برخیزند؛ اگر امام مأمور
به سکوت بود ،او که مأموم بود وظیفه داشت فریاد بزند .در ادامه
به چند نمونه از اقدامهای تاریخی ایشــان در این زمینه اشاره
میشود.
گام اول؛ خطبه فدکیه

ـ گرچه این خطبه به نام خطبه فدکیه شهرت یافته ،اما واقعیت
این اســت که بخش کوچک این خطبه ،آن هم قســمتهای
پایانی ،به موضوع فدک و غصــب آن ارتباط دارد و بخش عمده
مضامین و مطالب خطبه حضرت زهــرا(س) بازگویی قواعد و
اصول اسالمی ،توحید ،نبوت و امامت است که در روزهای پس
از رحلت رســول اکرم(ص) در معرض تحریف ،انحراف و تغییر
قرار گرفت.
ـ سیاق سخنان حضرت زهرا(س) نشان میدهد که دین به کلی
در معرض تهدید قرار گرفته بود ،وقتی ایشــان به نماز و جهاد
اشــاره میکنند ،یعنی این دو هم در معرض تهدید قرار گرفته
و در واقع در روزگار پس از رحلت پیامبر(ص) همه اســام در
معرض یک تهدید جدی قرار گرفته و فاطمه زهرا(س) علمدار
دفاع از اســام در مقابل تهدیدی بود که از ســقیفه برخاست.
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بخش عمده مضامین و مطالب خطبه حضرت زهرا(س) بازگویی
قواعد و اصول اسالمی ،توحید ،نبوت و امامت است که در روزهای
پس از رحلت رسول اکرم(ص) در معرض تحریف ،انحراف و تغییر قرار
گرفت
طبیعتاً محــور این دفاع ،دفــاع از امامت بود کــه الزمه حفظ
سالمت اسالم بوده و هست.
ـ طا َعتَنا ن ِظاماً ل ِل ِملَّ ِة َو ا ِما َمتَنا أماناً ل ِلفِر َقة؛ طاعت ما اهل بیت(ع)
ملت اسالم را نظاممند میکند و امامت ما امت را از تفرقه مصون
میدارد.
گام دوم؛ دیدار با زنان مدینه

ت م ِْن ِعلَّت ِ
کی َف ا َ ْص َب ْح ِ
ول اهللِ؟ َف َحم َِدتِ اهللَ َو َصلَّ ْت
ِک یَاب ْ َن َه َر ُس ِ
ـ ْ
َ
ُ
ــت َواهللِ عایِف ًهَ
َعلى اَب ِیها(صلى اللهعلیــه وآله) ث َّم قال ْت:ا َ ْص َب ْح ُ
ل ُِدن ْیا ُک َّن ،قال َِی ًه ل ِ ِرجال ُِک َّن؛ در حالى صبح کردم که از دنیاى شما
متنفرم ،مردان شما را دشمن مىشمرم ،و از آنها بیزارم.
ـ آنها چه ایرادى را بر ابوالحســن على(علیه السالم) داشتند؟
واهلل آنها بر شمشیر برنده او ایراد مىگرفتند ،بر بىاعتناییاش
در برابر مرگ در میدان نبرد ،قــدرت او در جنجگویى و ضربات
درهم شکنندهاش بر دشمن!
ـ [آرى] به خدا ســوگند [اگر امر خالفت با او بود] هرگاه مردم
از جاده حق منحرف مىشــدند و از پذیرش دلیل روشن سر باز
مىزدند ،آنها را با نرمى و مالیمت به سوى منزل مقصود سیر
مىداد؛ سیرى که هرگز آزاردهنده نبود ،نه مرکب ناتوان مىشد
و نه راکب خسته و ملول.
ـ و ســرانجام آنها را بــه سرچشــمه آب زالل و گــوارا وارد
مىســاخت ،نهرى که دو طرفش مملــو از آب بــود ،آبى که
هرگز ناصاف نمىشد ،ســپس آنها را پس از ســیرابى کامل
باز مىگرداند و ســرانجام او را در پنهان و آشکار خیرخواه خود
مىیافتند.
ـ بدانید ،به جان خودم سوگند ناقه خالفت باردار شده ،منتظر
باشید چندان نمىگذرد که نوزاد خود را به دنیا مىآورد [آنگاه
ببینید چه نوزادى آورده] سپس به جاى کاسه شیر ،کاسههاى
پر از خون تازه و سم کشنده را بدوشید [و الجرعه سر کشید!].
«و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسران مىشوند».
آرى ،سرانجام ،دنبالهروان [چشم و گوشبسته و بىخبر] عاقبت
کارى را که پیشوایانشان پایهگذارى کردند خواهند فهمید [و با
تمام وجودشان آثار شوم آن را لمس مىکنند].
ـ [بروید] از این پس به دنیاى خود دل خوش کنید و از آن راضى
و خوشحال باشــید ،ولى براى امتحان و فتنه پراضطرابى که در
انتظار شماست خود را آماده کنید.
ـ و شادمان باشید به شمشــیرهاى برنده! و سلطه تجاوزگرانى
ستمگر و خونخوار ،و هرج و مرجى فراگیر ،و حکومتى مستبد از
ناحیه ظالمان ،حکومتى که ثروتهاى شما را بر باد مىدهد ،و
جمعیت شما را درو مىکند!
ّ
گام سوم؛ رمزگشایی از جریان نفاق

ـ ام ســلمه میگوید :هنگامی که بعد از وفــات پیامبر(ص) به

دیدن بانوی اسالم فاطمه ســام ّ
الل علیها رفتم و جویای حال
او شدم در پاســخ جملههای پرمعنی را بیان کرد :اصبحت بین
کمد و کرب .فقد النبی(ص) و ظلم الوصی .هتک و ّ
الل حجابه...
و لکنها احقاد بدریة .و تراث احدیة .کانــت علیها قلوب النفاق
مکتمنة.
ـ من در میان اندوه و رنج بسیار به سر میبرم؛
از یکسو پدرم پیامبر(ص) را از دست دادهام ،و از سوی دیگر [با
چشم خود میبینم که] به جانشینش [علی بن ابیطالب] ستم
شده است.
به خدا سوگند که پرده حرمتش را دریدند...
ولی من میدانم اینها کینههای بدر
و انتقامهای «احد» است
که در قلوب منافقان ،پنهان و پوشیده بود.
گام چهارم؛ اعالم نارضایتی از شیخین

ـ آنها برای پاکســازی اذهــان عمومی از شــبهات تصمیم
میگیرند که از زهرا(س) عذرخواهی کننــد و کارهای خود را
در راستای مصلحت مسلمانان جلوه دهند .از حضرت زهرا(س)
اجازه مالقت خواستند .ایشان اجازه نمیدادند .با میانجیگری
علی(ع) ،فاطمه زهــرا(س) اجازه مالقــات دادند .فاطمه(س)
نخست شــروع به صحبت فرمودند که :ای ابوبکر ،آیا شنیدی
پدرم گفت« :ان اهلل یرضی لرضا فاطمه».
گفت :بلی ،یا بنت رســولاهلل(ص) .عمر تو هم شنیدی؟ گفت:
بلی .سپس دستها را به آســمان بلند کردند و فرمودند :خدایا
شاهد باش که من از این دو نفر راضی نیســتم .سپس چادر را
روی صورت کشیدند و دیگر سخن نگفتند.
گام پنجم؛ عزاداری

ـ عزاداری حضرت زهرا(س) روشــنگرانه بوده اســت و هویّت
غاصبان خالفت را فاش میکرده اســت و آنان را بر آن داشــت
که شماری از بزرگان گروه خود را به نزد علی(ع) بفرستند و نیز
ج ّوی در مدینه ایجاد کنند و برخی از مردم ســادهلوح را بر آن
دارند که به علی(ع) اعتراض کنند .این گروه برای ایجاد این فضا
دســت به اقداماتی زدند؛ از جمله اینکه عمر حدیثی جعلی از
میت در اثر گریههای اهل او
رسول خدا(ص) جعل میکند که ّ
عذاب میشود .اینان با این جعل ،اعتراض خود را وجهه دینی
بخشیدند و گفتند ما به دلیل اینکه رسول خدا(ص) در آن دنیا
ّ
معذب نباشند ،میگوییم دخترشــان گریه نکند .این در حالی
است که رســول خدا(ص) برای حضرت حمزه و جناب جعفر
اشک ریختند ،و برای فرزندشان ،ابراهیم نیز گریستند.
ـ امیر مؤمنان(ع) برای ایشــان مکان مسقّفی فراهم کردند که
در آن به سوگواری بپردازند .این مکان «بیتاالحزان» نامیده
شد .
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سیاق سخنان
حضرت
زهرا(س) نشان
میدهد که
دین به کلی در
معرض تهدید
قرار گرفته بود،
وقتی ایشان
به نماز و جهاد
اشاره میکنند،
یعنی این دو
هم در معرض
تهدید قرار
گرفته بوده
است
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گفتگو

بهار
بهانة
تحول

باشند و مسلمانی را از نیکی و احسان
نا امید نکنند .در این مجال و با توجه به
فرارسیدن چهاردهم اسفندماه که در
تقویم روز احسان و نیکوکاری نام گرفته
اســت با حجتاالسالم مهدی عباسی
آغوی ،مدیر گروه اخالق پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشه اســامی به گفتگو
نشستیم که حاصل آن را میخوانید.
به عنوان اولین سؤال بفرمايید از نظر شما
فارغ از جنبههای مادی و تغییرات شکلی
در زندگی که عموم ًا هم در آســتانه سال
جدید دوصد چندان میشود؛ افراد چگونه
میتوانند با شاد کردن دل دیگران ،خودِ

این عید را رد کنند بلکه فرمودند :نیروز
(مقصود همان نوروز و معــرب این واژه
است) عید ما هم هســت .در یک روایت
داریم که روز فرج امــام زمان(عج) نیز در
نیروز است .پس این عید تأیید شده است،
اما هنگام تحویل ســال همــواره دعایی
میخوانیم این دعا که در ادعیه آمده است
تأکید بر دگرگونی دارد؛ یعنی همانطور
که فصل تغییر کرد و خزان تبدیل به بهار
شــد از خداوند میخواهیم که با شروع
سال جدید و تحویل سال ،حال ما به بهتر
وضعیت دگرگون کند .پس بهار طبیعت
در واقع منشــأ برای دوباره زندهشــدن

نقش نیکوکاری در
تحول درونی انسان در
گفتگو با حجتاالسالم
والمسلمین
مهدیعباسی

یکی از شــاخصههای مهم مسلمانی
احسان به همنوع است .هیچ مسلمانی
بــر اســاس آموزههای دینــی خود
نمیتواند از کنار نیازمندان بیتفاوت
عبور کنــد؛ پیامبر اکــرم(ص) و اهل
بیت نیز همواره تأکید به یاری رساندن
به نیازمنــدان میکردنــد و به دنبال
کمک به خلق اهلل بودنــد .امروز نیز بر
مسلمانان این مســئله پرواضح است
که باید از احوال یکدیگر خبر داشــته
34

درونیشانراازنوبسازندوبهتعالیبرسند،
به هرحال با توجه به اینکه در آستانه سال
جدید هستیم فکر میکنید رسیدن به این
مرحلهازچهطرقیممکناست؟

شروع دوباره زندگی در بهار نشانه تحول
درونی اســت .در واقع تحــول بیرون را
باید به تحــول درون منتقــل کنیم .با
توجه به اینکه در آســتانه بهار هستیم
اشــارهای میکنم به عید نــوروز که از
ســوی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) تأیید
شــده اســت و اینگونه نبوده است که
پیامبر(ص) و حضــرات معصومین(ع)

طبیعت است و ما نیز باید به تأسی از این
دگرگونی برای دوباره زندهشــدن درون
مان تالش کنیم.
خداوند در قرآن کریــم میفرمایدَ « :وإِن َّا
ون»
ل َ َن ْح ُن ن ُْحيِي َونُم ُ
ــن ال ْ َوا ِرثُ َ
ِيت َون َْح ُ
(ماییم که زنده میکنیــم و میمیرانیم
و وارث همه جهان ما هستیم .جانی تازه
به امیدها و اهدافمان بدهیم و سرنوشت
خود را با تالش و توکل بر خداوند بسازیم.
وقتی در دعای تحویل ســال میگوییم:
«ح ّول حالنا الی احسن الحال»؛ در واقع
از خدا مــدد میخواهیم کــه قلبمان را
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در تمامی فضایل اخالقی از جمله صداقت ،حیا ،حلم ،شجاعت وقتی
انسان می خواهد به اوج برسد؛ نقطه اوج فضایل برای او ایثار است
دگوگون کند و تحول درونی در وجودمان
ایجاد کند .اص ً
ال منشأ تحولهای درونی
ذات اقــدس الهی اســت و فصــل بهار
بهانهای برای تحول است.
اینکه با شروع سال جدید احساس شعف
و شادی داریم در واقع غنیمت است ،چون
شادی هیجانی است که همه انسانها به
آن نیاز دارند به ویژه اگر این شادی همراه
با امیدها و انگیزههای مثبت باشد که در
این صورت میتواند به انسان کمک کند
که بهترینها را برای خود رقم بزند .روایت
داریم «نه تنها خوب اســت که خودتان
شاد باشید؛ که دیگران را هم شاد کنید».
در بهشــت «دارالفــرح» نــام مکانــی
مخصوص برای افرادی اســت که تالش
کردند تا دل مؤمنان را شــاد کنند و اگر
کسی دل مؤمنان را شاد کند خدا هم در
قیامت دل او را شاد میکند.
احســان و همیاری به افراد مختلف به
خصوص نیازمندان مؤلفهای اســت که
در ســیره اهل بیت(ع) همواره وجود
داشته اســت .به نظرتان این نیکوکاری
چقدر میتواند افراد را به تعالی روحی و
احساس رضایتمندی از خویشتن و حس
شادمانیبرساند؟

البته احسان و نیکوکاری به ویژه اگر برای
نیازمندان باشد ،اهمیت بسزایی در رشد
فرد دارد .به گفته حضرت امیرالمؤمنین
علی(ع) «احســان و نیکوکاری باالترین
فضایل اخالقی است ».در تمامی فضایل
اخالقــی از جمله صداقت ،حیــا ،حلم،
شجاعت وقتی انســان میخواهد به اوج
برســد؛ نقطه اوج فضایل بــرای او ایثار
اســت.در حدیث از امام صادق(ع) داریم
که فرمودند :وقتی پیامبر(ص) به معراج
رفت ،خداوند متعال با پیامبر سخن گفت
و فرمود :میخواهم با سه چیز تو را امتحان
کنم آیا بر آنها صبر داری؟ حضرت پاسخ
گفت :بلی به توفیق تو صبر میکنم .این
سهچیزچیست؟
خداوند فرمــود :میخواهــم دیگران و
صاحبان نیاز را بر خود و خانوادهات مقدم
کنی .پیامبر پذیرفت .دومین مورد این بود

که خداوند خطاب به حضرت رسول(ص)
فرمود :تو را تکذیب کرده و با تو مخالفت
میکنند و سومین مســئله این بود که
خداوند فرمود خانواده و اهل بیت(ع) تو
را مورد ظلم قرار میدهند.
پــس ایثــار آنچنــان کــه در عملکرد
پیامبر(ص) وجود داشــت در سیره اهل
بیت(ع) حضرت نیز بــود .در این مقطع
برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان به
بیان چند نمونه از رفتــار پیامبر(ص) و
ایثارحضرتامیر(ع)میپردازم.
روزی مردی در مسجد مدینه اظهار نیاز
کرد ،پیامبر فرمود :بــرو درب خانه من و
ببین کدام یک از همسرانم میتوانند به
تو طعامی بدهند .پیامبــر(ص) یکی از
اصحاب را فرستاد و او در بازگشت خدمت
حضرت گفت :در خانه شما جز آب چیزی
نبود .نبی مکرم اسالم پرسش کردند :آیا
کسی هست که این مرد را مهمان کند؟
امیرالمؤمنین(ع) فرمود :من هســتم و
دست ســائل را گرفت و به منزلش برد.
وقتی رسیدند ،حضرت امیر(ع) از فاطمه
زهرا(س) سؤال کردند که اگر چیزی در
خانه بــرای خوردن داری بــرای مهمان
بیاوریم .حضرت پاســخ دادنــد :فقط به
اندازه خوراک دخترمان غذای مختصری
داشتیم ،ولی من مهمان را مقدم میکنم
و سپس آن غذا را نزد او آوردند و حضرت
امیر(ع) نور چراغ را کم کردند تا مهمان
احساس نکند که غذا کم است و حضرت
امیر(ع) خود را مشــغول درست کردن
چراغ کردنــد .صبح که آن مــرد از خانه
حضرت رفت آیه نهم ســوره حشر نازل
ان م ِْن
ِين ت ََب َّو ُءوا َّ
يم َ
شــدَ « :والَّذ َ
الد َار َو ْالِ َ
ون
اج َر إِل َ ْي ِه ْم َو َل يَجِ ُد َ
َق ْبل ِ ِه ْم يُحِ ُّب َ
ون َم ْن َه َ
ون
اج ًة ِم َّما أُوتُــوا َويُ ْؤث ُِر َ
فِي ُص ُدو ِره ِْم َح َ
اص ٌة َو َم ْن
َعلَى أَنْفُسِ ِه ْم َول َ ْو َك َ
ان ب ِ ِه ْم خَ َص َ
يُوقَ شُ َّح نَفْسِ ِه َف ُأولَئ َ
ون :و
ِك ُه ُم ال ْ ُم ْفل ُِح َ
نيز كسانى كه قبل از مهاجران در مدينه
جاى گرفته و ايمــان آوردهاند هركس را
كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند و
نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در
دلهايشان حسدى نمييابند و هر چند
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در خودشان احتياجى مبرم باشد آنها را
بر خودشــان مقدم مىدارند و هركس از
خست نفس خود مصون ماند ايشانند كه
رستگارانند».
برخی تحت هیچ شــرایطی احسان به
دیگران را بر نمیتابند و اولین پاسخشان
این اســت :چراغی که به خانه رواست
به مسجد حرام اســت .چنین افرادی را
چگونه باید توجیه کرد ،به هرحال کمک
حال بودن دیگران و بخشش و نیکوکاری
هرگز سبب نشده است که افراد آن هم در
زمانه کنونی آسیب ببینند و به قول معروف
کسی با کمک رساندن به دیگری فقیر نشده
است ،با این حال اما برخی این ضربالمثل
رابیانمیکنند.دیدگاهتانچیست؟

نمیتوانیم این ضربالمثل را به طور کامل
به این مسئله اطالق کنیم .این َمثَل زمانی
کاربرد دارد که فرد در حالی که خانوادهاش
نیازمند اســت برود و به دیگــران بذل و
بخشش کند .فردی در زمان پیامبر(ص)
فرزندان صغیری داشت و در همان حال از
دنیا رفت .او قبل از مرگ تمامی اموالش را
وقف کرده بود .پیامبر(ص) پس از اطالع
از شرایط و وضعیت فرزندان صغیر آن مرد
گفت :اگر میدانســتم چنین کرده است
اجازه نمیدادم او را در قبرستان مسلمین
دفن کنند .بنابراین غرض این ضربالمثل
چنین مواردی اســت ،اما گاهی شرایط
نقطه مقابل وضعیتی است که به آن اشاره
کردم .یعنی فرد میگوید توانایی من برای
اداره زندگی خود و خانــوادهام به گونهای
اســت که اگر به نیازمندان کمک کنم به
خانوادهام آسیبی نمیرسد .پس اشکالی
ندارد که هم بــرای خانه خویش چراغی
روشــن کنم و هم چراغ خانه دیگران را
روشن کنم .اگر کســی بتواند به دیگران
کمک کند به هر طریقی این احسان برای
او ثبت شده و در زندگیاش اثر مستقیم
دارد ،حتــی مالقات و دیــدار با کودکان
یتیم و ســخن گفتن با آنان ،از مصادیق
نیکوکاریاست.احسانکردنفقطکمک
مالی نیست .تمام این عملکردها می تواند
برکتزندگانیباشد.

اگر کسی بتواند
به دیگران کمک
کند به هر طریقی
این احسان برای
او ثبت شده و در
زندگی اش اثر
مستقیم دارد،
حتی مالقات و
دیدار با کودکان
یتیم و سخن
گفتن با آنان،
از مصادیق
نیکوکاری است
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گزارش
مایــه مســرت و
خوشبختی است
که با برگزاری این
نشست مشخص
شد مقوله و بحثی
از بحثهــای
اخالقــی ـ ایثارـ
وارد بحثهــای
فرهنگی شد و ما
االن میخواهیــم
در مورد رابطه این
دو سخن بگويیم،
زیرا بحــث مهم
اخالق ـ عقالنیت
جــزو مقولههایی
اســت کــه در
فرهنــگ نقــش
اساســی دارد و
دنیای امروز هم آن
را الزم دارد؛ بحث
ایثــار و فرهنگ
عمومــی بحــث
مهمی است.
بنیــــــا نها ی
فرهنگی ،جامعه
را میســازند و
متاسفانه بر روی
گزارش سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض رابطــه اخــاق و
در چهارمین نشست تخصصی ایثار و فرهنگ عمومی فرهنگ مطالعه و
تحقیق نمیشود
و از نظر فلســفی
تنها رابطه این دو مقوله را با هم بررســی
میکنند .ایثار در اوج اخالقیات قرار دارد.
مریم علی بابایی
وجود ایثار ،جامعه بسیار زیبایی را میسازد
و اگر هم نباشــد جامعه بســیار زشتی را
چهارمیــن نشســت تخصصی
خواهیم داشــت .مخصوصاً در بحثهای
ایثــار و فرهنــگ عمومی ،با انتخابات که پیش رو داریم ،ارتباط اخالق و
حضــور دکتر ابراهیــم فیاض ،قدرت هم بسیار مهم است .به نظر بنده اگر
عضــو هیئت علمی دانشــگاه جامعه ما جامعه موفقی باشد ،قاعدتاً آنچه
تهران ،در پژوهشگاه فرهنگ ،رخ میدهد نبرد گفتمانهاست ،زیرا مردم
هنــر و ارتباطــات وزارت و خصوصاً جوانان جامعه ما به شدت باسواد
فرهنــگ و ارشــاد اســامی هستند و جامعه ما کمکم در حال رسیدن
برگزار شــد .در ادامــه ،متن به بلوغ فکری است و میتواند گفتمانهای
سخنان دکتر فیاض از نظر شما بسیار متناقضی را مطرح کند که ترکیبی از
میگذرد.
اینها میتواند مــا را به موفقیت و پلههای

ایثار و فرهنگ عمومی
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باالتری از رشــد و آگاهی برســاند .حال
اگر این گفتمانهایی که مطرح اســت را
دولت ادامه دهد ،مث ً
ال در مورد بایســتهها
و نبایســتههای دولت آینده بحث کنیم،
موضوع و مورد مناسبی است ،زیرا بررسی
رابطه بین قــدرت و اخــاق از مهمترین
بحثهای سیاست اســت و متإسفانه در
ایران همواره قدرت به صورت منفی دیده
میشــود ،در صورتی که این تلقی و تعبیر
نادرستی است .قدرت در بسیاری از مواقع
مثبت هم هست.
ایثار ،مقولهای بسیار مهم در روانشناختی
اجتماعی اســت که روانشناسی اجتماعی
باید به آن بپردازد و متاســفانه این امر در
جامعه ما ضعیف است .اتفاقاً مشکلی که از
نظر اخالق علمی در ایران داریم این است
که در بیشتر مقولههای روانشناسی صرف،
فرد به عنوان مبنــای اخالقی در جامعه ما
شناخته شــده اســت ،اين امر باعث شده
علوم اجتماعی به شــدت مغضوب انقالب
واقع شــود؛ چرا كه جامعهشناساني مانند
ماركس ،نقد اجتماعي داشتند و به موازات
آن روانشناسي اوج گرفت.
ایثار ،یک مقوله روانشــناختی اجتماعی
است ،اما در جامعه ما ب ه عنوان یک مبحث
روانشناختی فردی شــناخته شده است.
متأسفانه امروز ایثار و از خود گذشتگی در
جامعه ما از بین رفته اســت و جای آن را
فردگرایی و فردمحوری پر کرده است.
این عــدم آرامش و فســادی کــه امروز
سراســر جامعه را فراگرفته است از همین
فردمحــوری برخاســته اســت .آمریکا
کشوری اســت که در آن ایثار بسیار مهم
اســت ،برای مثال وقتی کودکی خانواده
ولی پیدا
خود را از دست میدهد ،ســریعاً ّ
میکنــد .در کل خودمحوری برخاســته
از نوعی جهالت اســت؛ خداونــد در قرآن
مثالي از افراد خودمحور آورده كه مضمون
آيات اين اســت كه اين افراد نســبت به
ديگران بیتفاوت هستند و میگویند اگر
خدا میخواســت به ضعیفــان نیز ثروت
میبخشید.
برخــی مراکــز در حوزههــای علمیــه،
مثل مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام
خمینی(ره) به ریاســت آیــتاهلل مصباح
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روزهداری نوعی تمرین برای ازخودگذشتگی است؛ در این حال فرد
روزهدار خود را ب ه جای ضعیفان میگذارد و همین امر باعث میشود
که در ماه رمضان در جامعه همدلی و همبستگی ایجاد شود

یزدی و  ،...بر اساس روانشناسی و فلسفه بنا
شدند و اصوالً مبنا این بود و علوم اجتماعی
کنار رفت .این وضعیتی است که امروزه در
جامعه دچار شدهایم و ایثار در جامعه از بین
رفته و اگوایسم(خودمحوری) حاکم شده
که بدترین قطب مخالف ایثار است.
چون هر چیزی بُعد شناختی ،بعد کنشی
و بعد ســاختاری دارد .ایثار هم به عنوان
مقولهای اجتماعی ایــن ابعاد را دارد و االن
بُعد شــناختیاش هم این اســت ،چون
فردگرایی و روانشناســی فردی در ایران با
عرفان ترکیب شد و اگوایسم وحشتناکی
ایجاد شــد که تا به امروز هم در سیاست
ادامه دارد و این فســادهایی کــه در بُعد
اجتماعی وجــود دارد به علت عدم آرامش
ایــن جامعه متضــاد و به شــدت بحرانی
است؛ به خاطر این اگوایسمی که به خاطر
روانشناسی فردی در جامعه بعد از انقالب
رایج شد و علوم اجتماعی عقب نشست.
از مهمترین کشــورهایی کــه این مقوله
برایشان مهم اســت ،آمریکاست که ایثار
در آن بسیار مطرح است؛ در فیلمهایشان
هم میبینیم ،تــا بحرانی پیــش میآید
میخواهند جانشــان را برای دیگران فدا
کننــد ،در پایان فیلم هــم پلیس میآید.
در همه فیلمهای ســاخته شــده آمریکا
هم اینطور اســت که اول مردم خودشان
دزد یا خرابــکار را میگیرنــد ،بعد پلیس
سر میرســد .ک ً
ال اســاس آمریکا بر روی
مردمگرایی و دموکراسی است.
بــرای آمریکاییهــا همیشــه مقولــه
روانشــناختی مهــم بوده و روانشناســی
و جامعهشناســی را قبــول نکردهانــد.
روانشناســی اجتماعی را پذیرفتهاند که
نتیجهاش علــم ارتباطات اســت ،یعنی
جامعهشناســی که آمد با روانشناسیای
که در آمریکا حاکم بــود ترکیب و تبدیل
به روانشناسی اجتماعی شد و روانشناسان
به طور جدی وارد مقوله ارتباطات شدند و
هم اکنون ارتباطات مقوله بسیار بزرگی در
آمریکاست.
اولین بحث علم ارتباطات ،ارتباطات انسانی
است که به مســئله ایثار بر میگردد ،زیرا
مهمترین مقوله معرفتشناســی در ايثار،
مقوله همدلی اســت؛ یعنی انسان ،قدرتی

داشــته باشــد که خود را به جای دیگری
بگــذارد و در این راه جانفشــانی کند .اما
زمانی که اگوایســم(خودمحوری) حاکم
میشود ،همانطور که در قرآن هم آمده،
فرد نمیتواند دیگــری را دریابد و عنوان
میکند اگر خدا میخواست به او هم مال
میداد.
در یک جامعه خودمحور ،روزمرگی محور
میشــود و نیازهــای روزانه مــاک قرار
میگیرد و در مقابل ،ارزش و آرمان از بین
میرود .در چنین جامعهای تحصیل ،نیکی
و اخــاق بیمعنا میشــود و ارزشهایی
چون وفاداری ،عشق ،عاطفه و انسانیت از
بین میرود و آرمانهای بزرگ ،دیگر وجود
ندارد .در جامعه خودمحور ،تالشــی برای
نجات انسان نمیشود و فرد به میزان پول
و ثروتی که دارد ،زنده اســت و حیات دارد.
در چنین جامعهای پول ،محــور و ارزش
میشود.
روزهداری نوعــی تمریــن بــرای
ازخودگذشــتگی اســت؛ در این حال فرد
روزهدار خود را ب ه جای ضعیفان میگذارد
و همین امر باعث میشود که در ماه رمضان
در جامعه همدلی و همبستگی ایجاد شود.
یکی از مهمترین فلســفههای روزه همین
نکته اســت؛ برای اینکه خودمان را جای
فقرا بگذاریم با نخوردن و نیاشــامیدن ،و با
روزه ،اخالص و صبرمان بیشــتر میشود.
بنابرایــن همه افــراد و مردم با هــم برابر
هســتند .اگر نماز برای ایمان است ،روزه
برای اخالص است .روزه به شدت در جامعه
همدلی به وجود میآورد .افطار دادنهای
دســتهجمعی ،همدلی و مهربانــی را در
جامعهبیشترمیکند.
روزه در حقیقت کار ایثار را انجام میدهد
و اتفاقی کــه در نتیجــه رخ میدهد ،در
واقع همان دموکراســی اســت ،حقیقت
دموکراسی مشارکت مردم در امور است که
ما در دوران انقــاب و دوران دفاع مقدس
شــاهد آن بودیم و اکنون نیز مردم در روز
 ۲۲بهمن آن را به نمایش میگذارند.
روزه در سطح جامعه به شدت باعث افزایش
مشــارکت عمومی میشــود .مشارکت
عمومی ،همان مردمســاالری دینی است
که از همدلی و ایثــار به وجود میآید .پس
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اگر میخواهند در جامعه دموکراسی باشد،
دموکراسی از ایثار شروع میشود.
در زمــان انقالب ،مشــارکت عمومی باال
رفت و ايثار به شــدت در جامعه رشد کرد؛
در جنگ هم اینطــور بود .هر ســال در
راهپیمایی  22بهمن ،این امر اتفاق میافتد
و مردم با تالش فراوان سعی میکنند تا در
این گردهمایی شــرکت کنند .همدلی به
معنای قراردادن خود بــه جای دیگری ،از
مهمترین عناصر ایثار است و همدلی منجر
به مشارکت عمومی میشود.
بعــد از پایــان جنــگ و روی کار آمدن
حکومتهای لیبرالیســتی ،جامعه دچار
نوعی فردمحوری شد و همین دلیلی بود بر
آنکه ارزشهای دوران دفاع مقدس به ضد
ارزش تبدیل شود.
رباخواری نیز بهنحــوی باعث از بین رفتن
ارزشها و ایجاد خودمحوری میشــود و
این امر موجب ایجاد رکود و فساد اقتصادی
میشــود .در این حال طبقه باالی جامعه
درگیر فســاد اقتصادی میشــود و طبقه
پایین جامعه دچار فساد جنسی میشوند،
در این بین طبقه متوسط جامعه نیز دچار
از بین رفتن عقیدهها میشــود ،این اتفاق
نیــز باعث ایجــاد روزمرگــی و در نتیجه
بیارزش شدن ارزشها در جامعه میشود.
امروز در جهان و آمریکا نوعی لیبرالیست
ب ه وجود آمده اســت کــه میگوید چقدر
پــول دارید؟ و هــر چقدر پول بیشــتری
داشته باشید ،قدرتمندتر هستید .اکنون
باید به سمت عدالت جهانی حرکت کنیم
که شامل عدالت فردی و اجتماعی است،
عدالت فردی نیــز همان رشــادت ،تقوا،
معنویت و ایثار است.
در اســام اســاس اخالق ،عدالت مردمی
است و مردم باید هدف این اخالق باشند.
در اســام هرکس که بر اســاس عدالت
حکومت میکند باید در رأس کار باشــد و
به محض دور شدن از عدالت ،بايد از رأس
حکومت خارج شــود .ایثار مقوله مهمی
است که بر پایه اخالق استوار است .بنابراین
اگر ایثار بر مبنای لیبرالیسم و اقتصاد قرار
گیرد ،از بیــن خواهد رفت .اگــر به دنبال
ترویج فرهنگ ایثار در جامعه هستیم باید
عدالت اجتماعی را مستقر کنیم .

متأسفانه امروز
ایثار و از خود
گذشتگی در
جامعه ما از
بین رفته است
و جای آن را
فردگرایی و
فردمحوری پر
کرده است

در یک جامعه
خودمحور،
روزمرگی محور
میشود و
نیازهای روزانه
مالک قرار
میگیرد و در
مقابل ،ارزش
و آرمان از بین
میرود
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دیدگاه

ظاهر  و باطن
ظاهر و باطن و نقش آن در
امورتربیتی

دکتر خسرو باقری
استاد دانشگاه تهران

واژههای «اصــل» و «اصول» تقریباً در همه شــاخههای دانش
بشــری به كار میروند ،از جمله در تعلیم و تربیت نیز سخن از
«اصول تعلیم و تربیت» به میان میآید ،اما مراد از اصول چیست؟
هر چند واژه اصل در هر موردی به كار میرود ،فی الجمله معنای
پایه و اساس را افاده خواهد كرد ،اما نباید گمان كرد كه این واژه،
در رشــتههای مختلف دانش ،به یك نحو مــورد اصطالح قرار
میگیرد .در واقع ،باید انتظار داشــت كه در هر قلمرو از دانش،
«اصل» ،معنایی متناســب با آن قلمرو داشته باشــد .در علوم
تجربی ،اصل به معنای قانونمندی موجود در طبیعت و عناصر
و موجودات است.
در علوم كاربردی ،اصل به معنای «قاعده عامهای» خواهد بود كه
میتوان آن را به منزله دستورالعملی كلی در نظر گرفت و از آن
به عنوان راهنمای عمل استفاده كرد .اصل در علوم كاربردی ،به
صورت قضیهای بیان میشود كه حاوی «باید» است ،در حالی كه
در علوم نظری و تجربی ،به شكل قضیهای حاوی «است» اظهار
میشود.
قابل ذكر اســت كه طبق این بیان ،رابطه خاصی میان «اصل»
در علوم نظری و «اصل» در علوم كاربردی وجود خواهد داشت.
اصول مورد بحــث در علوم نظری ،قانونمندیهــای مربوط به
38

موجودات هســتند و مكانیزمهای تغییر و تغیر در آنها را مورد
توجه قرار میدهند و قواعد و دستورالعملهای ایجاد یا كنترل
تغییر (اصول در علوم كاربردی) مستخرج از مكانیزمهای مذكور
هستند .بر این اساس ،میتوان گفت كه اصول مورد بحث در علوم
نظری« ،مبانی» اصول مورد نظر در علوم كاربردی هستند.
چنانكه اصول به مبانی تكیه دارند ،روشها نیز به اصول مبتنی
هســتند .البته ،اصول و روشها از یك سنخ هستند ،زیرا هر دو،
دستورالعمل هستند و به ما میگویند كه برای رسیدن به مقصد
و مقصود مورد نظر ،چه باید بكنیم .اما تفاوت آنها در این است
كه اصول ،دســتورالعملهای كلی و روشها ،دستورالعملهای
جزئیتر هستند .با این مقدمه به بیان «اصول تربیتی» ،مبانی و
روشهای آنها میپردازیم.
مبنای اول :تأثیر ظاهر بر باطن

منظور از ظاهر ،همه امور مشهودی است كه از انسان سر میزند،
مانند گفتار ،كردار و رفتار و منظور از باطن اموری است كه قابل
مشاهده نیســت مانند فكر و نیت .طبق این مبنا هر نقشی در
ظاهر انسان ،شــبحی در باطن ایجاد خواهد كرد ،حتی اگر این
نقش ظاهر با تكلف و تصنع ایجاد شده باشد .روی این مبناست
كه به تباكی (نقش گریه بازی كــردن) و تحلم (نقش بردباری
بازی كردن) سفارش شده است.
نقشزنی ظاهر بر باطن ،اختصاصی به ظواهر پســندیده ندارد.
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رسول خدا (ص) شیوهاش این بود كه همچون بندگان غذا میخورد و
همچون بندگان مینشست و این به سبب فروتنی نسبت به خداوند
تبارك و تعالی بود

گفتار ،كردار و رفتار ناپسند بر دل و نفس آدمی سایه میافكند
و باطن را به فساد میكشاند ،از این رو لقمان به فرزندش سفارش
رض َم َر ً
حــا؛ به هنگام راه رفتن با تفرعن بر
َمش فِی االْ ِ
كرد« :ال ت ِ
زمین گام مزن ».تفرعن نقش ظاهر است ،اما حاصل آن فرعونی
شدن دل است.
اصل  :1تغییر ظاهر

حال كه طبق مبنای نخست ،ظاهر همیشــه در كار نقشزنی
بر باطن اســت ،اصل و قاعده كلی كه باید به كار بســت ،اصل
«ظاهرســازی» اســت .طبق این اصل هرگاه بخواهیم تغییر و
تحولی در باطن كسی پدید آوریم ،باید در ظاهر او به دستكاری
بپردازیم .در میان توصیههای اخالقی و تربیتی اســام ،مطالب
قابل توجهی اختصاص به تغییرآفرینی در ظواهر یافته است .در
«كان
سخنی از امام صادق(ع) درباره پیامبر اكرم(ص) آمده استَ :
ُ
لس َه ال َعبد  ...تَواضُ عاً ِل
ِس جِ َ
رسول اهلل(ص) یأ ُك ُل ا ِکلَ َه ال َعبد َو یجل ُ
َبار َ
ك َو تَعالی :رســول خدا (ص) شیوهاش این بود كه همچون
ت َ
بندگان غذا میخورد و همچون بندگان مینشست و این به سبب
فروتنی نسبت به خداوند تبارك و تعالی بود ».معنای این سخن
آن است كه انسان نمیتواند به ظاهر چون سالطین جلوس كند و
چون سالطین غذا بخورد و چون سالطین سخن بگوید و در عین
حال روح عبودیت در او هیچ آسیبی نبیند.
روشهای تربیتی

 .1تلقین به نفس
به این معناست كه از طریق به زبان آوردن قولی معین یا آشكار
ساختن عملی در اعضا و جوارح ،سایه و طنین آن قول یا عمل را
به درون افكنیم.
تلقین دو قســم اســت :الف) قولی ب) فعلی و هر یك یا سلبی
هستند و یا ایجابی ،مراد از تلقین سلبی فعل یا قولی ناپسند است
كه باید سعی كرد آن را آشكار نساخت.
نمونههاییازتلقینقولیسلبی:
امام صــادق(ع) فرمودند :بــرای دفاع از دینتان با مــردم نزاع و
مشاجره لفظی نكنید زیرا این كار دل را بیمار میسازد و نیز آن
حضرت فرمودهاند :بنگر كه هرگز حــرف زوری از دهانت خارج
نشود،گرچهازقدرتخویشاوندانتمطمئنباشی.
نمونههاییازتلقینقولیایجابی:
كســی از یاران امام صادق(ع) به نزد وی آمد و گفت :گاه در دلم
اندیشههای كفرآمیز موج میزند امام فرمود :هرگاه چنین شد به
زبان بگو ال اله اال اهلل.
در قرآن كریم بارها ذكر لفظی خدا مورد ســفارش قرار گرفته
ِســم َربِّك ».با توجه به اینكه خداوند نامهای
اســتَ « :و اذ ُكر ا َ
مختلفی دارد ،در موقعیتهای مختلفی كه برای انســان پیش
میآید میتوان به تناســب ،یكی از این نامها را بــه زبان آورد و
توسط آن ،حاالت باطنی را به كنترل گرفت.

در تلقین فعلی مقصود آن است كه صورت یك فعل پسندیده را بر
اعضا و جوارح خویش آشكار سازیم ،در حالی كه فعل و آثار آن در
درون ما ریشه دوانده است .در جهت سلب نیز مقصود آن است كه
صورت فعلی ناپسند را از خود دور كنیم ،در حالی كه ممكن است
آثار آن در درون ما ریشه دوانده باشد .قب ً
ال به موارد تباكی و تحلم
اشــاره كردیم .از امام صادق (ع) نقل است :از جلوههای تواضع و
فروتنی این است كه انسان در جایی بنشــیند كه فروتر از رتبه
اجتماعیاوباشد.
هرگاه دو گونه تلقین قولی و فعلی در هم آمیزند ،تأثیری مضاعف
به بار میآورند .در نظام تربیتی اسالم ،نماز برجستهترین چهره
این به هم آمیختگی است.
 .2روش تحمیل به نفس
تحمیل در جایی است كه كراهت وجود داشته باشد هنگامی كه
علیرغم گریز و كراهت باطن ،اعضا و جوارح به انجام عملی وادار
شوند ،روش تحمیل به نفس به كار گرفته میشود.
جوهــره روش تحمیل به نفس در بســیاری از احــكام آداب و
دستورات اسالمی رســوخ دارد .جهاد و روزه دو نمونه برجسته
از موارد بهكارگیری این روش اســت كه در هــر دو ،تن دادن به
نامالیماتی كه در ابتدا مورد كراهت دل هستند ،لحاظ شده است.
نمونههایی از روش تحمیل به نفس:
خداوند درباره رفتار با همســران میفرماید :با همسران خود در
زندگی با انصاف و خوشرفتار باشــید و چنانچه دلپســند شما
نبودند پس بسا كه شما چیزی را خوش ندارید و حال آنكه خدا
در آن خیر بسیار برای شما مقدر كرده است.
صحت را میتوان یكی دیگــر از مصادیق روش تحمیل به نفس
دانست .به طور مثال اگر كســی زود خشمگین میشود و بر اثر
خشم ،سخنان تند و ناشایســتی را بر زبان میآورد ،اگر با خود
قرار بگذارد كه دیگر در چنین حاالتی لب به سخن نگشاید ،این
تحمیل سكوت بر خود باعث میشود كه اندك اندك آن صفت
اخالقی ناپســند نیز در او تحلیل رود در حدیث نیز آمده است:
كمۀ».
«الص ُ
َّ
متحِ َ
مبنای دوم تأثیر باطن بر ظاهر

همانطور كــه ظاهر در كار نقشزنی بر باطن اســت ،باطن نیز
متقاب ً
ال در كار نقشآفرینی در ظاهر است .ویژگی نخست بر آن
بود كه هر بذری در پوست خود كشــت كنید و ثمرش را در دل
خواهید چید و این ویژگی بیانگر آن اســت كه هر بذری در دل
بپاشید ،شاخ و برگ آن بر پوست خواهد نشست .پس اگر تغییری
در باطن آدمی رخ دهد ،بر ظاهر نمودار خواهد شــد .فی المثل
خداوند در تبیین چشم اشكبار مؤمن ،دل معرفت یافته او را گواه
میآورد .یا در مورد ادب گفتار با پیامبراكــرم(ص) میفرماید:
«كسانی كه تقوایی استوار در «دل» یافتهاند ،در نزد پیامبر(ص)
بهآهنگینجیب«سخن»میگویند».
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اصول و روشها
از یك سنخ
هستند ،زیرا هر
دو ،دستورالعمل
هستند و به ما
میگویند كه
برای رسیدن به
مقصد و مقصود
مورد نظر ،چه باید
بكنیم .اما تفاوت
آنها در این
است كه اصول،
دستورالعملهای
كلی و روشها،
دستورالعملهای
جزئیتر هستند
39

ایمان به معنی باور و اعتقادی است كه عمیق ًا در وجود انسان رسوخ
مییابد .از این رو جایگاه ایمان نه در قشر وجود آدمی ،بلكه در عمق
وجود اوست
اصل  :2تحول باطن

بر اساس این مبنا در تربیت باید به فكر تحول درونی بود و آن را
به عنوان یك قاعده كلی تلقی كرد ،به نظر میرسد كه این اصل
در برابر اصل پیشین قرار گرفته و با آن متعارض است ،اما حقیقت
آن است كه آنچه تعارض جلوه كرده ،هماهنگی است و این دو،
بیش از آنكه با هم ناسازگار باشــند ،مكمل هم هستند و چون
دامنه یك كوهاند كه ظاهرا ً از هم فاصله دارند ،اما در نقطه نهایی
به هم میرســند .هم ظاهر و هم باطن هر دو باید در كار باشند،
ِثم َو با ِط َنه:
پس هر دو را باید از آلودگی شستَ « :و َذروا ظاهِر اال ِ
گناه آشــكار و نهان هر دو را واگذارید ».ظاهر و باطن در این آیه
به طور کلی به معنی آشکار و نهان است كه از جمله موارد معنی
آشكار ،كارهایی است كه توسط اعضا و جوارح انجام میشود و از
جمله موارد معنی نهان ،اموری است كه در دل میگذرد.
روشهای تربیتی

قرآن به اعطای
بینش اكتفا
نمیكند ،بلكه
انسانها را فرا
میخواند تا به
مقتضای آن
بینش ،ایمان
بیاورند و عزم و
ارادهای بر انجام
لوازم عملی آن
اتخاذ كنند
40

روشهای تربیتی را كه دگرگونی باطنی فرد را به دنبال میآوردٰ
میتــوان در دو روش مطرح كرد :روش اعطــای بینش و روش
دعوت به ایمان.
 .1روش اعطــای
بینش
در ایــن روش
ســعی بــر آن
اســت كه تلقی
آدمــی از امــور
دگرگون شــود.
ایجاد دگرگونی
در تلقــی افــراد
از لــوازم قطعی
تغییــر رفتارها و
اعمال آنهاست.
بینــش ،نوعــی
آگاهــی عمیق و
گســترده است.
در قــرآن ،روش
اعطــای بینش
مورد تصریح قرار
گرفتهاست:
« َقد جا َء ُك ْم بَصائ ِر
مِن َرب ِّ ُكــم َف َمن
ــر َفل ِ َنفسِ ــه
اَ َ
بص َ
َو َمــن َعمــی
َف َعلَیها :به راستی
بینشهایی از نزد

پرودگار شما برایتان آمده است پس هر كه در پرتو آن بینا شود،
به سود خود چنین كرده است و هر كه كوری ورزد به زیان خود
عمل كرده است».
بینشهای عمدهای كه در قرآن كریم برای تغییر تلقی انسان از
امور مطرح گردیده كه هر یك نقش شگرفی در ایجاد تغییرات
مطلوب در رفتار ،گفتار و كردار آدمی دارد بدین قرار است:
الف) بینش در مورد نظام هستی و ربوبیت حق تعالی در این نظام
ب) بینش در مورد حقیقت انسان
ج) بینش در مورد مرگ و جهان پس از مرگ
د) بینش در مورد حقیقت دنیا
هـ) بینش در مورد تاریخ و جامعه
 .2روش دعوت به ایمان
ایمان به معنی باور و اعتقادی اســت كه عمیقاً در وجود انسان
رسوخ مییابد .از این رو جایگاه ایمان نه در قشر وجود آدمی ،بلكه
در عمق وجود اوست .پس گرهگاه ایمان ،قلب است و ایمان ،گره
و عقد قلبی اســت .ایمان فعلی ارادی و اختیاری است و از این
روی هم دانسته است و هم خواسته .دلیل این سخن آن است كه
خداوند مردم را به ایمان دعوت كرده است و دعوت همواره به امور
ارادی و اختیاری تعلق میگیرد .ایمان بر
بستر بینشها و دانستهها میروید .برای
ظهور ایمان در افــراد ،باید بینشهای
مورد نظر را در آنها فراهم آورد .با تغییر
تلقی فــرد در مــورد ویژگیهای نظام
هســتی ،زندگی دنیــا ،حقیقت وجود
انسان ،تاریخ بشــر و آینده آن و مرگ و
جهان پــس از مرگ ،شــرط الزم برای
ایمان در وی آماده میشود .اما این تنها
شــرط الزم اســت ،زیرا ایمان عالوه بر
دانسته بودن ،خواسته نیز هست و باید
عزمی در آدمی ســر برآورد تا ایمان به
قلب او نفوذ كند.
بر این اســاس در روش حاضر نظر بر آن
اســت كه با تكیه بر بینشهای مزبور،
جنبشی در عزم آدمی پدید آید و به این
ترتیب «بینش» به «عقیده» بدل شود و
گره ریشه خود را در قلب بیفكند .از این
رو قرآن به اعطای بینش اكتفا نمیكند،
بلكه انســانها را فــرا میخوانــد تا به
مقتضای آن بینش ،ایمان بیاورند و عزم
و ارادهای بر انجام لوازم عملی آن اتخاذ
كنندَ « :فآمنوا ب ِاهلل َ و َرسول ِه و ال ّنو ِر الَّذی
اَن َزلنا :پس به خدا و رسول او و نوری كه
فرستادهایمایمانبیاورید».
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یادداشت

فقط «دل» باید
پاکباشد؟!

ظاهر و باطن در
دو ساحت
باور و رفتار
دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد

برخی از افراد ،نقــش و اهمیتی برای ظاهر
افراد قائل نیســتند و معتقدنــد ظاهر هر
فردی ،هر طوری که باشد فرقی ندارد« ،دل
باید پاک باشد» .آیا واقعاً اینطور است .آیا
جمله «دل باید پاک باشــد» برای نجات
کافی اســت؟ آیا ظاهر بر باطن و یا باطن بر
ظاهر افراد اثر نمیگذارد .برای آنکه اثبات
شــود در عین اهمیت باطن ،چنان نیست
که ظاهر رفتــار و پایبندی به شــریعت
اهمیت نداشته باشد ،مناسب است توجه
داشته باشیم که اصطالح باطن ،باور قلبی
و طهارت نفسانی را در بر میگیرد ،چنانکه
اصطالح ظاهر اقرار زبانــی به توحید و نوع
رفتار را شامل میشود .به عبارت روشنتر؛
باطن ،ظاهر و ســامت یــا آلودگی آنها
میتواند دو ساحت باور و رفتار را در برگیرد.
با نگریستن در آموزهها میتوان مردم را از نگاه
ظاهروباطن،بهچهاردستهذیلتقسیمکرد:
 .1کسانی که دارای سالمت باطن و ظاهر
هستند.
 .2کسانی که دارای سالمت باطن و آلودگی
ظاهرند.
 .3کســانی که دارای آلودگی باطن و ظاهر
هستند.
 .4کسانی که دارای آلودگی باطن و سالمت
ظاهرند.

دستۀنخست؛یعنیکسانیکهدارایسالمت
باطن و ظاهر هستند را باید پیامبران ،اولیای
الهی و پیروان راســتین آنان دانست که در
کناربرخورداریازنزاهتوسالمتباطنی،در
ظاهر و رفتار خود نیز دارای پاکی و سالمتند.
بهعبارتروشنتر،آنانهمانگونهکهدردرون
جان خود به خداونــد باورمندند و از هرگونه
آلودگی اخالقی پیراستهاند ،در زمينه ظاهر و
رفتار نیز به تمام فرامین دینی پایبندند .این
دستهدرعالیتریندرجهازسالمتودرستی
قرار دارند ،و این خالصۀ آن چیزی اســت که
بارها در قرآن از آن با عنــوان «ایمان و عمل
صالح»یادشدهاست.
دستۀ دوم؛ یعنی کسانی که دارای سالمت
باطن و آلودگــی ظاهرنــد ،را باید همان
اباحیون دانســت که بهرغــم برخورداری
از ایمان باطنــی ،در مرحله رفتار و عمل به
دستورات شــریعت پایبند نیستند .این
دسته در دومین مرحله از ارزش و اعتبار قرار
دارند ،زیرا در مقایسۀ باطن و ظاهر ،باطن
اهمیت بیشتری دارد و اباحیون بهرغم عدم
التزام به شریعت در مرحلۀ ظاهر ،در باطن
خداباورقلمدادمیشوند.
دستۀ سوم؛ یعنی کسانی که دارای آلودگی
باطن و ظاهر هستند را باید شمار زیادی از
کافران و فاسقان دانست که در عین الحاد
و بیاعتقادی به خداونــد ،از تظاهر به آن
در مقام عمل نیز هیچ ابایی نداشــته و در
برابر چشم همگان انواع گناهان را مرتکب
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میشوند .این دسته را باید پس از اباحیون
قرار داد ،زیــرا به عکس منافقــان ،باطن
خود را از کســی پنهان نکرده و با تظاهر به
دیــنداری و درســترفتاری باعث فریب
دیگراننمیشوند.
دســتۀ چهارم؛ یعنی کســانی که دارای
آلودگی باطن و ســامت ظاهرند ،همان
منافقاناند که با داشــتن الحــاد درونی و
آلودگی باطنی ،ب ه خاطر کسب منافع یا دفع
پارهای از آسیبها ،در مرحلۀ رفتار و ظاهر،
به دینداری و اخالقمداری تظاهر میکنند.
اینان با چنین منشــی ،افزون بر آنکه در
مرحلۀ باطن فاقد ایمان و پاکی باطناند ،در
مرحلۀرفتارباعثفریبدیگرانمیشوند.
از این جهت ،قرآن جایگاه منافقــان در روز
قیامت را در پایینترین مرحلۀ آتش دانسته
الد ْرک ْالَ ْســف َِل
ِین فِی َّ
اســت« :إ ِ َّن ال ْ ُم َنافِق َ
َصِ
یرا :آری ،منافقان
ن
م
م ِْن ال َّنا ِر َو ل َ ْن تَجِ َد ل َ ُه ْ
ً
در فروترین درجــات دوزخاند ،و هرگز برای
آنان یاوری نخواهــی یافت».چنانکه از این
تقسیمبندی و ارزشگذاری بهدست میآید،
از نگاه آموزههای دینی ،طهارت و پاکی باطن
از سالمت ظاهر مهمتر است ،اما با این حال
چناننیستکهظاهردارایاهمیتنباشد.به
عبارتروشنتر،ازنگاهمتوندینی،تنهادستۀ
نخستکهدارایسالمتباطنوظاهرند،اهل
نجات و سعادتاند و سه گروه دیگر به میزان
دورشدن از ســامت باطن و ظاهر ،از نیل به
سعادتونجاتمحرومخواهندشد.
41

نگاه

تمرینهای
فلسفی
چگونه با افراد بیادب باید برخورد کرد
سید عیسی محمدی

دکتر نواب مقربی ،پژوهشــگر حکمت متعالیه در پژوهشــگاه علوم
انســانی و مطالعات فرهنگی ،در گفتگویی کوتاه و در پاســخ به این
ســؤال که «چگونه باید با افراد بیادب برخورد کنیم؟» ،گفت :شاید
در نگاه نخست این پرسش که چگونه با افراد بیادب بایستی برخورد
کرد پرسشی فلســفی به نظر نرســد ،با این همه ،میتوان با نگاهی
فلسفی و البته عملی و کاربردی به این مسئله نگریست.
وی افزود :شاید نخستین پاسخ این باشــد که با بیادب باید بیادب
برخورد کرد .پاسخ کسی که مشــتی به صورت شما پرتاب میکند
این است که شما هم مشــتی در ازای آن به صورت او پرتاب کنید،
ولی این را هم باید در نظر گرفت که پرتاب کردن مشــت هزینهای
برای شــما دارد؛ ممکن است دست شما آســیب ببیند یا مشکالت
دیگری برای شما پیش بیاید که اساساً قابل جبران نباشد یا جبران
آن ممکن نباشد .همیشه گفتهاند که بهترین دفاع ،حمله است ولی
گاهی شاید عکس این موضوع صادق باشد «بهترین شیوه برخورد با
حمله دیگران ،دفاع است».
این پژوهشگر فلســفی در ادامه ســخنانش تصریح کرد :روشهای
گوناگونی در رویارویی با بیادبی دیگران وجود دارد که به اختصار به
42

برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1یکی از راههای رویارویــی با بیادبی دیگران این اســت که آن را
درســی برای زندگی خود تلقی کنید .اشــخاص بیادب آموزگاران
زندگیاند ،البته به شــرط آنکه با دید دیگری به آنــان نگاه کنید.
تکنیک نخست را سعدی به ما عرضه میکند؛ «لقمان را گفتند :ادب
از که آموختی ،گفت :از بیادبان .هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد
از فعل آن پرهیــز کردم ».بیادبان به ما میآموزند که چه نبایســت
بکنیم و این خود نکته مثبتی است که نشان میدهد راه درست کدام
است.
 .2اینکه بیادبــان را آموزگار اخالق بشــمریم ،البته این گفتهها به
صورت نظری کار سادهای است ،اما در عمل کار سختی است .زمانی
که به شما توهین میشود ،کار بسیار دشواری است که در مقابل این
بیادبی ساکت بمانید و خودتان را کنترل و در واقع کظم غیظ کنید.
 .3در این موارد تکنیکهای فلســفی ـ کاربــردي دیگری نیز وجود
دارند که میتوان بــه کار برد .یک تکنیک دیگر این اســت که افراد
بیادب را جویای محبت بیانگاریم .آنان تنها محتاج توجه دیگراناند،
ولی شــیوهای را برای جلب توجه و ترحم به کار میبرند که کمترین
ترحم و بیشــترین توجه را به بار میآورد .اگر به افــراد بیادب با این
دید نگاه کنیم که آنان محتــاح توجهاند و نیاز به محبــت دارند ،از
میزان خشم ما به آن شــخص کاسته میشــود و ما را در برابر او در
مقام باالتری مینشاند .ما چیزی درباره فرد بیادبی که در خیابان و
محلهای عمومی به ما توهین میکند میدانیم که او نمیداند و این
ما را برتر از او مینشاند.
 .4تکنیک دوم ،تکنیک سکوت و بیاعتنایی است .گاهی همدردی با
شخص بیادب اص ً
ال از میزان بیادبی او نمیکاهد و حتي او را جریتر
هم میکند .با اینهمه ،زمانی که به شخص بیادب بیاعتنایی کنید،
دســت کم او را از چیزی که میخواهد به آن برسد محروم میکنید:
جلب توجه! و همین آزردگی خاطر بیادب را بیشتر میکند.
 .5بعضی اشــخاص بیادب وقیحتر از آن هســتند که با بیاعتنایی
آزردهخاطر شوند .سکوت و بیاعتنایی را شاید حمل بر ترس و ناتوانی
شما جلوه دهند و دلیل برتری خود بشناســانند .در این گونه موارد
چه باید کرد؟ شاید این آخرین راهکار باشــد که بیادبی بیادبان را
با بیادبی پاسخ دهید ،البته به شــرط آنکه اطمینان حاصل کنید
که سکوت و بیاعتنایی یا حتي همدردی با بیادبان اثر عکس دارد،
ولی بايد خاطرنشان کرد حتی در اینجا نیز باید آرامش درونی خود
را حفظ کنید.
میتوانید فریاد را با فریاد ،بیادبی را با توهین پاسخ دهید ،اما تالش
کنید که خشم بر شما مسلط نشــود .هیچ چیزی باالتر از تسلط بر
خویشتن نیســت ،حتی زمان خشــم هم باید تالش کرد که بر خود
مســلط بود .وانمود کنید که خشــمگین هســتید ،ولی در درون
خشمگین نباشید .کار بسیار دشواری است اما با تمرینهای فلسفی
مســتمر در هنگام برخورد با بیادبان و زمان فوران خشم میتوان به
آن دست یافت .
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نوروز

بهارعارفان
آیین همدلی و هویت نوروزی
برای با هم بودن
بهار ،رنگی که کهنه نمیشود

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شماره  | 19اسفند 1395

43

بها ِر عارفان و ِ
عید عرفانی

درسآموزیازفرارسیدنبهاردرافقمعنویتوعرفاناسالمی
حجتاالسالم والمسلمین
حمیدرضا مظاهری سیف
رئیس مؤسسه
بهداشت معنوی

طبــق روال طبیعــت بعــد از هــر پاییز و
زمســتانی ،بهار فرامیرســد .بهــار ،فصل
شــکوفایی ،تازگی ،زندگی نو و تجلی حیات
در متن طبیعت مادی و بیجان اســت .این
تغییرات مثبت ،به ما میآموزاند که زندگی،
حیات و تجلیات الهی همواره در عالم جاری
اســت ،نهتنها در آفاق و انفس و جان ما هم
این تجلیات جاری است .کسی که حیات را
در گیاهی کوچــک ،ضعیف و نحیف جریان
بخشــیده ،میتواند حیات و زندگی حقیقی
را در روح انســان جریان دهد و انسان را در
افق واالی انسانیت و خلیفهاللهی زنده کند و
چشم و گوش باطن انسان را باز کند.
از طــرف دیگر اگــر بخواهیــم جنبههای
منفی این تغییرات را نگاه کنیم ،همواره در
زندگی همه ما این فراز و فرودها وجود دارد،

44

تا وقتی در این دنیا هســتیم ،هم بهار وجود
دارد و هم زمستان .هم بسط و اقبال الهی را
تجربه میکنیم و هم قبــض و ادبار قلب را و
در شرایطی که حالت قبض و ادبار به وجود
میآید ،انسان احســاس گرفتگی و بستگی
میکند ،فکر میکند انــگار هیچ پرتو نوری
در زندگی او وجود نــدارد و حتی همه عرفا
هم این حال را تجربــه میکنند .عرفا و اهل
معنا همیشه درگیر زلف یارند که گاهی این
تجلیات و جلوهها بســته و گرفته میشــود
و گاهی اوقات معشــوق گوشــه چشمی به
عاشق نشان میدهد .این حکمت و خاصیت
زندگی در این دنیاست که قبض و بسط با هم
هست و هر وقت گرفتار حالت قبض و بسط
زندگیشویم و نوعی زمستان معنوی بر قلب
ما حاکمشود ،باید صبر کرد ،حوصله داشت
و منتظر بود تا دوباره گشــایش فرابرســد
و بهار و زندگی در دل انســان روی بنماید و
جلوههای زیبای الهی اشتیاق و رنگارنگی را
در ذهن و روح و روان انســان جلوهگر کند.
این بخش بستهشــدن ،ایــن حالت قبض،

این زمســتان معنوی که در دل انسان پدید
میآید ،واقعیت است و به معنای این نیست
که فرد اکنون از درگاه الهی رانده شــده و یا
هیچوقــت گشایشــی نخواهد بــود؛ هرگز
اینطور نیست .این رفتوآمدها سنت الهی
در این جهــان و امتحان و آزمــون معنوی
برای عشــاق و طالبان خداست تا مشخص
شود چقدر حوصله دارند و چقدر پای طلب
میایســتند و اگر درها بسته شــد و وصال
دســت نداد ،آیا باز هم همچنان شــیفتگی
و اشــتیاق خود را حفظ و سعی میکنند در
خود زنده نگه دارند یا اینکه بریده میشوند
و به ســراغ جاذبههای دیگر و سرگرمیهای
دنیوی میروند .اینکــه بتوانیم ادب حضور
و بندگــی را در حالت قبض حفــظ کنیم،
حتی در زمانی که در دل خودمان احساس
میکنیم عشق خداوند نیست و فکر میکنیم
درون ما تاریک شده و حس میکنیم گرما و
شوق وصال الهی ما را به حرکت در نمیآورد،
حتی در آن زمان هم اجازه ندهیم شــیطان
بر ما غالب شــود و تاریکیهایی که در دل ما
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در عرفان اسالمی معتقدند اساس عالم بر تجلیات الهی است و
تجلیات الهی هم تکرارپذیر نیست؛ یعنی هر لحظهای خداوند جلوه
جدید و نورافشانی نویی را در عالم انجام میدهد .به تعبیر قرآنی
« ُک َّل یَ ْوم ُه َو فِى َش ْان»
آمده بتواند حکومت کند و ریشــههای خود
را حفظ کند .اگر ما بتوانیم از این بحرانهای
معنوی عبور کنیــم ،آرامآرام برکتی که در
گشایشها و زمان بســط به وجود میآید،
بسیار بیشتر خواهد شــد .بعد از عبور دوره
قبض و ســردی معنوی ،حرارت و گشایش
معنوی برای کســی که ادب را رعایت کرده
و حد و حــدود خود را حفظ کــرده افزایش
پیدا میکنــد .آنقدر گشــایشها فراختر،
جذابتر و دلرباتر خواهد بود که واقعاً انسان
باور میکند و متوجه میشــود که چند قدم
پیش رفته و به خدا نزدیکتر شــده و نور و
حضور خداونــد را هرچه بیشــتر در درون
خود احســاس میکند .بنابرایــن وقتی که
بهار میرسد ،درس بزرگش این است که هر
سردی ،هر سرمایی و هر زمستانی پایانپذیر
است و باید منتظر بود تا سر زلفش به کناری
بزند و چهرهگشــایی کند .به نظر میرســد
این درس بزرگی است که میتوانیم در افق
معنویت و عرفان از فرارسیدن بهار بگیریم.
موالنا میگوید:
هر زمان نوعی شــود دنیا و ما /بیخبر از نو
شدن اندر بقا
پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی اســت /
مصطفی فرمود :دنیا ساعتی است.
در عرفان اســامی معتقدند اســاس عالم
بر تجلیات الهی اســت و تجلیــات الهی هم
تکرارپذیر نیست؛ یعنی هر لحظهای خداوند
جلوه جدید و نورافشــانی نویــی را در عالم
انجام میدهد .به تعبیر قرآنــی « ُک َّل یَ ْوم ُه َو
فِى شَ اْن» خداوند هر روز شأن جدید و جلوه
تــازهای را در عالم عرضه میکنــد .این امر
روندی مستمر است ،عرفا میگویند تکرار در
تجلی وجود ندارد« ،ال تکرر فی تجلی» ،این
جلوه های خداوند جدید است و اهل معنا که
فراتر از ظاهر پدیدهها و باطن و ملکوت اشیا
را میبینند ،متوجه میشوند که هیچ شیء و
پدیدهای را دو بــار نمیتوان دید .لحظه قبل
که پدیــدهای را دیدیم تجلــی دیگری در او
بود ،االن که دوباره به پدیدهها؛ گل ،درخت،
ابر ،زمین و آسمان نگاه میکنیم ،تجلی نو و
تازهای خودنمایی و جلوهگــری میکند .از
این جهت این دنیا همــواره در روند تجلیات

پیاپی الهی پیش میرود و به سوی او حرکت
میکند .ما هم همینطور؛ یعنی انسان هم به
عنوان موجود در گســتره موجودات هستی
و مخلوقــات و تجلیات الهــی ،از این قاعده
مســتثنی نیســت ،ما هم دائم نو میشویم
و هر لحظه خداوند در وجــود ما یک تجلی
تازهای را به صحنه میآورد و آشکار میکند
که درک این تجلیات باعث میشــود انسان
هیچوقت افسرده نشود و احساس تکرار به او
دســت ندهد .خودش ،دنیا ،دیگران ،زندگی
و  ...همهچیــز در لحظه برای او تازه اســت و
انگار برای اولین بار است به دنیا آمده و انگار
برای اولین بار اســت که اشــیا را میبیند،
حتی چیزها یا اشــخاصی که بــا آنها انس
دارد و مدتهاســت با آنها در ارتباط است،
ولی وقتی اهل معنا از ایــن منظر ملکوتی و
باطننگر به حقیقت اشیا نگاه میکنند ،هیچ
چیزی را بــرای دو بار و به صــورت تکراری
نمیبینند.باید متوجه شویم که این تجلیات
مستمر هســتند و هر لحظه میرود و دیگر
برنمیگردد و لحظــه بعدی ،لحظه جدیدی
اســت .در واقع به تعبیری میتــوان گفت
آن
آن قبلی میمیریــم و در ِ
ما هر لحظــه از ِ
بعدی بــه حیات بــر میگردیــم و حیات و
زندگی الهی در ما جاری میشــود و دائم در
حال مردن و زندهشــدن هســتیم ،ولی این
حالت ،مرده و زندهشــدن کوچکی است که
اســتمرار دارد و در واقع زندگی ما را در دنیا
تداوم میبخشــد و هر دفعهای که این مرگ
و زندگی اتفاق میافتد ،چیزهایی از ما از بین
میرود و یافتههای جدیدی حاصل میشود
برای کسانی که چشمشان باز است و حقایق
را میبینند تا زمانی که مرگ بزرگتری اتفاق
میافتد و چیزی که از دســت میدهیم بُعد
مادی خواهد بود و آنچه که به دست میآوریم
شــفافیت روحانی و حضــور در عالم برزخ و
مراتب باالتر خلقت است.
عید در عرفان اسالمی
«عید» به معنای بازگشــت است و از منظر
عرفانی هر روزی که انســان به ســوی خدا
برمیگــردد و قدمی در ایــن راه برمیدارد،
برای او عید محســوب میشــود .در واقع با
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اعراض و رویگردانی از گناه و قدم گذاشــتن
در راه بندگــی و دلدادگی خداوند ،انســان
میتواند برای خودش عید برپا کند و جشن
بگیرد ،چون یک قدم به ســوی خدا حرکت
کرده و از طرف دیگر با یک قدم بنده ،خداوند
ده قدم به سوی او حرکت میکند و حجابها
و موانع را بین خود و خَ لقش کنار میزند؛ لذا
روزی که ما بتوانیم یک قدم به ســوی خدا
برداریم چه با گناه نکــردن ،چه با بندگی و
طاعت خالصانه بهجا آوردن ،به لحاظ معنوی
آن روز عید و بازگشــت به اصل اســت ،روز
بازگشت به سرچشــمه نور ،زندگی و عشق
است و میتواند یک جشن بزرگ باشد .چه
بســا اهل معنا میتوانند نه هر روز ،بلکه هر
ســاعت و هر لحظه را برای خودشان به عید
تبدیل کنند که با این کار سراسر زندگیشان
پر میشود از عیدها ،جشنها و سرور وصال
با ســرورالعارفین .هر چه ما به او نزدیکتر
شــویم ،معرفت ما به او افزایش پیدا میکند
و نتیجه افزایش این معرفت سرور خواهد بود
چون جلوه خداوند برای کسانی که معرفت او
را به دست میآورند و کسب میکنند سرور،
مسرت و شادمانی قلبی اســت ،لذا یکی از
نامهای خداوند ،سرورالعارفین است؛ یعنی
برای کسانی که او را میشناسند مایه مسرت
و شادی است.
عارفان هر دمی ،دو عیــد کنند /عنکبوتان
مگس قدید کنند
شــاید یک معنای دو عید در هر دم عارفان
این باشد که از گذشته و نفسی دور میشوند
و آن را قربانی میکننــد و کنار میگذارند و
این رهایی ،خودش عید اســت ،اینکه مقام
و منزلی را پشــت ســر میگذارند و اینکه
وارد مقام و منزلی جدید و نزدیک میشوند،
لباس معنوی تازهای به تن میکنند و حریم
و افق جدیدی را به لحــاظ الهی و تجلیات
الهی درک ،مشــاهده و تجربه میکنند .آن
کنار انداختن گذشــته و درک آینده و آنچه
که پیش روســت ،به نظر میآید دو رویداد
خوشــایند ،عید و مرحلهای است که در هر
حرکتی حاصل میشود ،رهاشدن از مراحل،
محدودیتها و منازل قبلی و رسیدن به افق
گستردهتر منزل و مرحله بعدی .

«ال تکرر
فی تجلی»؛
این جلوه های
خداوند جدید
است و اهل معنا
که فراتر از ظاهر
پدیدهها و باطن
و ملکوت اشیا
را میبینند،
متوجه میشوند
که هیچ شیء و
پدیدهای را دو
بار نمیتوان
دید

45

مقاله

آیین همدلی و
هویتنوروزی

رازماندگارینوروزوهویتاسالمیایرانی
دکتر محمد بقایی
پژوهشگر و استاد دانشگاه

حیات هر کشــوری پیوند ناگسســتنی با آداب و رســوم
و ســنتهای مردمی دارد که گرد هم جمــع آمده و بنیان
ملتی را بنا نهادهانــد .ملتها هر یک بــه طریقی در احیا و
نگاهداشت ســنن و آداب ملی خود میکوشند و آینده خود
را بر بنیاد میراث فرهنگیشان پایهگذاری میکنند.
نــوروز و آیینهای وابســته بــه آن ،یکــی از میراثهای
ارجمند تاریخ بشری است که نشــان از اندیشه زندگیساز
پدیدآورندگانــش دارد؛ آیینــی با رمــز و رازهــا و زوایا و
ظرایفی که الهوت و ناسوت را در خود جمع آورده.
هزاران سال است که نوروز ،نور امید و شادی در قلب مردم
ایران بزرگ میپراکند .نام چنین آیینی یادآور تاریخ دیرپا
و پرفراز و نشــیب ملتی است که دســتاورد فرهنگیاش از
ارکان فرهنگ و تمدن بشری محسوب میشود.
نوروز نشان هویت ماســت ،هزاران سال اســت که در این
ســرزمین ،چهره مینمایانــد ،گاه با شــکوه و جالل و گاه
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غریب و دلگداز ،ولی در هر حال یک پیام برای این دیاران
دارد :با من تا نهایت تاریخ جاودان زی!
هزاران ســال اســت که نوروز میآید و میرود؛ گاه ناالن و
پریشــان و زمانی ســرخوش و غزلخوان .بی نوروز ،تاریخ
این ملک ورق نمیخورد .نوروز در واقع یکی از استوارترین
ارکان هویت ماست .رمز ماندگاری آن را باید در آیینهای
اندیشــمندانهاش جســتجو کرد .آیینهایی کــه زنگ را
از دلها میشــوید و در آدمیــان گرمــی و مهربانی پدید
میآورد .لبها را خنــدان و چهرهها را شــاد میکنند .به
دیدگان برق مهــر و یکرنگی میدهند و بــه دیدارها لذت
میبخشــند .نوروز ،عزیزان را عزیزتر و دشمنان را دوست
میســازد .زندگی را لطف و صفا میدهد ،تازگی به ارمغان
میآورد ،کهنگی را میبرد ،میثاقها را اســتوار میکند .نور
امید را به قلبها میتاباند ،فرصتهــا را مغتنم و خاطرهها
را جاودان میسازد .عداوتها را ســرد و دوستیها را گرم
میکند .طراوت و برکــت با خود میآورد .بــا آدمی همان
میکند که ابر نیســان با چمن ...اینها بخشی از عناصری
اســت که موجب جاودانگی نوروز شــده ،زیرا آدمی اصوالً
طالب نشاط ،پویایی و تحرک است و اینها را نوروز با خود
به ارمغان مــیآورد .نوروز به آدمیان یــادآوری میکند که
باید زندگی را به شــادی گذراند و از غم گریــزان بود ،زیرا
اندوه و غم مخرب و ویرانگر ،و شادی سازنده و خالق است.
نوروز ســراپا شور و شــوق و نشاط اســت و این خود یکی
از دالیل بزرگ دوام آن به شــمار میآید .اصــوالً ایرانیان
برای شــادی ارزش بســیار قائل بودند و بــه همین جهت
هر رویــدادی را عاملی بــرای مفرح ســاختن زندگی قرار
میدادنــد .در ســرلوحه اغلــب کتیبههای هخامنشــی
آفرینش «شــادی» برابر با آفرینش زمین و آسمان دانسته
شــده و در آنها گفته شده «بغ بزرگ اســت اهورامزدا که
این زمین را آفرید که آســمان را آفرید که شــادی را برای
انســان آفرید »...بنابراین میتوان نتیجــه گرفت که وجود
جنبشهای متعــدد برای حفظ شــادی و برکندن بیخ غم
از پیکر جامعه بوده اســت ،البته باید توجه داشــت که شاد
زیستن در ایران باستان ارزشــی متعالی به شمار میآمد و
شادی با امور الهی پیوند داشته اســت ،منتها مفهوم آن با
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غالبا گفته میشود که زبان فارسی عامل پیوند اقوام ایرانی است.
حال آنکه اگر نیک بنگریم تأثیر سنتها بیش از زبان است .بسیاری
از مردم با زبان اصلی کشور یعنی فارسی آشنایی ندارند و در نتیجه
دارای زبان مشترکی نیستند ،ولی سنتهایشان مشترک است

آنچه در آیینهای یونان و روم بوده ،کام ً
ال متفاوت است.
شــادی در نزد ایرانیان عبارت بوده اســت از صفای باطن،
ســرزندگی و تنویر روح ،نه از خود بیخود شدن و فراموش
کردن خویشــتن .زمــام شــادی در آیینهــای ایرانی به
دست اندیشه اســت .برای مثال در آیینهای نوروزی ـ از
چهارشنبه ســوری گرفته تا ســیزده به در ـ عنان نشاط به
دست عقل است .شــادمانی در آیینهای ایرانی از جمله در
نوروز ،موقرانه و اندیشمندانه است .در حقیقت شادیهای
نوروزی حاصل اندیشــهها و افکار واالســت .شــادیهای
حاصل از این مراســم هر یک سر در اندیشــهای قابل تأمل
دارند.
جالب اســت که این سنتها در همه این ســرزمین پهناور
بیآنکه مبلغ و مدرســی داشــته باشــند ،تقریباً یکسان
برگزار میشوند و مردم شهرها و روستاها از دورترین نقطه
کشــور گرفته تا مرکزیترین نقطه ،طــوری آنها را انجام
میدهند که گویــی از الگویی خاص پیــروی میکنند .از
اینجا مفهوم سنت را بهخوبی میتوان دریافت.
سنت فرهنگی و آینده تاریخی

سنت ،روح فرهنگی اســت که از آغاز تاریخ یک قوم شکل
میگیــرد ،خــرده فرهنگها را جــذب یا دفــع میکند و
همچنان راه میپوید و نظر به آینده دارد .همین ســنتها
هســتند که عامل اصلی حفظ تمامیت ارضی این سرزمین
پهناور در درازنــای تاریخ بودهاند .غالبا گفته میشــود که
زبان فارســی عامل پیوند اقوام ایرانی است .حال آنکه اگر
نیک بنگریم تأثیر ســنتها بیش از زبان اســت .بسیاری از
مردم با زبان اصلی کشــور یعنی فارسی آشــنایی ندارند و
در نتیجه دارای زبان مشــترکی نیستند ،ولی سنتهایشان
مشترک است .همین سنتهای مشــترک مهمترین عامل
در پیوند مردم این ســرزمین و الجــرم مهمترین عنصر در
حفظ تمامیت ارضی کشــور اســت :از همین رو اســت که
میگویند همدلی از همزبانی بهتر است.
در آیینهای نــوروزی همه مردم این خــاک از هر آیین و
عقیــدهای مراســمی همانند را بــه طور هماهنــگ انجام
میدهند که تأثیــر آن حفظ عنصر همبســتگی و وحدت

اســت که ایجاد آن فقط از طریق آیینهای ســنتی ممکن
است ،البته سنتهای دینی هم نیروی خاص خود را دارند
ولی وسعت و گسترششــان در هیچ کشور بزرگی به میزان
سنتهای ملی نیســت .وقتی میگوییم ســنت ملی یعنی
ســنت و باوری که مورد قبــول و احترام هر فــردی اعم از
هر دین و مذهبی است .ســعی در کمرنگ کردن و زدودن
آیینهای نوروزی ناشــی از ناآگاهی تاریخی و اجتماعی و
کاری بس خطرناک اســت .از همین روســت که دشمنان
ملیت و هویــت ایرانی بــا آن در طــول تاریخ بــه مقابله
برخاســتهاند تا از شــکوه و جالل آن بکاهنــد ،ولی نوروز
همیشه با واپسگرایان و مهاجمان و معاندان فرهنگ ایرانی
مبارزه کرد است و همیشــه نیز همچون تهمتن پیروز بوده
اســت .نوروز مبارزی است همیشه پیروز .شــاید از همین
روســت که هر ایرانی در آغاز ســال نو به یک ایرانی دیگر،
در حالی کــه لبخند امید بــر لب دارد ،به عنــوان نماینده
یکی از کهنســالترین فرهنگهــا ســرفرازانه میگوید:
نوروزتان پیروز!سالهاســت که کشــورهای فارسی زبان و
دارای رســم نوروز در یکی از کشورها مراســمی را برگزار
میکنند و رؤسای جمهور دیگر کشورها را دعوت میکنند.
این مراســم به پیوند میان ملتهای ایــران بزرگ و دارای
زبان مشــترک میانجامد و میان دولتهای این کشــورها
هم پیوند سیاســی و  ...برقرار میکند که در نهایت به صلح
و دوستی منطقهای و جهانی کمک خواهد کرد .امیدواریم
اینگونه فعالیتها افزایش یابد و موجب گســترش فرهنگ
و سنت ایرانی ما شود که با اســام هم آمیختهشده و دیگر
رنگ و بوی اســامی گرفته و مورد تأیید و مهر اســام هم
قرار گرفته است .
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سالهاست که
کشورهای فارسی
زبان و دارای رسم
نوروز در یکی از
کشورها مراسمی
را برگزار میکنند
و رؤسای جمهور
دیگر کشورها را
دعوت میکنند.
این مراسم به
پیوند میان
ملتهای ایران
بزرگ و دارای
زبان مشترک
میانجامد که در
نهایت به صلح و
دوستی منطقهای
و جهانی کمک
خواهد کرد
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مقاله
جمشید به پیروزی رسید .جمشید
پیروزی خود را جشــن گرفت و آن
روز خجســته را روز اول فروردین
انتخاب كرد .در ایــن روز ،طبیعت
هم در اعتــدال بــود .خالصه که
از همــان زمــان ،اول فروردین و
عید نوروز شــد تاریخ آغاز سال
ایرانیان و هنوز هم این سنت نیک
و حسنه ادامه دارد.

ای امت محمد(ص)

نوروز سلطان آمد

بازخوانی سنتهای نوروزی
سپیده مهدلو

جشــن نوروز ،جشــن پیروزی و
شــادمانی ملی بود ،جشن آزادی
و برابــری مردمان ســتمدید های
بود كه ســالیان دراز سر بر فرمان
دیوان ستمگر داشــتند .مردمان
طبقه پاییــن جامعه ،مــزدوران
كممــزد یــا كارگــران بیمزد و
دیوان بودند .آ نهــا هیچگاه پایه
و پایگاهــی نداشــتند .از این رو
هنگامی كه جمشــید بــا دیوان
در جنگ شــد ،یار یهــا كردند تا
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نوروز كــه روز جشــن پیــروزی و
شادی همگانی بود ،بســیار با شكوه
برگزار میشــد؛ مردم لبا سهای نو
و زیبــای خــود را پوشــیده و كاله
نوروزی را بر ســر مینهادند و سرمه
عیدی را به چشــم كشیده و زینت و
زیور عید بر خود میبســتند .بازتاب
این تصور را در آثــار بازمانده زبان
و ادبیات فارســی میتوان مشاهده
كــرد« :در نــوروز خوب شستشــو
كنیــد و خــود را پــاك نگهدارید و
بهترین«جامهها» را بپوشــید و بوی
خوش به كار برید و ســپاس خدای
را به جای آورید».
جهانگــردان خارجــی هــم در
ســفرهایی كه بــه ایــران كرد هاند،
اطالعــات در خور توجهــی در این
بــاره بهدســت داد هانــد« :ایرانیان
برای نوروز نا مهــای مختلفی دارند.
از آن جملــه آن را «عیــد لبــاس
نــو» میخوانند .چــون هركس هر
انداز های نادار باشــد ،در این جشن
یك دســت لباس نو به تن میكند و
افراد متمكن در ایــام عید هر روزی
ملبوس دیگری در بر مینمایند».
«برنامه ایــام عید عبارت اســت از
لباس عید پوشــیدن ،هدیــه به هم
دادن ،تبریــك و تهنیــت بــه هم
گفتن ،شاد بودن و نشاط كردن».
یكی از مراســم جشــن نــوروز که
البته حــاال تا حد زیــادی فراموش
شــده «نوروزخوانی» اســت .رسم
چنین بــوده كه چنــد روز پیش از
فرا رسیدن نوروز ،ســه یا چهار تن

خواننــده و نوازنده بــه در خانهها
میرونــد و اشــعاری متضمــن
فرارسیدن بهار ،اســتقبال از نوروز
و دعای خیر بــرای ســاكنان خانه
همراه با نواهایی ســاده و بیپیرایه
میخوانند .ترانههــای نوروزخوانی
اغلب بــه گونــه ترجیعبند اســت.
خواننــده اصلی متناســب با شــأن
صاحبخانه ابیاتی بدیهه میســراید
و چــون بــه ترجیــع میرســد،
دســتهجمعی میخواننــد .گاه هم
تمام ترانه به طــور گروهی خوانده
میشــود .شــعر یكی از این ترانهها
چنین است:
گل در گلستان آمد بلبل به بستان آمد
ای امت محمد نوروز سلطان آمد
هدیههای نوروزی

پیش از اسالم و نیز پس از اسالم در
ایران هنــگام عید ،داد و ســتدهای
نــوروزی در میان شــاهان و مردم
معمولــی رواج داشــته و تــا همین
ســا لها این ســنت انجام میشود.
در ایــام نــوروز معمو لتریــن و
عمومیتریــن عیدانــهای كــه داد
و ســتد میشــد ،هدیه و بخششی
بــود كــه از طــرف بزر گترهــا به
زیردســتان و كوچكترهــا داده
میشد.
بهل تا دست و پایت را ببوسم
بده «عیدانه» كِامروزست عیدم
هفتسین نوروزی

هفتســین نوروز یک ســنت کهن
پارسی اســت .این ســنت از زمان
باســتان تا امروز همچنــان جایگاه
ویــژه خود را نــزد پارســیان حفظ
کرده است .این ســنت کهن دارای
معانی ویــژه و نیز نشــانی از رمز و
رازهای هوشــمندانه زندگی نیاکان
ماست.
تاریخچــه این رســم مبهم اســت و
«هفتســین» در یــک دوبیتی که
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به طور واضحی معاصر اســت ریشه این ســنت را از زمان
کیانیــان و در اصل به صورت هفتشــین بیــان میکند
«روز نوروز در زمــان کیان/مینهادند مردم ایران/شــهد
و شیر و شراب و شــکر ناب/شمع و شمشــاد و شایه اندر
خوان»
در ســفره هفتســین معمو الً هفت جزو یا بیشــتر که
با حرف ســین آغاز میشــوند قرار میگیرد که معمو الً
از مجموعه زیر انتخاب میشــوند :ســیر ،سیب ،سبزه،
سنجد ،سرکه ،ســمنو ،ســماق ،سنبل ،ســکه ،سپند،
سپستان ،ســوهان ،سوســن ،سرمه ،ســنگک ،سبزی،
ســیاهدانه .از این ســینها (و نیــز اجــزاي دیگر این
ســفره) معمو الً به نماد مفاهیمی چون نوزایی ،باروری،
فراوانی ،ثروت ،و مانند آ نها یاد میشود.
سبزی كاری

مــردم از اوایــل اســفندماه به ســبز كردن ســبزه در
كاســهها و بشــقا بها میپردازنــد .به ایــن ترتیب كه
گندم ،عــدس ،جو و دیگــر بقوالت را بــه آب میریزند
تا جوانه زند .بعد دانهها را در كاســهها و بشــقا بهای
جداگانــهای میریزنــد و روی آن پارچــه نازكــی
میاندازند ،بــا این اعتقــادات كه اگر چشــم ناپاك بر
ســبزه بیفتد ،یا كه بچــه آن را جابهجا كند ســبزه قهر
میكند و سبز نمیشــود .البته این کار در گذشته دلیل
بســیار مهمی داشــته و خانواد ههای ایرانی بر اســاس
همین کار متوجه میشــد هاند که در سال پیش رو آب و
هوای محل سکونتشان برای کاشــتن کدام دانه مناسب
است و میتوانند آن را کشت کنند.
میر نوروزی

«میر نــوروزی» شــخصی بوده كــه برای مــدت چند
روز ـ منحصرا ً در ایام نــوروز ـ به فرمانروایــی برگزیده
میشــده اســت .در این مدت كوتاه به كارهای مردمی
و دادگســتری میپــردازد .ســرانجام پس از گذشــت
فرمانروایی چنــد روزه به خانه یكی از بــزرگان پناهنده
میشود.
میگویند در کردســتان هنوز این رســم زنده اســت .در
نخســتین چهارشــنبه ســال برای برگزاری جشــن میر
نوروز ،یكی را از میان خــود به نام میر بــرای فرمانروای
چند روزه نــوروز بــر میگزینند و برای برگــزاری «میر
نوروز» ،بزرگان شــهر و یا روســتا جامههای نو ،كمربند
و بازوبند ،اســب و چكمــه ،مهمیز و شمشــیر ،خنجر و
چیزهای گرانبهای خود را در دســترس گروه میر نوروزی
به نام سپرده میگذارند .
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نوروزنامه

تنها کتاب مستقل فارسی درباره نوروز
«نوروزنامه» کتابی اســت به زبان
فارسی ،منسوب به عمر خیام .این
کتاب درباره پیدایش جشن نوروز و
آداب آن نوشته شدهاست .با توجه
به اشاراتی که خیام به مبدأ تقویم
جاللی و کبیســههای پیش از آن
میکند ،این کتاب اواخر قرن پنجم
نوشته شده است.
اگر چه گزارش جشــن نــوروز و
مهــرگان و تاریخ ایــن دو روز در
کتابهای ادبی و تاریخی عربی مکرر آمده و در ادبیات فارسی
هم پیش از خیام ،در کتابهای «التفهیم» و «زیناالخبار» از
آن نام برد ه شده ،اما تنها کتاب فارسی که مستق ً
ال دربارۀ نوروز
سخن گفته باشد ،همین کتاب است.
خيام رساله خود را با سبب پيدايش نوروز آغاز ميكند و ريشه
اســطورهاي و تاريخي آن را بيان ميدارد و دربــاره دوازده ماه
ســال و معناي آنها آگاهيهايــي در اختيــار خواننده قرار
ميدهد .سپس از آيينهاي پادشــاهان باستاني ايران و آمدن
موبدان موبد نزد شاه در نخستين روز سال نو ياد ميكند.
آگاهيهايي نيز درباره دفينهها ،انگشتريها و پيرايههاي آن،
شمشــير و تير و كمان ،قلم و خاصيت آن بهدســت ميدهد.
اطالعاتي نيز درباره اســب و تيمارداري و نام اسبان و بازها در
ادامه ميآيد .آخرين بخش كتاب جستاري است درباره «روي
نيكو» .در هر بخش نيز حكايتهاي كوتاه تاريخي و اجتماعي
آورده شده و بدينگونه بر جذابيت كتاب افزوده شده است.
در نوروزنامه خيام آمده است« :اما ســبب نامنهادن نوروز آن
بوده است که چون بدانســتند آفتاب را دو دور بود؛ يکي آنک
[آنکه] هر ســيصد و شــصت و پنج روز و ربعي از شبانهروز
باول [به اول] دقيقه حمــل باز آيد ،به همان وقــت و روز که
رفته بود نتواند آمدن ،چه هر ســال از همين مدت کم شود .و
چون جمشــيد آن روز را دريافت ،نوروز نام نهاد و جشن آيين
آورد ...و بر پادشاهان واجب اســت آيين و رسم ملوک به جاي
آوردن از بهر مبارکي و از بهــر تاريخ را و خرمي کردن باول [به
اول] سال«».نوروزنامه» به ســبک قرن پنجم هجری تحریر
یافته و بنیاد آن بر پایه بلعمی و بیهقی اســت ،یعنی از حیث
ایجاز ،عدم مترادفات ،موازنه ،کمداشــتن لغات تازی و انشای
جملههای کوتاه و زیبا از پیروان ســبک قدیم است و به طور
کلی از «سیاستنامه» و «قابوسنامه» به سبک قدیم نزدیکتر
است .
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پیشنهاد

برای
با هم بودن
چند پیشنهاد خوب
برایمهمانیهای
عید و تعطیالت
ابتدای سال

آن قدیمترها که هنوز گوشــیهای موبایــل زندگی را در
ســیطره خود درنیاورده بودند ،دور هم که مینشســتیم
کلی حرف برای گفتن داشــتیم .وقتی ایــام عید نوروز به
هم ســر میزدیم ،هرکس از تازهترین خبرها و اتفاقاتی که
شــنیده بود حرف میزد .بعضیها کتابهایی را که خوانده
بودند بــرای دیگران تعریــف میکردنــد و پدربزرگها و
مادربزرگهای نسلهای قدیمتر هم کلی حکایت برای گفتن
داشتند .از شــاهنامهخوانیهایی که زمان بچگیشان دیده
بودند ،از حکایتهای پر از هیجان و شجاعت برخورد رستم
با هر کسی که میخواســت به خاک ایران دستدرازی کند
و  . ...حاال اما به نظر میرســد زور گوشیهای موبایل بر همه
زیباییها چربیده اســت و دیگر جمعهای شاد و زنده قدیم
تکرار نمیشــود .نمیدانم چقدر با این جمله که این روزها
زیاد هم شنیده میشود موافقید .البته اینکه چقدر موافقیم
اص ً
ال مهم نیســت ،چون با موضوع مهمتری روبهرو هستیم؛
اینکه چگونــه میتوان عید نوروز امســال را پر از پویایی،
شادی و مهربانی ایام گذشــته کرد و فقط به نقزدن درباره
اینکه قدیم چنان بود و حاال چنین بســنده نکرد .ما سعی
میکنیم چند پیشــنهاد خوب فرهنگی بــرای مهمانیهای
امســال عید به شــما ارائه کنیم و البته میدانیم که همه
نسبت به شــناختی که محیط خانواده و دوستان خودشان
دارند ،میتواننــد ابتکارات فرهنگی خیلــی خوبی را برای
ایام نوروز داشته باشند .البته اگر از ایدههای ما هم استفاده
کردید خوشحال میشویم ،این اتفاق شیرین را با ما در میان
بگذارید.
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مادربزرگها پر از حرفهای نگفته

امســال روز زن ،مادر و میالد پر برکــت حضرت فاطمه
زهرا(س) ،مصادف شده است با  29اســفند .هر چند که
این روز در تقویم تعطیل رسمی اســت و همه میتوانیم
به مادرها و مادربزر گها ســر بزنیم ،اما روز اول عید را
هم با توجه به اینکه به دیدار ایــن عزیزان میرویم ،به
آ نها اختصاص دهیم .بگذاریم حر فهای نگفتهشــان و
خاطرات نابشان را از حس مادرشــدن برایمان بگویند.
باور کنید ایــن فرهنگیترین کار برای این روز اســت.
چرا که ما همیشــه فرهنگی داشــتهایم کــه احترام به
زن ،مادر و بهخصــوص بزر گترهــا در آن حرف اول را
میزده اســت .خالصه آ نکه یادتان نــرود در تعطیالت
عید نوروز یک روز را بــرای شــنیدن مادرانگی مادرها
وقت بگذارید.
گپزدن با کتابخوانها

زمانــی کتا بخواندن برای خــودش کار باکالســی بود
و یکــی از پزهای جامعهمان محســوب میشــد .اما حاال
گاهی شــنید هایم که برخی میگویند نه بابا حوصله ندارم
کتاب بخوانــم! و این حرف ...خیلی تلخ و دردآور اســت.
در ایام نوروز حتماً بــا آنها که میدانیــد هنوز هم دلی
در گرو کتاب دارنــد گپ بزنید .بگذارید با شــما از کتاب
حرف بزنند و شــما هم از کتا بهای تازهای که خواندهاید
برایشــان بگویید .این اتفاق میتوانــد حواس آنهایی را
هم که خیلی اهل کتاب نیســتند ،به ســمت شما بکشاند
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دیوان حافظ در خانه اغلب ایرانیها هست و شاید حتی خیلی از ما آن
را در گوشی موبایلمان هم داشته باشیم .به رسم گذشتهها دور هم که
جمع میشویم شعر حافظ بخوانیم
و خدا را چه دیدید ،شــاید آ نها هم کمی به کتاب جذب
شدند.
کتاب عیدی بدهید

کتاب عیــدی بدهید؛ هم بــه بچهها و هــم بزرگترهایی
که دوستشــان داریــد .البته قبــول داریم که برداشــتن
اســکناسهای نو از الی صفحات پر برکت قــرآن ،بهترین
عیدی برای بچههاست ،اما میتوان یک کتاب را هم به این
عیدی اضافه کرد و از همین حاال انس بــا کتاب را به آنها
یاد داد .اگر بچهها فقط انیمیشــن تماشــا میکنند و تبلت
و موبایل دوســت دارند ،ما هم مقصر هســتیم و باید برای
تغییر این روند همه با هم تالش کنیم .ما هم در این شماره
از قول اهالی فرهنــگ و هنر ،کتابهای خوبــی را معرفی
کردهایم که میتوانید از میــان آنها برای بزرگترها کتاب
بخرید و عیدی بدهید.
بازگشت به گذشته

همیشه هم بازگشت به گذشــته بد نیست ،گاهی اوقات
حتی نیاز مهمی اســت .دیــوان حافــظ در خانه اغلب
ایرانیها هست و شــاید حتی خیلی از ما آن را در گوشی
موبایلمان هم داشته باشیم .به رســم گذشتهها دور هم
که جمع میشــویم شــعر حافظ بخوانیــم و حتی میان
حاضــران مســابقه آواز هــم بگذاریم .خصوصــاً اینکه
بچهها را هم وارد این مســابقه کنیم و با یــک تیر چند
نشــان بزنیم .هم با فرهنگ ایرانی مأنوسشان کنیم ،هم
حواسشــان را از مدام تلویزیون دیــدن و باز یکردن با
موبایل پرت کنیم و هم آ نها را وارد یک رقابت شــیرین
کنیم .اهل هر دیاری که هســتید ،حتماً شاعران بزرگی
هم دارید .ایران ســرزمین شعر اســت و از این نظر هر
شــهر و اســتانی افتخارات خودش را دارد .اگر مسابقه
آواز را با شــعر این شــاعران برگزار کنید و کمی لهجه
محلی را هــم چاشــنی آن کنید که دیگــر کار فرهنگی
بسیار مهمی انجام داد هاید.
مشاعره کنید

مشــاعره هم یکی از اتفاقات خوب فرهنگی اســت که در
گذشــته خیلی هم مهم بود .بعضی به اصطالح روشفکرها
این نــگاه را با خود آوردند که «ای بابا شــعر از بر باشــیم
که چه بشــود!» خــب همین عیــد نوروز از آنها ســؤال
کنیم اهمیت از بر بودن شــعر به عنــوان مهمترین ویژگی
فرهنگی یــک ایرانــی را حــذف کردیم و چــه چیزی را
جایگزینش کردیم؟ اخبار زرد تلگرامــی را ...پس یادمان
باشــد شــعر از بر بودن برای یک ایرانی خیلی کار مهمي

است و البته توانایی
ذهنی اســتفاده از
اشــعار در مشاعره.
هــم مســابقه را
برنده میشــویم و
با خانــواده و اقوام
لحظات شــادی را
داریم و هم یادمان
میآید فرهنگ ایرانی ،فرهنگ شعر و شعورمندی است.
حکایت دینی ،حکایت ایرانی

با فرزندانمــان قرار بگذاریــم قبل یا بعد از هــر مهمانی و
عیددیدنی برایشــان یک حکایت دینی یــا ایرانی تعریف
کنیم .بچهها قرار اســت از همین حاال در ذهنشــان نقش
ببندد که مــا ،هم مســلمانیم و هم ایرانــی و هیچ تهاجم
فرهنگی و جهانیشــدن و موضــوع دیگری نبایــد بتواند
این دو اصــل مهــم را کمرنگ کنــد .حکایــت دینی ،تا
همیشه گوشه ذهنشــان بماند که ما مســلمانیم و مرید و
پیرو بزرگانی هســتیم که افتخار تاریــخ جهانند و حکایت
ایرانی ،تا یادشــان بماند وطن چه مفهوم بزرگی اســت و
برای حفظ ذره ذره ایــن خاک باید با همــه وجود مردانه
ایستاد.
به افتخار روز طبیعت

«سیزده به در» روز طبیعت اســت؛ روزی که بعدش منابع
طبیعی کشورمان با عرض شــرمندگی تبدیل به زبالهدانی
بزرگي میشــود! از بس که مردم زبالههایشان را به گوشه
و کنار پرتــاب میکننــد و  . ...خالصه ایــن قصههای تلخ
تکراری است و همه با آن روبهرو شــدهایم .نمیگوییم این
روز را به جمعآوری زبالهها بگذارنید ،اما حواســمان باشد
هر یک از ما میتوانیم یک کار بــزرگ انجام دهیم و آن هم
این اســت که دقت کنیم روز گشت و گذار در طبیعت را در
شــرایطی به پایان برســانیم که ما ،همراهان و خانوادهمان
هیچ زبالهای را در طبیعت جا نگذارد.

در ایام نوروز
حتم ًا با آنها
که میدانید
هنوز هم دلی
در گرو کتاب
دارند گپ بزنید.
بگذارید با شما
از کتاب حرف
بزنند و شما هم
از کتابهای
تازهای که
خواندهاید
برایشان بگویید

یک روز هم برای پدرها

 22فروردیــن روز میــاد با ســعادت حضــرت علی(ع)
شــیرمرد بزرگی اســت که تاریخ به احترامش میایستد
و البته روز پدر .یادمان باشــد ،حاال که در این تعطیالت
روزی را برای مادرها و مادربزرگها گذاشــتیم ،یک روز
را هم به پدرهــا و پدربزر گهای عزیــز اختصاص دهیم
و پای حر فهایشــان که از عســل هم شــیرینتر اســت
بنشینیم  .
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گفتگو
از استاد ایرج قنبری ،ترانهسرای این
کار و یکی از شاعران تأثیرگذار و موفق
شعر انقالب .شاعری که میتوان او را
از چهرههای برجسته و شناختهشده
دهه اول انقالب اســت و یار و دوست
نزدیک زندهیاد ســلمان هراتی که او
هم یکی از چهرههای برجســته شعر
انقالب است.
قنبری مجموعههای شــعر نیمایی
بســیار موفقی داشــته و در عرصه
ترانهســرایی هم میتــوان او را از
چهرههای شاخص و پیشــگام این
عرصه در زمان فعالیتش دانســت .به
بهانه بهار ،خاطرههایی که با ترانهاش
داریم و احوالپرســی از این شاعر و
ترانهسرای پیشکسوت با او گفتگویی
انجام دادیم.
ترانه «بهــار آمد و شمشــادها جوان
شدهاند» در آستانه آمدن بهار ما را به
یاد شما انداخت و گفتیم به رسم نیاکانمان
در این روزها به احوالپرسی بزرگترها
برویم و خاطرههایتان را هم از این ترانه
با هم مرور کنیم.

بهار؛ رنگی که
کهنه  نمیشود

با ایرج قنبری ،شاعر
«بهار آمد و شمشادها جوان شدهاند»

آخرین روزهای ســال است .زمستان
کمکم کوله بــارش را میبندد که برود
و بهار این پا و آن پا میکند که بیاید و
به همهچیز رنگ و بوی تازهای ببخشد.
بهار برای هر یک از ما صدها خاطره با
خود دارد .خاطره لبــاس عید ،خانه
تکانی ،لحظههای شاد و تکرارنشدنی
کودکی در خانه اقوام و عیدی گرفتن،
چیدن بســاط هفت ســین و  . ...بهار
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برای همنسلهای ما و البته چند نسل
قبلترمان خاطرهای موســیقایی هم
دارد .خاطرهای که از ســالهای میانی
دهه  70با صدای خــوب بیژن خاوری،
آهنگسازی فرید شــبخیز و ترانهای
بسیار زیبا و دوستداشتنی از استاد
ایرج قنبری در جانمان نشسته است.
حتم ًا میدانید از چه حرف میزنم...
بهار آمد و شمشادها جوان شدهاند
پرندگان مهاجر ترانهخوان شدهاند
یاد و خاطره این اثر دوستداشتنی و
زیبا ما را برآن داشت تا سراغی بگیریم

از لطف شما تشــکر میکنم .راستش
خیلی خوشحالم از اینکه میبینم این
ترانه هنوز هم در ذهــن خیلی از مردم
مانده است .این ترانه در مجموعه شعر
«یاسهای ســرگردان» بنده منتشــر
شده است و در واقع مجموعه کوچکی
بود که حوزه هنری آن را منتشــر کرد.
یعنی شعر را سروده بودم و بعدها روی
آن ملودی گذاشته شــد .البته بیش از
 400قطعه موســیقی با ترانههای من
ساخته شده اســت ،اما بهار است دیگر.
دل همه را بــرد و این قطعــه اینقدر
خوب به یادشان ماند.
چه شد که این شعر را سرودید؟

به خاطــر دارم نخســتین ســالهای
پس از پیروزی مــا در جنگ تحمیلی
بود و در هفتــه دفاع مقــدس بودیم.
فکر میکنم ســال  71بــود و به اتفاق
جمعی از شــاعران عازم مناطق جنگی
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هر چه روستاها شهرزدهتر شدند ،فرهنگ بومی و اصیل ما پایش را
به نقاط دورتر کشانده است .کاش دوباره همانطور که بهار میآید و
پرندگان مهاجر ترانه میخوانند این نواها را زنده کنیم
قصرشــیرین بودیم که زندهیاد استاد
مشــفق کاشــانی که هرگز خوبیها و
بزرگواریهایشــان از ذهــن هیچکس
پاک نخواهد شد ،به خاطر لطفی که به
بنده داشتند از من خواستند ترانهای با
موضوع بهار که مناسبتی هم با مقاومت
و پایداری ملت ایران داشته باشد ،آماده
کنــم .از آنجا که قبال هــم با حمایت
ایشــان ترانههایی از من به آهنگسازان
سپرده شــده بود و برخی از آنها هم با
اقبال خوبی روبهرو شده بودند ،با کمال
میل پیشنهاد ایشان را پذیرفتم و شروع
به کار کردم و به خاطــر حس ویژهای
که در آن سفر داشتم ،هنگام بازگشت
شعر را تکمیل کردم و در اختیار ایشان
گذاشتم.
یعنی ترانه را در همان سفرتان به مناطق
جنگینوشتید؟

بله .در همان روزهای سفر بود که ترانه
را ســرودم .ایشــان هم کار را گرفتند
و قول دادند در اختیار یک آهنگســاز
خوب قرار دهند .تقریباً اســفند همان
ســال بود که از اداره تولید موســیقی
صدا و ســیما با مــن تمــاس گرفتند
کــه ترانه «شــمیم عاطفه» از ســوی
آهنگساز باتجربه ،آقای فرید شبخیز
و هنرمند خوب و پاکجان ،آقای بیژن
خاوری آهنگسازی و اجرا شده است و
درخواست کردند در همین کیفیت یک
ترانه دیگر که البته اکنون موضوعش را
حضور ذهن ندارم ،برایشان آماده کنم.
آنوقت اظهار داشــتند که این کار در
ایام عید از رســانه ملــی پخش خواهد
شد.
فکر میکردید این ترانه بتواند تا این حد با
مردم ارتباط برقرار کند؟

راســتش نه ...آنطور که آقای خاوری
بیان میکنند ،برنامه «ساعت خوش»
به تهیهکنندگی آقای وحید ســمنانی
یکی از فرصتهای اســتثنایی بود که
توانســت این ترانه را به مــردم معرفی

کند ،به خاطــر دارم آن روزها تقریباً از
کنار بیشــتر فروشــگاههای موسیقی
که رد میشــدم صدای دلنشین آقای
خاوری به گوش میرسید؛ صدایی که
تا سالها در ذهن و ضمیر مردم خاطره
شــد ،اما توفیق این قطعــه بیش از هر
چیز مرهون لطف خدا و تالش صادقانه
دســتاندرکاران و متولیان امر بود .در
اینجا الزم میبینم بهطــور صمیمانه
از مرکز موسیقی صداوســیما ،بهویژه
زندهیاد استاد مشفقکاشانی که انگیزه
ســرودن این قطعه را فراهــم کردند،
تشــکر کنم و تالش ارزشــمند آنان را
پاس بدارم.
بهار همیشه سوژه هنرمندان ،نویسندگان
و بیش از همه شــاعران بوده اســت.
نمیتوان شاعری را پیدا کرد که مستقیم
یا غیر مستقیم ســراغ بهار نرفته باشد و
دربارهاش چیزی ننوشته باشد .چرا و به
چه دلیل بهار تا این حد در شعر ما زنده
است؟

همانطور که گفتید دیوان شــاعران از
گذشــته تا امروز پر است از تصاویر ناب
شــاعرانه درباره بهار؛ ایــن مفهوم در
قصاید شــاعران متقدم بیشتر به چشم
میخورد ،اما هرچه به قالبهایی مثل
مثنــوی و بهویژه غزل بیشــتر نزدیک
میشود ،شعرها عمیقتر شــده و بْعد
انسانیتری پیدا میکند و فقط توصیف
شاعرانه از بهار نیســت ،بلکه بهگونهای
ارتباط عاطفی انســان با بهــار ابدی و
رستاخیز است و پیوندی که دگرگونی
طبیعت با حال انســان دارد؛ انســانی
که در جســتجوی یک خیزش دوباره
است؛ خیزشی از خواستن تا برخاستن.
طبیعتاً چنیــن انســانی نمیتواند از
طبیعــت درس نگیــرد و نخواهد که
خــودش را دوبــاره دچــار خیزش و
رویشی ناب کند .این نگاه قطعاً به همه
هنرها و زمینههای زندگی انسانی وارد
میشــود ،از لباس نوی عیــد گرفته تا
حال و هوای درونــیاش را تحت تأثیر
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قرار میدهد.
شما چه خاطراتی از فصل بهار دارید؟

بهار همهاش خاطره اســت .همین که
قرار میشــود بیاید ،همهچیز را تغییر
میدهــد .از آن خاطرههایــی اســت
که هرگز کهنه نمیشــود ،بــا اینکه
میدانیم هر ســال میآیــد و میرود
و دوباره ایــن تکــرار رخ میدهد ،اما
باز هم برایش شــور و شــوق داریم و
منتظــرش میمانیــم .من هــم مثل
همه ،خاطرههای زیبــا دارم از بهار و
عید .عیدی گرفتنهای دوره کودکی،
شــور و حال آمدن بهار ،آن هم برای
ما که در یک خانواده فقیر کارگری در
یکی از روستاهای شهر تنکابن زندگی
میکردیم و عید نــوروز برایمان تنوع
بزرگــی محســوب میشــد .از طرف
دیگر میتوانم بگویم مــادرم نجواها و
زمزمههایی نزدیکی مراســم مذهبی
و همینطور نوروز با خودش داشــت،
خوب بــه خاطــر دارم و ایــن نجواها
بســیار روی ذوق و نگاه من به شعر و
هنر تأثیرگذار بــود .زمزمههای بومی
زمانی سینه به ســینه منتقل میشد
که االن به فراموشــی ســپرده شــده
است و به دل روســتاهای دور راه پیدا
کرده است .هر چه روستاها شهرزدهتر
شدند ،فرهنگ بومی و اصیل ما پایش
را به نقاط دورتر کشــانده است .کاش
دوبــاره همانطور که بهــار میآید و
پرندگان مهاجر ترانــه میخوانند این
نواها را زنده کنیم.

توفیق این
قطعه بیش از
هر چیز مرهون
لطف خدا و
تالش صادقانه
دستاندرکاران
و متولیان امر
بود .در اینجا
الزم میبینم
بهطور صمیمانه
از مرکز موسیقی
صداوسیما،
بهویژه
زندهیاد استاد
مشفقکاشانی
که انگیزه
سرودن این
قطعه را فراهم
کردند ،تشکر
کنم و تالش
ارزشمند آنان را
پاس بدارم
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گفتگو

نقاشی
که عاشق
طبیعت
است
با استاد حسین
محجوبی ،به بهانة
سالروز تازه شدن
طبیعت

زینب مرتضاییفرد

خزر ،نقاشــش کرده اســت .خزر ،روحش را به لطافت درختان
تبریزی و اسبهای سرکش و بادپایی گره زده که سالهاست روی
بوم نقاشی تصویر میشوند و رنگها و طرحهای چشمنوازی را
رقم میزنند که مخاطبان زیادی در داخل و خارج از کشور دارد.
وقتی درباره فضای نقاشــیهایش با او حرف بزنید ،به روزهای
کودکیاش سفر میکند و شــما را هم در این سفر با خود همراه
میکند .پای صحبتهای نقاش بزرگ ایران ،حســین محجوبی
نشســتیم؛ مردی که هنوز با خاطرات کودکیاش در الهیجان و
تصاویر بکر و زیبای شمال کشورمان زندگی میکند و سالهاست
با نقشهای جادوییاش ،درختان و اســبها را روی بوم نشانده
اســت و از جمله کارهای ماندگار این هنرمند که خود و آثارش
در ایران و جهان شناختهشده هســتند ،طراحی پارک ساعی
تهران است .به مناسبت نو شدن طبیعت و فرا رسیدن فصل سبز
درختان ،با او درباره شیوه و ســبک نقاشیهایش و جای خالی
انسان در آنها به گفتگو نشستیم.
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زیبایی درختها و اسبهای در هم تنیده نقاشیهای شما خاص خودتان
است؛ آنقدر که در نقاشــیهای هیچ هنرمند دیگری با این منظرهها
روبهرو نمیشویم .طبع ًا شکلگیری این عناصر در نقاشی شما سالها زمان
برده است .دوست دارم درباره این بگویید که از چه زمانی نقاشی را شروع
کردید و این درختها و اسبها از چه زمانی و چگونه وارد کار شما شدند و
شکلگرفتند؟

شما خطه گیالن و مازندران و دریای خزر را دیدهاید؟

بله .فکر میکنم اغلب ایرانیها به این نقاط سفر کردهاند.

در دنیایی زندگــی میکنیم که دریــا و اقیانوس زیاد دارد،
اما هیچکدام خزر نمیشــود ،چون در حاشیهاش گیاهانی
میروید که هیچ جای دنیا نخواهد رویید .از ماهی ســفید و
خاویارش گرفته تا درختانــش همه معروفند و خاص همین
منطقه .این طبیعت زیبا به گونهای است که شما بخواهید و
نخواهید زیباییهای چشمنوازش مسحورتان میکند.
از کودکی ،زیباییهــای خزر و حاشــیهاش روی بچههای
این خطه اثر میگــذارد .بخواهی و نخواهی ،نقاش بشــوی
و نشــوی ،نمیتوانی تأثیر خزر را انکار کنی .همین خزر بود
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یادم است  20ساله بودم و میخواستم بیایم تهران ،تابلوی کلوچه
نوشین را هم نوشتم و  120تومان آن زمان از این کارخانه دستمزد
گرفتم .خب مبلغ خیلی زیادی بود
که مرا نقاش کرد ،و اینکه از چه زمانی نقاشــی را شــروع
کردم ...من  8ســاله بودم و خواهرم  7ساله .هر دوی ما را با
هم فرستادند مدرسه .یک کالسی بود شلوغ 60-50 .نفری
در این کالس بودند .حوصلهام ســر رفت .مدادم را برداشتم
و گذاشتم روی کاغذ و برای خودم نقاشــی کشیدم .مبصر
بدجنســی داشــتیم .به معلممان خانم حکیمی خدابیامرز
گفت که من دارم نقاشــی میکشم .او هم مرا از کالس آورد
بیرون و چند تا خطکــش هم زد کف دســتهایم که چرا
نقاشی میکشی؟
پس نقاش شدنتان از همین تنبیه معلم شروع شده!

بله آن زمان همینطور بــود .مثل حاال نبود که بچهها وقتی
بخواهند نقاش شوند همه تشویقشــان کنند .امروز نقاشی
در بطن زندگی مردم اســت .اگــر تابلو هــم نخرند ،الاقل
بچههایشان را به کالس نقاشی میفرستند.
و نقاشی کمکم برایتان جدی شد.

بلــه .از  11-10ســالگی نقاشــی برایم جدی شــده بود و
چیزهایی را که میدیدم میکشیدم .از  13سالگی هم سعی
میکردم تمرکزم را بیشــتر روی نقاشی کشیدن از طبیعت
بگذارم .یک اســتادی هم داشــتم که معلم آیدین آغداشلو
و بهمن محصص بود .ایشــان در رشــت زندگــی میکرد.
ایشان تأثیر بســیاری روی من داشــت .یک معلم خط هم
داشــتم که با من زیاد خط کار میکرد .یادم است  20ساله
بودم و میخواســتم بیایم تهران ،تابلوی کلوچه نوشــین را
هم نوشــتم و  120تومان آن زمان از این کارخانه دستمزد
گرفتم .خب مبلغ خیلی زیادی بود.
حاالچرا اینقدر تصویرطبیعت درنقاشیهایتانپررنگ است؟

این دیگر برای خودش داستانی اســت .من وقتی درختان
تبریزی را میدیــدم و کنار آنها میایســتادم ،انگار آدم را
با خود میکشــیدند باال .این درختهــا در کنار هم فضایی
ایجاد میکردند که آدم دلش پر میکشــید به افق و دلش
میخواست آنســوی درختها را هم ببیند .آنسو هم که
اسبها میدویدند و خانههای ســفالی کنار هم قرار گرفته
بودنــد .بعد هم بــه تهران آمدم و در دانشــکده مشــغول
تحصیل شــدم ،زندگی عادی مردم شمال ،حصیر ،کوبیدن
سبزی و انواع چیزهای تزیینی گیالن سوژه کارهایم بود.
نمایشــگاهی در گالری صبای آن زمان که حاال مؤسســه
فرهنگی هنری صبا نام دارد برگزار شــد و نقاشیهای من
هم در آن بــود .همین درختهایی که شــما هم درباره آن
ســؤال کردید در یکی از نقاشــیهایم بود .جالل آلاحمد
و سیمین دانشــور به دیدن نمایشــگاه آمدند و گفتند که

این درختها ماجرایش چیســت؟ برایشــان همین تصاویر
بکر جنگلهای شــمال را توضیح دادم .بعدتر هم سال سوم
دانشــکده بودم ،ضمن کارهای نقاشــی وارد شهرســازی
شــهرداری تهران هم شدم و تا ســال  ،1336شش سال را
آنجا بودم .در ســال  1342در تهران میخواســتند پارک
درست کنند و پارک ســاعی را به من ســپردند .من مأمور
ســاختن این پارک شــدم و در جریان همیــن کار هم بود
که بیش از پیش پــی به نقش پررنگ و اساســی درخت در
طبیعت بردم.
به چه چیزی درباره درخت پی بردید؟ لطف ًا کمی توضیح دهید.

درخت و اسب در نقاشــیهایم غالب هستند ،چون بیش از
هر چیزی به انســان خدمت کردهاند .و اما درخت ...خداوند
به ایــن موجود روی زمیــن تواناییاي داده کــه همه چیز
بســته به اوســت .در فرهنگ لغتها و لغتنامهها بگردیم،
هر واژهای را به درخت نســبت دهیم کم اســت؛ زیباترین،
پربارترین ،ایثارگرترین و  ...هر چیزی را به آن نسبت دهیم
کم است.
درخت برای خودش دنیایی اســت .نقش شــیمیاییاش از
نظر اکســیژن برای تنفس ما که بر همه ثابت شــده است
و میدانیم که اگر اکســیژن نباشــد ،تمام موجودات از بین
میروند .وقتــی زیر زمین مــیرود ،نفت ایجــاد میکند.
وقتی هم روی زمین اســت بار و میوه میدهد ،هوا را تصفیه
میکند و در آخر هم کاغذ میشــود .از چوب ،میلیونها اثر
هنری آفريده ميشود .اســتفاده از چوب را در ساختمانها
نيز ميبينيم .آخرین مرحله ،وقتی بــا بیرحمی درخت را
خشــک میکنیم ،کنده میشود ،میســوزانیم و گرممان
میکند .ســوختهاش هــم در طبیعت پودر میشــود و اثر
میگذارد .شــما یک موجودی را به من نشان دهید که خدا
اینقــدر برایش
در طبیعــت
نقش گذاشــته
باشد .نیاکان ما
به همیــن دلیل
ایــن موجــود
مقــدس
را
میدانســتند و
 15اســفند هر
ســال جشــن
د ر ختــکا ر ی
بر گــز ا ر
میکردند.
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من وقتی
درختان تبریزی
را میدیدم
و کنار آنها
میایستادم ،انگار
آدم را با خود
میکشیدند باال.
این درختها در
کنار هم فضایی
ایجاد میکردند
که آدم دلش پر
میکشید به افق و
دلش میخواست
آنسوی
درختها را هم
ببیند
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گفتگو
صوتــی و ...اینهــا
مواردی است که من به
صراحت در نقاشیهایم
بیان کردهام.

و درختهــای شــما در
نقاشیهایتان خاص خودتان
است.

بلــه .اما اول خــدا آنها
را خلــق کــرده و من از
آنها الهــام گرفتهام ،اما
با این نگاه میشود گفت
درختانــی که نقاشــی
کــردهام خــاص خودم
هستند.

فکر میکنید تا چــه اندازه
توانستهاید این پیامتان را به همه
اعالمکنید؟

درباره اســبهایی که در
نقاشــیهایتان هستند چه
توضیحیدارید؟

اسب هم موجودی است
که در شکلگیری تمدن
در جنگهــا و اتفاقــات
مهــم نقــش اساســی
داشــته .امروزه ماشین
آمــده و آن را از گردونه
خارج کرده است.

شاید بسیاری نقاشیهای شــما را نگاه کنند و آن را تصویری از طبیعت
بدانند ،اما فکر میکنم خودتان باید تعریف دیگری از آنها داشــته و از
تصویرکردنطبیعتهدفیفراترازیکنتیجهگیریظاهریداشتهباشید.

انسانهای خوب
از پیامبران گرفته
تا فرودسی،
سعدی ،حافظ
و موالنا هر
یک برای ما
نصیحتهایی
داشتهاند ،اما دنیا
دست صاحبان
زر و زور است
و نمیشود
نصیحتشان کرد
56

نقاشی من اعتراض اســت .من در طبیعتی که میسازم،
اعتراضــم را بــه ماشــین نشــان میدهم و به انســان
میگویم اگــر میخواهی در این طبیعــت زندگی کنی،
اینهمه ویرانگــری برای چیســت؟ میگویند در عرض
این  3دهه ،انســان  250نوع موجود را از گردونه حیات
خارج کرده اســت .تابلویی هم دارم که  36ســال پیش
کشــید هام و پر اســت از بر جهای دنیــا ،همهجا را دود
گرفته و انسان دارد خودش با دســت خودش همهچیز
را نابود میکند.
اما خود انسان در نقاشیهایتان هیچوقت حضور ندارد!

دقیقاً .واقعا خوشــحالم کــه اینقدر دقیــق کارهایم را
دیدهایــد .اعتراض من به انســان اینگونه اســت ،چون
معتقدم تمام طبیعت عشــق زیبایی است .پرنده ،چرنده،
گل ،درخــت و  ...خداونــد همــه اینها را آفریــده تا ما
زندگی کنیم .اما ما هــر کاری انجام میدهیم جز زندگی!
واقعاً چرا انســان نمیتواند در این طبیعت زندگی کند؟
از وقتی ماشــینها آمدهاند ،نه هوا هســت و نه صدا .هر
چه هست آلودگی است ،از آلودگی هوا گرفته تا آلودگی

نتیجــه هــم گرفتــم.
انســانهای خــوب از
پیامبــران گرفتــه تــا
فرودسی ،سعدی ،حافظ
و موالنا هر یــک برای ما
نصیحتهایی داشتهاند،
اما دنیا دســت صاحبان
زر و زور است و نمیشود
نصیحتشــان کــرد .در
طــول تاریــخ همیشــه
همینطور بــوده .من و
شــما که با هم گرفتاری
نداریم .آدمهای حریص
میروند طــرف قدرت و
وقتی این حرص پیدا شــد ،همهجــا را میکوبند و خراب
میکنند تا دنیا را در دست خودشــان بگیرند و هیچوقت
هم سیر نمیشــوند .این افراد اگر روزی گرســنه باشند،
میآیند غذایی را که شــما در خانه دارید میخورند تا سیر
شوند ،یعنی تا حدی حریص هســتند که میترسند اموال
خودشان را هزینه کنند.
خالصه اینکه فهمیدهام انسان با نصیحت درست بشو نیست.
بزرگان دنیا هر قدر باید ،نصیحت کردهاند .متأسفانه دنیا دست
آنهایی است که اسلحه میسازند و بعد دنیا را نابود میکنند،
ای کاش انسان فقط خودش را نابود میکرد ،او تمام طبیعت را
هم نابود میکند .تفنگ ،هفت تیر ،مسلسل و حاال یک دكمه
فشــار داده میشــود و همهچیز نابود را نابود میکند .این در
حالی است که انسان تواناییهای عظیمی دارد و خلیفه خدا و
اشرف مخلوقات است .بعضی انسانها اختراعات بسیار بزرگ و
مهم داشتهاند و اظهر من الشمس است که اینها را انسانهای
بزرگ ساختهاند .انســان جلوي همه بیماریها را گرفته و من
 83سالم است و زنده و ســرحال ماندهام .اما در کنار این کارها
به بســیاری چیزها ،از جمله طبیعت لطمههای جبرانناپذیر
زده است .واقعاً اینهمه شر و شور برای چیست؟ میدانید باید
انسان دیگری ساخته شود و قدر طبیعت را بداند .ما ناسپاس
هستیم! 
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درپرتومعنا

نمازشایستگان
رازهای راز و نیاز
آداب سخن با خدا
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مقاله

رازهای راز و نیاز
دالیلیبروجودرازدرنماز،برگرفتهازکتاب
رازهاینمازآیتاهللجوادیآملی

میناعلیزاده
نماز ،ستون دین است و با پذیرفتهشدن
آن ،سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد و
اگر رد شود ،بقیه اعمال نیز مردود خواهند
شــد .همچنین چون هر عملی پیرو نماز
است ،لذا اسرار آن نیز ســتون رازهای
دین است ،اگر اســرار نماز به دست آمد و
مشاهده شد ،رازهای سایر اعمال نیز مورد
دستیابی و مشاهده قرار خواهند گرفت،
پس سزاوار است ســالک بکوشد و عارف
تالش کند تا به رازهای ستون دین دست
یابد و ســرانجام همه زوایای دین برسد و
همه آن را مشــاهده نماید و در روزی که
هیچ سایهای جز ســایه خدا ـ جل شأنه ـ
نیست ،تحت سایه والیت او بیارمد.

«سر» در برابر «علن» قرار
باید دانست که ّ
دارد ،آنســان که غیب در مقابل شهادت
است و راز بر دو قسم است:
یک ـ راز محض [رازی که هیچ گاه آشــکار
نمیگردد] مانند غیب مطلق.
دو ـ راز مقید و بالقیاس ،مانند غیب مضاف
[رازی که امکان آشــکار شدن را داراست].
همانگونه که علن نیز به دو قسم مطلق و
مقید بالقیاس تقسیم میشود و چون معنا
و مفهوم سری که در برابر علن قرار میگیرد
روشن اســت ،دیگر نیازی به تفسیر ندارد،
گرچه ژرفای آن در نهایت پنهانی اســت.
لیکن هــرگاه وجــود چنیــن رازی احراز
شــد ،بحث و کاوشهای منطقی و صناعی
شکل منظم به خود میگیرد ،که حقیقت
راز چیست و پیرامون چگونگی آن پرسش
میشود« :هل هو؟» و سخن از شماره و عدد
آن به میان میآید« :کم هــو؟» بنابراین تا
وقتی وجود ثابت نشود ،سخن از تقسیم آن
درست نیست ،چنانکه سایر متفرعات بر
وجودش را نیز نمیتوان بر آن مترتب نمود.
آنچه بر وجود راز بــرای نماز داللت دارد دو
امر است:
یکم :دلیل فراگیری که وجود راز برای نماز
و غیر نماز را ثابت میکند.
58
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دستور به شتاب به سوی ذکر خدا ،یعنی نماز جمعه و ترک هر
آنچه غیر از آن است ،داده شده؛ زیرا ترک داد و ستد در آیه آمده،
خصوصیتی ندارد و هر چیزی که با نماز منافات دارد ،باید ترک شود
دوم :دلیلی که یا ویژه نماز اســت و یا به هر
امر عبادی ،اعم از نماز و غیره اختصاص دارد،
اما دلیلی که میگوید برای همه پدیدههای
رازی وجود دارد یا «عقلــی» همراه با نقلی
است و یا تنها دلیل نقلی است و با دلیل عقلی
تأیید میشود .بنابراین بحث در دو مقام است:
مقام نخست ،در بیان دلیل عقلی ،مقام دوم،
در بیان دلیل نقلی.
مقام نخست؛ دلیل عقلی
همراه با نقلی
هر چیــزی که در جهــان طبیعــت یافت
میشود ،وجودهای دیگری در عوالم سه گانه
پیش از خود نیز دارد؛ ایــن عوالم عبارتند از:
عالم مثال ،عالم عقل و عالم اله؛ بدین معنا که
هر چه در جهان موجود اســت ،دارای وجود
مثالی اســت که با صورت مثالی مشــاهده
میشود و وجودی عقلی دارد که به حقیقت
عقلی او میتوان دســت یافــت و نیز دارای
وجودی الهی اســت ،زیرا حق تعالی دارای
ذات بسیط است و ذات بســیط او ـ از ناحیه
خود ـ همه اشیاست ،گرچه از ناحیه ماهیت
هیچیک از آنها نیست .بنابراین جنبه وجود
الهی اشیا جز برای ذات خداوند و نیز کسی که
در او فانی شده قابل دستیابی نیست ،چنین
کسی هم میتواند ـ هنگام فنا ـ وجود اشیا را
بدون مشاهده تعین و تشخص آنها مشاهده
کند ،چنانکه تعین و تشخص خود را نیز ـ به
علت فنا ـ نمیبیند.
چون قاعده بســیط الحقیقة کل االشیاء نزد
برخی از اهل حکمت روشن نبود ،عوالم را به
سه قسمت تقسیم میکردند :طبیعت ،مثال
و عقل؛ ولی پس از نگرش شــهودی بعضی
از نامآوران حکیم و با روشــن ساختن قاعده
«بسیط الحقیقه» عوالم وجود به چهار قسم
سری برای
تقسیم شد .بر این اساس هر عالی ّ
دانی است ،همچنان که برای آن غیب است،
تا برسد به سر خالص که همان حضرت غیب
الغیوب است.
عالم مثال حق ،گاهی مقیــد و زمانی مطلق
اســت؛ یعنی گاهــی مثال به نفس انســان
متصل و پیوســته اســت [چنانکه در عالم
رؤیــا] و گاهی از نفــس انســان منفصل و

گسسته است [مانند تمثل فرشته بر حضرت
مریم(س) «فتمثل لها بشــرا ســویا» و نیز
مانند فرشتگانی که به قصد بشارت و نوید به
ابراهیم و به منظور نابودی قوم لوط آمدند« .و
لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری»
عقل نیــز گاهی مقید و زمانی مطلق اســت
و همه اینهــا در صورتــی رازمندند که در
نفساالمر و حاق واقع موجود باشند و نفس
بر اثر حرکت جوهری به آنها دست یازد ،نه
آنچه بافتههای دست توهم و آذینبستههای
دست خیال اســت که اینها همه باطلاند و
راز نهانی ندارند.
از آنجــا که بیــان عرفانی با بیــان برهانی
موافق اســت ،عوالم را چهار قســم دانستن،
نزد دانشمند واصل ،معروف و مشهود است،
آنگونه که پیش حکیــم کامل و فرهیخته،
معقول و برهانی است.
مقام دوم؛ دلیل نقلی به
پشتوانه دلیل عقلی
در این مــورد دالیــل مختلفــی میتوان
ذکر کرد که در این مجال تنهــا به یکی از
آنها بســنده میکنیم .از جمله ادلهای که
میگوید :بــرای نماز چون ســایر عبادات
رازی وجود دارد این اســت که نماز جزئی
از آسمانها و زمین ـ نظام خارجی موجود
ـ شمرده شــده و هر موجودی که پارهای از
نظام عینی و خارجی شــمرده شود ،برای
او جنبه غیب و نهانی اســت ،چنانکه برای
او شهادت اســت و خداوند سبحان در این
باره فرمود« :وهلل غیب السموات و االرض و
إلیه یرجع االمر کلــه» منظور آیه خصوص
چیزهایی نیست که از آسمان و زمین نهان
اســت بلکه مقصود ،نهان و درون آسمان و
زمین نیز هســت .نتیجه قیاس پیش گفته
نیز این اســت که نمــاز ،راز و نهانی دارد،
چنانکه برای آن ظاهر و شــهادتی اســت
و از آنجــا که هر ظاهر چنــد درون دارد ـ
و هر باطن ،نهانی برای ظاهر اســت ـ برای
نماز نیز نهانهایی است که بعضی بر بعضی
دیگر برتری دارد .این سخن با سخن پیش
که نتیجه برهــان عقلی با شــهود عرفانی
همراه است ،انطباق دارد.
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چند نکته
غفلت از خداوند متعال سبب آلودگی است و
نماز چونان آب حیاتی است که سبب زدودن
هر چرک و آلودگی میشــود .این سخن را
امیرمؤمنان علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل
میکند که فرمود« :شببها رسول اهلل بالحکمة
تکون علی باب الرجل فهو یغتســل منها فی
الیوم و الیللة خمس مرات ،فما عسی أن یبقی
عل یه من الدرن» پیامبر اسالم(ص) نماز را
تشبیه کرد به گرمابهای که بر در سرای مرد
باشد و هر روز پنج بار خود را در آن شستشو
دهد که هرگــز چرک و آلودگــی در بدن او
نخواهد مانــد .بنابراین ذکــر خداوند که با
نماز حاصل میشــود ،هر چرک و آلودگی را
میزداید.
ســفارش ویژه به نماز جمعــه در روز جمعه
برای همین ذکر است .ذی ً
ال در این خصوص
پارهای از نصوص تقدیم میشود:
 .1نماز جمعه مصداق کامل ذکر است ،چون
ِين آ َم ُنوا
خدای تعالی میفرماید« :يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
اس َع ْوا إِلَى
إ ِ َذا ن ُود َِي ل َّ
ِلص َل ِة م ِْن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َع ِة َف ْ
ِذ ْك ِر َّ
الل ِ َو َذ ُروا ال ْ َب ْي َع َذل ُِك ْم خَ ْي ٌر ل َ ُك ْم إ ِ ْن ُك ْنت ُْم
ون» ای مؤمنان چون برای نماز جمعه
تَ ْعلَ ُم َ
ندا داده شد ،به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و
ستد را واگذارید.
 .2دستور به شتاب به سوی ذکر خدا ،یعنی
نماز جمعه و ترک هر آنچه غیر از آن اســت،
داده شــده؛ زیرا ترک داد و ستد در آیه آمده،
خصوصیتی نــدارد و هر چیزی کــه با نماز
منافات دارد ،باید ترک شود.
 .3روی برتافتن از ذکــر خدا ـ که همان نماز
جمعه باشد ـ نهی شــده ،چنان که در سوره
ِين آ َم ُنوا َل
منافقین میخوانیم« :يَا أَي ُّ َهــا الَّذ َ
تُلْ ِه ُك ْم أَ ْم َوال ُ ُك ْم َو َل أَ ْو َل ُد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الل ِ» ای
مؤمنان! زنهار که اموال شما و فرزندانتان شما
را از یاد خدا غافل کند.
 .4قرائت دو ســوره جمعه و منافقون در نماز
جمعه به جهــت نکات یاد شــده رجحان و
برتری دارد و خدای تعالی به ســبب عنایت
ویــژهای که به نماز که ســتون دین اســت
دارد ،درباره منافقان میفرمایــدَ « :وإ ِ َذا َقا ُموا
الص َــا ِة َقا ُموا ُك َســالَى» و چون به نماز
إِلَى َّ
میایســتند ،همراه با کســالت میایستند،

از آنجا که هر
ظاهر چند درون
دارد ـ و هر باطن،
نهانی برای ظاهر
است ـ برای نماز
نیز نهانهایی
است که بعضی
بر بعضی دیگر
برتری دارد
59

کسی که نه
بر تنگی لحد
میگرید و نه
بر تاریکی قبر
اشک میریزد،
سالحی در جنگ
با شیطان که در
قلب او وسوسه
میکند ،ندارد،
اما اگر سالح
برگیرد مناجات
با خدا او را نجات
میدهد و گریه
وی را رهایی
میبخشد تا به دژ
محکم و استوار
توحید و والیت
وارد شود
60

یعنی این گروه
هیچگاه خداوند
بندگــی
را
نمیکننــد ،چه
در نمــاز و چه
در غیر آن چون
روزه ،حــج و . ...
در این آیه تنها
بر نبود نشــاط
آنــان در نمــاز
اشــاره شــده
اســت ،درباره
مســتان نیز به
همیــن نکتــه
اشارت رفته که
میفرمایدَ :
الص َل َة َوأَنْت ُْم ُس َ
ــك َارى
وا
ب
ْر
ق
«ل تَ َ ُ َّ
ُ
ون» در حال مســتی
ل
ُو
ق
ت
ا
م
ــوا
َحتَّى تَ ْعلَ ُم
َ
َ
َ
نزدیک نماز نشــوید تا زمانی که بدانید چه
میگویید.
چون غفلتزدهای که اســتحقاق ویل دارد
ِين ُه ْــم َع ْن َص َلت ِ ِه ْم
ين*الَّذ َ
« َف َويْ ٌل لِلْ ُم َصل ِّ َ
ون» همانند مســتی است که نمیداند
َسا ُه َ
چه کار میکند ،او نیز از نزدیکشدن به نماز
نهی شده است ،زیرا نماز مانند قرآن است و
جز کسی که از چرک غفلت و خونابه نسیان
و آلودگی ریا و مانند آن پاک و مطهر باشــد،
نباید آن را مس کند.
از میــان عبادتهایــی که ما ســوی اهلل در
پیشگاه خدا دارند ،برای نشان دادن اهمیت
نماز ،تنها از آن یاد شــده است ،چون خدای
ســبحان میفرماید« :أَل َ ْم ت ََر أَ َّن َّ
اللَ يُ َس ِّب ُح ل َ ُه
ض َو َّ
الط ْي ُر َصا َّفاتٍ
ــما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
الس َ
َم ْن فِــي َّ
َّ
ُ
َ
ِ
ِيم ب َِما
ل
ع
الل
و
ه
يح
ــب
َس
ت
و
ه
ت
ل
ص
َ
َ ُ َ َ ٌ
ُك ٌّل َق ْد َعل َِم َ ُ َ ْ
ون» آیا ندانســتهای که هر که و هر چه
يَ ْف َع ُل َ
در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح
میگویند و پرنــدگان نیــز در حالی که در
آسمان پر گشــودهاند ،تسبیح او میگویند؟
همه نماز و نیایش خود را میدانند و خدا به
آنچه میکنند داناست .همچنین نوید تولد
حضرت یحیی در نمــاز روزی حضرت زکریا
شــد ،چنان که فرمودَ « :ف َنا َدتْ ُه ال ْ َم َلئ ِ َك ُة َو ُه َو
َقائ ٌِم يُ َصلِّي فِــي الْم ِْح َرابِ أَ َّن َّ
ــر َ
ك
اللَ يُ َبشِّ ُ
ب َِي ْح َيى»...؛ پس در حالی که وی ایستاده و در

محراب خود دعا می کرد ،فرشتگان او را نداد
دادند که :خداوند تو را به والدت یحیی مژده
می دهد.
همچنین از این قبیل که داللت بر اهتمام به
امر نماز و حال آن میکند ،روایتی اســت که
درباره زکات امیرالمؤمنین(ع) در حال رکوع
رسیده اســت ،چون اصل زکات گرچه نیاز با
نیت قربت دارد و در جاهای مختلف ،نزدیک
و قرین نماز قرار گرفته است ،ولی همراهشدن
زکات به نماز ،شاید موجب فضیلت مضاعفی
اســت که باعث نزول آیه والیت شده است،
چون میفرمایــد« :إِن ََّما َول ِ ُّي ُك ُم َّ ُ
الل َو َر ُســول ُ ُه
َ
ُون
الصل َة َويُ ْؤت َ
ِيم َ
ِين آ َم ُنوا الَّذ َ
َوالَّذ َ
ــون َّ
ِين يُق ُ
ولی شــما تنها خدا و
الــ َّز َكا َة َو ُه ْم َرا ِك ُع َ
ون» ّ
پیامبر اوست و کســانی که ایمان آوردهاند،
همان کسانی که نماز برپا میدارند و در حال
رکوع زکات میدهند.
چون نماز ستون دین است و با اقامه آن دین
سرپا و با ضایع شدن آن دین ضایع میشود،
از این رو آتش جنگ همواره بین نمازگزار و
میان دشمن آشــکار او ،یعنی همان شیطان
فریبکار برافروخته اســت ،چون شــیطان
میخواهــد بر نمازگــزار چیره شــود و او را
ریشــهکن ســازد ،او با فریب نوید میدهد و
آرزومنــد میگردانــد ،گمراه میســازد و
زشتیها را پیش تو زینت میبخشد .از این رو
مصال و محراب ،یعنی محل نبرد و نمازگزار،
مجاهد الهی در طــرد جنگجویی مهاجم و

دفع و اسیر ساختن
اوست .از این رو باید
در این پیکار ســاح
منظر
برگیرد و برای مؤمن
اسلحهای جز خواری
در پیشــگاه خدا و
بندگــی او نیســت
که به شــکل گریه
بر خویشــتن بروز
میکنــد .چنانکه
علی(ع) در نیایشی
که به کمیل آموخت
فرمود« :و سِ
ــاحه
ُ
البــکاء» .بنابرایــن
ُ
کســی کــه نــه بر
تنگی لحد میگرید و نه بر تاریکی قبر اشک
میریزد و نه بر دوری مســافت و کمی توشه
و جز اینها گریه میکند که همه دهشتزا و
وحشتآفرینند ،سالحی در جنگ با شیطان
که در قلب او وسوســه میکند ،ندارد ،اما اگر
ســاح برگیرد مناجات با خــدا او را نجات
میدهد و گریه وی را رهایی میبخشــد تا به
دژ محکم و استوار توحید و والیت وارد شود و
چون داخل گردید ،از عذاب ایمن خواهد شد.
تنها شناخت مصیبت بزرگ مرگ ،گریهآور
ت بزرگتر پس از مرگ (عذاب
است و مصیب 
قیامت و خــواری آن) که جز بــا عقل مؤید
به نقل و نقل هم دســت با عقل شــناخته
نمیشود ،مگر در مواردی که عقل را راهی به
آن نیست.
از چیزهایــی کــه از اهمیت نماز پــرده بر
میدارد ،روایتی اســت که درباره حق نماز بر
نمازگزار رســیده ،به گونهای که بر نمازگزار
الزم میکند ،چنان بــا اخالص و حضور نماز
گزارد که گویا در حــال وداع و دیدار آخر با
نماز است ،زیرا اقتضای وداع اخالص و حضور
است و همانطور که روایت خاص درباره وداع
با طواف و روزه رســیده ،درباره عموم نمازها
نیز روایت وداع آمده است .
منبع :آیت اهلل جوادی آملی ،رازهای نماز ،ترجمه
حجت االسالم علی زمانی قمشــهای .مرکز نشر
اسراء ،چاپ نهم.1386 ،
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نما ِزشایستگان
صورتوروحنمازومقاماتومراتب
نمازگزاردربرداشتیازکتاب«معراجعارفان»

محدثهتردست

نماز در بین عبادات و مناسک خداوندی به جامعیت ،عمومیت
و محوریت شهرت دارد ،زیرا جمیع مقامات معنوی انسان در
گرو سفرهای معنوی اوست ،انسان از عالم تاریک و ظلمانی
یعنی عالم ملک که سراچه ترکیب نفس و بدن اوست ،تا عالم
ملکوت اعال میتواند پرواز کند و به مقام لقای خداوند و حتی
فنای او دست یازد و باقی به بقاءاهلل گردد.
از عبادت نمیتوان اهلل شد
میتوان موسی کلیم اهلل شد
و به تعبیری بُراق تیزپرواز و رفرف 1عروج اهل دل و معرفت،
نماز است .البته مراتب نماز ،بسته به درجه معرفت نمازگزار
و سالک الی اهلل است ،در نتیجه پاداش نیز به مراتب معرفت
بستگی دارد و سایر مناسک نیز چونان نمازند ،یعنی روزه،
حج ،جهاد و  ...به اندازه معرفت در سلوک الی اهلل مؤثر است،
گرچه به جامعیت و کمال نماز نیست ،چنانکه اهل معرفت
گفتهاند« :الطرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالئق 2:به عدد و

شمارگان نفوس خالیق به سوی خداوند ،راههاست».
اما دیگران که به این مقام نرسیدهاند ،بهرهای از نماز آنان به
دست نمیآید ،بلکه صاحب هر مقامی اگر از مرکب عصبیت و
خودپسندی فرود نیاید ،سایر مراتب برتر را انکار نماید و غیر
از مقام خود ،سایر مراتب و مقاماتی که بدان دست نیازیده را
باطل و بیهوده انگارد ،آنسان که مراتب و مقامات انسانیت
و انسان کامل را هر که بدان نرسیده و از پرده و حجاب
خودبینی خارج نشده انکار نماید و معارج و مدارج واالی اهل
معرفت و اولیا را ناچیز شمارد که این خود یکی از بزرگترین
موانع سیر و سلوک الی اهلل و باالترین موانع ترقیات روحی
و مقامات روحانی است که نفس اماره به واسطه خودخواهی
و زر و زیور و زرق و برق دنیایی در حجاب تاریک و ظلمانی
باقی مانده و وساوس شیطانی نیز به او کمک کرده تا به زمین
ض َوات ََّب َع َه َوا ُه
اخالد و گرایش پیدا کندَ « :ول َ ِك َّن ُه أَخْ لَ َد إِلَى ْالَ ْر ِ
ب إ ِ ْن ت َْحم ِْل َعلَ ْي ِه يَلْ َه ْث أَ ْو تَت ُْر ْك ُه يَلْ َه ْث َذل َِك
َف َم َث ُل ُه َك َمث َِل ال ْ َكلْ ِ
ِين َك َّذبُوا ب ِآيَات ِ َنا؛ 3اما او به زمین و دنیا گرایید و از
َمث َُل ال ْ َق ْو ِم الَّذ َ
هوای نفس خود پیروی کرد ،از این رو داستانش چون داستان
سگ است که اگر بر آن حملهور شوی زبان از کام برآورد ،و
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نماز دارای مراتب
و درجاتی است
مقرون به حال و
حضور قلب او،
در روایات وارده
از پیشوایان دین
بر حضور قلب،
خالی نمودن
قلب از هر شغل
و اشتغال بهجز
خدا تأکید فراوان
شده است

62

اگر آن را هم رها کنی باز زبان از کام برآورد».
حتی گاهی کار به آنجا میرسد که نماز و روزه انسانهای کامل
را چونان نماز خود پندارد یا اگر امتیازی قائل شود فقط در آداب
ظاهری از قبیل قرائت ،طول رکوع و سجود و غیر آن ـ از آنچه به
شکل و صورت نماز بر میگردد ـ خالصه نماید و امتیاز بخشد و
چنانچه از این مقدار نیز تجاوز کند ،نهایت امتیاز نماز را به اقبال در
وقت نماز و انجام آن در اول وقت ،و تفکر در معانی و مفاهیم عرفی
آن داند ،بدون آنکه از حضور قلب ،مراتب و رازهای آن و کیفیت
تحصیل نماز شایستگان خبری داشته باشد و یا آنکه درصدد باشد
که الاقل حضور قلب را به همان اندازه که خودش تراشیده تحصیل
کند و موانع آن را برطرف و مقتضیات آن را فراهم آورد.
«الصاله معراج المؤمن؛ 4نماز ،معراج مؤمن است ».از تدبر و تفکر
در این حدیث شریف ابوابی از معارف بر روی اهلش گشوده
میشود ،زیرا نماز در حقیقت همان وسیله رسیدن به خداوند،
یعنی وسیله ارتباطی بین رب و عبد است ،زیرا حق تعالی چون
میخواست موجودات را به کمال شایسته رهنمون شده و به
شاهراه سعادت و جمال و کمال برساند و سرانجام به دریای
کمال مطلق و جمال زیبا و دلآرای خود متصل نماید ،موجودات
لقت الخلق لکی
«کنت کنزا مخفیا
را آفرید.
فأحببت أن أعرف َفخَ ُ
ُ
ُ
أُعرف» و در درون آنها فروغی از جذبه الهی و عشق ربانی به
ودیعت نهاد که از درون دل به سوی کمال مطلق آیند ،این جذبه
فطری و عشق ذاتی توسط پیامبران پرفروغتر گشت و با این
دستمایه بر براق فطرت سوار و با رفرف نماز راه سیر و سلوک
الی اهلل را طی نماید .از این رو فرمودهاند« :نماز ،وسیله و نردبان
عروج الی اهلل است».
در کتاب وسائل الشیعه از کتاب علل و مجالس و خصال شیخ
صدوق از امام صادق(ع) نقل شده که حضرت فرمودند :مردم
عبادت خداوند ع ّز ّ
وجل را بر سه گونه نمایند :یک طبقه برای رغبت
و تشویق به ثواب بندگی کنند .این عبادت حریصان است ،یعنی
بر پایه آز و طمع عبادت نمایند .طایفه دیگر عبادتشان برای ترس
از آتش است ،این عبادت بندگان و خاسته از ترس است ،ولی من
خداوند را عبادت میکنم به خاطر حب و عشق به او و این عبادت
کریمان است .این نوع عبادت مایه امن و آرامش است .همچنین
آن حضرت در روایت دیگری که از ایشان درباره نماز و حدود آن
پرسیده شد ،فرمود :نماز ،دارای چهار هزار حد است که تو حتی
از عهده یکی از آنها هم نتوانی برآیی .نماز به کمال نمیرسد جز
برای کسی که دارای طهارتی همه جانبه و تمامیتی رسا باشد ،نه
دیگران را اغوا کند و نه خود از حق منحرف گردد ،خدا را شناخته و
سر تسلیم فرود آورده استقامت و ثبات در پیش گیرد ،بین نومیدی
از رحمت خدا و طمع به رحمت او و میان شکیبایی و بیتابی
ایستاده باشد ،گویی نوید نیکوی خدا پیرامون ثواب و پاداش برایش

عملی و وعده عذاب بر او واقع گشته است .مال و متاع خود را در
راه خدا بخشیده و هدف خود را از عبادت پیش رو قرار داده ،و در
راه خدا خون خود را ارزانی نموده و در راه به سوی خدا از ماسوی
اهلل روی گردانده است ،در بینی بر خاک نهادن در سجده هیچ
ناخوشایندی و کراهتی در دل ندارد ،رشتههای پیوند را به غیر آن
کس که او را قصد کرده و به سویش روانه شده و از او عطا و یاری
طلبیده گسسته است ،پس چون چنین نمازی به جای آورد ،این
همان نمازی است که از فحشا و منکر باز میدارد. ...
ذکر این نکته ضروری است که اگر این چهار هزار حد که حضرتش
فرمود از حدود و آداب ظاهری و صوری نماز بود ،نمیفرمود تو
حتی یکی از آنها را ادا نمیکنی و وفا نمینمایی ،زیرا معلوم
است که همهکس میتواند به آداب صوری و شکل ظاهری نماز
قیام نماید .آری قطع عالقه از غیر حق تعالی و یکسره به سمت
او کوچیدن ،در راه او خون دل ریختن ،از غیر خدا بریدن و ترک
غیر نمودن از اموری است که برای هرکس میسر نمیشود ،جز
برای اهل معارف الهی ،اولیای کامل ،دوستداران خدا و شیفتگان
درگاه او .خوشا به حال آنان ،باز خوشا به حالشان ،گوارا باد برای
صاحبان نعمت نعمتهایشان.
مراتب نماز
نماز دارای مراتب و درجاتی است مقرون به حال و حضور
قلب او ،در روایات وارده از پیشوایان دین بر حضور قلب ،خالی
نمودن قلب از هر شغل و اشتغال بهجز خدا تأکید فراوان شده
است .چنانکه امام علی بن موسی الرضا(ع) میفرماید« :و أقبل
علی اهلل بجمیع القلب و بوجهک حتی یقبل اهلل علیک ،و أسبغ
الوضوء و عفّر جبینک فی التراب ،و اذا أقبلت علی صالتک أقبل
اهلل علیک بوجهه و إذا أعرضت ،أعرض اهلل عنک؛ 5با تمام قلب
و دل و صورت روی بر خداوند آور ،وضوی شاداب بگیر ،چهره
بر خاک بمال و هنگامی که به نماز رو آوردی خداوند به تو رو
میآورد و اگر از او روی برگردانی و قلبت به جای دیگر روی
آورد ،خداوند نیز از تو روی میگرداند».
چنانکه از امام صادق(ع) نیز نقل فرمود« :و أقبل علی صالتک
بجمیع الجوارح و القلب ،إجالله هلل تبارک و تعالی و ال تکن من
الغافلین ،فإن اهلل جل جالله یقبل علی المصلی یقدر إقباله علی
الصالة و أنما یحسب له منها بقدر ما یقبل علیه ....؛ 6هنگام نماز،
همه اعضا ،جوارح و قلب تو جهت بزرگداشت خداوند متعال
باید متوجه خدا باشد ،تا از نادانان نباشی ،چرا که خداوند
بزرگمقام ،به اندازه رویآوری نمازگزار به خداوند به او روی
مینماید ،و مراتب نماز و ارزش صاله او به مقدار و اندازه اقبال
و رویآوری او به خداوند ارزیابی میشود.
از امام رضا(ع) درباره ادب نماز سؤال شد ،حضرت فرمود:
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اگر نماز از صورت ظاهر گذشت و به نماز معنوی پیوند خورد و باطن نماز را
به جای آورد ،نماز او به حقیقت گره خورده و صورت واقعی به خود میگیرد،
زیرا چنانکه گذشت نماز بُراق و َمرکب سالک به سوی خداوند است

ُ
إفراغ الجوارح ،و ذل المقام بین یدی اهلل
«حضور القلب ،و
تبارک و تعالی ،و یجعل الجنة عن یمینه ،و ال ّنار یراها عن
یساره ،و الصراط بین یدیه و اهلل أمامه؛ 7از ادب نماز حضور قلب
است و فارغ ساختن جوارح از اشتغال به غیر خدا و در برابر
خداوند متعال خاضع بودن است ،نمازگزار در این رویکرد چنان
نماز میگزارد که بهشت را سمت راست و دوزخ را در جهت
چپ میبیند ،وی صراط را بر دیدگان دارد و خداوند بزرگ را
در مقابل میداند.
بر این پایه امام خمینی(ره) میفرماید :با آنکه نماز اولیا به
اوهام ما درست نیاید ،اول مرتبه عبادت آنان که مقام شایع
معمولی آنهاست «عبادت احرار» است و از برای آنها مقامات
و مدارج دیگری ـ در این
سیر معنوی الی اهلل ـ
وجود دارد.
حاصل سخن
چنانکه اشاره شد برای
نماز مقامات و مراتبی
است ،نمازگزار در هر
مرتبه نمازش با مرتبه
دیگر فرق فراوان دارد.
بنابراین مقامش نیز در هر
مرتبهای با مقام دیگر فرق
دارد ،از این رو وقتی انسان
در صورت نماز است و نماز
صوری به جای میآورد او
نیز صوری است و از روح
نماز برخوردار نیست،
بلکه به شکل ظاهری نماز
بسنده کرده است ،فایده
این نماز این است که تنها
تکلیف را از دوش برداشته و چنانچه بقیه اجزا و شرایط آن را
به شکل صحیح ادا نماید در ظاهر امر نماز او صحیح و تکلیف
از او ساقط گشته و نیاز به ادعا ندارد ،لیکن نباید این نماز را
یک نماز واقعی پنداشت و پسند خاطر دانست ،اما اگر از صورت
ظاهر گذشت و به نماز معنوی پیوند خورد و باطن نماز را به
جای آورد ،نماز او به حقیقت گره خورده و صورت واقعی به
خود میگیرد ،زیرا چنانکه گذشت نماز بُراق و َمرکب سالک به
سوی خداوند است .بنابراین تا وقتی نماز انسان تنها صورت نماز
است و به باطن و معنا نرسیده ،انسان نیز صورت انسان است و
مقام او به حقیقت تحقق نیافته است و مقام و مرتبه انسانیت و

شایستگی را درک نکرده است و به معراج ،صعود کمال و صول
به باباهلل دست نیازیده است ،از این رو بر هر مؤمن حقیقی
و سالک واقعی که قصد گام نهادن در سیر الی اهلل دارد الزم
است خود را برای این سفر معنوی و معراج ایمانی مهیا سازد
و زادراه و رهتوشه کافی همراه سازد ،رفع موانع و بازدارندگیها
نماید و در این سفر ملکوتی فرشتگان و لشکریان حقتعالی را
همراه و مصاحب نماید ،چرا که شیاطین و لشکریانش دزدان و
قاطعان راه حقاند و از وصول به او باز میدارند ،باشد که با این
رویکرد از شر شیاطین محفوظ ماند.خالصه اینکه نماز ،بلکه
سایر عبادتها نیز غیر از این صورت و پوسته مجازی ،دارای
لب و حقیقی میباشند ،ما بر این مطلب هم دلیل عقلی
باطن ّ

اگر از صورت
ظاهر گذشت و
به نماز معنوی
پیوند خورد و
باطن نماز را به
جای آورد ،نماز
او به حقیقت
گره خورده
و صورت
واقعی به خود
میگیرد،
زیرا چنانکه
گذشت نماز
بُراق و َمرکب
سالک به
سوی خداوند
است

داریم و هم از طریق نقل و کتاب و سنت شواهد فراوان در دست
داریم که مجال آن در این مختصر نباشد *.
پانوشتها:
.1براق و رفرف ،نامهای دو مرکب خاتم االنبیا(ص) در شب معراج است که با آنها به عرش رفتند.
 .2ر.ک :فصوص قیصری ،ص 50؛ علم الیقین ،ج  ،1ص  14و 32؛ اسرار الحکم ،ص .356
 .3اعراف176/
 .4بحاراالنوار ،ج  ،79ص 303
 .5بحاراالنوار ،ج  ،81ص 205
 .6همان ،ص 207
 .7همان ،ص  ،246ح 37
* برگرفته از کتاب معراج عارفان (شرح سرالصلوة امام خمینی(ره) ،مؤسسه چاپ و نشر عروج.1390،
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معرفی کتاب

آداب سخن
با خدا
نگاهی به کتاب
آداب الصلوه
حضرت امام
خمینی(ره)

چون قواي
انسان ّيه سالم از
تصرف شيطاني
شد و طريق
سالمت را به
دست آورد و به
كار بست ،در هر
مرتبه سالمت
كه حاصل شد
از ظلمتي نجات
يابد و قهرا ً نور
ساطع الهي در
آن تجلي كند
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تأليف كتاب آداب الصلوه در ســال  1361هجرى قمرى(1321
شمسى) ،و پس از نگارش كتاب ســرالصلوه بوده است .سه سال
پيش از تاليف اين كتــاب ،در يكي از تصانيــف گرانقدر حضرت
امام (ره) به نام ســرالصلوة همين معاني به طور موجز و به زبان
خواص اهل عرفان بــه نگارش درآمده بود ،لكــن آن حضرت به
اين منظور كه عــده بيشــتري از مطالب آن كتــاب فايده برند
به تاليف كتاب آداب الصلــوه به زباني ســادهتر پرداختند .امام
خمينى در ابتــداى كتاب نوشــتهاند« :پيش از اين رســالهاى
فراهــم آوردم ...و چون آن را با حال عامه تناســبى نيســت در
نظر گرفتم كه شــطرى از آداب قلبيۀ اين معــراج روحانى را در
سلك تحرير درآورم ،شايد برادران ايماني را از آن تذكري و قلب
قاسي خود را تاثري حاصل آيد».
آداب الصلوة ،شرحى است مبســوط بر آداب و اسرار معنوى نماز ،و
سرشار از نكات اخالقى و عرفانى (به زبان فارسى).
اين اثر از طرف مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينى در 836
صفحه ،شامل مقدمه ،متن كتاب ،فهرستها و تصوير كامل نسخه
خطى؛ و چاپ ديگر آن در  421صفحه بدون نســخه خطى به طبع
رسيده است.
بخشي از اين اثر را از صفحه  203كتاب از نظر ميگذرانيم:
يكي از آداب قرائت قرآن حضور قلب است ،كه آن را در آداب مطلقه
عبادات در همين رساله مذكور داشتيم و اعاده آن لزومي ندارد.
مهمه آن ،تفكر اســت و مقصود از تفكر ،آن اســت
و ديگر از آداب ّ
كه از آيات شريفه جســتجوي مقصد و مقصود كند .و چون مقصد
ــبل
قرآن ،چنانچه خود آن صحيفــه
نورانيه فرمايد ،هدايت به ُس ُ
ّ
سالمت اســت و اخراج از همه مراتب ظلمات اســت به عالم نور و
هدايت به طريق مستقيم است ،بايد انسان به تفكر در آيات شريفه
ملكيه است،
مراتب ســامت را از مرتبه دانيه آن ،كه راجع به قواي ّ
تا منتهيالنهايه آن ،كه حقيقت قلب ســليم است – به تفسيري كه
از اهل بيت وارد شده كه مالقات كند حق را در صورتي كه غير حق

ملكوتيه گم
ملكيه و
ّ
در آن نباشد – به دست آورد .و ســامت قواي ّ
شده قاري قرآن باشد ،كه در اين كتاب آسماني اين گم شده موجود
انسانيه سالم از
است و بايد با تفكر اســتخراج آن كند .و چون قواي
ّ
تصرف شيطاني شد و طريق سالمت را به دست آورد و به كار بست،
در هر مرتبه سالمت كه حاصل شــد از ظلمتي نجات يابد و قهرا ً نور
ســاطع الهي در آن تجلي كند ،تا آن كه اگر از جميع انواع ظلمات
كه اول آن ظلمات عالم طبيعت است به جميع شئون آن و آخر آن
ظلمت توجه به كثرت است به تمام شئون آن خالص شد ،نور مطلق
در قلبش تجلي كند و به طريق مســتقيم انسانيت ،كه در اين مقام
رب است ،انسان را هدايت كند:
طريق ّ
ا َِّن َربِّي َعلي صِ راطٍ ُم ْستَقيم
به درستي كه پروردگار من به راه راست است
و در قرآن شــريف دعوت به تفكر و تعريف و تحســين از آن بسيار
شده.
قال تعاليَ :واَن ْ َزلْنــا اِل َ ْي َ
اس ما ن ُــز َِّل اِلَي ِه ْم َو ل َ َعلَّ ُه ْم
ك ال ِّذ ْك َر لِت َُب ِّي َن ل ِل ّن ِ
يَ َت َف َّكرون در اين كريمه مدح بزرگي اســت از تفكــر ،زيرا كه غايت
انزال كتــاب بزرگ آســماني و صحيفه عظيمه نورانــي را احتمال
تفكر قرار داده؛ و اين از جهت اعتناء به آن است كه بس احتمال آن
موجب يك همچو كرامتي عظيم شده.
ض َواخْ تِالفِ
الســماواتِ َو ْال ْر ِ
و در آيه ديگر مي فرمايدَّ :
ان في خَ لْ ِق َّ
اللَّ ْي ِل َو ال َّنها ِر آليات ٍ  - ...همانا در آفرينش آسمان و زمين و درآمد و
شد شب و روز نشانههايي است... -
فرمودَ :ويْ ٌل ل َِم ْن َق َرأها َول َ ْم يَ َت َف َّكر ُون – واي بر كسي كه آن را بخواند
و در آن نينديشــد – عمده در اين باب آن است كه خواجه عبداهلل
انصاري قدس ســره مي كند ،قال  :اعلم ،ان التفكر تلمس البصيرة
الستدراك البغية يعني تفكر جستجو نمودن «بصيرت» است – كه
چشم قلب است – براي رسيدن به مقصود و نتيجه ،كه غايت كمال
آن است .و معلوم اســت مقصد و مقصود سعادت مطلقه است كه به
كمال علمي و عملي حاصل آيد .
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مسئولیت
اجتماعی

زکات
آزمونثروتمندان
خانهتکانیاقتصادی
فرخوانیبهخیرونیکی
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مقاله
مریم علی بابایی
معنای لغوی زکات در اصل ،رشد کردن است و بهطور کلی خالصه
چیزی یا برگزیده آن را زکات گویند .عالمه طباطبایی درباره زکات
مینویســد :معنای لغوی زکات تطهیر است ،همچنین در مصباح
الفقیه نیز آمده است :زکات در لغت به معنی طهارت و نمو است.
در اهمیت زکات همین بس که یکی از پایههای دین مبین اســام
شمرده شده و از آن بهعنوان درمان دردهای اقتصادی جامعه یاد
شده اســت؛ چنانکه اگر برای عضوی از بدن کسی ناراحتی پیش
بیاید او را از حرکت میاندازد ،در جامعه نیز اگر گروهی با مشکالت
مالی روبهرو شوند ،حرکت آن جامعه فلج میشود.

امــام رضا(ع)
در رابطــه
با زکات

آزمونثروتمندان

ضرورت پرداخت زکات و موارد مصرف آن

فرموده اســت :خداوند به من نعمتهایی داده است که دائماً نگران
آن هستم تا حقوقی را که نســبت به آنها بر من واجب کرده است،
پرداخت نکنم .ســؤال شد :شــما نیز با آن مقام بزرگی که دارید به
سبب تأخیر زکات از خدا میترســید؟ فرمودند :بله .امام صادق(ع)
نیــز در رابطه با اهمیت زکات فرموده اســت :خداونــد بر این امت
چیزی را ســختتر از زکات واجب نکرده اســت و هالکت بیشــتر
امتها به علت نپرداختن آن است.
فلســفه پرداخت زكات ،ريشــهكنى فقر از جامعه اسالمى است و
بهراستى اگر مسلمانان به اين دســتور حياتبخش بهخوبى عمل
كنند ،در جامعه اســامى فقيرى باقى نخواهد ماند .امام صادق(ع)
مىفرمايد« :ان َّما ُوضِ َع ِ
ت ال َّزكا ُة اخْ تِبارا ً ل ِْل ْغنِيا ِء َو َم ُعون َ ًة لِلْ ُفقَراءَِ ،ول َ ْو
اس ا َّد ْوا َزكا َة ا ْموال ِ ِه ْم مابَق َِى ُم ْسل ٌِم َفقيرا ً ُم ْحتاجاً :...همانا زكات
َّ
ان ال َّن َ
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براى آزمايش ثروتمندان و كمك به فقيران مقرر شــده است و اگر
مردم زكات مال خود را بپردازند مســلمان تهيدســت و نيازمندى
باقى نخواهد ماند».عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) روايت كرده
اســت كه فرمود :خداوند عزوجل زكات را مانند نماز فرض و مقرر
فرموده است ،و از اين رو اگر كســى زكات را حمل كند و آشكارا و
برمال عطا نمايد ،باكى بر او نيست ،و اين بدان جهت است كه خداى
ع ّز و ّ
مقدر و
جل مقدار تأمين نيازمنديهاى فقــرا را در اموال اغنيا ّ
معين
مقرر نموده اســت و اگر ميدانســت كه آن مقدار مفروض و ّ
ّ
ايشــان را كفايت نميكند ،هر آينه آن را براى ايشــان مىافزود و
متوجه فقرا شود ،از جهت
هرگونه تنگدستى و صعوبت معيشتى كه
ّ
خوددارى اغنيا از پرداخت حقوق ايشان اســت ،نه از جهت مقدار
زكات و نارســایى آن .و مبارك عقر قوفى از امام ابوالحسن موسی
بن جعفر(ع) روايت كرده است كه فرمود :همانا كه زكات به عنوان
روزى فقرا و افزايش اموال اغنيا برقرار شده است.
در قرآن کریم واژه زکات در  32آیه ذکر شده است و در بسیاری
از روایــات معصومان(ع) از ایــن واجب الهی
سخن به میان آمده است که همگی
حکایت از اهمیـــت
حیا تــی

زکات در برنامه اقتصــادی ،فرهنگی و تربیتی اســام دارد .آنچه
در این میان قابل دقت و توجه اســت ،اینکــه در  27آیه از  32آیه
یادشــده ،واژه «زکات» در کنار واژه «صالة» ذکر شــده است و در
روایات نیز این پیوستگی دیده میشود.
در قرآن کریم ،پرداختن زکات نشــانه نیکی ،جوانمردی و نمودی از
صداقت ایمان در عمل و عالمت خداترسی و پرهیزکاری معرفی شده
س
است .مضمون این نکات در آیه  177ســوره بقره نهفته است« :ل َ ْي َ
ِن الْب َِّر َم ْن آ َم َن ب ِالل َِّ
الْب َِّر أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم ق َِب َل ال ْ َمشْ ِر ِق َوال ْ َم ْغ ِربِ َولَك َّ
َ
َ
َ
ين َوآتَى ال ْ َمال َعلى ُح ِّب ِه ذ ِوي
َوال ْ َي ْو ِم ْالخِ ِر َوال ْ َم َلئ ِ َك ِة َوال ْ ِكتَــابِ َوال َّن ِب ِّي َ
َ
َ
َ
ِين َوفِي ال ِّرقابِ َوأقا َم
السب ِ
السائِل َ
الْق ُْربَى َوال ْ َيتَا َمى َوال ْ َم َساك َ
ِيل َو َّ
ِين َواب ْ َن َّ
ْ
ْ
َ
ين فِي ال َبأ َسا ِء
الصاب ِ ِر َ
الص َل َة َوآتَى ال َّز َكا َة َوال ْ ُمو ُف َ
ون ب ِ َع ْه ِده ِْم إِذا َعا َه ُدوا َو َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
س أُولَئ َ
ُ
ُون»
ين ال ْ َب ْأ ِ
ِين َص َدقوا َوأولئِك ُه ُم ال ُم َّتق َ
ِك الذ َ
َوالضَّ َّرا ِء َوحِ َ
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در دوره اقامت رسول اکرم(ص) در مکه و در ابتدای هجرت که درآمد مسلمانان از فعالیتهای
اقتصادی ناچیز بود ،زکات مستحب بود؛ اما بهتدریج که درآمد سرانه آنان به برکت اجرای
سیاستهای اقتصادی پیامبر اکرم(ص) رو به افزایش گذاشت و ظرفیت مالیاتی معتنابهی برای
أخذ زکات فراهم گردید ،در سال هشتم هجرت أخذ زکات تشریع شد

موارد مصرف زکات در قرآن
در قرآن کریم موارد مصرف زکات به هشــت مورد اختصاص یافته
ِين
الص َد َق ُ
ات لِلْ ُفق ََرا ِء َوال ْ َم َساك ِ
و چنین تصریح شــده اســت« :إِن ََّما َّ
ِيل
ِين َوفِي َسب ِ
ِين َعلَ ْي َها َوال ْ ُم َؤل َّ َف ِة ُق ُلوب ُ ُه ْم َوفِي ال ِّر َقابِ َوالْغَا ِرم َ
َوال ْ َعا ِمل َ
يل َف ِريضَ ًة م َِن َّ
َّ
الل ِ َو َّ ُ
الس ِ
ِيم؛ همانا [مصرف]
ــب ِ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
الل ِ َواب ْ ِن َّ
صدقات [زکاتهــا] منحصرا ً بــرای فقیران اســت و درماندگان،
متصدیان و کارپــردازان اداره صدقات و بــرای تألیف قلوب [یعنی
برای متمایل کردن بیگانــگان به دین اســام] و آزادی بندگان و
قرضداران و در راه خدا [یعنــی در راه تبلیغ و رواج دین خدا] و در
راهماندگان .این مصارف هشــتگانه ،فرض و حکم خداست درباره
صدقه و خدا دانای حکیم است [به مصالح شما]».
امام خمینــی(ره) نیز در رســاله عملیــه در مســئله  1748باب
خمس و  1853بــاب زکات ،خمــس و زکات را واجــب میدانند
که در ایــن خصوص اختالفــی بین علما هــم وجود نــدارد .امام
صادق(ع) میفرمایند« :من منع قیراطــا من الزکات فلیس بمؤمن
و لما مســلم»؛ یعنی کســی که به مقدار یک قیراط (چهار جو) از
زکات خــود را نپــردازد ،نه مؤمن اســت نه مســلمان .در وصیت
پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) آمده اســت کــه  10گروه از امت
من به خداوند بزرگ کافر شــدهاند «و منهم مانع الــزکاة» یکی از
آنها کســانی هســتند که زکات نپردازند .در جایی دیگر حضرت
پیامبر(ص) میفرمایند« :و داوو مرضاکم بالصدقه و حصنوا اموالکم
بالزکاة؛ بیماریهــای خویش را با صدقه درمــان و اموال خود را با
پرداخت زکات مصون داریــد ».در همین زمینه قرآن کریم خطاب
به ریاست حکومت اســامی میفرمایند« :خُ ْذ م ِْن أَ ْم َوال ِ ِه ْم َص َد َق ًة
َك َســ َك ٌن ل َ ُه ْم َو َّ ُ
ــم َوتُ َز ِّكي ِه ْم ب ِ َها َو َص ِّ
ــل َعلَ ْي ِه ْم إ ِ َّن َص َلت َ
الل
ت َُط ِّه ُر ُه ْ
ِيم؛ مالیات را از اموال آنها بگیر و با این عمل هم اموال را
َسم ٌ
ِيع َعل ٌ
از خطر حقوق مردم پاک گردان و موجبات رشــد را فراهم آور و هم
جانها و روانها را .بر پرداختکنندگان مالیات درود بفرســت زیرا
درود و دعای تو آرامش خاطر آنها را فراهم میسازد».
مالحظه میشود که از یک طرف از بعد فردی برای هر فرد مسلمان
پرداخت زکات واجب اســت و از طرف دیگر نیز عدم پرداخت آن،
معادل خارج شدن از مسلمانی و دخول در کفر تعبیر شده و در بعد
اجتماعی خداوند به دولت اسالمی امر به دریافت مالیات میکنند و
دارایی و درآمدی که مالیاتش پرداخت نشده باشد ،دارایی و درآمد
قابل تصرف نیست .آنچه مسلم اســت مالیات برای تأمین اهدافی
که دولت در نظر دارد پرداخت میشود و در صورتی که دولت الزم
بداند حق دارد که اجازه دهد مالیات مستقیم توسط مؤدی مالیاتی
در مصارف مشخص هزینه شود.
در خصوص زکات که یک مالیات بر دارایی محسوب میشود ،برای
تمامی داراییها از وجوه نقد گرفته تا محصوالت کشــاورزی و سایر
موارد که مصداق دریافت زکات در صدر اسالم بر آنها مترتب بوده
است ،حد نصاب داشته است؛ یعنی از حد نصاب هر مورد اگر فردی
کمتر داشته باشد زکاتی بر آن تعلق نمیگیرد.

زکات از ســکههای مســکوک دینار و درهم و برخی از محصوالت
زراعی و دامی اتخاذ میشد .زکات بر کلیه منابع مهم در صدر اسالم
تعلق میگرفت ،چون فعالیتهای مهم اقتصادی در آن دوره عبارت
بود از بازرگانی ،پیشهوری ،زراعت ،باغداری و دامداری .درآمدهای
حاصل از دو فعالیت نخســت غالباً نقدی و قابل تقویم به سکههای
دینار و درهم بود .سکههای مزبور نقش واحد پول را در اقتصاد صدر
اسالم داشت .بنابراین وضع زکات بر ســکههای مسکوک در حکم
أخذ زکات از درآمدها حاصل از فعالیتهای بازرگانی و پیشــهوری
بود .درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری بیشتر
به صورت جنســی بود ،نه نقدی ،به همین جهت از خود محصوالت
کشاورزی و دام زکات گرفته میشد.
در دوره اقامت رســول اکرم(ص) در مکه و در ابتــدای هجرت که
درآمد مسلمانان از فعالیتهای اقتصادی ناچیز بود ،زکات مستحب
بود؛ اما بهتدریج که درآمد سرانه آنان به برکت اجرای سیاستهای
اقتصادی پیامبر اکرم(ص) رو به افزایش گذاشت و ظرفیت مالیاتی
معتنابهی برای أخذ زکات فراهم گردید ،در سال هشتم هجرت أخذ
زکات تشریع شد.
زکات بر  20دینار و  200درهم واجب شد .همچنین از محصوالت
کشاورزی بر گندم ،جو ،کشمش و خرما و از حیوانات به گوسفند و
گاو و شــتر زکات تعلق میگرفت ،اما نه به یک نسبت و مقدار ،که
توصیف هرکدام از اینها بحث مســتقل و مفصلی را میطلبد .اگر
دامها مانند عوامل تولد در یک فعالیت تولیــدی یا خدماتی به کار
گرفته میشــدند ،مث ً
ال از گاو نر برای شخمزدن و از شتر برای حمل
و نقل کاالهای تجاری استفاده میشد ،از تعلق زکات معاف بودند،
لذا زکات نه کارایــی جابهجایی عوامل تولید دامی را کاســته و نه
هزینه فعالیتهــای آن را میافزود .اگر دامهــا در مزارع خصوصی
پرورش یافته و از مراتع عمومی تعلیف نمیشدند ،باز بدانها زکات
تعلق نمیگرفت .بنابراین زکات مانع توسعه فعالیتهای دامپروری
نمیشد .اگر تعداد گوسفند و گاو و شــتر ،به ترتیب از چهل رأس،
سی رأس و پنج نفر شــتر کمتر بود ،بدانها زکات تعلق نمیگرفت.
از این رو دامداران خرد از پرداخت زکات معاف بودند.
عالوه بر انواع زکاتهای یادشــده ،پیامبر اکرم(ص) سرانه تشریع
فرمود که در اصطالح ،زکات فطره یا زکات جان خوانده میشــود.
هر فرد مکلفی موظف اســت که هر ســال روز عید فطر معادل سه
کیلوگرم گندم یا محصولی که خوراک اصلی او را تشــکیل میدهد
به نیازمندان بپردازد .افراد فقیر از پرداخت این زکات معافند ،لیکن
ولی آنان اســت .زکات فطره کاربرد فریضه
فطره کودکان بر عهده ّ
زکات را برای تأمین مواد غذایی و بیمه ارزاق ،مشــخصتر میکند.
ممکن است به همین علت درصد زکات اقالم زراعی بیشتر از درصد
سایر اقالم مشمول زکات باشد .
منابع:
 .1محمد کهندل ،نظام اقتصادی صدر اسالم ،انتشارات مشاوران1383 ،
 .2دانشنامه اسالمی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)
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زکات بر کلیه
منابع مهم در
صدر اسالم تعلق
میگرفت ،چون
فعالیتهای مهم
اقتصادی در آن
دوره عبارت
بود از بازرگانی،
پیشهوری،
زراعت ،باغداری
و دامداری
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گفتگو
کــه زکات میدهنــد ،روح و روان خود را
تزکیه و به سمت خدا حرکت میکنند و
اموال خود را پاالیش کرده و از داشتههای
اقتصادی خود مقداری را به عنوان زکات
پرداخت میکنند تا زمینه افزایش بعدی
اموالشانرافراهمکنند.خداونددرآیه103
ســوره توبه میفرماید« :خُ ْذ م ِْن أَ ْموال ِ ِه ْم
َص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َو تُ َز ِّکي ِه ْم ب ِها َو َص ِّل َعلَ ْي ِه ْم
َک َس َک ٌن ل َ ُه ْم َو َّ ُ
إ ِ َّن َصالت َ
ليم»؛
الل َس ٌ
ميع َع ٌ
یعنی ای پیامبر از اموال آنها صدقه بگیر
و به این صورت آنها را پاکیــزه گردان و
اموالشان را نمو بده و بر آنها دعای خیر نما،
همانادعایتوباعثآرامشآنهاستوخدا
شنواوداناست».
این کارشناس مسائل فقهی افزود :معنی
اصطالحی زکات به معنای اخراج مقداری
معین از داشتههای اقتصادی افراد در قالب
فروعات عبادی در مســیر قرب خداوند با
شرایط خاص و مقدر به تقدیر شرع مقدس
است .البته زکات گاهی به موردی معین
و خاص هم تعلق میگیــرد و عالوه بر آن
شاملبدنوفطرههممیشود.

زکات؛خانهتکانیاقتصادی
راهکار خروج از اضطرار اقتصادی جامعه در گفتگو با
جلیل الماسی ،استاد دانشگاه تهران
فاطمه فرامرزی

زکات یکی از واجبات دین اســام
برای مسلمانان عنوان شده است؛
به طوری که در چند آیه قرآن ،نماز
و زکات در کنــار یکدیگر آمدهاند
و ایــن اهمیت آن را میرســاند.
آشــنایی مردم با فواید و تأثیرات
زکات موجب احیای گستردهتر این
فریضه دینی میشــود ،مسئلهای
که امروز کمتر به آن پرداخته شده
و تبلیغات الزم از ســوی ادارهها و
68

ارگانهای ذیربط صورت نگرفته
اســت .پرداخت زکات میتواند به
شریانی برای رفع معضل اقتصادی و
معیشت بخشی از نیازمندان جامعه
اسالمی تبدیل شود .با توجه به این
موضوع مهم ،با جلیل الماسی ،استاد
دانشگاه تهران و کارشناس مسائل
فقهی گفتگویی داشتیم که در ادامه
میخوانید.
الماســی در تعریف کلــی زکات گفت:
لغتشناسان زبان عربی زکات را در معانی
مختلفی مانند پاکی ،پاالیش ،رشد و نمو،
زیادت ،تزکیه و  ...معنی کردهاند .کسانی

برکت اموال

پرداخت زکات نوعی خانهتکانی اقتصادی
در راستای زدودن حشــو و زاویه از اموال
افراد اســت تا از این طریق جویبار درآمد
افراد الیروبی شود و رسوباتی که از گذشته
در آن انباشــته شــده ،از بین برود و آب
بیشتری در جویبار اقتصادی افراد جریان
پیداکند؛همانندباغبانیکهدرختهایش
را هرس میکند تا درخت رشد بیشتری
کندومحصولشبیشترشود.
الماســی اضافه کرد :شــخصی که زکات
میدهد ،درآمد اقتصادی خود را پاک کرده
و خداوند از این طریق به امــوال او برکت
ارزانی میکند و اینطور نیســت که افراد
با پرداخت زکات ،دچار فقر و کمبود مال
شوند.
وی با بیــان اینکه گاهــی صدقه همان
زکات محسوب میشود ،گفت :در بعضی
از آیات قرآن زکات به معنی صدقه هم به
کار برده شده است و در قالب کلی ،زکات
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فرهنگسازی در زمینه زکات محدود بوده در حالی که میتوان زکات
را وارد چرخه تولید کرد ،برای مثال با تأسیس کارخانه یا کارگاه
تولیدی برای نیازمندان اشتغالزایی شود
را در معنای صدقه به کار میبرند .زکات به
هشت مورد مصرف و اینکه به چه کسانی
تعلقمیگیرد،عنوانشدهاست.
الماســی درباره اهمیــت زکات از نگاه
قرآن گفت :زکات در حــدود  33مرتبه
و در اشــکال مختلف صرفی در قرآن به
کار رفته؛ یعنی گاهــی به صورت فردی
و گاهی به صورت جمع بیان شده است.
این تکرار کلمه زکات در قرآن ،اهمیت
باالی زکات در فقرزدایی جامعه را بیان
میکند.
وی اضافه کرد :نماز رکن رکین جهانبینی
اسالمی و نور چشم پیامبر ،پرچم اسالم و
ستون دین اسالم است و در 26مرتبه از33
مرتبهای که زکات در قرآن آمده ،در کنار
نماز عنوان شده است .همسایگی زکات با
نماز نشــاندهنده این است که با اهمیت
نماز ،اهمیت زکات هم مشخص میشود و
باالتر از دیگر فروعات اسالمی قرار میگیرد
و پیوند عمیق معاش و معاد مردم را گوشزد
میکند.
نماز بیزکات فاقد ارزش است

ایناستاددانشگاهادامهداد:همجوارینماز
با زکات در قرآن نشاندهنده این است که
نماز اگر برای آخرت خوانده میشــود ،اما
دنیای انســان هم باید تأمین باشد؛ یعنی
نماز بــیزکات فاقد ارزش اســت .یکی از
موارد تأمین زندگی اقشــار جامعه زکات
اســت؛ بعضی افراد به دالیلی نمیتوانند
زندگی اقتصادی خــود را تأمین کنند و
زکات یکی از راههایی است که میتواند به
معیشتاینافرادکمککند.
الماسی افزود :در زیارت عاشورا خطاب به
امام حسین(ع) میگوییم « :اشهد انک قد
اقمت صلوه و آتیت زکوه و امرت بالمعروف
ونهیتعنالمنکر...؛یعنیشهادتمیدهم
که امام حسین(ع) نماز را به پا میداشت و
زکات را پرداخت میکرد و امر به معروف و
نهی از منکر مینمود ».این نشان میدهد
که امام حســین(ع) به دنبال این بود که
جامعه را از فقر نجات دهد و یکی از راههای
آن زکات است.

وی اضافه کرد :خداوند پنج میثاق از انسان
گرفته است :اول اینکه خدا را بپرستد ،دوم
با والدین ،اقوام ،ایتام و مساکین با احسان
برخورد کند ،ســوم با مــردم به نیکویی
ســخن بگوید ،چهارم نماز را به پا دارد و
پنجم زکات بپردازد .پرداخت زکات یکی
از تضمینهایی است که خدا از انسان در
راستای دینداری گرفته است و این مسئله
نشاندهندهاهمیتدیگریاززکاتاست.
وی با اشــاره به اهمیت زکات در اقتصاد
اســامی افزود :ادیان ابراهیمی ،بهویژه
اسالم ،آمدند تا هم دنیا و هم آخرت مردم
را بسازند و همه سعی و تالششان بر این
بود تا عدالت اقتصــادی در جامعه پیاده
شــود ،البته زکات به تنهایی نمیتواند
توزیع عادالنه ثروت کند ،مگر اینکه سایر
ابعاد اقتصاد در اسالم پیاده شود .در این
صورت است که عدالت اقتصادی میتواند
مطرح شــود .با پرداخــت زکات به فقرا،
مقداری از اموال ثروتمنــدان گرفته و به
فقرا داده میشود.
الماســی در ادامه گفت :زکات دارای سه
پیامد اقتصادی ،اجتماعی و اخالقی است:
پیامد اخالقــی مربوط بــه زکاتدهنده
اســت که با پرداخت زکات و قصد قربت،
ســنگدلی و قســاوت را از خود دور کرده
و ایثار و گذشــت را در خود زنده میکند و
به عرفان خدایی نزدیک میشــود .پیامد
اقتصــادی پرداخــت زکات ،فقرزدایی و
پرکردن شکاف طبقاتی جامعه را به دنبال
دارد .خداوند در اموال ثروتمندان حقی را
برای نیازمندان قرار داده است تا اگر خون
اقتصادیبهقسمتیازجامعهنرسیدودچار
انواع و اقسام امراض روحی و جسمی شد ،با
پرداخت زکات بخشی از این مشکالت حل
شود.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد :پیامد
اجتماعی زکات بیشتر به رفع نابسامانیها
و بزهکاریهای اجتماعی منجر میشود،
زیرابسیاریازآنهاازفقرنشئتمیگیرند.
پیامبر میفرماید« :کســی کــه معاش و
زندگیاش تأمین نیســت ،به فکر دین و
نماز هم نخواهد بود ».اگر زکات به صورت
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سیستماتیکازافرادگرفتهشودوبینفقرا
تقسیم گردد ،بســیاری میتوانند ازدواج
کرده و یا زندگی خــود را تأمین کنند و به
دنبال جرائم بزهــکاری نروند .با پرداخت
زکاتاخالقجامعههماصالحمیشود.
زکات در جامعه مغفول مانده است

الماسی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت
زکات ،این واجــب الهی در جامعه مغفول
مانده اســت ،گفت :یکی از دالیل مغفول
ماندن آن ،تورم و مشکالت اقتصادی است
که توان پرداخــت زکات را از مردم گرفته
است .برای مثال از کشــاورزی که دارای
مشکلمالیاستوبرایپرداختوامبهوی
سختگیریهای زیادی صورت میگیرد،
چه انتظاری برای پرداخت زکات میرود
و یا افراد شهرنشینی که با تورم باال روبهرو
هستند .عدهای هم هســتند که از توان
مالی برخوردارند ،اما پول خود را پسانداز
میکنند .اینها افرادی هستند که ایمان
ارزشــی ندارند ،بلکه ایمان شناسنامهای
دارند.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی صحیح
برای پرداخــت زکات در جامعه نشــده
است ،گفت :سازمان اوقاف و امور خیریه
که متولی دریافت زکات است ،میتواند
بیشــتر به تبلیغات و فرهنگسازی در
پرداخت زکات بپردازد .فرهنگســازی
در این زمینه محدود بــوده در حالی که
میتــوان زکات را وارد چرخه تولید کرد،
برای مثال با تأســیس کارخانه یا کارگاه
تولیدی بــرای نیازمندان اشــتغالزایی
شود.
الماســی اضافه کــرد :ممکن اســت در
منطقهای مواردی که به آنها زکات تعلق
میگیرد ،مانند گندم ،جو ،کشمش و خرما
تولیدنشودوبهجایآنهامحصولدیگری
به تولید برسد .حاکم اســامی میتواند
زکات را بر محصول دیگری واجب کند تا
مقلدان او زکات آن محصــول را پرداخت
کنند .میتوان از زکات به عنوان ُمسکنی
برای خارج کردن فقرا از اضطرار اقتصادی
استفادهکرد.

معنی اصطالحی
زکات به
معنای اخراج
مقداری معین
از داشتههای
اقتصادی افراد
در قالب فروعات
عبادی در مسیر
قرب خداوند با
شرایط خاص و
مقدر به تقدیر
شرع مقدس
است
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دیدگاه
دکتر احمدعلی افتخاری
استاد دانشگاه اصولالدین قم

هر کس نسبت به جامعهای که در آن زندگی میکند مسئول
است و نمیتواند نسبت به مســائل آن بیتفاوت باشد .این
مسئولیت اجتماعی ،ابعاد و مصادیق مختلفی دارد ،چنانکه
برای برخورداری از جامعهای آرام بــه برقراری آرامش در
جامعه و رعایت هنجارها در اجتماع نیاز است .این سالمت
اجتماعی حاصل رفتارهای تک تک افراد آن جامعه است و
لذا در صورتی که برخی از افراد هنجارشکن باشند سالمت
و آرامش جامعه برای دیگران حاصل نخواهد شــد .راهکار
اســام برای نقشآفرینی افراد در راستای مسئولیتی که
نســبت به جامعه خود دارند ،امر به معروف و نهی از منکر
است.

فراخوانی به خیر و نیكی
ت انسان نسبت به
مسئولی 
شرایطجامعه
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برای امر مهم «فراخوانــی به خیر و نیكی» و «بازداشــت از
بدیها» و زشــتیهای فرد یا افــراد جامعه ،ســه مرحله را
گفتهاند؛
مرحله اول -نارضایتی قلبی :در بروز ب ِزه از ســوی هر كسی و
هر كجا كه باشد ،باید حساسیت نشــان داد و از صمیم قلب،
عمق دل و ژرفای جــان ا ِعالم تن ًفر و انزجــار و بیزاری كرد و
هیچكس در این مرحله ،معاف نیســت( .فراگیرترین مرحله
نظارت همگانی است).
سهلانگاری ،مدارا ،سكوت و ســازش ،از سوی دینداران ،روا
نیســت ،عدم اجرای این مهم یعنی ،رضــای دل به نافرمانی
و گناه ســپردن ،یعنی ،گذر از مســئولیت خطیر پیشگیری،
یعنی سبكشماری دین!
مرحلــه دوم -بیان :در مرحلــه بعد ،برخورد زبانی ،هشــدار
شــفاهی و تأكید و تكرار و تذكرات ســودمند ،با بیانی رسا،
شیوا ،دلنشین و استوار و روشــن ،به دور از تحقیر ،تمسخر،
شــوخی و پردهدری و ...بــا بهرهگیری از آرایههای ســخن،
در قالب داســتان ،تمثیــل ،نكات نغــز و آموزنــده ،طنز و
برجستگیهای اخالقی ،فرهنگی ،دینی و اجتماعی و ...كه در
بحثهای پیشین یادی شد.
مرحله ســوم -پیشــگیری عملی :ســرانجام ،اگر دو مرحله
پیشین بیاثر ماند ،گریز و گزیری نیســت از مقابله با قدرت
و برخورد با تمام توان (ع ِّده و ُع ّده) ،تا از شــیوع ب ِ ِزه و شــمار
بزهكاران جلوگیری شود.
البته توجه بــه اصل تأثیــر ،متخلف با چه چیــزی و در چه
مرحلهای تأثیر پذیرفته و رو به اصالح مینهد؟! اشاره ،فریاد،
اعتراض ،رویگردانی ،اخطار ،تأدیب ،تعزیر یا حبس و تبعید
و...؟!
و این تشــخیص به عهده آگاهان فرهیخته ،زمانشــناس،
دینشناس ،آشــنا به مســایل اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی

گروهی از منتظران را ،این باور است ،زمینه و نشانه ظهور ،شیوع در اوج فساد
و تباهی است! فراگیر شدن ستم و بیداد در جهان است! این وعده حق و بیان
رسول ّ
معظم اسالم است! پس چرا با كنترل و برخورد و اصالح ،ظهور مصلح
جهانی و منجی بشریت را به تعویق اندازیم؟!
و آداب و رســوم و ...در سایهســار ویژگیهایــی چــون
خویشتنداری ،شایستگی ،بردباری ،گذشت ،بیان شیوا ،رسا،
اســتوار و روان ،با خویی خوش و رویی خوش و ...اســت .نه
هركس كه فغانی دارد و چماقی! بنماید قیامی!؟!...
آسیبشناسی ترك امر به معروف و نهی از منكر

ترك و تعطیلی ایــن فریضه ،یكی از نشــانههای آخرالزمان
اســت كه گروهی به دهها عذر و بهانــه و توجیهات وجیه اما
بیاســاس ،از عمل به این فریضه دســت میكشند و به خود
مرخصی میدهند! میگویند :ما را چــه كار؟ گناه دیگران به
ما چه؟ ما را هرگز در قبر او ننهنــد و او را نیز در گور ما جای
ندهند؟! عیسی به دین خود موسی به دین خود! ل َ ُك ْم دِین ُُك ْم
ِین یالَنَا أَ ْع َمالُنَا َول َ ُك ْم أَ ْع َمال ُ ُك ْم هر كس در گروی كار
َول ِی د ِ
س ب ِ َما َك َس َب ْت َرهِین ٌَة خدا آزاد
و كرده خویش اســت! ُك ُّل ن َ ْف ٍ
كا ُ
آفریده ( َو َقد َج َعلَ َ
هلل ُح ّراً) نباید مانع آزادی عمل كســی
الدینِ یا میپندارند ،بر فرض ،ما هم بگوییم،
شد .الا ِكرا َه فی ّ
با یك بار و یك نفر و یك پند و یک برخورد ،چه خواهد شد؟
كار از جای دیگر خراب است! آب از سرچشمه گلآلود است!
هر كس باید خــود بخواهد و اقدام كند! بــا گفتن كه ،كاری
درست نمیشود؟ و !....ما را َس َنه ن َه!
ـ و گروهی از روی شرم و آزرم ،یا ترس و تقیه و برای حفظ نام
و نان خویش و مقام و موقعیت شغلی ،اجتماعی ،خانوادگی و
اقتصادی و ...اقدامی نمیكنند! گویند :مملكت صاحب داره؟!
ما را محلّی از اعراب نیست!
ـ برخی بر این باورند ،كه از ما بهتران ،داناتران ،و آزمودهتران
هســتند ،نوبت به ما نمیرســد! تازه! واجب كفایی اســت!
عرصه را برای اهلش باز نگه داریم ،پسندیدهتر و بهتر است؟
بچهبازی كه نیست؟! هر كسی را بهر كاری ساختهاند!
ّ
ـ و گروهی از دینداران عافیتجو ســر به جیب مراقبت فرو
برده و به الك خود خزیده و اظهار میدارند؛ خدا اگر بخواهد،
خودش اصالح میكند! از توان ما خارج است! به حرف ما كه
درست نمیشود؟ ما خیلی زرنگ و زیرك باشیم ،دین و ایمان
(و كاله) خودمان را نگه داریم! ما خود مانــده و در راهیم ،تا
چه رسد راهنما شــویم؟! امروز گفتیم فردا چه خواهد شد؟
یك نفر و یك مورد را گفتیم ،بقیه چی؟! نابســامانیها زیاد
است و مشكالت اخالقی ،فراوان و كار از این حرفها گذشته
است؟! دنبال دردســر نمیگردیم؟ ساكت مینشینیم و خود
را میســازیم! دعا میكنیم خدا هدایتشــان كند! از دست
بنده چه آیــد؟! گاه و بیگاه و هــر از گاه ،دعای فرج حضرت
را میخوانیم تا خدا هر چــه زودتر صاحبش را برســاند! بد
روزگاری شده؟!
ـ و گروهی از منتظران را ،این باور است ،زمینه و نشانه ظهور،
شیوع در اوج فساد و تباهی است! فراگیر شدن ستم و بیداد

در جهان اســت! این وعده حق و بیان رســول ّ
معظم اسالم
اســت! پس چرا با كنترل و برخورد و اصــاح ،ظهور مصلح
جهانی و منجی بشریت را به تعویق اندازیم؟! و میسرایند:
در دل دوست به هر حیله رهی باید كرد
طاعت ار دست نیايد گنهی باید كرد!
مقدس ،ظهور اســت .اگر گناه هم مایه وصل و نیل به
هدف ّ
مقصود باشد .باكی نیســت! برای این گروه ،شــیوع فساد و
گناه ،هم فال است و هم تماشــا! میپندارند ،به ما كه ضرری
نمیرســد ،فلســفه غیبت منجی و مصلح كل و موعود (در
بیشتر باورها و دینهای ابراهیمی و حتی ساختگی و دروغین
دنیا) در این است كه روزی به فرمان خدا و یاری او ،با قدرت
و نیروی الهی میآید و همهچیز را به اصــاح وا میدارد و به
عدل و داد میرساند!
چه بســا اســتناد میكنند به كالم خدا كه میفرماید« :وال
یَ ُض ُّر ُکم َمن َّ
ضل إذا اهت ًًدیتُم»  .مواظب خود باشید .اگر شما
هدایت یافتید ،گمراهی دیگران ،زیانی به شما نمیرساند.
آثار شوم منكرات

دیدن و چشم فرو بســتن ،دیدن و نگفتن ،نگریستن و «نه»
گریستن و لب فروبســتن ،بیتفاوتی ،ســهلانگاری ،ترك
مسئولیت و از دست دادن حساسیت ،خوگرفتن به پلیدیها
و سكوت و ســازش با هر منكری ،موجب میشود بسیاری از
گناهان امری شــایع ،رایج و عا ّمهپسند جلوه كنند .و سكوت
فراگیر ،رضایــت برانجام گناه را برانگیزد ،با خوی انســان در
آمیزد ،و خیلی آســان بروز كند و از هر ب ِ ِزهكاری صادر گردد.
چه بسا مددی رسانده شــود! اصراری ورزیده شود! و عادت
گرددّ ،
لذتی احســاس شــود! روح طغیان و سركشی حاكم
گردد! ســرمایهگذاری صورت پذیرد! تبلیغ شود تا سودآور
گردد! آنگاه جبههگیری در برابر كســانی شــود كه اهل ب ِ ِزه
نیســتند! و!...؟ و این خوی حیوانی مایه غفلت ،ســنگدلی،
خدا فراموشی ،خودباختگی و سقوط ارزشها و ...میشود.
ـ پس در نگاه نخســت ،برخورد اول ،گام آغازین ،و شروع هر
كاری از سوی هر كســی و در هر جایی و هر نوع ب ِ ِزهی ،باید
پیرو فرمان خدا بود و مســئول ،آگاهانه و برای خدا قیام كرد
و از سیاستهای گام به گام (خُ ُطوات) شــیطان سر باز زد تا
گرفتار چنین فرجامی نشد.
موانع اثرگذاری امر و نهی

بیتأثیر ماندن كاركردهای امر و نهی در روح ،جان ،اندیشه و
عمل افراد ،به دو دسته تقسيم میشود:
 .1عواملی درونی
شــامل انحرافات فكری ،عقیدتی ،فرهنگی و … اســت .در
كنار نادانی ،غفلت ،خودبرتربینی ،خودپســندی ،سركشی،
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برخی بر این
باورند ،كه از ما
بهتران ،داناتران،
و آزمودهتران
هستند ،نوبت
به ما نمیرسد!
تازه! واجب كفایی
است! عرصه
را برای اهلش
باز نگه داریم،
پسندیدهتر
و بهتر است؟
بچهبازی كه
ّ
نیست؟! هر
كسی را بهر كاری
ساختهاند!
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یكی از عوامل
مؤثّر در بیتأثیر
ماندن امر و نهی
و حتی آموزش،
اخالق و تربیت
صحیح دینی و
فرهنگ و آداب
و رسوم م ّلی
و ،...برخوردهای
متعارض و
وجود نقاب و
تزویر از سوی
دستاندركاران،
م ّربیان و ...در
عرصه اجتماع و
خانوادههاست
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تعصبهای قومی،
ّ
قبیلــهای ،نژادی،
شغلی و درآمدهای
نامشروع ،لقمههای
حــرام و راههــای
معیشــتی است از
این رو خدای متعال
فرمــان میدهد كه
انسان به خوراك و
طعام خــود بنگرد.
« َفلْ ُ
ــان
نس ُ
ینظر ْال َ
إلَــى َط َعامــه» و
روز عاشــورا هــم،
امــام حســین(ع)
به لشــكریان یزید
چنیــن فرمودنــد
كه« :دلیل بیتأثیر
ماندن نهی از منكر
مــن در شــما ،این
اســت كه شــكمهایتان را از حرام پر كردهاید»؛ « َق ْد ُم َ
أل ْت
الحرام»
ب ُ ْط َون ُكم َ
من َ
تأســف اســت ،امروزه با اوجگیری صنعت و
و جای بســی ّ
شهریگری ،روح رفاهجویی ،آســایشطلبی ،مصرفگرایی،
تجملگرایی و هزینههای گزاف گذران زندگی و عدم برابری
ّ
تورم
درآمدها با ســطح هزینههــای خانوادهها از ســویی ،و ّ
اقتصادی و افزایش لحظهای نرخها و عدم كنترل آن از سوی
دستگاههای ذیربط از ســوی دیگر ،موجب شده بسیاری از
مردم به راههای درآمدی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی
تمدن ،مصرفزدگی و اسراف عقب
رو بیاورند تا از قافله عصر ّ
نمانند .آمار مفاسد اقتصادی ،رانتخواریها ،رشوه دادنها و
گرفتنها ،اختالسها و  .زد و بندهای مالی ،اداری و سیاســی
و  ...همه و همه ،نشــان از گرایش تودهها بــه ثروتاندوزی و
تجم ّ
الت و تفاخر زندگی اســت و رهآوردش ،گریز نسل نو و
انقالبی از ارزشها ،طغیان و خودباختگی ،بلكه غربزدگی در
توجهی و بیتفاوتی نسبت به مسائل اخالقی،
همه شئون! ،بی ّ
پرورشی و عقیدتی و ...است.
 .2عوامل بیرونی
یكی از عوامــل مؤثّر در بیتأثیــر ماندن امــر و نهی و حتی
آموزش ،اخــاق و تربیت صحیح دینــی و فرهنگ و آداب و
رســوم ملّی و … ،برخوردهای متعارض و وجود نقاب و تزویر
مربیان و … در عرصه اجتماع و
از ســوی دســتاندركارانّ ،
خانوادههاست .چهبسا ،مشكالت مالی و گرفتاری نیز از شمار
دینداران میكاهد؛ چه زیبا امام حســین(ع) اشــاره دارد به

ایــن واق ّعیــت كه:
بالبالء
«اذا ُم ُ
حصوا َ
َق َّ
ُــون» و
ــل َّ
الدیان َ
خدای سبحان نیز،
زمینــه دعــوت به
بندگــی و عبادت
را ،ســیر كــردن و
نجات از گرســنگی
و نــا امنــی قــرار
داده و میفرمایــد:
ــدوا َر َّب
« َفلْی ْع ُب ُ
َه َ
ــذا ال ْ َبیــت الَّذی
أَ ْط َع َم ُهــم ّمن ُجو ٍع
َوآ َم َن ُهم ّم ْن خَ ْوفٍ »
ـ عامــل م ّهــم
دیگــری كــه مایه
گریــز از معنویت،
اخــاق دینــی و
َمنــش انســانی و
اسالمی شده ،این است كه :تناقض گفتار و كردار را در سطوح
گســترده و زمینههای مختلف شــاهدند؛ میگویند آنچه را
كه باور ندارند ،در جامه اصالح به تباهی میكوشــند ،هر چه
هست فریب اســت و نیرنگ و این تضا ّدهای مشهود ،زندگی
جوان را رنگ دیگری زده است .از ســوی دیگر ،در جهان دو
قطبی ،نهنگان سرمایه و سلطه و نیرنگ از سویی میكوشند
«ص ّد َعن َســبیل اهلل» كنند و با دعوتهــای زیركانه و در
تا َ
نامقدس خویــش را تا اعماق
خور پســند همه ،هدفهــای
ّ
دورترین و محرومترین دهكدهها و خانهها ،با بهترین شــكل
و شیوه رسانهای برسانند و خود را مصلحان وارسته و یاورانی
درســتكردار و مورد وثوق همة تودهها بشناسانند و آرزوی
دیرین مددجویان ُمد و طالبان زندگــی پرماجرای ما ّدی و...
قرار گیرند ،و خوشــا كه در جانهای به تپش افتاده جوانان
و نسل پویای كشــورهای در حال توســعه! (عقبمانده) چه
مقبول افتاده است؟!
ـ ما نیز در این شــهر آشــوبزدة جهانی ،بر پایه رســالت
دینی و ملّی خــود ،باید بــا راه و رســم خویشدعوتی را
آغازگر باشــیم ،بر ژرفای دعوت و امر و نهیمان بیاندیشیم
و بیافزاییم و در كالس زمان ،همه زمینیان را داعی به خیر
باشیم .باید رســانهها ،مطبوعات ،صدا و ســیما ،مدارس،
مربیان ،نهادهای تأمینی
دانشــگاهها ،جامعه ،خانوادههاّ ،
و تربیتی و ...به وحدت آرمان و عمل و اندیشه رسند .همه
باید ،یكی شویم و یک راه برویم و دریابیم كه دست خدا با
جماعت است ...
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مقاله

از خود
شروع کنیم...
گروههای مخاطب و اولویتبندی آنها
در موضوع امر به معروف و نهی از منکر

حجتاالسالموالمسلمین
دکتر سیدمحسن موسوی
عضو هیئت علمی دانشگاه
مازندران

امر به معروف و نهــی از منکر ،فعلی
است که در قبال رفتار و عمل مخاطب
انجام میشــود .بنابراین باید بدانیم
نســبت به چه کســی یا چه کسانی،
توصیه شــدهایم که این فریضه الهی
و دســتور اجتماعی را بهجا آوریم و
همچنین اولویت هر گروه از مخاطب
را بر اساس اهمیتشان در نظر بگیریم.
در این متن به گروههای مهم مخاطب
به ترتیب اولویتشان اشاره شده است.

برای امر به معروف و نهــی از منکر ،از
کجا شــروع کنیم؟ از چه زمانی؟ سراغ
چه کسی یا چه کســانی برویم؟! پاسخ
این اســت که ،با تو ّکل عــزم نموده ،بر
خود بشوریم! و در گام نخست:

الف) از خود آغاز میکنیم

اندیشه ،باور ،شــناخت ،کردار و گفتار
خویش را به آرایههــای خدایی زینت
میدهیم و خــود را تجلّــیگاه پژواک
اخالق خدایی مینماییم تا به ســعادت
جاوید رســیم و رستگار شــویم « َق ْد
أَ ْفلَ َح َمن َز َّكی َها» ،تا ســخن ما ،دعوت،
فرمــان و امر و نهی مــا ،در روح و جان
دیگران کارگر افتــد و اثر گذارد .دعوت
عملی و فراخوان به کــردار ،از بهترین،
مو ّفقترین و کارآمدترین شیوههاست.
اگر هر امر و نهیکنندهای ،آنچه که در
ســر دارد ،در عمل آورد و بــه آنچه که
فرامیخواند ،باور داشــته باشد ،توفیق
را رفیق خود خواهد ســاخت ،دلها و
اندیشهها را به دنبال خود روان خواهد
ســاخت و جایگاه رفیعی در میان توده
و مخاطبان خواهد یافت .فرمان اســت
«به کردار فــرا خوانید نــه گفتار» ،نه
چون كســی که با گفتار خــود به خیر
فرمان دهد و با کــردار خویش تکذیب
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نماید ،یا دســتی پیش کشد و با دستی
دیگر پس زند ،با گفتههایش ارزشی را
بستاید ،معروفی را طرح و عرضه نماید
و با رفتار خود از آن بیزاری جوید ،خود
را مصلح و آمر به معروف معرفی كند و
به تباهی عمل نماید ،اگر اینگونه عمل
کند ،مردم به کناری رونــد و از فرمان
اوگریزان شوند و روی بگردانند!
و نهــی خــدا چنین اســت کــه چرا
میگویید آنچه را که انجام نمیدهید؟
ون» و در جای
ون َمــا َل تَ ْف َع ُل َ
«ل َِم تَقُول ُ َ
دیگری داریــم ،آیا مــردم را به خیر و
نیکی فرا میخوانید و فرمان میدهید،
در حالــی کــه خودتــان را فراموش
َ ْ
بر
ــر َ
ون ال َّن َ
ــاس بال ْ ّ
میکنیــد؟!؛ «أتَأ ُم ُ
ُ
َنســ ْو َن أَن ُف َســك ْم» و خودباختگی و
َوت َ
خودفراموشــی ،بزرگ آفتی است که
شــخصیت ،عظمت و کیان فرد
هویّت،
ّ
و جامعه ،بلکه یک ملّــت را به مخاطره
میافکند و به ذلّت و زبونی ،وابستگی،
انحطــاط ،خمــودی و افســردگی
73

مقاله
میکشــاند .فرد یا جامعه خود باخته،
یعنی هیچ!...
ب) خانواده

پس از خودسازی ،پرداختن به خانواده
و اصــاح بــاور ،اندیشــه ،کارکردها،
روابط ،فرهنگ و اقتصــاد اعضای آن،
مقدم بر جامعه است ،بلکه خود
نهتنها ّ
اجتماعی اســت هر چند کوچک! و در
نخســتین حرکت اصالحی پیامبر نیز
خدای ســبحان مأموریّت میدهد که
سوی بســتگان و نزدیکان و خویشان،
َ
نذر
روکن و هشــدارده ایشــان را!؛ « َوأ ْ
شیرت َ
بین»
َك ْالَ ْق َر َ
َع َ
ـ یا فرمان مییابد که نخست دختران
و همسران خود را ســفارش به رعایت
پوشــش دهد ،آنگاه دیگر
زنان اهل ایمــان را؛ «یا أَی َها
اجك َوب َ َن َ
ال َّنبی ُقل ّل ْز َو َ
اتك
ْمنین»
نساء ال ْ ُمؤ َ
َو َ
ای پيامبــر ،اهــل بیــت
خــود را به برپایــی نماز
فرمان ده!؛ « َوأْ ُم ْر أَ ْهلَ َ
ك
بالص َلة»
َّ
و رفتــار پيامبــری را
میستاید که خاندان
خویــش را بــه نماز
ســفارش و فرمــان
مــیداد؛ « َو َك َ ْ
ــر
ان یأ ُم ُ
بالص َلة»
أَ ْهلَ ُه َّ
روش لقمــان نیــز
بدینســان اســت کــه
فرزنــدش را بــه برپایی
نماز ســفارش میکند و
پرداختــن به مســئله امر
به معروف و نهــی از منکر را
گوشزد میکند و میفرماید:
الص َ
ــا َة َوأْ ُم ْر
«یا ب ُ َنی أَقــم َّ
ــروف َوان ْ َه َعــن ال ْ ُمن َكر
بال ْ َم ْع ُ
بر َعلَــى َمــا أَ َصاب َ َ
ك»؛
َو ْ
اص ْ
فرزنــدم ،هــر آزاری کــه
میبینی در ایــن راه( ،امر
و نهــی) بردبــار و
74

شکیبا باش.
ـ و کســانی که به خانواده خویش سوز
و گدازی دارند ،از ســوی ایــزد متعال
ستوده میشــوند ،میفرمایدَ « :قالُوا إن َّا
ــفقین»؛ ما پیش
ُك َّنا َق ْب ُل فی أَ ْهل َنا ُمشْ
َ
از ایــن (در دنیا) ،میــان خاندان خود،
مهربان و خداترس بودیم.
ـ و خطاب الهی نیز بــر ایمانیان چنین
اســت :ای مؤمنــان! خــود و خاندان
خویش را از آتش حفــظ کنید؛ «ُ ...قوا
أَن ُف َس ُك ْم َوأَ ْهلی ُك ْم ن ًَارا»
ـ و رفتار امام حســین(ع) ،این عشقباز
اهورایی در عاشــورا ،احیاگر این اصل و
خودپردازی اســت؛ میبینیم نخست
فرزنــد برومند خویــش (حضرت علی
اکبــر) را ،پیــش از همــه ،بــه پیکار
لشکریان یزید گســیل میدارد و قیام،
جهاد و شــهادت در راه خدا را ،با پیک
پیشگام خود به َمنصه ظهور میرساند.
ج) همسايگان

اگر بناســت دعوتی ،فرمانی ،اصالحی
و ...در خــارج خانواده صــورت پذیرد،
چه کسی سزاوارتر از همســایه ،که او
را حقّی اســت بر ما! چه بسا در نیایش،
مقدم
اطعام ،انفــاق ،گرهگشــایی وّ ...
اســت بر خانواده .در این مقام نیز ،چه
بهتر که دعوت ،آمــوزش ،امر و نهی ،و
پند و اندرز و ...از همســایه آغاز شود .با
همسویی همســایه ،راه تکلیف هموار
گشته و اقدامات ما شعاع بیشتری یافته
و بر شــمار همراهان و رهروان ،هر آن
افزوده میشــود و پيامبر نیز فرمودند:
«چرا مردم همسایگان خود را آموزش
نمیدهند؟ موعظه نمیکنند؟ و امر به
معروف و نهی از منکر نمیکنند؟!
د) جوانان

در اقدامات اساســی و فراگیر ،در میان
توجه به نسل
گروههای ســ ّنی جامعهّ ،
اهمیت و جایگاه
نو (جوان و نوجوان) از ّ
ویژهای برخوردار اســت .زیرا ،جوانان
آمادگی فکری ،روحــی و روانی بهتری

دارند نسبت به سایر اقشار و اینها برای
پیروی ،پذیــرش ،الگوبرداری رفتاری،
درک و فهم مســائل مطروحه ،محتوا و
انگیزه دعــوت ،رهآوردها و امر و نهی به
عملآمده ،شور و ســرور وافری دارند.
تاریخ رسالت و دعوت پیامرسانان الهی
در همه عصرها ،گویــای این حقیقت
انکارناپذیر اســت که خــدای متعال
میفرمایــد« :به حضرت موســی تنها
نسل نو گرویدند»
و اعتــراض مشــرکان و ک ّفــار فریش
به ابوطالــب این بود که بــرادرزادهات
(محمد) جوانان مــا را جذب کرده و به
ّ
َ
فس َد شَ بابَنا»
تباهی کشانده اســت؛ «أ َ
چــون روح و قلب و اندیشــه نوجوا ن،
بهســان زمین آماده و خالی از کشــت
اســت و آموزش ،تأدیب و امر و نهی او،
سنگ نبشــتهای خواهد بود بر صحیفه
دل و منشــور زندگــی! و در تأیید این
گرایش پرشــور جوانان ،پيامبر اسالم
فرمودند« :جوانان با من همســازگاری
و کهنســاالن با من مخالفت کردند»؛
«وا َفقَنی الشَّ ــبان َو خال َ َفنی الشُّ ُیوخُ »
حضور جوانان فهیم و سلحشــور میهن
عزیزمان در شکلگیری و تداوم انقالب
اســامی تا فجر پیــروزی و همچنین
در صحنههای دفاع از صدها دسیســه
کوچــک و بــزرگ داخلــی و خارجی
و مرزبانــی از ارزشهــای اســامی و
حرکتهای علمی ،آموزشی ،خدماتی،
ورزشی و ...پر افتخار جهانی را شاهدیم
که در تأیید این مطلب است.
مقام معظم رهبــری در نامههایی که
به جوانان غربی نوشــتهاند با توجه به
روحیه حقیقتجویــی جوانان تأکید
کردند :من شــما جوانــان را مخاطب
خود قرار میدهــم؛ نه بــه این علت
که پــدران و مــادران شــما را ندیده
میانگارم ،بلکه به این سبب که آینده
ملت و ســرزمینتان را در دستان شما
میبینم و نیز حــس حقیقتجویی را
در قلبهای شــما زندهتر و هوشیارتر
مییابم .
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ادبوهنر

آمدبهارجانها
بهاریههای ادب فارسی
میراث ایرانی جهانی
بهاحترامدهخدا
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مقاله

شاخ تر به رقص آ
آمد بهار جانها ،ای ِ
گشتوگذاریدربهاریههایادبفارسی
زینب مرتضاییفرد

اســفند که از راه میرســد ،بوی بهار
همهجــا میپیچد .هرقدر هم ســرد
باشــد ،آســمان ببارد ،باد هوهو کند
و خورشید پشــت ابرها پنهان شود،
باز هــم همــه میدانند کــه اینها
همه نفسهای آخر زمســتان است؛
زمســتانی که این پــا و آن پا میکند
برای رفتن .زمســتانی کــه خودش
میداند دیگر باید شــال و کاله کند
و بــرود .خالصه کــه وقتــی تقویم
به اول اســفند برســد ،صــدای پای
بهــار همهجا میپیچــد .خانهتکانی،
خرید ،خیابانهای پرترافیک ،ســبزه
ســبزکردن و دههــا آداب و رســوم
76

دیگر به بهانه آمــدن فصل نو میآیند
و حال ما ،شــهرمان و کشــورمان را
دگرگون میکننــد .این دگرگونی اما
از گذشــتههای دور بوده است .بهار
مثل همیــن حاال و حتی بــه مراتب
بیشــتر از حاال با آمدنش بر زندگی،
افکار و احوال بشــر تأثیر میگذاشته؛
تأثیری که به لحظه سال تحویل گره
میخورد و همــه در دعای این لحظه
زیر لب تکرار میکنندَ :ح ِول حالَنا اِلی
حسن الحال...
اَ ِ
بهار امــا هرچند با آمدنــش بر همه
تأثیر میگذاشــته ،اما قطعاً شاعران،
اندیشــمندان و عارفــان ایرانــی
از زاویــهای دیگر هــم بــه آن نگاه
میکردهاند؛ نگاهی کــه هر چند در

گذر زمان دســتخوش تغییراتی هم
میشــود .در دوره خراســانی ،شعرا
صرفاً به وصف طبیعــت میپردازند و
در میان اشعارشــان هم موارد زیادی
وجود دارد کــه به توصیــف بهار آن
روزگاران پرداخته شــده اســت .در
قرون بعد و بــا پررنگ شــدن نقش
عرفان ،بهار معنایــی عارفانه به خود
میگیــرد و رویکــردی تــازه به آن
مشاهده میشــود .در دوره مشروطه
و پــس از آن هم معانــی متفاوتی به
خود میگیرد و بهار کنار لفظی چون
آزادی به کار میرود ،اما هر چه باشد،
بهار است و نوید خیرها و نیکیها.
دوره اول؛ وصف طبیعت

شایسته اســت که در ســرآغاز این
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در اشعار موالنا ،بهار با مفاهیم عرفانی مانند رستاخیز طبیعت و تولد از
درون مرگ درهم میآمیزد ،همچنین رسیدن بهار همراه با وصال یار
است .تمام عناصر طبیعت دارای چشم و گوش و زبان هستند و تولد
دوباره را نوید میدهند

بخش سراغ پدر شعر فارسی ،رودکی
بزرگ برویم و بهاران را در شــعر او به
نظاره بنشینیم:
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صدهزار نزهت و آرایش عجیب
رودکــی بهــار را چنــان ســپاهی
توصیــف میکنــد که هركــدام از
رویدادهــای طبیعی در این ســپاه
شــغلی بر عهده دارند؛ ابرهای تیره
به منزله ســپاهیان و باد صبا نقیب
برق
و فرمانده این لشــکر اســت و ِ
آسمان به عنوان ســاحر و جادوگر
در این سپاه حضور دارد.
منوچهــری دامغانی هم کــه او را با
قصیده معروف «خیزیــد و خز آرید
که هنگام خزان است» میشناسیم،
قصاید بسیاری در وصف طبیعت دارد.
او قصیدهای نغز هم درباره آمدن بهار
دارد.
نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا
باغ همچون تبت و راغ بهسان عدنا
آســمان خیمه زد از بیــرم و دیبای
کبود
میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا
بوستان گویی بتخانه فرخار شدهست
مرغکان چون شــمن وگلبنکان چون
وثنا
دوره دوم؛ بهار درونی

بهار در شــعر دوره عراقی بیشــتر
مفهومی اســت؛ به ایــن معنی که
اراده شاعران این دوره از لفظ بهار،
لزوماً بهار طبیعت نیســت ،چه این
بــزرگان گاهی بهــار را بــه معنای
شــکوفایی و تحول درونــی آدمی
اراده میکننــد وگاه ایــن بهــار را
اشــارتی بر حیات دوباره انسان بعد
از مرگ میدانند .موالنا در شــعری
میگوید:
این بهار نو ز بعد برگریز
هست برهان بر وجود رستخیز

البته در این دوره هم نــوروز و آمدن
بهار بهعنوان یک آیین ایرانی بســیار
مورد توجه است .ســعدی شیرازی از
بزرگترین شــاعران ایران به وصف
بهار پرداخته و میگوید:
برخیز که میرود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه میکند گلافشان
خاموشی بلبالن مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
سعدی همگام با توصیف بهار ،زوایای
درونی ذهن خود را بیــان میکند و با
دیده اعتبار به آن مینگرد .در اشــعار
موالنــا ،بهار با مفاهیــم عرفانی مانند
رستاخیز طبیعت و تولد از درون مرگ
درهم میآمیزد ،همچنین رسیدن بهار
همراه با وصال یار اســت .تمام عناصر
طبیعت دارای چشــم و گوش و زبان
هستند و تولد دوباره را نوید میدهند:
آمد بهار ای دوســتان ،منزل ســوی
بستان کنیم
گِرد غریبان چمــن خیزید تا جوالن
کنیم
پران شویم از گل
زنبورها
چون
امروز
ّ
به گل
ْ
عســلخانه جهان شش گوشه
تا در
آبادن کنیم
بشــنو ســماع آســمان ،خیزید ای
دیوانگان
جانــم فدای عاشــقان ،امــروز جان
افشان کنیم
یا غزل معــروف «آمد بهــار جانها
ای شــاخ تر بــه رقــص آ» از مولوی
که با صدای محســن چاوشــی آن را
شنیدهایم.
در اشــعار حافظ هم بارها بــه بهار و
نوروز اشــاره شده اســت .حافظ هم
هرجا از بهار حرف بــه میان میآورد،
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همراه بــا آن توصیههــای مهمتری
دارد:
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این بــاد ار مدد خواهــی چراغ دل
برافروزی
چو گل گــر خــردهای داری خدا را
صرف عشرت کن
که قــارون را غلطهـــا داد ســودای
زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مســت می
لعلست
که زد بــر چرخ فیــروزه صفیر تخت
فیروزی
به صحــرا رو کــه از دامــن غبار غم
بیفشانی
به گلــزار آی کــز بلبل غــزل گفتن
بیاموزی
دوره سوم؛ بهار بیرونی و درونی

در دوره معاصر هم در شعر بسیاری از
شــاعران صرفاً با توصیف بهار روبهرو
هســتیم .براي مثال بخشی از یکی از
شعرهای ملکالشــعرای بهار را با هم
میخوانیم:
هنگام فرودین که رساند ز ما درود
بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود
کز سبزه و بنفشه و گلهای رنگرنگ
گویی بهشت آمده از آسمان فرود
دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش
جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود
جای دگر بنفشه یکی دسته بدروند
وین جایگه بنفشــه بــه خرمن توان
درود
اما در دوره مشروطه ،بهار وطن بیشتر
با مفهوم آزادی گره خورده اســت .از
این رو میتوان گفت از دوره مشروطه
تاکنــون تقریباً با هــر دو مفهوم بهار
مواجهيــم و نمیتوان گفــت تنها با
وصف بهار و یا مفاهیم عرفانی روبهرو
بودهایم .

در دوره
خراسانی،
شعرا صرف ًا به
وصف طبیعت
میپردازند و در
میان اشعارشان
هم موارد زیادی
وجود دارد که
به توصیف بهار
آن روزگاران
پرداخته شده
است
77

گزارش

ايراني جهاني
ميراث
ِ

نگاهی به  10اثر معنوی ایرانی که ثبت جهانی شده است
علی محزون

ثبت جهانی آثار ملموس و ناملمــوس فرهنگی ایران ،نقش مؤثری
در صیانت از سرمایههای فرهنگی کشــور و معرفی تمدن ایران در
عرصههای بینالمللی دارد .از میان  ۱۲۰اثر معنوی که در یونسکو به
ثبت رسیده 10 ،اثر متعلق به ایران است ،در حالی که ایران سرشار از
آثار و یادگارهای معنوی متعدد است و میتواند سهم بیشتری از این
میزان را به خود اختصاص دهد .در ادامه به معرفی این  10میراث ثبت
شده کشورمان که یکی از آنها نوروز است ،میپردازیم.

نوروز
پس از سالها انتظار
و ارائه درخواســت
ثبت جهانــی نوروز
به سازمان علمی و
فرهنگی ســازمان
مللمتحدـیونسکوـسرانجامهشتممه ر1388مهمترینجشنباستانی
ایرانیانبهثبتجهانیرسید.
ثبت جهانی نوروز توسط یونسکو در حالی اتفاق افتاد که سازمان میراث
ی سال 84مدارک
فرهنگی و گردشگری ایران چهار سال پیش از آن ،یعن 
و مستندات الزم برای ثبت این رویداد مهم سنتی و باستانی را به مراجع
ذیربط ارسال کرده بود ،اما کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری علت
تأخیر چندساله در ثبت جهانی پرونده نوروز در فهرست جهانی میراث
غیرملموس یونســکو را ضرورت تغییر در ضوابــط این نهاد بینالمللی
یدانستند.
م
هرچند نوروز جشن ملی مردم آریایی محســوب میشود ،ولی در طول
تاریخ تجلیل این جشن در میان مردم ترک زبان منطقه آسیای مرکزی،
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یعنیازبکها،قرقیزها،قزاقهاوترکمنهانیزرایجبودهاست.نوروزبرابربا
یکمفروردین(روزشمارخورشیدی)
جشنآغازسالویکیازکهنترینجشنهایبهجاماندهازدورانباستان
است .خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف
ایران نوروز را جشــن میگیرند .نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو
محسوبمیشودودربرخیدیگرازکشورهاهمتعطیلرسمیاست.
موسیقیردیفی ایرانی
ثبت جهانــی ردیف
موســیقی ایرانــی
(در مهرمــاه )1388
افتخــار بزرگی برای
کشور ایران به شمار
میآید و این نخستین بار است که یک اثر ناملموس از ایران به ثبت جهانی
میرسد.ردیف موسیقی سنتی و موســیقی کالسیک ایرانی مجموعه
الگویی بنیادی است که برای اجرای موسیقی بداههپردازی و آهنگسازی
و در حقیقت چند مجموعه از آهنگ محسوب میشود.ردیف موسیقی
وسیلهای برای حفظ و انتقال میراث فرهنگی ایران در قالب ساختارهای
زیباییشناختیاستکهبهطورشفاهیازاستادبهشاگردمنتقلمیشود.
سابقه تاریخی ردیف و بررســی آن در دوره قاجار تکوین و تاریخچه آن
به اواســط دوره صفویه قابل پیگیری است .دو نوع ردیف موسیقی به نام
آوازی و سازی وجود دارد که ردیفهای سازی با توجه به ویژگیهای فنی
سازهایمختلفاجرامیشود.
تار ،ســهتار ،ســنتور ،کمانچه ،نی ،عود ،قانون ویلون و سازهای اصلی
موسیقی کالسیک است که با آنها ردیف اجرا میشود.ردیف موسیقی
وسیلهای برای حفظ و انتقال میراث فرهنگی ایران در قالب ساختارهای
زیباییشناختی اســت که به طور شفاهی از اســتاد به شاگرد منتقل
میشود.
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امروزه با کاهش محبوبیت قهوهخانهها و از بین رفتن کاروانسراها و
به وجود آمدن اشکال جدید سرگرمی و کمکاری عرصه فرهنگ در
ایران ،هواداران هنر دراماتیک نقالی بهتدریج رو به کاهش است

موسیقی بخشیهای خراسان
موسیقی بخشیهای
(نوازنده و خوانندگان
محلی خراســان که
مجموعهای از شعر،
ادبیــات ،عرفــان و
اخالق را دربرمیگیرد به کوشش هوشنگ جاوید و مجتبی قیطاقی در
تاریخ اول تی ر  ۱۳۹۰به عنوان میراث فرهنگی معنوی یونســکو به ثبت
رسید.
منطقهای که امروزه در نقشه فعلی ایران خراسان شمالی نامیده میشود،
ترکیب قومی ویژهای دارد که اغلب ترکزبانها و کردزبانها و تا حدودی
فارسیزبانها در آن سکونت دارند؛ این در حالی است که قوچان در این
منطقهدارایاهمیتفرهنگیبیشتریاستویککانونبهشمارمیرود
کهدرآناقوامترک،کرد،ترکمنوفارسنیززندگیمیکنند؛اینترکیب
قومی باعث آمیزش فرهنگی شده است ،به گونهای که موسیقی ترکمنی
توانسته در بخشهایی از موسیقی شمال خراسان تاثیر عمیقی داشته
باشد.
در منطقه شرقی استان خراسان رضوی ،شــهرهای خواف ،تربتجام و
تایباد،بهنوعیدارایمرکزیتموسیقیدرایناستاناست.
آیینهای پهلوانی
ثبتجهانیآیینهای
پهلوانی و زورخانهای
در ســازمان جهانی
یونســکو به عنوان
میــراث معنــوی
ش این آیین ثبت ملی شده
بشریت در آبان 89اتفاق افتاد .دو ســال پی 
بود.آیین پهلوانی ایران از پیشینهای به درازای تاریخ این سرزمین کهن
برخورداراست،اینآیینکهندرگذرزمانرنجهاکشیدهوشادکامیهای
فراوانیراپذیراشدهتاآموختهها،اندوختهو...بهاینجارسیدهاست.
ورزشباستانیایرانباپیشینهایرزمیوآیینیگرچهدردورهایمختلف
تاریخیدچار دگرگونیهای ظاهری شــد ،ولی کالبد اصلی و چارچوب
نخستین خود را از دســت نداد و اگر زنگارهای سدههای پسین (آخر) از
پیکره آن زدوده شــود یکی از بهترین و کارآمدترین نهادهای فرهنگی
ایرانیانخواهدبود.
به این ترتیب ،ورزش کشتی یکی از باسابقهترین رشتههای ورزشی است
که از دوران باستان به اشــکالی در نقاط مختلف ایران رواج داشته است.
آنچهبیشازهرچیزبرکشتیدرسراسرایرانحکمفرمابوده ،نهتنهاجنبه
بدنی و ورزشی آن ،بلکه بیشتر از آن بهعلت روح جوانمردی ،سلحشوری و
انگیزهایبرایآمادگیبدنیدرمقابلحوادثگوناگونازجملهجنگهای
تن به تن و دفاع از کیان و مملکت و ایستادگی در مقابل زورمندان بوده
است .کشتیهای محلی ایران به نامهای گوناگون مشهور بوده و هر کدام

برای خود لطف و منزلتی ویژه دارد و مشــهورترین آنها شامل کشتی
پهلوانی ،کشتی آشیرما ،کشتی گرش ،کشتی لوچو ،کشتی باچوخه و
کشتیزورانپاتولهاست.
نقالی (قصهپردازی) ایرانی
تدویــن پرونده ثبت
جهانــی (مهرمــاه
 )1388نقالــی بــا
همکاری ســازمان
میــراث فرهنگی و
گردشگری،بنیادفردوسی،خانهتئاترومرکزهنرهاینمایشیکشورایران
انجامپذیرفتهاست.
ثبت پرونده «نقالی» در ششــمین اجالس میــراث معنوی ناملموس
یونسکودرسالگذشتهبهثبتجهانیرسید.
نقالی ایرانی یا افسانهگویی ایرانی کهنترین شکل بازگویی افسانهها در
ایران است و از مدتها پیش نقش مهمی در جامعه دارد .نقال کسی است
که نقل حماسی میگوید و مضمون نقلهایش بیشتر پیرامون داستان
شاهانوپهلوانانایرانزمیناست.
نقال ،شــعر یا نثرها را با حرکات و اشــارات و گاهی به همراه موسیقی و
توصیف کتیبهها و نقاشیها بازگو میکند .نقال به استعداد قابل توجهی
برای حفظ اشــعار و متنها و همچنین توانایــی بداههگویی و مهارت
سخنرانی نیاز دارد .لباس نقال سادهاست و گاهی به همراه کاله باستانی
یا کتهای زرهی در طول اجرای برنامه بــرای بازگو کردن صحنههای
نبرد است .نقال به عنوان نقلکننده و مروج فرهنگ عامیانه ،داستانهای
حماسیوقومیوموسیقیفولکلورایرانشناختهمیشود.
نقالها پیشتر در قهوهخانهها و مکانهای تاریخی مانند کاروانسراها به
اجرای برنامه میپرداختند .امروزه با کاهش محبوبیت قهوهخانهها و از
بین رفتن کاروانسراها و به وجود آمدن اشکال جدید سرگرمی و کمکاری
عرصه فرهنگ در ایران ،هواداران این هنر دراماتیک ایرانی بهتدریج رو به
کاهشاست.
تعزیه
نمایش آیینی تعزیه
بنا به اسناد به دست
آمده از بخارا و مناطق
ماوراءالنهر مراسمی
پرشــکوه در سوگ
کشتهشدنسیاوشبهدستافراسیاببودهاست.اینآیینبعدهاوبعداز
وروداسالمدربزرگداشتشهادتامامحسین(ع)ادامهحیاتداد.
روند ثبت جهانی تعزیه از سال  1384مفتوح شده بود که به دلیل ناقص
بودن مدارک ارسالی برای تحقیق و بررسی پیرامون آن در یونسکو یا نبود
تطابقمدارکارسالیبااستانداردهایاینسازمان،روندثبتجهانیآنبه
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پس از سالها
انتظار و ارائه
درخواست ثبت
جهانی نوروز به
سازمان علمی
و فرهنگی
سازمان ملل
متحد ـ یونسکو
ـ سرانجام
هشتم مهر 1388
مهمترین جشن
باستانی ایرانیان
به ثبت جهانی
رسید
79

تأخیر افتاد .جالب اینکه هنر نمایشی تعزیه درحالی در فهرست میراث
جهانی و ناملموس یونسکو قرار گرفت که ترکیه نیز مدعی ثبت آن به نام
کشورش بود .با این حال پرونده ثبتی تعزیه به دلیل قدمت برگزاری آن،
به صورت مستقل به نام ایران ثبت شد.تعزیه هنر قدسی است و اشخاص
تعزیه همه در این نمایش به عبــادت میپردازند .بــا وضو وارد صحنه
میشوند و در گروه مخالفخوان (دشمن) و موافق (یاران) امام حسین(ع)
جایمیگیرند.اشخاصتعزیه،بازیگرانغیرحرفهایهستندکهاینخود
نشاندهنده نمایش دینی است .گروه موافقخوان و گروه مخالفخوان
قبل و بعد از تعزیه دوســتدار امام(ع) هســتند.زبان تعزیه ،ویژه است و
ترکیبیازشعر،موسیقی،دکلمهوگاهخطابههایپرشور.
قالیشویی مشهد اردهالکاشان
آییــن قالیشــویان
مشهد اردهال کاشان
به عنوان تازهترین اثر
ایران در هفته گذشته
در فهرســت میراث
معنوییونسکوثبتشدهاست.مراسمسنتیمذهبیقالیشویانازسنتهای
چند هزار ساله اســت که در دومین جمعه مهر هر ســال در مشهد اردهال
کاشان برگزار میشود.مراسم قالیشویان نمایش واقعه شهادت سلطان علی
بن محمدباقر(ع) در سال  113هجرت در سرزمین مشهد اردهال و نحوه به
خاکسپاریاینامامزادهجلیلالقدرتوسطاهالیفینکاشاناستکههرساله
با تعصب و غرور خاصی ،معموالً در یکی از روزهای میان نهم تا پانزدهم مهر
برگزار میشود و به روز قالیشویان معروف است .هرگاه این جمعه با یکی از
روزهایسوگواریوجشنمذهبییابایکرویدادبرجستهتاریخیوسیاسی
همزمانبشود،مراسمدرهمانهفتهبرپامیشود.

به طور کلی
روشهای بافت
و نقشمایهها
و نگارههای
استان فارس
در حد کمال
زیبایی و تنوع
است و البته در
هر ایل و طایفه
و در هر ناحیه
فرق میکند .به
تقریب تمامی
آنها روی زمین
بافته میشوند
80

روش سنتیقالیبافی درکاشان
قالی کاشان با یک نظر
ســریع هم از طریق
بافت بســیار ظریف
(گــره با پــرز کوتاه و
ظریف) کــه جزئیات
تمام نقشها را ظاهر میسازد و هم از طریق پشم بسیار عالی مرینوس آن که
به سطح قالی یک حالت مخملی میدهد ،قابل تشخیص است.بدون تردید
استفاده از پشم استرالیایی توسط کســی انجام شده که اساس تولید فرش
نوینکاشانراگذاشتهوواردکنندههمینپشموبنیانگذاربافندگیشهربوده
است .عالوه بر آن بقیه پشمها از تولیدات گلهداریهای خراسان ،آذربایجان،
کرمانشاهان و تهران تهیه میشود.سابق در کاشــان قالیها و قالیچههای
ابریشمیبسیارظریفوهمچنینفرشهایکرکیمرغوبیبافتهمیشد.
قالیهای کاشان و قالیهای آران کاشان به اســتثنای قالی هایی که ک ً
ال از

ابریشم بافته شده ،دارای یک بافت متراکم و ضخیم است .در پشت قالی ،پود
دیگری را مشاهده میکنیم که نازکتر و جنس آن نیز پنبهای و رنگ آن آبی
است بنابراین این قالیها قطعاً پس از هر رج گره ،دارای دو رشته پود است که
اولینرشتهپودبهصورتکشیدهبودهودومینرشتهحالتشلوآزاددارد.

قالیبافی استان فارس
دوسوم از خاک استان
فارس محل زیســت
عشایر مختلفی است
کــه از هزاران ســال
پیش در این سرزمین
پهناور زندگی کرده و برای دسترسی به هوای معتدل و چراگاههای سرسبز
برای دامهای خود در طول ســال مبادرت به کوچهای طوالنی میکنند .به
طور کلی روشهای بافت و نقشمایهها و نگارههای استان فارس در حد کمال
زیبایی و تنوع است و البته در هر ایل و طایفه و در هر ناحیه فرق میکند .به
تقریبتمامیآنهارویزمینبافتهمیشوند.قالیوقالیچههایفارسبیشتر
دو پوده بوده و تار و پود آنها از جنس پشم است .گره به کار رفته در فرشهای
این استان بسته به ایل و طایفه متفاوت است چنانچه در دستبافتهای ایل
قشقایی گره فارســی در حالی که در میان بافندههای مســتقر در نی ریز و
اصطهبانات گرههای فارسی ـ ترکی بسته به مورد رایج است و در سایر ایلها
میتوان گفت به تمامی گره ترکی یا متقارن را ترجیح میدهند .پشمهای
به دست آمده از گوسفندهای فارس لطیف و براق بوده و رنگهای پرمایه و
دلپذیری که در این ناحیه به فراوانی یافت میشــود .روی این الیاف فرصت
خودنمایی بیشتری مییابند .روش سنتی قالیبافی در استان فارس در آبان
 1390ثبتجهانیشد.
فناوری ساخت لنچ در جنوب ایران

مهارتهــای ســنتی
ســاخت و ســاز و
دریانوردی لنج ایرانی
در خلیــج فــارس
بیســت و هفتم نوامبر
 ۲۰۱۱در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید.دانش ساخت لنچ به
دانش ساخت لنچهای ایرانی گفته میشــود این لنچها که توسط مردم جنوب
ایران و ساکنان خلیج فارس برای سفرهای دریایی ،تجارت ،ماهیگیری و غواصی
مرواریداستفادهمیشود،بهطورسنتیبااستفادهازدستوچوبساختهمیشود.
دریانوردانایرانیاینلنچهاراباتوجهبهموقعیتخورشید،ماهوستارهوبااستفاده
از فرمول خاص برای محاســبه عرض و طول جغرافیایی و همچنین عمق آب و
پیشبینیهایآبوهواشناسیمیسازند.ساختلنچدارایموسیقیوریتمهای
خاصخوداستکهاینسرودهاتوسطملوانانوقایقراندرحالکارکردنخوانده
میشود .امروزه با توجه به جایگزین شدن لنچهای چوبی با قایقهای فایبرگالس
اینفرهنگودانشوتشریفاتبهتدریجدرحالکمرنگشدناست.بندرعباسو
بندربوشهرازجایگاههایمهمساختلنجدرایرانبهشمارمیآید.
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نکته

زبان مادری

میراث بزرگ بشر
زبان مادری نخســتین خاطرههای هر انســانی را به خود گره زده اســت.
خاطرههایی که میتواند از الالییهای مادر و داستانگوییهای مادربزرگ
و پدربزرگ آغاز شود و برای همیشه بخشــی از خاطرات ما را با خود داشته
باشد .زبان مادری طی قرنهای گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده و
اتفاقات بسیاری را در تغییر زبان کشورهای مختلف و همچنین فراموشی
برخی زبانها رقم بزند .در سال  ،1999روز  20فوریه مصادف با سوم اسفند
به عنوان روز زبان مادری نامگذاری شــد و در سال  2008مجمع عمومی
سازمان ملل طی قطعنامهای این تصمیم را به رسمیت شناخت تا همه دنیا
برای حفظ و نگاهداشــت زبان مادری ب ه عنوان بخش فرهنگی بسیار مهم
یک جامعه تالش کنند .در ایران هم هر ساله نشستهای متعددی در این
روز برگزار میشود .یکی از این نشستها امسال در پژوهشکده زبانشناسی،
کتیبههــا و متون برگزار شــد و محمدرضا باطنی اســتاد پیشکســوت
زبانشناسیبهبررسیدالیلاهمیتوحفظزبانمادریپرداخت.
دکتر باطنی در این نشســت ،نابودی زبانهای مادری را نابودی بخشی از
میراث و تمدن بشری دانست و تأکید کرد :نباید اجازه داد زبانهای مادری
ازبینبروند.
او گفت :زبانهای مادری متنوع ،فرهنگهــای متنوعی را با خود به همراه
دارند که نوعی میراث بشری هســتند و نابود کردن آنها نابودی بخشی از
میراثوتمدنبشریاست.
وی در ادامه با اشاره به تاریخچه پیدایش کشور پاکستان و رسمیت یافتن
زبان اردو در این کشــور گفت :این در حالی بود که بیشــتر مردم در ناحیه
بنگالی پاکســتان به زبان بنگالی حــرف میزدنــد و در  21فوریه 1952
دانشجویاندانشگاهبرایاینکهزبانبنگالیهمبهعنوانیکزبانرسمیدر
کنار اردو پذیرفته شود ،دست به راهپیمایی آرامی زدند که با حمله پلیس به
خشونتکشیدهشدویکیازفاجعههایزبانیرادرتاریخرقمزد.
باطنی با بیان این که بسیاری از کشــورهایی که امروز به زبان عربی حرف
میزنند قبل از ورود اســام ،زبانهای متفاوتی داشتند گفت :بعد از ورود
اســام برخی از حکام مردم را مجبور کردند عربی حرف بزنند؛ در نتیجه
بهتدریج زبان این کشورها فراموش شد و ایران تنها کشوری بود که توانست
زبانخودراحفظکند.
این استاد پیشکسوت افزود :رضا شاه در اوایل سلطنت خود تالش کرد همه
فارسیحرفبزنندومدارسزرتشتیانوارامنهو...راتعطیلکرداماچونکار

غیراصولیبودهرگزتداومنیافت.
باطنی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیای امروز برخی از کشورها یک زبان
رسمی ،و برخی دیگر دو یا چند زبان رسمی دارند گفت :کانادا ،افغانستان،
انگلستان ،بالروس و بلژیک از جمله کشورهایی هســتند که دو زبان را به
رسمیت میشناسند هرچند معموالً یکی از زبانها قدرت بیشتری دارد به
طور مثال در افغانستان ،پشتو و فارسی هر دو زبان رسمی هستند ،اما افراد
تحصیلکرده معموالً فارسی حرف میزنند.
این استاد پیشکسوت زبانشناسی در ادامه از سوئیس به عنوان کشوری نام
برد که چند زبان رسمی دارد و گفت :در این کشور زبانهای آلمانی ،فرانسه،
ایتالیایی و رومنس به رسمیت شناخته شدهاند این در حالی است که تنوع
زبانیبههیچوجهباعثایجادتنشوتفرقهبینمردمسوئیسنشدهاست.
او افزود :در ایران چندین زبان مهم مادری از جمله کردی ،ترکی ،ترکمنی
و عربی وجود دارد و اگرچه دولت هیچ ممانعتی از این زبانها نمیکند ،اما
اقدامی هم برای گسترش آنها انجام نمیدهد ،هرچند مردم این مناطق
انتظار دارند همراه زبان فارســی چند واحد درسی نیز به زبان مادری آنها
برای زنده نگه داشتن فرهنگ و زبانشان ارائه شود چون زبان بخشی از هویت
ماستونمیتوانبهآنبیتوجهبود.
باطنی با اشــاره به ارائه دو واحــد درس کردی و دو واحــد درس ترکی در
دانشگاهها ،این را شروع یک راه طوالنی دانست و ابراز امیدواری کرد که این
مسیرگسترشپیداکند.
او با اشاره به اینکه زبانشناســان ،چهار زبان ،فارسی ،یونانی ،سانکسریت
و التین را به عنوان زبانهای کالســیک مطرح کردهاند گفت :زبان فارسی
سابقه  4-3هزار ساله دارد و  800سال در هندوستان زبان آموزش و پرورش
بودتااینکهانگلیسیهازبانانگلیسیراجایگزینفارسیکردند.
باطنی با اشاره به اینکه دو کتاب گلستان و بوستان سعدی ،نخستین بار
توسطیکهندیبهانگلیسیترجمهونخستینفرهنگفارسیبهانگلیسی
درهندوستاننوشتهشد،ازکمکاریایراندراینزمینهانتقادکرد.
به گفته این استاد دانشــگاه گاهی گذر زبان و گسترش شهرها و ارتباطات
باعث از بین رفتن برخی از زبانها میشود به طور مثال شمیرانیها لهجه
خاصیداشتندکهامروزازبینرفتهاست.
باطنی از بین رفتن زبانهای محلی را امری اجتنابناپذیر دانست و افزود:
اکنون زبانهای محلی مازندرانی ،گیلکی و طالشی به دلیل رفت و آمد زیاد
گردشگراندرحالنابودیوتضعیفهستند.
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یادداشت

به احترام دهخدا
زینب مرتضایی فرد

آشتی با
ت
فرهنگلغ 
و واژهنامههای
زبان فارسی به
مناسبتسالروز
درگذشت علی
اکبر دهخدا
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مادربزرگ میگوید ما قدیمیترها از شــما با ســوادتریم .نه مدرسه
رفتیم و نه دانشــگاه ،اما باجی مکتبی بیشتر از شــماها یادمان داده
اســت .میخندم و میگویم چرا؟ جواب میدهد برای اینکه هر چی
ازم بپرسی گوشــی موبایلم رو برنمیدارم تو اینترنت دنبالش بگردم،
هر چی بلدم واقعاً بلدم .کمی فکر میکنم .مادربزرگ حرف درســتی
میزند .کمی شــیوه زندگیمان را در سالهای گذشته مرور میکنم.
من وقتی  14ساله بودم خیلی بیشتر از خواهرزادهام اطالعات داشتم.
وقتی قرار بود برای مدرسه تحقیق بنویســم نمیتوانستم موضوع را
خیلی سریع در گوگل و یاهو و دیگر جستجوگرهای اینترنتی وارد کنم
و با یک کپی کردن ساده و دستور پرینت دادن صاحب تحقیق بشوم.
اگر اســمم صفحه اول تحقیق بود الاقل به کتابخانه مدرسه مراجعه
کرده بودم و چند صفحهای هم که شده چند کتاب را از نظر گذرانده
بودم.
باز هم سعی میکنم بیشتر و عمیقتر فکر کنم به اینکه نسل به نسل
معنی سواد چقدر عوض میشود و نســل ما که هیچ ،دهه هفتادیها
و هشتادیها را بسیار تحتالشعاع قرار داده اســت .ما کتاب زبان به
دست ،دیکشــنری ســنگین را ورق میزدیم و معنی لغتها را پیدا
میکردیم ،حاال گوگل ترنســلیت کلی معنــی غلط تحویل
دانشــجوها و دانشآموزهای تنبل میدهد و ...البته
نمیگویم شــیوه زبانآموزی قب ً
ال درست بود و
ما خیلی زبان یاد گرفتهایــم! اما الاقل تالش
بیشتریکردهایم.
وقتــی در کتاب ســوم دبســتان درباره
دائرهالمعارفهــا و کتابهــای لغــت
هم خواندیــم ،برایمان یک رؤیــا بود که
دائرهالمعارف داشته باشــیم یا به کتابخانه
برویم و لغتنامه دهخدا را ورق بزنیم .اما حاال
اینها نه فقط در میان نســل جدید ،که میان
ما نســلهای قبلتر هم فراموش شــدهاند .اما
آیا این فراموشی خوب اســت؟ دوستم میگوید
خوب است .میگوید این همه اطالعات بیخود
میریختیم توی مغزمان که چه بشــود.
میگوید لغتنامه دهخدا را که نمیشد
در خانه نگه داشــت از بس که عریض و
طویل بود و فرهنگ معین هم کلی سنگین
بود و باید مدام وقت میگذاشتی تا یک کلمه را

پیدا کنی .باز هم فکر میکنم .دوستم هم ،مثل مادربزرگ ،هم درست
میگوید و هم نه .این خیلی خوب است که با نصب یک نرمافزار روی
کامپیوترمان از داشتن فرهنگ لغت دهخدا که جلدهای زیادی دارد
و گشتنش هم زمان بسیاری میطلبد بینیاز شــدهایم ،اما به شرط
اینکه از این امکان اســتفاده کنیم و فقط دنبال جستجو در اینترنت
نباشیم.
و البته از همه مهمتــر به این فکر کنیم که ایــن روزها فرصت خوبی
است برای آشتی با سنت حسنه استفاده از دیکشنری ،دائرهالمعارف
و فرهنگ لغت .چه اشکالی دارد در کنار آداب و رسوم زیبای نوروزی،
یک رسم فرهنگی نیک و فراموششده را به خانههایمان برگردانیم .نه
فقط به خانههای خودمان ،بلکه با هدیه دادن این کتابها به عزیزان
و دوستانمان دوباره با جســتجوی نادانستههایمان به سوی باسوادتر
شــدن پیش برویم .مثل قدیمترها؛ نه خیلی قدیمها ،همین یکی دو
دهه پیش...
بعد هم به حرفهای دوســتم فکر میکنم و به این نتیجه میرســم
کار بزرگ و دقیق برای آدمهای بزرگ اســت .اگر ما در زندگی خسته
موبایل بهدست امروز حوصله شمردن جلدهای لغتنامه دهخدا را هم
نداریم ،به ایــن فکر کنیم که این مرد چگونه حوصله و توان نوشــتن
این همه لغت را با دقت کامل داشته است .مردی که متولد  1275در
تهران بوده و از سال  1313سرگرم نوشتن لغتنامه میشود .هم
شــاعر بوده ،هم ادیب و پژوهشگر ،هم مرد سیاست
و هــم مطبوعاتچی و بــه قول مــا امروزیها
روزنامهنگار .لغتنامه در شــرایط دشواری
هم نوشته اســت .اولین مجلد لغتنامه در
سال  ۱۳۱۸منتشر شد ،اما به دلیل ُکندی
کار چاپخانه بانک ملی ،آغاز جنگ جهانی
دوم و حجم وســیع کار ،چــاپ لغتنامه
متوقف شده و پس از پایان جنگ ،اندیشه
چاپ و نشــر تألیف دهخدا به یک ایده ملی
تبدیل میشود و خالصه همه نهادها پیگیر
شــده و این ایده ملی را به سرانجام میرسانند
تا امروز ما از آن استفاده کنیم .خالصه آنکه به
بهانه سال نو و احترام آمدن آقای علیاکبر
دهخدا که هفتم اسفند سالگرد درگذشتش
اســت ،و از همه مهمتر به احترام خودمان
و نســلهای آینده که قرار اســت از ما الگو
بگیرند ،با فرهنگ لغتها ،دایرهالمعارفها
و دیکشنریها آشتی کنیم .
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تولدشاعرزمستان
به بهانه دهم اسفند ،زادروز اخوان ثالث

سالمترانمیخواهندپاسخگفت
سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ،نتواند
که ره تاریک و لغزان است
و گر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است
...
زمستاناست
مهدی اخوان ثالث شاعر شــعر معروف «زمســتان» خودش متولد
زمستان است .او  10اسفند  1307در مشــهد به دنیا آمد .این شاعر و
موسیقیپژوه معروف ،در اشعارش از تخلص م .امید استفاده میکرد.
اشــعار او زمینه اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را به تصویر
کشیده اســت؛ همچنین دارای لحن حماســی آمیخته با صالبت و
سنگینی شعر خراسانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه است .اخوان
ثالث در شعر کالسیک فارسی توانا بود و در ادامه به شعر نو گرایید .از او
اشعاری در هر دو سبک به جای مانده است.
جالب است بدانید این شاعر با رهبر معظم انقالب هم دوستی داشته
است .آنطور که نوشتهاند ،آغاز آشــنایی مهدی اخوان ثالث و رهبر
انقالب به پیش از انقالب و حضور در محافل شعری مشهد برمیگردد.
محافل ادبی خراسان یکی از مهمترین انجمنهای ادبی کشور محسوب
میشوند ،جایی که بسیاری از شاعران و اندیشــمندان ،که هریک از
اکابر علم و فرهنگ هستند ،گرد هم میآیند و به شعرخوانی و تبادل
اطالعاتمیپردازند.
در واقع در ســالهای آغازین ده ه  ۳۰خورشــیدی بود کــه آیتا...
خامنهای جوان ،کتابهای بررسی سبکهای ادبی را مطالعه میکرد
و پس از مدتی ،نخستین مصرعها و بیتها را سرود .در آن سالها ایشان
دفترچهای هم به نام «سفینه غزل» داشت که اشعار زیبا و تکبیتهای
مورد عالقهاش را از شاعران مینوشت و زیرش تاریخ میگذاشت .پشت
کتابهایش هم پر بود از اشعار مختلف؛ شعرهایی که معموالً برای رفع
خستگی درس و بحث آنها را میخواند.
همین عالقه ایشان باعث شــد که با انجمن ادبی فردوسی در مشهد
نیز آشنا شود .این محفل ادبی را سال  ،۱۳۲۵آقای نگارنده و دوستان
شــعرپرداز او پایهگذاری کرده بودند و به نوعی پاتوق شــاعران جوان
مشهد به حســاب میآمد.آقا ســیدعلی جوان خیلی زود در انجمن
فردوســی جایگاه خود را یافــت .آنقدر که حتی بعضی از شــاعران
خراسانی پیش از نظر او سرودههاشــان را در جایی مطرح نمیکردند.
در آن روزها اما محافل ادبي خراسان يکي از مهمترين انجمنهاي ادبي
کشور محسوب ميشــدند و در هر حال همین حضور در انجمنهای

ادبی مشهد باعث آشنایی ایشان با مهدی اخوان ثالث شد.
حضرتآيت ا ...خامنهاي دوســتي خود با اخوان را اينگونه توصيف
ميکند« :اخوان با من دوست بود .هم زمان رياست جمهورى با من يك
نوع ارتباط رقيق داشت و هم بعد از رياست جمهورى ـ اين آخرى كه
از يك سف ِر ظاهرا ً يكساله به اروپا ،برگشته بود ـ نامهاى به من نوشت و
شعرى گفت و بعد هم از دنيا رفت ».در ارتباط با بُعد شعري اخوان نيز،
رهبر معظم انقالب او را يکي از بهترين شاعران نيمايي زمان خودش
معرفي ميکند ...« :در عرصه شــعر نو ،مرحوم اخوان كه قطعاً بهترين
نيمايى زمان خودش بود و به نظر من از همــه اقرانش قويتر،
شــاعر
ِ
مسلطتر و لفظ و معناى شسته رفته و بهترى داشت ،در يك گوشهاى
زندگى ميكرد؛ كسى از او خبرى نداشت ،كسى او را نميشناخت ،جز
يك عده خواص؛ در حال عزلت و انزوا».
بعد از انقالب نيز اين رابطه به قوت خــود باقي ماند تا جايي که اخوان به
هنگامگرفتاريهاومشکالت،دوستوهمشهريديرينخودراملجأیي
براي رســيدگي به آن مشــکالت ميداند .به عنوان مثال اخوان قطعه
شعري (توصيهنامه) را براي حضرتآيتا ...خامنهاي به منظور معرفي
حسين منزوي ،يکي از غزلسرايان مطرح کشــور ،براي اشتغال با اين
مقدمه ميسرايد« :پس از ســقوط رژيم پهلوي بود که حسين منزوي
غزلسراي نام آشــناي ديارمان از همسرش به خاطر بيکاري جدا شد و
دخترش«غزل»رانيزبهخاطربيکاريبهمادرشسپرد.مدتيدرزنجانو
بعددرتهرانبهدنبالکارميگشتوچونميدانستکهمنباآقايسيد
عليخامنهاي،امامجمعهتهران(هنوزايشانرئيسجمهورنشدهبودند)
آشنايي دارم به نزدم آمد تا توصيهاي براي کار برايشان بنويسم تا مشکل
بيکارياش حل شود .من قطعهاي را براي همشهري خود آقاي خامنهاي
نرانوشتوبهخدمتشانبرد».
نوشتمومنزويهمباخطزيباآ 
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آغاز آشنایی
مهدی اخوان
ثالث و رهبر
انقالب به
پیش از انقالب
و حضور
در محافل
شعری مشهد
برمیگردد
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یاد
مترجمان معاصر ایرانی بود که در شکلگیری
زندگی هنری پروین و کشــف اســتعداد و
گرایشــش به ســرودن شــعر نقش مهمی
داشت .او در بیست و هشت ســالگی ازدواج
کرد ،اما به دلیل اختالف فکری از همسرش
جدا شد .بعد از جدایی از همسرش مدتی در
کتابخانه دانشسرای عالی ،به شغل کتابداری
مشغول بود .این شــاعر پیش از دومین نوبت
چاپ دیوان اشــعارش ،بر اثر بیماری حصبه،
یوپنجسالگی در تهران درگذشت
در سن س 
و در حرم فاطمه معصومــه(س) در آرامگاه
خانوادگیاش ،به خاک سپرده شد.

پروین

«هر بالیی کز تو آید رحمتی اســت  /هر
که را رنجی دهی خود راحتی اســت  /زان
به تاریکی گذاری بنــده را  /تا ببیند آن
رخ تابنده را  /تیشه زان بر هر رگ و بندم
زنند  /تا که با عشــق تو پیوندم زنند» این
ابیات را رهبر معظــم انقالب برای جمعی
از هنرمنــدان و اهالی قلم که دو ســال
پیش و زمان بیماری ایشان به مالقاتشان
رفته بودند قرائت کردند و از جمع ســؤال
کردند که شاعر این ابیات چه کسی است.
هیچیک از حاضران در جمع نمیدانست
سراینده این ابیات کیســت؛ همانطور
که احتمــاالً اغلب ما هم پیــش از دیدار
نمیدانستیم .رهبری ســپس خطاب به
جمع گفتند که شــاعر این ابیات پروین
اعتصامی است؛ شــاعری که عدهای برای
پررنگ نشــان دادن فروغ فرخزاد او را
مورد بیتوجهی قرار دادهاند.
84

اختر چرخ ادب

این اتفاق عم ً
ال در جامعه ما رخ داده است،
آنقدر که بسیاری از ما تنها شناختی که
از این شــاعر داریم به شعر «اشک یتیم»
در کتابهای درسیمان محدود میشود.
در این نوشته به طور خالصه و به مناسبت
زادروز و روز بزرگداشت این شاعر ،بیست
و پنجم اسفند ،به زندگي ،احوال و آثارش
میپردازیم.

زندگی کوتاه پروین
رخشــنده اعتصامــی معــروف بــه پروین
اعتصامی ۲۵ ،اســفند  ۱۲۸۵در تبریز متولد
شد .اعتصامی از کودکی فارسی ،انگلیسی و
عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی
تحت نظر پدرش و اســتادانی چون دهخدا
و ملکالشــعرای بهار سرودن شــعر را آغاز
کرد .پدرش یوســف اعتصامی ،از شاعران و

اشعار پروین
تنها اثر چاپ و منتشر شــده از پروین ،دیوان
اشــعار اوســت که دارای  ۶۰۶شــعر شامل
اشعاری در قالبهای مثنوی ،قطعه و قصیده
میشود .پروین بیشــتر به دلیل به کار بردن
سبک شعر مناظره در شــعرهایش معروف
است .شعرهای پروین قبل از چاپ به عنوان
کتاب ،در مجلــه بهار« ،منتخبــات آثار» از
هشترودی و «امثال و حکم» از دهخدا ،چاپ
میشدند .موفقیت اولین چاپ دیوان اشعار او،
باعث شد تا این کتاب برای چاپهای بعدی
آماده شود.
درونمایه اشعار پروین
پروین از پیــروان «جریان تلفیقی» اســت.
مضامین و معانی اشعار پروین ،توصیفکننده
دلبســتگی عمیق او به پدر ،استعداد و شوق
فراواناوبهآموختندانش،روحیهظلمستیزی
و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز
همدلی و همدردی با محرومان و ستمدیدگان
است .اشــعار پروین اغلب از حوادث و اتفاقات
شخصی و اجتماعی خالیاند .در میان اشعار
او ،شــعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان
صراحتاً شخص شاعر را شناخت .شعر پروین
از دیدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی ،بیشتر به
صورت «مناظره» و «ســؤال و جواب» است.
در دیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده
که او را از این لحاظ در میان شــاعران فارسی
مشهور کرده است .این مناظرهها نه تنها میان
انســانها ،جانوران و گیاهان ،بلکه میان انواع
اشیاء ـ از قبیل سوزن و نخ ـ نیز اتفاق میافتد
و پروین در بیــان مقاصد خــود از هنرهای
«شخصیتبخشــی»« ،تخیل» و «تمثیل»
استفادهبسیارکردهاست.
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نقدها به پروین
از پروین به عنوان «مشــهورترین شــاعر زن
ایران» یاد میشــود .در دو و سه دهه اول پس
از مرگ پروین ،او و شعرش چندان مورد عالقه
روشنفکران و نوپردازان نبود .علیاصغر دادبه،
ادیب و فیلســوف ،مینویســد که تعداد بسیار
زیــادی از منتقــدان ادبی ،پروین را شــاعری
بزرگ میدانند و او را با شاعران تراز اول ایران
مقایسه میکنند .پدر پروین ،یوسف اعتصامی
نیز پروین را «روح جامعه» میخواند.
محمدرضا شــفیعی کدکنی در کتاب «با چراغ
و آینه» ،پروین را شــاعری با شیوه خاص خود
و او را «مستقلترین شــاعر دوره شعر فارسی
پــس از مشــروطیت» میدانــد .او همچنین
معنــی و مضمون شــعرهای پرویــن را دارای
تازگی میداند و از نظر او همین ویژگی ،او را به
مستقلترین شاعر مکتب قدیم شعر فارسی در
قرن اخیر تبدیل کرده است.
دادبه همچنین مینویســد :بــر خالف دیدگاه
منتقدان که در دیوان پروین نظمی منســجم
نمیبینند ،بســیاری از محققــان عقیده دارند
که دیوان پروین ،مجموعهای اســت یکپارچه
با خصوصیتهای سبکشــناختی و هماهنگ.
بعضی نیــز این دیــوان را نماینــده فرهنگ و
تمــدن ایرانیــان میدانند .همچنیــن دادبه
دیدگاه فکری ـ فلســفی در شعرهای پروین را
به دو دسته تقســیم میکند :اول ،حوزه نظری
که شامل مفاهیمی مانند عشق حقیقی ،تجلی
مذهب ،قضا و قدر و تأکیــد پروین بر جنبش،
حرکت و عمل هستند.
دوم ،حــوزه عملی که شــامل تهذیب اخالق
در شــعرهای پرویــن اســت .پرویــن در
شعرهایش کوشیده اســت تا با شیوهای تازه،
خصوصیات بد اخالقــی را در نظر خوانندگان
خــوار و فضیلتهای اخالقــی را در نظر آنان،
زیبا جلــوه دهد.اگر در تعطیــات عید نوروز
گذارتان به شــهر قم افتاد ،فرامــوش نکنید
که پس از زیارت ســری هم بــه مقبره پروین
بزنیــد و فاتحــهای برایــش بخوانید.اگر هم
گذارتان به تبريــز ،زادگاه پروين افتاد ،ديدار
خانه اين شــاعر را مغتنم بدانيد .اين خانه در
خیابان عباسی ،جنب مســجد میرآقا و کوی
ســاوجالغی واقع شــده اســت .خانه پروین
اعتصامی در ســال  1385به عنــوان یکی از
آثار ملی کشــور ثبت شــده و امروزه ،یکی از
مقصدهــای گردشــگری این دیار به شــمار
میرود.

بلبل بیقرار و مو ِر استوار
ِ

بلبلی از جلوه گل بیقرار  /گشت طربناک به فصل بهار
در چمن آمد غزلی نغز خواند  /رقص کنان بال و پری برفشاند
بی خود ازین سوی بدان سو پرید  /تا که به شاخ گل سرخ آرمید
پهلوی جانان چو بیافکند رخت  /مورچهای دید به پای درخت
مرغک دلداده به عجب و غرور  /کرد یکی لحظه تماشای مور
خندهکنان گفت که ای بیخبر  /مور ندیدم چو تو کوته نظر
روز نشاط است ،گ ِه کار نیست  /وقت غم و توشة انبار نیست
مور بدو گفت:بدینسان جواب  /غافلی ای عاشق بی صبر و تاب
روز تو یک روز به پایان رسد  /نوبت سرمای زمستان رسد
همچو من ای دوست سرایی بساز  /جایگه توش و نوایی بساز
تو ،به سخن تکیه کنی من به کار  /ما هنر اندوختهایم و تو عار
کارگر خاکم و مزدور باد  /مزد مرا هر چه فلک داد ،داد
رنجه کن امروز چو ما پای خویش  /گرد کن آذوقة فردای خویش
گر نشوی پخته در این کارها  /دهر بدوش تو نهد بارها
گل دو سه روزی است تو را میهمان  /میبردش فتنه باد خزان
...
کاش بدان گونه که امید داشت  /باغ و چمن رونق جاوید داشت
چون که مهی چند بدین سان گذشت  /گشت خریف و گه جوالن گذشت
ِچهر چمن زرد شد از تندباد  /برگ ز گل ،غنچه ز گلشن فتاد
دید که هنگام زمستان شده  /موسم هشیاری مستان شده
اندهش از دیده و دل نور برد  /دست طلب نزد همان مور برد
ُ
گفت:چنین خانه مهمان کجا  /مور کجا ،مرغ سلیمان کجا
گفت :که یک روز مرا دیدهای  /نیک بیندیش کجا دیدهای
گفت :حدیث تو بهگوش آشناست  /منعم دوشینه چرا بی نواست
در صف گلشن نه چنان دیدمت  /رقصکنان ،نغمهزنان دیدمت
ِ
صحبت زیبا صنمی داشتی
لقمه بی دود و دمی داشتی /
بر لب هر جوی صال میزدی  /طعنه به خاموشی ما میزدی
گفت :نگارین مرا باد مرد  /میشنوی آن گل نوزاد مرد
مرحمتی میکن و جاییم دِه  /گرسنهام ،برگ و نواییم ده
گفت:که در خانه مرا سور نیست  /ریزه خور مور به جز مور نیست
رو بنشین تا که بهار آیدت  /شاهد دولت به کنار آیدت
چرخ به کار تو قراری دهد  /شاخ گلی روید و باری دهد
مورچه گر وام دهد ،خود گداست  /چون تو در ایام شتا ،ناشتاست 
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درتعطیالتچهبخوانیم؟
پیشنهادهایی برای مطالعه در ایام تعطیالت نوروز به توصیه اهالی فرهنگ و هنر

هر سال گفته میشــود کتابخوانی در
ایام نوروز اتفاق خوبی خواهد بود و یا
واضح تر بگوییم ،تعطیالت عید نوروز
فرصــت خوبی برای کتــاب خواندن
است .هر چند شاید این حرفها خیلی
روی همه اثر نگذارد ،اما برای ما که اهل
کتاب خواندن هستیم و از هر فرصتی
برای مطالعه استفاده میکنیم ،مطالعه
اتفاقی برای همه فصول ســال است و
عید نوروز را هم حتم ًا فرصت مغتنمی
میدانیم برای مطالعه .در این شــماره
که در آســتانه نوروز منتشر میشود،
سراغ هنرمندان و اهالی قلم رفتیم تا
کتابهای خوبی را که خواندهاند ،برای
تعطیالت پیش رو ،به ما پیشنهاد دهند.
قیصر بخوانیم
پیشنهاددهنده :ســیدعلی موسوی
گرمارودی
شاعر ،منتقد و استاد دانشگاه

«دســتورزبان عشق» ســروده زندهیاد
دکتر قیصر امینپــور را بخوانیم .کتابی
بینظیر از مردی تکرارنشدنی .همچنین
«تفســیر مایکل بــری بــر هفتپیکر

86

نظامی» با ترجمه جالل علوینیا .مایکل
بری که یک ایرانشناس اصالتاً آمریکایی
است ،متولد فرانسه بود .پدرش افسری
بود کــه در جنــگ جهانــی دوم برای
آزادی فرانســه به این کشور اعزام شد و
در همان کشور ماند .مایکل بری عطش
ســیریناپذیری به آموختن داشــت و
به چند زبان مســلط بود و تفســیر او بر
هفتپیکر ،کتاب بسیار خوبی است که
آن را با لذت خواندم و به خوانندگان شما
نیز پیشنهاد میکنم.
شعر حافظ را با آواز بخوانید
پیشنهاددهنده:محمدمعتمدی
خواننده موسیقی ایرانی

به مخاطبــان عزیزی کــه در ایام نوروز
دوســت دارند در کنار دیــد و بازدیدها
و سفرهایشــان کارهــای فرهنگی هم
انجام دهند ،پیشــنهاد میکنــم اگر از
دیگر کارهایشــان فارغ شدند ،سری به
کتابخانه خود بزنند و بــا انتخاب کتاب
حضرت حافظ ،تفالی داشــته باشند و
غزلی را از این شــاعر نامدار کشــورمان
انتخاب کنند و کار ویژهای را انجام دهند.

بعد از اینکه این غزل را انتخاب کردند
و از خواندنش لــذت بردنــد ،برای آن
آهنگسازی کنند و بعد به عنوان خواننده
آن را بخوانند و ضبط کنند ،برای این کار
الزم نیست حتماً خواننده باشند.
مثنوی بخوانیم
راضیه تجار ـ داستاننویس

برای نوروز «شرح جامع مثنوی» از کریم
زمانــی را در  6جلد پیشــنهاد میکنم؛
همچنین گزیده داستانهای نویسندگان
معاصر ایتالیا با ترجمه کامران شــیردل
و بــرای جوانانی که خودشــان اهل قلم
هســتند ،کتاب «گام به گام» از حسین
فتاحی که درباره آموزش داستاننویسی
است ،میتواند جذاب باشد.
مدیر باش رئیس
پیشنهاددهنده:حسامالدینسراج
خواننده موسیقی ایرانی

این کتاب اثر ساعد باقری ،شاعر توانمند
کشــورمان بوده و البته شعر نیست .این
کتاب درباره مدیریت و تواناییهای افراد
بر اساس متن کهن فارسی است .در واقع
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در این اثر مباحث روز مطرح میشــود،
ولی منابع و ارجاعات متون کهن فارسی
است و خواندن آن برای همه ما میتواند
مفید باشد.
عید نوروز با نادر ابراهیمی
رضا رئیسی ـ نویسنده

«بر جادههای آبی ســرخ» اثــر زندهیاد
نادر ابراهیمی را بســیار دوســت دارم و
مطالعهاش را به همــه توصیه میکنم.
البته این را هم بگویم کــه «قطار »57
دوباره روانه بازار کتاب شده و خوشحال
میشوم کتابدوســتان ،این رمان بنده
را که با محوریت انقالب اسالمی نوشته
شده مطالعه کنند.
چند کتاب با رنگ و بوی انقالبی
پیشنهاددهنده :احمد شاكري
نویسنده و پژوهشگر ادبیات انقالب

«كوچــه نقاشهــا» ،خاطــرات
ســيدابوالفضل كاظمي ،به كوشــش
راحله صبوري ،كتاب خوبي اســت كه
هم نوجوانان و هم بزرگساالن ميتوانند
آن را مطالعه كننــد .همچنين خواندن
كتاب «سرد سفيد» نوشته كاوه بهمن و
«ناميرا» نوشته صادق كرميار را پيشنهاد
ميكنــم .رمان «جاد ه جنگ» نوشــته
منصور انوري را هم پيشنهاد ميكنم كه
روايت يك دور ه تاريخي اســت؛ اما خب
براي مخاطبان جديتر مناسب است.
آثــار پیشــنهادی شــاکری همــه از
کتابهای موفق ســالهای گذشــته
هســتند که در معرفی ادبیات انقالب و
دفاع مقدس جایگاه ارزندهای داشتهاند.
«اسماعیل» امیرحسین فردی
منیژه آرمین ـ نویسنده

«قطــار  »57و «اســماعیل» اثــر
رضــا رئیســی و امیرحســین فردی
از جملــه کتابهایــی هســتند که

همیشــه مطالعــه آنها را بــه همه
توصیه میکنــم .به نظرم ایــام نوروز
میتواند فرصت خوبی بــرای مطالعه
این کتابها باشــد .دوســت دارم از
همینجا بــه مخاطبان کتــاب بگویم
رماننویســان ایرانی خیلــی توانمند
هستند و آثار درخشــانی هم دارند .از
مطالعه رمانهای ایرانی غافل نشــوید
و خوشحال میشــوم آثار بنده را هم
مطالعه کنید.
آشتی با دهخدا و معین
پیشنهاددهنده :صادق صندوقی
نقاش و تصویرگر کتابهای درسی

یک آخ بــزرگ باید به ایــن تلفنهای
همــراه بگویم .ما مهمانــی خانوادگی
داریم .متأســفانه جای گفتگو نیست.
همه ســرها در گوشــی اســت .تلفن
همراه مــن از ایــن قدیمیهاســت؛
چون فقط برای گفتگو از آن اســتفاده
میکنم .نوههایــم میگویند باباجون
رویت میشــود این را دســت بگیری.
من حتی پیامک بلد نیســتم بفرستم.
سعی هم نکردم یاد بگیرم .در حالیکه
نوه سه ،چهار ســاله من کلی بازی بلد
اســت .در قرآن بارها آمــده که خدا
صابرین را دوست دارد .فروغ میگوید
«آنچــه کز قلبهــا گریختــه ،ایمان
اســت» ،االن باید گفت صبر اســت.
جوانهــا صبــر ندارند .بــرای همین
غوره نشــده ،میخواهند َمویز شوند.
چرا؟ چون تکنولوژی آنها را اینطور
کرده است .قدیم برای معنی یک کلمه
باید میرفتیــم در لغتنامه دهخدا یا
فرهنگ معین میگشــتیم .االن با یک
کلیک کار انجام میشــود .تکنولوژی
این بیصبــری را در جوانها نهادینه
کرده اســت .از من میشــنوید اول با
همین لغتنامهها آشــتی کنید و کتاب
هم هر چه بخوانید خوب است.
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پیشنهادهای جورواجور
داوود اميريان ـ نویسنده

خواندن ســه رمــان «سووشــون»،
«ســاربان ســرگردان» و «جزيــره
ســرگرداني» را پيشــنهاد ميكنــم.
همچنين خواندن ســري «هري پاتر»
را در عيد پيشــنهاد ميكنم« .شوايك
سرباز پاكدل» نوشته ياروسالو هاشک
نيز رمان طنزي اســت كــه خواندنش
در ایام تعطیالت نــوروز خالی از لطف
نیست.
دانلود نکنید ،کتاب بخوانید
پیشنهاددهنده:ساماناحتشامی
نوازنده و آهنگساز موسیقی

اول اینکه بهتر است برای بچهها کتاب
بخریم و البته من به همهشان پیشنهاد
میکنم پیک شادی خود را حل نکنند.
در دوران ما از طرف معلمان دائماً وعده
میدانند که با حل شدن این پیکهای
شــادی ما نمره اضافی میگیریم ،اما در
نهایت هیچ اتفاقی بــرای ما نمیافتاد و
فقط خســتگی این ماجرا بر تن بچهها
باقی میماند.
پیشنهاد دیگری هم دارم که میدانم
نوجوانان نازنین را خوشحال میکند؛
بــه بزرگترهــای عزیــزم توصیــه
میکنم در ایــام عیــد از رایانههای
خود فاصله بگیرنــد و اگر برای آنها
زحمتی نیست دســت از دانلودکردن
انواع و اقســام فیلمها و ســریالهای
جذاب بردارنــد و به فروشــگاههای
عرضه محصــوالت فرهنگی ســری
بزنند و ســریالهای جذاب خودمان
را خریــداری کننــد ،کتــاب بخرند
و بچههــا را با کتاب آشــنا کنند و در
اوقات فراغــت از آنها لــذت ببرند،
چون مســئله اصلــی ما چــه کتابی
خواندن نیســت ،زندهکردن فرهنگ
مطالعه است .
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یادداشت

راوی داستانهای قرآن
مروری بر آثار فرجا ...سلحشور در سالگرد درگذشتش

یکی از روزهای پایانی آخرین ماه ســال بود .هشــتم اسفند
سال گذشته که او درگذشت و آرزویش برای ساخت سریال
حضرت موسی(ع) برآورده نشد .حتماً میدانید از چه کسی
حرف میزنیــم؛ از زندهیاد فرجا ...سلحشــور ،نویســنده و
کارگردان موفق کشورمان که ســریالهای به یادماندنی را
پیرامون زندگی پیامبران ساخته بود.
این کارگردان فقید کشــورمان سال  1331در قزوین متولد
شــده بود و در کارنامــه فعالیتهای هنری خــود عالوه بر
نویســندگی و کارگردانی ،بازیگری و چهرهپردازی هم دارد.
سلحشور  ۲۷دی  ۱۳۹۴دچار سرطان ریه شد و چندی بعد
اعالم شد پزشــکان امیدی به بهبود او ندارند و حالش وخیم
اســت .تا اینکه روز هشتم اسفند ســال  1394در سن 63
سالگی درگذشت.
هر چنــد سلحشــور در بعضــی مــوارد موضعگیریهای
تندی داشــت و با واکنشهای متفاوتی هــم روبهرو بود ،اما
سریالهایی که ســاخته اســت ،همه از آثار درجه یک و به
یادماندنی محسوب میشــوند که همه درباره کیفیت آنها
اتفاق نظر دارند«.مــردان آنجلس» که بــه روایت ماجرای
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اصحاب کهف میپرداخت یکی از آثار سلحشــور اســت در
زمان پخش خود با اقبال عمومی مواجــه بود .جعفر دهقان،
مهتــاب کرامتــی ،جهانبخش ســلطانی ،حســین یاری از
بازیگران شــناخته شــده این فیلم بودند که ســال 1376
پخش شد« .ایوب پیامبر(ص)» هم از دیگر ساختههای این
کارگردان است که ســال  1372پخش شد و سلحشور عالوه
بر نویسندگی و کارگردانی در آن بازی هم میکرد.
آخرین و بــه یادماندنیترین اثــر این هنرمنــد را میتوان
«یوسف پیامبر(ع)» دانســت که عالوه بر ایران در  60کشور
دیگر هم بیننده داشت .این اثر ســال  1386تولید شده و از
اوایل تیر  87پخش شد .در سریال یوســف پیامبر مصطفی
زمانی ،محمود پاک نیــت ،کتایون ریاحــی ،جعفر دهقان،
عباس امیری ،جهانبخش ســلطانی ،رحیم نوروزی ،مهوش
صبرکن ،الهام حمیدی ،پروانه معصومی ،لیال بلوکات و … به
ایفای نقش پرداختهاند.
در ایــن مجموعه مصطفــی زمانی ایفاگر نقش یوســف بود
و نقش پــدرش یعقوب را محمــود پاکنیت ایفــا میکرد.
شــخصیت زلیخا که در حین مراحل فیلمبــرداری بازیگر
آن انتخاب شــد را کتایون ریاحی و نقش عزیز مصر پوتیفار
هم جعفر دهقان بازی کردهاند.مرحوم سلحشــور در خالل
فعاليــت هنرياش بهدنبــال بيان ويژگيهاي انســانهاي
متعالي بود .انســانهايي که در ســنتهاي پَست زمانهشان
هضم نميشــوند يا به بهاي برآوردن غرايز ديگران حاضر به
از دست دادن مقام خليفهاللهي خويش نيستند .آنچنانکه
خود سلحشــور نيز هنر را نه معبد ميدانست و نه راهي براي
رسيدن به آنچه اهل دنيا طالب آنند.
او در مســير هنرياش بهدنبال به خدمت گرفتن روشها و
ابزارهــاي مختلف جهت بازگويي اهــداف واالي خلقت بود.
ســبک هنري وي را نميتوان فارغ از اشــکال دانست ،ولي
آنچنان اســت که قابليت الگوگيــري دارد و ميتواند مورد
تقليد واقع شــود.فرجا ...سلحشــور را نه بــا مخاطب خاص
ايراني که با جهانيان سخني بود که برخاسته از باطن معنوي
انقالب اسالمي بود.
انقــاب فرهنگــي ســال  57نيازمنــد رزمندگانــي در
ســنگر فرهنگ و هنر بود تا پيــام اين انقــاب را به گوش
ن با ِر عظيم را با مجاهدتي
عالميان برســانند و سلحشــور اي 
خستگيناپذير بر دوش کشــيد .مطمئناً او اولين فردي نبود
که اين پيــام را درک کرد و به دنبال بيان آن در گســترهاي
جهاني بود ،ولــي بهخوبي بر ايــن امر واقف بــود که حرف
عالمگير ،سوژهاي تاريخي و مشــترک بين اديان ميطلبد و
اين مهم را تحقق بخشيد .
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خانواده

مهرمادری
مرام فاطمی ،الگوی رفتاری زنان
نقشآفرینی زنان موفق
همسران رسول خدا(ص)
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مقاله
مریم بهریان

جایگاه زن در شــئون مختلف فردی و
اجتماعی قابل بررســی و تجلیل است
اما شــأن زن در نهاد خانواده به عنوان
پایهایترین نهاد اجتماع انســانی از
اهمیــت دوچندانی برخوردار اســت.
پرداختن بــه جایگاه زن به واســطه
نقشهای کلیــدی متفاوتــی که در
عرصههای مختلــف اجتماعی به عهده
دارد با یک بررســی ســاده و سطحی
امکانپذیر نیســت و بایــد همه ابعاد
روحی و جســمی او را در نظر گرفت .از
سوی دیگر تغییرات بنیادین جوامع در
عصر مدرن بر نقشها و مسئولیتهای
زن در نهادهای جامعه نیز تأثیر گذاشته
اســت .از این رو باید مدام این تعاریف
بازخوانی و بهروز شود.

مرامفاطمی
الگوی رفتاری زنان
شها و مسئولیتهای زنان در
نق 
عرصههای مختلف اجتماعی با
تأکید بر نهاد خانواده
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با ظهور جامعه صنعتــی و گذر از عصر
کشاورزی به دوران صنعت و مدرنیته،
زنها نیــز حضــور متفاوتتــری در
جامعه پیدا کردند و زن مســلمان در
کنار ایفای نقشهایی مانند همســری
و مادری نشان داد که میتواند حضور
مؤثری در اجتماع داشــته باشــد و به
عنوان یکی از ســکانداران کشــتی
جامعه اســامی در پیشــبرد اهداف
اجتماعی موفق عمــل کند .با همه این
تغییرات ،زن ایرانی و مســلمان نشان
داده اســت ،وقتی صحبــت از ازدواج
و عهــدهدار شــدن مســئولیتهای
خانوادگی به میان میآیــد ،در ایفای
نقشهایی مانند همســری و مادری،
قابلیتهای خــود را بــه عرصه عمل
آورده و از هیچ تالشی دریغ نمیکند.
در دین مبین اســام ،بــه نقش مادر
و همســر در خانواده به قدری اهمیت
داده شده است که از یک سو ،همسران
و مــادران را بــه عنوان رکــن اصلی
پایداری و اســتحکام خانواده معرفی
میکند و از ســوی دیگر یکی از عوامل
و شــروط پویایی و ســامتی جوامع

را مادران ســالم و همســران متعهد
میداند.
همچنین در احادیــث و آیات و روایات
نقلشده از ســوی ائمه اطهار ،زنان در
نقش همســری و مادری ،پوشاننده و
ســتار عیوب اعضای خانواده به شمار
میروند و کشــتی خانواده را به سوی
ســاحل امن هدایت میکننــد ،برای
همین اســت که تأهل میتواند مردان
را بــه کمــال نزدیک کند و در ســایه
ازدواج مطلــوب و معیــار ،زن و مــرد
عالوه بر دستیابی به احساس امنیت،
به کانونــی برای پرورش اســتعداها و
شکوفایی اندیشه دست خواهند یافت.
دکتر ظهوریــان ،خانوادهدرمانگر ،در
خصوص نقش زن در خانواده میگوید:
در تمــام ادوار گذشــته تاکنون نقش
محوری زنــان در تمامــی عرصههای
اجتماع مشــخص بوده و زن پایهگذار
بنیان خانواده ،که سازنده یک اجتماع
بوده اســت ،هر چند که در گذشــته
ارزش مقام زن دســتخوش تغییراتی
شده اســت ،چنانچه در ادوار مختلف
جامعه مسائلی ارزش تلقی میشده که
بعدها تعریف آن ارزشهــا تغییر کرد.
زنــان در دورهای ضعیفه و در دوره بعد
تحت تأثیر واژگان فرهنگ غربی مادام
خوانده میشدند و در ادوار پیشتر ،در
ایران باستان ،بانو جایگاه باال و ویژهای
داشته است.
الگوی نمونة رفتاری زنان

به گفته وی ،با وجــود تمام اینها ،زن
در تمامــی ادوار ســازنده یک اجتماع
بــوده و از دامــان زن ،مرد بــه معراج
میرود و اســام دین ارزشگذاری بر
زنان بوده اســت و نباید فراموش کنیم
کــه تنهــا ارزش و هویــت دایمی که
وجود داشــته ،مرام فاطمی بوده است
و در حال حاضر بســیاری از محققان
دانشــگاهها اســلوب و شــیوه زندگی
که حضرت زهــرا(س) داشــتهاند را
به عنوان بهترین شــیوه زندگی زنان
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قاعدت ًا یک موجود خشن را نمیتوان انتقالدهنده محبت و عطوفت
و نرمی بدانیم ،بنابراین با توجه به هماهنگی که در کار خالق وجود
داشته این هماهنگی صورت گرفته تا زن بتواند به عنوان موجودی
رحیم و مهربان امور خلقت را به دست گرفته و مدیریت کند
میدانند.معرفــی الگــوی حضــرت
فاطمه(س) ،بهتریــن مثال برای نقش
دختر همسر و مادر اســت ،مقامی که
آنچنان ارزشــمند اســت که رسول
خدا برای اثباتش بر دستان دخترشان
حضرت فاطمه بوســه میزننــد تا در
زمانی که عرب از دخترداشــتن شرم
داشــت بگویند که زن بودن چه مقام
شایستهای اســت .و این بانوی بزرگوار
با چنین تربیتی ،رشد میکند و همسر
میشود در مقام همســری ،چنان نکو
عمل میکنند که همســر واالمقامش،
امیر مؤمنان درباره ایشان میفرمایند:
من به فاطمه و پدرش مباهات میکنم
و آنگاه به رســول خدا افتخار میکنم
در آن هنگام که فاطمه را به همســری
من درآورد و همواره برای فرار از غمها
به دیــدن چهره پــر مهر ایشــان پناه
میبردند.امیرالمؤمنیــن(ع) در آغــاز
زندگی زناشــویی ،در پاســخ به سؤال
حضرت رسول که فرمودند« :همسرت
را چگونه یافتــی؟» ،حضرت زهرا را به
عنوان بهترین همســری که با کمک او
میتوان خدا را اطاعــت نمود ،توصیف
کردنــد .همچنیــن امیرالمؤمنین(ع)
همیشــه در زندگی زناشــویی نهایت
عالقه خود را به حضرت زهرا(س) ابراز
میداشتند ،بدون اطالع او کاری انجام
نمیدادنــد ،از مشــورت وهمفکری او
بسیار مشعوف میشدند و حتی گاهی
برای اثبات ســخنان خود نزد دیگران،
بــه فرمایشهای حضــرت زهرا(س)
استدالل و استشهاد میفرمودند.
اگر زن مســلمان هماننــد این الگوی
واالمقام عمل کنــد ،همراه با ودیعهای
که خداوند در وجودش گذاشته است،
کانون خانوادگی به کمال میرســد و
همه در آن با تقوا و ایمان به ســعادت
دنیا و آخرت میرسند.
شناخت ابعاد جسمی و روحی

دکتر ظهوریان ،روانشناس معتقد است
نمیتــوان مقام زن با مســئولیتهای

ســنگینی که بــر دوش او هســت را
ســاده بررســی کرد ،چراکه نقش زن
در خانــواده به عنوان دختــر ،خواهر،
همســر و مادر بســیار تأثیرگذار است
و بــرای آنکه بتــوان از زنــان انتظار
اجــرای صحیــح نقشهایشــان را
داشــت ،ابتدا باید آنان را شــناخت و
به عبارتی بخش نرمافزاری و ســپس
سختافزاری به زبان امروزی یا همان
بعد روحی و جسمی یک بانو را بررسی
کنیــم« :قاعدتــاً یک موجود خشــن
را نمیتــوان انتقالدهنــده محبت و
عطوفت و نرمــی بدانیــم ،بنابراین با
توجه بــه هماهنگی کــه در کار خالق
وجود داشــته ایــن هماهنگی صورت
گرفته تا زن بتواند به عنوان موجودی
رحیم و مهربان امور خلقت را به دست
گرفته و مدیریت کنــد .یک تانکر را در
نظر بگیریــد که یک ماشــین زمخت
بدبو و بدرنگ را هــوای داخل آن نگه
میدارد و این جسم سخت خشن با این
کاربرد خشن ،با هوا کار میکند؛ یعنی
نرمترین چیــزی که ما میشناســیم
و دقیقــاً تکتک مســایل اجتماعی و
خانوادگی کــه ما میشناســیم با این
قیاس قابل فهم است.

خانوادگی زن درون خانــواده بر چهار
نقش خواهر ،مــادر ،دختر و همســر
استوار اســت و همیشــه گفتهاند هر
مــردی باید چهــار زن در کنــار خود
داشته باشــد .چون هر کدام از اینها
یک مهره هستند و یک کارکردی دارند
و باید باشند تا خألیی احساس نشود و
اگر یکی از آنها نباشند ،طبعاً وظایف
آن نقش بر عهده نقش دیگر اســت تا
کمبود آن نقش جبران شــود ،یعنی به
هیچ عنوان نمیتوان نبود این نقشها
را درون خانواده تصور کرد.
در جســم زن و بخش ســختافزاری
او ابزارهایــی گنجانده شــده از طرف

خانواده راهــی به ســوی زندگی برتر
برای تمامــی اعضایش اســت .زمانی
که والدین مســئولیتپذیر میتوانند
فرزندانی ســالم و صالح تربیت کنند،
چرخه انسانسازی در مسیر درستش
حرکت میکنــد و در این چرخه نقش
زنان بسیار پررنگ اســت .از آنجایی
که خانواده یک نهاد اجتماعی اســت و
در هر نهاد اجتماعی ،کارها بر اســاس
همکاری و تعاون پیش مــیرود و اگر
برخی از اعضــا همــکاری نکنند ،آن
نهاد دچار اختالل و آشفتگی میشود،
اهمیــت نقــش زن و وظیفــه او برای
مدیریت خانواده مشخص میشود.
به گفتــه دکتر ظهوریــان ،نقشهای

خدای آفریننده انســان کــه میتواند
تکتک نقشهایی که بــرای یک بانو
در نظر گرفته شده اســت را به راحتی
انجام دهــد؛ البته این ابزارهــا نیاز به
بهروزرســانی دارند که در قالب تربیت
بروز داده میشوند.
به گفته روانشناســان ،عاطفه چیزی
نیســت که بخواهیم از بیــرون به یک
زن تزریق کنیم و این موهبتی اســت
که در نهاد زن گنجانده شــده تا بتواند
اســتوارتر از مــردان امور خانــواده را
مدیریت کنند.

خانواده سالم و صالح
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نقش مادری

مادر به خاطر ایفای نقش مادریاش
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است که تمام
فرزندانش را
به یک چشم
میبیند و دلش
میخواهد
فرزندانش از همه
لحاظ ،بهترین
باشند
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و پرورشدادن مــردان و زنان صالح ،مــورد توجه خداوند
قــرار دارنــد .قــرآن از مــادر موســی و عیســی(ع) که
پرورشدهنــده هدایتگران آینــده بشــریت بودهاند ،نام
میبرد که به ســبب به کمال رســیدن و ارتقــایافتن به
سرحد مادری برگزیدگان خداوند ،مورد خطاب وحی قرار
گرفتند:
« َو أَ ْو َح ْينا إِلى أُ ِّم ُموسى أَ ْن أَ ْرضِ عي ِه َفإِذا خِ ف ِ
ْت َعلَ ْي ِه َف َألْقي ِه
فِي ال ْ َي ِّم َو ال تَخافي َو ال ت َْح َزني إِن َّا َرا ُّدو ُه إِل َ ْي ِ
ك َو جا ِع ُلو ُه م َِن
لين؛ به مادر موســى وحى كرديم كه او را شير بده،
ال ْ ُم ْر َس َ
همين كه بر جان او بيمناك شــدى او را بــه دريا بينداز،
و مترس و غمگين مبــاش كه ما وى را به تــو برگردانيده
و از پيامبرانش مىكنيم ».كلمه «اوحينــا» ،صيغه متكلم
معالغير از فعل ماضى باب «ايحاء» اســت كــه به معناى
گفتگوى پنهانى اســت ،و در قرآن كريم در ســخن گفتن

خداى تعالى با بعضى از مخلوقاتش اســتعمال مىشــود
كه به طور الهــام و افكندن مطلبى به دل كســى صورت
مىگيرد .قــرآن داســتان مادر عیســی را چنیــن بیان
ــد َج َع َل َرب ُّ ِ
ك
میکنــدَ « :فناداها م ِْن ت َْحتِهــا أَالَّ ت َْح َزني َق ْ
ك ب ِجِ ْذ ِع ال َّنخْ لَ ِة تُســاق ِْط َعلَ ْي ِ
َك َســ ِريًّا َو ُهزِّي إِل َ ْي ِ
ت َْحت ِ
ك
ــربي َو َق ِّري َع ْيناً َفإِ َّما ت ََري َِّن م َِن ال ْ َبشَ ِر
ُر َطباً َج ِن ًّيا َف ُكلي َو اشْ َ
ــن أُ َكل ِّ َم ال ْ َي ْو َم
أَ َحدا ً َفقُولــي إِن ِّي ن ََذ ْر ُت ل َِّلر ْح
ِ
مــن َص ْوماً َفلَ ْ
إِن ْسِ ــ ًّيا؛ پس وى را از طــرف پائين ندا داد :غــم مخور كه
پروردگارت جلوى تو نهرى جارى ســاخت تنه درخت را
ســوى خود تكان بده كه خرماى تازه بر تو بيفكند بخور و
بنوش و چشمت روشــن دار ،اگر از آدميان كسى را ديدى
بگو من براى خدا «روزه» نذر كردهام پس امروز با بشــرى
سخن نمىگويم».
نقش مــادر در آینده فرزندانش و نســلهای بعد بســیار
مهم اســت و مادر دانا که با تربیت صحیح والدینش آماده
پذیرش مقام مادری شــده اســت ،میتواند با راهنمایی و
تربیت صحیح سرنوشت خوبی را برای فرزندانش رقم بزند.
به گفتــه دکتر ظهوریان ،مادر منشــأ مهربانی و گذشــت
است و این شــاخصه یکی از زیباییهای شــخصیتی مادر
است .فرزند تمام دغدغههایش را برای مادر بازگو میکند،
چراکه مادر رقیب ندارد و هیچوقت فرزند نگرانی نســبت
به مادر ندارد .مادر تنها کسی اســت که تمام فرزندانش را
به یک چشــم میبیند و دلش میخواهد فرزندانش از همه
لحاظ از جهت اخالقی ،مالی ،ظاهــری و تحصیلی ،بهترین
باشــند و عالوه بر آنکه زمینــه آرامش روحــی و روانی
فرزندان را تأمیــن میکند و در عین حال زمینه آســایش
مادی و رفاهی آنها را با تشــویق و فراهمکردن زمینههای
شــغلی و تحصیل مهارت و فنون الزم ،نیز فراهم میکند.
بنابراین خیلی خــوب میتواند داشــتههایش را مدیریت
کند تا فرزندانش را به بهترین درجات برساند.
در روایات آمده اســت حضرت مریم ،حضرت عیسی(ع) را
از همان نوجوانی به آموزش شــغل رنگریزی نزد استادی
فرستاد تا بتواند با داشــتن حرفه آبرومندی ،تأمین معاش
کند و ســربار دیگران نباشــد .ایــن داشــتهها میتواند
انرژیهای درونی یک مادر باشــد یا ســرمایه و امکانات او
وقتی که میگذارد تا با تســاوی و مدیریــت بین تک تک
فررندانش تقســیم کند ،فرزندانش را بــه بهترین درجات
برســاند و این کارها را با عشــق و عالقه انجام میدهد ،با
عاطفه درونیاش که ابزاری اســت که در وجودش نهادینه
شده است.
دکتر ظهوریان معتقد اســت مادران با دوراندیشــی خود
میتواننــد در زندگی تعــادل به وجود بیاورنــد و با وجود
تمام مشکالت خانواده را مدیریت کنند .
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دیدگاه

نقشآفرینی
زنان موفق

مروری بر مسئولیتهای
زن در خانواده

دکتر رضا بافتی
روانشناس و مشاور خانواده

اگر بخواهیم نقــش زن را در خانواده بررســی کنیم ،بهتر اســت به گذشــته
بازگشــته و بفهمیم الگوهای زن در طول تاریخ به چه شکل بوده است .میتوان
با نگاهی به عصر شــکار و دوران غارنشــینی ،نقش زنان در خانواده را با امروز
پیوند داد .در عصر شــکار وظیفــه مردان شــکار و تهیه آذوقه بــرای اعضای
خانواده بود و به این شــکل بقای خانواده حفظ میشد .نقش زنان در عصر شکار
و غارنشینی ،تقســیم غذا ،محافظت از آذوقه در روزهایی که امکان شکار وجود
نداشــت ،حفظ امنیت خانه با جلوگیری از ورود حشــرات مــوذی و حیوانات
وحشی ،امیدبخشــی و گرمکردن فضای خانه ازدیگر وظایف زنان بود و به این
شکل بقای خانواده را حفظ میکردند.
در حال حاضر در اجتماع امــروز نیز کدهای ژنتیکی و کهــن الگوهای موجود
در ناخودآگاه جمعی ما باعث شــده اســت تا زنان و مردان رفتارهای مشابهی
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را اجــرا کنند و نقشهــای زنانگی و
مردانگی دوباره اجرا میشوند .نقش
اصلی مردان تأمین آذوقه و نیازهای
افراد خانواده به شمار میرود و زنان
نیز به مدیریت مالی و ســر و سامان
دادن و ایمــن کــردن فضــای خانه
میپردازند.
تصــور کنیــد ،مــردی که پــس از
گذرانــدن یک روز ســخت به کانون
خانواده باز میگردد و همســرش را
در حال نظمبخشــی به امور خانواده
میبیند ،وقتــی عطر غــذا در خانه
پیچیــده و محیطی گــرم و صمیمی
را مشــاهده میکند ،احساس امنیت
و صمیمیت بیشــتری در فضای خانه
میکنــد و آن را دوبــاره در فضــای
خانــه منعکــس میکنــد ،بنابراین
میتــوان گفــت مدیریــت زنانه در
آرامشبخشی به فضای خانه و حفظ
امنیت کانون خانــواده نقش مهمی
دارد.
طبیعی اســت کــه اگــر در اجتماع
امروز ،زنــان نیز بخشــی از وظایف
93

برجستهترین
روانشناسان و
نظریهپردازان
معتقدند،
موفقترین
مادران در حوزه
تربیتی فرزندان
افرادی هستند که
خود به درجاتی
از بالندگی و
رشدیافتگی
رسیده باشند و
تحت تأثیر نظام
پرورشی پدر و
مادری دانا تربیت
شده باشند
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مردانه را به عهده گرفتهاند ،مــردان نیز باید در همکاری با
همســران خود پویا عمل کنند ،اما در حالت کلی زنان باید
نقشهای تربیتــی و مدیریتی خود را در خانــه به عنوان
وظایــف اصلی در نظر گرفتــه و در راســتای حفظ کانون
خانواده آنهــا را به شــکلی مطلوب عهدهدار شــوند .در
یک خانواده ایدهآلی کــه اهداف آن مبتنی بر ســعادت و
شادکامی اعضای خانواده نوشته شده است ،زنان عهدهدار
حفظ امنیت در خانواده هســتند و زمانی که مرد از کار به
خانه باز میگردد و وارد خانه میشــود ،احســاس مطلوب
و مســاعدی از اینکه همه امور مهیا هســتند به او دست
میدهد و این سبک از زندگی ،شرط الزم برای دستیابی
به یک خانواده موفــق خواهد بود که نقــش زن به عنوان
عنصر گرمابخــش و رســیدگیکننده به امــور تربیتی و
سالمت فرزندان تعریف شده است.
ایــن مســئله و تعریــف نقشهــا در محیط خانــواده به
ریشــههای بیولوژیــک و زمینههای
زیستشــناختی انســانها در اعصار
مختلــف تاریخ نیــز بــاز میگردد،
با توجــه بــه اینکه اصــول زندگی
دســتخوش تغییرات بســیاری شده
اســت و انســان تجربه گذر از عصر
شکار و غارنشینی به دوره کشاورزی
و پس از آن عصر صنعــت و مدرنیته
را داشــته اســت ،بازهم شــاهد این
مسئله هســتیم که مطابق با کدهای
ژنتیکــی و برنامههــای بیولوژیکی،
مردانــی کــه از توانمنــدی و قدرت
ردیابــی و تعقیب بیشــتری برخوردار هســتند ،در زمینه
تهیه آذوقه و نــانآوری موفقتر عمل کــرده و زنانی که از
پتانســیل تیزبینی و جزئینگری بیشــتری برخودارند ،در
حوزه مدیریت خانه و سامان بخشــیدن به فضای خانواده
بهتر عمــل میکنند .یا برای نمونه زمانــی که مردان وارد
فضایی میشــوند ،در ذهن خود راههای خروج از موقعیت
و مقابله با خطر را میســنجند ،و سیستم گریز و جنگ در
آنها به کار میافتد ،اما زنان بیشتر به جزئیات فضا ،شیوه
چیدمان و حاالت ظاهری افراد تمرکز کــرده و میتوانند
بهراحتی تمام ویژگیهای ظاهری اجــزای محیط و افراد
از قبیل رنــگ ،عطر و طعم را در ذهن به خاطر بســپارند و
ثبت کنند.
بنابرایــن یکی از معیارهــای خانواده موفــق ،ایفای نقش
ایجاد محیطی صمیمی و امن در خانه توســط زنان است،
تحقیقات متعدد نشــان میدهد زمینه از هم فروپاشیدگی
خانواده و امــکان ایجاد روابط فرازناشــویی در مردان ،در

خانوادههایــی که زنان در ایفای نقش امنیتبخشــیدن به
خانه و فراهمکــردن فضایی گرم ضعیف عمــل میکنند،
بیشتر است .مردی که پس از ورود به خانه با آشپزخانهای
ســرد و خانهای تاریک و خالــی از مهر و عاطفــه مواجه
میشــود ،ترجیــح میدهــد دیرتر بــه خانــه بازگردد و
بهتدریج جدایی عاطفی شــکل میگیرد و بیمهری طعنه
و نــزاع جای عشــق و الفت و محبــت را در فضــای خانه
میگیرد.
فرض کنیــد که همه امــور در محیط خانــواده به صورت
ایدهآل پیش میرود ،و زن از حداکثر پتانســیلهای خود
برای ایفای نقشهایش در قالب همســر و مادر اســتفاده
میکنــد .در اینجــا نقش مــادر به عنــوان مدیــر امور
تربیتی فرزندان بســیار پر اهمیت فرض میشــود .مادران
رشــدیافته و زنانی که متأثر از الگوهــای دینی و مطلوب
اجتماعی پرورش یافتهاند ،در گــروه کارآمدترین مادران
در تربیــت فرزنــدان قــرار خواهند
گرفت .برجســتهترین روانشناسان و
نظریهپــردازان معتقدند ،موفقترین
مادران در حــوزه تربیتــی فرزندان
افرادی هســتند که خود به درجاتی
از بالندگی و رشــدیافتگی رســیده
باشــند و تحت تأثیر نظام پرورشــی
پدر و مادری دانا تربیت شده باشند.
چرا کــه تجربه نشــان داده اســت
راهبردهایی از قبیل نصحیت کردن،
پنددهی ،تربیت با سیســتم پاداش و
تنبیه و مبتنی بر اعمال زور و قدرت،
تأثیرات چندانی در شکلگیری شــخصیت سالم و کارآمد
در کودکان نداشــته و تنها زمانی که مادر و پدر به عنوان
الگو ،ســبک زندگی ســالم و با تکیه بر اخالقیات و روش
صحیح زندگی را در پیــش بگیرند ،میتــوان امیدوار بود
که در چنین خانوادهای فرزندان شایســته و صالح پرورش
پیدا کنند.
نقش زن به عنوان مادر و همســر به انــدازهای در خانواده
اهمیت دارد کــه میتوان گفت که زنان در ساختهشــدن
تاریــخ تأثیر زیــادی دارد .چرا کــه مردان تاریخســاز و
بزرگانی که در طول تاریخ گامهای مؤثری برداشــتهاند یا
بالعکس نقش آسیبزننده داشــتند ،تحت تأثیر الگوهای
تربیتــی مادران خود بزرگ شــدهاند ،بنابرایــن نمیتوان
نقش زن در خانــواده و مادر را بیاهمیت دانســت چرا که
ریشه ساختهشدن شخصیت انســان به همین رابطه مادر
فرزندی از نخســتین روزهای زندگی باز میگردد و نشأت
گرفته از توانایی فوقالعاده و مهر و محبت اوست .
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مقاله

همسران رسول خدا
ِ

مروری بر زندگی و شخصیت
ل گرامی اسالم(ص)
سه همسر رسو 

حجتاالسالم سید ابراهیم
حسینی
(ره)
معاون مؤسسه امام خمینی

از جملــه زنانی کــه در قــرآن کریم به
عنوان الگــو و نمونــه معرفی شــدهاند،
همسران رســول خدا(ص) هستند؛ قرآن
کریــم در آیهای بــه زنــان پیامبر(ص)
توصیه میکند برای مــردم ،نمونه تقوا و
پاکی قرار گیرید« :يَا ن َِســا َء ال َّنب ِِّي ل َ ْست َُّن
َك َأ َح ٍد م َِن الن َِّســا ِء إ ِ ِن اتَّق َْيت َُّن َف َل تَخْ ضَ ْع َن
ب ِال ْ َق ْو ِل َف َي ْط َم َع ال َّ ِذي فِي َقلْ ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُقلْ َن
َق ْو ًل َم ْع ُرو ًفا؛ ای زنان پیامبر ،شــما مثل
هیچیک از سایر زنان نیســتید ،البته اگر
تقوا پیشه ســازید ،پس در سخن دلربایی
مکنیــد که بیمــار دل به طمــع بیفتد و
سخن نیکو گويید».
در آیات دیگر ،زنان پیامبر(ص) به حفظ
حجاب توصیه میشــوند تا از این طریق

برای دیگران الگو و نمونه قرار گیرند« :يَا
ك َو ب َ َنات َ
أَي ُّ َها ال َّنب ُِّي ُق ْل ِلَ ْز َواجِ َ
ِك َون َِســا ِء
ِــن َج َلب ِي ِب ِه َّن
م
ن
ِين َعلَ ْي ِه َّ
ِين يُ ْدن َ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ْ
َذل َِك أَ ْدن َــى أَ ْن يُ ْع َر ْف َن َف َ
ان
ــا يُ ْؤ َذيْ َن َو َك َ
َّ ُ
يمــا؛ هــان ای پیامبر! به
ُــورا َرحِ ً
الل َغف ً
همســرانت ،دخترانت و زنــان مؤمنین
بگو تا جلباب(چادر) خود پیش کشــند،
بدین وســیله بهتر معلوم میشود که زن
پاکدامــن و مســلمانند ،در نتیجه اذیت
نمیبینند و خدا همــواره آمرزنده رحیم
است ».از این رو زنان پیامبر خدا(ص) در
تقوا و حجاب ،نمونه و زبانزد بودند.
قرآن کریم ،زنان رســول خدا(ص) را به
عنوان «أ ّم» مؤمنین معرفی نموده است:
ِين م ِْن أَنْفُسِ ــ ِه ْم
ِــي أَ ْولَــى ب ِال ْ ُم ْؤ ِمن َ
«ال َّنب ُّ
اج ُه أُ َّم َهاتُ ُه ْم؛ پیغمبر اســام(ص) از
َوأَ ْز َو ُ
خود مؤمنین نســبت به آنان اختیاردارتر
اســت و همســران وی مادران ایشانند».
لفــظ «أ ّم» در اینجا به معنــای مجاز به
کار رفته است و بیانگر نمونه و الگو بودن
زنان پیامبر(ص) برای مردم است .در این
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کاربرد ،قرآن کریم مقام مادری را تا ســر
حد ســازنده یک جامعه ارتقا میدهد و با
اســوه و الگو قرار دادن وی برای یکایک
افــراد جامعــه ،چــه زن و چه مــرد ،بر
الگوبرداری از خصلتهای عالی و انسانی
او ســفارش کرده و بر نقش ســازندگی و
زیربنایــی او تأکید کرده اســت .بنابراین
نقش الگویی بعضی از همســران رســول
اکرم(ص) در این قســمت از نوشتار مورد
بررسی قرار میگیرد.
نقش حضرت خدیجه(س) در
پیشبرد نهضت اسالمی
حضــرت خدیجــه(س) دختــر خُ َویلَد،
از زنــان ثروتمنــد و سرشــناس قریش
بــود .پاکدامنــی ،شــرافت خانوادگی،
کماالت نفســانی و فضایــل اخالقی وی
را زبانــزد عام و خاص ســاخته بود و از او
با لقــب «طاهره» و «ســیده قریش» یاد
میکردنــد .خدیجه(س) خواســتگاران
فراوانی از اشراف و بزرگان قریش داشت
95

نقش زنان
در حمایت از
اهل بیت(ع)
و مقام رفیع
امامت و والیت
را که بیگمان
از مهمترین
جلوههای
حضور زنان در
عرصه سیاست
است ،نمیتوان
نادیده انگاشت
96

که همه آنها از مال و مقــام دنیا در حد
عالی بودند ،اما او بــا پیامبر(ص) ازدواج
کرد و حدود  25ســال از زندگی خود را
با صفا و صمیمیت کنار رســول اهلل(ص)
گذراند .پــس از ازدواج بــا پیامبر(ص)
در شــمار بزرگتریــن حامیان رســول
خــدا(ص) و دیــن اســام درآمــد و
پیامبر(ص) را در مسیر رســالتش بسيار
یاری کرد.
خدیجه کبری(س) نخســتین زنی است
که به پیامبــر اعظم(س) ایمــان آورد و
نخســتین زنی اســت که در مکه با نبی
مکرم نمــاز جماعت خواند و نخســتین
زنی اســت که ایمان خــود را در مکه در
میان مشرکان آشکار ساخت و نیز او تنها
زنی اســت که تمام اموالش را به رســول
خدا(ص) بخشید.
خدیجه(س) بانویی صبــور و بردبار بود و
همه مصیبتها را در راه خدا و رســولش
تحمل میکرد .ایــن بانــوی واالمقام با
همه ثروتی که داشــت ،سه سال محاصره
اقتصادی ســخت را در شــعب ابوطالب
تنها برای رضای خــدا تحمل کرد و همه
ســرمایهاش را برای نجات مســلمانان و
حمایت از اسالم صرف كرد .آن زمان که
قریش در برابر رسول خدا(ص) همه توان
خویش را به کار میبســتند و پیوســته
به آزار و اذیت پیامبر(ص) و مســلمانان
میپرداختند تا رســول خــدا(ص) را از
دعوتش بازدارند ،کســی کــه از بار اندوه
رســول خدا(ص) میکاســت و شریک
غــم پیامبر(ص) و موجب تســای دلش
میشد ،خدیجه(س) بود.
خدیجه(س) ،همســر بزرگــوار پیغمبر
اکرم(ص) آنقدر نــزد آن حضرت عزیز
بود که به اتفاق شــیعه و ســنی تا زمانی
که این زن ـ که همســر اول پیغمبر بود
ـ زنده بــود ،حضــرت ،همســر دیگری
انتخاب نکــرد و با اینکــه وقتی این زن
از دنیا میرفــت نزدیک هفتاد ســال از
عمر او گذشــته بود ،پیغمبــر اکرم(ص)
تا آخر عمر هر وقت نــام خدیجه(س) را
میشنید ،اشکهایش جاری میشد.
ام ســلمه دلیــل آن را از زبــان رســول
خدا(ص) توضیــح میدهد :فلمــا ذکرنا
خدیجة بکی رســول اهلل ثم قال :خدیجة
و أین مثــل خدیجــة ،صدقتنــی حین

میکنــد ،اســتقالل اقتصــادی مییابد،
ثروت و مــال زیــادی را از راه تجارت به
دســت میآورد و مانند بازرگانی موفق و
زبردســت از عهده فعالیــت اقتصادی پر
رونق در عرصــه جامعه بر میآیــد .او با
پیامبر(ص) ازدواج کرد و حدود  25سال
از زندگی خود را کنار رســول خدا(ص)
گذراند.

کذبتنی الناس و وازرتنــی علی دین اهلل
و أعانتنــی علیه بمالهــا ،ان اهلل عز و جل
أمرنی أبشــر خدیجــة ببیــت الجنة من
قصب (الزمرد) ال صخــب فیه و ال نصب»
تا نام خدیجه(س) را بــردم پیامبر(ص)
فرمــود :اســم خدیجــه(س) را بردی و
کجاســت کســی که مثل خدیجه باشد؟
خدیجه(س) کســی بود که در روزی که
مردم مرا تکذیب میکردند او مرا تصدیق
کرد .روزی کــه همه برای مــن چنگ و
دندان میکشــیدند ،در دین اسالم مثل
کوه پناهم بود .او بود که با مال و ثروتش
کمکم کرد .خداوند متعــال مرا امر کرد
که به خدیجه بشــارت دهــم که خانهای
یکتا در بهشــت دارد ».این امــر منتهای
وفاق روحی را که میان این زن و حضرت
رسول(ص) وجود داشت نشان میدهد.
رفتار خدیجه(س) بیانگر آن اســت که او
همکار صمیمی پیامبــر خدا(ص) در امر
رســالت بوده اســت؛ به گونهای که تمام
دارایی خــود را در بــه منظور پيشــبرد
ديــن در اختیــار پیامبر خــدا(ص) قرار
داد و همچنیــن در زندگــی خانوادگی
هماهنگــی کامــل روحــی و روانــی با
پیامبر(ص) داشت ،لذا این ویژگیها او را
به اسوهای از خدمت به دین ،خانهداری و
شوهرداری تبدیل کرده است.
حامی رسول خدا(ص)
حضــور حضــرت خدیجه(س) همســر
رســول گرامــی اســام(ص) در عرصه
اقتصــادی ،بیانگــر این واقعیت اســت.
خدیجــه(س) از زنــان ثروتمنــد و
سرشــناس قریش بــود .ایشــان قبل از
ازدواج و گرایــش به دیــن پیامبر(ص)،
نقــش اجتماعی خــود را بهخوبــی ایفا

نقش تدبیر اُم َس َلمه در حمایت از
اهل بیت(ع)
نقش زنــان در حمایت از اهــل بیت(ع)
و مقــام رفیع امامــت و والیــت را ـ که
بیگمــان از مهمتریــن جلوههای حضور
زنان در عرصه سیاســت است ـ نمیتوان
نادیده انگاشت.
ام ســلمه که چشمه جوشــانی از معارف
اســامی بود ،با روایت احادیث گوناگون
به معرفی اهــل بیت(ع) و دفــاع از آنان
میپرداخــت .در عصر خالفــت حضرت
علــی(ع) بارها ام ســلمه به تناســب هر
واقعــهای ،حدیثــی از پیامبــر(ص) در
حمایت از حقانیــت علی(ع) نقل میکرد.
از ام ســلمه حدیث معــروف «المنزله»
روایت شــده اســت که رســول گرامی
اســام(ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
«أما ترضی أن تکون منــی بمنزلة هارن
من موسی إال أنه ال نبوة بعدی»
روایت دیگری نیز از ام سلمه در ذیل آیه
تطهیر نقل شده اســت« :أن النبی صلی
اهلل علیــه و آلــه ،کان فی بیتهــا اذ أتته
فاطمه بقطعه حریر ،فقال النبی صلی اهلل
علیه و آلــه :ادعی لی زوجــک و ابنیک ـ
الحسن و الحســین ـ فاتت بهم فطعموا،
ثم ألقی علیهــم النبی صلی اهلل علیه و آله
کســاء له خیبریا و قال :اللهم هؤالء اهل
بیتــی و عترتی فأذهب عنهــم الرجس و
طهرهم تطهیرا فنزلت آیه تطهیر ،فقلت:
یا رســول اهلل و أنا معهم؟ قــال :أنک الی
خیر ،ولکنک لست منهم»
دفاع ام ســلمه تنها در عرصه ســخن و
نقل حدیث نبــود ،این بانــوی واالمقام
در عمــل نیــز حمایــت خویــش را از
خانــدان امام نشــان مــیداد .هنگامی
که عایشــه تصمیم داشــت جنگ جمل
را علیه امــام علــی(ع) بــه راه اندازد،
ام ســلمه برای اینکه عایشــه را از این
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عبیداهلل همسر أم حبیبه ،در حبشه ،تحت تأثیر تبلیغات مسیحیت
قرار گرفت و از آيین اسالم به مسیحیت گرايید ،اما ایمان أم حبیبه
باعث شد که او ،رنگ محیط به خود نگیرد و در اوج سختیها آن را
حفظ کند و تحت تأثیر رویه غلط شوهر خود قرار نگیرد
جنــگ بــازدارد ،نصیحتهــای فراوان
کــرد .وی در ضمن نصیحتهــا ،فضائل
علی را به عایشــه بازگو کرد و گفت :ای
عایشــه! تو دیروز مــردم را علیه عثمان
تحریک و او را به زشــتی یــاد میکردی
و لقــب «نعثل» به او مــیدادی .تو قدر
و منزلــت علــی را در پیشــگاه پیامبر
خــدا(ص) میشناســی .میخواهی در
این بــاره برایت ســخن گویم؟ عایشــه
گفت :آری! ام ســلمه گفــت :آن روزی
که همه همــراه پیامبــر(ص) بودیم به
خاطر داری که وقتــی در نقطهای فرود
آمدیــم ،با علــی(ع) خلوت کــرده و به
گفتگــو پرداختند؟ تو میخواســتی به
آ نها اعتراض کنی و من تو را از این کار
نهی کردم؛ ســرانجام به حرف من گوش
ندادی و رفتی و اعتــراض کردی ،وقتی
که بازگشتی ،اشــک از چشمانت جاری
بود .پرسیدم چه شده اســت؟ گفتی :به
علی گفتم :از ن ُه روز ،یک روز ســهم من
اســت .پســر ابوطالب ،چرا دست از سر
من بر نمــیداری؟! پیامبر خدا(ص) در
حالی که صورتش از غضب ســرخ شــده
بود ،فرمــود :برگرد به خــدا هرکس از
بســتگان من يا دیگران ،با علی دشــمن
باشــد ،خارج از ایمان اســت و با ندامت
و شــرمندگی بازگشــتي .عایشه گفت:
بله! به خاطــر دارم.ام ســلمه باز گفت:
به خاطرت مــیآورم که در مســافرتی
مــن و تــو همــراه پیامبــر خــدا(ص)
بودیم ،علی(ع) مشــغول تعمیر کفش و
شستشوی لباس رســول خدا(ص) بود.
تو در حضور پیامبر(ص) از ما جســورتر
بودی ،گفتی :یا رســول خــدا(ص) ،بعد
از تو چه کســی رهبر مردم خواهد بود؟
پاســخ داد :کســی که مشــغول تعمیر
کفش اســت ،در حالی که جــز علی(ع)
کســی را نمیدیدیم .گفتی :یا رســول
خدا(ص) ،جــز علی کســی را نمیبینم،
فرمــود :همــو جانشــین من اســت.ام
ســلمه برای انصراف عایشــه از شرکت
در جنــگ جمل تــاش زیــادی کرد،
ولی هیچ فاید های نبخشــید .باالخره ام
سلمه گفت :ای عایشــه تو را پند دادم،
نشــنیدی .من عقیده تو را درباره عثمان
نیک میدانم ،تو کســی هســتی که اگر
عثمان ،جــام آبی از تو میخواســت ،از

او دریغ میداشــتی؛ ولی امــروز به یاد
مظلومیت او اشــک میافشانی .منظورت
این اســت که مــردم را علیه کســی که
بهترین آنهاســت ،تحریک کنی .از خدا
بترس و خود را گرفتار خشم او مگردان.
بنابراین امســلمه نســبت بــه یادآوری
حق و دفاع از حقانیــت علی(ع) در قالب
نصیحت بســیار تالش کرد و این حرکت
او را بــه زن نمونه در دفــاع و تبلیغ حق
تبدیل کرده است.
تدبیر اُم َس َلمه
ام ســلمه ،زنی صاحب رأی و دوراندیش
بود .در صلح حدیبیه که پیشــوای اسالم
برای عمره مفــرده از ذوالحلیفه ،احرام
بســته بود ،ام ســلمه و گروهی دیگر از
مردم ملتــزم رکاب آن حضــرت بودند.
قریــش ،ســهل بن عمــرو را بــا دو تن
دیگر خدمت پیامبر فرســتادند و تقاضا
کردند کــه پیامبر و همراهــان برگردند
و وارد مکه نشــوند تا عــرب نگویند که
آنها بــه زور داخل مکه شــد هاند و این
برنامه را به ســا لهای بعد موکول کنند.
پیامبر خدا بــه منظور صلــح و اجتناب
از خونریزی ،این پیشــنهاد را پذیرفت،
زیرا خیر مســلمانان را در آن میدانست
و داخل شــدن در حرم را بدون جنگ و
خونریزی امکانپذیر میکرد .مسلمانان
از این جریان ســخت ناراحت شــدند و
هنگامی کــه پیامبر خــدا(ص) به آنان
دستور داد که سرها را بتراشند و قربانی
کننــد ،اطاعــت نکردند .ســه بــار این
دســتور را تکرار فرمودند ،کســی از جا
برنخاست .رســول خدا(ص) ناراحت به
نزد ام سلمه آمد .ام سلمه علت ناراحتی
رســول خــدا(ص) را فهمیــد و خدمت
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ایشــان عرض کرد :یا رســول خدا(ص)
شــما اصرار زیاد نکنید .تحمل این صلح،
برای آنها کــه در آرزوی فتح و پیروزی
بود هاند ،دشــوار است .شــما برخیزید و
بدون اینکه بــا احدی ســخن بگويید،
بیــرون بروید و قربانی کنید و ســر خود
را بتراشــید .پیامبــر خدا به پیشــنهاد
ام ســلمه بیرون رفــت و شــتر خود را
قربانی کرد و ســر تراشــید .مســلمانان
که این منظــره را دیدند ،برخاســتند و
به دســتور پیامبر خدا(ص) عمل کردند.
این پیشنهاد شــاهدی است بر زیرکی و
تدبیر أم سلمه.
ایمان اُم حبیبه
یکــی از همســران رســول گرامــی
اســام(ص) ،ام حبیبه است .او از کسانی
بود که ناگزیر شــد به حبشــه مهاجرت
کند .وی دختر ابوسفیان و هند جگرخوار
و خواهــر معاویــه اســت .با ایــن وجود
خصوصیتی دارد که شایســته است او را
یکی از زنان نمونه مسلمان بشناسیم.
هنگام مهاجرت مســلمانان به حبشــه،
ام حبییه همســر عبیــداهلل بن جحش
بود و چون هر دو مســلمان شــده و از
طرف مشرکان از ایشــان سلب آسایش
میشــد ،به اتفاق بــه حبشــه هجرت
کردند.
عبیداهلل همســر أم حبیبه ،در حبشــه،
تحت تأثیــر تبلیغــات مســیحیت قرار
گرفــت و از آيین اســام به مســیحیت
گرايید ،اما ایمان أم حبیبه باعث شــد که
او ،رنــگ محیط به خود نگیــرد و در اوج
ســختیها آن را حفظ کند و تحت تأثیر
رویه غلط شــوهر خود قرار نگیرد ،بلکه با
تمام جدیت با شــوهر خویــش به مبارزه
برخیزد.عبیداهلل بــه راهنمایی أم حبیبه
گوش نداد .پــس از مرگ عبیــداهلل ،أم
حبیبه به ازدواج رســول خدا(ص) درآمد
و همســر آن حضرت شــد .أم حبیبه با
اینکه دختر ابوســفیان و هند جگرخوار
و خواهــر معاویه اســت و شــوهرش نیز
دین مســیحیت را پذیرفت ،ولی این زن
نمونه در چنین شرایطی دست از حمایت
اسالم برنداشــت و این خود بیانگر نقش
برجســته ایمــان أم حبیبــه در دفاع از
اسالم است .

امسلمه نسبت
به یادآوری حق و
دفاع از حقانیت
علی(ع) در قالب
نصیحت بسیار
تالش کرد و این
حرکت او را به زن
نمونه در دفاع و
تبلیغ حق تبدیل
کرده است
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گزارش

مه ِرمادر
فرزندان
را الیق
بهشت
میکند
مهتاب خرقان
مردانی که به سالمت خانواده و فرزندان خود اهمیت میدهند ،باید
به گونهای به همسرشــان توجه کنند که به همسرشان ثابت شود
برایشــان هیچچیز با ارزشتر از وجود او در خانه نیست ،مردی که
توجه به همسر و تأمین نیازهایش دغدغه اوست و به همسرش امنیت
فکری میدهد ،میتواند یک خانواده دلبسته ،پایدار و سربلند را به
وجود بیاورد چرا که مادری که از همه لحاظ تأمین اســت ،میتواند
بدون دغدغه فرزندان را تربیت کند و این آرامش و آسایش مادران
در خانواده ،سرمایهگذاریای است که مردان به واسطه آن به ثروت
بزرگی دست پیدا میکنند.

دکتر تقی ابوطالبی ،عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ،روانشناس
و مشاور خانواده ،درباره اهمیت نقش زن در خانواده به احادیث قرآن
اشاره کرده که خدای بزرگ در فلسفه خلقت برای زن ارزش بسیاری
قائل است و ســنت رهبران دین بیانگر این واقعیت است که برای زن
باید جایگاه ویژهای قائل بود ،چرا که زن پاکدامن و پرهیزکار با اقدامات
هوشمندانهاش میتواند زمینه رشد و پیشرفت خانواده را در یک فضای
امن روانی فراهم کند و عامل پیشرفتشــان شــود و زمینه سربلندی
جامعه را در نهایت به وجود بیاورد.
به گفته این روانشــناس زنان نباید تنها به خودآرایی و زینت ظاهری
اکتفا کنند ،چرا که مقام و تأثیرگذاری زن در جامعه بسیار باالست و
زنان برای رضایت خانواده و دلشاد کردن همسر و فرزندان و سازندگی
98

آنان باید پرهیزکاری را الویــت قرار داده و با صفــای درون و زیبایی
صیرت و درونشان جلوهگری کنند تا خانوادهای درستکار ،فهیم و الیق
سعادت دنیا و آخرت را مدیریت کنند .زنی که برای جلب رضای خدا
پرهیزکاری را ســرلوحه برنامههای خود قرار میدهد ،ضمن اینکه
زمینه حفظ سالمت روانی خود را به وجود میآورد ،زمینهساز حفظ
سالمت و استحکام و پیشرفت جامعه نیز میشود.
کمتوجهی به همسر ممنوع!
به گفته دکتر ابوطالبی در تمام احادیث نسبت به رعایت حرمت فرزند
دختر تأکید شده است .این دستورات خداوند بیدلیل نیست و نتایج
ثمربخشی به همراه دارد ،چرا که این حرمتگزاری و پذیرش و تأمین
نیاز عاطفی دختر از نظر خانواده و یا زن توسط همسر ،باعث غنای زن
و سیری روانی او میشود.
در خانــوادهای که مردان خواســتههای همسرانشــان را در اولویت
قرار میدهند و نیازهــای عاطفی ،روانی ،مالی و رفــاه آنان را برآورده
میسازند ،در واقع به استحکام هر چهبیشتر خانواده کمک میکنند
و همسرانشان را برای انجام وظایفشان آماده میسازند.
به گفته این خانواده درمانگر ،خیانتهای زنان و مــردان امروزی در
جامعه به علت عــدم پذیرش عاطفی و روانی و همچنین به واســطه
تشــنگی نیاز روانی زنان اســت و تأکید خداوند بــر حمایت عاطفی
همسران و دختران از ســوی خانواده ـ چه همسر چه والدین ـ بیانگر
واقعیتی اســت که توجه به آن ،زمینهساز ســامت فردی زنان و در
نتیجهاجتماعمیشود.
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خداوند در قرآن نسبت به احسان به والدین ،بهخصوص مادر تأکید
بسیاری میکند این نشاندهنده اهمیت نقش والدین در تربیت
فرزندان است
قلب مادر لبریز از محبت خدایی است و فرزندش را از سرچشمه کمال
سیراب میکند ،چرا که پاسداری و تربیت انسان به عهده مادر است و
اگر مادر نباشد ،بشریت از همان آغاز کودکی با خطرات مواجه است و
مهر مادری است که انســان را از حوادث محفوظ نگه میدارد .مادری
که میتواند ،در راه رشد و سعادت فرزند هر کاری انجام میدهد ،مادر
غم میخورد تا فرزندش در امان باشــد؛ فرزند چنین مادری به خوبی
پرورش داده میشــود و در کانون پر مهر خانــواده به خوبی میتواند
ایفای نقش کند.
خداوند در قرآن نسبت به احســان به والدین ،بهخصوص مادر تأکید
بســیاری میکند این نشــاندهنده اهمیت نقش والدین در تربیت
فرزندان اســت .چنانکه میبینیم خداوند در ســوره لقمان آیه 14
میفرماید شکر و سپاسگزاری من را در کنار والدین همواره سر لوحه
زندگی خود قرار دهید.
مادر در خانواده عامل پیونددهنده قلبهاســت و صلح و آرامش را در
بین اعضای خانواده فراهم میکند و محبت مادر غیر مشــروط است
و بدون قید و شــرط به فرزندانش محبت میکند و همسرش هم به
مهرورزی به فرزند حتی فرزنــد ناخلف دعوت میکند و محیطی امن
را فرهم میکند .این امر باعــث بهبود روابط عاطفــی میان اعضای
خانواده میشود و انگیزه مادری هدیهای اســت که خداوند در وجود
زن قرار داده است ،مادری ،فنی است که اگر در آن غفلت شود ،نسلی به
تباهی میرود و فساد را در جامعه ایجاد میشود و مادری هنری است
با ریزهکاریهای فراوان و اعمال درســت مادر باعث میشود فرندان و
انسانهای رشدیافتهای تحویل جامعه میدهد.
همین مهرورزی مادرانه موجب صالبت و دوام نسل آینده میشود .این
مهرورزی باعث میشود فرزندان در مسیر حق و عدالت گام بردارند و
موجب صالبت و دوام خلقت میشود.
مادر مایه ســکون و آرامش خانــواده و مرد خانواده اســت و یکی از
شــاهکارهای خلقت و فلســفه وجود زن در فرآینــد خلقت همین
مهرورزی مادرانه است .تجربیات زیادی نشان میدهد کودکی که مهر
مادری نبیند یا کم ببیند به دیگران پناه میبرد و بسیاری از انحرافات
در جامعه به دلیل کاستیهای مهر مادری هست.
به گفته این روانشــناس در خصوص نقش همســر هیچ تکیهگاهی
قویتر و محکمتر از حضور همسر نیست .باالتر از نقش همسر در کنار
یک مرد نمیتواند وجو داشته باشــد .اما گاهی اوقات این نقشها در
خانوادهای مشــکلدار بروز میکند و خانمی که با یک آقای الابالی و
معتاد ازدواج کرده و نقشهای همسری را نمیپذیرد و همسر مجبور
میشود کمی عاطفه خود را کنار بگذارد و جدیتر شود و قطعاً زمانی
که ابزارهای محبتش تأثیر نگذارد ،زن با هدف استحکام و نگهداشتن
خانواده از ابزار خشونتش استفاده میکند؛ یعنی یک همسر در نقش
همســریاش به همان اندازهای که مظهر عطوفت و مهربانی اســت،
زمانی که میبیند خانواده در حال فروپاشــی اســت ،چهره دیگری
به خود میگیــرد و با جدیت همســرش را وادار میکنــد تا پذیرای
مسئولیتهایش شــود .وقتی مرد به خاطر جدیت همسرش مجبور

میشود تا دنبال کسب درآمد برود ،هنگامی که به خانه برمیگردد ،باز
هم همسرش را در همان نقش مهربانی میبیند و این ابزارهایی است
که در وجود زن نهادینه شده اســت که هر دو این نیتها ،ترفندهای
زنانه است که برای استحکام خانواده به کار میرود.
از همه مهمتر تعلیمدهندگی و پذیرابودن فرزندان است که متأسفانه
االن با توجه حضور اجتماعی و نقشهای اجتماعی ،کمی این مسئله
کمرنگ شده است .هیچکس عشق ،حوصله و دلسوزی مادر را ندارد
و این تنها حس مادرانه اســت که حتی اعضای نزدیــک خانواده هم
نسبت به فرد ندارند .ولی یک مادر شبش ،صحبش و آرامشش ،همه
برای فرزندان است و نقش مادر به عنوان مربی و تربیتدهنده بسیار
مهم است .سربلندی بچهها برای مادر یک ارزش هست و اگر به دلیل
مشغله کاری ،فرزندان به مهدکودک ســپرده میشوند ،مابقی اوقات
باید در کنار مادرشان باشند تا از عشق و عاطفه مادر بهرمند شوند.
این متخصص در خصوص نقش زن به عنوان خواهر در بستر خانواده
میگوید ،نقش خواهر به نظر من خیلی مهم است ،چرا که زمانی که
یک مرد در خانه مادرش اســت ،قبل از ازدواج با روحیات یک زن در
قالب مادر آشناست و مادر گذشــتها و عواطف خودش را دارد ،ولی
دختر رابط بین مادر و پســر اســت و عاطفه ،مهر و دلبستگی و حس
مادری دارد ولی شکاف نســلی بین خواهر و برادر وجود ندارد .یعنی
دختری از نسل پسر ،با ظرایف مادر که از جهت امنیت و پشتوانه بودن
میتواند در کنار بردرش باشد و به او یاد میدهد که بعد از ازدواج باید
چگونه با همسرش رفتار کند ،و همچنین پسر ،با روحیات یک دختر
جوان آشنا میشــود و میفهمد که از نظر عاطفی چه روحیاتی دارد.
هر چقدر فاصله بین مادر و پسر کم باشد ،باز هم برای دو نسل متفاوت
هستند ،ولی خواهر و برادر از یک نسل هستند و حریم وجود دارد ،البته
در رابطه با خواهر حریم حفظ میشــود ولی ناگفتهها گفته میشود.
اگر پسرها خواهر نداشته باشند ،معموالً الفاظ مردانه است و خشن و
سختی در خانه حاکم است و در خانهای که دختر وجود دارد ،خشونت
کالمی و سردی کمتر دیده میشود و تعادل برقرار میشود.
انرژی بخشهای معنوی در خانواده
در خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی تعامل و رفتار دوطرفه
حاکم است .کســی به تنهایی نمیتواند راه خودش را برود ،ظرفیتی
وجود دارد که اگر یک مادر ،همســر یا دختر انــرژی بگیرد ،چندین
برابر توانش باال میرود و انرژی بیشتری به اطراف بر میگرداند؛ یعنی
یک زن این توانایی را دارد که بیشــتر از آنچه به او بخشیده شده است
ببخشد ،بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که خانمها تنها وظیفه
صادرات محبت و گذشــت داشته باشــند ،بلکه باید واردات محبت
قدردانی و انرژی را داشته باشــند .جریان دو طرفه است و با وجود این
توانمندی و ظرفیت ،اگر خانمی در خانه آسیب ببیند ،خانواده آسیب
میبیند ،اگر خانواده آسیب ببیند و جامعه آسیب میبیند .از یک طرف
کمرنگی مهارتهایی که باید در آموزش و پرورش داشته باشند ،باعث
شده دختران ما بدون این مهارت وارد زندگی بشوند.
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مادر در
خانواده عامل
پیونددهنده
قلبهاست و
صلح و آرامش را
در بین اعضای
خانواده فراهم
میکند و محبت
مادر غیر مشروط
است و بدون
قید و شرط
به فرزندانش
محبت میکند
و همسرش هم
به مهرورزی به
فرزند حتی فرزند
ناخلف دعوت
میکند
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یادداشت
همگان را دوست میداشت .بهویژه نوادگان خویش را .در آن میان مهر
خود را بیش بر من آشکار میداشت .زیرا من نواده نخستین او بودم .من
این خاطره را چند بار باز گفتهام ،زیرا نیک در یاد و و نهاد من جای گرفته
است و مانده .در یکی از روزهای نوروز که من با خانواده به آهنگ فرخباد
نوروز و سال نو به خانه نیا رفته بودیم ،مادر بزرگم که خدایش بیامرزاد و
پایگاهی برین در مینو بدو بدهاد ،از آن روی که بانویی گشاده دست بود،
اسکناسهای نوی گوناگون را فراهم کرده بود .به هر مهمان که به خانه
او درمیآمد ،بسته به پیوندی که با او داشت ،یکی از این اسکناسها را
چونان نوروزانه میداد .در آن زمان من کودک بودم .ارزش اســکناس
را نمیدانستم ،اما رنگینی این پارههای کاغذین خوشایند من بود .هر
بار کسی میآمد ،روانشــاد مادربزرگ که او را خانم جان مینامیدیم
میخواست اسکناسی به او بدهد ،من هم در آن جهان ساده و بیآالیش
کودکانه خویش از او میخواستم که یکی از آن اسکناسها را به من نیز
بدهد .او بیکمترین ترشرویی و چهره درهم کشیدگی چنین میکرد.
من هنوز این اسکناسها را پس از گذشت سالیان بسیار به یادگار نگاه
داشتهام زیرا بوی مهربانی بیکران مادربزرگ هنوز از آنها برمیخیزد و
کام جان مرا خوشنود و خرم میدارد.

بویمهربانی
میرجاللالدین کزازی /استاد زبان و ادبیات فارسی

روانشاد
مادربزرگ که
او را خانم جان
مینامیدیم
میخواست
اسکناسی به او
بدهد ،من هم
در آن جهان
ساده و بیآالیش
کودکانه خویش
از او میخواستم
که یکی از آن
اسکناسها را
به من نیز بدهد.
او بیکمترین
ترشرویی و چهره
درهم کشیدگی
چنین میکرد
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رضا کیانیان /بازیگر

درباره ارجمندی و واالیی مادر و کارکرد بنیادین و ناگزیر او در زندگانی
آدمی سخن بسیار گفته شده اســت .آنچه در این باره کوتاه میتوانم
گفت این است که دو تن یا با نگاهی فراختر سه تن ،شالودههای زندگانی
آدمی را میریزند .چیستی هرکس در گرو این سه تن میتواند بود .زیرا
این سه بیشترین بهره و کارکرد و اثر را در سالیان کودکی و نوجوانی بر
آدمی دارند و مینهند .این سالیان سالیانی است که پایههای هستی و
چیستی آدمی در آنها ریخته میشــود؛ به گونهای که میتوانم گفت
هرکس همان میشود که در سالیان کودکی پِیرنگ و بنیاد آن نقش
زده شده اســت و ریخته .نخستین مادر اســت؛ دومین پدر؛ سومین
نیز آموزگار .آموزگاری که شــاگردان خویش را ماننــد فرزندان خود
میآموزد ،میپرورد و میباالند .پس بر پایه آنچه گفته شــد ،آنچه من
هم اکنون هســتم بیش و پیش از هرکس در گرو مادر من است .اگر
شما امروز درباره جشن و آیین نوروز از من میپرسید ،زیرا میدانید که
من بدین جشن و آیین دلبستهام ،زیرا دلبسته فرهنگ و تاریخ ایران و
پیشینه نیاکانیام ،از آنجاست که مادر با رفتار خویش با گفتار خویش
با شیوه زندگانی خویش این دلبستگی را در من پرورده است و گسترده.
مادر من همواره میکوشــید آیینهای ایرانی را به شایستگی گرامی
بدارد .من به نمونهای بسنده میکنم .بیشینه روزهای نوروز و نوشدگی
ســال را ما در خانه خویش میگذرانیدیم .اگر به سفر میرفتیم از سر
ناچاری بود ،زیرا مادر و پدر من بر این باور بودند که این روزهای سپند
ارجمند را میباید در خانه خویش بگذرانیم.
مادربزرگ من نیای مادریام ،زنی بود بسیار پاکدل ،نیکونهاد ،مهربان.

وقتی مادرم پرکشید

وقتی مادرم پر کشید و رفت ،آخر شــب بود .ما چهار برادر و دو خواهر
تصمیم گرفتیم ،خبــر را صبح اول وقت به اقــوام بدهیم .صبح که به
فاطمه ،دختر خاله بزرگمان زنگ زدیم گفت قبل از نماز صبح خواب
دیده مادرش ـ خاله ما ـ که چند ســال پیش رخت سفر بسته بود ،در
به در به دنبال آبکش میگردد که بتواند پلوی ظهر را آماده کند! وقتی
فاطمه از او میپرسد :مگر چه خبر است؟ میگوید مادر امروز مهمان
داریم.
برادرم داوود به من گفت تو برو بهشــت رضا قبر بگیر .در بهشت رضا
پرسیدند کجا قبر میخواهی؟ گفتم اگر بشود کنار پدرم .وقتی آدرس
قطعهای را که پــدرم آنجا دفن بود دادم ،گفتند بعید اســت در آن
قطعه جایی باقی مانده باشــد .کمی اصرار کردم .رئیس دستور داد
کسی همراهیام کند تا اگر هنوز قبر جایی باقی بود نشانم دهد .وقتی
باالی سر پدرم رســیدیم ،پس از کمی جستجو ،زیر درخت کاجی را
نشــان داد و با تعجب گفت اینجا هنوز یک قبر خالی هست .هم زیر
درخت بود و هم کنار جوی آب ،یعنی همانی که مادرم در زندگیاش
دوست داشت! جوی آب و ســبزه و درخت .همانجا را تأیید کردم و
رفتم برای کارهای اداری .رئیس گفت :عجیب اســت که اینجا را تا
حاال ندیده بودیم!
وقتی همه اقوام آمدند و من قبــر مادر را نشــان دادم ،ناگهان دختر
داییهایم طاهره و نیره آه از نهادشان برآمد و گریهای دیگر کردند .وقتی
علت را جویا شدیم گفتند عمه هر وقت میآمد اینجا ،میگفت وقتی
مردم ،دوست دارم همینجا نزدیک حســین آقا ـ پدرم ـ خاکم کنید.
البته زیر اون درخت و حاال او همانجا زیر خاک آرمیده بود!
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هالل

هالل نوروزی
ایستادگی و تابآوری در
مسیر دشوار خدمت
بیش از همیشه در کنار مردم
باشیم
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گزارش
قرار گرفت .حجتاالسالم والمســلمین معزی در بدو ورود خود به این
استان،برمزارشهدایگمنامشهرستانسرخهحاضرشدوباقرائتفاتحه
و اهدای گل به مقام آنان ادای احترام کرد.حضور در مراسم تودیع و معارفه
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ،دیدار با نماینده ولی فقیه و
استاندارسمنان،حضوردرشورایمعاونینجمعیتهاللاحمراستاندر
گرمساروبازدیدازپایگاههایامدادونجاتبینشهریازجملهبرنامههای
اینسفردوروزهبود.

ایستادگیو
تابآوری در
مسیردشوار
خدمت

گزارش سفر استانی نماینده ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر به استان سمنان
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در هفتمین سفر استانی خود،
نهم اسفند وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مدیر عامل ،مسئول
دفترنمایندگیولیفقیه،پرسنلواعضایجمعیتهاللاحمرایناستان
102

ایثار و گذشت ،برجستهترین صفات بانوی دو عالم
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در اجتماع مدیران ،کارکنان و
اعضای جمعیت هالل احمر استان ســمنان و در آیین تودیع و معارفه
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه هالل احمر این اســتان ،در ابتدای
سخنانخودباقدردانیازاعضایجمعیتهاللاحمرسمنان،ایناستان
رادیارپایمردی،شهادتطلبیوایستادگیدانست.
حجتاالسالم والمســلمین معزی که در ایام سوگواری حضرت فاطمه
زهرا(س) به این سفر رفته بودند ،سخنان خود را با بیان فضایل اخالقی و
شخصیتی یگانه دختر پیامبر اسالم آغاز کرده و با تأکید بر اهمیت نقش
الگوپذیریازسیرهومنشحضرتفاطمهزهرا(س)درطولحیاتدنیایی
انسانگفت:اینبانویبزرگدوعالمنهتنهابرایبانوان،کهذاتوشخصیت
خطیر ایشان الگویی برای همه انسانهاست.ایشان با برشمردن برخی از
صفاتواالیدختپیامبراسالم(ص)،ایثاروگذشترابرجستهتریناین
صفات دانست و خاطرنشان کرد :اینکه در هالل احمر این دو مقوله در
شرایط کمک به انسانها در اولویت قرار میگیرد بسیار ارزشمند است و
بایدبرایتقویتچنینروحیهایتالشکرد.نمایندهولیفقیهدرجمعیت
هالل احمر حمایت و خیر رساندن به مؤمنان و نوع بشر را سفارش اسالم
دانست و بیان کرد :بر همین اساس است که در هالل احمر هرگز در زمان
بروز حوادث و برای کمک به نیازمند صحبتی از رنگ ،نژاد ،مذهب و دین
نمیشودوهرگزمنتیبرمددجویانندارد.
نگرانی از تبعات حذف قانون  60ساله
کمبود اعتبارات و مشــکالت به وجود آمــده در بودجه جمعیت هالل
احمر محور بعدی ســخنان نماینده رهبر انقالب در هــال احمر بود.
حجتاالسالم والمسلمین معزی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر
نهادیغیردولتیوبرپایهکمکهایمردمیاستافزود:اماایندلیلیبرای
به وجود آمدن مشــکالت تخصیص اعتبار به هالل احمر از سوی دولت
نمیشود چرا که بودجه ای که به این نهاد مردمی اختصاص داده میشود
نه یک ردیف اعتباری بلکه به واقع هزینه اقداماتی است که هالل احمر در
بحرانهابهعنوانمعیندولتدرجامعهارائهمیکند.
ایشان با ابراز نگرانی از حذف قانون 60ساله اختصاص بخشی از حق ثبت
اسنادکشوربهجمعیتهاللاحمرافزود:البتهجمعیتهاللاحمرباتکیه
خیر و نیکوکار همیشه
بر پشتوانه مردمی و حمایتهای ایثارگرانه مردم ّ
برای ارائه خدمات عامالمنفعه به آحاد جامعه آماده است و البته آثار منفی
اینحذفرانادیدهنبایدگرفت.حجتاالسالموالمسلمینمعزیموقوفات
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ایستادگی و تابآوری در مسیر دشوار خدمت ،جزو الینفک فعالیتهای کاری
یک هالل احمری است ،چرا که اعضای هالل احمر با حضور خالصانه خود در
دل حادثه ،عالوه بر قوت قلب بودن برای مصیبتدیدگان ،هرگز چشم داشتی
برای کمک به نیازمندان نداشته و نخواهند داشت
هالل احمر را عاملی برای جبران برخی مشکالت مالی در این مجموعه
دانست و گفت :مردمی بودن هالل احمر به آن معناست که با کمکهای
نوعدوستانه اقشــار مختلف مردمی همچون وقف ،صلح ،هبه و تبرعات
این نهاد مردمی همواره پرچم کمک بیمنت به انســانهای نیازمند و
حرکتهایخیرخواهانهرابرافراشتهنگاهخواهدداشت.
تودیع و معارفه
دلسوز و متخلق به اخالق اسالمی بودن ،حضور در جمع اعضا و کارکنان
و پاسخگویی به سؤاالت و رسیدگی به مشکالت آنان و کمک به ارتقای
فرهنگ دینی در هــال احمر مهمترین توصیههای حجتاالســام
والمسلمین معزی از مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمرسمنانبود.ایشانهمچنینحاضربودندرکنارامدادگراندرصحنه
حوادث و تسکین بخشــیدن آالم دردمندان و مصیبتدیدگان را نیز از
وظایفمسئوالندفاترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمرسمنان
دانست.نماینده رهبر انقالب در هالل احمر در پایان با قدردانی از سالها
خدماتشایستهحجتاالسالموالمسلمینعبدوس،مسئولسابقدفتر
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر سمنان ،توفیقات روزافزون وی را از
درگاهایزدمنانمسئلتکرد.
دراینجلسهکهباحضورعلمایاستان،استاندارومدیرانارشداستانداری
و مدیران کل دســتگاههای اجرایی اســتان برگزار شد ،حجتاالسالم
والمســلمین نطنزی ،به عنوان مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
جمعیتهاللاحمراستانسمنانمعرفیشد.
نیت خالصانه و مخلصانه
نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمردرادامهبرنامههایسفربهاستان
سمنان،باحضوردرجمعنمازگزارانجمعیتهاللاحمراستانسمنان
باقدردانیازروحیهایثارگریوازخودگذشتگیکارکنانایننهادمردمی
تصریحکرد:افرادیکهدراینمجموعهفعالیتمیکنندبایدنیتخالصانه
و مخلصانه خود در همه ابعاد خدمت به مردم نیازمند و مصیبتدیده را
حفظکنندودرجهتتقویتاینروحیهبکوشند.
حجتاالسالم والمسلمین معزی با تأکید بر سفارش دین مبین اسالم
مبنی بر حمایت و کمک به برادران مســلمان خود افزود :کسانی که در
هاللاحمرفعالیتمیکنندخدمتبهخلقخداودستگیریازانسانهای
نیازمند،سرلوحهکارآناناستکهقابلتقدیروستودنیاست.
اهمیت آموزش و کسب مهارت
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر خاطر نشــان کــرد :البته
ضروری است این کمکهای انساندوستانه بر مبنای آموزش و مبتنی
بر مهارتهایی باشــد که اعضای هالل احمر فرا گرفتهاند ،چرا که رفع
مشکالتمردمبدونآموزشقبلیوکسبمهارتناممکناست.
حجتاالسالموالمسلمینمعزیسرعتعملرایکیدیگرازویژگیهای
بااهمیت یک فرد فعال در هالل احمر برشمرد و تصریح کرد :اینکه در
مخاطراتطبیعیوغیرطبیعیهاللاحمرپیشقدمدرامرخدمترسانی

به گرفتاران اســت ،خود گواه توجه به این مهم است و البته مصداق این
مهم را میتوان در همین روزهای اخیر و در جریان درگیری بســیاری از
استانهای کشور با سیل ،برف ،کوالک و حضور به موقع ،کارآمد و مؤثر
هاللاحمردرآنشرایطسختدید.
ایستادگی و تابآوری در مسیر دشوار خدمت
تأکید بر ایستادگی در مسیر خدمت ،پایانبخش سخنان نماینده رهبر
انقالبدرهاللاحمردرجمعنمازگزارانهاللاحمراستانسمنانبود.
حجتاالسالموالمسلمینمعزیباطرحاینسؤالکه«آیامیتوانهدفی
بهجزخدمتبیمنتبهانسانهادرهاللاحمرجستجوکرد»خاطرنشان
کرد :ایستادگی و تابآوری در این مسیر دشوار جزو الینفک فعالیتهای
کارییکهاللاحمریاست،چراکهاعضایهاللاحمرباحضورخالصانه
خود در دل حادثه ،عالوه بر قوت قلب بودن برای مصیبتدیدگان ،هرگز
چشمداشتیبرایکمکبهنیازمنداننداشتهونخواهندداشت.
درادامهبرنامههایسفرنمایندهولیفقیهدرهاللاحمربهاستانسمنان،
حجتاالسالموالمسلمینمعزیشامگاهروزدوشنبه9اسفندماهباحضور
درجلسهشورایمعاونینورؤسایشعبهاللاحمرایناستانبهمیزبانی
گرمسار ،ضمن ابراز خرســندی از فرصت دیدار با کارکنان هالل احمر
سمنان و تقدیر از آنان ،استواری و پایداری در مسیر الهی را از مهمترین
معیارهای حیات دنیایی انسان دانست و جلب رضایت خداوند و امکان
انجام اقدامات خداپسندانه را در گرو کسب معرفت دینی که الزمه یک
زندگیسعادتمندواخرویاستدانست.
طرح فرشتگان رحمت
نمایندهرهبرانقالبدرهاللاحمربااشارهبهنزدیکشدننوروزوبرگزاری
طرحفرشتگانرحمتبهمنظورکمکبهسفرههایشبعیدنیازمندان،
بر توجه به مســئله حفظ کرامت انســانی در طول برگزاری این برنامه
خداپسند و نیکو تأکید کرد.ارتقای فرهنگ دینی در هالل احمر موضوع
دیگریبودکهحجتاالسالموالمسلمینمعزیبهآناشارهوخاطرنشان
کرد :حوزه نمایندگی ولی فقیه و دفاتر استانی آن میتوانند با همراهی و
همکاریسایربخشهایمرتبطباهاللاحمراینمهمراپیشببرند.
او پرورش روح انسانی را برتر از نگاهی سطحی به زندگی دنیایی دانست و
افزود:حوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمرباتشکیلجلسات
و شوراهای مشورتی در ستاد ،برای این مهم برنامهریزی کرده و خواستار
همکاریهمهکارکنانجمعیتهاللاحمربرایتحققآناست.
در ابتدای جلسه دکتر شکراللهی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
سمنان ،به بیان گزارشی از فعالیتها ،برنامهریزیها و وضعیت موجود
جمعیت هالل احمر در استان پرداخت.در ادامه نیز امام جمعه و معاون
فرماندارگرمسارضمنابرازخشنودیازسفرنمایندهرهبرانقالبدرهالل
احمربهاینشهرستان،آمادگیخودجهتهمکاریدراجرایبرنامههای
عامالمنفعهایننهادمردمیرااعالمکردند.دراینجلسههمچنیننماینده
رؤسای شعب و معاونین جمعیت هالل احمر اســتان سمنان ،به بیان
مشکالت،کمبودهاونظراتخودپرداختند.
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ضیائی با تأکید بر خدماترسانی در طرحهای نوروزی:

بیش از همیشه در کنار مردم باشیم
امســال ،آغاز طرح امداد و نجات نــوروزی و
فعالیترسمیتیمهایواکنشسریعجمعیت
هاللاحمر از  22اسفند شروع می شود .اجرای
طرح ایمنی و سالمت مسافران نوروزی با قوت
بیشــتر در نوروز  96و راهاندازی شــبکههای
داوطلبی به منظور افزایش مشــارکت مردم
در جامعه از جمله مواردی بود که در همایش
مدیران ســتادی و عامل استانهای جمعیت
هاللاحمربرآنهاتاکیدشد.
مرتضی سلیمی ،رئیس سازمان امداد و نجات
جمعیت هاللاحمر در این نشست با قدردانی
از هاللاحمر استانها در ارائه خدمات امدادی
به هموطنان در طرح زمســتانه ،اظهار کرد:
همزمانبااجرایطرح،فعالیترسمیتیمهای
واکنش ســریع جمعیت هالل احمر نیز آغاز
خواهد شــد که در مرحله نخســت در سطح
استانها شاهد فعالیت این تیمها خواهیم بود
و پس از آن با تجهیز هر شعبه به 9نفر از اعضای
واکنش سریع ،شــاهد اجرای طرح در شعب
خواهیمبود.
او نظارت دقیق و مســتمر بــر فعالیتهای
پایگاههــای امداد و نجــات ،مدیریت بهینه و
هدفمند پروازهای امدادی ،مصرف بهینه اقالم
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امدادی در سوانح و حوادث و آماده نگهداشتن
امکانات و تجهیــزات امدادی در ایــام نوروز و
همچنین برگزاری منظم کارگروه تخصصی
امداد و نجات و آموزش همگانی را از ضروریات
قابلتوجهمدیرانعاملاستانهاعنوانکرد.
دکتر ســید امیرمحســن ضیائی نیز در این
همایش درباره ماموریت های ســنگین هالل
احمر صحبت کرده و بــرای موفقیت اعضای
هالل احمر در این ماموریتها ،از درگاه خداوند
آرزوی توفیق کــرد .او با قدردانــی از تمامی
مدیران عامل استانهای جمعیت بهخصوص
در یک ماه گذشــته برای پوشــش حوادث
متعدد طبیعی و انسان ساختی که در صحنه
کشــور اتفاق افتاد ،بیان کرد :در حوادث اخیر
تالشهای زیادی صــورت گرفت؛ بهخصوص
در استانهای درگیر ســیل ،آبگرفتگی ،برف
و کوالک و  ...اعضای هالل احمر ،صحنههاي
درخشــانی از خدمت را پیش چشــم مردم
آفریدند.رئیس جمعیت هــال احمر با بیان
اینکهدریکماهگذشتهچندینباراستانداران،
نمایندگان مجلس و دیگر مسئوالن استانی از
خدمات خالصانه هالل احمر در سیل و برف و
کوالک اخیر تقدیر کردند ،تاکید کرد :موفقیت

جمعیت در حوادث اخیر نشان میدهد که اگر
برنامهریزی و حضور مناسب و مطابق نقشه در
صحنه داشته باشــیم و مردم هم بدانند هالل
احمر تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمت
به کار گرفته است ،میتوانیم بسیار تاثیرگذار
باشــیم.دکتر ضیائی در ادامه با اشاره به اینکه
در آستانه تعطیالت نوروزی و سفرهای مردمی
هســتیم گفت :باید تا حدی که میتوانیم از
مردم مراقبــت کنیم و پرتوانتر از هميشــه
خدمتگزارشان باشيم؛ این فرصتی است برای
جوانان ،داوطلبان و امدادگــران ما که در کنار
خدماترسانی در طرحهای نوروزی ،اصول و
اهداف جمعیت را تبلیغ کرده و بیش از همیشه
درکنارمردم،همراهویاورآنهاباشیم.
او با بیان اینکه منابع الزم برای اجرای طرحهای
نوروزی مهیا میشــود ،افزود :چشــم ستاد
جمعیت به خدمات عملیاتی در استانهاست
و ســتاد از نیروهای صف خود حمایت کامل
میکندچراکهماهیتکارجمعیتهاللاحمر
آمادگیهمیشگیدرحوادثوبالیااست.
رئیس جمعیــت هاللاحمر با بیــان اینکه
طرح خادم ،طــرح نشــاندار جمعیت برای
آموزش همگانی است گفت :این طرح نه تنها
طرح معاونت آموزشــی بلکه طرح جمعیت
هاللاحمر اســت؛ واضح اســت که این طرح
میخواهد شــاخص آمادگی خانوار را از یک
عدد پایین به یک عدد متوسط جهانی در زمان
مشخصتبدیلکند.
او با تاکید بر اینکه تمامی بخشهای جمعیت
موظف هســتند با این طرح همکاری کنند،
افزود :ســازمان جوانان و سازمان داوطلبان به
عبارتی موتور این طرح هستند و ما این کار را
باجوانانوداوطلبانبایدانجامدهیم.همچنین
موسسههای داوطلبانه و خدمات داوطلبانه نیز
باید به اجرای این طرح کمک کرده و جزو آن
باشند.دکترضیائیبااشارهبهاینکهتصدیگری
در امور داوطلبانه بسیار سخت است ،افزود :بر
این اساس باید بسیار گســترده و حمایتی و از
جنس پشتیبانی و حمایت در این زمینه عمل
کرد.او همچنین بر برگزاری مانورهای ملی و
منطقهای در استانها و توسعه تمرین استانی
برایافزایشآمادگیاستانهادرپاسخگوییبه
حوادثتاکیدکرد.
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گزارش

اهدای عضو ،اهدای زندگی است .این جمله را بارها همگی شنیدهایم،
اما این بار عزیزی با اهدای اعضای بدنش زندگی بخشــیده است ،که
در دوران زندگیاش هم با همــه وجود در حال نجــات جان دیگران
بود .زندهیاد محمدحســن قربی ،امدادگر  22ساله ســازمان امداد و
نجات ورامین ،هنگامی که برای دریافــت کارت پایان خدمت به یگان
خدمتیاش در جاده مخصوص کرج مراجعه کرده بود ،با یک دستگاه
خودرو تصادف کرد که بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شد .پزشکان
پس از هفت روز ،مرگ مغزی امدادگر  22ساله را تایید کردند .با توجه
به اینکه محمدحسن کارت اهدای عضو را دریافت کرده بود ،با رضایت
خانودهاش ،یکشــنبه شــب برای اهدای عضو به بیمارســتان مسیح
دانشوری منتقل شد .پس از انجام آزمایشات الزم ،کبد ،کلیه و دریچه
قلب محمدحسن به شش بیمار نیازمند پیوند زده شد .او از سال 1385
عضو ســازمان امداد و نجات هالل احمر ورامین بوده و در پایگاههای
جادهای به امدادرســانی میپرداخته اســت .مراســم یادبود زندهیاد
محمدحسن قربی ،با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر،
رئیس واحد فراهمآوری اعضای پیوندی و نسوج دانشگاه شهید بهشتی
و نیز خانواده این شهید برگزار شــده و در پایان تفاهمنامهای با هدف
ارتقای فرهنگ اهدای عضو میان ســازمان جوانان هالل احمر و مرکز
پزشکیدانشگاهشهیدبهشتیمنعقدشد.
در این مراســم ،دکتر مســعود حبیبی با تأکید بر ارزش واالی مفهوم
اهدای عضو بیان کرد :مشــیت خداوند در این بود شهید محمدحسن
قربی در لباس امدادگری و هالل احمر به رحمت خداوند برود.
او افزود :خانواده این شــهید کار بزرگی کردند که با اهدای اعضای بدن
محمدحسن ،رنج بیماری تعدادی را کم کردند و به تعدادی از انسانها
همزندگیبخشیدند.
حبیبی با بیان اینکه در هالل احمر اهدافمان بر اساس تکریم و احترام
انسان و انسانیت تعریف شده اســت ،گفت :در جمعیت هاللاحمر بر
مفاهیم گسترش دوستی ،کمک به انسانیت و گسترش صلح و دوستی
در جمعیت هاللاحمر تأکید شده اســت و هزاران نفر در سرتاسر این
کره خاکی و در جهت تحقق این اهــداف ،داوطلبانه و بیطرفانه تالش

امدادگریکه
با زندگی و
مرگشحیات
بخشید

مراسم
یادبود
زندهیاد
محمدحسن
قربی برگزار
شد

میکنند .رئیس ســازمان جوانان هالل احمر با تأکید بر اینکه شهید
قربی یکــی از امدادگرانی بود که به در راهمانــدگان و گرفتاران کمک
میکرد ،افزود :این شهید همواره در برنامههای ارتقای آگاهی انسانها
در زمینه فعالیتهای بشردوستانه نیز شرکت میکرد؛ همچون «قربی»
ما در هالل احمر هزاران جوان ،طلبه و دانشــجوی در حال فعالیت در
همین زمین ه را داشته و داریم.
حبیبی در پایان تأکید کرد :والدین افرادی که اعضای بدن فرزندانشان
را اهدا میکنند ،همچون والدین شــهدا هســتند که حس میکنند
فرزندانشانزندههستند.

اهدای عضو یک داستان عاشقانه و معنوی است
در این مراســم دکتر فرحناز صادقبیگی ،رئیس واحــد فراهمآوری
اعضای پیوندی و نسوج دانشگاه شهید بهشــتی؛ با بیان اینکه اهدای
عضو یک داســتان معنوی اســت گفت :من به وضوح معنویت را در
خانوادههایی که رضایت به اهدای عضو عزیزانشان میدهند ،میبینم؛
اهدای عضو حاصل تصمیم سختی است که خانوادههای مرگ مغزی
در سختترین شــرایط بدون گرفتن حق مادی و بدون اینکه بدانند
گیرندهعضوکیست،باتکیهبرمعنویتانجاممیدهند.
او با اشاره به جایگاه واالی شهید محمدحسن قربی اظهار کرد :اهدای
عضو داستان عاشقی است؛ شــهید قربی عضو داوطلب هاللاحمر و
امدادگر جاده بود که تقدیر الهی او را به این مقام واال رســاند تا با مرگ
مغزی جان چندیــن نفر را نجــات دهد .صادقبیگی تأکیــد کرد :ما
میتوانیم با استفاده از امکانات بزرگ هاللاحمر که فضای بکر و پاکی
است ،شاهد ارتقای فرهنگ اهدای عضو در ابعاد گستردهتری باشیم؛
چراکه ما االن  27هزار نفر را در لیســت پیوند اعضــا داریم که هر روز
 12نفر به این لیست اضافه میشــود و  10نفر هم به دلیل نبود پیوند،
میمیرند.او در پایان ســخنانش گفت :تاکنون توانستهایم یک چهارم
از موارد مرگ مغزی که رخ میدهد را به مرحله اهدای عضو برســانیم.
امیدواریم مردم نسبت به اینکه مرگ مغزی با حالت کما کام ً
ال متفاوت
است و به نوعی فوت محسوب میشود ،برسند .
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ویژه

هالل
نوروزی
گزارش فعالیتها و طرحهای هالل
احمر در ایام نوروز

داوطلبان هالل احمر« ،نوروز» هم
خدمتمیکنند

نقش ســازمانهای داوطلبی در خدمت به
مردم ،در همه جای دنیا قابل لمس و برجسته
است و ســازمان داوطلبان هاللاحمر ایران
نیز ،تــاش کرده ایــن نقش مردمــی را به
بهترین شکل بروز دهد.
ی جمعیت هالل
در حالی که بحران بودجها 
احمر به بحث داغ رسانهها تبدیل شده است
اما ســازمان داوطلبان هاللاحمر آرام و بی
سروصدا مشغول تدارک برنامههای نوروزی
اســت تا با کمکهای خیرین قلــب هزاران
خانواده نیازمند را در شــب عید شــاد کند،
در کاهش حوادث چهارشنبهســوری نقش
داشته باشد و با پزشکان داوطلب در امداد و
نجات نوروزی مصدومان تصادفات جادهای را
نجات دهد.
داوطلبان نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا
اهمیت دارند .در عین حال ،شــبکه عظیمی
از داوطلبان با آمار بیــش از  ۱۷میلیون تن،
در نهضت بینالمللی صلیبســرخ و هالل
احمر که ایران نیز عضوی از آن است ،فعالیت
میکنند .بیدلیل نیســت که فدراســیون
بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هالل
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احمر ،داوطلبان را پشتیبان اصلی و به عبارت
سادهتر ستون اصلی نهضت نامیده است ،چرا
که داوطلبان مرکز همه فعالیتها هســتند
و به موفقــت جمعیتهای صلیب ســرخ و
هاللاحمرکمکمیکنند.

فرشتگان رحمت در خانه
نیازمندان

فرشتگان رحمت ،برنامهای داوطلبانه است
که پیــش از عید نوروز از آســیبپذیرترین
و محرومترین قشــرهای جامعــه همچون
کودکان ،زنان بیسرپرســت و بدسرپرست
و نیز بیماران صعبالعالج که تحت پوشش
هیچ نهادی نیســتند؛ حمایت مادی و روانی
میکند.
دکتر مجتبی اکبری؛ سرپرســت ســازمان
داوطلبــان جمعیت هالل احمــر میگوید:
طبــق برنامــه از دوازدهم بهمن تــا پایان
بهمن جمــعآوری کاالهای ضــروری برای
خانوادههای نیازمنــد در خانههای داوطلب
انجام شــد .اما هنوز خیریــن و نیکوکاران
میتواننــد در خانههای داوطلب و شــعب
هالل احمر در مراکز اســتان و شهرستانها
کمکهای غیرنقدی خود را اهدا کنند.
کاالهــای فاسدنشــدنی دارای تاریخ انقضا
همچون برنج ،حبوبــات ،روغن نباتی و مواد
غذایی بهترین هدایایی هستند که به واسطه
داوطلبــان هاللاحمر به دســت نیازمندان
میرســد؛ توزیع کاالها از  ۲۵اسفند با حفظ
احترام نیازمندان آغاز میشود.
امســال هشتمین ســالی اســت که برنامه
فرشــتگان رحمت اجرا میشود .آن دسته از
داوطلبان هالل احمر که توان مالی مناسب
دارند ،پای ثابت کمکهای فرشتگان رحمت
خیرین داوطلب با خرید مواد
هســتند .این ّ
غذایی و کمک نقدی بزرگترین پشــتوانه
هالل احمر در این برنامه محسوب میشوند.
بخش دیگری از داوطلبان نیز در جمعآوری
و بستهبندی موادغذایی کمک میکنند .البته
نه تنها داوطلبان هالل احمر بلکه هر ایرانی
میتواند در برنامه فرشــتگان رحمت سهیم
باشد .حتی باب آشنایی برخی از افراد با هالل

احمر از راه این کمکها باز شــده و داوطلب
آن شدهاند.

راههایکمکهاینقدی

اگر کســی تمایل به کمک نقــدی در برنامه
فرشــتگان رحمت دارد از چند راه میتواند
اقدام کند .یک راه این است که با وارد شدن به
سایت رسمی جمعیت هالل احمر در اینترنت
به نشانی  ،www.rcs.irوارد لینک پنجرههای
امید شوید (باالی سایت ،ســمت چپ  ،زیر
کادر جســتجو) و وجه نقد دلخواه را از طریق
بانک ملت واریز کنید .راه دیگــر ،واریز وجه
نقدی به شماره حســاب 15000000/42
نزد بانــک ملت به نــام ســازمان داوطلبان
هاللاحمر،طرحفرشتگانرحمت،است.
در حالــی که جمعیت هالل احمــر برای پر
کردن خأل نیازهــای اضطــراری مجبور به
برداشــت از محل ذخیره احتیاطی است اما
تامین بودجه برنامه فرشتگان رحمت عالوه
بر مشــارکت مردمی ،از طریق حمایت مالی
کارخانجات ،صاحبان صنایع و شرکتهای
خصوصی نیز رنگ واقعیت بــه خود گرفته
است.
آمار ســازمان داوطلبان نشــاندهنده این
اســت که کمکهای مردمی به برنامههای
ایــن ســازمان در دولــت یازدهم نســبت
بــه دولت دهــم ۲۴ ،درصد افزایــش یافته
اســت .این موضوع گویای این است اگرچه
جمعیت هالل احمر بازوی دولت در خدمات
انساندوســتانه بــوده و دولــت موظف به
تخصیص بودجه بــرای خدمات هالل احمر
اســت ،اما مهمترین ســرمایه هالل احمر
داوطلبان آن هستند.
با توجه به اینکه میانگین میزان بهرهمندی
نیازمندان از کمکهای نقــدی و غیرنقدی
ســازمان داوطلبان در چهار ســال گذشته
افزایش داشــته است ،سرپرســت سازمان
داوطلبان معتقد است« :در برنامه فرشتگان
رحمت ،عالوه بر توجه به جمعآوری کمکها
خیرین بیشتر
برای نیازمندان ،بر تشــویق ّ
برای مشارکت در برنامههای بشردوستانه نیز
متمرکزهستیم».
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به نیابت از بقیه

داوطلبان جمعیت هالل احمر ،نوروز امســال
نیز با سالمندان ،والدین شــهیدان ،جانبازان و
کمتوانان حرکتی (معلوالن) دیدار میکنند .در
برنامه«نیابت»،داوطلبانجمعیتهاللاحمربا
حضوردرمنزلخانوادهشهیدان،خانهجانبازان،
سرای ســالمندان و مراکز نگهداری کمتوانان
حرکتی با آنان دیدار آنان میکنند .داوطلبان در
ایندیدارها،همدمتنهاییسالمندانهستند،با
خانواده شهدا ،جانبازان جنگ و خانوادههایشان
و کمتوانان حرکتی دیدار میکنند و اگر بتوانند
کاری برایشــان انجام دهند دریغ نمیکنند،
کارهایی مانند کمککردن در دید و بازدیدها،
خرید روزانه ،گرفتن وقت پزشــک ،تهیه دارو،
همراهی در جلســات هیئتهای مذهبی و،...
ســازمان داوطلبان پیشبینی کرده است که
داوطلبانواعضایاینسازماندرنوروزامسالبا
ده هزار سالمند ،خانواده شهدا و جانبازان و افراد
کمتوانحرکتیدیدارکنند.

چهارشنبهسوریبا
مر ّوجینسالمت

برنامه «مر ّوجین ســامت»  ۱۰روز پیش از
چهارشنبه سوری برگزار میشود .چادرهای
سالمت در میادین و معابر پرتردد شهرهای
سراسر کشور برپا میشود و داوطلبان هالل
احمر با حضور در چادرهای منقش به نشان
این نهاد عامالمنفعه ،با اهدای اقالم فرهنگی
و مشــاوره به نوجوانان ،جوانــان و والدین،
صدمات جانی ،مالی و مخاطرات اســتفاده از
مواد منفجره و محترقه را آموزش میدهند.
سرپرست ســازمان داوطلبان میگوید :این
برنامه سال گذشته نیز اجرا شده بود و موجب
کاهش قابل توجه آمار تلفات و حوادث ناشی
از سوانح سوختگی بر اثر رفتارهای پرخطر در
روزهای پایانی سال شد.

پزشکاندر
پایگاههای امداد و نجات

امسال برای ششمین سال متوالی و همزمان

با آغاز نوروز ،پزشکان و پیراپزشکان داوطلب
جمعیت هالل احمر با استقرار در پایگاههای
امداد جادهای سراســر کشــور ،همــگام با
نجاتگران در حفظ سالمت مسافران سهیم
خواهند بود .ســازمان داوطلبان این برنامه
را با نام «داوطلبیار امــداد و نجات» برگزار
میکند و پزشکان مســتقر در پایگاهها کار
درمان مصدومین و ســانحهدیدگان را انجام
میدهند و با اهدای بســتههای فرهنگی و
آموزشی ،طیف وسیعی از خدمات بهداشتی
و درمانی رایگان را به مســافران نوروزی ارائه
میدهند.
اکبری میگوید :فهرست پزشکان داوطلب
برای استقرار در  ۱۱۳پایگاه امداد جادهای به
سازمان امداد و نجات ارسال شده است.
شــیفت پزشــکان داوطلب در این برنامه از
ســاعت  ۸تا  ۱۴اســت .پیشبینی میشود
بیش از  ۲هزار نفرروز پزشک داوطلب هالل
احمر در تعطیالت نوروز در پایگاههای امداد
و نجات خدمت کنند.
بیش از  ۷۰۰هزار داوطلب و عضو ســازمان
داوطلبان جمعیت هالل احمر رایگان فعالیت
میکنند .به گفته رئیس جمعیت هالل احمر،
در دنیا کســانی که این چنین فعالیتهای
داوطلبانه انجــام میدهند ،بــه راحتی در
دانشگاهها پذیرش تحصیلی میگیرند ،چون
قطعا این داوطلبان دانشجو ،بعدها در شغل
و حرفه خود ،اخالق را کام ً
ال رعایت میکنند.

قدردانی شهردار تهران از
هالل احمر

شــهردار تهران در نامهای خطاب به رئیس
جمعیت هــال احمر جمهوری اســامی
ایران ،از خدمات پشتیبانی امدادی عوامل
هالل احمر اســتان تهــران در حادثه تلخ
آتشسوزی و فروریختن ساختمان پالسکو
قدردانی کرد.
در نامه دکتر محمدباقر قالیباف ،شــهردار
تهــران ،خطاب به دکتر سیدامیرمحســن
ضیایی ،رئیس جمعیت هــال احمر آمده
است« :حادثه تلخ آتشسوزی و فروریختن
ساختمان پالســکو و شــهادت جمعی از
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بهترین فرزندان این ســرزمین نشــان داد
جهاد ،همواره ادامه دارد .خــون پاک این
عزیزان ،چشــمه جوشــان ارزشآفرینی
برای تداوم خدمــت الهی به مردم عزیزمان
خواهد بود.
اینجانب از مســاعی مدیریت محترم هالل
احمر اســتان تهــران ،مدیریــت محترم
ســازمان امداد و نجات و تمامی همکاران
گرامیشــان در مدیریــت بحــران ،کمال
تقدیر و تشکر را دارم.
از خداونــد منان بــرای جنابعالی و ســایر
همکاران محترم ،ســامتی و پاداش الهی
طلب میکنم».

فرود امدادی هالل احمر در
حریم حرم رضوی

برای اولین بــار پد (محل فــرود) امدادی
بالگرد در حریم حرم مطهر رضوی آزمایش
و هزاران بسته غذای گرم متبرک بارگیری
و توســط بالگرد به مناطق سیلزده تایباد
اعزام و توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان
رضــوی و معــاون اماکن متبرکه آســتان
قدس رضوی از جمله مســئوالن حاضر در
آیین فرود آزمایشی بالگرد امدادی جمعیت
هالل احمر بودند.
بالگــرد میــل ( )mi17امــدادی جمعیت
هالل احمر خراســان رضوی کــه قابلیت
امدادرسانی گســترده و حمل بار تا حدود
 4تــن را دارد ،روز پنجشــنبه بــر روی
مهمانســرای در حال ســاخت حریم حرم
رضوی فــرود آمد تــا در مواقــع حوادث
احتمالــی در حرم امام رضــا قابلیت حمل
مصدومان و امــداد و نجات وجود داشــته
باشد.
همچنیــن طبــق برنامه ،هزاران بســته
غذای متبرک برای ســیلزدگان حادثه
اخیر تایبــاد و تربت جام توســط بالگرد
جمعیــت هالل احمــر از همیــن مکان
بارگیــری ،به ایــن منطقه اعــزام و بین
حادثهدیدگان رنجــور این حوادث توزیع
شد .
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نما
با آشنایان دور و نزدیک زندگی!
تا چشــم کار میکند ،انســانهایی آزاده را میبینی کــه دل در گرو
سالمت همنوعان خویش دادهاند و تما ِم قامتشان با حس بشردوستی
قیامت شده است! جذر و مد خاضعانه انسانهایی را نظاره میکنی که
بیدغدغه نام و نان ،در پی فرونشاندن امواج سهمگین حوادث هستند؛
آنجایی که زندگی و سالمت انسانها درخطر میافتد.
این روزها ،روزهای ســبز و خوشایند نوروز اســت .روزهای سبزی و
سرســبزی و طراوت .روزهای خانواده ،روزهای کوه و دشــت و دمن.
روزهای خوب زندگی در دامان زیباترین جلوههای ایزد متعال که بهره
آن را برای بشــریت قرار داده اســت .اما در جایی دیگر ،تصاویر زیبا و
دلانگیزی نیز وجود دارد که همگان از دیدن آن عاجز و ناتوانند .مگر
چشم تیزبین و حقیقتنگر که میتواند این صحنههای بیبدیل را رصد
کند .در آن سوی زیباییهای طبیعت که مردم را سرخوش میکند،
حوادثی در کمینگه انسانهاســت که اگر خوب بنگری ،میتوانی به
اهمیتشان پی ببری .در مقابل این حوادث ،انسانهایی از خود گذشته
هستند که سد راه میگردند از برای به عینیت رساندن شعاری با مسماً
به نام کاهش آثار بالیا و اینان همان آشــنایان دور و نزدیک زندگی ما
یعنی امدادگران و جواناناند.
نوروز ،زمانی اســت که مــردم به اســتراحت میپردازند و بــه دور از
گرفتاریهای روزمره و بیاندیشــه برای گذران اداری روزگار به تفرج
میپردازند و در کنار خانواده شــادند و آرام .در همین روزهای قشنگ
خدا،اینامدادگراناندکهبیهیچچشمداشتی،لحظاتدلانگیزبهاری
را به خدمت خلق میگذرانند و ساعتهای طاقتفرسایی در جادهها ،به
انتظار قدمی برای نجات جان انسانها سپری میکنند و دعای همیشه
قلب پاکشان ،این است که خدایا این سفر را بیخطر بساز ...آمین.

توفیق  امدادرسانی به
زائران کربالی ایران
نمایی کوتاه از فعالیتهای جمعیت هالل
احمر استان خوزستان در نوروز 1396
مجتبی طحان
فعالیتهای هالل احمر با اســتعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه
رســتاخیز طبیعت ،صدچندان میشود که فرارســیدن بهاران
شــکوهمند ،هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است که
آرزوی تمامی عوامل هالل احمر ،درخواســت توفیق از خدای منان
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد
وشکوفاییایرانکهنسالدرسایهحضرتولیعصر(عج)است.
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کربالی ایران!
از خوزستان که صحبت به میان میآید ،به ناگاه ذهن هموطنان عزیز
بسان آیینهای از جان فشــانیها و ایثارگریهای شهدای هشت سال
دفاع مقدس در سراسر این مرز پرگهر و به خصوص کربالی ایران پرده
برمیدارد .آب و هوای خوزستان در ایام نوروز باستانی عالوه بر سبزی،
طراوت و دلانگیزی فرحبخش ،عطر و بوی اللههای ســرخ سرزمین
شهادت و جانبازی در روزگار رشــادت و حماسه را به همراه دارد که به
همین سبب ،بسیاری از هموطنان عزیزمان در ایام نوروز که امسال با نام
بامسمای حضرت زهرای مرضیه(س) مزین شده بود به این سرزمین
سفرکردند.
هالل احمر خوزستان ،در زمره دستگاههای برتر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان با تبریک سال نو
اظهار میکند :در روزهای زیبای بهاری ،امدادگران ،جوانان ،داوطلبان
و عوامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان با تخصص ،پشتکار و با
کولهباری از تدابیر امدادی و ایمنی و با امید فراوان برای داشتن سفری
شیرین و بیخطر در همه لحظات در کنار مسافرین گران قدر نوروزی
حاضر هستند و در همه این آنات ،روح بلند بشردوستی ،صلح و خدمت
خالصانه را تقدیم ایشان میکنند که البته همه این تالشها در سالهای
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همه ساله استان خوزستان و مناطق عملیاتی دفاع مقدس از رنگ و
لعاب دیگرگونهای برخوردار است و انبوه زائرین کربالی ایران ،هویدای
این جریان مقدس است که دستگاههای بسیاری را دخیل کرده است
گذشته ،جمعیت هالل احمر استان خوزستان را در زمره دستگاههای
برتر در ارزیابی ستاد اجرایی خدمات سفر استان قرار داده است.
مناطق جنگی و یادمانها ،زیر چت ِر امدادی هالل احمر
دکتر علی خدادادی که خود از مشــتریان همیشگی مناطق عملیاتی
است ،می گوید :کاروان های راهیان نور که به زعم مقام معظم رهبری از
حرکتهای پرخیر و برکت است ،همه ساله استان خوزستان و مناطق
عملیاتی دفاع مقدس از رنگ و لعاب دیگرگونهای برخوردار است و انبوه
زائرین کربالی ایران ،هویدای این جریان مقدس است که دستگاههای
بســیاری را دخیل کرده اســت .او بیان میکند :جمعیت هالل احمر
خوزستان در بحث امدادرســانی به کاروانهای راهیان نور نیز منشأ
خدمات مؤثری است که در مجموع بیش از  14پست امداد و نجات به
اینکاروانهای سراسرنورامدادرسانی میکنند.
سالمت مسافران نوروزی با حضور
یکهزار جوان خستگیناپذیر
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان
میگوید :خوزســتان در طرحهای نوروزی ،سال
خوبی را از سر گذراند و اجرای موفق طرح سالمت
و ایمنی مســافران نوروزی به شهادت بسیاری از
دســتاندرکاران این عرصه ،گواه این ادعاست.
محصول اجرای این طرح ،خدمترسانی به 172
هزار مســافر نوروزی بود که توسط اعضای جوان
هالل احمر خوزستان انجام گرفت .علی پهلوان
میافزاید :در اجرای طرح ایمنی و ســامت سال
 39 ،1396پســت ایمنی و ســامت به صورت
ثابت و سیار در سطح استان استقرار مییابند که
به مســافران نوروزی در این مدت ارائه خدمات
خواهند کرد و ایــن همه ،مرهــون تالشهای
خستگیناپذیر و شبانهروزی در حدود هشتصد جوان برومند و فداکار
است که با احتساب عوامل پشتیبانی به بیش از یک هزار نفر میرسد.
طرح امداد و نجات نوروزی
صادق سالمت معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان نیز
اظهار میکند :عوامل امدادی جمعیت هالل احمر خوزستان در طرح
امداد و نجات نوروزی با دایر کردن  38پست امدادی در قالب پایگاهها
و پستهای امداد جادهای ،امداد ســاحلی و کوهستانی و یک پایگاه
امداد هوایی و با حضور  340نفر از نجاتگــران ،امدادگران و کارکنان
متخصص و خدوم خوزستانی به ارائه خدمات به مسافرین نوروزی و
زائرین سرزمینهای نور میپردازند.
فرشتگان داوطلب
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان میگوید:

داوطلبان و خیران خوزســتانی با همدلی و عشــق به همنوع دست
همنوعان خود را گرفته و با مساعدتهای نقدی و غیرنقدی در طرح
ملی فرشتگان رحمت شرکت فعال دارند .دکتر کاوه جاسب میافزاید:
داوطلبان مهرورز خوزســتانی با تأسی از ســیره حضرت علی و ائمه
معصومین(علیهم الســام) در ایام نوروز باستانی ،با اهدای سبدهای
بهداشــتی ،غذایی و کاال ،به خانوادههای معلول ،ســالمند ،زندانی و
ازکارافتادهخدمترسانیمیکنند.
خدمات پزشکی هالل احمر خوزستان
او ادامه میدهد :داوطلب یار امداد و نجــات در کنار طرحهای نیابت
و فرشتگان رحمت یکی از طرحهای مهم ســازمان داوطلبان در ایام
نوروز امسال است که در استان خوزستان نیز به مرحله اجرا گذاشته
میشود .بهرهگیری از توان و ظرفیتهای قشرهای
مختلف در اجرای طرحهای انسان دوستانه یکی از
اهداف برنامههای ســازمان داوطلبان است که در
طرح مذکور رخ نمون شده و پزشکان و پیراپزشکان
در کنــار امدادگــران و نجاتگران هــال احمر به
مصدومین احتمالی حوادث جادهای امدادرســانی
میکنند.
طرح نیابت
به دیدار خانواده معظم شــهدا و جانبازان ،معلوالن
جسمی و حرکتی و ســالمندان رفتن ،فارغ از سن،
سمت و رتبه اجتماعی ،سعادت و لیاقت میخواهد.
در نوروز کــه همگان بــه دید و بازدیــد میروند،
پوشــیدن لباس داوطلبی جمعیت هــال احمر
برای همدلی ،مراقبت و پرستاری از این افرادی که
در عین عزت ،نیاز به دلجویــی و مراقبت دارند ،از
جمله صفات آدمهایی اســت که دلی دریایی دارند 1300 .داوطلب
خوزستانی نیز همانند سایر استانها در طرح نیابت مشارکت کرده و
عالوه بر انجام کارهای روزمره و دید و بازدیــد ،به ویزیت رایگان این
افتادگان عزیز میپردازند.
ِ
 ...حکایت همچنان باقی است!
در کنار تمامی ایــن تالشها ،برنامههای دیگری هــم از قبیل اجرای
کاروان سالمت ،طرحهای ابتکاری جوانان و امدادگران و تورهای ویژه
خبرنگاران انجام میشــود .حضور پررنگ هالل احمر خوزســتان در
عرصه رسانه از رسانههای دیداری و شــنیداری گرفته تا مطبوعات و
سایتهای ملی و محلی همانند سایر کشور از فعالیتهای دیگر ما بوده
اســت.تمامی این کارها در پرتو عنایات حضرت حقتعالی و با دستان
توانمند اعضا و کارکنان خدوم جمعیت هالل احمر خوزســتان انجام
میشود تا لبیکی به ندای رهبر معظم انقالب در راستای عینیتبخشی
به عملگرایی و اقدام مناسب و مطلوب باشد .انشاءاهلل 
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جمعیت هالل
احمر خوزستان
در بحث
امدادرسانی
به کاروانهای
راهیان نور نیز
منشأ خدمات
مؤثری است
که در مجموع
بیش از  14پست
امداد و نجات به
این کاروانهای
سراسر نور
امدادرسانی
میکنند
109

گزارش

سفربهسرزمین
مقاومتوایستادگی
لبنان ،میزبان نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر
110

لبنان ،سرزمین مقاومت و ایستادگی ،در بهمن
ماه ســال  ،1395مصادف با ایام بزرگداشــت
جشن پیروزی انقالب اســامی ایران ،میزبان
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر بود
که با هدف بازدید از بیمارستان جمعیت در این
کشور ،بررســی روند خدماترســانی به مردم،
مالقات با پزشــکان و کارکنان مجموعه ،حضور
در برنامههای و سمینارهای مرتبط با بزرگداشت
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،دیدار و مالقات با
تعدادی از شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی،
بازدید از مراکــز مرتبط و  ...از تاریــخ  20تا 25
بهمن ماه برنامهریزی شد.
در فــرودگاه بیــروت آقــای فتحعلی ،ســفیر
کشــورمان در این کشــور ،دکتر فالح ،رئیس
بیمارســتان شــهید «راغب حرب» وابسته به
جمعیت هالل احمر و تعدادی از مقامات محلی
از هیئت ایرانی استقبال کردند.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر
پس از اســتقرار در محل اقامت ،بالفاصله راهی
روضهالشهدای بیروت میشود تا با قرائت فاتحه
و اهدای گل به مقام شهدای لبنان و حزباهلل و
ایثارگرانی چون عماد مغنیه که در راه مبارزه با
صهیونیسم و اعتالي عزت اســام و مسلمانان
جان پاک خویش را نثار کردهانــد ادای احترام
كند و بر مزار شــهدای حــرم لبنانی هم حضور
مییابد.
اینجاســت که دلمان نزدیکی عمیقتری را با
مردم لبنان حــس میکند ،گویی ریشــههای
مشترک را بیشــتر به یادمان میآورد .ما و این
مردمان ،شهدای مدافع حرم داریم و این معنای
خیلی بزرگی در خود دارد.
دیدار با حجتاالسالم سید هاشم صفیالدین،
رئیس مجلس تنفیذی حــزباهلل برنامه بعدی
است که انجام میشود.
در این دیدار دو طرف به تالشهای ســتودنی

در مبارزه و ایســتادگی در برابــر بدخواهان و
دشمنان جهان اسالم و مسلمانان اشاره كردند
و یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و مبارزان در
برابر جریانــات تکفیــری و افراطی که تضعیف
کشورهای اســامی و معرفی چهرهای خشن و
غیر واقعی از اسالم برای جهانیان را برنامهریزی
كردند گرامی داشتند.
حجتاالســام والمســلمین معزی همچنین
بــر جایــگاه و اهمیــت نقــش ایثارگریها و
ایســتادگیهای مقاومت حزباهلل اشاره کرد و
بر ادامه این مبارزه تا دفع شــر بدخواهان تأکید
نمود .نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
به منظور عیادت از پدر شــهید عمــاد مغنیه
که در به علت بیماری بستری شــده بود هم به
بیمارستان بهمن رفت و مورد استقبال صمیمانه
مادر و خواهر شــهید قرار گرفت و این نشان از
ریشهها ،زخمها و آرمانهای مشترک میان دو
ملت داشته و دارد.

بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان
شهید راغب حرب

پس از نماز مغرب و عشا ،رئیس و پزشکان شاغل
در بیمارستان شــهید راغب حرب که در ایران
تحصیل کرده بودند و برای خدماترســانی به
لبنان آمــده بودند و همچنین شــریعتمداری
رایزن فرهنگی ایران در لبنان بــا نماینده ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر روز
دوم از برنامههــای خــود را در تاریخ  21بهمن
ماه با سفر به ســمت بعلبک آغاز كرد تا از مرکز
پزشــکی در ان منطقه بازدید نماید .ساختمان
این مرکز توسط هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران ســاخته و هدیهشــده و تجهیز آن نیز از
ســوی صلیب ســرخ نروژ به انجام رسیده بود و
توسط هالل احمر لبنان بهرهبرداری و نگهداری
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حجتاالسالم والمسلمین معزی  :بیتردید با هوشیاری ملتهای
مظلوم منطقه و به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تحقق
بیداری اسالمی ،همراهان صهیونیستها شکست خواهند خورد و
خواب شوم آنان تعبیر نخواهد شد
کیک جشن سالروز
پیروزی انقالاب اسالمی
در بیروت

میشود.
پس از این دیدار و گفتگو با مســئوالن ،هیئت
ایرانی راهی زیارت مرقد و مضجع شریف سیده
خوله دختر امام حســین(ع) میشود .نماز ظهر
و عصر در مســجد رأس الحسین بعلبک خوانده
میشود و سپس به بازدید از قلعه تاریخی بعلبک
که در بردارنده آثار باستانی مربوط به  2500سال
قبل است عزیمت میگردد .نماینده ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر همچنین بر مزار شهید واال
مقام حزب اهلل سید عباس موسوی ،خانواده وی و
شهدای مدافع حرم منطقه بعلبک حاضر شد و به
مقام بلند آنان ادای احترام کرد.
برنامه بعدی حجتاالســام والمسلمین معزی
پس از نماز مغرب و عشا ،شرکت در برنامه جشن
سالگرد پیروزی انقالب اســامی ایران بود که از
سوی سفارت کشورمان و با حضور مقامات عالی
لبنان ،قائم مقام حزباهلل و تعــدادی از ایرانیان
مقیم برگزار گردید.
برنامههای روز سوم سفر( 22بهمن) هم با سفر
به نبطیه آغاز شد .نماینده ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر در این منطقه به بیمارســتان شهید
راغب حــرب مــیرود ،در جمع مــردم حاضر
میشــوند و در فضایــی صمیمانه بــه گفتگو
میپردازند و بعــد از آن هم با حضــور در دفتر
رئیس بیمارستان در جلسهای مشترک با حضور
پزشــکان و کارکنان درباره شــرایط موجود و
موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر نمود.
برنامه بعــدی نماینده ولی فقیــه در جمعیت
هالل احمر دیدار از بــاغ موزه ملیتــا بود که با
هدف معرفی الگوی بینظیر از مبارزات مقاومت
اســامی علیه دشمن صهیونیســتی از ابتدای
اشغال بیروت در ســال  1982تا جنگ  33روزه
درســال  ،2006در ارتفاعات اقلیــم التفاح در
جنوب لبنان تأسیس شده است.
در ادامــه هیئت ایرانی راهی مزار شــهید راغب

حرب میشود و مقام این شــهید واال مقام ادای
احترام میکند که البته در این برنامه تعدادی از
مقامات محلی ،شیخ االســراء (شیخ عبدالکریم
عبید) ،برادر و پسر شهید راغب حرب و چند تن
از پدران شــهدای منطقه ،نماینده ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر را همراهی نمودند.
سپس در مسجد شــیخ عبدالکریم عبید (شیخ
االســرا) نماز مغرب و عشا اقامه شد ضمن آنکه
دیدار و گفتگوی کوتاهی هم با ایشــان صورت
گرفت.

انقالب اسالمی و حرکتهای
آزادیبخش

از جمله مهمترین برنامههای پیشبینی شده در
این ،جلسه هماندیشی پیرامون انقالب اسالمی و
آثار آن با حضور علما و اندیشمندان شیعه ،اهل
سنت ومســیحی در منطقه جنوب لبنان و در
مرکز امام خمینی(ره) بود که با موضوع «انقالب
اســامی ،آثار آن و حرکتهــای آزادیبخش»
و حضور شــیخ ماهر حمود رئیس اتحاد جهانی
علمای مقاومت برگزار گردید.
حجتاالسالم والســملین معزی در این برنامه
و طی سخنانی ضمن ابراز خشــنودی و افتخار
از حضور در جمع فرهیخته در کشــور لبنان که
دارای جایگاه ویژهای در میان کشورهای عربی و
جهان اسالم با مردمانی با فرهنگ و مقاوم است
و تشکر و تقدیر از مســئوالن و دستاندرکاران
چنین برنامــه مهمی گفت :امیــدوارم مباحث
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مختلفی که ارائه خواهد شد عاملی برای همدلی
و همبستگی هر چه بیشتر میان عالقهمندان به
آزادی ،اخالقمداری ،استعمارستیزی و مشتاقان
ایجاد صلح و ثبات پایدار بــرای همه ملتهای
منطقه و جهان کــه از جمله پیامهای روشــن
جمهوری اســامی ایران و انقالب اسالمی نیز
بوده و هست گردد.

تهدید صلح و ثبات منطقه

حجتاالســام والمســلمین معزی در ادامه به
موضوعات و مشــکالت منطقه هم اشاره کرد و
گفت :امروز آنچه که در منطقه به وقوع پیوسته
و برادران دینی و مســلمان را درگیر جنگهای
نیابتی نموده ،طراحی برخی کشــورهای غربی
با حمایت تعدادی از کشــورهای مرتجع منطقه
اســت که تنها به دنبال تأمین منافع استکباری
و شــیطانی خود به منظور تضعیف کشورهای
اســامی ،تبدیل مبارزه اسالمی ـ صهیونیستی
به جنگ اســامی ـ اســامی و به طور طبیعی
ایجاد حاشــیه امن بــرای رژیم صهیونیســتی
است که متأسفانه با همراهی برخی کشورهای
همراه منطقهای بــه برخی از ایــن اهداف نیز
دســت یافتهاند ،امــا بیتردید با هوشــیاری
ملتهای مظلوم منطقــه و به تعبیر مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) تحقق بیداری اسالمی،
شکست خواهند خورد و خواب شوم آنان تعبیر
نخواهد شد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تصریح

اینجاست که
دلمان نزدیکی
عمیقتری را
با مردم لبنان
حس میکند،
گویی ریشههای
مشترک را
بیشتر به یادمان
میآورد .ما و
این مردمان،
شهدای مدافع
حرم داریم و این
معنای خیلی
بزرگی در خود
دارد
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گزارش
و تمــدن اســامی ـ ایرانی بوده کــه در مقطع
حساسی از تاریخ به رهبری شخصیتی جهانی،
الهی و بینظیر یعنی حضرت امام خمینی(ره) به
پیروزی رسید و نهتنها کشور و منطقهای محدود
در عرض جغرافیایی مشخص ،که عرصه جهانی
را متأثر از خود نمود و به تعبیر مقام معظم رهبری
حضرت آیــتاهلل العظمــی خامنهای(مدظله
العالی) ،این شــجره طیبه هر روز مســتحکمتر
و اســتوارتر گردیده و مسیر رشــد و پیشرفت
خود را با قوت ادامه میدهــد و به فضل الهی آن
بهار تا امروز خزان نداشــته و ایستادگی ،ثبات،
تداوم ،پایبندی به ارزشهــا و اصولی که انقالب
برای مردم ایران به ارمغــان آورد ،همان چیزی
اســت که امیدها را در دلهای ناظران منصف،
عدالتخواهان و حقطلبان در سرتاســر جهان،
پایدار نموده است.

کرد :نکته قابل توجه دیگر آن که باید دانســت
آنچه برای مردم مظلوم منطقه و از جمله سوریه و
عراق و دیگر نقاط با گسیل داشتن تروریستهای
جنایتکار و به راه انداختن جنگهای نیابتی در
حال اجراست ،محدود به مرزهای منطقه نخواهد
بود و چنانچه شاهد هســتیم تروریستها که از
هیچ جنایتی در منطقه بر علیه کودک و نوجوان،
پیرمرد و پیرزن و بسیار ی از غیر نظامیان انجام
داده و میدهند ،دامن حامیان آنان را نیز خواهد
گرفــت و این پیام روشــن جمهوری اســامی
ایران از ابتدای بحران در حدود  6ســال قبل بود
که این فرآینــد میتواند صلــح و ثبات جهانی
را مورد تهدید قرار دهد و باید بــا عزم جهانی و
حذف دخالتهــای خارجی برای تصمیمگیری
در خصوص کشــورهای منطقــه در مقابل آن
ایســتادگی کرد و امروز هم چنیــن رویکردی
را مورد تأکید و توجه قرار میدهــد و در مقابل
تفرقهافکنی و نقشههای شوم تجزیه کشورهای
مسلمان جهت تضعیف آنان ایستادگی نموده و
در کنار ملتهای مظلوم منطقه به این مبارزه تا
محو هرگونه مظاهر تروریستی ادامه خواهد داد.
نماینــده ولی فقیه در جمعیت هــال احمر در
ادامه تشــریح نقش و جایگاه انقالب اســامی
ایران پرداخت.وی گفت :انقالب اسالمی ایران به
عنوان نماد آزادی خواهی و استکبارستیزی ملتی
بزرگ با پیشینهای طوالنی و باسابقه از فرهنگ
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جشن پیروزی انقالب در بیمارستان
هالل احمر

روز چهارم ( 23بهمن ماه) سفری دوباره به نبطیه
به همراه سفیر محترم به منظور حضور در جشن
با شــکوه پیروزی انقالب اسالمی در بیمارستان
هالل احمر برگزار شــد که حــدود  750نفر از
شخصیتهای برجسته سیاســی و فرهنگی و
تعدادی از فرهیختگان ،نویسندگان ،نمایندگان
مجلس ،خانوادهها بزرگ شــهدا و مقاومت و ...
حضورداشتند.
نماینده رهبر معظم انقــاب در جمعیت هالل
احمر در ســخنانی ضمــن تقدیر و تشــکر از
برگزارکنندگان این مراسم با شــکوه با اشاره به
فرموده رهبر کبیر انقالب اسالمی که این پیروزی
را انفجار نور نامید گفت :امام خمینی(ره) و مردم
و ملت بزرگ ایران با انقالب خــود در برابر نظام
استکباری و دیکتاتوری ایستادگی کردند و آنان
را نابود کردند و توانستند منطقه و جهان را تحت
تأثیر خود قرار دهند.
برنامه بعدی حضور در سفارت جمهوری اسالمی
ایران برای شرکت در مجلس انس با قرآن ،ایراد
سخنرانی به مناسبت شــهادت صدیقه طاهره
حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) و عزاداری توسط
مداح اهــل بیــت(ع) در جمع رؤســای دفاتر
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در این کشور،
کارکنان و ایرانیان مقیم بود.
در ادامــه و در  24بهمن مــاه نماینده ولی فقیه
دیداری با جناب آقای دکتر غفاری رئیس دفتر

نمایندگی صدا و سیما در لبنان و سوریه داشت
که در این دیدار پیرامون ضرورتهای رسانهای
و توجه به شــرایط موجود در منطقه به بحث و
تبادل نظر پرداخته شد.
 25بهمن مــاه آخرین روز ســفر کاری نماینده
ولی فقیه بــه لبنان بود که با حضــور در جامعه
المصطفــی(ص) العالمیه با رئیــس ،مدیران و
تعدادی از طالب ایــن مجموعه دیــدار و طی
سخنانی نقش جامعه المصطفی(ص) را در تبیین
دیدگاههای اصیل و ناب اسالمی و معرفی چهره
واقعی اسالم که همانا صلحطلبی ،آرامشخواهی،
امنیت پایدار و رشد و تعالی برای همگان است را
با اهمیت و موفقیتآمیز توصیف کرد.

پایمردی محور مقاومت

در ادامه ســفر زمان مالقات با حجتاالســام
والمسلمین سید حســن نصراهلل رهبر حزباهلل
لبنان فرا رسید .دیداری که به گفتگویی گرم بدل
شد و پایان خوبی را برای این سفر رقم زد.
در این دیــدار دبیر کل حــزباهلل لبنان ضمن
ابراز خشــنودی از حضور نماینده ولی فقیه در
این کشــور ،از خدمات ارزشــمند و تأثیرگذار
بیمارســتان هالل احمر ،بهویــژه در ارتباط با
خدماتی که به مردم مظلوم جنوب ارائه مینماید
و مجموعه همکاران مستقر در آن تقدیر و تشکر
نمــود و از زحمات جناب آقای ســید عیســی
طباطبایی ،بنیانگذار این مجموعــه نیز تقدیر
نمود و این ســفر را در ارتقا ســطح فعالیتها و
اقدامات تأثیرگذار دانست.
حجتاالسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل با
اشاره به مقاومت و تحمل مشکالت و سختیها
در خصوص شــرایط منطقه هم بــه ارائه نقطه
نظرات خود پرداخت و تأکید کرد :علیرغم همه
مشکالت و سختیها حزباهلل و محور مقاومت
پیروز خواهد شد و دشــمنان نخواهند توانست
نقشههای خود را در منطقه به اجرا درآورد.
نماینده معظم انقالب در هالل احمر هم با ابراز
خشــنودی از دیدار با دبیــر کل حزباهلل لبنان
شرایط منطقه را بسیار حســاس و ویژه دانست
و گفت :با هدایتهــا و رهنمودهای مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) و پایمردی محور مقاومت
بیتردید شــاهد پیروزیهای بیشــتر و نهایی
خواهد بود و حتما دشمنان که خواهان تضعیف
و تجزیه کشورهای اسالمی و منطقه هستند در
این طرح شوم خود شکست خواهند خورد.
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ارتباط مستمر و مداوم با مردم
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غالمرضا شادمهر -استان مرکزی
حسین عبدی -خراسان جنوبی
نوش آفرین صوفی -استان مرکزی
سیده زهره پرپنچی -استان تهران
زرافشان هنرمند -استان خراسان رضوی
مجید ملوندی -خراسان رضوی
مهدی خوبیار -استان فارس
احمدمکاری  -استان فارس
مهدی حاجی سیدصادقی  -استان قم
عاطفه جعفری  -استان خراسان جنوبی
محمد بخشانی  -استان خراسان جنوبی
احمد کمالی -خراسان شمالی
آمنه السادات موسوی  -استان گیالن
سید جالل حسینی  -استان البرز
حميد شعباني فر  -استان خراسان رضوي
علیرضا آزاد -استان خراسان جنوبی
فهیمه گله زاده  -استان خراسان جنوبی
رحیم جهانشیری  -استان خراسان رضوی
شهال صادقی  -استان زنجان
محمد حسین دهقان  -استان خراسان جنوبی
افسانه موسویان  -آذربایجان شرقی
آفاق دالوری  -استان خراسان رضوی
حسین یگانه  -استان خراسان رضوی
حبیب ذوالفقاری  -استان آذربایجان شرقی
معصومه محمدی  -استان گیالن
اسماعیل محمدی  -استان چهارمحال و بختیاری
رومینا اسدیان  -استان چهارمحال وبختیاری
عباسقرقانی-استاناصفهان
رضا معین زاده -استان اصفهان
سیدمجتبی آل داود  -استان اصفهان
لیال رضوان نژاد -استان کرمان
علیرضا حیدرپورفرد  -استان شیراز
جلیل رفیعی  -استان یزد - .یزد
داریوش ایزدی  -استان کرمانشاه
شهال زنبوری -استان کرمانشاه
حمیدرضا فالح -استان تهران
خانم نسرین محمدی -استان تهران
رمضانعلی مومنی  -استان خراسان رضوی
ناهید ابوئی  -استان سمنان
داود تابدار  -استان هرمزگان
حسن نمازی نیاسری  -استان مرکزی
عباس رزازان  -استان فارس
بشره رنورد -استان ایالم
معصومه محتشم زاده  -استان فارس
صابر جودی سفیدان  -استان آذربایجان شرقی
اسماعیل بابامرادی -استان ایالم
محمد حسین ایران پور امور  -استان قم
صغری عباسی نژاد -استان تهران

113

مسابقه پيامكي مهروماه

عالقه مندان به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه ميتوانند با مطالعه سؤاالت زير ،پاسخ آن
رادربخشهايمختلفمجلهپيداوبهسامانه 3000486644ارسالكنند.
پاسخ شما بايد يك عدد  10رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است.
بهطور مثال :در سوال يك ،پاسخ شــماره  2صحيح است و در ســوال  2گزينه شماره  4و در
سؤال 3گزينه شماره 1و...عددگزينه ارساليشما اينخواهدبود241000:
ضمناهمراهعددهايارسالي،نامونامخانوادگيخود،ناماستانومحلخدمتتانراقيدكنيد.
بهبرگزيدگانجوايزياهداميشود.
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خواجه نصیرالدین توسی در کدام شهر درگذشته است؟

		
الف)نیشابور

			
ب) توس

شهید باکری در کدام عملیات به شهادت رسید؟
ب) فتح المبین		

		
الف) خیبر

د) بغداد

		
ج) کاظمین

		
ج) والفجر

کتاب«جانستانکابلستان»نوشتهکیست؟

		
الف) سید مهدی شجاعی ب) رضا امیرخانی

د)بیتالمقدس

ج) موسوی گرمارودی

مدرسه سعادت بوشهر در چه سالی تأسیس شد؟

ب)  1318ه.ق		

		
الف)  1317ه  .ق

ج)  1319ه .ق		

شعر «برگ درختان سبز در نظر هوشیار  »...سروده کیست؟

		
الف) نظامی

		
ب) سعدی

		
ج) مولوی

کتاب «نوروزنامه» منسوب به کیست؟

		
الف)بیهقی

		
ب) بلعمی

		
الف)  22آیه

		
ج)  31آیه

		
ب)  23آیه

د) عطار

د)  32آیه

شعر «هنگام فرودین که رساند ز ما درود» سروده کیست؟

		
الف) مولوی

		
ب) بهار

			
ج) سعدی

زبان فارسی چند سال در کشور هند زبان آموزش و پرورش بود؟
الف)  800سال		

			
ب)  700سال ج)  600سال

راوی حدیث «المنزله» چه کسی است؟

الف) حضرت خدیجه(س)

ب) حضرت زهرا(س)

د)  1320ه  .ق

د) پروین اعتصامی

			
ج) خیام

در چند آیه از قرآن کریم واژه «زکات» بهکار رفته است؟

د) جاللالدین کزازی

د) حافظ

د)  900سال
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ج) ام سلمه

د) ام حبیبه

ویالییها
«ويالييها» جزو آثار حسرت برانگيز این دوره از
جشنواره فیلم فجر بود .اثري با ايده جذاب و سويه نگاهي
نو .سراغ گرفتن از نقاط كمتر مورد توجه قرار گرفته
جنگ ايران و عراق و دوري جستن از اكثر كليشههايي
كه ذات اين آثار را سر و شكل ميدهد به ويژگي اصلي اين
فيلم بدل شده است .دوربين سراغ پشت جبههها ،جايي
كه چندان امنتر از خط مقدم نيست رفته و با حوصله
در همان نقطه باقي مانده ،قيد هيجانات و رخدادهاي
فيلمهاي جنگي را زده ،به همسران و كودكاني پرداخته
كه دلشان با دل رزمندگان گره خورده و در سختترين
و استرس آفرينترين شرايط ممكن دست از همراهي
كساني كه دوستشان دارند ،برنداشتهاند.
ویالییها ،نخستین ساخته سینمایی منیر قیدی ،بهار
سال گذشته با موضوع دفاع مقدس در اندیمشک کلید
خورد.
تمام صحنههای این فیلم در جنوب کشور(اندیمشک)
فیلمبرداری شده است« .ویالییها» خانههای سازمانی
در این شهر است که محل زندگی فرماندهان جنگ بوده
و کماکان هم وجود خارجی دارد .فیلمنامه این فیلم با
موضوع زندگی همسران فرماندهان جنگ ساخته شده
است که در سالهای  ٢۶و  ٣۶روایت میشود؛ موضوعی
که تاکنون سینمای ایران کمتر به آن پرداخته است.

