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کلمه نخست
بیانیه گام دوم و وظایف هالل احمر

خدمترسانی  ،توسعه دانش
و رشد معنویت و اخالق
دهه فجر امسال با بیمها و امیدهایش گذشت ،بیم از دشمنی بیسابقه و تمامقد اقتصای
و سیاســی و رســانهای با انقالب اســامی و امید به گذر از ســالهای ابتدایی و چشمداشــتن
به آینده درخشــان ایران بزرگ .امســال مردم ایران اولین قله چهلســالگی را فتح کردند و
متــر پــای در راه افتخــارات بــزرگ در ســالهای پی ـشرو گذاردهاند .این راه
اســتوارتر و مصم 
پیــشرو بــا نــگاه بــه گذشــته و عبــرت از آنچــه رفتــه و تحلیل و نگاه درســت به مشــکالت و
چالشها در مســیر طی خواهد شــد .بســنده کردن به دســتاوردها و بیتوجهی به مشــکالت
و کمبودها و درنیافتن بیعدالتیها و تبعیضها گذر از گردنهها را دشوار خواهد ساخت.
در روزهای گذشته بیانیه گام دوم از سوی رهبر معظم انقالب خطاب به مردم ایران صادر
شد .این بیانیه مهم تحلیل جامع و دقیق از شرایط سالهای گذشته بر انقالب ارایه میکند.
در این بخش ایشان تاکید میکنند ؛ همهچیز علیه ما بود .اما تقابل اسالم و استکبار پدیده
برجســته جهــان معاصــر شــد .تاکیــد بــر ترکیب جمهوریت و اســامیت به-عنوان نخســتین
درخشش انقالب از مهمترین محوذهای بخشهای نخست بیانیه است .در ادامه برکات
ناشــی از انقالب برشــمرده میشــود؛ انقالب امنیت و تمامیت ارضی را ضمانت کرد .کفهی
عدالت را در تقســیم امکانات عمومی کشــور ســنگین کرد .موتور پیشــران کشور در عرصهی
علم و فناوری و زیر ساخت شد .مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی ،حضور در صحنههای
ملــی و اســتکبار ســتیزی بــه اوج رســاند .عیــار معنویــت و اخالق را در فضــای عمومی جامعه
افزایش داد .ایستادگی در برابر مستکبران روزبهروز بیشتر شد .بینش سیاسی آحاد مردم را
ارتقاء داد .اینها برکات ناشی از انقالب اسالمی است .رهبر معظم انقالب چالشهای دیروز
و امروز انقالب با مســتکبران را گوشــزد و ســپس به ظرفیتهای مهم کشــور برای گام دوم
انقالب اشــاره میکنند .در این بیانیه نیروی مســتعد و کارآمد با ویژگیهای منحصر بهفرد
در کنار فرصتهای مادی بیمانند مهمترین ظرفیت کشــور دانســته شــده است .مهمترین
بخــش ایــن بیانیــه امــا توصیهها برای آینده انقالب و ترســیم نقشــه و مســیر عبــور در ادامه
اســت .هفــت محــور مهــم در اینجــا مورد تاکید قرار گرفته اســت؛ علــم و پژوهش  ،عدالت و
مبارزه با فســاد ،معنویت و اخالق ،عزت ملی و روابط خارجی ،اقتصاد ،اســتقالل و آزادی و
سبک زندگی .اینها مهمترین نکاتی است که باید فراروی حرکت در این مسیر دیده شود.
حمعیــت هــال احمــر کــه همــواره پیشرو در کار خدمترســانی به مردم بوده اســت باید به
برخی از بخشهای این بیانیه به عنوان وظیفه و ماموریت توجه نماید .خطاب ویزه مقام
معظم رهبری در این بیانیه با جوانان اســت  .از اینرو توجه ســازمان جوانان و داوطلبان
به نکات مهم این بیانیه ضروری مینماید  .عالوه بر این توجه معاون آموزشی به توسعه
و تولیــد دانــش ،توجــه بخشهــای اداری و مالــی بــه مبارزه با فســاد و تقســیم عدالتمحور
امکانــات ،اهتمــام بخش-هــای اتصــادی بــه عیوبســاختاری اقتصــاد و راهحلهای ارایه
شده و نیز توجه بخشهای فرهنگی به رشد اخالق و معنویت و سبک زندگی میتواند چراغ
پرفروغ برنامهریزی و تصمیمگیری در بخشهای مختلف جمعیت باشد.
یاسر احمدوند
سردبیر

5
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاهلل خامنهای به مناسبت چهلمین
سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی بیانیهای راهبردی تحت عنوان گام دوم
منتشر فرمودند .در بخش راهبرد این شماره ضمن بازخوانی نکات کلیدی
و برجسـته این بیانیه ،مطالب مختلفی درباره واکاوی جنبههای متفاوت
آن را فراهم کردهایم .مقالهای تحلیلی درباره هفت الیه عقالنیت نهفته در
بیانیـه گام دوم انقلاب ،بررسـی راه انقلاب بـرای چهل سـال آینـده ،نگاهی
بـه مسـئولیتهای جوانـان در نظریـه نظام انقالبی ،تعیین قلههایـی که در
آینـده بایـد فتـح شـود و بحـث دربـاره رویکـرد تمدنـی انقلاب بخشهایـی از
مطالب این پرونده را تشـکیل میدهند.

راهــــــــبرد

انقالب چرا بماند و چگونه بماند؟
توازن آرمانگرایی و واقعبینی
راه ݣݣانقالب ݣݣبرای  40ݣݣسال ݣݣآینده

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

پیام«گام دوم انقالب»
نگاهی به کلیدواژههای مهم
ِ

انقالب چرا بماند
و چگونه بماند؟

مطلـب زیـر جملات و کلیدواژ ههـای اصلـی بیانیـه گام دوم انقلاب را بـر اسـاس
میـزان کاربـرد و اهمیـت آن اسـتخراج كـرده اسـت .بـا مطالعـه ایـن مطلـب ،بـه
نـکات کلیـدی کـه در ایـن بیانیـه مـورد تأکید رهبر معظم انقلاب حضرت آیـتا...
یشـویم
خامنهای(مدظلـه العالـی) بـوده اسـت ،آشـنا م 
ّ
انقالب اسالمی ملت ایران
ّ
انقالب ُپرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمیترین انقالب عصر جدید است ،تنها انقالبی
ّ
اســت که یک چلــه ُپرافتخار را بــدون خیانت بــه آرمانهایش پشــت ســر نهــاده و در برابر همه
وسوســههایی که غیرقابل مقاومت به نظــر میرســیدند ،از کرامت خود و اصالت شــعارهایش
صیانت کرده و اینک وارد ّدومین مرحله خودسازی ،جامعهپردازی و ّتمدنسازی شدهاست.
آغاز عصر جدید
آن روز که جهان میان شرق و غرب ّ
مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی
را نمی ُبرد ،انقالب اســامی ایران ،با قدرت و شــکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را شکست،
کهنگی کلیشــهها را به رخ دنیا کشــید ،دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغــاز عصر جدیدی
راســت مدرنیته ،از تظاهر به نشــنیدن این صدای جدید و متفاوت ،تا تالش
را اعالم كرد .چپ و
ِ
گستردهو گونهگونبرایخفه کردنآن،هرچه کردندبهاجمحتومخودنزدیکترشدند.
استقالل و آزادی
آورد صدها هــزار انســان واال و
اســتقالل و آزادی کنونــی ایران اســامی ،دســتاورد ،بلکــه خــون ِ
ً
انسانیت .این ثمر شجر ه ّ
ّ
طیبه
شجاع و فداکار اســت؛ غالبا جوان ،ولی همه در رتبههای رفیع
ً
انقالب را با تأویل و توجیههای سادهلوحانه و بعضا مغرضانه نمیتوان در خطر قرار داد .همه -
ً
مخصوصا دولت جمهوری اسالمیّ -
موظف به حراست از آن با هم ه وجودند.
پیشرفت سریع
انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار به ّ
شدت
تحقیر شده و عقب مانده بود ،در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت.
6
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نظام انقالبی
انقالب اســامی پس از نظامســازی ،به رکود و خموشــی دچار
نشــده و نمیشــود و میان جوشــش انقالبی و نظم سیاســی و
اجتماعی ،تضاد و ناســازگاری نمیبیند ،بلکه از ّ
نظری ه نظام
انقالبی تا ابد دفاع میکند.
شعارهای انقالب
برای همهچیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض
کردّ ،امــا شــعارهای جهانــی این انقــاب دینــی از ایــن قاعده
مستثناست؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفایده نخواهند شد،
زیرا فطرت بشــر در همه عصرها با آن سرشــته اســت .آزادی،
اخــاق ،معنویــت ،عدالــت ،اســتقاللّ ،
ّ
عقالنیــت،
عــزت،
برادری ،هیچیک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا
در دورهای بدرخشد و در دورهای دیگر افول کند.
پایبندی به اصول
ّ
ّ
موقعیتهای
متحجر و در برابر پدیدهها و
جمهوری اسالمی،
ّ
نو به نــو ،فاقــد احســاس و ادراک نیســت ،اما به اصــول خود
به ّ
شــدت پایبنــد و بــه مرزبندیهــای خــود بــا رقیبــان و
دشــمنان به ّ
شــدت ّ
حســاس اســت .بــا خطــوط اصلــی خــود
هرگز بیمباالتی نمیکند و برایش مهم اســت که چــرا بماند و
چگونهبماند.
ّ
تمدن نوین اسالمی
جوانان عزیز! دهههای آینده ،دهههای شماست و شمایید
که باید کارآزموده و ُپرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن
را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد ّ
تمدن نوین اسالمی
و آمادگی برای طلــوع خورشــید والیت عظمــی (ارواحنافداه)
است،نزدیک کنید.
ّ
عزت جمهوری اسالمی
ّ
صحنــه جهانــی ،امــروز شــاهد پدیدههایی اســت کــه تحقق
یافتــه یــا در آســتانه ظهورندّ :
تحــرک جدیــد نهضــت بیداری
اســامی بــر اســاس الگــوی مقاومــت در برابــر ســلطه آمریکا و
صهیونیســم؛ شکســت سیاســتهای آمریکا در منطقه غرب
آســیا و زمینگیــر شــدن همــکاران خائــن آنهــا در منطقــه؛
گســترش حضــور قدرتمندانه سیاســی جمهــوری اســامی در
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غرب آســیا و بازتاب وســیع آن در سراســر جهان سلطه؛ اینها
بخشی از مظاهر ّ
عزت جمهوری اسالمی است.
استقرار عدالت
نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشــور بــه دلیل آنکه
ایــن ارزش واال بایــد گوهــر بیهمتا بر تــارک نظــام جمهوری
اســامی باشــد و هنوز نیســت ،نباید به این معنی گرفته شود
که برای اســتقرار عدالت کار انجام نگرفته استّ .
واقعیت آن
است که دستاوردهای مبارزه با بیعدالتی در این چهار دهه،
با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.
ّ
مدیریت جهادی
ّ
مدیریتهای جهادی الهامگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به
اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به هم ه ما آموخت ،ایران
را به ّ
عزت و پیشرفت در هم ه عرصهها رسانید.
اندیشه امام خمینی
انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکیب
ّ
ّ
اســامیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت آن ،جز
جمهوریت و
(ره)
با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشــ ه بزرگ امــام خمینی
به دست نیامد .و این نخستین درخشش انقالب بود.
(ره)

پاسداری از انقالب
در تمام این چهل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری
گــردن برافراشــته
از انقــاب ،عظمــت و هیبــت الهــی آن و
ِ
ّ
آن در مقابــل دولتهــای ّ
خصوصیــت
متکبــر و مســتکبر،
شناختهشد ه ایران و ایرانی ،بهویژه جوانان این مرز و بوم به
شمار میرفتهاست.
ّ
همت و هشیاری جوانان
راه طــی شــده فقــط قطعــهای از مســیر افتخارآمیــز بــه ســوی
آرمانهایبلندنظامجمهوریاسالمیاست.دنبالهاینمسیر
که به گمان زیاد ،به دشواری گذشتهها نیست ،باید با ّ
همت و
ِ
هشیاریوسرعتعملوابتکارشماجوانانطیشود.
امید به آینده
نخســتین توصیــه مــن ،امیــد و نــگاه خوشــبینانه بــه آینــده
اساســی همــه قفلهــا ،هیــچ گامی
اســت .بــدون ایــن کلیــد
ِ
نمیتــوان برداشــت .در خــود و دیگــران نهــال امید بــه آینده
را پرورش دهیــد .ترس و نومیــدی را از خود و دیگــران برانید.
این نخســتین و ریشــهایترین جهاد شماســت .رویشهای
انقالب بسی فراتر از ریزشهاست.
پیشرفت در علم و دانش
دانش  ،آشکارترین وسیل ه ّ
عزت و قدرت یک کشور است .روی
ّ ً
دیگر دانایی ،توانایی اســت .مؤکدا به نیاز کشور به جوشاندن
ّ
چشم ه دانش در میان خود اصرار میورزیم .ما هنوز از قلههای
ّ
دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلهها دســت یابیم .باید از
مرزهای کنونیدانشدرمهمترینرشتههاعبور کنیم.

جوانان انقالبی
مهمترین ّ
ظرفیتامیدبخش کشور،نیرویانسانیمستعدو کارآمدبازیربنایعمیقواصیلایمانی
ودینیاست.انبوهجوانانی کهباروحی هانقالبیرشد کردهوآماد هتالشجهادیبرای کشورند.
شعور معنوی و وجدان اخالقی
شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند ،برکات بیشتری به بار میآورد؛
این ،بیگمــان محتاج جهــاد و تالش اســت و این تــاش و جهاد ،بــدون همراهــی حکومتها
توفیقچندانینخواهدیافت.
دفاع از مظلومان
این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و ّ
مردد .با صراحت و شجاعت
در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده است.
اقتصاد قوی
ّ
ّ
اقتصاد قوی ،نقطــه قوت و عامل مهم ســلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشــور اســت و اقتصاد
ضعیف ،نقطه ضعف و زمینهســاز نفوذ و ســلطه و دخالت دشمنان اســت .فقر و غنا در ّ
مادیات
معنویات بشر اثر میگذارد .اقتصاد ّ
و ّ
البته هدف جامعه اسالمی نیستّ ،اما وسیلهای است که
بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
ّ
راهحل مشکالت اقتصادی
ّ
عملکردهای ضعیــف ،اقتصــاد کشــور را از بیــرون و درون دچــار چالش ســاخته اســت .راهحل
این مشــکالت ،سیاســتهای اقتصاد مقاومتی اســت .اینکه کســی گمان کند که «مشکالت
ّ
ً
علــت تحریم هــم مقاومت ّ
ضد اســتکباری و تســلیم
اقتصادی صرفــا ناشــی از تحریم اســت و
نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل ،زانو زدن در برابر دشمن و بوسهزدن بر پنجهی گرگ
است»خطایینابخشودنیاست.
مبارزه با فساد
همه باید از شــیطان حرص برحذر باشــند و از لقمه حرام بگریزند و از خداونــد در اینباره کمک
ّ
ّ
حساســیت ،از تشکیل نطف ه فساد
قاطعیت و
بخواهند و دســتگاههای نظارتی و دولتی باید با
پیشگیری و با رشــد آن مبارزه کنند .این مبارزه ،بخش اثرگذاری است از تالش همهجانبهای
که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
ّ ُ
محرومیتزدایی
عدالت در صدر هدفهای ّاو ّلیه همه بعثتهای الهی اســت و در جمهوری اســامی نیز دارای
ً
همان شأن و جایگاه اســت .صریحا میگویم آنچه تاکنون شــده با آنچه باید میشده و بشود،
دارای فاصلهای ژرف اســت .در جمهوری اســامی ،دلهای مســئوالن به طور دائم باید برای
محرومیتهابتپدواز شکافهایعمیقطبقاتیبه ّ
ّ
شدتبیمناکباشد.
رفع
مرزبندی با دشمن
ً
ســردمداران نظام ســلطه نگرانند؛ پیشــنهادهای آنها عموما شــامل فریــب و خدعه و دروغ
ّ
اســت .امروز ملت ایران عالوه بــر آمریکای جنایــتکار ،تعــدادی از دولتهــای اروپایی را نیز
خدعهگــر و غیرقابل اعتماد میدانــد .دولت جمهوری اســامی باید مرزبندی خــود را با آنها
ّ
ّ
با دقت حفــظ کنــد؛ از ارزشهــای انقالبــی و ملی خــود ،یــک گام هــم عقبنشــینی نکند؛ از
تهدیدهای پوچ آنان نهراسد.
مقابله با ترویج سبک زندگی غربی
تالش غرب در ترویج ســبک زندگی غربی در ایــران ،زیانهای بیجبــران اخالقی ،اقتصادی،
ّ
دینی و سیاســی به کشــور و ملت ما زده اســت؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشــمندانه
میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانهاست.
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سرگذشت چهلساله انقالب اسالمی
همهچیز علیه ما بود.
هیچ تجربهای در برابر ما وجود نداشت.
ّ
ّ
اسالمیت نخستین درخشش انقالب
جمهوریت و
ترکیب
بود.
تقابــل دوگانه«اســام و اســتکبار» پدیــد ه برجســته جهــان
معاصر شد.
عظمت پیشــرفتهای چهلســاله ایران آنگاه بهدرستی
دیده میشود که با ّمدتهای مشــابه در انقالبهای بزرگی
چون فرانسه و شوروی و هند مقایسه شود.
انقالب منشأ این برکات شد:
امنیت و ّ
ّ .۱
تمامیت ارضی را ضمانت کرد.
ّ
 .۲موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و زیرساخت
شد.
 .۳مشــارکت مردمــی را در «مســائل سیاســی»« ،حضــور در
ّ
صحنههای ملی» و «استکبارستیزی» به اوج رسانید.
 .۴بینش سیاسی آحاد مردم را ارتقاء داد.
ّ
 .۵کفــهی عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــی کشــور
سنگین کرد.
ّ
معنویــت و اخــاق را در فضــای عمومــی جامعــه
 .۶عیــار
افزایش داد.
 .۷ایستادگی در برابر مستکبران روزبهروز بیشتر شد.

مروری سریع بر بیانیه گام دوم انقالب

ّ
ترکیب جمهوریت و
ّ
اسالمیت ،نخستین
درخشش انقالب
حضـرت آیـتا ...خامنـهای ،رهبـر معظـم انقالب(مدظلـه العالـی) بهمناسـبت
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،در تاریخ  ۲۲بهمن  ،۱۳۹۷بیانیهای
مهم و راهبردی صادر کردند .مهمترین بخشهای این بیانیه را در این جدول
مـرور میکنیـم.
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تفاوت چالشهای دیروز و امروز
انقالب با مستکبران
چالــش آن روز بر ســر کوتــاه کــردن دســت ّ
عمــال بیگانه یا
تعطیلــی ســفارت رژیــم صهیونیســتی یــا رســوا کــردن النــه
ســر حضور ایــران در مرزهای
جاسوســی بود؛ امروز چالش بر ِ
رژیــم صهیونیســتی و برچیــدن نفــوذ آمریــکا از منطقــ ه و
حمایــت از مجاهــدان فلســطینی و دفــاع از حــزباهّلل و
مقاومت است
مشــکل غرب جلوگیری از خریــد تســلیحات ابتدایی برای
ایران بــود  ،امــروز مشــکل او جلوگیــری از انتقال ســاحهای
پیشرفتهی ایرانی به نیروهای مقاومت است.
آن روز گمــان آمریــکا آن بــود که بــا چنــد خودفروختــه یا با
چند هواپیما و بالگرد خواهد توانســت بر نظام اسالمی فائق
آید ،امروز بــرای مقابله ،خود را محتاج بــه یک ائتالف بزرگ
از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند.
ّ
ظرفیتهای مهم کشور برای گام دوم انقالب
نیروی انسانی مستعد و کارآمد
 ۳۶میلیون نفر در سنین میانه  ۱۵و  ۴۰سالگی
حدود  ۱۴میلیون نفر دارای تحصیالت عالی
رتبه ّ
دوم جهان در دانشآموختگان علوم و مهندسی
وجود انبوه جوانان با روحیه انقالبی و آماد ه تالش جهادی
ّ
وجــود جوانــان محقــق مشــغول بــه آفرینشهــای علمی،
فرهنگی ،صنعتی و...
فرصتهای ّ
مادی کشور
۷درصدذخایرمعدنیجهانباوجودیکدرصد ّ
جمعیتجهان
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منابع عظیم زیرزمینی
موقعیت استثنایی جغرافیایی
ّ
بازار بزرگ ملی
بــازار بــزرگ منطقــهای ( ۱۵همســایه بــا  ۶۰۰میلیــون
ّ
جمعیت)
سواحل دریایی طوالنی
ّ
حاصلخیزی زمین با محصوالت متنو ع کشاورزی و باغی
اقتصاد بزرگ و متنوع

ّ
توصیههایی برای ایجاد تمدن نوین اسالمی
(عج)
و آمادگی برای طلو ع خورشید والیت عظمی
علم و پژوهش
دانش ،وسیل ه ّ
عزت و قدرت یک کشور است.
بــه سوءاســتفاده از دانــش مانند آنچــه غرب کــرد ،توصیه
نمیکنیم.
ّ
ّ
هنوز از قلههای دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قلهها
دست یابیم.
با شــتاب پیــش میرویم ،ولــی این شــتاب باید ســالها با
ّ
شدت باال ادامه یابد تا آن عقبافتادگی جبران شود.
ّ
مســئولیت بیشــتر و همچــون یــک
ایــن راه را بــا احســاس
جهاد در پیش گیرید.
ّ
معنویت و اخالق
وجــود معنویــت و اخــاق ،محیــط زندگــی را ّ
حتــی بــا
کمبودهــای ّ
ّ
مــادی ،بهشــت میســازد و نبــودن آن حتــی با
برخورداری ّ
ّ
مادی ،جهنم میآفریند.
ّ
معنویت یعنی برجســته کردن ارزشهای معنوی از قبیل:
ّ
اخالص ،ایثار ،توکل ،ایمان در خود و جامعه.
اخــاق یعنــی رعایــت فضلیتهایــی چــون خیرخواهــی،
گذشــت ،کمک به نیازمند ،راستگویی ،شــجاعت ،تواضع،
اعتماد به نفس و...
ّ
وظیفه حکومتها برای رشد اخالق و معنویت:
 .۱منش و رفتار اخالقی و معنوی داشته باشند.
 .۲زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم کنند.
 .۳به نهادهای اجتماعی در این باره کمک برسانند.
 .۴با کانونهــای ّ
ّ
معنویت و اخــاق ،به شــیوه معقول
ضــد
بستیزند.
 .۵با ابزارهای رســانهای ،برخورد هوشــمندانه و مســئوالنه
کنند.
اقتصاد
اقتصاد ،هدف جامعه اسالمی نیستّ ،اما وسیلهای است
که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
چالشهای اقتصاد کشور:
 .۱چالش بیرونی :تحریم و وسوسههای دشمن
ّ
مدیریتی
 .۲چالش درونی :عیوب ساختاری و ضعفهای
(در صورت اصالح مشکل درونی ،چالش بیرونی کماثر یا
بی اثر خواهد شد)
مهمترین عیوب ساختاری:
 .۱وابستگی اقتصاد به نفت
.۲دولتیبودنبخشهایی کهدرحیطهوظایفدولتنیست

 .۳نگاه به خارج و نه به توان و ّ
ظرفیت داخلی
 .۴استفاده اندک از ّ
ظرفیت نیروی انسانی کشور
 .۵بودجهبندی معیوب و نامتوازن
 .۶عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد
 .۷عدم رعایت ّ
اولویتها
 .۸وجود هزینههای زائد و مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی
مهمترینراه حلها:
 .۱درونزایی اقتصاد کشور
ّ
 .۲مولد شدن و دانشبنیان شدن
 .۳مردمی کردن اقتصاد و ّ
تصدیگری نکردن دولت
ّ
 .۴برونگرایی با استفاده از ظرفیتها
ّ
 .۵سپردن کار به دست یک مجموع ه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانستههای اقتصادی
عدالت و مبارزه با فساد
عدالت و مبارزه با فساد،الزم و ملزوم یکدیگرند.
دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد
و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند.
نسبت فساد در میان کارگزاران جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری از حکومتها بسی
کمتر است ،ولی ّ
حتی آنچه هست غیرقابل قبول است.
آنچه تا کنون شده با آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف است .دلهای
ّ
محرومیتها بتپد.
مسئوالن به طور دائم باید برای رفع
کسب ثروت مورد تشویق استّ ،اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و ویژهخواری و مدارا با
فریبگران اقتصادی به ّ
شدت ممنوع است.
غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،مورد قبول نیست.
استقالل و آزادی
ّ
ّ
استقالل ملی به معنی آزادی ملت از زورگویی سلطهگران جهان است؛ ولی نباید به معنی
زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود باشد.
آزادی اجتماعی به معنای ّ
حق تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای افراد جامعه
است؛ ولی نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزشهای الهی و حقوق عمومی باشد.
ّ ّ
عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن
ّ
پدیدههای جهانی که تحقق یافته یا در آستانه ظهورند:
ّ .1
تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و
صهیونیسم
 .۲شکست سیاستهای آمریکا در منطقه غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها
در منطقه
 .۳گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در
سراسر جهان سلطه
وظایف دولت جمهوری اسالمی:
ّ
 .۱مرزبندی خود را با آمریکا و تعدادی از دولتهای اروپایی با دقت حفظ کند.
ّ
 .۲از ارزشهای انقالبی و ملی ،یک گام هم عقبنشینی نکند.
 .۳از تهدیدهای آنان نهراسد.
ّ
ّ .۴
عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد.
 .۵حکیمانه و مصلحتجویانه و از موضع انقالبی ،مشکالت قابل حل خود را با آنان حل کند.
ّ
متصور نیست و مذا کره با آن جز زیان ّ
ّ
مادی و معنوی
 .۶در مورد آمریکا ،حل هیچ مشکلی
نخواهد داشت.
سبک زندگی
ّ
تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی ،زیا نهای بیجبرانی به کشور و ملت زده
است؛ مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که چشم امید در آن ،به
جوانهاست.
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مهمترین مضمون بیانیه «گام دوم انقالب»
در بیانیــ ه «گام دوم انقــاب» خطــاب بــه ملــت ایــران ،یک
مضمون ســه بار تکرار شــده اســت« :جوانان باید شانههای
خــود را بــه زیر بــار مســئولیت دهنــد ».بــه دالیلی کــه در این
نوشــتار توضیــح داده خواهــد شــد ،به نظر میرســد کــه این
مضمــون بایــد مهمتریــن مضمــون بیانیــه بــه حســاب آید.
جملــه «جوانان باید شــانههای خــود را به زیر بار مســئولیت
ً
دهند ».دو بار عینا در متن تکرار شده و یک بار هم مضمون
آن در عبارت «اینــک مطالبه عمومی من از شــما جوانان آن
اســت که این راه را با احساس مســئولیت بیشــتر و همچون
یــک جهــاد در پیــش گیریــد» تکــرار شــده اســت .از ایــن رو،
مهمتریــن موضــوع« ،اعالم جهــاد» و فراخوانی شــانههایی
است که زیر بار مسئولیت بروند.

جوانان شانههای
خود را به زیر بار
مسئولیت دهند
دکتر حامد حاجی حیدری
رهبر انقالب اسالمی در بیانی ه گام دوم انقالب ،با مرور تجربه  ۴۰ساله انقالب
اسالمی اعالم کردند :انقالب «وارد ّ
دومین مرحل ه خودسازی و جامعهپردازی
و ّ
تمد نسـازی شـدهاسـت» .گام دومـی کـه بایـد در چارچـوب «نظریـ ه نظـام
ـان «ایجاد
انقالبـی» و بـا «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» ب هسـوی تحقق آرم ِ
تم ّـدن نویـن اسلامی و آمادگـی بـرای طلـوع خورشـید والیـت عظمـی (ارواحنافـداه)»
برداشـته شـود .آنچـه در ادامـه میآیـد یادداشـت دکتـر حامـد حاجـی حیـدری ،عضـو
هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران اسـت کـه بـه بررسـی موضـوع «اعلام جهـاد» در متـن ایـن
بیانیه و ریشـهها و ابعاد مسـئله در فرهنگ برآمده از انقالب اسلامی پرداخته اسـت.
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مفهوم «جهاد» در ادبیات انقالب اسالمی
بــه بــاور مــن ،مهمتریــن جملــ ه رهبــر عالــی مــا ،کــه ســبک
رهبــری سیاســی و معنــوی ایشــان را بهوضــوح توضیــح
َ
میدهد ،جملهای اســت کــه  ۲۲ســال قبل در ا َبرســخنرانی
مشــهور به «عبرتهای عاشــورا  /عوام و خواص» بیان شد:
بیشــتر ســنگینی بارم این اســت کــه نگاه کنــم ببینم
«بنده
ِ
کجا شــعله جهــاد در حــال فروکــش کردن اســت و بــه کمک
پــروردگار نگــذارم ».بیگمــان ،از دیــدگاه تحلیلگــران امروز
دنیای سیاســت ،مهمترین مفهوم سیاســی اسالم« ،جهاد»
اســت .حفــظ جهــاد ،مهمتریــن وزن و ّ
جدوجهد یــک رهبر
شــاخص در انقالبیگــری اســامی شــیعی را میســازد .نکتــه
ً
بعد آن اســت که جهاد ،یک مفهــوم عمیقا فرهنگی اســت.
َ
ایشان در همان ا َبرســخنرانی در ســال  ،۱۳۷۵مفهوم جهاد
را اینچنیــن تعریــف فرمودهاند« :یکــی از نکات برجســته در
فرهنگ اســامی ،که مصداقهای بارزش ،بیشــتر در تاریخ
صدر اســام و کمتــر در طول زمــان دیــده میشــود ،فرهنگ
رزمندگــی و جهــاد اســت .جهاد هــم فقــط بهمعنــای حضور
در میــدان جنــگ نیســت؛ زیــرا هرگونــه تــاش در مقابلــه با
دشــمن ،میتوانــد جهــاد تلقــی شــود .البتــه بعضــی ممکن
اســت کاری انجــام دهنــد و زحمــت هــم بکشــند و از آن،
تعبیر بــه جهــاد کنند .امــا این تعبیر ،درســت نیســت .چون
یک شــرط جهــاد ایــن اســت کــه در مقابله با دشــمن باشــد.
جنگ مســلحانه اســت که
این مقابلــه ،یکوقت در میدان ِ
جهــاد رزمــی نــام دارد؛ یکوقــت در میــدان سیاســت اســت
که جهاد سیاســی نامیــده میشــود؛یکوقت هــم در میدان
مسائل فرهنگی اســت که به جهاد فرهنگی تعبیر میشود و
یکوقت در میدان سازندگی است که به آن جهاد سازندگی
اطــاق میگــردد .البتــه جهــاد ،بــا عنوانهــای دیگــر و در
اول جهــاد این
میدانهــای دیگــر هم هســت .پــس ،شــرط ِ
است که در آن ،تالش و کوشش باشد و شرط دومش اینکه
در مقابل دشمن صورت گیرد».
مشــابه همین مضمون در میراث امام سید روحا ...موسوی
خمینــی(ره) نیــز بــا تأ کید بــر مفهــوم «جهــاد اکبر» مشــهود
اســت؛ با ایــن تأ کیــد کــه جهــاد ،مســلک ســازندگی معنوی
ً
انسان اســت .در تلقی امام خمینی(ره) «اساســا اسالم براى
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ســازندگى آمده اســت و نظر اســام به ساختن انســان است؛
جهــاد براى ســازندگى .ســازندگى انســان ،خــودش مقدم بر
همــه جهادهاســت .این اســت کــه رســول اکــرم(ص) آن را
جهاد اکبــر نامیدهانــد؛ جهادى بس بزرگ اســت و مشــکل.
و همــه فضیلتهــا دنبــال آن جهــاد -جهــاد اکبــر -اســت؛
ْ
جهادى اســت که با نفس طاغوتــى خودش ،انســان انجام
مىدهــد ».اصــل «جهــاد» در تلقــی امــام خمینــی(ره)،
شــرط «جهــاد متکــی بــر حدیــد» ،همیــن
بهعنــوان پیش ِ
ً
مضمون عمیقا فرهنگی یعنی «جهاد اکبر» است .این ،یک
خط حائــل مهم میــان «مفهوم جهــاد در انقالب اســامی» و
«گروههــای مخرب جهــادی در اســام آمریکایــی و منحرف
تکفیری» است.
مفهــوم اخیــر «مدیریــت جهــادی» را بایــد بــه اتــکای ایــن
برداشــت اصولــی از جهاد نــزد امــام خمینــی(ره) و آیــتا...
خامنــهای درک کــرد .در واقع مدیریــت جهادی کــه خود را
بهویژه در عملکردهای انقالب اسالمی طی نبرد هشتساله
بهخوبــی نشــان داد ،حاکــی از تمایــز مهمــی میــان «شــیوه
بوروکراتیک» و «شــیوه فرهنگی  -جهادی» است .در شیوه
انتظــام از بــاال بــه پاییــن ،خواهــان
بوروکراتیــک ،گونــهای
ِ
انضبــاط کامــل شــهروندان ،تحت فرمــان یک بوروکراســی
مقابــل روش بوروکراتیــک ،در شــیوه
آهنیــن اســت .در
ِ
فرهنگــی  -جهــادی« ،ارزشهــای متعالی» جمع اســت که
جمــع را با نرمــی و تدریج ،امــا مؤثــر و کوبنده ،بــه هماهنگی
در مقابل «دشــمن» به پیش میراند .نظم اجتماعی در این
شــیوه ،از طریق اتحــاد فرهنگی در مقابل دشــمن به دســت
میآید .در ایــن معنــا ،وزن واژه «فرهنگ» به پیشــوند «فر»
بار شــده اســت که به معنــای «پیــش»« ،به ســوی پیش»،
و «بــه پیــش» اســت و اشــاره مســتقیم بــه «ارزش»هــا دارد.
ً
بدیــن ترتیــب در اصطــاح و عبــارت ،نهایتــا «فرهنــگ»
بــه «ارزش»هــا و قواعــد پیشــران جامعــه اطــاق میشــود و
«مدیریت فرهنگــی  -جهادی» بــا توش و تــوان «ارزشها»
است که حرکت میکند.
میراث نهادی انقالب اسالمی
میــراث نهــادی انقــاب اســامی ایــران ،بــرآور نحــوی عبور
از ایــن دوگانــه مفهومــی بــوده اســت؛ بهگونــهای که شــیوه
فرهنگــی  -جهــادی ،در همــه موقعیتهــا جــای شــیوه
بوروکراتیک را میگیــرد؛ حتی در موقعیتهایــی که همه به
فکر ِاعمــال بوروکراتیــک و آهنین نظم هســتند ،یعنی زمان
جنگ .انقــاب اســامی ،صحنه قــدرت و اهمیــت فرهنگ
اســت؛ از این قــرار اســت کــه مفهــوم «سیاســت» و «قانون»
در جمهــوری اســامی همــواره مفهوم ویــژهای اســت که بار
نیرومنــد «فرهنگــی  -جهــادی» دارد و بــر یــک مبنــا و پایــه
عقیدتی استوار است.
راهانــدازی یــک «جریــان ســازمانی فرهنگــی  -جهــادی»
همواره دشــوارتر از یک «ســازماندهی آهنین بوروکراتیک»
اســت ،چراکه مبتنی بر همفکری و اقناع و اتحاد عقیدتی در
ارزشهای پیشــرو خواهد بود .این اتحاد عقیدتی همیشــه
بهســهولت بــه دســت نمیآیــد و نیــاز بــه کار فرهنگــی دارد.

......
پیشرانی یک کشور نوآور ،بههیچعنوان ساده نیست.
امروزه
ِ
برای تحریک و برانگیختن نوآوری در یک کشور ،با طیف
متنوعی از موانع از درون و بیرون کشور ،و آنچه نوآوری را
در مسیری قرار میدهد که خودش را تقو یت کند ،مواجه
خواهیم شد .فائق آمدن به این موانع ،نیاز به آن دارد که یک
تصمیمسازی منتشر و درعینحال همگرا در همه عاملیتهای
سازمان ،با تشخیص محلی و بههنگام ،موانع را از جلوی پای
سازمان بردارد و این ،با مدیریت بوروکراتیک میسر نیست
بهرغم این دشواری آغازین ،وقتی ارابه «ســازمان فرهنگی  -جهادی» به حرکت درمیآید،
نوعــی از ســازمان چابــک را رقــم میزند کــه آهنــگ حرکــت آن ،چندیــن برابــر شــتابنا کتر،
مؤثرتر ،پرنفوذتــر و کارآمدتــر از یک «ســازمان آهنین بوروکراتیک» اســت؛ ّ
ســر و دلیل آن هم
ایــن اســت کــه امــروز ،ســازماندهی و مدیریــت ،مبتنی بــر مفهــوم مهــم «نــوآوری» گردیده
اســت .وقتی فرض ما در مورد ســازمان جامعه« ،انســانی» اســت نه «ماشــینی» ،فرایندهای
نوآوری به جــای آنکه تنهــا در تارک دولت متمرکز باشــد و ســایر اجــزای جامعــه تنها مجری
و عملکننده باشــند ،در سرتاســر کشــور منتشــر اســت .بدین ترتیب هــر یــک از عاملیتهای
وطن در جای خود مشــغول نوآوری در شــیوهها و عملکردها هســتند و این اتفاق ،سرزندگی،
پختگی ،و چابکی قابل مالحظهای به جمهوری اسالمی بخشیده و میبخشد.
ایجاد یک مسیر نوآورانه
پیشــرانی یک کشــور نوآور ،بههیچعنوان ســاده نیســت .برای تحریک و برانگیختن
امروزه
ِ
نــوآوری در یک کشــور ،بــا طیــف متنوعــی از موانــع از درون و بیــرون کشــور ،و آنچــه نوآوری
را در مســیری قرار میدهــد که خــودش را تقویــت کند ،مواجــه خواهیم شــد .فائــق آمدن به
ایــن موانــع ،نیــاز بــه آن دارد کــه یــک تصمیمســازی منتشــر و درعینحــال همگــرا در همــه
عاملیتهــای ســازمان ،بــا تشــخیص محلــی و بههنــگام ،موانــع را از جلــوی پــای ســازمان
بردارد و این ،با مدیریت بوروکراتیک میســر نیســت .ســطح مناســب و مهمــی از انعطاف نیاز
اســت که درعینحال جهتگیریهای کلی را نیز یادآوری کند .از این قــرار ،باید به مدیریت
«فرهنگی  -جهــادی» بهمثابه یک «فضای تنفســی نــوآوری» نگاه کرد؛ فضایی کــه افراد با
موانع ِاعمال مدیریت جهادی
تنفس در آن ،به تشــخیص و تحلیل و نوآوری برای برداشتن ِ
برانگیخته میشــوند .با این فرض اســت که مهمترین وظیفــه رهبری ،ایــن خواهد بود که
فضای تنفســی نــوآوری را با مدیریــت انســانی و اقناع گســترده زنده نگــه دارد و «نــگاه کند و
ببیند کجا شعله جهاد در حال فروکش کردن است و به کمک پروردگار نگذارد».
فضای تنفســی نــوآوری شــامل مجمــوع همه طرفهــا و ُشــرکای کنــش اجتماعی اســت و با
کوتهنظری نمیســازد .در پیشــرانی بوروکراتیک کشــور ،به فرایندهای تصمیمگیری و اجرا،
بهمثابه توســعه یکبــاره ایده و خط مشــی سیاســی ،از باال بــه پایین نــگاه میکننــد .این در
ً
حالی اســت که در یــک ســازماندهی چابک کــه درخور سیاســت عمیقــا تحولیابنــده امروز
ً
اســت ،تالشهای نوآورانه منحصــرا بر آینده و ایده و خط مشــی سیاســی بعــدی تمرکز دارند
و باید داشــته باشــند .از این دیــدگاه ،ایجاد یک مســیر نوآورانه مســتلزم فرایندهای وســیع و
انتشــاریافتهای اســت که طی آن ،ایدهها در هر نقطــهای مجال طرح مییابند ،به رســمیت
شناخته میشــوند ،امتحان میشــوند ،به ســمت اجرا میروند ،بازخورد میگیرند ،تصحیح
ً
میشــوند و نهایتا بــه فرمولهای عملیاتی در سرتاســر کشــور بــدل میگردند و بــدون توقف،
به سمت مســیرهای آینده معطوف میشــوند .در این میان نقش رهبری این است که همه
تالشها را به ســمت هدف معنــوی معطــوف دارد و درعینحــال «ببیند کجا شــعله جهاد در
حال فروکش کردن است و به کمک پروردگار نگذارد».
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درباره هفت الیه عقالنیتݣݣنهفتهݣݣدر بیانیهݣݣگامݣݣدوم انقالب

توازن
آرمانگرایی و واقعبینی
در ایـــن مــطلــب ،دکتــــر مصـــطفی غــفــاری ،پـــژوهشگــر و دانــــشآمـــوخـــت ه
جامعهشناسـی سیاسـی ،به بررسـی عقالنیت حاکم بر متن بیانیه گام دوم
انقلاب پرداخته اسـت.با تصور واژ ه «چهلسـالگی» شـاید هیـچ واژهای به
انـداز ه «پختگـی» بـه ذهـن متبـادر نشـود .در واقـع ،فهـم عمومـی و عرفـی ۴۰ ،سـالگی
را سـن بلـوغ عقلـی و تـوازن آرمانگرایـی  -واقعبینـی میدانـد؛ چـه دربـار ه یـک انسـان
ً
باشـد و چـه دربـار ه یـک نهـاد .ایـن پختگـی معمـوال با مقـوالت زیر قرین اسـت:
پیشرو
 .۱دغدغ ه مسیر طیشده و سنجش گامها  .۲تصویر جامعتر از مسئلههای ِ
 .۳شناخت دقیقتر از ظرفیتها و محدودیتها  .۴واقعبینانه شدن امیدها و چشماندازها
 .۵کاهش هزینههای تصمیم و افزایش مقبولیت آن
از هنگامــی که پیــام رهبر انقــاب بــا عنــوان «گام دوم انقــاب» در چهلمین ســالگرد پیروزی
انقــاب منتشــر شــده ،در همیــن فاصلــ ه کوتــاه ،تحلیلهــای متنــوع ،مختلــف و متضــادی
ً
دربار ه متن و حاشی ه آن ارائه شده اســت .بخشــی از واکنشها که عمدتا از سوی اپوزیسیون
سیاسی نظام جمهوری اسالمی به سبکی پریشــانگویانه نشان داده شــده ،این پیام را فاقد
ً
«حرف تازه» دانســتهاند! احتماال بــا این انتظار که تحت تأثیر فشــارهای روانــی  -اقتصادی
اســامی
تشدیدشــده ،رهبــر انقــاب وادار بــه «تجدیدنظــر» در خطــوط اصلــی مســیر انقالب
ِ
امام(ره) و مــردم شــود .آنها ایســتادگی بــر آرمانهــا و امیــد خوشبینانه بــه آینده کــه در این
متن موج میزنــد را «لجاجت» ترجمــه کردهانــد و در خوشبینانهتریــن وجه ،از یــاد بردهاند
که چهلســالگی برای موجود خردمنــد و پویا ،هنگام ه پختگی اســت .امــا عقالنیت حاکم بر
این متــن را چگونه میتــوان دریافت و نشــان داد؟ آنچــه در ادامه میآید البتــه یک احصای
کامل نیســت ،اما به زعــم نگارنده ،چهارچــوب عقالنی و واقعبینانهای اســت کــه از البهالی
تصریحات و اشارات متن برمیآید:
 .۱مبناگروی
ً
آنچه موجب حساسیت و عصبانیت برخی کجاندیشان شــده ،دقیقا «سنگ بنای عقالنیت»
مکرر مصرانه به ارزشها و آرمانهایی که انقالب بر اساس
در پیام گام دوم است؛ یعنی تصریح ِ
12
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آنها شــکل گرفته و ادامه یافتــه و هرچه دســتاورد و پیروزی
داشــته ،حاصــل کاشــتهها و پایبنــدیاش بــه همــان اصول
اســت .البته«فاصل ه عــذابآور» میــان آرمانهــا و واقعیتها
در این رهیافت دیده میشــود ،اما این فاصله با ایســتادگی بر
مبانی«،طیشدنی»است.
 .۲نقدپذیری
ُ
انتظــار انفعــال و تجدیدنظــر در مبانــیای کــه کنشــگر
خردمنــد طبــق آن عمــل میکنــد واقعبینانــه نیســت ،امــا
انعطــاف برای رســیدن بــه هدفهــا انتظــار معقولی اســت
کــه واقعبینــی آن را تأیید میکنــد .پس باید با «حساســیت
مثبت» بــه اســتقبال نقد رفــت و آماده اصــاح بــود ،اما ا گر
«مرجع نقد» گم شــود ،موجــود زنــده و بالنده از بیراهه ســر
درخواهد آورد .بر ایــن پایــه ،هرگونه توصیه ولو دلســوزانه
بــرای انصــراف از الگوی«نظریه و نظــام انقالبــی» در واقع
ارتجاع است ،نه تصحیح؛ بازگشت است ،نه پیشرفت.
 .۳روشنفکری
ُ
جمهوری اسالمی بهعنوان یک کنشــگر خردمند ،پایههای
حاکمیت خــود را بر توســعه روشــنفکری و عقالنیــت عمومی
بنا کرده اســت .این امر ،جلوههای گوناگونــی دارد؛ از جمله
ارتقــای ســطح ادراک و تحلیــل جامعــه از مســائل سیاســی
داخلی و خارجــی .در واقــع آن نگــرش انتقادی ارزشــمند که
در جهان فکــری مــدرن همــواره بهعنــوان جریان حاشــیه و
اصلــی هــوادار غربمحوری
عزلتنشــین نســبت به جریان
ِ
و ســلطهگری بوده ،در ایران پــس از انقــاب بهمثابه جریان
اصلی و عمومی درآمده است.
البته توسعه و تعمیق جریان روشنفکری که نوعی عقالنیت
انتقــادی را تجویز میکنــد ،در نگاه بــه خود نیز جاری اســت
که برای نمونــه در این پیام در مســائلی که محل مناقشــات
فکــری در حــوز ه عمومــی اســت ،دیــده میشــود« :فســاد
اقتصــادی و اخالقــی و سیاســی ،تــود ه چرکیــن کشــورها و
نظامها و اگر در بدنه حکومتها عارض شــود ،زلزله ویرانگر
و ضربهزننده به مشــروعیت آنهاســت؛ و این بــرای نظامی
چــون جمهــوری اســامی کــه نیازمنــد مشــروعیتی فراتــر از
مشــروعیتهای مرســوم و مبناییتــر از مقبولیــت اجتماعی
اســت ،بســیار جدیتر و بنیانیتــر از دیگــر نظامهاســت ».یا
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«اخالق و معنویت ،البته با دستور و فرمان به دست نمیآید،
پــس حکومتهــا نمیتواننــد آن را بــا قــدرت قاهــره ایجــاد
ً
کنند ،امــا اوال خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشــته
ً
باشــند ،و ثانیا زمین ه را بــرای رواج آن در جامعــه فراهم کنند
و بــه نهادهــای اجتماعــی دراینباره میــدان دهنــد و کمک
برســانند؛ بــا کانونهــای ّ
ضــد معنویــت و اخــاق ،به شــیوه
معقول بســتیزند و خالصه اجازه ندهند کــه جهنمیها مردم
را با زور و فریب ،جهنمی کنند».
 .۴تفکیکاندیشی
ُ
یکی از نشــانههای پختگی و بلوغ عقالنی ،توان کنشــگر در
دو زمینه است:
ً
الف) تفکیک خــوب و خوبتر یا بــد و بدتر کــه طبیعتا دقت
و ظرافتی افزون از شــناخت خوب از بــد میطلبد؛ مهمترین
ً
نمونه این اســت که گذشــته از تکیه بر مبانی ،اساسا راهحل
ُ
هیــچ مشــکلی در جمهــوری اســامی زانــو زدن و کرنــش در
برابر نظام ســلطه نیســت؛ چیزی که در متن پیام با استعاره
«بوســه بــر پنجــ ه گــرگ» بیان شــده اســت .اگــر مشــکالت و
معضالت فعلی ،مردم ایران را بهخصوص از حیث معیشــت
در تنگنــای بــدی قــرار داده ،درمانــش اعتمــاد بــه نســخه
گرفتــن وضعیــت
دشــمن نیســت کــه کار را حتــی بــا معیــار
ِ
معیشتی ،بدتر میکند.
ب) تفکیــک مســائل بــا علــل مختلــف و متنــوع از هــم و در
پیــش گرفتــن راهحلهــای متناســب بــا هر یــک؛ مثــال بارز
این امر در متن اخیر ،جدا ســاختن نوع تعامل ایران اسالمی
بــا اروپــا و آمریــکا در مــراودات بینالمللی اســت .البتــه در هر
دو مــورد از ارزشهــای خــود عقبنشــینی نمیکنیــم و از
تهدیدهــای آنهــا نمیترســیم ،امــا درحالیکــه حــل هیــچ
مشــکلی از طریــق مذاکــره بــا آمریــکا را متصــور نمیدانیــم،
برخــی مشــکالت بــا اروپــا را از طریــق مذاکــر ه حکیمانــه و
مصلحتجویانه از موضع انقالبی قابل حل میبینیم.
 .۵ظرفیتشناسی
انسان یا نهاد پخته در کوره حوادث و سوانح ایام ،باید نسبت
به ظرفیتهایی کــه بهطور بالقــوه دارد توجه بیشــتری پیدا
کند .ایــن یک اصل اساســی مدیریت نیز هســت که بتــوان با
شناســایی منابع بیشــتر و توزیع بهتــر ،امکانات را توســعه داد
و به موفقیت دســت یافت .این نکتــه نیز از دیــد رهبر انقالب
پنهان نمانده است .درباره غفلت دستاندرکاران در استفاده
از ظرفیتها به اشار ه کلی اکتفا نشده و اشاراتی هست تا برای
جوانان خردمند ،پرانگیــزه و کاردانی که از ایــن پس بارهای
مدیریتی را در کشور بر عهده میگیرند« ،سرنخ» باشد« :ایران
بــا دارا بــودن یــک درصــد جمعیــت جهــان ،دارای  ۷درصــد
ذخایر معدنی جهان است :منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت
اســتثنایی جغرافیایی میان شــرق و غرب و شــمال و جنوب،
بازار بزرگ ملی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن  ۱۵همسایه با
 ۶۰۰میلیون جمعیت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی
زمین با محصوالت متنوع کشــاورزی و باغی ،اقتصاد بزرگ و
متنوع ،بخشهایی از ظرفیتهای کشــور اســت؛ بسیاری از

ُ
کنشگرخردمند،
دنیای واقعی
اطراف خود
را مجموعه
درهمتنیدهای از
محدودیتها،
امکانها ،فرصتها
و تهدیدها میبیند،
اما باید بتواند بر
اساس مبانی و
شاخصهای خود
برای باز کردن
کالفهای سردرگم
و پیدا کردن راه
برو نرفت از
معضالت و رسیدن
به پیشرفت ،دست
به انتخاب میان
اولو یتها بزند.
نمونه برجسته این
امر در پیام «گام
دوم» ،تمرکز رهبر
انقالب بر مکاتبه یا
مخاطبه با جوانان
است

ظرفیتها دســتنخورده مانده اســت .گفته شــد ه اســت که
ایران از نظر ظرفیتهای استفادهنشــدهی طبیعی و انسانی
در رتب ه اول جهان است».
 .۶اولویتسنجی
ُ
کنشــگر خردمنــد ،دنیــای واقعــی اطــراف خــود را مجموعــه
درهمتنیــدهای از محدودیتهــا ،امکانهــا ،فرصتهــا
و تهدیدهــا میبینــد ،امــا بایــد بتوانــد بــر اســاس مبانــی و
شــاخصهای خود ،برای بــاز کــردن کالفهای ســردرگم و
پیدا کردن راه برونرفت از معضالت و رسیدن به پیشرفت،
دســت به انتخــاب میــان اولویتهــا بزنــد .نمونه برجســته
ایــن امــر در پیــام «گام دوم» ،تمرکــز رهبــر انقالب بــر مکاتبه
یا مخاطبه بــا جوانان اســت؛ چراکــه هرگونه تداوم یــا تغییر
شایســته با محوریت آنها بهتر به نتیجه میرســد و هرگونه
آسیب در مورد آنان تبعات و مخاطرات بیشتری دارد.
 .۷تعدیلگرایی
یکی از مهمترین وجوه عقالنیت و واقعگرایی ،تعدیل سطح
انتظــارات از خــود و دیگــران ،مطابــق بــا مبانــی ،امکانات و
محدودیتهاســت .بــرای موجــود عاقــل متحــرک ،یکــی از
مهمتریــن نشــانههای چنیــن تعدیلــی ،داشــتن تصویــری
دقیق از مبدأ و مقصد خود اســت .این مقوله دســتکم در دو
بخش از پیام «گام دوم» بهروشنی بیان شده است:
الــف) مبــدأ و نقطــه آغــاز بــرای یــک نظــام نوپدیــد« :انقالب
ً
اســامی و نظــام برخاســته از آن ،از نقطــه صفر آغــاز شــد؛ اوال:
همهچیز علیــه ما بــود ،چــه رژیم فاســد طاغــوت که عــاوهبر
وابســتگی و فســاد و اســتبداد و کودتایــی بــودن ،اولیــن رژیم
سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه  -و نه به زور شمشیر
ســر کار آمــده بود ،و چه دولــت آمریکا و برخــی دیگر از
خود  -بر ِ
دولتهــای غربــی ،و چه وضــع بهشــدت نابســامان داخلی و
عقبافتادگی شرمآور در علم و فناوری و سیاست و معنویت و
ً
هر فضیلت دیگر .ثانیا :هیچ تجرب ه پیشینی و راه طیشدهای
در برابــر مــا وجــود نداشــت .بدیهــی اســت کــه قیامهــای
مارکسیستی و امثال آن نمیتوانســت برای انقالبی که از متن
ایمان و معرفت اسالمی پدید آمده است ،الگو محسوب شود.
انقالبیوناسالمیبدونسرمشقوتجربهآغاز کردند».
ب) مقصــد و نقطــه اوج بــرای نظامــی کــه میخواهــد پیــرو
حکومت علــوی شــناخته شــود[« :عدالت] کلمــهای ّ
مقدس
در همــه زمانهــا و سرزمینهاســت و بهصورت کامــل ،جز در
ولیعصر (ارواحنافداه) ّ
حکومت حضرت ّ
میسر نخواهد شد،
ولی بهصورت نسبی ،همهجا و همهوقت ممکن و فریضهای
بر عهد ه همه ،بهویژه حاکمان و قدرتمندان است».
چنانکه پیداســت ،این تعدیل انتظارات به معنای دســت
کشــیدن از آرمانهــا یــا کوتــاه آمــدن از وعدههایــی کــه در
شــعارهای انقالبی به مردم داده شــده نیســت؛ بلکه تصویر
صادقانــهای از آغــاز و اوج حرکــت عمومــی کشــور در مســیر
انقــاب اســامی بــه دســت میدهد کــه هــم تحلیلهــا را در
چهارچــوب پذیرفتنیتــری قــرار میدهد و هم نســخههای
برونرفت و بهبود را کارآمدتر میسازد.
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نظریه
نظام انقالبی
مهدی محمدی

پیام بدیع ،اندیشــیده و پرمغز رهبر معظم انقالب اســامی به مناســبت چهلمین
یکم
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــران مانیفســت دوران دوم انقالب اســامی
اســت که اگر چه همه ملت ایران را مخاطب قرار میدهد ،امــا در اصل بار را روی
دوش جوانان میگذارد ،یعنی کســانی که در همین متن از آنها بهعنــوان اصلیترین ثروت
و دارایی ایــران نام برده اســت .این پیام در نــوع خود نمونــه و بدیلی در تاریخ پــس از انقالب
اســامی ندارد .ما به یــاد نداریم کــه عالیتریــن مقام کشــور ،در پیامــی تفصیلی ،بــا جزئیات
دربــاره اصلیترین مســائل حــال و آینده کشــور ســخن گفتــه و خط مشــیهای اصلــی درباره
روندهای آینده را معین کرده باشــد .مهمتر اینکه این یک پیام آشــکار اســت و در نهانخانه
نظام خطاب به مسئوالن بیان نشده ،بلکه به طور علنی ،خطاب به عموم مردم و در معرض
قضاوت همگان طرح گردیده است.
مهمترین مضمون این پیــام این اســت که انقالب اســامی از مجموعــه گامهایی
دوم
که تا رســاندن پرچم به دســت صاحب اصلی انقــاب و صاحب والیــت عظمی باید
بردارد ،یک گام برداشــته و اکنون در آســتانه گام دوم اســت .این دارای پیامی مهم
هم برای دشمنان و هم دوستان است .آنچه دشمنان باید بفهمند این است که نظام اسالمی از
چناناستحکامونیرومندیبرخوردار است کهبرایآیندهبلندمدتبرنامهریزیمیکندوآنچه
دوســتان انقالب را مخاطب قرار میدهد این است که در برداشــتن این گام دوم باری سنگین بر
دوشدارند،چرا کهبایددستاوردهای گاماولراتکمیل کردهوازتکراراشتباهاتآنبپرهیزند.
سوم ویژگیهای متنی و فرامتنی این پیام بسیار ممتاز است.
ً
اوال ،این پیام بسیار امیدوارانه نوشته شده ،در حالیکه دشمن همه سعی خود
ً
را کرده است تا انقالب اســامی را بی آینده نشــان بدهد .اتفاقا آنچه در این پیام
تحقیر شــده ،همین تالش دشــمن برای ناامیــد کردن مــردم از انقالبی اســت که رهبــر آن در
حــال برنامهریزی بــرای یــک گام بلند دیگر اســت و قصــد دارد دهها جشــن پیــروزی انقالب
دیگر هم برگزار کند.
ً
ثانیا ،پیام انقــاب را به عنوان یــک مفهوم جاری و مســتمر در نظر میگیرد و از تفســیرهای
ً
ایســتا درباره انقالب که منجر به ســکون و خمودگی میشــود ،عمدا پرهیز دارد .تئوری نظام
انقالبی کــه در این پیام برای نخســتین بار از آن ســخن گفته شــده ،در واقع نظریهای اســت
در ایــن باره کــه چگونه انقــاب هرگز نبایــد تمام شــود و ویژگی مهم نظام اســامی این اســت
که هرگز انقالبزدایی نمیشود ،همه پیشــرفتها و حرکتها هم وصل به همین اصل است
14
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و تمام تالش دشــمن نیز این اســت کــه این نظــام انقالبی یا
بــه تعبیر امــام ،نهضــت را انقالبزدایــی کــرده و آنگونه که
هنری کیســینجر زمانی گفته ،تبدیل به یک «کشــور» ایستا
و
ساکن بکندًً .
ً
ثالثا ،پیــام کامــا صادقانه نوشــته شــده و ابایی نــدارد که
بگویــد در مــواردی ضعفهــای مهــم وجــود دارد و تــا آنچه
هدف انقالب اســامی اســت ،هنوز فاصلهای بــزرگ مانده.
ً
رابعــا در همــه جــای ایــن پیــام دشــمن حضــور دارد و ایــن
نشــاندهنده این اســت که هیــچ برنامهریــزی بــرای آینده
نمیتوانــد بــدون توجه بــه برنامــه دشــمن و فــارغ از تدوین
ً
یک راهبرد متقابل باشــد .و خامســا ،این پیام آینده را وعده
نمیدهد ،بلکه پیشبینی میکند و این نشان از آن دارد که
صاحب پیام ،در واقع «صاحب خبر» است و از امری محتوم
برای این ملت و کشــور در آینده نوید میدهــد ،همچنانکه
از اجل محتوم برای دشمن هم سخن گفته است.
برخی تعابیر در این پیام چنان پخته و نیرومند
چهارم
است که من حدس میزنم ســالهای طوالنی
در ذهن مبارک رهبر معظم انقالب اســامی باال
و پایین شده و به آن اندیشیدهاند .نظریه نظام انقالبی یک
تعبیر بدیع است که نظامسازی را که مستلزم ثبات و استقرار
تحــول دائمی کــه مقتضای انقالب اســت،
اســت ،با تغییر و ًً
ترکیب میکند .کامال روشــن اســت که در این باب باید بسیار
تأمل کرد و ســخن گفت .پیام میگوید برای انقالب اسالمی
مهم اســت که چرا بمانــد و چگونه بمانــد و ایــن یعنی هدف
و ارزشهــا ،پیش پــای وضع موجــود قربانــی نخواهد شــد و
اصولی هست که بنا نیست از آن کوتاه بیاییم .صاحب پیام
خبر میدهد که ایران هرگــز هیچ گلولهای را شــلیک نکرده،
اما وقتــی گلولهها شــلیک شــده همــواره برنــده جنــگ بوده
است .این یعنی در آینده هم ما هرگز شلیککننده گلوله اول

نخواهیم بود ،اما حق شلیک گلوله آخر همواره از آن ماست.
پیام میگوید آنچه را گذشتگان تجربه کردهاند آیندگان هم
خواهند دیــد ،بنابراین کســی نباید گمــان کند کــه از تجربه
گذشــته بینیاز اســت و کســی هم نباید انتظار داشــته باشــد
بدون درس گرفتن از گذشته وارد آینده شویم.
گذشــته هــم فقــط شــیرینی نیســت ،تجرب ههــای تلخ فــراوان
دارد .پیــام تأ کیــد میکنــد حقیقــت را از زبان دشــمن نمیتوان
شــنید .این درســی بزرگ و مهم اســت که بــه ما میآمــوزد حتی
ً
وقتی دشمن ظاهرا راســت میگوید و خود را پی حقیقت نشان
ً
میدهد،درواقعدرحال گفتندروغیبزرگتربهماستواساسا
در نظــام عمل دشــمن ،حقیقت هم ابــزار دروغ اســت .صاحب
پیام معتقد اســت انقــاب اســامی یــک قطب بــه قطبهای
موجود جهان افزود و در حالــی که قطب دوم فروریخته ،قطب
انقالباسالمیروزبهروزنیرومندترشدهاست.
صاحــب پیــام از وضعیــت عدالــت در کشــور ناراضی اســت،
امــا بیانصافــی دربــاره گذشــته را هــم بیعدالتــی میداند.
پیام انقــاب اســامی را در برخی حوزههــا رکــورددار میداند
و مــن بعیــد میدانــم هیــچ کشــوری در جهــان صاحــب این
همه رکورد باشــد .پیام گله میکند که مشکالت کشوری نه
ناشــی از انقالبی بــودن ،بلکه ناشــی از بیتوجهی بــه مبانی
و آرمانهــای انقالب بوده اســت .این جمله کوتــاه حقیقتی
بلند در خــود دارد و آن این اســت که هر کجا پیشــرفتی بوده
محصــول انقالبی عمــل کــردن و پایبندی به اصــول بوده
ً
و هر کجا بــه اصول عمل نشــده ،قطعا خســارت به بــار آمده
ً
اســت .درباره مصداقیابی این اصل پــس از انقالب حقیقتا
میتوان کتابها نوشت و باید نوشت.
پیام آشکار و ســرافراز میگوید امروز در آســتانه مرزهای رژیم
صهیونیســتی ایســتادهایم ،در قلــب ســرزمینهای اشــغالی
بــه مجاهــدان کمــک میکنیــم ،بــه مقاومــت ســاحهای
پیشــرفته میدهیم و ائتالفســازیهای تبلیغاتــی آمریکا را

صاحب پیام
از وضعیت
عدالت در کشور
ناراضی است،
اما بیانصافی
درباره گذشته را
هم بیعدالتی
میداند .پیام
انقالب اسالمی را
در برخی حوزهها
رکورددار میداند
و هیچ کشوری در
جهان صاحب این
همه رکورد باشد.
پیام گله میکند که
مشکالت کشوری
نه ناشی از انقالبی
بودن ،بلکه ناشی
از بیتوجهی به
مبانی و آرمانهای
انقالب بوده است

به هیچ میگیریم .این شاید راهبردیترین پیام برای همه
بازیگرانی است که امید بســته بودند فشارها و فضاسازیها
بــر محاســبات رهبــری در ایــران تأثیــر بگــذارد ،البتــه تأثیــر
گذاشــته ،منتهــا بــه ایــن شــکل کــه محاســبات انقالبــی را
تقویــت و تشــدید کــرده اســت! پیــام میگویــد کســب ثروت
اما عدم فســاد مــاک مشــروعیت اســت .واژه
خــوب اســتًً ،
مشــروعیت کامال به دقــت انتخاب شــده و دارای بــار فقهی
اســت بــه ایــن معنــا کــه مســئول فاســد ،غاصــب و در حکم
ً
طاغــوت اســت و اساســا اجازه امــر و نهــی از موضــع حکومت
ً
نــدارد .پیــام تلویحــا میگوید بهشــت بــه اختیــار اســت ،اما
جهنمیها اجازه نخواهند داشــت به اجبار مردم را به جهنم
ببرند و این شــأن حکومت اســت کــه در این باره بــه وظیفه
ً
خویــش در قبــال جامعــه عمــل کنــد .و نهایتــا اینکــه پیــام
میگویــد آنچــه اروپــا و امریــکا میگویند نــه پیشــنهاد ،بلکه
اغلب فریب و خدعه اســت و بنابراین فریــب نخوردن اصل
مهمتری اســت تــا توافق کــردن ،ضمــن اینکه ایــن جنس
توافقها هیچ گرهی از کار ملک و ملت نگشوده است.
اما پیــام یک حــرف مهــم را نمیگویــد .پیام در
پنجم
اینبــاره کــه اگــر ایــن انقــاب ایــن راه را آمده و
چنیــن ســرافراز و پرنشــاط اســت ،اگر بــه آینده
امیدوار است و دشمن را خســته و ناامید کرده ،اگر گام اول را
با قهرمانی برداشــته و در تدارک گام دوم اســت ،همه به این
ســبب اســت که رهبری حکیم ،امین ،باتقوا ،بنــده خداوند
و خادم بنــدگان خداونــد ،و تیزهوش و اســتثنایی باالی ســر
ً
آن بوده اســت .صاحب پیام عمــدا از کنار این نکتــه اصلی و
ً
بنیادین میگذرد ،ولی ما دقیقا همین جــا باید توقف کنیم.
رهبری حق هدایت و پیشــگامی را برای این ملت تمام کرده
و ســهم خود را تمام و کمال به میدان آورده است ،سؤال این
است که آیا ما هم سهم خود را به تمامی انجام دادهایم؟
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راه ݣݣانقالب ݣݣبرای
 ۴۰ݣݣسال ݣݣآینده
دکتر فرشاد مهدیپور

آنچه توســط رهبری منتشــر شــد ،هم کارکــرد درون متنی و
داخلی دارد ،هم کارکرد خارجی .هم بــه ما میگوید چه باید
بکنیم و هم بــه خارجیهــا میگوید چــه میخواهیم بکنیم
و این بیانیــه هر دوی ایــن موضو عها را به صــورت همزمان
شــکل میدهــد و اینطــور نیســت کــه بگوییــم ایــن بیانیه
ً
صرفا مصرف داخلی دارد و بــه همین خاطر لفظ بیانیه برای
آن انتخاب شده است.
این بیانیه در جایی که وارد بحث توصیهها ،ارائه راهکارها
و یا ارائه راهبردهایی برای گام دوم انقالب میشــود ،اولین
عنوانــش را به علم و دانــش و پژوهش اختصــاص میدهد؛
یعنــی زیربنــای دانشــی و علمــی انقــاب اســامی و ضرورت
آن را دوبــاره یــادآور میشــود .بــه ایــن معنــا کــه اگــر انقالب
میخواهد توانا شــود ،باید دانا شــود و بدون دانایی ،آ گاهی
و شــناخت امکان توانایی وجود ندارد .ولو اینکه اگر کشــور
به هر افقی دست پیدا کند وبدون آ گاهی الزم باشد ،ممکن
است مسیر نادرستی را طی کند.
اولویــت اول دانایــی و آ گاهــی کشــور اســت و بخــش زیــادی
از ایــن دو به عهــده نخبــگان و رسانههاســت؛ هــم نخبگان
دانشــگاهی و حوزوی و هم اهالی رســانه؛ چه آنهایی که در
فضای مجــازی و چه ســایرین که مشــغول انجــام فعالیتند.
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رسانهها به خاطر ماهیت تعاملی که در این روزگار دارند محل
اصلی گفتگو برای شکل دادن به نتایج این پیام هستند.
در واقــع نباید ایــن بیانیه طوری باشــد که در همین امســال
با چند تیتر رســانهای و ســخنرانی ابتدایی رها شــود .در این
بخش الزم اســت که به نکتههایی اشــاره کنم .ایــن بیانیه
ً
حــاوی دســتور کارهای روشــنی اســت .مثال بــرای مبــارزه با
فساد ،توسعه دانش و ارتقای اخالق دستور کارهای روشنی
دادهانــد که بــرای مســئولین مربــوط مشــخص میکنند که
ً
چه بایــد انجام دهنــد ،مثال قانونــی وضع کننــد ،مصوبهای
بگذرانند ،سازمانی تأسیس کنند و...
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه گزارههــای ارائــه شــده در این
بیانیــه نیازمنــد تبیین اســت؛ یعنــی محققان علوم انســانی
و اجتماعــی و ســایر اندیشــهورزان باید فصــول مختلف این
بیانیــه را تبییــن کننــد .به ایــن جهت کــه اینهــا میتوانند
مبنــای کار آنهــا قــرار بگیــرد و هــم اینکــه بایــد در افــکار
عمومــی جــا بیفتــد کــه لــوازم داخــل ایــن بیانیــه چیســت و
چگونــه بایــد آن را پیگیــری و محقــق کــرد؟ بــرای مثــال
بخش تمدن نویــن اســامی را در نظــر بگیرید؛ ایــن تمدن،
هم ضوابط و لوازم سیاســی دارد و هم فرهنگــی و اقتصادی
و ...و ایــن مــورد را هــم بایــد محققــان دربــاره آن صحبــت
کننــد .نکتــه بعــدی نقــش رسانههاســت کــه بحــث اول و
اجراییســازی بیانیــه را باید محقــق کند و بخــش دوم این
است که نخبگان را وادار کنند وارد عرصه تبیین شوند.
به طور طبیعی ایــن بیانیه با ســوء برداشــتهای گروههای
مختلــف مواجــه خواهــد شــد ،بــرای مثــال در نظــر بگیریــد
در همیــن بــازه زمانــی کوتــاه ،تلویزیونهــای ضــد انقــاب
و وابســته بــه خارجــی ســعی کردنــد تفســیرهای خودشــان
را دربــاره ایــن بیانیــه ابــراز کننــد .آنهــا گفتهانــد کــه نظام
خطاهای خــودش را پذیرفتــه و بــا آزادی رســانهها مخالف
است و از این قبیل حرفها.
نقش رسانههای ما این اســت که وارد بحث شده و پاسخی
به این شــبهات بدهند .این موارد دروغ است و مثل بهتانی
اســت که به متن ایــن بیانیه زده شــده اســت .حتــی یکی از
این شبکهها گفته که رهبری از شکلگیری فضای مجازی
که در آن جوانــان با یکدیگــر گفتگــو میکنند ،ابــراز ناراحتی
ً
کرده است که اصال چنین چیزی در بیانیه وجود ندارد و این
رسانه وابسته به عربستان ســعودی دروغ میگوید و اینجا
نقش رسانههای ما شناســایی این دروغ بزرگ و آ گاهسازی
مخاطب خود است.
به نظر میآید که مقطع انتشــار این بیانیه با اهمیت اســت.
راهپیمایــی  ۲۲بهمن با قــدرت برگزار شــده و کشــور در حال
عبور از پیــچ خطرناکی اســت ،عــزم خارجــی برای مبــارزه با
جمهوری اسالمی به باالترین حجم خود رسیده و جمهوری
اسالمی اعالم کرده است که من برای چهل سال آینده دارم
حرف میزنم نــه برای آنچــه که در گذشــته داشــتم .زمانی
که مقــام معظم رهبــری آرمــان آتــی را معرفی میکنــد و امید
میدهــد و میخواهــد حرکــت را بــه آن ســمت ببــرد ،یعنــی
بــه همــه هــواداران انقــاب و حتــی دشــمنانش این پیــام را
میدهد که انقالب ما درگیر این حواشی نخواهد شد.

نشانههای امیدبخش
عبدالمطهر محمدخانی

رهبر فرزانه انقــاب در نامــه بلندی به صورت مســتقیم بــا جوانان ایران ســخن گفتند.
یــک متــن جامــع کــه بیشــتر بــه مانیفســت اعتقــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی
جمهوری اسالمی ایران شــبیه است .یک مانیفســت کامل ،روشــن و صریح برای چهل
سال آینده ،درست به اندازه عمر انقالب اسالمی تاکنون.
رهبر انقالب در نیمه ابتدایی نامه به شــیوایی از نحوه تأسیس ،شکلگیری و رشد انقالب
اســامی و ســپس از دســتاوردهای شــاخص و محوری انقالب در میــان همه انــواع متعدد
و متنــوع آن ســخن گفتهاند و در نیمــه دوم نامــه توصیههای بســیار مهمی را بــه فرزندان
خود در سراسر ایران ابراز داشــتهاند .بخش اول با آن روایت شیوای رهبر انقالب از نهضت
اســامی مردم ایران و آوردههــای تاریخی ارزشــمند آن بــرای جوانان حاوی نکات بســیار
مهمی است که میتواند سرلوحه برنامه تبیینی و اطالعرســانی اهل فرهنگ ،هنر و رسانه
در ادای دین به این انقالب مظلوم باشد که در جای خود باید بسیار بیشتر به آن پرداخت.
از دیگر ســو همه رســانههای کشــور به صورت طبیعی در پیشــانی خروجیهای مکتوب
و تصویری خود بیشــتر به اســتقبال هفت توصیه رهبر انقالب به جوانان رفتهاند .هفت
توصیه به علم و پژوهش ،معنویت و اخالق ،اقتصاد ،عدالت و مبارزه با فســاد ،استقالل
و آزادی ،عــزت ملــی ،روابط خارجــی ،مرزبنــدی با دشــمن و ســبک زندگی که ایشــان از
نسل نوین انقالب اسالمی انتظار دارند آنها را سرلوحه تکالیف انقالب خود قرار دهند.
ً
با این حال ظاهرا در همین ابتــدای كار ،یک فــراز از این متن بلند میرود تــا مورد غفلت
قرار گیرد .مقدمــهای ضروری و شــرطی الزم برای عمل بــه هفت توصیه مورد اشــاره که
رهبــر حکیم انقــاب از آن به عنوان کلید اساســی همه قفلهــا یاد میکنند کــه بدون آن
هیچ گامی نمیتوان برداشــت« :اما پیش از همهچیز ،نخستین توصیه من ،امید و نگاه
اساســی همه قفلها ،هیچ گامی نمیتوان
خوشــبینانه به آینده اســت .بدون این کلید
ِ
برداشــت .آنچــه میگویــم یــک امیــد صــادق و متکــی بــه واقعیتهــای عینــی اســت.
اینجانب همواره از امیــد کاذب و فریبنده دوری جســتهام ،اما خود و همــه را از نومیدی
بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر میدارم».
این توصیــه مهم امــا تنها ناظــر به یــک برداشــت کلــی از هویــت و دســتاوردهای انقالب
نیســت ،بلکه ناشــی از تحلیل و باالتــر از آن اطالع رهبر انقالب از برنامه و نقشــه دشــمنان
ایــران اســت« :در طــول این چهــل ســال  -و اکنــون ماننــد همیشــه  -سیاســت تبلیغی و
رســانهای دشــمن و فعالترین برنامههای آن ،مأیوسســازی مــردم و حتی مســئوالن و
مدیران مــا از آینده اســت .خبرهــای دروغ ،تحلیلهــای مغرضانــه ،وارونه نشــان دادن
واقعیتها ،پنهان کــردن جلوههای امیدبخــش ،بزرگ کردن عیــوب کوچک و کوچک
نشــان دادن یا انکار محســنات بزرگ ،برنامه همیشگی هزاران رســانه صوتی و تصویری
و اینترنتی دشــمنان ملت ایران اســت؛ و البتــه دنبالههای آنــان در داخل کشــور نیز قابل
مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها ،در خدمت دشمن حرکت میکنند.
بر مبنای همین اطالع ،مطالبه ایشان از فرزندان انقالبی خود این است که :شما جوانان
باید پیشــگام در شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتی باشــید .در خــود و دیگران نهــال امید
به آینــده را پــرورش دهید .تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانید .این نخســتین و
ریشهایترین جهاد شماست.
توصیهای که بر یک باور قطعی و یک پیشبینی صریح استوار شده است« :نشانههای
امیدبخــش  -کــه بــه برخــی از آنها اشــاره شــد  -در برابــر چشــم شماســت .رویشهای
انقــاب بســی فراتــر از ریزشهاســت و دســتودلهای امیــن و خدمتگــزار ،بهمراتــب
بیشــتر از مفســدان و خائنان و کیســهدوختگان اســت .دنیا به جوان ایرانــی ،پایداری و
ابتکارهای ایرانی ،در بســیاری از عرصهها با چشــم تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را
بدانید و با قوت خداداد ،به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید».
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ّتعیین
ݣݣقلهها
ّ
تعیین ݣݣقلههایی که در آینده باید فتح شوند
محسن مقصودی
در شرایطی هستیم که اخبار ناامیدکننده بسیاری از سوی رسانههای غربی و
ً
یشـود تا مردم را نسـبت به آینده کشـور و انقالب مأیوس
بعضا داخلی پمپاژ م 
کند ،اما بیانیه «گام دوم» مانع این اقدمات میشود .در فضایی که رسانههای
غربـی ایـن طـور القـا میکننـد کـه انقلاب 40 ،سـالگی خـودش را نخواهـد دید و عـدهای نیز
معتقدند که باید در همین سطح مقابله کنیم ،رهبر انقالب بیانیهای صادر میکنند که این
افق بسـیار بلندی اسـت .این بیانیه افق متفاوتی را در  40سـالگی انقالب نشـان میدهد و
نشـان میدهد که ایشـان با نگاهی کالن ،کل این مسـیر را رصد میکنند.
امروز در شــرایطی قــرار گرفتهایــم که بســیاری از مــا فعــاالن رســانهای ،اجتماعــی و فرهنگی
َ
ک دشــمن اســت و خیلی اوقــات روزمره
که در این میدان ســربازی میکنیم ،حواســمان به ت ِ
میشویم ،اما بیانیه رهبر انقالب باعث شد تا راه آینده را بشناســیم و بدانیم که مسیر آینده و
افق بلندمدت ما چیست و چه مسیری را نیز در گذشته طی کردهایم.
میتوانیــم بیانیــه «گام دوم» رهبــر انقــاب را بــا پیــام قبــول قطعنامــه  598از ســوی امــام
خمینی(ره) مقایســه کنیم .ظاهــر پیام پذیرش قطعنامه  598از ســوی امــام(ره) پیام صلح
اســت ،اما وقتی آن پیــام را میخوانیــم ،میبینیم که تــازه در آغاز مبــارزه هســتیم و امروز نیز
جنگ حق و باطل ،فقر و غنا و پابرهنگان و مرفهین بی درد آغاز شده است.
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بیانیــه "گام دوم" رهبــر انقــاب بــرای مــا یــادآور ســبکی از
پیامهــای حضــرت امــام(ره) بــود کــه در میانــه دعواهــای
سیاســی نظیــر ترامــپ ،برجــام ،تحریــم و ...مطــرح شــده و
برخی ،حتــی خودیها هــم در این فضاها ناامید میشــوند،
ایشــان افق بلندی را دوبــاره تصویــر میکننــد و انتزاعی هم
ً
نیســت و کامــا واقعبینانــه بر مبنــای تجربــه و مســیر آینده
کشور و انقالب است.
بیانیــه «گام دوم انقــاب» بــه همــه مــا یــادآوری میکند که
ببینیم کجــا هســتیم و جبهه مبــارزه را بهتر بشناســیم .این
پیام بــرای ما مســیر گذشــته را ترســیم میکند کــه بدانیم در
حــوزه صــدور انقــاب چقــدر محاصــره بودهایــم و تکتــک
آنها را شکســت دادهایم .این آرمانهایی که در این بیانیه
مطــرح میشــود ،مبتنی بــر تاریخی اســت کــه رهبــر انقالب
هم با افســوس میگویند که اجــاره ندادند خوب ارائه شــود؛
البته کمکاریهــای زیادی در فضای رســانهای مــا بوده که
در آینده باید جبران شود.
ً
بســیاری از نکات بیانیه رهبــر انقالب عمدتــا صحبتهایی
اســت که بارها در این  10ســال اخیر تکــرار کردهانــد ،اما این
افقی که در  40ســالگی انقالب نظیر تکیه بــر جوانان ،مبارزه
با فســاد و علم و دانــش و فنــاوری ،اقتصــاد مقاومتی مطرح
میشــود ،مباحثی است که حدود  10ســال است که حضرت
آقــا در بیاناتشــان مطــرح میکننــد تــا زمینههــای آغــاز دهه
پنجم را فراهم کنند.
یکی دیگر از ابعاد بیانیه رهبر انقالب ،تعیین قلههایی است
که در آینده باید فتح شــود .مهمتریــن پیام ایــن بیانیه این
اســت که فصل جدیدی پیــش روی همه مــردم و نیروهای
انقــاب میگشــاید و بــه تعبیــری راههــای نرفتــه در مســیر
پیشــرفت انقــاب را تبییــن میکنــد .پیــام رهبــر انقــاب به
مــا میگوید که راههــای نرفته زیــادی داریم و مســیر طوالنی
را بایــد پیش ببریــم و ایــن راهها نیــز مبتنــی بر دســتاوردها،
چالشها و ضعفهایی است که در این سالها داشتهایم.
رفاهطلبی و اشــرافیگری دامنگیر بخشــی از جامعه ما شــده
اســت و دســتاوردهایی کــه بایــد داشــته باشــیم را در بعضی
جاهــا نداریم و یا کمتر داریــم و یا حتی بــه آرمانهایمان در
بعضی از حوزهها کمتر توانســتهایم نزدیک شویم ،این پیام
به پیامهای حضــرت امام ،مانند منشــور روحانیــت و قبول
قطعنامــه نزدیــک اســت و دوبــاره افــق بلندمدتی را تکــرار و
تبییــن میکند؛ دشــمن بایــد بداند که ایــن انقالب در مســیر
خودش استوار است و کاستیها را جبران میکند.
رهبر انقــاب خیلی صریــح مطرح کردنــد که دســتاوردهای
انقالب اســامی در حوزه عدالت با رژیم پهلــوی قابل قیاس
ً
نیســت .بنده اصال مقایسه انقالب اســامی با رژیم پهلوی را
از لحاظ فنــی توهین به انقالب اســامی میدانــم ،اینهمه
شــهید و اینهمه مجاهدتهــا نباید با چنین رژیم فاســدی
که بــر مبنای بیعدالتی و وابســتگی شــکل گرفته ،مقایســه
ً
شود لذا واقعا رهبر انقالب دقیق فرمودند که رژیم فاسد شاه
با جمهوری اسالمی «اصال قابل مقایسه» نیستند.
ً
انتظــار مــا از انقــاب اســامی اصــا بــا دوره پهلــوی قابــل
مقایســه نیســتند .همانطور که رهبر انقالب فرمودند ،باید

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

شــاخصهای انقالب اســامی را با حکومت علوی و نزدیک
شــدن به نگاه مهدوی و میزان زمینهســازی برای حکومت
مهدوی مقایســه کنیــم ،وقتــی با ایــن حکومتها مقایســه
میکنیم ،خیلی کارهای نکرد ه داریم.
بخشــی از مســئولین بــا اشــرافیگری و بــه دلیــل ســبک
انقــاب پیاده میشــوند ،ســبک زندگی
زندگیشــان از قطار
ًً
برخی از مســئوالن ما کامال آنها را از قطار انقالب پیاده کرده
اســت ،نمیتوانیم بگوییم که این چنین مسئولی ،مسئول
انقالبی است.
متأســفانه در چــپ و راســت و جناحهــای مختلف سیاســی،
اشــرافیگری و مســئوالنی که فضای دنیازدگــی ،رفاهطلبی،
حقوقهای نجومی ،آقازادهها و خانههایشان در باالی شهر
تهــران و پنتهــاوس اســت ،وجــود دارد ،البته شــاید خیلی
زیاد هم نباشــند ،امــا دیــده میشــوند .از طرفــی نمیتوانیم
کتمان کنیم که بخشی از مسئولین ما از جناحهای مختلف
ً
سیاسی ،سبک زندگی مسئول جامعه اسالمی را اصال رعایت
نمیکنند؛ این ضربه بزرگی به بحث عدالت و تبعیضهایی
که در جامعه بوجود آمده ،وارد کرده است.
ً
مســئولی کــه ســبک زندگــیاش از مــردم جــدا شــد ،طبیعتــا
نمیدانــد کارگری کــه در تهــران یک میلیــون تومــان در ماه
حقوق میگیرد ،با چه شــرایطی باید معیشــت خــود را تأمین
کنــد ،مســئولی کــه طبــق قانــون ماهــی  20میلیــون تومــان
ً
حقوق دریافت میکنــد ،اصال متوجه معطلی مــردم در صف
گوشت نیست.
مسئولی که خودش در  5ســال اخیر حتی خرید نکرده باشد،
چه رســد به اینکــه از صفهای گوشــت خبر داشــته باشــد،
چنین مســئولی هر چقدر هم بگوید من انقالبــیام ،اصولگرا
و یــا اصالحطلــب هســتم ،فقــط شــعار داده اســت ،چنیــن
ً
مســئولی اصــا درکــی از مــردم نــدارد کــه بخواهــد دلســوزی
واقعی داشته باشد.
یکــی از ضرورتهای تأ کیــد رهبر انقالب بــر عدالتمحوری
تغییــر ســبک زندگــی مســئوالن اســت و بایــد بــدون تعــارف
عرض کنم کــه آفتهایی که بــه آن دچار شــدهایم و نیاز به
تحــول جــدی داریــم در ســبک زندگــی مســئولین اســت که
بخشــی از آن هم بــه انتخابهای مــردم برمیگــردد ،این با
انتخابهای مردم اصالح میشود.
جریــان رفاهطلبی کــه در همــه جناحهای مختلف سیاســی
داریم ،توانست ه ذائقه سیاسی مردم را هم تغییر دهد ،با یک
فضاسازیهایی توانستهاند در حوزه تبلیغات برای آزادی و
یا مسائل دیگر و یا با زدو بندهایی در لیستهای انتخاباتی
در مناصب مختلف حضور داشته باشند.
جریان ســرمایهداری در چــپ و راســت ،لیبرال ،غــربزده و
امثــال آن بــرای حــذف نهجالبالغه و منطــق امــام و رهبری
از مدیریــت کشــور ،کار فرهنگــی و رســانهای کردهاند؛ علت
اینکــه در بعضــی از انتخاباتهــا کســانی مطــرح میشــوند
که بارها همکاریشــان با مفســدان اقتصادی مطرح بوده و
زندگیشان اشرافی است ،همین اســت؛ علت اینکه چنین
افــرادی میتواننــد رأی بیاورنــد این اســت که ذائقهســازی
شده است.

برگشتن به اصول
مدیریت انقالبی
و سبک زندگی
جهادی یکی از
پیامهایبیانیه
رهبر انقالب است.
در مدیریتهایمان
برگشتن به اصول
نهجالبالغهباید
مورد توجه قرار
گیرد؛ آنچه که از
شهید چمرانها،
خرازیها،
باباییها،
تهرانیمقدمهابه
یادگار مانده همین
مدیریت جهادی
است ،اینها
برای کتابها
نیست ،این سبک
مدیریت را از ما
گرفتهاند و فقط
به یک نوستالژی
در کتابها تبدیل
شده است

جریــان مقابــل جریــان انقالبــی در کشــور مــا توانســته در
رسانهها اینطور جا بیندازد که مسئول باید حقوق نجومی
خــوب بگیــرد و خــوب هــم کار کنــد ،مــردم هــم میگوینــد
اشــکال نــدارد ،دلیــل آن ایــن اســت کــه ایــن جریــان ،کار
رســانهای کــرده و دههــا روزنامــه داشــته اســت و خــودش را
بازتولید میکند.
وقتــی فرهنــگ مصرفگرایــی در جامعــه نهادینــه شــود،
میتوانــد در انتخاباتها رأی بیــاورد؛ لوپی در کشــور ایجاد
شــده که جریان قدرت و ثروت ســبک زندگی اشــرافی را دارد
نهادینه میکند؛ این لــوپ دارد خــودش را نهادینه میکند.
جهاد سازندگی و فرهنگی که در جبههها داشتیم مهمترین
دســتاورد انقالب اســامی اما میخواهند آن را از انقالب جدا
کنند؛ در متن مــردم بودن ،توجه بــه توان مردمــی و بومی از
دســتاوردهای انقالب اســت که دارند از انقالب جدا میکنند
و این یک فرهنگ رســانهای جــدی قبــل از انتخاباتهای
سیاســی اســت .نگاه زندگی اشــرافی در هر دو جناح سیاسی
متأســفانه کــم و بیــش وجــود دارد .ایــن نــگاه را بایــد از بین
برد؛ اینها از مواردی اســت که در بیانیه رهبر انقالب هم به
آنها اشاره شده است.
برگشــتن بــه اصــول مدیریــت انقالبــی و ســبک زندگــی
جهــادی یکــی از پیامهــای بیانیــه رهبــر انقــاب اســت .در
مدیریتهایمــان برگشــتن به اصــول نهجالبالغــه باید مورد
توجــه قرار گیــرد؛ آنچــه کــه از شــهید چمرانهــا ،خرازیها،
باباییهــا ،تهرانیمقدمها به یــادگار مانــده همین مدیریت
جهــادی اســت ،اینهــا بــرای کتابها نیســت ،این ســبک
مدیریــت را از مــا گرفتهانــد و فقــط بــه یــک نوســتالژی در
کتابها تبدیل شده است.
نقطه امیدی که وجــود دارد و رهبــر انقالب هم بــر آن تأ کید
کردنــد ،این اســت که مــا نســل جــوان معتقــد و آرمانگرایی
داریم که معتقد به همین ســبک مدیریــت و اصول جهادی
است و این مهمترین دســتاورد انقالب اسالمی استً که بعد
ً
از  4دهه ،نســلی داریم که انقالبیتر از گذشته و کامال معتقد
به آرمانها و سبک مدیریت جهادی است.
مــردم از مدیریتهــا و ســبک زندگیهــای اشــرافیگری
برخــی مســئوالن خســت ه شــدهاند ،بنابرایــن در این شــرایط
بــا انتخابهــای خــود میتواننــد روح تــازهای در ایــن جان
خســته بدمنــد و جوانــان را وارد عرصههــای مدیریتــی کنند
تــا روحیــه جهــادی جایگزیــن مدیریتهــای اشــرافی و
تبعیضآمیز شود.
تجربــه  40ســاله انقــاب نشــان داده کــه در هــر حــوزهای از
جملــه صنایــع موشــکی ،هوافضــا ،نانوتکنولــوژی ،جهــاد
علمــی و دانشــگاهی و حــوزه دفاعــی موفــق بودهایــم ،بــه
مــدد روحیــه جهــادی و از خودگذشــتگی افــرادی نظیــر
تهرانیمقــدم ،احمدیروشــن و کاظمیآشــتیانیها بــوده
اســتُ .حســن پیام رهبر انقــاب این اســت که مــردم ًنقطه
ً
مقابل انقالبیگــری که اعتماد به دشــمن اســت را کامال طی
کردهانــد و در زمانــی ایــن پیام منتشــر میشــود که مــردم در
انتخاب سیاســی و روش تعامل با آمریکا در داخل و مقابله با
آن در منطقه ،این موضوع را لمس کردهاند.
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انقالب اسالمی
رویکرد تمدنی دارد
انقالب اسالمی هرچند در ابتدای کار ،رژیم دیکتاتور
پهلوی را ساقط کرد و در مراحل بعدی حرکت خود
بـه نفـوذ و سـلطه مسـتکبرین در کشـور ُمهـر ابطـال
نجـا ختـم
زد ،امـا بـا اینهمـه ،زنجیـره حرکـت تکاملـی آن بـه ای 
نمیشود .این انقالب با جهتگیری کالن برآمده از آموزههای
ً
اسلامی و شـیعی و تحـت زعامـت ولـی فقیـه اساسـا بـا افقـی
ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را هدف گرفته اسـت .هدفی که تحقق آن از مسـیر
تاریخی
ِ
یشـود .در مسـیر
پنجگانـه ترسی مشـده از سـوی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی دنبـال م 
طـی شـده در  ۴۰سـال گذشـته ،پیـروزی انقلاب اسلامی و شـکلگیری نظـام اسلامی بـا
موفقیت توأم بوده و در مقطع فعلی ،انقالب در مرحله «دولتسازی اسالمی» قرار دارد.
گامهای بعدی این زنجیره ،شـکلگیری جامعهی اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی
خواهد بود .برای واکاوی «نسبت انقالب اسالمی و تمدنسازی نوین اسالمی» و تبیین
مسـائل پیـشروی ایـن حرکـت گفتگوی صورت گرفتـه با آقای اصغـر طاهرزاده ،از اسـاتید
و چهرههای علمی و فرهنگی کشور و صاحب تألیفات متعدد در حوزه اندیشه و فرهنگ
اسلامی را میخوانیـم.
آیا به راستی چشمانداز ایجاد یک تمدن نوین اسالمی در امتداد حرکت انقالب اسالمی
ایــدهای مبتنــی بــر واقعیــات و شــدنی اســت؟ در صــورت پاســخ مثبــت ،چــه ویژگیها و
انقالب تمدنساز کرده است؟
مؤلفههایی انقالب اسالمی را تبدیل به یک
ِ
در انقالب اســامی نظــر به ایــد ه و آرمانی اســت کــه آن ایــده و آرمــان ،رویکــرد تمدنــی دارد و
چیزی اســت ماوراء یک حرکت سیاسی برای تشــکیل یک نظام سیاســی ،و آن عبارت است
ظهورآمدن انســانی که بنــا دارد تعریــف دیگری از زندگــی را برای خود ترســیم کند؛
از اید ه به
ِ
متعالی قدســی که تمام مناســبات شــخصیت انســان در نســبت با خدا و رهنمودهای
زندگی
ِ
الهی شــکل بگیــرد .اینجاســت که میتــوان گفــت انقالب اســامی از ابتــدا به ســوی تحقق
تمدنــی خیــز برداشــته که غیــر از تمــدن غربــی اســت و بدیــن لحــاظ نــام آن را «تمــدن نوین
اسالمی» باید گذاشت.
بهنظر جنابعالی معنای تمدن نوین اســامی چیســت؟ این تمدن با آنچــه که بهعنوان
یشــود دارای چــه نقاط
تمدن اســامی یا تمدن مســلمین در قرون گذشــته شــناخته م 
اشتراک و افتراقی است؟
در گذشــته هنوز «شــهر» به معنایی که در دویستســال ه اخیر شــکل گرفت ،محقق نشده بود.
بیشتر هستههایی از مردم بودند که مطابق آموزههای دینی زندگی میکردند ،هرچند «دین»
به عنوان روحی ّفعال در بین هم ه این هستهها جاری بود ،ولی ارادهای که بخواهد به عنوان
مثال نظام آموزشی یا بهداشتی ،به صورتی که بعد از رنســانس در غرب شکل گرفت ،به وجود
ً
آورد نبود و اگر هــم دولتها بعضــا نهادهایــی مثل بیتالحکمه تشــکیل میدادنــد ،به قصد
رقابت با تشــکیالتی بود که امامان شــیعه به صورت «حکومت در حکومت» در حاشــیه شکل
داده بودند .ولی تمدن نوین اســامی ،صورتی از تمدن است که نظام اسالمی در مقابل تمدن
انسان تراز تمدن غربی
دادن آن است تا در مقابل تمدن غربی که بناست
ِ
غربی درصدد شکل ِ
برای قوام تمدن غربی تربیت کند ،انسانی تربیت کند جهت قوام تمدن اسالمی.
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آیــا عنصــر رهبــری در نظــام اســامی فراتــر از مدیریــت
سیاســی جامعــه و تدبیــر امــور در زمین ههــای گوناگونــی
چــون پیشــرفت کشــور ،مقابلــه بــا تهدیــدات دشــمن
و ...مســئولیتی در زمینــه حرکــت انقــاب ب هســوی افق
نســازی نوین هم بر عهــده دارد؟ در صورت پاســخ
تمد 
مثبت ،چرایی این موضوع نشأت گرفته از چیست؟
جایگاه رهبری در موضوع انقالب اســامی تعریف میشــود و
بدین لحاظ رهبر انقالب با نظر به حفظ ایدهها و آرمانهای
انقالب ،مســئولیت تحقق تمدن اســامی را به عهده دارند.
وقتی بحث تمدن اســامی به میان میآید ،بدینمعناســت
امــر سیاســی باالتر اســت و
که انقــاب اســامی از ســطح یــک ِ
بناســت پــس از دولــت اســامی و جامعــه اســامی ،تمدنــی
بشــری و جهانی ّمد نظرها قرار بگیرد و بدیــن لحاظ ،انقالب
اســامی بــا طــرح تمــدن اســامی بنــا دارد از آرمانهــای خود
عقبنشینینکند.
رهبــر انقــاب از طرفــی مرحل ه تشــکیل دولت اســامی را
قبــل از شــکلگیری جامعــه اســامی میداننــد و از طــرف
دیگــر ســازوکارهای حکومتــی جمهوری اســامی بــر پایه
مســاالری و انتخابــات اســت .جمــع ایــن دو گــزاره
مرد 
چگونــه ممکن اســت؟ بــه عبــارت دیگــر چگونــه ممکن
اســت جامع ـهای که هنوز اســامی نشــده اســت ،دولت
اسالمی را شکل دهد؟
دولت اســامی باید توسط کســانی تشکیل شــود که مؤمن به
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی باشند و بر این مبناست که
دولت اسالمی شکل میگیرد و در این راستا رابطهای متقابل
بیــن مردمســاالری دینی و دولــت اســامی برقرار میشــود ،و
به همیــن جهــت جایــگاه شــورای نگهبان معنــادار اســت تا
کســی که متعقد به آرمانهای انقالب نیســت ،تأیید نشــود.
از آن مهمتر انقالب اســامی ســعی دارد اســامیت مسلمانان
را برجســته کند تا آنها خودبهخود به انتخاب کســانی سوق
داره شوند که تراز دولت اسالمی هستند.
حضرت آیتا ...خامنهای در بیانات خود «سبک زندگی»
را بهمنزله «بخــش نرمافزاری تمــدن» قلمــداد کردهاند .از
ً
ســوی دیگر بعضا در ســبک زندگی جاری و ب هصــورت کلی
فرهنــگ عمومیمان شــاهد مــواردی هســتیم کــه فاصله
معنــاداری بــا شــاخصهای اســامی را تداعــی میکنــد.
در چنیــن وضعیتــی بــرای ُبرونرفــت از ایــن وضعیــت و
متناسبسازی ســبک زندگی جاری مردم با افق جامعه و

تمدناسالمیچهگامهاییبایدبرداشتهشود؟
روزافــزون نفوذ اســتکبار در نظام
از یک طرف ما شــاهد افول
ِ
جهانی هســتیم که بر نوعی از زندگی تأکید دارد که انســانها
را گرفتــار نهیلیســم میکنــد ،و از طــرف دیگــر شــاهد حضــور
انقالب اسالمی در این تاریخ در جهان هستیم که نوعی دیگر
از زندگــی را ّمد نظر انســانها قــرار میدهــد .اگــر کار به همین
برعکس آنچه در ظاهر مشهود است ،شاهد
صورت جلو برود
ِ
تغییر رویههای اساســی در ســبک زندگیها به ســوی سبکی
که بــه آرمانهــا و ایدههــای انقــاب نزدیک اســت ،خواهیم
َ
بود .متفکران در هر دوره تاریخی مسائل را در افق عالم درک
میکنند و تفاوت عا ِلم و جاهل در هر تاریخی به این موضوع
بســتگی دارد که روی او به کدام طرف است .انقالب اسالمی
بــا حضــور معنــویاش در ســوریه و یمــن و بحریــن بــه مردم
َ
قــدرت دیدن تاریخــی را میدهد که معلوم شــود خــدا از عالم
قربانی سیطر ه روح
غایب نشــده تا هر مظلومی بی ســر و صدا
ِ
استکبار شود.
یکــی از نقشآفرینــان اصلــی و مهــم حرکــت کشــور
«نخبــگان» و «دســتگاه علمــی و کارشناســی» اســت.
بهنظــر میرســد در شــرایط فعلــی حــوزه و دانشــگاه و
بســیاری از نخبگان هنــوز آمادگــی و نقشآفرینی مؤثری
لســازی ایــن جریانــات
در ایــن زمینــه ندارنــد .بــرای فعا 
و نقشآفرینــی مؤثــر و کارآمــد نخبــگان در فرآینــد
نظامسازی و دولتسازی اسالمی چه باید کرد؟
عمده توجهدادن به آن عزیزان اســت به اینکه آنچه در حال
ظهور اســت نقش تاریخی و تمدنســاز انقالب اسالمی است و
افول روزافزون تمدن غربی .امید به غــرب باید از بین برود .بر
داشتن انقالب اسالمی ،پاسداری از امر قدسی در این
پاینگاه
ِ
تاریخ است و چون گشوده شود ،گشــایش حضرت حق در آن
راهفهمرازی کهشهدادر افقتفکرما
طلبمیشودوایناست ِ
قرار دادند .این نوعی ار جنهادن به درخشــش خداست در آن
ّ
حد که در تشییع بدن مبارک شــهدا نیز آن درخشش احساس
میشــود ،زیرا شــهدا گوهر و ذات پنهــان انقالب اســامی را به
صورتیتاریخیبهظهور آوردند،از آنجهت کهمعنایانقالب
َ
اســامی آن اســت کــه عالمــی را بگشــاید و بر پــا کند تا ســرآغاز
تاریخی شود که بشــر امروز به دنبال آن اســت .تذکر به این امر
موجببهخودآمدننخبگانخواهدشد.
در مسیر شــکلدهی به دولت اســامی بهعنوان مقدمه
ن نوین اســامی بــا جریانی تحــت عنوان
جامعــه و تمــد 

تمدن نو ین
اسالمی ،صورتی
از تمدن است
که نظام اسالمی
در مقابل تمدن
غربی درصدد
دادن آن
شکل ِ
است تا در مقابل
تمدن غربی که
انسان
بناست
ِ
تراز تمدن غربی
برای قوام تمدن
غربی تربیت کند،
انسانی تربیت کند
جهت قوام تمدن
اسالمی

بگــرای داخلــی» روب ـهرو هســتیم .ایــن
«جریــان غر 
جریــان از عقبــه تئوریک دامن ـهدار و نیز حمایت سیاســی
 رســانهای غــرب برخــوردار اســت و در فضــای علمــی،کارشناســی و مدیریتــی کشــور نیز ریشــه دوانده اســت.
برای مقابله با این جریان و نشان دادن ناکارآمدی آن به
عموم مردم چه باید کرد؟
اینها بــا امید زیــادی کار را شــروع کردنــد به گمــان اینکه از
یک طرف پشــتوانه غربیشــان توانایــی حضــور در انقالب را
جهت اســتحاله آن را دارد ،و از طرف دیگر انقالب اسالمی در
ادامه خود ناتوان اســت؛ ولی پــس از مدتی در هــر دو گمان با
شکســت تحلیلهای خود روبهرو شــدند ،و به همین جهت
ِ
ً
در حــال حاضــر بــر آنچــه قبــا تأ کیــدکردنــد ،باقــی نیســتند
در ّ
حــدی کــه بعضــی چهرههــای ایــن جریــان کــه ســخن از
فروپاشی نظام میراندند اکنون انقالب اســامی را بهعنوان
هویت خود معرفی میکنند.
یکی از مســائلی که همواره مورد تأ کید رهبر انقالب بوده و
هســت پیشــرفت در حوزههای گوناگون علم و فناوری و
علوم
کسبقدرتواقتدار علمیاست.از سویدیگراین
ِ
ً
جدید عموما دارای ریشــه غربی و اومانیستی است .آیا در
یشــویم؟ بهبیــان دیگر آیا
اینجا با یک تناقض روبهرو نم 
میتوان پیشــرفت در علوم جدیــد و کســب فناوریهای
نســازی نوین اســامی جمع کــرد؟ اگر
افق تمد 
نوین را با ِ
آری،چگونهوبادرکچهنکاتومالحظاتی؟
انقــاب اســامی در حــال حاضر بــه لحــاظ تئوریــک ازچنان
ســکوالر این نوع
توانایــی برخوردار شــده که میتوانــد جهت
ِ
فعالیتهای علمــی را تغییر دهد و بــه جای آنکه بــا ورود در
این علوم در گردونــه آنها قرار گیــرد ،میتواند آن علــوم را از
ِآن خود کند.
توصیه و پیشــنهاد شــما به جریان انقالبــی و بهخصوص
«جوانانمؤمنانقالبی»براینقشآفرینیصحیحدراین
مســیر و کمک به رهبری نظام برای حرکت به سوی دولت
اسالمیوشکلدهیبهتمدننویناسالمیچیست؟
«فهــم شــرایط تاریخــی» اســت کــه در آن قــرار داریم.
عمــده ِ
شــرایطی کــه انقــاب اســامی توانســته اســت ایدههــا و
آرمانهای خود را در مقابل نظام استکباری قوت ببخشد ،و
نهتنها با هم ه دامهایی که برایش پهن کردند ،از سخن خود
کوتاه نیامد ،بلکه ّ
جدیتر از قبل بر کالم خود پافشاری کرد ،و
وظیفه ماست که این شرایط را درست درک کنیم.
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

رو به ݣݣسوی ݣݣآینده
حجتاالسالم علی مهدیان
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گفتمــان ناامیدی در کشــور بــه زبانهــای مختلــف در حال
بــروز و ظهــور بــود .همــه گفتگوهــای نخبگانــی طعــم تلــخ
ً
ناامیدی داشــت .دقیقا در چنین شــرایطی رهبر انقالب آغاز
دوران تاریخی جدیدی را اعــام کرد .پیام رهبر نه یک پیام
سیاسی و نه امنیتی و نه اقتصادی و امثالهم بود ،بلکه یک
پیام در ساحت حرکت تاریخی و تمدنی جبهه اسالم بود.
در یــک کالم میتــوان گفــت دوران انقــاب دیگــری آغــاز
شــد .انقالب بر بســتر اســتقامت .در حالیکه همه نگاهها به
گذشــته بود این نگاه آینده را هــدف گرفته بــود .در حالیکه
خیلیها به فکر دفاع بودند ،این پیام حمله و حماسه را آغاز
میکرد« .الذین قالوا ربنــا اهلل ثم اســتقاموا» ماجرای حرکت
چهل ســاله جبهه حق اســت .شــاید تنهــا اتفاقی کــه در این
بســتر اینچنیــن ســخن از امید میگفــت ،حرکــت اعتقادی
مردم در جشــن  22بهمن بود .مردم و نــه تحلیلگران تحت
تأثیر دشــمن این پیام را بــا حضورشــان داده بودنــد و امام و
رهبر ترجمه این رخداد معنوی را در ســاحت جریان تاریخی
و تمدنــی انقــاب ارائه کــرد« .تتنــزل علیهم مالئکــه» یعنی
همــه قــوای عالــم در خدمــت ایــن جامعهانــد «اال تخافــوا و
التحزنوا» روح پیام رهبری اســت که ترجمه ایــن پیام الهی
مالئکه به مردم اســت که نترسید و ناامید نباشــید و «ابشروا
بالجنه» یعنی سخن از یک بشارت و گشایش جدید.
و این بار انقالبی با طعــم خامنهای آغاز شــد .مخاطب پیام
جوانان هســتند؛ آمادهترین قشــر بــرای قیام و انقــاب ،چرا
که دستهایشــان به ملکوت ســادهتر و نزدیکتر میرســد،
کســانی که محــل بــروز آیندهاند در جــان یک ملت ،کســانی
که برای اشاره به هویت فردای انقالب بهترین نشانهاند.
انقــاب  97بــا انقــاب  57فرقهایــی دارد .ایــن انقــاب
بر بســتر اســتقامت مــردم ســوار اســت و آن انقــاب در بســتر
گمگشــتگی و بیهدفــی .ایــن انقــاب بــا نظــام انقالبــی
شــکل یافته پیــش مــیرود و آن انقــاب نظامها را شکســت
و اســتبداد را تبدیل به مردمســاالری کــرد .این انقــاب آغاز
یک نهضــت علمی را فریــاد میکشــد و آن انقــاب ،آغاز یک
نهضت سیاسی است .این نهضت ظرفیتهایی را میبیند
که اســتفاده نکردیم و آن قیــام ظرفیتهایــی را میبیند که
میبردنــد و میدزدیدنــد و در اختیار اســتکبار میگذاشــتیم.
ً
ایــن قیــام رســما مقابــل آمریــکا در مبــارزه اســت بــا همــه
بازوهایش و آن قیــام بعد از زدن یک بــازوی آمریکا در ایران
تازه بعد از دو ســال در داستان النه جاسوســی به نحو فراگیر
نشان داد که دریافته است که دشمن اصلی آمریکاست.
این انقــاب بناســت عدالــت را بر پیشــانی انقالب بنشــاند و
آن انقالب به رفــع ظلمی که بر پیشــانی جامعه نشســته بود
میاندیشــید .انقــاب در انقالب .قیامی بر بســتر اســتقامت
و مقاومت چهل ســاله .نور علــی نور .اگر مختصــات حقیقی
دوران خــود را میخواهیــم بدانیم خوب اســت پیام رهبری
را دوبــاره و دوباره مــرور کنیم و بــه خاطر بســپاریم و تدریس
کنیم .یک رسالت تاریخی جدید متناسب با دوران تاریخی
جدید بر گــرده امت قــرار داده شــده .همــه ماموریتهای ما
باید در این چارچوب ترسیم شود.

23
در دنیـای پـر تالطـم امـروز ،شـتاب زندگـی آمیختـه بـا تکنولـوژی فرصـت
تأمـل و تعمـق را از انسـانها گرفتـه اسـت .بخـش اندیشـه ایـن شـماره از
«مهـر و مـاه» بـه بحـث درباره فضلیت خموشـی و سـکوت اختصاص یافته
و سعی شده با نگاهی به جنبههای مختلف این کیمیای زمانه ،تلنگری
بـه سـبک و سـیاق زندگـی پرآشـوب انسـان مـدرن زده شـود .مقاله «سـخن
ݣݣنقرهاسـت ّامـا ݣݣخموشـی ݣ ݣطلا» دربـاره چیسـتی ،فوایـد و فضیلـت سـکوت و
سـکوتهای غیرجایز سـخن میگوید .سـکوت عارفانه در مثنوی معنوی
مولـوی ،سـکوت و سـخن در آینـه روایـات و ادبیـات ،تفـاوت سـکوت و
شهـای دیگری
سـخن نگفتـن و نسـبت میـان سـکوت ،تأمـل و بینش بخ 
از ایـن پرونـده هسـتند.

اندیشه

عالمى ݣݣرا ݣݣیک ݣݣسخن ویران ݣݣکند
مقام ݣݣسکوت متعلق ݣݣبه عقل ݣݣاست
آواز رازآلود هستی

اندیشه
اندیشه

سخن ݣݣنقرهاست
ّ
ݣخموشی ݣݣطال
ݣ
اما ݣ
علی قنبریان

چیستی سکوت
کلمــه ســکوت در کتــب مختلــف لغــوی ذکــر شــده و تمامــی
ً
معانیای کــه برای ایــن کلمــه اســتعمال شــده ،تقریبا یک
مفهــوم را میرســانند و آن خاموشــی و عــدم اظهــار عقیــده
دربــاره یــک موضوع اســت .بــرای مثــال ،حســن انــوری در
کتــاب فرهنــگ فشــرده ســخن آورده اســت کــه ســکوت به
معنای بازگو نکردن احساســات ،نظر و عقیــده یا اطالعات و
1
ذاتهاست.

سـکوت امـری اسـت دارای فضیلـت عظیم ،و در کتب معتبـر حدیثی نیز احادیث
بسـیاری در باب فضیلت آن آمده اسـت .اگر کسـی بتواند سـکوت را سـرلوحه کار
خـود قـرار بدهـد ،از بسـیاری شـرها و بدبختیهایـی کـه زندگـی در سـر راه او قـرار
میدهـد نجـات مییابـد .البتـه هر سـکوتی موجب خیر نیسـت ،بلکه سـکوتی میتواند به
انسان خیر و برکت برساند که با تفکر و تعقل باشد .اگر انسان بدون اندیشه و تفکر و تعقل،
سـکوت اختیار کند سـرانجام ،آه و حسـرت بر دلش نقش میبندد و چیزی جز پشـیمانی و
انـدوه بـر سـر راهـش باقـی نمیمانـد .در بـاب تفکـر در سـکوت نیـز احادیـث بسـیاری داریـم.
همچنیـن اگـر انسـان نسـبت به ظلمـی که مقابل چشـمانش صـورت میگیرد سـکوت کند،
چهبسـا کـه در عمـل شـخص ظالـم نیـز شـریک باشـد ،چـرا کـه همیـن سـکوت و خاموشـی
او ،عمـل ظالـم را تأییـد كـرده و او بـر عمـل خـود ّ
یشـود .درمقالـه پیـش رو دربـاره
مصرتـر م 
چیسـتی ،فواید و فضیلت سـکوت و سـکوتهای غیرجایز سـخن گفته شـده اسـت.
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فواید سکوت
ســکوت دارای آثار و فواید بسیاری اســت و در کتب مختلف
حدیثــی ،بیشــتر احادیثــی کــه در بــاب ســکوت وارد شــده از
فضیلــت ،ثــواب و فایــده ســکوت بحــث میکننــد .البتــه در
برخی مــوارد نیــز احادیثی در باب ذم ســکوت به میــان آمده
که درباره آنها ســخن گفتــه خواهد شــد .در فایده ســکوت
همیــن بــس کــه امــام صــادق(ع) میفرماینــد کــه حضــرت
لقمــان(ع) بــه پســرش فرمودنــد« :یــا بنــی إن كنــت زعمت
ان الــكالم مــن فضه فــإن الســكوت مــن ذهــب؛ پســرم! اگر
تو پنــداری ســخن از نقره اســت ،بــه راســتی كه خاموشــی از
2
طالست».
با توجه به این حدیــث گهربار و آیــات و احادیث دیگری که
در اینبــاره بیان شــده اســت ،فوایــد زیــادی که در ســکوت
نهفته است آشكار میشود .برخی از این فواید عبارتند از:

اندیشه
اندیشه

الف) عدم انحرف انسان از راه راست
گاهــی اوقــات انســان بــرای اینکــه در میــان مــردم خودی
نشــان دهــد ،حاضر اســت حتــی در اموری کــه دربــاره آنها
علمی نــدارد و جاهل اســت اظهار نظر کند و ایــن امر موجب
میشــود که نظرش اشــتباه از آب درآید و خالف اصل باشد.
پس برای اینکه در میان مردم رسوا نشود و آبرویش نریزد،
بر خــود الزم میداند کــه از نظرش دفــاع کند و بــرای اینکه
مــردم حرفــش را قبــول داشــته باشــند ،بــه ناچــار بایــد کــه
خودش هم این عقیــده را قبــول كند و چهبســا برخی مردم
نیــز حــرف او را قبــول کننــد و این امــر باعــث تباهــی اعمال
آنها شــود ،چرا که عقیدهغلط و نادرســت را به خورد مردم
میدهــد .بنابراین انســان بایــد در موضوعی کــه علم کافی
دربــاره آن ندارد ســکوت کند تــا مجبور نشــود بــرای دفاع از
حرف خود آخرتش را بسوزاند.
امــام صــادق(ع) در اینبــاره میفرماینــد« :شــخصی کــه
3
سکوت میکند از خطا و لغزش و اشتباه محفوظ میماند».
ب) جزو برترین عبادات
پیامبــر اکــرم(ص) در اینبــاره میفرماینــد« :اال اخبركــم
بایســر العباده و اهونها علی البدن؟ الصمت و حسن الخلق؛
میخواهید شــما را به عبادتــی كه از همــه عبادتها بر بدن
4
آسانتر است خبر دهم؟ سكوت و خوش اخالقی».
پیامبــر اکــرم(ص) در حدیــث گهربــار دیگــری در اینبــاره
خطــاب بــه ابــوذر میفرماینــد« :چهــار چیز اســت كــه غیر از
مؤمــن بــه آن نمیرســد :ســكوت كــه اول عبــادت اســت،
فروتنی برای خدای سبحان ،در هر جا به یاد خدای متعال
5
كمی ثروت».
بودن و ِ
این احادیث و احادیث دیگری که بــا این مضمون در کتب
مختلف حدیثی وجــود دارد ،داللت بر این دارد که ســکوت
جزو برترین عبادتهایی اســت که انسان میتواند با آن به
پروردگار متعال نزدیکتر شود.
ج) آسایش عقل
کســی که خود را بــه اظهــار عقیــده دربــاره چیزی کــه علم و
آ گاهی دربــاره آن نــدارد مجبــور میکنــد ،به مغــز و اعصاب
خــود فشــار مــیآورد تــا ســخنی ســرهم کنــد و تحویــل
مخاطبش دهد تا خجل نشودّ .اما اگر شخص عاقل باشد،
ایــن كار را انجــام نمیدهد كــه هم مــردم را منحــرف کند و
ّ
هم خود را بــه تکلف بینــدازد .امام صــادق(ع) میفرمایند:
ت راحه
«النــوم راحه للجســد و النطــق راحه للــروح و الســكو 
للعقل؛ خواب ،آســایش تن و نطق ،آســایش روح و سكوت،
6
آسایش عقل است».
د) دوری شیطان از انسان
ً
کسی که ساکت است و از بیهودهگویی حذر میکند ،طبیعتا
همیشه درحال تفکر و تعقل اســت و به جای سخن بیهوده
گفتــن و وقت خــود را تلــف کــردن ،به مطالعــه میپــردازد تا
ســطح آ گاهی خــود را باال ببــرد و بــه معلوماتــش بیفزاید که
مبادا شــبههای ناچیــز او را از راه به در کند .لذا این شــخص
کمتــر در تلههــای شــیطان گیــر میافتــد و کمتــر بــه راه کــج
منحرف میشــود ،چرا کــه او بــه راه راســت آ گاه اســت و راه
راست را از غیر آن تشخیص میدهد.

کسی که ساکت
است و از
بیهودهگو یی حذر
ً
میکند ،طبیعتا
همیشه درحال
تفکر و تعقل است
و به جای سخن
بیهوده گفتن و
وقت خود را تلف
کردن ،به مطالعه
میپردازد تا سطح
آ گاهی خود را
باال ببرد و به
معلوماتش بیفزاید
که مبادا شبههای
ناچیز او را از راه
به در کند .لذا این
شخص کمتر در
تلههای شیطان
گیر میافتد و کمتر
به راه کج منحرف
میشود

پیامبر اکرم(ص) در اینباره به ابــوذر میفرمایند« :بر تو باد
كه جــز در خوبی ســكوت كنی ،كــه ایــن كار ،شــیطان را از تو
7
براند و در كارهای دین یاریات دهد».
هـ) مایه سالمت انسان
اگر انســان بتوانــد در موضوعــی که آ گاهــی کافی دربــاره آن
ندارد سکوت کند ،از ســخنان بیهوده دور میشود و سخنی
به زبان نمیآورد كــه مخاطب را بیــازارد ،و این امر ســامتی
انســان را از هرحیث تضمین میکند؛ از جهت سالمتی بدن،
ســامتی عقــل و ســامتی آبرویــش در میــان مــردم .پیامبــر
ت اللســان سالمه
اکرم(ص) در اینباره میفرمایند« :ســكو 
8
اإلنسان؛ خاموشی زبان مایه سالمت انسان است».
و) پردهای ساتر برای شخص جاهل
ً
همانطــور که قبــا گفته شــد ،وقتــی کســی در جمــع درباره
موضوعــی خــود را صاحبنظــر میدانــد و در مــورد آن اظهار
عقیــده میکنــد ،امــا در حقیقــت علــم کافــی دربــاره آن امــر
نــدارد ،موجب میشــود که مردم بــه جهل او پــی ببرند ،چرا
که ممکــن اســت در میــان مــردم افــرادی باشــند کــه درباره
آن امــر اطالعات کافی داشــته باشــند و بــه جاهل بــودن آن
شــخص یقین کنند .امام صادق(ع) میفرمایند« :ســکوت
9
برای شخص جاهل پرده ساتر و برای عا ِلم زینت است».
فضیلت سکوت
ســکوت دارای فضایل عظیمی اســت و در بــاب آن احادیث
فــراوان آمــده اســت .فضیلــت ســکوت ،در فوایــد آن نهفتــه
اســت.پیامبر اکــرم(ص) در حدیثی میفرماینــد« :هر كه به
خدا و آخرت مؤمن باشــد ،مهمان را گرامی مــیدارد و هر كه
به خــدا و جهان دیگــر ایمــان دارد ،یا ســخن نیكو گویــد و یا
ت کنــد 10».همچنیــن پیامبــر اکــرم(ص) در حدیثــی
ســكو 
دیگر به ابــوذر میفرمایند« :هر كه ســكوت كند نجات یابد.
بر تو باد به راســتگویی و هرگز كلمهای دروغ از دهانت خارج
نشــود 11».تمامی این احادیث و احادیث دیگری که در این
باب وجود دارد ،داللت بر فضیلت باالی سکوت دارد.
سکوتهای غیرجایز
تا به حال درباره فواید و فضیلتهای ســکوت مطالبی بیان
شد ،اما ســکوت در برخی موارد نهتنها فضیلتی ندارد ،بلکه
ممکن اســت این ســکوت ،در آن لحظه ،گناه باشــد و حتی
ممکــن اســت آن گناه آنقــدر بزرگ باشــد کــه آخرتــش را به
تباهی بکشــاند .در اینجا ســه مورد از مواری که ســکوت در
آنها روا نیست بیان میشود:
الف) سکوت بیتفکر
اگــر انســان در انجــام هــر کاری اندیشــه و تفکر کنــد ،موفق
میشــود ،چرا که به ســبب اندیشــه و ّ
تاملی کــه در آن کار به
خرج داده ،راه رســیدن به هدف را یافته اســت .ســکوت نیز
همینگونــه اســت .اگــر بناســت انســان در مــورد موضوعــی
ســكوت كند ،ابتدا باید بــه عواقب ســکوت خود فکــر کند تا
بعدها آه و حســرت بر دلــش نقش نبندد .بــرای مثال ،مردم
کوفــه در دعــوت خــود از امــام حســین(ع) تفکــر نکردنــد و
خطری کــه از جانب دولت یزید متوجه آنهــا بود را از همان
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اندیشه
اندیشه
ً
ابتدا در نظر نگرفتند و بعــدا که خود را در تنگنــا دیدند ،امام
را تنهــا گذاشــتند و در برابر جنایــات ابن زیاد ملعون ســکوت
کردند ،بــدون آنکه عواقب ســکوت خود را بســنجند و شــد
آنچه که نباید میشد.
حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در بــاب ســکوت بیتفکــر
و تعقــل در حدیثــی زیبــا میفرماینــد« :همه نیكیها در ســه
خصلت جمع شده است :نگریستن ،سكوت و سخن گفتن.
پس هر نگاهــی كه همــراه با عبــرت گرفتن نباشــد ،اشــتباه
اســت و هر ســكوتی كه همراه بــا اندیشــیدن نباشــد ،غفلت
است و هر ســخنی كه همراه با ذكر خدا نباشــد ،بیهوده و لغو
اســت .خوشــا به حال كســی كه نگاهش عبرت و ســكوتش
تفكر و كالمش ذكر باشــد و بر گناهش گریه كند و مردم از شر
او ایمن باشند 12».پس هرچند ســکوت فضیلت دارد ،اما نه
هر سکوتی ،بلکه آن سکوتی که همراه با تفکر و تدبر باشد.
ب) روزه سکوت
روزه ســکوت روزهای اســت کــه در کتــب مختلــف فقهــی بــه
حرمت آن تصریح شــده اســت .بــرای مثــال در کتــاب «لمعه
دمشــقیه» که یکی از کتــب معتبر فقه شــیعه اســت و در حال
حاضــر در حوزههــای علمیــه تدریــس میشــود دربــاره روزه
ســکوت چنین آمده است« :و روزه ســکوت به این صورت که
نیت کند در روزه خود سخن نگوید ،چنین روزهای در شریعت
مــا حــرام اســت ،نــه روزه داشــتن در حــال ســکوت ،بیآنکه
13
سکوت را در نیت ،صفت [و قید] روزه قرار داده باشد».
حضــرت علــی(ع) میفرماینــد« :روزه وصــال (روزه را بدون
افطاری و ســحری به هم وصل نمودن) و روزه ســكوت ،در
14
اسالم وجود ندارد».
پیامبــر اکــرم(ص) بــه حضــرت علــی(ع) در بــاب روزههای
حرام میفرمایند« :یا علی روزه عید فطر و قربان حرام اســت
و روزه وصــال [متصــل كــردن روزهــا به هــم بیافطار شــب]
حرام اســت و روزه صمــت [همــراه بــا ســكوت] و روزهای كه
15
برای گناه نذر شده باشد و روزه تمام سال حرام است».
ج) سکوت بر باطل
گاهی اوقات ممکن اســت که انســان با صحنههایی مواجه
شــود و ببیند که شــخصی مورد ظلم قرار گرفتــه و افرادی به
زور ّ
حــق او را غصــب میکننــد .اگر انســان شــجاعت داشــته
باشد ،نباید در این موارد ســكوت كند و باید به یاری مظلوم
بشــتابد و حق او را از ظالم بگیرد .اما ســاکت بودن انسان در
این مواقع ،نشــانه ضعف و تــرس و یا بی ّ
اهمیــت بودن این
مسئله نزد اوست.
ُ
قــرآن کریــم در اینبــاره ّمیفرمایــد«َ :و ِإ ِن ْاس َــت ْن َص ُروك ْم ِفی
َ
َ
ُ
َ َ ُ
ّ
ٌ
ّ
یــن ف َعل ْیك ُــم َالن ْص ُــر ِإال َعلی ق ْــو ٍم َب ْی َنك ْــم َو َب ْی َن ُه ْــم میثاق
ِ
الد ّ ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َو الل ِبمــا تعملــون بصیــر؛ اگــر از شــما در راه دیــن نصــرت
بخواهند ،شــما باید یاریشــان كنید ،مگر اینكه بخواهند
بــا قومــی بجنگند كــه میــان شــما و آن قــوم پیمانی باشــد و
خداوند به آنچه میكنید بیناست 16».این آیه شریفه دلیلی
بر جایــز نبــودن ســکوت در برابر ظلــم و جور اســت .حضرت
علــی(ع) در اینبــاره میفرماینــدٌ :
«كالم فــی حــقٌ ،
خیــر ِمن
ســكوت علی باطل؛ ســخن گفتن به حق ،بهتر از ســكوت بر
ِ
17
باطل است».
26
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گاهی اوقات
ممکن است
که انسان با
صحنههایی
مواجه شود و ببیند
که شخصی مورد
ظلم قرار گرفته
و افرادی به زور
ّ
حق او را غصب
میکنند .اگر انسان
شجاعت داشته
باشد ،نباید در
این موارد سكوت
كند و باید به یاری
مظلوم بشتابد و
حق او را از ظالم
بگیرد .اما ساکت
بودن انسان در
این مواقع ،نشانه
ضعف و ترس و یا
بی ّ
اهمیت بودن
این مسئله نزد
اوست
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سکوت عارفانه در مثنوی معنوی مولوی

غوغای هستی
الیاس عارفزاده

سـالک پـس از طـی مراحـل اولیـه سـلوک و عبـور از مرحلـۀ سـکوت سـالکانه،
بـه مقـام سـکوت عارفانـه میرسـد .ازایـنرو ،سـکوت سـالکانه مرکبـی اسـت کـه
حـال آن سـوار مرکـب
سـالک بـا آن بـه مقصـد میرسـد ،امـا سـکوت عارفانـهِ ،
اسـت .بـه سـخنی دیگـر ،مقـام سـالک قبـل از رسـیدن بـه مرتبـۀ سـکوت عارفانـه ،مقـام
خـوف و رجاسـت کـه نسـبت بـه مقـام معرفـت در مرتبـۀ پایینتری اسـت .سـکوت عارفانه
را میتـوان سـکوت مقـام حقیقـت وجودی عـارف در تجربه دیدار نیز دانسـت ،زیرا عارفی
کـه بـه مقـام مشـاهده برمیآیـد و بـه دیـدار محبـوب میرسـد ،بهناچـار خموشـی پیـش
میگیرد .برخی این سـکوت را از لحاظ فلسـفی  -نظری ،بر دو قسـم میدانند« :سـکوت
وجودشـناختی» و «سـکوت معرفتشناسـانه»
سکوت وجودشناختی
این سکوت مربوط به «بیکرانگی و بیصورتی هستی» است.
بهبیانــی دیگــر ،ســالک هنگامــی کــه در ســلوک «عرفانــی -
وجودی» اســت ،به مرحلهای قدم مینهد که در آن هیچگونه
تکثــری نیســت و حتــی خــود را نمیبینــد و فانــی در حقیقــت
ْ
مقام مدهوشی و فناگویند .ســکوت در این
میشــود که بدان ِ
مقام را که حکایتگر اتحاد سالک با حقیقت است ،سکوت
وجودشــناختی نامیدهانــد .در حقیقــت ایــن مقــام در
چنگ لفظ نیســت و چــون در این مرتبــه ،کثرتی
وجود ندارد ،زبان نیز بیکاربرد است:
من شدم عریان ز تن او از خیال
میخرامم در نهایات الوصال
این مباحث تا بدینجا گفتنی است
هرچه آید زین سپس بنهفتنی است

موالنــا در ایــن مرحلــه بــه اوج ســلوک خــود نزدیک میشــود و
لباستنراافکندوهستیمطلقاونیزلباس
میگوید:روحمن ِ
«خیال» را  -که تجلی صوری او بود  -رها کرد و اکنون من خود
رابرایهمیشهپیوستهبهدریایهستیمطلقمییابم.
این همان مقام ســکوت اســت کــه موالنــا میفرمایــد از این
پــس ،هیــچ مرحلــهای را نمیتــوان بــه زبــان آورد یــا دربــاره
آن توضیــح داد .برخی ایــن مقام را چنیــن تبییــن کردهاند:
هنگامــی كــه تجربــۀ عرفانــی دســت میدهــد ،بهکلــی
مفهومناپذیــر و بنابراین بهکلــی بیانناپذیر اســت .باید ْ
هم
وحدت بیتمایــز نمیتوانی مفهومی از
همینطور باشــد .در
ِ
هیچچیز بیابــی؛ چراکه اجــزا و ابعاضــی در آن نیســت که به
هیئت مفهوم درآید.
مفهــوم فقــط هنگامی حاصــل میشــود کــه کثرتــی از اجزا و
ابعاض مشــابه میتواننــد بهصورت صنــف درآیند و از ســایر
گروههــا متمایز شــوند .آنگاه میتوانیم «مفاهیــم» و به تبع
آن« ،الفاظ» داشــته باشــیم .بنابراین نمیتوانیــم در همان
حــال آن را در ردۀ خاصــی بگنجانیــم و عنــوان «نامتمایــز»
بــهآن بدهیــم؛ زیــرا الزمــهاش آن اســت کــه آن را در ردهای
غیــر از ردۀ «متمایــز» بگذاریــم .همچنیــن نمیتوانیــم از آن
بهعنوان «وحدت» یا «واحد» سخن بگوییم؛ چه الزمهاش
این است که فاصلهای بین آن و کثرت قائل شویم.
سکوت معرفتشناسانه
پــس از آنکه آشــکار شــد در مقام مدهوشــی امکان اســتفاده
از زبان نیســت ،این پرســش بهذهن میرســد که پــس از آن
چطــور؟ زمانی کــه :ســالک از مقــام مدهوشــی بهدرمیآید و
هشــیار میشــود ،حال در مقام گزارشدهــی و صورتبندی
احــوال خــوش عرفانی و
زبانی آنچیزی اســت کــه ترجمان
ِ
روحانی وی است.
ســالک طریــق درمییابــد کــه نمیتواند
در اینجاســت کــه
ِ
تمامــی اذواق و مواجیــد خویــش را چنانکــه اتفــاق افتــاده
اســت ،در قالب زبان بریزد و دیگران را از آن بهرهمند ســازد.
تمامــی آنچه کــه تحت عنوان ِشــکوۀ عرفــا از تنگنــای زبان
ُ
عنوانشــده ،متعلــق بــه ایــن مقــام اســت .کمیــت زبــان در
اینجــا لنــگ میشــود؛ چراکــه تــاب کشــیدن ایــن حقایــق
معنوی بلنــد را نــدارد و در انتقــال آنهــا کامیاب نیســت .بر
پایه این دیــدگاه ،عارف در دو حیطه نمیتوانــد از زبان بهره
گیرد و منویــات و تجــارب عرفانی خویــش را بازگویــد .موالنا
ســکوت در ایــن مقــام را از ســر ناچــاری میدانــد .بــه بیانــی
دیگر ،زبان یارای بازگویی این حاالت عرفانی را ندارد.
کاشکی هستی زبانی داشتی  /تا ز هستان پردهها برداشتی
هر چه گویی ای دم هستی از آن  /پردۀ دیگر بر او بستی بدان
امــا چــرا ایــن مراحــل ناگفتنــی اســت؟ بــه بیانــی چــرا خــود
انســانها کــه دمــی از نفحــات هســتیاند ،نمیتواننــد از راز
هســتی پرده بردارند؟ در پاســخ بایــد گفت بهواقــع هرچه در
این راه ،حال و قالی به آنها دست دهد ،دامنه خود هستی
بوده و شــأنی از شــئون آن اســت .اما برخی بین این دو مقام
تفکیــک قائل شــده و معتقدنــد :گرچــه در مقام فنــا ،امکان
بهکارگیری زبان وجود خویش را بیان نماید.
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سکوت و سخن در آینه روایات و ادبیات

عالمى ݣݣرا ݣݣیک ݣݣسخن ویران ݣݣکند
مهدی شهبازی

شـاید هیـچ عضـوى از اعضـاى بـدن انسـان بـه انـدازه زبانـش پـرکار نباشـد ،و
ً
ایـن پـرکارى بالطبـع لغزشهایـى را خـواه ناخـواه در پـى خواهـد داشـت .اکثـرا
لـب بـه سـخن مىگشـاییم و آسـمان بـه ریسـمان مىبافیـم و در هـر موضوعـى
اعـم از زمینـى و آسـمانى داد سـخن مىدهیـم ،ولـى وقتـى منصفانـه بـه گفت ههـاى خـود
مىاندیشـیم ،درمىیابیـم کـه چیـز زیـادى بـراى گفتـن نداشـتهایم و فقـط بیـش از حـد بـه
موضـوع محقـر خـود شـاخ و بـرگ دادهایـم و بـا افـزودن به ّ
کمیـت و طول جمل ههـاى خود،
بـه کاهـش کیفیـت و ارزش گفت ههـاى خـود پرداختهایـم.
امام على(ع) در ذم پرگویى مىفرمایند ...« :من اکثر اهجر...؛ پرگو هرزهگو مىشـود ».و
بـه قـول معـروف «کـم گـوى و گزید هگـوى چـون ُدر» اما همین کم و گزیده نیز اگـر به صواب و
برخاسته از اندیشه منیع آدمى نباشد ،اى بسا فساد آن به صالح آن بچربد و نعمتى را به
نقمـت بـدل كـرده و به قول مولوى عالمى را ویران کند.
عالمى را یک سخن ویران کند  /روبهان مرده را شیران کند
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سکوت جاهالنه ،سکوت عالمانه
ً
و اما ســکوت ،ســکوت معمــوال از دو پســتان تغذیــه مىكند:
ً
ت
یکــى جهــل و دیگــرى علــم .مثــا گاهــى شــخص نســب 
بــه مســئلهاى جاهــل و از فهــم آن قاصــر اســت ،پــس چون
ً
نمىدانــد ،جبــرا ســکوت مىکنــد و بــه عبــارت دیگــر چــون
حرفــى بــراى گفتــن ندارد ،ســاکت اســت .پــس هر ســکوتى
ممــدوح نیســت و بیــن ســکوت جاهالنــه و جبــرى ،تــا آن
ســکوت ممدوح عالمانه که گاه بعضى از علما از سر تواضع یا
حکمتى بدان روى مىآورند ،فرقى است ژرف:
هر دو صورت گر بهم ماند رواست
آب تلخ و آب شیرین را صفاست
جاهــل ســاکت و عالم ســاکت ،هــر دو ســاکتند اما ایــن کجا
و آن کجــا .در فوایــد ســکوت نیــز بحــثبســیار رفته اســت.
بــه قــول ســعدى :اعــادت ذکــر آن ناکــردن اولــى .امــا گرچه
ســکوت چون لباســى زیبا و فاخر ،ســاتر عیوب جاهل اســت
و ســکوت اختیار کردن نادان غایــت دانایى اســت ،اما علما
را که صاحبــان جمــال معنوى و حســن خداداد هســتند ،به
روپوش و رنگ ماشطهاى چون ســکوت نیازى نیست و آن
به که ایشان فواید سکوت را براى نادانان وانهند و به ارشاد
و تدریــس و روشــنگرى همت گمارنــد ،چرا که ســکوت علما
یعنى غریو تحجر و واپسگرایى که از دور به گوش مىرسد.
ســکوت علمــا یعنــى صــداى بســط تعصــب و جهــل ،یعنــى
توقف ،و توقــف در جهان مدرن و عصــر ارتباطات به معناى
ســکون و درجــا زدن نیســت،بــل بــه معنــاى عقبنشــینى
است ،و به بیان ساده:
چو مىبینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است
به ایــن فرمایش امیرالمؤمنیــن توجه فرماییــد« :خیر و نیکى
نیست در خاموشى با حکمت و دانش ،چنانکه نیکى نیست
در گفتــار با جهــل و نادانى.» و یکــى از مشــکالت جامعه ما که
مســبب پسرفت ایــن جامعه اســت ،همین عــدم تخصص
درباره موضوعــى و اظهار نظــر و ارائه فضــل درباره آن اســت.
آنان که باید بگویند و ارشاد كنند ،همه طریق خامشى پیش
گرفتهاند و آنان که باید خامشــى گزینند ،در کمال وقاحتبه
ســخنرانى و غزلســرایى در هــر مــورد و موضوعــى مىپردازند.
به ایــن ســبک ،بىمغــزان پرجوش کــه از علــم فقــط حرافى
و قاچــاق لغــات و اصطالحــات فرنگــى را اســتنباط کردهانــد،
و بــه قــول مولــوى بــا اقــوال خــود عالمــى را ویــران کردهاند،
صاحبنظر شدهاند .جز این چه مىتوان گفت که:
زبان بریده به کنجى نشسته ٌ
صم ُبکم
به از کسى که نباشد زبانش اندر حکم
و بر فحواى« ،آنکه نمىداند و دســتبــه کار مىبرد ،بیش
از آنکــه اصــاح نمایــد ،تبــاه مىکند» مىتــوان گفــت آنکه
نمىدانــد و لب به ســخن مىگشــاید بیــش از ارشــاد ،اضالل
مىنماید و یا:
اول اندیشه وانگهى گفتار  /پاى بست آمده است پس دیوار
و نیز بــه یــاد آن دانایان خمــوش کــه رســالتخویش را از یاد
بردهانــد مىآوریم کهّ :
الصــم ُالب ُ
ُ
«ان ّ
کم
شــر ّالدواب عند اهلل
یعقلــون.» «بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا کســانى
الذیــن ال ِ

ناطق بودن زمانى
ارزش دارد که
صواب و صالحى
در آن باشد ،و
ذاتا آن را ارزشى
نیست .سخن
چون کالبدى
است که اندیشه
صواب به منزله
روح آن است،
در نتیجه سخن
بدون اندیشه
صواب چون
جسمى است که
فاقد روح است.
و هرگاه اندیشه
صواب شد،
سخن نیز به تبع
آن صواب خواهد
شد

ً
هســتند کــه از شــنیدن و گفتن حــرف حق کــر و اللنــد و اصال
در آیات خدا تعقــل نمىکنند ».پــس ،از ارباب ســخن و اهل
دانش و بینــش تقاضا داریــم که بــا سکوتشــان ،طنینانداز
صداى تحجر و انحراف در این مرز و بوم نباشند.
ً
وقتى همه خاموشــند ،چــه فرق میــان عالم و جاهــل و اصال
چه فرق میــان انســان و حیــوان .مگر نــه اینکــه« :به نطق
آدمى بهتر است از دواب» در کالم امیرالمؤمنین(ع) نیز آمده
اســت که« :ســخن بگویید تا شــناخته شــوید ،که مرد در زیر
ً
زبانش پنهان است» و اصال:
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
بــارى از علمــا انتظــار مــىرود کــه در ایــن تاریکــى شــکیات و
ترافیــک شــبهات تــا آنجــا کــه امــکان دارد ،بــه روشــنگرى
پردازند و به محک وجود خــود زر قلب را از زر نیکو ،و ســره را از
ناســره باز شناســانند .البته ذکر نکتهاى خالى از فایده نیست
و آن اینکه علما بیش از هر قشــر دیگرى باید مراقــب اقوال و
افعال خود باشــند ،چرا که گفته ایشــان به نــزد عوام ،حجت
تلقى شــده و بىچون و چرا از آن تبعیت مىكننــد و اگر خداى
ناکــرده قــول آنــان ناصــواب و خطــا باشــد ،موجــب فتنــه و
تباهکارى نه افراد معدود ،بلکه عده کثیرى از اقشار مختلف
جامعــه خواهــد شــد .از همینروســت کــه امیرالمؤمنیــن(ع)
فرمودهانــد« :ســخن اهل دانــش و بینش اگر درســتباشــد،
(بــراى دردهاى دنیا و آخرت) داروســت و اگر نادرستباشــد،
درد اســت.» بىســبب نیســت که مىگوینــد« :زلة العا ِلــم زلة
َ
العالم؛لغزیدندانشمند،لغزشجهاناست.»
اصول کلى سخن
تا اینجا ســخن از ســکوت بود و از اینجا به بعد ،به ســخن
و اصول و اســلوب آن بهطــور اجمــال خواهیــم پرداخت .در
ســخن گفتن همــاره باید ســه اصــل کلى را مــد نظر داشــت:
اندیشــه صواب ،تأمل و ایجاز .حال به شرح اصل اول یعنى
اندیشه صواب مىپردازیم.
اندیشه صواب
در اولین وصف متقیــن از زبان امام على(ع) آمده اســت که:
« ...ســخن آنان صــواب اســت »...یا ســخن نگوینــد جز به
صواب .ســعدى نیز یکــى از وجوه ممیز بین انســان و حیوان
را کــه مــاک برتــرى آدمیــزادگان بــر حیوانــات اســت را قــوه
ناطقــه مىدانــد ،ولى در همــان جا تصریــح مىكند کــه اگر از
این حسن انسانى کســى به صواب و صالح استفاده نکند ،از
حیوان هم بدتر است.
به نطق آدمى بهتر است از دواب
دواب از تو به گر نگویى صواب
در واقــع ناطق بودن زمانــى ارزش دارد که صــواب و صالحى
در آن باشد ،و ذاتا آن را ارزشى نیســت .سخن چون کالبدى
اســت که اندیشــه صواب به منزله روح آن اســت ،در نتیجه
ســخن بدون اندیشــه صواب چون جســمى اســت کــه فاقد
روح است .و هرگاه اندیشه صواب شد ،ســخن نیز به تبع آن
صواب خواهد شد.
براى تبیین این مطلب به ابیات ذیل توجه فرمایید:
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این سخن و آواز از اندیشه خاست
تو ندانى بحر اندیشه کجاست
لیک چون موج سخن دیدى لطیف
بهر آن دانى که باشد هم شریف
چون ز دانش موج اندیشه بتاخت
از سخن و آواز او صورت بساخت
از سخن صورت بزاد و باز مرد
موج خود را باز اندر بحر برد
ســخن صــواب آن اســت کــه موجبــات قربــت و رضــاى
حقتعالى را فراهم آورد.
تأمل
با اســتمداد از فرمایش امام على(ع) به شرح اصل دوم یعنى
تأمل مىپردازیــم :امام علــى(ع) مىفرماینــد« :مؤمن چون
آهنگ سخن کند ،ابتدا در اندرون خویش نگاهش مىدارد
و مىاندیشــد ،اگــر نیکش یافــت ،بر زبــان مــىآورد و اگر بد،
پنهانــش مــىدارد ».در نــگاه ایشــان ،آنــان کــه مىگوینــد و
ســپس مىاندیشــند ،احمق ،و آنان که مىاندیشند و سپس
مىگویند ،خردمند هستند .به قول شاعر:
سخندان پرورده پیر کهن  /بیاندیشد آنگه بگوید سخن
در اینجا ذکر حکایتى از گلســتان بىخزان سعدى در تبیین
معناى تأمــل خالــى از فایده نیســت« :طایفــهاى از حکماى
ت بوذرجمهــر ســخن مىگفتنــد .بــه
هندوســتان در فضیلــ 
آخر جز این عیبش ندانســتند که بطىء اســت،یعنى درنگ
بســیار مىکنــد و مســتمع را بســى منتظــر بایــد بــود تــا تقریــر
ســخنى کند .بوذرجمهر بشــنید و گفت :اندیشــه کــردن که
چه گویم ،به از پشیمانى خوردن که چرا گفتم».
مزن تا توانى به گفتار دم
نکو گوى ،اگر دیر گویى چه غم
شــرح اصل دوم را با بیانى از امیرمؤمنان(ع) تکمیل مىکنیم
که در قســمتى از وصیتشــان بــه امــام حســن(ع) مىفرمایند:
«جبران زیان خموشــى و دم فرو بستن ،بسى آســانتر است از
بازیافت آنچه با گفتار نابجا از دست مىرود».
و به راســتى ،ســخن و زبــان ،مثــل تیــر و کمان اســت ،چون
تیــر از کمان جســت ،دیگــر کماندار قــوت ضبــط آن را ندارد؛
ســخن نیز چــون از دهــان جســت دیگر بــاز نخواهد گشــت.
با این تفاوت که« :بســا تیــر تیرانداز بــه خطا مــىرود ،اما تیر
ســخن باطل ،به هر ترتیب ،اثرى بر جاى مىگذارد ،هرچند
اثر باطلش در روند تباهى باشــد ».و این اصل را با این ابیات
به پایان مىبریم که:
نکتهاى کان جست ناگه از زبان
همچو تیرى دان که آن جست از کمان
وا نگردد از ره آن تیر اى پسر
بند باید کرد سیلى را ز سر
چون گذشت از سر ،جهانى را گرفت
گر جهان ویران کند نبود شگفت
ایجاز
ً
قبال اشــاره کردیــم که «کــم گــوى و گزیده گــوى چــون در» و
اکنون مىافزاییم :دانا کسى اســت که کالم خود را در نهایت
ایجــاز و اختصــار و البتــه ایجــازى بــدون لطمــه خــوردن بــه
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سخن و زبان
مثل تیر و کمان
است ،چون تیر
از کمان جست،
دیگر کماندار قوت
ضبط آن را ندارد؛
سخن نیز چون
از دهان جست
دیگر باز نخواهد
گشت .با این
تفاوت که« :بسا
تیر تیرانداز به خطا
مىرود ،اما تیر
سخن باطل ،به
هر ترتیب ،اثرى بر
جاى مىگذارد،
هرچند اثر باطلش
در روند تباهى
باشد».

معناى مورد نظر ،بیان كند و با سخنان طوالنى خود مستمع
را ملــول نگرداند تا محیط بــه قول خود و مســلط به مفهومى
باشــد که در پس آن کالم مىجوید و به قول سعدى ،پیش از
آنکه به او بگویند بس کن ،خود بس كند.
بیاندیش و آنگه برآور نفس
وزان پیش بس کن که گویند بس
(کلیات سعدى ،ص )9
و در آخــر بــراى حســن ختــام ایــن مقــال ،بــه ایــن حدیــث
پیامبر(ص) بسنده مىکنیم که فرمود:
« ...ال یســتقیم ایمــان عبــد حتــى یســتقیم قلبــه و ال
یســتقیم قلبــه حتــى یســتقیم لســانه؛ هیــچ بنــدهاى ایمان
راســتین را تجربــه نکنــد ،مگــر قلبــش راســتى آمــوزد و قلــب
ت شــود».
هیچکس راســتى نیامــوزد ،مگر آنکه زبانش راســ 
(نهجالبالغه ،خطبه  ،175ص )571
این زبان ،هم آتش و هم خرمنى
چند این آتش در این خرمن زنى
در نهان ،جان از تو افغان مىکند
گرچه هرچه گویىاش آن مىکند
اى زبان ،هم گنجبىپایان ،تویى
اى زبان ،هم رنجبىدرمان ،تویى
هم صفیر و خدعه مرغان تویى
هم انیس وحشت هجران تویى
(مثنوى معنوى ،دفتر اول ،ابیات )1704
و یا:
این زبان چون سنگ و هم آهنوش است
و آنچه بجهد از زبان چون آتش است
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف
گه ز روى نقل و گاه از روى الف
زانکه تاریک است و هر سو پنبهزار
در میان پنبه چون باشد شرار
ظالم آن قومى که چشمان دوختند
زان سخنها عالمى را سوختند
عالمى را یک سخن ویران کند
روبهان مرده را شیران کند
(همان ،ابیات )1593 - 1597

سکوت در روایات اسالمی

بارگاه حکمت
آیتا ...العظمی ناصر مکارم شیرازی

«صمت» (سـکوت) در روایات اسلامی بازتاب بسـیار گستردهای دارد و نکتههای
دقیـق و ظریفـی دربـاره آن بیـان شـده ،و آثـار و ثمـرات آن با تعبیرات جالبی تشـریح
یشـود.
شـده اسـت که به بخشـی از آن اشـاره م 
 .1در زمینــه تأثیــر ســکوت در تعمیــق تفکــر و اســتواری عقــل ،از
رســول خــدا(ص) نقــل شــده کــه فرمــود« :هنگامــی کــه مؤمــن را
خاموش ببینیــد بــه او نزدیک شــوید که دانــش و حکمت به شــما
القا میکند ،و مؤمن کمتر ســخن میگوید و بســیار عمــل میکند ،و
منافق بسیار سخن میگوید و کمتر عمل میکند».
 .2در حدیــث دیگــری در همیــن زمینــه از امــام صــادق(ع)
میخوانیم که فرمود« :نشانه عاقل فکر کردن و نشانه فکر کردن ،سکوت است».
 .3امام امیرالمؤمنین (ع) فرموده است« :بسیار خاموشــی برگزین تا فکرت زیاد شود و عقلت
نورانی گردد ،و مردم از دست (و زبان) تو سالم بمانند».
از ایــن روایات بهخوبی اســتفاده میشــود کــه رابطه دقیقــی میان بارور شــدن فکر و اندیشــه،
و ســکوت وجود دارد ،دلیل آن هم روشــن اســت؛ زیرا قســمت مهمی از نیروهای فکری انسان
در فضول کالم و ســخنان بیهوده از میان میرود .هنگامی که انســان ســکوت پیشــه میکند،
این نیروها متمرکز میشود و فکر و اندیشه را به کار میاندازد ،و ابواب حکمت را به روی انسان
گفتن بسیار را دلیل کمعقلی میشمرند و افراد کمعقل
میگشاید .به همین دلیل مردم سخن ِ
سخنانبیهودهبسیارمیگویند.
 .4از بعضی از روایات اســتفاده میشــود که یکی از مهمترین عبادات سکوت است؛ از جمله
در مواعــظ پیامبراکــرم(ص) بــه ابــوذر میخوانیــم« :چهار چیز اســت کــه تنها نصیــب مؤمن
میشود ،نخست سکوت است که سرآغاز عبادت است».
 .5از بعضی احادیث استفاده میشود که پرگویی مایه قساوت و ســنگدلی است .در حدیثی از
امام صادق(ع) میخوانیم« :حضرت مســیح(ع) میفرمود ،جز به ذکر خدا سخن زیاد مگویید،
زیرا کسانی کهدرغیرذکرخداسخنبسیارمیگویند،دلهاییپرقساوتدارندولینمیدانند».
 .6در حدیــث دیگری از امام علی بن موســی الرضا(ع) میخوانیم :ســکوت نه تنها از اســباب
علم و دانش است ،بلکه راهنما به سوی هر خیر و نیکی است؛ فرمود« :سکوت دری از درهای
دانش است ،سکوت محبت میآورد ،و دلیل و راهنمای همه خیرات است .اینکه میفرماید

ســکوت محبت مــیآورد بــه خاطر این اســت کــه بســیاری از
رنجشها و عداوتها از نیش زبانزدن و تعبیرات نامناسب
دربــاره اشــخاص حاصــل میشــود ،و ســکوت انســان را از آن
نجاتمیدهد».
 .7ســکوت ســبب نجــات از بســیاری گناهــان میشــود و
در نتیجــه کلیــد ورود بهشــت اســت .چنانکــه در حدیثــی از
پیامبراکــرم(ص) میخوانیــم :کــه مــردی نــزد آن حضــرت
آمــد (و طالــب ســعادت و نجــات بــود) پیغمبــر(ص) فرمود:
آیا تــو را به چیــزی راهنمایی کنــم که خدا بــه وســیله آن تو را
وارد بهشت میسازد؟ عرض کرد آری ای رسول خدا! سپس
دســتور به انفــاق و یــاری مظلــوم و کمــک از طریق مشــورت
فرمود ،و بعد دستور به ســکوت داد و فرمود« :سکوت اختیار
کــن جــز از نیکیهــا» و در پایــان افــزود« :هــرگاه یکــی از ایــن
صفات در تو باشد ،تو را به سوی بهشت میبرد».
 .8بیشک یکی از آثار مثبت سکوت ،آراسته شدن به زیور
و قار اســت .همانگونه که در حدیثی از امیرمؤمنان علی(ع)
میخوانیم« :ســکوت ،لباس وقار بر تو میپوشــاند و مشکل
عذرخواهــی را از تــو بــر مــیدارد ».شــخصی کــه زیــاد ســخن
میگوید؛ اشتباهات فراوانی دارد که هم از ابهت او میکاهد،
و هم او را وادار به عذرخواهی مکرر میکند».
 .9همین معنی به شکل گویاتری در حدیث دیگری از همان
حضرت آمده است ،فرمود« :اگر در سخن گفتن بالغت باشد،
در ســکوت ســامت از لغزشهاســت!» از این حدیث اســتفاده
میشود کهسکوتحتیبرسخنانبلیغ گاهیبرتریدارد!
 .10ایــن بحث را با حدیــث دیگری از امام حســن(ع) پایان
میدهیــم ،هرچنــد در ایــن زمینــه احادیــث فــراوان دیگری
باقی مانده که ذکر همه آنها ما را از روشی که در این مباحث
داریم دور سازد؛ فرمود« :سکوت یاور خوبی است در بسیاری
از موارد ،هرچند سخنگویی فصیح باشی».
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تفاوت سکوت و سخن نگفتن

مقامݣݣسکوت
متعلقݣݣبه
عقل ݣݣاست
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

دربـاره سـکوت ،نبایـد سـکوت کـرد ،زیـرا سـکوت ،معنـیدار اسـت .سـکوت بـا
حرفنزدن فرق دارد .همچنین سکوت با سخن نگفتن و مکث مقداری تفاوت
دارد .ممکن اسـت وقتی حرف میزنم ،وسـط حرفم مکث کنم و درنگ داشـته
باشـم .ایـن درنـگ بسـیار معنـیدار اسـت ،یـا ممکـن اسـت وسـط حـرف زدنـم ،یکدفعـه
یشـود .سکوت کردن
سـکوت کنم .اینجاسـت که تفاوت سـکوت و سخن نگفتن آشکار م 
در وسـط کالم هـم معنـیدار اسـت .سـکوت از شـئون آدمـی اسـت .مـا دربـاره درخـت کـه
هیچوقـت حـرف نمیزنـد ،کلمـه «سـاکت» را بـهکار نمیبریم .سـکوت در واقع بازمانـدن از
سـخن به دلیلی اسـت .پس سـکوت عبارت اسـت از :به دلیلی دم از سـخن فروبسـتن؛ اگر
ً
من به دلیلی دم از سخن ببندم ،سکوت کردهام ،چون ما غالبا برای سخن نگفتن دلیلی
داریـم ،چنانچـه وقتـی سـخن میگوییـم ،دلیلـی برای سـخن گفتن داریـم.
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اینکه اصل در انســان ســخن گفتن است یا ســکوت کردن،
یک مسئله اســت .انسان ،انســان است اما ســؤال این است
که اصل در انســان بودن این اســت که ســخن بگوید یا اصل
ً
در انســان بودن این اســت که انســان ســاکت باشــد؟ ظاهرا
حکما که از یونان باستان ،از ارسطو و پیش از ارسطو ،انسان
را ناطق دانســتهاند ،انســان را با «لوگوس» تعریــف کردهاند؛
لوگوس از ویژگیهای انســان اســت و از گریبان انسان ظاهر
میشــود .قبل از پرداختن به تفاوت سکوت و سخن نگفتن
در فلسفه ،ابتدا به تعریف لوگوس میپردازیم.
تعریف لوگوس
لوگوس یعنی ســخن عقالنــی .همچنین میتوانیــم بگوییم:
ً
لوگوس یعنی سخن ،چون سخن اساسا عقالنی است .تا عقل
نباشد،نمیتوانسخن گفت.هیچکسنمیتواندبدونعقل
ســخن بگوید .از این روســت که حیوانات ســخن نمیگویند.
آنهــا احتیاجــات خودشــان را از روی غرایــز همدیگــر منتقــل
میکننــد ،بلکــه میتوان گفــت :همــه موجــودات بــه نوعی با
همدیگــر ارتباط دارند .اما ســخن بــاری دیگر دارد.ســخن غیر
ســخن نیز ارتباط نهفته اســت ،ولی ارتباط
از ارتباط اســت .در
ًً
که در ســخن اســت ،کامــا ویــژه اســت .هــر حیوانی بــا حیوان
همجفت و همنوع خودش ارتباط برقرار میکند و چنین است
هر گیاهی .گیاهان به هر صورت با همدیگر ارتباط دارند ،ولی
سخن نیست .بله ،سخن نیز ارتباط است ،ولی ارتباطی ویژه،
کهویژهانساناست.اصلسخن،عقلاست.یعنی«لوگوس»
به همین جهت کلمه «النگ» فرانسوی و «لنگویج» انگلیسی
از لوگوس گرفته شــده اســت .النگ یــا لنگویج ،همــان تحول
یافته لوگوس اســت .واژه «لوژی» هم که پســوند علوم اســت،
باز به لوگوس برمیگــردد ،مثل تئولوژی ،ژئولــوژی ،بیولوژی،
پسکیولوژی .پس لوژی ،همان لوگوس اســت ،یعنی دانش و
عقل و خرد .بنابراین ،چون انسان بالذات عقالنی آفریده شده
اســت ،میتوان گفت :اصل در انســان لوگوس اســت .لوگوس
نیز سخن است .سخن گاهی صامت است ،گاهی غیر صامت
است.سخن گاهیبهصوتمیآید ،گاهیبهصوتنمیآید.
«سخن گاهی به صوت نمیآید»
همان کالم نفسی نیست؟
بله ،همان است .یعنی شــما وقتی لفظ نمیگویید و زبانتان
نمیچرخد ،در واقع ســخن میگوییــد .منتها این ســخن به
قول متکلمین اســامی که به اشــاعره معروف شدهاند ،کالم
نفسی است .اشاعره قائل به کالم نفسی بودند ،به این معنا
که انســان زمانی که لفظ نمیگوید و زبانش حرکت نمیکند،
بــاز لفــظ میگویــد .یعنــی انســانی کــه میاندیشــد ،ســخن
میگوید .ســخن ،همان اندیشــه اســت ،منتها گاهــی جنبه
بیرونی و ظاهری دارد که با صوت بیان میشــود و به صورت
الفاظ و کلمات؛ گاهی ممکن است که با الفاظ بیان نشود.
خب ،وقتی که اندیشه با کلمات بیان نمیشود ،باز هم
سخن است؟
بله ،باز هم ســخن است .به همین جهت اســت که اگر کسی

......
وقتی لفظ نمیگو یید و زبانتان نمیچرخد ،در واقع سخن میگو یید .منتها
این سخن به قول متکلمین اسالمی که به اشاعره معروف شدهاند ،کالم
نفسی است .اشاعره قائل به کالم نفسی بودند ،به این معنا که انسان زمانی
که لفظ نمیگو ید و زبانش حرکت نمیکند ،باز لفظ میگو ید .یعنی انسانی
که میاندیشد ،سخن میگو ید .سخن ،همان اندیشه است ،منتها گاهی
جنبه بیرونی و ظاهری دارد که با صوت بیان میشود و به صورت الفاظ و
کلمات؛ گاهی ممکن است که با الفاظ بیان نشود
الفاظ را بیاموزد و ســخن به گوشــش نخورد ،در واقع معنایش این نیســت کــه او فکر نمیکند،
چون فکر انسان از راههای دیگر نیز فعال میشود و فکر زمانی که فعال بشود ،به صوت میآید
یشــود .بنابراین ،انسان همیشه ســخن میگوید ،ولی گاهی سخن خودش
و در زبان جاری م 
را بر اســاس مصلحتــی بر زبــان نمــیآورد ،ولی انســان وقتی هم که ســخن خــودش را بــه زبان
نمیآورد ،باز هم ناطق است.
میتوان گفت :سکوت به حســب اصطالح در جایی است که شــما آنچه در درونتان هست را،
با الفاظ بیان نکنید ،ولی معنای این سخن این نیست که الفاظ در درون شما نیست .الفاظ و
کالم نفسی در درون شما وجود دارد .من به کالم نفسی باور دارم .اجازه بدهید این مسئله را از
ً
راهی دیگر مطرح کنم و اصال به صورتی دیگر طرح موضوع کنم .خداوند به طور مسلم ناطق
است :هو ینطق عن الحق .یعنی :ینطق بالحق.
یعنی خداوند به حق ســخن م ّیگوید .شــما میدانیــد که خدا بــا پیغمبران تکلم کرده اســت.
ْ
صریح قرآن این است که«َ :و َک َل َم ُ
اهّلل ُم َ
وســى َتک ِل ًیما» خداوند با حضرت موسی(ع) تکلم نمود
و صحبت کرد .خداوند با حضرت عیســی(ع) نیز تکلم کرد ،بلکه عیســی(ع) «کلمه خداوند»
بــود .خداونــد با موســی(ع) ســخن گفــت ،ولــی در مســیحیت گفتــه میشــود ،خــود حضرت
عیسی(ع) «کلمه اهلل» است.
در روایات ما نیز آمده اســت که حضرت صادق(ع) فرمود« :نحن کلمات اهلل التامات؛ ما کلمات
تــام خداوندیــم ».چیزی که مســلم اســت تکلــم خداوند اســت ،یــا بهصــورت تکلم بــا حضرت
موســی(ع) و یا چنانچه گفته شده اســت ،خود حضرت موســی(ع) یا حضرت عیسی(ع) «کلمه
خداوند» اســت و یا ســخن گفتن با حضــرت ختمی مرتبــت که به صــورت وحی صحبــت کرده
است،اگرچهواسطهجبرئیلبودهاست.
در هر حال این خداســت که حــرف میزند ،منتها بــا بیان جبرئیل و جبرئیل اســت کــه پیام را
میآورد .نمیخواهم وارد این وادی بشــوم .خداوند با پیامبرش یا بهصورت مســتقیم سخن
میگوید« :یوحی الیه» و یا با واسطه فرشته سخن میگوید و پیام وحی را توسط او میفرستد.
هر دو کالم خداوند است.
آیا خداوند تنهــا در برخــی لحظ ههــا و مقطعها ســخن گفته و بعــد از آن خامــوش مانده
است؟ چنین چیزی نمیتوان قائل شد ،چون خداوند دارای صفت تکلم است.
ًً
کامال درست است .متکلم بودن از صفات خداوند است« :ان اهلل هو المتکلم» متکلم بودن یکی
از صفاتهفتگانهای است کهدر کتباصولعقاید برایخداوندذکر کردهاندوتکلمرااز صفات
قطعیخداونددانستهاند.خداوند«حی»است«،مرید»است«،مدرک»استو«متکلم»است.
آیا شما در کتب آسمانی و یا در متون اسالمی ،در روایات و در قرآن دیدهاید که «ساکت»
از صفات خداوند ذکر بشود؟ این بحث به مسئله اسماء و صفات برمیگردد.
بله ،این مســئله از فروع بحث صفات اســت .من تا حاال ندیدهام خداوند با اســم «یا ســاکت»
خوانده شود .من نشــیندهام کســی چنین ســخن بگوید .آیا خداوند هیچوقت ســکوت کرده
اســت؟ در پاســخ باید چنین نتیجهگیــری کنیم کــه :خداوند به یــک معنی ،همیشــه در حال
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کالم اســت .منتهــا همانگونه کــه گفتــم ،کالم گاهــی ظاهر
میشــود و به گوش حضرت موســی و گوش حضرت عیســی
یا به گوش حضرت ختمی مرتبت میرســد و گاهی هم ظاهر
نمیشود و به گوش کسی نمیرسد.
سکوت به معنای حرف نزدن اســت و ارتباط برقرار نکردن با
دیگران به صورت صوتی ،اما انســان همیشــه حــرف میزند
و همیشــه لوگوس دارد و میاندیشــد و اگر میاندیشد ،حرف
هم میزند.
انســان مظهر حــق تبــارک و تعالــی اســت .انســان موجودی
اســت کــه لوگــوس دارد و با لوگــوس مربــوط اســت ،بنابراین
انسان بالذات ناطق است و نه بالعرض .در «انسان ،حیوان
ناطق است» نطق را جزو ذاتیات انســان دانستهاند که هنوز
هم به نظر من محکمترین تعریف برای انسان است.
میدانیــد که تعریفهــای زیادی از انســان شــده اســت ،ولی
همــه تعریفهــا در «حیــوان ناطــق» منــدرج میشــود .پــس
انســان همیشــه حرف میزند :این حرف زدن گاهــی به زبان
میآید و مصوت اســت و شــما میشــنوید کــه به صــورت لفظ
ظاهر میشــود ،گاهــی چنیــن نیســت .از اینرو ،یــک حکیم
ممکناستچنینمصلحتببیند کهیکعمرساکتباشد.
بعضی از عرفا ،همواره ســکوت اختیــار کردهانــد .از این رو ما
روزه صمــت داشــتهایم کــه میتــوان آن را بــه روزه ســکوت
ترجمه کــرد .روزهای کــه حضرت مریم نــذر کــرد ،آن را بهجا
بیــاورد ،روزه ســکوت بــود .بدین ترتیب ســکوت بــه معنای
حرف نزدن است و ارتباط برقرار نکردن با دیگران به صورت
صوتی ،اما انســان همیشــه حــرف میزند و همیشــه لوگوس
دارد و میاندیشد و اگر میاندیشد ،حرف هم میزند.
از این مسئله به این صورت تعبیر میآورند که :سخن انسان
گاه مونولوگ اســت و گاهــی دیالــوگ .دیالوگ این اســت که
با همین الفــاظ و اصــوات و کلمــات ارتبــاط برقــرار میکنیم.
گفتن و شــنیدن از دیگران ،یا ارتباط برقرار کــردن به صورت
طرفینی ،دیالوگ اســت ،امــا مونولوگ زمانی اســت که من با
خودم صحبت میکنــم .منم و خــودم .من بر این بــاورم که
مونولوگ هم نوعی دیالوگ است.
مونولوگ حقیقی وجود ندارد
ما مونولــوگ حقیقی نداریم و همیشــه دیالوگ داریــم ،اما به
حسب اصطالح دیالوگ در جایی اســت که مخاطب داریم و
او طــرف گفتگوی ماســت و مونولوگ آنجایی اســت که من
خودم میاندیشــم و در درون خودم و در خلوت خودم سخن
میگویــم .این اصطــاح ظاهری اســت ،اما من فکــر میکنم
آن چیزی کــه مونولــوگ اســت ،خودش یــک دیالــوگ دیگر
اســت ،ولی در آن مخاطبم خودم هســتم ،بر خــاف موردی
که مخاطب من و طرف گفتگوی من غیر است ،مثل حسن،
زید ،تقی و نقی.
وقتــی خودمان بــا خودمان صحبــت میکنیم و وقتــی داریم
میاندیشــیم ،از خودمــان میپرســیم و خودمــان را مخاطب
خودمــان قــرار میدهیــم و خودمــان بــه خودمــان جــواب
میدهیم .این اگرچه به حسب اصطالح مونولوگ است ،ولی
ً
نوعی دیالوگ هم هست .اصطالحا ممکن است به مونولوگ
34
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ما مونولوگ
حقیقی ندار یم و
همیشه دیالوگ
دار یم ،اما به
حسب اصطالح
دیالوگ در جایی
است که مخاطب
دار یم و او طرف
گفتگوی ماست و
مونولوگ آنجایی
است که من
خودم میاندیشم
و در درون خودم
و در خلوت خودم
سخن میگو یم.
این اصطالح
ظاهری است ،اما
من فکر میکنم
آن چیزی که
مونولوگ است،
خودش یک
دیالوگ دیگر
است ،ولی در آن
مخاطبم خودم
هستم

ســکوت بگویند ،ولی من در واقع به سکوت به معنای مطلق
و به معنای عدم گفتگو و عدم اندیشــه ،قائل نیستم .انسان
همیشــه در حال نوعی گفتگوســت ،یا با خودش کــه از آن به
مونولوگ تعبیر میشــود ،که به نظر مــن دیالوگی مخصوص
است و یا با غیر وارد گفتگو میشود که دیالوگ معمولی است.
نقطه جدایی و تفاوت ســکوت و ســخن نگفتن را میتوان در
مونولوگیدانستنسکوتهمدانست.
فرق سکوت از سر مصلحت با سکوت از سر حیرت
ســکوت از ســر حیرت هم مصلحت اســت .حیرت هم نوعی
مصلحت است و شخصی که حیرتزده است ،تأمل میکند
و از سر حیرت سکوت می کند و نمیخواهد بیخودی حرف
بزند .ســکوتی که از ناحیه حیرت بر انســان عارض میشود،
معنایــش عــدم تصمیمگیــری بــرای ســخن گفتــن اســت.
صاحب حیــرت ،در واقع تأمل میکند تــا از حیرت خودش به
نوعی خارج شود و به نتیجهای برسد.
در اســتغراق در دریــای حیــرت کــه امــواج حیــرت مــا را از این
ســو به آن سو میکشد ،ســکوت برای رســیدن به یک ساحل
است ،تا شخص وارد سخن بشود .چهبسا چنین کسی یا هر
کسی نخواهد وارد سخن بشــود .این وارد نشدن به سخن و
نخواستن وارد شدن به ســخن ،به دلیلی است :این دلیل یا
خارج است ،به این صورت که انسان مانعی برای گفته خود
میبیند و یا عدم اقتضا از درون اســت و از این روست که اآلن
حرف معینــی برای گفتن نــدارد و از این رو ســخن نمیگوید.
پس وقتی حرف معینی نمییابد که گفتنش الزم باشد ،صبر
میکند تا وقت سخن گفتنش برسد.
ســکوت عرفانــی هــم از ایــن دســته اســت ،چــون عــارف
نمیخواهد خــودش را بــه غیر مشــغول کند ،حــرف نمیزند
و ســکوت میکنــد ،ولــی اگــر وارد درون او بشــویم ،خواهیــم
ً
دیــد در درون عــارف غوغاســت .مــا عــارف را ظاهــرا ســاکت
ً
میبینیــم ،ولــی حتمــا درونــش غوغاســت؛ «و تــری الجبال
تحســبها جامــده و هــی تمــر مــر الســحاب» ســکوت عــارف،
ســخن درونــی اوســت .عــارف همیشــه در درون ســخن
میگوید.
عدهای پایان علم یا معرفت را سکوت میدانند .آیا شما
این موضوع را قبول دارید؟
پایان علــم و معرفت ســکوت اســت ،معنایش این اســت که
شخص عالم یا عارف ،گوشــی برای شــنیدن پیدا نمیکند.
این در مواردی است که انسان آنچنان ارتقا و ارتفاع مییابد
و به چنان رفعت و بلندی میرســد که بیمخاطب میشــود
و مخاطــب نــدارد .بــه عبــارت دیگر :ســکوت آنجاســت که
مــن مخاطبی بــرای خــودم نبینم .وقتــی مخاطب نداشــته
باشیم ،سکوت حاصل میشود.
بــا ایــن حــال در ایــن مــوارد هــم خــودش بــا خــودش حــرف
میزنــد و خــودش ،مخاطب خــودش میشــود .کســی که با
دیگران سخن نمیگوید و به اصطالح سکوت میکند ،خود،
مخاطب خودش اســت و این همــان مونولوگی اســت که به
یک معنی دیالوگ است.

اندیشه
اندیشه

سکوت یعنی گفتگوی انسان با خودش
به نظــر مــن ،ســکوت در جایــی اســت کــه انســان مخاطبی
برای خــودش نمییابــد و از ایــن رو با خودش حــرف میزند.
به عبــارت دیگــر :انســان به هــر دلیلــی ،زمانی کــه مخاطب
شایستهی نداشته باشد ،سکوت اختیار میکند ولی در عین
حال بــا خودش صحبــت میکند و حــرف میزنــد .این دلیل
ممکن اســت یــا از درون باشــد ،بــا از بیــرون .ممکن اســت از
خارج باشــد و ممکن هم هست از داخل باشــد .در هر حالت،
انســان خــودش مخاطــب خــودش اســت و بــا خــودش مــی
اندیشد .تفاوت ســکوت و ســخن نگفتن را میتوان در ظاهر
و باطن نیز دانست.
ً
انســان ظاهرا ســخن نمیگوید ،اما در باطــن و درون خود در
حال ســخن گفتن اســت .ســخن گفتنی که هیچ امر بیرونی
نمیتواند از فعالیتش بازدارد.
یتــوان باالترین علم
آیا  گفتگوی انســان با خــودش را م 
دانست؟
بعضــی از اقســام ســکوت چنیــن اســت .اگــر ســکوت مانــع
خارجــی داشــته باشــد ،نمیتوانــد باالتریــن باشــد ،ولــی اگــر
کســی بــه مرحلــهای برســد کــه مخاطــب شایســتهای بــرای
خودش نبیند ،حد او بسیار باالست .کســی که از سر نداشتن
مخاطب شایسته سکوت میکند ،سکوت او سکوتی بزرگ و
ً
پربهاست و جایگاه او طبیعتا باالست.
آیا ســکوت بــه مــا میرســد یــا مــا بایــد بــه طرف ســکوت
حرکت کنیم و به سکوت برسیم؟
سکوت چیزی نیست که از بیرون بیاید ،چنانچه سخن نیز از
بیرون نمیآید .هم سکوت و هم سخن ،هر دو از شئون نفس
اســت .ایــن ،دو حالــت و دو شــئون از شــئونات آدمــی اســت.

انسان گاهی در شــأن نطق است و گاهی در شــأن سکوت است .ســکوت نه در بیرون است که
بروید و به آن برسید و یا به گونهای نیست که از جایی سرازیر شود و به ما برسد .سکوت و نطق
از شئون شماست و نه در بیرون از شما.
این شما هستید که یا در حال ســکوت هســتید و یا در حال نطق .این دو در خود آدم است ،نه
در بیرون که برویم و برســیم و نه از بیرون که آن بیاید و به ما میرسد .پس پاسخ من به سؤال
شما این است که :هیچ کدام.
در مجموعفکرنمیکنیدسکوتارجمندتراز کالماست؟
بسیاری از اوقات چرا؛ ولی نه در همه اوقات و نه در همهجا .این مسئله بستگی به موارد مسئله
دارد و اینکه حکمــت چه چیــزی را اقتضا کند .حکمــت در مواردی اقتضای ســکوت میکند.
این بســیار واالســت .گاهی هم اقتضای ســخن میکند که آن هم واالســت .به صــورت مطلق
نمیتوان گفت :همیشــه ســخن یا همیشــه ســکوت .قضیــه مطلق نیســت .ســکوت در جای
خودش خوب است و کالم در جای خودش.
فکر میکنم شیخ اجل ســعدی به این نکته اشاره کرده اســت که این بیت حکیمانه را سروده
اســت :دو چیز تیغه عقل اســت ،دم فرو بســتن به وقــت گفتن و گفتــن به وقت خاموشــی .در
جایی کــه ضرورت اقتضای ســخن کند ،ســخن حکمت اســت و زمانی که دلیلی بــرای گفتن
نباشــد ،اقتضای حکمت ســکوت اســت .در واقع ســکوت و ســخن ،تابع حکمت و به حســب
حکمت اســت .اگر مســئله بر اســاس حکمت باشد ،هم ســخن معنیدار اســت و هم سکوت.
اگر پشتوانه حکمی در کار نباشد ،نه سخن انسان معنی دارد و نه سکوت او .تفاوت سکوت و
ً
سخن نگفتن نیز دقیقا در همین مسئله است.
عقــل آنجا کــه حــرف نزنــد ،بــه ســکوت میرســد و ســکوت مــال عقــل اســت .یکــی دیگــر از
معیارهــای تفاوت ســکوت و ســخن نگفتــن در این اســت کــه مقام ســکوت ،متعلــق به عقل
اســت .ســکوت متعلق به چیزی غیر از عقل نیســت .عقل اســت که ساکت میشــود یا سخن
میگوید .هم ســخن ،متعلق عقل اســت و هم ســکوت متعلق به عقل اســت و هر دو از شئون
عقل اســت و دو چیز نیســتند ،تا شــما رابطه آن دو را با همدیگر بســنجید .ســکوت و ســخن از
شئون عقل آدمی است و مال خود عقل است .عقل است که ساکت یا سخنگو میشود.
سخن و سکوت از شئون عقل است؛ عقل گاهی ســخن میگوید و گاهی سکوت میکند .این
سکوت ،نوعی دیگر از سخن است .سکوتی که عقل آن را برگزیند ،نوعی دیگر از سخن گفتن
و در واقع سخن گفتن است.
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نسبت میان سکوت ،تأمل و بینش

آواز رازآلود هستی
استفان پالم کوئیست
ترجمه سید سروش هاشمزاده
اشـاره تأملبرانگیـز ویتگنشـتاین در انتهـای رسـاله تراکتاتـوس مبیـن آن اسـت
کـه اگرچـه تحلیـل واژگان ،درسـتترین شـیوه فلسـفهورزی اسـت ،امـا غایت آن
میتوانـد تجربـه سـکوت باشـد .درحالـی کـه ویتگنشـتاین هرگـز منظـور خـود را
از ایـن سـخن شـرح نمیدهـد ،کانـت سـرنخهای عدیـدهای را بـرای فهـم موارد مشـابه به
شـیوه مکفـی و نظاممندتـر بـه دسـت میدهـد .تمایـز میـان معنـای «سـکوت»« ،همهمه»
و «صـدا» ،طریقـهای مثمرثمـر بـرای فهـم تلاش فالسـفه بـرای تحلیـل واژگان  -حتـی اگـر
پژوهشهای ایشان در نهایت انجامی جز سکوت نداشته باشد -به دست میدهد.
«شخص درباره چیزی که از آن هیچ نمیداند ،بیشــتر میتواند سخن بگوید تا از امری
که چیزی از آن میداند( ».درس گفتارهای کانت درباره روانشناسی ص)78
فلســفه ،تالشــی اســت برای فهم واژگان و طریقــه معنادارشــدن آنهــا .بنابراین ،بســیاری از
بهترین تأمالت و نوشــتههای فلســفی ،بهویژه در قرن بیســتم ،با تحلیل زبان و با اســتکمال
صناعت و وضوح و سازگاری منطقی ،سروکار داشته است .با این وجود ،یکی از تأثیرگذارترین
فالســفه زبانــی در قــرن بیســتم ،یعنــی لودویــگ ویتگنشــتاین ،کتــاب نخســت خــود را بــا
عبارت رمزگونــه« :آنچه را که مــا نمیتوانیم دربــارهاش ســخن بگوییم ،باید با ســکوت از آن
چشمپوشی کنیم» ،به پایان میرساند.
ش پایانی کتاب که به منظور تبیین دقیق
این تک جمله رازآلود و وسوسهانگیز مندرج در بخ 
و منطقــی قــدرت واژگان در انتقال معانی نگاشــته شــده بود ،به طرق گوناگونی تفســیر شــده
36
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است .آیا ویتگنشــتاین میتوانســت اهل راز و رمز باشد؟ این
سخن با توجه به عبارت متعددی که وی درباره موضوعات
ًً
کامــاغیررمــزی نوشــته اســت ،صحیــح بــه نظــر نمیرســد.
ویتگنشــتاین در عباراتــی قبلتــر از جملــه فوقالذکــر ،بیــان
میدارد کــه بعضی امــور «نمیتواننــد بــه واژه درآینــد ،آنها
خود را آشکار میسازند .آنها امور رازآلود هستند».
وی ســپس ما را ترغیــب میکند کــه «جــز آنچه کــه میتواند
گفته شــود ،چیزی نگوییــم؛ یعنــی گزارههایی دربــاره علوم
طبیعی ،امــری که هیــچ ســروکاری با فلســفه نــدارد» و بیان
میدارد که ما میتوانیم رویکرد شخصی را که تالش میکند
به شــیوهای متافیزیکی ســخن بگوید ،با این دلیل که «وی
در دادن معنا به نشــانههای معنی کــه در گزارههایش وجود
دارد ،نــاکام مانــده اســت» اصــاح کنیــم .چنیــن شــخصی
ممکــن اســت از کار مــا ناراضــی باشــد و احســاس کنــد کــه ما
«درکار تعلیم فلســفه بــه وی موفــق نبودهایم؛ اما این شــیوه
تنها راه درست و دقیق است».
به نظر من معنای عبارت پایانی تراکتاتوس را باید با جدیت
تمــام مدنظــر قــرار داد .اگرچــه کار فلســفی مســتلزم تحلیــل
واژگان اســت ،اما انجام غایی این وظیفه ،تجربهای اســت
کــه در حالتــی رازورزانــه ،واژگان متوقــف میماننــد و نوعــی
سکوت عاری از کلمه به جای آن مینشیند.
آ گاهی از
ِ
ویتگنشتاین درست قبل از جمله مشهور و پایانی تراکتاتوس
بیــان مــیدارد« :او بایــد از ایــن گزارههــا فراتــر رود»؛ یعنــی
گزارههای فلسفه ویتگنشتاین ،گزارههایی که قصد آنها به
نحوی پارادوکسیکال ،ایجاد نوعی آ گاهی از ناتوانی فالسفه
در حصول هرگونه معرفت از امور متافیزیکی بود ،هنوز شأن و
منزلتی جز «متافیزیکی» ندارد! «بنابراین او عالم را بهدرستی
درخواهــد یافــت» .در اینجا ویتگنشــتاین بیان مــیدارد که
نتیجه مورد نظر از ایــن گونه جدید متافیزیک (درمقایســه با
متافیزیک کالســیک) حصــول معرفت نیســت ،بلکــه ایجاد
نوعی معیــن از تجربه اســت .این تجربــه ،و نه خــود واژگان،
ّ
مقومغایتقصوایفلسفهورزیاست.
بســیاری از فالســفه قبــل از ویتگنشــتاین ،بــرای ســکوت
نقشــی بیشــتر از صرف فاصلهای که مــا باید بیــن واژگان قرار
دهیــم تــا گفتارمــان مفهــوم شــود ،قائــل بودنــد .بــه عنوان
ً
مثال ،کانت تقریبا در انتهــای کتاب «درباره ســاختار عالم»
میگویــد« :در ســکوت جهانشــمول طبیعــت و در ســکون
احساســات و مفاهیم ،قوه پنهــان معرفــت در روح جاودان،
با زبانی وصفناشدنی ســخن میگوید و به ما مفاهیم دست
ناخوردهای را عرضه مــیدارد که اگرچه حس میشــوند ،اما
به خود رخصت وصف شدن نمیدهند».
کانــت ایــن عبــارت را در ســال 1775م نگاشــت؛ زمانــی کــه
 31ســال داشــت و هنوز هیچیــک از آثــاری کــه وی را بدل به
فیلسوفی مشهور ساخت ،ننوشته بود .کانت در بسط فلسفه
نقــادی خــود نســبت بــه مفاهیمــی همچــون «قــوه پنهــان
معرفت» بدگمان میشــود؛ زیــرا وی دریافت کــه «نومن» به
واسطه ضرورت معرفتشناختی ،امری ناشناختنی است.
کانــت در نقــد اول آشــکار میســازد کــه وی بــه دنبــال انــکار
واقعیت این قلمرو وصفناشدنی نیست؛ بلکه وی (همانند

اندیشه
اندیشه

ویتگنشــتاین) میخواهد متافیزیک را در جایگاه مناســبش
قــرار دهد؛ با آشــکار کــردن اینکه هر تــاش یــا ادعایی مبنی
بر حصول معرفــت از این قلمــرو ،حاصلی جز ابهام نداشــته و
تصوری باطل اســت .وی در جدل اســتعالیی بیــان میدارد
که تمایل ما برای تحقیق و پژوهش چنین دانشــی ،از طرفی
ناگزیر است و از سوی دیگر حاصلی در پی نخواهد داشت.
امــا این ســخن چــه نســبتی با ســکوت یــا بــا غایــت پژوهش
فلســفی دارد .در اینجــا بــه نظــر میرســد کــه کانت هشــدار
میدهــد کــه ایــن نیــاز در تحقیــق فلســفی آن نتیجــهای
را کــه مدعــیاش بــود ،در پی نــدارد .اگــر ما بــر وفــق کانت و
ویتگنشــتاین دوره اول بیندیشــیم ،متافیزیــک ،نمایــی از
واقعیت را به ما نشــان میدهد کــه هرچند دیده میشــود اما
به فهــم در نمیآید؛ بدیــن معنا کــه بتــوان آن واقعیــت را به
گزارههای علمی فروکاست.
اگر کانــت و ویتگنشــتاین محــق باشــند و ســکوت فیالواقع
غایت پژوهش فلسفی باشد ،آنگاه این سؤال برای ما پیش
ً
میآیــد که :ســکوت چیســت؟ و نقــش آن دقیقــا در پژوهش
فلسفی برای تفهم چیست؟
باید از دادن پاســخ ســادهانگارانه به چنین پرسشی اجتناب
کنیــم؛ زیــرا هــر تــاش بــرای پاســخگویی بــه ایــن پرســش
باتوجــه بــه اینکــه پاســخ خــود در قالــب واژگان بیــانمیشود -تأثیر پارادوکســیکال داشــته و راه فراخوانی همین
واقعیتی (سکوت) را که ما به دنبال آن هستیم ،سد میکند.
اگــر بخواهیــم بــا نگاهــی ســطحی در واژه «ســکوت» تأمــل
ً
کنیم ،ظاهرا این واژه به مبنای غیبت و فقدان صداست.
بنابراین به عنوان مثــال اگر دانشآمــوزان کالس با صدایی
بلند در هنگام تدریس معلم با هم حرف بزنند ،معلم ممکن
ً
اســت بگوید« :لطفا ســاکت!» این عبارت چیزی شــبیه این
ً
معناست که« :لطفا این سرو صداها را تمام کنید ».اما به نظر
میرسد که واژه «ســکوت» در حالت طبیعی معنایی بیشتر از
این را افــاده میکند؛ چرا کــه برخــی از انواع صدا وجــود دارند
که ســکوت ما را بر هم نمیزننــد؛ برای مثال ،انــواع خاصی از
موســیقی هســتند که آن نوع آ گاهی ژرف و متأمالنهای را که
سکوت به دنبال آن است ،تعالی میبخشند.
بنابرایــن میتــوان بیــان داشــت کــه ســکوت فقــدان صــدا
نیست ،بلکه خود (به نحوی پارادوکسیکال) نوعی آواست.
امــا «نویــز» در برابــر ســکوت ،میتواند بــه مثابــه صدایی که
توســط گوشهای جسمانی ما شــنیده شود ،نباشــد؛ چرا که
یک اندیشه متمرد و سرکش نیز میتواند کارکردی همچون
نویــز داشــته باشــد ،در حالیکــه جیکجیــک پرنــدگان در
نزدیکی یک درخت ،هرچند که در حــال ایجاد صدایی بلند
هستند ،میتواند ترفیع سکوت باشد.
امــا اگــر موســیقی توجــه مــا را از صفحــه نمایشــی کــه در آن
حادثــهای در حــال اتفاق افتــادن اســت ،منحرف ســازد ،در
اینجاســت که کارکردی بیشــتر شــبیه به نویز پیدا میکند.
موسیقی میتواند به طریقی مشابه موجب افزودن و تعمیق
گفتگــوی میــان دوســتان شــود؛ امــا اگــر همــان موســیقی در
حالیکــه یکــی از آنهــا مشــغول کوک کــردن گیتارش اســت
ً
پخش شود ،احتماال کارکردی همچون نویز خواهد داشت.

......
لحظهای که نسبت میان سکوت و تأمل و بینش ،بر ما آشکار شود،
میتوانیم تصدیق کنیم که چگونه ممکن است مبتدیان در فلسفه در
بعضی مواقع ،غایت پژوهش فلسفی را تا عمیقترین سطحش تجربه
کنند و اساتید حرفهای فلسفه در تجربه سکوت مأیوس و سرخورده
شوند .تبیین این پدیده چنین خواهد بود که بینش و تفکر بیشتر بر
استعداد شخص در تجربه سکوت بستگی دارد تا بر نبوغ منطقی وی
مواردی ایــن چنین نشــان میدهد آن نوعــی از ســکوت که به مثابــه غایت پژوهش فلســفی
مدنظر است ،تجربهای درونی است و نه حالتی از امواج صوتی که وارد گوش شخص میشود
و به لحاظ علمی قابل اندازهگیری اســت .به خصوص فلســفهورزی چگونــه میتواند در این
مســیر ما را پیش ببــرد به جــای آنکه مــا را به ســوی همهمههای توانفرســای پرســشهای
بیپاسخش رهنمون شود؟
این پرســشها پیچیدهتر از آن هســتند که در این نوشــتار پاســخی بیابند و منظور این مقاله نه
پایان بردن این تحقیق که فهم چیستی موضوع مورد بحث است .البته حتی بعد از آنکه ما به
اینفهمرسیدیم کهفلسفهورزیمامعطوفبهآ گاهیاز سکوتاست،بایدواژگانرادر راستای
خودفلسفهبهکار بریم.لحاظسکوتبهمثابهامریغاییمتضمناینمعناست کهدر فلسفه،
ً ً
واژگان به واقعیتی اشــاره میکنند که از آن اساســا و ذاتا نمیتوان ســخن گفــت ،و تنها هنگامی
که با مواجههای توأم با ســکوت آن را تجربه کنیم از ژرفای آن میتوانیم معرفتی کســب كنیم.
چنین تجاربی از خصوصیات مهم و یگانه هر فلسه «خوبی» است؛ و این ازآن روست که تأمالت
متعارف ما ممکن است نادرست باشند .ما باید تفکرات و بینشهای خود را در معرض چاقوی
جراحی نقد قــرار دهیم ،تا از این طریــق دالیل و براهینی که بــرای دفاع و حمایــت از آنها به کار
میبریمقبلاز آنکهبرایداوریبهدیگرانعرضهشود،بهدقتمحکبخورند.
امروزه بســیاری از فلســفهها به این نوع نقــادی تحلیلی که در آن تجربه ســکوت بــر کل جریان
تفکر تأثیر بگذارد و به آن غنا بخشــد ،توجهی ندارند .لحظهای که نسبت میان سکوت و تأمل
و بینش ،بر ما آشکار شــود ،میتوانیم تصدیق کنیم که چگونه ممکن است مبتدیان در فلسفه
دربعضیمواقع،غایتپژوهشفلسفیراتاعمیقترینسطحشتجربه کنندواساتیدحرفهای
فلســفه در تجربه ســکوت مأیوس و ســرخورده شــوند .تبیین این پدیــده چنین خواهــد بود که
بینشوتفکربیشتربراستعدادشخصدرتجربهسکوتبستگیداردتابرنبوغمنطقیوی.
این تلقــی از فلســفه (یــا تأمــل فلســفی) بــه مثابــه آ گاهــی بــیکالم از «طریقه بــودن اشــیا» در
بسیاری از سنتهای فلســفی غیر غربی امری شایع اســت .به عنوان مثال در فلسفه هندی،
هنگامیکه مــا آموختیــم «معنــای عالم غیبــی را آنگونه که هســت بــه طور محــض تصدیق
کنیم» دیگر «واژه و کالم امری زائد خواهد بود».
چنیــن باورهایی ،ایــن ظــن را در ذهــن بســیاری از فالســفه غربــی برانگیخته اســت که این
دعاوی همــان دین اســت در جامهای مبــدل؛ اما اگــر چنین باشــد چگونه مشــابهت دیدگاه
ویتگنشتاین (و حتی کانت) با طریقت فوقالذکر قابل توجیه است؟
جملهای از کانت که در آغاز این مقاله بدان اشــاره شد ،معنای مشــابهی را عرضه میدارد .در
یک ســطح ،این جمله راجع اســت به امری که مردمان اغلب تمایل دارند درباره موضوعاتی
صحبت کنند که کمتر نسبت به آن آ گاهی دارند .این خصوصیت به یک پدیده روانشناختی
صرف برای «جبران» داللت میکند.
ش برای آشکار ساختن امر شناختنی پنهان میکنیم .اما
به عبارت دیگر ما غفلت خود را با تال 
در سطحی عمیق این جمله میتواند بدین معنا باشــد که اگر ما قادر به داشتن دانشی مطلق
بودیم ،یا اگــر دانشــی اصیــل از «واقعیت غایــی» داشــتیم ،آنگاه بنابــر تعریــف در مییافتیم
که چنیــن دانشــی میتوانــد وجود داشــته باشــد ،امــا بــه نحــوی پارادوکســیکال هیــچ واژه یا
مجموعهای از واژگان نمیتواند آن را برای شخص دیگر بازگو کند.
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محیط سا کت ناممکن است
تجربه فرار از صدا در اتاق «بی پژواک»

الکس رگمورلی
ترجمه عطیه کشتکاران

با بیسـتهزار ورقۀ فایبرگالس میشـود اتاقی سـاخت که سـاکتترین نقطۀ
جهـان باشـد ،جایـی که هیچ صدایی در آن منعکس نشـود .تجربـۀ این اتاق
همه را وسوسه میکند ،اما جان کیج که صبحو شبش را با صدای سازهای
موسـیقی میگذرانـد ،طـور دیگـری نگاه میکند« :امـکان ندارد در جایی سـکوت را پیدا
کنیـد .حتـی در سـاکتترین اتـاق هـم صدای جریان خون و سیسـتم عصبی به گوشـتان
خواهـد خـورد ».گرچـه حـرف کیـج بیـراه نیسـت ،امـا در «اتـاق بیپـژواک» میتـوان
گـوش کیج هم آن را نشـنیده اسـت.
صدایـی شـنید کـه حتـی ِ
علیرغــم آنکه در حــال حاضر بیــش از نیمــی از جمعیت جهان در شــهرهای کوچــک و بزرگ
ً
زندگــی میکنند ،مــردم بیــش از پیش در جســتجوی ســکوت هســتند .آلودگــی صوتــی دائما
در صدر اخبار اســت و بهخاطر افرادی که در پی آرامش و ســکوت هســتند ،صنایعــی به وجود
هدفون صداگیر گرفته تا یک کنج ساکت ،میفروشند.
ِ
آمدهاند که هر چیزی را ،از
نویسندگان نیز این فرصت را غنیمت شمردهاند .کتاب راهب بودایی تیک نات َهن با عنوان
جهان پرســروصدا» در زمره آثار پرفروش  ۲۰۱۶بوده و اثر پژوهشگر
«سکوت :قدرت سکون در
ِ
نروژی ِارلینگ کاگ با عنوان «در جستجوی سکوت در جهانی از سروصدا» نیز در سال ۲۰۱۷
بهعنوان یکی از کتب پرفروش شناخته شدهاست.
بههرحال مطمئن نیســتم که جســتجوی ســکوت فایدۀ زیادی داشــته باشــد .جنگل با وزوز
حشــرات به همهمه میافتــد ،دامنۀ کوههــای بایر بــه ضعیفترین صداها ضریــب میدهد و
ً
ســواحل بیابانی هیچگاه خالی از غریو موجهای اقیانوس نیســتند .شــاید اصال سکوتی وجود
نداشته باشد.
جان کیج ،آهنگســاز تجربی ،بارها دربارۀ این موضوع ســخن گفته است .کیج مدعی بود که
در زمان بازدیدش از اتاقک بیپژواک دانشگاه هاروارد در سال  ۱۹۵۱به این واقعیت پی برده
اســت .این اتاقک بهفرمان نیــروی هوایی ارتش آمریــکا در خالل جنگ جهانی دوم ســاخته
شده بود و دراصل ،هدف از طراحی آن این بود که خستگی خلبانهای بمبافکن ،که ناشی
از سروصدای زیاد موتورهای پیستونی این هواپیماها بود ،برطرف شود.
اتاقک هــاروارد قرار بود بــا جدار ضخیمی از بتن در ســمت خارجــی ،در برابر اصــوات بیرون عایق
شــود و ،بهکمک بیســتهزار ورقۀ فایبرگالس بــرای فروکاســتن از پــژواک درون اتاقــک ،یکی از
38
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ســاکتترین مکانهــای روی زمیــن باشــد .بااینحــال کیــج
مدعی بــود که هنــوز دو صدای متمایــز در گوشــش طنینانداز
میشــد :صدایی بلند ناشی از سیســتم عصبی و صوتی آهسته
کهاز گردشخوناوبه گوشمیرسید.
مطالعــۀ روایــت کیــج از اتاقــک بیپــژواک از همــان دوران
نوجوانی چشــمم را گرفته بود .نهفقط من ،که بسیاری افراد
دیگر هم در پی تکرار تجربۀ بدیــل او بودهاند .برخی مدعای
کیج را از آنچه میتوانست بشنود به دیدۀ تردیدنگریستهاند،
حالآنکه عدهای اظهار داشــتند مواجهه با ســکوت محض
آنها را به جنون  -حتی به مرز توهم  -کشانده است.
تصمیم گرفتم خــودم به این قضیــه پی ببرم .لــذا بازدیدی
از اتاقــک بیپــژواک ،واقــع در آزمایشــگاه «ارتعــاش و
صوتشناســی کوپر یونیون» برترین دانشــگاه علوم و فنون
نیویــورک ،ترتیــب دادم .تنهــا همیــن یــک نمونــه از اتاقک
بیپژواک در این شهر وجود دارد.
دکتــر مارتین اللس ،پژوهشــگر پاســخهای احساســی مغز به
آ کوســتیک ســالنهای کنســرت ،آنجا را با مهربانــی به من
و دوســتم نشــان داد .هرچنــد در مقایســه بــا [اتاقک] ســابق
هاروارد  -كه در حال حاضر تخریب شــده  -بســیار کوچکتر
اســت ،امــا اتاقــک بیپــژواک در کوپــر یونیــون نیــز بهدلیل
تأثیرات فایبرگالس با این ورقهها پوشانده شده است.
اطراف شــما و زیر شــبکۀ فلــزیای کــه روی آن ایســتادهاید،
ایــن ورقههــا بهصــورت مجــزا قــرار داده شــدهاند تــا مانــع از
بازگشــت امــواج صوتی بــه منابع خــود شــوند .افزون بــر آن،
نهتنهــا اتاقــک بهطــور کامــل در مقابــل صداهــای خارجــی
عایق شده ،بلکه دیوارهای ضخیمی دارد که در فضای خأل
معلقاند ،بهنحوی که افرادی که داخل اتاقک باشند حتی
امکان شنیدن زنگ هشدار آتش را نخواهند داشت.

ما نتوانستیم از آزمودن عایق صوتی چشــم بپوشیم .هر کدام
بهنوبت بیرون اتاق ایســتادیم و فریادهای گوشخراشــی ســر
دادیم،اماهیچچیزقابلشنیدننبود.تادراتاقمستقرشدیم،
طولی نکشــید که تجربۀ مــن مدعای کیــج را تأیید کــرد که در
ْ
سکوت خصلت آشکار اتاق نبود .بیدرنگ من هم مانند
واقع
او متوجــه اصواتی شــدم کــه بهصــورت معمول نمیتوانســتم
دریابم،وزوزیدر گوشهایموصدایتنفسدوستم.
کیــج از کشــف محالبــودن ســکوت ،بهعنــوان مبنایــی
ً
بــرای کل زیباییشناســی موســیقایی بهــره بــرد .در احتماال
معروفتریــن قطعــۀ هنــریاش ،نوازنــدگان به مــدت چهار
دقیقه و  ۳۳ثانیه در ســکوت محض به سر میبرند .با وجود
طعن و تمسخر منتقدان محتاط موسیقی ،این چهار دقیقه
و  ۳۳ثانیــه تعلیقــی هوشــمندان ه بر عــرف کمابیــش نوظهور
استماع موســیقی «هنری» در ســکوت احترامآمیز است .این
قطعــه بــا تشــویق مخاطبــان بــه تمرکز بــر ســکوت ،بهجای
موســیقیای کــه انتظــارش را داریــد ،شــما را قــادر میســازد،
حتی با وجود ســروصدای بیرون سالن کنسرت یا سرفههای
فرد کناریتان ،سمفونی تازهای از اصوات زیبا بیابید.
امــا بــه گمــان مــن کیــج از مهمتریــن نکتــه دربــارۀ اتــاق
بیپژواک غفلت کرده بود .او ،بیشــتر از تمرکــز بر آنچه آنجا
وجــود داشــت ،بــر چیــزی کــه نتوانســت پیــدا کنــد  -یعنــی
ســکوت  -دقت نظــر داشــت :وقتــی پژواکــی وجود نداشــته
باشــد ،صداهــا دســتخوش تغییــر قابلتوجهــی میشــوند.
شــدن فلــز بــر روی فلــز
جرینگجرینــگ آشــنای ساییده ِ
ً
بهصورت تاپتاپ خفهای منتشــر شــد ،تقریبــا مثل صدای
گرفتــۀ چوبــی کــه بــر قطعــهای نمــد ضربــه میزنــد .صدای
کفزدن هم به همان اندازه بیرمق بود.
این تجربــه مثل این بــود که آدم یــاد فیلمی ســورئال بیفتد،

صدا ،تجربهای
مشارکتی است
که پیدایش آن
به یک میزان،
هم توسط
محیطی صورت
میگیرد که در آن
زندگی میکنیم
و هم توسط هر
رخدادی که در
درجۀ اول آن را
تولید میکند

ً
اما ،بهجای صداهایی کــه معموال انتظار شــنیدنش را دارد،
صداهــای دوبلهشــدۀ جدیــدی را بشــنود .نتیجــۀ آن مانند
داســتانهای تصنعــی حمــات و توهمــات هراســناکی کــه
دربارهشــان خوانــده بودم بــه آن صورت ترســناک نبــود ،اما
ً
عجیب و قطعا غریب بود.
فرصتم در اتاق بیپژواک یادآوری مؤثر بود تا دریابم بیشــتر
اصواتــی کــه میشــنویم بهطور غیرمســتقیم بــه ما رســیده و
ش مــا بازتاب
بهوســیلۀ اشــیا و انســانهای پیرامــون به گــو 
داده میشود.
صــدا ،تجربــهای مشــارکتی اســت کــه پیدایــش آن بــه یک
میزان ،هم توســط محیطی صورت میگیرد که در آن زندگی
میکنیم و هم توسط هر رخدادی که در درجۀ اول آن را تولید
میکند .اتاقک بیپژواک به ما نشــان میدهــد که زندگی در
جهانی خالــی از انعکاس چگونــه خواهد بــود :جهانی غریب
که صداها بیهیچبازگشتی زایل میشوند.
دقایقی پــس از خــروج از اتــاق ،خــودم را در میدان کوپــر و در
منهتن جنوبی یافتم .دوباره در صدای شــهر غرق شــدم؛ اما
دیگــر مانند گذشــته ملتفــت آنها نبــودم .با شــنیدن غرش
یــک کامیــون بهســمت پاییــن خیابــان ،بــه طنینــی گــوش
ســپردم کــه بهوســیلۀ ســاختمانهای هــر دو ســمت جــاده
بهسمت من بازمیگشت.
در خیابانی فرعی صحنــۀ دلپذیرتری چشــمم را گرفت؛ به
جیکجیــک آرام پرندگانــی پــی بردم که بهوســیلۀ ســطوح
گفرش و نمای ســنگ خانهها منعکس میشد.
سخت سن 
کیج حــق داشــت بگوید کــه جســتجوی ســکوت غیرممکن
اســت .امــا اتاقــک بیپــژواک بــه مــا میآمــوزد چگونــه از
بازتابهایــی لذت ببریم کــه بیوقفه بــه ادراک مــا از مناظر
شهری شکل تازهای میبخشند.
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اندیشه
اندیشه

خاموشی؛ جالی دل
عبدالرزاق گیالنی

حضـرت امـام صـادق(ع) مـی فرمایـد :صمـت و خاموشـی طریقـه اهل تحقیق
اسـت و ِشـعار (لباس و پوشـش) کسـانی اسـت که به چشـم بصیرت در احوال
انبیای سابقین ،الحقین ،ملوک
گذشتهها نظر کنند و تغییرات و تبدیالت که بر
ِ
ّ
ّ
جباریـن ،اشـقیا و سـعدای ماضیـن واقـع شـده ،تفکـر نماینـد .چـه معلـوم اسـت کـه نظـر
سـبب سـکوت
نیسـت
و
سـکوت،
و
صمت
موجب
حیرت
و
اسـت
حیرت
موجب
چنین
ن
ای
ِ
ِ
مگـر ایـن و بـس .و از اسـباب و علـل صمـت زایـد بـر ایـن از طاقـت بشـری بیـرون اسـت.
کلید آسایش
راحت آخرت و نیز کمگویی موجب
صمت و خاموشی ،کلید راحت است؛ هم راحت دنیا و هم ِ
حفظ و حراســت از خطاها و لغزیدنیهاســت؛ چرا کــه اکثر گناه و خطا از زبان ناشــی میشــود؛
هــرگاه او محبوس شــدّ ،
البتــه از اکثر گناهــان محفوظ اســت .به تحقیــق که گردانیده اســت
برای عا ِلم؛ چرا که
ِ
خداوند عالم ،خاموشی و کمگویی را ِستر و حجاب از برای جاهل و زینت از ِ
چون جاهل علم و معرفت ندارد ،هرگاه مالزم صمت شد حالش نزد مردم پوشیده است و رسوا
نمیشــود و عا ِلم چون هر چه میگویــد ،از دانش میگویــد و در گفتگو خجالت نمیکشــد و مع
هذا مالزم صمت و خاموشی است ،پس خاموشی زینت است از برای او.
دوری از خواهش
خاموشی و کمگویی باعث دوری اســت از خواهشهای نفســانی؛ چرا که نفس آدمی بالذات
میل دارد به شنیدن لغو ،و اختیار صمت با وجود میل به نقیض موجب باز داشتن نفس است
از خواهشهای او ،و حبس نفس از خواهشها با وجود میل ،ریاضت است و نیز از جمله فواید
ّ
خاموشــی ادراک کردن لذت عبادت اســت و زایل شــدن قســاوت دل؛ چرا که نفــس آدمی به
ََ
تماس نفس ،چرکین و تیره میشــود ،با وجــود کثافت جرم
مثابه آینه اســت ،چنانکه آینه با
ِ
آینه محسوس ،آینه باطن که نفس است ،با وجود ّ
تجرد و صفای فطری چرا چرکین و کثیف
نشــود از بســیار گفتن؟! و این وقتی اســت که گفتن مشــتمل بر مناهی نباشــد که اگر باشد ،با
موجب عذاب و عقاب نیز خواهد بود.
وجود قساوت،
ِ
40
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ّ
و نیز در صمت عفت اســت از ارتکاب مناهــی؛ و نیز در صمت
مروت اســت چرا که معنی ّ
ّ
مروت ،عمل کردن است به آنچه
الیــق و ســزاوار باشــد ،و الیق بــه زبــان چنانکــه مذکور شــد،
ّ
ّ
ضروریات است؛ خواه ضروری دنیا
تنطق (سخن گفتن) به
ُ
ســن خلق اســت؛ چه
و خواه عقبــی .و نیز کم گوییُ مورث ح ِ
بسیار گفتن و بسیار شنیدن ،خلق را تنگ میکند.
نجات یا هالک؟
به درســتی که نیســت هالکت خالیق و نجات ایشــان مگر در
حــرف زدن و خامــوش بــودن ،یعنی هالکــت در حــرف زدن و
نجات در خاموشــی .خوشــا حــال کســی کــه راه برده اســت و
تمیز کرده اســت میــان کالم معیوب و کالم درســت؛ دانســته
اســت کــه کالم معیــوب کالمــی اســت کــه مشــتمل باشــد بــر
غیبت مســلمانان یــا هجــو ،لغــو ،دروغ و مثــل اینهــا و کالم
درســت ،کالمی اســت که گفتنش ضروری باشــد و ضرر دینی
بر او ّ
مترتب نشود و خوشا حال کسی که راه برده است بر فوائد
ّ
صمت و خاموشــی که هر که راه بر او برد ،البتــه اختیار صمت
میکنــد و از رذیلــه پرگویی نجــات مییابــد .چرا کــه صمت از
اخالق پیغمبران است و شعار اصفیا و برگزیدگان است .هر که
دانست قدر کالم را و راه به نقایص او بردّ ،
البته اختیار میکند
ّ
صمــت را و لب بــه تکلم نمیگشــاید مگر بــه ضــرورت .هر که
دانســت قدر کالم را که چه جوهر لطیفــی اســت ،او را به هرزه
خرج نمیکند و بیضرورت از مخزن دهن بیرون نمیکند.
عبادت
صمــت ،عبادتی اســت کــه مطلع نیســت بــر او مگــر حضرت
باری ّ
عز اســمه ،به خالف ســایر عبادات از نماز و روزه و حج و
غیر اینها از فرائض و ســنن که چون بــودن اینها عبادت،
امری اســت مشــهور و معروف به خالف صمت کــه صامت را
کســی نمیگوید که عبــادت میکند با وجــود آنکــه آن از ّ
اهم
عبادتهاســت و غیر حق باری به او ّاطالع ندارد ،پس مرتبه
او کاملتر از عبادتهای دیگر است.

41
مطالـب ایـن بخـش از مجلـه بـا نگاهـی به مسـأله توحیـد انتخاب شـدهاند.
مطلـب نخسـت بـه توحیـد در نهـج البالغـه اختصـاص دارد و برگرفتـه از
نوشـتار عالمه محمد تقی جعفری اسـت .زندگی و نگاه موحدانه به هسـتی
در دومین مطلب به بحث و بررسـی گذاشـته شـده اسـت .مطلب سوم نیز با
بازخوانـی داسـتان هدهـد ،بلقیس و حضرت سـلیمان نبی در قـرآن کریم به
توحید نهفته در دل این ماجرا اشاره دارد .مراتب توحید و اقسام آن به قلم
آیتاهلل جعفر سبحانی ،تفسیر کوتاه سوره توحید در بیان امام موسی صدر
و نکتـهای از زندگـی موحدانـه عالـم برجسـته آخونـد خراسـانی مطالب دیگر
ایـن بخـش از «مهر و ماه» هسـتند.

در پرتو معنا

که ݣݣیکی ݣݣهست و ݣݣهیچ ݣݣنیست ݣݣجز او
پادشاه ملک جان
میان دستهای خدا
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توحید در نهج البالغه

که ݣݣیکی ݣݣهست
و ݣݣهیچ ݣݣنیست ݣݣجز او
عالمه محمدتقی جعفری

در فرازی از خطبه  49نهج البالغه ،امیرالمومنین علی(ع) میفرمایند:
«و دلـت علیـه اعلام الظهـور؛ و همـ ه نشـانها و آثـار آشـكار بـه وجـود او
داللـت میكنـد ».مطلـب زیـر برگرفتـه از تفسـیر عالمـه محمدتقـی
جعفـری در خصـوص ایـن فـراز از نهـج البالغـه اسـت.
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هم ه كائنات ،عالمات آشكار وجود خداوندی هستند .برای
توضیح و تفســیر این جملــه ،مقدمــهای را متذكر میشــویم:
خداوند سبحان این قدرت را به انسان عطا فرموده است كه
هم میتواند جهان هســتی را با ابعاد گوناگــون مورد مطالعه
قــرار بدهــد ،ماننــد بعد ریاضــی ،بعــد زیبایــی ،بعــد طبیعی،
و هــم میتوانــد خــود را بــر كنــار از موجــودات جهــان هســتی
تلقــی نمــوده و اشــراف بــه آن داشــته باشــد .جهانبینــی از
ابعاد گوناگــون را در مباحث مربوط به خطبههای گذشــته،
ً
مخصوصــا در مســائل شــناخت مطــرح نمــوده و دیدیــم كه
نگــرش یــك بعــدی بــه جهــان هســتی ،چیــزی جــز معرفت
ابتدایــی و محــدود نتیجــه نمیدهــد ،لــذا تردیــد نمیتــوان
كرد در اینكــه برای به دســت آوردن یك معرفــت قابل توجه
در جهانبینی ،هیچ یــك از دانشهای محــدود به تنهایی،
بلكه حتی بــه ضمیمــ ه چند دانــش محــدود دیگر نیــز كافی
نبــوده و ورود بــه جهانبینــی بــا در دســت داشــتن دانــش یا
دانشهــای محدود ،جز روشــناییهای ناقــص و گاهی هم
غرورانگیــز و فریبنده نتیجــهای نخواهد داد .همیــن غرور و
فریبندگی دانشهای محدود بوده است كه در دو قرن اخیر
موجــب بیاعتنایــی اربــاب دانش بــه چهرههای دیگــری از
جهان هســتی شــده و این حقیقت را به كلی فراموش كردند
كه انســانها هر اندازه هــم از اقتــدار فكری برخوردار باشــند،
دانشهای آنان از ناحی ه سه عامل محدود میشود:
عامــل یكــم :هدفهایــی كــه بــرای شــناخت انتخــاب
میكننــد ،بدیهــی اســت كــه هدفگیری خــاص ،حــواس و
ذهــن و دیگــر ابــزار شــناخت را بهســوی خــود جلــب میكنــد
و نمیگــذارد تعقیــب كننــد ه هــدف بــه آنچه كــه در خــارج از
حیط ه مسیر هدف میگذرد توجه كند.
عامــل دوم :مختصات حســی و ذهنــی و ابزاری اســت كه
به وســیل ه آنهــا بــرای تحصیــل واقعیــات بــه راه میافتیم،
و معلوم اســت كه ایــن مختصات نوعــی موضعگیری خاص
بــرای انســان بــه وجــود مــیآورد كــه موجــب بازیگــری او در
صحن ه واقعیاتــی میگردد كه میخواهد شــناخت آنها را به
دست بیاورد .این همان عامل شیء برای ما برابر شیء برای
خود است كه معرفت ما را محصولی از بازیگری و تماشاگری
میكنــد .ایــن مســئله در مباحث شــناخت مــورد بررســی قرار
گرفته است.
عامل ســوم :وجود مجهــوالت فــراوان در ارتبــاط با جهان
هســتی ،حتی اگرچه ما بیش از یك مجهول نداشــته باشیم،
بدان جهت كه هم ه اجزا و نمودهــا و روابط جاریه میان آنها
در جهان هستی با یكدیگر مرتبط هستند ،كافی است كه ما از
ادعای علم به هم ه اجزا و ابعاد جهان خودداری كنیم .برای
توضیــح محدودیــت علــم ناشــی از محدودیــت هدفگیری
یك مثال ســاده را مــورد توجه قــرار میدهیم .تصــور كنید كه
یك عــده خاركن بــرای كندن و جمــع كردن خار بــه طرف یك
كوه میروند ،ولــی در آن كوه خاری وجود نــدارد ،اینان بدون
اینكــه بــه هــدف خــود برســند ،برمیگردنــد ،در مســیر خــود
عــدهای را میبیننــد كه بــه طرف همــان كوه كــه اینــان از آن
برمیگردند ،میرونــد ،این عد ه دوم كه بــرای پیدا كردن آب
به كــوه میرونــد از آنــان كــه در حال برگشــتناند ،میپرســند
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كه آیا در كوه چیــزی بود یا نه؟ اگــر آن عد ه اول كــه برای پیدا
كردن خــار رفته بودنــد و اكنــون با دســت خالــی برمیگردند،
پاسخ بدهند كه نه خیر ،چیزی نبود ،آیا منطقی است كه این
عد ه دوم به پاســخ منفی آنان قناعت ورزیده و از رفتن به كوه
منصرف شــوند و برگردند؟! یا باید بپرسند كه شــما به آن كوه
برای به دســت آوردن چه هدفی رفته بودید ،با پاسخی كه از
آنان خواهند شــنید (برای پیدا كردن خار رفتــه بودیم) اینان
كه برای پیــدا كردن آب رهســپار كــوه شــدهاند ،راه خــود را به
طرف كوه ادامه خواهند داد ،تا ببینند آیا به هدفشان كه پیدا
كردن آب است میرسند یا نه.
فرض كنیم این جوینــدگان آب هم پس از جســتجوی آب،
با دســت خالــی برمیگردند ،زیــرا آبــی در كوه وجود نداشــته
اســت ،با گروه دیگری مواجه میشــوند كه برای پیدا كردن
معدن با ارزش به طــرف كوه در حركتنــد ،اگر از هــر یك از آن
دو گروه كه به كوه رفته و به هدف خود نرسیدهاند ،بپرسند
كه آیــا در كوه چیزی بــود یا نه؟ و آنان در پاســخ گــروه معدن
شناس بگویند :نخیر ،چیزی در كوه نبود ،و معدن شناسان
بدون اینكه بپرســند مقصود از چیز چیست ،به پاسخ منفی
آنــان قناعــت كننــد و برگردنــد ،بــدون تردیــد از عقــل و خرد
محرومند .بدین ترتیب ممكن اســت صدها گــروه به طرف
كوه برای تحقیق دربار ه هدفشــان رهسپار شــوند و هیچیك
از آن گروهها بــه هدف خود در آن كوه نرســند ،بــا این حال،
چون فرض این اســت كه هدفهای آن گروههــا با یكدیگر
مختلفند ،لذا چنانكه پاسخ منفی هر یك از آنان به دیگری
نمیتوانست عامل انصراف از رفتن به كوه برای هدف خود
بوده باشد ،همچنان گروه دیگری كه غیر از آن صدها گروه
به طــرف كــوه راه افتاده و هــدف خاصــی غیــر از هدفهای
متنوع آن گروهها دارد ،نمیتواند با شــنیدن پاسخ منفی آن
صدها گروه دربار ه هــدف خود به نتیجه منفی برســد ،بلكه
حتی پاســخهای منفی آنان در صورتی كه هدف خاص این
گروه به هیچوجه ارتباطی با هدفهای آنان نداشته باشد،
نمیتوانند آنــان را دربــاره هدف و كوشــش بــرای وصول به
آن ،به شك و تردید بیندازند.
پس از این مقدمه ،میگوییم:
اگر انســان این اعتــدال فطری خود را محفوظ داشــته باشــد
كه معلومــات بــه دســت آورد ه محــدود خــود را كــه نمودها و
صورتهایــی از واقعیات اســت ،به شــكل عینكــی در نیاورد
كه بــه روح خود نصب نمــوده ،با موضعگیــری خاصی كه آن
معلومات و حــواس و ذهن و ابــزار در وی به وجــود آوردهاند،
ننگرد ،یعنــی اســتقالل و اشــراف روح را به طور صــاف و ناب
نگــه داشــته باشــد و بــا آن فطــرت پــاك و معتــدل و بــدون
فرورفتــن در نمودهــا و آمیــزش بــا آنهــا در جهــان بنگــرد،
بدون تردید وابســتگی جهــان را به یــك موجود بریــن به نام
خدا احســاس خواهد كــرد .اینگونه نگــرش و نظــار ه ناب بر
هســتی ،وجود آن خداوندی كــه موجود بالذات اســت و این
ً
جهان وابســته بــه آن اســت را واقعــا بــا بداهت كامــل اثبات
میكند .به قول میرفندرسكی:
هر چه عارض باشد آن را جوهری باید نخست
عقل بر این دعوی ما شاهد گویاستی

......
وجود مجهوالت فراوان در ارتباط با جهان هستی
حتی اگرچه ما بیش از یك مجهول نداشته باشیم
بدان جهت كه هم ه اجزا و نمودها و روابط جاریه
میان آنها در جهان هستی با یكدیگر مرتبط هستند،
كافی است كه ما از ادعای علم به هم ه اجزا و ابعاد
جهان خودداری كنیم

البته این شــعر میرفندرســكی خود قانون وابســتگی ما بالغیر را بــه ما بالذات بیــان میكند ،نه
اینكــه خداونــد از مقولــه جوهر اســت و مــا آن را بــر خــدا قابل تطبیــق میدانیــم .به هــر حال
احســاس وابســتگی جهان به یك موجــود برین با آن شــرطی كه متذكر شــدیم ،یك احســاس
اصیــل و بدیهی اســت .از آنــدره ژید عبــارت بســیار زیبــا و عالی نقل شــده اســت كــه میگوید:
بیایمانی به خدا كار آســانی نیســت ،برای داشــتن چنین حالتی بایســتی به طبیعت ننگریم
یعنی یك نگرش صــاف و ناب بر طبیعــت همان ،و احســاس ارتبــاط آن با خالــق توانا همان.
البته این احســاس غیر از معرفت خالق به وســیل ه دالیلی اســت كه از معلول پی به علت بردن
اســت .خالصه مــا دوشــادوش ارتباطات علمــی با جهان ،یــك ارتباط مشــرفانه را كــه توضیح
دادیم ،داریم و شــك و تردید یا انكار اینگونه احســاس نــاب با اصطالح بافیهــای حرفهای،
چشــم بر هم گذاشــتن عمدی اســت كه رویدادهایی كــه موجب احســاس تعهــد و تكلیف در
زندگی است ،دیده نشوند.
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فیلســوفان و حکما هــدف از زندگی هر انســانی را رســیدن آن
فرد به سعادت میدانند .هر انسانی بهدنبال کسب سعادت
بوده و هر عمل و شــیوه و منشــی که در زندگی انجام میدهد
و بــه کار میبندد ،برای رســیدن و دســت یافتن به ســعادتی
اســت که او در ذهن برای خــود تصور کرده اســت؛ به عبارتی
یتــوان گفــت علــت غایــی انســانها در زندگــی،
فلســفی ،م 
دســت یافتن به ســعادت بوده؛ با توجه به آنچه میاندیشــد
کــه ســعادت او در آن اســت؛ آنگاه کــه هــر انســانی طبــق
آنچه میاندیشــد زندگی خــود را تنظیم میکند و رســیدن به
ســعادت خود را پیوســته در گرو اعمال و رفتــاری میداند که
از او ســر میزند .بنابراین مبناییترین اندیش ـههای انســان
و اساس ـیترین تفکــرات او منشــأ کوچکتریــن و بزرگتریــن
رفتارهــا و عملکردهــای وی اســت .ســعادت و خوشــبختی
یشــود.
هــر انســان در حقیقت کمال آن انســان محســوب م 
بنابراین کمال و سعادت با هم قرین و مالزم هستند.

زندگی و نگاه موحدانه به هستی

ٔ
خامه توحید كش
بر ورق انس و جان
محمدامین اسماعیلی
هـر انسـانی براسـاس نـوع نگـرش خـود بـه هسـتی ،رفتـار و منـش خویـش را
سـامان میبخشـد .بـر ایـن اسـاس ،انسـانی کـه هسـتی را سراسـر تجلـی
خدایـی واحـد میبینـد ،خـواه ناخـواه در رفتـار و کـردار خویـش رو بـه قبلـه
وحـدت دارد .چنیـن انسـانی کل هسـتی را در دسـت قـدرت خداونـدی میبینـد کـه
سـعادت تنها در اذعان به یگانگی او میسـر میشـود .از اینجاسـت که توحید عبادی
پدیـد میآیـد و آدمـی سـتایش واحـد را در تمـام شـئون زندگـی خویـش پـاس مـیدارد.
اینگونه اسـت که در اسلام بر توحید عبادی تأکید زیادی شـده اسـت .مطلبی که از
پـی میآیـد ،تلاش دارد تـا پیامدهـای چنین نگرهای را هم به لحاظ هستیشناسـی و
هـم معرفتشناسـی بـه بحـث بگـذارد.
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موقعیتهای اجباری و اختیاری
از یــک منظــر کلــی ،انســان دارای دو نــوع موقعیــت اســت؛
ً
ً
موقعیتهایــی که بدون خواســت خــود و احتماال ،اجبــارا در
آن قرار گرفته؛ مثل اینکه در چه زمانــی و چه مکانی به دنیا
آمده اســت .میتوان بهصورت کلیتر این شرایط را اینگونه
بیــان کــرد کــه بــودن در هســتی و جهــان هســتی اختیــاری
نیســت .هیــچ انســانی نمیتوانــد اختیــار کنــد که چیــزی به
نام جهان هســتی وجــود داشــته یــا نداشــته باشــد .از اینرو
یتــوان از هســتی به
مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن درکــی که م 
دســت آورد ،وجود یا عدم مبدئــی برای خود و جهان اســت.
ً
البته قطعا منظور از هستیشناســی و جهانشناســی همیشه
بــه معنای فلســفی و حکمــی و دقیــق آن نیســت ،بلکه حتی
علــوم تجربــی نیــز میتوانــد انســان را بهوجــود آن مبــدأ یــا
چگونگی آن راهنمایی کند.
یســازد
تهــا و شــرایط را انســان خود م 
نــوع دوم ایــن موقعی 
و ایــن ســاختن ،بســتگی بــه اراده و اختیــار و منــش او دارد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،ایــن ســاختنها از جهانبینــی
و هستیشناســی او نشــأت میگیــرد .هــر کســی ســعادت
و خوشــبختی خــود را بســته بــه ایــن میدانــد کــه شــرایط و
موقعیتهایــی را که بناســت خود بســازد ،مطابق با شــرایط
شســاخته یا شرایط خودســاخته به شــرایط پیشساخته
پی 
یــا اولیــه نزدیک کنــد .پس ،ســعادت هر کســی بایــد مطابق
با آن چیزی باشــد کــه خود فکــر میکند مبــدأ و منشــأ او بوده
است؛ یعنی آن شرایط خودساخته باید به شرایط و موقعیت
اولیــه برســد .بهنظــر میرســد که ایــن یک امــر فطری باشــد
کــه هــر کســی ســعادت خــود را در آن ببینــد کــه آینده خــود را
به گذشــته اصیل خــود پیونــد زنــد و به نوعــی بــه همتایی و
نجــا هنــوز برای
تطابــق بــا گذشــته خــود دســت یابــد .در ای 
اثبات یــا رد عقیده یــا آموزههایــی از منظر دیــن و متافیزیک
تالشــی نکردهایم ،فقط میگوییم هر انسانی سعادت خود را
در گرو ســاختن زندگیای میداند که نزدیکی و همســویی با
گذشتهاش را تضمین و تعیین کند.
با توجه به آنچه گفته شــد میتوان نتیجه گرفت که انســان

معن ا
پرتومعنا
پرتو
در در
ً
ً
ذاتــا و فطرتــا میل بــه وحــدت دارد و ایــن میــل را در گرهزدن
زندگی اکنــون خویش با گذشــتهای کــه برای آغــاز همهچیز
قائل اســت ،نشــان میدهد .در واقع ،تفکری کــه هیچ مبدأ
اصیلــی بــرای انســان و هســتی قائــل نیســت به هیــچ هدف
و نهایــت حقیقــی و غایــی نمیتوانــد ملــزم و پایــدار باشــد.
بنابرایــن ،هــر اندیش ـهای دارای آغــازی اســت و هــر آغــازی
دارای هســتیای ،و نمیتوان گفت اندیشــه و تفکــر آغازش
ً
از عــدممطلق و هیچ بوده اســت؛ چــون در این صــورت اصال
آغازی نداشــته و آنچه آغــازی نداشــته یا به عبارتــی آغازش
یتــوان دارای هســتی و ثبــات دانســت و
در عدماســت را نم 
صد البته که نمیتوان بدون آغاز ،به پایان چیزی رســید ،به
عبارتی میتوان گفت هیچ آیندهای نیســت که گذشــتهاش
در نیستی غوطهور باشد .چه اینکه کســی که از مبدأ و منشأ
و گذشــته حقیقــی خویــش بیاطــاع بــوده از آینده خــود نیز
ً
بیاطالع است و احتماال کمال و ســعادتی حقیقی برای خود
متصور نیست.
پیوند با مبدأ
اصل توحیــد و انســان از آن قاعدهای کــه پیــش از این گفته
شد مستثنا نیســت .کســی که به اندیشــه تک مبدأیی برای
جهــان هســتی قائــل بــوده و طبــق مبانــی دیــن اســام آن
(توحید) را پذیرفتــه و به آن پایبند و ملزم اســت .شــناخت
و درک توحیــد الــزام و پایبنــدی عمیــق و دقیقــی را بــرای
اشــخاص بــه همــراه م ـیآورد .آن کســی کــه گذشــته خــود
را مبدئــی واحــد بــرای جهــان هســتی دریافتــه و او را دارای
بهتریــن صفــات و کاملتریــن خیــرات میدانــد ،پیونــدی
ً
ناگسســتنی با آن مبدأ برای خــود ایجاد کرده و دائمــا به فکر
حرکت و تکاپو به سوی آن مبدأ اســت تا وحدت میان خود و
اصل خود را تحقق بخشد.
توحیــد ،اساس ـیترین و مبناییتریــن اصــل دیــن اســت و
رســالت پیامبران الهی آ گاهــی و بیداری انســانها به توحید
بــوده و بــا توجــه بــه ایــن اصــل ،جهــت بخشــی بــه زندگــی
انســانها را در قالــب آمــوزهای به نــام معاد تحقق بخشــیده
اســت .نظــام متقــن دیــن الهــی بــا محوریــت ایــن موقعیت
یعنی توحید ،نظام و سازمان یافته اســت .البته در اعتقادی
ســطحی و عامیانــه تلقی انســانها از توحیــد اعتقــاد زبانی و
در نهایــت ذهنی ،بــه تک بــودن خداونــد و یکی بــودن او در
الوهیت اســت .متکلمین و فالسفه با موشــکافیهای دقیق
انحای مفهومــی دیگر توحید را در اقســام صفات مخصوص
بــه واجــب تعالــی ســریان دادهانــد و توحیــد در خالقیــت،
فاعلیت ،ربوبیــت و صفات دیگر الهــی را اثبــات کردهاند .در
همه اینهــا یکی بــودن و مبدئیــت خداونــد متعــال را ثابت
کرده و به توحید عمیق و ژرفی دست یافتهاند.
حکمــا و عرفــا نیــز بــه توحیــد دیگــری غیــر از آنچــه بــرای
واجبالوجــود اثبــات میکننــد ،پــی بردهانــد و آن مرحلهای
اســت که پرستشــگر ،یعنی انســان ،آن را بایــد اجــرا و ِاعمال
یتــوان بــه توحیــد عبــادی یــاد کــرد.
کنــد .از ایــن توحیــد م 
توحیــد عبــادی بدین معناســت که انســان در عبــادات خود
فقط خداوند را مورد توجــه قرار دهد و پرســتنده چیز دیگری

در اعتقادی
سطحی و عامیانه
تلقی انسانها از
توحید ،اعتقاد
زبانی و در نهایت
ذهنی ،به تک
بودن خداوند
و یکی بودن
او در الوهیت
است .متکلمین
و فالسفه با
موشکافیهای
دقیق انحای
مفهومی دیگر
توحید را در اقسام
صفات مخصوص
به واجب
تعالی سر یان
دادهاند و توحید
در خالقیت،
فاعلیت ،ربوبیت
و صفات دیگر
الهی را اثبات
کردهاند .در همه
اینها یکی بودن
و مبدئیت خداوند
متعال را ثابت
کرده و به توحید
عمیق و ژرفی
دست یافتهاند

نباشــد .پرســتش نحوه پیوند عابد با معبود خویش اســت.
ً
نطــور کــه گفتــه شــد هــر انســانی فطرتــا متمایــل بــه
هما 
بازگشــت بــه اصــل و ریشــه خویــش اســت و دوســت دارد به
نوعی به وحدت با پیشینه خویش دست یابد.
هویت حقیقی
در دیدگاه اسالمی و توحیدی نیز پرستش را باید نحوه ارتباط
و پیوند بــا خالق و رب دانســت .انســان موحد ،ســعادت را در
ایــن میداند کــه طبق روش و منشــی زندگــی کند کــه او را به
اصل و خالق خود متصل کرده و به وسیله این اتصال هویت
حقیقی خود را به دســت آورد .دیــدگاه توحیدی باید انســان
را بــه وحــدت نزدیــک کــرده و از کثرتانــگاری و کثرتبینی
نجــات دهد تــا بــا پرســتش معبــود واحــد بــه وحــدت اصیل
و حقیقــی نزدیــک شــود .چنیــن انســانی بــا چشــم توحید به
همهجا و همهچیــز نظر میکنــد که در ایــن بــاب فرمودهاند:
«المؤمــن ینظــر بنــوراهلل» وقتــی انســان بــا پرســتش و اظهار
عبودیت به خالق و معبود خویش که همهچیز و همهجا را بنا
بر اصل توحیدالوهی و ربوبی پر کرده است نزدیک شد ،او نیز
با دیده وحدت عالم و آدم را مینگرد و این دیده وحدتبین
در تمــام جــان او نهادینه شــده و خــود را تمام و کمــال تحت
عبودیت خالق یکتا میبیند.
نطــوری کــه امامالموحدین علــی(ع) در دعــای کمیل
هما 
َ
ُ
هنــگام درخواســت از خداوند خــود میفرماینــد« :ان تجعل
اوقاتی من الیل و ّالنهار بذکرک معموره و بخدمتک موصوله
و اعمالی عنــدک مقبوله حتی تکــون اعمالــی و اورادی کلها
ً
نجــا امــام(ع) از خداونــد درخواســت
وردا واحــدا»؛ در ای 
دارند که همــه لحظات روز و شــب خویش را به ذکــر خداوند
آباد کننــد و در خدمت او باشــند و تمــام اعمال خــود را از نماز
خواندن گرفتــه تا خــوردن و خوابیــدن و جنگیدن و ســخن
ً
گفتــن قبــول کنند تــا جایــی کــه عمــل و ســخنشــان تماما
سخنی واحد و یکسان باشد.
یعنــی ســخن و عمــل ایشــان بیانگــر و نشــانگر یــک معنــا و
مفهــوم باشــد و همیشــه و لحظــه بــه لحظــه در عبودیــت
خداوند تجربــه وحدتبینــی و واحدانگاری را کســب کنند.
دیــدگاه و بینش توحیدی اساس ـیترین و نقــشآفرینترین
مسئله در زندگی انسان موحد اســت به شرطی که انسان آن
را به معنای واقعی تحقق بخشــد .توحید بــرای موحد فقط
یک نظریه و یک اعتقاد ذهنی و زبانی نیســت .هنگامی که
انســان موحد میخواهد به معبود خویش نزدیک شــود ،به
توحید و وحدت نزدیک شــده و پرســتش معبــود و عبودیت
را فقــط در دقایقــی یا ســاعاتی خالصــه و محــدود نمیبیند،
بلکه عالوه بــر وحــدت و توحیدی کــه در عبادت خــود مورد
توجه قرار داده همه اجزای زندگی خــود را تحت امر واحدی
میبیند و ســعی دارد هــر چه بیشــتر بــه آن وحــدت مطلق با
عبودیت و عبادت نزدیک شــود .انســانهایی که به توحید
عینی نزدیک میشــوند به درک وحدت خــود و خدا و جهان
هستی نائل شدهاند .چنین انســانهایی آنچه با عقل خود
دریافتهاند همان اســت که قلب آنان نیز آن را تصدیق کرده
و در واقع به مرحله عشق رسیدهاند.
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ُ ُ َْ
دهدُ ،بلقیس و سلیمان
ماجرای ه

پادشاه ملک جان
حضـرت سـلیمان(ع) بـا تمـام حشـمت و شـكوه و قـدرت بینظیـر بـر جهـان
حكومـت میكـرد .پایتخـت او بیتالمقـدس در شـام بـود .خداونـد نیروهـای
عظیـم و امكانـات بسـیار در اختیـار او قـرار داده بـود  ،تـا آنجـا كـه رعـد و برق و
جـن و انـس و همـه پرنـدگان و چرنـدگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند و او زبان
همـه آنهـا را میدانسـت.
هدف حضــرت ســلیمان(ع) این بــود كــه همــه انســانها را به ســوی خــدا و توحیــد و اهداف
الهــی دعــوت كنــد و از هرگونــه انحــراف و گنــاه بــاز دارد و همــه امكانــات را در خدمــت جذب
َْ
مردم به ســوی خدا قــرار دهــد .در همین عصر در ســرزمین یمــن ،بانویی بــه نــام ُ«بلقیس» بر
ملت خود حكومت میكرد و دارای تشــكیالت عظیم ســلطنتی بــود .ولــی او و ملتش به جای
خــدا ،خورشیدپرســت و بتپرســت بودنــد و از برنامههــای الهــی بــه دور بــوده و راه انحراف و
فســاد را میپیمودنــد .بنابراین الزم بود كــه حضرت ســلیمان(ع) با رهبریهــا و رهنمودهای
خردمندانه خود آنها را از بیراهه و كجرویها به سوی توحید دعوت كند.
روزی حضــرت ســلیمان بر تخــت حكومت نشســته بــود .همه پرنــدگان كــه خداونــد آنها را
تحت تســخیر ســلیمان قرار داده بود با نظمی مخصوص در باالی سر ســلیمان كنار هم صف
كشیده بودند و پر در میان پر نهاده و برای تخت سلیمان سایهای تشكیل داده بودند تا تابش
مستقیم خورشید ،سلیمان را نیازارد.
در میان پرندگانُ ،ه ُ
دهد (شانه به ســر) غایب بود ،و همین امر باعث شده بود به اندازه جای
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خالی او نور خورشید به نزدیك تخت سلیمان بتابد .سلیمان
دید روزنهای از نور خورشــید به كنــار تخت تابیده ،ســرش را
بلند كرد و به پرندگان نگریست دریافت ُه ُ
دهد غایب است.
پرســید« :چــرا ُه ُ
دهــد را نمیبینم ،او غایب اســت .بــه خاطر
عدم حضــورش او را تنبیهی شــدید كرده یا ذبــح میكنم مگر
اینكه دلیل روشنی برای عدم حضورش بیاورد».
چندان طول نكشــید كه ُه ُ
دهد به محضر ســلیمان(ع) آمد،
و عــذر عــدم حضــور خــود را بــه حضــرت ســلیمان(ع) چنین
گــزارش داد« :مــن از ســرزمین ســبأ( ،واقــع در َیمــن) یك خبر
قطعی آوردهام .من زنی را دیــدم كه بر مردم (یمن) حكومت
ً
میكند و همهچیز مخصوصا تخت عظیمی را در اختیار دارد.
من دیــدم آن زن و ملتش خورشــید را میپرســتند و برای غیر
خدا ســجده میكنند ،و شــیطان اعمال آنها را در نظرشــان
زینــت داده و از راه راســت بــاز داشــته اســت و آنهــا هدایــت
نخواهند شــد ،چرا كــه آنها خــدا را پرســتش نمیكننــد!...
آن خداوندی كه معبودی جز او نیســت و پروردگار و صاحب
عرش عظیم است».
حضــرت ســلیمان(ع) عــذر غیبــت ُه ُ
دهــد را پذیرفــت ،و
بیدرنــگ در مــورد نجــات ملكــه ســبأ و ملتــش احســاس
َْ
مســئولیت كرد و نامهای برای ملكه ســبا ُ(بلقیس) فرستاد و
او را دعوت بــه توحید كــرد .نامه كوتــاه اما بســیار پرمعنا بود
و در آن چنین آمده بود« :به نام خداوند بخشــنده مهربان -
توصیه من این است كه برتریجویی نسبت به من نكنید و
به سوی من بیایید و تسلیم حق گردید».
ســلیمان(ع) نامــه را بــه ُه ُ
دهــد داد و فرمــود« :مــا تحقیــق
میكنیم تا ببینیــم تو راســت میگویی یــا دروغ؟ ایــن نامه را
ببــر و بركنار تخت ملكه ســبأ بیفكن ،ســپس برگرد تــا ببینیم

معن ا
پرتومعنا
پرتو
در در
آنها در برابــر دعوت ما چه میكنند؟!» ُه ُ
دهــد نامه را با خود
برداشت و از شام به سوی یمن ره ســپرد و از همان باال نامه را
َْ
كنار تخت ُبلقیس انداخت.
ّرد هدیه
َْ
ُبلقیس در كنار تخت خــود نامهای یافت كه پــس از خواندن
آن دریافت كه نامه از طرف شــخص بزرگی برای او فرســتاده
شــده اســت و مطالب پرارزشــی دارد .بزرگان كشــور خــود را به
گرد هم آورد و با آنها در این باره مشــورت كــرد .آنها گفتند:
«ما نیــروی كافی داریــم و میتوانیــم بجنگیم و هرگز تســلیم
َْ
نمیشــویم ».ولــی ُبلقیــس اتخــاذ طریــق مســالمتآمیز را بر
جنگ ترجیح مــیداد و ایــن را دریافته بود كــه جنگ موجب
ّ
ویرانی میشــود ،و تــا راه حلــی وجــود دارد نبایــد آتش جنگ
را برافروخــت .او پیشــنهاد كــرد كــه :هدیــهای گرانبهــا برای
سلیمانمیفرستمتاببینمفرستادگانمنچهخبرمیآورند.
َْ
ُبلقیــس در جلســه مشــورت گفــت :من بــا فرســتادگان هدیه
بــرای ســلیمان ،او را امتحــان میكنــم .اگــر او پیامبــر باشــد
میل به دنیــا ندارد و هدیــه ما را نمیپذیرد ،و اگر شــاه باشــد،
میپذیــرد .در نتیجــه اگــر دریافتیــم او پیامبــر اســت ،قدرت
مقاومــت در مقابــل او را نخواهیم داشــت و باید تســلیم حق
ّ
َْ
گردیمُ .بلقیس گوهر بسیار گرانبهایی را در میان ُحقه (ظرف
مخصوصــی) نهــاد و به فرســتادگان گفــت« :این گوهــر را به
سلیمان میرسانید و اهدا میكنید».
فرســتادگان ملكه ســبأ به بیتالمقدس و بــه محضر حضرت
ســلیمان(ع) آمدنــد و هدایــای ملكــه ســبأ را بــه حضــرت
سلیمان(ع)تقدیم كردند،به گماناینكهسلیمانازمشاهده
آنهدایا،خشنودمیشودوبهآنهاشادباشمیگوید.
ّاما همین كــه با ســلیمان روبهرو شــدند ،صحنــه عجیبی در
برابر آنان نمایان شــد .ســلیمان(ع) نه تنها از آنها اســتقبال
نكــرد ،بلكه بــه آنها گفــت« :آیا شــما میخواهید مــرا با مال
خود كمك كنید درحالی كــه این اموال در نظــر من بیارزش
اســت ،بلكه آنچه خداوند به من داده از آن چه به شــما داده
برتر است .مال چه ارزشی در برابر مقام ّ
نبوت و علم و هدایت
هدایای خود شادمان هستید.
دارد ،این شما
هســتید كه ُبه َ
َ
ُ َ
یــر م َّ
آتاك ْــم َب ْل أ ْن ُت ْــم ب َه ِد ِیت ُك ْــم َت ْف َر ُح ْ
ٌ
م
خ
«فما آتا ِنی اهَّلل
ون»
ا
ِ
ِ
آری این شــما هســتید كه مرعوب و شــیفته هدایای پر زرق و
برق میشوید ،ولی اینها در نظر من كم ارزشند.
سپس ســلیمان(ع) با قاطعیت به فرستاده مخصوص ملكه
سبأ فرمود« :به سوی ملكه سبأ و سران كشورت باز گرد و این
هدایا را نیز با خــود ببر ،اما بدان ما به زودی با لشــكرهایی به
ســراغ آنها خواهیم آمد كــه توانایی مقابلــه با آن را نداشــته
باشند ،و ما آنها را از آن ســرزمین آباد (یمن) خارج میكنیم
در حالی كه كوچك و حقیر خواهند بود».
پیوستن ُبلقیس به سلیمان
فرستاده مخصوص سلیمان با همراهان به یمن بازگشتند و
عظمت مقام و توان و قدرت سپاه سلیمان و نپذیرفتن هدیه
َْ
را به ملكه ســبأ گزارش دادندُ .بلقیس دریافت كه ناگزیر باید
تســلیم فرمان ســلیمان (كه فرمان حق و توحید است) گردد

حضرت
سلیمان(ع) عذر
غیبت ُه ُ
دهد
را پذیرفت ،و
بیدرنگ در مورد
نجات ملكه سبأ
و ملتش احساس
مسئولیت كرد و
نامهای برای ملكه
ْ
سبا ُ(بل َقیس)
فرستاد و او را
دعوت به توحید
كرد .نامه كوتاه
اما بسیار پرمعنا
بود و در آن چنین
آمده بود« :به نام
خداوند بخشنده
مهربان  -توصیه
من این است
كه برتریجو یی
نسبت به من
نكنید و به
سوی من بیایید
و تسلیم حق
گردید».

و برای حفظ و ســامت خود و جامعه هیچ راهی جز پیوستن
به ّامت ســلیمان نــدارد .بــه دنبال ایــن تصمیم بــا جمعی از
اشــراف قوم خود حركــت كردنــد و یمــن را به قصد شــام ترك
گفتند ،تا از نزدیك به تحقیق بیشتر بپردازند.
َْ
هنگامی كه ســلیمان از آمدن ُبلقیس و همراهانش به طرف
شام مطلع شد ،به حاضران فرمود« :كدامیك از شما توانایی
دارید ،پیش از آنكه آنها به اینجا آیند ،تخت ملكه سبأ را
برای من بیاورید ».عفریتی از ّ
جن (یعنی یكی از گردنكشان
جنیان) گفــت :مــن آن را نــزد تــو مــیآورم ،پیــش از آنكه از
مجلســت برخیزی .امــا «آصف بن برخیــا» كــه از علم كتاب
آســمانی بهرهمند بــود گفت :مــن آن تخــت را قبــل از آن كه
چشم بر هم زنی ،نزد تو خواهم آورد».
َْ
لحظــهای نگذشــت كــه ســلیمان ،تخــت ُبلقیــس را در كنار
شكر خدا پرداخت و گفت:
خود دید و بیدرنگ به ستایش و
َ ْ َ ْ َّ َُْ ََ ْ ُ َُ ْ َ ْ ُ
ُ
«هذا ِمن فض ِل ر ِبی ِلیبلو ِنی أ أشــكر أم أ كفــر؛ این موهبت ،از
فضل پروردگار من اســت تــا مرا آزمایــش كند كه آیا شــكر او را
به جا میآورم ،یا كفران میكنم ».سپس سلیمان(ع) دستور
داد تا تخــت را اندكی جابهجا كرده و تغییــر دهند تا وقتی كه
َْ
ُبلقیــس آمد ،ببینند در مقابل این پرســش كــه آیا این تخت
َُْ
توســت یا نه ،چه جواب میدهد .طولی نكشــید كه بلقیس
و همراهان به حضور ســلیمان آمدند .شــخصی بــه تخت او
َْ
اشاره كرد و به ُبلقیس گفت« :آیا تخت تو اینگونه است؟!»
َْ
ُبلقیــس دریافــت كه تخــت خــود اوســت و از طریــق اعجاز،
پیــش از ورودش بــه آنجا آورده شــده اســت .او با مشــاهده
ایــن معجــزه ،تســلیم حــق شــد و آییــن حضــرت ســلیمان را
ً
ّ
حقانیت ّ
نبوت سلیمان را
پذیرفت .او قبال نیز نشانههایی از
دریافته بود ،به هر حال به آیین ســلیمان پیوســت و به نقل
مشهور با سلیمان ازدواج كرد و هر دو در ارشاد مردم به سوی
یكتاپرستی كوشیدند.
ایمان
َْ
قبــل از ورود ُبلقیــس به قصر ســلیمان ،ســلیمان(ع) دســتور
داده بود صحن یكی از قصرها را از بلور بسازند،و از زیر بلورها
آب جــاری عبــور دهنــد( .و این دســتور بــه خاطر جــذب دل
َْ
ُبلقیس ،و یك نوع اعجاز بود)
هنگامی كــه ملكه ســبأ بــا همراهــان وارد قصــر شــد ،یكی از
مأموران قصر به او گفت« :داخل صحن قصر شو!»
ملكــه هنــگام ورود بــه صحــن قصــر گمــان كــرد كــه سراســر
صحن را نهر آب فراگرفته اســت ،از این رو تا ســاق ،پاهایش
را برهنــه كــرد تــا از آن آب بگــذرد ،در حالــی كــه حیــران و
شــگفتزده شــده بود كــه آب در اینجا چــه میكنــد؟ اما به
زودی ســلیمان(ع) او را از حیــرت بیــرون آورد و بــه او فرمود:
«این حیاط قصر اســت كه از بلور صاف ســاخته شــده است،
این آب نیست كه موجب برهنگی پای تو شود».
ّ
پساز آنكهملكهسبأنشانههای ّ
متعددیاز حقانیتدعوت
ســلیمان(ع) را مشــاهده كــرد و از طرفــی دیــد كــه بــا آنهمــه
قــدرت ،او دارای اخــاق نیــك مخصوصــی اســت كــه هیــچ
شــباهتی به اخــاق شــاهان نــدارد ،از ایــن رو با صــدق دل به
نبوتسلیمان(ع)ایمانآوردوبهخیلصالحانپیوست.
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توحید ذاتى
توحید ذاتى دو معنى دارد:
َ ُ َ
الف) خدا یكى اســت و مثل و نظیــرى ندارد«َ :و ل ْــم َیك ْن ل ُه
ُ ُ ًَ
كفوا أ َح ٌد»
ْ
ب) وجود او بســیط اســت جزو و یا اجزاء ندارد«ُ :قــل ُه َو ُ
اهّلل
َ
أ َح ٌد»
توحید صفاتى
مقصود از توحید صفاتى این است كه صفات خدا مانند علم
و قدرت ،قدیم اســت نه حــادث ،و عین ذات اوســت نه زاید
بر ذات ،برخــاف ِعلم انســان و قدرت وى ،كه هــم حادث و
هم زاید بــر ذات او هســتند به گــواه اینكــه در دوران كودكى
ً
از علم و قــدرت او خبرى نبود بعــدا به مرور زمان هــر دو را دارا
شــد .این بخــش از توحیــد از ِآن پیــروان اهل بیت اســت كه
در رأس آنــان ســید الموحدیــن امیرالمؤمنیــن(ع) اســت كــه
ََ َ ُ ْْ َ َُ َْ ُ ّ َ
ات َع ْن ُهِ ،ل ََش َــه َاد ِة
مىفرماید« :وكم
الصف ِ
ص له نفی ِ
ال ِاالخال ِ
َ
ُّ
ُ ّ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
َ
ُ
ّ
ُ
ْ
َ
وفَ ،و َش َــه َاد ِة ك ِل َم ْو ُصــوف أنه غ ْی ُر
ص
و
م
ال
ر
ك ِل ِصفة أنهــا غی
ِ
َّ
الصف ِة؛ توحید خالص خدا این اســت كه وجود او را از صفات
ِ
زاید بر ذات ،پیراســته بدانیــد زیرا هر صفتــى گواهى مىدهد
كه غیــر از موصوف اســت و هر موصوفــى گواهــى مىدهد كه
غیر از صفت است».
البتــه عینیــت صفــات بــا ذات  -نعــوذ بــاهلل  -به معنــى نفى
صفات كمال از او نیســت ،بلكه به معنى ارتقــای ذات از نظر
كمال اســت كــه سراســر ذات او علم و قــدرت اســت .و اینكه
برخــى گمــان مىكنند كــه اعتقــاد ،به یكــى بودن صفــات با
ً
ذات ،به معنى نفى صفات كمال اســت ،كامال اشتباه است،
زیرا عینیت صفات با ذات نشــانه ،داشتن صفات به صورت
باالتر و برتر اســت .زیرا بازگشــت آن به وجود علــم و قدرت در
مرحله ذات است نه پایینتر از آن.

جز او را
نپرستید
آیتا ...العظمی جعفر سبحانی

در این مطلب به بررسـى مراتب توحید و اقسـام آن پرداخته شـده اسـت.
نگارنـده از طریـق ایـن بررسـی در نظـر دارد تـا میـزان توحیـد و شـرك را
مشـخص كنـد.
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توحید در خالقیت
در جهــان هســتى ،خالــق مســتقل خداســت و دیگــر
آفرینشگــران از قــدرت و توانایــى او مــدد مىگیرنــد ،و بــه
آفرینش دست مىیازند ،توحید در خالقیت مورد اتفاق همه
َ ْ
«هــل ِم ْن
فرق اســامى اســت زیــرا قــرآن مجیــد َمىفرمایــد:
َخا ِلق َغ ْی ُــر ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
ض؛ آیــا آفرینندهاى
اهّلل یرزقكــم ِمن الســم ِاء و األر ِ
جز خدا هســت كه شــما را از آســمان و زمین روزى دهــد؟!» و
َ ُّ
در آیه دیگــر مىفرمایــدُ :
«اهّلل َخا ِل ُــق ُك ّل َش ْ
ــیء َو ُه َو َعلــى ك ِل
ِ
َ ْ ٌ
یء َو ِكیل؛ خداوند آفریدگار همهچیز است و حافظ و ناظر بر
ش
همه اشیاست ».با اینكه قرآن در صفحه هستى فقط خدا را
ً
خالق معرفى مىكند ،اما احیانا موجــودات دیگر را نیز به این
ً
مىكند
مىنمایــد ،مثال از حضرت مســیح نقل
عنوان معرفى َ َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُُ
كه او مىگوید« :أ ّ ِنی أ ْخ ُل ُق َل ُك ْم ِم َن ّ
ین كهیئ ِة الطی ِر فأنفخ
الط
ِ
ِ
ً ْ
ِف ِیه َف َی ُك ُ
اهّلل؛ من از گل ،چیزى به شــكل پرنده
ون َط ْیرا ِب ِإذ ِن ِ
مىســازم ســپس در آن مىدمــم و به فرمــان خــدا ،پرندهاى
ْ
مىگــردد ».و گاهــى خدا بــه او چنیــن خطــاب مىكنــد«َ :و ِإذ
ْ
َ َ ْ َ َّ
َ ْ ُُ
الط ْی ِر ِب ِإذ ِنی؛ از گل چیزى بهصورت
ین كهیئ ِة
تخلق ِم َن ّ ِ
الط ِ
پرندهاى مىســاختى ،و در آن مىدمیدى ،و بــه فرمان من،
پرندهاى مىشد».

معن ا
پرتومعنا
پرتو
در در

جمع این دو گروه از آیات این است كه آفرینشگرى مستقل
بدون استمداد از كسى و مقامى منحصر به خداست ،ولى در
عین حال آفرینشگرى وابسته به خدا و مستمد از قدرت او،
از ِآن بندگان است و لذا خود را «احسن الخالقین» مىخواند.
كه مفاد آن این است كه دیگران هم از آفرینشگرى بهرهاى
دارند ،اما نه به آن شیوهاى كه خدا داراست.
از این بیــان نتیجــه مىگیریم :عالــم آفرینش ،عالم اســباب
ً
و مســبیات اســت هر ســببى پدیــد آورنده مســببى اســت مثال
نوشــیدن آب عطش را برطــرف مىكند ،آتش پنبــه و كاغذ را
مىســوزاند اینها آثار طبیعى ایــن دو پدیده اســت كه خالق
متعال ایــن نوع رابطــه و ســببیت را در وجود آن دو قــرار داده
است و همگى از سنتهاى الهى به شــمار مىروند .و توحید
در خالقیــت مــورد پذیــرش عــرب جاهلیت بــود .و قــرآن این
چنانكه
برخــى از ســورهها
عقیــده را از
آنــان در َ
نقــل مىكنــد َ
ــن َخ َل َــق َّ
ــن َســأ ْل َت ُه ْم َم ْ
مىفرمایــد«َ :و َل ِئ ْ
الس َــم َاو ِات َو األ ْر َض
َل َی ُق ُول َّن َخ َل َق ُه َّن ْال َعز ُیز ْال َع ِل ُ
یم»؛ هر گاه از آنان بپرسى چه كسى
ِ
ّ ً
آســمانها و زمین را آفریده است؟ مســلما مىگویند :خداوند
قادر و دانا آنها را آفریده است!»
توحید ربوبى
با مراحل ســهگانه توحید به صورت فشرده آشــنا شدیم .این
مرحلــه از توحید ناظــر بــه اداره جهــان آفرینش اســت ،یعنى
خدا هم خالق و آفریننده جهان ،و هم مدیر و مدبر آن است.
توضیح اینكــه «رب» در لغــت عرب به معنى خالق نیســت،
بلكه به معنى صاحب اســت كه پیوســته به كلمهاى اضافه
مىشــود مىگویند رب الدار ،رب الدابــة ،رب الضیعة در همه
ایــن مــوارد از شــنیدن واژه «رب» تدبیــر مضافالیــه تداعــى
مىشــود .یعنى صیانت خانه از ویرانى ،و رســیدگى به اســب
از نظــر آب و علف و یا رســیدگى بــه مزرعه از نظــر محصول ،و
اینكه همگى بر عهده «رب» است.
تأكید قرآن بر توحید ربویى
بســیارى از آیات قرآن كه در نقد اندیشــه مشــركان وارد شــده
اســت ناظر به تثبیت توحیــد ربویى و نقد شــرك در آن اســت
اینك دو آیه را یادآور مىشویم:
َ َ ٌ َّ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
اهّلل َر ِّب
« .1ل ْــو ك َان ِف ِیهمــا آ ِلهــة ِإال
اهّلل لف َســدتا ف ُس ْــب َح َان ِ
ْال َع ْرش َع َّما َی ِص ُف َ
ون؛ هرگاه در زمین و آســمانها خدایانى جز
ِ
خدا بود جهان آفرینش دچار فساد و دگرگونى مىگشت منزه
است پروردگار عرش از آنچه كه او را با آن مىستایند».
ایــن آیــه بــر خــاف برخــى از اندیشــهها ،ناظــر بــه توحیــد در
خالقیــت نیســت زیــرا مشــركان در ایــن مســئله بــا موحــدان
عقیده یكســان داشــتند ،بلكه ناظر به توحید ربوبى اســت و
واژه «آلهة» جمع «الــه» به معنى خداســت .البته خداى اعم
از حــق و باطل .نتیجه این كــه آفرینشگرى و تدبیــر هر دو از
آن خداســت و مفاد آیه این اســت كه تعدد مدیر و مدبر سبب
اختالل در آفرینش اســت .زیرا تعدد مدبــر ،آن هم به صورت
ً
دو ذات متباین ،موجب تعدد در شــیوه اداره اســت ،و مسلما
دو نوع مدیریــت مختلف ،مایه اختالل اســت و تفصیل آن را
در كتاب «منشور جاوید» مىتوانید بخوانید.

مقصود از توحید
صفاتى این
است كه صفات
خدا مانند علم
و قدرت ،قدیم
است نه حادث،
و عین ذات
اوست نه زاید بر
ذات ،برخالف
ِعلم انسان و
قدرت وى ،كه هم
حادث و هم زاید
بر ذات او هستند
به گواه اینكه در
دوران كودكى از
علم و قدرت او
ً
خبرى نبود بعدا
به مرور زمان هر
دو را دارا شد .این
بخش از توحید
از ِآن پیروان اهل
بیت است

َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ
ــن ِإلــه ِإذا لذ َه َب
ُ« .2ما اتخــذ اهّلل ِمــن ولــد و مــا كان معه ِم
َ
ُّ َ
َََ َ َ ُ
اهّلل َع َّما
كل ِإله ِب َمــا خلق َو ل َعــا َب ْعض ُه ْم َعلــى َب ْعض ُس ْــب َح َان ِ
َی ِص ُف َ
ون؛ هرگز خدا فرزندى براى خود نگرفته و هرگز خدایى
با او نیســت و اگر چنین بود هــر خدایى به تدبیــر آفریده خود
همت مىگماشــت در این صورت برخــى از خدایــان بر برخى
دیگر برترى پیدا مىكرد .خــدا از آنچــه او را توصیف مىكنند
منزه است».
توضیــح اینكــه عالــم آفرینــش از عوالــم كوچــك وكوچكتــر
و بزرگ و بزرگتر تشــكیل یافتــه ،و عوالم كوچكتــر در بقای
ً
خود ،به عوالــم بزرگتر نیازمندنــد ،و هكذا ...مثال انســان و
سایر جانداران كه عالم كوچكى را تشكیل مىدهند در بقای
خود به آب و هــوا و نور نیازمندند كه از آن عالم بزرگتر اســت
و به همیــن ترتیــب منظومه شمســى ما بــه عالم برتــر به نام
كهكشان تعلق دارد.
هرگاه هر عالمى بــراى خود «رب» و كارگردان خاصى داشــته
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معن ا
پرتومعنا
پرتو
در در
ً
باشــد ،طبعا رب عالم جانداران مقهــور و نیازمنــد عالم باالتر
خواهــد بــود و همچنیــن رب منظومــه شمســى مقهــور رب
َ َ
كهكشــان و در این صورت گفتــار حق تعالــى َ«ول َعــا َب ْع ُض ُه ْم
َ
َعلى َب ْعض» ،تحقــق مىپذیرد و چارهاى جز این نیســت كه
بگوییم رب یكى است و جز او مربوبى هستند.
وهابیــان توحیــد در ربوبیــت را بــا توحیــد در خالقیــت یكــى
گرفتهانــد در حالــى كه ایــن دو نــوع توحیــد در طول هــم قرار
دارند مقام آفرینشگــرى ،مقــام خالقیت ،ولى تدبیــر عالم و
ً
حفظ نظام از تباهى مقام ربوبیت است و لذا قرآن كرارا كلمه
ربوبیت است بعد از خلقت یادآور مىشود.
تدبیر را كه از لوازم
ً
«اهّلل َّالذی َر َف َع َّ
الس َــم َاو ِات ِب َغ ْی ِر َع َمــد َت َر ْو َن َها؛
مثال مىفرمایــدِ ُ :
خدا همان كسى است كه آسمانها را ،بدون ستونهایى كه
برافراشت».
براى شما دیدنى باشد،
َ
سپس در آخر آیه مىفرماید«ُ :ی َد ِّب ُر األ ْم َر ».فقره نخست حاكى
از خالقیــت و فقــره دوم حاكــى از ربوبیــت اســت .بنابراین هر
موقــع در نوشــتههاى وهابیــان بــه كلمــه «رب» و یــا ربوبیت
برخــورد نمودیــد مقصــود آنــان آفرینشگــرى اســت و ایــن
اشتباهى است كه به سرتاسر كتابهاى آنان راه یافته است.
چیــزى كــه مىتوانــد موضــوع را كــه ربوبیــت غیــر از خالقیت
اســت روشــنتر كنــد این اســت كــه مشــركان عصر رســالت در
ً
عین اعتقاد به توحید در خالقیت ،در امر ربوبیت كامال مشرك
بودند و آیــات زیــادى در قرآن بــر این مطلب گواهــى مىدهد
هم اكنــون دو آیــه را یادآور مىشــویم كــه حاكى از شــرك آنان
َ َ ُ
در امر ربوبیت َاســت .قــرآن كریــم مىفرمایــد«َ :و ّاتخــذوا ِم ْن
ُ
اهّلل آ ِل َه ًة َل َع ّل ُه ْم ُی ْن َص ُــر َ
ون؛ بتها را به خدایى گرفتند كه
ون ِ
د ِ
در جنگها آنان را كمك كننــد ».و در آیه دیگــر مىفرماید«َ :و
ً ُ َ
َّ َ ُ
ً
ُ
اهّلل آ ِل َهــة ِل َیك ُونوا ل ُه ْم ِع ّــزا؛ و آنان غیر از خدا،
ون ِ
اتخذوا ِم ْن د ِ
معبودانــى را براى خود برگزیدند تا مایه ّ
عزتشــان باشــد! (چه
پندار خامى)» مشــركان مكه پیروزى در جنگ و عزت در دنیا
را در دســت خدایــان دروغین خود مىدانســتند و پیــروزى در
لشكركشى و عزت در زندگى نوعى تدبیر حیات انسانى است.
جهان اسباب و مسببات
عالــم آفرینــش مجموعــهاى از اســباب اســت كــه هر ســببى،
مســببى به دنبال دارد نكتهاى كه بایــد به آن اشــاره كرد این
ً
است كه آیا خداوند شخصا مدیریت جهان را بر عهده دارد؟! یا
براى تدبیر جهان اسبابى را برمىانگیزد و از طریق آنها تدبیر
ً
جهان انجام مىگیرد .مثال میوه دادن یك درخت ارتباطى به
آســمان و زمین و ...ندارد و فعل بالواســطه خداست یا اسباب
دیگرىغیراز ارادهخدادر اینپدیدهمؤثراست؟
قرآن بیانگر دومى اســت و آن اینكه پدیدهها در پرتو اسباب
خاصــى پدید مىآینــد .امــا اشــاعره و وهابیان برخــاف قرآن
این اســباب را انــكار مىكنند .در حالــى كه قرآن به اســباب و
جنود خداوند
این
ابزار طبیعى اشاره
مىكند و همه َ
مدبرات را َّ
ً
مىداند«َ :و َأ ْن َز َل م َن َّ
الس َــم ِاء َم ً
ــاء َفأ ْخ َر َج ِب ِه ِم َ
ــن ال َثم َر ِات ِر ْزقا
ِ
َُ
لك ْــم؛ از آســمان آبــى فــرو فرســتاد و بــه وســیله آن ،میوهها را
پرورش داد تا روزى شما باشد».
در ایــن آیه ُ«ســماء» به معنــاى نقطه بلند اســت ابــن عباس
مىگویــد ُ«ك ّل ما َع َ
ــاك ُ
فهو َســماء» یعنى هر چیزى اســت كه
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عالم آفر ینش
مجموعهاى از
اسباب است كه
هر سببى ،مسببى
به دنبال دارد
نكتهاى كه باید
به آن اشاره كرد
این است كه آیا
ً
خداوند شخصا
مدیر یت جهان را
بر عهده دارد؟!
یا براى تدبیر
جهان اسبابى
را برمىانگیزد و
از طر یق آنها
تدبیر جهان انجام
ً
مىگیرد .مثال میوه
دادن یك درخت
ارتباطى به آسمان
و زمین و ...ندارد
و فعل بالواسطه
خداست یا
اسباب دیگرى
غیر از اراده خدا
در این پدیده مؤثر
است؟

ً
باالى ســرت قــرار مىگیــرد آســمان اســت .اگــر واقعا اســباب
طبیعى نقشــى در پیدایش میوهها ندارنــد و خداوند خودش
ً
چیست؟
پس معناى
مستقال تدبیر مىكند
َ
َ
«به» در ُآیه ْفوق َ َ
َ
َ
در آیه دیگر مىفرماید« :أ َو ل ْم َی َر ْوا أ ّنا َن ُســوق ال َم َ
ض
ــاء إلى األ ْر
ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ً َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُِ ُ ُ ْ َ َ ِ َ
الجــر ِز فنخ ِــر ج ِب ِــه زرعــا تــأ كل ِمنــه أنعامهــم و أنفســهم أفال
ُی ْب ِص ُر َ
ون؛ آیا ندیدند كه ما آب را بهســوى زمینهاى خشــك
مىرانیــم و بهوســیله آن زراعتهایــى مىرویانیــم كــه هــم
چهارپایانشان از آن مىخورند و هم خودشان تغذیه مىكنند
آیانمىبینند؟!»
و حرف «ب» در «به» به معنى سببیت اســت ،بنابراین قرآن
ً
تأثیــر پدیدههاى طبیعــى را در نظایــر خویش كامــا تصدیق
مىكنــد .كســانى كه همــه پدیدههــا را فقــط فعل مســتقیم و
مباشــرى خدا مىدانند و در صفحه هستى فقط به یك علت
معتقدنــد عالوه بــر اینكه با وجــدان و فطرت خــود مخالفت
مىكننــد آیات قــرآن را نیز در نظــر نمىگیرند و ایــن یك نقطه
ضعفــى اســت در كالم اشــاعره كه بیــن خالــق مســتقل و غیر
مستقل فرقى نمىگذارند.
توحید در حاكمیت
حاكم واقعى بر بندگان خداســت و حكومــت دیگران به َاذن
ْ ْ ّ
مىگیرد .قرآن كریم مىفرمایــد«ِ :إ ِن ال ُحك ُم ِإال ِّل
او صورت
َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُب ُــدوا إ َّال إ َّی ُ
ــاه؛ حكم تنها از ِآن خداســت .فرمان داده
ِ ِ
كــه جــز او را نپرســتید ».و حاكمیت پیامبــران و اولیــای الهى
به اذن خدا صــورت مىپذیــرد ،و توحید در تشــریع و تقنین،
بخشــى از توحیــد در كمیــت اســت ،یعنــى هیچكــس حــق
قانونگذارى نــدارد ،جز خدا ،و حكم هیچكس بر كســى نافذ
نیست مگر ،حكم خدا.
توحید در طاعت
دیگران به امر اوســت قرآن
اطاعت
و
ـت
مطاع بالذات خداسـ
َّ ُ َ
ــول َف َق ْد َأ َط َاع َ
اهّلل؛كسى كه از
كریم مىفرماید«َ :م ْن ُی ِط ِع الرس
پیامبر اطاعت كند ،خدا را اطاعت كرده».
توحید در شفاعت
شــفاعتپذیر جز خدا كسى نیســت و شــفاعت دیگران درباره
گنهكاران به اذن او خواهد بود .چنانكــه مىفرماید«َ :ما ِم ْن
َّ
ْ
َش ِــفیع ِإال ِم ْن َب ْع ِد ِإذ ِن ِه؛ هیچ شــفاعتكنندهاى ،جــز با اذن او
نیست».
توحید در عبادت
توحید در عبادت و پرستش به معناى این است كه ستایش و
پرستش فقط از آن خداست ،چنانكه مىفرماید« :إ َّی َ
اك َن ْع ُب ُد
ِ
ِ
َو إ َّی َ
ــاك َن ْس َــت ِع ُ
ین» این نوع توحیــد مورد اتفاق همــه موحدان
ِ
ً
اســت و اصــوال تفــاوت موحد با مشــرك بیشــتر در ایــن بخش
است؛ آنان پرســتش خدا را رها كرده ،بتها را مىپرستیدند،
در حالى كه پرستش ،حق الهى است و دیگران سهمى در این
حق ندارند .در اینجا یادآور مىشویم اصل ضابطه (ستایش
و پرستش از آن خداست) جاى گفتگو نیست ،چیزى كه الزم
است مرزبندى عبادت از تكریم است.
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میان دستهای خدا
حجتاالسالم والمسلمین حاج علی اکبری

مــا بایــد نــگاه توحیــدی بــه حقــوق داشــته باشــیم ،حقــوق
و وظایــف از هــر جهــت انســان را احاطــه کردهانــد ،امــا اصــل
حقوق ،حق خداوند است و سایر حقوق شعبههایی از حقوق
پروردگارنــد .بزرگتریــن حــق خداونــد در رســاله حقــوق امام
ســجاد(ع) این اســت که او را بپرســتید .در رســاله حقوق امام
سجاد(ع) ابتدا حق خداوند ،پس از آن حقالنفس یعنی حق
خود انســان بیان شــده ،بعد از آن نیــز هفت حق را بــه عنوان
حقوق اعضا و جــوارح و هفت حــق را به عنوان حقــوق افعال
برشمردهاند و سپس حقوق دیگران را بیان میفرماید.
حق اول و اولین حقوق ،حق اختصاصی پروردگار است و آن
حق این اســت که او را بپرستیم و به او شــرک نورزیم .انسان
باید یقین داشته باشد که همهچیز دست خداست و خودش
را در تصــرف و در میان دســتهای خدا ببینــد .همانطورکه
در بیان رهبر حکیم درباره ســبک زندگی مطرح است سبک
زندگــی ناشــی از جهانبینــی اســت و اگــر ایــن جهانبینــی و
نــگاه ،توحیــدی بشــود ،زندگــی رنــگ خدایــی مییابــد و به
رنگ خدا میشــود و جلــوه این رنــگ در بندگــی ظاهرخواهد
شد.
مســئله اول ،مســئله بندگی اســت؛ یعنی پرســتش خداوند و
مســئله بعدی نیز شرکزدایی اســت .مخاطب رساله حقوق
امام ســجاد(ع) مؤمنان هســتند که قرار اســت بندگی را ،هم
به صورت عمیق و هم به صورت فراخ بهجا آورند.
توحیــد و منطــق توحیــد و جلوههــای بدیــع و آثــار شــیرینش
با بیان قــرآن ،آنچنــان زیبا توصیف شــده که مــا از گفتنش
قاصریــم و ایــن زیباییهــا را درک نمیکنیــم ،مگــر اینکــه
بــا قــرآن انــس داشــته باشــیم .از جملــه معــارف قرآنــی کــه
صدرنشــین اســت همین تصویر ممتاز و دلپذیری است که از
پروردگار در دل انسان مؤمن قرار میدهد یعنی معرفتی که از
پروردگار معرفــی میکند ،بر معارف دیگر امتیــاز دارد و به این
طریق راه دلپذیری که پر از مناظر پرشــکوه و جذاب است به
انسان نشان داده میشود.
ما باید بــه اصل توحیــد که هویــت ما ،کمــال مــا و جامعه ما
وابســته بــه اوســت بپردازیــم ،امــا متأســفانه در این مســئله
کوتاهیهــای زیــادی داریــم و هــم از منظــر شــناخت کــم
گذاشــتهایم و هــم از عمــل .در صورتــی کــه مســئله توحیــد
ً
باید جــز بخشهایــی که انســان دائمــا در زندگــیاش به آن
میپردازد باشد.
جلوههای قرآنی در «اسماءالحسنی» اســت و اسم «اهلل» اسم
جامع خداوند است که در ذیل این اسم یک فهرست طوالنی
و بسیار جذاب از اسماء الهی معرفی میشــود .این اسماء باب
معارف را به روی انســان باز میکنــد و این معارف نیز به شــما
کمک میکند تــا ارتباط خودتــان را در قلب و با شــخصیت و با
محیطپیرامونتاندر رابطهباخداوندحفظ کنید.
چون خداوند خالق اســت ،به همین دلیل مالک نیز هست و
این نگاه ،نگاه توحیدی اســت و به انسان میآموزد که تدبیر
و مهندســی زندگی انســان به دست خداوند اســت و وقتی که
انسان به حاکمیت و والیت خداوند اعتقاد و باور دینی داشته
باشد ،جلوههای بندگی در زندگیاش آغاز میشود .زیباترین
جلوههای بندگی نیز حالت رکوع و سجود است.
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او

تفسیر کوتاه سوره توحید
امام موسی صدر
ایـن سـوره مبـارک یکـی از مهمتریـن سـورههای قـرآن اسـت ،تـا جایـی کـه
در بسـیاری از روایـات ،معـادل ثلـث قـرآن خوانـده شـده اسـت .علـت ایـن
مسـئله ،معانـی اعتقـادی ،فرهنگـی ،علمـی و اخالقـیای اسـت کـه در ایـن
سـوره آمـده اسـت و آن را یکـی از ارکان یـا بازگوکننـده بخـش مهمـی از ارکان اسلام قـرار
داده اسـت .دربـاره شـأن نـزول آن آمـده اسـت کـه برخـی از علمـای یهود درباره َن َسـب
پرسـش یهودیـان دسیسـهچینی و سوءاسـتفاده از
خداونـد از پیامبـر پرسـیدند .ایـن
ِ
منطـق عربهـا بـود ،زیـرا آنـان بـرای هـر چیـزی َن َسـبی قائـل بودنـد .افـراد و قبایـل و
اسـبها در نـزد آنـان نسـب داشـتند .همچنیـن ،بـرای خداوندانـی کـه میپرسـتیدند،
نسـبهایی ذکـر میکردنـد .پـس از چنـد روز کـه پیامبـر در تأمـل و انتظـار بـه سـر
میبـرد ،ایـن سـوره نـازل شـد؛ بـا ایـن مضمـون کـه خداونـدی کـه پیامبـر میپرسـتد و
بـه عبـادت او دعـوت میکنـد ،نسـبی نـدارد ،همانـا او یکتـا و بینیاز اسـت ،نـه میزاید
و نه زاییده شـده اسـت و او همتایی ندارد .پیامبر اینگونه به پرسـش ایشـان پاسـخ
گفـت .سـوره اخلاص ،ایمـان اسلامی بـه خداونـد را بـه صورت کوتـاه و مفیـد در خود
دارد .از همیـنرو ،ثلـث قـرآن دانسـته شـده اسـت ،زیـرا قـرآن ،کتـاب شـریعت اسـت و
نخسـتین
شـرط بنیادیـن و
بنیـان شـریعت نیـز توحیـد و نبـوت و معـاد اسـت .توحیـد ِ
ِ
شـریعت اسـت .اکنـون بـه تفسـیر ایـن سـوره میپردازیـم.
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خدای احد
ُ َُّ َ
الل أ َح ٌد» ،پروردگار من «اهلل» اســت  ،همان کســی که از
«ه َــو
َ
ــب او میپرســید .معنــای «أحد» چیســت؟ أحــد معنایی
ن َس ِ
ژرفتر از واحــد دارد .واحد در برابر دو اســت .واحــد یعنی فرد
در برابــر گــروه ،و خداونــد واحــد هم هســت ،اما معنــای أحد
بیش از واحد اســت .أحدیت یعنــی خداوند افــزون بر اینکه
یک فــرد اســت ،جــزء هــم نــدارد .اگر بــه خــود توجــه کنیم،
متوجه میشــویم هر کدام از ما با ویژگیها و مشخصات خود
واحد است ،اما أحد نیست .انســان از اجزای خارجی از قبیل
ســر ،دســت ،پا و از اجزای عقلی که در علم منطق ذکر شــده،
تشکیل شــده اســت .افزون بر این ،خورد و خوراک ،دانش،
فرهنــگ و تجربیــات او نتیجــه تــاش هــزاران هزار انســانی
اســت که در پیشــرفت او نقش داشــتهاند .بنابراین ،آدمی از
اجزای بسیاری ساخته شده است ،اما خداوند أحد است؛ نه
جزئی دارد و نه َن َسبی .ما به پدر و مادر ،قبیله ،عشیره ،مردم
و سرزمین خاصی منسوبیم .هر کدام از ما به اشیای بسیاری
منســوب اســتَ ،اما خداوند أحد اســت و با هیچکس نســبتی
ندارد«ُ :قل ُه َو ُ
اهلل أ َح ٌد».
در این بــاره نکته دیگــری هم وجــود دارد که برخی مفســران
بــدان اشــاره و آن را بیــان کردهانــد .بدون شــک أحد از ریشــه
«وحــد» گرفته شــده اســت و همــزه بــدل از «واو» اســت .پس
أحد بــه معنــای وحــد اســت .مقصــود این اســت کــه خداوند
فقط واحدی نیســت که جزئی نــدارد ،بلکه او «وحد» اســت؛
در برابــرش چیزی نیســت ،نه موجــودی و نه اثربخشــی و نه
قائمی .هر آنچه در هستی میبینیم ،سایهای از اوست ،اثری
از اوســت ،اشــعهای از نور اوســت ،او بــه تنهایی وجــود دارد و
موجودی غیر از او نیســت .بیشــک ،این معنا از أحد دقیقتر
و ژرفتر اســت .اما در اعتقادات ما معنای «أحد » همان است
که گفتم ،یعنی خداوند نه جزئی دارد و نه َن َسبی.
خدای صمد
«اهلل َّ
ُ
الص َم ُــد»؛ بــرای «صمــد» دو معنــا گفتهانــد؛ نخســت
اینکــه صمد بــه معنای «مقصــود» اســت و خداونــد مقصود
اســت ،یعنــی بــرای هــر نیــازی او را میطلبیــم .به هر ســوی
کــه رویــم خداونــد مقصــود ماســت ،یعنــی خداونــد بینیــاز
اســت  .ای مــردم ،شــما نیازمنــد و خداونــد بینیــاز اســت.
خداونــد بــه هیچكــس نیــازی نــدارد .معنــای دومــی نیــز در
اصطــاح بــرای ایــن واژه وجــود دارد ،که بــه همیــن معنای
ً
َ
گوییم«ص ُمــد»
نخســت بازمیگــردد .اصطالحــا وقتــی می
یعنــی «ایســتادهایم» در برخــی از تفاســیر صمــد بــه معنــای
«ملیء» ُ(پر ،سرشــار) آمده اســت .چرا خداوند ملــیء خوانده
شــده اســت؟ زیرا او بینیاز اســت ،غنی اســت ،به کســی نیاز
ندارد .نیــاز ،خأل و کمبود اســت و آدمی به انــدازه نیازش فقیر
و ضعیف اســت .کســی که از دیگــران بینیاز اســت« ،صمد»
و «صامــد» اســت .هیچکس ،غیــر از خــدا ،از دیگــران بینیاز
نیســت .خداونــد بینیاز اســت .بــه هــر دو معنایی کــه برای
«صمد» گفتیم ،خداوند به چیزی نیــاز ندارد؛ نه خوراک ،نه
پوشاک ،نه مکان ،نه زمان ،نه انسان و نه یارانی.

معن ا
پرتومعنا
پرتو
در در

همچون دانههای شانه
َ
َ
َ
«لــم َی ِلــد َو لــم ُیولــد»؛ او فرزندانــی نــدارد ،پــس نــوه ،داماد،
عــروس و خویشــاوندی هــم نــدارد  .زاده هــم نشــده اســت،
یعنــی نــه پــدری دارد و نــه مــادری .وقتــی پــدر نــدارد ،عمو،
عمــه و عمــوزاده نــدارد .و وقتــی مــادر نــدارد ،دایــی ،خاله و
دایــیزادهای نــدارد .پــس هیچکــس را بــا خداونــد قرابتــی
نیســت ،نه از ســوی فرزنــدی و نه از ســوی پدری .او عشــیره
َ
پیوند مــا به عشــیره از طریق والدت اســت«َ .و لم
ندارد،
زیرا ً َ
ُ َ ُُ
َیکن ل ُه کفــوا أ َح ٌد»؛ او همتایی ندارد .در گذشــته بر آن بودند
ُ
که هر موجودی نظیر و مثلی دارد« .کفؤ» به معنای همسر به
کار میرفت ،یعنی او نه شوهر یا زن دارد و نه مانند و نظیری.
این مسئله هم به بینیازی خداوند تفسیر میشود.
در تفســیری دقیقتــر از آنچــه گفتــم ،میگوینــد «والدت» به
معنای فرزند داشــتن و زاییدن ،نوعی والدت اســت .در لغت
هر چیــزی کــه از چیز دیگــری پدیــد میآیــد ،زاییــدن خوانده
میشود .اما خداوند نه از چیزی زاییده شده است و نه چیزی
یشــود ،ماننــد جوشــیدن آب از زمین یــا روییدن
از او خارج م 
میــوه از درخــت .آنچــه از خداونــد صــادر میشــود اینگونــه
نیســت .این بیان معنایی ســطحی از آیه اســت .اندکی ژرف
در این آیــه میاندیشــیم تا پیونــد این آیــه را با عقیــده توحید
دریابیــم؛ توحیدی که در اســام بســیار بــدان پرداخته شــده
ً
اســت .همه ادیان و خصوصا اســام بر توحید و تعمیق اثرات
توحید بر زندگی خصوصی و اجتماعی ما تأ کید دارند .به این
آیه میاندیشیم تا اثر این مفهوم را درباره خدا دریابیم .گفتیم
کــه خداوند نه میزاید و نه زاییده شــده اســت .نه عشــیرهای
دارد و نه خانواده و خویشــاوندانی .بر این اساس ،همه مردم
برای خدا یکساناند ،همچون دندانههای شانه .هیچکس
بر اثــر خویشــاوندی یا نســبتی خــاص بــه او نزدیک نیســت.
از ســوی دیگر ،گفتیــم خداونــد صمد اســت ،یعنی بینیــاز از
مردم اســت و همه به او نیازمندند .او به چیزی نیاز ندارد ،اما
همهچیزبهاونیازمنداست.
به زمــان و مــکان نیــازی نــدارد ،اما زمــان و مــکان بــه او نیاز
دارد .بنابرایــن ،همــه آدمیــان در برابــر او مســاویاند ،او بــه
کســی برای کمک یا تقســیم کار نیاز ندارد و همــه در برابرش
مساویاند .این تســاوی برای ازمنه ،امکنه ،اشیا ،حاالت و
همهچیز صادق اســت .همهچیز در برابر خدا مساوی است،
زیرا او به کســی یا چیزی نیاز ندارد .ما انسانها برخی از انواع
خوراکــی را بیشــتر دوســت داریــم ،زیــرا بــدان نیازمندتریــم.
برخــی از پوشــا کها را دوســت داریــم ،چــون بــه آنهــا نیــاز
داریــم .برخی میوههــا را بیشــتر میپســندیم ،چــون محتاج
آنهــا هســتیم .امــا خداونــد از هر چیــزی بینیــاز اســت .هر
خــوراک ،پوشــاک ،نوشــیدنی ،کــوه ،رود و خانــهای بــرای
خدا یکســان اســت .همه مکانهــا و زمانها بــرای خدا یکی
هســتند .نکتــه اساســی ایــن اســت کــه در مجموعه بشــری
هیچکس بر دیگری برتری ندارد ،مگر به علم و تقوا.
پس همه آدمیان در یک خط قرار دارند و کسی به سوی خدا
پیش نمــیرود ،مگر به انــدازه عملی کــه انجام داده اســت.
این معنای توحیــد اســت و آن را احدیت و صمدیت و َن َســب
نداشــتن خداوند گرفتهایــم .خداونــد نمیخواهــد مردمی را

همه آدمیان در
یک خط قرار
دارند و کسی به
سوی خدا پیش
نمیرود ،مگر
به اندازه عملی
که انجام داده
است .این معنای
توحید است و
آن را احدیت و
صمدیت و َن َسب
نداشتن خداوند
گرفتهایم .خداوند
نمیخواهد
مردمی را بر دیگر
مردمان برتری
دهد ،مگر آنکه
خود بخواهند؛
اگر پیشرفت
خواستند،
پیشرفت میکنند،
و اگر عقبماندگی
خواستند ،عقب
خواهند ماند

بر دیگر مردمــان برتری دهد ،مگــر آنکه خــود بخواهند؛ اگر
پیشــرفت خواســتند ،پیشــرفت میکنند ،و اگر عقبماندگی
خواســتند ،عقب خواهند مانــد .این معنــا از توحیــد ،روحیه
واقعبینــی آدمــی را تقویــت و او را فعالتــر میکند تــا بداند به
هر جــا کــه رســد ،نتیجــه اعمــال و اقدامــات خودش اســت،
بنابرایــن ،جوامــع عقبمانده ،چه دانســته و چه ندانســته،
خود اینگونــه خواســتهاند و جوامع پیشــرفته ،خــود جامعه
خود را ساختهاند .خداوند یکتاست و نسبتی با مکان و زمان
و شیئی ندارد.
توحید در زندگی
بدینسان میبینیم که احدیت و صمدیت خداوند از معنای
انتزاعی خود درمیگذرند و به درون زندگی ما راه مییابند .ما
در عالــم اســباب و در جهانی عقالنی به ّســر میبریــم که همه
ُ َ
ََ َُ
«ه َو ال ِذی خل َق لکم ما ِفی
َهســتی برای ما خلق شــده اســت:
ّ
َ ً
َ
یعا» و َ«و َس َّــخ َر َل ُک ُم َّالل َیل َو َّالن َه َار َو َ
ْ ْ
الش َ
مس َو الق َم َر
الر ّ ِ
ض ج ِم َ ٌ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ
مــر ِه» همهچیز برای ماســت و کلیدی
و النجــوم مســخرات ِبأ ِ
دارد ،و کلید اشــیا علــم اســت و عمل .بایــد تالش کنیــم تا به
آنچه میخواهیم برســیم .در غیر این صــورت ،به اهدافمان
نخواهیم رســید .پس ،همهچیــز و همهکس ،همــه زمانها،
همــه مکانها و همــه حالتها در برابــر خداوند مســاویاند و
در میان آنها ســعد و نحس و دور و نزدیک وجــود ندارد ،مگر
به انــدازهای که بــرای آن تــاش میکنیــم .نمیتوانیم برای
پیشرفت به تاریخ یا اجداد خود تکیه کنیم.
ُ«قــل ُه َــو ُ
اهلل» جامع همــه کمــاالت و اســماء حســنی و امثال
علیاســت .او احد و صمد است که نهزاده شــده و نه میزاید.
برای او همتایی نیســت .این معنــا از خداوند اصل و اســاس
اســت .او ما را آفریده و راه ما به ســوی اوســت و هر کــه ،در هر
زمان و مکان و شــرایطی ،خود تــاش کندَّ ،
مقــرب او خواهد
َ َ ُ
َّ َ ُ
اهلل أتقاکــم» هیچکــس بــر دیگــری
شــد:
«إن أ َکر َمکــم ِعنــد ِ
برتری ندارد ،مگــر در تقوا و جهــاد و عمل و دانــش ،چنانکه
ً
ُ
این چهار مورد را صراحتا ذکر میکنــد .این معنای «قل
قرآن
اهلل َأ ٌ
ُه َــو ُ
حد» اســت .این ســوره را مخلصانــه با زبــان و قلب و
ً
عقل میخوانیــم و با آن حقیقتــا زندگی میکنیم تا احســاس
اعتماد به نفس را در ما تقویت کنــد و اعتماد به نفس به این
معنا ،اعتماد به خداوند اســت .مــا فقط بر اعمــال خود تکیه
کتــر میدانیم.
میکنیــم و خــدا را از رگ گردن به
خــود ُنزدی ُ َ
ُ
ٌ
َ
َ
مســائلی که گفتم اندکی از معنای «قل هو اهلل أحد» است که
تصویری از خداوند برای ما ترسیم میکند؛ تصویری که باید
بدان معتقد باشیم و با عقل و دل بشناســیم و آن را در زندگی
عادی خود وارد کنیم.
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نکتهای از زندگی عالم بزرگ ،آخوند خراسانی

ما ݣݣهیچ ،شما ݣݣچرا
به ݣݣفکر ݣݣخودت ݣݣنیستی؟
عبدالحسین مجید كفائی

در زمانی که وضع مالی آخوند خوب نبود ،یک شب که آخوند مجلس درس خصوصی داشت
و در آن مجلس شــاگردان مبرزی مثل میرزای نائینی ،مرحوم ســید ابوالحســن اصفهانی ،آقا
ضیاء عراقی ،شــیخ عبــدا ...گلپایگانی و عــدهای دیگر حضور داشــتند .وقتــی مجلس درس
تمام شــد ما دیدیم ســیدی به اتفاق یک نفر دیگر آمدند خدمت ایشــان و آن مــرد زائر مقداری
وجوهات درآورد و به آخوند داد و ایشان هم پولها را گذاشتند زیر تشک.
ما که ناظر جریان بودیم و سخت هم بیپول ،خوشحال شــدیم که عن قریب استاد چیزی به
همه ما خواهد داد ،اما به زودی امید ما مبدل به یأس شــد زیرا دیدیم بعــد از آنکه آقای آخوند
پولها را زیر تشک گذاشــت ،آن مرد سید بلند شــد و رفت در گوش آخوند آهسته چیزی گفت.
آقای آخوند قلم و دواتی دم دستش بود ،به سید اشاره کرد بنویس.
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آن سید هم چیز مختصری نوشــت و به آخوند داد .وقتی آن
را خواندند کاغــذ را پــاره کردند ،همــه آن پولهــا را درآوردند
و بــه آن ســید دادنــد و آن ســید هــم پولهــا را برداشــت و
تشکرکنان رفت.
شــیخ احمد دشــتی میگفت :ما که ناظر این صحنه بودیم،
نمیدانســتیم جریــان چیســت ،حــس کنجکاویمــان نیــز
ســخت برانگیخته شــده بود .همه میخواســتیم ســر از این
ماجــرا دربیاوریــم .رفقــا جــرأت نمیکردند ســؤالی بپرســند و
چون مــن رویم به ایشــان بازتر بود با اشــاره رفقا ســؤال کردم
و عرض کردم :حضرت آقا ممکن اســت بفرمایید داســتان از
چه قرار است؟ فرمودند :کدام داستان؟ عرض کردم :اینکه
ایــن دو نفــر آمدنــد و یکــی پولــی داد و شــما پــس از خوانــدن
نوشــته آن ســید آن پول را به او دادید .معنای ایــن مطلب را
ما نفهمیدیم.
آخونــد فرمودنــد :خیلــی چیزهــا تــوی دنیــا هســت معنایش
فهمیده نشــده و ما نمیفهمیم ،این هم یکی از آنها .شیخ
احمــد میگفت مــن موضــوع را دنبــال کــردم و یکــی دو نفر از
حاضرین هم تأیید و اصرار کردند که اگر ممکن است ایشان
توضیحی بدهد.
آخوند فرمودند :حاال که اصــرار دارید پس بدانیــد آن مرد زائر
آمد و چهارصد لیــره پول برایــم آورد .من گرفتم .آن ســید به
من گفــت :دو پســر دارد و میخواهد هــر دو عروســی کنند اما
پول نــدارد .من بــه او گفتــم بنویــس ببینــم چه مقــدار پول
احتیاج داری؟ خواســتم کســی متوجه نشــود .او نوشت صد
لیره .من دیدم این مبلغ برای عروســی دو پسر کافی نیست،
هر چهار صد لیره را به او دادم.
شــیخ احمد گفت :وقتی آخوند این مطلــب را فرمودند میان
شاگردان قیل و قال افتاد و گفتند آقا شما که خودت احتیاج
داری و وضع مالی ما را هم که میدانی خراب است .ما هیچ،
شــما چرا به فکر خــودت نیســتی؟ چطــور چهارصد لیــره را به
یک ســید دادید و حال آنکه مــا میدانیم بچههای شــما در
مضیقههستند؟
ما که داشــتیم ایــن اعتراضهــا را میکردیم ناگهــان دیدیم
آخونــد گریه کــرد .ما همه ســاکت شــدیم و از ایشــان معذرت
خواســتیم ،آنگاه آخوند فرمودند :ناراحتی من از این نیست
که مرتکب جسارتی نســبت به من شدهاید ،افســردگی من از
این جهت اســت که میبینم زحماتی را که در عرض سالها
برای شــما کشــیدم ،همه به هدر رفته ،زیرا مشاهده میکنم
که شــماها در رکن اول سالم که توحید اســت ماندهاید و از آن
غافلیــد و نمیدانیــد کــه رزق و روزی را خدا میدهــد نه بنده
خــدا .اگــر منظورتــان از این حرفهــا این اســت که مــن این
قبیل پولها را برای خود بردارم و پسانداز کنم ،من احتیاج
به پسانداز ندارم .وقتی که از خراســان آمدم با چند تا کتاب
آمدم و چیز دیگری نداشتم .خداوند اینهمه نعمت و عزت
به من بخشــیده اســت .اگر منظورتان بچههای من اســت،
که آنها هم وضعشــان خوب اســت و خــدا رزاق آنهاســت.
شــما همه بایــد بــه خداونــد اتــکا داشــته باشــید و امید بــه او
ببندید نه به کس دیگر .من متأثرم از اینکه میبینم شماها
خدا را فراموش کرده و به بنده او چشم دوختهاید.

55
با پایان یافتن جشنواره فیلم فجر ،پرونده سینمای سال آینده ایران پیش
مهـای برگزیـده ایـن جشـنواره کـه تا
روی مـا گشـوده شـد .مـا بـا انتخـاب فیل 
نهـا
یـک سـال آینـده مهمـان پرد ههـای سـینما هسـتند معرفـی کوتاهـی از آ 
را در اولیـن مطلـب از بخـش فرهنـگ و هنـر تـدارک دیدهایـم .نمونـهای از
اشـعار شـاعران ایرانی و خارجی درخصوص زمسـتان ،نگاهی به اشتباهات
بهـای فارسـی دانـش آمـوزان و چنـد مطلب درباره فردوسـی مطالب
در کتا 
دیگـر ایـن بخـش هسـتند .برگزیـده بیانات رهبر معظـم انقلاب درخصوص
فردوسی و شاهنامه ،گفتاری از آیتاهلل جوادی آملی درباره حماسه پروری
و بررسی چالش میان ارزشها در شاهنامه مطالبی هستند که به مناسبت
روز فردوسـی بـرای ایـن شـماره انتخاب شـدهاند.

فرهنگ و هنر

فیلمهایی ݣݣکه ݣسـال ݣݣآینـده بـایـد دیـد
عاشق چگونه با آتش برف میسوزد؟
فردوسی ،ایران را سروده است

فرهنگ وهنرهنر
فرهنگ و

سیمر غها روی شانه سینما

فیلمهایی ݣݣکه
ݣݣســالݣݣآیــنــده

بـایـد دیـد

«ماجرای نیمروز-۲
رد خون»
کارگردان:محمدحسین
مهدویان
«شبی که
ماه کامل شد»
کارگردان :نرگسآبیار
« بیستوسه نفر»
کارگردان :مهدیجعفری

«متری شش و نیم»
کارگردان:سعیدروستایی

«قسم»
کارگردان:محسنتنابنده

«سر خپوست»
کارگردان:نیماجاویدی

«قصر شیرین»
کارگردان:رضامیرکریمی

«تختی»
کارگردان :بهرامتوکلی
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سـی و هفتمیـن جشـنواره فیلـم فجـر ماننـد جشـنوارههای دیگـر فیلـم بـا
افتتاحیـه و اختتامیههـای همیشـگی برگـزار شـد .ایـن جشـنواره نویدبخـش
آن اسـت کـه در سـال آینـده فیلمهـای جدیـد و متنوعـی را در سـینماهای
سراسـر کشـور شـاهد خواهیـم بـود .کالسـیک جنایـی ،اجتماعـی درام ،دفـاع مقـدس،
کمـدی اجتماعـی ،دینـی ،تاریخـی ،مقاومـت ،حادثـهای ،روانـکاوی و اکشـن از جملـه
ژانرهـای فیلمهـای سـی و هفتمیـن جشـنواره فیلـم فجـر  97هسـتند کـه بـه اعتقـاد
کارشناسـان حوزه سـینما این جشـنواره یکی از متنوعترین جشـنوارهها از لحاظ ژانری
بـوده اسـت .از آنجایـی کـه فیلمهـای جشـنواره امسـال سـال آینـده اکـران میشـوند،
در ادامـه ایـن مطلـب بـه معرفـی تعـدادی از بهترین فیلمهای سـی و هفتمین جشـنواره
فیلـم فجـر میپردازیـم تـا اگـر فرصـت نکردیـد ایـن فیلمهـا را در دهـه فجـر ببینیـد ،بـرای
تماشـای آنهـا در سـال آینـده برنامهریـزی کنیـد.
«متری شش و نیم» جدال دزد و پلیس
متریششونیمبهترینفیلمازنگاهتماشاگرانشد،فیلمیخوشساخت کهمسائلاجتماعی
متعددی از جمله صنعت مواد مخدر را به چالش میکشــد ،این فیلم همچنین ســیمرغ بلورین
ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجــر بــرای بهتریــن صدابــرداری و جایــزه بهترین تدویــن را به
نام خود زد .متری شــش و نیم فیلمی به کارگردانی و نویســندگی سعید روســتایی ،کارگردان اثر
موفق «ابد و یک روز» است؛ این فیلم دومین همکاری سعید روستایی با نوید محمدزاده ،پریناز
ایزدیار و پیمان معادی محسوب میشود .کهن روایت دزد و پلیس در «متری شش و نیم» یک
تقابل درجه یک دارد که در ســینمای ایران کمتر روایتی با این کیفیت از آن دیدهایم .روستایی
در فیلم جدیدش دوباره به مقوله اعتیاد پرداخته اســت .در این فیلم ،نوید محمدزاده در نقش
یکی از ســرکردگان توزیع مواد مخدر ،پیمان معادی در نقش پلیس و پرینــاز ایزدیار در این فیلم
در نقش همســر ســابق نوید محمدزاده نقشآفرینی میکننــد .نوید محمــدزاده و ایزدیــار بازی
متفاوتی از خود نشان نمیدهند ،اما نقشآفرینی معادی قابل توجه است« .متری شش و نیم»
تأثیر مستقیم عاطفی ندارد .اشکی نمیگیرد ،اما بسیار تلخ است .نیشتر به دملی چرکین میزند
و نشــان میدهد زیر پوســت این شــهر چه معضل هیوالواری خوابیده و تا چه حــد درمانناپذیر
اســت .خردهفروش ،قاچاقچی بزرگ ،معتاد به ته خط رســیده ،کودک ،مأمور پلیــس ،دادگاه و
دادسرا و ...همه و همه به هم گره خوردهاند و انگار راه گریزی نیست .شخصیت پلیس فیلم در
پایانوقتیتازهعازمخانهمیشود،سرچهارراهبایکیاز همینمعتادینچشمدر چشممیشود
و خسته از استدالل و مقاومت حرفش را میخورد و شیشــه را پایین میآورد و یک اسکناس پنج
هزارتومنی به شیشــه پا ککن معتاد میدهد .انگار پذیرفته به رغم تمــام تالشهای او ،اعتیاد
بخشی از چهره این جامعه است .این فیلم حواشــی متعددی برای پخش در جشنواره داشت و
چند مورد اصالحیه روی فیلم اعمال شــد .از این رو زمان اکران آن در جشنواره تغییر کرد ،سعید
روســتایی کارگردان فیلم «متری شــش و نیم» که پس از دریافت ســیمرغ بهترین فیلــم از نگاه
مردم به خواست تهیه کننده فیلمش به روی صحنه آمده بود گفت :پشت دستم را داغ میکنم
کهپلیسنهاز جلویدوربین کهاز پشتدوربینمهمردنشود.
«رد خون» در عملیات مرصاد
قســمت اول «ماجرای نیمروز» که به ماجرای ترورهای ســال  60توســط منافقین میپرداخت،
یوپنجم فیلم فجر داشــت و توانســت جایزههایی چون سیمرغ
حضور موفقی در جشــنواره ســ 
بلورینبهترینفیلمجشنواره،سیمرغبلورینبهترینفیلمازنگاهملیوسیمرغبلورینبهترین
فیلم از نگاه تماشاگران را از ِآن خود کند .این فیلم در اکران هم با اقبال تماشاگران مواجه شد .با
ً
این حال معموال بهجز استثنائاتی در سینمای جهان ،دنبالهسازیها و قسمتهای بعدی یک
فیلم موفق ،نتیجه مثبتی نداشته است .از این نظر مهدویان ســراغ چالش سختی رفته است،
موضوع ملتهب عملیات مرصاد هم به دشــواریهای این آزمون ســخت اضافــه میکند .فیلم
ســینمایی «ماجرای نیمروز  »۲با نام اصلی «رد خون» ساخته شده اســت .جواد عزتی ،بهنوش
طباطبایی ،هادی حجازیفر ،محســن کیایی ،هســتی مهدوی ،مهدی زمینپرداز و حســین
مهریازجملهبازیگرانیهستند کهدر«ردخون»ایفاینقش کردهاند.

فرهنگ وهنرهنر
فرهنگ و

«ماجرای نیمروز  »2در دل ســازمان منافقین و اردوگاه اشــرف روایت میشــود .برای مخاطب
نســل ًجوان وارد شــدن به جزئیات عقاید و رفتارهای تشکیالتی منافقین بســیار جذاب است
ً
تا کامــا درک کند که در ایــن اروگاه جهنمی چه برســر جوانان فریب خورده ایــن مملکت آمده
اســت .مهدویان در اقدامی هوشــمندانه با روایت داســتان ســیما (بهنوش طباطبایی) با نام
سازمانی خواهر لیال -خواهر کمال و همسر افشین -نگاه ویژهای به زنان سازمان دارد.
در حقیقت در ســینمای ایــران مخاطب بــرای اولین بــار تا این حــد آشــکار و بیپرده با
عقاید این گروهک تروریستی و زنان منافق آشنا میشــود ،زنانی چون زهره و سیما که
برخالف القائات سازمان نمیتوانند حس مادری خود را فراموش کنند .سازمانی که با
نام اســام جوانان را فریب داده ،اما اعتقادی به ازدواج بر اساس اصول اسالمی ندارد و
ازدواج را ابزاری سازمانی میداند تا زنان انرژی خود را آزاد کرده و بهتر در خدمت خواهر
مریم باشــند .ســیمر غ بلورین برای بهتریــن جلوههای ویــژه میدانی و جایــزه بهترین
صداگذاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به رد خون رسید.
«شبی که ماه کامل شد» روایتی عاشقانه زیر سایه ظلم
فردای اختتامیه جشــنواره فیلم فجر  97اکثر رســانهها بر این باور بودند که در شب اختتامیه
فیلم «شبی که ماه کامل شــد» با درو کردن  7سیمر غ در واقع کامل شــد .نرگس آبیار با ساخت
فیلم «نفــس» نشــان داد کارگردانی اســت متفاوت و با شــبی که ماه کامل شــد ایــن موضوع را
اثبات کرد .ایــن فیلم برای ســیمر غ بهتریــن چهرهپــردازی ،بهترین طراحی لبــاس ،بهترین
نقــش مکمــل زن ،بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد ،بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن ،بهتریــن
کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود کرد.
شــبی که ماه کامل شــد ،یــک عاشــقانه در دل خشــونت افراطی اســت .یک داســتان پرتنش
از یــک ماجــرای ملتهــب معاصــر .آبیــار قصــهاش را روان روایــت میکنــد و توانســته
بــه لحنی متناســب بــا ماهیــت قصــه دســت یابــد .ایــن فیلــم روایــت واقعــی از ازدواج
عبدالحمیــد ریگی با فائزه منصوری اســت که پس از ازدواج به پاکســتان فــرار میکنند
و طی ماجراهایی برادر فائزه ،شــهاب منصوری ،توســط عبدالمالک به قتل میرســد.
انتخاب چنین ســوژ ه پیچیدهای توســط نرگس آبیار بــه عنوان نویســنده و کارگردان،
شــجاعتی میخواهد که تنهــا از کارگردانهای بزرگ ســینما بــر میآید .نرگــس آبیار در
«شــبی که ماه کامل شــد» با وجود پیچیدگیها و ســختیهایی که چنین اثری با خود
به همــراه دارد ،اما جلوتر از دیگر آثار خودش قرار گرفته اســت .آبیار توانســته یکی از مهمترین
پروندههای امنیتی-تروریســتی جمهوری اسالمی در ســالهای اخیر را با نگاهی زنانه روایت
کند .نگاهی از دیــد زن یک خانواده به عنــوان نماد آرامش بر منطق یک تروریســت که به نام
دین برای جهاد اشــک میریزد و به راحتی ســر بیگناهــی را از تن جدا میکند .موفقیت شــبی
که ماه کامل شــد تا حد زیادی به بازی قابل تحسین هوتن شــکیبا و الناز شاکردوست وابسته
اســت .شــخصیتپردازی جالب این دو کاراکتــر و بازیهای خــوب آنها باعث شــده با یکی
از متفاوتتریــن زوجهای ســینمای ایــران در چند ســال اخیر روبهرو باشــیم که چــه در بحث
عاشقی و چه در مشکالتشان ،تفاوتهای زیادی با سایر زوجها دارند.
«بیستوسه نفر» حس غرور را زنده میکنند
توســه نفر ،فیلــم جدید مهدی جعفــری بــه تهیهکنندگی مجتبی
فیلم ســینمایی بیس 
فرآورده اســت .ایــن محصــول جدیــد در حــوز ه دفاعمقدس توســط مرکــز فیلم و ســریال
سازمان هنری ،رسانهای اوج ساخته شده و فیلمبرداری این فیلم در شهرک چهاردانگه
توســه نفر ،روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی اســت که
تهران بوده اســت .بیس 
در جریــان جنگ تحمیلــی در ســال  ۱۳۶۱به اســارت نیروهــای عراقی درآمدنــد .مهدی
جعفری پیش از این مســتند  ۲۳نفر و آن یک نفــر را تولید کرده بــود که جزو اولیــن آثار در
معرفی نوجوانان حاضر در جنگ بود .مهدی جعفری متولد ۱۳۴۸در اهواز اســت .فیلم
با یک عملیات آغاز میشــود ،عملیاتی که در آن نیروهای ایرانی ،عراقیها را شکست میدهند
و تعدادی از آنها را به اســارت میگیرند .اســارت نیروهــای عراقی و تحویل آنهــا به نوجوانان
برای بازگشــت به عقب ،شــروع شــخصیتپردازی و مواجــه مخاطب بــا نوجوانان در داســتان
است .نوجوانانی که فقط گریم و ســن آنها در فیلم گویای کم سن و ســال بودن آنها نیست،
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بلکه فیلمساز با طرح کشمکش آنها بر سر روشن کردن کامیون تا نوع برخورد با اسرای عراقی،
نوجوان بودن آنها را برای مخاطب میســازد .شــروعی که بدون اضافهگویی و سکانسی زائد
با کاتی درســت از صحنه بمباران تانکهــا به صحنه داخــل کامیون عراقیها و تصاویر بســته
نوجوانان اســیر شــده ایرانی ،گردشــی در داســتان ایجاد میکند .فیلم از صحنه جــدا کردن ۲۳
نوجــوان در اســتخبارات تبدیل بــه تجربه منحصربهفــردی میشــود؛ تجربــهای که با
بازی خوب نابازیگــران این فیلم مخاطب را با شــوخیها ،غمها ،ســختیها و ...همراه
میســازد و بیش از پیش ایــن ســؤال را در ذهن مخاطبش تکــرار میکند که چــرا با وجود
چنیــن قهرمانهای واقعی ،ســینمای ایــران تبدیل بــه روایت زندگی شــخصیتهایی
خاکســتری ،آپارتماننشــین ،خســته و بیآرمان شــده اســت ۲۳ .نفر جدای حظی که از
خلوص نوجوانان قهرمان و پهلوان ایرانی به مــا میدهد و جدای فیلمنامه ،کارگردانی،
موســیقی کار خوب آریا عظیمینژاد و بازی زیبای نابازیگرانش ،تلنگری برای سینمای
ایراناست.تلنگری کهدربیندیالوگهایمالصالحشنیدهمیشود،آنجایی کهدرزندانبعد
از تصمیم به اعتصاب غذا رو به بچههــا میگوید« :خوش به حال کشــوری که بچههایی مثل
شــما دارد ».فیلم  23نفر فیلم ســاده و خوبی اســت؛ فیلمی که هم حس غرور را در مخاطبانش
زنده میکنــد و هم  90دقیقه مخاطــب را راضی نگه میدارد .همچنین توانســت ســیمرغ زرین
بهترینفیلماز نگاهملیرااز آنخود کند.
«قسم» و مراسم قسامه
اصغر رفیعی جم ،فیلمبردار باسابقه کشورمان ،بعد از تماشــای فیلم «قسم» محسن تنابنده
آن را در ســینمای ایران شــاهکار توصیف کرده و عنوان داشــته ســاخت آن از عهده هر کســی
بر نمیآید .داســتان فیلم «قســم» بر اســاس یک حکــم فقهی  -حقوقی شــکل گرفته اســت.
تنابنــده در این فیلــم قســامه را مبنــای درام قــرار داده و داســتان را بر اســاس آن پیش
برده است .قســامه در لغت به معنی ســوگند و سوگندخوردگان اســت .از لحاظ فقهی و
حقوقی نیز روشی اســت که با اســتفاده از آن ،در موارد وجود لوث (شــک قوی) ،شاکی
و متهم یا اقوام و خویشــاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند ،میتوانند با ســوگند
خوردن موجب محکومیت یا برائت کســی از اتهام ارتکاب جنایت شوند« .قسم» یک
فیلم جادهای و تک لوکیشن است .تمام فیلم بهجز چند سکانس محدود ،در اتوبوسی
اتفاق میافتد که همه خانواده در آن جمع هستند .مهناز افشار و حسن پورشیرازی تنها
چهرههای مطرح «قســم» در صحنههای طوالنــی داخل اتوبوس هســتند .کارگــردان در این
سکانسها از بازیگران ناآشــنا استفاده کرده که ریســک بزرگی اســت .تنابنده ،اما استفادهای
بهینه از وجه نمکین شــخصیتها کرده اســت و طولی نمیکشــد که مخاطب با شــوخیهای
آنها میخندد و کاراکترها را میپذیرد« .قســم» گام بلند تنابنده در کارگردانی بعد از «گینس»
ً
اســت؛ فیلمی که در بازه اکران عمومی حتما محل بحث و نظر خواهد شــد .مهناز افشــار برای
بهترین بازیگر نقش اول زن کاندیدا شد ،اما داوران او را شایسته دریافت سیمرغ ندانستند.
«سر خپوست» ،بازی با رنگ و نور
سر خپوســت ماجرای یک زنــدان را در حدود ســال  ۱۳۴۶روایت میکند که قرار اســت تخریب
شود و زندانیان به زندان دیگری منتقل شــوند .در این بین ،مشخص میشود که یک زندانی
گم شــده اســت و ماجرا آغاز میشــود .نوید محمدزاده نقــش اصلی این فیلــم را بر عهده
دارد و برخالف فیلمهای گذشــتهاش خود را در سر خپوست تکرار نکرده در واقع کاراکتر
«نعمــت جاهد» بــه طور کلــی با همــه کاراکترهایــی که تا بــه حال بــازی کــرده متفاوت
است .شــخصیت «نعمت جاهد» مثل همه افراد نظامی ،یک فرد آرام ،خونسرد و البته
بســیار جدی اســت که در الیههــای درونی شــخصیتاش نشــانی از عاطفــه و مهربانی
پیدا میشود و با آن شــخصیت به اصطالح کلهخرابی که از کاراکترهای او سراغ داریم،
هیچ نســبتی ندارد .هرچه بازی پریناز ایزدیار در این فیلم تماشــاگر را غافلگیر نمیکند،
در عوض نوید محمدزاده آن روی دیگــر تواناییاش در بازیگری را بــه مخاطب ثابت میکند.
«سر خپوست» فیلم بازی با رنگ و نور است و هر پالنش شبیه یک تابلو نقاشی است ،به شدت
سینمایی است و با یک فیلنامه منطبق بر انسجام روایی در آرامش مطلق ،با خلق میزانسنها
و حضور اصولی کارگردانش ،حرفش را میزند و قصه میگوید .اینکه یک کارگردان در دومین
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فیلمش بدانــد کــه چــه کار میخواهد انجــام دهــد در جــا نزنــد ،اتفاق مهمی اســت ،فیلمســاز
ُ
زیباییشناســی را بلد اســت و نمیخواهد کــه با فــرم کارهای عجیــب و غریب کنــد ،در اینجا
محتــوا در خدمت فرم اســت و ســاده و بیآالیش بــدون ادا و اطــوار و اضافه کاریهــای بیهوده
با زبان ســینما از مبدأ بــه مقصد حرکــت میکند و با خلــق موقعیتهــای پرفراز و نشــیب در دل
قصهاش و شــخصیت پردازیهای مناســب ،همهچیز به طرز شــگفتانگیزی پیش میرود.
این فیلم براســاس فیلمنامهای که جاویدی به نگارش درآورده ،ســاخته شــده اســت .هومن
بهمنــش ،مدیریت فیلمبــرداری «سر خپوســت» را برعهــده گرفته تا بــرای بار دوم همــراه نیما
جاویدی باشــد .محســن نصراللهی ،طراحی صحنه این اثر ســینمایی را انجــام میدهد .نوید
محمدزاده ،پریناز ایزدیار ،ستاره پسیانی ،آتیال پسیانی ،مانی حقیقی و حبیب رضایی بازیگران
این پروژه ســینمایی هســتند .با وجود اینکه نوید محمــدزاده وجه دیگــری از بازی تکنیکال
خود را به رخکشید و جادو برای این فیلم نامزد دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مرد شد ،اما تنها
برداشت سرخ پوست از جشنواره جایزه ویژه هیئت داوران بود.
»قصر شیرین» ،خیلی دور ،خیلی نزدیک
فیلم سینمایی «قصر شیرین» توسط رضا میرکریمی در یاسوج ســاخته شده است ،میرکریمی،
در «قصر شــیرین» ،بــار دیگر به ســراغ طبقــه کارگر جامعه مــیرود و گرچــه انتقــادات اجتماعی
مختلفی را هم مطرح میســازد ،اما این انتقادات شــالوده اثرش را نمیســازد« .قصر شیرین»،
بیش از همه رجعــت میرکریمی ،به فضــای قصهگوی اثر محبــوب جــادهایاش« ،خیلی دور،
خیلی نزدیک» اســت .مســعود فراســتی در نقد فیلم قصر شــیرین گفته اســت که قصر شــیرین
جزو معدود فیلمهای اســت که نــگاه ســالم دارد و رضا میر کریمــی ادا در نمیآورد .خیلی ســال
بود که دو کــودک در یک فیلم اینقدر بهخوبــی نقش بازی نکرده بودند« .قصر شــیرین» رضا
میرکریمی ،فیلمی جادهای با مایههای ملودراماتیک است در مورد مردی بهنام جالل (با بازی
خوب حامد بهداد) که مردی تندخو ،خشن و لجباز است که همسری را که از او جدا شده
از دست داده و فیلم از جایی شروع میشود که او برای فروش اتومبیل همسرش به سراغ
خانواده او مــیرود و مجبور میشــود بچههایش را که نزد مادرشــان زندگــی میکردهاند
بردارد و با آنها راهی ســفری دراز در جاده شــود .ســکانس جریمه شــدن جــال در جاده
بهخاطر داشــتن ســرعت زیاد و ســکانس دعوا و زد و خورد او با برادران شــیرین در جاده،
از بهترین سکانسهای فیلماند .این فیلم ســیمرغ بلورین جشنواره فجر  ۹۷در بخش
بهترین موسیقی متن و بهترین فیلمنامه را به نام خود ثبت کرده است.

صحنههــای دســتگیری او از مردم نمایــش داده میشــود .او
هیچچیز را برای خود نمیخواهد .در قسمتهایی از فیلم نیز
به جدال ســاواک و حکومت با مرام و اندیشــه غالمرضا تختی
اشــاره میشــود .ارتباط او آیتا ...کاشــانی و ارادتــش به دکتر
مصدق برایش دردسرساز میشود .آنها او را از کشتی محروم
میکنند،حقوقشراقطعمیکنندوسرانجاماینبیمهریها
و شــایعات ریــز و درشــت روزنامههــا ،شــرایط بــد اقتصــادی،
مشکالت خانوادگی و اختالف با همســرش او را به اتاق بیست
و سه هتل آتالنتیک میکشــاند .این فیلم به کارگردانی بهرام
توکلی و تهیه کنندگی ســعید ملکان راهی جشنواره فیلم فجر
ســال  97شــد و محســن تختــی ،شــاهرخ شــهبازی ،علیرضا
گــودرزی ،حمیدرضــا آذرنــگ ،فرهــاد آئیــش ،ماهــور الونــد،
بهنوش طباطبایی ،ستاره پسیانی در آن ایفای نقش کردند.
همچنین ســیمرغ بلورین بهتریــن طراحی صحنــه به کیوان
مقدمبرایفیلمغالمرضاتختیاهداشد.

«تختی» برای دومین بار ساخته شد
همواره پرداختن به قهرمانان برای ســینماییها و ســازندگان فیلم جــذاب بوده از ایــن رو برای
دومیــن بــار در ســینمای ایــران ،زندگــی جهانپهلــوان تختی به نمایش کشــیده شــده اســت.
وقتــی از غالمرضا تختی صحبــت میکنیم ،انگار هالــهای غم همهجــا را فرامیگیــرد .غمی که
همهکس و همهچیز را فلج میکند و مثل طعمی تلخ زیر زبان میدود .تختی ،با همه قهرمانیها
و پهلوانیهایــش ،روزهــای آخــر عمــر را در تنهایــی ،دور از کشــتی و بــهدور از مردم ســپری کرد و
مرگش با همه راز و رمزهایش شــد زخمی بر ســینه همه ایرانیان؛ چــه آنها که بــا او زندگی کرده
بودند و او را میشــناختند و چه نســلی که هیچگاه او را روی تشــک کشــتی ندید .نسلی که فقط
شنیدههنگامزلزلهبوئینزهرا،یکتنهدر خیابانهاراهافتادو کمکجمع کرد،نسلی که
بیشتر از یک قهرمان ،تختی را بهعنوان یک پهلوان میشناسد .این فیلم نه درباره مرگ
مرموز جهان پهلوان تختی که دربــاره زندگیاش بود .فیلــم از قرائت وصیتنامه جهان
پهلوان شــروع میشــود ،ســکانس بعد «آقا تختی» در اتاق بیســت و ســه هتــل آتالنتیک
مشغول به هم زدن قرص در لیوان آب است که به گذشته و «چاله آب سیاه» بیغولههای
پدر آس و پاس شــده که پول دستی
جنوب تهران پرتاب میشــود ،به کودکی تلخ و فقر و ِ
هــای خشــن تــوی پســلهها و آلونکهــا ،به
میخواهــد و نمیدهنــدش ،بــه کتککاری ِ
چوبی
نیکمــت
و
مادرش
های
ت
دســ
به
مادرش،
باربری در شــرکت نفت مســجد ســلیمان .به
ِ
ِ
ِ
پدر نیمه دیوانه و صدای تــق و تق چکش و میخ روی چوبهای پاره پــاره .روی اعصاب .بقیه
ِ
فیلــم روایت خبرنــگاری اســت کــه از نزدیک تختــی را میشــناخته و چندین بــار بــا او مصاحبه
گرفته است .تمرکز فیلم بر جنبه مردمی شخصیت جهان پهلوان تختی اســت .در فیلم مدام از
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عاشق
چگونه با
آتش برف
میسوزد؟
زمسـتان و حـال و هـوای منحصـر بـه فـرد آن چـه در وجـه واقعـی و عینـی آن
چـه از لحـاظ کارکـرد کنایـی و اسـتعاری از دیربـاز در آثار شـعرا حضور پررنگی
داشـته اسـت .بـه مناسـبت بدرقـه ایـن فصـل زیبـا ،نمونههایـی از اشـعار
دلنشـین دربـاره زمسـتان را مـرور میکنیـم.
محمد کاظم کاظمی
سردکوش زمستان! در کیسۀ دریده چه داری؟
ابر
ای ِ
ِ
باز آمدی چه سرب و چه سنگی بر شهر بیسپیده بباری؟
ای ماه محرم شب این شهر! یک دم نقاب ابر برافکن
تا شهریان خفته به یخ را در کوچه و گذر بشماری
یخبسته شد نفس به گلو هم ،خون کسان به کوچه و جو هم
گرم چه کاری؟
سوی ِ
آن ِ
کوه ساکت و سنگی ،ای آفتاب! ِ
کودک نشست و اسپک چوبی سوزاندۀ اجاق تهی شد
مردان هنوز بر سر چالش ،مردان هنوز گرم سواری
گفتند «برف شعر سپید است ،یا نقل آستانۀ عید است
اینهابهیمنخونشهیداست»زنگفت«خونشوهرم،آری!»
میگفت «جای برف چه میشد ای آسمان! ستاره بپاشی
تا یک بغل ستاره بریزم یک امشبی میان بخاری
تا یک بغل ستارۀ روشن مرگ لجوج را بفریبد
تا خواب نان گرم ببینند این کودکان خفته به خواری
تاخوابروز عیدببینند،تصویریکشهیدببینند
دشت اللههای بهاری»
جشن بیسرود گل سر خ ،در ِ
در ِ
سرب نهانسوز
رفتار سرد ِ
برف شب و روز ،برخورد گرم ِ
این است تا رسیدن نوروز تقدیر شهر سوخته ،باری
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حسین منزوی
دلخوشم با کاشتن هر چند با آن داشتن نیست
گرچه بی برداشت کارم جز به خیره کاشتن نیست
سرخوش از آواز مستان در زمستانم که قصدم
النه را مانند مور از دانهها انباشتن نیست
حرص محصولی ندارم مزرع عمر است و اینجا
در نهایت نیز با هر کاشتن برداشتن نیست
سخت میگیرد جهان بر سختکوشان و از آنروز
چاره آزاده ماندن غیر سهل انگاشتن نیست
گر به خاک افتم چو شب پایان چه یک از آنکه کارم
چونمترسکقامتبیقامتیافراشتننیست
از تو دل کندن نمیدانم که چون دامن ز عشق است
چاره دست همتم را جز فرونگذاشتن نیست
سر به سجده میگذارم با جبین منکسر هم
در نماز ما شکستن هست اگر نگذاشتن نیست

محمد علی بهمنی
آن بهاری باغها و این بیابانی زمستان
ناگهان دیدم كه دورافتادهام از همرهانم
مانده با چشمان من دودی بهجای دودمانم
ناگهان آشفت كابوسی مرا از خواب كهفی
دیدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم
ناشناسی در عبور از سرزمین بی نشانی
گرچه ویران خاكش اما آشنا با خشت جانم
ها ...شناسم این همان شهر است شهر كودكیها
خود شكستم تك چراغ روشنش را با كمانم
میشناسم این خیابانها و این پس كوچهها را
بارها این دوستان بستند ره بر دشمنانم
آن بهاری باغها و این زمستانی بیابان
ز آسمان میپرسم آخر من كجای این جهانم؟
سوز سردی میكشد شالق و می چرخاند و من
درد را حس میكنم در بند بند استخوانم
مینشینماززمینسرزمینبیگناهم
مشتخاكیرویزخمخونفشانممیفشانم
خیره بر خاكم كه میبینم زكرت زخمهایم
میشکوفدسرخ گلهاییشبیهدوستانم
میزنم لبخند و برمیخیزم از خاك و بدینسان
میشود آغز فصل دیگری از داستانم
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پروین اعتصامی
به ماه دی ،گلستان گفت با برف
بسی باریدهای بر گلشن و راغ
بسی گلبن ،کفن پوشید از تو
شکستی هر چه را ،دیگر نپیوست
هزارانغنچهنشکفتهبردی
چو گستردی بساط دشمنی را
بگفت ای دوست ،مهر از کینه بشناس
هزاران راز بود اندر دل خاک
بهر بی توشه ساز و برگ دادم
		
بهار از دکه من حله گیرد
		
من آموزم درختان کهن را
مرا هر سال ،گردون میفرستد
چمن یکسر نگارستان شد از من
		
به گل گفتم رموز دلفریبی
ز من ،گلهای نوروزی شب و روز
چو من گنجور باغ و بوستانم
مراباخود ودیعتهاستپنهان
هزاران گنجرا گشتمنگهبان
دل و دامن نیالودم به پستی
سپیدم زان سبب کردند در بر
قضا بس کار بشمرد و به من داد
برای خواب سرو و الله و گل
به خیری گفتم اندر وقت سرما
بهبلبل گفتماندر النهبنشین
چو نسرین اوفتاد از پای ،گفتم
شکستم الله را ساغر ،که دیگر
فشردم نرگس مخمور را گوش
چو سوسن خسته شد گفتم چه خواهی
		
ز برف آماده گشت آب گوارا
بهار از سردی من یافت گرمی
نه گندم داشت برزیگر ،نه خرمن
اگریکسال گرددخشکسالی
از این پس ،باغبان آید به گلشن
روان آید به جسم ،این مردگانرا
درختان ،برگ و گل آرند یکسر
بچهر سرخ گل ،روشن کنی چشم
نثارم گل ،ره آوردم بهار است
عروس هستی از من یافت زیور
		
خبر ده بر خداوندان نعمت

که ما را چند حیران میگذاری
چه خواهد بود گر زین پس نباری
بسی کردیبهخوبانسوگواری
زدی هر زخم ،گشت آن زخم کاری
نوید برگ سبزی هم نیاری
هزاران دوست را کردی فراری
ز ما ناید به جز تیمارخواری
چه کردستیم ما جز رازداری
نکردمهیچگهناسازگاری
شکوفه باشد از من یادگاری
گهی سرسبزی و گه میوهداری
به گلزار از پی آموزگاری
چرا نقش بد از من مینگاری
بهبلبل،داستاندوستاری
فرا گیرند درس کامکاری
درین گنجینه داری هر چه داری
ز دوران بدین بیاعتباری
بدینبیپاییوناپایداری
بری بودم ز ننگ بد شعاری
کهباشدجامهپرهیزکاری
هزاران کار کردم گر شماری
چه شبها کردهام شب زندهداری
که میل خواب داری؟ گفت آری
که ایمن باشی از باز شکاری
که باید صبر کرد و بردباری
ننوشدمیبهوقتهوشیاری
که تا بیرون کند از سر خماری
بگفت ار راست باید گفت ،یاری
گوارائی رسد زین ناگواری
منش دادم کاله شهریاری
نمیکردیم گر ما پردهداری
زبونی باشد و بد روزگاری
مرا بگذشت وقت آبیاری
ز باران و ز باد نو بهاری
بدل بر فربهی گردد نزاری
نه بیهوده است این چشم انتظاری
رهآورد مرا هرگز نیاری
تو اکنون از منش کن خواستگاری
که ما کردیم این خدمتگزاری

سید حسن مبارز
ماییم و انتظار فراوان ،بدون برف
آیاشنیدهایدزمستان ،بدون برف؟
دیماه رفت و بهمن و اسفند اینچنین
دارند میرسند به پایان بدون برف
ای ابرهای سربههوا لحظهای درنگ
هرگز مباد کوچه ،خیابان بدون برف!
صبح بدون سر زدن عشق ،غربت است
هرگز مباد کوه و بیابان بدون برف
سخت است در تهاجم عصیان قدم زدن
در کوچه های سرد خراسان بدون برف
حمید درویشی
تو را شیرینترین لیالی دوران ،دوستت دارم
چنان فرهاد مجنون از دل و جان دوستت دارم
تو ای سلطان قلبم ،با من درویش دردآلود
چه خوش سرکردهای با لقمهای نان ،دوستت دارم
انیس روزهای تلخ و شیرین در کنار من
دمی بنشین و این تشویش بنشان دوستت دارم
مرا با آفتاب بودنت دلگرم خواهی کرد
تویی بر این شب شوریده پایان دوستت دارم
برای لحظههای قهر نه ،یک لحظه بعد از آن
برای لحظههای بوسهباران دوستت دارم
در این فصل پر از نیرنگ مثل تو نخواهم یافت
گل روییده در برف زمستان دوستت دارم
کم است این شعر عشق من فراتر از نوشتنهاست
فراوان در فراوان در فراوان دوستت دارم
نزار قبانی
وقتی باد پردههای اتاق را به اهتزاز در میآورد
و مرا عشق زمستانیات را به یاد میآورم
آنهنگام،بهبارانپناهمیبرمتابهسرزمیندیگریببارد
به برف ،تا شهرهای دیگری را سفیدپوش کند
و به خدا ،تا زمستان را از تقویمش پاک کند
چون نمیدانم بی تو ،چگونه زمستان را تاب آورم
ای که چون زمستانی
و من دوست دارمت
دستت را از من مگیر
برایباالپوشپشمینات
از بازیهای کودکانهام مترس
همیشهآرزوداشتهام
روی برف ،شعر بنویسم
روی برف ،عاشق شوم
و دریابم که عاشق
چگونه با آتش برف میسوزد
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دیدگاه رهبر معظم انقالب درباره فردوسی و شاهنامه

فردوسی
ایران را سروده است

فردوسـی شـاعر حماسهسـرا بـا اثـر سـترگ خـود علاوه بـر خلـق یـک اثـر
ادبی ،تاریخ پهلوانی ایرانیان را از دریچه خرد و حکمت بازگو کرده اسـت.
رهبـر معظـم انقلاب حضـرت آیـتا ...العظمـی خامنـهای در مناسـبتهای
مختلـف بـه جنبههایـی از ایـن اثـر و خالـق آن اشـاراتی داشـتهاند کـه در ایـن مطلـب
گزیدههایـی از آن را مـرور میکنیـم.
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فردوسی یک حکیم است
خوشــبختانه ادبیات ســلف ما همهاش در جهت ارزشهای
الهی و اسالمی است؛ از جمله همین شــاهنامه که شما به آن
بااخالص بیاطالع
مردم
اشاره کردید .اول انقالب عدهای از ِ
ِ
رفته بودنــد قبر فردوســی را در تــوس خراب کننــد! وقتی من
ً
مطلع شــدم ،چیزی نوشتم و فورا به مشــهد فرستادم؛ که آن
را بردنــد و بــاالی قبر فردوســی نصــب کردنــد؛ نمیدانم االن
هم هســت یا نــه .بچههای حــادی که بــه آنجــا میرفتند،
چشمشــان که به شــهادت بنده میافتاد ،لطــف میکردند و
میپذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند! حقیقت
قضیه این اســت که فردوســی یک حکیم اســت؛ تعــارف که
نکردیم به فردوسی ،حکیم گفتیم .االن چند صد سال است
که دارند بــه فردوســی ،حکیــم میگویند .حکمت فردوســی
الهی اسالمی.
چیست؟ حکمت ِ
شــما خیال نکنید که در حکمت فردوســی ،یک ذره حکمت
زردشــتی وجــود دارد .فردوســی آن وقتــی کــه از اســفندیار
تعریف میکند ،روی دینداری او تکیــه میکند .میدانید که
ّ
مذهبی مبلغ دین بوده که سعی
متعصب
اســفندیار یک فرد
ِ
ِ
کرده پاکدینــی را در همــه جای ایران گســترش بدهــد .تیپ
اســفندیار ،تیــپ حزباللهیهای امــروز خودمان اســت؛ آدم
خیلی شــجاع و نتــرس و دینی بوده اســت؛ حاضر بوده اســت
برای حفظ اصولی که بــه آن معتقد بــوده و رعایت میکرده،
خطــر بکنــد و از هفتخــان بگــذرد و ّ
حتــی با رســتم دســت و
پنجــه نــرم کنــد .وقتــی شــما شــاهنامه را مطالعــه میکنید،
میبینیــد که فردوســی روی ایــن جنبــ ه دینــداری و طهارت
ً
اخالقــی اســفندیار تکیــه میکنــد .بــا اینکــه فردوســی اصــا
بنا ندارد از هیچیــک از آن پادشــاهان بدگویی کند ،اما شــما
ببینید گشتاســب در شــاهنامه چه چهرهای دارد ،اســفندیار
چــه چهــرهای دارد؛ اینهــا پــدر و پســر هســتند .فردوســی بر
اســاس معیارهــای اســامی ،بــه فضیلتهــا توجــه دارد؛ در
حالی کــه بر طبــق معیارهــای ســلطنتی و پادشــاهی ،در نزاع
بیــن گشتاســب و اســفندیار ،حق با شــاه اســت« .بــه نیروی
یــزدان و فرمــان شــاه» یعنــی چــه؟ یعنی هرچــه شــاه گفت،
همان درست است؛ یعنی حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما
به شــاهنامه نگاه کنیــد ،میبینید کــه در نزاع بین اســفندیار
و گشتاســب ،حــق بــا اســفندیار اســت؛ یعنــی اســفندیار یک
حکیم الهی اســت .فردوســی از اول با نام خدا شــروع میکند
 «به نــام خداوند جان و خرد  /کزین برتر اندیشــه بر نگذرد» تا آخر هم همینطور اســت؛ فردوســی را با این چشــم نگاهکنید .فردوســی ،خــدای ســخن اســت؛ او زبان مســتحکم و
ً
اســتواری دارد و واقعا پدر زبان فارسی امروز است؛ او دلباخته
و مجذوب مفاهیم حکمت اســامی بــود؛ شــاهنامه را با این
دید نگاه کنید.
البتــه بعضیهــا زردشــتی مســلکند ،بعضیهــا هــم
زردشتیمســلک نیســتند .آنهایــی که زردشــتیمســلکند،
خوششــان میآمد که به زردشــتیگری تظاهر کننــد و چیزی
دربــارهی فردوســی بگوینــد؛ امــا حقیقــت قضیــه کــه ایــن
نیســت .ایــن شــاهنام ه فردوســی در مقابلمــان اســت .شــما
خیال میکنید که اگر در شــاهنام ه فردوســی چیزی برخالف
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مفاهیم اســامی وجــود داشــت ،اینقــدر در جوامع اســامی
جا میافتاد؟ شــما میدانیــد که در این نســلهای گذشــته،
مردم مــا چهقــدر دینــی بودهانــد .در کــدام خانــه و کــدام ده
و کــدام محله ،شــاهنامه نبــود یا خوانــده نمیشــد؟ همهجا
میخواندنــد و منافاتی هــم با مفاهیــم اســامی نمیدیدند.
(ســخنان رهبری در دیدار اعضــای گــروه ادب و هنر صدای
جمهوری اسالمی ایران در پنجم اسفند سال )70
نمیتوانم تا آخر رستم و سهراب را بخوانم
خدا میداند تا به حال بارها این داســتان را در شاهنامه نگاه
کردهام ،ولی نتوانســتهام آن را تا آخر بخوانــم ،باور میکنید؟
داستان رستم و سهراب به شــکلهای مختلف تحریر شده؛
به صورت نثر هم نوشته شده .اما من نثرش را هم نتوانستم
بخوانم .خالصــه ،نمیتوانم تا آخرش را بخوانم( .ســخنان
رهبــر انقــاب در دیدار گــروه نمایــش صــدا در روز  29دی ماه
سال )70
حکمت قرآنی
نمیدانــم شــما آقایــان چقــدر بــا شــاهنامه مأنوســید .من با
شــاهنامه مأنوســم .حکمــت شــاهنام ه حکیــم ابوالقاســم
فردوســی ،حکمت اوســتایی نیســت؛ حکمت قرآنی اســت.
اگــر کســی بــه شــاهنامه دقــت کنــد ،خواهــد دیــد فردوســی
ایــران را ســروده ،امــا بــا دیــد یــک مســلمان؛ آن هــم یــک
مســلمان شــیعه .بیــان زندگــی قهرمانهــا و پهلوانهــا و
شــخصیتهای مثبت مثل رســتم و اســفندیار در شاهنامه،
در اندیشههای اسالمی ریشه و ظهور و بروز دارد .عکس آن،
شــخصیتهای منفی مثــل تورانیها یا بعضی از ســاطین،
مثل کیکاووس شخصیتهایی هستند که در تفکر اسالمی
بــه وضــوح کوبیــده شــدهاند .اما تفکــر اوســتایی چیســت و
چیزی کــه میتواند حکمــت اوســتایی را به ما نشــان دهد،
کجاســت؟ زمان فردوســی هم بیش از االن نبــوده .اینطور
نیســت که مــا خیــال کنیــم زمــان فردوســی تفکر اوســتایی
آشــکارتر بــوده؛ خیــر ،آنوقت هــم بیــش از آنچــه االن ما در
اختیــار داریــم ،نبــوده اســت .لــذا حکمــت قرآنــی ،همــان
حکمت ملی بومی و ایرانی ماست.
(ســخنان رهبــری در بازدیــد از نمایشــگاه مینیاتــور و نگارگرى ،در
حسینیه امام خمینى در روز دهم شهریور سال )72

بزرگ و نامدار
خدا را شــکر کــه در حاشــی ه زیــارت تابســتانی مشــهد مقدس
رضــوی علیهآالفالتحیــه توفیــق بازدیــد از مقبر ه فردوســی
بزرگ و نامدار در شــهر تاریخی و پرقصه توس نیز دســت داد.
اگرچه در گذشــته آن مقبره و برخی یادگارهای تاریخی دیگر
موجود در آنجا را دیده بودم ،اما این بار هم به خاطر اهتمام
به جانب ّ
مهم فرهنگی و تاریخی آن ،و هم بهخاطر کارهای
خــوب آبادانــی و زیباســازی کــه در آن انجــام شــده اســت ،و
هم نیز به خاطــر خبرهای اســفانگیزی که از غــارت ذخیره
کمنظیــر موجــود در ایــن منطقه به مــن رســیده بــود ،آن را با
ّ
دقتی بیشتر و با انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه کردم ،و

اگر کسی به
شاهنامه نگاه
کند ،خواهد دید
یان
که یک جر ِ
گاهی بار یک و
پنهان و گاهی
وسیع ،از روح
ّ
توحید ،توکل،
اعتماد به خدا و
اعتماد به حق و
مجاهدت در راه
حق در سرتاسر
شاهنامه جاری
است .این را
میشود استخراج
کرد ،دید و فهمید.
ً
مخصوصا بعضی
از شخصیتهای
شاهنامه خیلی
برجسته هستند
که اینها را
باید شناخت و
استخراج کرد .من
یک وقت گفتم
که «اسفندیار»
مثل این بچه
ّ
حزباللهیهای
خود ماست
امروز ِ

اکنون احساس من آن است که دولت موظف است با ّ
همت
به کار در این بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده بسی کمتر
از انداز ه بایســته اســت( .یادداشــت رهبر انقــاب در بازدید از
آرامگاه فردوسی در روز  19تیرماه سال )75
ّ
فردوسی در قله است
من موافقم که از «فردوسی» تجلیل شود ،شاهنامه تحلیل
شــود و حکمت فردوســی اســتخراج گردد تا همــه بدانند که
این حکمت ،اســامی اســت یا غیراســامی .این بزرگداشتی
ً
هم که برگزار شــد ،اصال به دســتور و خواســت من بود؛ منتها
چــون اواخــر ریاســت جمهــوریام بــود ،بــه آقــای مهنــدس
«حجت» گفتم کــه دنبال نمایید و فردوســی را بــزرگ کنید.
ّ
فردوســی بایــد هــم بــزرگ شــود .فردوســی در قلــه اســت.
امیدواریــم ک ـمکاری  -کــه دوســتان اشــاره کردنــد  -گریبان
ما را نگیرد تــا حکمت فردوســی را بیان کنیم .ما هســتیم که
اســم او را «حکیم ابوالقاسم فردوســی» گذاشتیم؛ دشمنان
دیــن کــه ایــن اســم را نگذاشــتهاند .خــوب؛ ایــن حکیم چه
کسی است و حکمت او چیست؟ آیا حکمت زردشتی است،
حکمت بیدینی است ،حکمت پادشــاهی است یا حکمت
اســامی؟ این را میشود در آورد .ا گر کســی به شاهنامه نگاه
جریان گاهی باریک و پنهان و گاهی
کند ،خواهد دید که یک ّ ِ
وســیع ،از روح توحید ،توکل ،اعتماد به خدا و اعتماد به حق
و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است .این
ً
یشــود اســتخراج کرد ،دیــد و فهمید .مخصوصــا بعضی
را م 
از شــخصیتهای شــاهنامه خیلــی برجســته هســتند کــه
اینها را باید شــناخت و اســتخراج کرد .من یــک وقت گفتم
ّ
خود
که «اســفندیار» مثــل ایــن بچــه حزبالل ّهیهای امــروز ِ
خواه
غیور دین ِ
ماست!در فرهنگشاهنامهیکحزباللهی ِ
مبــارز وجــود دارد .بلــه؛ ایــن کارهــا را شــما بکنید تــا دیگران
نکنند .شما که نکردید ،دیگران میکنند( .سخنان حضرت
آیتا ...خامنهای در دیدار جمعــی از اعضای انجمن قلم در
روز هشتم بهمن سال)81
داستان سرایی
نســرایی در ایــران ضعیــف نیســت؛ دلیلــش هم
روح داستا 
داســتانهای فردوســی و مولــوی اســت( .ســخنان رهبــری
ن در روز 23
در دیــدار جمعــی از کارگردانان ســینما و تلویزیــو 
خرداد سال )85
معارف ناب دینی
ا گــر بخواهید به لوازم اســوه بــودن و الگــو بودن عمــل کنید،
بایســتی معرفت دینــی و معرفــت اســامی خودتــان را عمق
ببخشــید؛ و این در گذشته شــعر ما وجود داشــته .شما نگاه
کنید ،شــاعران برجســت ه ما اغلــب  -حــاال نمیگویــم همه -
اینجورند؛ از فردوســی بگیرید تــا مولوی و ســعدی و حافظ و
جامی .فردوســی ،حکیم ابوالقاسم فردوســی است .به یک
ً
نســرا و حماسهسرا باشد،
نســرا ،ا گر صرفا داستا 
آدم داستا 
حکیم نمیگویند .این «حکیم» را هــم ما نگفتیم؛ صاحبان
فکر و اندیشــه در طول زمــان او را حکیم نامیدند .شــاهنامه
فردوســی پــر از حکمــت اســت .او انســانی بــوده برخــوردار از
معارف نــاب دینــی( .ســخنان رهبــر فرزانــه انقــاب در دیدار
جمعی از شعرا در روز  24مرداد ماه سال )90
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روئینتنیݣݣو
چالش ݣݣمیان ݣݣارزشها
محمد قائم خانی

یکـی از کارهایـی کـه بایـد در تحلیـل تراژدیهـا انجـام شـود ،جسـتجوی
«موقعیـت» مرکـزی روایـت اسـت .دقـت شـود کـه جسـتجوی موقعیـت یـک
ً
«کار» اعلام شـده کـه بایـد به تحلیل اصل تـراژدی بازگردد ،پس یقینا منظور
نمیتوانـد تنهـا بررسـی توالـی «صحنه»هـای داسـتان باشـد« .موقعیـت» هـر تـراژدی،
وضعیـت خـاص جهـان پهلوانـان و قهرمانـان آن قصـه در نسـبت بـا همدیگـر و نیـز اراده
خدا(یـان) اسـت .بنابرایـن در فهـم موقعیـت بایـد بـه دنبـال کلیـت بـود و نـه پیوسـتار
روایـت .بـرای ایـن کـه چنیـن کاری در مـورد تـراژدی رسـتم و اسـفندیار انجـام شـود،
بایـد عالـم اسـفندیار و رسـتم و وضعیـت ایـران را شـناخت .محوریـت ایـن شـناخت هم با
شـخص اسـفندیار اسـت .شـناخت اسـفندیار میتواند کلید فهم این تراژدی باشـد.
اسفندیار «پهلوانی است در خدمت حکومت پا کدینی» .به نظر میرسد این ترکیب ،بهترین
نمایاننــده موقعیــت اســفندیار در تــراژدی مقابله با رســتم اســت .اســفندیار بــه آیین زردشــتی
اعتقــاد دارد ،و برای گســترش اصول آن میجنگــد .او ایران را برای بســط آرمانهای زردشــت
میخواهد و برای رســیدن به آن آرمانها ،از فداکردن هیــچ دارایی خود ابا نــدارد .از آن طرف،
به او روئینتنی بخشیده شده تا در برابر هر نیروی زمینی آسیبناپذیر شود .در اثر رشادتهای
بســیاری از مؤمنان به زردشــت از جمله خــود اســفندیار ،حکومت دینی بــر ایران حاکم شــده و
پیام دین پاک به همه جا رســیده است .اما مشــکل کوچکی پیش روی اســفندیار وجود دارد.
او با پدری روبهروســت که شــاه اســت و فره ایزدی دارد ،اما لیاقت نشســتن بــر تخت حکومتی
این چنین را ندارد .برای همین مدعی نشســتن بر جای پدر است ،تا شــخصی الیق ،زمام امور
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حکومت دینی را در دســت بگیرد .پدر هم به لیاقت او اذعان
دارد ،اما نمیخواهــد قدرت را تحویل بدهد .این کشــمکش
ادامــه دارد تا این که شــاه پیشــنهاد میدهــد اســفندیار بعد از
آخرینمأموریت،برتختبنشیند.
اما این مأموریت ،سرنگونی فالن شورشــی یا جنگ با نیروی
خارجی نیست ،بلکه دربند کردن رستم است که در سیستان
به حکمرانی خویش مشغول است و اظهار نوکری به حکومت
تــازه نمیکنــد .از همین جا چالش بیــن ارزشهــا درون نفس
اسفندیار آغاز میشود .او میفهمد که پدر تنها به دنبال بهانه
اســت ولی از طــرف دیگــر مخالفت بــا پادشــاه را هــم مخالف
عقاید خود میداند ،که «چه فرمان یزدان ،چه فرمان شاه».
نــوع فرمــان پــدر بــه گونــهای اســت کــه اســفندیار در عاقبت
درگرفتن جنگ با رستم شک نمیکند .که همانطور هم شد
و رســتم زیر بار خفت دستبسته به درگاه شــاه رسیدن نرفت
و بعــد از همه نصیحتهــا ،تا پــای جنگ ایســتاد .اســفندیار
با اصل جنــگ هــم مخالف اســت ،جنــگ دو پهلــوان نامدار
ایرانی که نتیجــهای جز تضعیف ایــران ،و البتــه تمدید چند
صباح حکومــت پدر نــدارد .امــا او چه بایــد بکنــد؟ او که دین
جدید و حکومت دینی جدید ،قائم به رشــادتهای اوســت،
چه تصمیمی باید بگیرد؟ در درون به ًرســتم حق میدهد که
ً
زیر بار نرود ،ولی در بیرون و ظاهر ،کامال از فرمان شاه حمایت
میکنــد .موقعیت اســفندیار ایــن اســت؛ حمایــت از باالترین
مقام حکومت دینی و عمل به دستوری که او صادر کرده ولی
شخص اسفندیار درستی آن را قبول ندارد.
همین موقعیت اســت که همه طــرح و توطئههای اســفندیار
و رســتم را بــرای پیشــگیری از وقــوع جنــگ ،نقــش بــر آب
میکند .هر دو میخواهنــد از این جنگ ناخواســته فرار کنند،
امــا تعهداتشــان اجــازه چنیــن کاری را نمیدهــد .اســفندیار
دل به آیینــی دارد کــه امروز بــا حکومت پــدر ناالیقــش رونق و
شــکوت گرفتــه ،و رســتم روح جوانمــردی و عزت نفســی دارد
که «تســلیم شــدن و خوار گشــتن» را به او اجــازه نمیدهد .هر
دو پیشــنهادهایی بــه طــرف مقابل میدهنــد تــا کار به نقطه
درگیری نرسد ،ولی فایدهای ندارد .از نظر فردوسی تقدیر بر آن
است که اهل غرور را به سعادت و فالح راهی نباشد ،هرچند بر
مسیر حق باشند و مجاهدتها در راه آن کرده باشند ،و هدف
درستی را در پیش گرفته باشند .با آنکه فردوسی کشته شدن
آنچنانی اسفندیار را تقدیری ناگزیر میداند ،اما تصمیم خود
او را هــم در چنیــن ســرانجامی مقصــر میشناســد .بــا آنکه در
هنگام ارائــه داســتان ،در زمان تصمیمگیری اســفندیار مبنی
بر رفتــن به سیســتان یــا نرفتــن ،ماجــرا را بــه گونــهای روایت
میکنــد کــه ســرپیچی اســفندیار از فرمــان شــاه را غیرممکــن
نشــان میدهد ،اما باز هم در آخــر کار ،انجام این امــر محال را
از اسفندیار توقع میکند و انجام ندادنش را بر او نمیبخشاید،
هرچنــد میدانــد کــه اســفندیار راهــی جــز آن چــه انجــام داد،
نداشتهاست.
تسلیم شدن در برابر خیرهســری و غروری که جای حقطلبی
و پا کدینــی را اشــغال کــرده اســت ،نتیجــهای جــز هالکــت و
پشیمانیندارد.چهبساخوناسفندیارانی کهفدایجاهطلبی
دنیاخواهانشود.

فرهنگ وهنرهنر
فرهنگ و

مثل ݣݣفردوسی ݣݣشدن
کار ݣݣآسانی ݣݣنیست
آیتا ...العظمی جوادی آملی
بـا توجـه بـه هجمههـای مختلفـی کـه در قـرون
متمـادی بـر ایران وارد میشـد ،بسـیاری از اهالی
ادب بـر ایـن باورنـد کـه اگـر شـاهنامه فردوسـی
نبـود ،زبـان و دیـن مـردم ایـران زمیـن امـروز متفـاوت بـود از
آنچـه کـه امـروز هسـت؛ از ایـن رو نخسـتین روز بهمـن مـاه
بـه مناسـبت زادروز ایـن شـاعر بـه نـام فردوسـی در تقویـم
ثبـت شـده اسـت .آیـتا ...جـوادی آملـی در بخشـی از این سـخنرانی خـود در همایش
ملـی فرهنـگ دفاعـی  -امنیتـی بـه اهمیـت حماسـهپرور پرداختـه و میفرماینـد :در ایـن
مملکت ،ما گریه زیاد میکنیم و کار خوبی هم هست ،شعرهای آیینی زیادی داشتیم و
داریم و سـرودن شـعر آیینی هم کار خوبی اسـت .اما این مملکت همهاش گریه نیسـت،
ً
جـای مرحـوم فردوسـی خالـی اسـت و حتمـا امثـال شـما بایـد به فکر باشـید که شـعرای
فردوسـیمنش تربیـت کنیـد تـا حماسـه را در ایـن کشـور زنـده نگـه بدارنـد.

با حماسه مشکل حل میشود
ایشــان با تأ کیــد بــر اینکه بــا گریه مشــکل حــل نمیشــود ،با
حماســه مشــکل حل میشــود ،ادامه دادنــد :ما فردوســی کم
داریم البتــه باید دانســت که مثل فردوســی شــدن کار آســانی
نیســت؛ او حکیم ،فیلســوف و ادیب نامآوری بــود .وی بیان
کــرد :صدرالمتالهیــن برای کســی حســاب بــاز نمیکــرد و یادم
نمیآید جایی از شاعران نامی بیاورد ،فقط یکجا نام حافظ را
میآوردتابرایبحثنبوتواثباتاینکهنبوتبا کار و کسب
و تالش و درس به دست نمیآید ،شــاهد مثال بیاورد« :دولت
آن اســت که بیخون دل آید به کنار  /ورنه با کسب و عمل باغ
جهاناینهمهنیست».
ایشــان با تأ کید بر اینکه فردوســی میخواهیم تا این انقالب
را تبیین کند ،عنوان کرد :دومین شــاعری کــه او نامش را ذکر
ً
میکند مرحوم فردوسی اســت .حتما میدانید که مقام علمی
او چنان بلند بود که میتوانست چنین بیتی را بسراید و جرأت
نکنند به او گزندی برسانند« :درست این سخن گفت پیغمبر
است/که من شــهر علمم علیام در اســت» نام مبارک حضرت
امیر در آن دم و دستگاه جرمی نابخشودنی بود و فقط به دلیل
عظمتفردوسی،این گفتهاشراتحمل کردند.
ایشان با بیان اینکه فردوسی در توحید الهی ،شعری عظیم و
فیلسوفانه دارد ،اظهارداشت :به همین دلیل است که مرحوم
صدرالمتالهین به عنوان سند آن را ذکر میکند« :خداوند باال و
پستی تویی /ندانم چهیی هرچه هستی تویی» تفسیر درست
اینشعرایناست که«همهحقیقتهستیتویی»
با شعرای آیینی نمیتوانیم شرف ایران را حفظ بکنیم
آیــتا ...جــوادی آملــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه فردوســی بــا آن
عظمت ،ایران را با دســت خالی رســتم و اســفندیار حفظ کرد،
گفت :ما صدها رستم تربیت کردیم .رستم کجا و این عزیزان
مــا کجــا؟ امــا امــروز مــا فردوســیای میخواهیم کــه عظمت
انقــاب را تبیین کنــد .ما با شــعرای آیینــی نمیتوانیم شــرف
ایران را حفظ بکنیم ،نــه آنها چنین درکی دارنــد و نه از آنها
ً
میتوانیممتوقعباشیمونهاصوال ازچنینراهیمقدوراست.
ایشــان با بیان اینکه پیروزی در جهاد مقدس هشــت ساله و
 10ساله اهمیتی ندارد ،تأ کید کرد :پیروزی دیگری مهم است
که نیــاز بــه فردوســی دارد .یادمان هســت که پــس از پذیرش
قطعنامــه و حمله صــدام به عــراق ،ما میتوانســتیم بــه رژیم
بعثی ضربه بزنیم و بخشی از خا کشان را تصرف کنیم چون
طبق قطعنامــه مــا از آنها طلبــکار بودیــم اما ما چنیــن کاری
نکردیم،و گفتیم کهماقطعنامهراامضا کردیم.
ایشان تأ کید کرد :مردانگی این است که طبق خواسته دین،
پای امضــای خودمان بمانیــم .چنین عظمــت و شــرفی را در
کجا ســراغ داریم؟ این مردانگی نیاز به فردوسی دارد تا آن را به
شعر درآورد.
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بــرای نخســتینبار ملکالشــعرا بهــار ثابــت کــرد ایــن ابیات
اشــتباهی بــه همــراه چهــار بیــت دیگــر در مجلــه آینــده بــه
مدیریت محمود افشــار در آذرمــاه  ۱۳۲۳به نام فردوســی به
چاپ رسیده است.
آبیتر از آنیم که بیرنگ بمیریم
در کتاب پایــه یازدهم باز هم اشــتباه دیگری قابل مشــاهده
اســت .در صفحــه  82ایــن کتــاب و در درس روانخوانــی،
دو بیــت شــعر آورده و آن را به شــخصی بــه نام «اصغــر رباط»
نسبت دادهاند ،در صورتی که این شعر برگرفته از غزلی است
از «محمد عبدی بابلسری».

نگاهی به اشتباهات در کتابهای فارسی دانشآموزان

وقتی زال ،زاغ میشود
بیتردیـد کتابهـای درسـی قـدر و منزلتـی هـمارز دایرهالمعارفهـا ،سـندها
و متنهـای قانونـی و رسـمی دارنـد ،بـرای همیـن بایـد از هرگونـه خطـا و
اشـتباهی مبرا باشـند .علت با اهمیت بودن آنها این اسـت که دانشآموزان
در سـالهای کودکـی و نوجوانـی ،اولیـن جرقـه آشناییشـان بـا ادبیـات کشـور توسـط
ایـن کتابهـا زده میشـود و هرگونـه اشـتباهی میتوانـد در ذهـن کـودکان و نوجوانـان
نقـش ببنـدد کـه تصحیـح آن در سـالهای آینـده بسـیار دشـوار خواهـد بـود .در ایـن
بیـن ،در کتابهـای درسـی ادبیـات فارسـی کـه مبنـای آمـوزش زبـان فارسـی و آشـنایی
با ادیبان این مرز و بوم اسـت ،اشـتباههایی به چشـم میخورد که احسـاس میشـود
هنـگام تألیـف آنهـا فقـط بـر اسـاس جسـتجو در گـوگل و بـه اسـتناد آن در کتابهـای
درسـی اضافـه شـدهاند و هیـچ تالشـی بـرای بررسـی درسـتی و نادرسـتی آنهـا نشـده
اسـت .در ایـن گـزارش «خراسـان» بـه بهانـه انتسـاب شـعری بـه فردوسـی در کتـاب
ادبیـات نهـم متوسـطه ،چنـد نمونـه از ایـن اشـتباهات را مـرور کـرده اسـت.
«چو ایران نباشد تن من مباد» سروده فردوسی نیست
محســن احمدونــدی ،از دبیــران زبــان و ادبیــات فارســی ،در یادداشــتی کــه به تازگی توســط
خبرنامه گروه آموزش زبان و ادب فارســی فرهنگســتان زبان منتشر شــده  ،به انتساب اشتباه
یک سروده معروف به فردوسی در کتاب ادبیات فارسی پایه نهم پرداخته است که ما نیز در 6
مرداد به آن اشــاره کرده بودیم .در درس هشتم کتاب فارســی پایه نهم ،با عنوان «همزیستی
با مام میهن» به قلم فریدون اکبری شــلدره از اعضــای هیئت تألیف کتابهای درســی ،وی
شعر زیر را به فردوسی نسبت میدهد.
ن است
ن است  /جهان سر به سر زیر دست م 
ندانی که ایران نشست م 
همه یک دالنند و یزدانشناس  /به گیتی ندارند در دل هراس
همه سر به سر تن به کشتن دهیم  /از آن به که کشور به دشمن دهیم
دریغ است ایران که ویران شود  /کنام پلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تن من مباد  /در این بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم  /از آن به که کشور به دشمن دهیم
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انتساب اشتباهی شعری به سهراب
چند وقــت پیش تصویــری در شــبکههای اجتماعی دســت
بهدســت شــد؛ تصویــری در صفح ـ ه  49کتــاب درســی پایــه
یازدهم با شــعری کــه زیر آن نــام ســهراب ســپهری بهعنوان
شاعر درج شده بود ،اما شعر از سهراب سپهری نبود ،بلکه از
شاعری به نام کیوان شــاهبداغی بود که شعرش را به سبک
سهراب سپهری ســروده بود .نکته اینجاســت که این شعر
چطور بــه کتــاب درســی راه یافته اســت؟ یعنی نویســندگان
کتابهای درسی برای نمونه بهدنبال شعری میگشتهاند و
با جستجویی در وب ،به این شعر سهراب رسیدهاند؟
نسبت درو غ به موالنا
در صفحه  ۳۱کتاب درسی فارسی نهم دو بیت زیر را به موالنا
نســبت دادهاند ،این در حالی اســت که این اشــعار از مولوی
نیست.
تا توانی میگریز از یار بد  /یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنها تو را بر جان زند  /یار بد بر جان و بر ایمان زند
پای عطار هم به این اشتباهات باز شد
در درس ســتایش کتاب ادبیات فارســی پایه دهــم ،ابیاتی را
به عطار نســبت دادهاند که در الهینامه نسخه فؤاد روحانی
نیامد ه اســت .جالب اینکه مؤلفان کتاب درســی در بخش
منابع ،منبع این ســتایش را الهینامه عطار به تصحیح فؤاد
روحانی ،ذکر کردهاند! دکتر شــفیعیکدکنی هــم در تصحیح
«الهینامه» معتقد اســت این ابیات از عطار نیست .دو بیت
از این ابیات الحاقی را در ادامه خواهید خواند.
چو در وقت بهار آیی به دیدار
حقیقت پرده بردارد ز رخسار
فروغ رویت اندازی سوی خا ک
عجایب نقشها سازی سوی خا ک
وقتی زال تبدیل به زاغ می شود
تصویر دیگری که در شــبکهها دســت بهدســت شــد ،تصویر
یکــی از صفحات کتاب درســی پایــه پنجم چاپ ســال 1396
بود که داستان «زال و سیمرغ» را به اشتباه نوشته بود« :زاغ
و سیمرغ» .این اشتباه را میتوان یک اشتباه نگارشی ساده
دانســت ،اما آیا ویراســتاران ،کتابهای درســی را بهدرستی
بازبینی نمیکنند؟
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گفتگـوی اختصـاص مهـر و مـاه بـا نویسـنده هلال احمـری کتـاب «دسـتان
خـدا» ،گزارشـی از رونمایـی کتـاب خاطـرات رهبـر انقلاب بـه زبـان عربـی
نهـای آلبالویـی»،
در بیـروت ،گفتگـو بـا نویسـنده مجموعـ ه داسـتان «نعلی 
نقـدی دربـاره معنـا و مفهـوم هسـتی در همیـن اثـر مطالـب ابتدایـی ایـن
بخـش هسـتند .سـپس بـه معرفی چند اثـر پرداختهایم :رمـان «فرار از شـب»
کـه روایـت داسـتان زندگـی زن و مـردی اسـت کـه یکـی از بادیـه و دیگـری
از شـهر بـه رسـم عشـق بـا هـم آمیختهانـد و ادامـ ه روزهـای عاشقان هشـان
مصـادف اسـت بـا آخریـن روزهـای حضـور رسـول خـدا در مکـه ،نجواهـای
شـاعرانه عالمـان دیـن بـا امـام عصـر (عـج) ،رمـان س هشـنبه کـه در جریـان
سـفر شـخصیت اصلی داسـتان به شـهرهای اصفهـان ،شـیراز ،اهـواز ،آبادان
یشـود و بـه گفتـه نویسـندهاش در آن تجربـه شـهر و سـفر
و بوشـهر روایـت م 
در کنـار هـم قـرار گرفتهانـد ،رمـان «خلـوت مدیـر» کـه بـه دردسـرهای یـک
مدیـر مدرسـه پسـرانه در جنـوب شـهر تهـران در میانـه سـالهای  ۵۵تـا ۵۷
یپـردازد و کتـاب «آمبوالنـس پنـج ضلعـی» کـه خاطـرات داسـتانی حمیـد
م 
بوربـور را از امدادرسـانی در عملیـات کربلای پنـج روایـت میکنـد.

کتاب

رونمایی ݣݣاز «ݣݣان ݣݣمع ݣݣالصبر نصرا» در بیروت
«گفتگو» در ݣݣترسیم ݣݣآیندۀ مطلوب ،ݣݣنقش ݣݣکلیدی دارد
سفر پسر صحرا

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

خاطرات رهبر انقالب به زبان عربی منتشر شد

رونمایی ݣݣاز ݣ«ݣان ݣݣمع ݣݣالصبر نصرا» در بیروت
آییـن رونمایـی از کتـاب ّ
«ان مـع الصبـر نصـرا» کـه شـامل خاطـرات حضـرت
آیـتا ...خامنـهای از دوران مبـارزه علیـه رژیـم پهلـوی اسـت و توسـط خـود
ایشـان بـه زبـان عربـی گفتـه شـده ،در بهمـن مـاه در بیـروت برگزارشـد.
در این مراســم دکتر محمدعلی آذرشــب ،اســتاد دانشــگاه تهران که مســئولیت گردآوری این
کتاب را بر عهده داشت ،در سخنانی با اشاره به اهمیت انتشار این کتاب گفتّ :
«ان مع الصبر
نصرا» شامل مقدمات رویدادهایی اســت که در انقالب اســامی اتفاق افتاد و پیامهای بسیار
زیادی بهویژه برای جوانان دارد و آنها را به ایستادگی ،مقاومت و صبر دعوت میکند.
محمدعلی شــریعتمداری رایــزن فرهنگــی جمهوری اســامی ایــران در لبنــان نیز با اشــاره به
تصویری که از شــخصیت آیــتا ...خامنهای کــه در کتاب منعکس شــده اســت ،تأ کید کرد:
راوی کتــاب یعنــی آیــتا ...ســیدعلی خامنــهای همچــون یــک فرد عــادی و مبــارز بــه بیان
خاطراتــش در ایــن کتــاب پرداختــه اســت ،چراکه ایشــان بــه تجربــه خــود در مراحــل پس از
پیروزی انقالب اسالمی ایران اشاره نکردهاند و با ادبیات یک رهبر سخن نگفتهاند.
در بخش دیگری از این مراســم ،خانم آالء موســی ،پیام جوانان عرب خطاب به رهبر انقالب
اسالمی را قرائت کرد که در آن بابت توجه و اهتمام ویژه ایشان ،قدردانی به عمل آمده است.
وی گفت :ســخنان و رهنمودهای آیتا ...خامنهای همــواره در ذهن و قلب ماســت و هرگاه
که دستان ظلم ،عرصه را بر ما تنگ کنند ،با سخنان ایشان خود را قوی میسازیم.
همچنین شــیخ علی دعموش ،نایب رئیس شــورای اجرایی حزبا ...نیز در بخش دیگری از
مراسم رونمایی کتاب ،با تأ کید بر لزوم معرفی شــخصیت آیتا ...خامنهای برای جهانیان،
گفت :مســئولیت ما اقتضا میکند که شــخصیت آیتا ...خامنهای را به امت اسالمی و جهان
عــرب و همچنیــن نســلهای دیگــر معرفــی کنیــم و بشناســانیم .حکمــت ،صبر و شــجاعت

گفتاری از دکتر محمدعلی آذرشب

خاطرات رهبر انقالب به زبان
عربی چگونه تدوین شد؟
ً
ّ
«ان مـع الصبـر نصـرا» عنـوان کتـاب خاطـرات خودگفتـ ه حضـرت آیـتا...
خامنـهای از دوران مبـارزه علیـه رژیـم پهلـوی بـه زبـان عربـی اسـت کـه طـی
مراسـمی در بیـروت رونمایـی شـد .ایـن کتـاب توسـط دفتـر حفـظ و نشـر آثار
حضـرت آیـتا ...العظمـی خامنهای ،همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقالب اسلامی
منتشـر شـده و ترجمه فارسـی آن نیز بهزودی روانه بازار خواهد شـد .دکتر محمدعلی
آذرشـب اسـتاد دانشـگاه تهـران کـه مسـئولیت گـردآوری ایـن کتـاب را برعهـده داشـته
اسـت در گفتـاری بـه شـرح چگونگـی تهیـه ایـن کتـاب میپـردازد:
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ایشــان همواره سرمنشأ تحقق دســتاوردهای زیادی بهویژه
در مرحلــهای کــه امــت مــا بــا چالشهــا و فشــارهای فراوانی
دستوپنجه نرم میکند ،بوده است.
معرفی توسط سیدحسن نصرا...
حجتاالســام والمســلمین
سیدحســن نصــرا ...دبیــرکل
حــزبا ...لبنــان ،در مراســم
جشــن  ۴۰ســالگی انقــاب در
مجمــع سیدالشــهدا(ع) ضاحیــه
جنوبی بیروت ،بــه معرفی کتاب
خاطرات مبارزات رهبر انقالب از زبان خودشــان که به عربی
گفتــه شــده اســت ،پرداخــت .وی در پایــان ســخنرانی خــود
گفــت« :اکنــون دوســت دارم توجــه شــرکتکنندگان در ایــن
مراســم را به وجود کتابی تحت عنوان «ان مــع الصبر نصرا»
جلب کنم .این کتاب شــامل روایتهایی اســت کــه به طور
مســتقیم توســط امام خامنــهای و به زبــان عربی نقل شــده
اســت .در این کتاب میتــوان با زبــان عربی امــام خامنهای
بهخوبی آشــنا شــد؛ زبانی کــه زیباتــر ،بلیغتــر و رســاتر از زبان
بســیاری از کســانی اســت کــه خــود را رهبــران جهــان عــرب
میدانند .ایشــان در این کتاب خاطرات خود از زمان کودکی
تا پیروزی انقالب اسالمی را به زبان عربی نقل کردهاند.

حضــرت آیــتا ...خامنــهای یــک فقیــه و ادیــب و یــک ناقد
ً
ادبی هســتند .معموال فقهای بزرگ جهان اســام  -چه سنی
و چه شیعه  -ارتباطشان با ادبیات عرب و با زبان عربی بسیار
گســترده اســت و هرچــه ذوق ادبیشــان بیشــتر شــود ،ذوق
فقاهتیشان هم بیشتر میشود .امکان ندارد یک کسی ذوق
فقهی خوبی داشته باشد ،بدون اینکه ذوق ادبی هم داشته
ً
باشد ،خصوصا در ادبیات عرب و در زبان عربی.
زبان فقه و زبان تمدن اسالمی
حضــرت آیــتا ...خامنــهای نیــز بــا ادبیــات عــرب آشــنایی
کاملــی دارنــد ،بهخاطــر اینکه شــخص فقیــه ،باید آشــنایی
کامل با زبان عربی داشته باشد .استناد فقیه به قرآن و سنت
اســت و قــرآن و ســنت در درجــه بــاالی زبــان و ادبیــات عرب
اســت .بنابراین فقیه نهتنها باید بهطور کامل به زبان عربی
آشــنا باشــد ،بلکــه ذوق ادبــی عربی هــم باید داشــته باشــد.
ادبای ایران نیــز  -چه ادبــای قدیم و چــه بســیاری از ادبای
معاصر  -با زبان عربی آشنایی کامل دارند و ذوق ادبی عربی
هم دارند .دیــوان حافــظ را که باز میکنیــد ،غــزل «اال یا ّایها

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

البته در این کتاب ســخنی از مراحل مابعــد از پیروزی انقالب اســامی به میان نیامده اســت.
عربی زیبا و بدیع ،روایت کردهاند.
ایشان ،این خاطرات را با یک زبان ِ
من پیشتر بــا رهبر انقــاب دیدار کــرده و با ایشــان به زبــان عربی ســخن گفته بــودم و از نوع
سخن گفتن ایشــان به زبان عربی آ گاه بودم؛ کما اینکه تدریسهای ایشان به زبان عربی را
نیز پیشتر شنیده بودم .اما زمانی که کتاب «ان مع الصبر نصرا» را خواندم ،از بالغت ،طراوت،
زیبایی و متانت در زبان عربی ایشــان غافلگیر شــدم .ایــن ویژگیها به ویــژه در مقدمه کتاب
نمایانتر است؛ مقدمهای که رهبر انقالب آن را با دست چپ و به زبان عربی نگاشتهاند.
امیــدوارم که ایــن کتــاب را مطالعــه کنید و مــورد توجــه همگی شــما قرار گیــرد ،چراکــه رهبر

ً
َ
الساقی ا ِدر کأسا و »...را میبینید؛ یعنی هیچگاه ادبیات عربی از ادبیات فارسی جدا نیست.
عالوه بــر اینهــا زبــان عربــی فقــط زبــان عربها نیســت ،بلکــه زبــان تمدن اســامی اســت.
هر جای دنیا که مســلمان ببینید ،کموبیش آشــنایی بــا زبان عربــی از نظر قرائت یــا تالوت یا
اســتماع وجود دارد .هــر جایی کــه تمدن اســامی وجــود دارد ،زبــان عربی هم هســت .ایران
گهواره تمدن اســامی اســت ،در عین حالی که گهواره زبــان و ادبیات عرب اســت؛ بزرگترین
نحویدانــان عربــی ایرانیانــد ،بزرگتریــن بالغیــون زبــان عربــی ایرانیانــد ،بزرگتریــن
مفسرینی که به زبان عربی تفسیر نوشتهاند ایرانیاند.
بنابرایــن زبــان عربــی هیچوقــت از زبــان فارســی جــدا نبــوده اســت ،بلکــه هرچه یــک ادیب
فارسیزبان آشنایی بیشتری با زبان عربی داشته باشد ،ادبیات فارسیاش هم قویتر است.
ً
زبان عربی و زبان فارســی هر دو زبان تمدن اســامی اســت؛ مثال اقبال الهوری یک روز هم به
ایــران نیامده ،ولــی تمــام دیوانهای شــعرش به زبان فارســی اســت .این نشــان میدهد که
زبان فارســی چون با زبان قرآن پیوند خورده یکی از زبانهای تمدن اسالمی شده است .پس
هیچگاه زبان عربی یک زبان بیگانه از زبان فارسی نبوده است.
در دانشــگاه و دانشــکده ادبیات هــم در دســتهبندیها ،تمــام زبانهــای خارجی را به دانشــکده
زبانهایخارجیبردند،امازبانعربیدردانشکد هادبیاتماند،چوناینزبانیکزبانخارجی
نیست؛ این زبان تمدن اسالمی و مکمل زبان فارسی است .اســاس عشق و عالق ه رهبر انقالب به
زبانعربی،بهخاطرفقاهتایشان،ادیببودنایشان،ناقدبودنایشانوداعی هایشانبرتمدن
اســامیاســت.چونهرکسداعی هتمدناســامیداردبایدرویمهمترینعامــلایجادوحدت

خود
انقالب از رهگذر نــگارش این کتاب قصد دارنــد با زبان ِ
جوانان و ملتهای جهان عرب ،با آنها سخن بگویند.
این کتاب همانطور که در ابتدا گفتم ،مشتمل بر تجربهها
و خاطرات شــخصی امام خامنــهای از فداکاریهای بزرگ،
مظلومیتهــا و درد و رنجهــای فراوانــی اســت کــه ایشــان و
بســیاری از یاران امــام خمینــی(ره) در جریــان فعالیتهای
انقالبی متحمل شدند .لذا این کتاب ،کتابی مهم و مبارک
است».

تمدنی کههمانزبانعربیاست،انگشتبگذارد.
ً
ماجرای ّ
«ان مع الصبر نصرا»
بــا ایــن مقدمــهای کــه گفتــم ،آیــتا ...خامنــهای ســالها
پیــش جلســاتی داشــتند کــه در آن بــه زبــان عربــی صحبت
میکردنــد؛ جلســاتی دربــار ه ادبیــات عــرب قدیــم و معاصــر.
گاهی در البــهالی صحبتهــا خاطراتی هم بیــان میکردند.
بــه ایشــان در آن جلســات گفتیم که شــما کــه دارید بــه زبان
عربی صحبت میکنید ،امکان دارد که خاطراتتان را از ابتدا
بیان کنیــد تا ایــن خاطــرات تدویــن و منتشــر بشــود و درس
باشد برای دیگران؟
ایشــان هم گفتنــد بــا کمال میــل و همــان لحظــه بســم ا...
الرحمــن الرحیــم گفتنــد و شــروع کردند بــه گفتــن خاطرات؛
از کودکــی تــا دوران مبــارزه ،از مجاهدتهــا و زندانهــا و
تبعیــد و شــکنجهها گرفتــه تــا کارهــای میدانــی و درسها و
نویسندگیشــان .همینطــور ادامــه دادند تا خاطرات رســید
به آغاز انقالب اسالمی .این خاطرات تدوین شد و شد کتاب
ً
ّ
«ان مع الصبر نصرا».
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نویسنده کتاب«نعلینهایآلبالویی»:

«گفتگو» در ݣݣترسیم ݣݣآیندۀ
مطلوب،ݣݣنقشݣݣکلیدی دارد
محمدقائم خانی
مجموعـه داسـتان «نعلینهـای آلبالویـی» در  107صفحـه منتشـر شـده و
شـامل  8داسـتان کوتاه اسـت .هر داسـتان ما را بر سـر دوگانههای اساسـی
زندگـی انسـان ایرانـی در قـرن حاضـر قرار میدهد و از چگونگی حل مسـائل
میپرسـد .شـاید در ابتـدا بـه نظـر برسـد کـه «نعلینهـای آلبالویـی» بـرای پاسـخ بـه
ایـن سـؤاالت نوشـته شـده ،ولـی آنچـه کـه خواننـده پـس از خوانـدن مجموعـه همـراه
ش ِروی زندگـی در دنیای امروز اسـت ،هر
خـود میبـرد ،چالشهایـی بسـیار جـدی پیـ 
چند داسـتانهای این مجموعه هیچگاه از امید خالی نیسـت« .نعلینهای آلبالویی»
نوشـتۀ مهـدی نورمحمـدزاده اسـت .او متولـد  1358تبریـز و مهنـدس الکترونیـک
مخابـرات اسـت .بـرای داسـتان «عشـق روزهـای آپولـو» برگزیـدۀ پنجمیـن جشـنوارۀ
داسـتان انقلاب در بخـش داسـتان کوتـاه شـد کـه در مجموعـۀ «نعلینهـای آلبالویـی»
چـاپ شـده اسـت.
ابتدا بابت انتشــار کتاب تبریک میگویــم .امیــدوارم راه خودش را میــان اهالی ادبیات
باز بکند .شاید خوب است برای سؤال اول برویم سراغ قصه .داستانهای اینکتاب،
توجــه ویــژهای بــه قصــه دارنــد و کشــش خوبــی در روایــت ایجــاد میکننــد .بــههمیــن
دلیل مشــکل چندانی هم برای ایجــاد تعلیق ندارند .ایــنجایگاه ویژۀ قصــه در کتاب،
ن کتاب اســت؟ به
ل و هوای ای 
بهموضع شــما در مورد قصــه بازمیگردد یا مناســب حــا 
ً
عبارتدیگر میتوان پرسید آیا شما اساســا خودتان را نویسندهای قصهگو میدانید ،یا
بسته به فضا و ایدۀ داستان در اینباره تصمیم میگیرید؟
من هم خدمت شما عرض سالم و تشکر دارم و امیدوارم ماحصل حرفهایمان در مورد کتاب
«نعلینهای آلبالویی» ،برای مخاطبان هم مفید باشد .واقعیت این است که سالهای اول
که ســراغ داستاننویســی رفتم ،قصهگویی در داســتان را چنــدان مهم نمیدانســتم و تمرکزم
بیشــتر روی طراحی فــرم و ســاختارهای متفــاوت در داســتان بود .اما چندســالی میشــود که
موضع من درخصوص اهمیت قصهگویی در داستان تغییر کرده است .راستش حاال معتقدم
ً
هر داســتانی حتما باید قصــهای جذاب برای روایت داشــته باشــد ،وگرنه بهســختی میتواند
ن مجموعه هم ایــن دیدگاه حاکم اســت و داســتانها از
مخاطب را بــا خود همــراه کند .در ایــ 
همان شــروع ،قصــهای خــاص را روایــت میکننــد ،هرچند کــه به تناســب فضای داســتانها
تأ کید بر قصه هم در آنها متفاوت است.
ً
ســیر تحول داســتان و ســینما در ســالهای اخیــر تقریبــا متمایــل بــه قصهگویی بوده اســت.
ً
ً
تحلیل چرایــی اینموضوع ،بحث مفصلی اســت کــه بماند ،اما شــخصا دوســت دارم بتوانم
طوری داســتان بنویســم که یــکمخاطب عمومــی داســتان را هم جــذب کند .البتــه این به
معنی بیتوجهی به محتوای جدی و قابل تأمل در داســتان نیســت ،اما ســعی میکنم در الیۀ
ً
اول داســتان که همان قصــه و روایــت اســت ،جذابیت و ســادگی را حفــظ کنم .مثال داســتان
«اشــنوگل» اینمجموعــه ،در ظاهر قصــهای معمایــی و پلیســی دارد ،اما بــرای مخاطبی که
ً
اهل تأمل اســت ،یقینا جنبههای محتوایی قابل توجه هم میتواند پیدا کند .با همۀ اینها
هنوز هم بعضی وقتها با برخی دوستان و آشنایان روبهرو میشوم که بهخوبی نمیتوانند با
داستانهایم ارتباط بگیرند و معتقدند داستانهای من کمی پیچیده هستند.
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ســؤال بعدی مــن این اســت که حضــور پررنــگ قصه در
ایــن کتــاب ،باعث نشــده اســت کــه شــما از فــرم غافل
یشــود که تالش شما
بشــوید .جاب هجا مواردی یافت م 
را برای شکســتن فرمهای مألوف داســتانهای قصهگو
نشــان میدهــد .از نظــر شــما فــرم چقــدر بــرای نوشــتن
داســتان مهم اســت و نویســنده به چه اندازه بایــد به آن
اهمیت بدهد؟
ً
حتما که فــرم برای همــۀ نویســندگان مهم اســت و من هم
ســعی میکنم هم به آن وفادار باشــم و هــم فرمهای جدید
را تجربــه کنم .فرم یا ســاختار ،چیزی اســت که وابســته به
ً
خالقیــت نویســنده اســت و اتفاقــا در جذابیت داســتان هم
میتوانــد مؤثر باشــد ،امــا انتخــاب فــرم و طراحــی آن برای
خود مــن چیزی مســتقل از نوشــتن داســتان نیســت .یعنی
ماهیــت خــود داســتان اســت کــه فــرم را تشــکیل میدهد و
بهپیش میبرد.
یادم هســت یکبار خانــم «فریبــا وفی» حتــی ایــن را مطرح
کردند که خودشــان هنــوز تعریف درســت و دقیقــی از عناصر
داســتان نمیداننــد و تفکیــک آنها از هم برایشــان ســخت
اســت ،چراکــه در فرآینــد نوشــتن ،همــۀ اینهــا بــه شــکل
ناخــودآ گاه شــکل میگیــرد و قــوام پیــدا میکنــد و نویســنده
نمیتواند فرم و محتوا یا دیگر عناصر داستان را به شکل جدا
از هم ببیند و برایش تصمیم بگیرد.
ً
ضمنــا بهنظر من یافتههــا و تجربههــای جمعی ما از ســاختار
و فــرم داســتان ،کمــی غیرمنطقــی و حتــی بــه ضــرر کلیــت
داســتان بوده اســت .از منظر تاریخی هم به قول «حمیدرضا
شــاهآبادی» ،اگر نویســندگان ما بیش از «هدایت» به ســمت
«جمالزاده» توجه میکردند و قصهگویی در داستان اهمیت
بیشتری پیدا میکرد ،شــاید داستان امروز ما وضعیت بهتری
داشت .سعی من بهعنوان نویسندهای که بیشتر دنبال طرح
معانی اســت ،این بوده که فرم را هماهنگ با کلیت داســتان
ً
بهکار ببرم و اصطالحا دچار «فرمزدگی» نشوم.
جایــی هــم اگــر بتوانــم از الگوهــای مرســوم و کلیشــهای در
فرم و ســاختار داســتان عبور کنم و قالبی نو برای قصهگویی
ً
داســتان طراحــی کنــم ،حتمــا ایــن کار را میکنم .البتــه این
ریسک دوســر اســت و احتمال عدم موفقیت هم وجود دارد.
در اینمجموعهداســتان ،یکــی از جنبههای ســاختاری که
برای خودم پررنگتر اســت ،فاصلهگرفتن از قواعد رئالیسم
محض اســت .یکی-دو داســتان اینمجموعــه در فضایی
شبیه داستانهای «رئالیسم جادویی» روایت شده است که
تجربۀ جدید و لذتبخشی برای خودم بود .جالب است که
همین یکیـ دو ماه قبل که کتاب «رئالیســم عرفانی» جناب
محمد رودگــر را میخواندم ،بیــش از پیش متوجه شــدم که
ایــن ســبک داســتانی ،ظرفیتهــای خوبــی بــرای طــرح در
ادبیات ما دارد و باید بیشتر به آن توجه کنم.
همینطــور اشــتراک داســتانها در اهمیــتدادن و روایــت
«موقعیت»هــای داســتانی مختلف و متفــاوت ،دیگر ویژگی
ساختاری برخی داستانهای اینمجموعه است که امکان
و فرصــت قضــاوت خواننــدگان در مــورد شــخصیتهای
داستان را به شکل بهتری فراهم میکند.
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دو عنصــر خیلــی نیرومنــد در اینکتــاب هســت؛ یکــی
تســاله و دیگری آموزش و علم و تکنولوژی.
جنگ هش 
ت تأثیر
انگار دو قطب هســتند که مضامین کتــاب را تح 
یهــای خاص خــود را
قــرار میدهنــد و هرکــدام هــم ویژگ 
دارنــد .بــرای داســتانهای معطــوف بــه جنگ ،گذشــته
ط و خطاهــا
ســنگینتر اســت و امــروزهروز بهخاطــر خب ـ 
دچــار چالــش شــده؛ و بــرای داســتانهای دســتۀ دوم،
یگــذارد همهچیز ســر
همیشــه یکچیزی هســت کــه نم 
جای خودش باشــد ،مثل داســتان نعلینهای آلبالویی
یا داستان آخر .انگار وضعیتی از خودمان را پیش چشم
ما قــرار دادهایــد کــه متوجه شــویم ،ناقــص هســتیم و از
هرطرف میرویم ،یکجای کارمــان میلنگد .نظرتان در
اینباره چیست؟
در مراحــل نوشــتن اینکتــاب ،موضــوع جنــگ یــا علــم و
تکنولوژی ،موضوعیت اصلی برای من نداشته است؛ یعنی
قصدم این نبوده که ایــن موضو عها را محور داســتانهایم
ً
قرار دهم ،بلکه این موضو عها صرفا بســتر روایت داستان را
شــکل میدهد .نکتۀ مهم برای من ترســیم موقعیتهایی
بود که شــخصیتها در این بســترها با آن روبهرو میشوند.
ً
مثال در داســتان «قوس قزح مجاز» ،هرچند بحــث تلگرام و
چت مطرح اســت ،اما مضمــون اصلی ،چالشهــای عمیق
فضای مجازی اســت که همه با آن بهنوعی درگیر هستیم.
مــن ســعی کــردهام محتــوای داســتان ،ارتبــاط مســتقیم و
محکم با خــود تلگرام نداشــته باشــد ،تــا ارزش و جایگاه آن
بــا رفتــن تلگــرام و آمــدن یکپیامرســان دیگر دچار خدشــه
نشــود .از اینجهت نــگاه داســتانها به ماهیــت تکنولوژی
ً
است نه صرفا مظاهر آن!
ً
با اینتوضیح ،بله تا حدی با حرف شــما موافقم .مخصوصا
درخصــوص روایتهایی کــه از دوران جنگ میشــود و کفۀ
روزهای گذشته در آنها ســنگینتر است .بههرحال جنگ،
معنای عمیــق و بزرگی بــرای همۀ مــا دارد و هنوز هــم یکی از
مضامیــن خــوب و پرجاذبه برای طرح داســتان اســت .نگاه
داســتانی من به موضوع جنــگ ،از دو زاویۀ متفاوت اســت.
نگاه اهالی جنگ و بــهتعبیر خودم «اصحــاب جنگ» که به
آرمانهــا و ارزشهــای اخالقــی و معنــوی آن دوران ،اعتقــاد
دارنــد و جنــگ را بهمنزلــۀ مکاشــفۀ جمعــی و تاریخــی برای
ملت ما میبیننــد و از آن یــاد میکنند ،و نــگاه آنهایی که در
بحر این مســائل نبوده و نیســتند و از تبعات تلخ جنگ متأثر
ً
شــدهاند؛ اتفاقا همینگروه درحقیقت آســیبدیدگان واقعی
جنگ هســتند! ســعی من این بوده و هســت که نــگاه هر دو
بخش را در داســتانهایم روایــت کنم ،چون شــرایط واقعی
زندگی خودم هم طــوری بوده که هــر دو دیــدگاه را از نزدیک
لمس و تجربه کردهام .تا حد امکان ســعی میکنم از کلیشــه
و شعارهای رایج در داستانهای جنگ فاصله بگیرم و حتی
مضامیــن فضای جنــگ را به شــرایط ،چالشها و مشــکالت
جامعه امروزمان پیوند بزنم.
بهعنــوان ســؤال آخــر ،بهنظــر نمیرســد وزن آینــده در
داســتانهای اینکتــاب کــم باشــد؟ گذشــته ،ســنگین

است و البته داشــتههای اصلی ما هم در آن اســت .وضعیت امروز هم در مخاطره افتاده
هرچند سیاه نیست .ولی آینده در ابهام فرو رفته است .حرکت رو ب ه جلو هست ،فضای
کتاب ایســتا و بیحرکت نیســت ،ولی توان الزم هم برای پیشرفتن وجود نــدارد .انگار
یمــان تهکشــیده و نیــاز داریم بــرای حرکت به چیزی متوســل شــویم کــه در یکــیـ دو
انرژ 
یشــود ،ولی در بقیه نه .چقدر موافقیــد که رنگ
داســتان یکچیزهایی از گذشــته پیدا م 
آیندهدر این کتاب ،کمیماتوتصویرشمبهماست؟
ً
اتفاقا من هم با شما موافقم .در داستانهای من ،آینده تعریف شفاف و روشنی ندارد .چون
ً
خودم هم هیچ تعریف دقیق و خوشــایندی از آینده ندارم .اصال بهنظرم غالب نویســندگانی
که عالقمند طرح «معنا» در داستانشــان هســتند و در فضــای ایران امروز مینویســند ،چنین
وضعیتــی دارنــد .مشــکل اصلی این اســت کــه هویــت مــا بهعنــوان ایرانــی مســلمان پس از
انقالب ،در جهان امروز بهصورت دقیق و شفاف تعریف نشــده است .البته ریشۀ این مشکل
هم فلســفی اســت .متفکران بزرگ ما در دورۀ اخیــر ،برخالف ســالهای اول انقــاب که فکر
میکردند در همــۀ حوزههای فکری و عملی پاســخ و راهــکار دارند و تمدن غــرب را به چالش
خواهند کشید ،حاال دچار تردید هستند و باور چندانی به امکان تحقق شعارها و رجزهای آن
دوران ندارند .بهعنوان نمونه میتوانم به نامهها و صحبتهــای اخیر دکتر داوری اردکانی
اشاره کنم که از منتقدان اصلی غرب بوده و هستند.
ن وضع آشــفته و مبهم چطور باید از آینده حرف بزنیم؟! در علــم «آینده پژوهی» صحبت
با ای 
از آیندۀ محتمل و آیندۀ مطلوب است و تالش برای ســوقدادن آیندۀ محتمل به سمت آیندۀ
مطلوب .مشکل ما این اســت که تعریف شــفاف و عمیقی از آیندۀ مطلوب نداریم و در فضای
رسانهای هم بیشــتر دنبال طرح اتوپیا یا همان آرمانشهر بودهایم که شــعار است و نسبتی با
جهان داســتان ندارد .از طرفــی آیندههای محتمل ما هم ،وضعیت خوشــایندی نیســتند که
برای رسیدن به آن و طرح ابعاد آن دستوپا بزنیم!
بنابرایــن فارغ از آموزههــای دینی و اعتقــادی که به آنها بــاور دارم ،در نــگاه تحلیلی ،آینده
سیاه سیاه نیســت ،اما مبهم اســت! آینده برای من ،شاید چیزی
برای من نویســنده هرچند ِ
مثل «حال غلیظ شــده» اســت ،مگر اینکــه اتفاقهای دیگــری در عالم بیفتــد .من بهجای
ً
گ و حال پرچالش و گاها کسلکنندۀ امروز را روایت میکنم
روایت آیندۀ مبهم ،گذشته پررن 
تا شاید حواسمان ناخواســته به ســمت آیندۀ مطلوب و تعریف آن متوجه شود .یکچیزی را
هم مطمئن هستم ،اینکه در ترســیم آیندۀ مطلوب و گذر از آیندههای محتمل ناخوشایند،
«گفتگــو» نقــش کلیــدی دارد و بایــد بیــش از پیــش بــه آن بهــا بدهیــم .در داســتانهای
اینمجموعه هم گفتگو عنصر مهمی است و چالش برخی شخصیتهای داستان ،ناتوانی
در پیشبــردن گفتگــو اســت .در کار بعــدیام کــه انشــاا ...یکرمــان خواهــد بود ،بــه این
موضو عها بیشتر پرداختهام.
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درباره معنا و مفهوم هستی در «نعلینهای آلبالویی»

رازهای ݣݣدیدنی ݣݣجهان
مهدی طهماسبی

بــرای منی که تشــنۀ دیــدن آوای نیای هســتم کــه در عین تشــویش ،آرامشبخش و دســتگیر
ّ
ّ
آدمیان است ،این کتاب نوید تولدی دیگر بود؛ نگفتم نشــان تولد یک نوای ماندگار ،بلکه نوید
ّ
ّ
تولد بود .بایــد دید که این نوید تولد در ســالیان آینده چــه در خود خواهد داشــتّ .اولین نکته که
میتوانم دربارۀ کتاب «نعلینهای آلبالویی» مطرح کنم ،نثر متین و پاالیشکنندۀ کتاب است.
برایتوضیحبیشتراجازهبدهیدازاشعارحافظیادی کنم؛بهعنوانمثال،دوبیتزیرراببینید:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  /فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد و خون عاشقان ریزد  /من و ساقی بههم سازیم و بنیادش براندازیم
صحنۀ ترسیمشده در این دو بیت ،بسیار شورانگیز و شلوغ است و در خود عناصر تشویشزایی
همچون لشکر غم را نیز جای دادهاست؛ ّاما برایند ّکل شعر ،در پایان ،نهتنها منجر به ّ
مشوش
شــدن قلــب و دل خواننــده نمیشــود ،بلکــه دل را از تشــویشها و ّ
توجههای ناســوتی پاالیش
میکنــد و لحظاتــی آن را تهــی از ّ
ّ
مشــتهیات میگردانــد .لحظاتــی ،ســکوت ،ثبات ،و
تمناهــا و
ً
آرامش ،در عین تجربۀ ّ
حسی شــورانگیز و واال .این متناقضنمایی برخی شاعران که خصوصا
در حافظ به اوج میرســد ،نشــان از این دارد که این گروه از شــعرها همــه بیتالغزل معرفتاند
ّ
خاصیت معرفت ،میتواند رفع حجب باشــد ،نه تشــویش و حجاب اندر حجاب بر دیده دل
و
انداختن .اگــر هنر ،محاکات حقیقتی متعالی و آســمانی اســت ،هرقــدر هم که ظاهــر و قالبش
شــلوغ و پر از داســتان و پر از تپش باشــد ،نتیجۀ نهاییاش بر روح انســان ،آرامــش و زاللی تهی
شــدن از تشــویشها ،و ّ
البتــه آمادگــی بــرای چشــیدن حقایــق متعالی اســت ،و ایــن خصیصۀ
نوشتههایاندکیاست.
ً
برخــی از داســتانها ،هــر قدر هــم کــه کمکاراکتــر باشــند یــا اساســا داســتان پــر تنشــی را نیز به
خواننده عرضه نکنند ،در خود نشان روح خسته و ّ
مشوش نویســنده را به عیان دارند ،و گویی
ً
اساســا برای حکایت چیــزی جز نفس ّ
مشــوش نویســنده نوشــته نشــدهاند .و چه کــم متون و
داستانهایی از قلمها بروز میکنند که در عین طرح موضوع خود ،چنان صالبتی داشته باشند
که خود را بینیاز از تشــویش و تذبذب انداختن دل خوانندۀ خود بداننــد .این خصیصه که اثر
هنری غیر از نقل حکایت خاص خود ،میتواند پاالیشکنندۀ روح باشــد و هدیهکنندۀ آرامش،
ّ
خصوصیات اصلی یک اثر اصیل هنری است.
به نظر نگارنده از
ّ ً
ً
نعلینهای آلبالویــیّ ،اتفاقا کتابی اســت که مشــخصا دغدغــۀ درونی نویســنده را با مخاطب
ً
به اشــتراک میگذارد؛ ّامــا تقریبا در هیچجــا ،در عین طرح عمیق مســئلۀ خــود ،روح را آلوده به
حجابهای تشویشآفرین نمیکند و پاالیشگری خود را در ســطح کتاب ،به نظر میرسد که
خاصیت قلم نویســندۀ اثر اســت که اســتواری و متانت ّ
ّ
خاصی
ایــن بهنظرم
انجام میدهد ،و ًً
در کنار شــیرینی کامال محســوس و ســامت خود دارد؛ از این جهت ،به نظر میرســد این متن،
ّ
نشــان تولد نویســندهای را در خود دارد ،که میتواند اهل پاالیشــگری روح باشــد؛ چیزی که در
ّ
این ّایــام تکثربینی دیدهها ،به شــدت بــه آن نیاز داریم؛ اما جالب اینجاســت کــه موضوعات
ً
داســتانهای ایــن کتــابّ ،اتفاقــا بیشــتر آرامــشزدا هســتند ،نــه آرامــشزا! و بــاز بــا اینحال،
پاالیشکنندههستندنهتشویشساز.
بهنظر میرسد ســؤالمحور بودن را میتوان به مجموعهداستانها نســبت داد.؛ یعنی اینکه
در دوراهیهــای زندگی کــه دو چارچوب شــناختی و هنجاری معــارض ،دو پیشــنهاد متفاوت
برای عمل پیش روی انســان قــرار میدهند ،چگونــه باید عمل کــرد؟ به کــدام چارچوب باید
ّ
ّ
انســانیت و
متعهــد ماند؟ چارچوبــی نتیجهگرا کــه ممکن اســت در اغلــب اوقات ،مــرز اخالق،
ّ
معنویت را بدرد؟ یا چارچوبی اخالقگرا و خدامحور ،که ممکن است تا زمان رسیدن به نتیجه،
نشانیاز نتایجخوبدنیایینداشتهباشد؟
نویســنده ریزهکاریهای زیادی در پنهان دارد؛ پاسخ شــیوای او در همان
بهنظر میرسد پاســخ ًً
داســتان ّاول کتاب ،کامال واقعگرایانه و دلنشــین ،بیان میکند که غایتاندیشــی دنیایی ،گاه
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ً
خودش اساســا غایت همیــن دنیا را ویــران میکنــد؛ آنجا که
مــردی از ترس پــدر شــدن و مصائبش ،تــرک خانــواده میکند
و روزی بعــد ،زندگــیاش را با مــرگ عوض میکنــد؛ ّامــا او این
پاســخ را کامل نمیدانــد و آن را بــا داســتانهای دیگر تکمیل
ً
میکنــد .ســه داســتان ّاول و داســتان پنجــم ،تقریبــا در حال
توصیــف دقیقتر این پاســخ هســتند؛ ّاما ســه داســتان پایانی
ً
این مجموعــۀ هشتداســتانی ،تقریبا به مالحظاتــی مهم در
بــاب مکافــات عمــل میپردازند .هســتۀ این مالحظــات این
اســت که گاهی همیــن تکیه بــر چارچــوب خدامحــوری ،گاه
منجر به چالشهایی درونی میشود که شاید تا پایان عمر ،در
نفس انســان پیکاری درونی ایجاد میکند که نکند اشتباهی
در عملــم بــوده اســت! نویســنده در پــی بیــان آن نیســت کــه
ســرکنگبین در اینجا صفرا میفزاید و عمل ذیل ّ
ســنت الهی،
پشــیمانکننده اســت؛ بلکه در حال بیــان این اســت که قلب
انسان گاهیدر هضمنتایجیکعملدر ّ
سنتغیرنتیجهگرا،
ً ّ
لزوما موفق نمیشود و باید دانست که امکان دارد گاهی قلب
گنجایش رنجهــا و نتایج برخی تصمیمات را نداشــته باشــد و
اینهمخودمتناقضنماییدیگریازذاتانساناست.
ً
انســان اگر دلی زنده نداشته باشد ،اساســا امکان به تشویش
دچار شــدن را ندارد و هر میزان که زندهدلترّ ،
حساسـ ّـیت دل
هم در قبــال ّاتفاقــات و نیک و بــد روزگار ،بیشــتر؛ ّامــا از طرف
دیگر ،دل زنــده ،ثمرۀ زندگی در چارچوبی اســت که دل را جال
میدهد؛ چارچوبــی اخالقمدار و خدامحــور .پس بهنحوی،
عمــل خدایــی ،میتوانــد لرزاننــدۀ دل باشــد ،و شــاید بتــوان
ّ
گفــت ،ایــن لرزشها یــا امــکان لرزشهــا ،خــود محمــل تولد
ابتالیــی الهی اســت ،و ابتــا ،گذرگاهی برای خداییتر شــدن
اســت ،نه جایگاهــی بــرای رحــل اقامــت افکنــدن و مذبذب
مانــدن ،کــه ّ
البتــه ایــن نکته ،بــه ایــن شــکل در داســتانها
برایــم دیــده نشــد؛ ّامــا خــود داســتان نعلینهــای آلبالویــی،
بهنحــوی بــه نکتــهای دیگــر میپــردازد .حقیقــت بــه همــه
نشــان داده میشــود؛ بــه هر کــس هم به شــکلی که خــود آن
فرد میخواهــد؛ ّاما این بــدان معنا نیســت کــه حقیقتی ناب
وجود ندارد؛ حقیقت ناب برای کســی که خواهان آن اســت،
در همین جهانــی که دیگــران ،چیزی دیگــر از آن میفهمند،
قابل دستیابی است ،و ّ
البته بیان آن برای دیگران گاهی درد
ّ
خاصی را دوا نمیکند.
چند روزی است که به «تماشــاگه راز» فکر میکنم .وه که چه
ترکیبی! جهان ،رازهایی مگو دارد؛ ّاما این بدان معنا نیســت
ً
که رازهای معنوی اساسا قابل دسترسی نیستند .برخی رازها
شنیدنی نیســتند ،ولی دیدنیاند و برای دســتیابی به آنها،
راهی جز دیدن نیست؛ تشخیص تفاوت این رازها و مرز میان
ّ
آنها ،برای نویسندگان خوشذوق و چشندهای مثل مؤلف
این کتــاب ،از واجبات اســت .مــا نیــاز داریم تا کســی رازهای
مگــو را به ما نشــان دهــد و کســانی به مــا بگویند کــه کدامین
رازها مگو هســتند و نباید با حرف زدن دربارهشان ،مغشوش
و مخدوششــان کــرد؛ کســانی کــه تلخ و شــیرین زندگیشــان
محمل درک امری متعالی شــده و بخشــی از شــیرۀ جانشان،
راهگشایاینمسئلهباشد.
درنیابدحالپختههیچخام  /پسسخن کوتاهبایدوالسالم
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«فرار از شب»

سفر پسر صحرا
داسـتان«فرار از شـب» در صـدر اسلام میگـذرد؛ دورانـی کـه شـهرت
رسـولا ...هنـوز سراسـر جزیرهالعـرب را فـرا نگرفتـه بـود .داسـتانی تاریخـی
در ژانـر سـفرنامه کـه اتفاقاتـی از جنـس عشـق ،خرافـه و جهـل اسـاس آن را
میچینـد و ایمـان و مهربانـی آن را بـه اوج میرسـاند.

رمان «فرار از شــب» روایت داســتان زندگی زن و مردی اســت که یکی از بادیه و دیگری از شهر
به رسم عشق با هم آمیختهاند .ادام ه روزهای عاشقانهشان مصادف است با آخرین روزهای
حضور رســول خدا در مکه .زن به انتظار تولد نوزادی بیقرار اســت و مرد که پســر صحراست،
مهارتــی در رد زدن دارد .طفــل و ردی که مرد باید برای پیدا کردن رســول خدا بزنــد ،مرد و زن
را با یکی از مهمتریــن فصلهای زندگی پیامبر گره میزند و ســفر ناگزیری که برایشــان پیش
میآید ،داستان پرفراز و نشیبی از زندگیشان برایمان میسازد.
رمان «فرار از شــب» زبانی تصویــری و ضرباهنگی تنــد دارد تا بتواند فــرار و تعقیــب و گریز را به
درســتی به تصویر بکشــد و به مخاطب انتقال دهد ،رمان روایت مردانی اســت کــه در تاریکی
شــب راه را گم کردهانــد .در واقع «فرار از شــب» ضمــن روایت ســفر ،دو گــزاره خواندنی تعقیب
ش قرار دهــد .کنشهایی
و گریز را چاشــنی خود کرده تا شــخصیتها را بیشــتر در معــرض کن 
که هــر کــدام گام جدیدی برای شــناخت خود و کســی اســت کــه همــه از او حــرف میزنند .در
قســمتی از این کتاب میخوانیم که آفتاب در حال غروب اســت و گرد و غبــار پراکنده در هوا،
با تاریکی کمتر به چشــم میآیــد .در خانــه مجلل و زیبــای ابوســفیان ،حارث کنــار خالد روی
تشکچهای روبهروی بزرگان مکه نشسته است .ابوسفیان و عتبه بنربیعه و امیه بنخلف و
چند نفر دیگر از بزرگان مکه به بالشهای نرم تکیه دادهاند و بردهها مشغول پذیرایی از آنها
هستند .داخل ظرفهای بزرگی شراب و میوههای رنگانگ قرار دارد.
«فرار از شب» داستانی خوشخوان و خوشآهنگ است که خواندن آن شما را با فضای خرافی
عرب جاهلی و رســم زندهبهگور کردن دختران آشــنا میســازد .آنچــه پیامبر مهربانــی ها با آن
مواجه بود و با خلق عظیم خود تغییرش داد.
اکرم صادقی ،نویســنده این کتاب بــوده و انتشــارات کتاب جمکران فــرار از شــب را در ۱۶۶۶
صفحه رقعی روانه بازار کرده است.

حسین اســدیزاده در نقد «فرار از شــب» گفته است که یکی از
نکاتمهم کهدر اینرمانبایدموردتوجهقرار گیرد،موقعیت
جغرافیایــی و فرهنگــی قصــه اســت؛ اینکــه در ایــن کتــاب از
اعــراب ،آنهم عرب  1400ســال پیش ســخن گفته میشــود
و فرهنگ آنها به میان میآید ،کار نویســنده را ســخت کرده
اســت .این منتقد ادبی نمره عالی را بــه اثر داده و تأ کیــد دارد:
بررســی تعریفها و توصیفات داســتان برای نمره دادن به اثر
بسیارمهماست،امانمرهای کهنویسندهبرایایناثردریافت
میکند ،نه خوب است و نه قابل قبول ،بلکه عالی است ،چرا
که نویســنده به خوبی از پس تضاد فرهنگــی و تاریخی برآمده
اســت .اســدیزاده به نویســندگان مذهبــی پیشــنهاد داد که
باید دقت کننــد و بدانند که در چه حیطهای قــدم میگذارند.
نوشــتن در مــورد مفاهیــم دینی بســیار ســخت اســت و باعث
برانگیختن منتقدان میشود .وی از نگارش رمان با موضوع
پیامبر ابراز خوشحالی کرد و گفت :تصور میکردم نسل بعدی
برای پیامبر(ص) رمان بنویســند ،امــا این اتفــاق در دوران ما
رخ داد ،با این حال رماننویســی مکتبی آفتــی دارد که انتظار
میرودرماننویسانمکتبیدرگیردغدغههایفروشنشوند
و به حرف دلشان گوش دهند .یک شخص مکتبی و مذهبی
باید دغدغه محتوا داشــته باشــد و با نــه گفتن به حــرف بازار،
سوار بر موج پر فروشی نشود.
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ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

«سرودههایمهدوی»

نجوای عالمان
(عج)
با امام زمان
محمـد غفـاری نجواهـای شـاعرانه عالمـان دیـن بـا امـام
عصر(عـج) را در قالـب «سـرودههای مهـدوی» منتشـر کـرده
اسـت .در ایـن کتـاب بـا  ۳۲شـعر فارسـی کـه چهرههای شـاخص
و مراجـع بـزرگ تاریـخ شـیعه از قـرن دهـم تـا بـه امـروز دربـاره حضـرت
مهدی(عـج) سـرودهاند روبـهرو هسـتیم .ایـن کتـاب بـه همـت نشـر باهوش
وابسـته بـه مؤسسـه علمـی فرهنگـی دارالحدیـث روانـه بـازار شـده اسـت.
ً
چینـش اشـعار بـر اسـاس تاریـخ قمـری والدت ایـن عالمـان دینـی و صرفـا به
موضوع و مضامین مرتبط با حضرت مهدی(عج) توجه شده و هیچگونه
انتخابـی از نظـر قالـب ،شـاعرانگی و ...مدنظـر نبـوده اسـت.

این کتــاب اهــداف متعددی چــون احیــای میــراث مکتوبــی شــیعه در عرصه شــعر مهدوی،
زنده نگه داشــتن آن برای نسلهای آینده ،آشنا کردن شــاعران و هنرمندان جوان با پیشینه
ارزشــمند شــعر مهدوی ،زمینهســازی بــرای پژوهشهــای کاربــردی و عمیق در ایــن عرصه،
بسترسازی برای رشد شاعران جوان کشور با توجه به الگوهای متعهد و عالم را دنبال میکند.
در مقدمــه این کتــاب تأ کید شــده اســت در عصری بــه ســر میبریم کــه شــاعران و محققان،
دسترس آسانی به منابع و آثار درخشان گذشتگان دارند ،اما فاصله آنها با ادبیات کالسیک،
هر لحظه بیشــتر و دورتر میشــود .شــاید بتوان ســرعت تغییرات اجتماعی و فرهنگی را عامل
این فاصله دانســت ،اما از طرف دیگر اثبات شده است که آن دسته از شــاعران و نویسندگانی
که پیوند محکمی با آثار درخشان گذشــتگان برقرار کردهاند ،توانســتهاند درسهای بزرگی از
تجربیات آنان بگیرند و راه موفقیت در خلق آثار جدید را زودتر بیابند.
با وجود اینکه ســرودن در موضوعات مرتبط با امام زمان(عج) مورد توجه شاعران است ،اما
شاهدیم که اشــعار این حوزه دچار یکنواختی و یکسانی شــده اســت ،بنابراین نیازمند تنوع و
تغییر در قالبها هستیم .در این میان شاعران گذشــته در این عرصه ،تجربیات بسیار موفق
و بدیعی داشــته و آثار درخشــانی از خود به یادگار گذاشتهاند .در کتاب ســرودههای مهدوی،
تــاش شــده اســت اشــعار آیــات عظــام و مراجــع بــزرگ تاریــخ شــیعه دربــارۀ حضــرت صاحب
الزمان(عج)گردآوری شود تا رجوع به شــعر گذشــتگان ،در دو وجه محتوایی و هنری صورت
پذیرد.
نخستین شــاعر این مجموعه ،میر برهانالدین محمدباقر اســترآبادی معروف به میرداماد و
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آخریــن آن ،رهبــر معظم انقــاب اســامی آیتا ...ســیدعلی
خامنــهای اســت .هرچند از شــیخ بهایی نیــز شــعر زیبایی در
این موضــوع به جــای مانده ،امــا با توجــه به اینکه شــعر به
زبان عربی ســروده شــده ،از آوردن آن صرفنظر شده است.
غــزل آیــتا ...ســیدمحمد هــادی حســینی میالنــی نیــز بــه
همین دلیل منتشر نشده است.
همچنین فرصتی برای رشــد شــاعران جوان کشــور ،با توجه
به الگوهای متعهد و عالم ،فراهم میشود ،چرا که با عنایت
به اینکه اشعار این کتاب ،سرودۀ عالمان و فقیهان تراز اول
ً
است ،طبیعتا از بســیاری از آسیبها به دور اســت و میتواند
نقــش مؤثــری در شناســاندن صحیــح امــام مهدی(عــج)
و تاریــخ زندگــی ایشــان بــه شــاعران جــوان داشــتهباشــد .از
طــرف دیگــر ،آســیبهایی کــه نحلههــای فکــری نوظهــور
بــه شــعر فارســی و در پــی آن بــه شــعر آیینــی وارد نمودهاند و
طرح مباحثی چــون فرهنگ ضد انتظار و ایجاد شــبهههای
مختلــف ،معرفــی و انتشــار آثــار برتــر و ســالم تاریــخ ادبیــات
شــیعی ،بهویژه ادبیات مهــدوی ،میتواند در برابــر آنها اثر
درخور توجهی بر جای بگذارد.

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

«گاچویپوشالی»

بازی رؤیا
نشـر فرهنـگ عامـه در دی مـاه سـال جـاری مجموعـ ه داسـتان «گاچـوی
پوشـالی :قصههایـی از بچههـای دیـروز» اثـر علـی اکبـر کرمانینـژاد
را منتشـر کـرده اسـت .ایـن مجموعـه چهـارده داسـتان کوتـاه دارد کـه
هنجارشـکنی ،کوتاهـی ،صراحـت در عیـن رمزگونگـی و تنـوع موضوعـی از ویژگیهـای
ایـن داستانهاسـت .از آنجایـی کـه شـخصیتهای ایـن مجموعـه داسـتانی کـودک و
نوجـوان هسـتند ،ایـن کتـاب در حـوزه کـودک و نوجـوان طبقهبنـدی میشـود.

کرمانینــژاد در این مجموعه داســتان تــاش کرده اســت که نگاهــی جامع و جهانشــمول به
زندگی روزمره داشــته باشــد و لحظههای ناب را به تصویر بکشــد .در همین راستا شاهدیم که
در داســتانها موقعیتهای ویژه و آشــنازدایانه خلق میکند که خواننده را با تجربهای غریب
مواجه میســازد .دورنمایههای این مجموعه داســتان کودک و نوجوان فقــر ،مرگ ،جنگ،
تنهایــی ،مبــارزه ،بیدفاعــی در برابــر تقدیر و تــاش بــرای بهدســتآوردن لذتهــای هرچند
کوچک زندگی است که مخاطب میتواند با خواندن داستانها تجربه متفاوتی داشته باشد.
داستان «شاه ماهیها» با زبانی سراسر تصویر ،کشمکش کودک با طبیعت را در تالشی بیوقفه
برای زندهماندن نشان میدهد .اصغر به پایاب میرود ،پیراهن مندرســش را در مسیر آب قرار
میدهد تا ماهی به درون آن برود .ماهی بزرگی به درون پیراهن میلغزد ،اما...
«اصغر اول مثل مردهها ســاکت بود .بعد مثل اینکه روحش برگشــته باشــد ،زنده شــد .جیغ
زد .فحش داد .با پیراهن به هوا پرید .آب ،از ســوراخهای پیراهن روی ســر و تنمان پاشــید.
بعــد ،پیراهن را باالی ســرش بــرد و مثل سر خپوســتها رقصیــد .پیراهن مثل َمشــک بههم
میخورد و هیکل ســنگین ماهی ،به اینطــرف و آنطرف میافتاد .ما میخندیدیم ،ســوت
میزدیم و همراه اصغر و ماهی به اینطرف و آنطرف میافتادیم .پیراهن یکدفعه وارفت
و ماهی و آنهمه آب ،روی سر ما و پلهها خالی شد».
داســتان «گاچوی پوشــالی» که نــام کتــاب وامدار آن اســت ،تقابل نــگاه و ذهنیــت کودک و
بزرگســال را در رویارویــی بــا موقعیتی واحــد نمایــان میکند .کودکان داســتان بهســختی و
مشــقت بســیار ،گهوارهای (گاچویی) از آب دریا میگیرند و به خیال خودشــان لطفی در حق
نوزاد خانه کردهاند ،اما پدر خانواده چنین نظری ندارد.
ِ
»بادبــادک» تجربه جســوران ه کــودکان در بازی اســت« ،تخممر غ کفتــر» روایــت کفتربازی و
تعامــل کــودک و پرنــده اســت کــه از رفتــار بزرگســاالن تأثیــر پذیرفتــه اســت« .خبطی بــه نام
خواندن» هنجارشــکنانه بــا بیانی نامســتقیم در روایتی موازی با داســتان نادرشــاه ،مســئله

تجاوز به کودکان و سوءاســتفاده جنســی را مطــرح میکند.
آخریــن داســتان کتــاب ،یعنــی «توبــه» ســتم آموزشــی بــه
کــودکان را در مکتبهــای قدیمــی بــا زبانــی آهنگیــن و
نمادپــردازی در زیرســاخت به چالش میکشــد و ایســتادگی
کودک و البته بیدفاعیاش را در این نظام نشان میدهد.
همــه داســتانها در الیههــای مختلــف بحثبرانگیــز و
معناسازند و صمیمت و تعلیق روایتها خواننده را به دنبال
خود میکشاند .این مجموعه را میتوان همهساالن در نظر
گرفت و طیف گوناگون خوانندگان را به خود جلب میکند.
نشــر فرهنگ عامــه ،مجموعــ ه داســتان «گاچوی پوشــالی:
قصههایــی از بچههای دیروز» را با شــمارگان هزار نســخه و
قیمت  220هزار ریال منتشر کرده است.
پیش از این مجموعه داســتان ،کرمانینژاد رمان« جادوی
هزار پرنده» را در آذرماه منتشر کرد که حال و هوای متفاوتی
دارد ،چرا که این کتاب داســتانی فانتزی اســت کــه در کویر
اتفاق میافتد .نویسنده از جادوگری مینویسد که آبهای
زیرزمینی را در جایی جمع کرده و خشکسالی به وجود آورده
است .اما قهرمان نوجوان داستان به جنگ جادوگر میرود
و در این بین اتفاقات جالبی رخ میدهد.
جــادوی هــزار پرنــده در گونــۀ فانتــزی نوشــته شــده و از
افســانهها و اســطورههای ایرانی هم در نگارش آن استفاده
شده است.
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«سهشنبه»

شهر و سفر
آراز بارسـقیان ،بعـد از گذشـت  ۵سـال رمانـی بـه سـبکی متفـاوت به بـازار کتاب
داده است .او نویسنده و مترجم بیش از ده رمان و نمایشنامه و برنده جایزه
کتاب سـال  ۱۳۹۲در بخش تئاتر اسـت که کتاب «سـه شـنبه» را  5سـال بعد از
دوشـنبه نوشـته و انتشـارات اسـم آن را منتشـر کـرده اسـت .رمـان «سهشـنبه» در جریـان
سـفر شـخصیت اصلـی داسـتان بـه شـهرهای اصفهـان ،شـیراز ،اهـواز ،آبـادان و بوشـهر
روایت میشـود و به گفته نویسـندهاش تجربه شـهر و سـفر در کنار هم قرار گرفتهاند.
آراز بارســقیان در کالسهــای داستاننویســی میرصادقــی آمــوزش دیــده اســت و بعــد از
بردن جایــزه هدایت ،اثــری نیافریــد تا اینکــه در ســال  ۱۳۸۷بــا کارگاههای داستاننویســی
محمدحســن شهســواری آشــنا شــد و در آنجا داســتان بلند «یکشــنبه»را نگاشــت که در سال
 ۱۳۸۹توسط نشــر چشــمه منتشــر شــد .این نویســنده اولین مجموعه داســتان خود را به نام
«باســگا» در ســال  88روانه بازار کرد کــه احمد بیگدلــی ،نویســنده ،در وصــف آن ،در روزنامه
فرهیختگان نوشــت« :همه داســتانها در «زبان» یگانهاند ،اما در «آن» داشــتن یا نداشتن با
هم فرق میکنند .در این داســتانها یــا «آنی» وجود ندارد ،یا اگر هســت ،مثــل آفتاب پیش از
طلوع اســت .به همین دلیل اســت که من گام اول این نویســنده ارمنی را که به راستی جنس
زبان فارسی را به خوبی میشناسد ،تردیدآمیز تلقی میکنم .نه تا بدان حد که ناامید باشم».
ک سال بعد از انتشار مجموعه داســتان باسگا منتشر شد ،داستان
داستان بلند یکشــنبه که ی 
پســر جوانی اســت به نام «آربــی آراکلیــان» که به صــورت اول شــخص روایــت میشــود و ما از
طریــق راوی با دنیــای پیرامــون او و آدمهای زندگیاش آشــنا میشــویم .این رمان توانســت
ســال  ۱۳۹۰در یازدهمیــن دوره جایــزه بنیاد گلشــیری نامــزد نهایی بخــش «رمــان اول» این
جایزه شود.
بارســقیان در ادامه مســیر نویســندگی خــود رمــان «دوشــنبه» را نوشــت .ایــن رمان هــم ادامه
داستان زندگی آربی آراکلیان بود و به یک روز دوشــنبه از زندگی او میپرداخت .این داستان در
روز دوشنبه شانزدهم  ۱۳۹۱میگذرد و ما تمام روز را با آربی (شخصیت اصلی داستان) هستیم.
او را در خالل یک روز بلند و گرم تابستانی میبینیم .روزنامه همشهری در بخش چهار پیشنهاد
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خود درباره دوشنبه چنین مینویسند« :دوشنبه ،پختهترین
اثــر نویســندهاش بهشــمار مــیرود؛ اثــری که بــا تغییراتــی در
فرم نســبت به کارهای قبلی بارســقیان منتشر شــده و به نظر
میرســد بیشــتر این تغییرات نیز در نهایت به اعتــای روایت
کمک کردهانــد .همانطــور که از نــام اثر میتوان حــدس زد،
این کتــاب یــک روز از زندگــی راویاش در گوشــهای از تهران
را روایــت میکنــد .بــر خــاف اثــر قبلــی نویســنده ،اینبــار ِتم
تنهایی کمتر در کار به چشــم میخورد ،اما دوشــنبه سرشار از
درگیریهای روزمرهای اســت که با پیشــرفتن ماجرا و بیشتر
دیدهشــدن شــخصیتها ،بیشــتر و بیشــتر نمایان میشوند.
نوع روایت در «دوشــنبه» تا حدودی میتواند یادآور فیلم «به
همین ســادگی» رضــا میرکریمی هم باشــد ،با این تفــاوت که
اینجا کشمکشها،بههمانسادگیهاهمنیستند!»
در جلســه رونمایــی کتــاب «دوشــنبه» ،حســین ســناپور،
رماننویــس و اســتاد داستاننویســی ،از ایــن رمــان چنیــن
یــاد کــرد :بارســقیان قصــد دارد روابــط میــان آدمهــای
امــروزی دوروبــر خــودش را نشــانماندهــد و خیلی خــوب از
همگسیختگی روابط میان این آدمها را در رمانش میسازد.
پیش از این رمــان «پل» که حاصل نویســندگی مشــترک آراز
بارســقیان و غالمحســین دولتآبــادی اســت ،توســط نشــر
اســم در پاییز  ۹۷منتشر شــد و مورد اســتقبال مخاطبان قرار
گرفت .نشــر اســم فعالیت خود را از ســه ســال پیش آغــاز و در
این مدت حدود  ۳۰۰عنوان کتاب وارد بازار نشر کرده است.
جدیدترین کتــاب ایــن انتشــارات با عنــوان «سهشــنبه» ،از
بهمنماه  ۹۷در کتابفروشیهای سراسر کشور در دسترس
عالقهمندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.

ـابـاب
کتـ ـک ـتــ ـ ـ ـ

«خلوتمدیر»

ݣشوره ݣ ݣزݣار
لݣهای ݣ ݣ
گ ݣ

رمـان «خلـوت مدیـر» اثـر علیاکبر واالیی ،به دردسـرهای یک مدیر مدرسـه
پسـرانه در جنـوب شـهر تهـران در میانـه سـالهای  ۵۵تـا  ۵۷میپـردازد.
نویسـنده در ایـن رمـان داسـتان شـخصی بـه نـام حمیـد مهـران را روایـت
میکنـد کـه حکـم مدیریتـش بـر یکـی از مـدارس پسـرانه جنـوب شـهر تهـران در سـال
 ۱۳۵۵صادر میشـود .این مدرسـه پیشتر در فاصله کوتاهی چهار مدیر عوض کرده
اسـت و او اکنـون پنجمیـن مدیـر آن مدرسـه اسـت.
«خلوت مدیر» ،بیش از هر چیز ،اثری انســانی و به شدت عاطفی اســت .فضایی که در خلوت
مدیر ترســیم شــده ،نمادی از فضایی سخت فســادآلود و مســموم اســت .اخالق و ارزشهای
انســانی در آن رنگ باختــه اســت و در دورنمــای زمانه ،تنهــا یک راه باقیســت .قــدم گذاردن
در مســیری که افق روشــن نجات را نوید میدهد .خلــوت مدیر ،روایت سرگشتگیهاســت ،و
حدیث ســالیان ســال جراحت روح و رنج تنهایی آدمیان اســت .روایت شــورهزاری است که از
میانش گلهای شــرافت و پاکی ســر بــر آوردهاند .روایــت آدمهایی اســت که از زخــم زمانه به
تنگ آمدهاند و به دنبال مفری برای رهاییاند.
ننویس ،فیلمنامهنویس و نمایشــنامهنویس معاصر اســت .او نیمه
علی اکبر واالیی ،داســتا 
اول دهه شصت را در آموزش و پرورش به عنوان مربی هنری به قصهگویی و تدریس داستان
و نمایشــنامه پرداخــت و داستاننویســی را نیــز ار ســال  ۱۳۶۴به طور جــدی آغاز کرد .از ســال
 ۱۳۶۵نیز بــه عنــوان نویســنده همــکاریاش را بــا برنامــه قصه ظهــر جمعــه رادیو آغــاز کرد و
نزدیک به  ۱۲ســال این همــکاری را ادامــه داد .واالیی دربــاره این کتاب میگویــد :این کتاب
رضایت خاطر خود مرا جلب کرده است .اینکه نویسنده در قدم اول از اثر رضایت خاطر داشته
باشد ،یک شاخص و معیار برای قضاوت است.
یشــود ،مطــرح کرد :هر نظامی خــودش را از
این نویســنده با بیان اینکه تاریخ همواره تکرار م 
آلودگی دور نکند ،فساد در آن ،نظاممندترین میشود .وضعیت امروز اقتصادی نیز زنگ خطر
و هشدار برای مســئولین است که چارهای اندیشــه شــود .واالیی با بیان اینکه این کتاب یک
اثر خوشخوان و روان اســت تأ کیــد دارد که یک جملــه و حتی یک عبارت کوتــاه بدون اینکه

اندیشهای پشت آن نباشد در این اثر وجود ندارد ،بلکه هرچه
میخوانیــم برای ایحاد جذابیت اســت .قفل و بســت خلوت
مدیــر به گونــهای اســت کــه صحنههــا در ایــن رمــان مرتبط
هســتند و همدیگــر را تفســیر میکننــد .او میگوید کــه بارها و
شاید صدها بار عبارات را میخوانده تا چیزی اضافی نباشد.
وی ازانتشــار ســهگانه خلوت مدیــر خبــر داد و گفــت :خلوت
مدیــر ســهگانه خواهــد شــد و در محیــط دانشــگاه و احــزاب
ادامه پیــدا میکند .من اوضــاع دانشــگاه را در آن زمان دیدم
و اتفاقــات را در یــک فضای پرفراز و نشــیب و ملتهــب در این
ســهگانه آوردهام .در گام ســوم نیــز بــه دهــه هفتــاد بــه بعــد
میپردازد که موضوع انتخابات در آن وجود دارد.
غالمرضــا امامــی ،منقــد ادبــی ،بــا اشــاره بــه اینکــه «خلوت
مدیر» متعلــق به قبــل از انقالب اســت ،گفــت :در این کتاب
مدرســه پزشــکیان نمــادی از ایــران قبــل از انقــاب و هــر
جامعــهای اســت که بــه فســاد ،ســتم و اســتبداد آلوده شــده
باشــد .وی با بیان اینکه نباید از کتاب انتظار راهحل داشت
ادامــه داد :ارائــه راهحــل کار هنرمنــد و نویســنده نیســت .در
کشــورمان به خاطر اینکه ســابقه حزب نداریم ،روشنفکران
بار تحــوالت اجتماعی را بــه دوش گرفتند؛ اما در کشــورهای
دیگــر احــزاب بیانگــر خواســتههای اجتماعــی و سیاســی
مــردم هســتند .هر حزبــی تجلــی بیشــتری در خواســتههای
اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی داشته باشــد ،پیروز و در غیر
این صورت با شکست روبهرو خواهند شــد .این منتقد ادبی
افــزود :آنچــه بــرای ما بــر خــاف ســایر داســتانهای انقالب
در ایــن کتــاب جالــب بــود ،دوری اثــر از ادبیــات رئالیســم
سوسیالیستی و شعار بود.
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«آمبوالنسپنجضلعی»

راننده بهشت
انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس گنجینههـای تمـام نشـدنی
و ظرفیـت هـای عظیمـی هسـتند کـه بایـد از آنهـا بـرای نشـر و
گسـترش فرهنگ و ارزشهای دینی و انقالب اسلامی در جامعه
و جهان حداکثر استفاده را کرد .همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند،
دفـاع مقـدس گنجینـهای اسـت که با وجود گذشـتن دو دهـه از آن ،همچنان
حقایـق جدیـدی از آن رونمایـی میشـود .کتـاب «آمبوالنـس پنـج ضلعـی»
بـه نویسـندگی قدیسـه پایینـی ،خاطـرات داسـتانی حمیـد بوربـور را از
امدادرسـانی در عملیـات کربلای پنـج روایـت میکنـد.

عملیات کربالی پنج یکــی از بزرگترین عملیاتهــای رزمندگان در طول جنــگ تحمیلی بود
که در تاریخ  ۱۹دی  ۱۳۶۵با رمز مبارک «یا زهرا(س)» در منطقه شلمچه و شرق بصره آغاز شد.
قدســیه پایینی در خصوص دلیل نگارش خاطرات حمیــد بوربور بیان کــرد :کتابهای دفاع
مقدس یا فضای بســیجی و پاســدار دارند یــا فضای ارتشــی .ایــن دو فضا اختالفــات جالبی با
هم دارند ،با وجــود اینکه پایــان و اهداف هر دو مســیر یکی بــوده ولی روحیــه و محیط هر دو
متفــاوت اســت .وی ادامــه داد :دلیــل اصلی بــرای نگارش ایــن کتاب ایــن بود کــه خاطرات
دوران بسیجی و ارتشی حمید بوربور را به صورت همزمان و یکجا گرد هم آورم .این تقابل از
ً
نظر من فضای جالبی داشــت .در خاطراتی که تاکنون از افراد منتشر شده معموال این دو فضا
از هم مجزا هستند و شیوهها فضاسازیها ،ظرفیتها و اتفاقات از دو جنس متفاوتند در حالی
که در این کتاب اینگونه نیســت .نکته جالب برای من این بود که یک نفر هر دوی این فضا
را تجربه کــرده که میتوان با زاویه دید اول شــخص به هــر دو فضا نگاه کرد .کتاب را در ســال
 ۱۳۹۵آغاز کردم که تا نیمههای سال  ۱۳۹۶به طول انجامید.
پایینی با اشــاره به قســمت شــاخص کتاب گفت :قســمت شــاخص کتاب اتفاقاتی بود که در
کربالی  ۵میافتد .حمیــد بوربور آنجا راننــده آمبوالنس بــوده و مجروحــان را از خط مقدم به
بیمارســتان صحرایی میرســانده اســت .این نقل و انتقال از ابتدا تا انتهــای عملیات فضای
جالبی را ایجاد کرده اســت .وی بیان داشــت :همچنین جالبترین قســمت کتاب از نظر من
ً
بعد از عملیات مرصاد اســت که عراق به ایران مجــددا حمله میکند و تــا نزدیک آبادان پیش
میآید .در این میان بخشهایی ،چون شــب عملیات کربالی  ۵که شــب پرفشاری بوده و در
بخش دیگری از کتاب که بــه اتفاقاتی که در کردســتان رخ داده اشــاره دارد از جمله خاطرات
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خواندنی کتاب هستند.
این نویســنده به مهمترین رویدادی که در جنگ روی داده
و در ایــن کتــاب بــه آن اشــاره شــده اســت پرداخــت و گفت:
جالبتریــن بخــش ایــن کتــاب اعــزام سراســری و تشــکیل
سپاه محمد رسولا(...ص) اســت چرا که یک سری افراد در
ســنین جوانی و نوجوانی در کنــار هم قرار میگیرند .ســپاهی
متشکل از چند هزار نفر که عظمت این اتفاق و پایداری این
افراد بسیار چشمگیر است و احســاس عزت و قدرت برای هر
فرد یا هر ایرانی ایجاد میکند.
نویســنده کتاب «آمبوالنس پنج ضلعی» در خصوص اینکه
قلــم روان یــک نویســنده تا چــه انــدازه مخاطــب امــروزی را
به آثار دفاع مقــدس جذب میکنــد ،بیان کرد :مــن خواننده
ادبیات این نسل هستم و زبان نوشــتن من زبانی نزدیک به
مفاهمه اســت .کتــاب «آمبوالنس پنج ضلعی» زبــان راحتی
دارد و ســعی شــده روایــات و ماجراهــا طــوری بیــان شــود که
مخاطب به آن نزدیک و بتواند آن را مجسم کند .پایینی در
خصوص تازهترین اثر خود گفت :اکنون در حال نوشتن یک
ً
کتاب درباره شهدای کربال هستم که تقریبا رو به پایان است
و بهزودی آماده چاپ میشود.

79
خبرهایـی از اجلاس سراسـری مدیـران هلال احمـر سراسـر کشـور ،بازدیـد
رئیـس دفتـر مقـام معظـم رهبـری از اکیپ امـداد اسـتان قم ،المپیاد ورزشـی
هلال احمـر ،گفتگـو بـا رییـس مرکـز پزشـکی حـج و زیـارت جمعیـت هلال
احمـر و گـزارش عملکـرد دفاتـر نمایندگـی ولیفقیـه در جمعیـت هلال احمـر
اسـتانهای هرمـزگان ،خراسـان رضـوی ،گیلان ،چهـار محـال و بختیـاری،
همـدان بخشـی از مطالـب ایـن شـماره هسـتند.

هالل

امانتدار اعتماد مردم هستیم
خدمت ݣݣشما ݣݣبه ݣݣمردم ݣݣعبادتی ݣݣبزرگ است
المپیاد فرصتی است که استعدادها را کشف کنیم
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نماینده رهبر معظم انقالب در هاللاحمر
در اجالس سراسری مدیران هاللاحمر سراسر کشور:

امانتدار
اعتماد مردم
هستیم

نماینـده رهبـر معظـم انقلاب در هاللاحمـر در اجلاس سراسـری مدیـران
شهـای
هاللاحمـر سراسـر کشـور گفـت :پایـش ،نگهـداری و حفاظـت از ارز 
هاللاحمـر از وظایـف اصلـی مدیـران ایـن مجموعـه اسـت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر ،حجتاالسالم
والمســلمین معــزی با حضــور در اجــاس سراســری مدیــران عامــل و رؤســای شــعب جمعیت
هاللاحمر سراســر کشــور در تهــران ،بــا ابراز خرســندی از فرصــت حضــور در جمع مدیــران این
مجموعه عامالمنفعه و خدمترســان گفت :مرور تاریخ نشــان میدهد در دورانــی که بیش از
ً
 2دهه از قرن بیســتم باقــی مانده بود و اساســا ایدئولوژیهــای دینســتیز و دینگریزی چون
مارکسیســم و لیبرالیســم در دنیا حاکم شــده بودنــد ،انقالب اســامی بــا تکیه به دین اســام و
وحدتی بینظیر و مثالزدنی به پیروزی رسید.
نماینده ولــی فقیــه در هاللاحمــر با تشــریح ابعــاد گســترده موفقیتهــای انقالب اســامی در
80
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کشــور ،حضور امام خمینی(ره) به عنوان شــخصیتی فقیه و
فیلســوفی برجسته را بســیار مهم دانســت و خاطرنشان کرد:
در مهرمــاه ســال  ،1341امام خمینــی(ره) ،مقدمــات حرکت
بزرگ خود علیــه حکومت ظالمانه ستمشــاهی را آغــاز كردند
و در برابــر تفکــرات غلــط آنــان در خصــوص حاکمیــت دینی
ایستاد.
وی با تبیین فعالیتهای صورتگرفته در ســالهای منتهی
به پیروزی انقالب اسالمی در حالی که در دنیا و از سوی برخی
از قدرتها به منظورتقویت مارکسیســم و لیبرالیســم تالش و
برنامهریزی میشد افزود :در حالی که بسیاری از حکومتها
مخالف حاکمیت دینــی بودند و بلکــه دین را افیــون تودهها
میدانســتند ،این همدلی ،وحدت و یکپارچگی ملت در پرتو
رهبــری بینظیر امــام راحــل(ره) و بــا تکیه بــر دین ،اســام و
مذهب شکل گرفت و انقالب اسالمی را به پیروزی رساند.
حجتاالســام والمســلمین معــزی خاطرنشــان کــرد :اکنون
نیــز علیرغــم تالشهــای دشــمن بــرای متوقــف کــردن
پیشــرفتهای روزافــزون ایــن نظام مقــدس ،ایران اســامی
توانسته است با رهبری داهیانه و مدبرانه رهبر فرزانه انقالب
اسالمی در آستانه برگزاری جشــن  40سالگی خود قرار بگیرد و
ً
یقینا به فضل الهی سالها در مسیر تعالی و رشد حرکت کند.
نماینده رهبر معظم انقــاب در جمعیت هاللاحمــر در ادامه
به تالشهای بینتیجه معاندین نظام و همچنین اســتکبار
در  40ســال پیروزی انقالب اســامی اشــاره و تشــریح کــرد :در
موضــوع تحمیل  8ســال جنگ به کشــوری که تنها دو ســال
از رویــداد انقــاب آن میگــذرد ،همــه دنیــا دیدند کــه چگونه
ظالمان و زورگویان در برابر یک کشور متحد شده ،صفآرایی
کرده و بلکه از فروش ملزومات اولیه دفاعی نیز به ایران دریغ
کردند ،لیکن اراده پوالدین و سرشت الهی ملت همیشه بیدار
این مرز و بوم سبب شد تا پس از  8ســال جنگ ،این کشور به
پیروزی رسیده و در سراسر دنیا سربلند باشد.
حجتاالســام والمســلمین ّ
معزی در بخش بعدی سخنان
خــود ،چنــد موضــوع مهــم و راهبــردی را نیــز بــرای مدیــران
هاللاحمر در سراسر کشور یادآور شــد .وی پایش ،نگهداری
و حفاظت از ارزشهای هاللاحمر را از وظایف اصلی مدیران
این مجموعه دانست و افزود :اعتماد مردم به این مجموعه
بــزرگ و عامالمنفعه بســیار ارزشــمند اســت کــه بایــد بیش از
پیش تالش کرد تا به این مسئله ضربهای وارد نشود.
وی ســپس بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه ارزش فعالیتهــای
عامالمنفعــه ،خیریــه و انساندوســتانه در هاللاحمــر
جمهوری اســامی ایران به الهی بودن آن است تصریح کرد:
مدیــران این نهــاد مردمــی باید بــا ایجاد شــرایطی مناســب،
امید و خودباوری را در اعضای جــوان و امدادگر تقویت کرده
و از ظرفیتهــای فکــری آنــان در تصمیمگیریهــا و انجــام
فعالیتهای هاللاحمر استفاده کنند.
حجتاالســام والمســلمین معــزی در پایــان بــا بیــان اینکــه
مســئولیتهای نظارتی و ارتقــای فرهنگ دینــی از مهمترین
وظایف حــوزه نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمر اســت ،گفت:
ابالغ نظامنامه این حوزه از ســوی دفتر مقــام معظم رهبری در
حقیقتنقشهراهدستیابیبهاهدافتعریفشدهآناست.
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بازدید از اکیپ امداد استان قم:

خدمت ݣݣشما ݣݣبه ݣݣمردم ݣݣعبادتی ݣݣبزرگ است

رئیـس دفتـر مقـام معظـم رهبری گفـت :خدمت خالصانه جمعیـت هاللاحمر به
مـردم در هنـگام حـوادث عبادتـی بزرگ و ارزشـمند اسـت.

برپایی نشست شورای رابطین
نمایندگی ولی فقیه جمعیت
هاللاحمر استان قم

سومین نشست شــورای رابطین نمایندگی ولی فقیه جمعیت هاللاحمر اســتان قم با حضور
نمایندگان معاونتها و حوزههای مختلف در جمعیت هاللاحمر برگزار شــد .در این نشست
مصوبات جلسه قبل مورد بررســی قرار گرفت و در ادامه در زمینه هماهنگیهای الزم مباحثی
مطرح و مورد رایزنی شورای رابطین نمایندگی ولی فقیه قرار گرفت.
تهیه و ســاخت نماهنــگ و گــردآوری احادیــث و آموزهها در موضــوع تابآوری بــرای نمایش
در داروخانــه هاللاحمر ،بهرهمندی از پتانســیل فضــای مجازی و ظرفیتهــای الکترونیک

به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه،
آیتا ...محمد محمدی گلپایگانی در بازدیــد از اکیپ امداد
و در جمــع امدادگــران در قم عنــوان کرد :جوانــان هاللاحمر
با جانفشانیهای خود در خط مقدم خدمت هستند .رئیس
دفتر مقام معظم رهبری افزود :ایــران منطقهای حادثهخیز
اســت و در معــرض انــواع حــوادث و خطــرات قــرار دارد .در
ایــن شــرایط تعــداد زیــادی از جوانــان به مــردم آســیبدیده
خدمترسانی میکنند ،خدمت خالصانه جوانان هاللاحمر
به مردم در هنگام حوادث عبادتی بزرگ و ارزشمند است.
وی گفت :کار جمعیت هاللاحمر عبات است و این خدمت
بــا هیــچ عبادتــی قابــل مقایســه نیســت و البتــه قصــد قربت
مهمتریــن اثــر را در خدمــت به مــردم دارد قصــد هر انســان از
خدمت فقط خدا باشــد و فقط بــرای خدا گام بــردارد تا در روز
مبادا به درد او بخورد.
رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) گفــت:
هر فردی کــه از دنیا بــرود فقط خــود و اعمالش باقی اســت و
هیچکــس نمیتوانــد بــه او کمــک کنــد .خدمــت انســان در
زندگــی دســت او را در آخــرت میگیــرد و او را نجــات میدهد؛
باید در ایــن زمینه هــر انســانی برای آخــرت خود توشــهای از
خدمت بیندوزد.

در اتوماســیون اداری ،برگزاری مســابقات فرهنگــی در قالب
کتابخوانی ،مسابقه آشنایی با فضایل اهل بیت(ع) و حفظ
قرآن بــا شــکلی متفــاوت و نو کــه مــورد توجــه اعضا بــه ویژه
جوانان قرار بگیرد از مباحث مورد بررسی در این جلسه بود.
همچنیــن بــر ادامــه قــوی و اثرگــذار فعالیتهــای فرهنگــی
و معنــوی در محــور تــابآوری تأ کیــد شــد .ارتبــاط مســتمر
نماینده ولی فقیه جمعیت هاللاحمر اســتان با اعضا و حضور
در فعالیتهــای جمعــی و اجتماعــات داوطلبــان و جوانــان
هاللاحمر ،حضــور روحانــی در اردوهــای معاونت هــا با هدف
برگزاریمسابقاتوبرنامههایفرهنگیوبرپایینمازجماعت
ازدیگرمطالبمطرحشدهدرایننشستبهشمارمیرود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان قــم ضمــن تقدیــر از همــکاری بخشهــای مختلف
هاللاحمــر گفــت :بــا توجه بــه اهمیــت فعالیــت فرهنگــی از
هر نــوع تولید فکری کــه موجب ارتقــای بهرهمنــدی اعضا از
برنامههای فرهنگی و معنوی شود استقبال میکنیم.
حجتاالسالم والمســلمین عالمه با تأ کید بر اهمیت ارتقای
فرهنگ امــر بــه معــروف در جمعیــت تصریح کــرد :اســتفاده
از ابزارهــای نوین ،جــذاب و اثرگــذار با هدف جــذب اعضای
داوطلــب بــه مشــارکت و حضــور در فعالیتهــای فرهنگــی
و مذهبــی و بهویــژه جوانــان مــورد نظــر اســت ،کــه بایــد در
برنامهها این هدف را پیشبینی و دنبال کنیم.
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دکتر پیوندی:

المپیاد فرصتی است که
استعدادها را کشف کنیم
رئیـس جمعیـت هلال احمـر در اختتامیـه نخسـتین المپیـاد ورزشـی کارکنـان
و اعضـای جمعیـت هلال احمـر گفـت :زمـان زیـادی نخواهـد بـرد کـه المپیـاد
ورزشـی میـان همـه امدادگـران و نجاتگـران در سـطح کشـورهای عضـو
فدراسـیون بینالمللی صلیب سـرخ و هالل احمر برگزار شـود .همچنان که آتشنشـانان
سـیزدهمین سـال برگزاری مسـابقات خود را در کره دنبال کرده و آتشنشـانان کشـور ما
هـم مدالهـای ارزشـمندی گرفتنـد.
دکتر علیاصغر پیوندی با اشاره به دشواریهای هماهنگی و برگزاری چنین المپیادی گفت:
این اتفاق بهخوبی رخ نمیداد ،مگر با همدلی ،رفاقت و دوســتی و همینطور تالش معاونت
پشــتیبانی و امــور رفاهی که دســت به دســت هــم دادنــد و این رویــداد خــوب را بعد از ســالها
فراموشــی ،دوباره در خاطره کارکنــان و اعضا متجلی کردند .خوشــحالم در نخســتین المپیاد
ورزشــی در خدمت شــما عزیزان هســتم .امیدوارم برگزاری این المپیاد به همه ما کمک کند و
روحیه خدمتگزاری به مردم را افزایش دهد و بتوانیم در حــوادث و غیرحوادث ،خدمتگزاران
خوبی بــرای مردم باشــیم و به کمــک شــما در داخل خانــواده بــزرگ جمعیــت و حمایت همه
ارگانها و نهادهای ورزشدوســت این مســابقات را اســتمرار بخشــیم و در ادامــه بتوانیم این
المپیاد را گســترش بدهیم و در سطح کشورهای اســامی ،و با توکل به خدا پس از آن در سطح
جهانی برگزار کنیم.
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رئیس جمعیت هــال احمر به اهــداف برگزاری ایــن المپیاد
اشــاره کرد و گفــت :دنبــال کــردن ورزش از جهــات مختلفی
اهمیت دارد و یکــی از مواردی کــه برای ما اهمیــت دارد این
اســت که امدادگران ،نجاتگران و داوطلبانی که میخواهند
در صحنههــای خطرآفریــن در کنــار مــردم باشــند ،بایــد از
آمادگــی جســمانی خوبــی بهرهمنــد باشــند و ورزش کمــک
میکند عالوه بر ســامت روح و روان ،آمادگی جسمانی آنها
در مواقع خطر افزایش پیدا کند.
وی به ایجــاد نشــاط در میان کارکنــان جمعیت هــال احمر
در کشــور اشــاره و اظهار کــرد :ورزش یکــی از ابزارهای نشــاط
اســت و مــا میخواهیــم در جمعیــت هــال احمــر و در میــان
مردم نشــاط را افزایش دهیم و با ایــن روحیه خدمت بهتری
میتوان بــه دیگران ارائه کــرد .پیوندی افــزود :همچنین ما
میخواهیم روحیه اخالق و جوانمردی ،شهامت و معرفت را
افزایش دهیــم و یکی از مکانهایی کــه میتواند این روحیه
جوانمردی را باال ببرد مسابقات ورزشی است.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر افــزود :درســت اســت کــه
هاللاحمــر ،وزارت ورزش و یا کمیته المپیک نیســتی و یک
نهــاد عامالمنفعه فرهنگــی ،اجتماعــی و امدادی اســت ،اما
افــرادی در جمعیــت هــال احمــر حضــور دارنــد کــه فرصــت
بــروز خالقیتهایشــان در دیگــر صحنههــا کمتر نصیبشــان
میشــود و این المپیاد فرصتی است که اســتعدادهای خوب
را در رشــتههای مختلــف کشــف کنیــم و دیگــران از ایــن
توانمندیها استفاده کنند.
وی با ابراز امیدواری نســبت به گســترش این المپیاد گفت:
امیدوارم با کمک مسئوالن نظام و حمایت مسئوالن دولت،
ایــن المپیــاد را از ملــی به منطقــهای و کشــورهای اســامی و
ســپس در ســطح جهان برســانیم و ایــن کار نقطــه عطفی در
تاریخ  ۹۵ساله پرافتخار جمعیت هالل احمر بشود.

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل

مسئولتربیتبدنیهاللاحمر:

اهداف ورزش و هاللاحمر همسو هستند
حسـین باقـری برومنـد ،مسـئول تربیتبدنـی هاللاحمـر در گفتگـو بـا
«شـهروند» از ایـن دوسـتیهای نزدیـک بهعنـوان سـرمایههای ارزشـمند یـاد
میکنـد و امیـدوار اسـت جمعیـت هاللاحمر ایـران بتواند ایدهپـرداز حرکتی نو
در عرصههـای بینالمللـی صلـح و بشردوسـتی در قالـب ورزش باشـد.
ً
برگزاریالمپیادبرای کارکنانواعضایهاللاحمراساساباچههدفیصورت گرفتهاست؟
ً
مسابقات ورزشی کارکنان از سالها قبل وجود داشت ،اما به صورت تکرشتهای .مثال بیشتر
مســابقات فوتبال برگزار میشــد که تا ســیزدهمین دوره هم ادامه پیــدا کرد .درحــال حاضر با
توجه بــه سیاســتها و رهنمودهایی کــه مدیران وقت جمعیت داشــتند ،قرار شــد مســابقات
را خیلــی منســجمتر برگــزار کنیــم و با توجــه بــه عالقهمندیهــا و اســتقبالی که از ســوی اعضا
و کارکنان دیده شــد ،تصمیم گرفتیم رشــتههایی برای حضــور بانوان هم در نظــر بگیریم .در
ادامــه برنامهریزیهــا انجام شــد و حمایتهــا صورت گرفــت و این روزها شــاهد برگــزاری دور
پایانی مسابقات بعد از گذشت چهار دوره در استانهای مختلف هستیم.
یگــذارد و چطــور میتواند حس
اینگونه مســابقات چقدر در روحیه کارکنــان هالل تأثیر م 
مشارکتوهمبستگیرادرجمعیتهاللاحمربیشتر کند؟
از نخســتین دوره یا حتی زمانی که مســابقات قبلی هم انجام میشــد ،رقابتهای ورزشــی با
وجود فشــردگی و تنشهــا و آنچه داخل زمین داشــت ،دوســتی و رفاقت عمیقــی بین بچهها
ایجاد کرده اســت؛ بهطوری که طبق نظرســنجیهای ما از چهار مرحله قبل ،همه اســتانها
خوشحال بودند از اینکه این مســابقات به این حالت منسجم و گسترده برگزار میشود .این
مســابقات باعث آشــنایی کارمندان قدیمی و جدید شد و دوســتی خوبی بینشــان برقرار کرد.
االن هر ورزشــکاری از هر اســتانی جــای دیگر برود ،شــاید تنها کســی که از همکاران بشناســد،
دوستی اســت که در این مسابقات با او آشنا شــده اســت .بهطورکلی ،هم از لحاظ اداری و هم
شخصیتی ،این ارتباطات نزدیکتر برای جمعیت هاللاحمر بسیار مؤثر است .اتفاق جالبتر
در این میان ،علقه دوستی بین اعضا و کارکنان جمعیت هاللاحمر است؛ شاید برخی از اعضا
پیش از این اگــر وارد حیطه کاری کارمندان میشــدند ،احســاس کســی را داشــتند که اضافه
اســت و باید کنار بایســتد؛ اما ایــن بازیها باعث شــد نزدیکتر شــوند به همدیگــر و این اعضا
به بدنــه جمعیت نزدیکتر شــدند ،شــاید بــا ادامهدار شــدن ایــن المپیــاد ،اعضــا و داوطلبان
ً
هم بهطور دایــم عضوی از جمعیــت هاللاحمر شــوند .قطعا ایــن اتفاق باعث میشــود همه
نیروهای انسانی بهرهوری بهتری داشته باشند.

وجــه تمایــزی کــه جمعیــت هاللاحمــر بــا دیگــر نهادهــا و
ســازمانها دارد ،بحــث اهــداف و چش ـماندازهایش
اســت،یکتیمرسمیورزشــیچقدر میتواندپیامرسان
هاللاحمرباشد؟
پرچم هاللاحمــر در دنیا یک نمــاد خاص دارد و پیامرســان
صلــح اســت؛ بدونشــک اگــر ایــن نمــاد صلــح و دوســتی در
ورزش هــم وارد شــود ،کاری بســیار خــوب اســت و اهــداف
عالــی در دل ورزش نشــان داده میشــود .وقتــی اهــداف
هاللاحمــر نزدیک اهــداف ورزش باشــد و بخواهیــم اینها
را همســو کنیم ،کاری بســیار ارزشــمند را رقم میزنــد .زمانی
ً
که کشــورهای دیگر وارد این موضوع شــوند ،قطعــا میتواند
پیامرسان مهم برای اهداف ما باشد و میتوان در مسابقات
هــم ایــن نمادهــا را بــه نوعــی نشــان داد تــا در قالــب ورزش
بگوییم هدفهایمان چیست.
مهمترین شــعار یا نمادی کــه هاللاحمــر در قالــب ورزش
میتواندبهجامعهنشاندهد،چیست؟
من در این روزها چیزی که در این مســابقات و فضای حاکم
بــر آن دیــدم ،تنها چیــزی بهعنــوان پیــام یا شــعار دوســتی،
ســامتی ،رفاقــت و رقابــت بــود کــه در چارچــوب اهــداف
جمعیت هاللاحمر هم میگنجد .تنهــا نکتهای که برای ما
اهمیت دارد این اســت که همه کســانی که در این مسابقات
شــرکت کردهاند ،از مــا تقاضا دارنــد در ادامه راه منســجمتر و
جدیتر و با تنوع رشــتهای بیشــتر المپیاد را داشــته باشــیم.
این نشان میدهد که ما توانســتهایم این دوستی و رفاقت را
در قالب رقابت نشان دهیم.

درچشماندازآینده،میتوانحضوردرحوزهبینالمللراهمپیشبینی کرد؟
باتدبیری کهمدیرانجمعیتاندیشیدهاند،قرار براینشد کهیکناممکنممکنشود؛اینکه
ما تیمی داشته باشیم که از بین اعضا و جمعیت انتخاب شود و بهواسطه آن فرشاد پیوس برای
اســتعدادیابی در کنار ما حضور دارد .این موضوع باعث میشود تیم منتخبی داشته باشیم که
با حمایــت وارد عرصههای بینالمللی شــود .همانطور کــه میدانید هاللاحمــر خیلی بزرگتر
ً
از دستگاههایی است که تیم رســمی دارند؛ قطعا داشتن یک تیم رســمی برای هاللاحمر که با
حمایت مسئوالن بتواند در عرصه بینالمللی حضور داشته باشــد ،بسیار مورد استقبال ماست.
ما حتی میتوانیم ایدهپرداز این کار باشیم ،بهطوری که یک کار جدید و نو در عرصه بینالمللی
انجامدهیموبهدیگر کشورهاپیشنهاددهیم کهیکدورهمسابقاتبینالمللیداشتهباشیم.
امیدواریم این اتفاق هم مثل کاری که امروز شاهدش هستیم و تصور میکردیم ناممکن است،
ولیبهاینمنسجمیو گستردگیبرگزارمیشود،درآیندهنزدیکبیفتد.
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رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر:

آموزش ،بهترین روش برای پیشگیری است
دکتر محمدتقی حلیســاز ،رئیس مرکز پزشــکی حــج و زیارت
جمعیــت هاللاحمــر در گفتگــو بــا مجلــه مهر و مــاه با اشــاره
بــه مأموریــت جمعیــت هاللاحمــر ،اظهــار داشــت :مجلس
در مجــوزی مســئولیت درمان خــارج از کشــور را بــه جمعیت
هاللاحمــر واگــذار کــرده اســت ،از ایــن رو درمــان زائــران
ســفرهای زیارتــی عــراق و ســوریه از جملــه وظایــف جمعیت
هاللاحمــر در قالــب مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت تعریــف
میشود.
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هاللاحمــر
ادامــه داد :ارائــه خدمات درمانــی بــه زائرین در مدتــی که در
کشــورهای مقصد حضور دارند با این مرکز است که بر حسب
حجم زائران ،پزشکان و امدادگران در مجتمعهای پزشکی
حضور پیدا کرده و ارائه خدمات میدهند.

مسئولدفترنمایندگیولیفقیههاللاحمرهرمزگانخبرداد

برگزاری دوره توانمندسازی
رابطین فرهنگی و ائمه جماعات
استان هرمزگان
ی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر هرمــزگان گفــت :امــروزه فعالیت
مســئول دفتر نمایندگــی ولــ 
هاللاحمــر به حوزههای پزشــکی ،بهداشــتی ،امــدادی ،فرهنگی و آموزشــی گســترش یافته
است .حجتاالســام هادی شــهابی در ســخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهرستان
قشم اظهار داشت :امروزه فعالیت جمعیت هاللاحمر جمهوری اســامی ایران در حوزههای
ارائه خدمات پزشکی ،بهداشتی ،امدادی ،فرهنگی و آموزشی گسترش یافته است.
وی با بیــان اینکــه فعالیت هاللاحمــر در چارچــوب اصــول بینالمللی و ارزشهای اســامی
نظیر خودشناسی و خدامحوری انجام میشود ،افزود :کاهش آالم بشری و محافظت از جان
و سالمتی انسانها از جمله اهدافی است جمعیت هاللاحمر دنبال میکند.
مســئول دفتر نمایندگی ولیفقیــه در جمعیــت هاللاحمر اســتان هرمزگان ،تضمیــن کرامت
انسانها را از دیگر اهداف این جمعیت برشــمرد و تصریحکرد :اهمیت توجه به این مسئله که
از اهداف قرآنی نیز هست ،در زمان بحران و باالیای طبیعی مضاعف میشود .حجتاالسالم
شــهابی اضاف ه کرد :ایمان به خدا و خیررســانی به مــردم بهعنوان باالترین فضیلت انســانی،
محور فعالیتهای هاللاحمر را تشکیل میدهند.
وی با اشــاره به داوطلبانه بــودن فعالیتهــای جمعیت هاللاحمــر ،نقش آفرینــی امدادگران
84
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هالل در زلزله ســال  84جزیره قشــم را یادآور شــد و ادامه داد:
هاللاحمر با برگزاری دورههــای مختلف امداد و نجات برای
اقشــار مختلف بهویژه نســل جوان ،ســطح آمادگی جامعه در
مقابله با بالیای طبیعی و بحرانها را افزایش میدهد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولیفقیــه در جمعیــت هاللاحمــر
اســتان هرمــزگان گفــت :هاللاحمــر ارگانــی غیرانتفاعــی
و مردمــی اســت کــه در کنــار کمیتــه امــداد حضــرت امــام
خمینــی(ره) بــه جامعــه نفعرســانی میکنــد و عالقهمنــدان
میتوانند خیر جمعیت هاللاحمر باشند.
حجتاالســام شــهابی اظهــار داشــت :هاللاحمــر توانســته
است با اقدامات فرهنگی ،ابعاد مختلف معارف اسالمی را در
افراد جذب شده به این ارگان که شامل اعضایی از مهدهای
کــودک ،مــدارس ،دانشــگاهها و حوزههــای علمیه هســتند،
تقویت کند.
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وی با بیان اینکه درمانگاههای مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر در کشورهای
ً
عراق ،عربســتان و احتماال ســوریه تشــکیل میشــود ،تأ کید کرد :در حال حاضــر برنامهریزی
برای ایجاد درمانگاهها در شــهرهای کربال ،نجف و کاظمین نســبت به ارائه خدمات پزشکی
برای حج تمتع سال آینده با همکاری سازمان حج و زیارت انجام شده است.
حلیســاز ،درباره اظهــارات مطر حشــده پیرامــون احتمال آغاز ســفر رســمی زائــران ایرانی به
سوریه و اقدامات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هاللاحمر در این خصوص ،گفت :مرکز
پزشــکی حج و زیارت هاللاحمر در همکاری با ســازمان حج و زیارت مسئولیت ارائه خدمات
بهداشــتی و درمانی زائران ایرانی در سه کشور عربســتان ،عراق و ســوریه را بر عهده دارد ،اما
با توجه به اینکه اعزام زائر به ســوریه انجام نمیشــود ،مــا نیز در حال حاضر مرکــز درمانی در
این کشور نداریم.
وی با اشــاره به احتمــال از ســرگیری اعــزام زائــران ایرانی به کشــور ســوریه ،خاطرنشــان کرد:
صحبتهایی درباره از ســرگیری اعزام زائران مطرح شــده و بنابراین در صورتی که ســفرها به
شکل رســمی آغاز شــود ما نیز آمادگی داریم که در کوتاهترین زمان ممکن مراکز درمانی خود را
در دمشق و زینبیه راهاندازی کنیم تا نسبت به ارائه خدمات به زائران اقدام شود.
مســئول مرکز پزشــکی حج و زیــارت جمعیت هاللاحمــر ،با اشــاره به چارتهای تعیینشــده
بــرای برگزاری مراســم حــج تمتع بیان داشــت :ما بــرای ایــن مراســم دو بیمارســتان در مکه و
مدینــه در نظــر داریــم ،عــاوه بــر آن براســاس جمعیــت زوار در هتلهــا مجتمعهــای درمانی
را تعریف میکنیم تــا زوار بــا راهنمایی پزشــک کاروان برای دریافــت خدمات درمانــی به این
مجتمعهــا مراجعه کنند و اگر نیاز به جراحی داشــته باشــند توســط پزشــکان مســلط بــه زبان
عربی به بیمارستان کشــور میزان منتقل میشــوند .در این مجتمعها که در واقع پلیکلینیک

محســوب میشــوند ،متخصــص زنــان ،داخلــی و ...حضور
دارنــد و خدمــات پرســتاری ارائــه میشــود ،مجتمعهــای
پزشــکی  24ســاعته یــا در برخــی مواقــع تنهــا در روز خدمات
درمانی ارائه میکنند.
وی با اشــاره به برنامهریزیهای صورتگرفتــه برای حضور
پزشکان در مراســم اربعین حسینی ســال  ،98اظهار داشت:
در مســیر نجف به کربال درمانگاههای متعددی برپا میشود
و اگــر جمعیــت زوار بــرای حضــور در راهپیمایــی اربعیــن زیاد
شــود ،در کنــار درمانگاه ثابــت ،درمانگاههــای دیگر نیــز برپا
میکنیم .وی تأ کید کرد :در ایــن درمانگاهها امکان جراحی
فراهم اســت و در صورتی که حجم زائرین زیاد شــود بر تعداد
درمانگاه افزوده میشود.
حلیســاز ،مســئول مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت
هاللاحمــر بــا بیــان اینکــه آمــوزش درمانــی جــزو پروتــکل
همــکاری مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت بــا ســازمان جمعیــت
هاللاحمر اســت ،بیان داشــت :برای زائرین ســرفضلهای
آموزشــی در حداقــل ســه جلســه پیــش ،حیــن و پــس از ســفر
ارائه میشــود ،چرا کــه اعتقاد داریــم این آموزشهــا بهترین
روش برای پیشــگیری اســت و تأثیرگذارتر و مهمتر از برپایی
درمانگاهها در کشورها میزبان است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه هاللاحمر استان زنجان:

ارتباط انسان با خدا
یکی از لوازم ضروری
مدیریت است
به گزارش مجله مهر و ماه ،حجتاالســام والمسلمین نصیری ،مســئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هاللاحمر اســتان زنجان ،ضمن حضور در جلســه کمیته تخصیص بودجه
هیئت مدیره جمعیت اســتان پیشــنهاد تبدیل مرکز علمی کاربردی به آموزشهای پودمانی
و تشــکیل کمیتــه برنامهریــزی بــا محوریــت درآمدزایــی در کلیــه حوزههــای جمعیــت اعم از
توانبخشی و کتابخانه را ارائه کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت اســتان زنجان همچنین با حضور در جلسه شورای
مدیران ســخنانی در خصوص اســتغفار بیان داشــت و گفت :توبه از گناهان و آمرزشخواهی
از خداوند ،امری اســت که بســیار مورد تأ کید قرآن و پیشــوایان دین قرار گرفته است .در کالم
پیشــوایان معصــوم(ع) اســتغفار به عنــوان بهتریــن دعــا و عبــادت و ارزشــمندترین توســل و
مؤثرترین ســاح گناهکاران و نجات بخشترین شــفیع به گونهای کمنظیر مورد تأ کید واقع
شده و آثاری برای آن ذکر شده است.
وی همچنین در جلســه آموزش و پژوهش اســتان زنجان حضور پیدا کرد و ضمن ســخنرانی
در خصوص اعتقادات به تفســیر آیه  85ســوره آل عمران پرداخت و گفت :ایــن آیه میفرماید

اگر کســی غیر از اســام دینــی را اختیــار کند ،پذیرفته نیســت
و از زیانکاران اســت .ســیاق آیــه دال بــر اهمیــت پژوهش در
خصوص اعتقادات را نمایان میسازد.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین جواد نصیری در جلسه
هیئت مدیره جمعیت هاللاحمر اســتان زنجان حضور پیدا
کرد .وی در این جلسه به تفسیر آیه 38سوره بقره پرداخت و
اظهار داشت :توسل به پنج تن آلعبا و البته عمل به فرامین
اهل بیت(ع) ،موجب نجات انسان است .همچنین انسان
اگر از اولیای الهی باشــد نه خوفی و نه حزنی خواهد داشــت.
یکــی از لــوازم ضــروری مدیریــت ارتبــاط انســان با خداســت
و طبــق آیــات مبارکــه قــرآن هــر کــس از خــدا بترســد تمامــی
موجودات از او خــوف خواهند داشــت ،مصداق بــارز آن امام
راحل و عظیم الشأن ماست.
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ی-آموزشی
اردویفرهنگ 
یاوران نماز در نیشابور برگزار شد
نمـاز بـه عنـوان نشـانه حکومـت صالحـان از مهمتریـن شـاخصهای مؤثـر بـر
کیفیت امور کارکنان یک دسـتگاه اداری اسـت .از آنجا که نماز بزرگترین ذکر
الهـی اسـت (اقـم الصلـوه لذکـری) و ذکـر و یـاد خداونـد آرامشبخـش د لهـای
ً
مضطـرب اسـت (اال بذكـر اهلل تطمئـن القلـوب) طبعا برنامهریزی جهت گسـترش فرهنگ
شهـا و اردوهـا بهتریـن فرصت بـرای ارتقای تأثیرات نمـاز در بین
نمـاز ،نشسـتها ،همای 
کارکنـان از جنب ههـای امیدبخشـی ،آرامشبخشـی ،ایجـاد فضـای همدلـی و صمیمیـت،
وجـدان کاری ،معنویـت گرایـی و در مجمـوع مصونیتبخشـی بـه امـور اداری خواهـد
یهـای سـاالنه ائمـه جماعـات و رابطیـن فرهنگـی و
بود.بنابرایـن علاوه بـر گردهمای 
خادمـان نمـاز ایـن بـار در جلسـه  ۱۰۸شـوراهای سـهگانه جمعیت هاللاحمر اسـتان پیرو
تمهیـدات قبلـی مصـوب شـد کـه بـا محوریـت یـاوران نمـاز یعنـی همـکاران عزیـزی کـه در
جهت اقامه و اجرای نماز فعالیت میکنند و در حقیقت سفرهداران نماز هستند اردویی
ـل
فرهنگـی آموزشـی در اردوگاه شـهید رجایـی باغـرود نیشـابور برگـزار شـود کـه بـا حداق ًً
هزینـه بـا شناسـایی و دعـوت قبلـی حـدود  ۶۰نفـر بـه صـورت اسـتانی در فضـای کاملا
معنـوی متناسـب بـا نمـاز برگـزار شـد.
به گزارش مجله مهر و ماه اهداف برگزاری این برنامه اجــرای مفاد تفاهمنامه منعقده ما بین
جمعیت هاللاحمــر و ســتاد اقامه نماز کشــوردر جهــت تعمیق و گســترش فرهنگ نمــاز بود.
حرکت به ســمت مدیریــت تعاملی در فعالیتهــای فرهنگی دینی با توجه به مشــارکت ســتاد
اقامه نماز استان و آموزش و پرورش شهرستان نیشــابور در واگذاری اردوگاه باغرود نیشابور و
تکریم و تجلیل از همکارانی است که بسترساز اقامه نماز جماعت در شعب و مراکز اداری بوده
و با پخش اذان ،اقامه ،تعقیبات ،سجاده و غیره در مجموع نماز اداره را مدیریت میکنند.
هــدف دیگر ایــن برنامه آموزشــی ایجــاد فضــای همفکــری و همدلــی و هماهنگی و انســجام
یــاوران نمــاز و همافزایــی جهــت اهتمــام بــه امــر نمــاز و خدمــت داوطلبانــه و مخلصانــه و
شناســایی نقاط ضعف و قــوت و بایســتههای اقامــه نماز باشــکوه با توجــه به اظهــارات ائمه
محترم جماعات و یاوران نماز بود .براســاس این گزارش اهم برنامههای اجراشــده اســتفاده
از دیدگاههــا و نظریات ســتاد اقامــه نمــاز و آخرین سیاســتها و دســتاوردهای ســتاد با حضور
حجتاالسالم والمسلمین سبحانی نیا دبیر ستاد و ایراد سخنرانی در بخشی از جلسه بود.
همچنین دو کارگاه ویژه در خصوص مسائل تربیتی نماز و راههای جذب به نماز توسط استاد
حجتاالســام مجتبی داودی معرفی شده از ســوی ستاد اقامه نماز اســتان برگزار شد .رئیس
ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در این همایش با ابراز رضایت از عملکرد هاللاحمر استان در
زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز ،خواستار تدوین مسائل مرتبط با دین و کاربردی عمومی
برای مواقع بحرانی و حوادث شد.
حجتاالسالم والمســلمین امرا ...ســبحانینیا تأ کید کرد :آ گاهی عمومی از مسائل کاربردی
دینــی در هنــگام بــروز حــوادث و بحرانهــا پایین اســت و میبایســت پیــش از هــر حادثهای
اطالعرســانی الزم صــورت پذیرد .وی افــزود :مــوارد آرامش بخش بــرای مــردم در بحرانها را
باید مشخص کرد و با بستههای آموزشی و فرهنگی امدادی ،آمادگی الزم را در همه عرصهها
برای چنین مواقعی ایجاد کرد.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی خاطر نشان کرد :گاهی اوقات با یک حادثه و سانحه،
شــیطان در ذهن و دل برخی حادثــه دیدگان ،تخم تردید و شــک و شــبهه ایجاد مــی کند که
پاسخگویی به این سئواالت هم نوعی کمک و مددرسانی است.
وی همچنین در خاتمــه این همایش با اهدای لــوح های تقدیر ویژه ای خطاب به دکتر ســید
مجتبی احمــدی مدیر عامــل و نیز حجت االاســام والمســلمین اســدا ..اســدی مســئول دفتر
86

اسفند | 139۷مشاره 41

نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمر خراســان رضــوی از اهتمام
در راه اقامه و توسعه فرهنگ نماز تقدیر کرد.
منادیان ارتباط با خدا
مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمــر خراســان رضــوی گفــت:
کارمندان اهل نماز ،اغلب تعهد و مسئولیت پذیری بیشتری
نســبت بــه کار دارند.بــه گــزارش روابــط عمومــی هاللاحمر
خراســان رضوی ،دکتر ســید مجتبی احمــدی در گردهمایی
یــاوران نمــاز (ائمه جماعــات و رابطــان فرهنگــی هاللاحمر
اســتان) که به میزبانــی نیشــابور در اردوگاه کشــوری باغرود
برگزار شــد ،افزود :صــاح و فــاح در جامعــه در گــرو پایبندی
به فرایض دینــی و از جملــه نماز اســت و در نهادهــا و اداره ها
نیز افــراد نماز خــوان معوال از نظــر کمی و کیفی عملکردشــان
شایسته تر است.
وی بــا اشــاره بــه شــعری از موالنــا دربــاره تأثیــر عبودیــت و
اخــاص در نمــاز و تزکیــه روح و روان ســالک بــه ســوی خدا،
آیه  ۴۵ســوره عنکبوت را نشــانه دوری نمازگــزاران حقیقی از
فحشا و منکر دانست.مدیرعامل هاللاحمر خراسان رضوی
همچنین از اهتمام دفتر نمایندگی ولی فقیه ،شــورای اقامه
نماز و هاللاحمر نیشــابور در برگزاری ایــن همایش معنوی و
آموزشی ،تقدیر کرد.
راز خدمت مسئوالنه
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر استان
خراســان رضوی گفت :گســترش فرهنگ نمــاز ،بزرگتریــن راز
خدمت و رمز خدمت صادقانه و مسئوالنه از سوی کارکنان یک
نهاد و دستگاه اجرایی است و همواره یاد خدا بهترین پشتوانه
انگیزههای کاریوخدمتدر هاللاحمربودهواست.
حجت االسالم والمسلمین اسدا...اسدی در همایش یاوران
نماز هاللاحمر اســتان که در اردوگاه کشــوری باغــرود برگزار
شــد ،هدف از برگزاری این گردهمایی را تشــویق یاوران نماز
به خدمت رسانی بهینه در این عرصه و هم افزایی و همدلی
بیشــتر دانســت.وی افزود :شــیوه های جــذب حداکثری به
نماز در ایــن اردو مورد بحث و توســط یکی از مدرســان ســتاد
اقامه نماز استان تدریس شد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هاللاحمر خراســان
رضــوی همچنیــن خواســتار حضــور منظــم ائمــه جماعــات
و خادمــان و یــاوران نمــاز در نمــاز جماعــت و همراهــی در
مجموعــه ماموریــت هــای هاللاحمرشــد.وی بــا معرفــی
کتاب غنــی «مفاتیــح الحیات» اثــر آیــت ا..جــوادی آملی به
عنوان یکــی از منابع اصلی ســخنرانی ائمه جماعــات ،تاکید
کرد :بدیهی اســت هرچــه نماز به عنــوان یکی از نشــانههای
حکومــت صالحان در مجموعــه های اداری رونق بیشــتری
داشته باشد آفات و آسیبهای آن نهاد به برکت نماز کاهش
مییابــد و خدمت تــوأم با ســامت و صداقــت بــا انگیزههای
معنوی بیشتر خواهد بود .حجت االسالم والمسلمین اسدی
همچنین حضور دبیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی و مدیر
عامل هاللاحمر استان را در این اردوی فرهنگی و آموزشی،
حائز اهمیت و بشارت بخش خواند.
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هاللاحمرظرفیتی
وسیع برای خدمت به
آحاد جامعه است
در چهارمین سـالگرد انتصاب حجتاالسلام والمسـلمین معزی ،نماینده ولی
فقیـه در هاللاحمـر ،معاونیـن ،مدیـران و کارکنـان ایـن حـوزه بـا نماینـده رهبـر
معظـم انقلاب در ایـن جمعیـت و در فضایی صمیمانه دیـدار و گفتگو کردند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی حــوزه نماینگــی ولی فقیــه در هاللاحمــر ،در این دیــدار که در
ســالن جلســات حوزه نمایندگی برگزار شــد ،حجتاالســام والمســلمین معــزی بــا قدردانی از
فعالیتهای بیشــائبه همکاران ،فعالیت در هاللاحمر را ظرفیتی وســیع برای ارائه خدمات
به آحاد جامعــه دانســت و گفــت :حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در هاللاحمــر نیز در این مســیر
علیرغم کمبودهای موجود توانسته است به بسیاری از اهداف تعیین شده خود دست یابد،
هر چند که برای دســتیابی به اهداف ،فعالیتهای گســترده در این زمینه باید بیش از پیش

تقویت شود.
نماینــده ولــی فقیــه در هاللاحمــر ســپس بــا تشــریح
عملکردهــای  4ســال اخیــر حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در
هاللاحمر بــه بررســی نقــاط قــوت و ضعــف ایــن فعالیتها
پرداخــت و افــزود :حضــور در اســتانها و دیــدار بــا کارکنان و
اعضــای هاللاحمر در اقصــی نقاط کشــور ،تهیــه نظامنامه
حوزه نمایندگــی ولی فقیه در هاللاحمــر ،ایجاد کانونهای
طــاب در حوزههــای علمیــه سراســر کشــور از طریــق انعقــاد
تفاهمنامه با مدیریــت حوزههای علمیــه و همچنین تالش
در جهــت ارتقــای فرهنگــی از مهمتریــن فعالیتهــای ایــن
مجموعه در هاللاحمر بوده است.
حجتاالســام والمســلمین معزی در ادامه خاطرنشان کرد:
در ســالهایی که گذشــت ،اســتکبار و دشــمنان ایــن ملت و
نظــام هرگــز دســت از توطئــه علیــه نظــام مقــدس جمهوری
اســامی برنداشــته و همــواره بــا تفکــر برانــدازی ایــن نظــام
مردمــی فعالیــت کردنــد ،لیکــن ایــران اســامی بــا رهبــری
نرهبــر
داهیانــه و مدبرانــه امــام راحــل(ره) و پــس از ایشــا 
فرزانه انقالب اســامی(مدظله العالی) و همچنین انسجام،
وحدت ،یکپارچگی و بیداری ملت همیشه در صحنه ،مانع
از رسیدن آنها به مقاصد شومشان شد.
در ابتدای ایــن دیدار معاونیــن حوزه نمایندگی ولــی فقیه در
هاللاحمر ،مشــاور نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
و مدیــرکل حــوزه نمایندگــی بــه ارائــه گــزارش مهمتریــن
اقدامات و فعالیتها پرداختند.
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
استان گیالن به اقدامات این حوزه اشاره کرد

ترویج آرمانهای
فرهنگی و دینی
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والمســلمین
حجتاالســام
امیــر چهــری ،مســئولیت دفتــر
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت
هاللاحمــر اســتان گیــان را
برعهده دارد .ایشــان در گفتگو با
مجله مهر و ماه به دســتاوردهای
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه اشــاره کــرد و گفــت :با پیــروزی
انقالب اسالمی ایران در بهمن ســال  1357به رهبری معمار
کبیر انقالب اســامی در کشــور و پایهگذاری حکومــت دینی،
جمهــوری اســامی ایــران شــکل گرفــت و آنگاه ضــرورت
ایجاد نهادها و ارگانهایی کــه بتوانند هر یك به نوعی مروج
آرمانهــای فرهنگی و دینــی و باورهای فکری رهــروان امام
و پیروان اســام در جامعه اسالمی باشــند به صورت بیوقفه
مدنظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت.
وی ادامــه داد :از ایــن رو تأســیس حوزههــای نمایندگــی
ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمــر یکــی از اقدامــات جــدی
بــود کــه در بســیاری از نهادهــای کلیــدی و حســاس کشــور
بــه وجــود آمــد .حجتاالســام والمســلمین امیــر چهــری به
مهمتریــن دســتاوردهای اثرگذار حــوزه نمایندگــی ولی فقیه
در جمعیــت هاللاحمــر اشــاره کــرد و گفت :نظــارت بــر روند
جــذب ،برنامهریــزی ،هدایــت و ســازماندهی کمکهــای
مردمی ،نظارت بــر موقوفات و احیای آن دســته از موقوفاتی
ً
که از راههای غیر متعــارف به تصرف افراد یــا بعضا نهادهای
غیــر متولــی و ســودجو درآمده اســت ،از جملــه وظایــف دفاتر
نمایندگی این حوزه محسوب میشود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان گیــان اظهــار داشــت :همچنیــن زمینهســازی برای
حضــور نیروهــای داوطلــب مؤمــن و پیدایــش تشــکلهای
مردم نهاد و جمعیتهای مشــابه و نظارت بر فعالیت آنها،
تشــکیل کانونهای طالب جهت کمک در حوادث ،بحران
و ســوانح احتمالــی و ارتبــاط مؤثر و ســازنده با شــاخه جوانان
جمعیت ،بررســیهای کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی
اعضای جمعیت بهویژه جوانان و ارائه برنامههای فرهنگی
و مذهبــی و اصــاح و احیــای روشهــای ســنتی در ترویــج
فعالیتهای بشردوســتانه از دیگر اقدامات حــوزه نمایندگی
ولی فقیه اســت که از ســوی دفاتــر نمایندگی در اســتانهای
سراسر کشور انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه تدوین و انتشــار کتب و نشــریات مناســب
و ضروری به منظــور معرفــی فعالیتهای عامالمنفعــه نیز از
جمله اقدامات حوزه اســت ،ادامــه داد :انجام پژوهشهای
الزم بهویــژه در زمینــه تأ كیــدات دیــن مبین اســام در زمینه
کمکهای بشردوســتانه و حمایت از محرومان نیز در برنامه
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر قرار دارد.
ایشــان تأ کیــد کــرد :برنامهریــزی ،نظــارت ،هماهنگــی و
همکاری با رؤســای ســازمانهای جمعیت هاللاحمر برای
برگزاری هرچه بهتر مراسم و شــعائر انقالبی و دینی به منظور
تقویــت باورهــا و ارزشهای دینــی در بین اعضــای جمعیت
هاللاحمــر با مشــارکت کلیــه نهادهــای مردمی و اســتانی در
مناسبتهای حماسی و انقالبی صورت میگیرد.
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چراغ راه
حجتاالســام والمســلمین چهــری در ادامــه چهــار گام
برجســته حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در چهل ســال گذشــته
را تشــریح کــرد و گفــت :نقشــه کلــی راه از ابتــدای پیــرزوی
انقالب اسالمی ایران توســط علمای اعالم بهویژه بنیانگذار
انقالب ،حضرت امام خمینی(ره) و ســپس رهبــری عالمانه
و حکیمانــه حضــرت آیــتا ...العظمــی خامنــهای ،از جمله
اصلیتریــن مــواردی بــود کــه توســط نماینــدگان ایشــان در
ســطح کشــور به عنوان چــراغ راه انقــاب بــرای غاطبه ملت
بزرگ تبییــن و بازگو شــد و نظارتهای الزم جهــت انجام آن
توسط دستگاههای ذیربط به عمل آمد.
مسئولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستان
گیالنافزود:تالشبرای کسبرضایتخداوندمتعالوحرکت
در مســیر الهی طهارت روح و جان و پرهیز از خطاها و لغزشها،
رعایت تقــوی الهی و عمــل به دســتورات الهــی و ممارســت در
بهدستآوردنسالمتروح،مهمترینمواردیبود کههمواره
رهبــران جامعه بــرای داشــتن نظامی ســالم و خداپســند بر آن
اصراردارندومسئولیننظامرابرآنتشویقمیکنند.
حجتاالســام والمســلمین چهــری بــا بیــان اینکــه
جهشهــای علمی کــه امــروزه مــا در عرصههــای مختلف از
قبیل هســتهای ،نانو ،دانــش ژنتیک ،هــوا و فضا به دســت
آوردهایــم و در رتبههــای جهانــی جــزو کشــورهای برتــر قــرار
گرفتهایم خود دلیلی بر این مدعاست.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان گیــان عنــوان کــرد :توجــه بــه اقشــار محــروم و
مســتضعف جامعــه بهویــژه رســیدگی بــه حــال اقشــار کــم
برخــوردار و ضعیــف جامعــه خــود گــواه دیگــری بــر رفــع
محرومیت است ،حمایت و تأسیس تشکلهای مردمنهاد،
نهادینــه کــردن بســیج ســازندگی بــرای رفــع فقــر ،عمــران
و آبادانــی مناطــق محــروم و دورافتــاده همــواره در رفتــار و
گفتمانهــای علمــا و بهویــژه مقام عظمــای والیــت همواره
رهنما و چراغ راهی برای مسئوالن است.
وی در ادامه این بحث اظهار داشــت :توجه به رشــد و توســعه
مراکزخدماترسانجامعه کهجمعیتهاللاحمریکیازآنان
اســت و توصیههای شــخص مقام معظــم رهبــری و نماینده
معظمله بــر نحــوه نظــارت و جلــب اعتماد مشــارکت مــردم و
اجرای برنامههای دینی ،مذهبی و رسیدگی به طبقه دردمند
وضعیفجامعهمصداقروشندیگریبراین گفتهاست.
امیدواری
ایشــان گســترش روحیه مقاومت و پرهیــز از یــأس و ناامیدی
را یکی از دســتورات مهم رهبر عالی قدر نظــام و علمای اعالم
و نماینــدگان آن حضرت در دســتگاهها دانســت و گفــت :آیه
شــریفه «فاســتقم كما أمرت و مــن تاب معــك» اشــاره دارد به
اینکه در راه آرمانخواهی و رسیدن به آمال و آرزوهای بزرگ
در برابر سختیها و دشواریها باید مقاومت کرد ،همواره باید
کلید و نقشههای دشمنان را فهمید و برای آن چاره اندیشید.
حجتاالســام والمســلمین چهری با تأ کید بر اینکه روحیه
ظلمســتیزی و مقاومــت در ایــن عرصــه یکــی دیگــر از ایــن

توجه به اقشار
محروم و
مستضعف جامعه
بهو یژه رسیدگی
به حال اقشار
کمبرخوردار و
ضعیف جامعه
خود گواه دیگری
بر رفع محرومیت
است ،حمایت
و تأسیس
تشکلهای
مردمنهاد ،نهادینه
کردن بسیج
سازندگی برای
رفع فقر ،عمران
و آبادانی مناطق
محروم و دورافتاده
همواره در رفتار و
گفتمانهای علما
و بهو یژه مقام
عظمای والیت
همواره رهنما و
چراغ راهی برای
مسئوالن است

دستاوردهای بزرگ و ارزشمند است ،توضیح داد باید بدانیم
که در این راه اگر یک لحظه غفلت شــود و یک لحظه خواب
به چشم ما بیاید ،بدخواهان از این فرصت استفاده خواهند
بــرد .اینها مــوارد مهمــی بودند کــه پیروزیهــای بعدی در
لوای آن به دست آمدند این موارد در نهادینه کردن آرمانها
و عقاید مثمر ثمر بودند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمــر
اســتان گیالن بــه دســتاوردهای بینالمللی و جهانــی انقالب
اســامی اشــاره کرد و گفت :با وجود گذشــت بیش از  150سال
از برنامهریــزی مــدرن و همهجانبــه علیــه اســام و کمرنــگ و
کمرونق جلوه دادن فضای اسالمی و با تمامی ضربههایی که
میتوانستندبرپیکرهنظاموارد کنند،دشمنانموفقنشدند.
وی ادامــه داد :هــدف دشــمنان ایــن بــود کــه اســام نــاب
محمدی را که با اســتکبارگری و قدرتطلبــی زیادهخواهان
در تضــاد بــود در نطفــه خفــه کننــد و صــدای غربت اســام را
کســی نشــنود ،اما به برکت انفاس قدســیة بنیانگذار انقالب
و اتحــاد ملــت فــداکار و مؤمن این نظام شــکوهمند اســامی
نهتنها در کشور ،بلکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،امروز در
تمام جهان یک موج عظیم اســامخواهی را بــه وجود آورده
اســت که به موجب آن اســام در آفریقا ،آســیا و حتی در قلب
اروپا جای خــودش را پیدا کرده و مســلمانان به شــخصیت،
هویت و قدرت واقعیشان پی بردهاند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان گیــان بــا تأ کیــد بــر اینکــه پیشبینــی فروپاشــی
شــوروی ســابق و نظــام کمونیســتی ســابق را نیــز بایــد یکــی
از دســتاوردهای انقــاب اســامی دانســت ،افــزود :بــا وجود
اینکه هیچکــدام از تحلیلگران سیاســی دنیا فروپاشــی این
قدرت سیاســی را پیشبینــی نمیکردنــد ،امــام خمینی(ره)
بــا شــناختی کــه از قــدرت اســام داشــتند ایــن پیشبینــی
دقیــق را کردنــد و در پیامــی بــه رهبــر شــوروی ســابق جناب
گورباچف اعالم فرمودند که صدای شکستن استخوانهای
کمونیسم به گوش میرســد و از این پس کمونیسم را باید در
موزههای تاریخی و سیاسی جهان بررسی کرد.
حجتاالســام والمســلمین چهری با بیان اینکــه به صدور
فرمــان حضــرت امــام(ره) دربــاره ســلمان رشــدی مرتــد بــه
خاطر توهین به مقدسات اســام ،یکی دیگر از دستاوردهای
انقالب اسالمی ایران اســت ،تأ کید کرد :این اقدام شجاعانه
باعــث تحقیر شــدید دنیــای غــرب و ســربلندی برای اســام
شــد و رهبــری انقــاب ثابــت کردند کــه هر جــا به مقدســات
مسلمانان توهین شود ،با همه توان و علیرغم اصول حاکم
بر روابط بینالملل در مقابل آن تمام قد خواهند ایستاد.
اکنون ســربازان گمنام امــام زمان و مدافعــان حریم والیت با
خلق رشــادت و جانفشــانی داعش و داعشــی را در فراسوی
ایــن مــرز و بــوم دلیرانــه بــه عقــب راندنــد و چنــان رعــب و
وحشــتی به چشم دشــمنان زبون آوردند که ســردمداران زور
و تزویر مجبور به عقب نشــینی و ترک ســوریه و عراق شدند.
وی تأ کیــد کــرد :فرزندان دلیــر این کشــور اســامی نهتنها در
ایران ،بلکه در هــر جایی از دنیا کــه نیاز باشــد زیادخواهان و
متجاوزین به هر ملت مسلمانی را سر جایش خواهند نشاند.
اسفند | 139۷مشاره 41

89

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل

شرو ع دگرگونیهای بزرگ
ایشــان با اشــاره مهمتریــن دســتاوردهای داخلــی و ملی انقالب اســامی ایــران ،تشــریح کرد:
در ســال  1357نظامی مقتدر در ایران بــر پایههای قوانین مقتدر اســامی شــکل گرفت که به
فرمان امام به رفراندوم گذاشته شــد ،از نظر قانون اساسی جمهوری اســامی رأی و نظر مردم
در چارچوب حاکمیت دین محترم شمرده شده است.
حجتاالســام والمســلمین چهری با مقایســه ایران قبل و بعد پیرزوی انقالب اسالمی گفت:
این مقایسه واقعیتهای مهمی را برای ملت و نسلهای آینده آشکار کرد .جمهوری اسالمی
ایران را میتوان شروع دگرگونیهای بزرگ و بنیادی در ایران و منطقه دانست.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هاللاحمر اســتان گیــان با بیــان اینکه دومین
موضوع استقالل و خوکفایی است ،ادامه داد در عرصه سازندگی ،در حوزههای دفاع و پشتیبانی
فرزندان این مرز و بوم توانســتند به نتایج چشــمگیری دســت پیدا کننــد .مســئله آزادی در ابراز
عقاید و گفتمــان و روحیه مطالبهگری از مســئولین باعث شــده که نســلهای ســوم و چهارم در
بسیاریاز موارداز نسلهایاولودومپرشورتر،بانشاطتروانقالبیتردر صحنههاظاهرشوند.
وی اظهار داشــت :حضور نســل جدید در میدان دفاع از امت اســامی در ســوریه ،عراق و محافلی

چون اعتكاف نشــان از دشمنشناســی ،بصیرت ،شجاعت و
معنویتنسلجدیداست.ایشانبااشارهبهنفوذباالیانقالب
اســامی در ملتهای آزاده جهان ،گفت :این نفوذ باعث شده
بسیاری از ملتها با تأســی از انقالب اسالمی مؤلفههایی چون
اســتقاللطلبی ،آزادیخواهــی و عدالتخواهــی را مطالبــه
کنند .دشــمن در طول چهل ســال گذشــته تمــام توان خــود را
بر تأثیرگــذاری و توقف تأســیس ،تثبیــت و عدم توســعه نظام
داشته،اماامروزهخودبامشکالتجدیروبهروست.
ایشــان به مهمتریــن دســتاوردهای معنوی انقالب اســامی
اشــاره کرد و گفت :اگر ما بخواهیــم ثمرات انقالب اســامی را
به رشــته تحریر در بیاوریم یــا پیرامون آن به مذاکــره و بحث
بنشــینیم ،بایــد ثمــرات مکتــب اســام اولیــه را مــد نظــر قــرار
دهیم و اگــر بخواهیم دوران پــس از پیروزی انقالب اســامی
با دوران قبل از اســام مقایســه کنیم ،فقط میتوانیــد آن را با

گزارش عملکرد دفتر نمایندگی ولی فقیه در
جمعیت هاللاحمر استان چهارمحال و بختیاری

بــه گــزارش مجلــه مهــر و مــاه ،برنامــه تجلیــل از پرســتاران
عضــو داوطلــب جمعیــت هاللاحمــر اســتان چهارمحــال و
بختیاری به مناســبت ســالروز میــاد حضرت زینــب(س) در
شهرســتانهای شــهرکرد و بروجــن بــا حضور حجتاالســام
والمســلمین جعفــری و ســید ســیفعلی درگاهــی معــاون
داوطلبــان و پزشــکان و پرســتاران داوطلب جمعیت اســتان
برگزار شــد .در این برنامه حجتاالسالم والمسلمین جعفری
با اشاره به سخن حضرت زینب(س) که فرمودند «و ما رأیت
اال جمیال» ،گفــت :هرچند که حضرت زینب(س) در شــرایط
ســختی قرار گرفتــه بودنــد ،ولی وقتــی که ایــن مصائــب را از
نــگاه رضایت و خشــنودی خداوند ارزشســنجی میکند ،در
حقیقت چیزی جز زیبایی به نظر ایشــان نمیآید .همچنین
شــما پرســتاران عضــو جمعیــت داوطلبــان هاللاحمــر نیز با
توجه به نیات الهی ســختیهای بســیاری را با الگو گرفتن از
حضرت زینب(س) تحمل و رضایت الهی را کسب میکنید.
همچنیــن در شــعبه شهرســتان بروجــن بــا حضــور مســئول
داوطلبــان و کارکنــان جمعیــت شهرســتان در بیمارســتان
حضــرت ولیعصر(عــج) شهرســتان بروجــن از پرســتاران
داوطلب جمعیت در این روز تقدیر شد.

تولید محتوای کارشناسی
در حوزههای مختلف
جمعیت هاللاحمر
برپایـی جلسـه شـورای فرهنگـی جمعیـت هاللاحمـر اسـتان چهارمحـال و
بختیاری با حضور مرتضویفرد ،مدیر عامل جمعیت اسـتان ،حجتاالسلام
والمسـلمین جعفـری ،مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه و معاونیـن جمعیـت
اسـتان ،برپایـی برنامـه تجلیـل از پرسـتاران عضـو داوطلـب جمعیـت هاللاحمـر اسـتان
تهـای دفتـر
چهارمحـال و بختیـاری و برگـزاری دوره آموزشـی امنیـت ملـی از جملـه فعالی 
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هاللاحمـر ایـن اسـتان در مـاه گذشـته اسـت.
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شورای فرهنگی
جلسهشورایفرهنگیجمعیتهاللاحمراستانچهارمحال
و بختیــاری با حضــور مدیرعامل ،مســئول دفتر نماینــده ولی
فقیه و اعضای شورای معاونین پیرامون مسائل و موضوعات
حوزهفرهنگیجمعیتهاللاحمراستانبرگزارشد.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی حوزه نمایندگــی ولی فقیه در
جمعیــت هاللاحمــر ،حجتاالســام والمســلمین جعفــری
در ایــن جلســه بــا تأ کیــد بــر پیشــبرد اهــداف عالــی جمعیت
هاللاحمر بر اســاس مبانی دینــی تصریح کــرد :تقویت بنیه
اعتقادی و فرهنگی با رویکــرد قرآنی از اولویتهای جمعیت
هاللاحمر بر اساس آموزههای دین مبین اسالم است.
مسئولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستان
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دوران آغاز رسالت نبی مکرم اسالم و آن هم تحت عناوین مختلفی مقایسه کنیم .ما میتوانیم
بگوییم که این انقالب به رهبری امام خمینی(ره) نیز سه نتیجه مهم برای جامعه انسانیت در
برداشت؛ و جامعه اسالمی از این نتایج بهرهمند شد .یکی از این نتایج ،احیای انسانیت است.
این روحانــی با تأ کید براینکــه از دیگر نتایــج این انقالب ،احیای احکام اســام و دین اســت،
گفت :احیای اســام ناب محمدی(ص) و قرآن کریم صــورت گرفت و مردم ،احکام اســامی
را در زندگی اجتماعی و سیاســی خود به کار بردند .آنان در ســایه این احکام ،نه تنها فرایض و
عبادات خود را به انجام رســانیدند؛ بلکه برای حل مسائل سیاســی و اقتصادی خود ،سعی و
تالش گستردهای را شروع کردند.
وی تأ کید کرد :در کشــور ایران قبل از حاکمیت اســام واقعی و پیروزی انقالب اســامی ،دین
در جامعه و اجتماع جایگاهی نداشــت؛ ولی انقالب اســامی ،جامعه را آ گاه ساخت و مردم را با
مذهب و گرایش به علم و نیز اصالح جامعه ،آشنا ساخت.
حجتاالسالم والمســلمین چهری ادامه داد :یکی دیگر از نتایج و دســتاوردهای این انقالب،
این اســت که با هدایت و راهنمایــی افراد عالــم و عادل ،جامعه اســامی مبتنی بــر وحی الهی
به وجود آمد؛ و انســان به واسطه آن توانســت به تعلیم و تربیت صحیح دســت یابد .به خاطر

همیــن دســتاوردهای معنــوی انقــاب اســامی اســت که در
جایجــای عالــم اســام ،مســلمانان حــق طلــب و مظلــوم
بــا تــوكل و ایمــان بــه خداونــد متعــال ،آمــاده هرگونه ایثــار و
فداکاری هستند.
ایشان با اشاره به اتحاد و اخوت اسالمی توضیح داد :تأ كیدات
امــام راحــل عظیــم الشــان(ره) بــر ضــرورت ایجــاد وحــدت و
همدلی در جامعــه و پرهیز از اختالف خــود دلیلی محکم برای
گفته اســت که اختالفــات موجــب بیــرون رفتن قــوت ایمانی
میشود و کسی که در این میان اختالف ایجاد میکند از جمع
مســلمین و اســامی بــودن خــارج میشــود اگــر چنانچــه بین
مسلمین باشد .مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هاللاحمــر اســتان گیــان اظهــار داشــت :بارهــا و بارهــا امــام
عظیمالشانوهمچنینمقاممعظمرهبریبهخاطراهمیت
اینموضوع،برحفظوحدتتأ کیدداشتند.

چهارمحال و بختیاری در خصوص اهمیت تشــکیل شــورای فرهنگی گفت :این شورا با هدف
استفاده از نظرات و تجربیات معاونین و کارشناســان مربوطه در عرصه فعالیتهای فرهنگی،
در جمعیت هاللاحمر تشکیل شد و میتواند رویکرد مثبت خود را با همفکری و تولید محتوای
کارشناسیدرحوزههایمختلفجمعیتهاللاحمردراستانتهیهوتدوین کند.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :دورههــای آموزشــی برگــزار شــده توســط معاونــت آمــوزش و
پژوهش در حوزه فرهنگی بســیار خــوب و مفید بوده که قابل تقدیر و تشــکر اســت .جعفری با
اشاره به مراســم تجلیل از داوطلبان نمونه گفت :تجلیل از داوطلبان نمونه بهخصوص امام
جمعــه شهرســتان کوهرنگ کــه یکــی از داوطلبان خــوب در گســترش اهداف عالــی جمعیت
هاللاحمر استان است ،اشاعه فرهنگ مثبت در جمعیت هاللاحمر است.
در ادامــه ایــن جلســه ســید احمــد مرتضویفــرد ،مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمــر اســتان ،با
اشــاره به برگزاری جلسات شــورای فرهنگی و لزوم استفاده از آن گفت :شــورای فرهنگی شأن
ً
واالیی داشــته و نباید مصوبــات این جلســات صرفا معطوف بــه مصوبات اجرایی شــود که در
این زمینه پیشــنهاد میشــود در این نشســت ،در کنــار فعالیتهــای اجرایی سیاســتگذاری
در حــوزه فرهنگ نیز مورد توجه قــرار گیرد .برنامهریــزی دقیق و منســجم در طراحی و اجرای
فعالیتهای فرهنگی میبایســت در راســتای حل مشــکالت و تســکین آالم دردمندان باشد.
تسکین آالم بشری وظیفه و رســالت اصلی جمعیت هاللاحمر اســت که باید به دور از هرگونه
تعلق خاطر و تمایل فکری یا سیاسی در جهت رسیدن به این هدف بزرگ تالش کرد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان چهارمحــال و بختیاری وظیفه بعــدی این جمعیت را
مقابله با آســیبهای ناشــی از این مشــکالت دانســت که میتواند تأثیرات اجتماعی با دامنه
وســیعی ایجاد کند که این مســئله موجب دلســردی جوانان و زمینهســاز رکود در راه پیشرفت
کشــور اســت .ارائه گزارش عملکرد  40ســاله انقالب در بخش فرهنگی در جمعیت هاللاحمر
میتواند به دنیا نشــان دهد که این جمعیت عالوه بر امدادرسانی در حوادث و بالیا ،در بخش
فرهنگی هم حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن دوره آموزشــی گفت:
ارتقــای ســطح دانــش ،توانایــی و مهارتهای همــکاران در
ســطوح مختلــف جمعیــت و افزایــش دانــش و تجربــه برای
مدیریــت هوشــمندانه در ایــن خصــوص از جملــه اهــداف
برگزاری این دوره آموزشی است.
حجتاالسالم والمســلمین جعفری ،مسئول دفتر نمایندگی
ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمــر اســتان چهارمحــال و
بختیاری نیز با تأ کید بــر اهمیت برگزاری این دوره آموزشــی
تصریح کرد :امنیت یکی از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف
هر کشــوری اســت و این موضوع از زمان صدر اســام تاکنون
مــورد توجــه بــود ه اســت آنگونــه کــه امیــر مؤمنــان حضرت
علی(ع) در این مــورد فرمودهاند؛ امنیت آن چیزی اســت که
عامل بهتر زندگی کردن قشر ضعیف جامعه است.
ســید احمد مرتضوی ،مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
هم با اشاره به اهمیت حضور معاونین و کارشناسان استانی و
شهرستانی حوزه امنیت در این دوره آموزشی گفت :جمعیت
هاللاحمر مشــابه دولت کوچکی اســت که با وجود جوانان،
امدادگــران و داوطلبان شایســته اســت؛ در موضوع اســتفاده
درســت از فضای مجازی ،امنیت را به طــور کامل مورد توجه
قرار دهند ،زیرا وجود یک اشتباه کوچک میتواند بسیاری از
مشکالت ناخواسته را به ما تحمیل کند.

دوره آموزشی
دوره آموزشــی-حفاظتی بــا موضوع امنیــت ملی ســطح  1با حضــور مدیرعامل ،مســئول دفتر
نمایندگــی ولیفقیــه ،معاونیــن و رؤســای شــعب جمعیــت هاللاحمــر اســتان چهارمحــال و
بختیاری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر ،شیرینکوهی
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هاللاحمر اســتان چهارمحال و بختیاری با اعالم این خبر
گفت :هدف از برگزاری این دوره ،شناسایی مشکالت ناشی از نحوههای جاسوسی از راههای
مختلف است.
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به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هاللاحمر استان همدان برگزار شد

مانور زلزله در
حوزههای علمیه با
کمک کانون طالب
یهـای الزم بـا مدیـران
کانو نهـای طلاب اسـتان همـدان پـس از هماهنگ 
مـدارس حـوزه علمیـه اسـتان و بـا همـکاری معاونـت جوانـان در تمامـی
شهرسـتانهای ایـن اسـتان فعـال شـدهاند .بـه گـزارش دفتـر نمایندگـی ولـی
فقیـه در جمعیـت هاللاحمـر اسـتان همـدان ،پـس از ابلاغ آییننامـه کانو نهـای طلاب
سهـای آموزشـی در ایـن خصـوص در سـطح اسـتان برگـزار شـد .در
مانـور زلزلـه و کال 
نخسـتین اقـدام باتوجـه بـه لرزهخیـزی کشـور ایـران و لـزوم آمادگـی در برابـر زلزلـه و بنـا
بـه اسـتقبال حوز ههـای علمیـه مانـور ایمنـی در برابر زلزلـه در مـدارس و حوزههای علمیه
سراسـر اسـتان بـه منظـور ارتقـای دانـش و مهـارت طلاب در برخـورد اصولـی و صحیـح
هنـگام بـروز زلزلـه و کاهـش تلفـات و آسـیبهای ناشـی از زلزلـه برگـزار شـد .ایـن مانـور کـه
به منظور آماد هسـازی بیشـتر اعضا در مواجهه با احتماالت و بروز حوادث طبیعی و غیر
طبیعـی بـود ،بـا حضـور اعضـای کانون طالب و اسـاتید حوز ههـای علمیه برگزار شـد .در
ایـن مانـور اعضـای کانو نهـای طالب بـا آموزشهای عملی برای پیشـگیری از صدمات
در هنـگام زلزلـه آشـنا شـدند و مانـور ایمنـی و خـروج اضطـراری را تمریـن کردنـد .هـدف
شهـای امـدادی اعضـای طلاب جـوان و
از برگـزاری ایـن مانورهـا ارتقـای سـطح آموز 
تهـای امـدادی بـود .ایـن برنامـه در  ۱۳حـوزه علمیـه دارای کانـون و یـک
تقویـت مهار 
حـوزه علمیـه فاقدکانـون بـه شـرح زیـر انجـام شـد.

شهرستان همدان
مانور آمادگــی در برابــر زلزلــه در حوزههای علمیه شهرســتان
همدان از جمله در حوزه علمیه آخوند همدانی ،حوزه علمیه
حضــرت رســول اکــرم(ص) شــهر مریانــج و ســفیران هدایت
(آیــتا ...دامغانــی) بــا حضــور اســتاد غــروی پیشکســوت
امــداد و نجــات برگزار شــد .در ایــن برنامــه اعضــای ابتدایی
در خصــوص پناهگیــری و خــروج ایمــن ،آموزشهــای الزم
را فراگرفتنــد و بــا هــم مانــور فرضــی و عملــی زلزلــه را انجــام
دادنــد .در ایــن برنامــه مســئول امــور فرهنگــی طــاب و
دانشآموختــگان اســتان حجتاالســام قراخانــی و مدیــر
حوزههای علمیههای مذکور نیز حضور داشتند.
همچنین آمــوزش امداد و کمکهــای اولیه در حــوزه علمیه
آخوند همدانی شهرســتان همدان جهت اعضا کانون طالب
برگــزار شــد و اســتاد غــروی بــا حضــور در ایــن حــوزه مباحــث
امدادی در خصــوص خفگیهــا ،حمل مصــدوم ،خونریزی
و ...را آمــوزش دادند.اســتاد غــروی در ایــن کارگاه بــه نقش
ویژه روحانیت در آ گاهســازی مردم نســبت به آمــوزش امداد
و کمکهــای اولیــه اشــاره و ابــراز امیــدواری کرد بــا توجه به
تفاهمنامه سازمان جوانان و حوزه علمیه حرکت عظیمی در
این مورد صورت گیرد.
شهرستان نهاوند
به منظــور آمادگــی و باال بــردن ســطح آ گاهــی و دانــش افراد
جامعــه در خصــوص چگونگی رویارویــی با حــوادث طبیعی
ً
خصوصا زلزله ،آموزش نحــوه پناهگیری و خــروج ایمن مانور
مقابله با زلزله در حــوزه علمیه امام خمینــی(ره) با حضور ۳۰
نفر از طالب و مسئولین حوزه برگزار شد.
شهرستان فامنین
بــرای انجام مانــور زلزلــه ضمن هماهنگــی قبلی با مســئولین
حــوزه علمیــه امیرالمؤمنیــن(ع) آموزشهایــی در خصــوص
نقاط امن ،نحــوه پناهگیــری ،خــروج اضطــراری و روشهای
حمــل مصــدوم توســط کارشناســان هاللاحمــر بــه طــاب
داده شــد و ســپس با صــدای آژیــر مانور زلزلــه شــروع و اعضای
کانــون آموزشهــای داده شــده را تمریــن کردنــد .در ایــن
برنامه حجتاالســام والمســلمین عبدی مدیر حــوزه علمیه
امیرالمؤمنیــن(ع) بــا تشــکر از همــکاران هاللاحمــر بــر لــزوم
یادگیــری آموزشهای امــدادی تأ کیــد کرد .رئیــس جمعیت
احمر شهرستان فامنین نیز در جمع طالب گفت :در آیه شریفه
 ۳۲ســوره مائده اشــاره شــده نجات یــک انســان ،نجات یک
جامعه اســت لذا ،ما باید در راســتای تحقق اهداف خود کوشا
بودهودرانجاممسئولیتهایانسانیخود کوتاهینکنیم.
شهرستان رزن
مطابق بــا درخواســت حــوزه علمیــه امیرالمؤمنیــن(ع) قروه
درجزین شهرســتان رزن مانور زلزله با آمــوزش اولیه اعضای
جوانــان و کانــون طــاب اجــرا شــد .در ایــن مانــور تعــداد ۳۱
نفــر از طــاب بــا نحــوه پناهگیــری درســت در هنــگام زلزلــه و
خروج اضطرای آشــنا شــده و آن را بــه صورت عملــی در قالب
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مانــور اجرا کردنــد .در پایان مانــور کارشناســان هاللاحمر به
ســؤاالت طالب در زمینــه زلزله وراههــای برخورد با آن پاســخ
دادنــد .همچنین بــا توجه به درخواســت مدیر حــوزه علمیه
امیرالمؤمنیــن(ع) کالسهای آموزشــی امــداد و کمکهای
اولیه نیز در حوزه علمیه مذکور برگزار شد.
شهرستان بهار
به مناســبت هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهــش اثرات بالیای
طبیعیوبنابهاستقبال کانونطالبهاللاحمر(حوزهعلمیه
آیــت ا ..بهــاری) آموزشهــای الزم در خصــوص چگونگــی
مواجهه با زلزله ،پناهگیری ،خــروج اضطراری و نحوه صحیح
حمل مصدوم با حضور ۶۰نفر از طالب برگزار شد .سپس مانور
پیشــگیری و ایمنی در برابر زلزله برگزار و جزوههای آموزشی در
خصوصمقابلهبازلزلهبینطالبتوزیعشد.
به منظــور فعالســازی کانونهای طالب ضمــن هماهنگی
قبلــی مســئول امور جوانــان شهرســتان بهــار با اســتاد غروی
پیشکســوت امداد و نجات به همراه مســئولین حوزه علمیه
شهرســتان بهــار کارگاههــای آموزشــی امــداد و کمکهــای
اولیــه در چندیــن نوبت بــا آمــوزش پانســمان بانــداژ ،کنترل
خونریــزی ،بررســی عالئــم حیاتــی ،احیــای قلبــی ریــوی،
خفگیهــا ،حمــل مصــدوم شکســتگیها و مباحــث ایمنــی
در برابــر زلزله و نحــوه پناهگیــری صحیح و خــروج اضطراری
جهت طالب برگزار شد.
شهرستان تویسرکان
باتوجــه بــه آموزشهــای امــدادی در کانــون طــاب و
حساسســازی در خصــوص زلزلــه و لــزوم آشــنایی بــا
آموزشهایی در جهت کاهش اثرات آسیبهای مخاطرات
طبیعی ضمن هماهنگیهای با حوزه علمیه شــیخ علیخان
زنگنــه و ارائــه آموزشهایــی در خصــوص نقاط ایمــن نحوه
پناهگیــری ،خــروج اضطــراری و حمــل مصــدوم ،مانــور
پناهگیــری و تخلیه اضطراری توســط اعضــای کانون طالب
حوزه علمیــه اجرا شــد .در ایــن مانور امــام جمعه شهرســتان
تویســرکان ،مدیر حوزه علمیــه و رئیس جمعیــت هاللاحمر
شهرســتان تویســرکان حضــور داشــتند .همچنین مرکــز امور
جوانــان جمعیــت هاللاحمــر شهرســتان تویســرکان ضمــن
هماهنگی قبلی با حوزه علمیه شــیخ علیخان زنگنه نسبت
بــه برگــزاری کالس آموزش امــداد و کمکهــای اولیــه اقدام
کرد و اعضا با مباحث امدادی آشنا شدند.

به منظور آمادگی
و باال بردن سطح
آ گاهی و دانش
افراد جامعه
در خصوص
چگونگی
رو یارو یی با
حوادث طبیعی
ً
خصوصا زلزله
آموزش نحوه
پناهگیری و خروج
ایمن مانور
مقابله با زلزله در
حوزه علمیه امام
خمینی(ره) با
حضور  ۳۰نفر از
طالب و مسئولین
حوزه برگزار شد

آموزش نحــوه صحیــح پناهگیــری در نقــاط امــن حوزههای
علمیــه مذکــور بــا اعــام آژیــر ،اعضــای کانونهــای طــاب
طبق آموزشهــای قبلی اقدام بــه پناهگیری و ســپس خروج
اضطراری کردند.
شهرستان اسدآباد
به منظــور ارتقای ســطح آ گاهی اعضــای کانون طــاب و در
راستای پیشگیری از آسیبها و بالیای طبیعی مانور آمادگی
در برابر زلزله در خصوص پناهگیــری ،نحوه خروج اضطراری
و ایمن و انجام کمکهای اولیه به مصدومین مانور آمادگی
در برابر زلزله در حوزه علمیه صاحب الزمان(عج) شهرســتان
اســدآباد برگزار شــد .در ایــن برنامــه آموزشهای الزم توســط
مربیــان امــداد و نجــات به طــاب ارائه شــد و ســپس مانور با
پناهگیــری و خروج ایمــن و حمل صحیــح مصدومین فرضی
برگزار شــد .در ایــن برنامــه فرماندار اســدآباد و همراهانشــان
از مدیریــت بحــران فرمانــداری ،رئیس جمعیــت هاللاحمر
شهرســتان ،مدیــر حــوزه علمیــه و اســاتید حــوزه نیــز حضــور
داشــتند .در پایــان مانــور فرماندار با تشــکر از اعضــای کانون
طالب به اهمیــت یادگیری و ارتقای ســطح دانش روحانیت
در برخــورد بــا حــوادث و نیــز باالبــردن ســطح آ گاهــی مــردم
نسبت به یادگیری کمکهای اولیه ،اشاره کرد.
شهرستان کبودرآهنگ
مانــور زلزلــه بــا کمــک کانــون طــاب حــوزه علمیــه بــرادران
حضــرت مهدی(عــج) پــس از آمــوزش نقــاط ایمــن ،نحــوه
خروج اضطراری ،حمل مصدوم و پانســمان بانــداژ با حضور
 ۳۰نفــر از اعضای برادر کانــون طالب در این حوزه اجرا شــد و
طالب به صورت عملی مطالب ارائهشده توسط کارشناسان
هاللاحمــر را تمرین کردنــد .در ایــن برنامه رئیــس جمعیت
هاللاحمــر شهرســتان کبودرآهنــگ بــه همــراه جمعــی از
همــکاران و نیــز مدیــر حــوزه علمیــه حضــرت مهدی(عــج)
حضور داشتند.

شهرستان مالیر
پــس از تعیین اعضــای شــورای اجرایــی کانونهــای طالب
از حوزههــای علمیــه ولیعصر(عــج) ،امــام رضــا و علــی ابــن
ابیطالب(علیهما الســام) واقع در شهرســتان مالیر ،اســامن
و روســتای جــوراب بازدید به عمــل آمد و با حضور مســئولین
حوزهها توضیحاتــی پیرامون اهداف کانــون و فعالیتهای
آن ارائه شــد و مقرر شــد با تعامل و جدیت بیشــتری بتوان در
فعالیتهــای امــدادی و بشردوســتانه جمعیــت هاللاحمــر
وارد شــد .در ادامــه بــا اهــدای کیــف کمکهــای اولیــه و
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هاللاحمر؛ خانه
قهرمانان گمنام است
مرضیه موسوی

سـومین ایرانـی کـه تاکنـون موفـق بـه دریافـت مـدال «فلورانـس نایتینـگل»
شـده ،پزشـک داوطلبـی از اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اسـت .دکتـر «بهزاد
نقـوی چالشـتری» را سـربازان جبهـه و جنـگ میشناسـند ،جنگزد ههـای
افغـان و سـوریه ،زلزلهزد ههـای شـهرهای جنوبـی و شـمالی و غربـی میشناسـند.
مدیریت بیمارسـتان آیتا...کاشـانی شـهرکرد ،مدیریت بیمارسـتان امام خمینی تهران
و مدیریـت بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی سـایر اسـتانهای کشـور را در کارنامـهکاریاش
دارد ٨ .بیمارسـتان را در شـهر خـود تجهیـز کـرده و تجهیـز بیمارسـتانهایی در لبنـان و
سـوریه را برعهـده داشـته اسـت .پزشـک داوطلـب جمعیـت ،مهمترین کار خـود بهعنوان
کهـای اولیه و امداد و نجات میدانـد ؛ کاری که از ابتدای
نیـروی داوطلـب را آمـوزش کم 
ورودش در هاللاحمـر یعنـی در سـال  ١٣٦٠آغـاز کـرده و تـا همیـن حـاال هـم ادامـه دارد.
او میگویـد« :چـه در دوره جنـگ و چـه دور ههـای بعـد از آن ،و بعـد از بازنشسـتگی،
کهـای اولیـه و امـداد و نجـات بـرای
تدریـس امـداد و نجـات را رهـا نکـردم .آمـوزش کم 
هـر کسـی یـک ضـرورت اسـت و بـه دلیـل اهمیتـی کـه مـن بـرای آن قائـل هسـتم در هیـچ
دورهای از زندگی آن را رها نکردهام ».از عشـق و عالقه خود به هاللاحمر میگوید و کار
داوطلبانه ،که تمام زندگی او را احاطه کرده و به بزرگترین افتخارش در زندگی تبدیل
شـده اسـت« :هاللاحمـر ،خانـه قهرمانـان گمنـام اسـت کـه بـدون چشمداشـت مشـغول
فعالیـت هسـتند و نجـات جـان دیگـران افتخارشـان اسـت .اعضـای جمعیـت مظلومیـت
یشـوند و
زیـادی دارنـد .آ نهـا نخسـتین افـرادی هسـتند کـه در تمـام بحرا نهـا حاضـر م 
آخریـن افـرادی کـه بـا پایـان بحـران ،بـه خانـه خـود برمیگردنـد».
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بیش از  ٣٧سال از حضورتان در جمعیت میگذرد .چه
چیزی باعث تداوم حضور و همراهی شــما با هاللاحمر
شده است؟
ســال  ١٣٦٠بود کــه بــه جمعیــت پیوســتم؛ بالفاصلــه بعد از
فار غالتحصیلــی از دانشــگاه .آن زمــان کار مــا در هاللاحمر،
آموزش امداد و کمکهای اولیه به افــرادی بود که به جبهه
اعزام میشــدند .جنگ که تمام شــد اتفاقهای دیگری رخ
داد که باعث شــد مــن بــه فعالیتــم در جمعیت ادامــه دهم.
در طــول این ســالها همواره ســمتهای مختلفی داشــتم و
همزمان چند مســئولیت برعهده من بود .اما تالش میکردم
از آموزش و حضــور در اتفاقهــای بزرگ فاصلــه نگیرم .هیچ
ســیل و زلزله و جنگ و حادثــه بزرگی در ایران نیســت که من
در آن حضور نداشــته باشــم .من کار و فعالیــت در هاللاحمر
را چیزی به جز عشــق نمیدانــم و هیچوقت نتوانســتم از آن
فاصله بگیرم .قهرمانان ورزشی ما در تمام رشتهها کمابیش
دیــده میشــوند و مــورد تقدیــر جامعــه و مســئوالن هســتند.
امــا هاللاحمــر ،خانــه قهرمانــان گمنــام اســت کــه بــدون
چشمداشت مشــغول فعالیت هســتند و نجات جان دیگران
افتخارشــان اســت .اعضــای جمعیــت مظلومیــت زیــادی
دارند .آنها نخســتین افرادی هســتند که در تمام بحرانها
حاضــر میشــوند و آخریــن افــرادی که بــا پایــان بحــران ،به
خانه خــود برمیگردند .مثل زلزله کرمانشــاه که با کم شــدن
التهــاب روزهــای اول ،همه آنجــا را ترک کردند امــا اعضای
هاللاحمر هنوز هم آنجا حضور دارند.
تهــای شــما در جمعیــت،
یکــی از جدیتریــن فعالی 
آموزش کمکهای اولیه و دورههای امداد و نجات بوده
و هســت .علت توجه شــما بــه ایــن موضوع چیســت و
در چــه دورههایی ایــن آموزشها بیشــترین کاربردها را
داشته است؟
شــروع فعالیتــم در هاللاحمــر بــا دوران جنــگ همــراه بــود.
همزمان با اینکــه مدیریت بیمارســتان کاشــانی چهارمحال
و بختیاری را بر عهده داشــتم ،به رزمندگانی که باید به جبهه
اعزام میشدند آموزش امداد و کمکهای اولیه میدادم .این
آموزشها برای کســانی که به مناطق جنگی اعزام میشــدند
خیلی مفید بــود .یــک آ گاهــی جزئی میتوانســت جــان افراد
زیــادی را نجــات بدهــد .یکــی از اتفاقهــای رایــج در جبهــه،
ش و گلوله بود .بســیاری از ســربازها نمیدانستند
اصابت ترک 
که فقط با بستن محل اصابت ترکش و جلوگیری از خونریزی،
میتوانند تا رســیدن به مرکــز درمانی جان ســالم بــه در ببرند.
خوب یادم اســت یکی از مجروحانی که به بیمارستان منتقل
کرده بودند ،جوانی بود که گلوله بــه او اصابت کرده بود .یکی
از شاگردانم که دوره امداد و نجاتدیده بود چون میدانست
گلوله به رگ اصابت کرده و با وجود اینکه حرارت گلوله رگها
را ســوزانده بود ،آن را از بدن مجروح خــارج نکرده بود تا باعث
خونریزی بیشــتر نشــود .خونریزی زیاد بــر اثر اصابــت گلوله،
جان رزمندههــای زیــادی را گرفته بــود در حالی که بــا اقدامی
ســاده میشــد تا حد زیادی جلــو آن را گرفت .آموزشهــا بعد از
دوره جنــگ هم همچنــان ادامه پیــدا کــرد .ســال  ١٣٧٨بود
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که به تهران آمدم و مدتی مدیر بیمارســتان امــام خمینی(ره)
بــودم .چــه در آن دوره و چــه دورههــای بعــد از آن و بعــد از
بازنشســتگی ،تدریــس امداد و نجــات را رهــا نکــردم .آموزش
کمکهای اولیه و امداد و نجات برای هر کســی یک ضرورت
اســت و به دلیل اهمیتی که من برای آن قائل هســتم در هیچ
دورهای از زندگی آن را رها نکردهام.
یا تاکنــون در موقعیتی قرار داشــتید کــه یادگیــری امداد و
کهــای اولیــه و اقدامــات اضطراری
نجــات و اصــول کم 
ً
شخصا جان خودتان را نجات دهد؟
فردی کــه ایــن آموزشهــا را ببیند ،شــرایط بحــران و خطر را
میشناســد و ســعی میکند خود را از موقعیت خطــر دور کند.
یکی از مشــکالتی که من در جنگ با آن روبهرو شــدم ،حمله
شیمیایی در ســال  ٦٤بود .در بیمارستان مشــغول کار بودیم
کــه حملــه شــیمیایی آغــاز شــد  .کاری کــه توانســتم انجــام
بدهم این بود کــه چفیهای را مدام خیــس میکردم و جلوی
صورتــم میگرفتم .حــوض آبی در بیمارســتان بود که ســریع
به داخــل آن پریدم و تــا پایان حملــه شــیمیایی در آن ماندم
و فقط برای تنفس ،لحظــهای از آن بیــرون میآمدم .با این
حال بعد از پایــان حمله ،دچار گیجی شــده بــودم و فهمیدم
شــیمیایی شــدهام .همان موقع یــک آمپول آتروپیــن هم به
خودم تزریــق کــردم .با ایــن حال تــا حــدودی دچــار عارضه
شــدم .اما همکاران دیگر کــه در بیمارســتان حضور داشــتند
و ایــن اقدامــات را انجام نداده بودند ،عارضهشــان شــدیدتر
از من بــود .اگــر آن اقدامــات را انجــام نمــیدادم در آن حمله
شیمیایی لطمه بسیار بیشتری میخوردم.
بعــد از جنــگ ،با وجــود ایــن عارضــه ،فعالیتهای شــما
بهعنوان پزشــک داوطلب در هاللاحمر ادامــه پیدا کرد
و مأموریتهای مختلفی از جمله حضور در افغانســتان
و ...را در کارنامه داوطلبی خود ثبت کردید.
نه فقــط در دوره جنگ ،بعــد از آن هم در هــر موقعیتی که به
حضورم نیــاز بــود ،حضور داشــتم .معتقــدم داوطلــب بودن
کار هر کســی نیســت .کافی اســت هــر داوطلب یکبــار حس
کمک به همنوع را تجربــه کند؛ میبیند که چنین حســی در
هیچ چیز دیگــری تکرار و پیدا نمیشــود .زمان حمله نظامی
آمریکا به افغانستان بود که به مدت یک ماه در بیمارستانی
در نیمروز افغانســتان مستقر بودم .یادم اســت یک روز خانم
بارداری را به بیمارستان منتقل کرده بودند که دچار عفونت
بعــد از زایمــان شــده بــود و اگــر همــان موقــع اقدامــی انجــام
نمیشــد ،خطــر مــرگ آن زن را تهدیــد میکــرد .بــرای اینکه
بتوانیــم به او اکســیژن برســانیم تجهیزات کافی نداشــتیم.
تمام داروخانــه را زیــر و رو کردیم اما نتوانســتیم چیــزی پیدا
کنیم .دســت آخر ،از دیگر تجهیزاتی که وجود داشت چیزی
شــبیه به آنچه میخواســتیم تــراش دادیم و شــیلنگی برای
عبــور اکســیژن ســاختیم و بعــد از اکسیژنرســانی او را راهــی
زاهدان کردیــم .آن روز اگر آن اقــدام را انجــام نمیدادیم آن
زن جــان خــود را از دســت مــیداد .تمــام دوران فعالیتــم در
هاللاحمــر شــاهد چنیــن خالقیتهایــی از ســوی تیمهای

کار و فعالیت
در هاللاحمر
را چیزی به جز
عشق نمیدانم
و هیچوقت
نتوانستم از آن
فاصله بگیرم.
قهرمانان ورزشی
ما در تمام رشتهها
کمابیش دیده
میشوند و مورد
تقدیر جامعه
و مسئوالن
هستند .اما
هاللاحمر ،خانه
قهرمانان گمنام
است که بدون
چشمداشت
مشغول فعالیت
هستند و نجات
جان دیگران
افتخارشان است

پزشــکی و دیگر داوطلبان بودم .من در میان نخســتین تیم
امدادی که بعد از زلزله رودبار در منطقه حضور داشت بودم؛
زلزله بم و کرمانشاه و تبریز و هرجای دیگری که فکر میکنم
ممکــن اســت مــردم بــه تخصــص و حضــور مــن نیاز داشــته
باشند .کار داوطلبانه ،کاری است که اگر به آن عشق داشته
باشی و آغازش کنی ،دیگر نمیتوانی از آن فاصله بگیری.
در طول ســالها حضورتان در جنگ و زلزلهها و حوادث
بزرگ کشــور بهعنــوان پزشــک داوطلب ،خانــواده تا چه
حد با شما همراه بوده است؟
ً
حتمــا نگرانیهایــی بــرای خانــواده وجــود داشــته ،امــا آنها
همیشــه صبر بــه خــرج دادهانــد و مانعــی بــرای فعالیتهای
داوطلبانه من نشدهاند .حتی گاهی با پیگیریهایشان من
را به این کار تشویق کردهاند .در طول فعالیتهای داوطلبانه
در جنــگ ،افغانســتان ،رودبــار ،بــم و ورزقــان و ...همــواره با
صحنههــای تلــخ و غمانگیــزی روبــهرو بــودهام .در دوران
جنــگ ،مــا در بیمارســتان در اتــاق عمــل ،چکمههــای ســاق
بلند به پا میکردیم ،چــون کف اتاق عمل غــرق در خون بود.
یکی از شــبهایی که در جبهه بودیم ،منطقه ما بمباران شد
و ترکش خمپــاره و گلولههــای زیادی به بچههــا اصابت کرد.
بعد از پایان حمله و رســیدگی به مجروحان ،خســته به سمت
سنگر میرفتم که دیدم عده زیادی از بچههای رزمنده بیرون
از سنگر،در کانالیخوابیدهاند.صبح کهاز خواببیدار شدیم،
در روشــنایی روز دیدیــم که همــه آن بچهها در حمله دیشــب
شهیدشدهبودندومافکرمیکردیمدر حالخوابیدنهستند.
صحنههایی از این دست و اتفاقهای تکاندهنده زیادی در
تمام دوران فعالیتم شــاهد بودم .هنوز هم وقتــی از تلویزیون
صحنهای از جنگ میبینم ،ذهنم آشــوب و اشکم بیاختیار
ســرازیر میشــود .اما اول خــودم و در درجــه بعدی خانــوادهام
همه این ســختیها را تحمل میکنیم چــون هدفمان کمک
بــه همنوعانمــان اســت .ســالها قبــل بــرای ســفر زیارتــی به
سوریه رفته بودیم ،قرار بود ١٠روز آنجا بمانیم .اما به من اعالم
کردند که قرار اســت بیمارســتانی در آنجا به سنگشکن برای
بیماران کلیویتجهیزشود.از منخواستهبودندتابمانموآن
بیمارستان را تجهیز کنم .ســفر  ١٠روزه من بیش از یک ماه به
طول انجامید و در این مدت خانوادهام با صبوری دوری من از
خانهراتحملمیکردند.
این مدال یکی از شاخصههای ارزشمند دنیا برای پرستاران
اســت و آرزوی هــر پزشــک و پرســتاری ،دریافــت ایــن جایزه
است .ســال گذشــته بود که به پیشنهاد دوســتان رزومه من
بهعنــوان نامــزد دریافــت این جایــزه از ایران فرســتاده شــد.
مدتــی پیش خانمی بــا من تمــاس گرفت و گفت آیــا اطالعی
از اینکه موفق به کســب این مدال ارزشمند شــدهاید دارید؟
تــا آن لحظه خبری نداشــتم .افــرادی که موفق بــه اخذ این
ً
مدال بهعنوان مدال فداکاری میشوند ،شخصا به سازمان
ملل میرونــد و ایــن جایــزه و مــدال را دریافــت میکننــد .اما
متأســفانه بــرای مــن چنیــن امکانــی فراهــم نشــد .بــا ایــن
حال ایــن مــدال به دســتم رســید کــه یکــی از ارزشــمندترین
دستاوردهای من از سالها کار داوطلبانه است.
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نویسنده هالل احمری کتاب «دستان خدا»
در گفتگو با مهر و ماه:

مصدوم
تنها
خدا را
فریاد میزند
تـازه از مأموریـت امـداد و نجـات برگشـته بـود که پاسـخ تماس تلفنی مـرا داد،
نکـه تمـام شـب را نخوابیـده اسـت بـا انـرژی تلفـن را بـر مـیدارد،
بـا وجـود ای 
فرامـرزی کـه بـه تازگـی وارد دهـه  30سـالگی شـده اسـت ،بـا صبـوری بـه تمـام
تهـای امـداد و نجـات
سـؤاالتم پاسـخ میدهـد ،ایـن امدادگـر ،بـرای نشـان دادن واقعی 
و تشـویق دیگـران بـرای حضـور داوطلبانـه در ایـن عرصـه کتابـی بـه نـام «دسـتان خـدا»
نوشـته اسـت که تالش دارد این کتاب دیده شـود و تأثیر مناسـبی روی جامعه و جوانان
داشـته باشـد .در ادامـه گفتگـوی مجلـه مهـر و مـاه بـا میثـم فرامـرزی ،نویسـنده کتـاب
دسـتان خـدا را میخوانیـد
ً
در ابتدای برای آنکه مخاطبان با شما بیشتر آشنا شوند ،لطفا خودتان را معرفی کنید.
متولد آبان ســال  ۶۶هســتم ،از ســال  ۸۰بــا جمعیــت هالل احمــر همــکاری دارم 10 ،ســال به
صورت داوطلبانــه و از ســال  ۹۰به عنــوان نجاتگر در جمعیت هالل احمر اســتخدام شــدهام.
اســتان مأموریت بنــده اســتان مرکــزی -اراک اســت ،از زمانی کــه وارد هــال احمر شــدهام در
مأموریتهایی چــون زلزله بــم ،زلزلــه بروجرد ،زلزلــه آذربایجــان و ایــن اواخر زلزله کرمانشــاه
حضور داشتهام .بیش از  ۱۰سال است که تدریس انجام میدهم و هم در حوزههای مختلف
امداد و نجات فعالیت میکنم .تحصیالت بنده کارشناسی امداد و نجات است.
چرا امدادگر شدید؟
زمانی که محصل بودم دوستی داشــتم به نام رضا ترکی ،او مرا با هالل احمر آشنا کرد .در حال
حاضر بهترین دوست ،برادر و همکارم اســت .عالوه بر اینکه رضا را در هالل احمر الگوی خود
قرار دادهام ،در زندگی شخصی و از نظر اخالقی برای من الگو بوده است.
ایده کتاب «دستان خدا» از کجا در ذهن شما شکل گرفت؟
ســالی که پیش روســت ،ســال  ۹۸دهمین ســال حضــور مــن در جمعیت هــال احمــر چه به
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عنــوان داوطلــب چــه بــه عنــوان کارمنــد اســت .تمــام این
ســالها جــای مجموعــه داســتانی «دســتان خــدا» را خالــی
میدیــدم .جمعیــت هــال احمــر از ظرفیــت باالیــی بــرای
آمــوزش امــداد و نجــات برخــوردار اســت .ســعی کــردم ایــن
کتــاب مجموعــه باشــد و در عیــن حالــی کــه نقاشــی و نثــر
شــعرگونهای دارد و برای مخاطب جذاب اســت در راســتای
فرهنگســازی در زمینــه امــداد و نجــات قــدم بــردارد .این
کتــاب روایت ایجــاد عشــق و عالقه و کمــی ترس اســت .اگر
کتاب را مطالعه کنید متوجه میشــوید چــرا از ترس صحبت
میکنــم .کتــاب مخاطــب را مجــاب بــه تقویــت خــود برای
مواجهــه بــا محیطهــای پــر اســترس و آمــوزش کمکهای
اولیه میکند .اگر بخواهیم تقســیمبندی انجام دهیم این
کتاب در بخش فرهنگ سازی قرار میگیرد .مسئله دیگری
که وجود دارد این اســت که داوطلبان بدنــه اصلی جمعیت
هــال احمــر را تشــکیل میدهنــد .بــه عبارتــی در حــوادث
مختلف ،هالل احمر جزو ارگانهایی اســت کــه از نیروهای
داوطلــب بســیار اســتفاده میکنــد ،امــا احســاس میکنــم
داوطلبان آنگونه که شایســته آنهاســت دیده نمیشوند.
در مقدمه کتــاب به این موضوع اشــاره شــده و گفتــهام این
کتــاب فریــاد کســانی اســت کــه بــه صــورت داوطلــب بــرای
نجــات انســانها فعالیــت میکنند .ایــن کتــاب از  20فصل
کوتاه و  15نقاشــی کــه کار خوده بنده اســت تشــکیل شــده،
تنهــا دغدغــه مــن دیــده شــدن ایــن کتــاب اســت .کتــاب
«دســتان خــدا» میتوانــد در بحــث فرهنگســازی و جذب
و ســازماندهی نیــروی داوطلــب در هالل احمــر خیلی کمک
کند ،تمام مطالبی که در کتاب آمده اســت واقعیت دارد زیرا
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تمام تجربههایی را که لمس کردهام در این کتاب آوردهام.
مخاطلب کتاب دستان خدا چه گروهی هستند؟
هر کســی که خواندن و نوشــتن میداند مخاطب این کتاب
است اما این کتاب برای افراد جدیدالورود به جمعیت هالل
احمر میتوانــد جذابتر باشــد ،آنها بــا خوانــدن این کتاب
متوجه میشــوند که وارد چه مجموعهای شــدهاند .در واقع
کتاب «دســتان خدا» به ســؤاالت متعــددی پاســخ میدهد،
سؤاالتی مانند اینکه این شغل چه خطرهایی دارد؟ عشق و
عالقه به این کار کجا حس میشــود؟ اهمیت امداد و نجات
چیست؟ این شغل چه جایگاهی در جامعه دارد؟
آیــا در کتــاب «دســتان خــدا» بــا مطالــب آموزشــی بــرای
امداد ونجات روبهرو میشویم؟
با توجــه به اینکه بیش از  10ســال اســت کــه در کار آموزش و
تدریس امــداد و نجــات هســتم ،میتوانســتم به ایــن حوزه
ورود کنم ،اما رســالت کتــاب چیزی دیگــر بود و ســعی کردم
در خصوص فرهنگســازی در این کتاب صحبت کنم .خدا
را شــکر جمعیت هالل احمــر در زمینه آموزش امــداد و نجات
مشکل و کمبودی ندارد .سایتهای مختلف و سامانههای
مختلــف وجــود دارد کــه عالقمنــدان بــه راحتــی میتواننــد
بــه دریایــی از اطالعــات دسترســی داشــته باشــند .در زمینــه
آموزش اساتید بسیاری کتاب نوشــتهاند .بنابراین در کتاب
«دســتان خدا» هیــچ آموزشــی داده نمیشــود ،امــا مخاطب
تشــویق و مجاب میشــود که کمکهای اولیه را یاد بگیرد.
فکــر نمیکنــم الزم باشــد مــردم جامعــه مــا از زندگــی روزمــره
امدادگــران اطالع داشــته باشــند ،در ایــن کتاب اهمیــت کار
امدادگران پر رنگ شــده اســت با وجود اینکــه دغدغههای
زیــادی در زندگی شــخصی دارند ،اما با عشــق و عالقه بســیار
کار امداد و نجات را انجام میدهند.
نــام کتــاب زیبــا اســت ،کمــی دربــاه انتخــاب نــام آن
برایمان بگویید.
فردی را در نظــر بگیرید که در محیط بســته مثل ســاختمان
یا خودروی واژگونشــده گیر کرده اســت .این فرد فــارغ از هر
دین و مذهبی برای نجات جانش تنها خــدا را فریاد میزند.
چه کسانی باالی ســر این افراد برای امداد و نجاتشان حاضر
میشــوند؟ تعبیــر بنــده بــه این شــکل اســت؛ تمــام افــرادی
کــه بــه کمــک افــراد محبــوس میرونــد همــان دســتان خدا
هســتند .شــما اینگونه تصور کنید از خدا کمک میخواهد،
خدا به عنــوان یک فرمانده بــه افرادی کــه کار نجات انجام
میدهنــد ،دســتور میدهــد کــه یکــی از بندگانــش را نجــات
ً
دهنــد ،تصور میکنم این تعبیر قشــنگ اســت ،شــخصا این
تعبیر و عنوان کتاب را خیلی دوست دارم.
طــرح روی جلد کتــاب و تمام نقاش ـیهای داخــل آن نیز
کار خودتان است؟
مأموریتی داشتیم ،که برای رسیدن به مصدوم باید مسافت
بســیار زیادی را در منطقه کوهســتانی طی میکردیم ،زمانی

کتاب ،مخاطب را
مجاب به تقو یت
خود برای مواجهه
با محیطهای
پراسترس
و آموزش
کمکهای اولیه
میکند .تمام
مطالبی که در
کتاب آمده است
واقعیت دارد ز یرا
تمام تجربههایی
را که لمس کردهام
در این کتاب
آوردهام

که به ســمت مصدوم میرفتیم ،من از نظر بدنی خالی شــده
بودم و احســاس ضعف داشــتم ،وقتی به مصدوم رسیدیم،
کارهــای پزشــکی و شــرایط تثبیــت را انجــام دادیــم .مــن
همان موقــع نگران بــودم کــه در زمان برگشــت از نظــر قوای
جســمانی کم بیــاورم ،با خــدای خــودم صحبت میکــردم تا
بتوانم از عهده حمل مصدوم با آمبوالنس بر بیایم ،آن زمان
میدانســتم که در مســیر برگشــت بــه دلیل خســتگی زیــاد از
عهده کار بــر نمیآیم ،هنوز هم برای خودم ســؤال اســت که
چطور توانســتم مصدوم را بدون ذرهای ضعف و خســتگی تا
مقصد حمــل کنم .همــان زمان طرح کتــاب به ذهنــم آمد و
ً
«دســتان خــدا» را کامال حــس کردم کــه در حمل مصــدوم به
ما کمک کرد .خــدا برای مــا حکم لیــدر و فرمانده تیــم امداد
و نجات را داشــت که عــاوه بر حمــل برانــکارد ،مراقب حال
مصــدوم هم بود ،ایــن اتفــاق را با نام کتــاب در کنــار هم قرار
دادم و در نهایــت طرح روی جلــد این مجموعه داســتانی در
ذهنم شکل گرفت.
در حــوزه امــداد و نجــات ،تــا چــه انــدازه بــه چنیــن
کتابهایی احساس نیاز میشود؟
بســیار زیاد! در بحث فرهنگســازی در ســطح جامعه کمبود
زیــادی داریــم .الزم اســت مــردم ارگانهــای مختلفــی را کــه
پاســخگوی امــداد و نجــات هســتند بهتــر بشناســند .وقتــی
ســر صحنه حادثــه میرویم ،بــه دلیل عــدم اطــاع از وظایف
نیروهــای امدادرســان ،آنهــا را مقصر حادثــه میداننــد ،اگر
حادثــه منجــر بــه فــوت شــود ،شــاهد درگیریهــای متعــدد
میشویم .به نظر من توجه به مسائل فرهنگی امداد و نجات
اهمیت زیادی دارد که در ســالهای اخیر کــم به آن پرداخته
شده است .میتوان بیش از اینها در این زمینه کار کرد.
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حجتاالسالموالمسلمینمعزی
در نشست هیئت مدیره هاللاحمر استان خراسان رضوی:

فعالیت ما میبایست
مؤمنانه ،مجاهدانه و
صادقانه باشد
حجتاالسلام والمسـلمین معزی ،نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر،
بـا اشـاره بـه مردمـی و عامالمنفعـه بـودن نهـاد هاللاحمر ،تأکید کـرد :خدمت
صادقانه به انسـانها اصلیترین مسـیر خدمت بیمنت در هاللاحمر اسـت
یشـوند.
که همه مردم و بشـریت از آن منتفع م 
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر بــه نقل از
تارنمای روابط عمومی هاللاحمر خراســان رضوی ،حجتاالسالم والمسلمین عبدالحسین
معزی نماینــده رهبر معظم انقالب در هاللاحمر در نشســت صمیمانه اعضــای هیئت مدیره
و شورای معاونان و مدیران هاللاحمر خراسان رضوی در مشــهد مقدس اظهار کرد :حرکت و
فعالیتهای هاللاحمر باید صادقانه باشــد چرا که صدق و کذب فقط در گفتار نیســت ،بلکه
در رفتار و فعالیتها هم هست.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هاللاحمر ،فکــر کردن و اندیشــیدن را برای اســتفاده از زمان و
فرصتها بســیار حایز اهمیت دانســت و افزود :فعالیتی مفید اســت که از روی فکر و با اندیشه
و صادقانــه باشــد و بتوانــد برای مــردم مفیــد واقع شــود .وی همچنیــن به تبیین شــاخصها
و معیارهــای اساســی فعالیــت در جمعیــت هاللاحمــر پرداخــت و یــادآوری کــرد :فعالیــت مــا
میبایســت مجاهدانه و حرکتــی مؤمنانه و صادقانه باشــد ،به گونــهای که فرد بــا تمام وجود
وارد میدان شود و بتواند بیشترین و بهترین خدمت را ارائه کند.
حجتاالســام والمســلمین معزی اظهار کرد :تالش با نیــت خدمت صادقانه به انســانها از
طریق کمک به رفع آســیبهای اجتماعــی ،ناهنجاریهای جامعــه و همچنین حضور مؤثر
در فعالیتهــای امــدادی ،اجتماعــی و فرهنگــی از اصلیتریــن مســیرهای خدمــت بیمنت
جمعیت هاللاحمر در جامعه است.
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نماینده رهبر معظم انقالب در هاللاحمر با تأ کید بر ظرفیت
جوانــان در هاللاحمــر و اســتفاده از توانمندیهــای آنــان و
با تأ کیــد بر وجــدان و توجه بــه حضور پــروردگار در کلیــه امور
خاطرنشــان کرد :با استفاده از این ســرمایه عظیم و با انگیزه
انســانی ضمن پایبندی بــه آرمانهــای انقالب ،امــام(ره)
و شــهدا مــی توانیــم بــرای پیشــبرد اهــداف بشردوســتانه
هاللاحمر بکوشیم و خدمت صادقانه ارائه کنیم.
دکتر ســید مجتبی احمــدی مدیرعامل هاللاحمر خراســان
رضــوی نیــز در آغــاز ایــن نشســت گفــت :اســتفاده از بیانات
حجتاالســام والمســلمین معــزی بــه عنــوان نماینــده
رهبــر معظــم انقــاب در جمعیــت هاللاحمــر میتوانــد در
خدمترســانی بهتــر در برنامههــا و بهخصــوص طر حهایــی
مانند طرح نوروزی راهگشا باشد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دســتور جلســه مشــترک هیئــت
مدیره و شــورای معاونان هاللاحمر خراسان رضوی ،گفت:
طرح نوروزی اوج خدمات هاللاحمر خراســان رضوی است
کــه در آن بالــغ بــر هفــت میلیــون نفــر زائــری کــه وارد مشــهد
مقدس باید مورد توجه و خدمترسانی قرار گیرند.
مدیرعامــل هاللاحمــر خراســان رضــوی ضمــن تبریــک
انتصاب استاندار خراســان رضوی گفت :استفاده از ظرفیت
اســتانداری بــه عنــوان رئیــس شــورای مدیریــت بحــران
استان بســیار ارزشمند اســت و اســتفاده از این توان میتواند
دســتگاههای خدمترســان را بــرای ارائــه خدمــات بهتــر و
بیشتر یاری کند.
همچنین حجتاالسالم والمسلمین اسدا ...اسدی ،مسئول
دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در هاللاحمر خراســان رضوی ،به
ارائه گزارشــی از عملکــرد این حــوزه در برگزاری دوره آموزشــی
یاوران نماز پرداخت و گفت :فرمایشــات نماینده رهبر معظم
انقــاب در جمعیــت هاللاحمــر مهمتریــن شــاخصه کاری
در همیــاری برنامههــای هاللاحمــر اســتان بــوده و اعضای
هیئت مدیره نیز در پیشــبرد مســائل فرهنگی همــواره یاریگر
مــا هســتند .در ایــن جلســه همچنیــن معاونتهای امــداد و
نجات و جوانــان و رئیس هاللاحمر چناران به ارائه گزارشــی
از عملکــرد این واحدها و نیــز برنامههای مرتبط با ســتاد دهه
فجر و طرح زمستانی پرداختند.
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در استان خراسان رضوی برگزار شد

دومین ݣݣدوره آموزش
علمی ݣݣکاربردی ݣݣشیوهای
نوین ݣݣدعوت ݣݣبه ݣݣنماز
نمـاز بزرگتریـن ذکـر الهـی اسـت و ذکـر و یـاد خداونـد آرامشبخـش د لهـای
مضطـرب اسـت .بـا عنایـت بـه ارتبـاط تنگاتنگ جمعیـت هاللاحمر بـا جوانان
برنامهریـزی جهـت گسـترش فرهنـگ نمـاز و دور ههـای آموزشـی ،بهتریـن
فرصـت بـرای ارتقـای کیفیـت ارتبـاط معنـوی بـا اعضـای جـوان و کارکنـان بـه لحـاظ
امیدبخشـی ،آرامشبخشـی ،ایجـاد فضـای همدلـی و صمیمیـت ،وجـدان کاری،
معنویتگرایـی و در مجمـوع مصونیـت بخشـی بـه امـور اداری خواهـد بـود.
بنابراین عالوه بر گردهماییهای ساالنه ائمه جماعات و رابطین فرهنگی و خادمان نماز ،در
جلسه  ۱۰۹شوراهای سهگانه جمعیت هاللاحمر استان خراسان رضوی پیرو تمهیدات قبلی
مصوب شــد که دومین دوره آموزش علمی کاربردی این بار ویــژه مدیران و معاونین جمعیت
اســتان و با حضور یکی از اســاتید مجــرب و صاحب نــام در حوزه نماز از ســوی ســتاد اقامه نماز
برگزار شــود که با همکاری معاونت آموزش و پژوهش اســتان و با حضور مدیرعامل و معاونین
محترم برگزار شد.
مدیر عامل جمعیت هاللاحمر خراســان رضوی در افتتاحیه دوره آموزشی «شیوههای نوین
دعوت به نماز» اظهار داشــت :نماز باالترین ذکر اســت و حتی در ادبیات فارســی و نزد شــعرای

بزرگ هم جایگاه ویژهای داشته که باید مورد توجه باشد.
به گزارش دفتر نمایندگــی ولی فقیه در هاللاحمر خراســان
رضوی ،دکتر ســید مجتبی احمدی با اشــاره به اشعار حافظ
شــیرازی درباره نماز گفت :حافظ نمــاز را با خــون جگر و آب
دیــده درســت میدانــد و شــرط نمــاز بنــدگان خــدا را عشــق
میداند ،وگرنه به فتــوای حافظ ،بر او نمــرده باید نماز کرد.
وی همچنیــن بــر اهمیــت پایبنــدی کارکنــان ادارات بــه
مناسک دینی و برپایی شعائر تأ کید کرد.
حجتاالســام والمســلمین اســدا ...اســدی ،مســئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمر خراسان رضوی نیز در این
نشســت گفت :آرامش بخشــی ،امید آفرینــی و ایجاد فضای
همدلی و صمیمیت میان کارکنان از جمله برکات نماز است.
وی افــزود :ایــن دوره آموزشــی به صــورت علمــی کاربردی و
ضمن خدمت برای معاونــان و مدیران جمعیــت هاللاحمر
خراسان رضوی پیشبینی شد.
مــدرس ایــن دوره آموزشــی علمــی کاربــردی نیــز با اشــاره به
مخاطرات فضای تکنولوژیک امروز اظهار تأســف کــرد :از ابر
مصیبتهای دنیــای امروز گرفتــاری مخدرهــای دیجیتال
اســت از موســیقی مخــدر گرفتــه تــا عکــس و فیلمهــای
نامناسب که همگی چنین حالتی دارند.
وی افــزود :دکتریــن برانــدازی مــارک پالمر موســوم بــه دلتا
اعــم از مهــار ،نبــرد رســانهای و ســاماندهی نافرمانیهــای
مدنــی و بــا اســتفاده از چهــار مؤلفــه بوش شــامل ماهــواره،
اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی ،بازیهــای رایانــهای و
فیلم و سریال است.
حجتاالســام والمســلمین دکتــر کاظمــی افــزود :یکــی از
فراگیرتریــن بیماریهــای امــروز جهــان ،طبــق تحقیقــات
موبوفوبیا یــا بیماری اعتیــاد به گوشــی اســت و بنابراین ۶۶
درصد مردم با قطع شارژ گوشیشان دچار استرس میشوند.
وی افــزود :آمــوزش منهــای عشــق ،تربیــت ســوز اســت نــه
تربیت ســاز و اشــکال ســاختاری ما در تربیت دینی این است
که آمــوزش دینــی دادیــم ،ولی حــس دینــی ایجــاد نکردیم.
وی بــا اشــاره بــه آیــه  ۵۹ســوره مبارکــه مریــم گفــت :زمینــه
شهوتگرایی و حتی ارتکاب به جرم ترک نماز است به شرط
آنکه نمازمان از سر صدق و حقیقی باشد.
دکتــر کاظمــی در ادامــه گفتــارش ،با اشــاره بــه ظرفیتهای
هاللاحمر در امر دعــوت جوانان به نماز تأ کیــد کرد :ادبیات
انتقال مفاهیم دینــی را باید آموخت که هاللاحمر به ســبب
ویژگیهــای ذاتــی کارش مبتنــی بر شــعار «بنــی آدم اعضای
یک پیکرند» اســت و نیــز فضــای بشردوســتانه و نیکوکارانه
و بینالمللی و غیرسیاســی دارد کــه خود بهترین بســتر برای
جــذب و دعــوت بــه نمــاز و انتقــال مفاهیــم دینــی اســت.
هاللاحمر از بهترین دروازههای دعوت به دین و نماز اســت
و فعالیت فرهنگی برای قشر خاکستری میتواند توسط این
مجموعه انجام شود.
به گفته وی پرسش اصلی هر فرد در فعالیتهای فرهنگی را
در مرحله نخســت باید این خواند که چگونه میتوان کاری
کرد که انواع مخاطبان پیام ما را ببینند ،بشنوند ،بپسندند،
سپس بپذیرند و در آنها نهادینه شود.
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه:

پیشرفتهایݣݣفرهنگیݣݣاز
ݣݣب ݣرݣجستهترین دستاوردهای
ݣݣانقالب ݣݣاست
حجتاالسالم والمسلمین احمدرضا حسنآبادی در گفتگو با مجله مهر و ماه
یهـای مدبرانـه امام
اظهـار داشـت :پیـروزی انقلاب اسلامی کـه مرهـون رهبر 
خمینـی(ره) حضـور یکبارچـه مـردم متدیـن و آموز ههـای پویـای دیـن مقـدس
اسالم و مکتب تشیع است ،تأثیر فراوانی در تحوالت داخلی ،منطقهای و جهانی داشته
اسـت بـه طـوری کـه بـا انـدک تأملی میتوان بـه این دسـتاوردها پی بـرد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هاللاحمر اســتان
کرمانشــاه گفت :انقــاب اســامی آنچنــان قدرتهــای جهانی را
در حیرت فرو بــرد و بر صورت ســتمگرات ســیلی نواخــت که برخی
از آنهــا هنوز هــم نتوانســتهاند تعــادل خود را بــه دســت آورند .به
همین مســئله از روی ســرگردانی و حیــرت ،گاهی نعره مســتانه به
ســر داده و تهدید به جنگ میكننــد و گاهی از روی عجــز و ناتوانی
تقاضای مذاكره و سازش میکنند.
وی با بیان اینکه باید سالها و شاید قرنی بگذرد تا بتوان این حادثه عظیم تاریخی را به طور
کامل تبیین و بازشناســی کرد ادامــه داد :برای فراهم ســاختن زمینه تحقــق چنین جامعهای
هزاران پیامبــر از جانب خداوند متعــال مبعوث شــدند و در جهت ابالغ رسالتشــان تالشهای
فراوانی کردند ،ولی در ایجاد جامعه ایدهآل چندان موفقیتی نداشتند.
100

اسفند | 139۷مشاره 41

ایشــان تأ کید کــرد :تنهــا نمونــهای که بر اســاس آیــات قرآن
کریــم میتــوان از آن یــاد کرد حکومــت حضرت ســلیمان(ع)
اســت .با این وجود بســیاری از ما ،همانند ماهی در آب که از
اهمیت آب غافل است و از وجود چنین نعمت بزرگی غافلیم
که البته بایــد با توجه بــه توصیه قــرآن به بیــان عظمت این
انقالب پرداخت تا همگان نسبت به نعمتی که به آنان عطا
شده ،از آ گاهی الزم برخوردار شوند.
حجتاالسالم والمسلمین حســنآبادی با بیان اینکه تالش
خواهد شــد به بخشــی از این دســتاوردها اشــاره شــود تا نسل
ســوم و چهارم انقالب ،که نیازمند تصویر صحیحــی از دوران
پیش و پــس از انقالب اســت بــه درک ایــن حرکــت اجتماعی
نایــل آینــد اظهــار داشــت :دســتاوردهای انقــاب اســامی را
میتوان در در حیطه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داد که
به زوایای مختلف آن اشاره میکنم ،اما در ابتدا باید گفت که
دســتاوردهای کلی نعمت انقالب اســامی ایــران در یك نگاه
معرفت دینی ،معرفت سیاسی و معرفت اخالقی است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان کرمانشــاه گفــت :در دســتاوردهای داخلــی انقــاب
اسالمی ایران نمیتوان از حاکمیت اسالم و ارزشهای دینی
و معنــوی چشمپوشــی کــرد کــه ایــن دســتاورد بخشهــای
متعــددی دارد از جمله نظــام دین مــداری و نظــام مبتنی بر
تعالیم و هدایت اسالم و تحقق آرمانهای واالی اسالمی.
وی بــا تأ کید بــر اینکه بــا وقــوع انقــاب اســامی ،زمینهای
فراهــم شــد تــا بــه ارزشهــا و احــکام اســامی جامــه عمــل
پوشــانیده و جامعه اســامی رنگ الهی به خــود بگیرد ،بیان
داشت :این دســتاورد عظیم ،حرکت چندین هزار ساله انبیا
و اولیــای الهــی را در جهت اســتقرار حکومت دینــی بارهبری
والیــت و فقاهــت بــر مســیل اســتمرار حرکــت انبیــا در عصــر
غیبت حجت خدا(عج) به ثمر نشــاند .به برکت والیت فقیه
و هدایــت و رهبــری امــام راحــل(ره) و مقــام معظــم رهبــری
حضــرت آیــتا ...خامنــهای (مدظلــه العالــی) و مجاهــدت
عالمــان دیــن و لبیــک ملــت و حضــور و توســعه فعالیــت
نیروهای عالــم فرهیخته و بصیــرآ گاه به مقتضیــات زمان و
مکان در ســطوح مختلف جامعه در راســتای رسالت اسالمی
و الهی حکومــت اســامی حوزههــای نمایندگی ولــی فقیه با
محورهای مختلف شکل گرفت.
تعمیق روحیه انقالبی
ایشــان بــه وظایــف حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه اشــاره کرد و
گفت :حفــظ اســامیت نظــام در عرصههای اجرایی کشــور،
هدایت و نظارت جهت ایجاد بســتر مناســب بــرای مدیریت
فرهنگی و دینــی و تطبیــق فعالیتها با احــکام دین ،تبیین
و ترویــج معنویــت در سایهســار دیــن مبیــن اســام و احــکام
نورانی شــر ع مقدس ،تبیــن ،ترویج و تعمیــق روحیه انقالبی
و جهــادی بــا انتقــال مفاهیم و بیــان جایــگاه والیتمــداری و
مطالبات رهبر و ولی امر ،تبین نقش وفاق ،همدلی و دعوت
به انســجام بــا محوریــت والیــت ،حراســت از دســتاوردهای
انقــاب و پاســداری از حــدود و ارزشهــای واالی دینــی و
انقالبــی ،تبییــن نظــر دیــن در عرصــه ترویج بشــر دوســتی و
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جایگاه خدمت به انســان و کرامت انســان روزبهروز به رشــد
و بالندگی و پیشــرفت جامعه برخوردار میشــوند ،و در ســایه
لطف الهی و حاکمیت دین اسالم و پیروزی انقالب و توسعه
عدالت بیش از هــر زمان دیگــری ،مورد توجه قــرار میگیرد و
از وجود تبعیضهای ناروا كاســته میشود ،شایستهساالری
از امــور جامعــه اســامی حکمفرمــا میشــود و روحیــه ایثــار و
فداکاری ترویج میشود.
حجتاالســام و المسلمین حســنآبادی گفت :در سایه این
دســتاورد و رحمت الهــی بود کــه در صحنــه دفاع مقــدس ما
شــاهد جانفشــانیها و ایثار و از خود گذشــتگیهای کســانی
بودهایــم کــه از تمام زندگــی مادی خــود چشمپوشــی کرده،
قدم در راهی گذاشــتند که جز ســختی ،مــرارت و محرومیت
دنیوی چیز دیگری را به همراه نداشت.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان کرمانشــاه تأ کید کرد :آنها با پیــروی از انبیای الهی
ســعادت معنــوی و اخــروی را دنبــال میکننــد و از بهرههای
مادی و رفاه این جهان میگذرند و در این راه نه تنها اهمیتی
به زندگی مــادی نمیدهنــد ،بلکه عاشــقانه زندگــی دنیوی
خود را به عنوان هدیه کوچکی به پیشــگاه محبوب خویش
تقدیم میدارنــد .این امر ناشــی از اثــر تربیتی حرکــت انبیا در
میان آنان است که چنین شیفته شهادت شدهاند.
وی بیــان داشــت :لذتهــای دنیا بــرای آنهــا ارزشــی ندارد
و اینجاســت کــه نقــش حوزههــای نمایندگــی ولــی فقیــه و
عالمان ربانی و سنگربانان دین و شریعت مشخص میشود
و به سبب ،هم تفکرات و اندیشهها بود که آنان ره صد ساله
را در یــک شــب پیمودنــد و خــود را به درجــهای رســاندند که
اولیای الهی پس از سالها ریاضت به آن دست یافتند.
حجتاالســام و المســلمین حســنآبادی بــا اشــاره بــه ســایر
دســتاوردهای داخلــی انقالب اســامی ایــران ،گفــت :توحید
به معنای عمیــق ،دقیــق و همهجانبــه آن ،توجه بــه کرامت
انســان ،اهتــزاز پرچــم اســامی در کشــور ،ایجــاد جــو قرانی در
کشور ،زایل کردن افسانه جدایی بین دین از سیاست ،تبدیل
نمازجمعهبهسنتیپایدارازدستاوردهایداخلیاست.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
استان کرمانشاه با اشــاره به مردم ســاالری و حکومت متکی
به مردم ،ادامه داد :نهادینهسازی اســتقالل و آزدی اسالمی
از کشــور ،عــزت ملــی و از بین رفتــن خــود کمبینــی ،اعطای
بــاور مــا میتوانیــم ،رشــد سیاســی زنــان ،گســترش کمــی و
کیفــی خدمات به ملــت و شــکلگیری حرکتهــای پرجوش
و خودجــوش دینــی و علمــی از دســتاوردهای داخلــی ایــن
پیروزی به شمار میرود.
وی با اشــاره به دســتاوردهای علمی انقالب اســامی ایران،
اظهــار داشــت :ایجــاد انقــاب علمــی ،رشــد و توســعه علم و
فناوری در کشــور ،فناوری هســتهای ،علوم هــوا فضا ،علوم
پزشــکی ،زیســت فناور ،نانوفنــاوری ،ســلولهای بنیادی،
شبیهســازی ،ســاخت ابر رایانهها ،فنــاوری انرژیهــای نو،
رادیوداروهــای مهــم ،داروهــای ضــد ســرطان ،ایجــاد زیــر
ســاختهای فنــی و مهندســی و صنعتــی ،ارتقــای کمــی و
کیفــی حوزههــا و دانشــگاهها ،خودبــاوری علمی ،گســترش

روحیه تحقیــق و شــکوفایی اســتعدادهای انســانی از جمله
دستاوردهای این بخش است.

دستاورد انقالب
اسالمی از زاو یه
آیندهنگری
تأسیس و
استقرار حکومت
مردمساالر ،ایجاد
موج اسالمخواهی
در دنیا و حکومت
اسالمی است و
فرصتهای به
وجود آمده به
واسطه آیندهنگری
در پیروزی انقالب
اسالمی تأسیس
و استقرار حکومت
مردمساالر ،زایل
شدن حکومت
فردی ،تصمیمساز
شدن مردم درباره
مسائل کشور،
دست به دست
شدن قدرت
اجرایی ،خروج
مردم از وضع
بیتوجهی به
حال و آینده و
سرنوشت خود
و کشور و آشنا
شدن ملت با
حقو قشان
محسوب میشود

حکومت مردم ساالر
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
استان کرمانشاه به دستاوردهای بینالمللی انقالب اسالمی
ایران اشــاره کــرد و بیــان داشــت:اثرگذاری بر مســائل عمده
منطقه ،عزت نفس در دنیا ،شکســته شدن هیبت استکبار،
ایجاد موج اســام خواهــی در دنیا از جمله گرایش به اســام،
شکســت نظــام مارکسیســتی ،مایــوس شــدن از دموکراســی
غربی ،اســتقالل سیاســی ،پیدا کردن جرأت مقابله با قدرت
های دنیا ،در هم شکستن خط کشی سلطه گر و سلطه پذیر،
بیــداری دنیــای اســام،معرفی ارزش های اســامی و احکام
الهــی به دنیــا ،رونــق دیــن و دینــداری در دنیا ،شــكل گیری
هویــت اســامی بــرای ملــت هــای مسلمانبرافراشــتن پرچم
اخالق و معنویت در دنیا ،سخن گفتن از عدالت و مظلومیت
در مراســم های عظیــم جهانــی و زنده شــدن امیدهــا در دل
جوامع تأثیر انقالب در عرصه خارجی است.
و یادامــه داد :دســتاورد انقالب اســامی از زاویــه آیندهنگری
تأســیس و اســتقرار حکومــت مردمســاالر ،ایجــاد مــوج
اســامخواهی در دنیا و حکومت اسالمی است و فرصتهای
بــه وجــود آمــده بــه واســطه آیندهنگــری در پیــروزی انقالب
اسالمی تأســیس و اســتقرار حکومت مردمســاالر ،زایل شدن
حکومــت فــردی ،تصمیمســاز شــدن مــردم دربــاره مســائل
کشور ،دســت به دســت شــدن قدرت اجرایی ،خروج مردم از
وضــع بیتوجهی به حــال و آینده و سرنوشــت خود و کشــور و
آشنا شدن ملت با حقوق شان محسوب میشود.
ایشــان اظهــار داشــت :فرصــت دوم بــر اســاس ایجــاد مــوج
اســامخواهی در دنیــا ،افزایــش گرایش بــه اســام ،مأیوس
شــدن از لیبرالیســم غربــی و فرصت ســوم بر اســاس اســتقرار
حکومــت اســامی ،ترویــج ارزشهــای دینــی و معنــوی در
جامعه ،شکلگیری نظام مبتنی بر تعالیم اسالمی ،توجه به
کرامت انســان ،ایجاد جو قرآنی و زایل شــدن افسانه جدایی
دین از سیاست است.
حجتاالســام والمســلمین حســنآبادی بــا بیــان اینکــه
انقــاب اســامی در عرصههــای داخلــی و بینالمللــی
دســتاوردهای فراوانی را به همراه داشــته اســت که شناخت
آنها میتوانــد حقایق پیش و پــس از انقــاب را بهتر نمایان
ســازد گفت :در عرصه داخلی ،انقالب اسالمی موجب تحقق
آرمانهای اسالمی شد و اختناق را از ســر اکثریت مردم کشور
برطرف ساخت.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان کرمانشــاه با بیان اینکه از مهمترین دســتاوردهای
انقالب اســامی ،دســتاوردهای فرهنگی بوده اســت ،تأ کید
کرد :از این رو در ارزیابی پیشرفت انقالب بیش از هر چیز باید
به عوامــل فرهنگــی و فکری توجه داشــت و رشــد انســانها
در حوزههــای گوناگــون را نیــز بایــد در ســایه رشــد فرهنگی و
پایبنــدی بــه باورهــا و ارزشهای اســامی ،مــورد تحلیل و
ارزشیابی قرار داد.
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گذشت ،فدا کاری و اتحاد
سببحفظنظام
خواهد بود
نماینـده رهبـر معظـم انقلاب در هلال احمـر تغییـر در درون جامعـه و حرکـت بـه
سـوی الهـی شـدن را از مهمتریـن مسـائل بـرای رسـیدن بـه پیـروزی و تعالـی
دانست و گفت :گذشت ،ایثار ،فداکاری ،هوشیاری ،بصیرت ،دشمن شناسی
و متحـد بـودن سـبب حفـظ نظـام خواهـد بـود.
102
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به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در
جمعیت هــال احمر ،حجتاالســام و المســلمین معــزی در
مراسم بزرگداشت  ۴۰سالگی پیروزی انقالب اسالمی در سالن
اجتماعات معاونت توانبخشــی جمعیت هــال احمر انقالب
اسالمی را برگرفته از راه و رسم پیامبر (ص) و خاندان عصمت
و طهارت دانست و گفت :انقالب شکوهمند اسالمی در ایران
به پشــتوانه مذهــب و دیــن در شــرایطی شــکل گرفت کــه در
اقصی نقاط جهان اندیشههای مادی و ضد دینی حاکم بود
و هرگزبرپایی حکومت دینی تصور نمیشد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اراده الهی و خاص
ملت بیدار و هوشــیار ایران را از مســائل مهم پیروزی انقالب
در کشــور دانســت و افــزود :مطابــق کالم الهــی اگــر انســان
تغییــری در وجــود خــود ایجــاد کنــد ،پــروردگار متعــال نیــز
زندگی و وجود او را تغییر خواهد داد.
وی با یادآوری سلطه استکبار بر سراسر کشور به واسطه رژیم
شاهنشــاهی خاطرنشــان کــرد :ایســتادگی و مقاومــت مثــال
زدنی انقالبیون زیر شکنجههای سخت ســاواک و نیروهای
امنیتی رژیــم طاغوت برگرفتــه از ســیره اهل بیــت(ع) در برابر
سختیهابود.
نماینــده رهبــر معظــم انقــاب در جمعیــت هــال احمــر بــا
بیــان اینکــه بــاور لــزوم تغییــر در تکتــک مــردم ایــران بــه
وجود آمده بــود و مردم اســام را فریــاد میزدند افــزود :زنان
و مردان بودند کــه در آن روزهــا قرآن را کتــاب نجاتبخش
خود دیدنــد و در برابــر ظلم به پــا خواســتند .در آن ایــام امام
امت(ره) نیــز از وجــود آن همه ظلــم و ســتم آرام نگرفت و بر
اســاس کالم معصومیــن (ع) مبنــی بر عــدم ســکوت در برابر
ظلم ،ستم و بیعدالتی ،نهضت خویش را آغاز کرد.
وی بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی(ره) بــا وجود مشــکالت و
کمبودها همچون نبــود وســایل ارتباطی با دیگــران ،بدون
هیچ ترس و هراسی در برابر ظلم ستمشــاهی ایستاد تصریح
کرد :این حرکــت الهی امام ســبب ایجاد روحیــه مضاعف در
ملت شد تا برای رسیدن به هدف از پای ننشینند.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر ســپس بــه اتحاد
یکپارچه ملت ایــران در روزهــای منتهی به پیــروزی انقالب
اســامی اشــاره کرد و افزود :هوشــیاری ملت در برابــر رنجها،
توطئهها و دسیســههایی که از همان روزهــای اول پیروزی
تاکنون از ســوی دشــمنان این نظــام مقدس به وجــود آمده
ســبب شــده اســت تا امســال چهلمین بهار پیروزی را جشــن
بگیریــم .حجتاالســام و المســلمین معــزی بــار دیگــر بــه
بیــداری و مقاومــت مــردم در تمامــی شــرایط ســخت کشــور
اشــاره و بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمن همــواره در کمیــن اســت
خاطرنشان کرد :وجود رهبر معظم انقالب اسالمی بعد از امام
خمینی (ره) ذخیره ای برای مدیریت کشــتی بــزرگ انقالب
در تالطمهای گوناگون شــد .تغییر در درون جامعه و حرکت
به ســوی الهی شــدن ،بــرای پیــروزی و تعالــی ،پایانبخش
ســخنان نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر بــود.
حجت االســام و المســلمین معزی بــا اشــاره به اینکــه برای
پیــروزی بایــد در درون تغییــر ایجــاد کنیــم افــزود :گذشــت،
ایثار ،فداکاری ،هوشیاری ،بصیرت ،دشمنشناسی و متحد
بودن سبب حفظ نظام خواهد بود.
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باید برای رشد حقیقی
زنان تالش کرد
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر با اشاره به بیانیه مهم رهبر
انقلاب مبنـی بـر آغـاز گام دوم انقلاب اسلامی و بـا یـاد آوری نقـش موثـر زنـان
در پیشـبرد اهـداف و بـه ثمـر رسـیدن پیـروزی انقلاب گفـت :از همـان روزهـای
شـکلگیری انقلاب اسلامی تاکنـون حضـور زنـان فعـال ،مؤثـر و کارآمـد در کنـار مـردان
همـواره راهگشـا بـوده اسـت.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزۀ نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمــر ،حجت
االسالم و المســلمین ّ
معزی در مراسم جشــن میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز
زن در اجتمــاع بانــوان امدادگر ،نجاتگــر و داوطلــب جمعیت هــال احمر و همچنیــن بانوان
شــاغل در این نهــاد مردمی در ســالن آمفــی تئاتر ســازمان حــج و زیارت بــا تبریک فرارســیدن
این روز فرخنــده ،به تبیین شــخصیت و مقام واالی زن در اســام پرداخت و گفت :براســاس
مفاهیــم عمیق اســام ،زنان نیــز در پرتــو بندگــی و عبودیت الهــی می توانند رشــد کــرده و به
درجات رفیع کمال دست یابند.
نماینــده ولــی فقیــه در هالل احمــر در این مراســم کــه به همــت جمعیت هــال احمر اســتان
تهران و معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر
برگزار شــد با بیــان برخــی ویژگیهــای مهــم و واالی زنان عفیفــه تاریخ براســاس آیــات قرآن
کریم همچون آســیه همســر فرعون ،مریم(س) و خدیجه ،اســوۀ تمــام زنان عالــم را فاطمه
زهــرا(س) دانســت و افــزود :بانوان بایــد به وجــود چنین بانویــی به خــود بالیــده و منش آن
ً
بزرگــوار را ســرلوحۀ کار خویش قرار دهنــد و حقیقتــا حضرت فاطمه زهــرا (س) در تمــام ابعاد

شــخصیتی ،معنوی ،اجتماعی و سیاســی درسهای بزرگی
به بشریت میآموزد و امروز بانوان شــاغل در جمعیت هالل
احمر نیــز بــا تأســی از ایــن بانــوی بــزرگ و بــا عظمــت عالوه
بر قبــول مســئولیتهای مختلــف همچــون همســرداری و
مــادری در خانــواده ،در مســیر خطیر کمــک بــه نیازمندان و
مصیبــت زدگان در عرصــه امــداد و نجــات ،سیاســت و علم
حضوری مؤثر و کارآمد داشته که موجب افتخار است.
حجــت االســام والمســلمین ّ
معــزی بــا تشــریح و نفــی نــگاه
کاالیــی بــودن زن از ســوی جوامــع غربــی ،زنــان را مظهــر
مقاومت ،توانمندی و ایســتادگی دانســت و گفــت :امروز در
صحنههای علمی و دانشــگاهی کشــور مــا ،بانــوان بیش از
مردان حضور داشــته و در کنــار نقش مــادری و تربیتی خود،
به ایفای نقشهای اجتماعی و سیاسی نیز میپردازند.
نماینده رهبــر معظم انقــاب اســامی در هالل احمر ســپس
با جمعبنــدی این بخش از ســخنان خــود عدم وجــود نگاه
معنــوی و شــناختی بــه زن در جوامــع اروپایــی را در تضــاد با
کرامت انسانی دانست و خاطرنشــان کرد :تا یک قرن پیش
در آن جوامع که همــواره ادعای رعایت حقوق و شــخصیت
انســانها را میکنند ،به یــک زن اجازه دســت زدن به کتب
مقدس داده نمیشد.
حجت االسالم والمســلمین ّ
معزی در بخش بعدی سخنان
خود به برخی از افتخارات زنان در ایران اسالمی اشاره کرد و
افزود :زنانی که دالورانه و ایثارگرانه به درجه رفیع شــهادت
نائل شــدند ،آنهــا کــه جانبــاز و یا اســیر شــدند و آنهــا که در
برابــر بــه شــهادت رســیدن همســر و فرزنــدان خــود صبوری
کردنــد تنهــا نمونههایــی از نقشآفرینــی بانوان اســامی در
عرصههای مختلف است.
وی بــا تأ کید بــر اینکــه باید بــرای شــکوفایی اســتعدادهای
زنــان و رشــد حقیقــی آنان بــرای رســیدن به کمــال وجودی
تــاش کــرد افــزود :بــرای تحقــق ایــن مهــم بهرهمنــدی و
الگوپذیری از سیره فاطمی بسیار مهم و ضروریست.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر ادامــه داد :از
همان روزهای شــکل گیری انقالب اســامی تاکنون حضور
زنان فعــال ،مؤثــر و کارآمــد در کنــار مــردان همواره راهگشــا
بوده اســت چــرا کــه بانــوان ایــن ســرزمین درکنــار مــادری و
تربیت فرزند ،ایســتادگی و مقاومت در برابر ســختی را نیز به
تأســی از حضرت فاطمه زهــرا(س) در صحنههای مختلف
از خود به نمایش گذاشتند.
حجت االسالم و المســلمین معزی در بخش پایانی سخنان
خــود بــا تشــریح بیانیــه مهــم رهبــر معظــم انقــاب اســامی
مبنی بر گام دوم انقالب خاطر نشــان کرد :جوانان این مرزو
بوم برخــود ببالند کــه خطاب مســتقیم رهبر معظــم انقالب
اسالمی در این بیانیه قرار گرفتهاند.
وی بــا ابــراز امیــدواری از آینــده درخشــان ایــران اســامی با
حضــور پررنــگ و بــا بصیــرت زنــان و مــردان و بــه خصوص
جوانان در ساختن ایرانی ســرافراز و سربلند ،خطاب به همه
بانوان گفــت :به خــود افتخــار کنید که هــم در نقــش مادر،
خانه را آباد میکنید و هم در عرصههــای مختلف اجتماعی
خانه ایران را آباد خواهید کرد.
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در اســتان از دیگــر دالیــل انتخــاب اســتان میزبــان بوده
ً
است و نهایتا  7استان بهعنوان منطقه و دیگر استانها
کــه در چارچــوب عوامــل مذکــور قــرار نگرفتنــد بهعنوان
استان مستقل و یا استان مهمان دستهبندی شدند.
اســتانهای منطقهای(میزبــان) :اردبیــل ،اصفهان،
خراسان شمالی ،فارس ،قم ،کرمان ،کرمانشاه
اســتانهای مســتقل :هرمــزگان ،لرســتان ،گیــان،
خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،بوشهر

دوره آموزشی ائمه جماعات استانها
در سراسر کشور برگزار شد

ترویج فرهنگ اقامه نماز
یکـی از اهـداف اصلـی سـتاد اقامـه نمـاز بـر اسـاس دسـتورالعمل ایـن سـتاد
تعمیـق فرهنـگ و معـارف نمـاز در بیـن همـه سـطوح جمعیـت از جملـه ائمـه
جماعـات اسـت .در ایـن راسـتا سـتاد اقامـه نمـاز جمعیـت بهمنظـور اجـرای
برنامههای آموزشـی با همکاری سـتاد اقامه نماز کشـور نسـبت به برگزاری اولین دوره
اسـتانی اقدام کرد که طی آن  12اسـتان شـامل  7اسـتان منطقهای و  5اسـتان مسـتقل
دوره را برگـزار کردنـد.
اولویتهای میزبانی
در انتخاب اســتانی که بهعنــوان میزبان منطقه تعیین شــده اســت عوامل متعــددی مدنظر
قرار گرفــت .در اولین اولویــت فعال بــودن دفتــر نمایندگی(حضور و اشــتغال مســئول دفتر در
اســتان) و نیز اعالم آمادگی میزبانی توســط آن دفتر بوده اســت .همچنین با توجه به ضرورت
صرفهجویــی و رعایــت صرفــه و صــاح جمعیــت ،اســتانهایی کــه دارای امکانات اســکان و
پذیرایی بودند در اولویت باالتری قرار داشــتند .در مراحل بعدی تعداد ائمه جماعات بیشــتر،
بعد مسافت تا استانهای دیگر منطقه ،وجود استاد مســلط به تدریس سرفصلهای ابالغی
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زمان دوره
پس از مشخص شدن اســتانهای برگزار کننده مقرر شد
همه اســتانها ایــن دوره را تــا پایــان دیماه برگــزار کنند
تا تداخلــی بــا زمــان آزمونهای پایــان نیمســال مدارس
علمیــه ایجاد نشــود و نیــز فرصت بــرای تکمیل و ارســال
گزارش جامع دوره و انعکاس آن به ستاد اقامه نماز کشور
تا پایان سال فراهم باشــد .لذا دوره مذکور از نیمه دیماه
و عمدتا در ایام پایان هفته بهمدت  2روز در اکثر استانها
برگزار شد .البته 5استان نیز بهدلیل عدم آمادگی در هفته
اول بهمنماه برگــزار نمودند .زمان شــروع کالسها نیز از
ساعت  8صبح تا  15و جمع ساعات آموزشی  16ساعت و
بدوناحتسابفعالیتهایجانبیبود.
انتخاب اساتید
بر اســاس دســتورالعمل اجرایی دوره ،اســاتید میبایست
بومی شهر میزبان باشند تا ضرورتی برای دعوت و انتقال
اســتاد از مرکز تخصصی نماز (قم) وجود نداشــته باشــد و
چنانچهاستادمربوطهدرآنشهروجودنداشتویاامکان
تدریــس در زمان دوره برای وی میســر نبود میبایســت از
اســاتید اســتانهای همجوار دعوت بهعمل آیــد .اگرچه
ً
طی هماهنگی با ســتاد اقامه نماز اســتانها غالبا اســاتید
بومی در استانهای میزبان وجود داشــتند و از این حیث
مانعی برای اجرای دوره پیش نیامد .از نکات قابل توجه
در این شیوه دعوت از اساتید ،صرفهجویی در هزینههای
اجراییاز جملهایابوذهاباساتیدبود.
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ردیف

مجموع تعداد نفرات شرکت کننده و تاریخ برگزاری به تفکیک استان های منطقه ای
استان های منطقه ای
میزبان

مهمان

1

کرمانشاه

کردستان

2

کرمان

3

قم

تاریخ برگزاری

سیستان و بلوچستان
یزد

تعداد شرکت کنندگان
میزبان

مهمان

 97/10/24لغایت 97/10/25

 11نفر

 7نفر

 97/10/22لغایت 97/10/23

 8نفر

 2نفر
 3نفر

البرز

 4نفر

ایالم

 2نفر

زنجان

 97/11/3لغایت 97/11/4

سمنان

 1نفر

 4نفر

 4نفر

قزوین

 4نفر

مرکزی

 1نفر

4

فارس

کهگیلویه و بویر احمد

 97/10/25لغایت 97/10/26

 10نفر

 3نفر

5

خراسان شمالی

گلستان

 97/11/7لغایت 97/11/8

 8نفر

 9نفر

6

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

 97/11/4لغایت 97/11/5

 15نفر

 3نفر

7

اردبیل

 97/11/7لغایت 97/11/8

 8نفر

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
جمع شرکت کنندگان

 1نفر
 5نفر

 113نفر

مجموع تعداد نفرات شرکت کننده و تاریخ برگزاری به تفکیک استان های مستقل
ردیف

استان های مستقل

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

1

هرمزگان

 97/10/26لغایت 97/10/27

 12نفر

2

مازندران

97/11/3

 11نفر

3

لرستان

 97/10/26لغایت 97/10/27

 11نفر

4

گیالن

 97/10/20و 97/11/9

 12نفر

5

خراسان جنوبی

 97/10/19لغایت 97/10/20

 16نفر

6

بوشهر

 97/10/19لغایت 97/10/20

 30نفر

جمع شرکت کنندگان

 92نفر
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر استان زنجان بیان کرد

هاللاحمر
نهاد جوانمحور

حجتاالسالم والمسلمین نصیری ،مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
اســتان زنجان ،با تأ کید بــر آیات و احادیــث در زمینه بصیــرت بیان کرد :پیامبر عظیمالشــان
اسالم در حدیثی فرمودند ،کور شخصی نیست که چشمش نابینا باشد ،بلکه کور واقعی کسی
است که دیده بصیرتش نابینا باشد و در واقع این نگاه و مصداق در آیات قرآن چنین آمده که
خداوند میفرماید «قل هل یســتوی االعمی والبصیر» آیا کســی که نابینا باشــد با کســی که در
ضمیر درونی روشن دارد یکسان هستند.
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وی در همیــن زمینه به خطبــه  ۱۵۲نهجالبالغه اشــاره کرد و
گفت :امــام(ع) فرمودند با بصیرت کســی اســت که بشــنود و
بیندیشد؛ نگاه کند و ببیند؛ از عبرتها پند بگیرد و آنگاه راه
روشــنی را میپیماید که در آن از افتــادن در پرتگاهها در امان
و به دور است.
حجتاالســام والمســلمین نصیــری در ادامــه بــا تأ کیــد بــر
لزوم وحدت و رشــد بصیرت در جوانان تصریح کــرد :از جمله
مســائل حائز اهمیــت کــه در ایجاد بصیــرت در بیــن جوانان
افراد جامعه مؤثر اســت جهاد داخلی با نفس است که باید در
ً
عمل کرد داشته باشد و این مســئله قطعا با سفارش ،توصیه
و موعظه ایجاد نمیشود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان زنجــان با اشــاره به لــزوم گســترش بصیــرت در میان
جوانــان از طــرق مختلف گفــت :منابــع اصلی جوانــان برای
تحقیــق و رشــد فکــری بایــد قــرآن و اهــل بیــت(ع) باشــد و
ً
این موضــوع قطعا بــا بصیرت و محاســبهگری در نفــس آغاز
ً
میشــود و جوانی که به ایــن مرحله از یقین برســد قطعا هیچ
شــبههای او را متزلــزل نخواهــد کــرد .در احادیث بــه صورت
متواتــر آمــده مــردم را بــه غیــر از زبانتــان دعــوت کنیــد کــه از
آنهــا میتــوان نتیجــه گرفــت آنچــه در عمــل و زبــان عمل
میتواند مؤثر باشــد بــا گفتن مؤثر نیســت و اگــر جوانی ببیند
که الگوهای جامعه دنیاپرســت نیســتند او نیز درس گرفته و
الگوپذیری خواهد کرد.
حجتاالســام والمســلمین نصیری بــا تأ کید بــر پایهگذاری
مبانــی دینــی و قرآنــی در مــدارس و دانشــگاهها تصریــح
کــرد :آموزشهــای اصولــی و اعتقــادی بــا شــیوههای جدید
امــروزی ،عقالنیــت و احســاس در مســیر هدایــت بــه ســمت
قرآن ،میتوانــد در بصیرتافزایــی جوانان و جهــاد با نفس،
محاسبهگری و رشد اعتقادی تأثیر بهسزایی داشته باشد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه اقتضــای دوران جوانی بر رشــد
فکری بیــان کــرد :بایــد آرامــش را بــرای ایــن دوران ،از منبع
اصلی قرآن و اهل بیت(ع) و ترویــج فرهنگ دینی به صورت
اصول و عقالنیت به جوانان آموزش داد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت هاللاحمــر جمهــوری
اســامی ایران یک نهاد جوان محور است ،گفت :باید از این
فرصت و پتانســیل موجــود بهرهگیــری کرد و بــا آموزشهای
اصولــی و اعتقــادی جوانانــی پــرورش داد کــه خــدا محــور و
انســان دوســتانه فعالیت کننــد و به طــور قطع اگــر جوانی در
هاللاحمــر بــه این نقطه برســد کــه بتوانــد در کنار احســاس
آرامــش ،مبانــی اعتقــادی را در وجودش رشــد دهد؛ در رشــد
جامعه به سمت موفقیت مؤثر خواهد بود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان زنجــان در پایــان بــه مســئولیت بــزرگ مدیــران و
معاونــان درحوزههــای معاونت امــور جوانان و کارشناســان
ستادی اشاره کرد و گفت :با درک درست از روحیات مقتضی
دوره جوانــی و همچنیــن بــا آموزشهــای اصولــی و مــورد
نیــاز ،ارزش و شــخصیت حقیقی جوانــان را نمایــش دهند تا
جوانانی پاک در جامعهای مهدوی حضور داشته باشند.

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمر
سیستان و بلوچستان به دستاوردهای این حوزه اشاره کرد

تأمین معنویت و
ظهور بشر دوستی اسالمی
حجتاالســام والمســلمین علیرضــا اصغــری حســامیه در گفتگــو
با مجله مهــر و ماه ضمن اشــاره به دســتاوردهای حــوزه نمایندگی
ولی فقیــه در جمعیت هاللاحمــر گفت :پــس از پیــروزی انقالب و
شــکلگیری نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هاللاحمر ،معنویت
در بیــن همــکاران ،امدادگــران و جوانــان تأمین شــد و همبســتگی
و همگرایــی در کلیــه اقدامــات ارگانهــای مرتبــط بــا جمعیــت
هاللاحمر ایجاد شــد .نظارت بر اقدامات و تطبیق با اصول شــرعی و فقهــی و ایجاد اطمینان
در بین آحاد جامعه نســبت به اقدامات جمعیت هاللاحمر در راســتای امانــتداری و وصول
خدمات به نیازمندان از دیگر اقدمات این حوزه نمایندگی است.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر اســتان سیســتان و بلوچســتان چهار
گام مهم و برجســته حــوزه نمایندگی ولی فقیه را تشــریح کــرد و گفت :تأمیــن معنویت ،ایجاد
همبســتگی ،ایجــاد اطمینــان اجتماعی و ظهور و بروز بشــر دوســتی اســامی از برجســتهترین
فعالیتها و اثرگذاریهای نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر محسوب میشود.
وی بــا اشــاره بــه اثــرات انقــاب اســامی بــر مســائل و فضــای داخلــی کشــور ،بیــان داشــت:
دستاوردهای داخلی از پیروزی انقالب اسالمی متعدد است ،اما اگر بخواهیم خالصهوار بیان
کنم باید به اســتقالل توأم با قدرت و قدرت توأم با حمایت از مظلوم اشــاره کرد .عمومی شدن
رشــد علمی ،اقتصادی ،سیاســی برای آحاد جامعه و ایجــاد فرصت بــرای روی کار آمدن افراد
عادی جامعه دارای شرایط الزم در مجامع اصلی تصمیمگیری مملکت از دیگر دستاوردهای
انقالب اسالمی در داخل کشور است.
حجتاالســام والمســلمین علیرضا اصغری با بیان اینکه انقالب اســامی ایران دستاوردهای
بینالمللی نیز داشته است ،اظهار داشت :از مهمترین دستاوردهای بینالمللی انقالب میتوان
به برخــورداری از تــوان نظامی بــرای دفاع ،نمایــش مردمســاالری دینی ،بیان قــدرت مدیریت
باالی اسالم و فقه اسالمی ،و تحقق شعار حقوق بشــر بدون طبقهبندی بشریت یاد کرد .مقابله
آشــکار و علنی با اســتکبار و ظلم ،نفی مظاهــر فرهنگی معیوب غربــی و ارائه الگوی اســامی و
ایجاد روحیه انقالبیگری و معنویتگرایی و اصالحگری در دنیا از دیگر اثرات برجسته انقالب
بر فضای بینالمللی است.
وی با اشــاره به اهمیت جایگاه زن ،بیان داشت :با پیروزی انقالب اســامی جایگاه حقیقی و
انســانی زن به دنیا و نقد عملی نگاه مکاتب به زن تبیین و همچنین وحدت و اخوت اسالمی
در بیــن فرق اســامی و معرفی اســام ناب محمــدی به مــردم دنیا و ایجــاد عالقه به اســام در
سطح جهان ایجاد شد.
وی به تشــریح دســتاوردهای دینــی و معنــوی انقــاب اســامی ایــران پرداخت و گفــت :این
پیروزی در حوزههای مختلف دستاوردهای متعددی داشــت که در حوزه دینی و معنوی که
یکی از حوزههای قابل توجــه میتوان به ارائه معنویــت بدون خرافه و بیــان قدرت مدیریتی
باالی اسالم و فقه اسالمی اشاره داشت.
حجتاالســام والمســلمین علیرضــا اصغــری بــا بیــان اینکــه ایجــاد روحیــه انقالبیگــری و
معنویتگرایــی و اصالحگــری در دنیــا از دســتاوردهای دینــی و معنــوی انقــاب اســت ،اظهار
داشــت :مطرح شــدن قرآن به عنــوان کتاب معــارف جوامــع ،تکریــم و تجلیل جایــگاه زن به

......
تأمین معنو یت ،ایجاد همبستگی،
ایجاد اطمینان اجتماعی و ظهور و بروز
بشر دوستی اسالمی از برجستهترین
فعالیتها و اثرگذاریهای نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
محسوب میشود

عنــوان یــک انســان در خانــواده و در جامعــه از دیگــر اثــرات
انقالب در این حوزه است.
مسئولدفترنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمراستان
سیســتان و بلوچســتان گفت :اثبات بینیازی مکاتب بشری
بدون دین برای مدیریت جامعه و ارائه ســبک زندگی اسالمی
ازآثاربرجستهوقابللمسپیروزیانقالباسالمیاست.
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رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر تأکید کرد

ضرورت الحاق پیوست داوطلبانه
برای تمامی برنامههای عامالمنفعه
رئیس سـازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر با تأکید بر اینکه الحاق پیوسـت
داوطلبانـه بـرای برنام ههـای عامالمنفعـه و انساندوسـتانه از سیاسـتهای
مهـم جمعیـت هاللاحمـر خواهـد بـود ،افـزود :ایـن سـازمان دارای بزرگتریـن
شـبکه داوطلبی اسـت که میتواند این ظرفیت قانونی را با دیگر سـازمانهای اجتماعی
و سـمنها بـرای ارتقـای سـرمایه اجتماعـی بـه اشـتراک بگـذارد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر ،نهمین جلســه کمیســیون
تخصصی مشــورتی بررســی سیاســتهای کالن جمعیت هاللاحمر با حضور حســن عالیی،
مشــاور و رئیس حوزه ریاســت جمعیت هاللاحمر و جمعی از اعضای شــورای عالی ،رؤســای
کمیسیونهای برنامه و بودجه و سیاســتهای کالن و همچنین مدیرکل هماهنگی مجامع
و امور استانها با موضوع بررســی رویکردها ،شــیوههای اجرایی ،حمایتها ،زیرساختها و
بایستهها در زمینه فعالیتهای داوطلبانه در این سازمان برگزار شد.
رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هاللاحمــر ،توســعه فعالیتهــای داوطلبانــه را یکی از
راهبردهای مهم و باارزش جمعیت هاللاحمر دانســت و عنوان کرد :تقویت حوزه مددکاری
اجتماعــی در شــرایط عــادی و بحــران ،تمرکززدایــی و تفویــض اختیار بــه ســازمانها و مراکز
اســتان ،توســعه خانههای هالل ،تعریف برنامههای آموزشــی گوناگون بر اســاس تخصص
و عالقهمندی داوطلبان ،ضرورت حمایت از خدمات اجتماعی داوطلبانه ،بهرهگیری بیش
از گذشــته از توان ســمنها و به اشــترا کگذاری ظرفیتها و ضــرورت بازنگری در اساســنامه
و اســناد باالدســتی بــه منظــور گســترش فعالیتهــای داوطلبــی و ســاختار ســازمانی کارآمــد
را از مهمتریــن عناویــن برنامههــای آتــی ســازمان متبوعش خوانــد و ابــراز امیــدواری کرد تا
با همراهــی و ارائــه راهکارهای روزآمــد و قانونی از ســوی شــورای عالی و نیز کمیســیونهای
تخصصی جمعیت هاللاحمر ،این مهم در آیندهای نزدیک محقق شود.
محمد نصیری با اشــاره به ضرورت دارابودن برنامههای عامالمنفعــه جمعیت هاللاحمر از
پیوســت داوطلبانه ،خاطرنشــان کرد :این ســازمان دارای بزرگترین شــبکه داوطلبی است
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کــه میتوانــد ایــن ظرفیــت قانونــی را با دیگــر ســازمانهای
اجتماعــی و ســمنها در جهــت ایجــاد فرصت ارائــه خدمت
داوطلبانه بــرای تمامی قشــرهای جامعه و رفــع اصلیترین
نیازهای جامعه به اشتراک گذارد.
محمود فاضل ،عضو شــورای عالی جمعیــت هاللاحمر نیز
در این جلســه با بیان اینکه این ســازمان میبایســت بیش
از گذشــته از ضریب نفــوذ باالیــی در جامعه برخوردار باشــد،
افــزود :الزمــه تحقــق ایــن هــدف ،بازنگــری در شــیوههای
جذب داوطلبان در شــعب و اصالح برخی از مفاد اساســنامه
جمعیــت هاللاحمــر اســت تــا از ایــن طریــق بتــوان اقدامی
ریشهای انجام داد.
فریدون نوری ،دیگر عضو شورای عالی جمعیت هاللاحمر
نیــر بــا اشــاره بــه مــاده  ۲۲اساســنامه جمعیــت و نیــز اصول
نهضــت بینالمللــی صلیــب ســرخ و هاللاحمــر کــه تأ کیــد
بــر داوطلبانــه بــودن فعالیتهــا دارد ،خاطرنشــان کــرد:
نگاهــی فراســازمانی بــه فعالیتهــای عامالمنفعــه یکــی از
ضرورتهایی است که باید به آن پرداخته شود.
همچنیــن در ایــن جلســه ،حســن عالیــی ،مشــاور و رئیــس
حــوزه ریاســت جمعیــت هاللاحمــر و نماینــده رئیــس در
کمیســیون تخصصی مشــورتی بررســی سیاســتهای کالن
جمعیت هاللاحمــر نیز به لزوم بازتعریف ســاختار ســازمانی
بــر اســاس منشــور جهانــی و اصــول هفتگانــه جمعیــت
هاللاحمــر و نیــز واژههــای عضــو و داوطلــب جمعیــت و بــه
عالوه فرآینــد ورودی آنها به ســازمان جهــت ارائه خدمات
انساندوستانه اشاره کرد.

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل

نماینده ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر:

شفافیت از
ضرورتهای
سازمان
داوطلبان ݣݣاست
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ،استفاده صحیح از ظرفیت داوطلبان
تهـا بـا
تهـای آنـان ،شـفافیت و اطمینـان بخشـی در فعالی 
بـا توجـه بـه مهار 
توجـه بـه فضـای ارتباطـات کنونـی را از مهمتریـن اقدامـات سـازمان داوطلبـان
عنوان کرد و افزود :باید تالش کرد تا با اجرای دقیق برنامهها و پرهیز از حاشیه به جذب
حداکثـری خیریـن و نیکـوکاران بـه منظور اسـتفاده از تـوان آنها پرداخـت.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر ،حجت
االسالم والمسلمین ّ
معزی در دیدار با رئیس و معاونین سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر
در ســاختمان صلح ایــن نهــاد مردمی گفت :ســازمان داوطلبــان باید بــا برنامهریــزی مدون و
منسجم عالوه بر جذب عضو برای حفظ و نگهداشت داوطلبان نیز تالش کند.
تأ کید براجــرای طرح نیابــت؛ (دیدار اعضــای داوطلب هالل احمر با ســالمندان و دســتگیری
از آنــان) و همچنین اعــام آمادگــی کانونهای طالب هــال احمر بــرای همکاری با ســازمان
داوطلبــان و حضــور در فعالیتهــای بشردوســتانه در جهــت کاهــش آســیبهای اجتماعــی
مباحث دیگری بود که نماینده رهبر انقالب در جمعیت هالل احمر به آنها پرداخت.
ّ
نماینده ولی فقیه در هالل احمر با تأ کید بــر انجام دقیق ،صحیح و در زمــان مقرر برنامههای
تعییــن شــده ،ضــرورت اجــرای فعالیتهــا را یــادآور شــد و تصریــح کــرد :اینکــه حــوزه کاری
گســتردهای فراهم کرده ّاما نتوانیم به همه آنها رســیدگی کنیم صحیح نیســت ،امــا باید در
نظر داشــت فعالیتهایی را در اولویت کاری قــرار دهیم که منطبق با اهداف و اصول اساســی
جمعیت هالل احمر است.
وی با انتقاد از نبود هماهنگی و ارتباط مؤثر و کارآمد ســازمانهای داوطلبان ،جوانان و امداد
و نجات هالل احمر بر لزوم شــکلگیری اینگونه روابط به منظور توســعه و رشد همه جانبه در
مسیر اهداف مشخص شده تاکید و خاطرنشان کرد :تعیین خط مشیها و تدوین راهکارهای
اساسی میتواند سبب ارتباط بیشتر سازمانها با یکدیگر شود.
نماینده ولی فقیه درجمعیت هالل احمر ســپس با اشــاره به اینکه برای ارائــه خدمات بهتر و
مناسبتر در جامعه ،باید در راستای وظایف و همچنین رفع نیازهای موجود ،بهویژه در زمان
بحران اقدام کرد ،افزود :برای دستیابی به این مهم سامانهای نیاز است که بتوان به راحتی
در مواقع بحران اعضای داوطلب را براساس نوع فعالیتشان فراخواند.
وی اظهار کرد :شــکلگیری این سامانه از حیث برگزاری انتخابات شــفاف ،دقیق و بینقص
مجامع جمعیت هــال احمر نیز ضروری اســت .حجت االســام و المســلمین ّ
معــزی در پایان
از تالشهای محمــد نصیری رئیــس ســازمان داوطلبان جمعیت هــال احمر در مــدت کوتاه
انتصاب ایشان و همچنین مدیران و کارکنان این سازمان قدردانی کرد.

جذب و نگهداشت داوطلبان تخصصی
رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر در دیــدار با
نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر گفت :بزرگترین ســرمایه
این ســازمان ،ظرفیــت قانونی اســتفاده از داوطلبان اســت و
برنامههای متنوعی پیشبینی شده تا از تخصص و توانایی
قشرهای مختلف مردمی برای مشارکت در این سازمان عام
المنفعه بهرهمند شویم.
محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر
با بیان اینکــه فعالیتهــای داوطلبانه ،مقولــهای اجتماعی
بــا اثرگــذاری بســیار در جمعیــت هــال احمر ایــران اســت که
خدمــات درمانــی ،بهداشــتی ،آموزشــی ،امــداد و نجــات و
فرهنگــی قابــل توجهــی را بــه جامعــه ارائــه میکنــد ،افــزود:
بزرگترین ســرمایه این ســازمان ،ظرفیت قانونی اســتفاده از
داوطلبان اســت که برنامههای متنوعی پیشبینی شده تا از
تخصص و توانایی قشرهای مختلف مردمی برای مشارکت
در این سازمانعام المنفعه بهرهمندشویم.
دکتر نصیری در دیدار با حجت االســام عبدالحسین معزی،
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــال احمر با مرور اثربخشــی
خدماتی که در قالــب فعالیتهای داوطلبانه برای تســکین
آالم بشــری و رفع اصلیترین نیازهای افراد محروم در سراسر
کشور به ویژه مناطق دورافتاده صورت میگیرد ،خاطرنشان
کــرد :تأمیــن دارو ،توســعه و تجهیــز مراکــز توانبخشــی و
پایگاههای امداد جادهای با مشارکت خیرین از رویکردهای
اصلی برنامههای این سازمان است.
وی برقــراری ارتبــاط مســتمر بــا بنگاههــای اقتصــادی و
ســمنهایی کــه دارای ســرمایه انســانی باالیــی هســتند را
بــه عنــوان راهبــرد موفقیتآمیــز ایــن ســازمان بــرای خلــق
فرصتها و افزایش بهره وری طر حها و برنامهها عنوان کرد
و تأ کید کرد :تمامی طر حهــا و برنامههای داوطلبانه ،پس از
نیازسنجی در استانها به اجرا در میآید.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر گفت :موضوع
تنــوع برنامههــا میتوانــد حضــور فعالتــر عالقمنــدان بــه
خدمــات انساندوســتانه را افزایــش داده و ابزارهــای تعامل
میان جمعیت و آنها را مهیا ســازد به نحــوی که درآیندهای
نزدیک برنامههایی برای حضور و مشارکت تمامی قشرهای
جامعــه اعــم از تخصصهــای گوناگــون و زنــان خانــهدار
به عنــوان ظرفیتــی عظیــم بــا اختصــاص ســاعاتی از اوقات
فراغتشــان در برنامههای انســان دوســتانه و عــام المنفعه
جمعیت هالل احمر تعریف میشوند.
دکتــر نصیــری تقویت چــارت ســازمانی بــرای ارائــه خدمات
بیشــتر و افزایــش تعامالت ســازمانی بــا ســمنها و همچنین
حوزه مددکاری برای مداخلــه موثر در بحرانهــا ،راهاندازی
سامانه عضویت ،شفافســازی نقش مشارکت داوطلبان در
برنامهها و طر حها و بهرهگیری از موقوفات را به عنوان امری
مهم برای افزایش میزان بهرهوری و پیگیری هدف اشاعه و
ترویج فرهنگ داوطلبی عنوان کرد.
اسفند | 139۷مشاره 41

109

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل

حجتاالسالم اسماعیل آذرینژاد:

رمز شکوفایی ݣݣکشور توسعه
فعالیتهایݣݣداوطلبانه است
ی اجتماعـی نیازمنـد الگوسـازی
گ داوطلبانـه در مشـارکتها 
ترویـج فرهنـ 
ح بومـی اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه فرهنـگ ملـی و دینـی در آن مسـیر
صحیـ 
ت داوطلبانـه
حرکـت کـرد .حضـور و فعالیـت روحانیـت در عرصـه فعالیـ 
میتوانـد در شـکلگیری ایـن مهـم نقـش بسـزایی داشـته باشـد؛ موضـوع مهمـی کـه در
ما ههـای اخیـر در جمعیـت هاللاحمـر بهعنـوان بزرگتریـن سـازمان مردمنهـاد بیـش از
گذشـته نمایـان شـده اسـت.
حجتاالســام اســماعیل آذرینژاد متولدســال  ۵۸و ســاکن شــهر
دهدشت اســتان کهگیلوی ه و بویراحمد یکی از روحانیون داوطلب
ت هاللاحمر اســت که با هدف فعالیتنو عدوســتانه با این
جمعی 
جمعیــتهمــکاری دارد .طلبه داوطلــب جمعیت هاللاحمــر پر از
ایدههای نو بــرای کمک به باالبــردن دانایی کودکان روســتاهای
محــروم اســتانش اســت و زاویــه دیــد متفاوتــی دارد .پیامرســانی
صلح و دوستی یکی از همکاریهای حجتاالسالم اســماعیل آذرینژاد با سازمان داوطلبان
جمعیت هاللاحمر است که بهتازگیآغاز شده اســت .قرار است این روحانین وعدوست پیام
صلح و دوستی را به قلب تکتک روستاها و نقاط دورافتاده استان کهگیلویهو بویراحمد ببرد
تا آنها نیز در آینده به این جمع نو عدوست بپیوندند.
کمیــل نظافتــی دیگــر روحانــی اســت کــه از زلزلــه بــم بــه عضویت
جمعیت هاللاحمر درآمد وفعالیــت داوطلبانه خــود را انجام داد.
عــاوه بــر ایــن ،او در طــول ســالهای اخیر بــه صــورت خودجوش
فعالیتهای مختلفی را انجام داد که حوزههای مختلفی را شامل
میشــود ،از جمله آنها فعالیت در حوزهمحیطزیســت و همراهی
ت  .نظافتی برای رسیدگی
با کمپین نذر آب جمعیت هاللاحمر اس 
به نیازمنــدان وبیماران اغلب به اســتانهای مختلف ســفر میکنــد .او با اســتفاده از ظرفیت
فضای مجازی کمکهای مردمیرا برای فعالیتهای خیرخواهانه جمع میکند.
اماسومینروحانی کهدرهفتهاخیرفعالیتداوطلبانهوخیرخواهانه
او با بازخورد بســیاری در فضای مجازی روبهرو شده ،حجتاالسالم
والمســلمین اصغــر جدایــی ،نماینــده ولیفقیــه و امــا م جمعــه شــهر
بیلهسوار است .مشارکت این روحانی در پویش زیباسازی شهر یکی
از فعالیتهــای او در حــوزه داوطلبــی به شــمار میآید« .شــهروند» در
گفتگویی کوتاهبهبررسیاینفعالیتبااینروحانیپرداختهاست.
در مورد اهمیت کار داوطلبی در توسعه شهری حرف بزنیم؛ بهطور مثال شما در پویش
زیباســازی شــهر که به صورت داوطلبانه در بیل هســوار انجام شــد ،مشــارکت داشتید،
این قبیل فعالیتها را چگونه میبینید؟
من به جای عبارت کار داوطلبی از واژه مشارکت مردمی استفاده میکنم .مشارکت مردمی نیاز
جامعه ما اســت .امروز زمانهای اســت که باید فرهنگ کارهای داوطلبانــه و فعالیت اجتماعی
را توسعه دهیم .رمز شــکوفایی کشــور توســعه فعالیتهای داوطلبانه اســت ،ما اگر مردم را به
گونهای عادت دهیم که در توسعه شهری مشارکت داشته باشند ،بسیاری از مشکالت شهرها
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ً
خصوصا شــهرهای کوچــک حل میشــود ،به همیــن منظور
هــم در پویــش شــهر زیبــا شــرکت کــردم و تشــویق بــه حضور
داوطلبانهدارم.
در « NGOسازمان مردمنهاد» هم فعالیت دارید؟
ً
باتوجهبهفعالیتائمهجمعهواصوال وظایفذاتیروحانیت،
بســیاری از فعالیتهــا در طــول روز در راســتای فعالیتهــای
خیرخواهانهونو عدوستانهاست،همچنیندرجلساتمجمع
خیریــن شهرســاز و مجمــع ّ
ّ
خیرین ســامت شهرســتان حضور
دارم .امــا در کنــار ایــن موضوعــات در کمپینهــای مردمی نیز
سعی میکنم مشــارکت داشــته باشــم؛ کمپینهای همچون
پویششهرزیبا،تهیهبستههایغذاییبرایمستمندانو...
ما در پویش زیباسازی شــهر از مردم خواستیم در حد رنگزدن
در خانههایشــان هــم شــده در ایــن طــرح مشــارکت داشــته
باشند .طر حهای خیرخواهانه دیگری هم بود مانند «پویش
خالیکــردن انباریهــا» کــه در آن توصیــه میشــد مــردم لوازم
غیرنیازخودرابهنیازمندانهدیهدهند.
در جوانی هم در فعالیت داوطلبانه مشارکت داشتهاید؟
بله ،آن دوران در جمعیت هاللاحمر فعالیت داشتم ،در زلزله
و بالیاهــای طبیعــی نیز ســعی میکردیــم حاضر شــویم .یکی
دیگر از عرصههای حضور داوطلبانه در دوران جوانی ما دفاع
مقدس بود که در آن عرصه سعی کردم حضور داشته باشم.
نگاه اسالم به موضوع داوطلبی چگونه است؟
اسالم به فعالیت دوطلبانه و مشــارکت جمعی و خیرخواهانه
تأ کیدهــای بســیاری دارد ،خدمــت بــه خلــق یکــی از
توصیههــای مهــم دیــن اســام اســت ،ایــن حدیــث را حتما
شنیدهاید که مسلمان نیست فردی که همسایهاش گرسنه
باشد و او سیر بخوابد.
چطور یک طلبه داوطلب شویم؟
کانونهــای طــاب بــرای جــذب ،آمادهســازی و بهکارگیــری
طلبههــای مــدارس و حوزههــای علمیــه تشــکیل شــدهاند.
اعضــای کانونهای طــاب مثل اعضــای دیگر ســازمانها در
طر حهای مختلــف مانند کاروانهــای نیکــوکاری و اردوهای
آموزشــی و امــدادی شــرکت میکنند .اعتمــاد و اقبــال عمومی
مردم نســبت به طــاب باعــث میشــود این اعضــا بتواننــد در
دورترین نقطه کشور و روستاها اندیشه نو عدوستی و خدمات
بشردوســتانه را ترویج دهنــد .اعضای کانونهــای طالب بعد
از  ۲۹ســالگی میتوانند براســاس نیاز با ســازمان امدادونجات
همکاری کنند و مهــارت و آمادگی الزم برای حضــور در حوادث
رابهدستآورند.در حوادثیمثلسیلوزلزلهحضور روحانیون
در منطقه باعث قوت قلب بازمانــدگان و اطمینان خاطر آنها
نسبت به خاکسپاری صحیح عزیزانشان میشود .امدادگران
طلبه عالوه بــر انجام احکام شــرعی مــورد نیاز در زمــان بحران
میتواننــد در ارائه خدمــات امدادونجات با ســازمان همکاری
کننــد .درحــال حاضــر بیــش از ۲۰۰کانون طــاب در مــدارس و
حوزههایعلمیه کشورتأسیسشدهاست.
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**
شهربانورمضانی،خراسانجنوبی
9151372032
**
حسینابراهیمی،آذربایجانغربی
9144449033
**
فریده کنگانی،خراسانجنوبی
9155343023
**
ابراهیمستمدیده،آذربایجانغربی
9149449600
**
سعدونعزیزی،آذربایجانغربی
9147285307
**
فایقعبدالهزاده،آذربایجانغربی
9144448164
**
ایلیامرادی،چهارمحالوبختیاری
9381132605
**
 	9179728430مرتضمندیلی،بوشهر
**
فاطمهخواجهمحمدی،تهران
9123936959
**
ملوک جهانی ،تهران
9124193797
**
نرگس کسرائیان،بوشهر
9177762743
**
فائزهزینالی،آذربایجانغربی
9145549190
**
علینادربیگی ،همدان
9185063104
**
مسعودشاملو،همدان
9033100878
**
علیاکبرجعفری،همدان
9188198321
**
محمدمولوی،چهارمحالوبختیاری
9139857821
**
فاطمهاسحاقی ،کرمان
9139945297
**
زهرهاسحاقی ،کرمان
9130648861
**
مانیقربانزاده ،آذربایجانغربی
9391469893
**
میناماهوتی ،آذربایجانغربی
9141469893
**
طاهرهیزدی،قزوین
9127813638
**
منصورهفالحی،آذربایجانغربی
9147155726
**
مریمدیلمقانی،آذربایجانغربی
9145549190
**
آراز معماری،آذربایجانغربی
9303897714
**
زهراغفارنژاد،آذربایجانغربی
9143456835
**
فیروزمعصومی ،قزوین
9128823779
**
مهدی هادیپور  ،قزوین
9191814295
**
عفتدرویشی،تهران
9125042907
**
اکرمسلطانی،تهران
9125039031
**
سیدابراهیمجمشیدی ،بوشهر
9173730899
**
علیعالیی،بوشهر
9170862904
**
ایرج حیدری ،بوشهر
9174943903
**
زهراایزدجو،بوشهر
9179615306
**
ملیحهترکمن،قزوین
9195993463
**
مهدیآشوری،قزوین
9126828970
**
الهام معروف مشاط ،قزوین
9127894399
**
فاطمهسکاکی،قزوین
9109588316
**
علی کریمی،قزوین
9351397685
**
محمدمالحسنی،قزوین
9352976939
**

SMS
زمانارسالپیامتا  30فروردین

مسابقه پیامكی
01

عالقه مندان به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه میتوانند با
مطالعه سؤاالت زیر ،پاســخ آن را در بخشهای مختلف مجله پیدا
و به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد  8رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح
هر یك از سواالت است .بهطور مثال :در ســوال یك ،پاسخ شماره 2
صحیح است و در سوال  2گزینه شماره  4و در سؤال  3گزینه شماره
 1و ...عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود241000:
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود ،نام استان و
محل خدمتتان را قید كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.

طبق نظر رهبر معظم انقالب ،موتور محرک انقالب چیست؟
الف) جوانان

ج) توسعه فرهنگی

ب) امید به آینده

د) توسعه اقتصادی

02

بیانیه «گام دوم» به چه مناسبتی صادر شد؟
الف) پیروزی بر داعش ب) چهل سالگی انقالب ج) پیروزی جبهه مقاومت

03

از نظر آیت اهلل جوادی آملی با چه نوع شعری میتوان انقالب را تبیین کرد؟
د)اجتماعی
ج)تعلیمی
ب)حماسی
الف)آیینی

04
05

محور اصلی داستان هدهد ،بلقیس و سلیمان نبی چیست؟

الف) توحید

		
ج) عدل

		
ب) معاد

کدام فیلم درباره دفاع مقدس است؟

		
الف) قسم

ب) شبی که ماه کامل شد

کدام شاعر ایرانی لقب «حکیم» دارد؟

د) والیت

ج) قصر شیرین

06

الف) حافظ

07

کتاب «ان معر الصبر نصرا» شامل خاطرات چه کسی است؟
الف) رهبر معظم انقالب ب) سید حسن نصراهلل ج) امام خمینی(ره)

08

		
ب) سعدی

ج) فردوسی

د) خروج آمریکا از سوریه

د) بیست و سه نفر

د) خیام

د) عالمه طباطبایی

مجموعه داستان «نعلینهای آلبالویی» درباره چیست؟
الف) دوگانههای زندگی انسان ایرانی

ب) امید

ج) چالشهای زندگی مدرن

د) هر سه مورد

