جه
ه
ابخان ن ـد
ت
خـ
ك بـ
ل ـ ف ـر
سـ
مـ
ه ـ ش ـه
یــ
ݣان ـ ـد ن ـا
م ـع ـ
و
پ ـرت ـ ـرد
ر
ـ ـب ـ
د اه ـ
ر

ان

ویــــــــژه نـــــــامـــــــه نـــــــوروز 1399

جـمعـیــــــت هــــــالل احــــمـر
حـــوزه نمایندگــی ولیفقیه

هالل

شمـ ــاره

18

ســال ششم | شماره  | 18فروردین  | 99رجب  -شعبان Mar - Apr 2020 | 1441
شماره پیاپی 54

مــاه ـ ـ ـنــام ـــه فــــرهــــنــــــگی ،اجــتــمــاعی

بهار انسانیت
معجزه پایدار
بزرگترین حادثه عالم
شریفترین ارزشها
پیك محبت

بعثت

راهی ݣݣبرای
نجات ݣݣجهان

بیتالغزل سلسلهݣݣانسانیت
اوست که میݣݣخنداند
خانه احسان شما آباد
نام من سرخ
رستاخیز

دعای هفتم صحیفه سجادیه
دعای حضرت سجاد(ع) زمانی که کار دشواری برایشان حادث میشد

الرحیمم ُ ُ
َ
ّ َّ
تاب؛
فتاحك ِ ّل ِ
حمن ّ ِ ِ
ِ
ك ٍ
بسمالل ِهالر ِ

بسم ا ّلل ه الرحمن الرحیم ،كلید هر نوشتهاى است.
مکاتیب الرسول ج  ،1ص 56

14
راهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

پیك محبت | 30


برانگیختگی
عید
برای زدودن رنجهای بشر  | 6

بزرگترین مناجات عرفانی
درخلوتگاه انس | 33

بعثت ،بهار انسانیت است | 10

نیازمند امید ،انتظار و آمادگی
هستیم  | 34

فلسفه مبعث معرفتزایی است | 13

اندیشه
مبعث از علم و
سخن میگوید | 14

21
ان ـ ـ ــدیـ ـ ـ ـش ـ ـ ــه

معجزه پایدار | 15

اوست که میݣݣخنداند  | 38

پیغمبران برای برانگیختن عقول و
بیدار کردن فطرتها
مبعوث شدند | 16

شادی با نشاط متفاوت است | 41
دوری از حکمت ،انسان را
از شادی جدا کرده است  | 42

در پس پرده هر چه بود ،آمد |  18

28

راهی برای نجات جهان | 21
بزرگترین حادثه عالم | 22

جستجو در هزارتوی زندگی
در پی شادكامی  | 44
نشاط اجتماعی با تقویت
هویت فرهنگی به دست میآید | 47

والدت شریفترین ارزشها | 24

ایمان با امید و شادی قرین است  | 48

عالم نور | 24

فطرت انسان شادی را دوست دارد  | 49

در پ ــرت ــو مـ ـعـ ـن ــا

دمی با غم به سر بردن
جهان یکسر نمیارزد  | 50

38

بیتالغزل سلسله ݣݣانسانیت | 26

حافظ ،شاد ݣݣو ݣݣشادی ݣݣبخش ݣݣاست  | 51

فرزند آفتاب | 28

شادی ادراک حقایق است  | 52

چشمم در قیامت با تو روشن
میشود  | 29

شادی،موهبتیالهیوهمیشگیاست  |53
عقل ݣݣایرانی عقل ݣݣشاد است  | 54

هـــــــــــالل

ماهنامهفرهنگی،اجتماعیبارویكرددینی
دوره جدید .شماره  .18فروردین    .1399ســال ششم
ویژهنامه نوروز ی .شماره پیاپی 54
رجب  -شعبان       .1441مارس  -اپریل   2020

جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمیایران

صاحب امتیاز:
حوزه نمایندگی ولی فقیه

مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی
سردبیر:
یاسر احمدوند
معاون سردبیر:
محمد مهدی بیگلری

همکاران:
مجید صالحی ،محمد جواد کسمایی،شایان ضیایی
محمدرضا بختیاری ،فرناز رخشنده ،حمید پورصمیمی
محمد جهانشاهی ،نازنین رشیدبیگی،محمود اورعی
مهتابهاشمزاده،فریده خانمحمدی ،علی پورمحسنی
حمید جوادی ،بهرام جاللوند ،بهاره فر جپور

49
هـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر

قلب آقا بیژن  اینترنتی است  | 90

کانون مقاومت در 
برابر
هجوم تمدن صنعتی  | 58

به آن عکس مرحوم تختی ،قسم!  | 91
تعطیالت خود را چطور گذراندهاید  | 92

شهر کاروانسراها  | 60
شهر دوچرخه و بادگیر | 62
شهری نیکو ،جامع و آبادان  | 66

كـتـابـخـانـ هجـهـان

62

خوشههای خشم  | 94

حالتی روی داد که به وصف نمیآید  | 68

رستاخیز | 95

چادر کردیم رفتیم تماشا | 70

عاشق ژاپنی  | 96

خانه احسان شما آباد | 72

طبل حلبی  | 98

شهر دانشمندان  | 74

پیرمرد و دریا  | 99

80
کـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

یادداشتهایی از خانه مردگان | 100
ناطور دشت  |  102

طلسم دیپلماسی ،پول است  | 76

نام من سرخ |  103

با چه رویی بر هوای پاک
تهمت میزنید؟  | 78
دوران خوش نامزدی  | 80
ً
دائما دل نگرانم نکند برگردی!  | 82

92

حرفم را میزنم تا آقا بخندد  | 84
با تخممر غ چه ݣݣکنیم؟  | 86
بهاری دلپذیر و خوشگل و َمشت  | 87
خبر خوش پستهای  | 88

مدیر هنری:
روح اله یاقوتی
صفحهآرایی  :
دفتر مشکاة هنر
چاپ  :
واژه پرداز  اندیشه

عکس جلد  :محمد فوقانی
مسئول پشتیبانی :فیروز شیخی
با سپاس از همراهی:
حامد جبلی ،فاطمه صادقی  ،فرزین صالحی
و مسئوالن محترم  دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر استانها

مهرو ماه از نوشتهها ،پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال میكند.
ً
لطفا مطالب خود را به نشانی  mehromah.helal@gmail.comارسال فرمائید.
(عج)
نشانی :خیابان ولیعصر  .باالتر از میرداماد .نبش خیابان رشید یاسمی
شماره  .1362ساختمان صلح | کدپستی1517813511 :
سامانه پیامكی | 3000486644 :تلفن88201136 :

کلمه نخست

رنج و مهر
آخرین شماره مهروماه در سال نود و هشت را پیشرو دارید .همراهی ما پنجساله شد .درباره انتشار
مداوم نشــریهای به مدت پنج ســال الزم اســت نکاتی گفته شــود که میگذاریم برای شــماره نخست
سال آینده .اگر عمری برای من و نشریه باقی بود در اینباره سخن خواهم گفت .اما آنچه الزم است
در این روزهای پایانی سال درباره آن تامل کنیم ،حال و احوال ما در پایان امسال و آغاز سال جدید
اســت .کشــور در ســال نود و هشــت رخدادهای گوناگونی را پشــت سر گذاشت .عجیبترین آنها هم
گسترش ویروس کرونا در همه کشور است .عدهای از مردم به این بیماری مبتال شدهاند و متاسفانه
عدهای درگذشتهاند .این ذره کوچک نادیدنی بشر را در همه این کره خاکی مستاصل کرده است.
از پیشــرفتهترین کشــورها و پولدارترین افراد تا فقیرترین کشــورها و انســانها همه در معرض ابتال به  
این بیماری قرار دارند .عدهای از چهرههای مشــهور گرفتار این ویروس شــدهاند و عده بیشــتری از
هراس خود را قرنطینه کردهاند .دوره عجیبی اســت فشــارهای روانی بر جان مردم ســنگین اســت.
سایه بیماری و مرگ و دفن غریبانه برسر همه سایه افکنده است .عدالت در ترس برقرار است .مرگ
آ گاهی را هیچگاه اینطور فر اگیر درک نکرده بودیم .هزار واعظ وارسته هم از مرگ اگر سخن میگفتند
نکه این ذره ناپیدا اثر کرده است همگان را چنین متاثر نمیکرد .حاال بشر درمانده است با این
چنا 
پدیده ناشناخته و فراگیر و بدون مرز .تا کی و کجا باید تحملش کند؟ نمیداند .چگونه مهارش کند؟
نمیداند .ســوالها بیجواباند و مردم مضطرب .گویی وصفی از قیامت تجلی کرده اســت :يوم يفر
المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه .باید از یکدیگر دور شد حتی از نزدیکترین کسان خویش :
سرها در گریبان است
کسی سربر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
 ...وگر دست محبت سوی کس یازی
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
البته که به اکراه هم دست نباید داد .این وصف آخرالزمانی انسان است .رنج بشر حاال شکلی غریب
یافته اســت .ســال گذشــته این روزها دغدغهها در حد نه به خرید آجیل و از این دســت مســایل بود.
حاال عزیزانی از دســت میروند .تنها و غریب در عمق زمین به خاک ســپرده میشــوند و بســتگان در
سوگشان در مجلسی جمع نمیشوند.
الزم اســت بشــر با خود خلوت کند .چه به دســت آورده و چه از دســت داده اســت .در کدام مســیر پا
گذاشــته و دلبســتگی و وابســتگیاش را چگونه تعریف کرده اســت؟ رنجها هم میتوانند نو باشــند .
این رنج نو را باید در سال نو کاوید .از وظایف هالل احمر آرام ساختن روان بشر از رنج است .درباره
ایــن رنــج بایــد در هــال کاری عمیــق صــورت بگیــرد .رنج با زخم متفاوت اســت .آرام ســاختن درد و
بهبود زخم کاری عملیاتی و اجرایی است .این کار را نیز اعضا و داوطلبان و کارکنان در بخشهای
مختلف مخصوصا در حوزههای درمان به عهده دارند و انصافا زحمات زیادی را نیز متحمل شدهاند.
سعیشان مشکور  .اما رنج را که با روح و روان ارتباط داردچگونه باید زدود؟ البته که هر رنج  موهبتی
اســت برای ســاخته شــدن و رشــد ،چنانکه در تمرینات ســخت برای آماده ســازی جســم و جان در
رشــتههای مختلف به چنین تمارین ســختی تن در میدهند لکن این رنج جمعی درصورتی جامعه
ما را اعتال میبخشد که  جامعه آ گاهانه با آن مواجه شود .خوب آن را بفهمد.
این رنج بزرگترین نیروی ســازنده انســجام و خواســت ملی اســت .بزرگترین قلعه همدلی را میسازد .
مفهوم مخدوش شــده دلهای همراه را دوباره ترمیم میکند .این رنج میتواند مقدس باشــد اگر از
آن فرزندی به دنیا بیاید که مهر نام داشته باشد .مهر زیربنای ساخت هر جامعهای است .مهر یعنی
هوای یکدیگر را داشته باشید  .یعنی یکدیگر را توصیه کنید به صبر به حق.
ایــن رنــج فرصــت کوتــاه را یــادآوری میکنــد و بیمقــداری بســیاری از تالشهــا و خواســتهها را هویدا
میسازد .عمر حقا کوتاه است و شیشه عمر حقا شکستنی و درمعرض هزار سنگ بال.
امیــد کــه ایــن ویــروس بتواندکشــور را از بیماریهــای حــرص و طمــع و خودبینــی رهــا ســازد .عیــوب
ساختارهای رسمی و اداری کشور را نمایان سازد و عزم مدیران را راسخ کند.
یاسر احمدوند
سردبیر

6
مبعـث حضـرت رسـول ا كـرم(ص) بـه نـوروز سـال  1399جلـوه خاصـی
بخشـیده اسـت .قسـمت اول «مهـر و مـاه» به همین مناسـبت بـه موضوع
مبعـث حضـرت ختمـی مرتبـت اختصـاص یافتـه اسـت .مـروری بـر بیانات
رهبـر معظـم انقلاب دربـاره بعثـت و اهـداف آن ،بعثـت پیامبـر و معنـای
زندگـی و نگاهـی بـه معنـای بعثـت در كالم امـام خمینـی(ره) مقال ههـای
ایـن بخـش هسـتند .چنـد گفتگـو نیـز در همیـن قسـمت برای شـما تـدارك
دیـده شـده اسـت از جملـه؛ سـبک زندگـی ایمانـی در گفتگـو بـا نویسـنده
كتـاب «سـیره نبـوی ،منطـق عملـی» ،بررسـی اهـداف بعثـت پیامبـر(ص)
در گفتگـو بـا حجتاالسلام و المسـلمین دکتـر حجتـی کرمانـی و مفهـوم
بعثـت و برانگیختگـی در گفتگـو بـا دکتـر دینانـی.

راهــــــــبرد

عید برانگیختگی برای زدودن رنجهای بشر
بعثت ،بهار انسانیت است
راهی برای نجات جهان

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب درباره بعثت و اهداف آن

عید برانگیختگی
برای زدودن رنجهای بشر
در آسـتان ه سـالروز بعثـت پیامبـر عظیمالشـأن اسلام  ،حضـرت محمـد(ص)
نبـاره میخوانیـم.
گلچینـی از بیانـات حضـرت آیـتاهلل خامنـهای را در ای 
عبودیت الهی و اجتناب از طاغوت
در مسئله مبعث یک نکتهای وجود دارد و آن ،این است که از ارسال رسل ،فرستادن
مکــرر در ّ
پیامبــران -که بــرای هدایت بشــر اســت -در قرآن ّ
مکرر تعبیر شــده اســت بــه بعثت،
َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
ُ
َ
برانگیختن؛ ارســال رســل را در قرآن تعبیــر میکند بــه «بعث»؛ لقــد مــن اهلل علــی الم ِؤمنین ِاذ
8
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َ
َ ً
ً ََ
ســول؛ ُه َو ّالــذی َب َع َث ِفــی ُاال ِّم ّی َ
یــن َرســول؛ َو لقد
َب َع َث فیهــم ر
ً
ِ ُّ ُ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َب َعثنا فــی ک ِل ام ٍة رســول؛ نکته مهمی اســت« :بعث» اســت،
معمولی درسآموز نیســت.
برانگیختن اســت ،یک حرکــت
ِ
پیغمبری کــه در جامعهای ظهــور میکند ،فقط این نیســت
ّ
که آمده تا یک چیزهایی را به مــردم یاد بدهد؛ بله«ُ ،ی َع ِل ُم ُه ُم
ّ
الح َ
الک َ
کمــة» هســت«ُ ،ی َزک ِیهــم» هســت ّامــا همــه
تــاب َو ِ
ِ
اینهــا در قالب یک بعثت اســت ،در قالب یــک حرکت عظیم
اســت .بعثت یعنــی برانگیختگی .جهت ایــن برانگیختگی
چیست؟ َسمت و ســوی این برانگیختگی چیست؟ َسمت و
ســو عبارت اســت از همان که در خود قرآن باز ّ
مکرر ذکر شــده
ُ ّ ُ َّ َ ً
ََ
َ
َ
َ
ســول َان ُ
اعب ُــدوا اهلل و اجت ِن ُبوا
اســتَ :و لقد َب َعثنا فی ک ِل ام ٍة ر
ِ
ّ ً
ّ
ّ
الطاغــوت؛ اوال عبودیــت خدا ،یعنــی چهارچوب حیــات را در
ً
خدمت اوامر الهی و نواهی الهی قــرار دادن؛ و [ثانیا] اجتناب
از طاغوت .طاغوت کیســت؟ همه ظالمان ،همه پادشاهان
خبیث ،در مثل امروزی همه رؤســای جمهور مثل اینهایی
کــه امــروز در آمریــکا و در بعضــی از کشــورهای دیگــر هســتند
-اینهــا همــان طواغیتانــد -معنــای اجتنــاب از طواغیــت
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در بعثت آنچه
ّ
لب مطلب
است عبارت
است از توحید؛
توحید یعنی
ّ
عبودیت خدای
متعال بهصورت
انحصاری؛ یعنی
هواها ،هوسها،
شهوتها،
غضبها بر زندگی
انسان حاکم
نباشد؛ یعنی
دیکتاتوریها،
استبدادهاّ ،
منیتها
ادارهکننده زندگی
انسان نباشند

ایــن نیســت کــه دامنــت را از آنهــا دور کن تــا آلوده نشــوی؛
خطــی در مقابــل ّ
معنایــش این اســت که یــک ّ
خــط توحید و
ّ
ّ
ّ
عبودیت الهی وجود دارد و آن ،خط طاغوت اســت .کفر
خط
به طاغوت ،همــراه و مالزم بــا ایمان باهلل اســت؛ این ،جهت
بعثت انبیا است.
بشریت ،محتاج هدایت پیامبر(ص) است
ّ
جاهلیت ،طلوع
فریب
خورشید فروزانی که در دوران جهل و ِ
َ ُّ
کرد و جهان را روشن کرد؛ به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) :و الدنیا
ِ َُ ّ
ظاه َر ُة ُالغرور؛ حقیقت ّ
قضیه همین است؛ دنیا،
ور ِ
کاســفة الن ِ
تاریکــی جهــل و فریــب فــرو رفتــه بــود ،در آن دورانــی کــه
در
ِ
پروردگار عالم این نور را به ّ
بشــریت اهدا فرمود و عطا فرمود.
َ َ
امروز جســم مبــارک پیغمبر در میــان ما نیســت لکن «ا َرســل ُه
ب ُ
الهدی َو دین َ
الح ّق»؛ دین او ،هدایت او همراه ما است .اگر
ِ
ِ
ّ
کنیم ،اگر مشــمول این تعبیر قرآنی باشــیم
ت
تبعی
نور
این
از
َ َّ َ ُ ّ َ َّ ُ َ
نــزل َم َع ُه» ،آنوقــت نتیجهاش این
که «واتبع
ــوا النور الذی أ ِ
اســت که ُ«ا َ
ولئک ُه ُــم ُ
الم ِفلحــون»؛ ّ
تبعیــت از هدایت الهی

و نــوری کــه او آورد -کــه ایــن نور ،قــرآن اســت و قــرآن کتاب
هدایــت و کتــاب نــور اســتّ -
تبعیــت از ایــن هدیــه الهــی به
وســیله پیغمبر اکرم به ّ
بشــریت ،موجب این است که فالح و
رستگاری به بشر عطا بشود و عنایت بشود.
بشــر دنبال فــاح اســت ،دنبــال رســتگاری اســت .گرفتاری
ّ
بشــریت از آغــاز تا امــروز ،عبارت اســت از نبــود عدالــت ،نبود

رحمت ،نبود هدایت .گمراهیهای گوناگون بشر ،زندگی را
بر آنها دشوار کرده اســت .امروز هم ّ
بشریت ،محتاج همان
سرچشمه نور است؛ امروز هم ّ
بشــریت ،محتاج این است که
به دعــوت ّ
نبــی اکرم -کــه دعوت حق اســت ،دعــوت صدق
اســت ،دعوت رحمت اســت -پاســخ بگوید؛ اگر بشــر به این
نبی ّ
مرحلــه از بلوغ فکری برســد کــه به دعــوت ّ
مکرم اســام
پاســخ بدهد ،گرفتاریهای بشــر برطــرف خواهد شــد .امروز
ظلم ناشــی از بیباکی و ّ
تهــور آنها در
َهم حضور قدرتهــا و ِ
َُ
«کاسفة
اعمال مجرمانه ،موجب شده است دنیا مثل آن روز ِ
متأســفانه ّ
«ظاه َــر ُة ُالغرور» باشــد؛ امروز هم ّ
بشــریت
ّالنــور» و ِ
گرفتار اســت .این گرفتاری ،مخصوص دنیای اسالم نیست
که از اســام دور مانده اســت[ ،بلکه] همه ّ
بشــریت گرفتارند؛
آن کشورهایی هم که بظاهر از پیشــرفت ّ
تمدنی و زرقوبرق
دنیایــی برخوردارنــدّ ،
بشــدت گرفتارنــد؛ ایــن گرفتــاری،
ناشــی از جهــل اســت ،ناشــی از فریــب اســت ،ناشــی از نبــود
عدالت است؛ و اســام پاســخگوی همه اینها است ،اسالم
ّ
تضمینکننده فالح و رســتگاری ملتها است؛ ما مسلمانها
باید این درس را بگیریم.
بدون مبارزه با ظالمان ،حق پیش نمیرود
در بعثــت آنچــه ّ
لــب مطلــب اســت عبــارت اســت از توحیــد؛
ّ
توحید یعنــی عبودیت خــدای متعال بهصــورت انحصاری؛
یعنی هواها ،هوسها ،شهوتها ،غضبها بر زندگی انسان
حاکــم نباشــد؛ یعنــی دیکتاتوریهــا ،اســتبدادهاّ ،
منیتهــا
ّ
مدیریــت زندگــی
ادارهکننــده زندگــی انســان نباشــند؛ منشــأ
انســان عبارت باشــد از علم الهی و قدرت الهی و رحمت الهی
و فیــض الهــی و هدایت الهــی؛ این معنــای توحید اســت .در
منیت خود ،بــا ّ
درجه ّاول همه آن کســانی که با ّ
تکبر خود ،با
اســتبداد خود ،با ظلم خود میخواهند بر امور جامعه بشــری
ّ
و جوامع بشــری تســلط پیدا کنند ،با شــعار توحیــد عقبزده
َ َٰ
ک َج َعلنا ل ُک ّل َنب ّی َع ُد ّواً
َ
میشوند ،لذا دشمنی میکنند .و کذ ِل
ِ
َ ِ ِ ٍُ ُ َ
ــن یوحــی َب ُ
عض ُ
ــیاطین ِاإلنــس َو ِ ّ
َ
خرف
عــض ز
ب
لــی
إ
م
ه
َش
ِ
الج ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
ّ
ول غ ً
رورا؛ همه پیغمبران با صاحبان زر و زور  ،با مستبدان
الق ِ
عالم  ،با زورگویان عالم ،با فراعنه عالم روبهرو شدند ،مواجه
شدند و با آنها مبارزه کردند .بدون مبارزه حق ،باطل مجبور
بــه عقبنشــینی نمیشــود .اینکــه ّ
بشــریت روزبــهروز از ّاول
تاریخ بشــر تا امروز بــه معارف الهــی نزدیک شــده و نزدیکتر
چون حق باید مبارزه کند.
َشده است ،بهخاطر مبارزه است؛
َ
ّ َ َ ُ
ذیــن َک َفــروا ُیقا ِت َ
َ
َ
اهَّلل َو ّال َ
لون
ــبیل ِ
الذیــن آمنــوا یقا ِتلون فــی س ِ
ّ
فی َســبیل ّ
اغوت؛ بدون مبارزه با مســتبدان و زورگویان و
الط ِ
ِ
بدخواهان بشر و ظالمین و ســتمگران نمیشود حق را پیش
برد؛ مبارزه الزم اســت و پیغمبران این کار را کردند؛ و توحید،
ّ ّ
متضمن کل ّیات و اصول و خطوط اصلی این مبارزه است.
دوره جدید
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مبعوث شدن در دنیای تاریک
ّ
اهم ّیت عید مبعث در این اســت که در این بعثتــی که ّاتفاق
َ
ّ
افتــاد ،رابطــه جدید بیــن خــدا و خلــق ،برنامه جدیــد تحول
جوامــع بشــری و انســانها کــه در این بعثــت وجود داشــت،
زنده اســت .ایــن بعثــت ،این برنامــه ،ایــن ّ
تحــول ،در همه
ادوار ،در همه احــوال ،در همه نقاط جغرافیایی عالمّ ،
بالقوه
توانایی ایــن را دارد که زندگی انســانها را همچنانکه در آن
ِ
دوره دگرگون کرد به َسمت نیکی و فالح و سعادت ،امروز هم
دگرگون کند؛ ّ
اهم ّیت بعثت در این است.
امیرالمؤمنیــن (ســاماهللعلیه) میفرمایــد :آنوقتــی کــه
پیغمبــر مبعوث شــد و خــدای متعال ّ
نبــی اکــرم را مبعوث به
ُ
ُ
کاس َــف ُة ّ
ظاه َرة
الن
رســالت کرد ،دنیا تاریــک بــود؛ َو ّالدنیــا
ــور ِ
ِ
ِ
ُالغــرور؛ جهــان ّ
بشــریت در تاریکی بود ،مشــحون و سرشــار از
ْ
غرور بود .غــرور یعنی فریب نفس؛ انســان خــودش را در یک
تصور کند و ّ
وضعی ّ
توهم کند ،و در واقع اینجور نباشد؛ دنیا
در یکچنین وضعی بود .قرآن هم فلســفه وحــی الهی را این
ُّ ُ
ُ
َ ُ
ّ
ُ
ور؛  بشــریت را از
مات ِالی ّالن
خر َجکــم ِم َن الظل ِ
قرار میدهدِ :لی ِ
ظلمات خارج کند ،وارد نور کند.
ظلمــات آن دوره تــا حــدود زیــادی در تاریــخ منعکس اســت؛
ّ
چــه در خــود محیــط جزیرهالعــرب و مکــه و آن حولوحــوش
کــه خرافــه بــود ،جهــل بــود ،بیرحمــی بــود ،خشــونت بود،
بیعدالتی بــود ،زورگویــی بود ،زندگی پســت بود ،گرســنگی
بود؛ و چه در دنیــای ّ
متمدن آن روز .شــما [اگر] نــگاه کنید به
ّ
ایــران آن روز و
دو نقطــه اساســی تمــدن ِ
بــزرگ آن روز ،یعنــی ِ
روم ،ایــن تاریکــی و ظلمــت را در آنجا هم مشــاهده میکنید.
در ایــن دو امپراتوری هم خرافات بــود ،ظلمات بود ،تبعیض
بود ،بیعدالتی بود ،بیرحمی نسبت به ضعفا بود .در ایران
پادشاهی که به نام عدالت معروف است -همین انوشیروانی
که معروف به عادل اســت -در یکروز چندین هزار انســان را
ً
به قتل رســاند بــه عنوان اینکــه اینهــا مثال مزدکی هســتند،
دین دیگری دارند؛ چندهــزار نفر را در ی ـکروز از بین برد؛ این
یــک نمونــه اســت .در امپراتــوری روم ،پادشــاه -ایــن ِنــرون
معروف -مادرش را کشــت ،همســرش را کشت ،شــهر را آتش
ُ
زد .اینجوری بودندَ :و ُّالدنیا ِ َ ُ ّ
ظاه َرة ُالغرور[ .پس
ور ِ
کاسفة الن ِ
اینهــا] مخصوص جزیرةالعــرب نبود؛ همه دنیــا اینجوری
بود .در یکچنین شرایطی خورشید اسالم طلوع کرد.
دعوت اسالم ،دعوت به نور است؛ یعنی دعوت به علم است،
دعوت بــه انصاف اســت ،دعــوت بــه ّ
محبت اســت ،دعوت
به وحدت اســت ،دعــوت به عدالت اســت؛ در زندگــی جوامع
بشری اینها همه ّ
نورانیت است ،اینها همه نور است.
اشتیاق برای هدایت و سعادت بشریت
ً
حقیقتا امروز ّ
بشــریت از همیشــه محتاجتر اســت بــرای فهم
کردن معنــای بعثــت و حقیقت بعثــت .قــرآن کریم ایــن آیه
ٌ َ
ٌ
َ ُ ُ
َُ
ُ
ََ
زیز َعل ِیه مــا َع ِن ّتم
جآءکم َرســول ِمن انف ِســکم ِع
شــریفه «لقد
َ
ُ
ریــص َعلیکــم» را خطــاب بــه همه ّ
َح ٌ
بشــریت فرموده اســت
َ َ ٌ
ّ
ُ
َ
که ِفقــره آخــر [آن] ِ«بالم ِؤمنیــن رءوف رحیم» اســت .اما رنج
ّ
بشــریت ،مشــکالت زندگــی انســانها و جوامع بشــری گران
َ ٌ ََ ُ
است بر جان مبارک پیغمبر اســام ،حریص علیکم؛ مشتاق
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عید مبعث عید
برانگیختگی برای
زدودن رنجهای
بشر است؛
ً
بنابراین حقیقتا
عید است.
رنجهای عمده
بشر که در طول
تار یخ ادامه داشته
است و امروز
هم این رنجها
به شکلهای
گوناگون ادامه
دارد ،بندگی غیر
خدا ،استقرار ظلم
و بیعدالتی،
شکاف میان
طبقات مردم،
رنجهای فرودستان
و زورگو یی
زورگو یان است

هدایت آنها و مشــتاق ســعادت آنها اســت .بعثت برای همه
دنباله همین آیه دلداری قرآن
انســانها اســت .بعد هم در
ّ
به پیامبر اکرم جالب استَ :ف ِان َت َو َّلوا َف ُقل َحسب َی ُ
اهلل آل ِا َله ِال
ِ
ُه َو َع َل ِیه َت َو َّک ُ
لت َو ُه َو َر ُّب َالعرش َالعظیم؛ خطاب به ّ
بشریت،
ِ
در راه صــاح و اصــاح ّ
واحــد
بشــریت گام بــردار و بــه خــدای ِ
ّ
توکل کن؛ همهچیز دســت او است و ّ
ســنتهای الهی در
احد
خدمت این حرکت اســت .امــروز ما به معنــای بعثت احتیاج
داریم؛ ّ
بشریت احتیاج دارد ،بخصوص ّامت اسالمی.
علل بعثت در بیان امیرالمؤمنین(ع)
عید مبعــث عیــد برانگیختگــی بــرای زدودن رنجهای بشــر
ً
اســت؛ بنابراین حقیقتا عید اســت .رنجهای عمده بشــر که
در طول تاریخ ادامه داشــته اســت و امــروز هم ایــن رنجها به
شــکلهای گوناگــون ادامــه دارد ،بندگــی غیر خدا ،اســتقرار
ظلــم و بیعدالتی ،شــکاف میــان طبقــات مــردم ،رنجهای
فرودســتان و زورگویــی زورگویــان اســت؛ اینهــا رنجهــای
همیشه بشــر اســت .این چیزها با انگیزههای فاســد و مفسد
قدرتمندان زورگو همواره بر بشــر تحمیل شــده اســت؛ بعثت
ِ
بــرای زدودن ایــن رنجهــا اســت .درواقــع روز مبعــث ،روز
رجوع به فطرت الهی اســت؛ چــون همه این رنجهــا و دردها
و نابســامانیها در فطــرت الهــی کــه در نهــاد بشــر بــه ودیعه
گذاشــته شــده اســت ،مردود اعالم شــده .فطرت الهــی برای
بشــر طرفداری از حق ،طــرفداری از عدل و طــرفداری از
مجاهدت در راه مظلومان است؛ این فطرت انسانی است.
ّ
امیرالمؤمنیــن دربــاره علــت بعثــت پیامبــران ،جملــهای در
نهجالبالغه شــریف دارد که خیلی بایــد دربــاره آن ّ
تأمل کرد؛
َ
ســت ُأد ُ
میفرمایدِ :ل َی َ
میثاق ِف َ
طر ِته؛ پیامبران انسانها را
وهم
وادار میکننــد به اینکــه آن معاهده فطری را که در نهاد بشــر
نهاده شــده اســت عمل کنند ،اعتراف کنند بــه آن معاهده؛
خدای متعال از بشــر خواســته اســت که آزاد باشــد ،با عدالت
زندگی کنــد ،با صــاح زندگی کنــد ،بندگــی غیر خــدا را نکند.
َ
َّ ُ
ســت ُأد ُ
ِل َی َ
نس َّــی ِن َ
میثاق ِف َ
عم ِته؛ نعمت
وهم
طر ِت ِه َو ُیذ ِکروهم َم ِ
فراموش شــده را بــه یــاد انســانها بیاورند؛ ایــن نعمتهای
الهــی .مــا از نعمــت وجــود ،نعمــت ســامت ،نعمــت ِخــرد،
نعمت ُخ ّ
لقیــات نیکویی که خدای متعال در نهاد انســان به
ودیعه گذاشته است غفلت میکنیم؛ بشــر فراموش میکند؛
َّ ُ
نس َّی
پیامبران این را به یاد انســانها میآورندَ .و ُیذ ِکروهم َم ِ
َ
َّ
عم ِتــه َو َی َ
التبلیــغ؛ ّ
ِن َ
حجــت را بر مــردم تمام
حت ّجــوا َعل ِیهــم ِب
کنند ،سخن حق را به گوش آنها برســانند ،حقیقت را برای
آنها آشکار کنند؛ تبیین ،بیان ،مهمترین وظیفه پیغمبران
است .دشمنان پیغمبران از جهلها و پردهپوشیها استفاده
میکننــد ،از پوشــش نفــاق اســتفاده میکننــد؛ پیغمبــران
َُ ُ َ
ثیروا ل ُهم َدفا ِئ َن ُالعقول؛
پوشش جهل و نفاق را میدرند .و ی
گنجینه ِخــرد را برای بشــر بازگشــایی کنند؛ پیغمبــران برای
ّ
این آمدند که انســانها را به تعقل وادار کنند ،به اندیشیدن
وادار کنند ،به فکــر کردن وادار کننــد؛ ببینید چه هدفهای
بزرگی اســت؛ [اهداف] بعثت اینها اســت .امروز بشــر چقدر
احتیــاج دارد! بعد هــم کــه بازگشــایی گنجینههای ِخــرد در
ُ
ءایات َ
قد َرة؛  عقل بشــر
الم ِ
انســانها انجام گرفتَ ،و ُی ُروهــم ِ
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را هدایت کنند به سمت توحید ،به سمت آیات الهی ،و آیات
عقل
قــدرت پــروردگار را در مقابــل چشــم آنها قــرار بدهنــدِ .
هدایت نشــده ،بدون هدایــت پیامبــران نمیتواند حقیقت
را آنچنــان که هســت دریابد؛ پیامبران دســت ِخرد انســانی
را میگیرنــد ،او را راهنمایــی میکنند و بــا توانی که خــدا در او
قرار داده اســت ،این راه دشــوار زندگی را ِطی میکند ،حقایق
عالم را برای انســان آشــکار میکند .قــدرت ِخــردِ ،خردورزی
در انســان مهم اســت ّاما با هدایت الهی ،با دســتگیری خدا.
خب ،اینها بعثت است.
تهذیب اخالق
احتیاج امروز بشریت به تفکر و
ِ
بعثــت دارای ابعــاد و جهاتی اســت .رشــتههای نــوری که از
این حادثه بر بشــریت تابیده اســت ،یکی دو تا نیست؛ لیکن
امروز بشــریت به دو جریان ناشــی از بعثت نیاز تام دارد :یکی
برانگیختهشدن فکر و اندیشه است ،و یکی تهذیب اخالق.
اگر این دو تأمین شــد ،خواســتههای دیرین بشــریت تأمین
خواهد شد؛ عدالت تأمین خواهد شد ،سعادت تأمین خواهد
شــد ،رفاه دنیا تأمین خواهد شــد .مشــکل اساســی در این دو
بخش است.
فرمــود« :بعثــت ّ
التمم مــکارم االخــاق» .یــا در قــرآن فرمود:
«هو ّالذی بعــث فی ّ
االم ّیین رســوال منهم یتلــوا علیهم ءایاته
ّ
ّ
و یزکیهــم» .بعــد از تزکیــه اســت کــه میفرمایــد« :و یعلمهــم
الکتاب و الحکمة» .این یک هدف واالســت؛ تزکیه نفوس،
تطهیر دلها ،واال کردن اخالق بشــری ،نجات دادن انســان
از مزبلــه گرفتاریهــای اخالقــی و ضعفهــای اخالقــی و
شهوات نفسانی .این ،یک مقصد و یک هدف.
آن مسئله تفکر هم مسئله اساسی و مهمی است؛ مخصوص
پیغمبر ما هم نیســت؛ همه پیامبران مبعوث شدند تا در بشر
نیروی خرد را ،نیروی تفکر را احیاء کننــد .امیرالمؤمنین(ع)
در خطبه نهجالبالغه میفرماید« :لیستأدوهم میثاق فطرته
ّ
ّ
منســی نعمتــه ...و یثیروا لهــم دفائــن العقول»؛
و یذکروهــم
پیغمبران مبعوث شدند تا دفینهها و گنجینههای خرد را در
دل و باطن انسانها برآشوبند ،آنها را استخراج کنند.
ما آحــاد بشــر ،بــرای اندیشــیدن ،اســتعداد عظیمــی در خود
نهفته داریم .وقتی فکر نمیکنیم ،وقتی مطالعه نمیکنیم،
وقتی در آیــات الهی تدبر نمیکنیــم ،وقتی در تاریــخ خود ،در
گذشــته خود ،در قضایای گوناگونی که برای بشــریت پیش
آمــده اســت ،در گرفتاریهــای گذشــته ،در عوامــل پیروزی
بزرگ برای ملتهــا ،تدبــر نمیکنیــم ،از آن گنجینه معنوی
ّ
که خدا در ما قرار داده اســت ،محروم میمانیم؛ «و یذکروهم
ّ
منســی نعمته ...و یثیروا لهــم دفائن العقول» .امروز بشــر به
این دو ،احتیاج دارد.
ایستادگی پیغمبر(ص)؛ عامل پیریزی جامعه نبوی
این زندگی نبی مکرم اســت ،آن دوران کودکیاش است ،آن
دوران جوانــیاش اســت ،قبل از بعثــت .امانــت او به جوری
اســت که همــه قریــش و همــه عربــی کــه او را میشــناختند،
بــه او لقب «امیــن» دادنــد .انصاف او نســبت به افــراد و نگاه
عادالنه او نســبت به افراد جوری اســت که وقتی میخواهند

بعثت پیغمبر در
واقع بعثت رحمت
است .با این
بعثت ،رحمت
الهی شامل حال
بندگان خدا شد؛
این راه ،جلوی
انسانها باز شد؛
عدالت را مطرح
کرد ،امنیت و
سالمت را مطرح
کرد

حجراالســود را به جــای خــود نصب کننــد ،و طوائــف عرب،
قبائل عرب با هم مناقشــه دارند ،نــزاع دارنــد ،او را به عنوان
َحکــم قــرار میدهنــد؛ در حالــی که یــک جوانــی اســت .این
نشــاندهنده نــگاه منصفانــه او بــه همــه اســت کــه همــه
ایــن را میدانســتند .او را صــادق میدانســتند ،او را امیــن
میدانســتند .ایــن دوران جوانیاش اســت .بعد هــم دوران
بعثــت؛ آن از خودگذشــتگی ،آن مجاهــدت ،آن ایســتادگی.
بشــر آن روز که بــا او مواجه بودنــد و در مقابــل او بودند،
همه ِ
نقطه مقابــل او حرکــت میکردنــد و ضدیــت بــا او میکردند.
سال مکه ،چه ســالهای سختی
این همه فشار ،این ســیزده ِ
بــود؛ پیغمبــر ایســتاد و ایســتادن او مســلمانهای مقــاوم و
مســتحکمی بــه وجــود آورد کــه هیــچ فشــاری روی آنهــا اثــر
نمیکرد .اینها درس اســت برای ما .بعد هــم جامعه مدنی را
تشکیل داد ،ده سال بیشــتر هم حکومت نکرد .اما پیریزی
یک بنائی را کرد که در طول قرنهای متمادی ،قله بشریت
در علــم ،در تمــدن ،در پیشــرفت معنــوی ،در پیشــرفت
اخالقی ،در ثــروت ،همین جامعه بــود؛ جامعهای که پیغمبر
طراحی کرده بود و او پیریزی کرده بود.
بشارتدهنده زندگی آرام و همراه با عدالت
دیگر بشــر ،صلــح و امینت
یک خواســته مهـ ِـم بـ ِ
ـزرگ اساسـ ِـی ِ
و آرامــش اســت .انســانها بــرای زندگی ،بــرای پــرورش فکر،
بــرای پیشــرفت عمــل ،بــرای آســایش روان ،احتیــاج دارنــد
بــه آرامــش ،بــه محیــط و فضــای امــن و آرام؛ چــه در درون
خودشــان ،چه در محیط خانواده ،چه در محیط جامعه ،چه
در محیط بینالملل .آرامش و امنیت و سالمت و صلح ،یکی از
خواستههای اساسی بشر است .اسالم پیامآور امنیت و صلح و
سالمت اســت .اینکه ما به تبع قرآن و با تعلیم قرآنمیگوئیم
اســام دین فطرت اســت ،یعنی ایــن .آن راهی را که اســام در
مقابل بشــر میگذارد ،راه فطرت اســت؛ راه بــرآوردن نیازهای
فطری انســان اســت .با ایــن جامعیــت ،با ایــن دقت ،بــا این
اهتمــام ،بعثت پیغمبر اکرم از ســوی پــروردگار عالــم به وجود
آمد و فالح بشریت را به او وعده و مژده داد؛ «بشیرا و نذیرا».
بشــارت ،در درجه اول ،بشــارت به همین زندگی آرام ،زندگی
همراه با عدالت ،زندگی متناســب با ساخت بشــر است .البته
دنبال این هم ،بشارت ثواب الهی است که مربوط به زندگی
دائم انســان اســت .لذا بعثت پیغمبــر در واقع بعثــت رحمت
اســت .با این بعثــت ،رحمــت الهی شــامل حال بنــدگان خدا
شــد؛ این راه ،جلوی انســانها باز شــد؛ عدالت را مطرح کرد،
امنیت و سالمت را مطرح کرد؛ «قد جائکم من اهَّلل نور و کتاب
مبین .یهدی به اهَّلل من ّاتبع رضوانه سبل ّ
السالم و یخرجهم
مــن ّ
الظلمــات الــی ّالنــور» .با ایــن دســتورها ،بــا ایــن تعالیم،
پیغمبر اکرم راههای سالمت را ،راههای امنیت را به انسانها
نشــان داد .این سبل ســام  -راههای امان ،راههای آرامش،
راههای امنیــت  -مربوط به همه محیطهائی اســت که برای
درونی قلبی انســان بگیرید تا
انســان اهمیت دارد؛ از محیــط
ِ
محیط جامعه ،محیط خانواده ،محیط کسب و کار ،محیط
زندگی جمعی ،تا محیط بینالمللی .این آن چیزی اســت که
اسالم به دنبال آن است      .
دوره جدید
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نویسنده :مصطفی دلشاد تهرانی
انتشارات   :دريا

سبک زندگی ایمانی در گفتگو با
نویسنده كتاب «سیره نبوی ،منطق عملی»

بعثت
بهار انسانیت است
ابوالفضل صالح صدر

بـه مناسـبت فرا رسـیدن عید بزرگ مسـلمانان ،بعثـت خاتم پیـامآوران الهی،
حضـرت محمـد مصطفـی(ص) بـا نگاهـی متفـاوت بـر ایـن واقعـه عظیـم،
گفتگویـی بـا دکتـر مصطفی دلشـاد تهرانی نویسـنده مجموعه کتاب «سـیره نبوی،
منطـق عملـی» درخصـوص سـبک و روش زندگـی را میخوانیـم.
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بــا توجــه بــه اهمیــت
فطــرت واحــد بشــر در
نــگاه اســام از یــک ســو و
بهــای عمومــی کتــاب
خطا 
آســمانی آن بــا تعبیراتــی
همچون «یــا َایها النــاس»« ،یا
َّ
َّ
َ َََ
َ َ ُ َ ً
بارکا َو
اس ل َّلذی ِببکة م
ت ُو ِض َع ِللن
بنی آدم»«ِ ،إ ّن أ ّول َب ْی ٍ
ِ
َ
َ
َ
ً
ًَ
ّ
ْ
ْ َ
ّ
ُ
َ ْ َ
اس َبشیرا و
ه
دی ِللعالمین»« ،و ما أرسلناک ِإ ال کافة ِللن ِ
َ ً
نذیرا» و ...که شامل تمامی انسانها میشود ،از سوی
دیگر ،آیا میتوان بعثت نبی مکرم اســام(ص) را فصلی
نو و در عین حال جامــع و کامل برای ارائه برترین ســبک
زندگی مورد نیاز بشر از گذشته تاکنون دانست؟
ِ

قــرآن کریــم بــه مــا توصیــه میکنــد تــا از پیامبــر گرامــی
اســام(ص) ،الگــو بگیریــم«َ :ل َق ْــد َ
کان َل ْ
اهَّلل
ــول ِ
کــم فــی َر ُس ِ
ٌ
ُ ٌ
أ ْس َــوة َح َس َــنة» .اما باید دید این فرمایش قرآن که میفرماید
پیامبر اکرم(ص)  اســوه حســنه و نمونه خوبی برای انســان
به شــمار میآید به چــه معناســت؟ ابتــدا باید ببینیــم پیامبر
گرامی اسالم(ص) برای چه آمدهاند؟ پاسخ مشخص است،
برای اینکه انسان به رشــد و تعالی شایســته خود دست پیدا
کند .حال انسان چگونه میتواند به این رشد و تعالی برسد؟
جواب :با سبک زندگی .اما چه نوع سبک زندگی؟
واضح اســت که خداوند متعال ،ســبک زندگــی پیامبر(ص)
ً
را بهتریــن الگو برای بشــر معرفی میکند و اساســا آن حضرت
برای ارائه همان آمده است.

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

قرآن کریم بــا ارائه نمونههایی ،بر ایــن مطلب تأ کید میکند
و به مســلمین توصیه میکند کــه باید ّامت نمونهای باشــند
که برای ســایر امم نیــز الگو قــرار گیرنــد«َ :و کذ ِلــک َج َع ْل ْ
ناکم
ً
َُ ً
طا ل َت ُ
داء َع َلی َّالناس َو َی َ
کونوا ُش َــه َ
کون َّالر ُس ُول َع َل ْی ْ
کم
أ ّمة َو َس ِ
ِ
ً
َشــهیدا» ،یعنی شــما امــت مســلمان را بــرای دیگــران ،امتی
الگو قرار دادیــم و پیامبر را نیز برای شــما الگو قــرار دادیم .اما
متأسفانه ما به این مطالب توجه نکردهایم.
جالب اینکــه آیه شــریفه در بیــن تمــام اصول ،دســت بر یک
اصل کلیدی و مهم گذاشته اســت و آن اصل اعتدال و میانه
روی اســت ،یعنی شــاخصه امت مســلمان معتدل و میانه رو
بودن آنهاســت .حال شــما تصــور کنید اگــر امتی بــه بزرگی
امت مسلمان چنین باشــد و بر اســاس ایمان ،فطرت و عقل
خــودّ ،
مقیــد بــه اصــل اعتــدال و میانــه روی باشــد ،در ایــن
صورت آیا عالم تغییر نخواهد کرد؟
در اینجــا شــاید ایــن ســؤال مطرح شــود کــه با توجــه به
تغییــر شــکل زندگــی و نیازهــای انســان معاصــر ،چگونه
سبک زندگی پیامبر گرامی اسالم(ص) در  15قرن پیش
میتواند الگوی مناسبی برای بشر امروزی باشد؟
ً
مطمئنا اشــکال و ظواهر زندگی در هر عصری تغییر میکنند،
امــا آنچــه از زندگــی پیامبــر اکــرم(ص) باید الگــوی برتــر قرار
گیــرد ،اصــول کلــی و قواعــد عملــی ثابتی اســت کــه حاکم بر
زندگی ایشــان اســت نه در جزئیات و شــکل زندگی حضرت.
چنانکــه مــا وقتــی بــه زندگــی معصومیــن علیهــم الســام
مینگریــم میبینیم که تمامــی آنها در زندگی خود ،ســبک
و اصولــی داشــتهاند که بــر اســاس آن زندگــی میکردنــد .اگر
چه ظواهــر و اشــکال تغییــر میکننــد اما همگــی تابــع اصول
ثابتــی هســتند ،ماننــد اصــل حفــظ اســتقالل ،اصــل حفــظ
آزادی ،اصل حفظ ّ
عــزت و ...اصــول باید حفظ شــوند حتی
اگــر ظاهــر و شــکل تغییــر کنــد .ایــن اصــول چــون فطــری و
عقلــی هســتند تغییــر نمیکننــد ،اگرچــه ظاهــر عوض شــده
باشــد .یعنی عدالــت ،معنویــت ،انســانیت ،کرامــت و امثال
آنها امور آســمانیاند و از جنس این مادیات گــذرا مانند آب
جــوی نیســتند ،این صفــات همچــون نجــوم و ســتارههای
معنویاند بر آسمان ،که همیشگی و تغییرناپذیرند.
امــا مهم این اســت مــا بتوانیــم ایــن اصــول را بر امــور جاری
زندگــی خــود تطبیــق دهیــم .بنابرایــن اگــر  15قــرن پیــش
پیامبر اســام(ص)  اصولی را بنیان گذاشت و ائمه ما هم در
 250ســال امامت خود آن را اســتمرار دادنــد و تبیین و ترویج
کردنــد ،بــه خاطــر تغییرناپذیــری ایــن اصــول اســت ،حرف
همان حرف اســت ،همچون ماه کــه همان ماه اســت حتی
پس از گذشت قرنها.
به نظر شــما کلیدیتریــن آمــوزه در ســیره و روش پیامبر
ا کرم(ص) کــه از همــان ابتــدای بعثــت ،موجــب جهانی
سازی نظام توحیدی اسالم شد ،چه بود؟
وقتی از پیامبر گرامی اســام(ص) ســؤال شــد که شــما برای
ً
چه مبعــوث شــدهاید؟ فرمودندّ :
«انمــا ُ
بعثت رحمــة» .کلمه
ّ
انما از ادوات حصر اســت ،یعنی من فقط برای رحمت آمدم.

اسالم نبوی،
اسالم رحمانی
است و این
رحمت دارای
عوارضی است
که در واقع مبنای
سایر اصول حاکم
بر سبک زندگی
نبوی را تشکیل
میدهد ،و تمام
اصول زندگی
پیامبر اسالم(ص)
ر یشه در همین
رحمت دارد .یعنی
اسالم رحمانی
مبتنی بر حرمت
نهادن ،رفق،
مدارا ،کرامت و...
میباشد

َّ
َ ْ
ً
چنانکــه قــرآن کریــم میفرمایــد«َ :و مــا أ ْر َســلناک ِإال َر ْح َمــة
ْ َ
عالمین» ،یــا اینکــه میفرمایــد«َ :ف ِبما َر ْح َم ٍــة ِم َ
اهَّلل ِل ْن َت
ِلل
ــن ِ
ً
ُ
ْ
ْ
َ
َُ ْ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ
ــب َال ْن َف ّضــوا ِم ْ
ــن َح ْو ِلک» پس
ل
ق
ال
لیظ
غ
ــا
ظ
ف
ــت
کن
و
ل
و
ــم
ه
ل
ِ
این رحمت کــه در واقع همان زیر بنای ســبک زندگی پیامبر
اکــرم(ص) و اســاس بعثــت ایشــان میباشــد ،کلیدیترین
آموزه سیره آن وجود مقدس است.
عالم بزرگی از اهل تســنن به نام قاضی عیــاض متوفی 544
ق کتــاب زیبایــی دارد بــه اســم« :الشــفا بــه تعریــف حقــوق
المصطفی» ،او در کتاب خود خبری را از امیرمومنان(ع) نقل
میکند که ایشان از پیامبر اکرم(ص)  سؤال کرد که :یا رسول
اهلل راه و رسم شما چیست؟ یعنی شما کار خود را با چه سنتی
ُّ
«الحب أساسی» اساس
پیش میبری؟ پیامبر (ص) فرمود:
کار مــن محبــت اســت و رحمــت .آری پیامبــر اســام(ص)
اینگونه همه چیز را دگرگون کرد.
بنابرایــن اســام نبــوی ،اســام رحمانی اســت و ایــن رحمت
دارای عوارضی است که در واقع مبنای سایر اصول حاکم بر
سبک زندگی نبوی را تشــکیل میدهد ،و تمام اصول زندگی
پیامبر اسالم(ص) ریشــه در همین رحمت دارد .یعنی اسالم
رحمانی مبتنی بــر حرمت نهادن ،رفــق ،مــدارا ،کرامت و...
میباشــد ،چرا که انســانها را نمیتوان با ظلم یا بی حرمتی
تغییر داد .شــما وقتی به ســیره ائمــه علیهم الســام بنگرید،
میبینیــد جواب بــدی را بــا خوبی و پاســخ تنــدی را بــا نرمی
میدادند و همین منشأ تحول در افراد میشد.
پس اســام ،دین رحمانی اســت و حتــی اگر گفته شــده که با
متجاوز ّ
شــدت عمــل به خــرج دهیــد ،آن هم از بــاب رحمت
ً
اســت .و اساســا هندســه هســتی ،هندســه رحمــت اســت و
خداوند متعال بر خود ،رحمت را نگاشــته استَ :
«کت َب َر ُّب ْ
کم
َ
ْ
َعلی َنف ِس ِه َّالر ْح َمة».
به نظر شــما بــرای همســو نمــودن زندگــی خود با ســبک
زندگی نبوی ،از کجا باید شروع کنیم؟
ما باید طبق دســتور قــرآن کریم ،از خود شــروع کنیــم ،بدین
معنا که مدام سبک زندگی خود را بررسی نمائیم و اگر سبک
زندگــی خــود را بــر اســاس اصــول نبــوی و علــوی پایهریــزی
کنیم ،منشــأ ّ
تحول در همه خواهیم شــد .در غیر این صورت
ً
این مهم ،تحقق نمییابد چون اینکه ما دائما دنبال اصالح
عیــوب دیگران باشــیم ،عوارضــی را متوجه خود مــا میکند،
یکی اینکه مــا از خود غافل میشــویم ،دیگر اینکــه فرافکنی
میکنیــم و ســوم اینکه دچــار خودشــیفتگی میشــویم یعنی
میگوئیم حال که دیگران بد هستند ،ما خوب هستیم.
اما آنچه که ما باید انجام میدادیم و ندادیم ،این اســت که
ســیره پیامبر اکــرم(ص) را در منظر همگان قــرار دهیم .ولی
باید بــا ظرافــت خاصــی اصــول و قواعــد از ظواهر و اشــکال و
جزئیات جدا شوند ،بنده در مجموعه «ســیره نبوی ،منطق
علمی» اصولی از ســبک زندگی پیامبر اکرم(ص) را جســتجو
کــردم کــه در حوزههــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .از جمله حوزه مدیریت ،سیاســت ،خانواده ،اقتصاد؛
و در هر حوزه اصولی را اســتنباط کــردهام و از میان این اصول
نیز بر  10اصل کلیــدی تأ کید کردهام و آنان را اصول مشــترک
دوره جدید
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حاکم بر زندگی تمامی انسانها تلقی نمودهام.
به نظر بنده اگر تمامی انســانها بر اســاس ایــن  10اصل و به
عبارتی دیگر  10فرمان عمل نمایند ،همگان اعم از مسلمان
و غیرمسلمان آن اصول را به عنوان اصولی مشترک و کلیدی
خواهند پذیرفت .بنده در کتاب «رخســاره خورشید» نیز این
اصول را با اســتناد بــه فرمایشــات امیرالمؤمنیــن(ع) در نهج
البالغــه ،در حوزههــای گوناگــون فــردی و اجتماعــی مــورد
بررســی قــرار دادهام .ایــن  10مــورد ممکــن اســت در شــکل و
ظاهر ،تابع عرفهای گوناگون و جزئیات مختلف باشد ،اما
در اصل و مبنا ثابت و مشترک هستند .این اصول عبارتند از:
  .1اصل مرزبانی ،حریم داری و پرواپیشگی
  .2اصل کیفیت استخدام وسیله
 .3اصل اعتدال و میانه روی
 .4اصل پارسایی
 .5اصل تکریم
 .6اصل پاسداشت حقوق
 .7اصل رفق و مدارا
 .8اصل صراحت و صداقت
 .9اصل پایبندی به عهد و پیمان
 .10اصل عدالت
حال کاری کــه ما باید بکنیم این اســت که ،این اصــول را در
حوزههای مختلــف زندگی نشــان دهیم .به عنــوان نمونه،
اصــل صراحــت و صداقــت را در زندگــی فــردی ،سیاســی،
اقتصــادی ،خانوادگــی و غیــره تطبیــق دهیــم .در واقــع این
اصول ،مــواردی هســتند کــه خداوند متعالــی در قــرآن کریم
آن را بــه عنــوان خمیرمایــه و پایــه نمونــه بــودن و الگــو قــرار
گرفتــن پیامبرش بــرای دیگران معرفــی نموده اســت .مانند
اصل پایبندی به عهــد و پیمان که امیرالمؤمنین(ع) اشــاره
میفرماید که این اصل حتی در عصر جاهلیت نیز مورد قبول
همــه بــوده اســت .چراکــه ایــن اصــول ،مشــترک و عقالنی و
فطرتی ،و مورد قبول تمام بشریت هستند.
ً
لطفا بفرماییــد راهکار نهادینه کردن ســبک زندگی نبوی
در جامعه بشری چیست؟
متأســفانه ما تنهامیگوئیم ولی عمل نمیکنیــم .در صورتی
که چنین ســیرهای باید تبدیل شــود به ســبک زندگــی برای
ً
همــه انســانها نــه صرفــا قصههــا و داســتانهای باشــد که
محــدوده آن تنهــا به کتابهــا ختم میشــود .و ایــن کار هم
ً
نیاز به ســاز و کار دارد ،بــه عنوان مثال ،بــرای اصل صراحت و
صداقت ،ساز و کار فراهم شود و برای آن در مدیریت ،قانون
تصویب شــود کــه اگر مدیــر ارشــدی دروغ گفت ،عزل شــود.
همانطور که امام راحل(ره) در مبحث والیت فقیه جملهای
دارند که اگــر ولی فقیــه دروغ بگوید ،از والیت ســاقط اســت.
خب ،آیا نمیشود به همین صورت ،قانونی وضع کرد که اگر
مدیران ارشــد به مردم دروغ بگویند ،عزل و برکنار شــوند؟ آیا
نمیتوان بر صراحــت و صداقت نظــارت کــرد؟ آری ،اما باید
برای آن راهکار اجرایی طراحی کرد.
به نظر بنده باید ســه کار انجــام داد :اول ،آمــوزش و تربیت،
افــراد باید آمــوزش ببیننــد و تربیــت شــوند .نظام آموزشــی و
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امیر مومنان(ع)
میفرماید:
مسلمان کسی
است که دیگران
از دست و یا
دهان او نرنجیده
باشند .اگر
مسلمان به کسی
هم غضب کند
و یا در مقابلش
بایستد برای
این است که او
را دوست دارد.
چرا که اسالم ما،
رحمانی است و
اساس آن رحمت
است چنانکه
پیامبرش نیز پیامبر
رحمت است

تربیتی ما باید ایــن مطالب را ّ
جدی بگیــرد ،دین داری یعنی
چه؟ یعنی همان پیروی از ســبک زندگی معصــوم ،پس باید
برای دیندار نمودن مردم ،ســبک زندگــی معصومین علیهم
السالم را به آنان آموزش داد.
دوم ،قانونگذاری ،یعنی باید بر اســاس ســبک زندگی نبوی
و امامان معصوم علیهم الســام ،قوانین مناســب وضع کرد.
ســوم ،نظــارت و پیگیــری ،کــه تحقــق و اســتمرار آن را رصد
کنیم تا بعد از چند سال نتیجه آن را ببینیم.
به نظر شما بهترین وسیله برای تبلیغ سبک ناب زندگی
نبوی در دنیای امروز چیست؟
یکی از بهترین بسترهای اجرا نمودن آن سه امر یعنی آموزش
و تربیت ،قانونگذاری ،و نظــارت و پیگیری ،فضای مجازی
میباشــد ،یعنی قبل از اینکه دولتها بخواهند بیایند ســراغ
آن تا عملیاتی شــود ،باید فعاالن فرهنگــی در فضای مجازی
وارد عمل شــوند .بــه عنوان نمونــه ،اصل پاسداشــت حقوق
طبیعت کــه در آموزههــای دینی به آن پرداخته شــده اســت.
پیامبر(ص) فرمود :اگر زمان قیامت فرا رسید و شما در دستان
خود نهالی دارید ،اگــر میتوانید برخیزید و آن نهــال را بکارید
قبل از آنکه قیامت برپا شــود .خب ،این یک نمونه اســت .آیا
ما نمیتوانیم در رسانههای خود موجی به راه بیندازیم برای
همین یک اصل که مورد قبول همگان است؟
بنــده پیشــنهاد میکنــم ،آن  10اصل یاد شــده و یا هــر اصول
دیگری کــه مبتنــی بــر ســبک زندگــی نبــوی میباشــند را در
فضای مجازی مورد سرمایه گذاری قرار دهیم :برای تبیین
و جــا انداختــن آن ،کارگاههــای آموزشــی تشــکیل دهیــم،
همایشهــا و ســمینارهای مفیــد و مؤثر برگــزار کنیــم یا حتی
ً
جنبش راه بیندازیــم .مثال جنبش حریــم داری ،به این معنا
که در فضای مجــازی برای ایــن اصل فریاد بزنیــم و بگوئیم
ای کســانی که به دنبال این هســتید که حرمت انسان پاس
داشــته شــود ،بیاییــد ببینیــد کــه حرمت بشــر لگدمال شــده
اســت ،بیایید حریــم داری کنیــم ،و به کســی اجــازه ندهیم
حریم دیگری را بشکند.
امیرالمؤمنیــن(ع) یــک اســتغفار زیبــا و لطیفــی دارنــد کــه به
خداوند متعــال عــرض میکنــد :خدایــا مــرا ببخش از گوشــه
چشم ناروایی که ممکن است به کســی کرده باشم و یا اینکه
از دهانم لفظی هر چند کوچک خارج شــده باشــد که کسی را
آزرده .امیر مومنان(ع) میفرماید :مســلمان کســی اســت که
دیگران از دست و یا دهان او نرنجیده باشند .اگر مسلمان به
کســی هم غضب کند و یا در مقابلش بایســتد برای این است
که او را دوســت دارد .چرا که اســام ما ،رحمانی است و اساس
آنرحمت است چنانکه پیامبرشنیزپیامبررحمت است.
امــروز فضــای مجــازی قــدرت ّ
تحــول زیــادی دارد ،اینکــه
بعضیهــا از گــردش آزاد اطالعــات میترســند ،بــه دلیــل
توانایــی بــاالی ایــن رســانه اســت .مــا از جنبــه مثبــت ایــن
قــدرت میتوانیم بــرای تبییــن و ترویج ســبک زندگی نبوی
نهایت اســتفاده را بنمائیم .مــا باید تا میتوانیــم زیباییها و
لطافتهــای زندگــی پیامبــر(ص) و امام علــی(ع) را بــه دنیا
نشان دهیم      .

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

بعثت پیامبر و معنای زندگی برای انسان

فلسفه مبعث
معرفتزایی است
حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین معزی
روزی کــه پیامبــر اعظــم در فضــای رمــز آلــود غــار حــرا و در
حالتی که با راز و نیاز به درگاه الهی به عبادت و بندگی خدا
بسر میبرد ،فرشــته وحی بر او نازل میشــود و اظهار میدارد که به
نام پروزدگار عالمیان؛ ای محمد بخوان!
ْ
و او که خواندن نمیدانست به اراده الهی میخواندْ :اق َرأ ب ْاسم َر ّب َ
ک
َ ْ ِ َّ ِ َِّ
ْ
ـان ِم ْن َع َلقْ ،اق َــرأ َو َر ُّب َ
َّال ِذی َخ َل َقَ ،خ َل َق اإل َنسـ َ
ک األ ک َــر ُم ،ال ِذی َعل َم
ِ
ٍ
ْ َ َ َّ
َ َ
ِبالقل ِمَ ،عل َم ِاإل َنس َان َما ل ْم َی ْعل ْم .و بزرگترین واقعه تاریخ بشریت یعنی بعثت آغاز میشود.
رســول خدا که برای عبادت و بندگــی خدا به غار حــرا پناه برده بــود ،پــس از  40روزی دوری و
هجرت ،از غار حرا فرود میآید و از سوی همســرش خدیجه کبری استقبال میشود و او اولین
زنی در تاریخ میشــود که به رســالت پیامبر اعتراف مینماید و بــه او ایمان مــیآورد و پس از او
امیرالمؤمنین علی(ع) که از کودکی در خانه پیامبر بزرگ شده بود به رسالت او گواهی میدهد
و اولین مردی در تاریخ میشود که به پیامبر ایمان میآورد و رسالت او را میپذیرد.
در ایــن میــان آنچــه میتوانــد در ایــن برانگیختــن اهمیــت دوچندان داشــته باشــد ،تشــریح
وضعیــت دوران پیش از بعثــت پیامبر اعظم در ســرزمین شــبه جزیــره عرب (شــهرمکه و)...
اســت .در آن روزگار در ســرزمین مکــه مردمــی مشــرک زندگــی میکردنــد که نــه به خــدا ایمان
داشــتند و نه به روز معاد و به همه بدیها و عادات زشــت دامن میزدند و از کشتن انسانها و
حتی فرزندان خود یا زنده به گور کردن دختران خود نیز ابا نداشتند.
تعصبات غلطــی کــه از نیــاکان و اجــداد خــود بــه ارث بــرده بودنــد؛ آنــان را وادار ســاخته بــود تا
قبیلهگری و طائفهگری در میان آنان رواج یابــد و از روی آوردن به حقیقت نیز گریزان باشــند .و
از این رو این دوران را دوران جاهلیت نامیدند چون نشانههای جهل و نادانی آنان آنچنان بود

کههمنمیدانستندوهمنمیخواستندبدانند کهنمیدانند!
پیامبــر اکــرم(ص) در چنین فضــای جاهلیتی کــه ارزشها،
ضــد ارزش شــده بــود و پرچــم شــیطان به جــای پرچــم حق
برافراشــته گردیــده بــود و مــردم؛ حیــران و ســرگردان در کنار
بهتریــن خانه خدا یعنی کعبه به بتپرســتی مشــغول بودند
و حتــی از تعلیــم و آموزش نیــز اســتقبال نمیکردند ،از ســوی
خداوند متعال به رسالت مبعوث شــد ،تا به زندگی انسانها
معنا ببخشــد و دوبــاره مــکارم اخالقــی را بــه میان انســانها
بازگرداند و زنجیرهای جهل و خرافهپرســتی و ظلم و ســتم را
از دســت و پای مردم بازنماید و آنــان را از تاریکیهای نادانی
بیــرون آورد و به ســوی نــور خــدا رهنما باشــد و همــگان را به
قسط و عدالت وا دارد.
ایــن اســت کــه بایــد گفــت فلســفه اصلــی بعثــت نبــوی؛
معرفتزایــی بــود .معادشناســی ،انســان شناســی ،جهــان
شناســی و دانســتن هدف از خلقت آفرینــش و آموختن قرآن
و حکمــت و معرفتهــای الهــی از کارکردهــای اصولی بعثت
اســت .پیامبر خدا دینــی را بــه میان مــردم آورد تا آنــان طعم
آزادیهــای واقعــی اجتماعــی و همبســتگی و وحــدت میان
انســانها را درک کنند و از طاغوتهایی که آنان را به بردگی
و بندگی انسانها وادار کرده بود ،رهایی و نجات یابند.
او دینــی را آورد کــه بســتر ســاز تمــدن و فرهنــگ اســامی و
برقــراری عدالت اجتماعی و پویایی و پیشــرفت بشــر باشــد.
و همــه اینهــا در نتیجــه وبراســاس معرفــت و آمــوزش علم
ودانشــی بود؛ که پیامبــر همواره بــه مردم توصیــه مینمود.
پیامبر اکرم ّ
عزت و کرامت انســانها را به آنان شناســاند و به
ّ
آنان آموخت تا بــا تعقل و خــردورزی به حیــات و زندگی خود
معنا ببخشند و انسانهایی متخلق به اخالق الهی شوند.
آنچه در این فلســفه معرفــت زایی مهم اســت ،تحقق زندگی
معنادار برای انســانها به معنای اینکه زندگی دو روزشــان با
ً
هم یکسان نباشد و دائما در حال مجاهده در راه خدا و تالش
برای کسب علم و دانش و معرفتهای الهی باشند      .
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راهــــــــبرد

اثر بعثت بر جامعه جاهلی در گفتگو با
حجتاالسالم و المسلمین دکتر رفیعی

مبعث از علم و اندیشه
سخن میگوید
محمدرضا امین
حجـتاالسلام و المسـلمین دکتـر ناصـر رفیعـی از وعـاظ معـروف و از جملـه
استادان معارف اسالمی در حوزه و دانشگاه است .منبرهای او در شهرهای
مختلـف مـورد اسـتقبال اسـت و سـخنرانیهای مسـتدل و مسـتندی دارد .او در ایـن
یهـای منفـی جامعـه جاهلـی در دوران بعثـت و همچنیـن ویژگـی
گفتگـو بـه بیـان ویژگ 
مدیریـت و موفقیـت پیامبـر در ایـن جامعـه پرداخت ه اسـت.
پیامبر به عنوان یــک رهبر ،جامع ـهای را تحویل گرفت
که در اوج گرفتاریها و بدبختیها بــود .آیا پیام مبعث
برای این جامعه قابل فهم بود؟ با چه مختصات و ویژگیهایی
توانست این پیام را به مردم جاهل زمانه ابالغ کند؟
پیامبر خاتم وقتــی روز مبعث رســول خــدا(ص) از غار حــراء پایین
آمدند با جامعــهای روبرو بودند که بدترین ســنتها ،جاهلیتها،
تعصبــات و بتپرســتی در آنهــا نهادینــه شــده بــود .پیغمبــر(ص) در جامعــهای مبعوث شــد
کــه از لحــاظ فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی بدترین شــرایط موجــود را داشــتند.
پیامبــر(ص) بــر افــرادی کــه هیچگونــه ســواد و فرهنــگ نداشــتند و اهــل جنــگ ،خرافات و
بیعفتی بودند ،مدیریت کرد.
مبعــث پیامبــر(ص) روزی اســت کــه هزارتوهــای ظلمــت ،جهــل ،بداخالقــی ،بتپرســتی
و ناســازگاری در جهــان شکســته شــد و ایــن روز مادر و منشــأ تمــام اعیاد اســت و و منشــأ همه
مناســبتها محســوب میشــود .پیامبــر(ص) جامعــهای را تحویــل گرفت که بتپرســتی،
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نادیــده گرفتــن حقــوق و زندهبهگــور کــردن دختــران در آن
وجود داشت اما بعد از  ۲۳ســال جامعهای را تحویل داد که
شــهید تقدیم اســام کــرد .پیامبر(ص) خیلــی مــورد آزار قرار
گرفت اما با رفتار خــود تحول ایجاد کرد .تمــام این حرفها
در آیه  ۱۵۷سوره اعراف آمده است.
یکــی از موضوعــات مهمــی کــه در حــوزه بعثــت پیامبــر
مطرح اســت چگونگی موفقیــت و مدیریــت پیامبر برای
ترویج پیام اسالم در جامعه ای غیرعقالنی بود؟
خداوند متعال در آیه  15سوره مبارکه شــوری ،رموز موفقیت
آمیز مدیریت پیامبر(ص) در جامعــه آن زمان را بیان میکند
کــه مؤمنیــن بــرای موفقیــت در زندگــی باید ایــن رمزهــا را در
مدیریت خانواده ،اداره ،جامعه و کشور اجرایی کنند.
برای خــدا کار کردن اولیــن رمز موفقیت پیامبر(ص) اســت.
رسول اکرم(ص) آ گاهانه و برای رضای خدا مردم را به دین
مبین اسالم دعوت کردند و در واقع ایشان احیا کننده مکارم
اخالقی و انسانی برای بشریت و مردم آن دوران بودند.
مدیریت هدایت مردم صبر و استقامت
پیامبر اسالم(ص) در
ِ
پیش رو گرفتند .دومین رمز موفقیت پیامبر(ص) در دوران
رســالت ،صبر بود و هیــچ پیامبری مانند پیامبر اســام(ص)
در راه ابــاغ رســالت ،آزار و رنج ندید؛ ایشــان بــه صورتهای
«جسمی»« ،روحی» و «اقتصادی» مورد آزار و اذیت منافقین
و کفار قرار گرفتند.
مهمتریــن منبع و ســند مکتوبی که شــرایط ایــن ابالغ را
تبیین کرده باشد کدام منبع مکتوب است؟
بهترین معرف برای پیامبر(ص) قرآن است که در این آیه ۱۰
ویژگی پیامبر(ص) و  ۴وظیفه مردم اشــاره شده استّ .اولین
ویژگــی پیامبــر(ص) رســولبودن اســت؛ یعنی وظیفــه ابالغ
دیــن خــدا را بــه مــردم دارد؛ دومین ویژگــی نبیبودن اســت؛
یعنی از طرف خداوند به پیامبر(ص) وحی شده است.
ســومین ویژگی پیامبر(ص) «امــی» ،نه به معنای بیســواد
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بــودن بلکه به معنی نیــاز نبودن به علم اســت؛ زیــرا خداوند
آن علم را در اختیار ایشــان قرار داده اســت .وقتی از ســخنان
پیامبــر(ص)  ۱۳جلــد کتــاب منتشــر شــده اســت و  ۱۸۵نامه
سیاسی و اعتقادی درباره ایشــان ذکر شده است ،پس معنی
«امــی» بیســواد نیســت .چهارمیــن ویژگــی ایــن اســت کــه
پیامبر(ص) یکدفعه ظاهر نشــدهاند بلکه مژده آمدنشــان
در کتب آسمانی قبلی آمده است.
صفیه تعریف میکند وقتــی پیامبر(ص) به رســالت مبعوث
شــدند عمویم رفت تحقیق کند تا ببیند این همان پیامبری
اســت که مژده آمدنــش در تورات آمده اســت .وقتــی عمویم
به نــزد پــدرم بازگشــت ،گفــت :ایــن همــان پیامبر اســت که
در تــورات آمده اســت .پدرم گفــت :ما تــا آخرین قطــره خون
نمیگذاریم کــه نبوت از آل اســحاق خارج شــود .ایــن فرد با
پیامبر(ص) جنگید و کشته شــد .ب ه همین دلیل ،قرآن این
افراد را به حمار تشبیه میکند.
ن صیفــی» کــه
داســتان فــردی مســیحی بهنــام «أ کثــمبــ 
پزشــک ،شــاعر و تحصیلکــرده بــود ،معــروف اســت .وقتی
شــنید پیامبــر مبعوث شــده اســت ،گفــت بــه مدینــه بروید و
تحقیــق کنیــد و نتایــج را برایــم بیاوریــد .ایــن افــراد خدمت
رســول خدا رفتنــد و دیدنــد ایشــان متواضــع هســتند ،فقیر و
غنی برایشان فرق نمیکند ،در مجالس دایرهوار مینشیند،
با مردم و در کنار مردم است.
روز آخر کــه میخواســتند بروند گفتند مــا آمده بودیــم درباره
شــما تحقیــق کنیــم؛ میشــود یکــی از آیاتی کــه بر شــما نازل
شــده اســت به ما بگویید تا برای أ کثمبنصیفی بخوانیم؟
پیغمبر اکرم آیه  ۹۰سوره نحل را خواند .این افراد نزد «أ کثم
بــنصیفــی» رفتنــد و آیــات را خواندنــد و او در مقابــل مــردم
ایســتاد و گفت :همه شــما بروید و زود مســلمان شــوید و این
پیغمبر است ،شک نکنید.
ً
پیامبــر ناگهانی نیامــد و قبال نامــش در تــورات و انجیل آمده
بود .از ســوی دیگر حضرت محمد(ص)  ۲۳سال با فرهنگ
ُ
بد ایــن جامعه مبــارزه کــرد و بــا رفتــار و خلــق الهــی خویش،
رذائــل اخالقــی آنهــا را برچیــد تــا آنجایــی کــه همــان مــردم
متعصب که به خاطر یک شــتر چندین سال جنگ قبیلهای
داشــتند ،خانههای خــود را بــه یکدیگر انفــاق کــرده و در راه
اسالم جانباز میشدند.
چــرا بــزرگان قائــل بــه ایــن هســتند کــه عیــد مبعــث عید
معرفت است؟
عید مبعث که مادر همه اعیاد اسالمی است ،از علم و اندیشه
ســخن میگوید ،چراکــه اولین آیاتــی کــه در غار حــراء بر جان
رســول اکرم(ص) نــازل شــد دربــاره «علــم» و «تعلم» اســت.
پیامبر خاتم رســول مصطفی(ص) عقل الهی اســت و ما این
عقالنیت دینــی را از قــرآن بایــد دریافت کنیــم چراکه اهمیت
و تاکید بــر معرفــت افزایی را شــما در قــرآن میبینیــد چنانکه
بیش از  770مرتبه ،کلمه «علم» در قرآن آمده است .معرفت
دینی اســت که انســان را در بــه درک مدارج مختلــف عرفانی
میرساند و شما در آغاز کتب مختلف و مهم دینی مثل اصول
کافی میبینید ،فصل مهم به عقل مربوط میشود      .

معجزه پایدار
دكتر سید یحیی یثربی
هــر پیغمبــری بــرای اینکــه مــردم را متوجــه
حقانیت خــود کنــد ،نشــانهها و معجزاتــی را در
دســت دارد؛ ماننــد عصــای حضــرت موســی(ع) یا شــفا
دادن حضــرت عیســی(ع) و امثــال اینهــا .چــون بعثــت
پیامبران دیگــر ،به غیر از پیامبر اســام(ص) ،زماندار و
برای مدت محدودی بود ،معجزههایشــان نیز برای آن
مدت در نظر گرفته شــده بود ،اما چون بعثت رســول خاتم(ص) برای سراســر تاریخ
بشریت و همیشه است ،معجزه آن بزرگوار نیز باید همیشگی باشد و این معجزهها از
زمانقدیمبراساس حساسیت انتخاب میشدند.
مــردم هــر دوره و زمانهای بــه هر موضوعی که حســاس بودنــد و اهمیــت میدادند،
معجزه آن پیغمبــر(ص) دربــاره آن موضوع بــود؛ به عنــوان مثال در زمــان حضرت
عیســی(ع) به طب و پزشــکی حســاس بودند و اهمیــت میدادنــد ،آن حضرت هم
نابینایان را بینا و مردگان را زنده میکرد ،کاری میکرد که پزشکان از انجام آن عاجز
بودند .در زمــان حضرت موســی(ع) که جادوگری رواج داشــت ،عصای موســی(ع)
همه جادوگریها را شکست داد.
چــون پیامبــر اســام(ص) پیامبــر همــه دورانهاســت و هــر دورانــی بایــد معجــزه
مخصوص خودش را داشــته باشــد ،به نظــر بنده در دین اســام چند معجــزه وجود
دارد که متعلق به همه زمانهاســت؛ مانند قــرآن کریم از نظر محتــوا و آموزههایش
و همچنین خود شــخصیت پیامبر اکرم(ص) .اینها همیشه معجزه هستند و برای
مردم هر دورانی جنبه معجزه دارند.
معجزههایــی وجــود دارد که مخصوص هر زمانی اســت و باید بســته به حساســیت
روزگار تعریف شــود ،چون اکنون روزگار ما روزگاری اســت که روی مسئله حقوق بشر
یشــود و آزادی و آ گاهی انســانها زیاد مورد توجه اســت ،بدون شک
بسیار تأ کید م 
ً
ً
ما مسلمانها اوال باید بتوانیم این مســائل را بفهمیم و ثانیا آنها را در زندگی و جامعه
خودمان اجرا کنیم؛ از نظر حقوق بشر ،آ گاهی و آزادی انسانها آموزههایی دارد که
ً
جدا برای هر انسانی یک معجزه روشن و آشکار است.
بایــد اعجاز شــخصیتی حضرت رســول(ص) مــورد توجه قــرار گیرد .شــخصیت آن
حضرت بــه گونهای بود کــه اگر در هر دورهای با دقت بررســی شــود ،بــرای مردم آن
دوره جنبه معجزه دارد ،ما که در دنیای امروز بر حقوق بشر تأ کید داریم ،باید رسول
خــدا(ص) را به عنــوان یک انســان در کنار ســایر انســانها مطالعه کنیــم ،آن وقت
میبینیم چه نکتههای ظریفــی در برابری ،برادری و حفظ حقوق انســانها داریم؛
این آموزه قرآنی و پیامبر اسالم(ص) به عنوان معجزه انسانی کافی است.
یشــود که ایمان مردم در دســت خودشان
در قرآن کریم به رســول اهلل(ص) اعالم م 
اســت و خودشــان باید ایمان بیاورنــد ،خداونــد میفرماید مــن انســان را آزاد آفریدم
و او بایــد راه خــود را خود انتخاب کند ،کســی نباید ایمــان را به انســان تحمیل کند؛
بنابراین وظیفه پیامبران هشــدار دادن و ابالغ پیام خداوند و صبر و شکیبایی است
و انبیاء باید تا آنجا پیش بروند که انسان خودش بفهمد و مسائل را درک کند؛ یعنی
آزادی انسان خط قرمزی است که خداوند هم نمیخواهد در آن دخالت کند      .
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اهداف بعثت پیامبر(ص) در گفتگو با
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدجواد حجتی کرمانی

در ایــن گفتگو اهداف بعثت و مشــی و شــیوه پیامبــر(ص) را
مورد بررسی قرار دادهایم.

پیغمبران برای برانگیختن
عقول و بیدار کردن
فطرتها مبعوث شدند

خداونــد از مبعوث کــردن پیامبر چه اهدافی رابرای بشــر
دنبال کرده است؟
ً
بســم اهلل الرحمن الرحیــم .هوالــذی بعث فیاالمیین رســوال
منهــم یتلــوا علیهــم آیاتــه و یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب و
الحکمه .در این آیه هدف مبعث حضرت رســول اکرم(ص)
بــه روشــنی بیــان شــده و آن ،تــاوت آیــات ،تزکیــه نفــوس و
تعلیم کتاب و حکمت است.
در آیات دیگر قرآن نیز با وضوح بیشتری هدف رسالت پیامبر
و ســایر انبیا ذکر شــده اســت ،ما همــه انبیــا را از یــک خانواده
میدانیــم ـ ال تفــرق بیــن احــد مــن رســله ـ هــدف همــه ایــن
پیامبران یکی بــوده ،اما ایــن هدف در حضرت رســول(ص)
به صــورت کامل تجلی پیدا کرده اســت .از قــرآن و همچنین
نهجالبالغــه حضــرت علــی(ع) مســتفاد میشــود کــه ایــن
هدفها اول ،بیدارسازی فطرت و وجدان آدمی و دوم ،برای
برانگیختــن خــرد و اندیشــه اســت .انســان هــم دارای خرد و
اندیشه است و میتواند کلیات را درک و با فکر و نظر راه و چاره
را از هم تشــخیص بدهد و هم دارای وجدان و قلب اســت که
بتواند به وسیله آن با احساس و قلب و از روی باطن خویش،
خوبی را از پلیدی و بــدی تمیز دهد .پس هــدف اصلی انبیا و
به خصوص حضرت رســول اکــرم(ص) ،بیدار کــردن این دو
کانون مهم ،تأثیرگذار و روشــنیبخش زندگی انســان اســت.
امام علــی(ع) میفرماینــد ،که پیغمبــران بــرای برانگیختن
عقول و بیدار کردن فطرتها مبعوث شدند.

محمدرضا اسدزاده

پیامبر اســام ،نه فقط با ابالغ وحی الهی به مردمان تشنه و
فاقــد معنویــت در تاریکتریــن ادوار حیــات بشــری ،حقــی
بزرگ بر عهده همه انسانها دارد ،بلکه با سیره و سلوک و سنت ویژه
خویش ،آنچنان به دگرگونی جامعه و مردمــان اهتمام ورزیدند که
هیچگاه تاریخ انسان ،چنین تأثیری را به خود ندیده است.
پیامبــر با شــکیبایی و درایتــی شــگفتانگیز و خلق و خویی وســیع
و بینظیر ،به ســوی انســانها میرفتند و با فرمایشــات و رفتارهایی که فقــط از وجود مبارک
ایشــان ممکــن بــود ،آنهــا را دگرگونســاخته و از موجــودات بــدوی ،انســانهایی فرهنگــی و
صاحب اخالق و کرامت و شرافت میســاختند .یاری پیامبر اینگونه بود و از همینروست که
خدای رحمان در کتاب قرآن بدین نکته اشــاره فرموده که رسول بیش از آحاد ملت نسبت به
رستگاری و هدایت ایشــان حریص بود .حجتاالسالم والمســلمین دکتر محمدجواد حجتی
کرمانی بر این باور اســت کــه پیامبران در جلب و جذب دشــمنان به آیین آســمانی ،دوســت و
همدل کردن آنها با این آیین تبحری تمام داشتند.
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

ما نبی اکرم را عقل کل میدانیم ،به این معنا که عقل و خرد
در وجود آن بزرگوار به کمال خود رسیده و این عقل کل برای
هدایت عقلهای جزئی ما با عالم غیب تماس گرفته است.
به گمان من ،نکته مهمی که کمتر به آن توجه میشــود این
اســت که بعضیها فراموش میکنند که انبیا چیزی را بر بشر
تحمیل نکرده و نمیکنند.
همچنان کــه یک معلــم ریاضی بــا تمرینهــا و آموزشهای
اصولی ذهن و اندیشه دانشآموز را برای حل مسئله پرورش
میدهد و به کار میگیرد تا خود فرد چهار عمل اصلی را انجام
دهد و به حل مسائل بپردازد .انبیا نیز چنین عمل میکردند.
دین یعنی باورمنــدی ایمان و ایمان بــا زور و تحمیل حاصل
نمیشــود .چنان که خــود قــرآن فرمــوده ال اکــره فیالدین و
هــرگاه انســانها بــه وجــدان و خــرد خــود بازگردنــد ،در واقع
هدف انبیا محقق شده است.
یهــا چنیــن ســخنانی را نمیخواهنــد بپذیرنــد ،به
بعض 
نظر شــما آیا آنهــا هــدف دیگــری را هــدف انبیــا میدانند؟
مؤمنین چگونه در پذیرش چنین هدف مقدســی ،دچار
انحراف میشوند؟
بــه نظــر مــن ،بزرگتریــن بلیــه و آســیب بــرای مؤمنــان،
قشــریگری و توجــه بــه تظاهــر و فرامــوش کــردن محتوی و
باطن و مغز دین اســت .همچنان که موالنا در گوشــه گوشــه
مثنوی ،پوسته و قشر دین را از متن و لب آن جدا کرده و گفته
اســت که مراد اصلی دین شناســاندن باطن اســت .پیامبران
نیز چنیــن منظــوری داشــتهاند ،گرچــه ظاهــر و باطــن الزم و
ملزوم همند و به کنــار نهادن و غفلت از هر کــدام از آنها ،مضار
فراوانــی دارد .قشــریگرایی و توجه به ظاهر ،باعث میشــود
مؤمنان از دریافت روح و جان رسالت انبیاء غافل بمانند.
وضعیــت فعلــی مســلمانان در به کارگیــری ایــن مفاهیم
چگونه است؟
بســیار ضعیف ،ما در اســتفاده و بهرهمنــدی از خرد و اندیشــه
در امور سیاســی ،اجتماعی و فردی به شدت ناتوان هستیم،
چون ارج و قرب الزم را به اندیشه نمیدهیم و از نام مسلمانی
استفادهمیکنیمامااز روحمسلمانیفاصله گرفتهایم.

به موجب آیه
کر یمه« :لقد کان
لکم فی رسولاهلل
اسوه حسنه»
یعنی پیامبر
اسوه و به تعبیر
امروزی الگوی
شما است .البته
این کالم قرآن به
این معنا نیست
که ما نمیتوانیم
این اخالق
را دارا باشیم ـ
البته در سطحی
مثل پیامبران
نمیتوانیم ـ ولی
باید از این مکتب
درس بگیر یم و
هر درصدی را که
در توان دار یم از
سیره آن بزرگواران
اخذ کنیم و به کار
ببندیم

پیامبر بــرای تکمیــل اخــاق مبعوث شــد .این اخــاق از
کدام جنس اخالق اســت .قرآن این ویژگیها و خصایل
اخالقی پیامبر ا کرم(ص) را چگونه معرفی میکند؟
قــرآن آیــات فراوانــی در نعــت رســول اکــرم(ص) دارد .کــه از
میــان آنها به ســه آیه اشــاره میکنــم .اول «و آنــک لعلی خلق
عظیم» کــه در این آیــه خداونــد پیغمبــر را دارای خلق عظیم
توصیف کرده است .آیات دیگر این اخالق را به صورت عینی
مطــرح کردهانــد .آنجا کــه میفرمایــد :ایــن رحمت خــدا بود
که تو در برابر این مردم نرم شــدی کــه اگر درشــتخو و دارای
قلب ســختی بودی مــردم از دور تــو پراکنده میشــدند ».این
آیه نشــان میدهد که حضرت رســول در مدت دعوت خود با
نرمش فوقالعاده با مخالفان و دشــمنان برخــورد میکردند.
چــون بــا دوســت ،همــه نرمخــو هســتند .امــا مهــم نرمــی بــا
دشمنان و جاهالن اســت که پیغمبر برای جلب مردم جاهل
هیــچ ســاحی را برندهتــر از اخــاق خــوب و نرمــش در گفتار و
رفتار ســراغ ندیدند .آیه سوم لقد جائکم رســول من انفسکم.
ً
این آیه هم اوصاف پیامبر را ذکر میکند که اوال پیامبر از میان
ً
همین مردم برخاســته و ثانیا در رنجهــا و گرفتاریهای مردم
شــریک بوده اســت ،چون میفرماید بر پیامبر خیلی ســخت
میگذرد وقتی مردم در رنج میافتند و این یعنی شریک غم و
اندوه مردم بودن و این دغدغه مردم در حضرت به حد افراط
رسیده و حتی دلسوزتر از خود مردم در حال آنها بوده است.
ا گر ممکن است به موارد عینی و تاریخی اشاره کنید؟
از اینگونه موارد در زندگی پیامبر اکرم(ص) بسیار زیاد است.
به طور نمونه پیامبر وقتی مکه را فتح کردند به تمام دشمنان
عفو عمومــی دادند و خانه ابوســفیان که ســرکرده محاربین و
از دشــمنان خونین ایشــان بود را به عنوان خانــه امن معرفی
کردند ،در حالی کــه در عــرف آن روز میتوانســتند تمامی آنها
را بــه عنوان غنیمــت جنگــی بگیرند و کســی بر ایشــان خرده
نمیگرفت ،چون قانونعرف چنینبودامابخششهنگامی
لذتبخش اســت که فــرد بخشــنده در قدرت و شــکوه باشــد و
پیامبــر در مقام یک فاتــح و در اوج قــدرت این کار را کــرده ،در
حالی که سران و ســاطین در جنگها هنگامی که فتحی به
دست میآوردند ،در از بین بردن دشمن درنگ نمیکردند.

چرا فاصله گرفتهایم؟

آیا از افراد عادی توقع این کارها را میتوان داشت؟

چــون محیــط ،رســوبات تقلیــدی ،شــرایط اجتماعــی ،جــو
عمومی و گرفتاریهــای روزمره زندگی مجــال را بر ما تنگ و
فرصت تفکر و تأمل را از ما ستانده است .افراد نتوانستهاند از
این دام رهایی یابند.

به موجــب آیــه کریمــه« :لقــد کان لکــم فی رســولاهلل اســوه
حســنه» یعنــی پیامبر اســوه و بــه تعبیر امــروزی الگوی شــما
اســت .البتــه ایــن کالم قــرآن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا
نمیتوانیــم این اخــاق را دارا باشــیم ـ البته در ســطحی مثل
پیامبــران نمیتوانیم ـ ولی بایــد از این مکتــب درس بگیریم
و هر درصدی را کــه در توان داریم از ســیره آن بزرگــواران اخذ
کنیــم و بــه کار ببندیــم .مــن در صبحتهــای قبلــیام و نیــز
در مکانهــای مختلــف تکرار کــردهام کــه فرق فاحــش ما با
ً
پیغمبر اکــرم(ص) و جانشــینان آن حضرت ـ که اکثــرا به آن
توجه نمیکنند یا خود را به تغافل میزنند ـ این است که آنها
تخصص و هنرشان این بود که از دشــمنان دوست بسازند،
اما ما متخصصیم که از دوست ،دشمن بسازیم      .

شما فکر میکنید به این افراد چه باید گفت؟
مهمتریــن خدمتــی کــه همــه میتوانند بــه یکدیگــر بکنند،
توجه دادن افراد به اندیشیدن و تأمل در کار خود و دیگران،
پرهیز از شعارهای هیجانی ،حرفهای تند ،سخنرانیهای
پرطمطراق و کممحتوا و بدتــر از همه درگیریها و اختالفات
فرقــهای و گروهــی اســت که ایــن همه آفــت عقل و اندیشــه
وجدانند و باید از آنها دوری بجوییم و بجویند.
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مفهوم بعثت و برانگیختگی در
گفتگو با دکتر دینانی

در پس پرده
هر چه بود ،آمد
دکتـر غالمحسـین ابراهیمـی دینانـی ،فیلسـوف و چهـره نـام آشـنایی بـرای
عالقه مندان به حکمت و فلسفه است .استاد دینانی در این گفتگو به ابعاد
مفهومـی بعثـت و برانگیختگـی پرداختـه اسـت .مسـاله اخلاق پیامبـر و اینکـه رسـول
خاتـم چگونـه توانسـته اسـت بـا اخلاق دلبرانه و عاشـقانهاش مـردم را به سـوی دین
خاتـم هدایـت کنـد ،موضـوع ایـن گفتگو اسـت.

آیه «هو الذی بعــث فی امیین و رســول منــه یتلو علیه
آیات و یزکیهــم و یعلمهــم الکتــاب والحکمــه و امکان
مــن قبــل فــی ضــال مبیــن» از نــگاه تفســیری و عقلــی بعثــت
واژهای اســت کــه بــار فراوانــی دارد و در ظاهــر بــه معنــی
برانگیختــن اســت .ایــن برانگیزانندگی از چیســت؟ انســان از
چه چیزی به چه چیزی برانگیخته میشود؟
در این آیه هر واژه دریایی است از معانی .هر یک از این جملهها مملو از معارف بیکران معانی
است .برانگیختگی یک حادثه طبیعی و معمول نیست .آنجا که برانگیختگی ایجاد میشود
دیگــر از روال عــادی خــارج اســت و چیز متــداول و مرســومی نیســت و حضرت ختمــی مرتبت
برانگیخته میشود از جانب حق و برانگیزاننده حق است.
او برانگیخت رســولی را و این برانگیختگی همه چیز انســان را فرا میگیرد .یک وقت انسان در
احساســاتش برانگیخته میشــود ،یک وقت انســان در بعدی از ابعادش برانگیخته میشود،
در خــرد برانگیختــه میشــود .ایــن برانگیختگــی در اینجــا یعنــی کســی که امــی بــود ،چیزی
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نمیدانسته ،چیزی فرانگرفته ،همینطور مادی باقی مانده
در یک قوم امی کــه خود حضرت ختمی مرتبــت هم امی بود
یعنی مدرسه نرفته و خط نمینوشــته ،نوشتن یک صنعت و
یک فن است ،میخواهد بگوید اینها تکنیک و صنعت است
و آن دریافت واقعــی میتواند غیر از اینها باشــه نه اینکه اینها
کم بها هستند .هر کدام مهم است ولی میخواهد بگوید یک
چیز فوق این حرفها است از سنخ دیگری است.
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئلهآموز صد مدرس شد
برانگیختگــی آیــا مفهومــی یــک بعــدی دارد یــا میتوانــد
ظرفیت معنایی گستردهتری داشته باشد؟
معنــی برانگیختگــی یعنــی در تمــام ظرفیــت کمالــی یــک
انســان ،یعنی همه انســانیت در همه ظرفیتــش برانگیخته
شده یعنی تا آن روزگار انســان در تمام ظرفیتش ظهور نکرده
بود و خــدا حرف آخــر را در ایــن وجود زد .هــم حرف آخــر را زد
و هم در این وجود زد .انســان به حســب ماهیت و به حسب
ذات یک ظرفیتی دارد که خیلی زیاد اســت و با سایر ظرفها
فــرق دارد و همــه عالم هســتی را در ایــن ظرفیــت بریزی کم
اســت و هنوز خالی اســت ،حتی همه عالم وجود و همه عالم
ممکنات برایش کم است.
یکــی از عرفا حرفــی زده ،بایزید بســطامی میگویــد :اگر همه
عالم را یعنــی ملــک و ملکوت عالــی و دانــی و ازل و ابــد عالم
را در یــک زاویــه از زوایای قلب مــن در یک گوشــه از قلب من
بگذارنــد و جا بدهند من احساســش نمیکنم یعنــی آنچنان
قلب من وسیع است که همه عالم در قلب من مثل یک ارزن
و مثل یک دانه کوچکی است در بیابان.
این ظرفیت قلب من اســت .این ظرفیت قلب انســان کامل
اســت .این انســان ظرفیت قلبش چنان اســت که عالم را در
آن بگذاری کم اســت .چرا؟ چون عالــم ممکنات در عظمت
الیتناهــی حــق هیــچ اســت و ذره هــم نیســت و قلب انســان
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یعنی ظرفیت باطنی انســان یعنی همه ظرفیت انسان یعنی
آن واقعیــت و ماهیــت و هویــت انســان که مــا تعبیر بــه قلب
میکنیم ظرف معرفت حق اســت و خانه خداست و خودش
گفته بیت اهلل من قلب انسان است.
انــا عنــد القلــوب منکســر .مــن در قلــوب شکســته آدمیــان
هســتم و در حدیثی دیگر میگوید من در آسمانها و زمینها
نمیگنجــم یعنــی ظرفیــت ندارنــد مرا جــا بدهنــد اما مــن در
قلب مؤمن جا میشوم .دل انســان حرم است یعنی غیر وارد
نمیشــود .اینجا جای خداســت .پس خانه واقعی حق قلب
آدمی است.
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل
یک کعبه صورت است ،یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلها کن
کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل
ظرفیت باطنی انســان چقدر زیاد اســت که عالم را بتوانی در
آن بگــذاری کم اســت ،بــرای اینکه جایــی که حــق را درش
بگنجانــی خــوب عالــم خیلی کــم اســت برایــش .عالــم هم
میآید اما خیلــی ناچیز اســت مثل دانــهای اســت در بیابان.
حاال این ظرفیــت الیتناهی انســان باید پر شــود و بــه فعلیت
برســد .یک وقتی باید پر شــود و حــاال قبل از حضــرت ختمی
مرتبــت کم و بیــش پر بــوده امــا لبریــز نبــوده ،باید اینقــدر پر
باشــد که لبریز باشد .این ظرفیت انســان که حق جا میگیرد
در آن به تمام ،تمام صفــات جمال و جالل حــق و ظهور کلی
حق که دیگر هیــچ چیز باقی نمیماند همه چیــز حق در آنجا
ظاهر میشــود .آن کجا بود که یکبار برای همیشه ظاهر شد
و کامــل کامل شــد؟ آن باطن و قلــب حضرت ختمــی مرتبت
بود کــه حــق تجلــی کامــل کــرد در آنجــا و بنابرایــن حضرت
برانگیخته شــد و این بعثــت همین اســت یعنی هــر آنچه در
باطن بود به ظهور رســید ،نه تنها در حضــرت ختمی مرتبت
بلکه در ولی بالفصل .عارف گفته است:
اسداهلل در وجود آمد      /در پس پرده هر چه بود آمد

برانگیخته شد
و مبعوث شد با
تمام کماالتی که
در رفتار و گفتار
و صورت و سیما
و کردارش ظاهر
بوده .حاال در
کجا؟ در مدرسه؟
در دانشگاه؟ خیر.
بعث فی امیین.
در گمراهتر ین
قوم .این خودش
تقابلی است
یعنی از سنخ
مسائل معمولی
نیست و در تار یخ
نمیتوانی جستجو
کنی و این ورای
تار یخ است .کل
باطن هستی در
وجود حضرت
ظاهر شد

در این سخن دو بعثت است یعنی هر چه در ضمیر هستی بود
یعنی تمــام صفات جــال و جمال حــق در باطن ایشــان آمد و
ظهور پیدا کــرد در زبانش و رفتار و گفتار و کــردارش ،من بعث
را اینطــور معنی میکنــم این معنی برانگیخته شــدن اســت.
برانگیخته شــد و مبعوث شــد با تمــام کماالتــی کــه در رفتار و
گفتار و صورت و ســیما و کردارش ظاهر بوده .حاال در کجا؟ در
مدرســه؟ در دانشــگاه؟ خیر .بعث فی امییــن .در گمراهترین
قوم .این خودش تقابلی اســت یعنی از سنخ مسائل معمولی
نیســت و در تاریخ نمیتوانی جســتجو کنی و این ورای تاریخ
است .کل باطن هستی در وجود حضرت ظاهر شد.
محــی الدیــن میگویــد بعــث خداونــد حــرف ناگفتهاش
را میخواهد بزنــد و آنچه را کــه در خزانه غیبــش بوده به
ظهــور برســاند و خداونــد حقیقتــی نــو از مکمــن غیبــش
بیــرون کشــیده و آن را در وجــود پیامبــر ما آورده اســت.
این وحی بــه معنی نزول اســت و تنزیــل این اســت که از
سینه پیامبر استخراج شده است و به مخاطبان منتقل
گردید .شما بعثت را به معنی آنچه ظرفیت انسان کامل
است و ظهور کماالت انسان میدانید؟
یعنــی این چهــره ای بــود کــه تمــام کمــاالت انســان در تمام
ظرفیتش یعنی یک ذره نه کم از آنچه که قرار است از مکمن
غیب حق برسد در قالب حضرت ختمی مرتبت ظاهر شد.
چطــور ایــن معنــا بــا مفهــوم «امییــن» ســازگار اســت ا گر
«امیین» را به معنی درس نخوانده بگیریم .این مسأله
چگونه با پیام خداوند بزرگ سازگار است؟ این موضوع
بــا قابلیتهایــی كــه انســان ســالک بایــد بــرای دریافت
داشته باشد متناقض نیست؟
عالمــت ظهــور بــوده و در آیــهای دیگــر آمده کــه اگر تــو درس
خوانــده بــودی اشــخاص شــک میکردنــد کــه تــو خــودت
نوشــتهای و معلمــی پیــدا کــردی .اینجــا دیگــر جای شــبهه
نیست که حضرت نوشــتن نمیداند و دشــمنان میخواهند
یک جور اتصالش بدهند به منبع بشری که دو سفری که به
شام رفت اینها را از راهبی به نام بحیرا یاد گرفت .اما حضرت
خیلی حرفها زده و سخنانی که گفته شــگفت انگیز است و
آیه است که اگر اینها بود و ســواد داشت مردم شک میکردند
اما بعثت امر غیبی است و باطن دارد و به ظاهر میآید و همه
آنچه کــه از مکمن غیــب بــود در بیاناتشــان و ســیما و رفتار و
اعمالش ظاهر شد.
یعنی یک نقطه ســودا در تمام زندگی حضرت پیدا نمیشد.
همان است که باید باشد و هیچ نقطه سیاسی نیست و همه
آنچه شایسته است و بایسته و مقتضای عقل است و فطرت
عقل کل است ،همه آنچه مقتضای عقل کل است از مکمن
غیــب آمــد و چیزی کــه از مکمــن غیــب میآیــد ازلــی و ابدی
است .قرآن رســالتش ازلی و ابدی و برای همیشه است و اگر
از یک مدرسه درآمده بود تاب و توان و مدتی داشت اما هیچ
مدرسهای نمیتواند قرآن را باطل کند.
عالمه سید حیدر آملی ،امی را به معنی اینکه پیامبر به تمامه
تشــنه دریافت پیام غیبی خداوند بوده و آمادگــی از دو طرف
دوره جدید
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بوده ،هم خداوند میخواســته آنچه را داشــته و نگفته بیان
کند و هم از این طــرف پیامبر با همه وجود آمــاده دریافت آن
اســت .مولوی هم میگوید که هر چه انسان پا کتر و طاهرتر
باشد آمادگی او برای دریافت پیام الهی بیشتر است.
یــک قاعــده فلســفی و عقلــی داریــم کــه میگویــد «العطیات
بقدر قابلیات» یعنی دادن و بخشــیدن به همان اندازه است
که قابلیــت دارد .یک کــوزه باید خالی باشــد کــه آب درونش
بریزی ،یک صفحه ســفید را میتوانی درش بنویســی ،پس
همــه آنچه کــه در مکمــن غیب اســت بالخــره بایــد روزی به
ظهور برســد و اگر به ظهور نمیرســید نقصی بود در آفرینش.
این باید از هر نقشی سادهتر باشد.
من که لوح سادهام هر نقش را آمادهام
دست در نقاشان قدرت تا چه تصویرم کنند
نقــش ســاده بــود یعنــی اگــر خطوطــی آنجــا بــود ،نقشــی که
میآمد و هر خطی کــه میآمد درســت جا نمیافتــاد پس باید
ســاده باشــد .امی یعنــی نخوانــده ،چیزهــای پیرامــون را یاد
نگرفته یعنی ســیاه نشــده یعنی علوم را پر نکرده یعنی ســیاه
نشــده قلبش و خمیرش ســفید اســت یعنی علوم را پــر نکرده
از چیزهایــی کــه چــه بســا الهــی هم نباشــد .ایــن خمیــر پاک
محمدی را دســت نقــاش ازلی نقاشــی و نگارگری کــرد و قلب
مبارک او که الم نشــرح لک صدرک هم همین اســت آراســته
شد به زینت حقایق ازلی و ابدی و بعد اینها را کتاب کرد.
کلمهغمزهیعنیچه کهبهغمزهمسئلهآموز صدمدرسشد؟
غمزه واژهای است شــاداب و عمیق و اســرار آمیز همراه کلمه
کرشمه.
کرشمه تو شرابی به عارفان پیمود
که علم بیخبر افتاد و عقل بیحس شد
ایــن دو واژه غمــزه و کرشــمه در واقــع بــه معنــی عشــق هــم
میآید .این آمادگــی حضرت ،آمادگی عادی نیســت .حافظ
تمــام معنــی عشــق را اینجــا بیــان میکنــد .غمــزه و کرشــمه
حاالت معشوق است یعنی تا عشق نباشــد این دو واژه معنی
ندارد .غمزه و کرشــمه هم دو جور است ،غمزه عاشقی داریم
و غمزه معشــوقی .یک کرشــمه محبــی داریم و یک کرشــمه
محبوبی .اینهــا از اصطالحــات احمــد غزالی اســت در کتاب
ســوانح العشــاق .معشــوق در عیــن اینکــه خــودش را ظاهــر
میکنــد و نشــان میدهــد یــک لحظه یــک چشــمکی ،نیمه
چشمکی ،نیم رخی خود را پنهان میکند.
آشــکار و پنهان اینها همیشــه با هم هســتند .هیــچ کس تاب
و تحمــل آشــکاری مطلــق را نــدارد ،اگر حــق در تمام هســتی
و در تمــام صفات جمال و جاللش آشــکار مطلق شــود عالم در
ً
جیب عدم ســر فرو میبرد و اصال تحمل آشــکاری مطلق حق
را هیچ کس ندارد .پنهانی مطلق هم نمیشود .بنابراین این
حالت بین آشکاری و پنهانی یک لحظه آشکار میشود و یک
لحظه هم نشان میدهد که میشــوند پنهان هم باشند حاال
دوبارهآشکار میشود.
ایــن را میگوینــد غمــزه و کرشــمه ،کرشــمه یــک حالــت بین
آشــکاری و پنهانی است که بهترین حالت اســت که هم امید
در آن هســت و هم جذبه و اگر آشــکاری مطلق برای همیشــه
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انبیاء حقایق
را میآورند توی
تار یخ و همه
حقایق عیسی
از ازل و ابد در
وجود حضرت
ختمی مرتبت در
تمام ظرفیتش
ظاهر شد.
بین خلیلاهلل،
روحاهلل ،کلیم اهلل
و حبیباهلل کدام
واژه را از نظر معنی
ترجیح میدهی؛
حبیب اهلل

باشد همه تعینات نابود میشود و اگر پنهانی مطلق هم باشد
چیزی در دست نیست.
غمزه و کرشــمه حالتی بین آشــکارگی و پنهانی است .انسان
هم حالتــش این اســت بیــن ســر و علــن اســت .ظاهــر دارد و
باطــن دارد .جســم و روح اســت .نفس و بــدن اســت و هر دو
حالــت را دارد .موجوداتــی فقط جســم هســتند و فرشــتگانی
فقــط روح هســتند و مجردنــد .انســان ایــن حالــت دوگانــه و
چنیــن معجونی اســت و ایــن حالت هم بــرای انســان معنی
دارد .شاید برای فرشــتگان غمزه معنی نداشــته باشد .شاید
برای جبرئیل کرشــمه معنی نداشــته باشــد و برای حیوانات
هم معنی ندارد.
جنــاب حافــظ کرشــمه را عتــاب و دلبردگــی معنــا میکند
(عتاب یار پریچهــره عاشــقانه بکش /که یک کرشــمه،
تالفی صد بال بکند) امــا غمزه را به معنی دلســتانی معنی
یســتاند .آیــا «بــه
میکنــد یعنــی خداونــد دل انســان را م 
غمــزه مســئلهآموز صد مدرس شــد» ایــن را نمیرســاند
کــه قبــل از بعثــت بیــن خــدا و حضــرت رابطــه عاشــقی و
معشوقی وجود داشــته است و آیا این ســاحت عشق را
مقدم بر عقل و وحی قرار نمیدهد؟
کرشــمه و غمــزه دلبردگــی همــان دل ســتاندگی اســت یعنی
وقتی میرود که کســی او را میرباید یعنی یــک جذبهای او را
میبرد .برگردیم به اینکه شما فرمودید در ازل ،بله که در ازل
هست .وقتی مامیگوئیم همه حقایق هستی دارد در ظرفی
ظاهــر میشــود حقایق هســتی که حادث نیســت ایــن یعنی
داســتان ازل و ابد .منتهی با آن زبان که نمیتوانیم صحبت
کنیــم .مــا انســانیم و آدمیــم و در زمــان و مــکان هســتیم و
پیغمبر هم از جنس ماست و بشر اســت اما از نظر مقام باطن
و ســر و مقام اخویت بــه الیتناهی وصل اســت حــاال الیتناهی
میخواهد به متناهی ظهور پیدا کند.
معلوم اســت که ازلی و ابدی اســت اما آنچه که ازلــی و ابدی
اســت برای ما که در زنجیره تاریخ و زمان و مکان محصوریم
و مقیدیــم ،حقایق در تاریــخ ظهور پیدا میکننــد .حاال اینجا
همه حقایق ازل و ابد هســتی که ورای زمــان و مکان و تاریخ
است میخواهد بیاید در یک شــخصی که توی تاریخ است.
انبیاء همین هســتند .ایــن مفهــوم در انبیاء ظاهر میشــود.
منتها آنها هر کدام به اندازه ظرفیت خودشــان حقایق غیبی
را در تاریــخ میآورنــد و تاریــخ میــادی مســیحیت معنیاش
همیــن اســت .چــرا .تاریــخ را از زمــان تولــد حضــرت مســیح
میدانــد و قبــل از آن تاریــخ نمیدانــد؟ میخواهــد بگویــد
حقایــق غیبــی و حقایــق معنــوی مــا بــا تاریــخ تولــد حضرت
مسیح آغاز میشود ما حاال قبل از آن هم قائلیم .با این بحث
کاری ندارم .میخواهم بگویم انبیاء حقایق را میآورند توی
تاریــخ و همــه حقایــق عیســی از ازل و ابــد در وجــود حضــرت
ختمی مرتبت در تمام ظرفیتش ظاهر شــد .بیــن خلیل اهلل،
روح اهلل ،کلیــم اهلل و حبیــب اهلل کــدام واژه را از نظــر معنــی
ترجیح میدهی؛ حبیب اهلل .موالنا میگوید:
نام احمد ،نام جمله انبیاست
چونکه صد آمد ،نود هم پیش ماست      
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راهی برای
نجات جهان
دکتر علی موسوی گرمارودی

در غار حرا نشسته بود ،چشمان را به افقهای دور دوخته
بود و با خود میاندیشــید .صحرا ،تن آفتابســوخته خود
را ،انگار در خنکای بیرنگ غروب ،میشست.
محمــد نمیدانســت چــرا بــه فکــر کودکــی خویــش افتاده اســت.
پــدر را هرگــز ندیده بــود ،امــا از مــادر چیزهایی بــه یاد داشــت که از
ششســالگی فراتر نمیرفــت .بیشــتر حلیمه ،دایــه خــود را به یاد
مــیآورد و نیز جد خــود عبدالمطلب را .امــا ،مهربانترین دایــه خویش ،صحــرا را ،بیش از هر
کــس در خاطره داشــت :روزهــای تنهایــی؛ روزهــای چوپانــی ،با دســتهایی که هنــوز بوی
کودکی مــیداد؛ روزهایی کــه اندیشــههای طوالنی در آفرینش آســمان و صحرای گســترده و
کوههای برافراشــته و شــنهای روان و خارهای مغیالن و اندیشــیدن در آفریننــده آنها یگانه
دســتاورد تنهایی او بود .آن روزها گاه دل کوچکش بهانه مادر میگرفت .از مادر ،شــبحی به
یاد آورد که ســخت محتشــم بود و بســیار زیبا ،در لباســی که وقار او را همانقدر آشکار میکرد
که تن او را میپوشــید .تــا به خاطر مــیآورد ،چهــره مــادر را در هالــهای از غم میدیــد .بعدها
دانســت که مادر ،شــوی خــود را زود از دســت داده بــود ،به همــان زودی کــه او خود مــادر را.
روزهای حمایت جد پدری نیز زیاد نپایید.
از شــیرینترین دوران کودکی آنچه به یاد او میآمد آن نخســتین ســفر او با عموی بزرگوارش
ابوطالب به شــام بود و آن مالقات دینــی و در یاد ماندنــی با قدیس نجران .بــه خاطر میآورد
که احترامی که آن پیرمرد بدو میگزارد کمتر از آن نبود کــه مادر یا جد پدری به او میگزاردند.
نیز نوجوانی خود را به خاطر میآورد که به اندوختن تجربــه در کاروان تجارت عمو بین مکه

و شام گذشت.
پاکــی و بینیــازی و اســتغنای طبــع و صداقــت و امانــت او
در کار چنــان بــود کــه همگنــان ،او را بــه نزاهــت و امانــت
میستودند و در سراسر بطحاء او را محمد امین میخواندند
و ایــن همه ســبب عالقه خدیجــه به او شــد ،که خــود جانی
پاک داشــت و با واگــذاری تجارت خویــش به او ،از ســالها
پیشــتر بــه نیکــی و پاکــی و درســتی و عصمــت و حیــا و وفــا
و مردانگــی و هوشــمندی او پــی بــرده بــود .خدیجــه در
بیستوپنجســالگی محمــد ،بــا او ازدواج کــرد .در حالــی که
خود حدود چهل سال داشت.
محمــد همچنــان کــه بــر دهانــه غــار حــرا نشســته بــود بــه
افــق مینگریســت و خاطــرات کودکــی و نوجوانــی و جوانــی
خویش را مرور میکرد .به خاطر میآورد که همیشــه از وضع
اجتماعی مکــه و بتپرســتی مردم و مفاســد اخالقــی و فقر و
فاقــه مســتمندان و محرومان کــه با خــود و ایمان او ســازگار
نمیآمد رنــج میبرده اســت .او همواره از خود پرســیده بود:
آیــا راهــی نیســت؟ بــا تجربههایــی کــه از ســفر شــام داشــت
دریافته بــود که به هــر کجا رود آســمان همین رنگ اســت و
باید راهی برای نجات جهان بجوید .بــا خود میگفت :تنها
خداست که راهنماست.
محمد به مرز چهلسالگی رســیده بود .تبلور آن رنجمایهها
در جــان او باعث شــده بود کــه اوقــات بســیاری را در بیرون
مکه بــه تفکــر و دعــا بگذرانــد ،تــا شــاید خداونــد بشــریت را
از گــرداب ابتال برهاند .او هر ســاله ســه ماه رجب و شــعبان و
رمضــان را در غار حرا به عبادت میگذرانید .آن شــب ،شــب
بیســت و هفتم رجــب بود ،محمــد غــرق در اندیشــه بود که
ناگاه صدایی گیرا و گرم در غار پیچید :بخوان!      
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نگاهی به معنای بعثت در كالم امام خمینی

(ره)

بزرگترین حادثه عالم
زمانهــا خودشــان هیــچ مزیتــی ندارنــد بعضی بــر بعضــی ،زمان یــک موجود ســاری
متحرک است و متعین و هیچ فرقی ما بین قطعهای با قطعهای دیگر نیست .شرافت
زمانها یا نحوســت زمانها به واســطه قضایائی اســت که در آنها واقع میشــود .اگر چنانچه
شرافت زمان به واســطه حادثهای است که در آن زمان واقع میشــود ،باید عرض کنم که روز
ّ
بعثت رســول اکــرم (صلــی اهلل علیه وآلــه وســلم) در سرتاســر دهــر «مــن االزل الی االبــد» روزی
شــریفتر از آن نیســت ،بــرای اینکــه حادثــه ای بزرگتــر از ایــن حادثه اتفــاق نیفتاده اســت.
حوادث بسیار بزرگی در دنیا اتفاق افتاده است .بعثت انبیا بزرگ ،انبیاء اولوالعزم و بسیاری از
حوادث بســیار بزرگ ،لکن حادثهای بزرگتر از رســول اکرم در عالم وجود نیســت غیــر از ذات
مقدس حق تعالی و حادثــهای بزرگتر از بعثت او هم نیســت .بعثتی که بعثت رســول ختمی
است و بزرگترین شخصیتهای عالم امکان و بزرگترین قوانین الهی ،و این حادثه در یک
همچو روزی اتفاق افتاده اســت و این روز را بزرگ کرده است و شــریف ،و همچو روزی ما دیگر
درازل و ابد نداریم و نخواهیم داشت.
تزکیه نفوس
ّ
اول آیهای که ْبه رســول اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) به حســب روایات و تواریخ وارد شده
ْ
است ،آیه «اق َرأ ِب ْاس ِــم َر ّ ِبک» اســت و این آیه اولین آیهای است که به حســب نقل ،جبرئیل بر
رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شــده است «اقرا باسم ربک الذی
خلق» و در همین سوره اســت که «ان االنســان لیطغی ان راه اســتغنی» این ســوره اولین مورد
ًّ
«کل إ َّن ْال َنس َ
ــان
وحی
(اســت) و دراولین نزول وحی این آیه دراین ســوره وارد شــده اســت کــه ِ
یط َغی َأ َّن َر ُ
َل ْ
ئاه ْاس َت ْغنی» معلوم میشــود که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس
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اموراســت .و برای طاغوت زدائی باید تعلیم کتاب و حکمت
و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد.
انســان اینطوری اســت ،وضع روحــی همه انســانها اینطور
است که تا یک استغنائی پیدا میکند طغیان میکنند.
(آدمــی) اســتغنای مالــی کــه پیــدا میکند بــه حســب همان
مقدار طغیان پیدا میکند ،اســتغنای علمی کــه پیدا میکند
بــه همان مقــدار طغیــان میکنــد ،مقــام کــه پیــدا میکند به
مقدار طغیان میکنــد ،مقام که پیــدا میکند بــه مقداری که
مقام پیدا کــرده اســت طغیان میکنــد .فرعون را کــه خدای
تبارک و تعالــی میگوید طاغی اســت ،برای همین اســت که
مقام پیدا کرده بــود و انگیزه الهــی در او نبود و ایــن مقام او را
به طغیان کشــیده بود .کســانی کــه چیزهائی کــه مربوط به
دنیاســت آنهــا را بــدون تزکیه نفــس پیــدا میکننــد ،اینها هر
چه پیدا بکنند طغیانشــان زیادتر خواهد شد و وبال این مال
و ایــن منال و ایــن مقــام و این جــاه و این مســند از چیزهایی
است که موجب گرفتاریهای انسان است در اینجا و بیشتر
در آنجا.
انگیزه بعثت این اســت که ما را از ایــن طغیانها نجات دهد
و ما خودمــان را تزکیــه کنیم ،نفــوس خودمــان را صفا دهیم
و نفوس خودمــان را ازایــن ظلمات نجــات بدهیــم .اگر این
توفیــق برای همــگان حاصل شــد ،دنیــا یک نوری میشــود
نظیر نور قرآن و جلوه نور حق.
تمــام اختالفاتــی کــه بیــن بشــر هســت ،اختالفاتــی کــه بین
ســاطین هســت ،اختالفاتــی کــه بیــن قدرتمنــدان هســت
ریشــهاش همــان طغیانــی اســت کــه در نفس هســت ریشــه
این اســت که انســان دیده اســت که خودش یک مقــام دارد
طغیان کرده اســت و چــون قانع نمیشــود به آن مقــام ،این
طغیان اسباب تجاوز میشود ،تجاوز که شد اختالف حاصل
میشود و این فرق نمیکند .از آن مرتبه نازلش طغیان است
تــا آن مرتبــه عالــی آن .از مرتبــه نازلی کــه در یک روســتا بین
افراد اختالف حاصل میشود ،ریشهاش همین طغیان است
تا مرتبــه باالتــر و هر چــه باالتر بــرود طغیــان زیادتر میشــود.
فرعونی که طغیان کرد و«انا ربکم االعلی» گفت ،این انگیزه
در همه اســت فقط در فرعون نیســت .اگر انســان را ســر خود
بگذارنــد انــا ربکــم االعلــی خواهــد گفــت :انگیزه بعثــت این
اســت که این نفوس ســرکش را این نفــوس طاغــی و یاغی را
از آن سرکشــی و از آن طغیــان و از آن یاغیگری نجــات دهد و
تزکیه کند نفوس را.
همه اختالفاتی که در بشــر هســت بــرای این اســت که تزکیه
نشــده اســت .غایت بعثت این اســت کــه تزکیه کند مــردم را
تا به واســطه تزکیــه ،هم تعلم حکمــت کند و هــم تعلم قرآن
و کتــاب و اگر چنانچــه تزکیه بشــوند طغیان پیــش نمیآید.
کســی کــه تزکیــه کــرد خــود را هیــچ گاه خــودش را مســتغنی
نمیدانــد «ان االنســان لیطغــی ان راه اســتغنی» وقتــی کــه
خــودش را میبیند و بــرای خودش مقــام قائل اســت وبرای
خودش عظمــت قائل اســت ایــن خودبینی اســباب طغیان
است.
اختالفاتی که بین هم بشــر هســت ،اختالفاتی که بر ســر دنیا
بین همه بشر هست این اختالفات ریشــهاش طغیانی است
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که در نفسهاســت و گرفتاریی است که انســان در گرفتاری
به خود دارد و به هواهای نفســانیه .اگر انسان تزکیه بشود و
نفس انسان تربیت بشود ،این اختالفات برداشته میشود.
تحول عرفانی در جهان
مساله مبعث و ماهیت آن و برکاتش چیزی نیست که بتوان
با زبانهای الکن ما از آن ذکری کــرد و به قدری ابعاد آن زیاد
اســت و جهات معنوی و مادی آن زیاد اســت که گمان ندارم
حتی بتوان حول آن صحبتی کرد .مســاله بعثت یک تحول
علمی -عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن فلسفههای خشک
یونانی را که به دست یونانیها تحقق پیدا کرده بود و ارزش
هــم داشــت و دارد ،مبــدل کرد بــه یک عرفــان عینــی و یک
شهود واقعی برای ارباب شهود.
اگر کسی ســیر کند در فلسفههای قبل ازاســام و فلسفههای
ً
بعد از اســام و خصوصا قرنهای آخر و عرفای قبل از اسالم و
آن کسانی که در هندوســتان و امثال آن یک همچو مسائلی
داشــتند ،و عرفای بعد از اســام که به تعلم اســام در این امر
وارد شــدهاند ،میفهمــد کــه چه تحولــی بعــد (از آن) حاصل
شــده اســت .در صورتــی کــه عرفای بــزرگ اســام هــم راجل
هســتند در کشــف حقایــق قــرآن .لســان قــرآن کــه از بــرکات
بعثت ،از برکات بزرگ بعثت رســول خداســت ،لســانی اســت
که سهل و ممتنع اســت .بسیاری شــاید گمان کنند که قرآن
را میتوانند بهفمند ،از باب اینکه به نظرشــان ســهل است.
بســیاری از ارباب معرفت و ارباب فلســفه گمــان میکنند که
قــرآن را میتوانند بفهمنــد ،برای اینکــه آن بعدی کــه برای
آنها جلوه کرده اســت و آن بعدی که درپس این ابعاد اســت،
برای آنها معلوم نشده است .قرآن دارای ابعادی است که تا
رســول اکرم صلی اهلل علیه و اله و ســلم مبعوث نشــده بودند
و قرآن متنزل نشــده بود از آن مقــام غیب ،نازل نشــده بود از
آنجا ،و با آن جلوه نزولیاش در قلب رســول خدا جلوه نکرده
بود ،برای احدی از موجودات ملک و ملکوت ظاهر نبود بعد
از آنکه اتصال پیدا کرد مقام مقدس نبوی ولی اعظم با مبدأ
ً
فیض بــه آن انــدازه ای که قبــل اتصال بــود ،قــرآن را نازلتا و
ً
منزلتا کســب کــرد .در قلب مبارکــش جلوه کــرد و با نــزول به
مراتب هفتگانه به زبان مبارکش جاری شد.
قرآنی که االن در دست ماســت ،نازله هفتم قرآن است و این
از برکات بعثت اســت و همین نازله هفتــم آنچنان تحولی در
عرفان اسالمی ،درعرفان جهانی بوجود آورد که اهل معرفت
شــمه ای از آن را میداننــد و همــه ابعــاد آن و جمیــع ابعاد آن
برای بشــر (هنوز) معلوم نشــده اســت و معلوم نیســت معلوم
شــود .و این از برکات بعثت اســت اینقدری که معرفت برای
اهل معرفت حاصل شــده اســت .این ازنازله کتاب خداست
به وســیله نزول بر قلــب رســول اهلل که آن هــم از اســرار بزرگ
اســت .کیفیــت وحــی از اموری اســت کــه غیــر از خود رســول
خدا و کســانی کــه در خلوت با رســول خــدا بودند ،یــا اینکه از
او الهام گرفتهاند کسی آن را نمیتواند بفهمد و لهذا هر وقت
خواستند معرفی هم بکنند با زبان ما عامیها معرفی کردند،
چنانچه خدای تبــارک و تعالی با زبان آن بشــرعامی خودش
را با شــتر معرفــی میکند ،بــا آســمان معرفی میکنــد ،با زمین

بعثت رسول خدا
برای این است که
راه رفع ظلم را به
مردم بفهماند ،راه
اینکه مردم بتوانند
با قدرتهای
بزرگ مقابله
کنند به مردم
بفهماند .بعثت
برای این است
که اخالق مردم
را ،نفوس مردم
را ،ارواح مردم را
و اجسام مردم را،
تمام اینها را از
ظلمتها نجات
بدهد

معرفی میکند ،با خلق امثال اینها ،برای این اســت که بیان
قاصر اســت از اینکــه آن مطالبــی که هســت ادا بشــود و تا آن
حدی که بیان میتوانسته اداکند قرآن ادا کرده است و هیچ
کتاب معرفتــی ادا نکرده اســت ،آنهایی کــه ادا کردند به تبع
قرآن ادا کردند.
اگر قــرآن نبــود بــاب معرفــت اهلل بســته بــود الــی االبــد ،و آن
فلســفه یونانی یک باب دیگری اســت کــه در محل خودش
بسیار ارجمند اســت برای اینکه با استدالل ثابت میکند ،نه
معرفت حاصل میشــود ،وجود خدای تبــارک و تعالی از باب
دلیل اثبات میشــود و معرفت غیر اثبات وجود اســت و قرآن
آمده است که هم اثبات بکند به همان طریقههای متعارف
و طریقههــای بلکه گاهی نــازل تــر از آن و هم پــرده دیگرش
عرفان قرآن است که آن را در هیچ کتابی نمییابید ،حتی در
کتب عرفانی اســامی که متحول شده اســت و با عرفان قبل
از اسالم بســیار فرق دارد .و تعبیرات قرآنی غیر از آنی است که
آنها دارند.
یــک نحــوه دیگــری هســت ،یــک لطایــف دیگــری در قرآن
هســت و اینهــا همــه از بــرکات بعثت اســت و بــرکات بعثت
آن مقــداری که در معنویات هســت ،در مادیات ظاهر نشــده
اســت ،لکن آن مقداری هم که در مادیات ظاهر شده است،
قبــل از اســام نبــوده اســت .اتصــال معنویــت بــه مادیــت و
انعکاس معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن
است که افاضه فرموده است.
رفع ظلم
بعثت رســول خدا برای این اســت که راه رفع ظلم را به مردم
بفهماند ،راه اینکه مردم بتوانند بــا قدرتهای بزرگ مقابله
کنند بــه مــردم بفهمانــد .بعثت بــرای این اســت کــه اخالق
مردم را ،نفوس مردم را ،ارواح مردم را و اجسام مردم را ،تمام
اینها را از ظلمتها نجات بدهد ،ظلمــات را بکلی کنار بزند
و به جای او نور بنشــاند ،ظلمت جهل را کنار بزنــد و به جای
او نورعمــل بیــاورد ،ظلمت ظلــم را به کنــار بزند و بــه جای او
عدالت بگذارد ،نور عدالت را به جای او بگذارد و راه او را به ما
فهمانده است .فهمانده است که تمام مردم ،تمام مسلمین
بــرادر هســتند و بایــد بــا هــم وحــدت داشــته باشــند ،تفریق
نداشته باشند.
ختم نبوت
انبیاء سلف هم کشف داشتند و هم بسط ،اما نه بطوراطالق
بلکــه فــی الجملــه .اگــر چــه در ایــن معنــی مختلــف بودنــد؛
چنانچه اولوالعزمها ،کشف و بســط حقایق را بیشتر داشتند
ّ
و وجود نازنین احمدی (صلی اهلل علیه وآله وسلم) که کشف
تام و بســط تمام و تــام داشــت ،خاتم شــد و خاتــم پیامبران
گردیــد؛ یعنی بــه آن نحوی که ممکن اســت حقیقت کشــف
ّ
شــود ،بــرای حضــرت محمــد (صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم)
کشــف بود و به آن قدری که ممکن اســت حقایق بسط شود
برای حضرت بســط نمــود .لذا دیگر ممکن نیســت کشــف و
َ
بسط ،ا َتـم از این باشد تا نبوت دیگری حاصل آید      .
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

درباره کتاب
درسهای پیامبر اعظم

(ص)

والدت
شریفترین
ارزشها

عالم نور

حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

نویسنده :آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای
انتشارات   :انقالب اسالمی

کتــاب «درسهــای پیامبــر اعظــم(ص)» در  278صفحــه توســط انتشــارات
انقالب اســامی منتشــر شــده اســت .این کتاب شــامل گزیدهای از بیانات رهبر
معظم انقالب دربــاره شــخصیت ،ویژگیها ،و بعثت نبی مکرم اســام(ص) اســت که از
میان بیانات ایشــان از خرداد  1368تا شــهریور  1390ارائه شده اســت .در بخشی از این
ً
تحقیقــا بزرگتریــن روز در تاریخ ّ
بشــریت اســت .روز
کتــاب میخوانیــم« :روز «بعثــت»،
والدت برجستهترین و شــریفترین مفاهیم و ارزشهاست .بعثت نبی اکرم(ص) ،یک
ِ
حرکت عملی بود تا بشر را از یکســو به ســرمنزل کمال فردی ،روحی و معنوی و از سوی
دیگر بــه تعالی زندگــی اجتماعــی و اصالح وضع جوامع برســاند .مســئله این اســت که در
بعثت پیغمبر ،آنچه به مردم هدیه شد ،فقط تعدادی مفاهیم خشک و ارائه طریقی که
رهروی در آن نیســت و کســی زمام امور مردم را در آن راه در دســت ندارد ،نبــود .از لحظه
خود آن بزرگوار و سپس در روح و جان و در عمل مؤمنین به این
اول ،این بعثت در وجود ِ
ّ
ّ
جاهلیت ،از لحظه ّاول ،از این پیــام ضربه خورد و با آن مقابله کرد.
پیام ،تحقق یافت و
ّ
این ،خصوصیت بعثت انبیاست .این ،مخصوص نبوت خاتم هم نیست .انبیا حرکت
میکننــد و آنچــه را که در مقــام تعلیــم به انســانها هدیــه میکننــد ،در عمل هم نشــان
میدهند .خودشان اولین کسانی هستند که این راه را طی میکنند.
ّ
الح َ
الک َ
کمــة فــر ِع این اســت که علــم کتــاب و حکمت در وجــود مقدس
تــاب َو ِ
ُی َع ِل ُم ُه ُــم ِ
نبی اکرم ،در حــد اعلی وجــود داردُ .ی َز ّکیهــم فر ع بر این اســت که آن وجود مطهــر در حدّ
ِ
طبیعت بشــری ،تزکیه شــده اســت .بــا این نیروســت کــه میتواند
اعالی ممکنه بــرای
ِ
دنیایی را بهســمت تزکیه پیش ببرد .این ،آن چیزی اســت که رهبــران مکاتب مختلف
و سررشــتهداران مفاهیم گوناگون فلسفی ،اجتماعی ،سیاســی و غیره ،از آن بیگانهاند.
آنان چیزهایــی به ذهنشــان میرســد؛ در عالم ّ
تصــو ْر چیزهایــی را میفهمند و آنهــا را به
مردم هم تحویل میدهند .کسانی هم از آنها یاد میگیرند ،یا نمیگیرند.
ْ
ْ
ْ
ّ
این ،غیر از ممشای انبیاست که از ّاول حرکت است ،از ّاول اقدام است ،از ّاول تحقق آن
شــعارهایی اســت که در زبان آنها وجود دارد و در عمل آنهاســت .این ،درست ،در زندگی
حرکت در راه اقامه قســط ،آغاز
نبی اکرم پیش آمد .از لحظــه اول ،آن تعلیم و تزکیه و آن
ِ
معارضه شــروع شــد؛ از همان وقتیکه پیغمبر اکرم
شــد .لذا از لحظه ّاول هم،
مصادمه و َ
َ
َ
َ
پاسخ و ا ِنذر عشــیرتک األ قربین ،در یک سطح گسترش دادند ،تا زمانی
دعوت خود را در ِ
عموم مردم آن را منتشــر و علنی کردند و تا وقتیکه در جهت نظام اجتماعی
که در سطح
ِ
ــ کــه همان نظــام عدل بــود ــــ حرکــت و آن را اقامــه کردنــد .البته چیــزی که مــا در بعثت
مشــاهده و توصیف میکنیــم ،رویه ظاهــری بعثت اســت .آن حقیقت الهــی و ملکوتی و
دســترس
چیزی که میــان خالق متعال و یک انســان ممتــاز و برگزیــده اتفاق میافتد ،از
ِ
ذهن ما خارج اســت و ما نمیفهمیم که چه اتفاقی افتاده اســت .حادثــه ،از این جهت،
ِ
فوقالعاده عظیم اســت و برای مــا قابل تصور نیســت .آنچه ما میبینیــم و در منظرمان
قرار میگیرد ،هرکس بهقدر فهم و تدبر خود ،چیزی از آن میفهمد و همین حادثه ،روی
مخاطبان ،انسان و دنیای پیرامون خود ،تأثیر میگذارد      ».
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مهمتریــن مطلب،
فهمیــدن حــق این
شــب و روز اســت .و ایــن
مطلب از آنچه درباره نعمت
وجــود رســول خــدا(ص) و
نعمــت بعثتــش ،فهمیــده
میشود ،زیرا کســی باالتر از رســول خدا نیســت .او سرور
تمامی مخلوقــات و شــریفترین و نزدیکتریــن آنها به
خدا و محبوبترین آنها نزد خداست .اوست «نور اول»
«حجــاب اقــرب» «عقــل اول» و «اســم اعظــم» و هیــچ
پیامبــر و فرشــته نزدیکــی بــه خــدا ،نمیتواننــد بــه این
صفات برسند و اوست رحمتی برای جهانیان.
بنابرایــن بــه انــدازه شــرف وجــود او کــه شــریفترین
موجودات اســت و بــه اندازه خیــرات مبعث شــریفش،
شــرف این روز و نور و خیر و برکات آن بیشــتر میشــود و
به همین اندازه حق شکر آن برای امت و شیعیانش در
نزد عقل بیشتر میشود.
ای عاقــل! فکــر کــن آیــا آنچــه را گفتیــم قبــول داری؟
اگر قبــول داری بایــد جدیت کنــی و احتیاج به تشــویق
نداری .زیرا خیر خود به خود انســان را مجذوب میکند
و اگر قبول نداری یا باید از عقاید اهل اسالم خارج شده یا
خود و قلبت را اصالح کنی تا ایمان پیدا کنی .ولی گمانم
این اســت که کوتاهــی اغلب مســلمین در این مــوارد به
جهت قبول نداشتن و بی ایمانی نیست  -پناه بر خدا -
بلکه به خاطر غوطه ور شدن در زیباییهای این دنیای
پست و فریب خوردن از آن است.
آنقــدر ســرگرم رقابــت بــرای بــه دســت آوردن مادیــات
شــدهاند کــه از ایــن امــور غافلنــد و تــا دیــدار قبــر از این
ســرگرمی بــاز نمیایســتند .یــاد دنیــا دلهــای آنــان را
از یــاد خدایشــان و فهــم مبــداء و معادشــان باز داشــته
است .خالصه ســالک باید با تمام توان ســعی کند این
روز آنچنان کــه باید بزرگ داشــته شــود و نعمت بعثت
و نــور و بــرکات و بزرگتریــن ســعادتها و خیراتــی کــه
پیامبر(ص) آورده است را آنگونه که باید ،بفهمد.
اگــر ببینــد خوشــحالی او در جشــن و ســرور دنیایــی
بــه همین انــدازه یــا بیشــتر اســت ،بایــد پســتی نفس و
وارونگی قلب خود را اصالح نمــوده و از صفات حیوانی
و عالــم طبیعــت فاصلــه گرفتــه و خــود را بــه عالــم نــور
نزدیک نماید      .
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تهـای چنـد تـن از بـزرگان دیـن در آن قـرار
مـاه شـعبان بـه دلیـل آنكـه والد 
دارد بـرای شـیعیان مـاه سـرور و شـادمانی مضاعـف اسـت .در بخـش دوم
«مهر و ماه» چند مطلب در همین باره منتشر شده است .گفتاری از آیتاهلل
جوادی آملی درباره مقام واالی امام حسین(ع) ،یادداشتی با موضوع شیوه
رفتاری امیرالمونین علی(ع) در تربیت حضرت عباس(ع) ،اخالق در سـیره
امـام سـجاد(ع) بـه قلـم آیتاهلل مرتضی مطهـری ،صحیفه سـجادیه از نگاه
امـام خمینـی(ره) و معنـا و مفهـوم انتظـار در بیـان امـام موسـی صـدر مطالـب
ایـن بخـش را تشـكیل میدهند.

در پرتو معنا

فرزند آفتاب
پیک محبت
بیتالغزل سلسله ݣݣانسانیت

در بیان مقام واالی امام حسین

(ع)

بیتالغزل سلسله ݣݣانسانیت
آیت اهلل جوادی آملی
آنچــه میتوانــد اصحــاب معرفــت را قانــع کنــدَ ،نیــل بــه
اندیشــه صائــب و انگیــزه صالــح اســت .بهتریــن راه برای
مقصود عالی که عاکف و بادی را
مقصد سامی و برای چنان
چنین
ِ
ِ
شــیدا و عزیــز و حضیــض را وا ِلــه ،و پردهنشــین و شــاهد بــازاری را
َت ْ
یهان و باالخره حکیــم حصولی و عارف حضــوری را حیران کرده،
مجاهدان صحنه نبرد اصغر و اوســط و اکبر ،و اقتدا
ائتسا به اســوه
ِ
متمردان َع ْ
یاش ،و اهتدا به ُ
به قدوه مبارزان میدان طرد طاغیان َعیاث و ّ
هادیان
امام
دای
ه
ِ
ِ
ْ
کامــل
علــم و عمــل ،حضــرت حســین بــن علــی بــن ابیطالــب(ع) اســت .زیــرا ایــن انســان
ِ
فرشته َو ْش هم اعماق فطرت بشری را شناخته و شکوفا کرده است ،هم آفاق سپهر فرشتگی
را پیمــوده و ّ
تنــزل داده اســت .لذا مظهر اســم اعظــم و از بارگاه تشــریف خدا بــا خبــر و از کارگاه
ّ
ْ
تکلیف خلــق آ گاه اســت .چنیــن کــو ِن جامــع و خلیفه تــام االهــی میتواند اســمای حســنای
ِ
جزم علمی و در کســوت عزم عملــی ارائه نماید و
جامه
در
را
او
علیای
صفات
و
عنه
خلف
ُم ْس َــت
ِ
ُ
همــاره به بشــر ملکــی بفهماند کــه «تا بنــده شــدی تابنــده شــدی» .و بــه وی تعلیــم دهد که
«چارهای جز ســتیز با اهریمن درون و نبرد با دیو و َد ِد بیرون نیســت» به ویژه در شرایط کنونی
که فیلهای فضایــی ابرهه غــرب به عزم هــدم کعبــه اســتقالل و آزادی منطقه آمــده ،هر روز
بیپناهان را مقتول ،مصدوم و آواره میکنند .اکنون ،برای تبیین برخی از اصول اســامی که
ً
از ّ
ســنت و ســیرت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (علیهمالســام) مخصوصا ســاالر شــهیدان
استنباط میشود ،به تذکر چند مطلب بسنده میکنیم.
بهترین راه انسان شناسی
تحقیق علوم انسانی بدون
و
است
انسانی
علوم
از
آن
به
وابسته
یکم .حکومت و سایر مسائل
ِ
انســان میســور نیســت ،و بررســی هویت انســان بدون شــهود ســیرت و ّ
ْ
سن ِت
حقیقت
تحلیل
ِ
ِ ْ
تأمل ّ
کامل َص ْعب اســت و ّ
تــام در تاریــخ پرافتخار انســان گاهــی چونان امــام معصوم
انســان
ِ
حضــرت حســین بنعلــی(ع) بهتریــن راه بــرای انســان شناســی از یک ســو و معرفــت عناصر
28

دوره جدید

فروردین  99مشاره 18

محوری حکومت دینی از ســوی دیگر اســت .لذا بــر حامیان
حکومت دینی الزم اســت که حیــات آن سیاســتمدار االهی را
الگو قرار دهند.
عظمت انسان کامل
دوم .انســان کامــل و امام معصوم همانند ســید الشــهداء(ع)
واسطة العقد و بیت الغزل سلسله انســانیت است که کیفیت
عقــل بشــر و نحــوه تزکیــه روح انســان و روش تضحیه
تذکیه ِ
نفس آدمی را بهتر از دیگران آ گاه است .لذا مقدار حق جامعه
بشری و اندازه تکلیف او را تفکیک کرده ،همه اصول و احکام
آن را از رهگــذر عقــل و نقــل مســتحضر و در ابــاغ و اجــرای آن
امین است .بنابراینّ ،
تأســی به آن حضرت مایه جذب کمال
ّ
انســان کامل
اهمیــت تولی
و پایــه رفع نقص اســت .از اینجــا
ِ
ِ
معصوم و ّ
تبری از مخالفان و محاربان وی معلوم خواهد شد.
هدف وسیله را توجیه نمیکند
ســوم .انســان کامــل معصــوم همچــون حضــرت ابــی
عبــداهلل(ع) در ّ
حــد خــود صــراط مســتقیم االهــی اســت کــه
شــناخت واقعی آن امام همام از دیدن مــوی باریک دقیقتر
و اطاعت حقیقی وی از ســلوک بر لبه تیز تیغ دشــوارتر است.
لذا رســالت مقاومت بســیج و ســفارت بســیج نســتوه َص ْعب،
بلکه مستصعب خواهد بود ،لیکن با اعتماد بر فیض بیکران
ً
االهی کامال قابل حل است.
بهتریــن راهنمایــی بــه مقصــد نــاب را بایــد از زبــان صــراط
مســتقیم شــنید .زیرا تنها اوســت که با مقصود نهایی پیوند
زوال ناپذیر دارد و فقط اوست که ارتباط با او سفینه نجات از
تیه و مصباح پرفروغ صحنه تاریک طبیعت است.
آن حضــرت تنهــا راه رســیدن بــه هــدف واال را پیمــودن راه
اطاعــت خدا معرفــی کــرد و اعالم داشــت :اگر کســی بخواهد
از راه گنــاه به مقصود برســد ،بایــد بداند که عصیــان خداوند
ســبب میشــود او بســیار ســریع تکیهگاه امید خود را از دست
بدهد و آن چه از او هراســناک اســت ،زودتر گرفتــار آن گردد؛

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو
ً
مــن حــاول أمــرا بمعصیــة اهّلل کان أفــوت لمــا یرجــو و أســر ع
لمجیء ما یحذر.
با این بیــان نورانــی آن حضــرت(ع) معلوم میشــود که هرگز
هدف وســیله را توجیــه نمیکنــد ،بلکه بــرای نیل بــه هدف
صحیــح ،بایــد از راه درســت اســتفاده نمــود ،و کژراهــه توان
هدایت به هدف سامی را ندارد ،و فقط اطاعت خدا در اوامر و
نواهی مشتاقانه راهگشای مقصود برین است.
الگوی گسستن از جهل علمی
و پیراستن از جهالت علمی
چهــارم .انســان کامــل معصــوم چونان حســین بــن علی(ع)
نه تنهــا از هــر بنــدی آزاد و از هر رســم جاهلی و رســوب وهمی
رهاست ،بلکه الگوی حریت از جهل علمی و آزادگی از جهالت
عملــی اســت و چــون آزادی کاالی گرانبهاســت ،هــر چیــزی
نمیتواند هزینه آن گردد .تنها ســر است که در این مسیر باید
قدم شود تا با پا نهادن بر آن بتوان الیق حریت شد.
قرآن کریم در اینباره چنین میفرماید :فلیقاتل فی سبیلاهلل
الذین یشرون الحیوة ّالدنیا باالخره و من یقاتل فی سبیلاهلل
ً
ً
فیقتل أو یغلب فســوف نؤتیه أجــرا عظیما؛ یعنی کســی در راه
خدا نبــرد میکند کــه دنیا را بــه آخــرت فروخته باشــد .چنین
مجاهد نســتوهی هنــگام ورود به صحنــه پیکار ،بیــش از دو
راه ندارد ،یا شهادت یا پیروزی .هرگز راه سومی به نام تسلیم
برای او مطــرح نخواهد بود .زیرا نــدای راهبردی پرچمداری
ّ
آزادی این اســت؛ هیهات ّمنا الذله ،یأبی اهلل ذلک و رســوله و
ٌ َ
ٌ
ٌ
المؤمنون و حجــور طابت و أنــوف حمیة ونفــوس ابیة؛ یعنی
فرومایگی با فرازمندی آزادمنشــان نبوی و علوی و فاطمی و
حسنیوحسینی(علیهمالسالم)سازگارنیست.
سمت انسان کامل
پنجم .انســان کامل معصــوم(ع) از آن جهت کــه خلیفه ّ
تام
ِ
خداست ،نســبت به ســایر مردم ســمت تدبیر و ارشــاد ،بلکه
ِانعام و افاضه دارد ،و افراد دیگر در کنار مائده گسترده چنین
ً
انســان کاملی بهرهمند خواهند بــود .مثال اگر پرهیــزکاران در
ســایه بهشــت میآرمند و رفاه آنان بــا ورود به بهشــت تأمین
میگردد ،اصل بهشــت در ســایه مجاهدتهای انسانهای
متکاملــی که یــا خلیفه خداینــد یــا مقتدیان به وی هســتند،
حاصل میشود.
ایــن دو مطلــب را میتــوان از قرآن کریــم و ّ
ســنت معصومان
(علیهمالســام) اســتنباط نمود .یکی آن که پرهیــزکاران در
ّ
ّ
عیون و
ظل بهشــت به ســر میبرند؛ ّإن المتقین فی
ٍ
ظــال و ٍ
ّ
دیگری آن که بهشــت در ظل شمشــیر مجاهد نستوه آرمیده
اســت .چنانکــه پیامبــر گرامــی اســام(ص) فرمــودّ :
الجنة
تحــت ظــال الســیوف  .اگــر بهشــت رفتــن رهین فــداکاری
ایثارگرانی است که دنیای خســیس و رخیص را فدای آخرت
مجاهدان
جهاد
نفیس کردند ،و اگر چنین بهشــتی در ســایه ِ
ِ
پرهیــزکاران
متقیان متوســط و
نســتوه تأمین میشــود ،پس
ِ
ِ
عــادی کــه در ســایه بهشــت متنعمانــد ،مرهــون مبــارزات
رادمــردان االهیانــد .چــه اینکه دینــداری آنــان نیــز در دنیا
در گرو مــرزداری پیکارجویان دینی و نامآوران صحنه ســتیز

انسان کامل
معصوم همانند
حسین بن
علی(ع) چون
ُم َو ّح ِد ناب است
و توحید خالص
از لوث هر گونه
دوگانگی ّ
منزه
است .لذا در تمام
شئون علمی و
عملی خود متوجه
خدای سبحان
بوده ،جهاد او
مانند نماز وی،
قربان و عامل
ّ
تقرب است و

مبارزه وی همسان
نماز او معراج و
مایه عروج است

بــا بیگانــه اســت؛ یعنــی اوســاط از مؤمنــان در دنیــا و آخرت،
َ
مرهون کوشش مشتاقانه اوحدی از اهل ایماناند.
ِ
معراج انسان کامل
ششــم .انســان کامــل معصــوم همانند حســین بــن علی(ع)
چــون ُم َو ّح ِــد نــاب اســت و توحیــد خالــص از لــوث هــر گونــه
دوگانگی ّ
منزه اســت .لذا در تمام شــئون علمــی و عملی خود
متوجه خدای ســبحان بوده ،جهاد او مانند نماز وی ،قربان
و عامل ّ
تقرب است و مبارزه وی همسان نماز او معراج و مایه
عروج اســت .زیــرا آن چــه دربــاره نمــاز وارد شــده کــه الصالة
ّ ّ
قربــان کل تقی  یــا چنیــن گفته شــد :الصــاة معــراج المؤمن  
صبغه تمثیل دارد ،نه تعیین.
بنابرایــن ،تمــام عبادتهــای علمــی و عملی انســان کامل،
معــراج وی خواهــد بــود .لــذا حســین بنعلــی(ع) چونــان
امیرالمؤمنین(ع) حکومت را نه برای جاه و نه به منظور رفاه
شــخصی نمیخواســتند ،بلکه فقط برای برگرداندن احکام
فرامــوش شــده و حقــوق از دســت رفتــه میطلبیدنــد ،از این
ّ
جهت آن حضــرت(ع) فرمــود :اللهم ّإنــک تعلم ّانــه لم یکن
ً
ً
تنافسا فی سلطان و ال التماسا من فضول ُ
الحطام
ما کان ّمنا
ٍ
ّ
ُ
و لکــن لنــرد (لنــری) المعالم من دینــک و نظهــر اإلصالح فی
بالدک و یأمــن المظلومون مــن عبادک و یعمــل بفرائضک و
ســننک و أحکامک ،فإن لم تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمة
علیکم و عملوا فی إطفاء نور نبیکم و حسبنا اهلل و علیه توکلنا
وإلیه أنبنا و إلیه المصیر.
انسان کامل بقیة اهلل است
هفتم .انســان کامل ماننــد سیدالشــهداء(ع) تمــام کارهای
خود را برای وجه اهلل انجام میدهد و هیچ سپاس و ثنایی از
ً
کسی توقع ندارد؛ النرید منکم ً
جزاء و الشکورا .کسی که تمام
ّ
همت او وجه اهلل باشد ،از مصادیق بارز وجه اهلل خواهد بود.

زیرا وجیه نزد خداســت ،و هر انســان کاملی که مصداق وجه
اهلل شد ،سهمی از بقا داشته ،مظهر تام خدای سبحان است
که باقی مطلق است و همه چیز محکوم هال کاند ،مگر وجه
او؛ کل شی ٍء هالک إال وجهه.
از این منظر انســان کامــل را بقیــة اهّلل گویند .زیرا ســند دوام
او را خدای باقی امضا فرموده اســت و گروهــی که پیوندی با
وجه خدا داشته ،در راستای رضای او کوشش نموده و سعی
میکننــد ،اولــو بقیهانــد؛ یعنــی صاحبان بقــا و الئقــان دوام.
برای نیــل به وجــه اللهی جــز گــذر از وجاهت خلقــی راه دیگر
نیســت ،برای رســیدن به چشــمه بقــا ،جــز عبــور از داالن فنا
مسیر دیگری نخواهد بود.
تنها راه هســتی ،نیســتی اســت و راه مســتقیم وجود ،معدوم
شدن اســت ،آن چه در واژه عدم و لغت نیســتی تعبیه شده،
همانــا ندیــدن خــود و نخواســتن رضــای خویــش اســت ،نه
نبودن و از بیــن رفتن واقعــی .زیرا هرگز عــدم محض ،کمال
نبوده ،نیستی صرف مســیر ارتقا نخواهد بود .اگر در ادبیات
تازی و فارســی ســخن از فنا برای بقا و نیســتی برای هستی و
عدم برای وجــود مطرح میشــود ،مقصــود همین اســت که
اکنون به اشارت رفت      .
دوره جدید
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در پرتو معنا

حضرت عباس(ع)؛ تربیتشده در دامان حیدر

(ع)

امام پاســخ فرمود :گویــا میبینم که دشــمن پســرم را احاطه
کرده و او با این شمشیر به راست و چپ دشمن حمله میکند
تا اینکه دو دستش قطع میگردد...

علی کریمی

سپردن فرماندهی لشگر
در جریان آزادسازی فرات توسط لشکریان امیرالمؤمنین(ع)،
ُ
مردی تنومند و قوی هیکل به نام «ک َر ْیب بن ابرهة» از قبیله
«ذی یزن» از صفــوف لشــکریان معاویه برای همــاورد طلبی
جدا شــد .در مــورد قــدرت بدنــی بــاالی او نگاشــتهاند که وی
یک ســکه نقره را بین دو انگشــت شست و ســبابه خود چنان
میمالید کــه نوشــتههای روی ســکه ناپدید میشــد .او خود
را برای مبــارزه بــا امیرالمؤمنیــن(ع) آمــاده میســازد .معاویه
برای تحریک روحیه جنگــی او میگوید :علی(ع) با تمام نیرو
میجنگــد [و جنگجویــی ســترگ اســت] و هــر کــس را یــارای
مبارزه با او نیســت[ .آیا تــوان رویارویی بــا او را داری؟] .کریب
پاسخ میدهد :من [باکی ندارم و] با او مبارزه میکنم.
نزدیک آمد و امیرالمؤمنین(ع) را بــرای مبارزه صدا زد .یکی
از پیشمرگان موال علی(ع) به نام «مرتفع بن وضاح زبیدی»
پیش آمد .کریب پرســید :کیســتی؟ گفت :همــاوردی برای
تــو! کریــب پــس از لحظاتــی جنــگ او را بــه شــهادت رســاند
و دوبــاره فریاد زد :یا شــجاعترین شــما بــا من مبــارزه کند ،یا
علــی(ع) بیایــد« .شــرحبیل بن بکــر» و پــس از او «حــرث بن
ّ
جالح» به نبرد با او پرداختند ،اما هر دو به شهادت رسیدند.
امیرالمؤمنیــن(ع) که این شکســتهای پی در پی را ســبب
از دســت رفتــن روحیــه جنــگ در افــراد خــود و ســرخوردگی
یــاران خود میدید ،دســت بــه اقدامــی عجیــب زد .او فرزند
رشــید خود عبــاس(ع) را کــه در آن زمــان علیرغم ســن کم

فرزند آفتاب
با توجه به اقوال و نقلهای متعدد تاریخی و روایی به خوبی میتوان متوجه شــد که
حضرت امیــر(ع) بــرای تربیــت و تأدیب حضــرت عباس خود بــه طور مســتقیم وقت
گذاشته و در دفعات و مراحل متعدد و مختلفی اقدام به آموزش و پرورش شخصیتی و هویتی
حضــرت عبــاس(ع) نمودهانــد و حتــی فنــون جنــگ و رزم را نیز خــود حضــرت امیر به ایشــان
ً
مستقیما آموزش دادهاند .واضح است که تعلیم دیده مکتب علوی و فاطمی که شخص امیر
مومنان تربیت و تعلیم او را بر عهده داشته است چه فحل الفحولی در عالم وجود خواهد شد.
ً
فحلی به نام عبــاس بن علی که لــرزه بر اندام و پیکر اســتکبار و کفــر میاندازد .اکنــون ذیال به
برخی موارد تربیتی حضرت امیر نسبت به حضرت عباس میپردازیم:
حمایل کردن شمشیر
روایت شده اســت که امیرالمؤمنین(ع) روزی در مسجد نشســته و با اصحاب و یاران خود گرم
گفتگو بود .در این لحظه ،مرد عربی در آســتانه درب مسجد ایســتاد ،از مرکب خود پیاده شد و
صندوقی را که همراه آورده بود ،از روی اســب برداشت و داخل مســجد آورد .به حاضران سالم
کرد و نزدیک آمد و دســت علی(ع) را بوســید و گفت :موالی من! برای شــما هدیــهای آوردهام و
صندوقچه را پیش روی امام نهاد .امام در صندوقچه را باز کرد .شمشیری آبدیده در آن بود.
در همیــن لحظــه ،عبــاس(ع) کــه نوجوانــی نورســیده بود ،وارد مســجد شــد .ســام کــرد و در
گوشــهای ایســتاد و به شمشــیری که در دســت پدر بود ،خیره ماند .امیرالمؤمنیــن(ع) متوجه
شــگفتی و دقــت او گردیــد و فرمــود :فرزنــدم! آیــا دوســت داری ایــن شمشــیر را بــه تــو بدهم؟
عباس(ع) گفــت :آری! امیرالمؤمنین(ع) فرمود :جلوتر بیا! عباس(ع) پیش روی پدر ایســتاد
و امام با دست خود ،شمشــیر را بر قامت بلند او حمایل نمود .ســپس نگاهی طوالنی به قامت
او نمود و اشک در چشمانش حلقه زد .حاضران گفتند :یا امیرالمؤمنین! برای چه میگریید؟
30
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

جنگجویی کامــل و تمام عیار بــه نظر میرســید فراخواند
و به او دســتور داد که اســب ،زره و تجهیــزات نظامی خود
را بــا او عــوض کنــد و در جــای امیرالمؤمنیــن(ع) در قلــب
لشــکر بماند و خــود لباس جنگ عبــاس(ع) را پوشــید و بر
اســب او ســوار شــد و در مبارزهای کوتــاه اما پر تــب و تاب،
کریب را به هالکت رســاند ...و به ســوی لشــکر بازگشــت و
ســپس محمد بن حنفیه را باالی نعش کریب فرستاد تا با
خونخواهان کریــب مبارزه کند .به خوبی معلوم میشــود
اندام و قــد و قامت حضرت قمرالعشــیره چگونه شــبیه به
هیــأت حضــرت امیــر بــوده اســت! (المناقــب ،احمدبــن محمدالمکــی

الخوارزمی ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ۱۴۱۱ ،ق ،.ص ۲۲۷؛ العباس ،ص )۱۵۴

درخشش در جنگ صفین
در گرماگرم نبرد صفین ،جوانی از صفوف ســپاه اسالم جدا
شد که نقابی بر چهره داشــت .جلو آمد و نقاب از چهرهاش
برداشــت ،هنوز چندان مــو بر چهــرهاش نروییده بــود ،اما
صالبــت از ســیمای تابناکــش خوانــده میشــدّ .
ســنش را
حدود هفده سال تخمین زدهاند .مقابل لشکر معاویه آمد
و با نهیبی آتشین مبارز خواست .معاویه به «ابوشعثاء» که
جنگجویی قوی در لشکرش بود ،رو کرد و به او دستور داد
تا با وی مبارزه کند.
ابوشــعثاء با تندی بــه معاویه پاســخ گفت :مردم شــام مرا
با هزار ســواره نظــام برابــر میدانند [امــا تــو میخواهی مرا
به جنگ نوجوانــی بفرســتی؟] آن گاه به یکــی از فرزندان
خود دســتور داد تا به جنگ حضرت برود .پس از لحظاتی
نبــرد ،عبــاس(ع) او رادر خــون خــود غلطانــد .گــرد و غبار
جنگ کــه فــرو نشســت ،ابوشــعثاء بــا نهایت تعجــب دید
کــه فرزنــدش در خــاک و خون مــی غلطــد .او هفــت فرزند
داشــت .فرزند دیگر خــود را روانه کرد ،امــا نتیجه تغییری
ننمود تــا جایی کــه همگــی فرزنــدان خــود را بــه نوبت به
جنگ با او میفرســتاد ،اما آن نوجوان دلیــر همگی آنان را
به هالکت میرســاند .در پایان ابوشــعثاء که آبروی خود و
پیشــینه جنگاوری خانوادهاش را بر باد رفتــه میدید ،به
جنگ با او شــتافت ،اما حضرت او را نیز به هالکت رساند،
به گونهای کــه دیگر کســی جــرأت بر مبــارزه بــا او به خود
نمــیداد و تعجــب و شــگفتی اصحــاب امیرالمؤمنین(ع)
نیــز برانگیخته شــده بــود .هنگامی کــه به لشــکرگاه خود
بازگشــت ،امیرالمؤمنین(ع) نقاب از چهره فرزند رشیدش
برداشت و غبار از چهره او پاک کرد.

(العبــاس(ع) ،ص ۱۵۳؛ کبریــت االحمــر ،محمدباقر بیرجندی ،تهران ،کتابفروشــی اســامیه،
 ۱۳۷۷ق ،.ص )۳۸۵

آموختن توحید
روزی علــی(ع) بــه ابوالفضــل العبــاس(ع) کــه در دوران
کودکــی بــه ســر میبــرد ،فرمــود :بگــو یــک .عبــاس گفت:
یک .حضــرت علــی(ع) فرمــود :بگــو دو .عباس در پاســخ
گفت :اســتحیی ان اقول باللســان الذی قلت واحدا ،اقول
اثنان ،من بــا آن زبانی کــه یک گفتــهام و بــه یکتایی خدا
اقرار نمودهام شرم میکنم که بگویم :دو و از دایره یکتایی
خدا خارج گردم(.مقتل الحسین خوارزمی ج ۱ص       )۱۷۹

حضرت علی خطاب به حضرت عباس

(ع)

(ع)

چشمم در قیامت با تو
روشن میشود
حجت االسالم و المسلمین علیرضا هادی زاده

مطلب پیش رو یادداشــتی از مــدرس حوزه و پژوهشــگر تاریخ اســام و علوم
قرآنــی با موضــوع حضــرت عبــاس علیــه الســام در کالم معصومیــن علیهم
السالم است که در ادامه میآید؛
 .1در معالی ّ
الســبطین آمده اســت که در آن هنگام که موال علی(ع) در بستر شهادت
بودند ،عبــاس را طلبید و او را به ســینهاش چســبانید و فرمــود :به زودی چشــمم در
قیامت به وسیله وجود تو روشن میشود.
 .2روایــت شــده کــه وقتــی روز قیامــت بر پــا میشــود ،پیامبــر(ص)  بــه موال علــی(ع)
میفرمایند که به زهرا بگو ،برای شــفاعت و نجات امت چه داری؟ موال پیام حضرت
رسول را به خانم فاطمه زهرا(س) میرسانند و ایشان در پاسخ میفرمایند که  :ای امیر
المؤمنین ! دو دست بریده پسرم عباس برای ما در مورد شفاعت کافی ست.
 .3بزرگــی و عظمت مقــام عباس بــن علــی(ع) به گونه ای اســت کــه امامــان معصوم
علیهم السالم در موارد متعدد بر فداکاریها ،جانبازیها و عظمت شخصیت آن بزرگوار
تأ کید فرمودهاند .امام ســجاد(ع) که خود در کربال حضور داشت و شاهد فداکاریهای
عمویش بود ،درباره حضرت عباس(ع) میفرماید« :خداوند ،عمویم عباس را رحمت
کند که با ایثار و جانبازی ،در راه برادرش جانبازی کرد تا آن که دس ـتهایش قطع شــد
و خداونــد به جــای آن ،دو بال بــه او داد که بــا آنها به همراه فرشــتگان در بهشــت پرواز
کند؛ همان گونه که برای جعفر بن ابوطالب قرار داده شد .عباس را در پیشگاه خداوند
منزلتی است که در روز قیامت ،همه شهدا به آن غبطه میخورند».
 .4امام صادق(ع) ،حضرت ابوالفضل العباس(ع) را به عنوان کســی معرفی میکند
کــه از ایمــان اســتوار و بینــش نافــذ برخــوردار بــوده و در راه امــام بزرگوارش بــه جهاد
برخاسته اســت .ایشــان میفرماید« :عمویم؛ عباس ،بصیرتی نافذ و ایمانی محکم
داشت .او به همراه برادرش حسین(ع) جهاد کرد و به افتخار شهادت رسید».
آن حضرت هم چنیــن درباره اخــاص و ارزش جهاد حضرت عبــاس(ع) میفرماید:
«شــهادت میدهم و خدا را شــاهد میگیرم که تو در راه جنگجویان بــدر و مجاهدان
راه خدا گام نهادی و در جهاد با دشــمنان خدا ،اخالص ورزیــدی و در نصرت اولیای
خدا ،خلوص نشــان دادی و از دوستانش دفاع کردی ...شــهادت میدهم که تو هر
چه در توان داشتی ،انجام دادی».
 .5در بخشــی از زیــارت ناحیــه مقدســه امــام هــادی(ع) از زبــان آن حضــرت چنیــن
میخوانیم« :ســام بر ابوالفضل العباس پســر امیرالمؤمنین؛ آنکه با کمال مواســات
و ایثار و برادری ،جانش را نثار برادرش حســین علیه الســام کرد؛ آنکه دنیا را وســیله
آخرت قرار داد؛ آنکــه خود را فداکارانــه فدای برادر نمــود؛ آنکه نگهبان دین و ســپاه
حســین علیه الســام بود؛ آنکه تالش بســیار برای آب رســانی به لب تشــنگان نمود؛
آنکه دو دستش در راه خدا قطع شد».
 .6در زیــارت ناحیه مقدســه نیز از زبان حجت بن الحســن العســکری(ع) به حضرت
عباس(ع) این گونه ســام داده شــده اســت :ســام بــر ابوالفضــل ّ
عباس ،فرزنــد امیر
مؤمنان؛ از خــود در گذرنده با جــان برای بــرادر ،برگیرنده از دیروزش بــرای فردایش،
فدایی او ،نگهدارنده ،کوشنده برای رساندن آب به او ،وکسی که دستهایش ُبریده
ِ
َ
شد! خداوند قاتالنش یزید بن ُرقاد حیتی َ
وحکیم بن ُطفیل طایی را لعنت کند!      
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

اخالق در سیره امام سجاد

(ع)

پیك محبت
آیت اهلل مرتضی مطهری

وجود مقــدس زینالعابدین(ع) قهرمان معنویت اســت،
معنویت بــه معنی صحیــح آن؛ یعنی یکی از فلســفههای
وجودی فردی مثل علی بن الحســین این اســت که وقتی انسان
خاندان پیغمبر را مینگرد ،هرکدامشــان را ،و علی بن الحســین را
که یکی از آنهاست ،میبیند معنویت اســام یعنی حقیقت اسالم،
آن ایمــان بــه اســام تــا چــه حــد در خانــدان پیغمبــر نفوذ داشــته
اســت… بایــد توجه داشــت کــه یکــی از هدفهــا ،بلکه هــدف اصلــی اســام و یکــی از عوامل
نگهدارنــدة اســام ،معنویــت یعنــی تکویــن انســانهای صــد درصــد معنــوی اســت .ایــن
انســانهای معنوی در جبهــه و جناح دیگر بــه انــدازه جهادها و قیامهــای دلیرانــه مؤثرند و
محیــی اســاماند .امــام علــی بــن الحســین حامــل معنویــت اســام اســت .در االنــوار البهیــه
مینویسد« :به هنگام نماز تنش میلرزید ،رنگش زرد میشد و میلرزید».
و نیز علی بن الحســین(ع) پیک محبت اســامی اســت .قدیســی است که فرســتادة محبت
اســت .نیروی محبت نیــز مانند نیــروی معنویــت و عرفــان نیروی عجیبــی اســت .در االنوار
البهیه مینویســد « :علی بن الحســین در تاریکی شــبها کیسهای بر پشــت مینهاد و پول و
گاه غذا یا هیزم (برای فقرا) برمیداشت».
وقتی انسان علی بن الحســین را میبیند ّ
کأنه پیغمبر را در محراب عبادتش در ثلث آخر شب
یــا در کوه حــرا میبیند .یک شــب امام مشــغول نیایــش و دعا بــود؛ یکــی از بچههــای امام از
جایی افتاد و استخوانش شکست که احتیاج به شکســتهبندی پیدا شد .اهل خانه نیامدند
متعرض عبادت امام شــوند ،رفتند و شکستهبند آوردند و دســت بچه را بستند درحالی که او
از درد فریاد میکشید .بچه راحت شد و قضیه گذشت.
هنگام صبــح امام دید دســت بچــه را بســتهاند .فرمــود« :چرا چنین اســت؟» عــرض کردند:
«جریــان اینطور بود ».کی؟ «دیشــب در فالن وقت که شــما مشــغول عبادت بودیــد ».معلوم
شد که آنچنان امام در حال جذبه به سر میبرده اســت و آنچنان این روح به سوی خدا پرواز
ً
کرده بود که هیچ یک از آن صداها اصال به گوش امام نرسیده بود!
32

دوره جدید

فروردین  99مشاره 18

خدمت در قافله حج
فرزند پیغمبر اســت .به حــج مــیرود .امتنــاع دارد که با
قافلــهای حرکت کنــد کــه او را میشناســند .مترصد
اســت قافلــهای از نقــاط دور دســت کــه او را
نمیشناســند ،پیــدا شــود و غریــبوار داخــل
آن شــود .وارد یکــی از ایــن قافلهها شــد .از
آنهــا اجــازه خواســت کــه« :بــه مــن اجازه
دهیــد کــه خدمــت کنــم ».آنهــا هــم
پذیرفتنــد .آن زمان که با اســب و شــتر
و غیــره میرفتنــد ،ده دوازده روز طول
میکشــید .امام در تمام ایــن مدت به
صــورت یک خدمتگــزار قافلــه درآمد.
در بین راه مردی با این قافله تصادف
کرد کــه امــام را میشــناخت .تا امــام را
شــناخت ،رفــت نزد آنهــا و گفــت« :این
کیســت کــه شــما آوردهاید بــرای خدمت
خودتــان؟» گفتند« :ما که نمیشناســیم،
جوانی است مدنی؛ ولی بســیار جوان خوبی
اســت!» گفــت« :بلــه ،شــما نمیشناســید ،اگر
میشــناختید اینجــور بــه او فرمــان نمیدادیــد
و او را در خدمــت خودتــان نمیگرفتیــد ».گفتنــد:
«مگر کیســت؟» گفــت« :این علی بن حســین بــن علی بن
ابیطالب فرزند پیغمبر است ».دویدند خودشان را به دست
و پــای امــام انداختنــد :آقا این چــه کاری بــود شــما کردید؟!
ممکــن بــود مــا بــا ایــن کار خودمــان معذب بــه عــذاب الهی
شویم ،به شما جسارتی بکنیم ،شما باید آقا باشید؛ شما باید
اینجا بنشینید ،ما باید خدمتگزار و خدمتکار شما باشیم.
فرمود« :نه ،من تجربه کردهام ،وقتی که با قافلهای حرکت
میکنم کــه مــرا میشناســند ،نمیگذارند مــن اهــل قافله را
خدمت کنم .لذا میخواهــم با قافلهای حرکــت کنم که مرا
نمیشناسند ،تا توفیق و ســعادت خدمت به مسلمان و رفقا
برای من پیدا شود».
لگد به افتاده
عبدالملــک بــن مــروان بعــد از بیســت و یک ســال حکومت
اســتبدادی ،در ســال  ۸۶هجــری از دنیــا رفــت .بعــد از
وی پســرش ولیــد جانشــین او شــد .ولیــد بــرای آنکــه از
نارضاییهای مردم بکاهد ،بر آن شــد که در روش دســتگاه
خالفــت و طــرز معاملــه و رفتــار بــا مــردم تعدیلــی بنمایــد.
ً
مخصوصا در مقــام جلب رضایت مردم مدینــه که یکی از دو
شهر مقدس مسلمین و مرکز تابعین و باقیماندگان صحابه
پیغمبــر و اهــل فقــه و حدیــث بــود ،برآمــد .از این رو هشــام
ً
بن اســماعیل مخزونــی پــدرزن عبدالملک را که قبــا حاکم
مدینه بود و ســتمها کرده بود و مردم همواره آرزوی ســقوط
وی را میکردند ،از کار برکنار کرد.
هشــام بن اســماعیل در ســتم و توهین به اهل مدینه بیداد
کرده بود .ســعیدبن مســیب (محدث معروف و مورد احترام
اهل مدینه) را به خاطــر امتناع از بیعت ،شــصت تازیانه زده
بود و جامهای درشــت بر وی پوشــانده ،بر شــتری ســوارش
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کــرده ،دورتــا دور مدینــه گردانده بود .بــه خانــدان علی(ع)
ً
و مخصوصا مهتــر و ســرور علوییــن ،امــام زینالعابدین(ع)
بیش از دیگران بدرفتاری کرده بود.
ولید ،هشام را معزول ساخت و به جای او عمربن عبدالعزیز
ـ پســرعموی جوان خودـ را کــه در میان مردم به حســن نیت
و انصــاف معــروف بــود ،حاکــم مدینــه قــرار داد .عمــر برای
بازشــدن عقدة دل مردم دســتور داد هشــام بن اســماعیل را
جلو خانه مروان َحکم نگاه دارند و هرکس که از هشام بدی
دیده یا شــنیده ،بیایــد و تالفی کنــد و داد دل خــود را بگیرد.
مردم دسته دســته میآمدند .دشنام و ناســزا و لعن و نفرین
بود که نثار هشام میشد.
خود هشــام بیــش از همه نگــران امــام علــی بن الحســین و
علویین بــود .با خــود فکر میکــرد انتقــام علی بن الحســین
در مقابل آنهمه ســتمها و ّ
ســب و لعنها نســبت به پدران
بزرگوارش کمتر از کشتن نخواهد بود؛ ولی از آن طرف ،امام
به علویین فرمود« :خوی ما بر این نیســت که به افتاده لگد
بزنیم و از دشــمن بعــد از آنکه ضعیف شــد ،انتقــام بگیریم،
بلکه برعکس ،اخالق ما این اســت که بــه افتادگان کمک و
مساعدت کنیم».
هنگامی که امــام با جمعیت انبــوه علویین به طرف هشــام
میآمد ،رنگ در چهره هشــام باقی نماند .هــر لحظه انتظار
مــرگ را میکشــید؛ ولــی برخــاف انتظــار وی ،امــام طبــق
معمول که مســلمانی به مســلمانی میرســد ،با صدای بلند
فرمــود« :ســام علیکــم» و بــا او مصافحــه کــرد و بــر حــال او
ترحم کــرده ،بــه او فرمود« :اگر کمکی از من ســاخته اســت،
حاضرم ».بعد از این جریــان ،مردم مدینه نیز شــماتت به او
را موقوف کردند.

ز ینالعابدین
پیک محبت
بود .راه میرفت،
هرجا بی کسی
را میدید ،هر جا
غر یبی را میدید،
فقیر و مستمندی
را میدید ،کسی
را میدید که
دیگران به او توجه
ندارند ،به او
محبت میکرد ،او
را نوازش میکرد و
به خانه خودش
میآورد

از آنهــا تنفــر دارنــد ،خودشــان بــا هــم نشســت و برخاســت
میکردند .یــک روز هنگامی کــه دور هم نشســته بودند غذا
میخوردند ،زینالعابدین از آنجا عبــور کرد .آنها امام را به
سر سفره خود دعوت کردند .امام معذرت خواست و فرمود:
«مــن روزه دارم ،اگــر روزه نمیداشــتم ،پاییــن میآمــدم .از
شــما تقاضــا میکنــم فــان روز مهمان مــن باشــید ».ایــن را
گفت و رفت.
امام در خانه دستور داد غذایی بسیار عالی و مطبوع پختند.
مهمانان طبق وعده قبلی حاضر شدند .سفرهای محترمانه
برایشان گسترده شد .آنها غذای خود را خوردند و امام هم
در کنار همان سفره غذای خود را صرف کرد.
هشام و فرزدق
هشــام بــن عبدالملــک بــا آنکــه مقــام والیتعهــدی داشــت و
آن روزگار (یعنــی دهــه اول قــرن دوم هجــری) از اوقاتی بود
کــه حکومت امــوی بــه اوج قــدرت خود رســیده بــود ،هرچه
خواست بعد از طواف کعبه ،خود را به «حجراالسود» برساند
و با دســت خود آن را لمس کند ،میسر نشــد .مردم همه یک
نــوع جامه ســاده که جامــه احــرام بود پوشــیده بودنــد ،یک
نوع ســخن که ذکر خدا بود به زبان داشــتند ،یــک نوع عمل
میکردنــد ،چنان در احساســات پاک خود غــرق بودنــد
کــه نمیتوانســتند دربــاره شــخصیت
دنیایــی هشــام و مقــام اجتماعــی او
بیندیشــند .افــراد و

پیک محبت
زینالعابدین(ع) پیک محبــت بود .راه میرفت،
هرجــا بــی کســی را میدیــد ،هــر جــا غریبــی را
میدید ،فقیر و مســتمندی را میدید ،کسی
را میدید کــه دیگران بــه او توجــه ندارند،
بــه او محبت میکرد ،او را نــوازش میکرد
و به خانــه خــودش مــیآورد .روزی یک
عده ُجذامی را دید( .همه از جذامی فرار
میکننــد ،و آن که فرار میکند از ســرایت
بیماریــش میترســد ،ولی خــوب اینها
هم بنــده خدا هســتند ).از اینهــا دعوت
کــرد ،اینهــا را بــه خانــه خــود آورد و در
خانه خــود از اینها پرســتاری کــرد .خانه
زینالعابدیــن خانــه مســکینان و یتیمان و
بیچارگان بود.
جذامیها
در مدینــه چنــد نفر بیمــار جذامی بــود .مردم بــا تنفر و
وحشت از آنها دوری میکردند .این بیچارگان بیش از آن
ً
اندازه که جســما از بیماری خود رنج میبردنــد ،روحا از تنفر
و انزجــار مردم رنــج میکشــیدند ،و چون میدیدنــد دیگران
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اشــخاصی که او از شــام با خود آورده بود تا حرمت و حشمت
او را حفظ کنند ،در مقابل ابهــت و عظمت معنوی عمل حج
ناچیز به نظر میرسیدند.
هشــام هرچه کرد خــود را بــه «حجراالســود» برســاند و طبق
آداب حــج آن را لمس کنــد ،به علت کثــرت و ازدحــام مردم
میســر نشــد .ناچار برگشــت و در جای بلندی برایش کرســی
گذاشــتند .او از بــاالی آن کرســی بــه تماشــای جمعیــت
پرداخــت .شــامیانی کــه همراهــش آمــده بودنــد ،دورش
را گرفتنــد .آنها نیــز به تماشــای منظره پرازدحــام جمعیت
پرداختند.
در ایــن میان مــردی ظاهــر شــد در ســیمای پرهیــزگاران .او
نیز ماننــد همه یک جامه ســاده بیشــتر بــه تن نداشــت .آثار
عبــادت و بندگی خــدا بر چهــرهاش نمــودار بــود .اول رفت و
بــه دور کعبه طــواف کرد .بعــد بــا قیافــهای آرام و قدمهایی
مطمئــن بــه طــرف حجراالســود آمــد .جمعیــت بــا همــه
ً
ازدحامی که بــود ،همین کــه او را دیدنــد ،فورا کوچــه دادند
و او خــود را بــه حجراالســود نزدیــک ســاخت .شــامیان کــه
ً
ایــن منظــره را دیدنــد و قبال دیــده بودند کــه مقــام والیتعهد
بــا آن اهمیــت و طمطــراق موفــق نشــده بــود کــه خــود را به
حجراالســود نزدیــک کنــد ،چشمشــان خیره شــد و غــرق در
تعجــب گشــتند .یکــی از آنها از خــود هشــام پرســید« :این
ً
شخص کیســت؟» هشــام با آنکه کامال میشــناخت ،خود را
به ناشناسی زد و گفت« :نمیشناسم».
در این هنگام چه کســی بود از ترس هشــام که از شمشیرش
خون میچکید ،جــرأت به خــود داده او را معرفــی کند؟ ولی
در همین وقــت «فرزدق» ،شــاعر زبردســت و توانــای عرب،
با آنکــه بــه واســطه کار و شــغل و هنــر مخصوصــش بیش از
هرکــس دیگر میبایســت حرمــت و حشــمت هشــام را حفظ
کند ،چنان وجدانش تحریک شــد و احساســاتش به جوش
ً
آمد کــه فورا گفــت« :لکن مــن او را میشناســم» و بــه معرفی
ســاده قناعــت نکــرد ،بــر روی بلنــدی ایســتاده ،قصیدهای
غــرا ـ کــه از شــاهکارهای ادبیــات عــرب اســت و فقــط در
مواقع حســاس پــر از هیجــان کــه روح شــاعر مثل دریــا موج
بزنــد ،میتوانــد چنان ســخنی ابــداع شــودـ بالبدیهه ســرود
و انشــا کرد .در ضمــن اشــعارش چنین گفت« :این شــخص
کســی اســت کــه تمــام ســنگریزههای ســرزمین بطحــا او را
میشناســند ،این کعبه او را میشناســد ،زمین حــرم و زمین
خــارج حــرم او را میشناســند .ایــن ،فرزنــد بهتریــن بندگان
خداست .این اســت آن پرهیزگار پاک پاکیزة مشهور .اینکه
تو میگویی او را نمیشناســم ،زیانی به او نمیرســاند .اگر تو
ً
یک نفر فرضا نشناسی ،عرب و عجم او را میشناسند…»
هشــام از شــنیدن ایــن قصیده و ایــن منطــق و این بیــان ،از
خشــم و غضب آتــش گرفــت و دســتور داد مســتمری فرزدق
را از بیتالمــال قطــع کردنــد و خــودش را در «عســفان» بین
مکــه و مدینــه زندانی کردنــد؛ ولی فــرزدق هیــچ اهمیتی به
این حوادث که در نتیجه شــجاعت در اظهار عقیده برایش
پیش آمده بود ،نداد؛ نه به قطع حقوق و مستمری اهمیت
داد و نه به زندانی شدن؛ و در همان زندان نیز با انشاء اشعار
آبــدار از هجــو و انتقــاد هشــام خــودداری نمیکــرد .علی بن
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در این میان
مردی ظاهر
شد در سیمای
پرهیزگاران .او
نیز مانند همه
یک جامه ساده
بیشتر به تن
نداشت .آثار
عبادت و بندگی
خدا بر چهرهاش
نمودار بود .اول
رفت و به دور
کعبه طواف کرد.
بعد با قیافهای
آرام و قدمهایی
مطمئن به طرف
حجراالسود آمد.
جمعیت با همه
ازدحامی که بود،
همین که او را
ً
دیدند ،فورا کوچه
دادند و او خود
را به حجراالسود
نزدیک ساخت

الحســین(ع) مبلغــی برای فــرزدق فرســتاد .فــرزدق از قبول
آن امتناع کرد و گفــت« :من آن قصیده را فقــط در راه عقیده
و ایمــان و برای خدا انشــاء کــردم و میــل نــدارم در مقابل آن
پولــی دریافــت دارم ».بــار دوم علی بــن الحســین آن پول را
فرســتاد و پیغــام داد« :خداونــد خــودش از نیــت و قصــد تــو
آ گاه اســت و تو را مطابق همان نیت و قصــدت پاداش نیک
خواهد داد .تو اگر این کمک را بپذیری ،بــه اجر و پاداش تو
ً
در نزد خــدا زیان نمیرســاند» و فــرزدق را قســم داد که حتما
آن کمک را بپذیرد .فرزدق هم پذیرفت.
فقر و غنا
حدیثی اســت در تحف العقول ،از امام ســجاد(ع) که فرمود:
«طلــب الحوائــج الی النــاس ٌ
ُ
مذله للحیــاه و ُمذهبــه للحیاء و
ٌ
ُ
استخفاف بالوقار و هو ُ
الحاضر :دست حاجت نزد مردم
الفقر
دراز کردن ،زندگی را پســت و خــوار میکند و حیا و شــرم و آزرم
را از بین میبــرد ،وقار و ســنگینی را کم میکنــد و همین خود
فقر نقد است؛ یعنی فقر منحصر به نداشتن پول نیست (فقر
یعنی نیاز ٫نداشــتن پول ،نیاز و فقر اســت) .اظهار این نیازها
هم عین فقر اســت :و ُ
قله طلب الحوائج الی الناس هو الغنی
الحاضر :به هر نســبت که انســان کمتر دســت حاجت پیش
مردم دراز کند ،به نوعی غنا و بینیازی نقد نائل شده است.
روح این جمله این است که فقر و غنا منحصر به فقر و غنای
مالی نیســت؛ باید توجه داشــت که فقر و غنــای دیگری هم
در کار است و انسان نباید اشتباه کند که برای رفع فقر مالی،
خود را به فقر دیگری مبتال کند ،و باید ارزش غنای معنوی را
باالتر از ارزش غنای مالی بداند       .

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

صحیفه سجادیه از نگاه امام خمینی

(ره)

بزرگترین مناجات
عرفانی درخلوتگاه انس
ادعیــه و مناجــات ،سرشــار از معــارف الهی اســت که عــاوه بر جنب ههــای عبــادی جنبه
معرفتی نیــز دارد .از جمله میتوان به ادعیه امام ســجاد(ع) در صحیفه ســجادیه اشــاره
کرد .این مجموعه بیانگر این اســت که دعا و مناجات ســاح برنــده و مؤثر امام ســجاد(ع) در برابر
ســیل هجوم ظلم و تعدی و انحراف حاکمان وقت بوده اســت ،سالحی که رســالت الهی و نورانی
خود را در قالب آن متبلور ســاخت و پیامهای عبادی و سیاســی خود را در قالب دعا و گفتگویی ما
بین عبد و معبود منتقل ساخت و از این طریق عمیقترین مسائل عبادی و سیاسی را مطرح کرد.
اینک به بهانه ســالروز شــهادت حضرت امام زین العابدین(ع) به جایــگاه و تاثیرات صحیفه
سجادیه این میراث ماندگار امام چهارم شیعیان از نگاه امام خمینی(ره) اشاره میکنیم.
امــام خمینــی(ره) فرمودهانــد؛ صحیفــه کاملــه ســجادیه ،نمونــه کامل قــرآن صاعد اســت و
از بزرگترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس اســت که دســت مــا کوتاه از نیل بــه برکات آن
است؛ آن کتابی است الهی که از سرچشمه نوراهَّلل نشأت گرفته و طریقه سلوک اولیای بزرگ و
اوصیای عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهی میآموزد( .ر.ک .صحیفه امام ،ج  ،21ص )209
ایشان سبک بیان معارف الهیه اصحاب معرفت را در صحیفه سجادیه همچون سبک قرآن
کریم بدون تکلف الفاظ در شیوه دعا و مناجات برای تشنگان معارف الهیه بیان کردهاند:
«این کتاب مقــدس چون قــرآن کریم ســفره الهی اســت کــه در آن ،همه گونه نعمــت موجود
است و هر کس به مقدار اشتهای معنوی خود از آن استفاده میکند(».صحیفه امام ،ج  ،21ص )209
امام(س) ادعیه را موجب خودســازی و مردمسازی میدانســت و فرمودهاند« :شما اگر ادعیه

امام ســجاد و ســایر ائمه را مالحظه بفرمایید مشــحون است
از اینکه مردم را بســازند بــرای یک امــر باالتــر از آن چیزی که
مردم عــادی تصــور میکنند .دعــوت بــه توحید ،دعــوت به
تهذیب نفس ،دعوت به اعــراض از دنیا ،دعوت به خلوت با
خدای تبــارک و تعالی ،معنــیاش این نبوده اســت که مردم
توی خانههایشان بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند
و مشــغول ذکر و دعا باشــند .چنانچه خود آنها که مالحظه
میکنید ،ایــن طــور نبودنــد .پیغمبر اکــرم در عیــن حالی که
وظایف شــخصی خودش را بجا میآورد و خلوتها با خدای
تبارک و تعالی داشت ،تشــکیل حکومت داد و به انحاء عالم
برای دعــوت آدم فرســتاد و مــردم را دعــوت کرد بــه دیانت و
دعوت کردند بعد بــه اجتماع .این طور نبود کــه بنای او این
باشد که بنشــیند توی خانه و ذکر بگوید .ذکر میگفت ،لکن
همان ذکر هم خودســازی بــود .دعا میکرد ،ولــی همان دعا
هم ،هــم خودســازی و هم مردمســازی بود و مــردم را تجهیز
میکرد برای مقاومــت .تمام ادعیه ای که در لســان او و ائمه
مسلمین واقع شده است ،تمام این ادعیه ،در عین حالی که
دعوت به معنویات اســت ،از راه دعو معنویات ،تمام مسائل
مسلمین اصالح میشود».
(صحیفه امام ،ج  ،18ص)422 :

رهبر کبیر انقالب با اشاره به ابعاد عرفانی صحیفه سجادیه،
فرمودهانــد« :ایــن امــام ســجاد اســت کــه مناجاتهایش را
شــما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد .مسأله،
مســأله بزرگتــر از ایــن مســائلی اســت کــه مــا فکــر میکنیم.
مســأله غیر از این مســائلی اســت که در فکر ما یا در عقل عقال
یــا در عرفان عرفا بیاید .مســئلهای اســت کــه اولیــا میدانند
چی است قضیه .آنها فهمیدهاند تا آن اندازهای که بشر باید
بفهمد که قضیــه چه بزرگ اســت و در مقابل چــه عظمتی ما
هستیم و سر [و] کار ما با کیست .اینها به ما تعلیم میدهند،
و ایــن طور نیســت کــه دعا بــرای تعلیــم ما باشــد .دعــا برای
خودشــان بــوده اســت؛ خودشــان میترســیدند ،از گناهــان
خودشــان گریه میکردنــد تا صبــح .از پیغمبــر گرفته تــا امام
عصــر -ســام اهَّلل علیــه -همــه از گنــاه میترســیدند .گنــاه
آنها غیــر اینی اســت که من و شــما داریــم .آنها یــک عظمتی
را ادراک میکردنــد کــه توجــه بــه کثــرت ،از گناهــان کبیــره
شــبش -به حسب
اســت پیش آنها .حضرت ســجاد در یک
َّ
ْ
آن چیــزی کــه وارد شــده -تــا صبــح [گفــت« ]:الل ُه َّــم ْار ُزقنی
َ
الس ُــرور و ْال ْســت َ
ناب َة الــی دار ُّ
جاف َ َ
ــن دار ُالغ ُــرور َو ْال َ
عداد
ِ
ّالت ِ
ِ
ِ
ــی عَ ْ ُ ِ ْ َ ِ
ْ
َ
ُ
ــول الف ْوت» .مســأله ،مســئله بزرگی اســت.
ِلل َم ِ
ــوت ق ْبــل حل ِ
آنهــا در مقابــل عظمت خــدا ،وقتــی که خودشــان را حســاب
میکنند ،و میبینند که هیچ نیستند و هیچ ندارند».
(صحیفه امام ،ج  ،20ص)268 :

امــام(ع) معتقــد بــود ،ادعیه هــم در کســب معنویات بســیار
مؤثــر اســت و هــم در از بیــن بــردن حکومــت ظلــم ،چنانچه
ســیره همه ائمــه -علیهــم الســام -چنین بــوده اســت( .ر.ک.
صحیفه امــام ،ج  ،21ص )6 :ایشــان صحیفه ســجادیه یادگار ارزشــمند
امام ســجاد(ع) را زبور آل محمــد نامیده و یکــی از افتخارات
شیعیان را استفاده از رهنمودهای آن دانستهاند.
(ر.ک .صحیفه امام ،ج ،21ص      )392:
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معنا و مفهوم انتظار

صرف تأمین زندگی و سعادت انسان نمیشود.
هــر یــک از مــا ،در هــر حــوزهای از حوزههــای انســانی ،برای
رسیدن به قله در تالش است .اما کدامین قله؟ قله آن است
که همــه انســانها بــا تمــام شایســتگیها ،نــه فقط بــا توان
مادی یا فکــری ،در راه خیر و صالح بشــر تالش کنند .شــکی
نیســت که این نظــام ،همانند آرزویــی ،بر فکر و اندیشــه هر
انسان تالشگری سایه افکنده است.
بنابرایــن ،آینــده بهتــر و آرمانــی همــان چیــزی اســت کــه از
دوران افالطــون رؤیــا بــوده اســت و آن را «مدینــه فاضلــه»
میگفتنــد .ایــن آینــده و ایــن جامعــه آرمانــی ،کــه همــه
تواناییهــا و همــه فرزنــدان بشــر در ســاختن آن مشــارکت
داشــته باشــند ،آرزوی همه انسانهاســت .عقیده شیعیان
بــه امــام مهدی(عــج) در حقیقــت ،انتظــار فردی اســت که
برانگیزاننده و بشــارتدهنده این آینده اســت؛ آیندهای که
آرزوی همه و آینده همه است.

امــروز بــرای گرامیداشــت والدت امام دوازدهــم ،حضرت
مهدی(عج) ،گــرد آمدهایم .ما نمیخواهیــم تنها خاطره
ایــن والدت را زنــده بداریــم ،بلکــه بــا تثبیــت خــط و روش امیــد و
آمادگی ،که معنای یاد و خاطره این والدت است ،این روز بزرگ را
مقــدس میداریــم .مــا إنشــاءاهّلل امــروز اهمیــت ایــن مفاهیــم را
روشن خواهیم کرد.
َ
امام دوازدهــم ،همانگونه کــه میدانید ،امام منتظر اســت .مــا در انتظار ظهــور آن حضرتیم،
تا جهان را ،پــس از فرورفتن در ظلــم و جور ،آ کنــده از عدل و قســط کند .اندیشــه ظهور مهدی
به شــیعیان اختصاص ندارد .این عقیده در کتب روایی همه مذاهب اســامی یافت میشود.
صدها و هزاران روایت داللت بر این دارند و ثابت میکنند که پیامبر اکرم(ص) فرمودند« :اگر از
دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد ،خداوند آن روز را طوالنی میگرداند ،چندان که مردی از اهل
زمین پر از ظلم و بیداد را از عدل و قسط پر کند».
بیت من ،همنام و همکنیه من ،ظهور کند و ِ
این حدیــث در همه مذاهــب اســامی متواتر اســت .پس این اندیشــه بــه مذهــب خاصی در
اسالم اختصاص ندارد .این نظریهای فراگیر و عمومی است .انتظار منجی ،انتظار روح حق
و انتظار حادثهای عظیم در همه مذاهب و ادیان وجود دارد و همه دینداران به این نظریه
اعتقاد دارند .این اندیشــه از حوزه فعالیتهای دینی فراتر میرود و فعالیتهای علمی را نیز
شــامل میشــود .هرگاه به تالش انســانها در حوزههای گوناگون نظری بیندازیم ،مشاهده
میکنیم که در همه عرصهها ،همچون علم و فلســفه و ادبیات و تجارب اجتماعی ،نظامها
و مقــررات رو به کمــال دارنــد و در همــه مســائل زندگی بــه ســوی اوضــاع و احوال برتــر پیش
میروند .گرچه آدمی گاهــی میلغزد وگاه اشــتباه میکند و منحرف میشــود ،این لغزشها،
روند کلی آن اموری جزئیاند.
در حرکت اصلی زندگی بشر و در ِ
بشــر از ابتدا در حــال تکامــل و ترقــی و تعالی بوده و به ســوی بهتر شــدن گام برداشــته اســت.
وضعیت برتر بــرای او امکانپذیــر اســت و ،از همین رو ،برای رســیدن
بشــر مطمئن اســت که
ِ
به آن تالش میکنــد .اگر ،آنگونه که برخی اعتقاد دارند ،بشــر رو به ســقوط و نابودی داشــت
یا جهــان در حال پسرفــت و حرکــت قهقرایی بــود و در امور مختلــف به وضــع نامطلوبتر راه
مســتحکم
میپیمود ،انســان ،با امید و قــدرت و ایمان ،بــرای آینده تــاش نمیکرد .زنجیره
ِ
علــم از حوزههــای مختلــف علمــی و نظامهــای اجتماعــی میجوشــد .تالشهایی کــه برای
تجربهانــدوزی در حوزههــای اجتماعــی و نیــز در نجــوم و ســاخت ابــزار و وســایل و عرصــه
حملونقــل صــورت میگیرد ،همــه و همــه ،آینده بهتــر را نویــد میدهنــد؛ آیندهای کــه در آن
همه افراد بشــر توان و امکانات و شایســتگی خــود را برای رســیدن به زندگی ســعادتمندانه به
کار میگیرند .همانگونه که اســتحضار دارید ،در حال حاضر ،تنها بخشــی از توان انسان یا به
تعبیر بهتر ،بخش اندکی از توانایی بشــر در راه زندگی به کار میرود و بخش عمده اســتعدادها
معطل مانــده و ،همچنین ،اغلب افــراد همواره خارج از گود هســتند و توان و شایســتگی آنان

بعد تربیتی انتظار ظهور
مفهوم انتظــار نزد مــا ،معنــای حقیقی خــود را از دســت داده
و منحــرف شــده اســت .مــا انســانها ،بــه بهانــه انتظــار ،از
مســئولیتهای خود شــانه خالی میکنیم و کار و تــاش را در
انتظــار ظهــور صاحبالزمان رهــا کردهایــم .این انحــراف در
همه ارزشها اتفاق افتاده و ابزاری شده است برای بهرهمند
نشــدن از ارزشها .اما حقیقت این اســت که اندیشــه انتظار
در حیــات ایــن مذهب نقش مهمی داشــته اســت ،زیــرا امید

نیازمند امید
انتظار و آمادگی هستیم
امام موسی صدر
متنـی کـه کـه گزیـده آن را در ادامـه میخوانیـد سـخنرانی امام موسـی صدر به
مناسبت نیمه شعبان و افتتاح مسجد روستای الیمونه از روستاهای شمالی
لبنان اسـت .این سـخنرانی در کتاب «ادیان در خدمت انسـان» منتشـر شـده اسـت
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همان زندگی در آینــده و راه آینده و وســیله پیونــد آدمی به
آینده است .انســانی که از آینده نومید بشــود ،گویی میان
خویــش و آینــده دیــواری کشــیده کــه عبــور از آن ناممکن
است .نومیدی جمود اســت و جمود ،در حقیقت ،توقف و
مرگ .در حالی که زندگی و اســتمرار آن یعنی بقای انســان
در لحظه بعد ،یعنی حرکت انســان از لحظــهای به لحظه
بعد اما اگــر جمود حاکم باشــد ،دیگر حرکتی وجــود ندارد و
نبودن حرکت به معنای مرگ است.
امید عبارت از راهی گشاده و روشــن و یأس ،تسلیم در برابر
وضعیت موجود اســت .آیا کســی که از آینده خویش ناامید
شــده ،به مــرگ طبیعی مــرده اســت؟ نــه ،بلکه دچــار مرگ
حقیقی شــده اســت نــه مــرگ طبیعــی .فــردی کــه از آینده
ناامید شــده ،گمان میبرد که زندگی فایــدهای ندارد ،پس
میگوید ما را به حال خــود واگذارید .بگذاریــد بخوریم و در
بازار راه برویم و بچریم .همین کافی است .این کارها دلیل
بر این اســت کــه در ایــن صــورت ،اتفاق یــا حرکتــی صورت
نمیگیرد ،بلکه فقط جمود و ســکون است .بنابراین ،امید
راه آینده اســت و اگر ناامید شویم ،تســلیم وضعیت موجود
شدهایم .تسلیم وضعیت شدن ،یعنی تسلیم شدن در برابر
واقعیت موجــود؛ همانند حل شــدن شــکر یا نمــک در آب.
بنابراین ،امید شرط بقا و پایداری است.
بــرادران ،همانگونــه کــه میدانیــد و تاریخ نیز بهروشــنی
گواهــی میدهد ،بــر ما و بــر هــر ملتــی دوران درازی از رنج و
محنت گذشــته اســت و اگر امید به ظهور امام زمان و فرج

امید عبارت از
راهی گشاده و
روشن و یأس،
تسلیم در برابر
وضعیت موجود
است .آیا کسی که
از آینده خو یش
ناامید شده ،به
مرگ طبیعی مرده
است؟ نه ،بلکه
دچار مرگ حقیقی
شده است نه
مرگ طبیعی

الهی نبود ،از میان رفته بودیم .اما این سخن حضرت رسول
اکرم(ص) ،کــه «اگر از دنیــا تنها یــک روز باقی مانده باشــد،
خداوند آن روز را طوالنی میگردانــد ،چندانکه مردی از اهل
زمین پر از ظلم
بیت من ،همنام و همکنیه من ،ظهور کنــد و ِ
و بیداد را از عدل و قسط پر کند» به ما امید میبخشد و بقای
ما را تضمین میکند ،زیرا ما به ســخن پیامبر اعتقــاد داریم و
در آن شــک نمیکنیم .امید اســت که ما را حفظ کرده و زنده
نگه داشــته اســت و امید اســت که میان مــا و آینــده راهی باز
کرده است .و امید خود از این عقیده سرچشمه میگیرد.
این اندیشــه و تفکر به ما اختصاص ندارد .شما میدانید که
پــس از عروج حضرت مســیح(ع) ،یــا به اعتقاد مســیحیان،
پــس از شــهادت و عــروج روح آن حضــرت ،ســتمی بــر
مســیحیان رفت که در تاریــخ و تاریخ ادیان ماننــدی ندارد.
اما امیــد و اعتقادی کــه به این بشــارت آن حضرت داشــتند
که «روح حق خواهد آمد» ،همان که به روحالقدس و تجلی
روحالقــدس و اتحــاد آن بــا کلیســا تفســیر میشــود ،همــان
بخشــی کــه مــا آن را با ظهــور حضــرت محمــد(ص) تفســیر
میکنیــم ،آنهــا را از نابــودی نجــات داد .اگــر ایــن امید به
آینده و پیروزی نبــود ،برای مســیحیان امکان حیــات و بقا
وجــود نداشــت .آری ،در آن زمــان ذلــت و رنج از ّ
حــد طاقت
بشــری فراتــر رفــت و ایــن مســئله نــزد پژوهشــگران تاریــخ
معروف اســت .امیــد نتیجــه تربیتــی انتظار فرج و گشــایش
اســت .این انتظار نقــش مهــم خــود را در تاریخ ما ایفــا کرده
است و إنشاءاهلل در تاریخ آینده هم ایفا خواهد کرد.
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معنای انتظار
معنــای انتظــار رهــا کــردن کار و واگــذاری آن بــه دیگــران
خــاف انتظــار اســت .اینگونــه عمــل کــردن
نیســت .ایــن
ِ
تســلیم شــدن اســت .اگر امروز بگویند که ما در انتظار حمله
ناگهانــی دشــمن هســتیم ،معنــای آن چیســت؟ آیــا معنای
این انتظار این اســت کــه از خانه خــارج شــویم و بخوابیم و
اعتنایی نکنیم؟ نه .این انتظار نیست .انتظار عبارت است
از اینکــه آمــاده باشــیم؛ شمشــیر و تفنــگ در دســت ،تمرین
کنیم و آموزش نظامــی ببینیم؛ خود را آماده ســازیم؛ مراقب
و نگهبــان بگماریــم و رادارهــا را فعــال کنیــم تا زمــان حمله
ناگهانی دشمن را دریابیم .این است معنای انتظار.
ما در انتظار حضرت مهدی(عج) هستیم .حضرت مهدی،
پس از آنکه ظلم و جور جهان را فرا گرفــت ،چه خواهد کرد؟
او میآیــد و عــدل و داد را در جهــان حاکــم میکند .ایــن آرزو
چقــدر عظیم اســت و این هدف چقــدر بــزرگ! مهدی(عج)
تنها کســی اســت که جهــان را پس از گســترش ســتمکاری،
از عــدل و داد پــر خواهــد کــرد .ایــن حادثــه بزرگی اســت که
هیچچیز جز صاحب آن روز ،بزرگتر از آن نخواهد بود.
آیــا ایــن حادثــه تنها بــه دســت حضــرت مهدی(عــج) روی
ً
میدهد؟ طبیعتــا نه .ما بایــد همکاری و همیــاری کنیم .ما
میخواهیــم که امــام عصر(عج) به تمــام و کمــال در جهان
ظهور کند؛ علــم او ،هنر او ،قــدرت و تربیت او ظهــور کند .ما
باید آماده باشــیم .زمانی کــه از ما دعوت میشــود ،چه باید
بکنیــم .ما بایــد آمــاده ایفای نقــش خــود باشــیم .هنگامی
کــه آن حضــرت فریــاد «ای مــردم» برمــیآورد ،او را لبیــک
بگوییم .باید آماده باشــیم و از هرچه داریم ،دست بشوییم
و در حال آمادهباش و با آمادگی کامل به کمک او بشــتابیم.
اگر جز این اســت ،پس معنای انتظار چیســت؟ انتظار یعنی
آمادگــی ،بســیج شــدن ،آمــوزش و آمادگــی روحــی و روانــی
و فکــری و معنــوی و جســمی و نیــز آمادگــی تکنولوژیــک و
نظامی .گذشتگان ما چنین بودند .ما نیز چنین بودهایم.
زندگــی و عــزت و پیــروزی و موفقیــت ،هزینــه دارد .ایــن
همه بــدون هزینه و رایــگان به دســت نمیآیــد .خداوند جز
از راه اســباب و وســایل ،امــور را ســامان نمیدهد .کســی که
در انتظــار عــزت و شــرف اســت ،نمیتوانــد انتظــار پیــروزی
ناگهانــی داشــته باشــد و نبایــد بــدون تــاش و رنــج ،متوقع
عزت و شرف باشد .ســخنی از حضرت علی(ع) نقل میکنم
که فرمود« :آرزوها نشانه فریب خوردن انسانهای کمعقل
اســت ».انســان بایــد احمــق و نادان باشــد کــه بــدون رنج و
تالش انتظــار موفقیت را بکشــد و عظمــت و قــدرت را بدون
رنج طلــب کنــد .ایــن ممکــن نیســت .آرزوهــا نشــانه فریب
خوردن انسانهای احمق است.
ْ
انتظار ّ
محرک است .اجداد و گذشتگان نیکوکار ما ایستادگی
خود را حفظ کردنــد .بهخوبــی میتوانیم امیــد را در آثــار آنها
مسیحیان اینجا ،اگر
ببینیم؛ در قلعهها و پادگانها و دیرها.
ِ
در صومعههای استوار و مســتحکم نبودند ،در معرض خطر
بودند .در گذشته کســی به این مســائل و اینگونه مجالسی
که ما امروز برگزار میکنیم ،فکر نمیکرد ،زیرا سرنوشــت بشــر
و مقدرات او در دست هواهای نفسانی حاکمان بود .اگر این
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ما در انتظار
حضرت
مهدی(عج)
هستیم .حضرت
مهدی ،پس
از آنکه ظلم و
جور جهان را
فرا گرفت ،چه
خواهد کرد؟ او
میآید و عدل و
داد را در جهان
حاکم میکند .این
آرزو چقدر عظیم
است و این هدف
چقدر بزرگ!
مهدی(عج)
تنها کسی است
که جهان را
پس از گسترش
ستمکاری ،از
عدل و داد پر
خواهد کرد .این
حادثه بزرگی
است که هیچچیز
جز صاحب آن
روز ،بزرگتر از آن
نخواهد بود

پایداری و ایستادگی و این پادگان و صومعهها نبود و اگر این
صالبت و ایمــان و دوری از سســتی نبــود ،قــادر نبودند بقای
خــود را تضمین کننــد .ما و آنــان در اوضاع دشــواری کــه ما را
مســتحق زندگی کرد ،زندگی کردیم .فقیــر و ثروتمند ،همه،
در یــک صــف ،همچــون دیــواری از ســرب ،در پیشــگاه خدا
ایستادند و ایستادیم ،در حالی که هیچیک بر دیگری برتری
نداشــت .همه با هم و در کنــار هم زندگــی میکردنــد و با هم
ارتباط داشــتند و خویشــاوندی در میان خود برقرار میکردند
و تأسف نمیخوردند.
انتظار و آمادگی
مســجد محل زندگی و آزادی و محل انتظار اســت .در طول
تاریخ ،امیــد و انتظــار حاصــل این عقیــده بوده اســت .پس
گرامیداشــت والدت صاحبالزمــان در ایــن شــب مبــارک،
گرامیداشت امید و انتظار اســت .ما امروز بسیار نیازمند امید
و انتظاریم ،زیرا رنجها و مشــکالت برآناند که این دو گوهر
گرانبها را از ما بگیرند.
تصور کنید که بسیاری از مردم از امید به آینده بریده باشند.
چه اتفاقــی میافتد؟ ایــن جماعت باید بدانند کــه ناامیدی
کفــر اســت .پــس مؤمــن ناامیــد نمیشــود .اوضــاع و احــوال
هرگونه که باشــد ،مهــم نیســت .یهودیان ،قبــل از حضرت
موســی(ع) ،چه ذلتها کشــیدند ،چند صد ســال خــواری را
تحمل کردنــد ،از همهجــا رانده میشــدند ،باز هــم تحمل و
ایســتادگی کردند .هرکس ،هر انسانی و هر ملتی تالش کند،
بــه هــدف میرســد .بنابرایــن ،هیــچ دلیلــی نــدارد که مــا در
مقابل دشمن ،امید خود را از دست بدهیم ،هرچند که همه
کشورهای بزرگ جهان پشتیبان دشمن باشند.
در جنگ بــدر ،مشــرکان دو نماد را به دســت گرفتنــد .گروهی
نمادی یا بتــی به نــام ُه َبل را بلند کردند و شــعر معــروف «اعل
هبل»رافریادمیزدند«.اعلهبل»یعنی«سرافراز وبلندمرتبه
َُّ
«الل أعلی
باد هبل ».مسلمانان به فرمان پیامبر پاسخ دادند:
ّ
و َأجل»یعنی«خداوندبلندمرتبهتروبزرگتراست».
دوم مشــرکان بــت دیگــر یعنــی ُع ّــزی را بلنــد کردنــد و
گــروه ِ
َُ
«هذ ِه ُع ّــزی َوال ُع ّزی لکم ».یعنی «این ُع ّزی اســت و
گفتندِ :
شما عزی ندارید ».و مسلمانان پاســخ میدادندَُّ :
«الل َموالنا
َُ
َوال َمولــی لکــم ».یعنــی «خــدا مــوالی ماســت و شــما موالیی
ّ
ُ
َ
ُ
ّ
نداریــد ».آنها ه َبل و عــزی داشــتند و ما الل داشــتیم«َ :وما
ً
َ َ ُ َ َّ
میعــا َق ْب َض ُت ُــه َی َ
ــوم ْال َ
حــق َق ْــدر ِه َو ْ
قیام ِــة
األر ُض َج
قــدروا اهّلل
ِ
َو َّ
ٌ
الس ُ
ْ
َ
ّ
َ
مینه».
موات مط ِویات ِبی ِ
امیــد بــه خداونــد بــزرگ اســت .مــا هرگــز امیــد را از دســت
نخواهیــم داد ،هرگز .پیش از این ،اوضاع بســیار دشــوارتر از
امروز بر ما گذشــت و ما هرگز نومید نشــدیم .ما امروز نیازمند
امید ،انتظار و آمادگی هســتیم .محال اســت خداوند انتظار
را بــه معنــای فرافکنــی و شــانه خالــی کــردن از مــا بپذیــرد:
الل َم ْن َی ْن ُص ُر ُه َّإن َّ
َ«و َل َی ْن ُص َر َّن َُّ
الل َل َقوی َع ٌ
زیز».
ِ
ّ
َ
َ
ُ
ّ
خداوند چه کســی را یــاری میکنــد« :ال َ
ذیــن ْإن َمکناه ْم ِفی
ْ
َّ َ َ ّ َ
َ
َ
َ
األرض ُ
َ
ْ
ْ
ْ
روف و نهوا ع ِن
أقاموا
الصالة َو آت ُوا َالزکاة َو َأم ُــروا ِبال َمع ِ
َِ
ْ
ُ
المنک ِر» و این است راه و مسیر حرکت .ما امروز چقدر به امید
و انتظار نیازمندیم؟      
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امیـد و شـادی دو روی یـك سـكهاند .در ایـن روزهـا كـه كشـور عزیزمـان
بیـش از هـر چیـز بـه امیـد و شـادی نیـاز دارد تحریریـه «مهـر و مـاه» بخـش
اندیشـه ایـن شـماره را بـه واكاوی معنـای شـادی و جنب ههـای مختلـف آن
اختصاص داده اسـت .بررسـی شـادی در آیات و روایات ،مقالهای با عنوان
«چـرا علـم و فنـاوری بـه رفـاه و شـادمانی انسـان نمیانجامـد؟» نوشـته دكتر
مهـدی گلشـنی ،معرفـی دو كتـاب «شـادی و نشـاط در متـون اسلامی» و
«نشـاط و شـادی در سـیره رسول اكرم(ص)» ،یادداشتی از استاد بهاءالدین
خرمشـاهی دربـاره نـگاه حافـظ بـه شـادمانی ،جایـگاه شـادی در ادبیـات
فارسـی ،رابطـه علـم و فـرح از نـگاه دكتـر ابراهیمـی دینانی و گزارش نشسـت
نقـد و بررسـی كتـاب «دیـن و شـادی» مطالـب مختلـف این بخش هسـتند.

اندیشه

اوست که میݣݣخنداند
فطرت انسان شادی را دوست دارد
عقل ݣݣایرانی عقل ݣݣشاد است

اندیشه
اندیشه

ماهیت شادی در قرآن و روایات

دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

یݣخنداند
اوست که م ݣ

خنده ،شوخی و شادمانی ویژگی شایسته انسانهاســت که از گستره احساسات آنان
دستچین میشود ،نشان از نشاط روحی داشــته و موجب بردباری و شکیبایی آدمی
میشــود .رهاورد این صفات ســهگانه ،رهایی انســان از فرســودگی خاطــر و دوری از پژمردگی
گلبرگهــای وجــود بــوده کــه در پرتــو آن آرامــش ،آیندهنگــری و بصیــرت افزونتــری در
تصمیمگیریها فراهم شده و دشواری کمتر و کامیابی بیشتری در مسیر  زندگی خواهد بود.
آیین آســمانی اســام که دینی کامل و جامع اســت ،با توجه به نیازهای انســان و زمینههای
کمــال و تکامــل او در جلوههــای مختلــف ،نگاهی همه ســویه بــه این پدیــده نمــوده و برای
تجدید توان و کسب نشاط و طراوت روحی ،راهکاری به نام خرسند سازی همنوعان را ارائه
ّ
ّ
رهبانیت یا دوری از لذتهای
کرده و آن را از خصلتهای خداجویان دانسته است .از این رو
زندگــی و شــادیهای شایســته فــردی و اجتماعی را ممنــوع ســاخته ،حضــور در عرصههای
مختلــف و بهرهگیــری از نشــاطّ ،
تنــو ع و شــادی را ســیرهای پســندیده ،بلکــه عبادتــی بزرگ
معرفی نموده است.
بیشــک آشــنایی با مجموعه آموزههای دینــی ،احیاگر نوعــی اعتدال ،روشــنبینی و جامع
نگری اســت تا در کنار اشــک و آه ،دعا و مناجات و سیاهپوشــی در ســوگ پیشــوایان تابناک،
تمامی دینباوران بینشمند و خردورز ،از ظاهری آراســته و زیبا ،پوششــی روشن و روحافزا و
بویی خوش و دلآرا بهرهمند شوند؛ خرسند و خوشــحال و پر سرور و شادمان در صحنههای
مختلف اجتماع ظاهر شوند.
شادی در قرآن
شادمانی را مورد َتوجه قرار داده است.
آیات قرآن ،در فرازهای مختلفی خنده و سپس سرور و
َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
ابتدا خنده و گریه را از سوی خدا دانسته و میفرماید« :وأنه ه َو أضحک وأبکی» (نجم)43 ،
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«و هم اوست که میخنداند و میگریاند»  .زیرا تمامی اسباب
خنده و گریه در اختیار اوســت و خداوند خالق همه آنهاست.
در پی آن به خنده مؤمنان در قیامت اشاره میکند.
در فــرازی دیگــر ســرور و شــادی را مطــرح کــرده ،و جلوههــای
مختلــف آن را بیــان مینماید .نخســت ایمان بــه تقدیر الهی
را مانع شــادمانی و بیقراری بیجا دانسته ،سپس خوشیها و
ُ ْ َ
شــادیهای ناپایدار و جــاودان را معرفی میکند« :قــل ِبف ْض ِل
َ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ّ َ ْ
َِّ َ ْ
َ
الل و ِب َرح َم ِت ِه ف ِبذ ِلک فل َیف َرحوا ه َو خ ْی ٌر ِم َما یج َم ُعون» (یونس)58،
«بگو به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند
و این از هرچه گرد میآورند بهتر است».
به دنبال آن از شادیهای بیجا و آثار شوم آن سخن میگوید
و خوشــیهای روبنایی را َبا نگاهی یک ســویه به نعمتهای
ً َ
الهی بیــان میکنــد«َ :وإ َذا أ َذ ْق َنا َّالن َ
ــاس َر ْح َمــة ف ِر ُحوا ِب َهــا َو ِإ ْن
ِ َ
ُت ِص ْب ُه ْم َس ّــی َئ ٌة ب َما َق َّد َم ْت أ ْی ِدیه ْم إ َذا ُه ْم َی ْق َن ُط َ
ــون» (روم« )36،و
ِ ِ
ِ ِ
چون مردم را رحمتی بچشــانیم ،بدان شــاد میگردند و چون
به [ســزای] آنچه دستاورد گذشــته آنان اســت ،صدمهای به
ایشانبرسد،بهناگاهنومیدمیشوند».
آنگاه خوشــحالی و فــرح مؤمنــان و دیــن بــاوران را در ســرای
بهشت برین خداوندی توصیف کرده ،میفرماید:
فردوس و
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ات فهم ِفی روض ٍة یحبرون»
«فأما ال ِذین آمنوا وع ِملوا الصا ِلح ِ
(روم« )15 ،امــا کســانی کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته
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کردهاند،در گلستانی،شادمانمیگردند».
خوشــحالی و خرســندی شــهیدان فــراز دیگــری از آیــات
قــرآن دربــاره شــادی و شــادمانی مانــدگار اســت .آنجا که
سســت عنصران ظاهربیــن را در زندگانی دنیــا از گمانهای
داشــته و می َگوید:
نادرســت درباره
شاهدان عرشی برحذر َّ َ
ْ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َ
الل أ ْم َو ًاتا َبــل أ ْح َی ٌاء
یل
ــب
س
ــی
ف
وا
ل
ت
ق
یــن
ذ
ِ
ِ ِ
«ول تحســبن ال ِ
َ َ ِ َ َ ِ ُ ُ َُّ ْ َ
ْ َ َّ ْ َُُْ َ َ
ْ
ِعنــد ر ِب ِهــم یرز ّقــون .ف ِر ِحیــن ِبمــا آتاهــم الل ِمــن فض ِل ِــه
ْ ْ َْ
ََ ْ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُ
ــن خل ِف ِه ْــم» (آل
یــن ل ْــم َیل َحقــوا ِب ِهم ِم
ویستب ِشــرون ِبال ِذ
عمــران 169 ،و )170؛ «هرگــز کســانی را کــه در راه خــدا
کشــته شــدهاند ،مــرده مپنداریــد ،بلکــه زندهانــد کــه نــزد
پروردگارشــان روزی داده میشــوند .به آنچه خدا از فضل
خود به آنان داده اســت ،شــادماناند و برای کسانی که از
پی ایشــاناند و هنوز به آنان نپیوســتهاند شادی میکنند
که نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین میشوند».
پــروردگار حکیــم در آیــات دیگــر چون به شــادی مشــرکان
اشــاره میکند ،یــاد معبــودان باطــل را مایه انبســاط خاطر
آنــان دانســته (زمــر )45 ،و عامــل شــادمانی منافقــان را
شکســت رســول خــدا(ص) و مســلمانان در صحنههــای
مختلف مبارزه بیان میکند (توبه.)50 ،
جلوههــای شــادی رســتگاران و پا کسرشــتان در قیامت،
فــرازی دیگــر از ایــن موضــوع در قــرآن اســت کــه گاه در
«پیشــنهاد رســتگاران بــه دیگــران جهــت خوانــدن نامــه
عملشــان» (حاقه )19 ،تجلــی میکند ،گاهــی در «مصون
ماندن آنان از شــرور قیامت و بهجت و سرورشــان در ســایه
امان و امنیت الهی» (انسان )11 ،نمایان میشود و موقعی
به هنگام «دریافت نامه اعمال با دســت راست و شادمانی
آنــان در جمــع خویشــاوندان و همفکــران خویــش» پدیدار
میگردد (انشقاق 7 ،و .)19
«عوامــل ســرور» موضوعــی قابــل توجــه و معرفــت آفریــن
در قرآن اســت کــه آ گاهــی از آن رهتوشــهای برای همیشــه
زندگانــی مــا خواهــد بــود« .عشــق بــه قــرآن» و «انــس بــا
آیــات الهــی» عامــل نخســتی اســت کــه خداونــد بــزرگ
بــرای دینبــاوران موجــب شــادی و شــادمانی میشــمرد؛
زیــرا ایمــان آنــان را افــزوده و خوشــحالی و شــکوفایی
استعدادهای آسمانی و جلوههای معنوی پدید میآورد.
«انفــاق در راه خــدا» و «توجــه بــه بنــدگان نیازمنــد بــدون
نگاه بــه جلوههای مــادی و گذران زندگــی» عامل دیگری
اســت که در نگاه قرآن موجب ســرور و شــادمانی صالحان
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ
ــام َعلی ُح ِّب ِه ِم ْس ِــک ًینا
و پاکان میشــود « :ویط ِعمــون الطع
َ َ ً َ َ ً َّ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ
ُ
ُ
الل ل ُن ِریــد ِم ْنک ْم َج َز ًاء
وی ِتیما وأ ِســیراِ .إنما نط ِعمکم ِلوج ِه ِ
وسا َق ْم َطر ًیراَ .ف َو َق ُ
َوَل ُش ُک ًورا .إ َّنا َن َخ ُاف ِم ْن َر ّ ِب َنا َی ْو ًما َع ُب ً
اه ُم
ِ
ِ
ً
ک ْال َی ْوم َو َل َّق ُ
َُّ
الل َش َّر َذ ِل َ
اه ْم َن ْض َرة َو ُس ُر ًورا» (انسان.)11-8 ،
ِ
شادی در روایات و سیره پیشوایان دین
نگاهــی گــذرا و ســیری کوتــاه در مجمــوع گفتــار و رفتــار
پیشــوایان معصــوم(ع) ،بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه
چندیــن نــگاه متفــاوت دربــاره ایــن صفــات بــه چشــم
میخــورد .دیدگاههایــی کــه بــرای ناآشــنایان بــا شــیوه
نگــرش و زوایــای نــگاه معصومــان بــه پدیدههــا ،مایــه

«عوامل سرور»
موضوعی قابل
توجه و معرفت
آفر ین در قرآن
است که آ گاهی
از آن رهتوشهای
برای همیشه
زندگانی ما خواهد
بود« .عشق به
قرآن» و «انس با
آیات الهی» عامل
نخستی است
که خداوند بزرگ
برای دینباوران
موجب شادی
و شادمانی
میشمرد؛ ز یرا
ایمان آنان
را افزوده و
خوشحالی
و شکوفایی
استعدادهای
آسمانی و
جلوههای معنوی
پدید میآورد

نادرســتی برخــی ســخنان را
شــگفتی گردیــده ،گاه گمــان
ِ
نمــوده و گاهــی شــیفته فهــم بنیــان نگرشهــا و نگاههــای
اندیشــمندانه آنان میشــوند .اینک این دیدگاهها را بررسی
میکنیــم ،ســپس بــه تحلیــل مجموعه نظــرات و ســخنان
میپردازیم:
 .1نکوهش شوخی بیجا
قســمت نخســت ســخنان معصومــان ،سراســر نکوهــش و
ســرزنش شــوخی بیجا اســت ،به گونهای که ایــن ویژگیها
را از وجــود خردمندان و اندیشــمندان دور دانســته ،اینگونه
شــوخی را نشــانه جاهــان و کمخــردان شــمردهاند و بدتــر
از آن ،هــاک کننده انســان و ویرانگــر قلب ـ به عنــوان رهبر
احساسات و عشق انسانی ـ معرفی کردهاند.
گستره این باور به گونهای اســت که خنده بیجا و نامناسب
در صحنههایــی حکــم فقهــی خاصــی یافته اســت .رســول
خدا(ص) و امام صادق(ع) نکوهش بیشتری نسبت به آن
در بیــن قبــور و قبرســتان کردهانــد و انجــام آن را در عباداتی
چون نماز ،موجــب کاســتی قداســت و ارزش ایــن عبادت و
حتی باطلکننــده نماز شــمردهاند .آثاری ایــن چنین درباره
خنــده ،زمینهســاز ســفارشهایی چنــد دربــاره ایــن صفــت
گردیده اســت .از این رو همواره به کمی آن توصیه کردهاند،
تــا از جلوههای زشــت اجتماعی یعنــی ناراحتی همنشــینان
ّ
شــخصیت
اندیشــمندان مجلــس دوری شــود،
و انــدوه
ِ
انســان در تمامــی عرصههــا حفــظ گــردد ،و در عرصههــای
معنوی ،ســفارش بــه ادای کفاره پس از خنده شــده اســت،
تا پیامدهای ناشایســت روحی آن برطرف یا کاسته گردد .از
این رو توصیه کردهانــد که بعد از خنده بگوییــم« :پروردگارا
مرا کمخرد و بیتدبیر مگردان».
از آن سو سفارشهای فراوانی نسبت به جایگزینی «تبسم»
به جای خنده شده اســت ،تا آثار زیانبار و منفی خنده بیجا
به برکات پســندیده و ارزشمند تبدیل شــود .بهترین خنده،
تبسم معرفی شده است ،تا به کمترین میزان قناعت شده،
تمامــی لحظههــای زندگــی دســتخوش لذتهــای زودگذر
و ناپایــدار نشــود ،رســول خــدا(ص) ســفیر راســتین خداوند
و الگــوی تمام عیــار انســانها در امــروز و هر روز ،شــخصیتی
عرشی معرفی شده که خنده او همیشــه تبسم بوده و افزون
بــر آن از چهرهای باز و گشــوده بهره داشــته« ،کثیر ّ
التبســم»
بوده است.
ّ
بــه هنــگام ارزیابــی آلودگــی بــه گناه ،تبســم بــرای اســتهزاء
مؤمن ،گنــاه صغیره معرفــی ولی خنــده گناه کبیره دانســته
شده است و در نگاه فقیهانّ ،
تبسم ،قطع کننده نماز و مایه
بیارزشی این عبادت بزرگ نخواهد شد.
مــزاح یــا شــوخی بیجــا ،موضــوع دیگــری اســت کــه در آینه
آســمانی معــارف از زوایــای مختلفــی بــدان نگریســته شــده
اســت .نــگاه نخســت ،نگاهــی ناپســند و مذمــوم اســت ،به
طوری که بــا صراحت تمــام رســول اکــرم(ص) امیرمؤمنان
علــی(ع) را خطــاب قــرار داده ،فرمــوده اســت« :علــی جان!
هیچگاه شــوخی مکن؛ زیــرا آبــرو ـ و ارزش و عظمت تــو ـ زایل
میشــود» و در گفتار دیگری فرمود« :هیچ بنــدهای ،ایمانی
دوره جدید
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صریح ـ شفاف و روشن ـ به دست نمیآورد ،مگر آنکه مزاح
و شوخی و دروغ را رها کند».
امــام علــی(ع) نیــز دربــاره شــوخی فرمــوده اســت« :مــزاح
زمینهســاز کینهتوزی اســت؛ هیچکس شــوخی نکــرد مگر
آنکه شوخی ،او را از عقل و خرد میاندازد؛ کسی که شوخی
ّ
شخصیت و
کند به وسیله آن خوار و زبون خواهد شد؛ آفت
هیبت آدمی مزاح اســت .برای هر چیزی بذری است و بذر
دشمنی مزاح و شوخی است».
در عبارات دیگر معصومان(ع) شوخی موجب از بین رفتن
نور ایمان ،کمرنگ شــدن مــروت و مردانگی ،نوعی ناســزا
و فحــش کوچــک ،محــو ســازنده مهابــت مــردان ،ایجــاد
کننده جرئــت در دیگران برای رویارویی با انســان و نشــان
بی ّ
محبتی شمرده شده است.
ســرور و شــادی ،موضــوع دیگــری اســت کــه پیشــوایان و
معصومــان(ع) در نــگاه ّاول سلســله ســخنان قابــل تأملی
دربــاره آن بیــان کردهانــد؛ امیرالمؤمنیــن(ع) تمامــی
شــادیها را ناپایــدار و ناقص معرفــی کرده و دنیا را ســرایی
بــه دور از شــادمانی واقعی میشــمرد؛ جهانی کــه ظاهر آن
آراســته و همراه با خوشبختی و خرســندی است ،اما باطن
و درون آن غرور و فریب نهفته است.
در ســخنی درسآمــوز بــرای معرفت انــدوزان و خــردورزان
شادیهای امروز و سرور دنیوی را دامهای پنهان ـ از سوی
شــیطان و هواهای نفســانی دانســته که خودبینــی ،کبر و
غرور به همراه دارد ـ و یکایک ابزار و وســایل آغشــته به این
اندیشــه شــیطانی را پرتگاه هالکتبار و شــیون ســاز در روز
واپسین معرفی میکند.
 .2تشویق زندهدلی
سلســله ســخنان دیگــری از پیشــوایان معصــوم(ع) وجود
دارد کــه افــزون بــر ســتایش ایــن صفــات ،نوعــی تشــویق
اصحــاب و پیــروان ،در آن بــه چشــم میخــورد هماننــد
ســخنان رســول خــدا(ص) کــه فرمــود« :مؤمــن ،شــوخ و
زنــدهدل اســت و منافــق ،ســخت و غضبنــاک»« .همانــا
من شــوخی میکنم و اهل مزاح هســتم ،اما حــرف باطل و
بیهوده نمیگویم» یا در ســیره آن حضرت اســت :روزی به
گونهای خندیدند که دندانهای ایشــان نمایان شــد و روز
دیگر که یــک نفر اعرابــی ـ بیابانگــرد ـ خدمــت پیامبر آمد،
هدیهای تقدیم کرد ،اما هنگام رفتن رو به آن حضرت کرد
و گفــت :پول هدیه مرا بده! رســول خــدا خندیــد و از آن روز
هــرگاه اندوهگیــن میشــدند ،میفرمودنــد :کجاســت آن
اعرابی؟ ای کاش اآلن نزد ما بود و ما را میخندانید.
افزون بر ســیره و ســخنان این چنین ،گاه رسول اهلل(ص)
با اصحاب و اطرافیان مزاح کرده تا نشســت و برخاســتها و
گفتگوهــا از حالت یکنواختی خارج شــده ،عــاوه بر راحتی
اصحــاب در برابــر پیامبــر هنــگام ارائــه پرســش و دریافــت
پاســخ ،نوعــی ســرور و شــادی در قلــوب آنــان وارد شــده و
صمیمیــت و مهربانــی بیشــتری احســاس شــود .از ایــن رو
چــون پیرزنــی خدمــت آن حضــرت آمــده ،عــرض کــرد :یا
رســول اهلل! دعا کنید من وارد بهشــت شــوم .پیامبر(ص)
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امام صادق(ع) به
یونس شیبانی،
از اصحاب خود
فرمود :شوخی
شما اصحاب با
یکدیگر چقدر
است؟ او گفت:
اندک .امام فرمود:
«اینگونه نباشید.
به درستی که
ّمزاح بودن و شوخ
طبعی از حسن
خلق است .همانا
بدین وسیله
شادی و سرور در
قلب برادر خود
داخل میکنید.
همانگونه که
رسول خدا(ص)
اهل شوخی و
مزاح بود ،تا سرور
و شادی در قلب
اصحاب وارد کند

فرمــود :پیرزنــان وارد بهشــت نمیشــوند! او بــه شــدت
اندوهگین شــدّ ،اما حضرت رو بــه وی کرده فرمــود :تو در آن
روز عجوز و فرتوت و پیــر نخواهی بود ،بلکه بــا اراده الهی بار
دیگر جوان و به صورت دوشیزه خواهی شد.
امام صادق(ع) رو به یونس شــیبانی ،از اصحاب خود کرده،
فرمود :شوخی شما اصحاب با یکدیگر چقدر است؟ او گفت:
اندک .امــام فرمــود« :اینگونه نباشــید .به درســتی کــه ّمزاح
بودن و شوخ طبعی از حسن خلق اســت .همانا بدین وسیله
شادی و ســرور در قلب برادر خود داخل میکنید .همانگونه
که رسول خدا(ص) اهل شوخی و مزاح بود ،تا سرور و شادی
در قلب اصحاب وارد کند».
عالوه بر گفتار و رفتار شیرین و دلنشین این اسوههای آسمانی،
ســخنان ارزشــمندی در این مرحله از معصومان(ع) به چشــم
یخــورد کــه چــون بــا دیدگا ههــای نخســت مقایســه شــود،
م 
شــگفتی و تعجــب آدمــی را دوچنــدان میکنــد .بــه طــور مثال
«خرسند ســازی صالحان» یا «ادخال سرور در قلوب مؤمنان»،
محبوبتریناعمالنزدخداونددانستهشدهاست!
در صحیفــهای دیگــر از مجموعــه ســخنان معصومــان(ع)
مزاح و شــوخی دینبــاوران و خداجویــان «عبــادت» و خنده
آنان «تســبیح الهی» بیان گردیده و برای کسی که مسلمانی
را شــادمان ســازد ،پاداشــی چشــمگیر عنــوان شــده اســت.
گســتره نگاه عرشــی پیشــوایان پــاک سرشــت ،آنــگاه پدیدار
میشــود کــه از نــوع نگــرش آنــان نســبت بــه پوشــشهای
ظاهری زندگــی و گزینش رنگ آنهــا ـ به خاطر ســرورآفرینی و
ایجاد شــادی در روح و روان آدمی ـ آ گاهی یابیــم .آنجا که در
گفتاری گرانســنگ ،گوهری از معرفت امام نمایان میشود
که فرمود« :کســی کــه نعلین زرد بپوشــد در ســرور و شــادمانی
خواهد بود تا کهنه و فرسوده شود».
در ســخنی دیگر معیار شــادی برتــر و تمــام عیار انســانهای
هدفمند ،پویــا و خداجــو ،اینگونــه توصیف گردیده اســت:
«چهــره آنــان نوعــی گشــایش ،انبســاط و روشــنی داشــته و
قلبشــان لبریــز از شــادی و شــور و شــعف باشــد» .در عبارتــی
گویــا و شــیوا از چندیــن امــام واال مقــام ،همــگان بــه شــتاب
در ســرور و شــادمانی دنیــا و عقبــی دعــوت شــدهاندَ :
«ع ّ ِجلوا
ّ
ســرور ُالدنیــا َو ُالعقبــی» ،همانگونــه که تفســیر رضایت
الــی
ِ
الهی در وجود انســان ،به سرور و شــادمانی قلب شده است و
پیشــوای معصوم(ع) چون ســخن از روز عید به میان آورده،
میفرماید« :همانا این روز ،روز عید ،فرح و شادمانی است».
در دعایی از خداوند تقاضای «برکت و سرور» برای آل ّ
محمد
شده اســت« :پروردگارا! پدیدار ساز برکت و شــادمانی را برای
آل ّ
محمد(ص)».
نگرشــی ایــن چنین روشــنگر نســبت بــه شــادی و شــادمانی
و ابعــاد گوناگــون آن ،موجــب گردیــده کــه اصحــاب و یاران
امامــان(ع) نیــز خــود را اهــل ســرور دانســته ،بفرماینــد« :مــا
خاندان غبطه ،سرور و شادی و نعمت هستیم» .این صفت
ســتایش شــده در کالم معصومــان(ع) درباره فرشــته پیامآور
وحی ،جبرئیل نیز بیان شــده اســت که در پــارهای از زمانها
رســول الهــی از ســوی خداوند بــا شــادی و شــور و شــادمانی،
سخن خداوند را ابالغ میکرده است      .

اندیشه
اندیشه

شادی با نشاط
متفاوت است

دكتر رضا پورحسین ،عضو انجمن روانشناسی ایران

اگر براســاس روایت ،حکمت گمشده مؤمن باشد؛ شادی
و نشاط گمشده جامعه ماست .یعنی شادی و نشاط یک
نیاز فردی و اجتماعی و یک ضرورت برای تأمین سالمت روان به
شــمار میآید .شــادی به این دلیل یک نیاز محســوب میشود که
آهنگ ارگانیســم زیستی و روانی انســان بر مبنای نشاط و شادابی
بنا شــده اســت .به همیــن دلیــل اســت در اثــر اســترس و تنیدگی،
سیســتم ایمنی انســان دچــار اختــال میشــود و درصورت تــداوم و شــدت ،بــه بیماریهای
روانــی و روانتنــی منجــر میشــود .ضمــن آنکــه نشــاط و شــادابی بــا رضامنــدی از زندگــی و
احساس خوشــبختی همگونی باالیی دارد .شادی یک هیجان اســت که در اثر محرکهای
درونــی و بیرونــی ارگانیســم را در جهــت انبســاط عضالنــی ،انبســاط و بهجــت روحــی ســوق
میدهد و تمایل وی برای تداوم چنین احساسی زیاد اســت برعکس اندوه که تمایل انسان
به عدم تــداوم آن میباشــد .ذات شــادی در انســان اولیه اســت اما نــوع شــادیکردن آن به
یادگیری ومتغیرهای محیطی وفرهنگی بستگی دارد.
هرانســانی یک یا چند مطلوب دارد که رســیدن به آنها بــرای وی مهــم و لذتبخش خواهد
بــود .گاهــی انتظــار و امید بــرای رســیدن بــه مطلوبهــا نیــز لذتبخش اســت .رســیدن به
مطلــوب یــا نزدیــک شــدن بــه آن در انســان احســاس شــادی میآفرینــد و نرســیدن و عــدم
امیــد بــه آن انــدوه و حــزن ایجــاد میکنــد .از ســوی دیگــر میتــوان مطلوبهــا را براســاس
طبقهبندیهــای انگیزشــی مثــل آنچــه «مزلــو» گفتــه ،طبقهبنــدی کــرد .طبیعــی اســت
مطلوب آدمهــا با یکدیگر براســاس طبقــهای کــه در آن قرارگرفتهانــد ،متفــاوت خواهد بود.
اگر برای یک کودک تغذیه یک مطلوب باشــد ،برای یک بزرگسال رســیدن به یک موفقیت
مشــخص ،مطلــوب خواهد بــود .براین اســاس شــادی و نشــاط همبســتگی زیادی بــا عمق
نگرش و ســازمانیابی شــخصیت فرد دارد .طبیعی اســت هر اندازه شــخصیت فــرد از غنای
بیشتری برخوردار باشد ،از نشاط بیشتر و عمیقتری برخوردار خواهد بود.
میتوان بین شــادی و نشاط تفاوتی قائل شــد .شادی یک هیجان انبســاطی زودگذر است،
اما نشــاط یک احســاس بهجــت و شــادمانی درونی اســت که پایــدار و بادوام اســت .شــادی
همیشــه با هیجانهای لبخنــد و خنده و حرکت همراه اســت اما در نشــاط احســاس بهجت
ً
و سرور لزوما با خنده همراه نیســت ولی احساسی اســت که موجب لذت فرد میشود .تفاوت
دیگر این اســت که میتوان شــادی منفی یــا کاذب را هم در نظرگرفت ،اما نشــاط در انســان

همیشه مثبت است .به عبارت دیگر شادی مثبت میتواند
به نشــاط تبدیل شــود امــا شــادی کاذب منجــر به نشــاط و
بهجت انســان نخواهد شــد .حتی تجربه نشــان داده است
کــه شــادیهای کاذبــی کــه توســط محرکهــای متفــاوت
مثــل داروهــای روانگــردان ،موادمخــدر ،الــکل ،موســیقی
بســیارتند ،تمســخر دیگران و از این قبیل به دســت میآید؛
پیامدهــای انــدوه و افســردگی خواهــد داشــت .بــه همیــن
دلیل نمیتوان به یک شادی بیحد و مرز قائل بود .شادی
در نظــر تعلیــم وتربیت دینــی و نیــز توجه به مشــخصههای
ســامت روان دارای حدودی اســت که البته شناسایی این
حدود بســتگی به میزان رشــد شــناختی و اجتماعی فرد و در
ســطح جامعه نیاز به قانون دارد .پس شادی مثبت و نشاط
فردی و اجتماعــی برای ســامت روان آدمی ضــرورت دارد.
نکته اساســی تأثیــر متقابــل ایــن دو بــر یکدیگر اســت؛ تأثیر
نشــاط فردی برنشــاط اجتماعی و تأثیــر نشــاط اجتماعی بر
نشــاط فردی .کاســتی در هر دو ســر طیف منجر به ناامیدی
و اختالل در نشــاط خواهد شد .اما سهم نشــاط اجتماعی به
عنوان یک محرک شــادی بخش و نشــاط آفرین بــرای فرد
بســیار مهمتر جلوه میکند .به عبارت دیگر نشاط فردی به
گونهای عمل میکند که ما به ازا بیرونی داشته باشد.
بــدون وجــود متغیرهــای نشــاطانگیز در محیــط و موقعیت
بیرونی بــه راحتی نمیتوان به نشــاط طبیعی دســت یافت.
البتــه تهذیــب و معنویــت میتوانــد نوعــی رضامنــدی از
خویشــتن و نشــاط فــردی را ســبب شــود و همچنین ســطح
بــاالی حرمــت خــود نیــز بــه ایــن نشــاط کمــک میکنــد.
در نظــر مــا از مســایل غیرمــادی مثــل عدالــت اجتماعــی،
انداموارگــی جامعــه ،عــدم تبعیــض ،نبــود فقــر ،نداشــتن
دلهرههــای اجتماعــی واقتصادی ،احســاس امنیــت روانی
و اجتماعــی ،تکریــم علــم و عالم ،ســهولت اجــرای قوانین،
وجــود موفقیتهــای ملــی و بینالمللــی درعرصههــای
علمی ،فناوری ،فرهنگی ،اقتصــادی و اجتماعی ،معنویت
اجتماعی ،مشــاهده رگههای رفتار دینی در جامعه گرفته تا
مصادیق عینی مثل شهرســازی منطبق بر معماری رازآلود و
بومی ،تظاهر رنگ در شهر و روســتا ،توجه به محیط زیست
و صدها عامل دیگر میتواند در شکلگیری نشاط اجتماعی
ً
و مآال نشاط فردی مؤثر باشند      .
دوره جدید
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اندیشه
اندیشه

چرا علم و فناوری به رفاه و شادمانی انسان نمیانجامد؟

دوری از حکمت ،انسان را
از شادی جدا کرده است
دکتر مهدی گلشنی

بخشـی از سـخنرانی استاد مهدی گلشنی درباره «برپایی تمدن اسالمی
پایـدار» در همایـش «حکمـت و تمـدن در ایـران اسلامی» را کـه در آن بـه
پرسشی اساسی در خصوص اینکه «چرا علم و فناوری به رفاه و شادمانی انسان
نمیانجامد؟»پرداخته است ،برگزیدهایم .وی چهره ماندگار فیزیک ،استاد ممتاز
دانشـگاه شـریف و رئیس علوم پایه فرهنگسـتان علوم اسـت.

44

دوره جدید

فروردین  99مشاره 18

حکمــت فرامــوش شــده
عصر ماست .این سخن
من نیســت و حــرف بــزرگان عصر
ماســت .مــن صحبــت از تمــدن
پایــدار میکنــم ،چــون تمدنی که
در غــرب اســت را تمــدن پایــدار
نمیبینیــم .بســیاری از بــزرگان غــرب در ایــن زمینــه کتــاب
نوشــتهاند .بــه خاطــر اینکــه در مدلــی کــه غــرب در حــال
پیشــرفت اســت ،از یک طرف در علم پیشــرفت میکنــد و در
ســمت دیگر تخریب محیط زیســت ،نابودی انســانها و...
وجود دارد و این تمدن پایدار نخواهد بود .بر همین اساس،
تذکر برخی از بزرگان معاصر غرب را برایتان عرض میکنم.
نکتــه اول خــود حکمــت اســت .برداشــت مــا از حکمــت
بــا برداشــت غربیهــا یکــی اســت .ابتــدا از غــرب و ســپس
تعریفهــای اســامی و برداشــت خــودم را بیــان میکنم .در
یــک فرهنگ ،حکمــت توانایی قضاوت درســت در مســائل
حیــات و رفتــار را دارد و داشــتن قضــاوت درســت در گــرو
انتخاب وسایل و اهداف اســت .نیکوالس مکس برن یکی
از فیلســوفان علــم که کتابــی بــا نــام «from knowledge to
 »wisdomدارد ،یعنــی اینکه باید از ســمت دانش به ســمت
حکمــت رفــت .او میگوید کــه «حکمــت ظرفیتی اســت که
درک کنیــم چه چیــزی از زندگی بــرای خود شــخص و برای
دیگــران ارزش دارد؛ بنابرایــن حکمــت شــامل دانــش نیــز
هست ،اما شامل بســیاری چیزهای دیگر نیز هست .کسب
دانش فــارغ از یــک دغدغه اساســی برای حکمــت چنانچه
در زمــان حــال داریــم ،بــه نحــوی خطرنــاک ،آســیبزا و
غیرعقالنی است».
ْ
ّ
َ ْ ْ َ
تــاب َو ال ِحک َمة»
نظیر َ«و ُی َع ِل ُم ُه ُم ال ِک
آیاتی
در قرآن کریم هم
ُ
و َ«و َم ْن ُی ْؤ َت ْال ِح ْک َم َــة َف َق ْد أو ِت َی َخ ْی ًرا َک ِث ً
یــرا» را داریم که این
مفهــوم بــه شــدت در آن واضــح اســت .صحبــت از حکمــت
لقمان میکنــد که چنــد عنصــر دارد که شــامل تســلیم خدا و
عبادت خداوند ،دغدغه آخرت داشتن ،توجه به ارزشهای
اخالقی از جملــه اعتدال ،تواضــع و صبر در برابر شــدائد ،آ گاه
بودن از وظایف شــخص نســبت به خــودش و خانــوادهاش
و دیگــران .بــه طــور خالصه مجهــز شــدن به حکمــت باعث
میشــود که شــخص جهات مهم واقعیت را تشخیص دهد
و بین حقیقــت و خطا و خــوب و بد فــرق بگذارد .بــا توجه به
اقوالی هماننــد عالمه طباطبایــی و ...که ذکر نکــردم ،برای
حکمت چند خصوصیت میشــود ذکر کرد؛ استفاده مناسب
از دانش ،قضاوت معمول ،شناخت مسائل اساسی ،دوبینی
و بصیرت ،حساس بودن نسبت به ملزومات شخص و درک
حقیقت اشــیاء .اگر بخواهــم خالصه بیان کنــم ،حکمت به
کارگرفتن عقالنیت تمامعیار اســت .عقالنیتی کــه دوربین و
جامعبین است و همه ابعاد حیات انسانی را دربرمیگیرد.
اکنون به ســراغ تمدن اســامی و حاکمیت حکمت بر دانش
ً
مــیروم .اوال تمــدن کــه میگوییــم منظورمــان مجموعــه
علــوم ،فنــون ،قوانیــن ،آداب و رســومی اســت کــه حالــت
فکــری ،سیاســی ،اقتصــادی و ...را دربرمیگیــرد .تمــدن
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اســامی تــا دورانــی کــه درخشــان بــود مجموعــه عناصــری
داشــت که در کتــاب «از علم ســکوالر تــا علم دینی» بخشــی
که مربــوط به شــکوفایی تمدن اســامی اســت ،آن عناصر را
گفتهام .تا وقتی که آن عناصر حاکم بود ،درخشــان بود ،اما
وقتی کــه اشــعریها آمدند و عقالنیــت را کنار گذاشــتند ،آن
عناصر هم کنار رفت.
تردیدی نیســت و غربیها هم اقرار دارند که تمدن اســامی
تا  ۳۵۰ســال بالمنازع اســت که بعد از آن رو به افول میرود.
چند خصوصیت داشت که شــامل پرهیز از تقلید کورکورانه،
ســفارش به تبعیت از برهــان ،حقجویی ،کلنگری و ســعه
صــدر بود کــه هــر یــک از مظاهــر حکمــت اســامی هســتند.
اینهــا حرفشــان این بــود که عالــم خلقــت را بایــد یکپارچه
در نظــر گرفــت و وحدت تدبیــر داشــت .برخــاف امروزیها
کــه فقط بــه بعــد ریاضــی قضایــا نــگاه میکننــد .یــک اتفاق
بســیار جالبی که در غــرب رخ داده اســت ،کلنگری اســت.
متأســفانه انعــکاس آن تحــوالت را در محیــط خودمــان
نمیبینم .هر ادای زشــتی در غرب هســت ،فــوری منعکس
میشــود ،ولی برخی تحــوالت بســیار مثبت که برخــی را ذکر
میکنم ،در محیط علمی ما بسیار کم است.
متفکران مسلمان نه تنها علوم طبیعی را جدا از طبیعت تلقی
نمیکردند ،بلکه مطالعــه طبیعت را یک وظیفــه دینی تلقی
میکردند .حاال بعضی از بزرگان علم در غرب و زیستشناس
و برندگان جایزه نوبــل نیز همین تلقی را دارنــد .از اوائل قرن
دوازده میــادی ســقوط تمدن اســامی و انحطاطش شــروع
شــد .شــخصیتهای بســیار بزرگی مانند خواجه نصیر که با
پنج نسل شــاگرد ابنســینا میشــود را داشــتهایم ،ولی نه در
مدارس عمومی ،بلکــه در مدارس خصوصــی .همان دیدی
که بــر ابوریحــان و ابــن هیثــم حاکم بــود ،همــان دیــد برای
بزرگان علم جدیــد مانند الیبنینس و نیوتــن که موحد بودند
نیز حاکم بود .بعد از هیوم ،آ گوســت کنت و دیگران آمدند و
پوزیتیویســم و تجربهگرایی حاکم شــد .تا اینکه به دوران ما
رسید که علم جدید و فراموشی حکمت شروع شد و در پی آن
ثروت ،قدرت و ...واجد اهمیت شد.
علم در غرب به دو جهت دنبال میشــود؛ یــک بخش هنوز
برای فهــم طبیعــت کــه برخــی موحدانــه و برخــی ملحدانه
نــگاه میکننــد .نــگاه دوم نیــز بــرای قــدرت و ثروت اســت.
متأســفانه ایــده علم بــرای خــود علم تبدیــل به جمــعآوری
اطالعات شده اســت .یکی از فیلســوفان حکیم غرب ،مری
میدگلی بود که من در سخنرانیاش در فرانسه بودم .خیلی
حرف زیبایی زد و گفت که سطح اطالعات ما زیاد و عمقش
کم شــده اســت .افراد راجع به هر چیزی یک مقدار میدانند
و درباره مسائل خاص نمیتوانند حرف بزنند .وقتی دانش
با جمع اطالعات برابر دانسته میشود ،شناخت زمینه رانده
میشــود و میوه حکمت فراموش میشــود .اکنون به دانش
جمعآوری اطالعات به طور عمده توجه میشود.
علــم در زمــان مــا در قــوت نظامــی و ...بــه کار رفته اســت و
سروصدای بســیاری از بزرگان را بلند کرد .چند میلیون پس
از جنگ جهانــی اول کشــته شــدند .برتراند راســل کــه فقط
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علم جدید و تجربی را قبول داشــت .فقط برای کانت شــأن
قائل بــود .ولی وقتی راســل دیــد که ایــن همه کشــته بعد از
جنگ جهانی اول ایجاد شده ،سروصدایش بلند شد .راسل
در ســال  ۱۹۲۰کتابی نوشــت که در آن میگوید کــه «علم به
انســانها قدرت کنتــرل بیشــتر خویــش و مهربانی بیشــتر و
توان بیشتر برای تخفیف شهواتشان را نداده است ،به این
علت ،علم تهدید میکند که سبب نابودی تمدن ما شود».
بعــد از جنگ جهانــی دوم غربیهــا ســروصدایش درمیآید.
شــوماخر اقتصاددان در درجه اول از آلمان به انگلیس رفت
ً
و مشــاور اعظــم نخســت وزیــر انگلیــس شــد .واقعــا تعجب
میکنم یــک اقتصاددان دو کتاب نوشــت که هــر دو ترجمه
شــده اســت .چقــدر زیبــا توصیــف میکنــد «علــم قدیــم کــه
ً
حکمــت برای شــناخت بــود ،مطلقــا بــرای خیر مطلــق بود.
یعنی حقیقــت و زیبایی که دانــش آن خوشــبختی و نجات
به بار میآورد».
ما نیــاز به انقالب در فلســفه علــم داریم ،لیــدی مکبث که از
معروفترین فیلســوفان علم است ،در مقالهای میگوید که
نه فلســفه قــارهای و نه فلســفه تحلیلــی .آن وقت دانشــجو
هنوز به گروه فلســفه علم نیامده ،به دنبال فلســفه تحلیلی
اســت .من به عنوان کســی که در فلســفه علــم کار میکنم،
بیان میکنم که یک ذرهاش به کار نمیرود .علوم شناختی
در دنیا بــه مقدار زیــادی تحــول پیدا کــرده اســت ،بعضی از
مهمتریــن فیزیکدانــان میگوینــد کــه شــعور انســان را هیچ
وقــت نمیشــود بــا فیزیــک توضیــح داد .آن وقــت مــا تمــام
ً
قضیههــا را میخواهیــم بــا فیزیــک بررســی کنیــم .واقعــا از
تحوالت جهانی دور هستیم.
او میگوید باید انقالبی در فلســفه علم ،اهداف و ریشههای
آن به وجود آیــد؛ به پارادایمــی نیاز داریم که فلســفه علم به
این بپردازد که علم سلســه مراتبی از مفروضــات متافیزیکی
دربــاره فهمپذیــری و قابلیــت شــناخت جهــان دارد .بــه
طــور خالصــه ،جدایــی حکمــت از دانش منجــر بــه ناامنی،
اضطــراب و خشــونت شــده اســت ،عــوض اینکــه در جهــت
آسایش و تأمین نیازهای بشر به کار گرفته شود.
اکنون این ســؤال مطرح میشــود که چرا علم و فناوری رفاه
و شــادمانی بــه بــار نمــیآورد؟ چندیــن ســال پیــش از تعداد
انســانهایی که از زندگیشــان راضی هســتند ،آمار گرفتند و
پس از پنجاه ســال آن را تکرار کردند و دیدند کــه درصد افراد
راضی کم شده اســت .نویســنده کتاب تحلیل میکند که در
آن موقــع ،امکانات امــروز نبود ،ولی بــا این حال شــادی کم
شــده اســت .این نشــان میدهد که از حکمت دور شدهایم.
دلیل آن چیست؟ به نظر من تمام نتایج نامطلوب علم فعلی
ریشــه در حاکمیــت و جهانبینی ســکوالر در عالمــان معاصر
دارد کــه از حکمت دور هســتند .طرد هر دانشــی که ریشــه در
حوادث ما ندارد ،نادیده گرفتن مســائل اخالقــی در کارهای
علمی ،استثمار طبیعت و جوامع انسانی ،غفلت از کلنگری
به واقعیات ،غفلت از دغدغههای بنیادی بشر ،برخی از این
موانع هســتند .معرفتشناســی و هستیشناســی تجربهگرا،
اخالق نسبی و دانش بدون تقوا به وجود آورده است      .
دوره جدید
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چه چیزی برای انسان «خوب نهایی» است؟

جستجو در هزارتوی
زندگی در پی شادكامی
دكتر اسداهلل رحمانزاده
دكتر اسداهلل رحمان زاده ،استاد فلسفه در کانترا کاستا کالج در کالیفرنیای
آمریـکا در یادداشـت زیـر بـه بحـث معنـای زندگـی ،تکنولـوژی و شـادكامی
پرداختـه اسـت .گزیـده آن را میخوانیـم.
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واقعیــت ایــن اســت کــه
من با علــوم مــدرن زمان
از عنفوان جوانی بزرگ شــدم ،در
 ۱۶ســالگی به دانشــگاه پزشــکی
اصفهــان رفتم و بعد از ســه ســال
خوانــدن فیزیولــوژی و آناتومی و
تشریح جسدهای قهوهای و پر چین و چروک ،رشته پزشکی
را رهــا کــرده و پــس از اتفاقــات بســیار ،بــا احســاس دلزدگی
شــدید تصمیم گرفتم که در پی معنای زندگی بروم .معنای
این همه چیســت؟ ایــن گونــه بود کــه مطالعــه فلســفه را در
آمریــکا شــروع کــردم و انــواع گوناگــون فلســفههای مــدرن و
پست مدرن را مورد بررسی قرار دادم .من ماتریالیست بودم و
فلســفه عقلگرای دکارت و ســپس تجربه گرایی انگلیســی،
هیوم ،برکلــی ،ال ک ،و به دنبــال آن کانت و تــا حدی هگل و
مارکس ،جان استوارت میل ،نیچه ،ویتگنشتاین ،هایدگر و
ً
فوکــو را مطالعــه کــردم .برخــی از ایــن متــون را مکــررا مــرور و
بررســی کردم و در مورد من زیستن فلسفه همطراز با خواندن
ً
آن بــود ،پــس اثــر عملــی آنهــا را در زندگــی خــود دیــدم .واقعا
زندگی خوب از نقطه نظر این فالسفه چیست؟
غایت خوب
ارســطو در اخالق نیکوماخــوس در مورد جهــت فعالیتهای
بشــر صحبت میکند .دیدگاه ارســطو مبتنی بر غایتشناسی
اســت .برای ارســطو هر چیــزی بــه ســمت غایتی مــیرود که
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بــرای آن چیــز «خــوب» اســت .توجه کنیــد که مفهــوم خوب
خوب ساختمان
برای ارســطو با ما متفاوت اســت .او از غایت ِ
و ابزار و حرفههــا و درخت و حیوان و انســان صحبت میکند.
منظور از «خوب» برای ارســطو همان جهت فعالیت است که
برای هرچیز متفاوت است ،اما هرچیزی در تحقق کارکردش
در جهــت «خوبــی نهایــی» حرکــت میکنــد کــه ارزش ابزاری
ً
ندارد .مثال یک درخت ممکن اســت نور را از خورشــید بگیرد و
وارد فتوســنتز شــود و یا آب و مواد غذایی را از خاک بگیرد ،اما
همه اینها اگرچه بــرای درخت خوباند ،ارزش ابــزاری دارند
بــرای خوبــی نهایی که همــان شــکوفا شــدن و میــوه دادن و
درختهای دیگر را بوجود آوردن اســت .ارســطو برای انسان
هم خوبی نهاییای قائل اســت که باید ارزشــی ذاتی داشــته
باشــد ،نه ابزاری .یعنی مــا آن را برای خــودش بخواهیم ،نه
برای چیز دیگری .اما چه چیزی برای انسان «خوب نهایی»
اســت؟ همه میگویند شــادکامی ،شــادکامی را بــرای خودش
میخواهیم ،نه برای هیچ چیز دیگر .اما شادکامی چیست؟
اگــر بگوییــد «پــول» و «شــهرت» و «لــذت» و «عــزت» و
«ســامت» همــه اینهــا ارزش ابــزاری دارنــد در جهت بــر آورد
خوبــی و غایت نهایــی کــه باالترین امــکان فعالیت انســانی
است .سالمت و عزت و لذت ارزش ذاتی هم دارند .یعنی اگر
هیچ فایده ای هم نداشــته باشــند ،باز آنها را برای خودشان
میخواهیــم ،اما برای تحقق قوای بشــری به ســمت خوبی
نهایــی کافــی نیســتند ،یعنــی زندگــی انســان بیــش از عزت
و لــذت و ســامت میطلبــد و در پــی غایــت دیگــری اســت
که همــان شــادکامی اســت .به یــاد داشــته باشــید کــه کلمه
شــادمانی یــا شــادکامی یــا ســعادت یــا نیــک بختــی یــا برای
ارســطو آن چیزهایی نیســت که مــا از این لغــات میفهمیم.
بلکه ســعادت و شــادکامی برای ارســطو  eudaimoniaاســت
که ریشــه آن  euیعنــی «خــوب» و   daimōnیعنــی روح یا روح
هادی اســت .پس ترجمه آن باید چیزی شبیه «شکوفایی»
یا «بهروزی» باشد.
درخــت کارکرد یــا نقش معینــی دارد و رشــد و تغزیــه گیاهی و
تولیــد مثل وجــه شــاخصه درخت اســت ،امــا وجه شــاخصه
انســان تعقــل اســت .پــس شــادکامی بشــر از طریــق تعقلش
ممکن اســت .این تعقل نقشــی در کنترل شــور و احساســات
بشر دارد تا به شادکامی برسد .پس شــکوفایی بشری کاربرد
حکمــت عملــی بــرای اعمــال میانگیــن طالیــی یــا دوری از
افــراط و تفریــط و رشــد فضائلــی اســت کــه بــه شــکل دادن
بــه فعالیتهــای روزمــره و عــادت و خویمــان و در نتیجــه
شــخصیتمان منجر میشــود .توجه کنید که برای ارســطو
«شــادکامی» مربوط به یــک مقطع یــا فصل زندگی نیســت و
همه زندگــی را در بر میگیــرد .بــرای همین هم معتقد اســت
کــه نوجوانــان معنــای شــادکامی را هنــوز نمیفهمنــد بــرای
اینکه هنوز شــکوفا نشــدهاند و عادات و شخصیتشان شکل
نگرفته است .همین طور شــادکامی بشری و رشد فضیلتها
ً
و شــخصیت او لزومــا رابطــه ارگانیــک بــا روابــط اجتماعــی-
سیاسی و زندگی مدنی دارد .ارسطو تأمل و مراقبه را باالترین
ً
غایت وجود انســانی میداند .اما این همه واقعا به نیازهای
معنوی و وجودی من :اینکه چرا هســتم؟ در پی شادکامی و
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تأملم ،رنج و لــذت میبرم و میمیرم ،پاســخگو هســتند؟ آیا
«تأمل» فی ذاته پاسخ رضایت بخشی به سؤال وجودی من
هست که چرا هستم؟
چرا هستیم؟
هیوم ،کانــت ،میــل و مارکس هر کدام پاســخی متفــاوت به
ســؤال بنیــاد اخــاق میدهنــد .یکــی احســاس مشــترک را،
دیگری عقل را ،ســومی واقعیت تجربی همــدردی و مارکس
هســتی نــو ع  
درک پیچیــده ای از انســان بــه عنــوان نمــودار
ِ
کــه برخــوردار از آ گاهــی ای اســت کــه میتواند هــم محیط و
هم زندگی خویــش را موضــوع تولید خویــش قرار دهــد .این
هستی نوع» به نوبه خود ماحصل جسم محسوسی
«آ گاهی
ِ
اســت کــه در روابــط و وجــود اجتماعی شــکل میگیــرد .پس
بنیــان اخالقــی و فعالیت خالق انســان بــا هــم در رابطهاند و
جهت اخالقی فعالیت انســان که به زندگــی او معنا میدهد،
اینســت که او در روابــط اجتماعــی ای زندگی کند کــه بتواند
آزادانه تخیل و آ گاهی خویــش را به هر نحوی که میخواهد
بــه کا ر ببرد تــا زندگــی خویش را بــر نامهریــزی و تولیــد کند و
اســتعدادهایش را بــه فعــل آورد .نیچه سرمســتی ابــراز اراده
معطــوف بــه قــدرت فــرد را مالکــی ورای خوبــی و پلیــدی
میبینــد که  بــه قــول اخــوان ثالــث ،آنچــه او ،فاعــل مطلق
در مینویســد ،راه؛ و آنچــه او میگویــد ،آییــن اســت .جــان
اســتوارت میل ،اخالق فایده گرایــی را که تا امروز ســکه رایج
جهان اســت ،متداول کرد .ایــن دیدگاهی لذتگرا اســت که
ماننــد مارکــس مفهوم لــذت را بــه تحقق قــوای فــرد ،و لذت
ذهنــی و جســمی ،تعمیــم میدهــد ،امــا بــدون هیــچ مجــوز
عقالنــی ،به جــز تجربــه همــدردی ،مــاک عمــل اخالقــی را
افزودن این لــذت جســمی و ذهنی بــرای اکثریــت و نه فقط
خود فرد میدانــد .در زمان مــا آبراهام َمزلــو  و کارل راجرز این
تئوری تحقق قوا را احیاء کردهاند.
اینها تحقــق قوای فــرد را به عنــوان آنچــه کــه ارزش ذاتی -
درونی دارد در نظر میگیرند .از این نقطه نظر هدف و معنای
زندگی هیچ نیســت ،جــز تحقق همیــن ارزش ذاتی .درســت
اســت کــه شــادی و خوشــبختی بــرای انســان ارزشــی ذاتــی
دارند ،اما بســتگی دارد «خوشــبختی» را چگونــه معنا کنیم.
اگر خوشــبختی را به عنــوان لذت ذهنــی و جســمی و تحقق
قوای فرد بدانیم ،این مانند سالمت و احترام و عشق جنسی
 عاطفی شــرط الزم شادکامی بشــری است ،اما شــرط کافینیســت و به نفســه به زندگی معنــا نمیدهد .از خود بپرســید
آیا ایــن بنیانهای امر اخالقــی به نوعی مصــادره به مطلوب
نیستند؟ یعنی به سؤال اخالق انســانی ـ یعنی چگونه زندگی
کنیم ـ کــه با مفهــوم وجودی ما ارتباط داشــته باشــد ،پاســخ
میدهند؟ اینکه بگوییم بنیاد اخالق در احساســی مشترک،
عقــل عملــی ،تجربــه همــدردی بشــری ،و آزادی تخیــل و
فعالیــت بشــری در تحقــق قــوای خویــش مســتقر اســت ،به
زندگی ما معنا و به اخالق ما قوام میدهد؟
پوچ گرایی نزدیک بین
از نظر من اینهــا متداولترین نوع پوچگرایی هســتند .آنچه
دوره جدید
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که مــن پوچگرایی نزدیک بیــن مینامم .این پــوچ گرایی
در پــی شــادی اســت و آن را هــم مییابــد :در کار ،در پول،
در ســفر ،در عشــق عاطفــی  -جنســی ،در هنــر ،موســیقی،
ادبیات ،نقاشی ،در خود شکوفایی ،در رشد استعدادها...
نه اینکه برای زندگی ســالم ما به اینها نیاز نداشته باشیم،
اما بر خالف نیچه که معتقد بود «فقط به عنوان پدیدهای
زیبایی شناختی وجود و دنیا قابل توجیهاند» هیچ تحقق
قوای فردی و هیچ لذت ،قدرت ،یا منظر زیبایی شناختی
ای عــاج درمان پــوچ گرایی نیســت .این نــوع پوچگرایی
ماننــد مــاری کــه دم خویــش را میجــود ،میخواهــد خود
دلیــل خویــش باشــد و لــذت و تحقــق قــوای خویــش را به
عنوان معنای زندگی بنیاد کند.
توجه کنید که از اوایل قرن  ۱۹و ظهور داروینیســم در درک
ما از انســان ،تغییری اساســی ایجاد کرد .مظاهر این تغییر
را در دیدگاههــای میل ،مارکس ،و نیچه میتــوان دید .اما
ریشــه ایــن تغییــرات برمیگــردد به ظهــور تفکــر مکانیکی
دکارت در قــرن شــانزدهم .دکارت دنیــای جســم و امکان
ّ
حرکتــش را ما حاصــل تعامــل علــی اجــزاء دانســت .از این
نقطه نظر حیوانات و جســم انســان یک ماشــین هستند.
دکارت روح یــا چیــزی کــه فکــر میکند را مســتثنی کــرد که
بــه دوگانــه دکارتی بــدن  -ذهــن معروف اســت .ماشــینی
دیــدن دنیــا یعنی چــه؟ ایــن دیــدگاه ،رویــای مدرنیســم و
ً
حتی به نوعــی پسامدرنیســم ،مثــا وقتی که میشــل فوکو  
تــاش میکنــد کــه روابــط قــدرت را توضیــح دهد ،اســت.
ماشــینی دیدن دنیا این اســت که ســعی میکند امر واقع و
ّ
اینکــه زندگــی چیســت را از طریــق «چگونگــی روابــط علی
اجزاء» توضیح دهد ،یعنی ســؤال «چگونــه؟» را جایگزین
ســؤالهای «چیســت؟» یا «چــه هســت؟» و «چــرا؟» کند.
ممکــن اســت بپرســید چــه اشــکال دارد؟ این علم اســت.
مشــکل در دیــدگاه تمامگرایی اســت کــه نوعــی از ادراک را
جای خود واقعیت میگــذارد و تز من این اســت که این به
پوچ گرایی منجر میشود.
پس نکته این است که علم فیزیک و شیمی و بیولوژی ،و
حتی هم اکنون علــوم اجتماعی ،ســعی میکنند همه چیز
ّ
را از طریــق تعامل روابــط علی توضیــح دهند و هر شــاخه از
این علمها به نوعی تقلیلگرا هســتند ،یعنــی در بیولوژی،
آ گاهــی بشــری از طریق روابــط ارگانهــای بــدن و مغز ،در
کنــش و واکنــش با محیط زیســت توضیــح داده میشــود.
خــود ارگانهــای بــدن بــر اســاس روابــط درون ســلولی و
بیرون ســلولی توضیح داده میشــوند یا در فیزیک نیوتنی
امید این بــود که جاذبــه از روابط و تعامل جــرم مواد مادی
توضیح داده شــود ـ هر چند او جاذبــه بین ســیارات را رازی
ّ
دانســت که از رابطه علــی بدون تمــاس حکایــت میکرد و
مفهوم ماده را برای او سؤال برانگیز کرده بود .به طور کل،
آن طــور کــه تامــس نیــگل ،فیلســوف معــروف آمریکایی،
میگویــد ،از قــرن هفدهم بــه بعد ،علــم ،آ گاهــی و مفهوم
حیات را از حیطــه تحقیقات خویش حذف کــرد و به جای
آن نشــان داد که چطور آ گاهی و حیات خــود معلول روابط
اجزاء ناآ گاه ســلولها و اتمها هســتند .این علــم تا قرنها
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ماشینی دیدن
دنیا این است
که سعی میکند
امر واقع و اینکه
زندگی چیست
را از طر یق
«چگونگی روابط
ّ
علی اجزاء»
توضیح دهد،
یعنی سؤال
«چگونه؟»
را جایگز ین
سؤالهای
«چیست؟» یا
«چه هست؟»
و «چرا؟» کند.
ممکن است
بپرسید چه
اشکال دارد؟
این علم است.
مشکل در دیدگاه
تمامگرایی است
که نوعی از ادراک
را جای خود
واقعیت میگذارد
و تز من این
است که این به
پوچ گرایی منجر
میشود

در کاربرد همیــن روش تقلیل گرا حاصل بخش بوده اســت.
مالک حاصــل بخشــی آن تولید ابــزار تکنولوژیکی بــود که در
صنعــت و زندگی روزمره بــه کار برده میشــد و رفاه و آســایش
بوجود میآورد .موفقیت عملی این علوم کــه خود را با ظهور
تکنولــوژی نشــان مــیداد مالک درســتی ایــن علوم شــمرده
میشــد .پس این عجیب نیســت که دنیل دنت ،فیلســوف
معروف آمریکایی در آخرین کتاب خویــش «از باکتری تا باخ
و برعکس :تکامل اذهان» به این نتیجه میرسد که آ گاهی
بشری یک توهم است.
شاکله گشوده انسانی
چیزی که مــن امیــد دارم توجه شــما را به آن جلــب کنم نفی
علــم و تکنولوژی نیســت ،اما موفقیــت علــم و تکنولوژی به
یک موضوع ایمانی تبدیل شــده اســت که موضــوع ایمانش
برخالف ادیان این اســت کــه حقیقــت در این دنیــا ،و بدون
ّ
حق اعظم کــه نادیدنی و راهبر اســت ،میتواند کنه واقعیت
را تعریــف کنــد و هر نــوع نــگاه دیگــری را کــه در چهــار چوب
اندازه گیــری ،آزمایشپذیری ،و نظــم دهندگی تکنولوژیک
نگنجد توهم میداند.
پس جدا از شــرائط اضطراری کنونی که جان را بــه لب آورده
اســت ،بگذارید بپرســیم زندگی خوب چیســت؟ بدون شک
سلســله مراتــب مزلــو و راجــرز از شــرائط اولیــه زندگــی خــوب
هســتند  .در ایــن نظریــه ،نیازهــای آدمــی در پنج طبقــه قرار
داده شدهاند که به ترتیب عبارتاند از:
نیازهای زیســتی :نیازهای اولیه زندگیانــد ،یعنی :خوراک،
پوشــاک ،غریــزه جنســی (ســکس) و مســکن .تــا زمانــی که
نیازهای اساســی برای فعالیتهای بدن به حد کافی ارضاء
ً
نشــدهاند ،عمده فعالیتهای شخص احتماال در این سطح
بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد.
امنیتــی :نیــاز بــه رهایــی از وحشــت ،تأمیــن جانــی و عــدم
محرومیت از آزادی فکری.
نیازهــای اجتماعــی :یــا احســاس تعلــق و محبــت؛ انســان
موجودی اجتماعی اســت و هنگامی کــه نیازهای اجتماعی
اوج میگیــرد ،آدمی برای روابط معنیدار با دیگران ،ســخت
میکوشد؛
احتــرام :ایــن احتــرام قبــل از هر چیــز نســبت به خود اســت و
ســپس قــدر و منزلتــی که توســط دیگــران بــرای فــرد حاصل
میشــود .اگر آدمیــان نتوانند نیاز خــود به احتــرام را از طریق
رفتار ســازنده برآورنــد ،در این حالت ممکن اســت فــرد برای
ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن ،به رفتار خرابکارانه یا
نسنجیده متوسل شود؛
و خود انگیزشــی :یعنی شــکوفا کــردن تمامی اســتعدادهای
پنهان آدمــی؛ حال این اســتعدادها هر چه میخواهد باشــد.
همانطــور که مزلــو بیــان مــیدارد« :آنچــه انســان میتواند
باشد ،باید بشود».
اگرچه ارضــاء این سلســله نیازهای اساســی بخــش مهمی از
شــادکامی زندگی انســان را تشــکیل میدهد ،امــا ادعای من
این است که منحصر کردن شــادکامی انسانی به این لیست
همان درک غلط از شاکله گشوده انسانی است       .

اندیشه
اندیشه

نشاط اجتماعی
با تقویت
هویت فرهنگی
به دست میآید

سیدحسن موسویچلک ،رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
در هر جامعه ایای تمام تالشها باید بر این محور باشــد
کــه مــردم «بــه زیســتن اجتماعــی» را تجربــه کننــد کــه از
نشانههای آن افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است.
تمام قانونگذاریها ،ارتباطات بینالمللی ،توســعه زیرساختها،
دسترســی به فناوریهای نوین ،برنامههای اقتصادی ،و ...باید
حول همین محور اصلی باشند در غیر این صورت ناکارآمد خواهند
بود .یکی از حوزههای مؤثــر در تحقق این هــدف ،حوزههای فرهنگی وا جتماعی هســتند که
ً
معمــوال   در گیــر و دار موضوعات سیاســی و اقتصادی مغفــول واقع میشــوند در حالــی که خود
ظرفیتمهمیبرایایجادنشاطاجتماعیدر جامعههستند.
به همین دلیل یکی از موضو عهایی که بایــد در همه جوامع به آن توجه شــود تقویت هویت
فرهنگی اســت .تقویت هویــت فرهنگی همبســتگی اجتماعــی در جامعه را تقویــت میکند و
عــاوه بــر آن انســجام اجتماعــی و نشــاط اجتماعــی در جامعــه را افزایــش میدهــد .از دیگــر
مزیتهای تقویــت هویت فرهنگی ،جامعهپذیری مناســب افراد اســت ،یعنی وقتــی افراد با
هویت خودشــان آشــنا میشــوند جامعهپذیری بهتری صورت میگیرد .لذا با توجه به نکات
فوق ،بر ایــن باور هســتم جوامعی از ســامت و شــادابی بیشــتر برخوردارنــد کــه در آن جامعه
موضوع تقویــت هویت فرهنگــی با بهرهگیــری از تمامــی ظرفیتهــای فرهنگــی و اجتماعی
از جمله هویــت قومی ســرلوحه مدیریــت فرهنگی و اجتماعی باشــد چــرا کــه ،تقویت هویت
فرهنگی همبستگی اجتماعی در جامعه را تقویت میکند.
ً
هویت فرهنگی شــامل باورهــا ،زبان و آداب و رســوم و… اســت و طبیعتا در چنیــن جامعهای
افراد مانند درختــی که در خاک ریشــه دوانده اســت ،در مقابل توفانها مقــاوم خواهند بود.
بحث شــبیخون فرهنگی و تهاجــم فرهنگی از مدتها پیــش مطرح بود و امــروزه با موضوع
ناتوی فرهنگی روبهرو هستیم و این نشــان میدهد که هر چه به سمت جلو میرویم شرایط
بحرانیتر میشــود .این در حالی اســت که اگر بتوانیم ظرفیتهای فرهنگیمــان را در حوزه
قومی ،ملی و دینی خوب بشناسیم و از این ظرفیتها برای داشتن جامعهای سالم استفاده
کنیم ،تأثیرپذیری منفی ما از فرهنگهای دیگر به حداقل میرسد.
الزمه کار این اســت کــه از همه ظرفیتهــا چه در بخــش دولتــی و غیردولتی و چــه در بخش

مذهبــی بتوانیــم اســتفاده کنیــم .نکتــه بعــدی ایــن اســت
کــه بایــد در جهــت آشــنایی نوجوانــان و جوانــان بــا حــوزه
تقویــت هویــت فرهنگــی تــاش کنیــم .تقویــت هویــت
فرهنگــی میتواند زمینــهای را فراهــم کند تا شــاخصهای
ســامت روانــی اجتماعــی ،مشــارکت و تعامــل اجتماعــی و
ً
مســئولیتپذیری اجتماعــی افزایــش پیــدا کنــد .طبیعتــا
در چنیــن جامعــهای شــاهد کاهــش آســیبهای اجتماعی
و جرائــم مختلــف خواهیــم بــود ،چــون نظــارت اجتماعــی
افزایــش پیــدا میکنــد و در ایــن بیــن رســانه میتوانــد
نقــش اساســی داشــته باشــد بنابرایــن بــه عنــوان مثــال
فیلمنامههایــی کــه در حــوزه اجتماعــی نوشــته میشــود و
جشــنوارههای فرهنگــی کــه برگــزار میشــود میتوانــد بــه
تقویــت هویــت فرهنگی کمــک کنــد .در واقع بــرای این که
ارتبــاط بیــن نســلی مناســبی ایجــاد شــود و شــکاف نســلی
به وجــود نیایــد ،تقویــت هویــت فرهنگــی راه موثــری برای
تحقق این هدف اســت ،در این شــرایط جامعهای با امنیت
اجتماعــی پایــدار ،مســتمر و همــه جانبــه خواهیــم داشــت.
تهدیــدی کــه امــروز جامعه مــا بــا آن مواجــه اســت تضعیف
هویــت فرهنگــی بــا اســتفاده از رســانههای خارجــی اســت.
رسانههای خارجی با استفاده از برنامههای خاص بر جذب
نوجوانــان و جوانان در این حــوزه تمرکز کردهانــد و در چنین
ً
شرایطی اگر جوانان احســاس تعلق اجتماعی نکنند طبیعتا
مسئولیتپذیری در مقابل جامعه کاهش پیدا میکند.
در جامعــهای که دسترســی بــه فضــای مجــازی و اطالعات
آســان اســت ،ضروریســت بــه تقویــت هویتفرهنگــی و
اجتماعــی نوجوانــان و جوانــان بپردازیــم و ایــن موضــوع
بایــد هــم در سیاســتگذاری و هــم در برنامهریزیهــا مدنظر
قرار بگیرد .تهدیــدی که امــروز جامعه ما با آن مواجه اســت
تضعیــف هویت فرهنگــی با اســتفاده از رســانههای خارجی
اســت .رســانههای خارجی با اســتفاده از برنامههای خاص
بر جذب نوجوانــان و جوانان در ایــن حوزه تمرکــز کردهاند و
در چنیــن شــرایطی اگــر جوانــان احســاس تعلــق اجتماعــی
ً
نکننــد طبیعتــا مســئولیتپذیری در مقابــل جامعــه کاهش
پیدا میکند .توجه داشــته باشیم ،بســیاری از مراسم ملی و
مذهبی ما بــرای ترویج ارزشهاســت و بار اجتماعــی دارند.
امــروزه در برخــی از کشــورها بــه عنــوان مثــال افــراد بــرای
نشــاط و شــادی به همدیگر گوجه فرنگی پرتــاب میکنند یا
تن به حــوادث خطرناکی میدهنــد در حالی که ما مراســم و
آیینهایــی داریم که ضمــن انتقــال شــادی دارای مفاهیم
اجتماعی و فرهنگی نیز هستند.
فرامــوش نکنیــم اگر بــه دنبــال تقویت ایــن حوزه نباشــیم به
ناچار جوانان ما تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار خواهند گرفت
کــه یکــی از اثــرات تأثیرپذیــری از فرهنــگ بیگانــه ،بیگانگی
بــا فرهنــگ اجتماعــی اســت کــه عــدم مســئولیتپذیری و
بیتفاوتــی نســبت بــه خانــواده را بــه دنبــال خواهد داشــت.
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت بــرای تقویــت هویتفرهنگــی،
خانواد ههــا و نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی نقــش اساســی
دارند و نباید منتظر باشیم تا دیگران از بیرون مرز برای هویت
فرهنگی ما سیاستگذاری و برنامهریزی کنند      .
دوره جدید
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معرفی كتاب «شادی و نشاط در متون اسالمی»

ایمان با امید و شادی
قرین است
کتاب «شادی و نشاط در منابع و متون اســامی» اثر حجتاالسالم شکراهلل دانش ،با
مقدمه ای از بهاءالدین خرمشــاهی ،شــادی و نشــاط را در متون دینــی و از نظر علما و
حکمــا واکاوی میکند .فواید شــادی ،عوامل شــادی ،زینت و تجمل از نظر اســام ،شــادی و
رنگ لباس ،شــوخی ،خوشرویی و خنده ،شادی در تفریح و مســافرت ،ورزش و بازی ،عید،
جشن ،ضرورت دفع غم و غصه از بخشهای اصلی این کتاب است.
در بخشــی از مقدمه این کتاب به قلم بهاءالدین خرمشــاهی ،دینپژوه میخوانیــم« :نگارنده
این ســطور به عنوان یک دین پــژوه از اینکه در فرهنــگ عامه ما به دلیل نوعی زندگی ،شــادی
یشــود و مــا بــه جــای آنکــه دنیــا را «مزرعــه االخــره» بدانیم« ،ســجن
هراســی تبلیــغ و تلقیــن م 
تهــا و رفاه عطیه الهی را به
المومن»اش میخوانیم و به تعبیر توبیخ آمیز قرآن ،بی جهت نعم 
خود حرام میگیریم ،اندوهگین و خونیندل بودم و درصدد نگارش رساله یا مقاله مبسوطی در
این زمینه بودم ،عالیق گوناگون و موانع و مشغلههای پایانناپذیر زندگی امان نمیداد تا اینکه
یک روز دوست دانشــور فرزانهام جناب آقای حبیباهلل اسماعیلی ،از دوست مشترک دانشمند
فرهیختهمان اســتاد شــکراهلل دانش خبــر داد که کتابــی ارزشــمند در همین زمینه نگاشــتهاند
بهــا  -و یــک پیشــگفتار  -همیــن مقاله کــه مطالعه
کــه نیــاز بــه ویراســتاری  -مثــل همــه کتا 
میفرمایید -دارد تا در عین سادگی به بهترین وجهی چاپ و نشر و انشاهلل اثرگذار شود.
جنــاب آقــای حســین علیــزاده دوســت شــاعر هنرمنــد دانشــمندم ،ایــن اثــر را بــا دقــت نظــر
معهودشان ویراســتند و نیز نگاهی ویراســتارانه به کل کار انداختند ،لحن و بیان ساده کتاب
از محاسن عمده آن اســت و اگر نه خوانندگان را به طرزی گزاف و افراطکارانه برای هر جمله و
پاراگرافی به سنگالخ کتابشناسیهای متعدد کشاندن ،بیحکمتی است .چنانکه از سوی
دیگر نامســتند ســخن گفتن را هم خواننــدگان فرهیخته امروز نمیپســندند .ایشــان کتاب و
ســنت و امهات متون دینــی را در اثبات ایــن مدعا که ایمان با عشــق و امید و شــادی عجین و
قرین است به خوبی کاویدهاند .این کتاب با آنکه حجم کالنی ندارد از کتابهای دیدهگشا و
چه بسا امید و شادیهای پارسایانه به خواننده میآموزد».
همچنین در بخش مقدمه کتاب به نقل از نویســنده میخوانیم« :اسالم دین کامل و جامعی
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نویسنده :شکراهلل دانش
انتشارات   :خردپژوهان
است که به تمام نیازهای فطری انسان توجه کامل داشته و
برای تمام نیازهای جســمی و روحی ،ابعاد مختلف ،زوایای
پیدا و پنهان زندگی بشر برنامه و شیوه کار را ارائه کرده است.
البتــه از وظایــف متفکــران و اندیشــمندان دینی اســت که از
البهالی آیات قران کریم ،با تحلیل ســیره و ســنت پیشوایان
دینی و با بررســی نظریــات مراجع و دانشــمندان مذهبی نظر
اســام را راجع بــه تمــام جنبههــای حیات انســان و مســائل
مبتــا بــه جامعــه و مــردم تبییــن کننــد .یکــی از موضوعاتی
که گاهی در محافــل و مناظرههــای علمی و دینــی و حتی در
نوشتهها محل مناقشه و جدل است جایگاه شادی و نشاط
در دین اسالم و تکلیف مسلمانان نسبت به آن است.
ً
گاهی بــر مســلمانان و خصوصا بر شــیعیان خــرده میگیرند و
حتی تهمــت میزنند کــه دین اســام و مذهب شــیعه ،آیین
غم ،افســردگی ،عزا و شــیون و حزن اســت و شــادی ،نشاط،
شــادمانی و طرب کــه از نیازهای روحی انســان اســت در این
دین حرام شــده اســت .این شــبهه با رفتار افرادی ساده لوح
و گاه بــا واکنشهــای نامعقول آنهــا تقویت میشــود ،چنین
افــرادی بــا رفتــار خــود وانمــود میکنند که شــادی و نشــاط،
خنــده و مــزاح ،ســرور و شــادی ،تفریــح و تفــرج ،اســتفاده از
زینتهــا ،بهــره بــرداری از لذایذ مشــروع و نعمتهــای الهی
در خور شــأن مؤمنان نیســت بلکه کار افراد سســت مذهب و
سبکسر اســت .حتی در میالد ائمه علیهم السالم و روزهای
جشــن و اعیاد مذهبی نیز برنامههای شاد را محروم میکنند
و باز صدای گریه و عزا بلند میکنند!
پــر واضح اســت کــه دیــن اســام خواســتهها و حوائج بشــر را
دســته بنــدی کــرده و راههــای مشــخصی را بــرای برطــرف
کــردن نیازهــای وی قــرار داده اســت و متناســب بــا درجــات
رشــد و کمال انســان و بــه قصــد تعالی بیشــتر وی دســتورات
روشــنی را بیان کرده اســت که البته این ادعــا نیازمند اثبات
و اســتدالل اســت .این نوشــتار بر آن اســت کــه با اســتفاده از
آیات قــران کریم و بــا بررســی احادیــث و روایات و نقل ســیره
پیشــوایان دینی بــه تبیین این مطلــب کمک و نیز شــادی و
نشــاط را در متــون دینــی و از نظر علمــا و حکما بررســی کند تا
بخشی از اشــکاالت و سؤاالت ایجاد شــده در اذهان پرسشگر
و حقیقت جوی نســل جــوان را در قالب یــک پژوهش علمی
پاسخ دهد      ».
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معرفی كتاب «نشاط و شادی» از مجموعه سیره پیامبر اکرم(

ص)

فطرت انسان
شادی را دوست دارد

کتــاب «نشــاط و شــادی» جلــد چهــارم از مجموعــه ســیره پیامبــر اکــرم(ص) تألیف
حبیــباهلل فرحــزاد ،موضــوع شــادی و نشــاط را از دیــدگاه آیــات و روایــات بررســی و
راههای شــادی و نشــاط و فرار از غمها و غصههای بیجا را برای رســیدن جامعه به شــادی و
سالمت معرفی میکند.
این کتاب در قالب هشــت گفتار مباحــث مختلف درباره موضــوع کتاب را بــه مخاطب ارائه
میدهــد .دو گفتــار نخســت با عنــوان «بهســوی شــادمانی» بــه مباحثــی نظیر مفهــوم غم و
شــادی ،نشــانههایی از اصالــت شــادی ،جنــود عقــل ،زمینههــای انــدوه ،همراهــی نفس،
توصیه به غمزدایی ،برتریــن حاالت نفــس ،از ویژگیهای اهل ایمان ،محضر بهشــتی اهل
بیت(ع) و غم و شادی اهل آخرت اشاره میکند.
یکی از نشــانههای اصالت شــادی که در این فصل از آن نامبرده شــده ،گواهی فطرت اســت
کــه در شــرح آن آمــده« :یکــی از دالیلی کــه غــم و انــدوه را بــرای انســان بیاســاس و مقطعی
میدانــد و فرح و شــادی و ســرور را اســاس خلقت و فطــرت آدمی برمیشــمارد ،این اســت که
فطرت انســان شــادی را دوســت دارد .آدمی همواره بهدنبال شــادی و شاد زیســتن است و از
غم و اندوه گریزان است».
گفتار ســوم کتاب با موضوع «اندوه ســازنده» نمونههایی را درباره الزم بــودن اندوه در برخی
موارد بیــان کرده اســت .در ایــن گفتار گونههــای اندوه بــه مخاطــب معرفی و به مــواردی از
اندوه ســازنده نظیر اندوه بــرای آخرت ،انــدوه در برابر گنــاه و حزن در مصائــب اهل بیت(ع)
اشاره کرده است.
گفتار چهــارم مــوارد و عوامــل انــدوه ویرانگــر و راهکارهــای و دعاهایــی بــرای اندوهزدایی را
توضیح میدهد .از راهکارهای اندوهزدایی میتوان از پناه بردن بــه خدا ،ذکر و دعا ،اعتماد
و توکل به خدا ،زیارت و نظافت و آراستگی نام برد.
در گفتارهــای پنجــم و ششــم کتــاب ،نشــاط و عوامــل آن و همچنیــن شــیوههای نشــاط
بخشــیدن به خانــواده ماننــد اظهــار محبت ،قدردانی ،شــاد کــردن زنــان و کــودکان و دادن
هدیه بررسی شده اســت .در این دو گفتار از مهمترین عوامل نشاط در خانواده ،یاد خداوند،

نویسنده :حبیب اهلل فرحزاد
انتشارات و قیمت   :طوبای محبت؛  7،000تومان
دعــا ،والیــت اهــل بیــت(ع) ،دل کنــدن از دنیا ،شــاد کردن
دلها و عوامل روحافزا ذکر شدهاند.
به عقیده نویسنده نخستین و مهمترین عامل برای نشاط
و شاد زیســتن ،ارتباط با خدای متعال و یاد اوســت و ارتباط
قلبی با منشــأ قدرت ،جمال ،علــم ،کمال و همــه خوبیها،
به انسان اطمینان خاطر و آرامش روح میدهد.
دو گفتار پایانی کتــاب ،تفریح و شــوخی و خنــده را از عوامل
نشاطآور و غمزدا در خانواده و جامعه معرفی کرده است .در
گفتار هشــتم از مواردی از قبیل دروغ در شــوخی ،دلآزاری،
زیــادهروی در شــوخی و شــوخیهای بیجــا به عنــوان آفات
شوخی نام برده شدهاند      .
دوره جدید
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جایگاه شادی در ادبیات فارسی

دمی با غم به سر بردن
جهان یکسر نمیارزد
محمد بقایی (ماکان)
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فرهنــگ هــر جامعــهای را بایــد از ریشــههایش مورد
بررســی قرار داد و پرداختن به مقطعــی خاص از یک
فرهنــگ موجــب نتیجهگیری درســت نخواهــد شــد .اگر به
ریشــههای فرهنگ ایران توجه شــود بنمایههای اصلی آن
را شــادی و نشــاط شــکل میدهــد ،زیــرا در فرهنــگ کهــن
ایرانــی ،شــادی ،اصــل زندگــی قــرار گرفتــه و مــدام بــر ایــن
موضوع تأ کید شــده اســت که زندگی تنها با شــادی و نشــاط
پویایی مییابد.
در کتیبــه معــروف داریــوش آمــده اســت کــه «بــزرگ اســت
اهورامزدا که این زمین را آفرید ،آن آسمان را آفرید و شادی را
آفرید» که نشان میدهد شــادی و شاد زیستن تا حد آفرینش
زمین و آسمان ارزش و اهمیت داشته است.
امــا در مجمــوع میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــعر ایرانــی در
قیاس با شــعر جهانی ،کفه نشــاط و شــورانگیزیاش نسبت
به موارد اندوهگین و حزنآور ســنگینتر اســت ،تا حدی که
میشود آن را یکی از ویژگیهای بارز شعر فارسی عنوان کرد.
از رودکی پدر شعر فارسی گرفته که گفت:
شاد زی با سیهچشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
تا ایرج که گفت:
دل به کف غصه نباید سپرد
اول و آخر همه خواهیم مرد
در ایران باســتان زمانی که نامهای روز و ماه برابر میشــود -
مانند فروردینگان که نوروز از آن آغاز میشود  -جشنی بزرگ
در پهنه فرهنگ ایرانی شــکل میگیرد .اما باید توجه داشت
که نشــاط و شــادمانی در فرهنــگ ایرانــی از مفاهیمی عمیق
و آســمانی برخــوردار اســت و ویژگیهــای مــادی و زمینی آن
چنان که امروز از این واژه برمیآید ،بسیار اندک است.
برای مثــال جشــنهای دوازدهگانه آییــن ایران باســتان که
ً
نام جشــن (یســن) بر آنها نهاده شــده تماما معطوف به عالم
باالســت .چنیــن شــادمانیهایی روح را بــه عالــم بــاال ســوق
میدهــد و موجــب تعالــی اندیشــه آدمــی و توجــه او بــه امــور
معنوی میشود.
تعداد جشــنها در فرهنگ ایرانی در طول ســال بر  45جشن
بالغ میشــده اســت ،بنابرایــن چنیــن فرهنگی به ســیر خود
ادامه میدهد و به جریــان خود تداوم میبخشــد ،بعدها نیز
تأثیر خود را بر پیروانش و کسانی که تحت نفوذ این فرهنگ
هستند ،میگذارد.
برای مثال چنان که اشــاره شــد میتــوان از قدیمیترین آنها
که اشــعار رودکی ســمرقندی اســت ،نام بــرد .رودکــی در اکثر
اشــعار خود مخاطب را بــه شــادی و نشــاط و دوری گزیدن از
غم و اندوه تشویق میکند .هچنین اشعار شاعران بعد از وی
ماننــد منوچهری و ســنایی دارای همان مفاهیمی اســت که
در فرهنگ ایرانی میبینیم؛ یعنی شــادی و نشاطی که دل و
ذهن را به امور معنوی معطوف میدارد.
بعد از رودکی تا زمان حاضر اگر یکایک دورههای شعر فارسی
را از این دیدگاه مورد توجه قرار دهیم به طور خاص میتوان
از بســیاری از شــاعران برجســته ایرانــی نــام بــرد کــه آدمیان
را از پرداخت به مویــه ،اندوه و ماتــم برحذر داشــتهاند زیرا بر

اندیشه
اندیشه

این عقیده بودند کــه عناصری از این دســت موجب
کنــدی و فســاد زندگــی میشــود و آدمــی را از پویایــی
بازمیدارد.
بعــد از رودکــی برجســتهترین شــاعری کــه از شــادی
میگوید ،خیام است .خیام در بیت معروف
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
مــدام متذکــر میشــود؛ از نوعــی کــه پیشــینیان مورد
توجــه قــرار دادهانــد؛ حتــی نمادهایــی ماننــد مــی،
میخانــه ،مطــرب و ...کــه بعدهــا در ادب صوفیــه از
جملــه در ســرودههای حافــظ نیــز میبینیــم و بــرای
شادی استفاده میشود که مفاهیم اصلی آن متوجه
عوامــل نشــاطآور اســت و بــه صــورت نمادیــن از این
اصطالحات استفاه میشود.
شــاعر نامــدار ایرانــی ،حافــظ بــه ایــن موضوع بســیار
ً
توجه دارد؛ مثال در غزل معروف:
دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمیارزد
به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمیارزد
پیش از او ســعدی نیز به همین ترتیب شــعر ســروده
است .بعد از ســعدی ،موالنا هم غم و اندوه را عاملی
مخرب میداند ،چنان که گفته شد بعدها میبینیم
در ســبکهای مختلــف شــعر فارســی بخصــوص در
غزل کــه از معنای آن پیداســت مفاهیم نشــاطانگیز
گنجانده میشود ،اشــعاری که خواننده را به عوامل
سازنده زندگی  -که عشــق زیربنای آن است  -سوق
میدهــد .بنابرایــن شــاعرانی در قالــب غــزل شــعر
میســرایند و ذهــن خواننــده را به آتش حــوزه زندگی
یعنی عشــق متوجــه میکننــد .در واقــع بایــد نتیجه
گرفت اشــاره آنان به مهمترین عاملی است که برای
ایجاد هیجان و پویایی میتوان ســراغ گرفت و از آن
نام بــرد .چنان کــه حافــظ در شــرح این نکتــه گفته
است:
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
گفتم ای ناصح عاقل! هنری بهتر از این؟
عشــق عامــل شــادی در شــعر اســت .عشــق مراتبــی
دارد .همــه عشــقهای صحیــح و بــه معنــی واقعــی
کلمه قابل قبول پیوســته موجب ســازندگی جوامع و
خود فرد اســت زیرا آن که عاشــق اســت مــدام در پی
یافتن مقصــود خویش اســت و برای رســیدن به این
مقصود راهی جز پویایی وجود ندارد.
ً
حتی در قالب قصیده هم که معموال در گذشته برای
ستایش ممدوح به کار رفته است ،در ابیات آغازینش
نشــاطانگیزترین تعابیر به کار گرفته شــده اســت که
در اصطالح به آن تشبیب میگویند .در واقع میشود
آن را تا حــدی با غــزل طوالنی مقایســه کــرد .در تمام
قالبهای شعر فارسی آنچه درصد باالیی از مفاهیم
قالبها را تشــکیل میدهــد ،مفاهیمی اســت که چه
به جــد و چه به طنــز حکایــت از روح نشــاطانگیز دارد
که در فرهنگ ایرانی موج میزند      .

حافظ
شاد ݣݣو ݣݣشادی ݣݣبخش ݣݣاست
بهاءالدین خرمشاهی
حافظ به تنوع مضامین و معانی معــروف و نظر کرده خدا
و مــردم ایــران اســت .دیــوان او سرشــار از اشــارات شــاد و
شــادیبخش اســت و هربــار غزلــی از او میخوانیــم مــا را از انــدوه
میرهاند .قصــص قــرآن از آدم تا خاتــم ،پندگیــری و پندپذیری،
استغنا ،عنایت در عرفان ،عشق ،وسعت مشرب ،رندی ،انتقاد و
حسابگری از جمله مباحثی اســت که میتوان در دیوان او برای
هر یک بیش از یکصد بیت را به عنوان نمونه ذکر کرد.
اگر بخواهیــم بگوییم درباره چــرا حافظ دیوانــش را با نام خدا شــروع نکرده ،این ایراد را شــاید
بتوان به موالنا هم گرفت .حافظ شــک شــیرین هم دارد .ســخن زیبای مطهری هــم نیز بازگو
کننده همین موضوع است که میگوید« :شــک گذرگاه خوبی است اما منزلگاه خوبی نیست».
در دیوان حافظ سخن از حضرت مریم ،موسی ،یعقوب و ابراهیم نیز آمده است.
طنــز در آثــار حافــظ یــک مبحــث نیســت بلکــه روش اســت .حافــظ همچنیــن در دیوانــش
اسطورهســازی میکند .حافظ همواره امیدوار اســت .در دیوان حافظ برای ترک ریا خرقه آتش
زده میشود .شعر حافظ شرح حاشیه بر شعر خیام است اما خیام در مقایسه با او نومید است اما
وقتی حافــظ را میخوانیم اگر ماللی هم داشــته باشــیم آن مالل از بین مــیرود .هیچگاه حافظ
نخواندهام که اندوهگین بشوم و شعر او سرشار از شور حیات است.
در دیوان حافظ نیز بیش از هر دیوان دیگری اشــاره به عشــق و معشــوق میشــود که اشــاره به
لولی یکی از بهترین آنهاست .حافظ در یکی از غزلهایش میگوید:
دلم رمیده لولیوشیست شورانگیز
دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
حــال و مقام و حجاب خــودی و خانقــاه و صومعه نیــز در وادی عرفان حافظ مطرح میشــوند.
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
تا همه صومعه داران پی کاری گیرند
نمونهای از این گفتمان و مبحث است.
نشــاط و شــادی در آثار حافظ یــک مبحث نیســت بلکه روش اوســت و دیــوان حافظ سرشــار از
اشــارات شــاد و شــادیبخش اســت و هربار غزلی از او میخوانیم مــا را از انــدوه میرهاند .هیچ
وقــت حافــظ را نمیخوانیــم کــه اندوهگیــن شــویم .غــزل حافــظ شــاد و شــادی بخش اســت
و این ویژگی شــعر اوســت  .حافــظ همواره امیــدوار اســت .هیچ وقــت حافــظ را نمیخوانیم که
اندوهگین شویم .غزل حافظ شاد و شادی بخش است و این ویژگی شعر اوست.
شــادی در آثار حافظ یک مبحث نیســت بلکه روش اســت .باده ســتایی حافظ کــه معانی بلند
عرفانــی و نشــاط عمیــق انســانی در آن نهفتــه اســت حکایت از نوعی شــادی اســت که انســان
میتواند از آن برخوردار باشــد و انســانی چــون حافظ همــواره از این نشــاط و انبســاط برخوردار
بوده است .در ستایش باده و بادهستایی نمیتوان شاعری را مانند حافظ یافت.
در دیــوان حافظ بیــش از هر دیــوان دیگری اشــاره به عشــق و معشــوق میشــود .در غزلهای
حافظ چند بار عبارت «شادی خوردن» میآید .میفرماید:
بر جهان تکیه مکن ور قدحی میداری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان
همه اینها نمونههایی از این گفتمان و روش زندگی اوست      .
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شادی
ادرا ک حقایق
است

متـن زیـر خالصـهای از برنامـه «سـوفیا» اسـت كـه بـا حضـور دكتـر رسـول
رسـولیپور عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه خوارزمـی و علـی پورمحمـدی،
مـدرس حـوزه علمیـه درخصـوص معنـا و مفهـوم شـادی در میـان فالسـفه غـرب و
شـرق برگـزار شـده اسـت.
رســول رســولیپور عضو دپارتمان فلســفه و عضو هیئــت علمی دانشــگاه خوارزمی با
طرح این پرســش که چــه چیزی به زندگی انســان معنا میبخشــد ،گفت« :اشــیاء را
توان و یارای برقراری این ارتباط نیســت؛ بلکه انســان باید ارتباطی از جنــس جان با نفس و
عقل برقرار سازد».
رســولی پور ضمن تشــریح چیســتی و چگونگی دســتیابی به فلســفه شــادی ،اظهار کرد« :اگر
ارتباط عقلی باشــد ،رضایت و شــادی معنا یافته و باعث همافزایی میشــود ولی اگر به جای
عقل ،نفس اماره و خودخواهی وارد رابطه شود ،ارتباط دیالوگی -شادی -ایجاد نمیشود و
حتی اگر خندهای نیز در کار باشد ،بر ظلمت جان آدمی افزوده میگردد».
عضو دپارتمان فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ،فلسفیدن را به معنای ارتباط
با دیگری دانســت و افزود :از آموزههای مارتیــن بوبر این گونه دریافت میشــود که در رابطه
من-تویی ،طرف مقابل به معرفت ما محکوم نیست؛ بلکه جان یافته و خود به عنوان یک
ســوژه تلقی میشــود و لذا هر دو طرف حس هم افزایی در این رابطه داشــته و از تنهایی و بی
معنایی خارج میشوند».
مدرس کرســیهای فلســفی در عرصــه بینالملل در خصوص تفاوتهای فلســفه شــادی در
حکمت یونان ،ســمت و ســویی
شــرق و غرب عالــم گفت« :فلســفه غربی بــه عنوان میــراث
ِ
تحلیلی پیدا کرده و لذا معرفــت بر ارتباط غلبه یافته و از ارتباط یــک جان با جان دیگری دور
مانده و به سوژهای مبدل شده که قصد شناخت جهان را دارد».
رســولی پور ســردی و عــدم شــادی را دســتاورد فلســفه تحلیلی عنــوان کــرد و افزود« :انســان
همچنان بر فلسفه شرقی حاکم اســت .از طرفی در فلسفه بودیســم رنج و مرض را ریشهیابی
میکننــد و آمــوزش میدهنــد این رنــج از خواســتن بــر میخیزد کــه اگــر از زیاده طلبی دســت
برداریم ،انسان را به شادی رهنمون میسازد».
متخصص فلســفه دین گفت« :اگر کســی خواهان شــادی واقعی اســت ،باید ارتبــاط جانی و
عقلی با دیگری برقرار کند نه اینکه به سوژهای مبدل گردد که در حال جستجو برای شناخت
دیگری اســت .پر شــدن ذهن از تصورات گوناگون باعث تشــویق و اضطراب و شلوغی است؛
ذهن آدمی نیازمند خلوت است و لذا فلسفه عبادات و سکوت ،آرامش یافتن انسان است».
رئیــس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه خوارزمــی گفــت« :در ســنت غربی بــه دلیل غلبــه معرفت
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شناسی و نوع رابطهای که میان حاکم و محکوم برقرار است،
آرامش مــورد نظر بــه دســت نمیآید .شــادی که بــه حقیقت
ربــط دارد ،اصیــل اســت امــا شــادی که بعــد از تســلط بــه ابژه
آنچه مشاهده میشــود -دســت میدهد ،حقیقی نخواهدبود چراکــه ما آن فــرد را نیــز محکوم بــه حقیقت خــود در نظر
میگیریم».
وی در رابطه با اینکه سنت شرقی ســکوت ،آرامش و خلوت
و انقطــاع را تجلــی میکنــد ،گفــت« :در ایــن خلــوت حــذف
اضافات و آرزوهای گزاف اتفاق میافتــد .چنانچه غم انبیا
هیچگاه پایدار نبود چون بالفاصله در زمان خلوت و عبادت
از ارتباط با امر قدسی سرشار میشدند».
رســولی پور در پاسخ به این ســؤال که آیا فیلســوفان شادتر از
مردمان غیر فیلســوف هســتند ،گفــت« :اگر فیلســوفها به
نحو ســقراطی تفلســف کننــد ،شــاد هســتند و اگر بــه میراث
معرفتی شــاگردان ســقراط بســنده کننــد ،طبیعی اســت که
شــادی ایجــاد نمیشــود .مفهــوم شــادی ،ســعادتمندی و
فــرد برخــوردار از مواهب ،شــاد اســت.
خــوش بودن اســت و ِ
این مســائل حتــی اگر ســطحی اســت ،نمیتــوان آن را انکار
کرد اما باید دید شادی سطحی و عمیق چیست؟»
پورمحمــدی افــزود« :امــروز در دنیایــی سراســر از جنــگ و
ً
ناآرامی و نگرانی ،شــادی در ســامت نهفته اســت کــه اتفاقا
مرتبهای واقعی نیز میباشــد ».وی با بیان اینکه شــادی در
رفاه ،همان بهره مندی و صلح است و این واقعیت در شرق
و غرب عالم یکی اســت ،افزود« :گاه تلقی میشود که دین،
فرزانگی یا حکمــت با شــادی در تعارض اســت؛ در حالی که
این گونه نیســت ،چون شــادی اگر امری خیر اســت ،دین و
عقل توان انکار آن را ندارند».
پورمحمــدی با بیــان اینکــه فلســفه همواره مــا را بــه عقل و
تأمل در مفاهیم بسیط سوق میدهد ،تصریح کرد« :فلسفه
و حکمت دنبال شــادی عمیق و فرزانگی هســتند .مالصدرا
لــذت و شــادی را بــا ســعادت یکــی میدانــد و معتقــد اســت
شادی همان خیر و ادارک حقایق است      ».
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در باب رابطه علم و فرح

شادی ،موهبتی
الهی و همیشگی است
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

گذشــتن برای زمان اســت و آنچــه گذشــتگی در این عالم
اســت براســاس حرکــت جوهــری مالصــدرا ،جوهــر عالــم
گذرنده اســت و چون این جوهر گذرنده اســت زمــان مقدار حرکت
اســت منتهــا قبــل از حرکــت جوهــری میگفتنــد کــه حرکــت ّکمی
منظور اســت امــا مالصدرا گفــت کــه جوهر عالــم متحرک اســت و
زمان مقدار حرکت در جوهر عالم است.
به این دلیل که عالم بالذات گذرنده اســت و حرکت مقدار دارد ،زمان مقدار آن حرکت است،
به لحاظ عرفی و عامی زمان اســت که میگــذرد اما دربــاره ماهیت زمان نمیتــوان ورود کرد
بنده کتابی هم در این باره نوشتهام که زمان بالذات توقف ندارد و گذرنده است.
زمان را نمیتوان متوقف کرد اما بیــن لحظات هم خالء وجود نــدارد و فاصلهای وجود ندارد
بلکه اتصالی هست و زمان همواره در حال عبور است.
تنها لحظه اکنون برای ما ظاهر است.
یک شخصی که هفتاد ســال از عمرش گذشــته باید بررســی کند که این هفتاد ســال را در آن
زندگی کرده یا در گذشته و آینده؟
انسان همیشه در لحظه «آن» زندگی میکند اما همیشه گذشته و آینده نیز دارد.
هیچ کس آینده انســان را تضمین نمیکند آیا کســی میتوانــد امضا کند که فردا زنده اســت؟
تنها یک فرد دیوانــه میتواند چنین ضمانتی کنــد بنابراین جز خداوند هیــچ کس نمیتواند
چنین ضمانتــی کند! اینجاســت که بایــد لحظه را غنیمــت بدانیــم و از آن غفلــت نورزیم و از
لحظاتمان استفاده کنیم.
اگر توجه داشــته باشــیم که هــر لحظه رنجوری یا شــادی مــا میگــذرد نباید زیاد بــدان اکتفا
کنیم و نه زیاد ناراحت باشیم و نه زیاد مست شادی باشیم.
از جمله ویژگیهای انسانهای مؤمن که خداوند از فضل و کرم خود به آنان عنایت میکند،
فرح و شادی است؛ اما آیا این فرح و شادی همانند شادیهای دنیا فانی و زوگذر است؟
ایــن فــرح و شــادی ،موهبــت الهی و همیشــگی اســت کــه در مقولــهای تحــت عنــوان «علم

و آ گاهــی» تعبیــر میشــود و همیــن امــر انســان را بــر ســایر
موجودات جهــان برتری میبخشــد؛ چــرا که علــم و آ گاهی
ً
حیــوان؛ درحد غریــزه خــود و صرفــا به خاطــر تأمیــن زندگی
اســت و نمیداند کــه میدانــد ولی انســان برعکــس حیوان
میداند که میداند.
آیا این علم و آ گاهی فایدهای هم دارد؟ در پاســخ باید گفت
آری ،وقتی علم با این ســرعت در حال حرکت است و انسان
ً
ســازنده و فاعل هر چیزی اســت مســلما میتــوان گفت علم
مســأله دنیــای امــروز میباشــد ،نکتــه مهم آن اســت کــه آیا
انســان به همان اندازه که شناخت و آ گاهی نســبت به امور
دارد آیا خودش را به همین مقدار میشناسد؟
منظور از شناخت انسان؛ نه تنها فیزیک و ظاهر اوست بلکه
روح و روان (باطن) اســت که باید بشناســد؛ چرا که اکتفا به
علم ظاهــر ،باعــث گمراهــی و دور شــدن از آن ،باعث عقب
ماندگی از جوامع میباشد.
زمانــی کــه انســان غافــل شــود و فرامــوش کنــد که هــدف از
خلقــت و آفرینــش و حضــور او در ایــن دنیا چیســت؟ کم کم
شادیهایش را از دســت میدهد و به اســارت نفس اماره در
میآید.
نتیجــه اینکه علــم و شــناخت انســان بــه خویــش منجر به
ً
شــناخت خداوند و درنهایــت بندگی اســت و مســلما این امر
میتواند مقدمه فرح و شادی او شود که با هیچ چیزی زوال
پذیر نخواهد بود ،لذا خواهیم دانست که ارزش و مقام علم
و آ گاهی تا چه حد واال و ارزشمند است      .
دوره جدید
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نویسنده :حسن محدثی
انتشارات و قیمت   :نقد فرهنگ؛  34،000تومان

در نشست نقد کتاب «نظریهای در باب دین و شادی» مطرح شد

عقل ݣݣایرانی عقل ݣݣشاد است
سارا فرجی
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گــزارش زیــر خالصــهای از نشســت نقــد و بررســی
کتــاب «نظریــهای در بــاب دیــن و شــادی؛ دیــن
تاریخــی و مهــار دوگانــه شــادی» اثر حســن محدثــی و الهام
قربانی اســت که بــا حضور حجتاالســام والمســلمین ناصر
نقویــان ،دکتــر مقصــود فراســتخواه ،عضــو هیــات علمــی
مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی و حســن
محدثی برگزار شده است.
در ابتدای این نشســت فراســتخواه بــا بیان اینکه شــاید بهتر
باشد در کارهای بعدی ،محدثی به مباحث بنیادیتر درباره
تجربه دینــی و تجربه شــادی بپــردازد ،گفت :مــا یک تجربه
دینی و یک تجربه غم داریم و این خوب اســت که ببینیم در
کنار حیات دینی شرایط امکان تجربه شادی نیز وجود دارد و
اینهاچقدر میتوانندباهممبادلهداشتهباشند.
وی با اشــاره به تعریف تجربه دینی از نــگاه متفکرانی چون
فروید ،یونــگ و ویلیام جیمز افــزود :فروید بــه نوعی تجربه
دینــی و دیــن را در ســاحت روانــی توصیــف میکند کــه با آن
امــکان شــادی زیــاد فراهــم نیســت .از نظــر او دیــن نوعــی
وســواس اســت که بایــد انســان را از آن نجــات داد .در حالی
که یونگ در تجربه دینی امکانهــای زیادی را برای تجربه
شــادی میبیند و معتقد اســت رازهایی در ناخودآ گاه وجود

اندیشه
اندیشه

دارد که برخی از طریــق تجربه دینی ظهور یافته و شــادی را
ممکن میکند .ویلیام جیمز که پراگماتیســت اســت ،نیز در
کتــاب تنوع تجربــه دینــی میگوید ایــن تجــارب متنو عاند،
برخــی بــا شــادی نزدیکاند امــا برخــی از تجربههــای دینی
غمبار بوده و برای انسان رنج بیشتری ایجاد میکنند.
عقل ایرانی ،عقل شاد است
فراســتخواه توضیــح داد :میبینیــد کــه مناظــر متفــاوت
اســت ،یکــی نــگاه منفــی ،دیگــری نــگاه مثبــت و دیگــری
نــگاه اقتضائــی دارد و ایــن کمــک میکند کــه مــا ببینیم که
چــه درکــی از دیــن و حیــات دینــی مــد نظــر اســت؟ آیــا مــراد
اجتماع دینی اســت که عالمه طباطبائی ترســیم میکند که
با حکومــت متفاوت اســت و امکان حیــات طیبــه معنوی را
ایجاد میکند؟ منظر فــرق میکند اینکه چطــور دین را تلقی
کنیــم؟ وضع نهادهــای دینی را چگونــه بدانیــم؟ اینها به ما
کمک میکند تا به بنیم که نسبت دین و شادی چیست.
وی با بیــان اینکه در حــوزه جامعهشــناختی نــگاه دورکیم،
مارکــس و وبــر متفــاوت اســت ،گفــت :مــا در ایــن رویکردها
میبینیم که در هر یک نسبت دین و شادی متفاوت است.
در مکتــب پدیدارشناســی و نــزد آلفــرد شــوتس میبینیم که
دین خود امری مستقل از شــادی و غم است و نمیتوان آن
را به شــادی تقلیل داد و نمیتوان از دین و شادی سخن به
میــان آورد و دین شــادیها و غمهــای خاص خــود را دارد.
کسی که باورهای دینی را دارد ،شــادیها و غمهای خاص
خود را خواهد داشت.
به گفته عضو هیات علمی مؤسســه پژوهــش و برنامهریزی
آموزش عالــی ،در این کتاب ایــن ظرفیت وجــود دارد که به
تصوف و عرفــان که بخش بزرگی از تجارب زیســته ایرانیان
است پرداخته شود .ما میتوانیم تجربههای دینی از جمله
«وجد» عرفانــی را دنبــال کنیــم .باید دیــد که ابن ســینا چه
درکی از الهیات داشته اســت چون او میگوید عارف همیشه
در بهجت اســت .در قــرون وســطی هم الهــی دانــان معتقد
بودند خدا عین شــادی اســت .به هر حال من معتقدم عقل
ایرانی ،عقل شاد است و این را میتوان در ابنسینا دید.
انسان و جامعه شاد را پیگیری کنیم
فراستخواه در ادامه ســخنانش به محدثی پیشنهاد کرد که
در ویراستهای بعدی کتاب از رویکرد مدافعهگرایی دینی
دوری کند .او در همین بــاره توضیح داد :در دورههای قبلی
ســعی میشــد که اســام دربــاره نظــام بانکــداری ،کار ،باد و
ً
باران ســخن بگوید ،کــه قبال چنیــن تالشهــا و کتابهایی
نوشــته شــده اســت .اما ایــن که بــه جــای آنکه نســبت این
مســائل را بررســی کنیم بهتر اســت به خود اســام بپردازیم.
بهتر است ما به انسان شاد بپردازیم.
وی با تاکید بر اینکه باید در ایران پروژه انسان شاد را دنبال
کنیم ،یادآور شد :اگر انســان شاد باشد ،دینداری شادی هم
خواهد داشت و بهتر است ما انسان و جامعه شاد را پیگیری
کنیم .انســانی که با تربیــت و نزاکت و عقلگرا باشــد دینش
هــم بــا تربیــت و نزاکــت و عقلگرایانهتــر خواهــد بــود .دین
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برای تعالی ما آمده اســت نه اینکــه ما را عوض کنــد ،ما باید
خود عــوض بشــویم .قــرآن هــم کتابی بــرای متقین اســت
برای کسانی که زمامدار وجود خودشان هستند.
عضو هیــات علمــی مؤسســه پژوهــش و برنامهریــزی آموزش
عالــی بــا بیــان اینکه مــا در وضــع کنونــی جامعــه خــود امکان
شــادی کمی داریــم ،گفت :مــا تعلیــم و تربیــت شــاد نداریم و
اینها مســایلی اســت که باید مــورد توجه قــرار گیرد .از ســوی
دیگر مسئله دو صدایی بودن در قرآن نسبت به شادی توسط
محدثی بررســی شــده اســت ،اما بایــد توجه داشــت کــه اصل
حزن و فرح در قرآن با شادی و غم امروزی یکسان نیست.
شادیهای طبقات باال نخبهگرایانه است
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه مــا شــادیهای دینی
را از جامعــه گرفتــه و بــه آن غــم دادیم گفــت :متاســفانه این
غمها نیز نه غم نان هستند و نه غم حیات طیبه! باید اجازه
بدهیم که دین پیــام خودش را طریق مطلــوب آن تبلیغ کند
آن چنانکه افرادی مانند عالمه طباطبایی و عالمه جعفری با
نگارش کتاب این کار را میکردند چرا کــه دین این ظرفیت را
دارد .باید در نظر داشت که مردم ما حق انتخاب شادی و غم
ندارند .گاهی متفکری فلســفهاش غم اســت  و جهــان را این
گونه میبیند .نباید سعی در تحمیل چیزی داشته باشیم.
فراســتخواه با بیان اینکه بهتــر بود ،ســاز و کارهایی از جمله
ســازمانهای مــردم نهــاد و ارتبــاط آنهــا بــا شــادی و نیــز
مفاهیم مرتبــط با شــادی ماننــد امیــد در کتاب مــورد توجه
قرار گیــرد گفــت :محدثــی بــه درســتی از نعمــت اهلل فاضلی
نقــل کردهانــد کــه شــادیهای طبقــات بــاال نخبهگرایانــه
اســت اما طبقــات ضعیف جامعــه چــه امکانی برای شــادی
دارنــد .همچنیــن ســبکزندگی ،آمــوزش و پــرورش و
مهارتهــای مرتبط با شــادی اســت که بایــد در ایــن زمینه
مــورد تصریــح قــرار بگیــرد .یکــی از زیباییهــای ایــن کتاب
یــک تقســیمبندی دهتایی اســت کــه عرضــه شــده و در آن
ده پرســش اصلی بیان شــده که میشــد چنــد نکته بــه این
محورها افزود.
عنوان «دین و شادی» در کتاب کلی است
حجتاالســام نقویــان نیــز در ادامــه ایــن نشســت طــی
ســخنانی گفــت :بایــد از محدثــی تشــکر کــرد کــه دریچــه و
روزنههایی را بــاز کرده و دغدغــهای را مورد تاکیــد قرار داده
که جامعــه ما بــه لحــاظ شــاخصهایی کــه بــا آن مواجهیم
و رفتارهــای مــورد مشــاهده ،جامعــه مضطربــی از منظــر
آرامشهــای روحــی روانــی و مســائل اجتماعــی اســت.
تحقیقاتی از نویســندگان داخل و خــارج در کتــاب آوردهاند
و مراجعــی کــه در کتاب ذکر شــده اســت ،نشــان میدهد که
زحمات خوبی در این زمینه کشیده شده است.
نقویان با بیان اینکــه عنوان «دین و شــادی» در کتاب کلی
اســت در حالــی کــه در اوایل ،اواســط و پایــان کتــاب عنوان
«دین موجود» آورده شــده ،که در چهل ســال اخیر مشاهده
شــده اســت ،بیــان کــرد :ایــن دیــن همان چیــزی اســت که
در رفتــار رهبــران دینــی و روحانیــون ،نهادهــای عمومــی
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ماننــد صــدا و ســیما ،مطبوعــات ،گفتمــان رســمی کشــور
و ...تشــریح شــده و در جای جای کتــاب اذعان شــده و از
ســروش محالتی هم نقــل کردهاند کــه بین دیــن واقعی و
دین موجود تفاوت وجود دارد.
این اســتاد حوزه ادامه داد :محدثی تالش کــرده که تاریخ
غمبار شــیعی و رازگویی را بــه نگاه غمگینانه دین نســبت
دهد ،امــا در البهالی مطالبی کــه به قرآن ارجــاع داده و به
مفاهیمــی مانند «فــرح» و «ســرور» اشــاره و بیان شــده که
اصــل دیــن غمبــار نیســت و در اصــل دیــن شــادیزدایی
و حــزنآوری نیســت و ایــن مــا هســتیم کــه بــه لحــاظ
کژتابیهایی که از بعضــی متفکرین دین نشــات گرفته یا
به خاطر منافع ماست به غم دامن میزنیم.
جای ادبیات شادیآفرین در کتاب خالی است
به گفتــه وی ،کتاب روی برخــی از مظاهر شــادی بیش از
حدتمرکز کرده به طور مثال تنها به خنــده و گریه ،رقص،
موســیقی ،جشــنها و ...به عنوان مصادیق اشــاره شــده
در حالی که شــادی فقــط این نیســت بلکه یک احســاس
و عاطفه به رســمیت شــناخته شــده جهانی است .شادی
را نمیتوان به رسمیت نشــناخت و در همه ادیان ،اقوام،
فرهنگها و سطوح این مسئله وجود دارد.
این محقــق دینی با بیــان اینکه یک حلقه مفقوده بســیار
مهمــی در کتــاب وجــود دارد گفــت :ایــن حلقــه آن جایی
اســت که برای مثال متن اصلی ما در قرآن از کلمه شــادی
اســتفاده نمیکنــد ،امــا مفاهیــم بلنــد شــادی و احســاس
درونــی را میآورد و فکــر میکنم اگــر محدثی ایــن فرازها را
مورد تاکید قرار میداد ،بهتــر بود .همچنین در کتاب تنها
 ۱۴مؤلفه درباره شــادی بیان شــده و اگر آمارهــای داخلی
هم ارائه میشد ،کتاب جامعیت بیشتری داشت.
نقویــان بــا بیــان اینکــه نمیخواهیــم بــه همــه چیــز نگاه
اسالمی داشته باشیم و دین این را تأیید نمیکند و کسانی
که فکر میکننــد دین دربــاره همه چیز نظر میدهد ،شــان
دین را پاییــن میآورند گفــت :جای ادبیات شــادیآفرین
در کتاب محدثی خالی اســت و پیشــنهاد میکنــم ادبیات
شادیآفرین با اســتفاده از اشــعار موالنا ،ســعدی ،حافظ و
ابتهاج در کتاب مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد :شــهر شــاد بر اســاس ایــن آیه قــرآن «همان
[خدایی] که در گرســنگی غذایشــان داد و از بیم [دشمن]
آســوده خاطرشــان کــرد» دو خصیصــه دارد کــه هــر دو در
کشــور امروز خالی اســت و امروز نوبت به الیههــای متعالی
شــادی نمیرســد .کســی که گرفتار غم نان ،خانــه ،آینده
و زندگــی اســت چطــور میتواند حضــور قلب دینی داشــته
باشد؟ گرســنگی هم شامل هر نوع گرســنگی است؛ برخی
گرســنگی اطالعاتی دارند و همــواره به دنبال این هســتند
کــه ببیننــد صــدا و ســیما درســت میگویــد یــا شــبکههای
ماهوارهای! برخی هم گرسنگی غریزه ،عاطفی ،تفریحی
و ...دارنــد .شــادی هــم جــزء غذاهــای بشــری اســت مــا
همچنــان که بــه آب و غــذا نیــاز داریم به شــادی هــم نیاز
داریم.
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شادی تنها
به داشتن
امکانات مادی
نیست .امروز
در کشورهای
پیشرفته مانند
انگلستان که
مشکل مادی
ندارند ،مشکل
تنهایی وجود دارد
و وز یر تنهایی
انتخاب کردند.
دین شادی
را به رسمیت
میشناسد چون
انسان را موضوع
مداوای خود قرار
داده است

شادی تنها به داشتن امکانات مادی نیست
ایــن اســتاد حــوزه افــزود :در کتــاب بــا اشــاره بــه تحقیقــات
برگمــن بیــان شــده مــردم دینــدار شــادترند هــر چنــد فروید،
جیمــز و ...حرفهایــی را داشــته باشــند .شــادی ســطوح
پاییــن و باالیــی دارد ،امــا برخــی معتقــد بــه شــادیهای
متعالیتر دینیاند که نباید آنها را نفی کرد.
نقویان افزود :امروز خوف در درون ما وجود دارد ،چه کســی
ایــن تــرس را ایجاد کرده اســت کــه مــن نمیتوانم ســؤاالت
خود را بپرســم؟ مــا تــا از این ترسهــا رها نشــویم به ســاحل
امــن نخواهیــم رســید .ایــن امنیــت بلنــد ،قدســی و فاخــر
است .شــادی تنها به داشــتن امکانات مادی نیست .امروز
در کشــورهای پیشــرفته مانند انگلســتان که مشــکل مادی
ندارند ،مشــکل تنهایــی وجــود دارد و وزیر تنهایــی انتخاب
کردند .دین شــادی را به رسمیت میشناســد چون انسان را
موضوع مداوای خود قرار داده است.
ایــن محقــق دینــی بــا بیــان اینکــه در کتــاب طبقهبنــدی
خوبــی از شــادی ارائه شــده گفــت :در ابتــدای کتــاب گاهی
فکر میکنیم غم مقابل شادی اســت اما در ادامه میتوانیم
ببینیم که غم هم گاهی عین شادی است.
اندوه و فقدان شادی در جامعه برجسته است
محدثی در ایــن نشســت توضیحاتــی را درباره رونــد تدوین
کتــاب ارائه کــرد و گفــت :من بیســت ســال اســت کــه درگیر
موضوع این کتاب هستم.
در ســالهای اخیر مســئله غم ،حزن ،اندوه و فقدان شادی
در جامعــه مــا برجســته شــده و از ســوی صاحــب نظــران در
این باره اظهار نظر شــده اســت .تجربه شــخصی من نشــان
داده کــه جامعــه ما وضــع مطلوبــی درباره شــادی نــدارد و از
نظر افســردگی و خشــمگین بودن در مقایســه با جوامع دیگر
وضعیت نامناسبی دارد.
وی ادامــه داد :پدیدههایــی ماننــد شــادی ابعــاد و علــل
گوناگونــی دارد و ذوابعادنــد و مــن تــاش کــردم در کتاب به
ایــن موضــوع بپــردازم که نقــش دیــن در فقــدان شــادی در
جامعــه چیســت؟ به ویــژه کــه حکومت دینــی در ایــن چهار
دهــه مســلط بــوده و بــر میــراث غمبــار شــیعی تاکید کــرده و
تالش کرده اســت که آن را گســترش دهد .بنابراین کوشش
من این بوده که به سهم دین در فقدان شادی بپردازم.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه نوعی
عدم صراحت در این باره در نزد عالمــان وجود دارد افزود :از
سویی گفته میشــود اسالم دین شــادی اســت ،اما در عمل
به گونه دیگری رفتار میشــود و با عملکرد پایانی ناهمسان
اســت .بنابراین من در این کتــاب تالش کردهام خراشــی بر
موضوع بزنم.
ایــن اســتاد جامعهشناســی گفــت :گوشــهای از تحقیقاتــم
معطوف به آموزههای دینی بوده است.
ما جامعهشناسان دین ابتدا به سراغ متون دینی نمیرویم،
مگــر اینکــه ریشــه مســائل اجتماعــی را در آموزههــای دینی
ببینیــم ،از این رو مــن در کتاب به آیــات قــرآن و احادیث در
کتاب پرداختهام      .

58
همـه مـا ایـن را شـنیدهایم کـه کتابخوانـی سـفر بـه دنیـای تازههاسـت .حـاال
کـه بـه اجبـار یـک مهمـان ناخوانـده ،نـوروز امسـال سـفر را از آغـاز بهـار کنـار
بهـا به مناطق مختلف
گذاشـتهایم ،فرصـت مناسـبی داریـم که همـراه کتا 
ایران سـفر کنیم .سـفر به نیشـابور به قلم دکتر اسلامی ندوشن ،سفر به الر و
نیریـز از نـگاه دکتـر ایـرج افشـار ،سـفر نـوروزی به یزد همـراه جلال آل احمد،
سـفر به اصفهان ،نائین و طبس با جهانگرد قدیمی ناصر خسـرو قبادیانی،
روایـت دو سـفر ناصرالدیـن شـاه بـه مشـهد ،سـفر بـا عالیـه خانـم شـیرازی،
نگاهی به مفهوم یاریگری در سـفرنامه «حاج سـیاح» و سـفر به تبریز از نگاه
شهـای مختلـف این بخش هسـتند.
سـه جهانگـرد قدیمـی بخ 

همسفر

شهری نیکو ،جامع و آبادان
چادر کردیم رفتیم تماشا
شهر دانشمندان

سفر به نیشابور

کانون مقاومت در برابر
هجوم تمدن صنعتی
دکتر محمد اسالمی ندوشن

«صفیـر سـیمرغ» یادداشـتهای سـفر دکتـر اسلامی ندوشـن ،بـه گوشـه
و کنـار ایـران و جهـان اسـت کـه نخسـتین بـار در سـال 1349در مجلـه یغمـا بـه
چـاپ رسـید .دو بخـش از صفیـر سـیمرغ ،یادداشـتهای دکتـر اسلامی ندوشـن را در
سـفر به نیشـابور در خود جای داده اسـت .برگزیدهای از یادداشـتهای دکتر محمد
اسالمی ندوشن در سفر به «شهر پرشکوه و نازنینی که روزگار مانند پهلوانان تراژدی،
بزرگترین عزتها و بزرگترین خواریها را بر او آزموده» را در سـطور زیر میخوانیم
پرشکوه و نازنین
کمتر شــهری را در سراســر ایــران میتــوان یافت کــه بــه انــدازه نیشــابور عبرتانگیز و
پرخاطره و بارور باشــد .شــهر پرشــکوه و نازنینی که روزگار مانند پهلوانان تراژدی ،بزرگترین
عزتها و بزرگترین خواریها را بر او آزموده است...
خیام که نامدارترین ســراینده بیاعتباری دنیاســت ،گویی تقدیر خواسته اســت که نیشابور
تجسمی از شعرهای او باشد ،گویی شهری با آن همه زیبایی و غنا به ویرانهای پهناور تبدیل
شده است تا در تأیید آنچه او [خیام] گفته بود ،بینهای قرار گیرد.
نیشــابور واقعــی را در خارج شــهر کنونــی باید جســت .مــن در آنجا ســاعتها یله شــدم .مانند
کســی که بیرون از دنیای موجود در میان خاطرهها راه میرود .حالت کسی را داشتم که از هوا
مست شده است و سبکی و منگی خاصی در خود احســاس میکند .چون بر خاک و سبزه پای
مینهادم گفتی حرکتی در آنها بود و نالهای از آنها بر میخواســت .گفتی روحی گنگ و فسرده
و دردمند در زیر آنها پنهان مانده بود .احساسی وصف ناپذیر بود...
میدانیم که مغوالن پس از تســخیر و قتلعام نیشــابور آب بر شهر بســتند و آن را یکسره خراب
کردند .شهر فرو ریخت و در زیر پوششی از خاک پنهان شد .بنابراین در کاوشهای پراکندهای
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که صورت میگیــرد ،امید جوینــدگان به این اســت که ظرفی
سالم به دست آید و یا اجزای شکســته یک ظرف چنان باشد
که بتواند در کنار هم چسبانده شود و به فروش برسد.
در ایــن میانه آنچــه بســیار شــگفتانگیز و دیدنی اســت تپه
معروف بــه ترب آباد اســت کــه میگویند قصر آلب ارســان بر
باالی آن بوده .سراسر این تپه بهوسیله هیئتهای حفاری
آمریکایی کاویده شــده و به صورت غار و چــاه و چاله در آمده
است .من به همراه یک دهقان نیشابوری آن را تماشا کردم
و مصداقی از این بیت را در آنجا دیدم که:
آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت
در گوشــهای از تپه که زمین صــاف بود گندم کاشــته بودند و
این گندم بسیار پرپشت و خرمتر و مغرورتر از کشتههای دیگر
مینمود .گفتــی از بدن آدمــی قوت گرفتــه بود .ســبزه روغن
خورده و شکستههای کاشی و سفال و آجر و استخوان در کنار
هم .منظره خیامی بدیعی ایجاد کرده بود و من به یاد آوردم:
هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته خویی رسته است
خاک نیشــابور برای تبدیل شدن به ســفال و کاشی استعداد
خاصی داشــته و این معنی از اشــیایی که از زیر خــاک بیرون
میآیــد پیداســت .راز اشــارههای مکرر خیــام نیز به ســفالی و
کاشی از این موضوع فاش میشود...
افق گشاده و کوه دور
شــاید بیپایــه نباشــد اگــر بگوییــم که وضــع خــاص طبیعی
شــهر ،خیــام را در ادراک معنایی کــه در ســبزه و گل میدیده
یــاری کــرده اســت .بــه نظــر او بــدن آدمــی خــاک میشــود و
از آن خاک ســبزه و گل میرویــد .بنابرایــن هر جا که ســبزه و
گل بود اندیشــه ما به ســوی زندگانیهای پیشــین به ســوی
درگذشتگان راهبری میگردد.
نیشابور در جلگه مســطحی قرار دارد .افق گشــاده و کوه دور
اســت .هنگام بهار چــون قدم بــه دشــت مینماییــد ،دامنه
وســیع کشــتزار را در پــای خــود گســترده میبینیــد .ترکیــب
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آســمان و افق و کوه و زمین ســبز ،حالتی تأمل بــر انگیز دارد.
هم آرامشبخش اســت و هــم غمآلود .ســبزهها در انبوهی و
گستردگی و فراوانی خود در حالت خاموش و تسلیم خود و در
لرزشهای نامرئی خود گویی روح و هوشــی در خویش دارند
و چون روح انســانی که به نیروی ســحر در قالب گیاه حبس
شده باشد.
خیام از فصلها تنها بهار را میســراید .فصل گرانبار از زندگی
و شــور و رخوت .از یاد مرگ و رمز گــردش دوران .آیا بهار آیتی
و کنایــهای از ناپایــداری عمــر نمیتوانــد بــود که بــا جوانی و
سرســبزی آغاز میگردد و به تابســتان پختگی و خزان پیری
و زمستان مرگ میپیوندد؟ این را نیز میشــود تصور کرد که
نیشابور با درختان میوهدار فراوانش و با شکوفههای بهاری
گلها و ســبزهها و کشــتزارهایش زمینه مناســبی بــرای بارور
کردن اندیشههای خیامی داشــته .خاصه باران بر جلوه این
حالتش میافزوده .باران به اشــک تأثر و تحسر شبیه است.
چون اشــکی که بر پیکر عزیزی افشــانده شــود .ابر و باز بر سر
ســبزه گریســت ...و روی اللــه شســته میشــود :چــون ابر به
نوروز رخ الله بشست ...لحن کالم به طوری است که گویی
الله موجودی زنده است».
بار دیگر نیشابور
پس از هفــت ســال باردیگر گذر مــن به نیشــابور افتــاد و چند
روزی از تعطیــل نــوروزی را در جــوار تربــت خیــام و عطــار
گذرانــدم .نیشــابور ،از چند ســال پیش کــه من دیــده بودم،
تفــاوت چندانی نکــرده اســت ،تنها تاکســیهای پیــکان به
رنگ ِگل ســرخ ،جــای درشــکهها را گرفتهانــد و بعضی خال
و خطهــای تمــدن جدیــد ،چــون خشکشــویی غــول پیکر
اکسپرس و شعبههای کفش ملی و اعالن پتو برقی ناسیونال
بر دیوارها ،بر آن اضافه گردیده و نام بعضی مغازهها به زبان
و خط فرنگی .در اینجا نیــز مانند شــهرکهای دیگر بهترین
ساختمانها متعلق به بانکهاست .از این چند بنای زرق و
برق دار که بگذریم ،دیگر همه چیز رنــگ و رو رفته ،غبارآلود
و حقیر اســت .زندگی شــهر مثل آب باریکی اســت کــه بر این
دشت پهناور و زیبا ،آرام آرام میگذرد.
بیــن همــه مغازههــا ،تنهــا عطاریهــا کورســوی یــادگاری
از گذشــته در خــود دارنــد :در کنــار قوطیهــای روغــن نباتــی
و جعبههــای پــودر رختشــویی و بیســکویت و شــامپو و
خــودکار بیــک ،هنــوز کلههــای قنــد و قرصهــای صابــون
محلی و طشــتهای نقل و آبنبات و کشــک دیده میشــود؛
مخلوطی اســت از گذشــته و حــال و نشــانه آخریــن مقاومت
شــیوه زندگیای که در پنجه آهنین تمدن «قوطی و قســط»
نفسش به شماره افتاده.
به من گفتــه بودنــد که هر ســحر ،ســتاره عجیبی در آســمان
نیشــابور پدیــدار میشــود .یــک شــب ســحر برخاســتم و بــه
تماشای آن رفتم .ستاره دنبالهدار بود .دنباله نورانیاش به
شکل دم طاووس بود در جانب شرق ایستاده بود .لحظهای
دیگــر مثــل جوجــه تیغــیای بــه نظر آمــد کــه کلهاش بســیار
فروزان باشد و بدنش خیلی کشــیده و تیغهایش نورافشان.
آســمان ،بیاندازه نزدیک مینمود و ستارهها همگی شفاف

به من گفته بودند
که هر سحر،
ستاره عجیبی در
آسمان نیشابور
پدیدار میشود.
یک شب سحر
برخاستم و به
تماشای آن رفتم.
ستاره دنبالهدار
بود .دنباله
نورانیاش به
شکل دم طاووس
بود در جانب
شرق ایستاده
بود .لحظهای
دیگر مثل جوجه
تیغیای به نظر
آمد که کلهاش
بسیار فروزان
باشد و بدنش
خیلی کشیده
و تیغهایش
نورافشان

بودند .ســالها بود که آنهــا را به این درشــتی و ّبراقــی ندیده
بودم ،مثل اینکه از آســمان خم شــده بودند تا زمین را تماشا
کنند .ماه شــب بیســت و یکم پریده رنگ بــود و رو به الغری
میرفــت؛ خرمــن زده بــود و هاله قرمــز رنگی گردش بــود؛ هر
چه به طرف صبح میرفتیم ،هالهاش پررنگتر میشد.
چون صبح نزدیک شد ،به خیابان بین آرامگاه خیام و عطار
رفتــم تــا دمیــدن آفتــاب را تماشــا کنــم .خورشــید ،دقیقهها
پیــش از آنکــه طلــوع کنــد ،کوکبــهاش از پشــت کــوه نمایان
گردید .خرمنی عظیمی از نوری شــیری رنگ به باال کشــیده
شــد و اندک اندک فزونی گرفت .کمــی باالتــر لکههایی بود؛
گفتی پارههایــی از حریر نارنجــی رنگ و گلی رنگ بــود که بر
زانــوی آســمان انداخته بودنــد ،هر چه خورشــید بــه دمیدن
نزدیکتــر میگشــت ،ایــن لکههــا درخشــانتر و پــر رنگتــر
میشــدند .پیش از آنکه آفتاب طلــوع کند ،پرتــوش از دور بر
کنگره کوههای جنوبی و غربی پدیدار شــد و سپس به پایین
خزید ،و ســرانجام خیلــی نرم و شــرمگین ،بــر کلبههای گلی
و کشــتهها افتــاد .ناگهان از پس بــرف اندکی که بر ســتیغک
ها مانده بود ،خورشــید دم زد .شــعاعش مثل تیغی به چشم
میخورد .یک دفعه گفتی دنیا عوض شد .چند لحظه بعد،
همه پیکرش نمایان گردیــد ،متأللی و خیره کننــده و به طرز
وصف ناپذیری باشکوه؛ مانند دریایی از قلع مذاب بود.
در بین آن همــه نامداران و بــزرگان علم و ادب که در نیشــابور
زندگی کرده و مردهاند و اسامی آنها نزدیک بیش از دو هزار تن
در تاریخ نیشابور آمده است ،جای بسی تعجب است که فقط
گور عطــار و خیام باقی مانده باشــد .چون نیشــابور ،چــه بر اثر
جنگ و چه بر اثر زلزله ،بارها در معرض زیر و رو شدن و انهدام
قرار گرفته ،تعجبآور نیســت کــه گورهای دیگــر از بین رفته
باشد ،تعجب این است که فقط این دو بر جای ماندهاند .آیا
این ناشــی از اتفاق اســت یا بدان معناســت که آن همه امیر و
وزیر و عالــم و فقیه و حکیــم و ادیب ،هیچ یــک ارزش عطار و
خیام را نداشــتهاند؟ تردیدی نیســت کــه زمانه غربــال دارد و
تنها دانههای خیلی درشت را نگه میدارد و نکته قابل توجه
این اســت کــه گاهی معیــار او در ســنجش اشــخاص بــا معیار
مورخینوتذکرهنویسانتفاوتبسیار میکند.
چون بر دشــت وســیع نیشــابور نگاه میکردم و گذشــته شــهر
را به یــاد مــیآوردم ،ایــن فکر در ســرم گذشــت که چــه خوب
بــود دانشــگاهی بــرای مطالعــه در فرهنــگ و تمــدن و تاریــخ
و هنر ایــران در اینجا ایجــاد میگردید؛ با توجه بــه این امر که
در خراســان از لحــاظ فرهنــگ و تمــدن و تاریــخ ،بارورتریــن
ســرزمین ایران بوده است ،و نیشــابور ،طی قرنها مهمترین
مرکز فرهنگی این ســرزمین بــه شــمار میرفته ،و نیــز با توجه
به این امر که نیشــابور ،موقــع جغرافیایی و طبیعــی ممتازی
دارد ،ایجاد چنین مؤسسهای در آن از هر شهر دیگر مناسبتر
است .گذشته از گشــادگی افق و خوشــی هوا ،خلوت نیشابور
بهترین فرصت را به معلم و دانشجو و محقق میدهد ،تا دور
از هیاهو و زرق و برق شــهرهای بزرگ ،بــه تحقیق و تحصیل
و تفکــر و تأمــل پردازند .اگــر قــرار باشــد کــه روزی در برابر این
هجوم تمدن صنعتــی ،کانــون مقاومتی ایجاد شــود ،جایی
بهتر از نیشابور به دشواری میتوان یافت»      .
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سفر به الر و نیریز

شهر کاروانسراها
ایرج افشار

عشـق زند هیـاد اسـتاد ایـرج افشـار بـه فرهنـگ ایـران ،او را بـه سـیر و گـردش
یهـا و شـهرهای کوچـک و بـزرگ برانگیخـت کـه حاصـل ایـن سـیر و
در آباد 
سیاحتها ،سفرنامههای اوست .او سالها پیش سفری به الرستان ،گراش و نیریز
داشـته کـه در مجلـه یغمـا بـه چـاپ رسـیده اسـت.
ً
الرستان ناحیتی است پرمایه و دیدار کردنی ،مخصوصا اگر احمد اقتداری هم باشد و
همه جا به علت حضور او مراسم عز و احترام انجام گیرد و مسافر در خصب نعمت سفر
کند .بیســت ســال پیش که اقتداری کتابهای فرهنگ الرســتانی و الرســتان کهن را منتشــر
ســاخت اول بــاری بــود کــه الرســتان بــه طــور تاریخــی و فرهنگــی مــورد معرفــی قــرار گرفت و
خواستاران اطالعات تاریخی میتوانند بدان کتاب مراجعه کنند.
راســتی باید از انجمن آثار ملی پرسید چرا از اقتداری نخواســتهاند که قبل از تألیف کتابهای
مربوط به خوزستان تألیفی درباره الرســتان و مناطق همسایه آن بنویسد و عکس و وصف آثار
و ابنیهای را که بســیاری از آنها در حال انهدام اســت در کتاب ثبت و ضبط کند و تعجب است
که اقتداری چنین کاری را نکرده است!
«الرســتان کهن» تألیفی اســت بیشــتر براســاس مآخذ و مدارک مکتوب .بســیار هــم مفید ولی
آنچه اکنون بر محققان محلی فرض و وظیفت ملی اســت مکتوب ســاختن مطالبی است که
در سینههای آدمی اســت و یا بر سینه ســنگها و دیوارها .بیتردید قصور اقتداری درین باب
مورد شماتت الریان و آیندگان است.
در دومین ســفر بــه الر کاروان ســرای نــو بیــش از آثــار دیگر جلــب توجه کــرد .طرح اصلــی این
کاروانســرای بزرگ همانندســت بــا دیگر کاروان ســراهایی کــه در شــهرها برای تجــارت میان
شهرها ســاخته میشــد .آنچه آن را زیبا و چشــمگیر کرده است ستونهای ســنگی خوشرنگ
یکپارچه و قطوری اســت که نگاهبان ایوان پیش روی حجرات اســت .اما افسوس که این
کاروانسرا اگرچه در میدان اصلی شهر قرار دارد از رونق و آبادانی قدیم افتاده است.
چند تا از ســتونها به علت زلزله چند سال قبل در غلطانیده شــده و بر زمین نقش شده است.
بســیاری از حجرات حال نکبت بــاری یافته اســت و معلوم نیســت چرا چنین بنــای محکم و
فضاداری برای مجموعهای از کتابخانه عمومی و کودکان و کاخ جوانان و چاپخانه سیاحتی
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و تفریحات ســالم و نظایــر آن خریداری نمیشــود .شــاید به
این علت اســت که هر دســتگاهی دلش میخواهــد در بنائی
ً
مســتقل باشــد .مســلما اگر این کاروان ســرا به مهمان سرای
جلــب ســیاحان هــم اختصــاص مییافــت دلپذیرتــر از آن
ســاختمانی میشــد که اکنــون میخواهــد برای مهمان ســرا
بسازند.
اختصاص کاروانسرایی شهری که درمیان شــهر قرار دارد به
مهمان سرای ســاده ثانی اثنین هتل شاه عباس در اصفهان
میشــد و مرکــزی بســیار دیدنــی و موجــب نامــوری شــهر الر.
پیش از اینکــه به وصف بنــای دیگر بپردازیــم کتیبه کاروان
سرای نو را نقل کنم:
به عهــد ناصر دیــن پادشــاه عــدل شــعار ،خدیو ملــک عجم
شــهریار جم آثــار بــه حکم میــر مهیــن حضــرت قــوام الملک
سمی شاه خراســان امیر فارس مدار ،به سعی فتحعلیخان،
به عیــن همت او شــد ایــن ربــاط میشــد بنا بــه خطــه الر ،تو
ای خدای جهــان این بنــا و بانــی را ز حادثات جهــان در پناه
خویــش بــدار ،بــه نغمــه مــر غ ســحر خوانــد بهــر تاریخــش،
گذشته است ز دوران هجرت هزار و سیصد چار
کاروان ســرای نو از یادرگاهای فتحعلی خان گراشی و دوران
حکومت اوست .این فتحعلی خان آبادانیهای بسیار در الر
و گــراش کرد .در عــدهای از فرمانها همیــن اصطالح «خطه
الر» دیده میشــود .بر چهار طرف درهــای بازارهای قیصریه
چهار سنگ تاریخ نصب شده و بر سنگ سمت جنوبی قطعه
شــعری نقل شــده اســت و بر ســنگهایی کــه بر درهای ســه
جانب دیگر نصب شده اســت چنین نقر شده است« :الملک
هلل» در عهد سلطنت پادشــاه عادل ناصر الدین شاه به تأیید
الهــی فتحعلیخــان گراشــی بــه ســاختن ایــن بنــای عالیــه
[موفق] گردید .در شــهر شعبان ســمت اتمام پذیرفت۱۳۰۱ .

همسفر
هشــــدار

قیصریه از بناهای عصر شاه عباس صفوی است که در ۱۰۱۵
به اهتمام حاجی قنبر علی بیگ ذوالقــدر جهرمی وزیر خطه
الر ســاخته شــد و کتیبــهای در دوره گنبد آن نصب اســت که
نام بنای آن بدین صورت آمده است« :عمل استاد نورالدین
محمد احمد کاله سبا بنا».
اینــک بدیــن ظریفــه بپردازیــم کــه در حــق فتحعلیخــان
گفتهانــد .مشهورســت کــه چــون ســاختمان کاروان ســرا و
میــدان قیصــر و غرفههــای اطــراف بــازار آن بــه اتمام رســید
فتحعلــی خــان از یکــی از ندمــای خویــش بــه نــام «حاجــی
آخوند» پرسید که این میدان با میدان نقش جهان اصفهان
چه فرقــی دارد؟ حاجی آخوند گفت :همان فــرق که بین تو و
شاه عباس است!
نیریز
شــب در ســیرجان خوابیدیم و صبح بــه طرف نیریــز حرکت
کردیــم ،راههای ســهگانه ســیرجان بــه نیریــز راههــای کژ و
کورهای اســت که به علت عبور و مرور کامیونها ایجاد شده
ً
اســت .طبعا گذر کــردن از چنیــن راهی بــا ســختی و ناراحتی
همــراه اســت .میــان ســیرجان و نیریــز ســهراه به محــاذات
یکدیگر قرار دارد و در محلی به نام قطرو راه واحدی میشود.
یکی از این سهراه ،راه زمستانی است .دو راه دیگر در مواقعی
قابل گذر اســت که بارندگی نشــده باشــد؛ زیرا باید از کفهای
گذشــت که باران آن را منجالب میســازد .راهی که امسال از
آن گذر کردیم از زیدآباد میگذرد و تا نیریز دویســت کیلومتر
اســت و آبادیهــای فقیرانــه بــه نام شــورو ،چشمهشــیرین،
بشــنه و قطرو برکنــار آن اســت .راهی که ســال گذشــته با زن
و فرزندانم از آن گذشته بودم پنج فرسنگ نزدیکتر است.
نیریز آخرین شــهر فارس و فاصل میان آنجا و کرمان است و

بنای دیدنی شهر
مسجد جامع
قدیم است که
محرابش را بنا
به کتیبه آن چهار
بار در توار یخ
 ۳۶۳و  ۴۰۶و
ً
 ۵۷۶و ظاهرا
قرن هفتم (به
علت محو شدن
انتهای کتیبه)
تعمیر و تکمیل
کردهاند .محراب
چند کتیبه هم در
اطراف محراب
هست که آخر ین
آنها مورخ ۹۴۶
هجری است

برکنارش دریاچه نیریز قرار دارد که امسال به علت نباریدن
بــاران کــم آب بــود .بنــای دیدنی شــهر مســجد جامــع قدیم
اســت کــه محرابــش را بنــا بــه کتیبــه آن چهــار بــار در تواریخ
ً
 ۳۶۳و  ۴۰۶و  ۵۷۶و ظاهــرا قرن هفتم (به علت محو شــدن
انتهای کتیبه) تعمیر و تکمیل کردهاند .محراب چند کتیبه
هــم در اطــراف محــراب هســت کــه آخرین آنهــا مــورخ ۹۴۶
هجری است.
مســجد دیگر شــهر مســجد بازار اســت که کتیبه گچــی آن به
این عبارت است« :امر بعماره هذا المسجد الشاب المکرم کلو
یعقوبالقصاب فی ســنه  »۹۴محراب این مسجد زیباست.
قســمتی از آن با آجرهای بزرگ منقش برجســته ساخته شده
اســت .گچکاری آنهم بیلطف نیســت .بر دیوار شبســتان
اخبــاری از عهــد محمدشــاه و ناصرالدینشــاه به مرکــب و به
خطی نســبه خــوش نوشــتهاند ،بــه تقلیــد از آنکه رســم بوده
است فرمانها عمومی را بر سنگ نقر میکردهاند .فرمانی هم
از عصر صفوی درباره معافیت صابونپزهای شهر از پرداخت
عوارض بر ســنگ کنده شــده اســت و بر ســر در مســجد نصب
کردهاند و دوســت ما احمد اقتداری آن را در ســفر خود خوانده
بود و متن را در فرهنگ ایرانزمین (جلد  )۱۲درج کرد.
در نیریــز دو قبرســتان بــزرگ لنگــر و دیگــری قبرســتان
میــر شــهابالدین در هــر دو ســنگ قبرهــای کهنــه فــراوان
بــوده اســت؛ امــا شــهردار بیاطــاع و ظاهرفریــب بســیاری از
ســنگهای قدیم را در جدولبنــدی خیابانها و پل بســتن
جادههــا بــه کار برده اســت تــا عمــران و آبــادی کرده باشــد و
غافل از اهمیت تاریخی و هنری آنها بوده است .باز محض
نمونه چندتایی باقی اســت کــه بایــد از آنها حفاظــت کرد،
ً
به خصوص که غالبا بــه خطوط خوش اســت .میدانیم که
بســیاری از مــردم نیریــز خوشخــط و بدین هنــر موصوف و
مشهور بودهاند.
از ســنگهای قدیمــی و بســیار ممتــاز یکــی ســنگ گــور پیــر
شــهابالدین اســت کــه بــه جــز ســنگ خوابیــده منقــش و
مکتــوب در دو طــرف آن دو تختــه ســنگ بــا چهــار گلدســته
ماننــد بهطــور عمــودی نصــب شــده اســت و بریــن دو
تختهســنگ نقوش و خطوط بســیار هنرمندانــه و کتیبهای
بــه خــط نســخ و کوفــی کندهانــد .بــدون ادنــی اغــراق نظیر
ً
چون این ســنگ بســیار کم اســت و بایــد عاجــا آن را از میان
خــاک کــه قســمتی از ســنگ را فراگرفتــه و خــورده اســت بــه
درآورد و بــه موزه فــارس یا تهــران منتقل کرد .اگــر کمهمتی
ً
درین باب بشــود جــای نهایت تأســف خواهد بــود .ظاهرا در
خصوص این گور و بقعه آن تاکنون از طرف باستانشناســی
و فرهنگ تجسسی نشــده اســت ،به علت آنکه از شهر برکنار
افتاده است .چون قســمت تاریخ کتیبه و نام صاحب گور در
خاک مدفون بود متأسفانه اطالعی بیش از این درباره زمان
آن نمیتوان عرض کرد و این را بگویم که از سنگقبر مقبره
ً
یعقــوب سروســتانی در سروســتان ظاهــرا کهنهتــر و نفیستر
اســت .ســنگقبری هــم در گوشــه قبرســتان لنگر دیده شــد
که عظمتی دارد و به علت برداشــتن چهارطاقــی آن نقوش و
خطوطش محو شده است .اهل محل آن را به خواجه احمد
دامغانی نسبت میدهند و بر آن شمع روشن میکنند      .
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سفر نوروزی به یزد

شهر دوچرخه و بادگیر
جالل آلاحمد

چهار و نیــم بعــد از ظهر رســیدیم به یــزد .حمامــی و تهیــه اتاقــی در مســافرخانهای و
استراحتی و بعد به راه افتادیم .شهر پر بود از دوچرخههای فیلیپس و راله .جوی کنار
خیابانها مجــرای گــذر آب نبود؛ اســتراحتگاه عمومــی دوچرخههــا بود .شــهرت بیموردی
اســت اصفهان پیدا کرده از نظــر فراوانی دوچرخه .این یزد اســت که شــهر دوچرخههاســت و
بیش از آن ،شهر بادگیرهای بلند فکر میکنم اگر کارخانه دوچرخه سازی فیلیپس همین یک
شــهر را به عنوان مشــتری داشته باشــد ،دســت کم تا صد ســال دیگر نانش توی روغن است.
درحدود  200هــزار دوچرخه در یزد اســت .بیشــتر دوچرخهها بــه یک طرف میرفتنــد .ما هم
دنبالشان راه افتادیم .آسفالت که تمام شد ،میدانی و ساعتی بر سر برجی در میان آن و دست
راســت ســردر بزرگ مدرســهای و همه میرفتند آن تو؛ ما هم رفتیــم .تلنبار بوتهها و دو ســه تا
تیرکی که بســاط فشفشــه و آتش بازی ســر آنها نصب شــده بود از دور داد میزد که چهارشنبه
ســوری اســت و جمعیتی در اطراف میدان ورزش مدرســه و روســای شــهر و ادارهجاتیها روی
صندلیهــای آن بــاال باد کــرده .مــا هــم بــاد کردیم و بــه طــرف صندلــی رفتیــم و خودمــان را
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گوشــهای جا دادیم .وقتــی رســیدیم ،نمایش عبــارت بود از
مســابقه ماســتخوری .شــش تــا از بچــه مدرســهایها بــا
لباسهــای پیــش آهنگــی کاســههای ماســت را انگشــت
انگشــت لیــف میکشــیدند و پیــش از اینکــه آن را بخورنــد،
میپاشیدند.
بعــد بوتههــا را آتش زدنــد و جرق و جــورق پاچــه خیزکهای
هوایی و بعد پخش جوایز .جزو جایزهها دویستتایی نقشه
ایاالت متحده آمریکا بود .شــمردم .کار که تمام شــد ،یکی از
افسرهای شــهربانی از آن نقشهها میخواســت و حیف تمام
شده بود .رفتند و ســر یکی از برندگان را که کودکی بود ،شیره
مالیدند کــه «نقشــهات را بــده ،یک کتــاب رنگــی عکسدار
برایــت میآوریــم» و او نقشــه را داد و کتــاب را کــه گرفت ،ده

همسفر
هشــــدار

سالها است
که یک اصل
احمقانه سرمشق
هر نوع شهرداری
و شهر نگهداری
شده است .هر
شهری را در هر
گوشه از مملکت
به صورت یک
چهار خیابان
درآوردن و تالقی
خیابانها و
کوچههای فرعی
را با این چهار
خیابان اصلی
به زوایای قایم
بدل ساختن؛
آسودهتر ین راه
برای گرفتن هر
نوع رنگ محلی
از شهرها! یزد
هم از این قاعده
مستثنی نیست

پانزده تا از بچهها ریختند که نقشههاشان را پس بدهند.
آرام و مقاوم
یزد گویا نه در حمله اعراب لطمهای دید و نه در ایلغار مغول.
این اولین مطلبی است که در مورد یزد باید به خاطر داشت.
درســت اســت که این مصونیــت از خرابیهای گذشــته را در
پیشــانی شــهر نمیتــوان دیــد (چــرا کــه خیابــان بندیهای
جدید ،بالیی کمتر از آنچه مغول به بار آورده اســت نیست)؛
اما در لفاف آداب و رســوم مــردم میتوان .در اینکه زردشــتی
و مســلمان بــه راحتی با هــم به ســر میبرنــد ،در اینکــه دزد و
گدا بســیار کمتــر دارد ،در اینکــه در کوچه و بــازار کمتر فحش
میشنوی و دعوا و در خیلی چیزهای دیگر.

ســالها اســت کــه یــک اصــل احمقانــه سرمشــق هــر نــوع
شــهرداری و شــهر نگهداری شــده اســت .هر شــهری را در هر
گوشــه از مملکت بــه صــورت یــک چهــار خیابــان درآوردن و
تالقــی خیابانهــا و کوچههای فرعــی را با این چهــار خیابان
اصلی بــه زوایــای قایم بــدل ســاختن؛ آســودهترین راه برای
گرفتن هر نــوع رنگ محلی از شــهرها! یــزد هم از ایــن قاعده
مســتثنی نیســت .هــر چــه باشــد پــس کوچههــای یــزد هــم
میتوانــد مرکــز نشــو و نمــای میکروبها باشــد یا دســت کم
مانع عبور بیوک  58و تراکتور آلیس چمالمرز .وقتی قرار است
مملکتــی جوالنــگاه ســاختههای فرنــگ و ینگه دنیا باشــد،
ناچــار شــهردارها و فرماندارهــا غــم ایــن را ندارنــد که اگر ســر
چهارراهی ســی چهل تا کاج کهن ســد معبر کرده باشد ،همه
را از بیــخ ببرند .هم میدان گشــادهتر میشــود و هــم فرصتی
است تا مردم بتوانند مجسمه میان میدان را ببینند.
زندگــی شــهر روی دوش «شــعرباف»ها میگــردد؛ یعنــی
جوالهههــا؛ یعنــی نســاجها بــا دســتگاههای کوچــک عهــد
بوقیشــان .یک صبح تــا غروب بــا دوچرخــه (به ســاعتی 5
ریال کرایــه) تــوی کوچه پــس کوچهها گشــتیم و خم شــده
از درهــای کوتــاه شــعربافها رفتیم تــو و گفتیم و شــنیدیم و
عکسی گرفتیم.
شــعربافهای یزد ،ســی هــزار تایــی هســتند ،غیــر از آن عده
دو ســه هــزار نفــری کــه از روی ناچــاری رفتهانــد و کارگــر
کارخانههــای ریســندگی و بافندگــی شــدهاند کــه در ایــن
سالهای اخیر رو به تزاید است ( 8-7تایی کارخانه است).
هــر شــعرباف در روز  5تا  7گــز پارچه میبافــد و در قبــال هر گز
 5-6ریال مزد میگیرد .حد متوسط درآمد افراد همین روزی
 30ریــال اســت .البــد دیدهایــد کــه بعضــی خانههــا بیرونی و
اندرونی دارند؟ خانه شــعربافها یک همچی چیزی اســت.
بیرونــی آن کارگاه آن اســت کــه در کوتاه دیگری بــه اندرونی
متصل میشــود .شــعربافهایی که ما دیدیــم .اغلب جوان
بودنــد؛  13تــا  25ســاله و همــه مهربــان و خــوش برخــورد و
زودجــوش و کارگاههایــی هــم بــود کــه زن و مردهــای یــک
خانواده با هم ادارهاش میکردند.
یکــی از دوســتانم کــه در دادگســتری شــهر مقامــی داشــت،
میگفــت اغلــب دعواهــا در ایــن شــهر جزایــی اســت و از نوع
ترک انفــاق و زن به شــرط اینکه روزی ســه تا نان و دو ســیر و
نیم قند و چایی و همین قدر گوشــت خانهاش برســد ،حاضر
اســت به هر صورت که شــده با شــوهر بد اخم صلح کند .غیر
از ایــن ،مهمترین دعوایی کــه در دادگاهها مطرح میشــود،
دعوای قنات است که فالن کس قناتش را یک متر جابه جا
کرده و قنات همســایه دادش از بی آبی درآمــده و با این همه
جالب این اســت که این نوع دعواها همیشه میان صاحبان
دو قنات جدا از هم اســت؛ و گرنه صاحبان یک قنات قرنها
اســت که با هم کنــار آمدهانــد .در تمام یــزد و اطرافــش کمتر
قنــات اربابــی وجــود دارد؛ به خصــوص که همــه قناتهای
بزرگ خرده مالک اســت .یک رشــته آب زیرزمینی اســت که
دو ســه آبادی را مشــروب میکند و اهل این دو ســه آبادی در
آن شریکند .سر وقت الروبیاش میکنند و در موقع لزوم یک
صدا به مرافعه با قنات همسایه بر میخیزند.
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آب ،آفتابی نیست
در یــزد آب آفتابــی نیســت؛ مخفــی اســت؛  40-50متــر زیــر
زمین است .باید از پلکان تاریک و مرطوب و خنک «جوها»
سرازیر بشوی و مواظب باشــی پایت نلغزد و وقتی از تشنگی
بــه جــان آمــدی ،بــه مجــرای قنــات برســی و ببینــی زنهــا
نشستهاند و در آن تاریکی زیر زمین رخت و ظرف میشویند
و بوی گند در فضا است و تشنگی فراموش بشود و خستگی
فشــار بیــاورد و ندانــی از ایــن همــه پلــه چطور بــاال بــروی .از
پلــکان جــوی مســجد جامــع کــه پاییــن میرفتــم ،مــردی
مادرزاد در آبنمای گرد آن غسل میکرد.
«جــوزاچ» و «جوجیــوه» را ایــن طــور دیــدن کردیم کــه اولی
قناتی اســت کــه از محلــی بــه اســم زارچ میآید و دومــی آبی
اســت کــه معتقدنــد جیــوه دارد .هیچکــس بــه انــدازه یــک
نفــر یــزدی قــدر آب را نمیدانــد .یــزد و اطرافــش در حــدود
 100قنــات بزرگ دایــر دارد؛ عالوه بر بیســت تایــی قنات بایر
و قناتهــای کوچــک شــخصی و اربابــی ،طــول قناتهــا تا
ده پانــزده فرســخ هــم میرســد و عمــق بعضــی از چاههــای
«پیشکار» تا  120متر است.
یــزد از یــک نظــر مــوزه ابــزار عزاداریهــای محــرم اســت.
ســه چهــار تــا نخــل بــزرگ در گوشــه و کنــار شــهر اســت .در
روزگاری که آســمان شهر را شــبکه بندی درهم و برهم سیم
کشــیهای بــرق و تلفن مغشــوش نکــرده بود ،بــرای حرکت
دادن هــر کــدام از آنهــا دســت کــم صــد مــردم الزم بــود؛ امــا
سیمهای تمدن در آسمان شــهر پای این نخلها را مدتها
اســت به زمیــن کوبیــده و اکنــون هــر کــدام بــه گهوارههای
مشــبکی میمانند که انــگار روزی اســباب بــازی غولی بوده
و گمان میکنــی از وقتی دوران جن و پریها و افســانههای
گرز صد من رســتم تمام شــده اســت ،ایــن بازیچههــا نیز دل
غــول بچههــا را زدهانــد کــه در گوشهایشــان انداختهاند و
رفتهانــد .نخــل میــدان شــاه -نخــل میرچخمــاق -و دیگر
نخلهــا که اسمشــان را فرامــوش کــردم .خودشــان نخل را
نقل میگفتند .در یکی از خیابانهای آســفالت نشــده شــهر
نیز چهار چوبههایی را میبینی که گوشهای انبار شده است
و وقتی میپرسی اینها چیست؟ میگویند بازار شام است که
ایــام محرم بــا دکورهای مجلل راهشــان میاندازنــد .همان
بازاری که اســرای کربال را از آن گذراندند و آن داســتانهای
غم انگیــز .مراســم عــزاداری را «جــوش زدن» میگویند؛ به
خصــوص زنجیــر زدن را .شــاید بــه این علــت که بــرای یک
یــزدی زندگــی پرمشــغلهتر از آن اســت کــه در مــورد عقایــد
مذهبی سر خودش را بشــکند یا دســت طرفش را .نباید زیاد
متعصــب باشــند؛ اما هنوز کســی جرات نکرده اســت ســینما
بــاز کنــد یــا ملــک و خانــهاش را بــه ســینمایی اجــاره بدهد.
فقط یک ســینما دارند تابســتانه که در بقیــه فصول تعطیل
اســت .چارهای ندارند جز اینکه باور کنیم یزدی حتی بیش
از اصفهانی مقتصد اســت .تفریح و تفنن برایش معنا ندارد؛
اما دیدم بســیاری از یزدیرا که در تعطیل ایام عید ،عصرها
شسته و رفته با سینههای سپر کرده سوار دوچرخههایشان
بودنــد و تخمــه شــکنان میرفتند .از یــک وکیل سرشــناس
دادگســتری پرســیدم یزدیهــا از چــه راه ثــروت بــه هــم
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در یزد آب آفتابی
نیست؛ مخفی
است؛  40-50متر
ز یر زمین است.
باید از پلکان
تار یک و مرطوب
و خنک «جوها»
سراز یر بشوی و
مواظب باشی
پایت نلغزد و وقتی
از تشنگی به جان
آمدی ،به مجرای
قنات برسی
و ببینی ز نها
نشستهاند و در آن
تار یکی ز یر زمین
رخت و ظرف
میشو یند

میزننــد؟ در معامله زمین یــا از راه ســفته بازی؟ گفــت از راه
پشــتکار و اقتصاد .راســت هم میگفت هنوز بوی زمین بلند
نشــده اســت .طرف اصلی بــازار هم شــعربافها هســتند که
دســت به دهان همان روزی ســی چهــل ریالانــد .و نباید با
سفته کاری داشــته باشند؛ اما عجب شــهر ثروتمندی است
یــزد! مغازههــا پــر از جنــس بــه خصــوص دوچرخــه و رادیــو
باتــری دار و چــراغ قــوه و اســباب بازی و خــرازی و دســت هر
کس به کاری بند! یکی از کارمندهــای بیمههای اجتماعی
میگفــت در هــر خانــواده یــزدی دســتکم دو تــا دوچرخــه
هســت و ایــن تفنــن زندگــی اســت و هــر کــس دســتش بــه
دهانش برســد ،به جای دوچرخــه موتورســیکلت میخرد و
تاپ و تاپ توی خیابانها و با یک دست ویراژ دادن!
دندان طال
از دکترهــا و دوافروشهــا دربــاره بیماریهایی کــه میگیرند
تحقیــق کــردم .مثــل همــه جــا نســخههای آقایــان اطبــاء
فقط عبــارت اســت از (آنتی بیوتیــک) ها! یعنی پنی ســیلین
و اورئوماســین و آیســینهای دیگــر .البتــه هنــوز چنــد تایــی
از عطارهــای قدیمــی باقیانــد؛ امــا مگــر روزنامههــا و رادیــو
میگذارنــد کســی کاری بــا آنها داشــته باشــد؟ بیشــتر از تنگ
نفس مینالنــد و از پــا درد .انــواع رماتیســم و این هــر دو پیدا
است که نتیجه کار در چالههای دستگاههای نساجی است
و گرد نــخ و هوای زیرزمینهــای دم دار و آفتــاب داغ بیرون و
تعجب این جاست که توی دهان هر کس که سری تو سرها
دارد ،یک ردیف دندان طال اســت .تــا زاهدان ایــن طور بود.
خیلی پرس و جــو کردم؛ اما کســی نتوانســت گرهی از ســؤال
من بگشــاید .درســت اســت که معلــوم شــد بیمــاری خاصی
ندارند تا دندانها را خراب کند و مجبور باشند روکش طال به
آن بگذارند؛ اما هر کس اظهار رأی میکرد .طبیبی معتقد بود
مد تهران است که به آنها سرایت کرده .دندانسازی میگفت
برای اینکه شــیرینی زیاد میخورنــد (و این طور نبــود .باقلوا
و قطابی که عجیب در یزد میســازند بیشــتر صادر میشــود؛
مثــل پارچههایشــان) .دخانیات هــم کم مصــرف میکردند
و عاقبــت از زاهدان که بیــرون میرفتیم احســاس کردم این
تنها ثروتی اســت که هر کس میتواند به راحتــی همراه خود
داشته باشد و خالی از هر مزاحمتی! دهان مردم یزد و کرمان
و بم و زاهدان مطمئنترین گنجینههای ثروت فردی است
که اگر به هیــچ دردی هم نخــورد ،دســتکم کار کفن و دفن
اموات را تسهیل میکند.
روز سوم ورودمان به شهر؛ ظهر که برگشتیم به مسافرخانه،
معلــوم شــد از شــهربانی مامــوری آمــده اســت کــه عکــس
برداشــتن از زندگــی مــردم و غیــره طبــق فــان مــاده ممنوع
و الــخ ...و آقایــان بــد نیســت ســری بــه شــهربانی بزننــد از
ایــن حرفها .فــردا صبــح رفتیــم شــهربانی .آبرومندترین و
وسیعترین ادارات دولتی .خودی نشان دادیم و فهماندیم
که آدمهای ســربه زیر و پابــه راهی هســتیم و از آثــار تاریخی
عکس میگیریــم و از ایــن حرفها یارو معــذرت خواهان که
«البتــه تصدیــق میفرماییــد کــه از ایــن ســر و وضــع فقیرانه
مــردم عکــس برداشــتن و خــدای نکــرده در مجلــهای یــا

همسفر
هشــــدار

روزنامــهای چاپ کردن و آبــروی مملکت را بــردن »...و الخ
ً
ً
و مــا گفتیــم اصــا و ابــدا و به خیر و خوشــی گذشــت و ســؤال
کردیــم آیــا میتواننــد آمــار مختصــری از دزدیهــای شــهر
بدهند؟ معلوم شــد هفتهای دو ســه بار در مــورد دوچرخهها
که بی قفل و بنــد در کوچــه و بازار رهــا میکنند ،اشــتباهاتی
رخ میدهنــد .ایــن دوچرخــه آن را عوضــی ســوار میشــود و
شکایتی و مراجعهای و کار به زودی فیصله داه میشود.
رو به شرق
یک چیز قابل مطالعه در یزد ،تأسیســات زردشــتیها است.
مدرســهها دارنــد و بیمارســتانها و زایشــگاهها که بیشــتر با
کمک پارســیان هند اداره میشــد کــه در اصل از یــزد به هند
مهاجرت کردهانــد و هنــوز که هنوز اســت هر ســال کمکها
و پولهــا میفرســتند .شــاید یــک علت آبــادی و ثــروت یزد
همیــن کمــک غیــر مســتقیم پارســیان هنــد باشــد .اقتصاد
شــهر داد میزنــد کــه روی پــای خــود ایســتاده نیســت .از
زردشــتیهای آن طرف ،حتــی در دهات و حومه شــهر کمتر
کسی اســت که بی ســواد باشــد .بزرگترین دبیرســتان شهر
از آنهــا اســت ،بــرق شــهر را اداره میکننــد ،در کارخانههــای
ریســندگی و تأسیس آنها ســهم اساسی داشــتهاند و مهمتر از
همه ،رابط بین آن شهر و هندند.
جالب اســت که از یزد به آن ســمت (به طرف جنوب شــرقی
مملکــت) توجــه مــردم بیشــتر به شــرق اســت نــه بــه غرب؛
هند اســت نه به اروپــا؛ حتی بیــش از آنچه از تهــران و از مرکز
مملکت خبری داشته باشند ،از آن سمت دارند.
از آتشکدهشــان دیــدن کردیــم .پاهــا را برهنــه کردیــم و
ســرمان را پوشــاندیم و رفتیــم تو .فضا پــر بــود از دود چوب.
دودکش خوب کار نمیکرد و آتشدان شباهت داشت به این
دســتگاهها که در عزای محرم تــوی مســجدها آب میکنند
بــرای خــوردن .آنجــا بــه خاکســتر انباشــته بودنــدش و دو
ســه تا کنــده بــزرگ ســر خاکســترها دود میکرد .شــاید چون
درها بســته بــود و هوا جریــان نداشــت .گر نمیگرفــت و دود
راه انداختــه بــود .دربــاره ایــن آتشــگاه همــان روز ایــن طــور
یادداشت کردهام:
«آتشکده آن تأثیری را که منتظر بودم در من نگذاشت .خیلی
حقیر مینمود .از ابهت و جاللی که ســعی میکنند در معابد با
ســادگی و ســنگینی به هم آمیخته باشــد ،خبری نبود؛ حتی
از مســجد غریبههــای خودمان هــم کمتر روحانیت داشــت.
نمیدانم چرا این طور بود .شاید حالش را نداشتم».
شــاید هم بــه این علت بــود کــه قبــل از آن ،از دخمههاشــان
دیدن کرده بودیم؛ یعنی از بر جهای فراموشی ،از خانههای
ابــدی امــوات زردشــتیان کــه در آنها بــه بدویتریــن وضعی
هنوز مردگان را در اختیار آفتاب و پرندگان میگذارند.
روز دوم عیــد ،ســر راه از پرورشــگاه یتیمــان شــهرداری یــزد
دیــدن کردیم .بی خبــر و بی برنامــه قبلی .مدرســه مانندی
بود با یک ســاختمان اصلی و یک نیمچه ساختمان فرعی؛
آشــپزخانه و رختشــوخانه و دیگــر لــوازم .از رادیویــی کــه کار
میکرد ،برنامههای ایام عید پخش میشــد و بچهها ارمک
پوشــیده و تک و توک بازی میکردند .خلوت بود .عید آنجا

از آثار عید خبری
نبود .نه در لباس
و نه در کفش و
کاله و نه بر در و
دیوار شهر .فقط
عصر روز عید
پیشانیها و نوک
دماغ چرخ سوارها
برق میزد .همه
از حمام عید
در آمده .حتی
روسای محترم و
جا سنگین ادارات
هم چرخ سوار
میشوند؛ یعنی از
خودشان دوچرخه
دارند

را هم فراموش نکرده بود.
خوشــبختی این بود که سرپرســتها و روســا هم عید گرفته
بودنــد و غیــر از خــود بچههــا کســی نبــود .اواخــر کار ،یکــی
از خدمتکارهــا پیدا شــد کــه کار ما گذشــته بود و داشــتیم در
میآمدیم .به خوابگاهها سرکشیدیم .باالی هر تخت آهنی
یک دستمال ابریشــمی به دیوار آویزان بود که هنوز تای اتو
از آن باز نشــده بود .دو تا از بچهها زبر و زرنگتــر مینمودند و
 13تا  15ســاله و از چشــم یکیشــان چنان هوشــی برق میزد
که نگو ،راهنمایی میکردند.
ً
جمعیــت یــزد و حومــهاش را رســما  293هــزار نفــر دادهاند.
بــرای ایــن عــده در تمــام بیمارســتانها و زایشــگاههای یــزد
فقــط  300تخــت وجــود دارد .از ایــن تعــداد 60 ،تخت فقط
در اختیــار بیمههــای اجتماعــی کارگران اســت؛ یعنــی فقط
کارگرهــای بیمه شــده حــق بســتری شــدن در آنهــا را دارند.
هیچکــدام از ســی هــزار شــعرباف یــزد بیمــه نیســتند؛ چون
کارگاههای آنها مشمول مقررات بیمه نیست.
خبری از عید نیست
کتابفروشــی دو ســه تا بیشــتر نداشــت .عرق فروشــی دو سه
برابر این .وضع مدرســهها خوب بــود .در کالسهای پایین
یک دبســتان نیمــه زردشــتی و نیمه مســلمان ،دختر و پســر
با هــم در یــک کالس بودند .معلمهــا هم مختلــط بودند .از
قالیبافان در خود شــهر خبری نیســت .قالیبافهــا در حومه
شــهرند .در آب شــاهی و قاســم آباد و محمد آباد و غــول آباد
تفــت و زنهــا و بچههــای قالیبــاف روزی  5تــا  10ریــال مزد
دارند؛ حتی آنکه استاد کار است و نقشه میخواند 15 ،تا 20
ریال بیشــتر نمیگیرد .ایام عید عجب کاهویــی میخورند!
دســتمالهای بزرگشــان را پهــن میکردنــد روی زمیــن و
ســه چهــار مــن کاهــو تــوی آن و روی دوش میانداختنــد
و میرفتنــد ســراغ خانــه .البــد بچههــا زیــاد شــیرینی عیــد
میخورند .باید تبرید کنند.
از آثار عید خبری نبود .نــه در لباس و نه در کفــش و کاله و نه
بر در و دیوار شهر .فقط عصر روز عید پیشــانیها و نوک دماغ
چرخ ســوارها برق مــیزد .همــه از حمــام عید در آمــده .حتی
روسای محترم و جا سنگین ادارات هم چرخ سوار میشوند؛
یعنــی از خودشــان دوچرخــه دارنــد .زنها چادر شــب به ســر
میکنند؛ اما دختر مدرســهایها یزد را هم رادیوها و مجلهها
عــوض کردهاند .دوبــار توی کوچه ازشــان متلک شــنیدیم.
از حــد وســط زیبایی هــم چیزی کمتــر دارند .ســیاه ســوخته
با پیشــانیهای کوتــاه ،قدهــای کوتاهتر ،چــه زن و چــه مرد.
مفهوم ارتفــاع یکی در گلدســتهها و گنبدهای مســجد جامع
اســت و منارهــای میرچخمــاق و بعــد در بادگیر که بــاالی هر
بنایی اســت .حداقل  5گــز مرتفعتر از بــام خانه و ایــن بادگیر
چنان در زندگی یزدی رسوخ کرده است که سقاخانههاشان
را هــم بــا آن آراســتهاند .اســفند را در آن نواحــی کمتــر دود
میکنند .آن را بند میکنند و به ســر در دهلیزخانهها یا باالی
دکانها و اتوبوسها میآویزند .دانههای بزرگ اسفند را که
ترکیده است و پوست باز نکرده و این رسم را تا در کرمان و بم
و زاهدان تا گناباد هم دیدیدم      .
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سفر به اصفهان ،نائین و طبس

شهری نیکو ،جامع و آبادان
ناصر خسرو قبادیانی
عشـق زند هیـاد اسـتاد ایـرج افشـار بـه فرهنـگ ایـران ،او را بـه سـیر و گـردش
یهـا و شـهرهای کوچـک و بـزرگ برانگیخـت کـه حاصـل ایـن سـیر و
در آباد 
سیاحتها ،سفرنامههای اوست .او سالها پیش سفری به الرستان ،گراش و نیریز
داشـته کـه در مجلـه یغمـا بـه چـاپ رسـیده اسـت.
و اول محــرم از آنجــا برفتیــم و به راه کوهســتان روی بــه اصفهــان نهادیــم .در راه به
کوهی رســیدیم ،دره تنگ بود .عام گفتنــدی این کــوه را بهرام گور به شمشــیر بریده
اســت و آن را شمشــیر برید میگفتند و آنجــا آبی عظیم دیدیم که از دســت راســت ما از ســوراخ
بیرون میآمد و از جایی بلند فرو میدویــد و عوام میگفتند این آب به تابســتان مدام میآید و
چون زمســتان شــود باز ایســتد و یخ بنــدد ،و به لوردغــان رســیدیم کــه از ارجان تــا آنجا چهل
فرســنگ بود و این لوردغان ســر حدپارس اســت ،و از آنجا به خان لنجان رســیدیم و بر دروازه
شهر نام ســلطان طغرل بیک نوشته دیدم و از آنجا به شــهر اصفهان هفت فرسنگ بود .مردم
خان لنجان عظیم ایمن و آسوده بودند هریک به کار و کدخدایی خود مشغول.
اصفهان
از آنجا برفتیم هشــتم صفر ســنه اربــع و اربعین و اربعمایــه بود که به شــهر اصفهان رســیدیم.
از بصره تا اصفهان صد و هشــتاد فرســنگ باشد .شــهری اســت بر هامون نهاده ،آب و هوایی
خوش دارد و هر جــا که ده گز چاره فرو برند آبی ســرد خــوش بیرون آید و شــهر دیواری حصین
بلند دارد و دروازههــا و جنگ گاهها ســاخته و بر همه بارو کنگره ســاخته و در شــهر جویهای
آب روان و بناهــای نیکــو و مرتفــع و در میــان شــهر مســجد آدینــه بــزرگ نیکــو و بــاروی شــهر
را گفتند ســه فرســنگ و نیم اســت و اندرون شــهر همه آبــادان که هیــچ از وی خــراب ندیدم و
بازارهای بســیار ،و بازاری دیــدم از آن صرافان که اندر او دویســت مرد صراف بــود و هر بازاری
را دربندری و دروازهای و همه محلتها و کوچهها را همچنیــن دربندها و دروازههای محکم
و کاروانســراهای پاکیزه بــود و کوچــهای بود کــه آن را کو طــراز میگفتنــد و در آن کوچه پنجاه
کاروانسرای نیکو و در هر یک بیاعان و حجره داران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان
همــراه بودیم یک هزار و ســیصد خروار بار داشــتند که در آن شــهر رفتیم هیچ بازدیــد نیامد که
چگونه فرو آمدند که هیچ جا تنگی موضع نبود و نه تعذر مقام و علوفه .و چون سلطان طغرل
بیک ابوطالب محمدبن میکاییل بن سلجوق رحمه اهلل علیه آن شهر گرفته بود مردی جوان
آنجا گماشته بود نیشــابوری ،دبیری نیک با خط نیکو ،مردی آهســته ،نیکو لقا و او راخواجه
عمید میگفتند ،فضل دوست بود و خوش سخن و کریم .و سلطان فرموده بود که سه سال از
مردم هیچ چیز نخواهند و او بر آن میرفت و پراکنــدگان همه روی به وطن نهاده بودند و این
مرد از دبیران شــوری بوده بود و پیش از رســیدن ما قحطی عظیم افتاده بــود اما چون ما آنجا
رسیدیم جو میدرویدند و یک من و نیم نان گندم به طک درم عدل و سه من نان جوین هم
و مردم آنجا میگفتند هرگز بدین شــهر هشــت من نــان کمتر به یــک درم عدل و ســه من نان
جوین هم و مردم آنجا میگفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر به یک درم کس ندیده
است ،و من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادان تر از اصفهان ندیدم،
و گفتند اگــر گندم و جــو و دیگر حبوب بیســت ســال نهند تبــاه نشــود و بعضی چیزها بــه زیان
میآید اما روســتا همچنان اســت که بود ،و به ســبب آنکه کاروان دیرتر به راه میافتاد بیست
روز در اصفهان بماندم.
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نائین
بیست و هشــتم صفر بیرون آمدیم ،به دیهی رسیدیم که آن
را هیثمآبــاد گوینــد و از آنجــا به راه صحــرا و کوه مســکیان به
قصبه نایین آمدیم و از ســپاهان تا آن جا ســی فرســنگ بود،
و از نایین چهل و ســه فرســنگ برفتیم به دیه کرمــه از ناحیه
بیابان که این ناحیــه ده دوازده پاره دیه باشــد و آن موضعی
گــرم اســت و درختهــای خرمــا بــود و ایــن ناحیــه کوفجان
داشــته بودنــد در قدیــم و در ایــن تاریــخ که مــا رســیدیم امیر
گیلکی این ناحیه از ایشــان ســتده بــود و نایبــی از آن خود به
دیهــی کــه حصارکــی دارد و آن را پیــاده گویند بنشــانده و آن
والیت را ضبط میکند و راهها ایمن میدارد و اگر کوفجان به
راه زدن دوند سرهنگان امیر گیلبکی به راه ایشان میفرستد
و ایشــان را بگیرنــد و مــال بســتانند و بکشــند و از محافظــت
آن بــزرگ ایــن راه ایــن بــود و خلــق آســوده ،خــدای تبــارک و
تالی همه پادشــاهان عــادل را حافــظ و ناصر و معین بــاد و به
روانهای گذشــتگان رحمت کناد .و در این راه بیابان به هر
دو فرسنگ گنبدکها به سبب آن است تا مردم راه گم نکنند
و نیز به گرما و سرما لحظهای در آنجا آسایشــی کنند .و در راه
رطگ روان دیدیــم عظیم که هر که از نشــان بگــردد از میان
آن ریگ بیرون نتواند آمدن و هالک شــود .و از آن بگذشــتیم
زمینی شــور به دید آمد برجوشــیده که شــش فرســنگ چنین
بود که اگر از راه کســی یک ســو شــدی فرو رفتــی .و از آنجا به
راه رباط زبیده که آن را رباط مرا میگویند برفتیم و آن رباط را
پنج چاه آب اســت که اگر رباط و آب نبودی کس از آن بیابان
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گذر نکردی و از آنجا به چهارده طبس آمدیم به دیهی که آن
را رســتاباد میگفتند .و نهم ربیع االول به طبس رســیدیم و از
سپاهان تا طبس صد و ده فرسنگ میگفتند.
طبس
طبس شهری انبوه اســت اگرچه به روســتا نماید و آب اندک
باشــد و زراعــت کمتر کنند ،خرماســتانها باشــد و بســاتین و
چــون از آنجا ســوی شــمال رونــد نیشــابور به چهل فرســنگ
باشــد و چون ســوی جنــوب بــه خبیــص رونــد بــه راه بیابان
چهل فرســنگ باشــد و ســوی مشــرق کوهی محکم اســت و
در آن وقــت امیر آن شــهر گیلکی بــن محمد بود و به شمشــیر
گرفته بود و عظیم ایمن و آســوده بودند مردم آنجا چنان که
به شب در سراهای نبستندی و ستور در کویها باشد با آنکه
شــهر را دیوار نباشد و هیچ زن را زهره نباشــد که با مرد بیگانه
ســخن گوید و اگر گفتی هر دو را بکشتندی و همچنین دزد و
خونی نبود از پــاس و عــدل او .و از آنچه مــن در عرب و عجم
دیــدم از عــدل و امن بــه چهــار موضع دیــدم یکی بــه ناحیت
دشــت در ایام لشــکر خــان ،دوم به دیلمســتان در زمــان امیر
امیران جســتان بــن ابراهیــم ،ســیوم در ایام المســتنصرباهلل
امیرالمؤمنیــن ،چهــارم بــه طبــس در ایــام امیــر ابوالحســن
گیلکی بــن محمد و چنــدان که بگشــتم به ایمنــی این چهار
موضــع ندیــدم و نشــنیدم ،و مــا را هفــده روز بــه طبــس نگاه
داشت و ضیافتها کرد و به وقت رفتن صلت فرمود و عذرها
خواست .ایزد ســبحانه و تعالی از او خشــنود باد ،رکابداری از

مردم آنجا چنان
که به شب در
سراهای نبستندی
و ستور در کویها
باشد با آنکه شهر
را دیوار نباشد و
هیچ زن را زهره
نباشد که با مرد
بیگانه سخن
گو ید و اگر گفتی
هر دو را بکشتندی
و همچنین دزد
و خونی نبود از
پاس و عدل او

آن خود با من فرســتاد تا زوزن که هفتاد و دو فرســنگ باشد.
چــون از طبــس دوازده بیامدیــم قصبهای بــود کــه آن را رقه
میگویند .آبهای روان داشــت و زرع و بــاغ و درخت و بارو و
مسجد آدینه و دیهها و مزارع تمام دارد.
تون
میان رقه و تون بیست فرسنگ اســت ،شهر تون شهر بزرگی
بوده اســت اما در آن وقــت که من دیــدم اغلب خــراب بود و
بر صحرایــی نهــاده اســت و آب روان و کاریــز دارد و بر جانب
شــرقی باغهای بســیار بود و حصاری محکم داشت .گفتند
در ایــن شــهر چهارصــد کارگاه بوده اســت کــه زیلــو بافتندی
و در شــهر درخت پســته بســیار بــود در ســرایها و مــردم بلخ
و تخارســتان پندارنــد که پســته جز بر کــوه نروید و نباشــد .و
چون از تون برفتیم آن مرد گیلکی مرا حکایت کرد که وقتی
ما از تون به کنابــد میرفتی دزدان بیرون آمدنــد و بر ما غلبه
کردند .چند نفر از بیم خود را در چــاه کاریز افکندند بعد از آن
یکی را از آن جماعت پدری مشفق بود بیامد و یکی را به مزد
گرفــت و در آن چاه گذاشــت تا پســر او را بیــرون آورد .چندان
ریسمان و رسن که آن جماعت داشتند حاضر کردند و مردم
بســیار بیامدنــد .هفتصد گز رســن فرو رفــت تا آن مــرد به بن
چاه رسید ،رسن در آن پسر بســت و او را مرده برکشیدند و آن
مرد چون بیــرون آمد گفت که آبی عظیــم در این کاریز روان
اســت و آن کاریز چهار فرســنگ میرود و آن گفتند کیخسرو
فرموده است کردن      .
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روایت دو سفر ناصرالدین شاه به مشهد

حالتی روی داد
که به وصف نمیآید
غالمرضا آذری خاکستر
از میان مســافران نامدار تاریخ که توفیق زیارت امام رضا(ع) نصیبشــان شــده اســت،
میتوان به ناصرالدین شاه قاجار اشاره کرد .او در طول حکومت و فرمانرواییاش دو
سفر به مشهد داشت .اولی را در بیست و یکمین سال ســلطنتش (سال ۱۲۸۴٫ق) انجام داد،
آن هم در قالــب اقامتــی  ۳۳روزه در مشــهد اما دومین ســفر او به  ۱۶ســال بعد موکول شــد .به
روایت اســناد تاریخی ،در ســفر اول حدود چهار هــزار و  ۵۰۰نفــر اعم از رجال و شــخصیتهای
سیاسی ،نظامیها ،پزشکان و خدم و حشم ،وی را همراهی میکردند.
 ۵۹روز در جاده سمنان-مشهد
روایت کلی اســناد و روایتها از این ســفر در ســال  ۱۲۸۴ه .ق نشــان میدهد که شــاه عالوه بر
بررسی امور خراسان ،برخی از انتصابات و بازدیدها را نیز انجام داد .شرح این سفر را علی نقی
خان حکیــم الممالک که از رجــال اهل علم آن زمان بود به رشــته تحریر درآورده اســت .ســفر
ناصرالدین شــاه که از پانزدهــم ذی الحجه  ۱۲۸۳و از تهران شــروع شــد و وی در روز دوشــنبه
چهاردهــم صفــر  ۱۲۸۴به مشــهد رســید .ایــن ســفر  ۵۹روزه از طریق جاده ســمنان به مشــهد
انجام گرفت.
داخل بهشت گشتیم
روایتهای تاریخی میگویند که؛ «مراسم استقبال از شاه از دروازه پایین خیابان شروع شده و
از ابتدای خیابان خارج شهر تا درب دروازه ،سربازان ملتزم رکاب در دو سمت ایستاده و از دروازه
تــا درب صحن مقــدس افــواج متوقــف ارض اقــدس حاضــر شــده بودنــد .در اول دروازه پایین
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خیابــان ناصرالدین شــاه ســوار بر اســب و یراق تمــام الماس،
وارد مشهد میشود».
دکانهــا و اطــراف خیابان را کســبه و اصنــاف تزییــن کرده و
جمعیت زیادی از مرد و زن در دو طــرف پایین خیابان نظاره
گر حضور شــاه بودند .ناصرالدین شــاه پس از تشــرف به حرم
مطهــر رضــوی در روزنامــه مخصوصــش مینویســد« :بعــد
از برداشــتن جیقــه و تقدیــم آن ،داخــل صحن شــدیم یعنی
داخل بهشــت گشــتیم از آنجا صحن به صحن اتاق به اتاق
تــا رواق بــه رواق و روضه مطهره مشــرف شــدیم حالتی روی
داد کــه به وصــف نمیآیــد .خداونــد ان شــاءا… نصیب همه
مسلمینفرماید».
شاه قجری پس از اتمام زیارت از ســمت باالخیابان به سوی
ارگ مــیرود .در ایــن ســفر ارگ مشــهد محــل ســکونت شــاه
انتخاب شده بود.
در خانهها
دستور بزرگ شدن ِ
پــس از مســتقر شــدن شــاه در ارگ مشــهد ،فرصتــی بــرای
وی فراهــم آمــد تــا امــور اجرایــی را نیــز رتــق و فتــق کنــد .از
جمله؛ واگــذاری پیشــکاری خراســان بــه محمــد ناصرخان
ظهیرالدولــه و انتصــاب میــرزا محمد خــان به عنــوان متولی
حرم مطهر.
بازدیــد از قورخانــه ارگ کــه از بناهــای ســلطان مــراد میرزای
حســام الســلطنه اســت و اهــدای یک طاقه شــال کشــمیری
به قربــان بیگ یــاور قورخانه از دیگر مســائلی بود کــه در این
سفر انجام میشــود .همچنین بازدید از مدرسه میرزا جعفر و
دســتور برای تعمیر آن از محــل موقوفه از دیگــر کارهایی بود
که از سوی ناصرالدین شاه پیگیری و انجام شد.
شــاه پس از عبور از معابر شــهر دســتور میدهــد تا ســقف بازار
جنب صحــن را تعمیــر کننــد و تغییراتــی بــرای در خانههای
کوچــک و بدترکیــب شــهر صــورت دهنــد و ماننــد خانههای
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شــهرهای بزرگ یــا پایتخــت ،درهایــی بلندتــر بنا کننــد و به
رونق و تمیزی کوچههای شهر توجه بیشتری شود.
هزار تومان برای فقرای خارج شهر
وی در هفدهمیــن روز حضــورش در مشــهد بــرای قرائــت
فاتحــه بــه خواجــه ربیــع مــیرود و حکــم بــه تعمیــر آن بقعه
میدهــد .همچنیــن در اول ربیــع االول  ۱۲۸۴از دارالشــفای
جدید آســتان قدس که از بناهای مشــیرالدوله است ،بازدید
کرده وسپس به حرم مشرف میشود .در آن جا کتابچه جمع
و خرج آستان را بررسی میکند.
توجه به فقرا از دیگر اقدامات قابل توجه ناصرالدین شــاه در
اولین ســفرش به مشهداســت .او مبلغ هزار تومــان وجه نقد
برای بذل به عموم فقرا و ضعفای مشــهد پرداخت میکند تا
بین فقرایی که خارج شهر ساکناند ،تقسیم شود.
خریــد پارچــه بــا قیمــت مناســب و تشــویق صنایــع از دیگــر
رهاوردهــای ایــن ســفر بــود« :ناصرالدیــن شــاه بــرای ترویج
صناعت و تشــویق کســبه و اربابان صنایع مقرر داشــت از هر
قســم اجنــاس خراســان اعــم از حریــر یــا پشــمین بــه حضــور
مبــارک آورده ،مقــدار کثیــری از آنهــا را به قیمتهــای گزاف
خریداری فرموده و شــال بافان و ســایر صنعتگران را امیدوار
ســاخته ،در ترقی صنعت خود و ازدیاد کارخانجات ترغیب و
تحریصنمایند».
در این ســفر آقا رضا عکاسباشــی تصاویــری از حــرم مطهر و
ابنیه تهیه میکند .و فرصتی نیز دست میدهد تا ناصرالدین
شــاه از تفرجگاههــای مشــهد نیــز بازدیــد کنــد .در آن زمــان
کوهســنگی کــه مدفــن اجــداد میــرزای ناظــر اســت یکــی از
تفرجگاههای جذاب شــهر بود پس باباشــاه هم آنجا را برای
گــردش و تفریــح انتخــاب میکنــد .همچنیــن در  ۲۲صفر به
روســتای گلســتان و طرقبــه و جاغــرق مــیرود و بازدیــدی از
بند گلســتان دارد .ســفر به ییالقات شــاندیز ،چشــمه ســبز و
روستای اســجیل از دیگر برنامههای تفریحی شــاه قاجار به
شمار میآمد.
به اســتناد آنچــه در تاریــخ آمــده ،در روز هفدهم ربیــع االول،
ســام عید در حرم مطهر برگزار شــد و پس از  ۳۳روز اقامت در
مشهد ،ناصرالدین شاه در روز یک شنبه هجدهم ربیع االول
به سفرش پایان داد و عازم پایتخت شد.
دومین سفر شاه قجر
دومیــن ســفر ناصرالدیــن شــاه بــه مشــهد در ســال  ۱۳۰۰ق.
انجام شــد .در آن زمــان رکن الدولــه حکمران خراســان بود.
شرح این ســفر توســط ناصرالدین شــاه را میرزا قهرمان امین
لشکر نوشته اســت .به اذعان او ،کاروان شــاه روز چهار شنبه
یازدهم شــوال  ۱۳۰۰از طرف باالخیابان وارد مشهد میشود.
در شرح نحوه ورود وی به شهر نوشــتهاند« :جمعیت زیادی
از اهل شهر تا دم دروازه شهر مشهد ایســتاده بودند .رسیدیم
بــه دروازه باالخیابــان دیــوار قلعــه نــو محکم و خوب اســت.
دم دروازه بر ســر نهر چشــمه گیالس کــه از ایــن دروازه داخل
شهر میشود جهانســوز میرزای ســپردار ،پیاده ایستاده بود.
داخل شــهر شــدیم فــوج فیروزکوهــی به ســرتیپی اســماعیل

میرزا قهرمان پس
از رسیدگی به
شکایات مردم
در نامهای به
ناصرالدین شاه
نوشته است:
«گو یا در این
مدت حکومت
در میان نبوده.
نوکر و رعیت به
طوری پر یشان و
به اختالف هم از
حکومت عارض،
هم میان خودشان
تعدیات شده
است و احقاق
حقوق مردم و
رسیدگی آنها
شرایط و اسباب
دقت میخواهد

خان پســر محبعلی خان ماکوئی و فوج تختــه قاپوی قراجه
داغ که سرپرستشــان محمــد علیخان بــود و تازه مــرده… به
قراول ایســتاده بودنــد .خیابان چنارها و اشــجار قــوی دارد.
آب چشــمه گیالس و غیــره از همیــن باالخیابــان مــیرود و از
صحن مطهر گذشته ،به پایین خیابان جاری و از شهر خارج
میشود».
روایت دیگری از حضور ناصرالدین شــاه در مشهد ،میگوید:
«تا رســیدیم دم دروازه ،قبله عالم جلیقه کوچک الماس زده
بودند و شمشــیر جواهــر حمایل انداخته بودند .ســوار اســب
پیشکشــی آجــودان باشــی که بــا یــراق المــاس حاضــر کرده
بودند ،شــده و با همان وارد شــهر شــدند .مردم از زن و مرد در
باال خیابــان صف بســته ،ســام و صلواتــی میفرســتادند .تا
رسیدیم نزدیک چوب بست .نزدیک آنجا که رسیدند پیاده
شــده و داخل صحــن مقــدس شــدند .خــدام آســتانه مبارکه
همه حاضر بودند و زیارت نامه خواندند».
در این ســفر هــم شــاه در ارگ مشــهد حضــور داشــت و برنامه
رســیدگی به شــکایات مــردم نیز در بــاغ آصــف الدولــه انجام
میشــد .شــاه در عصــر روز جمعــه ســیزدهم شــوال  ۱۳۰۰در
عمارت حوضخانــه باغ آصــف الدوله بــرای دیدار بــا طبقات
اهل مشهد حاضر میشود.
میرزا قهرمان پس از رسیدگی به شکایات مردم در نامهای به
ناصرالدین شاه نوشته است« :گویا در این مدت حکومت در
میان نبوده .نوکر و رعیت به طوری پریشان و به اختالف هم
از حکومت عارض ،هم میان خودشــان تعدیات شــده است
و احقاق حقوق مردم و رســیدگی آنها شرایط و اسباب دقت
میخواهد .مردم انتظار دارند زمانی که به خراســان میآیید
به درد مردم رسیدگی شود و رفع ظلم از مردم شود».
منع دخانیات
منع استعمال دخانیات از جمله کارهایی است که در سفر دوم
ناصرالدین شاه به مشــهد صورت میگیرد .شرح این موضوع
چنین گزارش شــده اســت« :چــون در صفحات خراســان اکثر
مردم از زن و مرد عادت به تدخین و اســتعمال تریاک کردهاند
و این عادت اســباب هالکت مردم شــده اســت اراده همایونی
اقتضا کرده که این عادت متروک شود .مقرر شده در این باب
مذاکره بشــود .حکیم باشــی طولوزن و جمعی حاضر شــدند و
گفتگویی شد و صورتی نوشته شــد که در حکومت در این باب
ً
اقدامات بشــود کــه اوال عطــار و تجار و غیــره تریــاک را به هیچ
ً
وجه برای فروش عرضه نکنند .ثانیا هر کس شــریک این کار
بشود او را گرفته تنبیه و حبس نمایند.
در ســفر دوم ناصرالدین شــاه؛ بســتری بــرای حضور ســه روزه
در طرقبــه و بازدیــد از خواجــه ربیــع مشــهد فراهــم میشــود.
آیینــه کاری ،تعمیــر گنبــد حــرم مطهر ،صــدور دســتور جهت
ســر و ســامان دادن به وضعیت کتابخانــه و گــردو غبارگیری
کتابها از جمله اقدامات ناصرالدین شــاه در این ایام اســت.
در این ســفرحاجی میرزا شفیع مستوفی شــیرازی از همراهان
شاه به علت بیماری در شب  ۲۴شوال فوت میکند و پیکرش
را در پشــت حــرم مبــارک دفــن میکننــد .ســرانجام این ســفر
بیست روزه نیز در اول ذی القعده  ۱۳۰۰به پایان میرسد      .
دوره جدید
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سفرنامه «عالیه خانم شیرازی»

چادر کردیم
رفتیم تماشا
ثنا کاکاوند

«چـادر کردیـم رفتیـم تماشـا» روایـت سـفری اسـت کـه در دوره ناصرالدیـن
شـاه نوشـته شـده .نویسـنده عالیـه خانـم شـیرازی اسـت کـه دربـاره شـروع
سـفرش از کرمـان و رفتـن بـه بمبئـی مینویسـد و از سـختیها و ماجراهـای سـفر حـج
میگویـد .بخـش دوم «چـادر کردیـم رفتیـم تماشـا» بـه تهـران و دربار ناصرالدین شـاه
و اقامـت یکسـالونیمه عالیـه خانـم در تهران اختصـاص دارد .آنچـه در ادامه میآید
خالصـهای اسـت از مطلبـی کـه در روزنامـه سـازندگی منتشـر شـده اسـت.
«چادر کردیم رفتیم تماشا» کتاب اول از مجموعه سفرنامههای قدیمی زنان است که
چند ماه پیش نشــر اطراف منتشــرش کرده .متن این ســفرنامه از مجموعه ده جلدی
سفرنامههای حج قاجاری استخراج شده که شامل هشتاد ســفرنامه از زنان و مردان این دوره
است و اهمیتی فراوان میان باقی سفرنامهها دارد .عالیه خانم شیرازی سفرش را از کرمان آغاز
میکند و با گذر از بمبئی به عربستان و عراق میرود و پس از انجام اعمال حج و زیارت به ایران
باز میگردد و مدتی را در دربار ناصرالدین شــاه سپری میکند .ســفرنامه عالیه خانم اشارههای
کمی به حج و مراســم مذهبــی دارد ،ولی از نظر ریزهکاریهای ســفر و مســیری کــه کاروان طی
میکند تا به مقصد برســد و رفتار اهل کاروان با خارجیها و ســایر مذاهب و غذاهایی که صرف
میشود ،حتی قیمت اقالم اساسی و مسائل تاریخی دوره ناصری ،بسیار پراهمیت است.
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درباره عالیه خانم
ســفر عالیــه خانــم روز بیســت و پنجم رمضــان ســال  ۱۳۰۹به
همراه ،ولی خان و همســر بیمــارش و دختری به نــام فاطمه و
یشــود .از نوع نگارش و اســامی
یک خدمتــکار از کرمان آغاز م 
افراد مهمی که در طول سفرنامه گفته میشود چنین برمیآید
که عالیه خانم زن اشــرافزادهای اســت .انجام ســفر حج هم
یخــود حکایــت از ایــن تمکــن مالــی دارد .در ابتدای
به خود 
ســفرنامه از فــوت فرمانفرمــا شــاهزاده و حا کــم کرمــان خبــر
میدهــد و همــدردی او بــا عیــال ایشــان نشــاندهنده رابطه
نزدیک او با این خانواده سرشناس است .عالیه خانم در طول
یشــود .در سامرا شام
سفر حج مهمان افراد مشهور آن زمان م 
را منزل میرزای شیرازی ،مرجع عالیقدر ،میماند و در کربال به
خانه شاهزاده شاه ســلطان حسین صفوی ،همســر میرزا زکی
یشــود .عالیه خانــم پس از بازگشــت به ایران
وزیر ،دعوت م 
یک ســال و نیم در دربار ناصــری میماند .ارتبــاط نزدیک او
بــا درباریــان و رفــت و آمــدش در حرمســرای ناصــری و مدت
طوالنی اقامــت و دیدارش بــا ناصرالدین شــاه نشــاندهنده
منزلتی است که این زن در دســتگاه قدرت زمان خود داشته
اســت .عالوه بر ایــن عالیــه خانــم برخــاف بســیاری از زنان
دوران خــود بــا ســواد اســت و از حســابداری سررشــته دارد.
زنــی شــجاع و جســور کــه اتفاقــات را ریزبهریــز نقــل میکند و
بهتنهایی سفری طوالنی و پرخطر در پیش میگیرد.
آغاز سفر
در ابتدا قــرار بر ایــن بوده کــه ســفرنامه را ،ولی خان بنویســد
که یکی از همســفران عالیه خانــم بوده .بعــد از چند خط ،به
قول عالیه خانم ،به خاطر تنبلــی از ادامه آن ســر باز میزند و
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کــردم .از دو حال بیرون نیســت یــا اینکه اعمال مــن به هیچ
وجه مقبول نیست یا اینکه خیلیخیلی مقبول افتاده .الهی
خدا خودش قبول فرماید».

خود عالیــه خانــم آن را ادامه میدهــد و به پایان میرســاند:
«مجبــور شــدم البــد با ایــن خــط نحس نجــس خودم شــرح
حالی بنویسم که یادگار بماند .آیا بنده زنده برگردم یا بمیرم،
به امید خداوند آنچه مقدر گردد ،خوب است».
مســیری کــه نویســنده و کاروانــش بــرای رســیدن بــه مکــه
انتخاب میکنند ،مســیری ســخت و غیرمعمول اســت .آنها
ابتــدا بــه بندرعبــاس میرونــد و از آنجا ســوار بر کشــتی عازم
بمبئی میشــوند .بــه این دلیــل که هیچ کشــتی از این شــهر
مســتقیم به جده نمیرفته و آنهــا مجبور بودهانــد به بمبئی
بروند و با ســایر مســلمانهای آن منطقه به سمت عربستان
حرکت کنند .روزهایی که او در کشــتی سپری میکند برایش
بسیار سخت و زجرآور اســت .عبور از صخرههای خطرناک،
گم کــردن راه در میان دریــا ،دریازدگی و طوفــان و غذای بد و
محیط کثیف عالیه خانم را بهشدت آزار میدهد.
نویسنده هیچ کجا دســت از نوشتن نمیکشــد .هر طور شده
با ذکــر دقیق روز و گاه ســاعت ،چند ســطری در دفترش ثبت
میکند و با وجود مشکالت و گرفتاریهای بسیار که در طول
ســفر برایش پیش میآید ،ســفرنامه خــود را ادامــه میدهد.
دریازدگی ،بیماری همســر ،ولی خان که پرســتاری از او تمام
وقتش را میگیرد و بعد از مدتی مرگ او ،گاه در نوشــتن عالیه
خانم وقفه میاندازد ،ولی باز رهایش نمیکند .در طول سفر
تا انتهای به جــا آوردن اعمال مذهبی مدام از بدی شــرایط،
ناپاکــی محیــط و غذاهــا و بیمــاری همســر خــان و خبرهای
بدی کــه از ایــران میرســد ،از جمله شــیوع وبا ،مینالــد و به
حــال حجاجــی کــه دل و دماغــی دارنــد حســرت میخــورد.
عالیه خانم در جایی از ســفرنامه چنین مینویســد« :وهلل اگر
فهمیدم کجــا آمدم و کجــا میروم یــا فهمیدم چطــور طواف

آنها برای رسیدن
به مکه مسیری
سخت و
غیرمعمول انتخاب
میکنند ،ابتدا به
بندرعباس میروند
و از آنجا سوار بر
کشتی عازم بمبئی
میشوند.چون
هیچ کشتی به
جده نمیرفته و
مجبور بودهاند به
بمبئی بروند و با
سایر مسلمانهای
آن منطقه به
سمت عربستان
حرکت کنند

دربار ناصری و اقامت در تهران
عالیــه خانــم بعــد از بازگشــت بــه ایــران و قبــل از رفتنــش به
کرمــان ،یک ســال و نیــم در تهــران توقــف میکنــد و بیش از
نیمــی از ایــن ســفرنامه بــه اتفاقاتــی کــه طــی این یک ســال
برایــش رخ داده اختصــاص دارد .بخشــی کــه بعــد از مرارت
طوالنــیاش در ســفر پر از شــادی اســت .عالیــه خانــم در این
بخش از ســفرنامه از مهمانیهایی که دعوت شــده ،مراســم
عروســی و جشــنهای شــادی و عــزا و تعذیــه مینویســد و
مشــاهدههایش را از زنان و دختران دربار و وضع حرمسراها و
آداب و رسوم مختص عزا و عروسی و مناسبات درباریان را با
دقت و شگفتی در کتابچهاش ثبت میکند.
عالیه خانم بیشــتر زمان خود را در تهران در خانه غالمحسین
خان پسر ابراهیم خان ظهیرالدوله سپری میکند که دخترش
یکی از زنان ناصرالدین شــاه اســت .از همین راه هم وارد دربار
یشــود و بــه حر مســرا راه مییابــد .او دربــاره زنــان
ناصــری م 
دربار چنین مینویســد« :صبح ســر و وضع ما را درست کردند.
کالســکه درســت کردند ،مــا را بردند انــدرون .دیگــر نمیدانم
چقدر محبــت و التفات نــواب علیه کردند .آنچه بنویســم کم
اســت .به این نشــان کــه پانــزده روز مــرا نــگاه داشــتند .روزها
یکــردم .عصرهــا
نهــای شــاه میآمدنــد .تماشــا م 
یهــی ز 
ه 
میرفتیــم حیاط شــاه .هشــتاد زن شــاه همــه بــزک میکنند.
زرد ،ســرخ ،ســبز ،همــه رنــگ .چارقدهــا کارس نــازک .مثــل
نهــا
مالئک ههــای تعزیــه .شــاه خــودش جلــو میافتــد ،ز 
دنبالش ».و بعد از مدتی ماندن در دربار از چگونگی روابط شاه
باهمسرانشوسوگلیحرمسراانیسالدولهسخنمیگوید.
ســفرنامهنویس مــا بیشــتر اوقاتــش را در ایــن دوران صــرف
راهانــدازی عروســی دختران دربــار میکنــد .از خریــد پارچه و
جهاز بگیر تا دوخــتودوز و تهیه دعوتنامــه برای مهمانان
عروســی و پختن شــیرینی برای مراســم عروســی .شرحی که
عالیه خانم از این مراســم میدهــد ،رفتن مداوم او بــه بازار و
سروکله زدن با تجار و بیان قیمتها تصویری روشن و بسیار
جذاب از رسوم و آیین مردم تهران ،بهای اجناس و وضعیت
بازار برای خواننده ترسیم میکند.
ســفرنامه عالیــه خانــم نــگاه جزئینگرانــه و دقیقــی از
مشــاهدههایش در دربــار ناصرالدین شــاه اســت و بــه همین
ســبب بــا ســفرنامههایی کــه مــردان در آن دوره مینوشــتند
تفاوتهای اساســی دارد .روزنگاری های دقیق نویسنده به
عنوان یک غریبه از دربار ناصری ،تصویر خواننده از وضعیت
حاکمیــت در آن دوره را کامــل میکنــد .اطالعات مــا از زندگی
پادشــاهان قاجــار بــه طــور معمــول از نوشــتههای نزدیــکان
شــاه به دســت میآید امــا نویســنده این ســفرنامه از آشــنایان
دور خانواده شــاه بــوده و به خاطر ســکونت در کرمــان مراوده
زیــادی با آنهــا نداشــته اســت .به همیــن دلیــل آنچــه در این
برخورد از دربار و حرمســرای ناصرالدین شاه دیده و نوشته ،با
روزنگاریهای دیگری که خواندهایم ،متفاوت است      .
دوره جدید

مشاره  18فروردین99

73

همسفر
هشــــدار

یاریگری در سفرنامه «حاج سیاح»

خانه احسان شما آباد
نسیم خلیلی

مـردی بـا محاسـن سـپید و نـگاه غمگیـن و ردایـی بلنـد بـر تـن و پاپوشهایی
پـاره بـر پـا و زنجیـری بـر گـردن؛ ایـن تصویـری بـه شـمار میآیـد کـه از حـاج
سـیاح ،جهانگـرد ایرانـی تاریـخ معاصـر ثبـت شـده اسـت .در مطلـب زیـر کـه در
«شـهروند» منتشـر شـده ،بـه مفهـوم یاریگـری در سـفرنامه او اشـاره شـده اسـت.
حــاج ســیاح گاه در کنــار میرزارضا کرمانــی دیده میشــود؛ همان شورشــی پــرآوازه که
ناصرالدینشاه را به سود رعیتها ترور کرد .این همنشینی گویا از آنرو بوده است که
حاج سیاح نیز در روزگاری از زیســت و تکاپوهای سیاسی و فکری خود کوشیده بود یک منتقد
باشد و از همینرو زمانی را در تبعید گذراند.
پارهای تاریخپژوهان البته با این رویکرد او بســیار منتقدانه رویارو  شــدهاند .علی دهباشــی در
مقدمه ســفرنامه حاج ســیاح که بخشــی از این رویکرد تند منتقدانه را در برابر کارنامه سیاسی
و فکــری حاجســیاح دربرمیگیــرد ،در روایــت زندگــی او مینویســد« :محمدعلــی ســیاح (تولد
ت ســال از عمر را
 ۱۲۱۵مــرگ  ۱۳۰۴هجــری شمســی) نزدیــک صد ســال زندگی کــرده ،و بیســ 
خارج از ایران بوده اســت .سیاحتها کرده و [ ]...دو سه ســالی از تنگ و تبعید قجری طعمی
چشــیده و در چهل و دو ســه ســالگی به خاطر مادر پیــر و به توصیه حــاج مالعلی کنــی ،ازدواج
کرده و فرزندانش ،همایون و حمید و محســن هر کدام پس از وی مصدر اموری شدهاند.»...
دهباشی سپس از زبان حمید ســیاح ،فرزند او نیز درباره جهانگرد ایرانی چنین روایت میکند:
«پدرم حاج محمدعلی ســیاح محالتی فرزند مرحوم حاج محمدرضا ،در خانوادهای دوستدار
علم و ادب بــه دنیا آمد و در عنفــوان جوانی برای تحصیل علــوم متداوله آن زمــان به تهران و
بعد بــا کمک مالی عمــوی خود به اعتاب مقدســه مســافرت نمــوده و از محضر دانشــمندان و
74

دوره جدید

فروردین  99مشاره 18

علمای عصر خویش بهرهمند شد».
حــاج ســیاح ،منورالفکــر و اهــل مانیفســتهای سیاســی و
اجتماعی به نظر نمیرسد ،شاید مردی به شمار آید که بسیار
ســفر کرده اســت ،هرچند گویا ســفرها بــه اضطــرار و گونهای
گریز بوده اســت .او در ســفرهایش ،بیآذوقه ،بیجا و مکان و
البته بیپول بوده است .قصه این ســفرها از اینرو همواره از
یاریگریهایی سرشار از سوی مردم کوی و برزن نقش بسته
است که به یاری ســیاح بیپول و غمگین میآمدهاند .البته
بارها نماهایی از زندگی آدمهایی را در این روایتها میتوان
دید که از پناهدادن به مســافر غریبه در خانه و مســجد پرهیز
داشــتهاند اما حســاب مردم ســاده همیشــه جدا بوده اســت؛
آنهــا بیشــتر در موقعیتهــای گوناگــون در نقــش یاریگرانــی
بیچشمداشت نمایان شدهاند که رنج مسافر را در رویارویی
با آنها که پناهش نمیدادهاند ،جبران میکردهاند.
حــاج ســیاح روایــت میکنــد در راه ســفر بــه بیجار در ســرمای
جاده مانده ،از کاروان جدا میشــود .کاروانیــان بیتوجه به
مســافر درمانده بــه راه خود ادامــه داده ،گویــی حتی صدای
یاریخواهــی مســافر بینــوا را نیز نمیشــوند .قصــه یاریگری
امــا در دل همیــن روایــت میگنجــد؛ حاج ســیاح ایــن روایت
گمگشــتگی و درماندگــی در صحــرا را چنیــن وصــف میکنــد
«پیادهای همــراه بود دلــش به حال من ســوخت .خواســت

همسفر
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آتشــی روشــن کنــد .چخماقــش گــم شــده بــود .از کاروان
چخماقــی گرفته قــدری آتــش موجــود کــرد ...گفتــم :برادر
خانه احســان شــما آبــاد کــه مــرا از ایــن ســرما نجــات دادید.
اکنون من قوه دور شــدن از این آتش ندارم .شــما بروید و مرا
به حالت خود بگذارید .او هم روانه شــد» .مسافر سرمازده در
صحرا اما به حال خــود رها نمیشــود ،چنان کــه در ادامه به
یک یاریرســانی دیگر اشــاره میدارد «راهگذری رسید [ ].به
زبان کردی احوالی پرسید .نفهمیدم .نزدیکتر آمده گفت:
قدری هیزم جمع کن .گفتم قوه ندارم .خود او رفت چند بته
آورد و آتشــی افروخت ،قدری لباس خود را خشــکانیده [ ].او
هم رفت و برگشت و گفت :بیا با هم برویم به ده ما .از اینجا
تا آنجا دو فرسخ راه میباشد و از آنجا به شما راه را مینمایم
کــه برویــد بــه قافالنکــوه و از آنجــا برویــد بــه صائــن قلعــه.
برخاســت .با هم رفتیم تا رســیدیم به منــزل او .در میان کوه
سیاه چادری چند بود .چادری را نشــان داد که از من است و
داخل شــد .من هم با او رفتم .زنش و اطفالش اطرافم آمدند
[ ]...بههرحــال آن شــب را آنجا به ســر برده کمــال مهربانی
نمودند تا صبح رســید .خــودش با چوب دســت آمد تــا مرا به
راه انداخت».
چنــان کــه از ایــن روایــت نیــز برمیآیــد ،گرمــای آن آتــش و
مهربانی اهــل آن چادر بــرای مســافری بیچیز کــه از کاروان

یار یگری در
این روایت،
تنها به سقفی بر
فراز سر و ظرفی
برای نوشیدن
آب و تختی
برای ُخسبیدن
پایان نمییابد؛
راوی دیگر گونه
یار یگری را بیشتر
میستاید و به یاد
میسپرد؛ همکاری
میزبان در یادگیری
زبان مردم شهر،
تا مسافر غر یب،
آسانتر روزهای
اقامت خود را
بگذراند؛ این
آموزهها برایش
رهاورد و یادگاری
از سفر و آوارگی
میشود .او
درمییابد همواره
در همه جای این
سرزمین دیر ینه
کسانی بودهاند که
هر یک به گونهای
و به اندازهای
یاری برسانند

بازمانده است ،یاری بسیار ارزنده و بهیادماندنی بوده است.
همســان ایــن روایــت را در ســفرنامه حاج ســیاح بــاز میتوان
جســت ،ازجملــه در روایــت ســردرگمیاش در مراغــه .مردی
او را در مســجد مراغه میبیند که غریبانه در کنجی نشســته
اســت و نان میخورد .مــرد جلــو میآید و مســافر غریــب را به
خانهاش فرامیخوانــد .حاج ســیاح ،روایت ایــن یاریگری را
اینچنیــن بازمیگویــد «برخاســت و رفــت یک دســت لباس
پــاک برایــم آورد [ ].قبــول ننمــودم [ ].هــر چــه اصــرار کــرد
نپذیرفتم و گفتم همین لباس من است عوض نمیکنم مگر
به منزل .پرســید :منزل کجاســت؟ گفتم :نمیدانم .گفت:
پس ایــن لباس را بپوشــید تــا آن جامههای شــما را بشــویند.
گفتم :کــه بشــوید؟ گفــت :عیالم که کنیــز شماســت .گفتم:
راضی نمیشوم .گفت :محال اســت باید قبول کنی .گفتم:
به شرطی که دیگری بشــوید و حق زحمت او را بدهم .قبول
کرد .لباسها را کنــدم .همان عبای خود را بــه خود پیچیده
در حجره خلوت نشســتم و تکیه بر متکا نمــوده خوابم ربود.
قریب چهار ساعت خوابیدم .بعد بیدار شــده [ ]،در را گشودم
[ ].دیدم جامهها را شســته و بــه آفتاب انداختهانــد» .اینجا
پــاک رقصــان در بــاد و زیــر آفتــاب ،حــس خوب
جامههــای ِ
یاریگــری مــرد مراغــهای را در ذهــن جهانگــرد نقــش بســته
غریــب درراهمانده،
اســت؛ گویی کمکهای کوچک بــرای
ِ
چنــان زندگیبخشاند که همــه آنهــا را بــا ذوق و امانتداری
بــه جزییــات در روایــت پربــرگ رخدادهــای ســفرهایش
میگنجاند.
امــا روایــت یاریرســانی در شــهری دیگــر در مســیر ســفر ،در
تفلیــس .توصیــف حــاج ســیاح از تفلیــس نیــز ماننــد دیگــر
روایتهای همســان او در شــهرها و روســتاهای مسیر است.
او در تفلیــس نیــز خانــهای محقــر اجــاره میکنــد و ایــن بــار
یاریگــری بــه گونــهای دیگــر جلــوه مینمایــد «شــبی دربــان
به منزلم آمــد [ ].دید کــه عبا را فــرش و لحاف کــرده بر خاک
میخوابــم و چــراغ را بــر پارچــه آجــری میچســبانم .گفــت
همشــهری ظرف آبخوری داری؟ گفتم :آنچه دارم مشــهود
اســت .زود برخاســته [ ]،رفــت تختــه آورد کــه بــر ایــن تخت
بخواب و شیشــه آورد که در ایــن آب بنوش .قدری نشســت
[ ].دید من با این حالت مشــغول به ضبط لغت ترکی هســتم
و فیالجملــه هــم آموختــهام .تحســین کــرد .پرســیدم زبان
شما مشکلتر است یا ترکی؟ گفت :ترکی .گفتم ارمنی بسیار
آسانتر است از ترکی .من استاد ندارم واال زودتر میآموختم.
ً
مثال شــما اعــداد را از یکی تــا ده بشــمرید .گفت .همان شــب
حفظ کردم درنهایت آسانی و خیلی به نظرم عجب آمد که او
بیمضایقه آنها را به من آموخت و میآموزد».
یاریگری در این روایت ،تنها به سقفی بر فراز سر و ظرفی برای
ُ
نوشــیدن آب و تختی برای خســبیدن پایان نمییابــد؛ راوی
دیگر گونــه یاریگــری را بیشــتر میســتاید و بــه یاد میســپرد؛
همــکاری میزبــان در یادگیــری زبــان مــردم شــهر ،تــا مســافر
غریب ،آســانتر روزهای اقامت خود را بگذرانــد؛ این آموزهها
برایش رهاورد و یادگاری از سفر و آوارگی میشود .او درمییابد
همواره در همه جای این سرزمین دیرینه کسانی بودهاند که
هر یک به گونهای و به اندازهای یاری برسانند      .
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همسفر
هشــــدار

سفر به تبریز از نگاه سه جهانگرد

شهر دانشمندان
مـردی بـا محاسـن سـپید و نـگاه غمگیـن و ردایـی بلنـد بـر تـن و پاپوشهایی
پـاره بـر پـا و زنجیـری بـر گـردن؛ ایـن تصویـری بـه شـمار میآیـد کـه از حـاج
سـیاح ،جهانگـرد ایرانـی تاریـخ معاصـر ثبـت شـده اسـت .در مطلـب زیـر کـه در
«شـهروند» منتشـر شـده ،بـه مفهـوم یاریگـری در سـفرنامه او اشـاره شـده اسـت.
حمداهلل مستوفی یا حمد بن تاجالدین ابیبکر بن حمد بن نصر مستوفی قزوینی ،نام
کامل مورخ ،شــاعر و نویســنده قرن هشــتم اســت که بیشــتر به نام حمداهلل مستوفی
نامیده میشــود .حمداهلل مستوفی متولد ســال  ۶۸۰هجری قمری اســت و وفات او را در سال
 ۷۵۰هجری قمری اتفاق افتاده اســت و مزارش در محله ملکآباد قزوین باقی است .آرامگاه
او در شهر قزوین ،خیابان طالقانی ،خیابان ملکآباد ســابق ،کوچه مستوفی واقع شده و این
اثر در تاریخ  ۲۰بهمن  ۱۳۱۸با شــماره  ۳۳۲به عنــوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده و از
اماکــن مورد احتــرام اهالــی این شــهر به حســاب میآید .حمــداهلل مســتوفی در ســفرنامه خود
درباره تبریز مینویسد« :شهر تبریز باغستان بسیار دارد ،آب مهرانرود که از کوه سهند میآید و
نهصد و چند کاریز که اربــاب ثروت اخراج کردهانــد در این باغات صرف میشــود و هنوز کافی
نیست .هوای تبریز به سردی مایل اســت و آبش گوارا .در آن غله و سایر حبوب و سبزیها به
غایت نیکــو میآید .میوههایــش در غایت خوبــی و بســیاری و ارزانی بود به خصــوص امرود و
ســیب ســلطانی و زردآلوی حلوائی و انگور و طبرزد .مردم آنجا ســفید چهره و خــوش صورت و
متکبر باشند فقیر و غنی از کسب خالی نباشد و در آن دیار متمول بسیار باشد».
ابن بطوطه
محمد بن عبــداهلل بــن محمد بــن بطوطه معــروف به ابــن بطوطه ســال  ۷۰۳قمری در شــهر
طنجــه (مراکش) بــه دنیا آمد .ســال  ۷۲۵قمــری به ســوی مکه عزیمــت نمود و مصر ،شــام،
فلسطین ،حجاز ،عراق ،ایران ،یمن ،بحرین ،ترکســتان ،میانرودان و بخشی از هند و چین،
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جاوه ،شرق اروپا و شرق آفریقا را پیمود و سرانجام به مراکش
نزد شــاه ابی عنان از شــاهان بنی مرین برگشــت .ســفر او ۲۷
ســال بــه درازا کشــید ( ۱۳۵۲-۱۳۲۵میــادی) و ســال ۷۷۹
ً
قمــری در مراکش درگذشــت .ابــن بطوطــه تقریبــا معاصر با
مارکو پولو بود ولی بیش از ســه برابر مارکوپولو راه پیمود .ابن
بطوطه را میتوان یکی از بزرگترین ســیاحان تاریخ بشــری
محســوب کرد .این جهانگرد معروف مراکشی که از مردمان
بربر یا آمازیغی بود و چهار یا پنج بار به ایران سفر نمود.
ابن بطوطه پس از ســفر به تبریز در مورد این شهر مینویسد:
از دروازه بغــداد بــه شــهر تبریــز درآمدیــم و بــه بــازار بزرگی که
معروف به بازار قازان (غازان) اســت رســیدیم و آن از بهترین
بازارهایی بود که در همه شــهرهای دنیا دیده بودم .هر یک
از پیشــهوران در این بازار جایی جداگانه دارند که با دیگری
مخلوط و آمیخته نیست .سپس به بازار گوهر فروشان رفتم
و از انــواع جواهــری کــه در آنجــا دیدم چشــمم خیره گشــت.
غالمــان را بــا جامههایــی فاخر کــه دســتارهای حریر بــر کمر
بســته و نزد بازرگانان ایســتاده بودنــد و جواهــرات را به زنان
عرضــه میکردنــد و ایشــان بســیار میخریدنــد و بــر یکدیگــر
سبقتمیجستند.
یاقوت حموی
یاقــوت حمــوی ،جغرافیــدان و تاریخنویــس مشــهور قــرن
هفتــم هجــری در ســال  ۵۷۵هجــری قمــری اســت .وی از
پدر و مادری یونانی متولد و در کودکی به اســارت مســلمانان
افتاد و همراه بردگان به بازار برده فروشی به بغداد آورده شد.
یک تاجر بغــدادی او را خریداری و به مکتبخانه بــرد و بعد از
فراگیــری تعلیــم اساســی آن دوران ،در تجارتخانــه موالیش
عســکر الحموی به کار پرداخت .از اینجا بود که یاقوت لقب
«الحموی» گرفت.
یاقــوت در ســنین جوانــی به دســتور اربابــش بغــدادی خود،
بهقصد تجارت راه ســفر در پیــش گرفت و به کیــش و عمان
و شــام و دیگر مناطق ســفر کــرد .بعــد از بازگشــت از این ســفر
تجارتــی کــه بــا موفقیــت همــراه بــود ،تاجــر بغــدادی او را از
بردگی آزاد نمود .در سال  ۵۹۶هجری قمری دوباره بهقصد
تجارت به کیش رفت و کم کم از اینجا راه ســفر و گردشگری
و تجارت به ســایر مناطق جهــان را آغاز نمود .وی از دمشــق
ســفر خــود را آغــاز و در ادامه به موصــل ،اربیــل ،ایــران ،مرو،
نسا ،خوارزم ،سنجار و ســپس به حلب رفت تا اینکه در سال
 ۶۲۶هجــری قمــری در حلب درگذشــت .یاقــوت حموی در
سفرنامه خود مینویسد :تبریز مشــهورترین شهر آذربایجان
است .شهری آباد و زیبا دارای ســورهای ـ دیوار قلعه ـ محکم
و اســتوار اســت که با آجر و گچ ســاخته شــده اســت و در میان
آن جویها و نهرهای بسیاری جاری اســت و دور تا دور آن را
باغستانها فرا گرفته است.
قیمت میوه در آن ارزان است و من از زردآلوی آن که موصول
نامیده میشــد بهتر و گواراتر ندیدم و در این ســال هر هشــت
مــن آن ،نیم دانــه زر بود .عمــارت آن شــهر با آجر ســرخ و گچ
ساخته شده و در غایت اســتواری و استحکام میباشد .گروه
فراوانی از دانشمندان از آن شهر برخاستند      .
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ایـن بخـش از «مهـر و مـاه» بـا هـدف نشـاندن گل لبخنـد بـر صـورت شـما
عزیـزان بـه طنزهـای منظـوم و منثـور طنـازان ایرانـی ماننـد یوسـفعلی
میرشـكاك ،ناصر فیض ،اسـماعیل امینی ،عمران صالحی ،شـهرام شـكیبا،
امیـد مهـدی نـژاد ،عبـاس حسـین نـژاد و رضـا رفیـع اختصـاص دارد.
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دوران خوش نامزدی
ً
دائما دل نگرانم نکند برگردی!
تعطیالت خود را چطور گذراندهاید

لبخند

اندر حقیقت دیپلماسی

طلسم دیپلماسی ،پول است
یوسفعلی میرشكاك

یوسـفعلی میرشـکاک ،متولـد ۱۳۳۸در شـوش دانیـال ،شـاعر ،نویسـنده،
طنزپـرداز و منتقـد سیاسـی اسـت .او در دومیـن دوره جشـنواره بینالمللـی
شـعر فجـر در بخـش امـام و انقلاب برگزیـده شـد .میرشـکاک در زمین ههـای گوناگونی
فعال بودهاست؛ از سرودن شعر و نگارش نقدهای ادبی تا نوشتههای طنز و مقاالت
سیاسـی و مذهبـی و عرفانـی .مطلـب زیـر از كتـاب «دیپلمـات نامـه» او برگزیده شـده
اسـت .ایـن كتـاب مجموعـهای از نوشـتههای طنـز میرشـکاک اسـت کـه سـالهای
میانـی دهـه هفتـاد در ماهنامـه «نیسـتان» چـاپ شـد و سـپس همیـن ناشـر آنهـا را
گـردآوری و بـه صـورت کتـاب منتشـرکرد .سـید مهـدی شـجاعی ایـن کتـاب را یکـی از
شهـای اوضـاع تاریـخ معاصـر دانسـته اسـت.
دقیقتریـن گزار 
بــدان وقفــک اهلل کــه حکیمــان عالــم را بدایــات این فن
شریف اختالف اســت ولکن در غایات این فن همه متفق
القولاند که غایــه الغایات و نهایــه النهایات این فن شــریف ،کمر
خدمت ایــاالت متحــده خلــداهلل ســطوته ،بر میان بســتن اســت  .
میرزا نعشعلیشاه بگیر منوآبادی در «جنازه نامه» میفرماید« :غرژ
از دیپلماشــی آن اشــت کــه امیــران و وژیــران تمام بالد ،دشــت به
شــینه ایاالت متحده باشــند ،هــر ژاکه فرشــتند رونــد .هر شــه دهد شــتانند و هر شــه خواهند
دهند ،حتــی اگر نادانــی باشــد ،آره داداش ،شــخت نگیر ،خم شــو که شــرت به طــاق طویله
دیپلماشی نخوره ،آره ژون داداش».
ولکن موالنا شنگولعلیشــاه برو ببینم آبادی در «تلوتلو نامه» کــه در رد «جنازه نامه» میرزای
محروم به دســت مبارک تحریــر فرموده گویــد« :برو ببینــم بابا تو هــم! نفسکش! نبــود؟ آره
دایی جــون! دیپلوماســی اینجوریا نیــس ،دس به ســینه و مینه تــو کار ما نیس .دیپلوماســی
دعوای رستم و اســفندیاره ،یعنی یکی تو بگو ،یکی من بگم .تو میگی الو رستم! دالر چنده؟!
اون میگه نف چــه قیمتاس؟ باالخره یــه جوری جوش میخورین .فهم شــد؟ هــا باریک اهلل
البت ایاالت متحده رســتمه ،ما خاک پاشــیم .دیپلماســی آینه دایی جون! فهم شــد؟ میگی
الو ،میگی جونم .میگی یه هفت هش گونی مونی ازون اســکن سبزا برفس .میرفسه ،خرج
الواتی در میاد .فهم شد؟ البت دو ســه چیکه از اون چاپ سیا هم میرفسه .آره کوچیکتم .به
این میگن دیپلوماسی .نفسکش نبود ،دبرو ببینم بابا تو هم».
هم در این معنــی ،حکیم بــارع فاضلی ،فیلســوف متأخر بیزنســمن بــن ویزیتــور ،در «صراط
التجــدد» میفرماید« :بســم الدالر الــذی لیس کمثلــه الریال الــذی غربال المســلمین بغرباله
و رفــع الکفــار بمکیاله ،یــا ایهــا الذین امنــو بالــدالر دعــوا ملتکــم الناســخه و تعالوا الــی صراط
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الراسخه ،فاعملو یا معشرالناس:
لیس شی للنبی آدم یفید      /جز همان که آید از کاخ سفید
نیست درمانی ز بهر دردمند  
جز دالر سبز همچون نقل و قند
دین چه باشد جز دالر ای نیکمرد  
رو دالری جوی و کمتر ول بگرد
آن دالری که دل آرایی دهد      /در به هر کاریت یارایی دهد
***
چیست سعی ای بخرد غیر از دالر
هین رها کن دین خود را ،رو دل آر
تا دالرت هست ،دل بر جا بود
دین بود ،ایمان بود ،دنیا بود
چیست جنت غیر ،تومبیل و موبایل
نیست دوزخ غیر فقر ای کژخیال
نیست در صندوق بانک مرکزی
جز دالر ای هرزگرد مروزی      /امت اسالم محتاج کی اند؟  
جز دالر آیا کرا اندر پیاند؟      /مسلمین فکر اساسی میکنند  
رخنه اندر دیپلماسی میکنند
دین به دنیا میفروشند از هنر      
رو تو هم بفروش دین ای نره خر
دیپلماسی دین مردان خداست    
هرکسی این دین ندارد بینواست
                   
موالنا سیاستعلیشاه
«بــاد از کــدوم ور مــیآد» آبــادی در رســالة شــریفة «جفــر
المتأخریــن» میفرماید« :بــدان ای جوانمرد که دیپلماســی
طلسمی اســت از مجمعة عجایب عالم که هرکس فهم رموز
آن کرد ،گوی ســبقت از همگنــان ربود .من ایــن مختصر به
التماس سالکان طریقت و رهروان راه حقیقت ،از بیاض دل
به ســواد کاغــذ آوردهام و تــو را از اهل ایــن معنی نگاشــتهام،
زنهار که به انــکار این حقایــق برنخیزی و بــی تمیزی نکنی
کــه ابداالباد در خســران و زبــان بمانــی .بدان وفقــک اهلل که

لبخند

دیپلماســی در لســان عــرب «الدیپلماســی» باشــد .نحویــان
«الف الم» دیپلماسی را حرف تعریف و محویان آن را کسوت
تشــریف شــمردهاند .شــیخ طریقت ما سیلوســتر علیشاه لس
آنجلس آبادی که از مشــایخ سلســلة جلیله پنتاگونعلیشاه
بــود ،میفرمــود :مــراد از الــف در «الدیپلماســی » الــف ایاالت
َ
متحــده ادام الــه ســلطنته ،و مــراد از الم ،اشــاره بــه روایــت
مشهور «الحکم اال حکم االمریک» است .موالنا آرتور میرزای
ســه جانبه گرا که خرقه ارشــاد از فخرالحکما برژینسکلیشــاه
گرفته است ،در «ابجد نامه» میفرماید :الف در الدیپلماسی،
اشــاره به دو الــف اول و آخر در کلمــه مبارکه آمریکاســت و الم
به این معناســت که «لیس فی الوجود اال ایاالتنــا الموجود»،
در حاشــیه این اشــارات لطیف ،حکیم محقــق ،فاضل بارع
ریچــارد میــرزای نیوزیلنــدی در «شــل کن بیــاد نامــه» آورده
اســت« :ای فرزند! قــول ســالکان طریقت سیاســی و کامالن
شریعت دیپلماســی را درباب «الف الم» شــنیدی و اما «دال»
در این کلمة محکمه به چند معناســت .گروهی از متقدمین
فرمودهانــد :و امــا دال ،رهــا کــردن دیــن اســت .حقیقــت
دیپلماســی همیــن اســت .هر کــه بــا دین همنشــین اســت،
در خســران مبیــن اســت .دیــن در دیپلماســی بــه کارنایــد،
دیپلمات را از بیدینی عار ناید ،جانب دیــن مرو که بارت بار
نشود ،ریالت دالر نشود ،زن و فرزندت پاترول سوار نشود  ».و
برخی از متأخرین میفرمایند:
دین به کارت نمییاد ،دینو رها کن دلو باش
دین هر کی پولشه ،حالل هر مشکلو باش
دین دیگه قدیمی شد ،دالرای خوشگلو باش
دیپلماسیه که بر خالف دین اساسیه
  بعد از این دین منم ،دالر و دیپلماسیه
کسی که دالر داره ،دینو میخواد چکار کنه
تازه ،با دالر میتونه بار دینو بارکنه
نماز و روزةاستیجاریشو تیار کنه
دیپلماسیه که واجباتشم اساسیه
بعد از این دین منم ،دالر و دیپلماسیه
کاش میشد منم به جای اینکه لوت الت بشم
کالج مالجی برم ،یه خرده با سوات بشم
یه جوری میشد که دینم بره دیپلمات بشم   
دیپلماسیه که عشق و حالشم اساسیه
بعد از این دین منم ،دالر و دیپلماسیه
خوش به حال کسی که ریش و سیبیلش ماسیه
دین داده اما دلش حسابی الس و گاسیه
نمازش مصلحتی ،دیپلماسیش رأس راسیه
دیپلماسیه که خالی بندیاش اساسیه
بعد از این دین منم ،دالر و دیپلماسیه
موالنا حسن سه کله یافت آبادی
در رســاله «چین و چــروک فی اطــوار ترمزبریدگان ســلوک» در
فصل سوم باب چهارم نمط پنجم ،اشارت ششم در خطاب
به خلیفه خویش تقی چارگــوش ،میفرماید« :خالصت کنم
آتقــی ،الــف المــو ولــش ،د دالره یــاره ،پ پــول خودمونه ،ل
یعنی لبو رد کــن بیاد  ،و یعنــی وای ننه ددم یانــدی ،م یعنی

ای جوانمرد ،از
این نمط ،سالکان
واصل و کامالن
مکمل در باب
دیپلماسی بسیار
گفتهاند ،این
بنده که خواجه
هربرت باشم به
یاد دارم که یکی
از اکابر متأخر ین
میفرمود« :هرچه
حکمای سلف
گفتهاند ،ترهات
است و دالر
قمقمة آب حیات
است ،پسته شور
و نشمة کور را در
طلب مردن ،به از
گوش به مدعیان
شرایع منسوخ
سپردن .بدان
وفقک اهلل فی
عبادت الدالر که
طلسم دیپلماسی
پول است و مفتاح
پول ،نزول

ما اینیم ،الف یعنی آخ کن بیاد .س یعنی بپا ســه نشــه کسی
نبینه آخری هم یعنی یا علی مدد ما رفتیم».
در شرح این اشــارات لطیف ،همشــیرة تقی چارگوش ،پری
چارچــش کــه رابعــة دوران و مریلیــن زمان ماســت ،بــا مداد
ابــرو در حاشــیة آن رســاله نوشــتهاند« :این یــه ور قضیهاس
جونم! د فقط اشــاره به دالر که نیس! مردا حتــی آ گه «دون
خوان» هم بشــن ،باز یه چیزاییشون می شــه ،آره جیگر من
یادمــه کــه قدســی میگفــت :پــری جــون! د یعنی دیســکو،
یعنی دانــس ،یادته اون شــب پســره(پــری خانــم در حدود
ده صفحه مکاشــفات و مناظــرات خود و قدســی را ذکر کرده
و ســپس میفرماید) :وا! خــاک عالم چی داشــتم میگفتم؟
ها؟ ...،ب یعنی پارتی ،یعنی پسره ...خاک بر سرش کنن،
مــرده شــور اون قیافه شــو ببــره ،رفته بودیــم دربنــد ،گفت:
پری! پ مثل پل نیومن ،با کیف زدم تو پوزش ،ولش کردم
اومدم خونه .کتابای کاستانداشــو دادم قدســی براش یرد،
کتابــای کریشــنامورتیمو ازش گرفــت .یــه نامــه هــم بــراش
نوشــتم که همهش یه خط بــود این جوری« :ســالک عزیز،
تو هنــوز بــه رؤیــا بینــی نرســیدی ،پ یعنی پرســتیژ بــرو جلو
عرفانت آب بندی بشه».
ای جوانمرد ،از این نمط ،سالکان واصل و کامالن مکمل در
باب دیپلماسی بســیار گفتهاند ،این بنده که خواجه هربرت
باشم به یاد دارم که یکی از اکابر متأخرین میفرمود« :هرچه
حکمای سلف گفتهاند ،ترهات است و دالر قمقمة آب حیات
است ،پسته شور و نشمة کور را در طلب مردن ،به از گوش به
مدعیان شرایع منسوخ سپردن .بدان وفقک اهلل فی عبادت
الدالر که طلسم دیپلماسی پول است و مفتاح پول ،نزول».
از موالنا رضا زولبیا که از ســودائیان و شــوریدگان این طریقت
اســت و ســالها در هند و تایلنــد و هنــگ کنگ و اســتانبول،
انواع ریاضــات متحمل شــده ،تا بــه مقــام محو و فنا رســیده
است ،پرسیدم که دیپلماسی چه باشــد؟ در جواب من ،این
مرقومه عنایت فرمود :هو الدالر
هربرت عزیــز! تــو را کــه از الغــری روح در بدن نیســت بــا این
معانــی چه کار؟ دیپلماســی کســی را بــه کار آید کــه کش قطر
شــکمی باشــد و ریــش و پشــم خــم انــدر خمــی ،دیپلماســی
حکمــت معنوی اســت ،دانــی که دیپلماســی مرکب اســت از
دیپلم و ماســت کــه عــوام آن را «مــاس» میگوینــد« .دیپل»
بــه یونانــی «دیپــو» بــه ســریانی و «دپ» و «دو» و «دوه» بــه
سانســکریت و «دوک» و «هــوک»  ،بــه بابلــی و «حــوک» و
«حوکــم» ،به فینیقــی و «حکــم» به عبــری و عربــی برابرند و
هم ریشــه« .مــس» و «مــوس» بــه فارســی کیانی بــا «موت»
و «مــون» عیالمــی برابرند و هر دو از ریشــه «معــون» و «معن»
قطبی هســتند که پس از ورود به ســریانی به صــورت «مانو»
و «معانــو» در آمــده و در زبانهــای ســامی به شــکل «معنو» و
«معنــا» مصطلــح شــدهاند .به جــای پرســش از دیپلماســی،
شکمی فراهم کن که حکما گفتهاند:
کار بی روده پیش می نرود      /ای پسر رودهای فراهم کن
روده چون پر زباد نخوت شد      /شکم تودهای فراهم کن
گردن اندر شکم چو گشت نهان
ریش پروردهای فراهم کن      
دوره جدید
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با چه رویی بر هوای پا ک
تهمت میزنید؟
دكتر اسماعیل امینی

اســماعیل امینــی متولــد
 1342طنزپردازی اســت
کــه بــه جــد طنــز مینویســد و
میگوید طنز صرفا برای ســرگرمی
ً
نیست .او كه اصالتا اهل خلخال
است عضو تحریریه گلآقا بوده و
سرایش شعر را از نوجوانی آغاز کرد و به دو زبان فارسی و ترکی
شعر میسراید .امینی پژوهشهای ارزشمندی در زمینه طنز
انجام داده ماننــد پایان نامــهاش در دوره کارشناســی
ارشــد؛ موضوع آن «طنز در مثنوی» است که بعدها
آن را بــه صورت کتابــی با نام خندمینتر افســانه
(جلوههای طنز در مثنوی معنوی) منتشر کرد.
لبخند ســعدی دیگر کتابی در این زمینه است.
در حوزهطنز منبع کم اســت و امینی برای چنین
پژوهشهایی زمــان صرف میکند و آثــاری که در
این زمینه دارد بسیار ارزنده هستند.
ً
واقعا آیا هوا آلوده است؟
مغرضان گفتند در تهران هوا آلوده است
پرسشم این است :آقایان! کجا آلوده است؟
با چه رویی بر هوای پاک تهمت میزنید؟
ذهنتان ای مغرضان آخر چرا آلوده است؟
این هوای پاک را آلوده کرده شایعات
این فضا از اتهام و افترا آلوده است
یک زمان گفتید از خودرو که استاندارد نیست
یک زمان گفتید این بنزین ما آلوده است
بعد چون دلها مهیا و فضا آماده بود
ادعا کردید برخی دستها آلوده است
ً
این تریبون غالبا حرف حسابی داشته
این تریبون گرچه با پرتوپال آلوده است
این یکی یک سیستم صوتی ندارد ،در عوض
آن یکی کل فضا را با صدا آلوده است
وقتی آن موجود زنده بازگردد از فضا
میتوان پرسید از او :آیا فضا آلوده است؟
رازهای خویش را با باد هم باید نگفت
چون که در این روزها باد صبا آلوده است
عدهای گفتند تنها ما فقط پاکیم ،ما
بعدها معلوم شد کی تا کجا آلوده است
یک نفر هم فیلمسازی کرد و پولی زد به جیب
بعد از آن هم مدعی شد :سینما آلوده است
ادعای گنده یک عده هم این گونه بود:
هر که هرجا هست ،یا با ماست ،یا آلوده است
«هرکسی با ماست پاک است» آه از این ادعا
هرکسی «بیماست» بود از ابتدا آلوده است
هر کسی با ماست ،کارش ماستمالی میشود
کار دارد سالها با ماست تا آلوده است
«پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس»
ً
واقعا این روزها آیا هوا آلوده است؟
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اسبها و خرها
اسبها در ابتدا خر بودهاند
بلکه از خر نیز خرتر بودهاند
اسبها خرهای پررو بودهاند
دکتر بازی
اهل غوغا و هیاهو بودهاند
است
پر
دکتر
از
یکسر
خاک ایران
اسبها که قوم و خویش قاطرند
است
آجر
نانش
نیست،
هر که دکتر
اهل تبلیغات و عکس و پوسترند
ملک ایران سرزمین دکتران
آدمی وقتی که پررو میشود،
جهان
این قدر دکتر نباشد در
گاه اسب و گاه یابو میشود
دک!
باغ
دکتر،
شهر دکتر ،کوچه
اسب کت شلوار پوشید اسب شد
دک!
زاغ
دکتر،
کبک دکتر ،فنچ
با فرودستان نجوشید اسب شد
دکترند
خیابان
عابران هر
اسب از نسکافهنوشی اسب شد
دکترند
باران
و
برف
دانههای
با ادا و شیکپوشی اسب شد
دکترند
مدیران
هم
وزیران،
هم
اسب شیر و قهوه مینوشد خر ،آب
دکترند
ایران
نصف
از
بیشتر
کار خر از سر به زیری شد خراب
هر که پستی دارد اینجا دکتر است
سر به زیری شد بالی جان خر
دیپلم ّردی است ،اما دکتر است
ای پسر! از سر به زیری کن حذر
هر که شد محبوب از ما بهتران
خر ،تواضع میکند پس ابله است
است
هر که شد منسوب باال دکتر
دستش از میز ریاست کوته است
هر که رد شد از در دانشکده
اسب شهرت یافت ،بار خویش بست
است
یا گرفته دکتری ،یا دکتر
خر به گمنامی دلی خوش کرده است
بود
شعر نو مدیون دکترها
ای خر ،ای راوی اول شخص من!
است؟
دکتر
تو ندانستی که نیما
باز هم عرعر کن و جفتک بزن
شاعر تیتراژهامان دکتر است
ای خر ،ای دانای کل باربر!
است
مجری اخبار سیما دکتر
سمبل مردانگی از هر نظر
شب
آن که مثل آفتاب نیمه
ای خر ،ای افسانه سیال ذهن
است
دکتر
سر زد از صندوق آرا
عرعرت فریاد بغض کال ذهن
نبود
عالم
در
این همه آدم که
جان فدای تار و پود عرعرت
نبود
کم
دکتر
آدمی کم بود و
زیر و بم ،اوج و فرود عرعرت
اند
ه
فرمود
شاعران
من نگویم،
خر خیاالتی شد و عرعر نمود
اند
ه
بود
دکتر
دو
هر
رستم
رخش و
خر ،خیاالتی نمیشد خر نبود
گرچه باشد قصهها پشت سرش
جفتکی زد ،شاد شد ،خندید خر
دکتری دارند مأل و خرش
دیگر از اسبان نمیترسید خر
عنصری
شاعران از رودکی تا
دید اسبان انتخابش کردهاند
دکتری
یک
بیگمان دارند هر
داخل آدم حسابش کردهاند
مولوی
دکتر
عارف شوریده
شاید او هم چند روزی اسب شد
مثنوی
او
نام پایاننامه
صاحب عنوان و کار و کسب شد
دکترند
خواجو
و
سعدی
حافظ و
ّ
خرم و جفتکزنان و شاد خر
دکترند
جو
لب
سروقدان
یک دو گامی رفت و راه افتاد خر
وحشی و اهلی و صائب دکترند
ّ
خرم و خندان خر از دوران نو
تاجر و دهقان و کاسب دکترند
نعل نو ،افسار نو ،پاالن نو
است
بری
بحثهایجعلمدرکنان
اسب شد خر ،اسب ،شد بر باد خر
است
بهترین سرگرمی ما دکتری
یک دو گامی رفت و راه افتاد خر
اند
ی
عدهای مشغول دکتر ساز
تا بگیرد سهم خود از پول نفت
اند
ی
عدهای سرگرم دکتر باز
خر برفت و خر برفت و خر برفت…  

ضیافتهای افطاری اداری
رسیده روزهای روزهداری
تابستان گرمی چون بخاری
به
ِ
خدا را شکر ،نانی هست و جانی
طاعات باری
که گردد صرف در
ِ
در این ماهی که نفس افتاد در بند
در این ماهی که شیطان شد فراری
در این ماهی که پاییز شکمهاست
دچار برگریزان ،شادخواری
هوای نفس ،چون خر مانده در ِگل
هوای روح ،در چابکسواری
ضیافت داده خالق بهر مخلوق
به لطف و رحمت و امیدواری
کنون که سفرهات سرشار نور است،
خدا را شکر وضع توپ داری
شبیه
نمیشد سفرهات باشد ِ
افطار اداری؟
ضیافتهای ِ
ضیافت در هتلهای مجلل
و جمعی عاشق خدمتگزاری
فقط از بابت انجام تکلیف
کنار میزها با بیقراری
چه افطاری! که صاحب منصبان را
کند مشغول خود یک شیفت کاری
از این سو بره بریان و میگو
از آنسو جوجه و مر غ سوخاری
ولی دلخواه ما این چیزها نیست
نداریم انتظار مفتخواری
خدایا! حال ما را کن دگرگون
از این احوال سخت و سرد و تاری
کرم کن اعتبار و آبرویی
چه غم گر نیست کارت اعتباری؟
عنایات تو باشد ،گو نباشد
پس انداز ریالی و دالری
خدایا! بیش از این دیگر چه گوییم؟
خبر از حال و روز ما که داری
دوره جدید

در مضرات مدرسه و علم
چون مدرسهها بیشتر از حد نیازند،
تعطیل شود مدرسه تا بانک بسازند
تعطیل شود مدرسه تا بچه مردم
ایمن بشود از خطر مدرک دیپلم
تا وارهد از نکبت علم و گچ و تخته
مأنوس شود نسل جوان با چک و سفته
آن روز که شد مدرسه کم ،بانک فراوان
شد نسل جوان راهی بازار و خیابان
آزاد شد از محبس تعلیم و تعلم
از نمره و کنکور و گرفتاری دیپلم
در کوچه و بازار پس از یک دو سه هفته
کیفش شده انبار دالر و چک و سفته
کیفی که در آن دفتر و خودکار و کتاب است
آویخته از هر که شود ،بار عذاب است
کیفی که به جز مدرسه و خانه نرفته
کیفی که شبی در هتلی شیک نخفته
وقتی که پر پول شودِ ،کیف کند کیف
بیدردسر مدرسه و نمره و تکلیف
در رونق بازار به دانش چه نیازی؟
تا بانک و پاساژ هست ،چرا مدرسه سازی؟
این شهر پر از بانک و پاساژ است ،چه عالی
بازار پر از جمعیت و مدرسه خالی
ما اهل سخنرانی و مردان شعاریم
در ساختن مدرسهها پول نداریم
من معتقدم بانک و پاساژ راه نجات است
چون بانک و پاساژ ،منشأ خیر و برکات است
تا توسن این توسعه با باد بتازد
ویرانه کند مدرسه را ،بانک بسازد
بیدار شو ای نسل جوان! نور دودیده!
از مدرسهها هیچکسی خیر ندیده
ای وای بر آن کس که سرش توی کتاب است
پرونده آینده او نقش بر آب است
هشدار از هرچه کتاب است ،بپرهیز
از دانش و آ گاهی و تحقیق و ادب ،نیز
دالل شو! این است فقط راه سعادت
با جیب پر از پول ز کس بیم مبادت
با جیب پر از پول ،تو ساالر جهانی
غم نیست اگر هیچ نخوانی و ندانی    
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دوران خوش نامزدی
سید ابوالفضل طاهری

شــنیدین میگن شــانس فقط یکبار میــس کال مــی زنــه؟ اول صبح بود که قاســمی
میس کال زد و باعث شــد غده احســاس مســئولیت من درد بگیره و من مجبور شدم
تصمیمی اتخــاذ کنم که به صــاح همه اســت .االن لنگ ظهره و مــن میرم خونه تــا این خبر
خوشــحال کننده رو بــه پدر و مــادرم بــدم .پــدرم روزنامــه «آواز خــوش سیاســت» میخونه و
گوشــه مبل عین گوجه در معرض آفتاب وارفته و مادر هم تکرار قسمت  ۱۲۹سریال ترکیهای
میبینه و با شــخصیت اصلی فیلم همزاد پنداری میکنه .نه ســام و نه علیک ،در وضعیتی
که نیشم تا بناگوش باز بود گفتم :یه خبر خوشحال کننده ،من امروز نامزد شدم.
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پدر در حالی که جفت چشــمهایش از کاســه بیرون زده بود:
چی؟! بچــه خاک سرشــار از اورانیوم بر ســرت ،من هم ســن
تو بودم پایم را جلوی پدرم دراز نمیکــردم اونوقت تویی که
دهنت بوی شــیر کائوئــو میدهد رفتــهای نامزد کــردهای؟
در حرکتــی انتحــاری کمربند خــود را بر داشــت و در حالی که
به ســمت من میآمد افــزود :ما یک بــار در زندگیمــان نامزد
کردیم چــه آب دوغ خیاری خوردیم که تــو میخواهی نوش
جان کنــی؟! مادر بــا شــنیدن این حــرف قیــد ســریال را زد و
ماهیتابه را برداشت و گفت :چه غلطها؟! من به خاطر شما
آن خواستگار خلبانم را رد کردم آن وقت تو…؟!
مادر بــا ماهیتابــه دنبال پــدر و پدر هــم در تعقیب مــن ادامه
ماجرا را به صورت حرکت ال کپشتوار یا همون اسلوموشن
خودمون پی میگیریم.
هر کســی تو زندگیش الگویی داره که خیاط روزگار بر اســاس
این الگو سرنوشــتش رو به زندگــیاش وصله پینــه میکنه،
ً
البته گاهی اوقــات هم روفو میکنــه ،مثال الگــوی دایی من
انیشتین بود که آخرش معلم حقالتدریسی شد و راه مرحوم
مغفــور انیشــتین رو دنبــال کــرد یــا عمــوم شــادروان یــوری
گاگاریــن ،فضانــورد روســی رو بــه عنــوان الگــوش انتخــاب
کرده بود که هــم اکنون بــا پرایدش به شــغل شــریف راننده
آژانســی مشــغوله که به کمک کســبه و اهــل محل ایــن ماه
آخریــن قســط پرایــدش رو پرداخــت کــرد .یــا همیــن بابای
من کــه الگویش دیگــو آرمانــدو مارادونا بــود کــه از همین رو
راه ایشون رو پیمود و راننده خاور شــدن رو به عنوان شغل و
ســلطان جادهها رو به عنوان لقب برگزید .اما ماه گذشته در
تصادف رانندگی دیســک و دی وی دی کمرش خش افتاد
و دچار اشکال شد تا با خونه نشــین شدن بعنوان کارشناس
مســائل خــاور ایــن دور و بــرا بــه تحلیــل مســائل روز دنیــا
بپــردازه .بابا هم الگــوی منــه و تصمیم گرفتــم در چندمین
دوره انتخابــات دانــش آمــوزی نامزد بشــم .ببخشــید مثل
اینکه پدرم میخواد یــه چیزی بگه جانم بابــا :بچه واریس
گرفتیم از بس ثابت موندیم دور تند بذار.
یکم سیاه و کبود شدم ولی بهخیر گذشــت .بابا هم کلهاش
مثل بادمجــون باد کــرده و داره اخبــار می بینــه ،مامان هم
ً
در حــال خوندن رمــان زرد مایل بــه صورتیه .اصــوال قانونی
تحت عنوان قانون پایستگی شبکه خبر در خونه ما حاکمه
کــه بــر اســاس اون شــبکههای تلویزیــون بــه خــودی خــود
نه عــوض می شــن و نــه تغییــر میکنــن بلکــه بــه صالحدید
بابا اخبار ســایر شــبکهها جــای خودشــون رو به شــبکه خبر
میدن .تحت هر شــرایطی چشــم بابا بر روی هیــچ اخباری
پوشــیده نیســت و همه خبرهــا در تیــررس چشــمای تیزبین
ً
ایشــونه .اصــوال بــه هیــچ اخبــاری نــه نمیگــه چــه اخبــار
ناشنوایان چه اخبار انگلیسی زبانان.
پــدرم میگویــد :بلــه دیگــه اینجوریاســت .البته ایــن قانون
زمانی اجرا میشه که مامان سریال ترکیهای نگاه نکنه.
پــدرم میافزایــد :خــب حــاال پیــاز داغــش رو زیاد نکــن بچه
نامزدیات رو قبول نمیکنما؟ ما مخلص بابا هم هستیم.

لبخند

پدر در انتها :قربون پسر گلم برم نامزدیات هم مبارک باشه.
رقیبهای انتخاباتی
پشــت به تختــه ســیاه و رو به همکالســیها ایســتاده و انشــا
میخوانــم :در جوامــع پیشــرفته ،به منظــور دســت زدن به
انتخاب خوب ،اول دستهایشــان را شســته سپس خشک
میکنند تا بدین گونه دست به انتخابی شایسته بزنند…
ً
ایــن نطــق علنــی پیــش از زنــگ انشــای ماســت کــه ظاهــرا
میخونــم امــا در حقیقــت چیــزی جــز نشــون دادن توانایی
ً
ســخنرانی و دانــش و درایت خــود و ایضــا تبلیغات نیســت.
آ گــه معلــم بفهمــه پوســت از ســرم میکنــه ولــی معلــم بــا
گوشــیاش بازی میکنه و توجهی به من نداره ،بازی که نه
برای گروه تلگرامی معلمان حق التدریســی مطالب آموزنده
با عنوان غلط دانش آموزان میفرســته  .همکاران حاال این
ســؤال را دریابید :اســکندر مقدونی که بود و چه کرد؟ جواب
باجناق همسایه مونه که هفته پیش رفت مالزی …
انتخابات شــورای دانش آمــوزی نزدیکــه و به طــور طبیعی
فضــای کالس تحــت تأثیــر ایــن نزدیکــی ملتهبــه ،کالس
ما چیدمــان عجیبــی داره کــه جــا داره تکتــک ردیفها رو
بررســی کنیــم .خــب بریــم ردیــف اول کالس؛ اینجــا محــل
تجمع خر خونهاســت .چشــمها عینکی ،خندهها زورکی،
قیافههــا عیــن زیرخاکــی ،از ایــن ردیــف کســی قصــد نامــزد
شدن نداره و همه میخوان ادامه تحصیل بدن.
و امــا ردیــف دوم که همیشــه بــا خودشــون توپ پالســتیکی
حمــل میکنــن ،در این ردیــف محفل انــس بــا گل کوچیک
در حال برگزاریــه ،آنالیز تیــم وحیدینا (حریــف) و علل باخت
در بــازی رفــت و دالیل لــزوم وجــود هافبک دفاعــی در حفظ
شــاکله دفاعی از اعــم موضوعات ایــن محفلــه .از این ردیف
نیما ملقب به نیمار تیر دروازه نامزد شده ،هر چند محبوبیت
زیادی داره اما حریف جدی برای من محسوب نمیشه.
اولیــن چیــزی کــه در ردیــف ســوم بــه چشــم میخــوره
ً
کتابهــای کامــا غیر درســیه کــه کارکــرد دکــوری داره .لب
و لوچــه پفکــی ،پــاس جلو بســاط نوشــمکی ،همه شــاخ اما
پزهاشون الکی .اینجا نشست بررســی و تحلیل نقش بازی
اســم فامیل در شــکلگیری بنیــان خانــواده برگزار میشــه از
ایــن ردیف هــم رقیــب قدرتمنــد مــن منوچهــر نامزد شــده و
وعده انتخاباتیاش هم برکناری معلمه.
معلــم کــه از قــرار معلــوم گــوش وایســاده میگویــد :منوچهر
گفته اینــو؟ منوچهــر به ســیبیل بابــاش خندیده بخــواد منو
برکنــار کنه بله خــودم از زبــون یک مقــام آ گاه که نخواســته
نامــش فــاش بشــه شــنیدم .وی خاطرنشــان کــرد :مقــام
آ گاه سیرترشــی خورده با تــو دیگــه نبینم به شــایعات دامن
بزنیها ،در ضمن فضولم خودتی؟
با عرض پوزش از جناب معلم به سراغ ردیف چهارم میریم.

اولین چیزی که
در ردیف سوم به
چشم میخوره
ً
کتابهای کامال
غیر درسیه که
کارکرد دکوری داره.
لب و لوچه پفکی،
پالس جلو بساط
نوشمکی ،همه
شاخ اما پزهاشون
الکی .اینجا
نشست بررسی
و تحلیل نقش
بازی اسم فامیل
در شکلگیری
بنیان خانواده
برگزار میشه از
این ردیف هم
رقیب قدرتمند
من منوچهر نامزد
شده و وعده
انتخاباتیاش هم
برکناری معلمه

اینجا هــم ردیــف ماســت ،اونم جــای خالــی منه کــه نبودم
حسابی احساس میشهِ ،اِاِا قاســمی! تو کی اومدی جای منو
پر کردی؟ از این ردیف فقط من و قاســمی نامزد شدیم البته
داریم روی قاسمی کار میکنیم به نفع من کنار بکشه.
نوبتی هــم باشــه نوبت ردیــف آخــر یا همــون قلیون ســرای
دانــش آمــوزی خودمونــه ،همــه بــا مــرام و خاکی ،چنــد نفر
پولکــی ،مابقــی عیــاش و تنبکــی .اینجــا هــم اکبــر پاشــو از
گلیمــش نــه از کفــش بیــرون گذاشــته و بــوی جورابــش کل
ردیف تحت الشعاع قرار داده و غالم غالمی رقیب سرسخت
مــن بــا شــعار انتخاباتــی غلغلــی در حــال تدویــن و تصحیح
اساسنامه قهوهخانه سنتی ته کالسه تا با افزودن تبصرهای
بازدارنــده در کنــار جریمــه ســنگین ،اکبــر رو نقــرهداغ کنه تا
درس عبرتی برای سایرین باشه.
معلم خطــاب به مــن میگویــد :خب انشــات تموم شــد؟ نه
هنــوز دو خــط هــم نخونــدم .ایشــان ابتــدا تعجــب نمــود و
ســپس اضافه کرد :پس چیه سه ساعت داســتان میبافی؟
ً
زود بــاش انشــاتو بخــون کار و زندگــی داریــم .اصــا موضوع
انشــات چی بود؟ اندر فواید دســت زدن به انتخاب درست.
کــه وی افــزود :هــا… آفریــن بخــون بخــون همــان طــور که
پیشتر ذکر نمودیم در جوامع پیشرفته…
البی انتخاباتی
گمان زنیها حاکی از این بود که قاســمی خیــال کنارهگیری
نــداره از همیــن رو دل بــه دریــا زدم و بــرای مذاکره پــا پیش
گذاشــتم .به نزدیکی محل قرار که حوالی بوفه بود رسیدم.
بچههــا در حــال خریــد بودنــد .عنصــر خــود فروختــهای
هــم روی دیوار نوشــته بــود رأی مــا منوچهــر ،پیــش رفتم و
روی نیمکتــی نشســتم کــه روی آن نوشــته بود محــل البی
ً ً
قاســمی و فریبــرزی لطفــا بعــدا ایجــاد مزاحمــت کنیــد روی
میز ســاعتی شبیه ســاعت شــطرنج گذاشــته بودند که وقت
هرکس جداگانه محاسبه شود .قاســمی غیر منتظره و عین
جن ظاهر شــد .بعد از ســام و احوالپرســی و بمیری قاسمی و
ضهره ترکم کردی ســراغی از اصل مطلب جویا شدم .گفتم:
قاسمی چند؟
قاســمی عین جوجه از تخم در آمده مرا نگاه کرد که افزودم:
چند تا ساندویچ حســاب کنم پاتو از موکت ما بکشی بیرون؟
قاســمی دســتی به محل رویش ســیبیل کشــید و پاســخ داد:
قدیما پا رو از گلیم میکشــیدن بیرون؟من هم دیدم فرصت
را صحبت پینگ پونگی مغتنم شمردم و به دماغ عقابیاش
خیره شــدم و گفتم :خــودت داری میگی قدیما ،گذشــتهها
دیگه گذشته اشک در چشمان قاسمی جمع شد و گفت :آره
دیگه گذشتهها گذشته دو سال آزگار هم نیمکتی بودیم منو
هنوز نشناختی آخه منو میخوای با پول بخری ای روزگار…
الاقل میگفتی عضویت در اتحادیه مبســران با برافروختگی
ً
فرمــودم :دیگــه داری کــم لطفــی میکنــی کال چهــار تــا دونه
رأی که بیشــتر نداری این مطالبات ســنگین دیگه چیه؟ که
مذاکره با شکست مواجه شد       .

دوره جدید
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ً
دائما دل نگرانم
نکند برگردی!
ناصر فیض
ناصــر فیــض متولــد  1338در شــهر قــم اســت .او یکــی از
تأثیرگذارترین طنزســرایان معاصر اســت؛ شــاعری کــه برخی از
ُ
كتابهایــش ماننــد «فیــض بــوک» و «املتهــای دســته دار» در صــدر
کتابهای ُپر فروش ادبیات طنز جای دارد .فیض آثاری را از زبان ترکی
استانبولی به فارسی ترجمه کردهاست .او همراه با شهرام شکیبا یکی از
دو داور برنامه تلویزیونی «قند پهلو» است .فیض همچنین ترانههایی
نیز سرودهاست که برخی از آنها اجرا شدهاند.
ساقینامه
سهم ما را بده از آب حیات ای ساقی
کشت ما را نمک آب قنات ای ساقی
گفته بودی که فقط با تو بیامیزم و بس!
پس بفرما که کنم با همه کات ای ساقی
بس که بر سینه زدم سنگ تو را در همه عمر
شدهام مظهر رمی جمرات ای ساقی
بر دلم بار گناهی است به سنگینی کوه
با چه رویی بروم روی صراط ای ساقی!
بر من از خط فرودینه فراتر مپسند!
سیئاتم شده بیش از حسنات ای ساقی!
84

مفتی و شیخ و عسس خوب پی کار هماند!
چشم بد دور ز جمع حضرات ای ساقی
شاهد و مطرب و می جمله مهیاست ولی
دارد این هر سه برایم خطرات ای ساقی
پیــس قوجالدیــم بوگــوزل مطلبــی حافیــظ
بویوروب
منی میخانه ایچندهن چولهات ای ساقی
تا که با جوهر می رفع خماری بکنم
ُ
خم بیاور که مرا نیست دوات ای ساقی
بنشین بر سر جای خود و کم عشوه بریز
که بعید است ز تو این حرکات ای ساقی!
دوره جدید
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شاهكلید
وا میشود به عادت معمول با کلید
هر قفل و در ،به دست شما هست تا کلید
درها بدون شک ،همگی باز میشوند
در قفلشان فرو برود هر کجا ،کلید
در را برای باز شدن آفریدهاند
اما به شرط آن که ُب َود با شما کلید
وقتی که قفل باز شود با فشار دست
یعنی که قفل وا شده اما نه با کلید!
از اتفاقهای درون اتاقها
دارد هزار خاطره و ماجرا ،کلید
درها همیشه مسئله دارندجالب است!
از راه قفل رابطه دارند با کلید
هرگز گشودن در بسته گناه نیست
وقتی که آفریده برایش خدا کلید
تا بوده ،بوده یک تنه مشکل تراش ،قفل
تا بوده ،بوده یک سره مشکل گشا  ٬کلید
قفلی که فکر باز شدن نیست در سرش
حاال تو هی بساز براش از طال ،کلید
گاهی اگر نخورد به در ،یا که سخت خورد
باید که اندکی بشود جا به جا ،کلید
زیرا به هیچ درد پس از آن نمیخورد
قفلی که رفته داخل آن ،را به را ،کلید
گاهی که در به سعی خودش باز میشود
یعنی که احتیاج ندارد به ما ،کلید
ً
این یک سفارش است ،که حتما عمل کنید!
حاال که مثل بنده اسیر مشاکلید
آدم برای کار مهم ،گاه الزم است
از روی هر کلید بسازد دو تا کلید
من خانهام نمونه یک جای ساکت است
حتی درون قفلش ،ندارد صدا ،کلید
هرگز یکی به قفل در ما نمیخورد
بارد اگر به روی زمین از هوا ٬کلید
این راز خلقت است که جفت است هر چه هست
یعنی بدون قفل ندارد بقا  ٬کلید
آری اگر نبود به قفل احتیاج خلق

لبخند

کی میشدند این همه درگیر با کلید
از قفل کهنه میشود آموخت عشق را
آسان ز قفل کهنه نگردد جدا ،کلید
هرگز جدا نمیکند آن قفل را زخویش
وقتی چشیده مزه یک قفل را کلید
هر قفل با کلید خودش باز میشود
دارد بدون شک ٔ
همه قفلها کلید
مشکل گشودن است و گره باز کردن است
کارش همیشه هست در این راستا کلید
گاهی نگاه کن به سراپای قفل خویش
هرگز مکن به داخل آن بی هوا کلید
وقتی که قفل مسئله دارد ،درست نیست
بردن درون مسئله تا انتها ،کلید
یا ،نه! کلید مسئله دارد ،بدون شک
از جا تکان نمیدهد آن قفل را کلید
وقتی کلید میشکند در درون قفل
از در بلند میشود آواز واکلید!
با این شکستن است که یکباره میکند
در راه قفل جان خودش را فدا ،کلید
غیر از درون قفل خودش من شنیدهام!
باور کنید ،هیچ ندارد صفا کلید
دل می زند به ورطه دریای قفلها
وقتی که یک کلید شود نا خدا کلید
یارب روا مدار که بیگانگان کنند،
هرگز به قفل مام وطن آشنا ،کلید!
روزی گره ز کار دلش باز میشود
قفلی که میکند همه شب ذکر  یا کلید!
بی شک کلید هست شریک گناه قفل
وقتی مسلم است برایش خطا ،کلید
از قفل ،با کلید ،درست استفاده کن
کاری نکن به جان تو گردد بال ،کلید
یک عمر میتوان سخن از قفل یار گفت
پس در میان این همه مضمون چرا کلید!؟
گفتم خدا نکرده نیفتد تزلزلی
در ذهن آن کسی که نیفتاده جا ،کلید
مفهوم پشت پرده آن را شکافتم
چون از کلید ذهن تو فرق است تا ،کلید
تا وا کنم طلسم مضامین بکر را
کردم ردیف شعر خود از ابتدا ،کلید
بادا همیشه باب فتوحش گشاده تر
صد مرحبا کلید و هزاران زها کلید!
صد قفل اگر به درگه او رو بیاورند
تا صبح میدهد همهشان را شفا ،کلید
یک لحظه هم ندیدمت از قفل خود جدا
ای مظهر رفافت و مهر و وفا ،کلید!
افسوس بسته ماند و نشد باز ،گرچه من
کردم میان قفل مضامین بسا ،کلید
یک دل به سینه دارم و یک شهر دلستان
یارب عنایتی کن و بفرست ،شاکلید!

کارهای مشترک من و حافظ و!...
تا به دامن ننشیند ز نسیمت گردی
ً
دائما دل نگرانم نکند برگردی!

بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست؟
تا زیر سایهاش بنشینم خنک شوم

به آب روشن می عارفی طهارت کرد
و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد!

داشتم دلقی و صد عیب مرا میپوشید
کیست دلقی بدهد باز به اقساط مرا؟!

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
لیلی آمد دم در ،گفت :بیا برق آمد!

فکر کن نان بشود باز یکی شش تومان
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید!

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید
تا نگویند حریفان که چرا خیس آمد!

صوفیان وا ستدند از گرو می همه رخت
بنده از شرم شدم پشت درختی پنهان!

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد!
بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت بر خیز که معشوق تو از چین آمد!

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
گفت :دنیاشده از مشکل پر ،این هم روش!

عجیب واقعه ای و غریب حادثهای
که برق خانه بنده نرفته باز آمد!

ما در پیاله عکس رخ یار دیدهایم
اما نه فرت و فرت! که یکبار دیدهایم!

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
اگر چه له شود اما شکایتی نکند!

تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر!
چرا به کنگره شعر میروی شاعر؟!

عاشقان را بر سر خود حکم نیست
ور نه فکر چتر در باران کنند!

گر شدم رفتگر بهانه مگیر
خاک راه تو رفتنم هوس است!

میشود آخر گرانی ریشه کن
دلبران گر ناز را ارزان کنند

در آستین مرقع پیاله کن پنهان
که چوب و غیره در آن ناگهان فرو نکنند

کلنگ توسعه بوسید تربت قم را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند!

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به دستش میدهم کاری که بار آخرش باشد!

جمیلهای ست عروس جهان  ولی مگذار!
که این زمان حرکتهای او شود موزون

پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست
آنقدر عربده زد آبروی ما را برد!

دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
رند باید چیز دیگر را نگهداری کند!

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد
چراغ موشی دشمن کنار لیزر دوست

به هر که مینگری کرده اقتدا به یزید
مگر نسیم مروت در این هوا نوزید!؟

چه خوش صید دلم کردی
بنازم چشم مستت را
ً
ولی از روی پایم خواهشا بردار دستت را!

تو را که حسن خداداده است و حجله بخت
چرا به مهریه کردی شرایطت را سخت؟!

من ،شعر فقط گفتهام از باده و افسوس!
گل در بر و می در کف دیوید بکام است
من بیچاره هم از اهل سالمت بودم
بس که رفتم به چکاپ این همه بیمار شدم
دوره جدید

چمن خوش است و هوا دلکش است
و می بیغش
مرا فقط نگرانی ز گشت ارشاد است!
سایر اعضای خود را امتحان کردی ،کنون
جامهای در نیکنامی نیز میباید درید!     
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خاطرات شیرین گل آقا از امام خمینی(ره)

حرفم را میزنم
تا آ قا بخندد
کیومرث صابری فومنی(گل آقا)

آنچـه کـه در پـی میآیـد گزیـدهای از خاطـرات کیومـرث صابـری فومنـی (گل
آقا) در باره امام خمینی(ره) اسـت که در هفدهمین مجموعه «یادها» توسـط
مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار حضرت امام خمینی(س) تنظیم و منتشـر شـده اسـت.
اولین دیــدار حضوری من کــه میتوانم یک خاطــره هم از
آنجــا بگویــم زمانــی بــود کــه امــام تشــریف بردنــد قــم .ما
شــهریور آن ســال رفتیم که با امــام صحبــت کنیم که یــک پیامی
ایشــان بدهد .آقای رجایی تمام مدیران کل شهرستانها را همراه
بــرد .من هــم مدیــر کل ســتادی در آمــوزش و پــرورش بــودم .یک
خاطــره شــیرینی دارم؛ نشســتیم در آن اتــاق ،همــان پتــوی چهــار
خانهای که در تصاویر دیده میشود.
گفتند حضرت امــام آمد و ما نــگاه کردیــم و از الی در عبای امــام را دیدیم .داشــتیم میآمدیم
تو کوچــه که مردم خیلی به شــدت شــعار میدادند که «مالقــات اختصاصی ملغــی باید گردد»
مردم زیر آفتاب قم .آقای رجایی برگشت به طرف مردم ،گفت :من برای کار شما دارم میروم
دیگه ،که مردم صلوات فرستادند .گفتیم الحمدهلل.
امام آمدند ،ما بلند شدیم ،دیدیم امام نیامد .ای داد بیداد ،که من همیشه میگویم یک تو دهانی
محکمی به ما امام زد یعنی امام مردم را نشان داد .امام چی شد؟ آقای رجایی گفت :امام رفت اول
جواب آن مردم را بدهد .بعد تشــریف آوردند ،دستشان را بوســیدیم 30-20،نفر بودیم .من اولین
بار خنده امام را آنجا دیدم .وقتی حرفشــان را که زدند ،دوباره برگشتند و رفتند طرف مردم ،با مردم
خداحافظیکردند.
آقای رجایــی گفت :امــام عجب درســی به مــا داد کــه یعنــی اصــل کار مردماند که مــن یادم
ً
است ســیدزاده که بعدا نماینده کرمانشــاه در مجلس شد ،وقتی امام حرفشــان را زدند و بلند
شــدند این احساســاتی شــد ،رفت گرفت یک جوری شــانه امام را به طرف خودش کشید که
ما فکر کردیم دســت امام شکســت که همه پریدند به طرف ســیدزاده که تو پیرمرد را کشتی.
ما دیدیم امام خندید دستی به سر و رویش کشید ،خیلی اشــتیاق داشت ،منتها آنجا ما ادب
کردیم .من دیگر مزاحم امام نشدم جز دوبار در مالقاتهای عمومی.
یکبار با آقــای رجایی رفتیم خدمت امــام و یکبار در معیــت آقا ،آقای خامنــهای موقعی که
رئیس جمهور بود ،داستانش جالب است به من میگفت من میروم چرا تو نمیآیی جماران.
من گفتم ببین من اگر بیایم جماران میخواهم آنجا بنشــینم امام بــرای همه ما نطق بکند،
ً
من اینجوری سیراب از امام نمیشوم که این برای من خیلی خسته کننده میشود اصال دلم
میشکند احساساتی هستم ،شاعر مســلکم .اگر من امام را رو در رو ببینم ،دستشان را ببوسم
و بیایم بیرون برای من کافی است .یک روز من در حیاط رئیس جمهوری بودم (چون مشاور
آقا بودم) که حاج آقا انصاری را دیدم ،آن میدان را یک مرتبه دور زد ،ماشــین جلو پام ایستاد.
آقای خامنهای گفــت :بپر باال ،من آمــدم باال .گفتم :کجــا؟ گفت :میرویم خدمــت امام .من
دســتگیره در را گرفتم گفتم :من پیاده میشــوم .شــما میخواهیــد من را ببرید آنجــا ،من هم
ً
مثل مردم بنشــینم ،اصال نمیآیم .گفت :نه .یک داســتان دیگری اســت که رفتیم آنجا امام
سخنرانی کردند بعد آقای میرسلیم از دور من را صدا کرد که رفتم و فقط دست امام را بوسیدم
و آمدم بیرون.
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نزاکت دیپلماسی
فرانســوا میتــران تبریــک به آقــای رجایــی گفت کــه «رئیس
جمهور شــدید مبــارک بــاد» ،یک چنیــن چیزی .ایــن چیزها
را آقــای رجایی همیشــه میگفــت که آقــای صابــری[ ،تو] در
مدرســه معلم انشــاء بودی ،من معلم ریاضی؛ منطق با من،
این احساســاتی اســت تو این را بنویس .خیلی از این متنها
ً
است که من نوشتهام .همین اخیرا هم که در مورد هفتم تیر
نوشتهام اشــاره کردهام به آن بیانیه هیأت دولت که ساعت
ً
 7صبح از رادیو پخش شد و امام از آنجا شنیده بودند اما قبال
از یک رادیو خارجی ایشــان شــنیده بودند و آقــای خامنهای
هــم کــه در بیمارســتان بودنــد ،مــا نمیدانســتیم چــه جــور
بایستی خبر را به ایشان داد که خود کشف خبر توسط ایشان
که یکدســتی زدند به پاســداران خودش و خبــر را گرفتند .آن
داستان شیرینی است که باید از خودشان بپرسید.
ما [به میتران] نوشتیم که بله شما [از یک طرف] به ما تبریک
گفتــی و از آن طــرف پاریــس را کردهاید مرکز ســقر ضــد انقالب
(زمانــی بود کــه منافقیــن آنجــا بودنــد) .نمیدانم کســی که
میخواســت این را به فرانســه ترجمــه کند نفهمیــد یا فهمید
و شــیطنت کرد .مــا یک «ســقر» داریــم به نــام جهنــم ،این را
جهنم ترجمه کرد .یــک جوری ترجمه کرد کــه انگار ،پاریس
را جهنم ضدانقالب خواهیــم کرد [یعنی] تهدیــد و دخالت در
امور داخلی .حاال اگر این هم نبوده باشد متنی که من نوشتم
متــن غیــر دیپلماتیک بــود یعنی یک متنــی بود که کســی به
شما گفته اســت «تبریک عرض میکنم» و شما نگفتید غلط
کردهاید ،گفتهاید «برو خودت را بساز ،خودت را درست کن».
جالب این اســت کــه من لیســانس علوم سیاســی هســتم ،در
رژیم گذشته در امتحان سیاسی وزارت امور خارجه جزو چهل
ً
نفر اول قبول شــدم .جزو آن امــا در مصاحبه رد شــدم که اصال
[به خاطر] رساله پایان تحصیل امور سیاس ـیام دربارة تجزیه
و تحلیل فرمان حضــرت علی به مالک اشــتر بــود که خودش
ً
آنجا کلــی حــرف دارد ولــی در رژیم ســابق اصــا گوش بــه این
حرفها نبــود .یک آدمی که لیســانس علوم سیاســی اســت و
ً
مثال ادیب هم هست آمده است به رئیس جمهور یک مملکت
که به رئیس جمهور خودش گفته است به شما تبریک عرض
میکنم ،گفته اســت که تو اگر راســت میگویی چــرا نمیروی
اخالق خودت را درســت کنی (خیلی بیادبانه اســت) امضاء:
محمد علــی رجایی .ایــن [نامه] رفــت .یک مانــوری روی آن
مرکز ســقر و جهنم کردنــد [و] ایــن خیلی بــه ضرر ما تمام شــد.
این ،چیزی نبود ،این را دشــمن ســاخته بود ،ما این را نگفته
بودیم که آنجــا جهنم اســت و جهنــم خواهیم کــرد .اما اصل
ً
قضیه اصــا با عــرف دیپلماتیــک نمیخواند .از ایــن طرف ما
مش ـتهامون را بلند کردیــم مرگ بــر امریکا ،دیگــر میگوییم
مرگ بر فرانســه برای اینکه مســعود رجوی آنجاســت و غیره.
سال  60یادتان است چه مشکلی با اینها داشتیم از آن ترورها،
بلند شدیم همه عصبانی ،من هم عصبانی هستم همصدا با
ملت هستم .خود امام از این تندتر میگوید.
یک روز دفترم نشســته بــودم ،آقــای رجایی فشــاری که روی
شانه من داد دیدم ای داد بیداد ،ما همین اآلن باید با هم دعوا
کنیم .نــگاه کردم رنگــش مثل گــچ پریده اســت .چی شــده؟
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گفت :تــو نمیدانــی چه کار کــردی؟ گوشــی از من امام کشــید
که در عمرم کسی اینجور با من برخورد نکرده بود .چی گفت
امام؟ ســر چی؟ خدایا چه خالفــی کردهایم؟ ما تمــام دلمان با
امام ،تمــام دلمان با انقالب ،چی شــده؟ گفــت ...راجع به آن
اطالعیــه جــواب میتــران .گفتم :آقــا بــه میتــران میگفتی که
ً
این را بد ترجمه کردهاند ما «مرکز ســقر» نوشــتیم .گفت :اصال
دعوا این نبوده اســت که ،مــن هم فکر میکردم همین اســت
امام به من گفت« :یک کســی به تو گفته است تبریک عرض
ً
میکنم ،تو به عنوان یک مسلمان باید بگویی متشکرم .اصال
رئیس جمهور هم هیچ ،تو چه جوری میزنی تو دهان رئیس
جمهور یک مملکت .نخست وزیر یک مملکت .چرا؟ ادبمان
کجا رفته اســت ».گفت :هر چی من فکر کردم دیدم خب امام
راست میگوید .گفتم :هیچ هم امام راست نمیگوید چی چی
راست میگوید ،امام خودش میگوید مرگ بر امریکا ،خودش
نجــوری بگوینــد
نجــوری ،ملــت زیــر ســایه امــام ای 
مقابــل آ 
مرگ بر فرانســه ،امــام هیچی نگوید من بنویســم تو بنویســی
ً
اینجوری ،حتما باید پیش امام بروی.
باالخره در اولیــن مالقات ...آمــد این دفعه دیگر خوشــحال،
ً
گفتــم :چی شــد؟ گفت :خــدا مــا را فدایــی امــام بکند مــا اصال
باید خودمــان را با امــام میزان بکنیــم .من رفتم بــه او گفتم:
آقا مشــاور فضول مــا اینجــوری میگویــد .گفت :هم مشــاور
فضــول تــو درســت میگوید ،هــم تــو درســت میگویــی[ .اما]
کار شــما غلــط اســت[ .ایــن حرفهــا را شــما میگویید چــرا ما
نگوییــم] پــس هماهنگــی دولــت بــا رهبر کجاســت بــا ملت
کجاست؟ امام گفت :من یک آخوند هستم ،اینجا نشستهام
دارم حــرف میزنم چــه کاره هســتم من ،مــن تو عالم اســام

امام به من گفت:
یک کسی به تو
گفته است تبر یک
عرض میکنم،
تو به عنوان یک
مسلمان باید
بگو یی متشکرم.
ً
اصال رئیس
جمهور هم هیچ،
تو چه جوری
میزنی تو دهان
رئیس جمهور یک
مملکت .نخست
وز یر یک مملکت.
چرا؟ ادبمان کجا
رفته است

برای مســلمانها بایــد حــرف بزنم ،حــرف میزنم .تو پســت
سیاســی قبــول کــردی ،تــو رئیــس جمهــور مملکتــی ،رئیس
جمهورمملکــت بایــد بــه حــرف سیاســی عمــل کنــد در عرف
سیاسی جواب میشنوی اما حق توهین که نداری ،در حالی
که اگر کســی به تو گفت تبریک عرض میکنم هــر کس بوده
باشــد ،تو باید بگویی متشــکرم ،تمام .دوســتت است اضافه
میکنی براش تعریف میکنی؛ نیســت ،متشــکرم آقا .دیدیم
راســت میگویــد ،علــوم سیاســی را مــا خواندیــم ،ایــن بنــده
خدا تــا قم بــوده اســت در خانهاش بــود .تــا تبعید بوده بــاز در
ً
خانهاش بــوده حداکثر راهش ایــن بوده که رفتــه مثال نجف
مرقد حضرت علی(ع) دعا خوانده است یا شــاید این را هم در
قم بوده به جهت ازدحــام مردم باید یک نیمهشــب میرفته
است .آن وقت اینجور دنیا را با عرف و نزاکت دیپلماسی آن
میشناسد که من علوم سیاســی خوانده نمیشناسم .گفتم:
آقــا به حضــرت عبــاس دســتها باال ،تســلیم .درســت اســت
ولــی بعدها خیلی در نوشــتههای مــن تأثیر گذاشــت یعنی هر
چه که مینوشــتم نگاه میکردم ایــن کلمه یــا اباالفضل امام
کــی میزند در گــوش ما ،چــه کار بکنیــم امام ناراحت نشــود،
ً
ً
نه اینکه شــخصا ناراحت نشــود حاال شــخصا ناراحت نشــود
میرفتیم دستش را هم ماچ میکردیم به خاطر مصالح ملی.
اوزونبرون و شطرنج
یکــی از صحبتهــای امــام این بــود کــه میگفت فقــه ،فقه
جعفری ،بعــد میآمد راجــع به ماهــی اوزونبرون و شــطرنج
حــرف مــیزد ،تــا آنجــا کــه یکــی از شــاگردان خوبــش در قم
در میآیــد که آقــا امــام جعفــر صــادق آن جــوری گفتند شــما
دوره جدید

مشاره  18فروردین99

87

لبخند

ایــن جــوری مــی گوییــد و امــام گفــت از اصل شــما داســتان
فقه را نفهمیــدی .ایــن دیگر جواهری نیســت ایــن دیگر جز
جواهری اســت ،آن جواهری تفســیر امــام اســت و اال آقایون
میخواهنــد مــا را همــان  700ســال قبل نگه داشــته باشــند.
در مــورد زمین شــهری این نکتــه را مــن از امــام دارم ،از آقای
مهندس گنابادی ،وزیر مسکن هم این را میتوانید بپرسید
که هر چی مــن میگفتم این مشــکلت را برو با امــام حل کن،
میگفــت امــام دلــش خــوش اســت کــه مــن وزیــر مســکنش
هستم باید برایش کار بکنم .من بروم این مرد را خسته کنم
برای چی .باالخره یــک روز رفت ،اشــاره کرده بود بــه یکی از
آقایونی که از یک بیت محترمی آمــده و گفته بود به خدا آقا،
من مشکل اینها را دارم بروید یک کاری بکنید دیگر .مشکل
داشــت بنده خدا .ما خیلی مشــکالت در این زمینه داریم که
چون امام رفت ،حــاال خدا آقای خامنــهای را زنــده نگه دارد
انشاءاهلل ایشان این راه را ادامه خواهند داد.
یــادم اســت یــک زمانــی امــام شــطرنج را آزاد کــرده بودنــد
روزنامهها نوشتند که حضرت امام فتواشان راجع به شطرنج
و موســیقی ...آمــد .مــن دو کلمــه حرف حســاب را بــا فاکس
میفرســتادم اطالعــات .آن زمــان یــک چیــزی نوشــتم کــه
فقط هم بــه بیت رفت و فقط هم پیش ســید احمــد رفت زیر
ً
دســت امام آمد و آن این بود کــه حضرت امام کــه قبال ماهی
ً
اوزونبــرون را آزاد کــرده بودنــد و بعــدا شــطرنج را آزاد کــرده
بودنــد و راجع به موســیقی هم ایــن را گفتنــد و خدا ایشــان را
زنده نگه داشته باشد همان اصطالحی که خود مردم گفتند
که خــدا ایشــان را طول عمــر همــراه با عــزت عنایــت بفرماید
که به تدریــج کمکم بقیه چیزهــا را هم آزاد بکنند تــا ما در آخر
عمــری یــک کیفــی کــرده باشــیم« ،خدایــا خدایــا تــا انقالب
مهدی خمینی را نگهدار».
آقا ســید احمد به آقای دعایی گفته بودند کــه آقا این فاکس
ما خراب شده ،ایشان فرســتاده بودند که آن دستگاه فاکس
را درســت کنند گفته بود فاکس درســت شــد ،حاال شــما یک
متنی فاکس کنیــد که دعایی ایــن دو کلمه حرف حســاب را
فاکس کــرده بود .ســید احمد هم بالفاصلــه خدمت حضرت
امام بــرده بــود کــه امــام خندیــده بودنــد .منتها همــان یک
نسخه بود و ما جز به محارم ،دیگر به کسی نگفتیم.
بیا من را ماچ کن
از اولین کســانی بودم که در بیمارســتان قلب رفتم (به اشاره
خودشــان) گفتم :آقا پاشــو ،شــما به خدا حالت بهتره ،بگذار
مــن بخوابــم جــای شــما ...چــرا گرفتــی خوابیــدی .از دکتــر
فاضل بپرســید آنجا بــود .من دســت فاضل را هم بوســیدم،
آمــدم ســینه آقــا را بوســیدم گفــت :بیــا مــن را مــاچ کــن ،من
بــروم .گفتم :تــو هیچ چیزت نیســت .تــو اینجــوری میگی
میخواهی اینجا بخوابــی .خندید ،دکترهــا ریختند گفتند:
آقــا ،این بخیــهاش پــاره میشــود .گفتم :بــه من چــه ...که
آقا ســید احمد آقا به من گفت :خدا به تو خیر بدهد هر کســی
میآید اینجا ،گریه میکند .گفتم :آنها پست میخواهند من
که پســت نمیخواهم .من حرفم را میزنم تــا آقا بخندد حاال
بخیهاش پاره میشود مربوط به خودش است      .
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با تخممر غ چه ݣݣکنیم؟
عباس حسین نژاد
با توجــه به قیمت بــاالی تخم مــر غ در این روزهــا ،بســیاری از مردم که
بنــده کمتریــن را در کوچــه و خیابــان مالحظــه میکننــد ،از ایــن حقیــر
روســیاه ســؤال مینمایند که :الیوم با تخم مر غ چه کنیــم؟ بخوریم؟ نخوریم؟
یک در میان بخوریم؟ برویم توی ترک؟ و قس علیهــذا ....قبل از این که بنده
چیزی بگویم؛ اجــازه بدهیــد ببینیم بقیه چــه میگوینــد .بقیه یعنی پــارهای از
مسؤوالن مربوطه .عنایت بفرمایید:
 .1دبیر ســتاد ترویج تخــم مرغ :هر انســانی بــرای حفظ ســامتش باید روزی
یک تخم مر غ بخورد.
ً
 .2مردم عزیز :چشــم .به نکته ظریفی اشــاره فرمودید .یادم باشد حتما روزی
یک تخم مر غ بخورم!
 .3یک کارشــناس تغذیه وزارت بهداشــت :تخم مر غها را بــرای نگهداری،
نشــویید؛ زیرا راه ورود میکروب از طریق منافذ موجود روی پوســت باز میشود.
باید آنها را نشسته ،بالفاصله در یخچال بگذارید.
 .4همان مــردم عزیز :ممنون کــه گفتید .مانــده بودیم این همه تخــم مر غ را
چه جوری نگهداری کنیم و کجا بگذاریم؟
 .5معاون وزیــر صنعت و معدن و تجــارت :تخم مر غ شــانه ای  10100تومان
است و فروش باالتر از  11000تومان ،تخلف است.
 .6باز هم همان مــردم عزیز :وای ...خــدای من ،راســت میگویید؟...رفتم
که یک شــانه تخم مر غ بخرم .امشب یک املت درست و حســابی افتادیم .سر
راه ،گوجه یادم نره!
 .7ســوپری ســر کوچه :خواب دیدید ،خیر باشد!...یک شــانه تخم مر غ شما
شد  19000تومان!
 و باز هم همان مردم عزیز قبلی :ولی عرض کردند که... ....بله ،عرض کردند!بسته پیشنهادی
از آنجا که از مجموع عرایض فوق ،باز هم چیزی دستگیرمان نشد که باالخره با
معضل اساســی تخم مر غ چه کنیم؛ در نهایت باز مجبوریم که خودمان دســت
به کار ارائه رهنمود شویم .فلذا علی العجاله چند پیشنهاد راهبردی ــ کاربردی،
تقدیم حضور میکنیم:
 .1طرح تعویض :یک شانه تخم مر غ بدیم ،یک مر غ بگیریم.
 .2طرح تعریض :تمهیدات و تسهیالتی برای مر غها به وجود آوریم که بیشتر
تخم کنند.
 .3حلوا حلوا کردن :تا اطالع ثانوی از شکستن تخم مر غ اجتناب ورزیم و آن را
روی سر بگذاریم ،حلوا حلواش کنیم.
 .4اختصاص دادن :تخم مر غ را به سفره هفت سین اختصاص دهیم و سالی
یک بار آن را مورد مصرف قرار دهیم .مثل آن چیزهای دیگر این سفره.
ً
ً
 .5تخــم مرغ چینی :مســلما چین کــه جمعیت وحشــتناکی دارد ،قطعــا تعداد
مر غهایش هم باید خیلی زیاد باشــد .از این رو  -برای تأمین نیمــرو  -تا مدتی از
چین ،تخم مر غ وارد کنیم.

لبخند

ّ
مزیت تخم مر غ چینی این است که زودتر هم شکسته
میشود.
ً
 .6تفکیــک تخــم مــرغ :اگر فعــا قیمــت تخم مــر غ را
نمیشــود پایین کشــید؛ بد نیســت که اقدام به تقسیم
بنــدی و نامگــذاری ردههــای جدیــد آن کنیــم .به این
ترتیب:
الف .تخم مر غ کامل
ب .تخم مر غ نیم
ج .تخم مر غ ربع
د .و ....دیگر اندازههای کمتر و مناسب تر!
جام چایی
احساس یک گراز به من دست میدهد
وقتی که حرص و آز به من دست میدهد
این بیشعور کیست که اینگونه آمده است
با افتخار و ناز به من دست میدهد؟
هر کار میکنم که مرا ولکند ،کنه
بدتر دو باره باز به من دست میدهد
مانند دایناسور وحشی گوشتخوار
احساس انقراض به من دست میدهد
یک حالت تنفر و بیحالی و رکود
از سیدی مجاز به من دست میدهد
وقتی که نیست هیچکسی در کنار من
یک خواست ،یک نیاز به من دست میدهد
در بین دستها و لب و بازوان تو
حسی شبیه گاز به من دست میدهد
یک دست جام چایی و یک دست نعلبکی
آیا دوباره باز به من دست میدهد؟     

بهاری دلپذیر و
خوشگل و َمشت
مرحوم ابوالفضل زرويي نصرآباد

«بهار آمد به صحرا و در و دشت»
بهاری دلپذیر و خوشگل و َمشت!
یهو دیدم صبا شنگول و سرمست
بزم نوبهار از ره رسیدهست
به ِ
باد دل آرا
صبا را گفتم« :ای ِ
ّ
اق شیدا
اال ای ِ
قاصد عش ِ
دوران ایمیل است
کنون هرچند
ِ
پیغام تو میل است
مرا تنها به
ِ
قاصد یار
هزاران سال بودی ِ
ولی کاری جز اینت دارم اینبار
نه میخواهم خبر از ماهرویی
احوال یار ُمشکمویی
نه از
ِ
بخواهم از شما ای یار جانی
سوی گرانی
َبری
پیغام من ِ
ِ
سال جدید ای مردمآزار
که :در ِ
دگر پیدا نشو در کوی و بازار
در این موسم که گلشن ُرز بیارد
نکن کاری که مفلس بز بیارد!
به مردم رحمتی آور ،گرانی!
نکن با ما فقیران سرگرانی!»
بهر من داد
قول مساعد ِ
صبا ِ
سرعت باد
پس از آن دور شد با
ِ
نشستم در چمن سرمست و سرحال
بهخود گفتم کهفرخندهستامسال
گرانی هم خودش انصاف دارد

دوره جدید

مرامی توپ و قلبی صاف دارد
نه بابا ،حال ما را میکند درک
خودش بازار ما را میکند ترک
صبابعدازدو-سهساعت کهبرگشت
دل دشت
مراپیدا نمود اندر ِ
به من گفتا« :پیامت را رساندم
بهگوششآنچهگفتی،جملهخواندم
به من گفتا که :از این دست پیغام
مکرر آیدم از صبح تا شام
ً ّ
سحر تا شام معموال ز ملت!
ً
ز شب تا صبح معموال ز دولت!
شده گوشمن از این حرفها ُپر
ز من گیرم همه باشند دلخور
سوار اسب گردم با مهارت
بتازم چارنعل از بهر غارت
سمند سرکشم را چون کنم زین
بتازم سوی بازار از پی کین
ارباب صناعت
همکاری ِ
به َ ِ
جیب جماعت»...
از
برآرم گرد
ِ
صبا نابرده پیغامش به پایان
به ناگه دست و پایم گشت لرزان
سپس احساس کردم سربهسر دشت
به سویم آمد و ِگرد سرم گشت!
نشد قسمت که باقی را کنم گوش
که افتادم ز پا و رفتم از هوش!      
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رضا رفیع

رضـا رفیـع متـواد ۱۳۴۷در تربـت حیدریـه ،نویسـنده ،طنزپـرداز ،روزنام هنـگار و
مجری ایرانی است .اگر چه رفیع سالها در مطبوعات فعالیت مستمر داشته
اما حضور او به عنوان سردبیر و مجری در برنامه «قندپهلو» باعث محبوبیت و شهرت
بیـش از پیـش او شـد .او در عرصـه طنـازی ،بـا هـر دو وجه نظم و نثر پیش رفتـه و البته در
حـوزه طنـز منثـور بیشـتر قلـم زد ه اسـت .جوهـره و رویکـرد اصلی و اساسـی طنزهـای او،
سیاسی ،ادبی و فرهنگی است .حرف اضافه ،بزن در رو ،طنز و تغزل ،آب در هاون ،باد
در غربـال ،دایـره بـی زنـگ و مشـت بر سـندان نام برخـی از آثار اوسـت.
بروبچــه هــای نســل امــروز همچیــن خیلــی هــم بیخــود
نگفتنــد کــه« :مارادونــا را ول کــن ،غضنفــر را بچســب!»
ً
ظاهــرا اآلن حکایــت ماســت کــه برماســت .یعنــی
ً
چی؟… .درســت صحبت کــن! یعنی اینکــه ظاهرا
ً
ً
باید عجالتــا بحث ارز و ســکه را ول کنیم ،موقتا دو
دستی بچســبیم به موضوع پســته .همان که نوع
خندانش طرفدار زیاد دارد و جناب حافظ وقتی کــه میخواهد لب و لوچه یار را
توصیفی زیبا کند ،آن را سربســته به پسته تشــبیه میکند و ضمن رعایت موازین
مورد نظر چاپ و نشر وزارت ارشاد میفرماید:
ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند
چندی اســت که قیمت پســته هم بدجوری افزایــش پیدا کرده .حاال شــما تصور
کنیــد که یک کســی پراید داشــته باشــد ،داخــل پرایدش هم پســته داشــته
باشــد .از هــر کــه خواســتگاری کنــد ،بلــه را روی هــوا گرفتــه اســت.
منتهــی اآلن یــک خــرده ای مــردم ابــراز ناراحتــی میکننــد کــه آن
مبلغی که دولــت میخواهد به عنوان «عیدانــه» و با هدف کمک
به دهکهای پاییــن جامعه به آنان بدهد ،کفاف خرید پستهشــان
را هم به زور میدهد.
برخورد با پسته:
با حــرف نمیشــود بــا گرانــی پســته برخورد کــرد .بــه عمــل کار برآیــد ،به ســخنرانی
نیست .حتی به ســخندانی هم نیســت .بس اســت هرچه ســخنرانی کردیم و در جادههای
یکطرفــه ،ســخن خــود را راندیــم!… فــی المثــل ،همیــن خــود بنــده شــرمنده ،همیــن چنــد
ً
ا ز
روز گذشــته کــه اصطالحــا بــدان روزهــای آخرســال اطالق میشــود؛ داشــتم
جلو یک خشکبار فروشــی رد میشدم ،چشــمم خورد به مقداری پسته
خندان .بــا توجه بــه قیمت خــون باباش ،بر ســرش فریــاد زدم که:
نیشتو ببند!… .کمی دست و پایش را جمع کرد و گرانتر شد!
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خبر خوش پستهای:
خوشــحالیم به اطــاع عموم مردم پســته دوســت برســانیم
کــه خوشــبختانه مســؤوالن مربوطــه اعــام میکردنــد کــه
ریشهمشــکل گرانی پسته ،شــرایط آب
و هوایی و کشــت امســال آن بــوده و به
حــول و قــوه الهــی و دلیــران پســته کار،
ســال آینده ایــن مشــکل مرتفــع خواهد
شد .مرتفع یعنی برطرف خواهد شد!
بسته (پسته) پیشنهادی:
ً
حقیر به عنوان یک عالقه مند به پســته و ایضا
در راســتای کمــک بــه رئیــس انجمن پســته،
نکاتی چند را معــروض میداریم (داخل پرانتز
عــرض میکنیــم کــه دریــغ و صــد آوخ کــه حتی
پسته هم انجمن دارد و طنز ما نه!):
 .۱هــم پســته پنــداری :االن وقتش هســت کــه مردم
خودشــان را جــای پســته بگذارنــد که چــه خونــی میخورد
بیچاره که بتواند لبی خندان کند .چنــان که جناب صائب
گفــت« .دامــن شــادی چو غــم آســان نمیآید به دســت/
پسته را خون میشود دل تا لبی خندان کند»
 .۲پسته دهن بســته :تا اطالع ثانوی ،برای
کاســتن از نرخ پســته .کاهش مصــرف آن ،در
حدود دو ســوم پســتههای داخل ظرف آجیل
را از نــوع پســته سربســته و دربســته انتخــاب
کنیم .همان «پســته الل» دوست طنزپرداز فرانوم
اکبرخان اکســیر -دامت طنزه -که آن را به «سکوت دندان
شــکن» تشــبیه کرده که البتــه بعید اســت قدرت و
قاطعیــت چکش را در شکســتن ســکوت پســته
فراموش کرده باشد.
 .۳پیش فروش پســته :در صورت تداوم
افزایــش نرخ پســته ،دولــت آن را دو ســه ماه
قبل از عید پیــش فروش کند .البتــه قیمتش را علی
الحساب حســاب نکند .بی رودرباستی شــفاف باشد .ملت
که با دولت این حرفها را ندارد.
 .۴مراقبت از سیگاریها :سابق
اگر از یک دوســت ســیگاری
میخواســتیم که سیگار
نکشــد ،در عــوض از او
میخواســتیم کــه بــه
جاش پسته بخورد .اما
االن بــرای یــک همچین
تعارفــی بایــد اول وام بگیریــم.
فلــذا مواظــب باشــید کــه تعــداد
سیگاریهابیشترنشود.

لبخند

 .۵معجون و مجنــون :آبمیوه فروشــیها یک شــیرموزی
درســت میکننــد کــه بــه خاطــر چیزهــای مقــوی داخلــش
ً
تقریبــا حکــم ســوخت موشــک
را دارد .منتهــی چــون
دیگــر خوردنــش بــا
مــزاج همــه ســازگار
نیســت ،اســمش
را از «معجــون» بــه
«مجنــون» تغییــر دهنــد.
قیمــت مــواد داخلــش ،آدم را
دیوانه میکند!… تا اطالع ثانوی ،زنده باد آب هویج!
اشتغال شبانه روزی
درســت اســت کــه گفتنــد« :کار،جوهــره مــرد اســت»؛ امــا
جوهرداشــتن هــم باالخــره یــک حــدی دارد و نبایــد بــا کار
زیاد ،خــود را خفه کــرد .خفقان خوب نیســت .اطــاع دارید
که اســتراحت را همه دوســت دارند ،و در نتیجه اگر کســی از
صبح تا شب و حتی بعدش از شب تا صبح ،کار میکند؛ پس
البد یک مشکل یا مشــکالتی دارد که باید بررسی شود.قابل
توجه بعضی از مسؤالن که کشته مرده حل مشکالتاند!
در اخبــار جراید آمــده بود کــه نتایج برخــی مطالعــات جدید
نشــان میدهــد کــه مشــکالت اقتصــادی ،پاییــن بــودن
دســتمزد و خطر از دســت رفتن شــغل ،ســه عامل اصلی بروز
پدیــده چندشــغلهها در بــازار کار ایران اســت .وزارت
کار ،شــمار این افــراد را  ۴۰۰هزار نفر بــرآورد کرده
ً
اســت .ایــن اشــخاص،عموما بــه صــورت
شــبانه روزی در حــال کار هســتند و معلــوم
ً
نیســت کی میرســند زندگی کنند .احتماال
پــول دادهانــد بــه کســی تــا بــه جــای آنهــا
زندگی کند.
توصیه کاری:
برو کارمی کن ،مگو چیست کار
به اندازه اما ،نه لیل و نهار
زیادی اگر کار و کوشش کنی
درآرد سرانجام از تو دمار
از آنجا کــه کار زیاد خوب نیســت و انســان را از
زندگی عــادی بازمــی دارد ،توصیه میشــود که
اقدامات زیر در راســتای بهبود فرهنگ کار  انجام
شود:
.۱توجیه اشخاص :در یک کالس فشــرده به افرادی که
بیــش از حــد کار میکنند ،آمــوزش ضمن خدمت داده شــود
که بفهمنــد برای چــی کار میکننــد .اگر برای بهتر شــدن
زندگیشــان کار میکنند؛ خــب کدام زندگــی؟… وقتی
زندگی نمیکننــد ،کار زیاد برای چــی؟… .به قول آن
بنده خدا (که گفت دزدها حمله کردند و همه مان
را کشــتند؛ مخاطبان به او گفتند تو که زنده ای؛
و او هــم در جــواب گفــت) :تــو بــه
این میگی زندگی؟!

درست است
که گفتند:
«کار،جوهره
مرد است»؛ اما
جوهرداشتن
هم باالخره یک
حدی دارد و
نباید با کار ز یاد،
خود را خفه
کرد .خفقان
خوب نیست.
اطالع دار ید که
استراحت را همه
دوست دارند ،و
در نتیجه اگر
کسی از
صبح تا
شب و
حتی بعدش
از شب تا صبح،
کار میکند؛ پس
البد یک مشکل
یا مشکالتی دارد
که باید بررسی
شود.قابل
توجه بعضی
از مسؤالن
که کشته
مرده حل
مشکالتاند

 .۲ارائــه تحلیــل :زندگــی
اشــخاصی کــه زیــاد از حــد کار
میکننــد ،زیــر ذره بیــن گذاشــته
شــود .بلکه گــره اصلــی کار پیدا شــود.
ً
قطعا آنها نیــز مثل ســایر آدمیزادهــا به خواب و اســتراحت
نیــاز دارنــد وحتــی بــه پــای مبــارک را روی آن پــای مبارک
دیگــر انداختن و خــواب قیلوله کــردن نیــز عالقهمند
میباشــند؛ پس باید تحقیــق و تحلیل شــود که
چــرا قیــد اســتراحت را زدهاند؟…(نکنــد هنگام
تحقیق و تحلیل و شور و مشــورت ،استراحت را
ً
مستشــارا (!) بردهاند به باب اســتفعال و از اسم
مفعولــش کــه همــوزن مستشــار تلفظ میشــود،
خدای ناکرده بدشان میآید؟!)
 .۳ســازمان کار و اســتراحت :وزارت کار،
بــرای توجــه دادن افــرادی کــه فقــط بخش
کار را جــدی گرفتهانــد ،یــک سازمــــانی را
راه انــدازی کنــد کــه اســتراحت افــراد را هــم
زیرنظر داشــته باشــد و به آن اهمیــت دهد.
اشــخاص ،نــه تنهــا بیمــه کار شــوند ،کــه بیمــه
ً
استراحت هم بشوند .البته ســابقا بعضی از بزرگان
گفته بودنــد که :خداونــد هرطبقــه از مــردم را از روز
ً
ازل بــرای شــغل خاصــی آفریــده؛ مثــا نجــار را برای
نجاری ،قصــاب را برای قصابــی ،و… .امثال اینها؛
و مــا را هــم از همان زمــان خلــق فرمــوده اســت از برای
استراحت!
 .۴کم کردن بــار :دولت یــک مقــداری از این بــار کاری که
روی دوش  ۴۰۰هــزار نفــر هســت کــه آنهــا را مجبور بــه کار
شبانه روزی کرده است ،کم کند؛ یعنی الاقل یک
ً
ســوم بــار را از روی دوش آنها بــردارد .مثال
با بهتر کردن دســتمزد یــا کامل کردن
بیمــه آنهــا و خدمــات دیگــر ،کــه
اگــر نفــت را خــوب بخرنــد و دکلی
چیزی گم نشــود؛ میشود زندگی
را بــرای ایــن افــراد راحــت تــر کــرد
تا کمی هم بــه خود زندگی برســند.
کســانی کــه بایــد بــه آنهــا
گفت :برو زندگی کن ،مگو چیست آن؟  /به
جز استراحت ،دگر نیست آن.
این مصــر ع بیریخــت آخر را بعد از بســته
ً
شــدن گیومــه ،نمیدانــم پارازیتــا (!) کــی
ریخت وسط معرکه؟!      
دوره جدید
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ماجرای سوم
آقا بیژن بــه اتاق دختــرش که در حــال کار با کامپیوتر اســت
میرود.
 سالم بابا ،قلبتون چطوره؟ بهترید؟ سالم دخترم .شــکر خدا ،بد نیســت .هوا که ابری میشه،یککم تپشش کند میشه .طبیعیه خب.
 خدا رو شکر که خوبین. دختــرم ،عباس آقا کــه اون هم از این قلبهــای اینترنتیوصل کــرده میگفــت یــه نرمافزار خــوب اومــده که پــر از تم
و اسکرینســیور و رینگتــون و تپــش قلــب بــا ریتمهــای
مختلفه .میتونی برام دانلود کنــی ،روی قلبم نصب کنم؟
خیلی ریتمش یکنواخت شده ،حوصلهم سر میره.

قلب آ قا بیژن
اینترنتی است
امید مهدی نژاد

پزشکان ایتالیایی یک قلب مصنوعی را که میتواند از راه
اینترنت کنترل شــود ،به یک بیمار  65ســاله پیوند زدند.
ً
این قلب مصنوعی قادر است اطالعات را مستقیما و از راه اینترنت
بــه پزشــکان انتقــال دهــد .با توجــه به ســرعت پیشــرفت علــم در
ایران ،هیچ استبعادی ندارد ،تا چند ماه دیگر متخصصین ایرانی
نیز به تکنولوژی قلب اینترنتی دســت پیدا کننــد .ماجراهای زیر،
مدتی بعد از پیوند چهارمین قلب اینترنتی در ایران اتفاق خواهد افتاد:
ماجرای اول
آقــا بیــژن دارد تــوی خیابــان راه مــیرود کــه ناگهــان قلبــش میگیــرد و روی زمیــن میافتد.
عابران دور آقا بیژن حلقه میزنند .یکی از میان جمع فریاد میزند:
 برید کنار ،برید کنار .من دکترم...شخص دکتر خود را به آقا بیژن میرساند و او را معاینه میکند.
 آقا چهش شده؟ زنگ بزنیم اورژانس؟ داره میمیره؟ً
 نه ،الزم نیست .این قلبش اینترنتیه .احتماال یکی داره یه جایی این دور و برها فیلم دانلودمیکنه .یک کم بگذره ،سرعت برگرده ،خودش خوب میشه پا میشه میره خونهش.
ماجرای دوم
آقا بیژن و خانواده ســر ســفره شــام نشســتهاند .دختــر آقا بیژن مشــغول فرســتادن یــک نامه
الکترونیکی اســت .روی گزینه اتچ کلید میکند تا یک فایل تصویری را به همراه نامه ارسال
کند .ناگهان آقا بیژن قلبش را میگیرد و میافتد .همه با هم فریاد میزنند:
 کنسلش کن ...آی دختر! کنسلش کن...دختر آقا بیژن فیالفور گزینه کنسل را میزند .آقا بیژن آرام آرام به هوش میآید.
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ماجرای چهارم
آقــا بیــژن در صــف نــان بربــری ایســتاده اســت .ناگهــان
احساس میکند قلبش دیگر تاپتاپ نمیکند .سینهاش را
میگیرد و روی زمین میافتد .همســایهها که میدانند قلب
آقا بیژن اینترنتی است ،فیالفور با پسرش تماس میگیرند.
پســر آقا بیژن نیز فیالفور وارد ســایت قلب آقا بیژن میشــود
و با تعجــب میبینــد که ســایت فیلتــر شــده اســت .فیالفور
بــا ســتاد ملــی فیلترینــگ در معاونــت اطالعرســانی تمــاس
میگیرد.
 آقا سالم .کمکم کنید .بابام داره میمیره. شما باید با شماره فوریتهای پزشکی تماس بگیرید. نه نه ،قلب بابای من اینترنتیه .االن سایتش فیلتر شده.برای همین داره میمیره.
 هــان .خــب البد مطلــب خــاف قوانیــن توی ســایت درجکرده بودید.
 نــه به جان مــادرم .فقــط تاپ تــاپ قلب بابام تــوش درجشــده بــوده .تــازه فقــط دکتــر خــودش میتونســته مطالــب
سایت رو بخونه.
 آهان .خب شاید ساماندهی نشده بودید. ساماندهی چیه؟ بریــد تــوی ســایت ســاماندهی ،ســایتتونو ســاماندهیکنید ،بعد فردا تماس بگیرید ببینم چطور میشه
 آخــه االن قلــب بابــام از کار وایســاده ،تــا اون موقــع بابــاممیمیره ...الو ...الو...
ادامه ماجرا
آقــا بیژن در صــف نــان بربــری دار فانــی را وداع نکــرد .چون
یکــی در صــف ایســتادگان ،از طریــق یواسبــی قلــب آقــا
بیــژن ،یــک ویپــیان مخصــوص روی قلبش ســتاپ کرد
و او را از مــرگ حتمــی نجــات داد .البته آقــا بیژن بــه توصیه
پزشــکش ،از طریــق یکــی از دوســتانش در خــارج از کشــور،
یــک پروکســی تضمینــی خریــد و روی قلبــش نصــب کــرد؛
وگرنه باید ماجراهای بیشــتری را تحمل میکرد .هماکنون
آقــا بیــژن بجــز نگرانــی از بابــت شــایعه اینترنت ملــی ،هیچ
غم و غصــهای ندارد و خوشــحال و شــادمان بــا کمک قلب
اینترنتیاش به زندگانی خود ادامه میدهد      .

لبخند

احواالت من و قهوهچی

به آن عکس
مرحوم تختی ،قسم!
شهرام شكیبا
شــهرام شــکیبا متولــد ۱۳۵۱در آبــادان ،منتقــد
سینما ،شاعر طنزپرداز و مجری تلویزیون اهل
ایران اســت .وی تاکنــون در جشــنوارههای ادبی و طنز
مختلفی به عنوان داور یا ناظر شــرکت داشتهاست .وی
عــاوه بر نوشــتن مطالب طنز بــرای ســایتها و مجالت
گوناگــون تاکنــون چنــد کتــاب مســتقل نیــز بــه چــاپ
رســاندهاســت ،از جملــه :دو تخــم مــر غ در مــه (طنــز ســینمایی) ،صفحــه آخــر ،در
دوردست عقل و گردوی چهارگوش.
الهی به چای و به قلیان قسم
به این حلقه و بزم رندان قسم
به این قهوهخانه که جای صفاست
حسابش ز دیگر مکانها جداست
به خاگینه ،املت به دیزی قسم
به انواع و اقسام تیزی قسم
به انگشتری با نگین درشت
که گویی به انگشت رفته است مشت
به آن چای پر رنگ و اعال قسم
به کشکول درویش موال قسم
ُ
به امبه نشستن روی صندلی
بفرما و هو گفتن و یاعلی

به قلیان خوانسار و کاشان و قسم
به مردان کار و صفاشان قسم
به گچکار و لولهکش و جوشکار
به صبحانه خوردن به جای ناهار
به نان و پنیر و مربا قسم
به غمهای آن مرد بنا قسم
به سوزی که او بر جگر داردش
همانی که قلیان به سر داردش
به مه دود خیلی غلیظ فضا
به بوی پیاز و به بوی غذا
به آن عکس مرحوم تختی قسم
به آن ناشناس در آن عکس هم

بهآنعکسهایی کهصاحبدکان
همیشه جوان است در قابشان
به ابیات سست و خطهای بد
پر از عیب وزن و غلطهای بد
به آن عکس حین عالمتکشی
به قاب طلسم پر از خطکشی
به حرف قوافی که بردم به کار
یکی نقطهدار و یکی دستهدار
به انواع تسبیح و چاقو قسم
به معتاد چرک و دماغو قسم
به آن جعبه آینه رنگ رنگ
به سرخی چشم از بخارات بنگ
به آرامش نشئه پیرمرد
که گویا زده پنج شش بسته گرد
به این چرت مرغوب و حاالت او
به اعماق فهم و کماالت او
به چای پیاپی به قند زیاد
به جاساز و مامور کشف مواد
به آن پیرمردی که از ره رسید
به در خورد چون شیشهاش را ندید
به ساز عجیبی که در مشت اوست
به قوز نجیبی که بر پشت اوست
به آن ساز ناساز و یک تار او
به شان و اهمیت کار او
به مضراب سنگین سازش قسم
که وزنش بود یکصد و ده گرم
اگر قافیه عیب و ایراد داشت
به سرعت شده شعر من یادداشت
بله عرض کردم به آن پیرمرد
که یک عمر با ساز خود کار کرد
به آن ساز کج معوج غیر صاف
زده پنبه صدهزاران لحاف
دوره جدید
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به آن قهوهچی و صفای دلش
به آن لنگ روی شانه ولش
به لنگی که پاره ز صد جا شده
همانند قلب زلیخا شده
به دستان تردست این کاردان
که در دست دارد چهل استکان
به عمق نگاه پر اندیشهاش
به آن دقت و دست بر تیشهاش
که انگار فرهاد از بیستون
رسیده است در قهوهخانه کنون
بدان تیشهای که بدان کوه کند
به سرعت شکست شش کله قند
در این بیت باال و الفاظ آن
تامل نما و بعد حیران بمان
که من در کمال فصاحت چسان
بدان را دو دفعه نوشتم بدان
به آن پیر ساده دل گیوهای
به قلیان بیهوده میوهای
که این روزها بیخودی مد شده
که مد در همه شهر بیخود شده
الهی به اینها که گفتم قسم
به این طرفه درها که سفتم قسم
مددکن که این رند بی دست و پا
نگردد اقال به تهران گدا
مدد کن اقال یکی مشتری
که دارد عزیز دلی بستری
بیاید پی مشکلش پیش من
غنی سازد این جیب درویش من
مرا با بسی ناز و عزت برد
یکی از دو کلیهام را خرد
مرا مشکلی هست و حلش محال
پسآنبه کهاینجا کنمعشقوحال
بده قهوهچی چای با حال را
که کوتاه سازم بدان قال را
بده چای دفع ماللی کنیم
که با دوستان عشق و حالی کنیم
بده چای تا ساز گردد سخن
بده چای پررنگ لطفا به من
بده چای حالی اساسی کنیم
فیالفور بحث سیاسی کنیم
بده چای عالم شده کاسه لیس
به روباه پیر جهان انگلیس
بده چای ،از دست کاخ سفید
جهان لحظهای رنگ راحت ندید
بده چای با سطل امشب که من
اسیر غم و دردم ای هموطن
نده چای دیگر که خونم مباح
شد از بس که رفتم      ...
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عمـران صالحـی كـه در سـال 1385درگذشـت از مشـهورترین شـاعران و
نویسـندگان معاصـر بـود .او نوشـتن را از مجلـه توفیـق و بـه دنبال آشـنایی با
پرویـز شـاپور در سـال  ۱۳۴۵آغـاز کـرد .سـپس بـه سـراغ پژوهـش در حـوزه طنـز رفـت و
در سـال  ۱۳۴۹کتـاب طنـزآوران امـروز ایـران را منتشـر کـرد کـه مجموعـهای از طنزهـای
معاصر بود .او شعر جدی هم میسرود و نخستین شعر او در قالب نیمایی در مجله
خوشـه در سـال  ۱۳۴۷منتشـر شـد.
پسرمان گفت :بابا توهیچ وقت روزهای تعطیل ما راجایی
نمیبری .اگر زنگ انشاء بپرســند تعطیالت خود راچگونه
گذراندیــد ،مــا نمیدانیــم چــه بنویســیم .میخواســتیم بگوییــم
انشایتان رابدهید ما خودمان مینویسیم .اما دیدیم هردفعه که ما
انشاء نوشــتهایم بچهها نمره کم گرفتهاند ومعلمشان گفته است
این حرفهای گنده گنده به سن و سال شما نمیآید.
عوامل زیادی باعث شــده بود بچهها خاطرهای نداشته باشــند .یکی از آنها نداشتن حوصله
بود .چون حوصلــهای کــه ماهانــه از اداره میگیریم ،بــه جایی نمیرســد .از منزل خواســتیم
حلقه ازدواجش را بفروشــد تا بتوانیم مختصر خاطرهای برای بچههــا تهیه کنیم .حلقه خود
ً
من قبال صرف خاطرهای دیگرشده بود.
حلقه ازدواج منزل بفروش رفت ،اما مبلغ به دســت آمــده برای تهیه خاطره کافــی نبود .منزل
پیشــنهاد کرد از شــاعران کالســیک ایــران کمــک بگیریــم .او با شــعر معاصــر میانهای نــدارد و
میگوید این کتابها را خوب نمیخرند .همیشه طرفدار مولفان زرکوب و جلد گالینگور است.
درقفسه کتابخانهام دیگرچیزی نمانده بود .یک بار وحشــی بافقی و اهلی شیرازی کمکمان
کردند پــول گازوئیل خانه را دادیــم .یک بارحزین الهیجی و نشــاط اصفهانی یک ســبد گل و
یک جعبه شــیرینی برایمان فراهــم کردند تا بتوانیم به مالقــات فامیلی که تازه از بیمارســتان
مرخص شــده بــود برویم .یــک بارهم که مهمــان داشــتیم با پول قصاب کاشــانی توانســتیم
نیم کیلوگوشــت چرخ کرده بخریم .بین شاعران کالســیک غیر از فردوســی و سعدی و حافظ
دیگرکســی نمانده بود که بتواند به ماکمــک کند .چارهای نبود .نمیشــد بچههــا بیخاطره
بمانند .برای اینکه این بزرگان را تحویل بگیرند به پیشنهاد منزل از نفوذ رزا منتظمی وذبیح
اهلل منصوری استفاده کردیم.
سرانجام به همت اهل قلم عازم شــمال شــدیم تا خاطرهای برای بچههایمان فراهم آوریم.
بین راه یکــی از الســتیکهای ماشــینمان ترکیــد و پــول حلقــه ازدواج منزل صــرف خرید یک
حلقه الستیک شــد .به نظرمان آمد مراسم عقدکنان اســت .ما یک حلقه الستیک کوچک به
انگشت منزل میکنیم و منزل یک حلقه الستیک کوچک به انگشت ما .مدعوین گرامی هم
به جای مبل ،روی حلقه الستیک نشستهاند.
درشــمال جلــوی هتلــی کــه ظرفیتــش تکمیــل بــود و خواهــش کــرده بــود ســؤال نفرماییــم،
ماشــینمان خاموش کرد .رفتیم به دفتر هتل وخواســتیم به جای اتاق خالی ،چند نفر بیایند
ماشــین ما را هل بدهند .آمدند و گفتند هر هلی بیســت تومان .گفتیم باشــه .منزل و پسرمان
هم کمک کردند .بــاز ما به نظرمان آمد که فردوســی و ســعدی و حافــظ و ذبیح اهلل خــان و رزا
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فروردین  99مشاره 18

خانــم دارنــد ماشــینمان را هــل
میدهند.
شب را توی جنگل خوابیدیم .راویان
اخبــار آورده انــد کــه شــب حیوانــات
درنده به ما نزدیک میشــدهاند ،ولی
ما چنــان خرناســهای میکشــیدهایم
کــه آنهــا پــا بــه فــرار میگذاشــتهاند.
صبح روز بعد به بهای هشــتاد تومان
ماشــین را راه انداختیم و به تعمیرگاه
بردیــم و تــا ظهر بــا اهالی بیــت همان
جاماندیم .وقتی کارتمام شد ،دیدیم
هرچــه داشــتهایم دادهایــم بــه لــوازم
یدکی و تعمیر ماشــین و چیــزی برای
تهیــه خاطــره بچههــا نمانده اســت.
منزل گفت :تا ماشــین خــرج دیگری
روی دســتمان نگذاشــته برگردیــم
تهران .گفتیــم :پس خاطــره بچهها
چه میشــود؟ پســرمان گفت :به حد
کافیتهیهشده.
بدهكار
به زمین و زمان بدهکاریم
هم به این ،هم به آن بدهکاریم
به رضا قهوهچی که ریزد چای
دو عدد استکان بدهکاریم
به علیساربان که معروف است
شتر کاروان بدهکاریم
ِ
شاخی از شاخهای دیو سفید
یل سیستان بدهکاریم
به ِ
مثل ّفرخلقا که دارد خال
به امیر ارسالن بدهکاریم
نیست ما را ستارهای ،ای دوست
که به هفت آسمان بدهکاریم
بانک کارگران
مبلغی هم به ِ
شعبه طالقان بدهکاریم
این دوتا دیگ را و قالی را
به فالن و فالن بدهکاریم
دو عدد برگ خشک و خالی هم
ما به فصل خزان بدهکاریم
هم به تبریز و مشهد و اهواز
هم قم و هم اصفهان بدهکاریم
به مجالت هفتگی ،چندین
مطلب و داستان بدهکاریم
ّ
قلک بچهها به یغما رفت
ما به این کودکان بدهکاریم
مبلغی هم کرایهخانه به این
موجر بد زبان بدهکاریم
ِ
پیروی کردهایم از دولت
به تمام جهان بدهکاریم      
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تعطیلات نـوروز فرصـت مناسـبی بـرای مطالعـه اسـت .بـرای آشـنایی
مخاطبان گرامی با برترین آثار نویسـندگان شـهیر جهان ضمن معرفی این
نویسـندگان ،بخش برگزیدهای از آثار آنها را برای شـما تدارك دیدهایم .این
بهـا عبارتنـد از :خوشـههای خشـم اثـر جـان اشـتاین بـك ،عاشـق ژاپنی
كتا 
اثر ایزابل آلنده ،رستاخیز اثر تالستوی ،طبل حلبی اثر گونتر گراس ،پیرمرد
و دریـا اثـر ارنسـت همینگـوی ،یادداشـتهایی از خانـه مـردگان اثـر فئـودور
داستایوفسكی ،ناطور دشت اثر سالینجر و نام من سرخ اثر اورهان پاموك.

كتابخانهجهان

رستاخیز
پیرمرد و دریا
ناطور دشت

ـابجهان
كتابخانه
کت ـ ـ ـ ـ

یك صفحه از اثر جان اشتان بك

خوشههای خشم
جان اشــتاین بک ،نویســنده آمریکایی برنــده نوبل ادبیات اســت كه بیــش از پنجاه
ســال از درگذشــت او میگذرد .روزنامهها بارها از این نویســنده یاد کردهانــد؛ به دلیل
امروز ترامپ دارد .آثار این
شــباهتهای فراوانی که جهان داستانی این نویســنده با آمریکای ِ
نویسنده در دهه  30میالدی ،انگار برای مردم آمریکای ســال  2018نوشته شدهاند .هر کسی
که بخواهد اوضاع و احوال دوران ریاســت جمهــوری دونالد ترامپ را درک کند ،باید ســری به
رمانهــای اشــتاینبک بزنــد .اشــتاینبک در «خوشــههای خشــم» بــه سیاســتهای کالن
آمریــکا انتقــاد میکنــد و بیعدالتــی نظاممنــد را در قالــب داســتان مهاجــرت خانوادههــای
رنگینپوســت روایت میکند .داســتان این رمان روایت ســفر طوالنی یک خانواده تنگدســت
آمریکایی اســت که به امیــد زندگی بهتر از ایالــت اوکالهما بــه کالیفرنیا مهاجــرت میکنند ،اما
اوضــاع طبــق خواســته آنها پیــش نمــیرود .اتفاقــات ایــن رمــان در دهــه  ۱۹۳۰میــادی و در
سالهای پس از بحران اقتصادی بزرگ آمریکا روی میدهد .با هم به خوانش این صفحه از
رمان «خوشههای خشم» میپردازیم:

کشــورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند .تگزاس و
اکالهاما ،کانــزاس ،نیومکزیکو ،آریزونا ،کالیفرنــی .خانوادهای
کشور را رها کرده و رفته اســت .پدر خانواده از بانک پول قرض
گرفته اســت و اینک بانک زمیــن میخواهد .بانــک هنگامی
که زمینها را تملک میکند نام «شــرکت غیرمنقول» به خود
میگیرد و بــرای زمینها تراکتــور میخواهد ،نه خانــواده .آیا
تراکتور بد است؟ آیا نیرویی که بر زمین شیارهای درازی میکند
اشــتباه میکند؟ اگر این تراکتورها مال ما بود خیلی هم خوب
بود؛ مال ما ،نــه مال من .اگر تراکتور شــیارهای درازی بر زمین
ما میکند ،خــوب بود؛ زمین ما ،نه زمین مــن .ما میتوانیم این
تراکتور را دوســت بداریم .همچنان که زمین خودمان را دوست
میداشــتیم .ولی این تراکتــور دو کار میکند :زمیــن ما را بر
میگرداند و ما را بیرون میراند .میان این تراکتور و تانک تفاوت
زیادی نیســت .هر دو مــردم را بیرون میرانند ،وحشــتزده و
مجروح میکنند .این چیزی است که باید به آن بیندیشیم.
یک مرد ،یک خانواده ،از زمینش رانده شــده است؛ این اتومبیل
کهنه و زنگخــورده روی جــاده در جهت مغرب بــاال و پایین
میرود .من زمینم را از دســت دادهام .یک تراکتور کافی بود که
زمین مرا بگیرد .من تنها و ســرگردانم و یک شب خانوادهای در
آبکندی چادر میزند و خانوادهای ســر میرســد و چادرها برپا
میشــود .دو مرد چمباتمــه میزنند و زنها گــوش میدهند،
گره خویشــی پدید میآید .شــما که از تحوالت بدتان میآید و
از انقالبات میترســید ،این دو مرد چمباتمــهزده را از هم جدا
سازید ،آنها را نســبت به هم کینهورز کنید ،ازهم بترسانید ،به
هم بدگمان کنید .این نطفه چیزی اســت که باید از آن بترسید؛
زیرا «من زمین خود را از دســت دادهام» تغییر یافته .یک سلول
دو قسمت شــده و این تقســیم چیزی پدید میآورد که از آن
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نویسنده :جان اشتان بك
مترجم    :عبدالحسین شریفیان
انتشارات   :نگاه

بیزارند« :ما زمینهامان را از دست دادهایم» .خطر در اینجاست؛
زیرا دو مرد دیگر به اندازه یکی تنها و سرگردان نیستند و از این
نخستین «ما» باز هم چیز هولناکتری پدید میآید« :من هنوز
مختصر چیزی دارم که بخورم ».به عــاوه «من هیچی ندارم».
اگر این مسئله به این طریق حل شــود« :ما به اندازه کافی داریم
که بخوریم» کارها روبهراه اســت ،جنبش راه خــود را مییابد،
آنگاه افزایش پدید میآید و این زمین ،این تراکتور مال ماســت.
دو مرد در آبکند چمباتمه میزنند ،آتش ناچیزی میدرخشــد،
گوشت در دیگ واحدی بار گذاشــته میشود ،زنها با نگاه ثابت
دم نمیزنند ،پشت سرشان بچهها با سراسر وجودشان به کلماتی
که مغزشان از درک آنها عاجز اســت گوش میدهند .شب فرو
میافتد .بچه از ســرما میلرزد .بیا این پتو را بگیر ،پشمی است.
این باالپوش مادرم بود  -بگیرین و روی بچه بندازین .این اســت
آنچه باید بمباران کرد .این آغاز تحول از «من» به «ما» است.
شــما مالک چیزهایی هســتید که دیگــران ندارند ،اگر شــما
میتوانستید این را بفهمید شــاید ممکن بود از سرنوشت خود
بگریزید .اگر شــما میتوانســتید علل را از نتایج جدا کنید ،اگر
میتوانستید بفهمید که پین ،مارکس ،جفرســن و لنین نتایج
بودند نه علل ،ممکن بود باز هم زنده بمانید .ولی شما نمیتوانید
این را بفهمید ،زیرا مســئله مالک بودن برای همیشه شما را در
«من» منجمد میکند و شما را همیشه از «ما» جدا میسازد.
کشــورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هســتند .احتیاج
چیزی اســت که فهم را به جنبش میآورد .فهم چیزی است که
به سوی عمل میراند .نیممیلیون نفر در کشور جابهجا میشوند.
یک میلیون دیگر صبرشــان به پایان میرســد و آماده جنبش
میشوند .ده میلیون نفر نخستین نشــانههای خشم را احساس
میکنند ،و تراکتورها زمینهای تخلیهشده را شیار میکنند.

ـابجهان
كتابخانه
کت ـ ـ ـ ـ

یك صفحه از اثر از لئو تالستوی

رستاخیز
«رســتاخیز» عنــوان آخریــن شــاهکار لئــو تالســتوی نویســنده شــهیر روس اســت.
«رســتاخیز» را در کنار «جنگ و صلــح» و «آناکارنینا» جــزو مهمترین آثار لئو تالســتوی
میدانند کــه از لحــاظ توالی تاریخــی از دو اثــر دیگر متأخرتر اســت ،ایــن کتاب بعد از ده ســال
تالش تالستوی در نگارش در سال  1899منتشر شد .و پس از ســالها وقفه از انتشار آناکارنینا
( )1877وی را بــار دیگر به عنوان یکــی از بزرگترین رمــان نویسهای تاریخ مطــرح کرد .در
ادامه قسمتی جذاب از این رمان به ترجمه مجلسی انتخاب شده است که تالستوی در آن به
شرح شخصیت یک سیاستمدار عصر تزاری میپردازد که تصویرهایی که ارائه میدهد برای
مخاطبین امروزی نیز بسیار آشنا و قابل لمسست:

گراف ایوان میخایلوویچ وزیر بازنشســته متعصبــی بود.گراف
ایــوان میخایلوویچ از آغاز جوانی میخواســت مثــل پرنده که
عادت دارد از کرم تغذیه کند و تنش پوشــیده از پر و کرک باشد
و در هوا پرواز کند ،غذاهای گرانقیمت آشــپزهای شناخته شده
را بخورد و گرانترین و راحتترین لباسها را بپوشــد و سوار بر
اســبهای بســیار آرام و تیزرو شــود .بنابراین هر لحظه تمام
این امکانات باید برای او فراهم باشــد .عالوه بــر آن ،گراف ایوان
میخایلوویچ معتقد بود که هرچه پولهایــی که از خزانه دریافت
میکند زیادتر باشد نشــانها و مدالهای الماسنشان بیشتری
بگیرد و بیشــتر با مقامات عالی و افراد متشخص اعم از مرد و زن
معاشرت داشته باشد ،بهتر اســت .و هرچه غیر از این بود در نظر
گراف ایوان میخایلوویچ ناچیز و نخواستنی شمرده میشد .گراف
ایوان میخایلوویچ ،چهل سال با پیروی از این عقیده در پتربورگ
زندگی و فعالیت داشت و پس از چهل سال به مقام وزارت رسید.
امتیــازات اصلی گراف ایــوان میخایلوویچ که او را بــه این مقام
رســانیده بود ،این بود که اوالً میتوانست معنی نامههای نوشته
شده و قوانین را بفهمد و نامههایی گرچه با انشاء ضعیف ا ّما قابل
فهم و بی غلط بنویسد .ثانیاً جذبهای فوق العاده داشت ،و در جایی
که الزم بود ،میتوانست نه تنها قیافه مغرور ،بلکه تسخیر ناپذیر
و با عظمتی به خود بگیــرد ،و در وقتی دیگر ،قــادر بود بیاندازه
چاپلوس و فرومایه باشــد ،ثالثاً چون از لحاظ شخصی ،اخالقی و
سیاسی ،به هیچ اصولی پایبند نبود ،میتوانست در صورت لزوم
با همه کس موافق یا مخالف باشد.
با چنین َمنِشی ،کوشــش مینمود تا به آرامی و به دور از تناقضی
که مشتش را باز کند ،سخن بگوید ا ّما در برابر این سؤال که با این
توجهی نصیب امپراتوری روسیه خواهد
رفتار چه خیر و شر قابل ّ
شد ،کام ً
ال بیتفاوت و خونسرد بود.

نویسنده :لئو تالستوی
مترجم    :محمد مجلسی
انتشارات   :دنیای نو

زمانی هم که وزیر شد ،نه تنها تمام کسانی که به او وابسته بودند
(بســیاری از مردم و خویشاوندانش وابســته به او بودند) ،بلکه از
نظر مردم بیگانه و همین طور از نظر خودش دولتمردی بســیار
هوشمند بود .ا ّما پس از اینکه زمانی گذشــت و او کاری صورت
نداد و خیری به مردم نرســانید و هنگامی که طبق قانون تنازع
بقاء کارمندانی مثل خــودش که با طرز نــگارش و درک معانی
نامهها و ژســتهای مصلحتی آشــنا شــده بودند و پایبند هیچ
اصلی هــم نبودند ،عرصه را بــر او تنگ و مجبور به اســتعفایش
کردند ،برای همه روشــن شــد که او ،با این که بسیار خودخواه
اســت و عقاید و نظریاتش فراتر از مضمون سرمقاله مبتذلترین
روزنامههای محافظهکار نمیرود و او نه تنها آدم هوشــیار و ژرف
اندیشی نیســت ،بلکه دارای اطالعات محدود و هدفهای حقیر
و تحصیالت ناچیزی است ،معلوم شــد که وی چیزی ،بیشتر از
کارمندان کم معلومات و خودخواهی که او را از میدان به در کرده
بودند ،نداشــت .خودش نیز به این مســأله پی برده بود ،ولی این
مطلب عقیــده او را در مورد این که همه ســاله باید مبالغ زیادی
پول از خزانه و زیورآالتی جدید برای لباس رســمی خود از دولت
دریافت کند ،تغییر نداد .عقیده وی در این مورد به قدری راسخ و
پابرجا بود که هیچکس جرأت نداشت خالف میل او عمل کند ،و
همه ساله سهمی به عنوان حقوق دوران بازنشستگی ،سهمی به
عنوان پاداش در ازاء عضویــت در اداره کل دولتی و نمایندگی در
کمیسیونها و کمیتهها دریافت میداشت که به دهها هزار روبل
میرسید .عالوه بر آن هر سال مجوزهای جدیدی میگرفت برای
او خیلی ارزش داشــت :یعنی میتوانست گالبتونهایی جدید بر
سر شانه لباس و بر شــلوار خود بدوزد و نوارهایی نو و ستارههایی
از مینا در زیر فراک خود بر سینه نصب کند .از این رو گراف ایوان
میخایلوویچ با دولتمردان روابطی نزدیک داشت.
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یك صفحه از اثر ایزابل آلنده

عاشق ژاپنی
ایاالت متحده امریکا دوســت دارد همیشــه خودش را بــه عنوان یک کشــور مقتدر از
لحاظ فرهنــگ تعریف کنــد که قــدرت هضم همــه فرهنگهــای مختلــف جهان را
دارد .امــا ایزابل آلنده نویســنده سرشــناس آمریــکای التین در رمان «عاشــق ژاپنــی» در چند
فصل خواندنی مروری دارد بر اوضاع ســخت و اســفبار ژاپنیهای ســاکن ایــاالت متحده در
ً
زمان جنگ جهانی دوم و مخصوصا پس از حمله ژاپن به پرل هاربر .بخشی از این رمان را با
هم میخوانیم:

خانواده فوکودا پنجرههایشان را پوشــاندند و پشت در مشرف
به خیابانشان قفل گذاشــتند .ماه مارس بود و آنها کرایه یک
ســال را پرداخته بودند و همینطور بیعانه خرید یک خانه که
به محض این که چارلز به ســن قانونی رســید ،خانه را بخرند.
آنها هرچه را نمیتوانستند با خود ببرند یا به فروش نمیرسید،
انداختند دور؛ چــون داللهای فرصتطلب چیزهــای آنها را
بیســت برابر زیر قیمت میخریدند .فقط چند روز وقت داشتند
که ترتیب اموال خود را بدهند .هرچه را میتوانستند در چمدان
جا دادند و سوار اتوبوسهای شرم شدند .مجبور شده بودند این
توقیف را بپذیرند؛ در غیر این صورت ،باید دســتگیر میشدند و
با عواقب خیانت در جنگ روبهرو میشــدند .به صدها خانواده
دیگری پیوســتند که همگی بهترین لباسهایشان را پوشیده
بودند و به هم آمیخته بودند؛ زنها کاله به ســر گذاشته بودند
و مردان کراوات زده بودند و بچهها چکمههای چرمی پوشــیده
بودند و داشــتند به مرکز کنترل شــهری میرفتند .خانوادهها
خودشان را تســلیم کرده بودند ،چون چاره دیگری نداشتند و
با این کارشــان وفاداری خود را به ایاالت متحد نشان میدادند
و حمله نیروهای ژاپنی در پرل هاربــر را محکوم میکردند .این
سهم آنها در جنگ بود .رهبران ژاپن این را گفته بودند و تعداد
کمی مخالف علیه آنها قــد علم کرده بودنــد .مقصد خانواده
فوکودا اردوگاه توپاز در بیابانهــای یوتا بود ،اما این قضیه تا ماه
سپتامبر مشخص نبود .در این زمان شــش ماه بود که آنها در
مسیر مسابقه سکنی گزیده بودند.
ایســیها به احتیاط کردن خــو گرفته بودند؛ سرشــان را زیر
میانداختند و بی اعتراض اطاعت میکردند ،اما نمیتوانســتند
جلوی جوانهایشــان را بگیرند؛ نســل دوم ژاپنیها ،یا همان
نیســیها ،آشــکارا شــورش میکردند .این جوانهــا جدای
از خانوادههایشــان بودنــد و بــه دریاچــه تول اعزام شــدند؛
ســختگیرترین اردوگاه مراقبتی ،که در طــی جنگ با آنها
مثل جنایتکاران رفتار میشــد .در ســان فرانسیســکو تجمع
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نویسنده :ایزابل آلنده
مترجم    :معصومه عسگری
انتشارات   :کتاب کوله پشتی

اعتراضآمیز سفیدپوستان در خیابانها به راه افتاد تا از کسانی
که بهخوبی آنها را میشناختند حمایت کنند ،از مغازهدارهایی
که هر روز از آنها خرید میکردنــد .از ماهیگیرها ،از نجارهایی
که اغلب بــا آنها دادوســتد میکردند ،از دخترها و پســرهای
همکالس بچههایشان ،از همسایههایشــان .بسیاری از آنها در
ســکوت قبل از طوفان بودند ،اگرچه هیچ تحقیر نژادپرســتانه
با توهین و طعنــه و کنایههــای مخربی در کار نبود .دوســوم
کسانی که تخلیه شده بودند ،متولد آمریکا و شهروند آمریکایی
محسوب میشدند .ژاپنیها باید ســاعتها در صفهای طویل
جلوی میز مقامات میایســتادند تا اســم آنها را بنویسند و به
آنها برچسبی بدهند که به گردن بیاویزند که شماره شناسایی
آنها بود و ســهمیه غذای خود را هم بگیرند .مســیحیان فرقه
کوئیکر با این برنامهها مخالف بودند و میگفتند این آب ،میوه و
ساندویچ دادنها نژادپرستانه و ضدمسیحی است.
تاکائو فوکودا و خانوادهاش داشتند ســوار اتوبوس میشدند که
ایساک بالسکو سر رســید ،درحالیکه آلما را هم دنبال خودش
میکشید .او از اعتبار خودش اســتفاده کرده بود و از سربازها و
مأمورهایی که میخواســتند جلوی او را بگیرند ،عبور کرده بود.
از این که نمیتوانســت کمکی بکند بهشدت آشــفته بود ،اما به
مقایســه آن اتفاق با اتفاقی که برای فامیلهایش در چند کشور
آن طرفتر  -لهستان ،ورشــو  -افتاده بود پرداخت .او جمعیت
را کنار زد تا بتواند دوســتش را در آغوش بگیرد و به او یک پاکت
پول بدهد که تاکائو تالشی بیهوده کرد که آن را رد کند و آلما هم
داشــت با ایچی مای خداحافظی میکرد« .برایم بنویس ،برایم
بنویس» آخرین حرفهایی بود که دو بچه توانستند قبل از این
که صف درهم و برهم اتوبوسها دور شود ،به یکدیگر بگویند.
در پایان آن سفری که به نظرشــان تمام نشدنی میآمد .اگرچه
درواقع بیش از یک ساعت طول نکشید ،خانواده فوکودا به مسیر
مسابقه تانفوران شهر سان برونو رســید .مقامات استادیوم را با
ســیم خاردار محصور کرده بودند و با عجله اسطبلها را خالی

کرده بودند و سربازخانهای موقتی ســاخته بودند که گنجایش
هشت هزار نفر را داشت .دستور تخلیه خیلی با عجله داده شده
بود و وقت نشــده بود اردوگاه را تجهیز و راهاندازی کنند .موتور
اتوبوسها خاموش شــد و زندانیها ،بچه به بغل و کیف و بقچه
به دست و در حالی که به پیرترها کمک میکردند پیاده شدند.
بی هیچ حرفی ،در گروههایی که معلوم نبود روی چه حسابی از
دیگران جدا شدهاند ،پشت سر هم راه افتادند ،بدون این که یک
کلمه از دادهای پشت بلندگو را درک کنند .باران زمین را باتالق
کرده بود و مردم و وسایلشان را گلی کرده بود.
نگهبانان مردها و زنها را برای معاینه پزشکی از هم جدا کردند
و به آنها واکســن تیفوس و ســرخک زدند .چند ســاعت بعد،
خانواده فوکودا سعی کردند وسایلشان را از کوه وسایلی که روی
هم تلنبار شده بود جدا کنند و به اسطبل  -غرفهای که به آنها
اختصاص داده شده بود  -نقل مکان کنند .از سقف تار عنکبوت
آویزان بود و سوسک و موش هم داشــت و روی زمین هم پر از
گرد و غبار و گاه بود .هوای آنجا هنوز بوی اســب و پهن میداد
و ضدعفونیکنندهها نتوانســته بودند زیاد اثــر بگذارند .به هر
کدامشان یک تخت ،یک کیسه و دو پتوی ارتشی دادند .تاکائو
آنقدر احساس خســتگی و حقارت میکرد که دو زانو نشسته
بود زمین و آرنجهایش را گذاشــته بود روی زمین و ســرش را
بین دســتهایش مخفی کرده بود .هیدیکو کفش و کالهش را
درآورد و آســتینهایش را باال زد و خودش را برای هرچه بهتر
روبهرو شدن با این بدبختیشان آماده کرد .اص ً
ال به بچهها اجازه
نداد که احساس تأســف کنند ،بلکه به ســرعت آنها را به کار
گرفت که زمین را تمیــز کنند و تختها را برپا کنند .ســپس
چارلز و جیمز را فرســتاد تا از هیئت مدیره چنــد تا تیر و تخته
بگیرند تا قفســههایی برای وسایل آشــپزخانه محدودی که با
خودش آورده بود ،درست کنند.
موقع ورود ،دیده بود که مأمورها دارند شتابزده با تیر و تختهها
چیزهایی ســر هم میکنند .او به مگومی و ایچی مای گفت که

بالشها را بــا کاه پر کنند و خودش در حیــن راهاندازی خانه با
زنهای دیگر سالم و احوالپرســی کرد و نگهبانان و مأمورهای
اردوگاه را بررسی کرد که مســئوالن آنها بودند و نمیدانستند
چه مــدت مجبورند آنجا بمانند .تنها دشــمنان آشــکاری که
هیدیکو توانســت در اولین گشــت و گذار خود شناسایی کند،
مترجمان کــرهای بودند که بــه مهاجران دیــدی نفرتانگیز
داشتند و برای مأموران آمریکایی چاپلوسی میکردند .هیدیکو
دید که به اندازه کافی دستشــویی و حمام وجــود ندارد و اص ً
ال
در و پیکری وجود نــدارد و در آن بین برای زنهــا فقط چهار
حمام بــود و آب گرم کافی هم وجود نداشــت .اص ً
ال حق حریم
خصوصی معنایی نداشــت ،اما با خودش فکر کرد حتماً مشکل
غذایی نخواهند داشت ،چون سه کامیون پر از مواد غذایی دید و
میدانست روزی سه بار در ناهارخوری غذا سرو میکنند که از
آن شب شروع میشد.
شام آن شب سوسیس بود و سیب زمینی و نان ،اما سوسیسها
قبل از ایــن که نوبت خانواده فوکودا بشــود تمام شــد .یکی از
پیشــخدمتهای ژاپنی زیر زیانی گفــت« :اآلن برمیگردم».
هیدیکو و مگومی منتظر ماندند تا ناهارخوری خالی شــود .بعد
به آنها یک قوطی گوشت چرخکرده و کمی سیبزمینی دادند و
آنها هم به اتاقشان برگشتند .آن شب ،هیدیکو به انجام کارهایی
فکر کرد که باعث میشد آنجا را بهتر تحمل کنند .اولین مسئله
و آخرین مســئله ،رژیم غذاییشان بود .هیدیکو شک داشت که
بتواند مســائل آنجا را حل و فصل کند ،باید مترجمهای مزدور
کرهای عوض میشــدند .او آن شب چشــم روی هم نگذاشت و
وقتی اولین رگههای نور خورشــید به پنجرههای اسطبل تابید،
شوهرش را تکان داد که بیدارش کند ،هر چند او هم نخوابیده و
فقط خودش را به خواب زده بود.
«تاکائو ،پاشــو ،خیلی کار داریم .ما باید نمایندهای برای حرف
زدن با مأمورها پیدا کنیم .با شــوکتت را بپــوش و برو مردها را
جمع کن».
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یک صفحه از اثر گونتر گراس

طبل حلبی
«طبــل حلبــی» شناختهشــدهترین رمــان «گونتــر گــراس» شــاعر و نویســنده مشــهور
آلمانی ،لهســتانی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال  1999اســت« .طبل حلبی» اولین
اثر گونتــر گــراس و اولین کتــاب ســهگانه «دانتزینــگ» در کنــار کتابهــای «مــوش و گربه» و
ُ
«سالهای ســگ» در مورد اســکار نوجوان آلمانی اســت که در ســالهای جنگ جهانی دوم،
اتفاقات خاصی برایش میافتد.
گراس در «طبل حلبی» با زبانی طنز و گزنده به نقد وقایع پیرامونی در دنیای معاصر میپردازد
و مقولــهای که بیشــترین نصیــب را تیغ تیــز طنز گــراس میبــرد« ،جنگ» اســت .او بــه بهانه
روایــت زندگی اســکار بــه روایتگــری دقیــق و ریزبینانــه جامعه جنــگزده آلمــان میپــردازد و
صحنههــای بســیار بدیعــی را از ایــن وقایع تلــخ در «طبــل حلبی» بــه تصویــر میکشــد و آنها را
جاودانه میکند و شــاید به همین خاطر اســت که آ کادمــی نوبل در پیام اهــدای این جایزه به
گراس ،چنین عبارتی را میآورد« :بهخاطر به تصویر کشــیدن افســانههای شــاد و سیاه که در
گذر تاریخ به دست فراموشی سپرده شده بودند» .در ادامه ،بخشی از این رمان شاخص که به
شرح و توصیف آلمان جنگزده نازی میپردازد ،با ترجمه سروش حبیبی آمده است:

روزی روزگاری ،اسباببازی فروشی بود که اسمش زیگیزموند
مارکــوس بــود و از جمله طبلهــای حلبــی میفروخت که
دیوارهشــان ،لعاب ســرخ و ســفید داشت .اســکاری که چند
سطر پیش صحبتش بود مشــتری عمده این طبلها بود؛ زیرا
حرفهاش ،نواختن طبل حلبی بود و بیطبل حلبی نمیتوانست
زندگی کند و عالقهای هــم به زندگی ،بی این آلت موســیقی
نداشت .به همین علت از کنیسه شــعلهور به پاساژ تسوگهاوس
شــتابید زیرا خانه و دکان پاســدار طبلهایش آنجــا بود .ولی
وقتی رســید ،مارکوس را در وضعی دید که دیگــر در این دنیا
نمیتوانست طبل حلبی بفروشد.
آنها ،یعنی همان آتشنشــانان آتشافروز ،که من ،که اســکار
باشــم ،خیال میکردم از پیششــان رفته ،فرار کردهام ،پیش از
من ســروقت مارکوس آمده بودند .قلممو در ســطل رنگ ،فرو
کرده و روی شیشه دکانش با خط زوترلین نوشته بودند« :خوک
جهود» .بعد البد از خط زشت خودشان دلشــان به هم خورده
بود؛ زیرا شیشــه ویترین را با لگد شکسته و زیر پاشنهشان خرد
کرده بودند ،بهطوریکه از خردهشیشهها فقط میشد حدس زد
که چه لقبی به مارکوس داده بودند .بعد بیاعتنا به اینکه دکان،
دری دارد از ویترین بیشیشه وارد شده و به شیوه خاص خود با
اسباببازیها سرگرم بودند.
من دلواپس طبلهایم بودم ولی آنهــا اعتنایی به طبلهای من
نداشتند .طبل من تاب تیر کهنه آنها را نداشت و ناچار ،ساکت
ماند و زانو خم کرد .ولی مارکوس ،پیش توفان غضب آنها میدان
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را خالی کرده بود .وقتی به فکر افتادند که ســری به او بزنند در
نزدند ،بلکه درش را با لگد شکستند هرچند او در اتاقش را قفل
نکرده بود.
مرد بازیچهفروش ،پشــت میز تحریرش نشســته بــود .مثل
همیشه به منظور اینکه آســتینهای لباس دودی رنگش دیرتر
چرک شوند و از فرســایش آنها جلوگیری کند ،آستینپوش به
دست کرده بود .شانههایش از شــوره ،سفید شده بود و حکایت
از بیماری پوستی ســرش میکرد .یکی از آن پهلوانها که یک
عروسک خیمهشببازی را بر سر انگشتانش کرده بود (عروسک
مادربزرگ کاســپرله) با چوب مادربزرگ ،ســیخی بــه او زد.
ولی مارکوس دیگر به کســی جواب نمــیداد و دیگر هیچکس
نمیتوانســت اذیتش کند .جلوش روی میز یک لیوان آب بود
که برای رفع عطــش خالیش کرده بود .البد صدای شکســتن
شیونآســای شیشــه ویترین دکانش ،گلویش را مثل کبریت
خشک کرده بود.
روزی روزگاری ،طبلنوازی بود که اســمش اســکار بود .وقتی
بازیچهفروشــش را از او گرفتنــد و دکان بازیچهفروش را غارت
کردند ،دانست که طبلنوازان کوتاهقامت ،مثل او روزگار سختی
در پیش دارند .این بود که وقتی دکان مارکوس را ترک میکرد،
یک طبل ســالم و دو طبل دیگر که کمتر آســیبدیده بود از
میان آن توده بازیچههای ضایعشــده ،پیدا کرد و آنها را به خود
آویخته ،پاساژ تسویگهاوس را ترک گفت تا پدرش را که البد او
را میجست در بازار زغال پیدا کند.

ـابجهان
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یک صفحه از اثر ارنست همینگوی

پیرمرد و دریا
رمان «پیرمرد و دریا» یکی از مهمترین کتابهای ارنست همینگوی نویسنده شهیر
آمریکایی و برنده نوبل ادبیات  1954اســت« .پیرمرد و دریا» از واپسین کارهای مهم
همینگوی به شــمار میرود که در ســال  1951منتشــر شــد و نقش بهســزایی در دریافت جایزه
نوبــل همینگوی داشــت .بــاری ،ایــن کتــاب را میتــوان در کنــار کتابهایــی چــون «وداع با
اسلحه»« ،داشتن و نداشــتن»« ،مردان بدون زنان»« ،تپههای ســبز آفریقا» و «زنگها برای
کــه بــه صــدا در میآینــد؟» از مهمتریــن و درخشــانترین آثــار ارنســت همینگــوی دانســت.
همینگوی ایــن رمــان کوتــاه را -که تنهــا اندکــی از یک داســتان کوتــاه بلندتر اســت -بــر پایه
تجربیــات خــود در دوران زندگــی در کوبــا و تفریحــات عمــده خــود در آنجــا ،کــه قایقرانــی و
موجســواری بوده اســت ،نوشــته اســت .البته از این دســت آثار تجربی در کارنامه همینگوی
فــراوان اســت و وی اغلب تمام شــرایط قهرمانان داســتان خــود را تجربه کرده اســت .در آخر،
رمان «پیرمــرد و دریا» داســتان درگیری جذاب یک ماهیگیــر پیر و باتجربه بــا یک نیزهماهی
غولپیکر اســت ،ماهیگیری که مدت طوالنیســت که صید موفقی نداشــته اســت .در ادامه
قسمتی از این رمان با ترجمه بسیار زیبای نجف دریابندری آمده است:

گهگاهی کســی در قایقی حرفــی میزد .اما از بیشــتر قایقها
صدایی نمیآمــد ،مگر صدای فروشــدن پــارو در آب ،پس از
آنکه از دهانه بنــدرگاه بیرون رفتند پخش شــدند ،و هر کدام
به جایی از دریا روانه شدند که امید داشــتند آنجا ماهی باشد.
پیرمرد میدانســت که دور خواهد رفت و بوی خشکی را پشت
سر گذاشــت و به درون بوی پاک دریای سحرگاهی پارو کشید.
روشنایی شــبتاب گیاهان خلیج را در آب میدید و پاروکشان
از آن بخش دریا میگذشت که ماهیگیران آن را «چاه بزرگ»
مینامند؛ زیراکه ژرفای آب ناگهان به هفتصد باال میرســد و بر
اثر چرخی که جریان آب بر شیب تند بستر دریا میزند همهجور
ماهی آنجا گرد میآید .اینجا مرکــز میگوها و ماهیهای طعمه
است و گاه در ژرفترین چالهها دستههای ماهی مرکب هم پیدا
میشوند که شبها تا ســطح آب باال میآیند و همه ماهیهای
راهگذر از آنها میخورند.
در تاریکی پیرمــرد دمیدن صبح را حس میکرد و پاروکشــان
صدای لــرزان ماهیهای پرنده را میشــنید کــه از آب بیرون
میجستند و صدای هیسهیس بالهای سفتشان را میشنید
که در تاریکی دور میشــد .از ماهیهای پرنده خیلی خوشش
میآمد؛ چونکه در دریا بهترین دوســتانش اینها بودند .برای
پرندگان دلش میســوخت ،مخصوصــاً ت ِرنهــایِ تیرهرنگ
کوچک و ظریف که مدام در پرواز و در جســتجو بودند و چیزی
پیدا نمیکردنــد ،و پیرمرد اندیشــید که مرغها زندگیشــان
از ما ســختتر اســت ،غیر از مرغهای غارتگر و مرغهایِ پرزور.

نویسنده :ارنست همینگوی
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مرغهای به ایــن ظرافت و نازکی مثل پرســتوی دریایی را چرا
ساختهاند ،آن هم وقتی که دریا این قدر بیرحم میشود ،و آن
هم ناگهان ،و ایــن مرغهایی که میپرند و خودشــان را به آب
میزنند و صید میکنند ،با آن صداهای کوچک و غمگین ،جثه
نحیفشان تاب دریا را ندارد.
همیشه در اندیشــهاش دریا را «المار» مینامید ،و این نامی است
که در زبان اسپانیایی کســانی که دریا را دوست میدارند به دریا
میدهند .گاه دوســتداران دریا به دریا دشــنام هم میدهند ،اما
دشنام را همیشــه چنان میدهند که انگار دریا زن است .برخی از
ماهیگیران جوان ،آنهایی که ریسمانهاشان گوی شناور دارد و از
مبک قایق موتوری خریدهاند،
پول کالن روزهای رونق بازار جگر ب َ َ
دریا را «المار» مینامنــد که مذکر اســت .از دریا همچون یک
حریف یا مکان یا حتی دشــمن نام میبردند .ولی پیرمرد همیشه
در اندیشــهاش دریا را همچون زن میانگاشت ،یا همچون چیزی
که مهر و قهر میورزد ،و هرگاه کار زشــت یا وحشیانهای از او سر
میزند از آن رو است که اختیارش با خودش نیست .میپنداشت
که مهتاب دریا را میگیرد ،چنانکه زنان را میگیرد.
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یك صفحه از اثر فئودور داستایفسکی

یادداشتهایی
از خانه مردگان
«فئودور داستایفســکی» در اوایل ســالهای نویســندگی خــود عالوهبــر فعالیتهای
روشنفکری روسیه تزاری به فعالیتهای سیاسی نیز
ادبی با حضور جدی در مجامع
ِ
میپرداخت ،تا آنجا که در ســال  1849بــه اتهام فعالیت در جهت براندازی حکومت توســط
پلیس مخفی دســتگیر شــد .دادگاه نظامی ابتدا حکم به اعــدام او و همفکرانش که دســتگیر
شــده بودنــد را داد ،ولــی پــس از آن این حکــم را تقلیــل بخشــید و او را به چهارســال زنــدان در
اردوگاههای اجباری کار در سیبری محکوم کرد.
رمان «یادداشتهایی از خانه مردگان»
چهارسال،
حاصل تجربیات و خاطرات او در طول این
ِ
است .داستایوفسکی این کتاب بســیار مهم را در سال  1962منتشــر کرد و این کتاب بهنوعی
شــرو عکننده دوره طالیی نویســندگی اوســت .دورهای که داستایوفســکی شــاهکارهای چون
«جنایت و مکافــات»« ،قمارباز»« ،ابله»« ،شــیاطین» و «بــرادران کارامــازوف» را خلق میکند.
بــا وجــود ایــن همــه اثــر شــاخص در کارنامــه داستایوفســکی برخــی از منتقــدان معتقدنــد که
رمان این نویســنده بزرگ روس اســت .تأثیرگذاری
«یادداشــتهایی از خانه مردگان» بهترین ِ

ِ
مناطق
کوچــک
مدتی هــم یک عقــاب ،از گونــه عقابهای
ِ
پهندشــت ،در زندان مــا زندگــی میکــرد .او را ،که زخمی
و خســته بود ،یکی از زندانیها به آنجا آورده بــود .همه زندان
دورش جمع شده بودند .نمیتوانســت پرواز کند :بال راستش
به طرف زمین آویزان مانده بود و یک پایش هم در رفته بود .به
یاد دارم به حالت حمله به اطرافش نــگاه میکرد ،با کنجکاوی
جمعیــت را از نظر میگذرانــد ،منقار خمیــدهاش را باز کرده
بود و آماده بود تا ســرحد مرگ از زندگــیاش دفاع کند .وقتی
که همه خــوب نگاهش کردنــد و از اطرافش پراکنده شــدند،
یل ِی کــرد و بال
درحالیکه میلنگیــد ،روی پــایِ دیگرش ل ِ 
ســالمش را تکان داد و به طرف دورترین نقطه محوطه پرید و
در گوشهای مخفی شد و خودش را ســخت به حصار چسباند.
ســهماه تمام همانجا مانــد و در تمام این مــدت حتی یکبار
هم از گوشــه امن خود بیرون نیامد .زندانیها ابتدا اغلب برای
دیدن او به آنجا نزدیک میشــدند یا ســگها را به ســراغش
میفرستادند .شاریک با هیجان بســیار به طرفش میدوید ،اما
جرئت نمیکرد خیلی به او نزدیک شــود؛ ایــن موضوع باعث
خنده و شــادی زندانیها میشــد و میگفتند« :عجب جونو ِر
وحشیایه! تسلیم هم نمیشــه! اما بعدها باز هم شاریک را ،که
از رفتار عقاب ما پکر بود و دیگر از او نمیترســید ،ســراغ عقاب
میفرستادند و او سعی میکرد بال معیوب آن پرنده را به دندان
بگیرد .عقاب با منقــار و چنگالهایش و با تمام توان ،با شــکوه
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این رمان به حدی اســت که نقــل میکنند ،تــزار نیکالی اول
پس از خواندن آن بسیار متأثر شده و گریه کرده است.
از این کتاب بــه مانند ســایر آثار داستایوفســکی ترجمههای
متعــددی منتشــر شــده اســت کــه از ایــن میــان ،دوترجمه از
امتیارهای خاصی برخوردارند .اولین ترجمــه از مرحوم دکتر
«محمدجعفر محجوب»-ادیب و مترجم مطرح -اســت که
عنوان «خاطــرات خانه مردگان» ســالها پیــش از انقالب
با
ِ
منتشر شد و در حال حاضر توسط نشر آمون و انتشارات علمی
و فرهنگی منتشــر میشــود و دیگــری ترجمه «خانم ســعیده
رامز» اســت که از زبان روســی برگردانده شــده اســت و توسط
نشر نو منتشــر میشــود .در ادامه ،بخشــی از رمان به ترجمه
خانم سعیده رامز آورده شده است:

و بیامان ،همچون پادشــاهی زخمی از خــود دفاع میکرد ،در
گوشه امنش پنهان میشــد و کســانی را که با کنجکاوی به او
نزدیک میشــدند ،زیر نظر میگرفت .باألخره کمکم همه را از
خود رنجاند .همــه او را ترک کردند و از یــاد بردند؛ بااینحال،
هرروز در نزدیکی او تکهگوشــت تازه و یک تکه سفال شکسته
را که کمی آب در آن بود ،میشــد دید و این نشــان میداد که
ِ
مراقب اوست ،اولش نمیخواست چیزی بخورد و تا چند
کسی
روز غذایی نخورد؛ درنهایت ،غذا را قبول کرد ،اما هرگز از دست
کســی چیزی نمیگرفت و در حضور دیگران غــذا نمیخورد.
بارها پیش آمد که از دور او را زیر نظر بگیرم؛ هرگاه کســی را در
اطراف نمیدید و احســاس میکرد تنهاست ،تصمیم میگرفت
کمی از جایگاهش فاصله بگیرد و بیست قدمی در امتداد حصار
لِیل ِی کند ،ســپس به عقب برگردد و بعد باز هم از جایش دور
شــود ،طوری که انگار ورزش کند .وقتی متوجه من میشــد
فورا ً با تمام توانش لنگلنگان و بهســرعت به طرف جایگاه خود
میرفت ،ســرش را باال میداد ،منقارش را میگشــود ،پرها را
سیخ میکرد و بیدرنگ آماده مبارزه میشد .با هیچ مهربانی و
نوازشی نمیتوانســتم او را نرم کنم؛ گاز میگرفت و میجنگید،
گوشت را از دستم نمیگرفت و همیشه تا زمانی که باالی سرش
بودم با نگاه نافذ و خشمگینش خیره و ثابت به من نگاه میکرد.
در تنهایی و کینهتوزانه انتظار مرگ را میکشــید ،به هیچکس
اعتماد نداشت و با کسی از د ِر دوستی وارد نمیشد .دوماه تمام
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نویسنده :فئودور داستایفسکی
مترجم   :سعیده رامز
انتشارات   :نشر نو

هیچکس به او فکر نمیکرد و او را به خاطر نداشت ،اما درنهایت
زندانیها دوباره بــه یادش افتادند و ناگهــان حس همدردی با
او در همه بیدار شــد .زمزمههایی برخاســت که باید عقاب را از
زندان بیرون برد .میگفتند« :اگر قراره بمیره بذارین بمیره ،اما
نه تو زندان».
برخی این را تأیید کردنــد و گفتند« :بله ،یه پرنــده ذاتاً آزاد و
سرکشه و به زندان عادت نداره».
یکی از آنها افزود« :میدونین که اون مثل ما نیست».
«ببین ،داری مزخرف میگی .خب معلومه ،اون پرنده اســت و
ما آدمیم».
ســکوراتف نطقش بــاز شــد کــه« :رفقا! عقــاب ،پادشــا ِه
پرندههاست.»...
اما این بار کســی به حرفش گوش نداد .یــک روز ،بعد از نهار،
وقتی طبل نوبت دوم کار نواخته شد ،عدهای عقاب را برداشتند
و درحالیکه یکیشان منقار او را با دســت نگه داشته بود تا به
کســی نوک نزند ،از زندان بیرونش بردند .به خاکریز رسیدند.
یک گروه دوازدهنفره از زندانیها با کنجکاویِ تمام میخواستند
بدانند او به کجا پرواز خواهد کرد .اتفاق عجیب این بود که همه
آنها بهنوعی خوشــحال و خشــنود بودند ،انگار خودشان در
شرف آزادی باشند.
ً
زندانیای که عقاب را نگه داشــته بود و تقریبا بــا عالقه به این
پرنده کینهتوز نــگاه میکرد ،گفــت« :این نمکنشــناس رو

میبینین! ما بهش خوبی میکنیم ،اما اون فقط گاز میگیره!».
«ولش کن ،میکیتا!»
«اون هیچچیز دیگهای براش مهم نیس ،فقط آزادی میخواد،
یه آزادی واقعی ،آزادی شیرین».
عقاب را از سمت خاکریز به سویِ پهندشــت پَر دادند .یکی از
ِ
دشــت خالی
روزهای ســرد و دلگی ِر اواخ ِر پاییز بود .باد در پهن
از ســکنه میپیچید و میان علفهای زرد و خشــک و انبو ِه آن
بال معیوبش را تکان میداد،
زوزه میکشید .عقاب ،درحالیکه ِ
همانطور رفت و رفت؛ انگار میخواست هرچه سریعتر به جایی
دیدرس ما بــرود .زندانیها با نگاه کنجکاوشــان او را که
دور از
ِ
حاال فقط ســرش از میان علفهایِ پهندشــت دیده میشد،
دنبال میکردند.
یکی از آنها متفکرانه گفت« :نگاش کن!».
دیگری اضافه کرد« :به پشت سرش نگاه هم نکرد! حتی یه بارم
نگاه نکرد! رفقا ،فرار کرد و رفت!».
ســومی اشــاره کرد« :نکنه فکر کــردی برمیگرده و تشــکر
میکنه؟!».
«شرط میبندم این آزادیه .بوش رو حس میکنم».
«پس آزادی آینه!».
«دیگه هیچوقت اونو نمیبینیم ،برادرا.»...
نگهبان فریاد زد« :چرا وایسادین؟ راه بیفتین!» و همه به کندی
و در سکوت رهسپا ِر کار اجباری شدند».
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یك صفحه از اثر سالینجر

ناطور دشت
ســالینجر در زندگــی عجیــب و غریــب خــود همــواره از رســانهها دوری میکــرد و راه
ارتباطــیاش با مخاطبانــش کتابهایش بودنــد .اولین ،محبوبتریــن و مهمترین
این کتابها رمانی اســت که با نام «ناطور دشــت» در ایران منتشــر شده اســت( .جالب توجه
خاص انتخابشــده برای ترجمه عنوان کتاب با معنای نگاهبان دشت از
اســت که این واژه
ِ
یکی از اشــعار ســعدی برگزیده شــده اســت« :جهاندیــده پیری بــر او بــر گذشــت  /چنین گفت
خندان به ناطور دشــت») ناطور دشــت رمانــی در نقد جامعــه و فرهنگ نوین غربــی و بهویژه
جامعــه آمریکا اســت و هنــوز هــم در بعضی مناطــق آمریکا جــزو کتابهــای ممنوعه به شــمار
میرود .این کتاب تاکنون بارها به فارسی ترجمه شده است اما ما صفحهای خواندنی از این
رمان تحسینشده با ترجمه مهدی آذری و مریم صالحی را تقدیم میكنیم:

گرچه یکشنبه بود و فیبی و همکالســیاش نرفته بودن موزه و
گرچه همهجا خیلی کثیف و خیس بــود ،از تو پارک رفتم طرفِ
موزه تاریخ طبیعی .میدونســتم منظور دختــر بچههه همین
ســنبههای موزه رو بلد بودم .بچه که بودم
موزهس ،تمام سوراخ ُ
میرفتم همون مدرســهای که فیبــی میره و همیشــهم ما رو
میبردن اونجا .یه معلمی داشتیم به اسم خانوم ایگل تینگر که هر
شنبه مارو میبرد اونجا .گاهی حیوونا رو تماشا میکردیم و گاهی
هم اون چیزایی رو که سرخپوســتای قدیم ساخته بودن ،سفال
و کارای حصیری و اینا .از فکــرش کلّی ذوق میکنم .هنوز یادمه
که بعد تماشای موزه میرفتیم تاال ِر ســمعیبصری فیلم تماشا
فیلم کریستف کلمب.
میکردیمِ .
ِ
کشــف امریکا رو نشون
همیشه داســتان کریســتف کلمب و
میدادن و اینکه اون چهجوری فردیناند و ایســاب ِالرو راضی کرد
پول خری ِد َکشــتیا رو بِهِش قرض ب ِدن و بعد ملوانا شورش کردن
و اینا .هیشکی فیلمو تماشا نمیکرد ،همه با خودشون بیسکویت
و آدامس و اینا داشــتن و تو تاالرم بوی خوبی میداد .بوش ِ
مث
این بود که انگار بیرون داره بارون میآد ،ولــی نمیاومد ،و انگار
اونجا تنها جای گرمونرم تو همه دنیاس .این موزه رو خیلی دوس
داشتم .یادمه باید از تاال ِر سرخپوســتا رد میشدیم میرفتیم تو
اتاق خیلی درازی بود و توش ح ّتا نمیبایس
تاال ِر ســمعیبصریِ .
پچپچ میکردیم .اول معلــم میرفت تو ،بعد بچههــا .بچهها تو
دو تا صف میرفتن تو و هر کســی همرا ِه یکی دیگه بود .بیشت ِر
وقتا طرفِ مــن یه دختری بود به اســم گرترود لوین .همیشــه
ِ
دست آدمو بگیره ،همیشــه خدام دستش یا نوچ بود
میخواست
یا عرق کرده بودِ .
کف تاالر سنگ بود و آگه یکی یه تیله مینداخت
روش همچین باال پاییــن میپرید و یه صدایــی در میآورد که
معلم همه رو ســاکت میکرد و برمیگشت ببینه چه خبره .البته
خانوم ایگل تینگر هیچوقت عصبانی نمیشد .بعد باید از کنا ِر این
قد سهتا ماشین
قایقسرخپوستی درازه رد میشدیم ،که درازیش ّ
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کادیالک پشــت ســ ِر هم بود ،و توش تقریباً بیستا سرخپوست
بودن ،بعضیشون پارو میزدن و بعضی وایساده بودن و قیافههای
خشــن گرفته بودن و همهشون صورتشــونو واسه جنگ رنگ
ِ
سرخپوســت جنزدهم ت ِه قایق بود که به صورتش
کرده بودن .یه
نقاب زده بود .اون جادوگر قبیله بود .خیلی منو میترســوند ولی
ازش خوشم میاومد .یه چیز دیگهم این که ،آگه موقع ردشدن از
بغل قایق به پارویی چیزی دست میزدیم ،نگهبان موزه میگفت
«بچهها به چیزی دس نزنین ».ولی اینو با لحن قشنگی میگفت
نه ِ
مث پلیسا .بعدش از بغل اون جعبه گنده شیشهای رد میشدیم
که توش چنتا سرخپوست داشتن با مالیدن چوب آتیش درست
میکردن و یه زن سرخپوست که داشــت پتو میبافت ...بعدش
درست قبل ورود به تاالر سمعی بصری ،کنار در ،یه اسکیمو بود.
کنار سوراخ به دریاچه یخی نشسته بود و داشت ماهی میگرفت.
دو تا ماهی هم کنا ِر ســوراخ بود که قب ً
ال گرفته بود .پسر ،موزه پُر
بود از جعبههای گنده شیشهای .طبقه باال بیشتر بود .تو یکیش
دو تا آهو داشــتن از یه چاله آب میخوردن و پرندههایی داشتن
شــکم پرندهجلوییــا رو پُر کرده
به جنوب مهاجرت میکردن.
ِ
بودن و آویزونشون کرده بودن به ســیم ،اون عقبیا رو روی دیوار
نقاشــی کرده بودن ،اما انگار واقعاً داشــتن میرفتن جلو ،اگرم
آدم خم میشــد و از الی پاش سروته نگاشــون میکرد خیالش
میرســید دارن تندتر میرن .ولی بهترین چیز این موزه اینش
بود که همهچی همیشــه همونطوری میموند .هیشکی تکون
نمیخورد .آگه صد بارم میرفتی تو موزه ،اســکیموئه داشــت
ماهی میگرفت و دوتام قب ً
ال گرفته بود ،پرندهها داشتن میرفتن
جنوب و آهوهام با همدیگه با اون شاخای خوشگل و پاهای باریک
و قشنگ داشتن آب میخوردن و زن سرخپوستهم ...همون پتو رو
میبافت .هیشکی فرق نمیکرد .تنها چیزی که تغییر میکرد تو
بودی .نه این که مسنتر میشدی و اینا .دقیقاً این نبود .فقط فرق
کرده بودی ،همین.

ـابجهان
كتابخانه
کت ـ ـ ـ ـ

یك صفحه از اثر اورهان پاموک

نام من سرخ
شــهیر ترکیهای
«نام من ســرخ» عنــوان معروفترین اثــر اورهان پامــوک رماننویس
ِ
اســت ،اثری که سبب شــد تا پاموک ّاولین و تنها نوبلی است ترک باشــد .از پاموک آثار
متعددی به فارســی ترجمه شــده اســت که مورد اســتقبال مخاطبان فارســی زبان قرار گرفته
دلبســتگی فــراوان این نویســنده ترکزبــان به
اســت که یکــی از دالیــل عمــده آن را میتــوان
ِ
رمان «نام من سرخ» پاموک در قرن  16میالدی
فرهنگ ایرانی باشد .به عنوان مثال داستان ِ
(همزمان بــا دوران پادشــاهی صفویــان در ایــران) در جامعــه امپراطــوری عثمانــی میگذرد و
چالشهــای فرهنگــی ایــن جامعــه را در میــان دو فرهنگ شــرق و غرب بــه تصویر میکشــد.
ّ
دربار عثمانی ســت که بر ســر ایــن موضوع که کمــاکان از
داســتان در مورد چند نقــاش بهنــام ِ
ّ
مکتب نقاشــی شــرقی (مینیاتور) که در هرات و شــیراز و اصفهــان رونق دارد پیــروی کنند یا با
گسست از این فرهنگ به فرهنگ نقاشــی رئالیســت غربی که به تازگی از ونیز ایتالیا وارد شده
است ،بپیوندد .از رمان «نام من ســرخ» ترجمههای متعددی در بازار است که یکی از بهترین
آنها توســط خانم تهمینــه زاردشــت از زبان ترکی اســتانبولی انجــام پذیرفته اســت .پاموک در
نگارش «نام من ســرخ» از تکنیک «چندصدایی»  استفاده کرده اســت و از این رو هر فصل آن
ِ
به روایــت یک راوی اســت کــه در این بیــن هم شــخصیتهای اصلــی داســتان روایتکننده
هســتند و هــم جاندارانی چون ســگ و اســب و هم مقولــه انتزاعی چــون یک رنگ :ســرخ .در
رمان «نام من سرخ» آمده است:
ادامه بخشی از فصل «نام من سرخ» از ِ

زمانی که فردوسی ،سراینده شاهنامه ،به غزنه آمد و شاعران قصر
ســلطان محمود ،به نام دهاتی تحقیرش کردند و او مصرع چهارم
رباعی را سرود که قافیهای بسیار دشــوار داشت و کسی نتوانسته
تیردان
خفتان فردوسی بودم .بر
بود آن را تکمیل کند ،من آنجا ،بر
ِ
ِ
ن افسانهایِ شاهنامه -نشســته بودم زمانی که او در
رستم -قهرما 
جستجویِ اسب گمشــدهاش تا ســرزمینهایِ دور میشتافت؛
زمانی که دیو افسانهای را با شمشیرش به دو نیم میکرد ،با خونها
جاری شــدم؛ همه جا بودم و همه جا هســتم .زمانی که تور از سر
کینهتوزی سر برادرش ایرج را با خنجر میبرید ،زمانی که قشون
های خیاالنگیز در بیابــان به هم میتاختند و خون اســکندر زیر
آفتاب به جوش میآمد و از بینی فــرو میریخت ،درتأللو خونش
حضور داشتم .زمانی که بهرا ِم گور ،شاه ساســانی ،هر شب را زیر
گنبدی از گنبدهایِ هفتگانه و نزد یکی از شاهزادههای زیبارو به
صبح میرســاند و به حکایتش گوش میسپرد ،بر لباس زیبارویی
بودم که بهــرام گور سهشــنبهها به دیدارش میرفــت و با دیدن
تصویرش عاشق او شــده بود .زمانی که شــیرین با دیدن تصویر
خسرو شــیفتهاش میشد ،از سر تا پای خســرو ،از تاج او گرفته تا
خفتانش بر تمام جامهاش حضور داشتم .در بیرقهای قشونهایی
بودم کــه قلعهها را به محاصــره درمیآوردند؛ بر ســفرههای بزم
و ســرور و خفتان مخملین فرســتادههایی بودم که به پایبوس
شاهان میآمدند؛ هرجا که شمشیری نقاشی میشد -شمشیری
که کودکان از شنیدن حکایاتش به شوق میآیند -من نیز حضور
داشتم .زیر نگاههای شاگردان زیبارو و استادان نقاشی با قلمموهای

نویسنده :اورهان پاموک
مترجم    :تهمینه زاردشت
انتشارات   :مروارید

ظریف بر کاغذهایِ کلفتی که از هندوســتان و بخــارا میآمدند.
لغزیدم و قالیهای اوشاک تزئینات دیوارها ،پیراهنهایی که زنان
مطیع هنگام تماشــای کوچه از الی پنجرهیِ نیمهباز به تن دارند،
کاکل خروسهای آماده جنــگ ،میوههای افســانهای و انارهای
ســرزمینهای افسانهای ،دهان شــیطان ،شــیار ظریف قابها،
ســوزن دوزیهای درهم پیچیده خیمه و خرگاه ،شکوفههایی که
نقاش به میل خود کشــیده و میتوان با چشم عادی دید ،چشمان
آلبالویی مجسمههای پرندگان قندی ،زانوبند چوپانها ،شفقهای
افسانهای و جســدها و زخمهای هزاران هزار ســرباز و سلطان و
عاشق ،همه و همه را من به تصویر میکشم .دوست دارم در مجالس
رزم که خون چونان شکوفه میدمد ،بلغزم؛ وقتی که شاهدان زیبارو
و شاعران مینوشند و به نوای موســیقی گوش میدهند ،خفتان
چیرهدستترین شاعر را بیآالیم .بر پرهای فرشتگان ،لبهای زنان،
زخمها و سرهای بریده غرق به خون مردگان بنشینم.
سؤالتان را شنیدم .میپرسید رنگ بودن چگونه است؟
موسیقی َکرهاســت .کلمهای ست در
رنگ تماس چشــم است،
ِ
ظلمات .دهها هزار سال است که به نجوای ارواح از میان کتابها
و اشیاء مانند وزش باد گوش ســپردهام و تماس من مانند تماس
فرشتگان است .سویهای از من با چشــمهایتان سخن میگوید.
سویه سنگین من؛ ســوی دیگرم از نگاههایتان بال و پر میگیرد.
سویه سبک من.
چقدرازسرخبودنمخوشحالم!آتشیدرونمهست.پرقدرتمومیدانم
کهبهچشم میآیم .میدانمکهدربرابرم تاب مقاومتندارید».
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