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باارزشــی اســت؛ ایــن مطالبهگــری را از دســت ندهیــد ،ایــن
آرمانخواهی را از دســت [ندهید] .اینها آرمانخواهی است؛
ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید
عملی نباشــد کــه واقع ّ
قضیــه هم همین اســت؛ یعنــی وقتی
انســان وارد عمــل شــد مشــکالت کار میدانــی برای او بیشــتر
آشــکار میشــود ،معلــوم میشــود کــه همــه آن چیزهایی که
میخواســتیم ،یا نمیتوانســته عملی بشــود یا نمیتوانســته
ـود ایــن آرمانخواهی
بــه ایــن زودی عملــی بشــود؛ لکــن خـ ِ
باارزش اســت؛ بــرای اینکه ا گــر آرمانخواهی وجود نداشــته
باشــد راه را گم میکنیم؛ ایــن آرمانخواهی موجب میشــود
که مــا راه را گــم نکنیــم و وســط راه ،کج و راســت و بــه چپ و
راست حرکت نکنیم .این آرمانخواهی را داشته باشید؛ این
آرمانهای مهم را :عدالت ،اســتقالل ،رفع فســاد ،در نهایت
تمدن اســالمی .آرمان اصلی و واقعی و نهایــی ،ایجاد ّ
ّ
تمدن

توصیه رهبر معظم انقالب به جوانان در ارتباط تصویری با
نمایندگان تشکلهای دانشجویی

انفعال و انحراف را
با معنویت از بین ببرید
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خودسازی فردی و اجتماعی
توصیه ّاول من به شما جوانهای عزیز ...مسئله خودسازی است؛ خودسازی خیلی
مهم اســت؛ هم در ابعــاد فردی ،هــم در ابعاد جمعی .هم شــخص خود شــما باید خودســازی
کنید ،هم جمعتان باید به عنوان یک جمع خودسازی کند؛ خودسازی خیلی مهم است .این
کمک میکند به شما که از لغزشگاهها راحت عبور کنید ،به سالمت عبور کنید .لغزشگاههایی
وجــود دارد؛ ترس ،یک لغزشــگاه اســت ،تردیــد ،یک لغزشــگاه اســت ،احســاس ضعف ،یک
لغزشگاه است ،انگیزههای ناسالم ،یک لغزشگاه است؛ لغزشــگاههای زیادی سر راه ما وجود
دارد ،به خصوص برای ّفعاالن مســائل اجتماعی؛ لذا اینها بیشتر به خودســازی احتیاج دارند
و نیــاز دارند که ُبنیــه روحی و معنوی خودشــان را قــوی کنند .به نظــر من وقتی ُبنیــه روحی و
معنوی شــما قوی شــد ،هم در زمینه فکــر ،هــم در زمینه تصمیمگیــری ،هــم در زمینه عمل،
تواناییهای بیشتری پیدا خواهید کرد و ما در نسل جوان به اینها نیاز داریم؛ این توصیه ّاول
ما و عرض ّاول ما به شــما جوانان عزیز اســت؛ و شــما به معنای واقعی کلمه مثل فرزندان من
هستید و همان چیزی را برای شماها دوســت دارم که برای فرزندان نسلی خودم دوست دارم
و آنچه را عرض میکنم ،بــه معنای واقعی کلمه برای شــما مفید میدانم کــه عرض میکنم؛
این توصیه ّاول.
تقویت مبانی معرفتی
توصیه ّدوم تقویت مبانی معرفتی اســت؛ این خیلی مهم است .الحمدهلل در شماها خوشفکر
خیلی زیاد اســت و در زمینههای مختلف فکر میکنید ،کار میکنیــد ،منتها محیطهای جوان
از جمله دانشــگاه از قدیم آماج آسیبهایی بوده ،از جمله دو آســیب بزرگ ّ
متوجه محیطهای
جوان بوده کــه این دو آســیب یکی انفعال اســت ،یکی انحراف اســت .انفعال یعنی احســاس
دستبســته بودن ،بیفایده بودن ،ناامیدی در مقابل حوادث ســخت ،که ایــن با آن توصیه
ً
ّ
قبلــی برطرف میشــود؛ یعنــی معنویت که تقویت شــد ،انفعــال مطلقا بــه وجود نخواهــد آمد.
انحراف ــــ انحراف فکری ،انحــراف در مبانی معرفتی ـ ـ با این توصیه برطرف میشــود .ببینید
ما در اوایل انقالب جوانهایی را داشــتیم که اینها مردمان مســلمانی بودند و برای اســالم وارد
میدان شــده بودند ّاما چون مبانی معرفتیشــان ضعیف بــود ،پایههای معرفتیشــان محکم
نبود ــ حاال به هر دلیلی محکم نبود ــ اینها جذب گروههای التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن
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دعاهای فوقالعاده صحیفه سجادیه
مبانی معرفتی ضعیف است دیگر؛
این به خاطر این است که ِ
ً
مبانــی معرفتی ضعیف بود ،طبعــا نمیتواند آنها
یعنی وقتی
ِ
را در مقابــل حــوادث ،در مقابل ســؤالها ،در مقابــل ابهامها
حفــظ کنــد و در صــراط مســتقیم نگــه دارد .لذاســت کــه بــه
نظــر مــن بــه مســائل ایمانــی و مســائل اعتقــادی و معرفتــی
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362 likes

سید محمد مهدی شهیدی

برای بسیاری از ما گرفتن عکس از بچههایمان و انتشار آن در صفحات و کانالهای
شــبکههای مجــازی بخشــی از زندگــی روزانه شــده اســت .بســیاری از بچههــا از بدو
تولدشــان به مدد گوشــیهای همــراه آنقدر عکــس و فیلــم دارند که به ســادگی میشــود روند
هفتگی رشد آنها را با جزئیترین احواالتشان از اولین دندان و اولین کفش گرفته تا اولین مهد
ً
کودک و کالس تا امروز که مثال  7-8ساله شدهاند مرور کرد و کنار هم چید.
من پدر یا مادر
میتوان روزی را تصور کرد که دختر هجده ســالهمان از دانشگاه عصبانی ســراغ ِ
بیاید که به چه اجازهای عکس و تصویر دو سالگی او را وقتی که با لباس نامناسب گلگلی کنار
دریا بوده منتشر کردهایم و حاال کسی آن را در کانال همکالسیهایش بارگذاری کرده است.
این یک خیالبافی نیست؛  daily mailدر ســال  2016گزارش داد یک دختر  18ساله در اتریش
از والدین خود به علت خودداری از حذف عکسهایی که از او در کودکی در فیسبوک منتشر
کردهاند شکایت کرده است .او انتشــار این عکسها را «شــرمآور» و نقض حریم شخصی خود
خوانده اســت .این دختر که نامش بنا بــر قوانین اتریش فاش نشــده ،دربــاره والدین خود به
یکی از روزنامههای این کشور گفته است« :هیچ حد و مرزی نداشتهاند .برایشان مهم نبوده
اســت من در چه وضعیتی بودهام ،هر لحظه زندگی من عکاسی و منتشر شــده است ».آیا فکر
میکنید پســر یا دختر ما وقتی به ســنین جوانی رســیدند چه واکنشــی نســبت به فیلمی نشان
30

دهد که امروز برای ما خندهدار اســت و چندیــن و چند الیک
برایمان آورده است؟
ً
بر اســاس تحقیقی کــه اخیــرا در بریتانیا انجام شــده اســت،
یک پدر یا مادر به طور متوســط هــزار و  498عکس از کودک
خود تــا وقتــی او به ســن پنج ســالگی برســد منتشــر میکند.
بــر اســاس همیــن تحقیــق  85درصــد والدیــن تنظیمــات
حریــم شــخصی فیسبــوک خــود را تنظیــم نکردهانــد و 79
درصد آنها به اشــتباه میپندارنــد که غریبههــا نمیتوانند
عکسها را ببینند!
بــر اســاس تحقیــق دیگــری ،نیمــی از والدیــن نمیدانند که
عکسهــای منتشــر شــده ،اغلــب اطالعاتــی نظیــر محــل
گرفته شــدن عکــس را نیــز در بــردارد .طبــق پژوهشــی که در
دانشــگاه میشــیگان انجام شــده محققــان بررســی کردهاند
کــه والدین چگونــه اطالعــات کــودکان را در فضــای مجازی
منتشــر میکنند .این پژوهش پنج موضوع عمده را از قرار زیر
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صاحب امتیاز:
حوزه نمایندگی ولی فقیه

دســتهبندی کرده اســت :خواباندن کــودک ،راهنمــای غذا
خوردن و تغذیه کودکان ،تربیت ،مراقبهای روزانه (پیش
از مدرسه) و مسائل اخالقی.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حــدود  56درصــد از والدیــن
اطالعــات نامناســبی از کــودکان خــود منتشــر میکننــد51 ،
درصــد بــا انتشــار اطالعاتــی اعــالم میکننــد فرزندشــان در
ساعت مشخصی کجاســت و  27درصد از شــرکتکنندگان،
عکسهای نامناسب از کودکان خود به اشتراک میگذارند.
اریک اشــمیت ،مدیرعامل ســابق گــوگل در مصاحبــهای در
سال  2010پیشبینی کرده اســت که روزی همه افراد دنبال
این خواهند بود تا نام خودشان را تغییر دهند؛ تا بدین شکل
از شــر اطالعات شــرمآوری کــه در کودکــی و نوجوانی توســط
خودشــان یــا دیگــران دربــاره آنهــا در شــبکههای اجتماعــی
منتشر شده است ،خالص شوند.
بســیاری از والدیــن احســاس تــرس و واهمــهای نســبت بــه
انتشــار اطالعــات و عکسهــای کودکانشــان ندارنــد زیــرا
دوســتان آنها در شبکههای اجتماعی این
معتقدند که فقط
ِ
اطالعــات را میبیننــد؛ اما متأســفانه طبــق آمــار  76درصد از
دزدی کودکان و  90درصد از جرائمی کــه علیه نوجوانان رخ
ِ
میدهد ،توسط اقوام یا آشنایان است.
در واقــع توصیــف مکانهایی کــه فرزندانمــان در آن حضور
دارنــد ،عالیقشــان و  ...میتوانــد کار را بــرای کســانی کــه
دنبــال آزار کــودکان مــا هســتند ،آســان کنــد .از این روســت
کــه بســیاری هشــدار میدهنــد کــه والدیــن از طریق انتشــار
عکسهــای کــودکان آنهــا را در معــرض دسترســی کــودک
آزاران قرار میدهند.
در ســال  2016فرانســه برای اولین بار در دنیا ،انتشــار عکس
کــودکان در فضــای مجــازی را وارد قوانیــن حفــظ حریــم
خصوصی فــرد کــرده و جریمه ســنگینی هم بــرای آن در نظر
گرفت .اگر فــردی بتواند بــه دادگاه ثابت کند که عکســی که
والدینش در فضای مجازی منتشــر کردهاند برایش شــرمآور
است ،در آن صورت ،والدین دادگاهی شده و باید تاوان یک
سال حبس یا  45هزار یورو را متحمل شوند.
نکتــه جالــب آنکــه دادگاه فرانســه فقط بــه خاطــر نارضایتی
عکــس دوران کودکــیاش ،والدینش را
فرد از پخــش شــدن
ِ
مجــازات نمیکنــد؛ بلکه دلیــل مهمتــر دیگری وجــود دارد و
آن امــکان اســتفاده کــودک آزاران از عکسهــای نامتعــارف
کودکان است که امروزه بسیار شایع شده است.
اگرچــه بــر اســاس ســند حمایــت از حریــم شــخصی آنالیــن
کــودکان ( )COPPAوبســایتهایی نظیــر فیسبــوک کــه
بر اســاس جمــعآوری اطالعات کاربــران پایهگذاریشــدهاند
اجازه ندارند کــودکان زیر  1۳ســال را بپذیرند اما کم نیســتند
کودکانی که والدینشان به اسم آنها حســاب باز میکنند و یا
اگر این کار را نکنند خیلی عادی عکسها و اطالعات مربوط
به کودکشان را روی صفحات خود منتشر میکنند.
در ســال  2014الیحه قوانین حفــظ دادههــا در اتحادیه اروپا
بازنویســی شــد که یکی از مهمترین بندهای آن الیحه «حق
فراموششــدن آنالین» اســت .ایدهآل طرح این است که هر
کاربر جهــان آنالین این امکان را داشــته باشــد کــه اطالعات
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مربوط به خــود را از همه اینترنــت حذف کند امــری که البته
هنوز متحقق نشده است.
در عوض امروز اپلیکیشــنهایی را میتــوان یافت که امکان
تشــخیص چهره افراد در عکسهــا و دادن اطالعــات درباره
آنهــا را فراهــم میکننــد .در ســال  2011یــک گــروه از هکرهــا
اپلیکیشنی ساختند که به کاربر امکان آن را میداد که چهره
فرد در عکس را اســکن کــرده و با ســرعت اطالعــات اولیهای
نظیر اسم و شهر محل زندگی وی را دریافت کند.
تکنولــوژی تشــخیص چهــره بــرای عینکهــای گــوگل نیــز
طراحی شــده اســت .این تازه آغــاز کار اســت و به بــازار آمدن
چنین تکنولوژیهایی نشــانگر آن اســت که تا چه میزان کار
کــودکان امــروز کــه در آینده بالــغ خواهند بــود برای شــناخته
نشدن و داشتن حق «گمنامی» سخت خواهد بود.
با این همه اکنون به واسطه اینترنت و شبکههای اجتماعی
امکان آن وجــود دارد کــه عکس نــوزاد تازه چشمگشــوده در
لحظه بــه مادربزرگ یــا عمه یــا دایــیاش در نقطــهای دیگر
از جهــان برســد .از همیــن رو برخــی از والدیــن راهکارهایــی
یافتهاند تا ضمن شــریک کردن دوســتان و اقــوام نزدیک در
لحظات زیبای زندگی خود ،حریم شــخصی کــودکان و حق
انتخاب سرنوشت آنها را نیز محترم بشمارند.
توصیههای کاربردی
 .1قبــل از انتشــار عکــس یــا ویدئوی کــودک خود یــک بار
دیگــر آن از منظر جوانی کــودک خود ببینیــد .آیــا او از این که
کس دیگری این عکس یا فیلم را ببیند آزرده نمیشــود؟ اگر
پاسختان منفی بود منتشر نکنید.
 .2با تغییر تنظیمات در شبکههای اجتماعی عکسهای
کودک خــود را بــه صــورت عمومــی ( )publicمنتشــر نکنید،
بلکه آنهــا را تنها با گروه کوچکــی از نزدیکان مــورد اعتماد به
اشتراک بگذارید
 .3بــه شــدت مراقب باشــید هنگام انتشــار تصویــر کودک
خــود بــرای مثــال در مهدکــودک یــا موسســه زبــان ،آدرس یا
نام مکان مشــخص نباشــد تــا نشــانهای از محل کــودک به
بیننده عکسها ندهد .ایــن کار میتواند خطــرات احتمالی
را کاهش دهــد .همچنین حواســتان به این باشــد که برخی
اپلیکیشــنها ،به طــور خــودکار محــل گرفتن عکــس را ثبت
میکنند .میتوانید گزینه لوکیشن را حذف کنید.
 .4هیــچ عکســی از کــودک عریــان خــود منتشــر نکنیــد.
ً
گرفتن عکس در ســاحل ،دستشــویی و حمــام را اکیــدا برای
خود ممنوع کنید .به این فکر کنید که ممکن است یک فرد
کودک آزار آن را ببینید.
 .5هیچ عکس تمام رخی از کودک منتشــر نکنید تا امکان
شناسایی توســط نرم افزار منتفی باشــد .این توصیه به ویژه
برای کسانی اســت که ممکن اســت مورد طمع باشــند مانند
تاجران ثروتمند یا هر کسی که روی فرزندش حساس است.
 .6از کــودکان بــاالی دو ســال بــرای ارســال عکسشــان
حتی برای پدر و مــادر بزرگ اجــازه بگیرید .ایــن کار عالوه بر
ایجاد حس احتــرام رعایت حریم خصوصــی را به کودک یاد
میدهد.
دوره جدید
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دانش متصل به وحی

عترت

برگردیــم بــه همــان تقســیم بنــدی ســه گــروه (عالمــان،
عــوام ،حاکمــان) .برخــورد امــام صــادق(ع) با این ســه
گروه چگونه بود؟
امــام در برخورد بــا عالمــان ،روش بســیار ظریفــی را در پیش
گرفته و شایســته اســت مــا در ایــن ارتباط یــک تقســیم ارائه
کنیــم :یعنــی عالمــان را بــه وابســته و غیــر وابســته تقســیم
کنیــم .عالمــان وابســته عالمانــی در یکــی از ســه منصــب
موعظه گری ،قضاوت و شرکت در مناظرهها.
ً
آنهــا کــه موعظهگــری را در پیــش گرفتــه بودنــد :الزامــا
انســانهای شــاخص نبودنــد :بلکــه ظاهــری از تقــوی
داشتند ،ولی در باطن آ کنده از جنایت و بی توجهی و غفلت
از خدا بودند .گروهی از این دســته اطراف حاکمان را گرفته
ً
بودند و در دربار دائما حضور داشتند.
داســتان معروفی اســت کــه ســادات را نــزد منصــور دوانیقی
میآوردنــد و بــه دســتور او همــه را در مقابــل چشــمانش
میکشــتند .او وقتــی ازخونریــزی خســته میشــد بــه واعظ
خــود رو میکــرد .وقتــی موعظههــای او تمــام میشــد،
یــا منصــور را خســته میکــرد :دوبــاره رو بــه جــالد میکــرد و
میگفت :بکش.
اینهــا شــدیدا وابســته بــه حکومــت بودنــد و حضورشــان
تشــریفاتی بود .امام صــادق(ع) با ایــن گروه هیــچ ارتباطی
نداشت.
شــغل دیگری که وابســته به حکومت بود ،قضاوت اســت.
ً
نوعا کســانی که از توانایــی علمی (هرچند نســبی) برخوردار

مشی علمی امام صادق(ع) در گفتگو با دکتر مبلغی
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امــام صــادق(ع) بــا جامعه زمــان خــود چه برخــوردی
داشــت و ما برای اینکه بتوانیم به روشهــای امام پی
ببریم ،چه باید بکنیم؟
برای این کار مــا باید دســت به یک تقســیم بندی بزنیــم :برخورد
امام صادق(ع) با اهل بیت علیهم السالم و برخورد با جامعه شیعه
را تفکیک کنیم .برای روشن ساختن برخورد امام با جامعه سنی،
باید دست به یک تقسیم دیگر زد .چون رفتار امام بر اساس یک روش واقع گرایانه استوار بود
نه برخورد مطلق نگرانه .لذا با هر دستهای برخورد خاصی میکرد که این برخورد از یک دسته
مبانی فلسفی (از دیدگاه ما) و الهی پیروی میکند .جامعه اهل سنت آن روز را میتوان به سه
دســته تقســیم کرد؛ عالمان ،عوام و حاکمان .هرســه دســته در یک نقطه اشــتراک داشــتند.
یعنی فرهنگشان از یک آبشخور واحد (فرهنگ عامه) سرچشمه میگرفت.
40

ار یک اشمیت،
مدیرعامل
سابق گوگل در
مصاحبهای
در سال 2010
پیشبینی کرده
است که روزی
همه افراد دنبال
این خواهند بود
تا نام خودشان
را تغییر دهند؛
تا بدین شکل
از شر اطالعات
شرمآوری که در
کودکی و نوجوانی
توسط خودشان
یا دیگران درباره
آنها در شبکههای
اجتماعی منتشر
شده است،
خالص شوند
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عصـر بنـی امیـه کـه امـام در آن تولـد یافـت رشـد کـرد ،زمانـی بـود کـه مباحث
علمـی تـا حـدودی رونـق گرفتـه بـود .از طرفـی سیاسـت منـع کتابـت حدیـث
برداشـته شـده بود و جامعه اسـامی آمادگی بیشـتری برای میدان دادن به
مباحـث علمـی داشـت .در ایـن چنیـن دورانـی امـام صـادق(ع) پـا بـه دنیـا گذاشـتند و
در محضـر پـدر بزرگـوارش امام باقر(ع) که مجالس علمی و درسـی بسـیاری داشـتند،
هم توانسـتند حضور یابند و با شـرایط عصر خود آشـنایی پیدا کنند .گفتگوی زیر با
حجـت االسـام و المسـلمین دکتـر احمد مبلغـی عضو مجلس خبرگان رهبـری در پی
آن اسـت تـا حـدودی مشـی علمـی ایـن امام بزرگـوار را تبییـن نماید.

عـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرت

7

اندیشه

شلیک با یک کلیک | 34
انتشار ݣݣتصاویر ݣݣفرزندان در ݣݣفضای مجازی
نقض ݣ ݣݣحریم ݣݣشخصی آنهاست | 36

اهمیت ادامه آرمانخواهی و مطالبهگری
توصیــه ّ
ســوم ایــن اســت کــه ایــن پرچــم آرمانخواهــی و
مطالبهگری را زمیــن نگذارید؛ همه ایــن بحثها و صحبتی
کــه در این ّ
مــدت یک ســاعت و نیــم شــما دوســتان در اینجا
[بیان] کردید ،مطالبهگری بــود دیگر؛ مخاطب مطالبهگری
هــم گاهــی خــود ایــن حقیــر بــودم ،گاهــی دســتگاه دفتــر ما
بــود ،گاهــی مجموعههــای دیگــر بودنــد؛ ایــن بســیار چیــز

خواهش من این است.

اهمیت گفتمانسازی
نکتــه پنجــم گفتمانســازی اســت کــه مــن در ّاول صحبت
اشــاره کــردم؛ یکــی از بــرکات ایــن جلســهای کــه امــروز مــا با
شــما داریم و جلســاتی که با جوانها داریم و داشــتیم ـ الاقل
ســالی یک بار در ایــن اواخر و قبلها بیشــتر -گفتمانســازی
بود؛ یعنــی همین که شــما یک مطلبــی را میگوییــد ،پخش
میشــود ،مجموعــه جوانــی و غیــر جوانــی آن را میشــنوند،
ذهنیــت درســت میکنــد .ایــن ّ
بــه تدریــج ّ
ذهنیتهــا همــان
ـری فکری
گفتمان اســت؛ یعنــی یک بــه اصطــالح جهتگیـ ِ
ّ
مشــخصی در جامعه به وجود مــیآورد که این چیز باارزشــی
اســت .خواهش من این اســت که جریانهای دانشــجویی

اندیشه
اندیشه

نمایش بیرویه شیرینکاری کودکان
نتایج تلخ دارد | 26

بچههای فانتزی | 29

شــهید صدر آشــنا بودند ،مبانی فکری و معرفتیشان محکم
بــود[ ،لــذا] قــرص و محکــم ایســتادند؛ بعضــی هــم مبانــی
معرفتیشان ضعیف بود و ّ
متأسفانه رفتند .یا بعدها در اوایل
انقالب کســانی کارهای انقالبی کردنــد و بعــد از ّمدتها جزو
پشــیمانها شــدند -جمــع پشــیمانها -که یکــی از مســائل
انقالب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمان است که
یک روز انقالبی بودند و بعد ،از انقالبی بودن پشیمان شدند.

پرهیز از پرخاشگری
نکتــه چهــارم[ ،اینکــه] مطالبهگــری فقــط انتقــاد نیســت،
مطالبهگــری فقــط اعتــراض نیســت ،ا گــر چــه در آن،
اعتــراض هــم وجــود دارد .انتقــاد در کنــار پیشــنهاد؛ امــروز
ّ
البتــه پیشــنهادهایی شــد ،خوب هم هســت ،بعضــی از این
پیشــنهادها ،پیشــنهادهای قابــل قبولی اســت ،بعضی هم
قابل بررســی اســت ،لکن مجموعــه جوانی که این ســخن را
میشنوند و در این عرصهها ّفعال هســتند ّ
توجه کنند اینکه
ً
ً
ما صرفا انتقاد کنیم ،صرفــا اعتراض کنیم ،ایــن کار را پیش
ً
نمیبرد ،ایــن مطلقــا فایــده جـ ّـدی و مانــدگاری نــدارد؛ حاال
ممکن اســت یک فواید کوچکی ّاول کار داشــته باشد؛ آنچه
فایــده دارد عبــارت اســت از پیشــنهاد .ببینیــد در اســالم هم
نهی از منکر با امر به معروف همراه است ،نهی از منکر همان
اعتراض است ،امر به معروف یعنی پیشــنهاد ،ارائه راه حل،
ارائه کاری کــه بایــد انجــام بگیــرد و میتواند انجــام بگیرد؛
ً
اینها با هم هستند؛ بنابراین مطالبهگری را حتما با ارائه راه
حــل و دادن راه حلهای خــوب و قابل قبول همــراه کنید .و
ً
ضمنا مطالبهگــری را با پرخاش و بدگویــی هم همراه نکنید؛

ّ
محبتی ݣݣکه عاقبت ݣݣخوش ندارد

ݣݣهویت ݣݣناݣݣخوݣݣاسته | 24

کودکان سرپرست خانوار | 28

سالم اسالمطلب و مؤمن تبدیل شدند به کســانی که بر روی
ِ
هممیهن خودشان اسلحه کشیدند ،جوان را ،پیر را ،کاسب
بازاری را هــدف قرار دادند و آماج حمله خودشــان قرار دادند و
آن فجایع را ،آن جنایــات را به وجود آوردنــد؛ به خاطر ضعف
مبانــی معرفتــی جــذب آن گروههای ناســالم شــدند و به این
راهها کشانده شدند؛ آخر هم ســر از زیر پرچم ّ
صدام درآوردند؛
یعنی آخرش هــم کارشــان به اینجا رســید؛ منشــأ همــه اینها
همان عدم استقرار فکری بود .کسان دیگری در همان زمان
بودند ـ ما میشــناختیم افراد را ،بنده قبل از انقالب با خیلی از
این افراد آشــنا بودم در همین مجموعههــای گروهی و مانند
اینها ـ که قرص و محکم ایســتادند؛ چون مبانی فکریشان
درســت بود ،با کتابهای شــهید ّ
مطهــری مرتبــط بودند ،با
ّ
ّ
تفکــرات عالمه طباطبائی آشــنا بودند ،بــا حرفهای مرحوم

بپردازیــد .ببینید ،این دعا کــه عرض کردم -دعای بیســتم
صحیفــه ّ
ســج ّ
ادیه ،دعــای معــروف مکارماالخــالق -ایــن
جوری اســتَ :ا َلل ُه َّم َب ِّلغ بِایمانی َا َکم َل االیمان َو َ
اجعل َیقینی
ِ
َ َ َ
فضــل َالیقیــن؛ میگوید یقیــن را دارم ّامــا بهتریــن یقین قرار
ا
َ َ َّ
َ َ
ــن ِّالن ّیات َو ب َِع َملی اِ لی
َبده یقین من را .و انت ِه بِنیتی اِ لی احس ِ
حســن َاالعمال ،تــا آخر ایــن دعا .دعــا ّ
ا َ
البته دعــای عجیبی
ِ
اســت .مــن توصیــه میکنــم کــه عزیــزان ،جوانهــا بــا ایــن
ادیه آشــنا بشوندّ .
دعای بیستم صحیفه ّ
سج ّ
البته دعاهای
صحیفــه فوقالعــاده اســت؛ یعنی صحیفــه ّ
ســج ّ
ادیه بحث
یک دعــا و دو دعا نیســت .حــاال دعــای بیســتم را من عرض
کــردم ،دعــای بیســتویکم هــم بــه یــک نحــو دیگــر دعای
عجیبی اســت و دعاهای گوناگون دیگری که در این کتاب
فوقالعــاده بــاارزش وجــود دارد .حــاال ایــن دعای بیســتم را
که دعای مکارماالخالق اســت بخوانید ،بــه آن ّ
توجه کنید.
خوشــبختانه ترجمههای خوبی از صحیفه ّ
ســج ّ
ادیه انجام
گرفتــه که مــن ســه چهــار مــورد از ایــن ترجمههــا را دیــدهام،
ً
انصافا ترجمههای بســیار خوبی اســت و مورد اعتماد است؛
بــه اینهــا مراجعــه کنیــد ،از آنهــا اســتفاده کنیــد .ایــن هــم
توصیه ّ
دوم ما است به شما عزیزان.

این دعای بیستم
را که دعای
مکارماالخالق
است بخوانید ،به
آن ّ
توجه کنید.
خوشبختانه
ترجمههای
خوبی از صحیفه
ّ
سج ّ
ادیه انجام
ً
گرفته ،انصافا
ترجمههای بسیار
خوبی است
و مورد اعتماد
است؛ به اینها
مراجعه کنید ،از
آنها استفاده کنید
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اسالمی اســت؛ اینها را از دســت ندهید و اینها را مطالبه کنید
و بخواهیــد روی آن فکر کنیــد؛ ّ
البته مطالبهگری بایســتی با
شکلهای منطقی باشد.

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در ارتبـاط تصویـری بـا نماینـدگان تشـکلهای
دانشـجویی به دو آسـیب بزرگ «انفعال» و «انحراف» در محیطهای جوان
بهویـژه دانشـگاهها اشـاره کردنـد و راه مقابلـه بـا آن را تقویت معنویت و مبانی معرفتی
دانستند و در زمینه مسائل ایمانی و اعتقادی خواندن دعای مکارم االخاق را توصیه
فرمودنـد .گزیـده بیانات ایشـان را مرور میکنیـم.

6

6

این «فرهنگ عامه» چه ویژگیهایی داشت؟
از بعــد اعتقــادی بــه امامــت اعتقــاد نداشــتند و در مســائل
کالمی بــه گونهای خاصی و با یک ظاهرگرایی بســیار شــدید
برخــورد میکردنــد کــه بعدهــا از دل همــان تفکــر اعتقادی،
اشــعریه ظهور کردند :البته رگههای تفکر اشعریه را میتوان
در کلمات مالک ،احمد بن حنبل یا امامان دیگر اهل ســنت
جســت و در حقیقت تفکــری را که اشــعریه بنیــاد نهاندند در
دفاع از آن نگاه کالمی و تفکر کالمی بود.
در بعد فقهی نیز قبول نداشتند که میشــود سنت به وسیله
امــام باقــر و امــام صــادق علیهماالســالم بــه جامعــه عرضــه
بشود و به ســخنان آنها تا زمانی اعتنا میکردند که برایشان
محرز میشــد بــه پیامبر (ص) بــر میگــردد .لذا آنها ســنت را
منقطع شــده میدیدند :چون به امامت اعتقاد نداشتند .در
حقیقت ســنت را در یک محدودهای تمام شــده مییافتند.
لذا به یک مبانی جدیدی بر میگشــتند که این رجوع ناشی
از همین محدود سازی سنت بود.
از طــرف دیگــر چــون خودشــان را ملــزم بــه پاســخگویی
میدیدند ،همین الزام زمینهای برای رشد یک سری مبانی
و منابــع جدیــد فقهــی (مثــل قیــاس ،استحســان ،مصالــح
مصطلحه و غیره) میشــد :لذا آنها درنگاه هــای اصولی ،در
مسائل فقهی و در بعد اعتقادی و کالمی ویژگیهای خاصی
داشتند .مکتب اهل بیت آن ویژگیها را نمیپذیرفت.

بودنــد و نیــاز بــه پــول یــا شــهرت داشــتند ،جــذب دســتگاه
منصــور میشــدند .این نــوع وابســتگی را نمیتــوان همانند
وابســتگی دســته اول بــه حســاب آورد :بلکــه یک اســتقالل
ضعیفی در این گروه وجود داشت که ریشهاش به زمانی که
علی بــن ابی طالــب(ع) به کوفه آمــد و آنجا عرصــه قضاوت
را به گونــه خاصی هدایــت کرد و اســتقالل به قاضــی داد ،بر
میگــردد .ایــن در میــدان قضــاوت بــه عنــوان یــک ارزش
جایگاهــی یافــت و بعدهــا بــه نســل بعــدی منتقل شــد .لذا
قاضیان هرچند به شــکل تشــریفاتی شــمایی از اســتقالل در
قضاوت را داشــتند ،امام(ع) با این ســنخ و دسته برخوردی
بسیار ظریف ،پیچیده و حساب شده داشت.
ً
اوال :احــکام قضایی را به صورت گســتردهای به آنان انتقال

میداد و هیچ بخل ،سخت گیری و منعی در ارائه احکام به
وجود نمیآورد .یک دلیل چنین رفتاری ایــن بود که از اول
قضاوت بــه نام علی بن ابــی طالب(ع) در اســالم رقم خورد:
حتی در فرهنگ عامه هم میبینیم که قضاوت به نام علی
بن ابی طالب(ع) رقم خورده اســت .آن موقعی هم که علی
بن ابی طالب(ع) در واقع خلیفه نبود در بســیاری از مســائل
قضایــی ســخت ،خلفــا بــه دنبــال علــی بن ابــی طالــب(ع)
میآمدند .بعد هم که حضرت به حکومت و خالفت رســید،
در حقیقــت احــکام ناگفتــه قضــاوت را توانســت بــه صورت
گســتردهتری به جامعه عرضه کند .این ،خود زمینهای بود
تا قاضیانی که در زمان بنی عباس روی کار آمدند ،به طرف
امام صادق(ع) بروند .یعنی به ســراغ بیتی رفتند که به علی
بن ابی طالب(ع) بر میگردد.

وقتی حضرت در
آن جلسه حاضر
شد ،چهل سؤال
را یک به یک
پاسخ داد .البته
به هر سوالی سه
پاسخ میداد .به
این صورت که
میفرمود :براساس
نظر ما اهل بیت
پاسخش این
است ،براساس
نظر مدینهای
و حجازیها
پاسخش این
گونه و بر اساس
شما کوفیها
پاسخش این
چنین است و به
ابن ترتیب نقشه
منصور دوانیقی
نقش برآب شد.
بعد از این سؤال و
پرسش ابوحنیفه
گفت :پیش من
جعفر بن محمد
اعلم مردم است.
چون هم علم
خودش را دارد و
هم به علومی که
مردم زمان خودش
در اختیار دارند
آ گاه است

دوره جدید

مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی
سردبیر:
یاسر احمدوند
معاون سردبیر:
محمد مهدی بیگلری
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پیرامــون مناظره کننــدگان نیــز توضیحی بدهیــد و اینکه
ً
اصوال اهداف خلفا ازاین مناظرهها چه بود؟ همچنین ما
با مناظرههای آزاد و مســتقل نیزرو به رو هســتیم یا نه؟ و
دســت آخر اینکه آیا مناظرههایــی از طرف امام نیــز برگزار
میشد؟
مناظــره شــاید شــغل رســمی بــه حســاب نمیآمد .بســیاری
ازهمیــن قاضیان و کســانی کــه قاضــی نبودنــد به دربــار فرا
خوانده میشدند و مناظرههایی جهتدار و کنترل شدهای
را بــه ســامان میرســاندند .کنتــرل و جهــت دادن بــه ایــن
مناظرات توسط خود خلفا انجام میگرفت .سه هدف برای
این مناظرات وجود داشت:
 .1کنترل خود عالمان :درســت اســت که خلفا از اهل بیت
علیهم الســالم بــه شــدت هــراس داشــتند ،امــا از رها شــدن
عالمان اهل سنت هم یک خوف و وحشتی به دل داشتند،
یعنــی ا گــر آنهــا را کنتــرل نمیکردند ،چه بســا جــذب مکتب
اهل بیت علیهم الســالم میشــدند و بــا بعضی از آنچــه که از
فقه (علوی یا نبوی) در اخیتار داشــتند ،میتوانســتند برای
آنها مشکل ساز شوند.
 .2خالــی کــردن انرژی آنها :انــرژی که در یــک عالم جمع
میشــود ،اگر یک مجالــی برای رقابــت و مناظره نباشــد ،به
حرکتهای دیگری ،تبدیل میشود .لذا آنها به صالحشان
بود که علما را آنجا جمع کنند و میانشان رقابت ایجاد کنند
تا در واقع هریک خصم دیگری تلقی شوند.
 .3ســومین هدف این بود کــه اگر کســی ادعایی میکرد،
آن را به وسیله مناظره سرکوب میکردند و چون خلفا خود از
علم بهرهای نداشتند ،این علما را حاضر میکردند تا بتوانند
ً
هرکس را که خواســتند ،از میــدان به در کننــد .اتفاقا منصور
دوانیقی نیز در یک مورد که از جاذبه امــام صادق(ع) و علم
او بــه شــدت ترســیده بــود ،دســتور داد مناظــرهای تشــکیل
بدهنــد و ابوحنیفه گفــت که مــردم فریفته جعفــر بن محمد
شدهاند ،مناظرهای تشکیل بده و چهل سؤال بسیار مشکل
از او بکن تا مردم بدانند او از پاسخ برخی سؤاالت بر نمیآید.
ً
ظاهرا هــدف ایــن بود کــه امــام براســاس مکتب اهــل بیت

علیهم السالم پاسخ دهد ،تا مشکلی برایش ایجاد کنند ،اما
وقتی حضرت در آن جلســه حاضر شد ،چهل سؤال را یک به
یک پاسخ داد .البته به هر سوالی سه پاســخ میداد .به این
صورت کــه میفرمود :براســاس نظــر ما اهل بیت پاســخش
این اســت ،براســاس نظر مدینــهای و حجازیها پاســخش
ایــن گونــه و بر اســاس شــما کوفیهــا پاســخش ایــن چنین
اســت و به ابــن ترتیــب نقشــه منصــور دوانیقی نقــش برآب
شــد .بعد از این ســؤال و پرســش ابوحنیفه گفت :پیش من
جعفربن محمد اعلم مردم اســت .چون هــم علم خودش را
دارد و هم بــه علومی که مردم زمان خــودش در اختیار دارند
آ گاه است.
امــام صــادق(ع) در برخــورد بــا ایــن گــروه در واقــع از فقــه
مقارن تطبیقی اســتفاده میکــرد .چون مناظــره در حقیقت
دوره جدید
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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
تولید و انتشار :مؤسسه سیاره آبی طراحان

این نشریه دارای مجوز انتشار سراسری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره  83429و نیز مجوز کمیســیون انتشارات دولتی به شماره  97 /386856است.

به عقالنیت مکتب ݣݣامام ݣݣصادق ݣݣنیازمندیم
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عترت

عترت
شــما ا گــر بخواهید یک
کتاب معتبر و محققانه
در مــورد حضــرت امــام جعفــر
صــادق(ع) معرفــی کنیــد ،چــه
کتابی را نام میبرید؟
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کتابهــای فراوانــی دربــاره
شــخصیت امام صــادق منتشــر شــده اســت .البته بســیاری
با ادبیات ســنتی هســتند که برای جامعــه امروز مــا کاربردی
ندارند .مهــم این اســت که مــا باید بتوانیــم ابعــاد زندگی آن
حضرت را بــرای گروههــا و اقشــار متفــاوت جامعه بــه زبان و
فضای اجتماعی هر قشــری بیان کنیم .در قم کتاب «االمام
الصــادق و المذاهــب االربعــه» تألیــف محقــق ژرف اندیــش
مرحوم عالمــه اســد حیــدر در  ۸مجلد به نــام «امام صــادق و
مذاهب اهل ســنت» ترجمه شــده اســت .چاپ نخست این
کتاب  ۶۰سال پیش در عراق انجام شــده و به تازگی از سوی
دانشگاه تاریخ ادیان و مذاهب قم منتشر شده است.
بــه نظــرم ،ایــن کتــاب بهتریــن دایــره المعارفــی اســت کــه
منصفانــه و محققانــه نوشــته شــده اســت .بخشــی از
دانشــمندان و محققان و طــالب حوزه علمیه قــم این کتاب
ارزشــمند را خیلی دقیــق ترجمه کردهانــد .این کتــاب ،ابعاد
علمی ،تالشهای فکــری ،کادرســازی ،مبارزه بــا انحراف و
همه جنبههای زندگــی امام صــادق(ع) را در بــر میگیرد .به
ویژه تکیــهاش بر وحــدت و الفــت و صمیمت بیــن مذاهب،
خیلی خوب است.

سبک زندگی در بیان امام صادق(ع) | 44
جعفری ،اشاره به امامت قرآنی دارد | 46

ّ
ݣعقالنیت
به ݣ
مکتب ݣݣامام ݣݣصادق ݣݣنیازمندیم
دکترصادقآیینهوند:

هویت بخشی به شیعیان | 50

ݣ(ݣع)

علم پروری و عقالنیت ،تدوین و تولید علم که امروز نیاز جدی جامعه ایران
و جهـان اسـالم اسـت شـاخصه اصلـی شـخصیت بنیانگـذار شـیعه جعفری،
حضـرت امـام صـادق(ع) بـوده اسـت .این بیان و تعریف مرحـوم دکتر صادق
آیینهوند (استاد تاریخ اسالم) است .او که دکترای خود را از دانشگاه قدیس یوسف
لبنان گرفته بود سه دهه در دانشگاههای تربیت مدرس ،تهران ،الزهراء (س) و قم به
تدریس تاریخ اسالم و سیره نبوی و تاریخ نگاری در اسالم مشغول بود .از جمله آثار
مهم او «تاریخ نگاری در اسـالم»« ،علم تاریخ در گسـتره تمدن اسـالمی»« ،قیامهای
شـیعه در تاریخ اسـالم» و «نقش و رسـالت مسـلمانان در ثلث آخر قرن بیستم» است.
گفتگویی را که دین آنالین به مناسـبت سـالروز شـهادت مؤسـس مذهب شـیعه ،امام
صـادق(ع) بـا او انجـام داده بود ،میخوانیم:

ت ـ ـ ـ ــاری ـ ـ ـ ــخ
فدائیان ݣݣجنگل | 58
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چــرا مــا این همــه تاکیــد اســام بــر علــم و عقــل و اعتدال
و عقانیــت را فرامــوش کردهایــم؟ بــا وجــودی کــه امــام
صادق کــه تشــیع جعفــری به نــام اوســت ،نمونــه تمتم
عیار اعتدال و عقانیت و علم و تمدن است؟
متاســفانه همین طــور اســت .همــواره در عصرهایی نیــاز به
انقالبی بودن راستین داشــتهایم؛ عصر امام علی(ع) تا عصر
امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اما ما همواره در این عصرها
میمانیم و شــرائط زمانه خود را درک نمیکنیم .فرزند زمان
خویش بــودن را درســت نمیفهمیم .امروز به عصر و ســبک
و ســیره امام صادق(ع) نیــاز داریم .ما همه چیز را یک ســویه
و تک بعدی تعریف میکنیم و این اســت که شــیعه جعفری
میشــود مــرادف بــا انقالبیگــری .اکنــون در فضایــی به ســر
میبریــم کــه بیــش از هــر چیــز بــه عقالنیــت ،علمپــروری و
تدوین و تولید علم در سیره امام صادق(ع) نیازمندیم.
در مــورد ابعــاد شــخصیتی امــام صــادق(ع) چــه بعــدی
بیش از همه نیاز امروز جامعه ماست؟
وقتی شــخصیتهایی ماننــد جابر بن حیان و ابــن هیثم که
دو تن از شخصیتهای برجسته علمی هســتند ،در آثار خود
بــه امــام جعفــر صــادق(ع) اســتناد میکننــد ،این امر نشــان
میدهد کــه حضرت امــام صــادق(ع) ،بــه صــورت عقالنی،
علمی و مبنایی به مســائل نگاه میکــرد و با آن نور و اشــرافی
که از علم ماورایی داشت بهره میبرد.
ما میبینیم که آن حضرت در همه حاالت و ســکنات واقع نگر

ً
بود و انصاف علمی داشــت .مثــال وقتی با ابــن ابی العوجــا و دیگران
بحث میکرد ،اخــالق گفتگو را رعایــت میکــرد .در بحثها نظرات
مخالفان را تحمــل میکردند و بحث را به نقطهای میرســاندند که
برایآنهااقناعیباشدوآنهابفهمند.
شــاگردان آن بزرگــوار همــه متکلــم ،فیلســوف ،متفکــر ،رجالــی و
اصولــی بودند .پــرورش این شــاگردان نشــان میدهــد که مکتب
جعفری از یک منطق علمی بســیار درخشــان برخودار بوده است.
در عصــری که امام صــادق می زیســت ،طلیعه ورود علــوم یونانی
و رومی به جهان اســالم بــود و ایــن علوم ســردمدارانی داشــت که
حکومت از آنها حمایــت میکرد .در آن جــو خودباختگی که برخی
تأ کید میکردند بایــد به علــوم رومی و یونانــی و به ویــژه مدیریت
ایرانی تکیه کرد ،امام صادق(ع) با تکیه بر بنیاد اســالم و فرهنگ
و تمدن اســالمی ،بنای تولید علم مبتنی بر اصالت را نهادند و چه
چیزی باالتر از این کــه بگوییم مکتب امام صــادق ،یک حرکت و
مکتب فکری و عقلی بود.
چرا محققــان و علمای فراوانی از اهل تشــیع و اهل تســنن به
شخصیت امام صادق(ع) توجه ویژهای نشان دادهاند؟
چون حرکتی کــه امام صــادق(ع) آغاز کــرد ،از زمان حضــرت امام
ســجاد(ع) شــروع شــد و بــا حضــرت امــام محمــد باقــر(ع) تــداوم
پیــدا کــرد و در عصــر امــام صــادق(ع) بــه نقطــه اوج خــود رســید.
این حرکــت در واقع تکویــن مکتب شــیعه جعفری بود که شــامل
تکمیل کادرهــای علمی ورزیــده برای دفــاع از ارزشهــای دینی و
اســالمی و ســاختن تمدن و علوم بود .می دانیم که تأسیس بنیاد
علوم اســالمی بــه معنــای اعم و بــه معنای اخــص تمدنــی از عصر
امام صــادق(ع) آغاز شــد و به کمال رســید .این حرکــت در واقع به
موازات تالشهایی بود که در عصر عباسیان تحت تأثیر مکتبها
و اندیشــههای غیراســالمی آغــاز شــده بــود و بــه ترجمــه و ترویــج
اندیشــههای غیراســالمی میپرداختند .امام صادق(ع) در بســتر
ً
فرهنگ و تمدن اســالمی واضع و بنیانگذار علومی شــد که بعدا در
فرهنگ و تمدن اســالمی درخشــیدند .این ویژگیای اســت که در
موردش کمتر کار شــده اســت و باید بــه نقش آن حضــرت در تولید
علم در جهان اســالم و تمدن و فرهنگ اســالمی بــه معنای دقیق
کلمه بیشتر و جدیتر پرداخت.
یکــی از دردهــای جامعــه شــیعی خرافــه گرایــی اســت .امــام
صادق با خرافه گویی و خرافه پرســتی کــه در مقابل حقایق و
مسائل علمی قرار دارد ،چه برخوردی داشتند؟
در مــورد خرافــه ســتیزی ،گزارشهایی شــده کــه افرادی نــزد آن
حضــرت میآمدنــد و صحبتهــای خرافــی میکردنــد و امــام آن
صحبتها را رد کرده اســت .امام بــه توهمات افرادی کــه از علم
دور بودنــد ،توجــه نداشــتند .شــخصیتهای برجســتهای مثــل
هشام بن حکم یا مؤمن طاق یا بزرگانی که در کنار امام بودند ،در
ذهن هیچ یک از آنها خرافات و اساطیر نبوده است.
در شــناخت مکتب امــام صــادق(ع) همین بــس که دانشــمندان
برجســتهای شــاگرد ایشــان بودنــد کــه در صــراط عقــل و اندیشــه
قرار داشــتند .برخــی از اینها نقد فلســفه و فکــر یونانــی و رومی هم
کردهانــد .این دانشــمندان ،همه دانــش آموخته امــام صادق(ع)
آموخته بودند.

دنیای اسالم از دریای
علوم امام صادق
مستفیض است

(ع)

آیتاهلل صافی گلپایگانی
امــام جعفــر صــادق(ع) در نیمــه اول قرن
دوم هجری ،مدرسهای افتتاح فرمود که
در تا آن زمان در اســالم ســابقه نداشــت و پس از آن
عصر نیز نظیر آن دیده نشــد؛ این مکتب و مدرســه
آن حضرت بود کــه بزرگترین علمای علــوم قرآن و
فقه و کالم و شــیمی و غیــره را به دنیــا تحویل داد.
ّ
متضمــن هزارها مــاده قانونــی و تعلیمــی ،و برنامــهای عملی و
فقه شــیعه که
ً
اخالقی اســالمی اســت در بیشــتر و بلکــه تقریبــا در تمام مــوارد ،مدیــون علوم
بیپایان امام صادق(ع) است.
در مثل احکام حج که یکی از بزرگترین فرائض اسالم ،و متضمن فلسفههای
عالی و با ارج اســت ،دنیای اســالم از دریــای علوم امام صادق(ع) مســتفیض
اســت و به قول ابوحنیفه ،همه عائله امام جعفر صادق هســتند ،و حدیثی در
ّ
صحیح مســلم از کتب اهــل ســنت از آن حضرت روایت شــده اســت که مأخذ
حــدود چهارصد مـ ّ
ـاده راجع بــه احکام ّ
حج اســت که اهــل سـ ّـنت از آن پیروی
مینمایند.
آری! در اوضــاع و احــوال سیاســی کشــورهای اســالمی در آن زمــان ،حضــرت
صادق(ع) مجــال و فرصتی مهم یافت تــا بزرگترین نهضت علمــی را رهبری
فرمایــد و مدرســهای افتتاح کنــد کــه معروفتریــن علمــاء اســالم در آن ّ
تلمذ و
شاگردی کرده و اخذ حدیث و علم نمایند.
علوم حضرت امام جعفــر صادق(ع) ،بالد و مجامع علمی اســالمی را فرا گرفت
و علماء عراق و حجاز و خراسان و شام از ایشــان اخذ علم نموده و در مشکالت
علمــی و معضالت مســائل اســالمی تنهــا آن حضــرت حــالل مشــکالت و دفاع
معضالت بود.
مکتب حضــرت مانند یــک دانشــگاهی بود کــه دانشــکدههای عمــده در علوم
مختلفه در آن تأســیس شــده باشــد و در هر مکتب و دانشــکده مباحثه و درس و
تحقیق راجع بــه علم خصوصی تعقیب و دنبال شــود .هر کدام از شــاگردان این
مکتب خود به تنهایــی ،داللت بــر عظمت بی منتهــای این مکتب مــی کنند و
البته این مدرسه و دانشگاه بزرگ ،نه تنها دانشمندان شیعه ،بلکه دانشمندان
بزرگ از مخالفان مکتب اهل بیت علیهم السالم ،را به اعتراف واداشته و همه به
صراحت ،اعلم و افقه بودن آن امام به حق ناطق را بیان کردند.
ً
واقعا این چه مدرسه و دانشگاه بزرگی بود که موافقان و مخالفان را به تعجب

و حیرت واداشــت و به مرور زمان نشــان داد اینکه پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه
و آله بارها میفرمود :عتــرت من و اهل بیت من؛ برای همیــن مقامات و علوم
و درجاتی بود که اینها داشتند و اما متأسفانه سیاست به سمت ترک رجوع به
اهل بیت علیهمالسالم پیش رفت.
باید قدر این مکتب و این گنــج گرانبها و معارف ناب را دانســت و همگان در
این دانشگاه بزرگ ،زانوی ّ
تلمذ و شاگردی بزنند.
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کتاب «جامعــه مــا در اندیشــه و آثار شــهید ســید محمد باقــر صدر» نوشــته ســید منذر
حکیم و با ترجمه مسعود فکری توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.
اینکتاب دربردارنده مجموعه گفتارهای آیتاهلل شــهید سید محمدباقر صدر درباره دیدگاه
اسام به جامعه و چارچوب اسامی فهم مسائل اجتماعی است.
شهید صدر خود در پی آن بود که پس از نگارش فلســفتنا ،کتابی با عنوان مجتمعنا نگاشته
و دیدگاه اسام درباره جامعه را در آن بیان کند ،اما پرسشهای فکری رایج در محافل علمی
و درخواســتهای متعدد نخبگان باعث شــد که ایشــان به تألیف کتاب اقتصادنــا بپردازد و
نگارش مجتمعنــا را به پس از آن موکول کنــد .اما در نهایت افزایــش درگیریها با حزب بعث
و دســتگیریها و مزاحمتهای متعــدد ،مانع از آن شــد که عامه صــدر بتواند کتابــی در تراز
اقتصادنــا و بهشــیوه تطبیقی و با مقایســه دیــدگاه اســام با مکاتــب رایج بشــری ،در موضوع
جامعه از دیدگاه اسام بنویسد.
بنا بــه خاطرات یاران شــهید صــدر مهمترین مانــع در ایــن زمینه این بــود که به دلیل شــرایط
مبارزه بــا رژیم بعث ،شــهید فرصت کافــی برای بررســی منابع دســت اول غربــی در این زمینه
نداشــت؛ زیــرا منابــع ترجمهشــده در آن زمــان بــه زبــان عربــی را بــرای ایــن موضــوع کافــی
نمیدانست و امکان ترجمه آثار مدنظر نیز توسط نزدیکان ایشان فراهم نبود.
حجتاالســام والمســلمین ســید منذر حکیم که از شــاگردان آیتاهلل ســید کاظم حائــری و از
باورمنــدان به مکتب عامه صدر اســت بــرای اســتفاده هرچه بیشــتر عاقهمندان بــه میراث
فکری شــهید صدر از اندیشــههای اجتماعی وی ،بخشهای مرتبط در کتابهای گوناگون
شــهید صدر را گردآورده و کتاب حاضر را تدوین کرده اســت .هرچند این کتــاب آنچه مقصود
عامــه صــدر از «مجتمعنا» بوده اســت را تأمیــن نمیکند ،تــا حد شــایانی میتواند به آشــنایی
بیشتر با دیدگاههای اجتماعی عامه صدر کمک کند.
کتاب «جامعه ما در اندیشه و آثار شــهید ســید محمدباقر صدر» اولین بار در سال  ۱۳7۹ش به
کنگره بینالمللی آیتاهلل شهید سید محمدباقر صدر ارائه شد و ســپس با نام «مجتمعنا» و به
زبان عربی به انتشار رسید.
کتــاب «جامعه مــا» بــا زیرعنــوان در اندیشــه و آثــار شــهید ســیدمحمدباقر صــدر (ره) نوشــته
«سیدمنذر حکیم» و با ترجمه «مسعود فکری» توسط انتشارات سروش منتشر شده است.
کتاب مجتمعنا دربردارنده نگاه اسام بر اســاس آموزههای اصیل مانند قرآن کریم به مسائل
اجتماعی اســت که آیتاهلل صدر در کاسهای درس به صورت اختصاصی یا سخنرانیهای
خود به آن اشاره داشتند ،اما فرصت تألیف کتاب را پیدا نکردند که در نهایت توسط شاگر وی
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سیدمنذر حکیم گردآوری و منتشر شده است.
آیتاهلل ســیدمحمدباقر صــدر در ایــن کتاب مطالــب را نه به
شــیوه خطابی و جــدل ،بلکــه از باب یــک منطق مســتدل و
محکم مطــرح میکنــد و این موضــوع به اســتحکام مطالب
قوت میبخشــد .همچنیــن جامعهســازی بر اســاس الگوی
اســامی یکــی از اولویتهــای مهم بــرای امــروز ما اســت و در
نتیجــه آنچــه را کــه ایشــان در شــاخصهای جامعهســازی
بر اســاس الگــو و مــدل اســامی مطــرح میکنــد ،میتواند در
جامعه کاربرد داشته باشد.
منــذر حکیــم در مقدمه کتــاب مینویســد :ـ«ایشــان بــا تمام
وجود و با جان و قلم خود در ســاختن جامعه اسامی نمونه و
پیشرو کوشــید .او در دو کتاب قرآنی خود به نامهای مکتب
قــرآن و اســام زندگــی را راهبــری میکنــد ،بــا نظریهپــردازی
زیبای خود به پیریزی ارکان چنیــن جامعهای کمک کرده
اســت .نقــش او در ایــن پایهریــزی ســهم بســزا و بیمانندی
را کــه از تواناییهــای ایشــان در پــی بــردن بــه ابعــاد و آثــار
نشــریههای اجتماعی از قرآن کریم در تفسیر موضوعیشان
سرچشمه میگیرد ،داشته است.
ایشــان در این تفســیر افزون بر برجســته ســاختن سنتهای
ٔ
جامعــه انســانی بــه شــکلی
اجتماعــی ،تاریخــی و عوامــل
بیماننــد بیــن دو موضــوع ســنتهای تاریخــی و عوامــل
اجتماعــی پیونــد برقــرار کــرده اســت .همچنین ایشــان بین
نظریــه اجتماعــی کــه از قــرآن بــه دســت آمــده اســت و نظام
اجتماعی اسامی که دستاورد اسام است و پایهها و خطوط
کلــی آن و برخــی از جزئیــات مهــم آن کــه در قــرآن آمــده ،بــه
خوبی پیوند برقرار کرده است.
این کتاب اکنون توسط مســعود فکری به فارسی برگردانده
شــده و توســط انتشــارات ســروش در  500صفحه و به قیمت
 65هزار تومان به بازار نشر روانه شده است.

بیسـت و ششـمین چـاپ کتـاب «مدیریـت اسـامی» نوشـته محمدحسـن
نبـوی توسـط موسسـه بوسـتان کتـاب قـم منتشـر شـد.
با پیــروزی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی مباحــث مهمی چــون ضــرورت تمدن
ســازی به محافل فکری و اندیشــهای کشــور راه پیدا کرد .در امر تمدن سازی مؤلفه
مهمی چــون فقه تمــدن ســاز نیز مطــرح شــد و نظامهای حــوزوی تــاش کردند تا به ســمت
تئوریزه کردن مسائل فقه تمدنی بروند.
بر ایــن اســاس لــزوم مدیریــت ســازمانها و نهادهــا بهگونــهای کــه مغایر با دســتورات شــر ع
مقدس اســام نباشــد نیز پیش آمد .ســرعت تحــوالت جهانی در زمینــه تکنولــوژی مدیریت
را نیــز وارد حیطه علــم کرد و بــر همین اســاس قواعــد و دســتورالعملهایی بــرای آن در غرب
نوشــته شــد .حرکت غــول آســای ماشــین صنعــت در غــرب باعــث شــد تــا بســیاری از اصول
انسانی ،ســنتها ،آداب و رســوم و در مواردی قســمتهایی از علوم و البته دین تحت شعاع
قرار بگیرند .این میان اما شــخص مدیر در کشــوری اسامی و شــیعی نمیتواند ویژگیهایی
مشابه همتایان غربیاش داشته باشــد .این ویژگیها باید از کتاب و ســنت استخراج شده و
با دانشهای روز مدیریتی تلفیق شود.
تاریــخ مدیریــت اســامی بــه ابتــدای ظهــور اســام بــاز میگــردد ،زیــرا در قــرآن کریــم و نیز در
روایــات معصومــان(ع) مباحث عمیق مدیریتی مطرح شــده اســت .در عصرهــای بعدی نیز
دانشــمندان اســامی ضمن مباحث خود به مباحث مدیریت اســامی پرداختهانــد .با وجود
ایــن ،مدیریت اســامی به صــورت یک دانش مــدون منظــم و منســجم ارائه نشــد ،بلکه به
صورت پراکنده و در ضمن مطالب دیگر مورد بحث قرار گرفــت .با این حال ،در عصر حاضر،
آثاری در موضوع مدیریت اسامی به رشته تحریر درآمده است.
به زبان فارســی تاکنون منابع متعددی درباره مدیریت منتشــر شــده اســت ،اما ایــن منابع یا
ً
صرفــا ترجمه از منابع غربــی بودند و یا اینکــه تنها مدیریت از منظر اســام را مدنظر داشــتند و
مباحث را به صــورت تلفیقی پــی نگرفتنــد .این میان امــا به باور منتقــدان یکــی از بهترین و
ســادهترین منابع درباره مدیریت اســامی کتابی اســت به همین نام نوشــته حجت االســام
والمسلمین محمدحســن نبوی که برای نخســتین بار به ســال  ۱۳7۳توســط دفتر تبلیغات
اسامی قم منتشر شد.
مؤسسه بوســتان کتاب بیســت و ششــمین چاپ این کتاب را با شــمارگان هزار نسخه۳۹۲ ،
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صفحــه و بهــای  55هزار تومــان منتشــر کرد .چاپ پیشــین
این کتاب ســال  ۹6با شــمارگان هــزار و  500نســخه و بهای
 ۲۹هــزار تومــان در دســترس مخاطبان قــرار گرفــت .کتاب
 ۱۳فصل دارد کــه عناوین آنهــا به ترتیــب از این قرار اســت:
«حکومــت و مدیریــت اســامی»« ،برنامــه ریــزی»« ،ارکان
برنامــه ریــزی»« ،ســازماندهی»« ،انگیــزش»« ،رهبــری»،
«صفات فردی رهبر»« ،رفتار رهبری»« ،ســلوک مدیریت»،
«لغزشگاهها»« ،کنترل»« ،پیگیری» و «تصمیم گیری».
نویســنده بــا بهرهگیــری از کتاب و ســنت و حکمت اســامی
به تبییــن علت تشــکیل حکومــت از منظر اســام پرداخته و
ضمن بحث عدالت در حکومت به ارتباط حکومت و مساله
مدیریــت و همچنیــن ضرورت رســیدن بــه مؤلفــه مدیریت
اســامی را طــرح میکنــد .تبییــن رویکردهــا و نگاههــای
مختلف به مدیریت از امتیازات این کتاب است.
مســاله ســازماندهی و رســیدن بــه اهــداف ســازمانی یکــی
از مباحث مهــم نویســنده در کتــاب اســت کــه در آن حتی از
روشهــای عزل مدیــران نیز ســخن به میــان آمده .بــه باور
نویســنده در مدیریت اســامی رســیدن به اهداف ســازمانی
یکی از هدفهاســت نــه تمامی آنها .نویســنده بــا ذکر هدف
از تدویــن کتــاب و اشــاره بــه این کــه بعضــی از نویســندگان
کتابهــای مدیریــت اســامی از مباحــث روز مدیریــت بــی
اطــاع هســتند و برخــی دیگــر از آنــان بــه رغــم آشــنایی بــا
مباحث مدیریت با منابع اســامی آشنا نیســتند سعی نموده
با شــناخت مباحث مدیریت جدیــد و اســتفاده از منابع غنی
ً
اســامی بحــث مدیریــت اســامی را بــه شــکل کامــا جــدی
مطرح کند .وی با اشــاره به عدم کفایــت نظریههای غربی
معتقــد اســت ایــن نظریههــا در نهایت تنهــا بــه انگیزههای
انســانی در جهــت تولیــد بیشــتر و نیــل به اهــداف ســازمانی
میاندیشند.
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قدردانی ݣݣآیتاهلل علوی ݣݣگرگانی
ازتالشگران هالل
آیت اهلل العظمی علوی گرگانی ازمراجع عظام تقلید ضمن
اســتماع گــزارش عملکــرد جمعیــت هــال احمــر اســتان
گلستان در امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل  ۹۸در این استان و
ارائه خدمات در راستای پیشــگیری از شیوع بیماری کرونا از تاش
و همت متعالی جمیع تاشگران در هال احمر استان قدردانی کرد
و ضمن دعای خیر برای تمامی فعــاالن این عرصه ،رفع زودهنگام
ایــن ویــروس منحــوس را از درگاه پــرودگار ســبحان بــرای تمامــی
مردمان مسلمان و امت جهان خواستار شدند.

عیادت از امدادگر مصدوم
در اطفای حریق کوه «خاییز»
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمراســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد ،از امدادگــر پرتاشــی کــه هنــگام
امدادرســانی در اطفــای حریق کــوه خاییــز شهرســتان کهگیلویه،
دچــار مصدومیــت شــد در بیمارســتان شــهید بهشــتی دهدشــت
عیادت کرد و در جریان مداوای او قرار گرفت.

فراخوان مقاله بررسی علل
شکست غرب
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هال احمر اســتان اصفهان از
همه همکاران دعوت به عمل آورده تا در مورد فرمایشات
مهــم رهبــر معظــم انقــاب در مــوارد زیــر بــا ارســال مقــاالت،
نوشــتههای علمــی و دلنوشــتهها بــه بررســی علل شکســت غرب
بپردازند .محورهای این فراخوان به شرح ذیل است:
 _۱نقش دین در استحکام و تاب آوری خانواده در بحرانها
_۲نقش زن در مدیریت عاطفی خانواده
 _۳جایگاه خانواده در تاب آوری اجتماعی در بحرانها
 _۴نقدی بر مدیریت بحران در غرب
_۵علل شکست نظریههای اجتماعی غربیان در بحران کرونا
_۶علل شکنندگی اخاق در غرب در دوران کرونا
همــکاران گرامــی و خانوادههــای محترمشــان تــا پایــان تیرمــاه
فرصت دارنــد مطالب خود را بــه دفتــر نمایندگی ولی فقیه اســتان
اصفهان ارسال نمایند.
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به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر
خوزستان منتشر می شود

روایت نجات
کتاب «روایت نجــات» به همت دفتــر نمایندگی ولی فقیه
در هــال احمــر خوزســتان و بــا همــکاری روابــط عمومــی
جمعیت استان منتشر میشود.
محتوای این کتــاب در پی ارتباطات و گفتگوهــای تصویری دفتر
نمایندگی ولی فقیه در هالاحمر اســتان بــا امدادگران پایگاههای
جــادهای در ایــام ماه مبــارک رمضــان جمع آوری شــده اســت .این
برنامه که با ابتکار دفتر نمایندگی اســتان خوزســتان در شــبهای
ماه مبارک رمضان و بــا توجه به طرح فاصلهگــذاری اجتماعی اجرا
شده است ،با اســتقبال امدادگران استان و اســتانهای دیگر روبرو
شــده اســت .در «روایت نجات» امدادگران هر شیفت پایگاه ضمن
معرفــی خــود و ســوابق همــکاری خود بــا جمعیــت هال احمــر ،به
بیان خاطرات تلخ و شــیرین امدادی پرداخته و در پایان انتقادات
و پیشــنهادهای خــود را بــا مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در
گفتگوی صمیمانه مطــرح نمودهاند .با هماهنگــی روابط عمومی
جمعیت هال احمر اســتان این کتاب به زودی منتشــر و در اختیار
عاقهمندان قرار خواهد گرفت.

عیادت از جانباز بازنشسته
جمعیت هالل احمر
آذربایجان شرقی
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و سرپرســت هــال احمر
استان آذربایجان شــرقی با حضور در منزل فریدون قنبری
جانباز بازنشســته هال احمر در قالب طرح نیابــت داوطلبان از وی
عیــادت بــه عمــل آورد .در ایــن دیــدار حجت االســام و المســلمین
عبدالحمید واعظی مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت
هــال احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تجلیــل از رشــادتهای
جانبازان گفــت :امروز ،امنیــت و آرامش و اقتــدار مملکت ما مدیون
جانفشانیهای دیروز جانبازان و شــهدا و آزادگان و ایثارگران است.
وی با تاکیــد بر لــزوم تکریــم جانبــازان و خانوادههــای آنــان افزود:
همانقدر که جانبازان عزیز در راه حفظ استقال و حراست از تمامیت
ارضی کشــور از جــان شــیرین خویش گذشــته و متحمل مشــکات
عدیده جانبازی شدهاند به همان اندازه همســران و مادران صبور و
مقاوم این بزرگواران با سختیهای گوناگون مواجه بودهاند و حق
بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند.

قدردانی از مدافعان سالمت
در خراسان جنوبی
مراســم قدردانــی از مدافعــان ســامت بــا حضــور ریاســت
دانشگاه علوم پزشکی ،پزشکان ،پرستاران و حجت االسام
و المسلمین علی محمد درویشی ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و
همــکاران جمعیت هــال احمر خراســان جنوبــی برگزار شــد .حجت
االســام و المســلمین علــی محمــد درویشــی ،نماینــده ولــی فقیــه در
جمعیت هال احمر خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به آیاتی از
قرآن بیان کرد :نجات جان انســانها و خدمت به خلق از اجر و ثواب
اخروی برخوردار بوده که این امر در جمعیت هال احمر تبلور دارد.
دیدار با امــام جمعه به مناســبت هفتــه هال احمــر ،دیدار بــا مدیر
حوزههای علمیه استان به مناسبت هفته هال ،برگزاری مسابقه
قرآنی به مناســبت ماه مبارک رمضان ،ارســال پیامکهای احکام
دینــی مرتبــط بــا اعمــال مــاه مبــارک رمضــان و آییــن کمکهــای
مؤمنانه «دســت یــار» از دیگــر فعالیتهــای نمایندگی ولــی فقیه و
همکاران جمعیت هال احمر خراســان جنوبی در یک ماه گذشته
بوده است.
دوره جدید
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کلمه نخست

برای مخاطب
برای شما
مهرومــاه از روز نخســت بــرای مخاطــب مشــخص و معلــوم و حاضــر تولیــد شــده اســت .بــرای
هاللاحمریهــا .مدیــر ،کارمنــد ،عضــو ،داوطلــب و امدادگــر ،همــه هاللهایی هســتند که مخاطب
ما بودهاند .مهروماه برای این افراد منتشــر شــده اســت .هدفش هم تولید و عرضه مطالبی بوده که
بــه درک بهتــر شــیوه زندگــی در دنیــای اکنــون کمک میکنــد .معارف دینی و برخــی اطالعات مربوط
به زندگی و فرهنگ ،دانســتههایی از تاریخ و ادب ،بهرهگرفتن از ســخنان بزرگان و بازتاب اندکی از
کارهای فرهنگی که در سراســر کشــور انجام میگیرد ،در این ماهنامه انتشــار یافتهاســت .در ابتدای
سال با توجه به تنگناهای موجود بهطور جدی به توقف انتشار نشریه فکر کردیم و این که شاید نیاز
مخاطب ما که برایمان معلوم است خواندن چنین نشریهای نباشد .از کجا بدانیم مجله مهروماه
خوانده میشــود .از کجا بدانیم اصال آن مخاطبی که ما تصور میکنیم ارتباطی با این نشــریه برقرار
میکند یا خیر .جند نفر در هالل منتظر مهروماه هستند و طالب آن .تصمیم گرفتیم از خود هاللیها
بپرسیم که آیا تمایل دارند این مجله را دریافت کنند؟ این سئوال بهجای چند سئوال پرسیده شده
بود و در دل خود این پرسشها را داشت:
آیا این نشریه را میخوانید؟
آیا این نشریه را مفید میدانید؟ آیا تداوم انتشار این نشریه را درست میدانید؟
آیا از مطالب این نشریه استفاده میکنید؟
به همکاران هاللی پیامک فرستادیم اگر عالقمندید این نشریه را دریافت کنید نام و محل خدمت
خــود را بــرای مــا پیامــک کنید .البته برای همه هاللیها نمیتوانســتیم پیامک ارســال کنیم .روابط
عمومی جمعیت همکاری کرد و برای تعدادی از همکاران که شــماره تلفنشــان را در اختیار داشــت
پیامک زد .برخی همکاران ما میگفتند اگر کسی طالب مجله نبود و درخواستی نداشتیم چه؟ گفتم
خوب منتشر نمیکنیم .اگر مجله خواننده ندارد برای چه منتشرش کنیم؟ به هر تعداد که مخاطب
داریم به همان تعداد منتشــر میکنیم .دلیلی ندارد برای محصولی که مخاطب ندارد هزینه شــود.
اگر ده نفر هم متقاضی داشتیم برای همانها تولید و ارسال میکنیم.
پاســخ پیامکهــا رســید 520 .نفــر از همــکاران مــا از مراکــز و شــعب و بخشهــای مختلــف جمعیــت
درخواست اشتراک نشریه را دارند .نشریه از این پس برای این مخاطبان به صورت مستقیم و بهنام
خودشان ارسال خواهد شد.
خوب اســت بدانید در ســال گذشــته حدود هشــتصد نسخه نشــریه در هالل توزیع میشد .امسال نیز
بــا توجــه بــه ایــن تعــداد متقاضــی تیــراژ نشــریه در همین حدود خواهــد بود.به تعداد مشــترکان و نیز
تعدادی برای آرشیو و نیز ارسال به مراکز فرهنگی و اهالی فرهنگ و همکاران نشریه مورد نیاز است.
از حســن اعتمــاد شــما مخاطبــان عزیــز صمیمانــه سپاســگزارم .تلفــن همــکاری کــه از فــارس تماس
میگیرد .پیامک خوانندهای که از لرستان پیام میفرستد .نامهای که از گیالن به دستمان میرسد
همه شــوقانگیز و امیدبخش ما هســتند .تعدادی از خانوادههای همکاران هالل در شهرســتانهای
مختلف عالقمند و پیگیر مجله هستند و اگرچه هر ماه نشریه را دریافت نمیکنند لکن هر وقت به
دستشان میرسد نکات ارزشمندی را با ما مطرح میکنند.
دوره جدیدی از ارتباط مجله با مخاطبان آغاز شده است .به زودی امکان ارتباط در فضای مجازی
ً
نیز فراهم میشود .بیشتر باهم سخن خواهیم گفت .برخی از تولیدات فرهنگی ما نیز اختصاصا برای
مشترکان نشریه ارسال خواهد شد.
یاسر احمدوند
سردبیر

6
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی چنـدی پیـش در ارتبـاط تصویـری بـا
نماینـدگان تشـکلهای دانشـجویی بـه دو آسـیب انفعـال و انحـراف در
طهـای جـوان اشـاره کردنـد و در توصیـهای فرمودنـد« :مـن توصیـه
محی 
نهـا بـا ایـن دعـای بیسـتم صحیفـه س ّـجادیه
میکنـم کـه عزیـزان ،جوا 
آشـنا بشـوند ».از نـگاه ایشـان ایـن دعاهـا در تقویـت ایمـان و اعتقـاد
مؤثـر اسـت و میتوانـد از دو آسـیب گفتـه شـده جلوگیـری کنـد .بـه همیـن
مناسبت در بخش راهبرد تالش کردهایم برای آشنایی بیشتر با صحیفه
سـجادیه ،مطالـب متفاوتـی ماننـد دعای مـکارم االخلاق از منظر حضرت
آیـتاهلل خامنـهای ،چـرا بایـد صحیفـه سـجادیه بخوانیـم؟ و توصی ههـای
امـام خمینـی (ره) دربـاره ایـن اثـر گرانقـدر را بـرای شـما فراهـم کنیـم.

راهــــــــبرد

انفعال و انحراف را با معنویت از بین ببرید
درسنامه ݣݣزندگی
زیباترین روح پرستنده

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

توصیه رهبر معظم انقالب به جوانان در ارتباط تصویری با
نمایندگان تشکلهای دانشجویی

انفعال و انحراف را
با معنویت از بین ببرید
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در ارتبـاط تصویـری بـا نماینـدگان تشـکلهای
دانشـجویی به دو آسـیب بزرگ «انفعال» و «انحراف» در محیطهای جوان
بهویـژه دانشـگاهها اشـاره کردنـد و راه مقابلـه بـا آن را تقویت معنویت و مبانی معرفتی
دانستند و در زمینه مسائل ایمانی و اعتقادی خواندن دعای مکارم االخالق را توصیه
فرمودنـد .گزیـده بیانات ایشـان را مرور میكنیـم.
خودسازی فردی و اجتماعی
توصیه ّاول من به شما جوانهای عزیز ...مسئله خودسازی است؛ خودسازی خیلی
مهم اســت؛ هم در ابعــاد فردی ،هــم در ابعاد جمعی .هم شــخص خود شــما باید خودســازی
کنید ،هم جمعتان باید به عنوان یک جمع خودسازی کند؛ خودسازی خیلی مهم است .این
کمک میکند به شما که از لغزشگاهها راحت عبور کنید ،به سالمت عبور کنید .لغزشگاههایی
وجــود دارد؛ ترس ،یک لغزشــگاه اســت ،تردیــد ،یک لغزشــگاه اســت ،احســاس ضعف ،یک
لغزشگاه است ،انگیزههای ناسالم ،یک لغزشگاه است؛ لغزشــگاههای زیادی سر راه ما وجود
دارد ،به خصوص برای ّفعاالن مســائل اجتماعی؛ لذا اینها بیشتر به خودســازی احتیاج دارند
و نیــاز دارند که ُبنیــه روحی و معنوی خودشــان را قــوی کنند .به نظــر من وقتی ُبنیــه روحی و
معنوی شــما قوی شــد ،هم در زمینه فکــر ،هــم در زمینه تصمیمگیــری ،هــم در زمینه عمل،
تواناییهای بیشتری پیدا خواهید کرد و ما در نسل جوان به اینها نیاز داریم؛ این توصیه ّاول
ما و عرض ّاول ما به شــما جوانان عزیز اســت؛ و شــما به معنای واقعی کلمه مثل فرزندان من
هستید و همان چیزی را برای شماها دوســت دارم که برای فرزندان نسلی خودم دوست دارم
و آنچه را عرض میکنم ،بــه معنای واقعی کلمه برای شــما مفید میدانم کــه عرض میکنم؛
این توصیه ّاول.
تقویت مبانی معرفتی
توصیه ّدوم تقویت مبانی معرفتی اســت؛ این خیلی مهم است .الحمدهلل در شماها خوشفکر
خیلی زیاد اســت و در زمینههای مختلف فکر میکنید ،کار میکنیــد ،منتها محیطهای جوان
از جمله دانشــگاه از قدیم آماج آسیبهایی بوده ،از جمله دو آســیب بزرگ ّ
متوجه محیطهای
جوان بوده کــه این دو آســیب یکی انفعال اســت ،یکی انحراف اســت .انفعال یعنی احســاس
دستبســته بودن ،بیفایده بودن ،ناامیدی در مقابل حوادث ســخت ،که ایــن با آن توصیه
ً
قبلــی برطرف میشــود؛ یعنــی ّ
معنویت که تقویت شــد ،انفعــال مطلقا بــه وجود نخواهــد آمد.
انحراف ــــ انحراف فکری ،انحــراف در مبانی معرفتی ــــ با این توصیه برطرف میشــود .ببینید
ما در اوایل انقالب جوانهایی را داشــتیم که اینها مردمان مســلمانی بودند و برای اســام وارد
میدان شــده بودند ّاما چون مبانی معرفتیشــان ضعیف بــود ،پایههای معرفتیشــان محکم
نبود ــ حاال به هر دلیلی محکم نبود ــ اینها جذب گروههای التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن
8
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سالم اسالمطلب و مؤمن تبدیل شدند به کســانی که بر روی
ِ
هممیهن خودشان اسلحه کشیدند ،جوان را ،پیر را ،کاسب
بازاری را هــدف قرار دادند و آماج حمله خودشــان قرار دادند و
آن فجایع را ،آن جنایــات را به وجود آوردنــد؛ به خاطر ضعف
مبانــی معرفتــی جــذب آن گروههای ناســالم شــدند و به این
راهها کشانده شدند؛ آخر هم ســر از زیر پرچم ّ
صدام درآوردند؛
یعنی آخرش هــم کارشــان به اینجا رســید؛ منشــأ همــه اینها
همان عدم استقرار فکری بود .کسان دیگری در همان زمان
بودند ــ ما میشــناختیم افراد را ،بنده قبل از انقالب با خیلی از
این افراد آشــنا بودم در همین مجموعههــای گروهی و مانند
اینها ــ که قرص و محکم ایســتادند؛ چون مبانی فکریشان
درســت بود ،با کتابهای شــهید ّ
مطهــری مرتبــط بودند ،با
ّ
ّ
تفکــرات علمه طباطبائی آشــنا بودند ،بــا حرفهای مرحوم
شــهید صدر آشــنا بودند ،مبانی فکری و معرفتیشان محکم
بــود[ ،لــذا] قــرص و محکــم ایســتادند؛ بعضــی هــم مبانــی
معرفتیشان ضعیف بود و ّ
متأسفانه رفتند .یا بعدها در اوایل
انقالب کســانی کارهای انقالبی کردنــد و بعــد از ّمدتها جزو
پشــیمانها شــدند -جمــع پشــیمانها -که یکــی از مســائل
انقالب ما عبارت از همین مسائل حضرات پشیمان است که
یک روز انقالبی بودند و بعد ،از انقالبی بودن پشیمان شدند.
دعاهای فوقالعاده صحیفه سجادیه
مبانی معرفتی ضعیف است دیگر؛
این به خاطر این است که ِ
ً
مبانــی معرفتی ضعیف بود ،طبعــا نمیتواند آنها
یعنی وقتی
ِ
را در مقابــل حــوادث ،در مقابل ســؤالها ،در مقابــل ابهامها
حفــظ کنــد و در صــراط مســتقیم نگــه دارد .لذاســت کــه بــه
نظــر مــن بــه مســائل ایمانــی و مســائل اعتقــادی و معرفتــی

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

باارزشــی اســت؛ ایــن مطالبهگــری را از دســت ندهیــد ،ایــن
آرمانخواهی را از دســت [ندهید] .اینها آرمانخواهی است؛
ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید
عملی نباشــد کــه واقع ّ
قضیــه هم همین اســت؛ یعنــی وقتی
انســان وارد عمــل شــد مشــکالت کار میدانــی برای او بیشــتر
آشــکار میشــود ،معلــوم میشــود کــه همــه آن چیزهایی که
میخواســتیم ،یا نمیتوانســته عملی بشــود یا نمیتوانســته
خــود ایــن آرمانخواهی
بــه ایــن زودی عملــی بشــود؛ لکــن ِ
باارزش اســت؛ بــرای اینکه اگــر آرمانخواهی وجود نداشــته
باشــد راه را گم میکنیم؛ ایــن آرمانخواهی موجب میشــود
که مــا راه را گــم نکنیــم و وســط راه ،کج و راســت و بــه چپ و
راست حرکت نکنیم .این آرمانخواهی را داشته باشید؛ این
آرمانهای مهم را :عدالت ،اســتقالل ،رفع فســاد ،در نهایت
تمدن اســامی .آرمان اصلی و واقعی و نهایــی ،ایجاد ّ
ّ
تمدن
اسالمی اســت؛ اینها را از دســت ندهید و اینها را مطالبه کنید
و بخواهیــد روی آن فکر کنیــد؛ ّ
البته مطالبهگری بایســتی با
شکلهای منطقی باشد.

بپردازیــد .ببینید ،این دعا کــه عرض کردم -دعای بیســتم
صحیفــه ّ
ســج ّ
ادیه ،دعــای معــروف مکارماالخــاق -ایــن
َ ََ
َ َ ُ َّ َ ّ
َ
َ
َ
االیمان و اجعل یقینی
جوری اســت :اللهم ب ِلغ ِبایمانی ا کمل
ِ
َ َ َ
فضــل َالیقیــن؛ میگوید یقیــن را دارم ّامــا بهتریــن یقین قرار
ا
َ
بده یقین من راَ .و َ
انت ِه ِب َّنیتی ِالی ا َ
ــن ِّالن ّیات َو ِب َع َملی ِالی
حس
ِ
حســن َاالعمال ،تــا آخر ایــن دعا .دعــا ّ
َا َ
البته دعــای عجیبی
ِ
اســت .مــن توصیــه میکنــم کــه عزیــزان ،جوانهــا بــا ایــن
ادیه آشــنا بشوندّ .
دعای بیستم صحیفه ّ
سج ّ
البته دعاهای
ّ
صحیفــه فوقالعــاده اســت؛ یعنی صحیفــه ســج ّ
ادیه بحث
یک دعــا و دو دعا نیســت .حــاال دعــای بیســتم را من عرض
کــردم ،دعــای بیســتویکم هــم بــه یــک نحــو دیگــر دعای
عجیبی اســت و دعاهای گوناگون دیگری که در این کتاب
فوقالعــاده بــاارزش وجــود دارد .حــاال ایــن دعای بیســتم را
که دعای مکارماالخالق اســت بخوانید ،بــه آن ّ
توجه کنید.
خوشــبختانه ترجمههای خوبی از صحیفه ّ
ّ
ســجادیه انجام
گرفتــه که مــن ســه چهــار مــورد از ایــن ترجمههــا را دیــدهام،
ً
انصافا ترجمههای بســیار خوبی اســت و مورد اعتماد است؛
بــه اینهــا مراجعــه کنیــد ،از آنهــا اســتفاده کنیــد .ایــن هــم
توصیه ّدوم ما است به شما عزیزان.
اهمیت ادامه آرمانخواهی و مطالبهگری
توصیــه ّ
ســوم ایــن اســت کــه ایــن پرچــم آرمانخواهــی و
مطالبهگری را زمیــن نگذارید؛ همه ایــن بحثها و صحبتی
کــه در این ّ
مــدت یک ســاعت و نیــم شــما دوســتان در اینجا
[بیان] کردید ،مطالبهگری بــود دیگر؛ مخاطب مطالبهگری
هــم گاهــی خــود ایــن حقیــر بــودم ،گاهــی دســتگاه دفتــر ما
بــود ،گاهــی مجموعههــای دیگــر بودنــد؛ ایــن بســیار چیــز

این دعای بیستم
را که دعای
مکارماالخالق
است بخوانید ،به
آن ّ
توجه کنید.
خوشبختانه
ترجمههای
خوبی از صحیفه
ّ
سج ّ
ادیه انجام
ً
گرفته ،انصافا
ترجمههای بسیار
خوبی است
و مورد اعتماد
است؛ به اینها
مراجعه کنید ،از
آنها استفاده کنید

پرهیز از پرخاشگری
نکتــه چهــارم[ ،اینکــه] مطالبهگــری فقــط انتقــاد نیســت،
مطالبهگــری فقــط اعتــراض نیســت ،اگــر چــه در آن،
اعتــراض هــم وجــود دارد .انتقــاد در کنــار پیشــنهاد؛ امــروز
ّ
البتــه پیشــنهادهایی شــد ،خوب هم هســت ،بعضــی از این
پیشــنهادها ،پیشــنهادهای قابــل قبولی اســت ،بعضی هم
قابل بررســی اســت ،لکن مجموعــه جوانی که این ســخن را
میشنوند و در این عرصهها ّفعال هســتند ّ
توجه کنند اینکه
ً
ً
ما صرفا انتقاد کنیم ،صرفــا اعتراض کنیم ،ایــن کار را پیش
ً
مطلقــا فایــده ّ
جــدی و مانــدگاری نــدارد؛ حاال
نمیبرد ،ایــن
ممکن اســت یک فواید کوچکی ّاول کار داشــته باشد؛ آنچه
فایــده دارد عبــارت اســت از پیشــنهاد .ببینیــد در اســام هم
نهی از منکر با امر به معروف همراه است ،نهی از منکر همان
اعتراض است ،امر به معروف یعنی پیشــنهاد ،ارائه راه حل،
ارائه کاری کــه بایــد انجــام بگیــرد و میتواند انجــام بگیرد؛
ً
اینها با هم هستند؛ بنابراین مطالبهگری را حتما با ارائه راه
حــل و دادن راه حلهای خــوب و قابل قبول همــراه کنید .و
ً
ضمنا مطالبهگــری را با پرخاش و بدگویــی هم همراه نکنید؛
خواهش من این است.
اهمیت گفتمانسازی
نکتــه پنجــم گفتمانســازی اســت کــه مــن در ّاول صحبت
اشــاره کــردم؛ یکــی از بــرکات ایــن جلســهای کــه امــروز مــا با
شــما داریم و جلســاتی که با جوانها داریم و داشــتیم ـ الاقل
ســالی یک بار در ایــن اواخر و قبلها بیشــتر -گفتمانســازی
بود؛ یعنــی همین که شــما یک مطلبــی را میگوییــد ،پخش
میشــود ،مجموعــه جوانــی و غیــر جوانــی آن را میشــنوند،
ذهنیــت درســت میکنــد .ایــن ّ
بــه تدریــج ّ
ذهنیتهــا همــان
گیــری فکری
گفتمان اســت؛ یعنــی یک بــه اصطــاح جهت ِ
ّ
مشــخصی در جامعه به وجود مــیآورد که این چیز باارزشــی
اســت .خواهش من این اســت که جریانهای دانشــجویی
دوره جدید
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به گفتمانســازی ّ
اهم ّیت بدهند .مســائل نظام را استخراج
کنید ،فکــر کنیــد ،راهحلهای ســنجیده و قــوی پیشبینی
کنید ،اینها را مطرح کنید.
ّ
ّ
ّ
البتــه رســانه ملی بایــد کمک کنــد ،بــدون تردید رســانه ملی
بایــد کمک کند .حــاال امــروز یعنی در ایــن دوره اخیر ،رســانه
ّ
ملی بخشهای جوان و شــاداب و انقالبی هــم دارد که خب
دوســتان آنها را مورد ّ
توجــه قرار ندادنــد .باالخره بایســتی به
این نظــرات جوانها و مطالبی که جوانهــا فراهم میکنند،
ّ
توجــه بشــود و گفتمانســازی بشــود در جامعــه .وقتــی
گفتمانســازی شــد ،جلب اقبــال عمومی بــه مجموعههای
جوان و پیشــرو حاصل خواهد شــد؛ یعنــی اقبــال عمومی به
ّ
مدیریتها و
وجود میآیــد ،آن وقت اثر خــودش را در انتخــاب
امثال اینها به جا میگذارد.
گسترش جبهه انقالب
نکته بعــدی ،توصیــه بعدی کــه اینجا یادداشــت کــردهام و
به نظــرم [توصیــه] ششــم میشــود[ ،اینکــه] جبهــه انقالب
را گســترش بدهیــد ،یارگیــری کنیــد؛ حــذف نکنیــد؛ ِصــرف
اختالف سلیقه و اختالف نظر درباره فالن مسئله موجب طرد
نشــود .بعضی هســتند که به اســام و انقالب و نظام اسالمی
خصوصیاتی که شــما بــه آن ّ
ّ
اهم ّیــت میدهید
و به خیلــی از
معتقدنــد ،در فــان مســئله خــاص بــا شــما موافق نیســتند؛
ایــن نبایــد موجــب بشــود کــه شــما او را طــرد کنیــد ،از دایــره
انقالبیگری خــارج بدانید .هر چــه میتوانید جبهــه انقالب
را گســترش بدهید ،جذب کنید؛ ّ
البته منظورم جذب منافق
نیســت ،جذب آدم بیاعتقــاد نیســت؛ جــذب آدم معتقدی
است که با شما اختالف سلیقه دارد.
صراحت در مقابل تزئین کنندگان دشمن
نکته بعدی -که نکته هفتم اســت -این اســت که در نقطه
مقابل این حالت طرد و رد ،یک حالت دیگری هســت که آن
هم غلط اســت :بعضیها هستند همه سعیشــان این است
که در مبانی انقالب ایجاد تردید کنند و نشانههای پیشرفت
کشــور را انکار کنند؛ با اینها با ّقوت و بــا صراحت حرف بزنید،
ّ
یعنــی مرزتــان را بــا اینهــا مشــخص کنید .مــن هیــچ توصیه
نمیکنم با کســی کــه مبانــی انقــاب را قبــول نــدارد و ایجاد
تردیــد در این مبانــی میکنــد و دشــمن را تزئین میکنــد و راه
غلــط را در مقابل پای مــا میگذارد ،با مماشــات رفتــار کنیم؛
نخیر ،آنجا بــا صراحت رفتار کنید ،با ّ
قــوت رفتار کنید .و این
[هم] که تردید ایجاد کنند ،این ســتون فقــرات کار فرهنگی
ُ
دشمن اســت؛ این ،آن ل ّب جنگ نرم دشمن است که ایجاد
تردید کنند .اگر کســی هم در مجموعه کشــور ،داخل کشــور
ً
همیــن کار دشــمن را انجــام میدهــد ،طبعــا بایــد در مقابــل
او ایســتاد .باالخره کســانی به دشــمن کمک میکننــد؛ یعنی
تزئین میکنند دشمن را.
ّ
توجه به پیشرفت علمی
نکته بعدی که نکته هشــتم اســت ،مســئله پیشرفت علمی
است .مسئله پیشــرفت علمی را که بنده ســالها است روی
10
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بعضی هستند که
به اسالم و انقالب
و نظام اسالمی
و به خیلی از
ّ
خصوصیاتی
که شما به آن
ّ
اهم ّیت میدهید
معتقدند ،در
فالن مسئله
خاص با شما
موافق نیستند؛
این نباید موجب
بشود که شما او
را طرد کنید ،از
دایره انقالبیگری
خارج بدانید.
هر چه میتوانید
جبهه انقالب را
گسترش بدهید،
جذب کنید؛
ّ
البته منظورم
جذب منافق
نیست ،جذب
آدم بیاعتقاد
نیست؛ جذب آدم
معتقدی است که
با شما اختالف
سلیقه دارد

آن تکیه میکنــم ،همچنان مورد تکیه اســت .باز هم عرض
میکنمِ :الع ُلم ُســلطان ،علم اقتدار است ،علم قدرت است و
باید دنبال علم بــود .محیطهای دانشــگاهی ،محیطهای
ً
حتما بایســتی به مســئله علــم ّ
توجه
تحقیقاتــی و پژوهشــی
ً
ضمنــا ّ
توجــه بکنیــد ،اینکــه من تأ کیــد میکنــم روی
کننــد.
مســئل ِهی علــم[ ،بــرای این اســت که] علــم برای پیشــرفت
کشور است ،علم برای گشــایش افق آینده اســت ،علم برای
همان چیزی اســت کــه من ســالها پیــش گفتم کــه پنجاه
ســال بعد بایــد ما بــه جایــی برســیم که هر کســی خواســت از
تازههای علمــی دنیا بهــره ببــرد ،مجبور باشــد زبان فارســی
یــاد بگیــرد؛ علم با ایــن ّنیت ،بــا این هــدف .آن کســانی هم
که در دنیا علم را پیش بردند ،کســانی هســتند که با این جور
ّ
هدفهــا وارد شــدندَ ،وال [اینکــه] دنبــال کار علمــی باشــیم
ّ
شخصی نقد کوتاهمدت خودمان ،نه ،این ارزش
برای سود
ِ
زیادی ندارد؛ عمده نگاه کردن به علم با آن نگاه افقگشای
این جوری است.
اهمیت به مسئله حجاب و حیا
توصیــه نهــم ،مســئله حجــاب و حیــای اســامی اســت در
دانشگاهها که من نســبت به این مســئله دغدغه دارم و من
خواهــش میکنــم کــه هــم مســئوالن دانشــگاهها و رؤســای
دانشــگاهها ،هم مدیران وزارتهای مربوط به دانشگاهها،
هم خود دانشــجوها ــــ بخصــوص دخترخانمها ــ به مســئله
حجاب ،به مســئله فاصلهگذاری بین زن و مرد که در اســام
وجود دارد ّ
توجه کنند ،به آن اهمیت بدهند ،موازین شرعی
را در دانشگاه رعایت کنند.
مراقبت به سربازگیری دشمن
آخریــن نکته این اســت که هــم خــود جوانان و هم کســانی
که با مســائل جوانــان و ســازمانهای مرتبط با آنها ســر و کار
دارند باید بداننــد همچنان که ما به مســئله جــوان ّ
اهم ّیت
میدهیــم بــرای آینده کشــور و پیشــرفت کشــور ،دشــمن ما
هم بــرای تخریب کشــور و بــرای بــه زانــو در آوردن انقالب،
بــه مســئله جــوان ّ
اهم ّیــت میدهــد ،او هــم نقــش جــوان را
ّ
میداند .همه به این توجه داشــته باشــند کــه آنها هم روی
جــوان مــا کار میکننــد ،آنها هــم ســعی میکنند کــه از جوان
ما ســوء اســتفاده کنند ،آنها هم همــه این را دنبــال میکنند
و برای ایــن برنامهریــزی میکنند؛ یک جاهایــی به عواملی
در داخل کشــور احتیــاج دارنــد ،روی جوان داخل کشــور کار
میکننــد؛ یــک جاهایــی بــه عنصــر تبلیغاتــی و تحلیلگــر و
عنصــر سیاســی و ماننــد اینهــا احتیــاج دارنــد ،روی او کار
میکننــد؛ یــک جاهایی هــم به ایــن احتیــاج دارنــد که یک
ً
جوانــی را وادار کننــد کــه مثــا پشــت بــه کشــور بکنــد و برود
کــه دیدهایــم ّاتفــاق میافتــد؛ هنرپیشــه ،ورزشــکار ،طلبــه
نیمهســواد ،دانشــجو را بــه یــک نحــوی بــا ســر و صــدا وادار
میکننــد کــه از کشــور خــارج بشــوند؛ از ایــن قبیــل کارهــا از
طــرف دشــمن روی جوانهــا دارد انجــام میگیــرد .همه به
این ّ
توجه داشــته باشــند و مراقب باشــند که به ســربازگیری
دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشود.

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

ترجمهای از صحیفه سجادیه
که رهبر انقالب آن را تحسین کردند

ترجمه زیبای
یك جوان
خوش ذوق
حجتاالسالم جواد محمدزمانی

رهبر انقالب اسلامی در یکی از دیدارها با شـاعران مذهبیسـرا ،شـاعران را
به استفاده از مضامین دعاهای نقلشده از ائمه معصومین علیهمالسالم
بـرای شعرسـرایی توصیـه کردنـد .ایشـان بهطـور خـاص از صحیفـه سـجادیه نـام
بردنـد و فرمودنـد« :دعاهایـی کـه در صحیفـه سـجادیه اسـت معـارف اسـت .ایـن
معارف را بخوانید ،اینها را یاد بگیرید تا بتوانید انشاءاهلل وظیفه را انجام بدهید».
یادداشـت زیـر از حجتاالسلام جـواد محمدزمانـی دربـاره ویژگیهـای ترجمـه
صحیفـه سـجادیهای اسـت کـه مـورد تمجیـد رهبـر انقلاب قـرار گرفـت.
بیانات و توصیههای حضرت آقا درباره صحیفه ســجادیه و لزوم بهرهمندی جوانان
از آن فــراوان اســت امــا ایــن توصیهها در دیــدار شــاعران آیینــی ،عطر و بــوی دیگری
داشــت .دعــای مکارماالخــاق ،دعــای اول صحیفــه و دعــای پنجــم و دیگــر ادعیــه از
ســفارشهای مهــم حضــرت آقا به شــاعران جــوان بــود .ســپس فرمودنــد« :بهتازگــی ترجمه
ً
زیبایی از صحیفه سجادیه که ظاهرا محصول تالش یکی از جوانان خوشذوق قمی است به
دستم رسید ».اسم مترجم را در خاطر نداشتند .این بیانات ،جمع حاضر را به تأمل فرو برد که
ترجمهای که تحسین آقا را برانگیخته از آن کیست؟
در دیدار کارگران بــه مناســبت والدت امام حســین (ع) و در آســتانه روز کارگر ،توفیــق حضور و
اســتماع بیانات آقــا نصیبم شــد .در پایــان دیــدار ،پس از شــرفیابی به محضرشــان ،مشــمول
محبــت پدرانهشــان شــدم .فرصــت را غنیمــت شــمردم و نــام مترجــم صحیفــه ســجادیه را
پرســیدم .آقا یکی از اطرافیانشــان را مخاطب قــرار دادنــد و فرمودند« :مشــخصات آن ترجمه
صحیفه سجادیه را که در اتاق من است به آقای زمانی برسانید».
ً
با شنیدن این سخنان ،نخستین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که معموال کتابی که
در اتاق است بیشتر از کتابهای داخل قفسههای کتابخانه مورد استفاده قرار میگیرد و این
نشــان از آن دارد که آقا انس فراوانی بــا دعاهای صحیفه ســجادیه دارند که صــد البته قراین
متعدد دیگر در گفتار و رفتار ایشان این را تائید میکند.
نیم ســاعت پس از آن ،با تلفــن همراهم تمــاس گرفتند و مشــخصات کتــاب را برایــم گفتند:
صحیفه ســجادیه ،ترجمــه آقای محمد مهــدی رضایی ،انتشــارات جمال .من هــم که عازم

قــم بــودم بــه ســرعت کتــاب را در اینترنت جســتجو کــردم؛
شماره تلفن ناشر را یافتم و از آن طریق به شماره تلفن همراه
مترجم دســت یافتم .با مترجم تماس گرفتم؛ نشــانی منزل
او را خواســتم؛ اجمالــی از ماجــرا را نیــز گفتــم .حدود ســاعت
هفت بعدازظهر به ســمت منــزل او رفتم .منزل او در شــهرک
پردیســان قم بود .با دو تن از دوســتان طلبهام همراه بودم.
جلوی در آپارتمان به استقبالمان آمد؛ طلبه معمم الغر اندام
جوان .ابتدا از او خواســتم که مزاحم نشــویم و همین بیرون
ً
منزل با او ســخن بگوییــم اما اصــرار کرد کــه حتما بــه داخل
خانــهاش برویــم .داخــل خانــه رفتیم .منــزل محقر و ســاده
در طبقــه دوم آپارتمــان بــا مقــداری کتــاب و یــک کامپیوتر؛
میگفت هنوز باورم نمیشــود کــه آقا ترجمه مــرا اینقدر مورد
محبت قرار داده باشند.
از ترجمــه پرســیدم؛ گفــت حــدود شــش مــاه برایــش زحمت
کشیدم؛ ســعیام این بود که عالوه بر رساندن مفهوم ،وجوه
ادبی و آهنگ کالم و ظرافتهای معنایی حفظ شــود؛ سعی
کــردم پیــش از آن ،تمــام ترجمههــا را ببینــم؛ االن میبینــم
الحمدهلل ترجمهام در خیلی جاها مورد استفاده قرار میگیرد
و خدا را شاکرم؛
کســی بــه مــن میگفــت در عمرههــای دانشــجویی ،برخــی
جوانان خیلی بــه ترجمه عالقهمند شــدهاند و آن را با خود به
ّ
مسجدالنبی میبرند.
مسجدالحرام یا
حــاج آقــای رضایی میگفــت :پیــش از ایــن ،یکــی دو کتاب
مثــل کتــاب محاســن و مصابیــحالجنــان (نوشــته مرحــوم
آیتاهلل ســید عباس کاشــانی) را ترجمه کردهام .آنچه برایم
از سخنان حاج آقای رضایی مبرهن شد این بود که او خیلی
متواضعانه از ترجمههایش سخن میگفت.
دوره جدید
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دعای مکارم االخالق
از منظر حضرت آیتاهلل خامنهای

درسنامه ݣݣزندگی
حسین حاجی حسینی

بـه همـان میـزان کـه اخلاق در جامعهای نابود گردد ،آن ملت منشـأ مفاسـد بیشـتری
خواهـد شـد بـرای همیـن امـام سـجاد(ع) ،بخـش ّ
مهمی از مشـکالت اساسـی دنیای
اسلام را کـه بـه فاجعـه کربلا انجامیـد ،ناشـی از شـیوع انحطـاط و فسـاد اخالقـی میـان مـردم
میداننـد .اگـر مـردم آن زمانـه از اخلاق اسلامی برخـوردار بودنـد ،یزیـد و ابنزیـاد و عمـر سـعد و
دیگران نمیتوانستند آن فاجعه را بیافرینند .اگر مردم آنطور پست نشده و از آرمانها دور نشده
تهـا بتواننـد مـردم را بـه ایجـاد چنـان
یبـود ،ممکـن نبـود حکوم 
بودنـد و رذایـل بـر آنهـا حاکـم نم 
فاجعـه عظیمـی وادار کننـد .یـک ملـت ،وقتـی منشـأ همه مفاسـد خواهد شـد کـه اخلاق او خراب
شـود .بـا چنیـن نگرشـی امـام سـجاد(ع) در راه احیـای دیـن بدیـن گونـه همـت گماشـت کـه چهره
آلـوده جامعـه را از ایـن زشـتیها پـاک کننـد و اخالق نیکو را جایگزین گردانند و چون شـرایط اقتضا
یکـرد ایـن مبـارزه را در قالـب دعـا ارائـه کردند که بعدها به صحیفه سـجادیه مشـهور شـد« ،لذا
م 
صحیفه سجادیه دعاست؛ اما درس است ».درس تعلیم اخالق در زندگی .این مطلب فرازهایی
از دعای شریف مکارم االخالق را براساس بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای تشریح میکند.

رعایت اخالق در زندگی
رهبــر انقــاب اســامی بنابــر عبرتگیــری از تاریــخ و
جلوگیری از انحطــاط اخالقی جامعــه ،در مورد لزوم شــناخت
اخالق و رعایــت آن میفرماینــد« :توصیه من به شــما عزیزان
این است که باید اخالق اسالمی را ،هم بشناسیم  -همهمان؛
این دیگر پیــر و جــوان نــدارد؛ امــا جوانها بیشــتر و بهترنــد  -و
ّ
هم تحلی بــه حلیه اخالق پیــدا کنیم .اما عزیــزان من! درس
ّ
اخالق ،همه وظیفــه ما در بــاب تخلق به اخالق حســنه را ایفا
نمیکند .هر کســی خودش باید بــا دل خود ،با رفتــار خود ،به
طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتی گرفتن با بدیها و
زشتیهای وجود خودش باشد».

این داروهای شفابخشــی کــه میتواند بیماریهــای اخالقی
ما را شــفا بخشــد و زخمهای وجود ما را درمــان کند ،خودمان
را آشــنا کنیم .قــدر بدانید ایــن دعا و ّ
توســل و ّ
تضــر ع و توجه و
ّ
نورانیتی که از این راه حاصل میشــود .این همه چیز است».
ُ
«ایــن دعاهــا پــر از مطالبــی اســت کــه دلهــای شــما را قرص
میکند ،گام شما را محکم میکند و میتوانید حرکت بکنید».
ً
البتــه صرفــا خوانــدن دعــا مقصــود نیســت و دســتاوردهای
معرفتی دعا درصورتی که با تدبر همراه باشد به دست خواهد
آمد« ،من به شــما جوانان توصیــه میکنم کــه بروید صحیفه
تدبر کنیــد .خوانــدن بی ّ
ســجادیه را بخوانیــد و در آن ّ
توجه و
ِ
بی ّ
تدبر کافی نیست».

داروی شفابخش بیمار یهای اخالقی
حضرت آیتاهلل خامنهای ضمن توصیــه جوانان به خواندن
صحیفه ســجادیه همواره به یکی از دعاها نظر ویژهای دارند
و میفرمایند« :دعاهای صحیفه همهاش خوب است ّاما من
اگر بخواهــم توصیه کنــم ،دعای پنجــم و دعای بیســتم که
معروف به دعای مکارماالخالق [اســت را میگویم]« ».دعای
شــریف مکارم االخالق را زیــاد بخوانید تا ببینیــد آن چیزهایی
که امام ســجاد علیه ّ
الســام در این دعا از خدا خواســته است،
ّ
ّ
چیســت« ».با کلمات ائمه ،با دعاهای صحیفه ســجادیه ،با

مکارم االخالق
از میــان  ۵۴دعــای صحیفــه ســجادیه ،دعــای بیســتم آن
مشــهور به دعای مکارم االخالق اســت و رهبر انقالب اسالمی
توصیــه اکیــد به خوانــدن ایــن دعــا دارنــد ،ایشــان در بیانات
خطــاب بــه قشــرهای مختلــف مــردم ماننــد کارگــزاران،
فرماندهــان ســپاه ،اعضــای شــوراهای فرهنــگ عمومــی
اســتانها ،نمایندگان مجلــس ،دانشآموزان و دانشــجویان
و ...پیرامون این دعای شــریف نکاتی بیان نموده و عالوه بر
شــرح فقراتی از آن ،خواندن مکرر و تعمق در آن را نیز خواستار
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شــدهاند« :دعای مکارم االخالق دعای بسیار
خوبــی اســت و مــن توصیــه میکنــم بیشــتر
(بخوانید)؛ دوســتان میخوانند ،لکن بیشتر
بخوانید ایــن دعا را« ».دعــای مکارماالخالق
ً
که حقیقتا هر فقره و جملــه از آن ،یک معرفت
بزرگ اســت ،بــرای انســان مؤمن یــک درس
زندگی است .جا دارد کســانی که اهل مطالعه
و ّ
تدبــر یا اهــل دعا و ّ
تضر ع هســتند ،بــا دعای
ُ
مکارماالخالق انس بگیرند و آشنا شوند».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تذکر بــه خطر
آســیب انحــراف و انفعــال درمحیطهــای
جوانان ،راه مقابله با آسیب انحراف معرفتی
را توجه به مســائل اعتقادی و ایمانی دانسته
مبانــی معرفتــی ضعیــف
و فرمودنــد« :وقتــی
ِ
ً
بود ،طبعا نمیتواند آنها را در مقابل حوادث،
در مقابــل ســؤالها ،در مقابــل ابهامها حفظ
کنــد و در صراط مســتقیم نگــه دارد .لذاســت
که بــه نظر مــن بــه مســائل ایمانــی و مســائل
اعتقــادی و معرفتــی بپردازیــد .ببینیــد ،ایــن
دعا که عرض کردم -دعای بیستم صحیفه
ّ
ســج ّ
ادیه ،دعــای معــروف مکارماالخــاق-
َ َ ُ َّ َ ّ
ایــن جــوری اســت :اللهــم ب ِلــغ بــه ایمانــی
َ َ َ
َا َکم َــل االیمان َو َ
فضــل َالیقین؛
اجعــل َیقینی ا
ِ
میگویــد یقیــن را دارم ّامــا بهترین یقیــن قرار
َ َ
َ َ
ّ
ــن
بــده یقین مــن را .و انتَ ِــه بــه نی َتی ِالی احس ِ
ّّ َ
َ
ــن االعمال ،تا آخر
ِالنیات و به عملی ِالی احس ِ
ّ
ایــن دعــا .دعــا البتــه دعــای عجیبی اســت.
مــن توصیه میکنــم کــه عزیــزان ،جوانها با
ایــن دعــای بیســتم صحیفه ّ
ســج ّ
ادیه آشــنا
بشــوندّ .
البته دعاهــای صحیفــه فوقالعاده
اســت؛ یعنــی صحیفــه ّ
ســج ّ
ادیه بحــث یک
دعــا و دو دعــا نیســت .حــاال دعای بیســتم را
مــن عــرض کــردم ،دعــای بیســتویکم هم
بــه یــک نحــو دیگــر دعــای عجیبــی اســت و
دعاهای گوناگــون دیگری کــه در این کتاب
فوقالعــاده بــاارزش وجــود دارد .حــاال ایــن
دعــای بیســتم را کــه دعــای مکارماالخــاق
است بخوانید ،به آن ّ
توجه کنید».
دعــای مــکارم االخــاق از  ۲۲فــراز تشــکیل
شــده کــه هــر قســمت بــا درود بــر محمــد و
آل محمــد(ص) شــروع میشــود .امــام
ســجاد(ع) در ضمــن هــر فــراز بــا درخواســت
آراستگی به برخی از اخالق پســندیده یا طلب
دوری از بعضــی رذائــل اخالقــی ،ارزشهــا و
ضدارزشهــای اخالقی را معرفی کرده اســت.
در ادامه فرازهایی از دعای مکارم االخالق که
در بیانات رهبرانقالب مورد استناد و شرح قرار
گرفته است مرور میشود.

از خداوند کمک بخواهیم
«در دعــای مکارماالخــاق میخوانیــد :و
ً
اســتعملنی بما تســألنی غدا عنه .فــردا؛ در روز
قیامت ،از من ســئوال خواهی کرد؛ پروردگارا!
حــاال کمک کــن کــه آن چیــزی را که بناســت
فردا از من سئوال کنی ،من جوابش را امروز در
عمل خودم آماده کنم؛ معنــای این فقره دعا
این اســت« ».میگویــد خدایا آن چیــزی را که
فردا بنا اســت از من ســؤال کنی ،امروز وســیله
پرداختن به آن را و عمل به آن را در اختیار من
قرار بده« ».مســئولیم ما؛ همه مسئولند .شما
جــوان ،ما پیــرّ ،امــا همــه مســئولیم؛ جوانها
هم مثل پیرها مسئولند ،فرقی نمیکند».
«یکــی از امتیازات کار برای حکومت اســامی
و دولت اسالمی همین اســت که اگر چنانچه
کار بــرای خــدا شــد ،کار تبدیــل میشــود بــه
عبــادت؛ خــود آن امضائــی کــه میکنیــد،
آن کاغــذی کــه مینویســید ،آن حرفــی کــه
میزنیــد ،میشــود یــک عبــادت .در دعــای
مکارماالخالق این جمله هستَ :و َ
عملنی
است ِ
َُ َ ً
ِبمــا َتســألنی غــدا َعنه-کــه دعــای بیســتم
صحیفه ّ
سج ّ
ادیه است و دعای بسیار خوبی
است و من توصیه میکنم بیشتر (بخوانید)؛
دوســتان ّ
(البتــه) میخواننــد لکــن بیشــتر
بخوانید ایــن دعا را -فردا در قیامــت یقه ما را
میگیرند که چرا فــان کار را نکــردی .بعضی
از کارهــا را کــه نبایــد بکنیــم ،میکنیم -خب
این را همــه میدانیم -بعضــی از کارها را باید
بکنیــمّ ،
توجــه نمیکنیــم ،غفلــت میکنیم،
تنبلی میکنیم ،مالحظه این و آن را میکنیم
و آن کارهــا را انجــام نمیدهیــم؛ از مــا ســؤال
میکنند».
صباح کار
چنــد
این
زندگی،
صباح
چنــد
«این
ِ
ِ
و تالش -زیــد یــا عمرو یــا بکــر -اینهــا خواهد
گذشــت ،آنچه میماند ،عمل ما اســت که در
آید و باید جواب
محاسبه الهی بهحســاب می
ً
َُ
بدهیــمَ .و َ
عملنی ِبمــا َتســألنی غــدا َعنه؛
اســت ِ
خــدای متعال فــردا از مــا ،از چیزهایی ســؤال
خواهد کرد؛ به فکر آن باید بود ،برای آن باید
تالش کرد».
درواقع یکی از دعاهای همیشــگی زمامداران
باید توجه به این نکته باشــد« ،ما باید به خدا
ً
جــواب بدهیــم .یکــی از دعاهایــی کــه دائمــا
بایــد امثــال بنــده و شــما بکنیــم ایــن اســت،
ُ َ ً
َ ْ َ ْ
عملنی ِلمــا َت ْســألنی غــدا َعنه .فــردا از ما
واســت ِ
ســؤال میکنند .چــرا فالن چیــز را گفتیــد ،چرا
نگفتیــد .از نگفتیــد هم ســؤال میکنند .فقط
از گفتید نیســت .چــرا فــان کار را کردیــد ،چرا
نکردید .از نکردید هم سؤال میکنند».

صباح
این چند
ِ
زندگی ،این
صباح
چند
ِ
کار و تالش
ز ید یا عمرویا بکر -اینها
خواهد گذشت،
آنچه میماند،
عمل ما است
که در محاسبه
الهی بهحساب
میآید و باید
جواب بدهیم .وَ
َ
عملنی ِبما
است َ ِ
ًَ
َ ُ
تسألنی غدا عنه؛
خدای متعال فردا
از ما ،از چیزهایی
سؤال خواهد کرد؛
به فکر آن باید
بود ،برای آن باید
تالش کرد.
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

کوچکتر نزد نفس
«هرچــه باالتــر میرویــد ،خودتــان را در مقابل
خدا و در مقابل خلق خــدا [کوچکتر ببینید]؛
در دعــای مــکارماالخــاق بــه مــا یــاد دادهاند
کــه هرچــه خودمــان در چشــم مــردم باالتــر
َ
میرویــم ،در ِاّل َح َط َ
طتنــی ِع َند َنفســی ِمثلها؛
هرچــه مقاممــان پیــش مــردم باالتر مــیرود،
ْ
در نفــس خودمــان بــه همــان مقــدار پایینتر
مســئولیتمانّ ،
برویــمّ .
ّ
توجه
توجه کنیــم بــه
ّ
کنیــم بــه کوتاهیهایمــان ،توجــه کنیــم بــه
ضعفهایمان ،به نقصهایمان؛ ماها کم که
نقص نداریــم ،من خــودم را میگویــم .خب،
شــما جوانهــا بهتــر از مــا هســتید لکــن همــه
نقــص داریم؛ بــه نقصهای خودمان بیشــتر
باید ّ
[توجه کنیم]».
ظلم نمیکند ،ظلم هم نمیپذیرد
«در اســام ،همان قدر که ظلمکردن بد است،
تسلیم ظلم شدن هم همانقدر بد است .شما
در دعــای مــکارماالخــاق میبینیــد کــه امام
ُ َ َ َّ َ َ ُ ٌ َ
ّ
طیق ِل ّلد ِفع
سجاد میگوید :وال اظلمن و انت م
َ َ َّ َ َ
ٌ َ َ
ّ
َ
بض ِمنی.
َع ّنی و ال ا ِ
ظلمن و انت َقــادر علیالق ُ ِ
در قــرآن میفرمایــد :التظلمــون و التظلمــون؛
نه ظلم کنید ،نه قبول ظلم کنید و زیر بار ظلم
بروید .مگر ممکن است کسی مسلمان باشد،
اعتقــاد بــه اســام داشــته باشــد ،درعینحال
ظلم و زور را از هر کسی قبول کند؛ چه برسد به
دشمن دیرینه ملت ایران  -یعنی امریکا  -که
این همه به ملت ایران ضربه زده است .اینکه
درست نیست ،این را میدانند».

هرچه باال تر
میروید ،خودتان
را در مقابل خدا
و در مقابل خلق
خدا [کوچکتر
ببینید]؛ در دعای
مکارماالخالق
به ما یاد دادهاند
که هرچه خودمان
در چشم مردم
باال تر میرویم،
در ا ّل َح َط َ
طتنی
ِ
َ
َ
ِع َند نفسی ِمثلها؛
هرچه مقاممان
پیش مردم باال تر
ْ
میرود ،در نفس
خودمان به همان
مقدار پایینتر
برویم

ابعاد تازهای از تقوا
ّ ّ ّ
هــم صــل علــی
«اول ایــن دعــا میفرمایــد :الل
ِ
ّ
حلنی بحلیة ّ
محمد و ءال ّ
ّ
الصالحین
محمد و
و البســنی زینة ّ
المتقین؛ آرایش بندگان صالح
را به من عنایت کن ،من را زینت بده به زینت
صالحیــن ،و زیــور متقیــن را بــه مــن عنایــت
بفرما .یعنی من را جزو بندگان صالح و متقین
و پرهیــزگاران قــرار بــده .بعــد دربــاره متقیــن
ً
خصوصیاتــی را ذکــر میکنــد« ».غالبــا وقتــی
گفته میشــود تقوا ،پرهیزگاری ،ذهن انسان
میرود بــه رعایــت ظواهــر شــر ع و محرمات و
واجباتی که دم دســت ماست؛ نماز بخوانیم،
وجوهات شرعیمان را بدهیم ،روزه بگیریم،
دروغ نگوئیــم .البتــه اینهــا مهــم اســت،
همهاش مهم اســت؛ لیکن تقوا ابعاد دیگری
ً
هم دارد که غالبا ما از اینهــا غفلت میکنیم».
«اینکه میگوئیم زیور متقین را به من عنایت
کن« »،مرا با زیور صالحان زیــور بده و با لباس
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پرهیــزگاران ملبــس کــن» یعنــی چــه؟ «ایــن
لباس پرهیــزگاران چیســت؟» «در چه چیزی
مــا بــه زینــت متقیــن و پرهیــزگاران زیــور پیدا
ً
کنیم و نزدیک شــویم؟ معموال وقتی صحبت
تقوا به نظر میآید ،اجتنــاب از گناهان فردی
و انجام عبادات و این چیزهــا به ذهن متبادر
ً
میشــود  -که البتــه آنها یقینا هســت؛ شــکی
نیست  -اما اینجا امام ســجاد (علیه ّ
الصالة و
ّ
السالم) بیست و دو ســه مطلب را در ذیل این
فقره بیان میکنند که ماهــا را متوجه به ابعاد
جدیدی از معنای تقوا ،مفهوم تقوا و مصداق
تقوا میکند».
گسترش عدالت
«و البســنی زینــة ّ
المتقیــن .در ایــن چیزهــا:
اول ،فــی بســط العــدل؛ گســتردن عدالــت.
عدالــت را در میــان جامعــه مســتقر کنیــم؛»
«عدالــت قضائی ،عدالت اقتصــادی ،عدالت
در گزینشهــا ،عدالــت در تقســیم منابــع و
فرصتهــای کشــور بیــن گروههــا ،عدالــت
جغرافیائــی ،اینهــا مســائل خیلــی مهمــی
اســت؛ اینها همه نیازهای ماســت .گستردن
عدالــت ،باالترین رقمهــای تقواســت؛ این از
یک نماز خــوب ،از یک روزه روز گرم تابســتان
باالتــر اســت .روایتــی اســت کــه فرمــود :هــر
امیــری  -امیــر یعنــی همــه شــماها؛ هر کســی
یک دســتگاهی دارد که در آن فرمــان میراند،
حکــم او در آنجــا نافــذ اســت  -کــه روزی را به
عدالــت حکم کند ،مثل این اســت کــه هفتاد
سال عبادت کرده؛ اینها خیلی مسائل مهمی
اســت؛ اهمیت عدالــت را ،رفتــار عدالتآمیز را
به ما نشان میدهد« ».تقوایی که از ما انتظار
میرود ،جزو پایهها و مبانی این تقواست».
فروخوردن خشم و عصبانیت
«دوم ،و کظــم الغیــظ؛ فــرو خــوردن خشــم.
یک وقــت هســت که شــما یــک فــرد معمولی
متعارفی هســتید ،خشــم شما نســبت به یک
بــرادر دینــی اســت ،نســبت بــه یکــی از اهــل
خانواده اســت ،نســبت به یکــی از کارکنانتان
اســت  -کظــم غیــظ خیلــی فضیلــت دارد؛ «و
الکاظمیــن الغیــظ و العافیــن عــن ّالنــاس» -
یک وقــت هم هســت کــه شــما یک مســئول
اجتماعــی هســتید ،جایگاهــی داریــد؛ حرکت
شــما ،اثبات و نفی شــما ،قــول و فعل شــما در
جامعه اثر میگــذارد؛ در یک چنین شــرائطی،
خشــم شــما دیگر بــا خشــم یــک آدم معمولی
برابــر نیســت .علیــه کســانی ،علیــه جریانــی
خشــمگین میشــویم و حرفــی میزنیــم؛ آثــار
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اینچنین خشــمی بــا آثار یــک خشــم معمولی
که حاال انســان بر فرض خشــمگین میشود و
یک نفر را کتک میزند ،خیلی متفاوت است.
خشم را فرو بخورید».
«فرو بردن خشــم در مقابل دوســتان .بحث
اینجــا دوســتان اســت .در مقابــل دشــمنان
باید غیظ داشــت؛ «و یذهب غیــظ قلوبهم».
در مقابــل آن دشــمنی کــه بــا هویت شــما ،با
موجودیــت شــما مخالف اســت ،آنجا خشــم
میشــود خشــم مقدس؛ آن اشــکالی نــدارد.
نــه ،در جمــع مؤمنیــن ،در بیــن افــرادی کــه
مأمــور بــه رفتــار مســلمانی بــا آنهــا هســتیم،
خشــم و حالت عصبانیت نباید باشــد .خشم
به انسان ضرر میزند».
«تصمیمگیــری بــا خشــم مضــر اســت ،حرف
زدن با خشــم مضر اســت ،کار کردن با خشــم
ً
مضر اســت ،غالبــا دچار غلط و اشــتباه اســت؛
ایــن چیــزی اســت کــه ماهــا متأســفانه خیلی
ابتالء پیــدا میکنیم .جلوگیری از این خشــم،
خشــمی که موجب انحراف میشود ،موجب
خطــای در فکــر و عمــل میشــود» کار از روی
خشــم انجام نگیرد .ممکن اســت شما با یک
کســی ،با یــک جریانــی ،بــا یــک مجموعهای
موافق نباشید؛ اینجا استدالل و منطق حاکم
باشــد؛ اگر این اســتدالل و منطق آمیخته شد
بــا خشــم ،کار را خــراب میکنــد؛ تجــاوز از حد
انجام میگیرد ،اســراف به وقــوع میپیوندد؛
ّربنــا اغفرلنا ذنوبنا و اســرافنا فی امرنا .اســراف
یعنی زیــادهروی .پــس یکی از مــوارد تقوا؛ فرو
بردن خشم است».

آتشها را مشــتعل کرد .اینکه ما مکرر در مکرر
توصیــه میکنیم به دوســتان ،به مســئولین،
به کســانی که تریبــون دارنــد ،به کســانی که
حرفشــان یــا بــه طــور عمــوم یــا در بخشــی از
فضای کشــور منعکس میشــود ،کــه گفتهها
را ،زبانهــا را ،اظهــارات را ،تعبیــرات را کنترل
و مراقبــت کنند ،بــه خاطــر این اســت .گاهی
اوقات یــک تعبیری نــه فقط ضد اطفــاء نائره
است ،بلکه مشــتعل کردن هرچه بیشتر نائره
اســت؛ اطفاء نیســت ،بلکه ضد اطفاء است».
«بایــد در فضــای انســانی و معنــوی و اخالقی
هم آتشسوزیها را مهار و اطفاء کنید».

میانه افراد را ا گر
اختالفی وجود
دارد ،اصالح
کنیم .و افشاء
العارفه و ستر
العائبه؛ درباره
اشخاص ،نقاط
مثبت را ،نقاط
خوب را افشاء
کنیم ،منتشر
کنیم .از کسی،
از مسئولی کار
خوبی سراغ
دار ید ،این را بیان
کنید و بگوئید.
نقطه مقابل :ا گر
چنانچه نقطه
منفی سراغ دار ید،
این را افشاء
نکنید

جذب افراد
«چهارم ،و ّ
ضم اهل الفرقه؛ این کسانی که از
جماعت مســلمین جدا میشــوند ،از جماعت
کشــور فاصلــه میگیرند ،کوشــش کنیــد اینها
را نزدیــک کنیــد ،منضــم کنیــد .کســانی کــه
میانــه راه هســتند ،اینهــا را به منــزل مطلوب
برســانید .نگذاریــم بــا رفتــار مــا ،بــا عمــل ما،
با اظهــارات ما ،بــا منش مــا ،کســانی که یک
ایمــان نیمــهکارهای دارنــد ،بهکلــی از ایمــان
ُببرنــد؛ کســانی کــه نیمهارتباطــی بــا نظــام
دارنــد ،از نظــام منقطــع شــوند .عکــس ایــن
عمل کنیم؛ کســانی که در نیمه راه هســتند،
اینهــا را جــذب کنیــم .مصداقهــای تقــوا و
شعب تقوا اینهاست».
اصالح میان افراد
«پنجــم و ششــم از ابعاد تقــوا عبــارت از اصالح
میــان افــراد و چشــم پوشــی از نقــاظ ضعــف
افــراد اســت .و اصــاح ذات البین؛ میانــه افراد
را ا گــر اختالفــی وجــود دارد ،اصــاح کنیــم .و
افشاء العارفه و ســتر العائبه؛ درباره اشخاص،
نقــاط مثبــت را ،نقــاط خــوب را افشــاء کنیم،
منتشــر کنیــم .از کســی ،از مســئولی کار خوبی
ســراغ دارید ،این را بیان کنید و بگوئید .نقطه
مقابل :اگر چنانچــه نقطه منفی ســراغ دارید،
ایــن را افشــاء نکنید .افشــاء نکــردن معنایش
این نیســت کــه نهــی از منکــر نکنید؛ چــرا ،به
خود آن کسی که به کارش اشــکالی وارد است
و باید ایراد گرفته شــود ،گفته بشود؛ اما افشاء
کردن این چیزها مصلحت نیست .در این باره
صحبتهای زیادی هســت.این یک بخشی
از این دعاست .بیست و دو سه مطلب بود که
ً
حاال این شــش هفــت تایــش را اجمــاال عرض
کردیــم .دلهامــان را بــه ایــن ســمت ببریــم.
از خــدا بخواهیــم کــه البســنی زینــه ّ
المتقین؛
آرایش متقین را به ما بدهد».

فرو نشاندن آتش اختالف
«مورد ســوم از مصادیق تقوا فرونشاندن آتش
اختــاف و انشــعابات اســت .و اطفــاء ّالنائــرة؛
یکــی از کارهائی که الزمــه تقوای ماســت ،فرو
نشــاندن آتش است .این شــعلهور شدن آتش
 مــراد ،همین آتشهای اختالفاتی اســت کهبین مجموعهها هست ،بین گروهها هست-
در حکــم آتــش ســوزان اســت« ».بعضیهــا
آتشافروزیهای سیاسی و جناحی میکنند.
عدهای کأنــه بــرای ایــن کار مأموریــت دارند.
من میبینم در داخل کشــور خودمان که یک
ً
عــدهای میخواهنــد اصــا عناصــر گوناگــون
را ،جناحهــای مختلــف را ،افــرادی از هــر یک
از جناحهــا را بــه جان هــم بیندازنــد و اختالف
ً
ایجــاد کننــد؛ کأنــه اصــا از آتشافــروزی
خوششانمیآید؛اینخالفتقواست».
«ســعی همــه باید این باشــد کــه اطفــاء کنند.
نبایــد بــر روی آتــش بنزیــن پاشــید ،نبایــد
دوره جدید
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اهمیت و جایگاه دعای بیستم
صحیفه سجادیه

بهترین دعا
برای بهترین ایام عمر
حجتاالسالم و المسلمین محمد جواد حا ج علیاکبری
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی چنـدی پیـش در ارتبـاط تصویـری بـا نماینـدگان
تشکلهای دانشجویی به دو آسیب انفعال و انحراف در محیطهای جوان اشاره
کردنـد و در توصیـهای فرمودنـد« :مـن توصیه میکنم که عزیزان ،جوانها با این دعای بیسـتم
صحیفه ّ
سجادیه آشنا بشوند ».از نگاه ایشان این دعاها در تقویت ایمان و اعتقاد مؤثر است
و میتواند از دو آسـیب گفته شـده جلوگیری کند .به همین مناسـبت گفتاری از حجتاالسلام
ج علیاکبری ،درباره مهمترین محورهای دعای مکارم االخالق،
و المسلمین محمد جواد حا 
دعای بیسـتم صحیفه سـجادیه را میخوانیم.
بیســتمین دعــای صحیفــه مبارکه
در فــراز نخســت،
ســجادیه آمده اســتَّ :الل ُه َّم َص ّل َع َلی ُم َح َّم ٍــد َو آ ِل ِه ،وَ
َ
َ ْ َ ْ ِ َْ َ َ ْ
َب ِّل ْغ بإ َیما ِنــی أ َ َ ْ َ
ینَ ،و
یق
ال
ِ
کمل َ ِالیم ِ
ِِ
ــان ،و اجعــل ِیق ِینی أفض َــل َ ِ
َ
ْان َت ِــه بــه نیتــی إلــی أ ْح َســن ِّ
یــاتَ ،و بــه عملــی إلــی أ ْح َ
ــن
س
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ ْ َ
ال .در کهکشان دعا که از ائمه هدی صلوات اهّلل و سالم
العم ِ
اهلل علیهم اجمعین در دســترس ما قرار گرفتــه و در افق دید ما
اســت ،منظومه صحیفــه ســجادیه درخشــش فوقالعادهای
دارد .و در ایــن منظومــه پرنــور صحیفــه ســجادیه و زبــور آل
محمد علیهمالسالم ،دعای بیستم ستاره قدر اول است.
این دعا مشهورترین دعای صحیفه ســجادیه است و در زمره
دعاهایی اســت که مــورد عنایت خــاص اهل معرفــت و مورد
توصیه ویژه خوبان عالم است برای سالکان طریق انسانیت
و آنهایی کــه میخواهند به مقاصد عالی انســانی دســت پیدا
بکنند ،این دعای نورانی خیلی فوقالعاده است.
نکتهجالبایناست کهایندعارا کسیبهماارائهمیکند،این
فهرست ُمشعشع و درخشــان فضیلتها و مکارم و زیباییهای
اخالقی را ،که خــود او بر قله فضیلتها و در اوج کماالت انســانی
قرار گرفتهاست.اوست کهدارداینمسیررابرایمادرقالبیک
دعاطراحیوارائهمیکند.ایندعایکدستورالعملجامعاست
برایسالکان کویدوستوبرای کسانی کهمیخواهندرضای
خدای متعال را تحصیل کنند و دنیا و آخرتشــان را آباد کنند .در
یک کلمهمیشود گفتدعایبیستمصحیفهمبارکهسجادیه
حیاتطیبهدریکنگاهاست.
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نگرش منظومهای به اخالق توحیدی
ویژگیهــای دعــای بیســتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه را اگر
ً
بخواهیــم خیلــی کوتــاه بگوییــم اینهاســت؛ اوال ایــن دعــای
نورانــی دارای یــک نگرش منظومــهای و نظاممنــد به اخالق
توحیدی است .یعنی حکمت ربانی ،اخالق عملی به صورت
منظومهای و در یک نظامواره در اینجا ارائه شده که میشود
از آن نظام اخالق اسالمی و اخالق الهی را استخراج کرد.
نکته دیگــر جامعیــت اســت .ایــن دعــای نورانــی از جامعیت
شــگفتانگیزی هــم برخوردار اســت .و بــه صــورت نظاممند
فهرســت قابل توجهی از فضائل و مکارم حیاتبخش در کنار
هم با چیدمانی بسیار دلپذیر قرار گرفته است.
از بنیانها و ریشــهها در این دعا هســت .از مبانی مثل همین
فرازی که ذکــر شــد ،از ایمــان و از یقیــن و از نیت و اینها شــروع
میشــود که ریشههاســت ،اصول اســت ،مبانی اســت .ارکان
فضائــل اخالقــی را دربرمیگیرد تــا جلوههــای بدیــع و زیبایی
کــه الیههــای روئیــن اخــاق تلقــی میشــود .غــرض اینکــه از
بنمایههــا و ریشــهها و الیههــای زیریــن در ایــن دعــا هســت
تا جلوههای ظاهــری و آشــکار و بدیعی کــه به منزلــه رونما در
اخالق و فضیلتها محسوب میشود.
جمع بین دنیا و آخرت
نکته جالــب اینکــه در این دعــا بین دنیــا و آخرت جمع شــده،
بین ماده و معنا جمع شده است .هم درباره مسائل فوقالعاده
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عالی عرفانــی در ارتباط با حضــرت حق تبارک
و تعالــی در ایــن دعــا هســت تــا مســائل ســاده
ً
زیســت دنیایــی مــا مثــا زیســت اقتصــادی.
ایــن جامعیــت از ویژگیهــای دعــای بیســتم
صحیفهمبارکهسجادیهاست.
اگــر دقــت کنیــم در دعــای بیســتم صحیفــه
هــم ارتبــاط مــا بــا خودمــان ،هــم ارتبــاط مــا
بــا دیگــران و هــر دو در پرتــو ارتبــاط بــا خدای
متعــال مهندســی میشــود .یعنــی مــا چگونه
باشــیم کــه خــدای متعــال مــا را بپســندد؟ در
ارتباط با خودمــان چگونه باشــیم؟ در ارتباط
با دیگــران چگونــه باشــیم؟ در ارتبــاط با خود
خدای متعال چه رفتاری داشــته باشیم؟ چه
ویژگیهایــی داشــته باشــیم؟ اینهــا در دعای
بیســتم صحیفه مبارکه ســجادیه جمع شــده
اســت .یک تصویر مثبت از مــکارم و خوبیها
و فضائــل و زیباییهــای اخالقــی در عیــن
حــال پرداخــت بــه آســیبها و آفــات اســت.
یعنــی آفات دیده شــده  ،آســیبها دیده شــده
منتها در ضمن مــکارم و زیباییهــا به آفتها
نیــز پرداختــه شــده اســت .آن هــم آفتهای
مخاطرهآمیز و بسیار خطرناک که رهزن است
و انسان را از طی مسیر کمال باز میدارد.
بهرهمندی مخاطب از الگوی عملی
نکتــه جالــب دیگــر ایــن اســت کــه مخاطــب
و آن کســی کــه بــا دعــای بیســتم صحیفــه
ســجادیه انــس میگیــرد از الگــوی عینــی و
عملــی و کامل ،بهرهمند میشــود .بــا صلوات
بــر محمــد و آل محمد آغاز میشــود و تــا پایان
ســخن از محمــد و آل محمــد اســت .گویــا در
ایــن دعا ســیر مقامــات اولیــاء خداســت .یک
به یــک ویژگیهای اهــل بیت علیهمالســام
اســت کــه گفتــه میشــود ،صلــوات در فرازهــا
حدود بیســت بار از آغاز تا پایان که توجه پیدا
میشود با صلوات به محمد و آل محمد سالم
اهّلل علیهــم اجمعین ،بــه عنوان انســانهای
کامــل و بهرهمنــدان عالــی از فضیلتهــا و
مــکارم عالــی اخالقــی و انســانی در همــه ایــن
منــزل به منــزل کــه شــما داریــد ســیر میکنید
نــام دلآرای محمــد و آل محمــد الهامبخش
است  ،امیدآفرین است ،حرکتدهنده است،
سرعتبخش است ،پیش برنده است .وقتی
شــما توجه میکنیــد به آنهــا یعنــی درحقیقت
ّ
توجــه میکنیــد بــه کســانی کــه بــر قلــه ایــن
فضیلتهایــی هســتند که در ایــن دعــا از آنها
نام برده میشود و خواسته میشود.

تبدیل ارزشها به خواهشها
و باالخره اینکه همه اینها با زبان دعا آمیخته
شده است .قالب ،قالب دعاست ،درخواست
اســتّ ،
تضــر ع اســت ،ابتهــال اســت ،خلــوت
ّ
انس با حضرت حق است .دست تمناست به
آســتان قدس ربوبی و امید و نوید است .همه
اینها در دعاســت ،دعا زبان خواســتن اســت.
اعجازی که در دعای بیســتم اتفــاق میافتد
و در دعاهــای مشــابه ،ایــن اســت کــه در این
دعــا ارزشها بــه خواهشهــا و آرزوهــا تبدیل
میشود .وقتی یک ارزشی شــد خواسته شما،
شــد آرزوی شــما ،مینشــیند بــه عمــق جان،
به دل شــما و بعــد شــما بــا اســتمداد از عنایت
الهــی و کمــک خواهــی از پــروردگار متعــال در
واقــع در مقــام دعــای در محضر حضــرت ،آن
هــم ایــن دعــای بیســتم صحیفه ســجادیه،
دارید از خــدای متعال میخواهید آنی باشــید
کــه او میپســندد .و اینهــا را یک به یک اســم
میبرید .اینگونه باشــم و در کنــارش اینگونه
نباشــم .و آنــی بشــوم کــه تــو میخواهــی و تو
میپسندی و دوســت میداری .این میشود
دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه.

در دعای بیستم
صحیفه هم
ارتباط ما با
خودمان ،هم
ارتباط ما با
دیگران و هر دو
در پرتو ارتباط
با خدای متعال
مهندسی
میشود .یعنی
ما چگونه باشیم
که خدای متعال
ما را بپسندد؟ در
ارتباط با خودمان
چگونه باشیم؟
در ارتباط با
دیگران چگونه
باشیم؟ در ارتباط
با خود خدای
متعال چه رفتاری
داشته باشیم؟
چه ویژگیهایی
داشته باشیم؟

بهترین دعا
برای بهترین زمانها و مکانها
به نظــر میآید کــه بهترین دعــا بــرای بهترین
زمانهاســت مثــل شــب قــدر که دیگــر بهتــر از
آن نیســت .ا گــر خواســتید چیــزی از خــدای
متعــال بخواهیــد ایــن راهنمــای شماســت.
ً
بهترین دعا بــرای بهترین مکانهاســت ،مثال
در حائرالحســین علیه الصلوه والســام که دعا
مســتجاب اســت .و بهترین دعا برای بهترین
ایــام عمــر اســت کــه دوران جوانــی باشــد .لــذا
رهبر عزیــز و حکیــم و عالــی قدرمان پیشــنهاد
نهــای عزیزمــان که با
میکننــد بــه همــه جوا 
ایــن دعــا انــس بگیرند .چــون بــه ایــن ترتیب
فضیلتخواهــی در دوران جوانــی کــه دل آنها
آماده است ،شــفافیت روحی دارند ،زاللند و به
آستان اجابت نزدیکند ،این اقتضا را دارد که با
این دعای نورانی به پیشــگاه پــروردگار متعال
برونــد و جوانــی خودشــان را آباد کننــد ،زندگی
خودشــان را آباد کنند و دنیا و آخرت خودشــان
را بر اساس این نقشه بسازند و به کمک خدای
متعال به فالح و خوشبختی برســند .امیدوارم
نشــاءاهلل همه جوانهای عزیــز میهنمان و
ا 
همه جوانهای عزیز اسالم و جهان با این دعا
آنی بشوند که باید بشوند.
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چرا امام خمینی(ره) بر مطالعه
صحیفه سجادیه تأكید داشتند؛

سفرهای الهی
مانند قرآن کریم
ت محمد هدایتی
حجتاالسالم و المسلمین برا 
زندگـی امـام سـجاد(ع) یکـی از مهمتریـن نقطههـای عطـف در تاریـخ اسلام اسـت.
دورانـی کـه بـه واقـع یـک پیـچ تاریخـی بـزرگ بـه شـمار میرفـت .شـناخت ایـن دوران
و آثـار ایـن امـام عزیـز یکـی از مهمتریـن وظایـف شـیعیان اسـت .یکـی از آثـار امـام سـجاد(ع) در ایـن
دوران ،صحیفـه مبارکـه سـجادیه اسـت .تمـام علمـا و بـزرگان اسلامی بـه ویـژه حضـرت امـام
خمینی (ره) و حضرت آیتاهلل خامنهای به انس با این کتاب مهم توصیه اکید نمودهاند .در این
یادداشت تحلیلی ،چرایی ضرورت انس با صحیفه سجادیه و تدبر در آن تبیین شده است.

صحیفه سجادیه ،یکی از آثار مکتوب ائمه(ع) است
که در میان علماء و بــزرگان به «اخت القــرآن» و «زبور
آل محمد(ص)» مشهور است .صحیفه ســجادیه را میتوان
اولین کتاب از قــرن اول و دوم هجری به شــمار آورد .مجموع
دعاهای صحیفه سجادیه ۷۵ ،دعا بوده که  ۵۴دعای آن به
دســت ما رســیده اســت؛ البتــه برخــی علمــا و محققــان ،دیگر
دعاهــای معتبــر امــام ســجاد(ع) را در قالــب مســتدرکات
جمعآوری کردهاند .یکی از آنها صحیفه ثانیه سجادیه است
کــه شــیخ حــر عاملــی آن را جمــعآوری نمــوده اســت .حضرت
آیــتاهلل خامنــهای در برخــی بیانــات ،از ایــن صحیفــه نیــز
استفاده کردهاند.
بعد از شــیخ ّ
حر عاملی ،علمای دیگری ماننــد مرحوم افندی،
محدث نوری ،محسن امین و ،...دعاهای بیشتری را از امام
ســجاد(ع) جمع نموده و نــام صحیفــه ثالثه ،رابعه ،خامســه
و ...بــر آنهــا گذاشــتهاند .بــر اســاس قواعــد فقــه الحدیثی،
صحیفه سجادیه یکی از معتبرترین کتابهای شیعی است.
عالمه محمد تقی مجلســی نیز بیــش از  ۶۰۰طریــق عالی نقل
حدیث برای آن ذکر نموده اســت .همچنین علمای بزرگ به
تواتر متن آن اعتراف کردهاند.
توان جامعهسازی اخالقی و معنوی
بــرای اینکــه جایــگاه صحیفــه ســجادیه را در تمدنســازی
اســامی درک کنیــم باید بــه فضــای فکــری و فرهنگــی عصر
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امــام ســجاد(ع) توجــه کنیــم .دوران زندگانــی و امامــت امام
سجاد(ع) یک از دورانهای حساس تاریخ اسالم است.
جامعه اسالمی در دوران امام حسین(ع) چنان دچار انحطاط
اخالقی و معنوی شــده بود که منجــر به حادثه فجیــع و غمبار
عاشــورا و شــهادت امام حســین(ع) شــد .بعــد از شــهادت امام
حســین(ع) نیز هرچنــد قیامهایی علیــه حکومت جور شــکل
گرفت؛ اما عالوه بر اینکه حکومتها فضا را دچار اختناق کرده
بودند ،جامعه و خود مردم نیز همچنان دچار انحطاط و فساد
ََ َ
«ارت ّد ّالن ُاس
بودند .روایت َمعروف امام صادق(ع) که فرمــود:
ّ ََ َ
َب َ
عــد ُ
الح َســین ِإل ثلثة» (مــردم بعــد از امام حســین(ع) از دین
برگشــتند؛ مگر ســه نفر) بیانگر عمق فاجعــه آن دوران اســت.
َ
همچنین روایتی که از امام ســجاد(ع) نقل شــده که َ«ما ِب َمکة
ُ َ ً
َو َل ب َ
ون َر ُجــا ُی ِح ُّب َنــا» (در سراســر مکــه و مدینه
الم ِد َین ِــة ِعشــر
ِ
حتی بیت نفر پیدا نیست که دوستدار ما اهل بیت(ع) باشد،).
نشان دهنده فساد عجیب مردم است.
امــام ســجاد(ع) بعــد از حماســهآفرینی و خطبههــای آتشــین
دوران اســارت ،اکنون در مدینه به ســر میبرند .ایشان واقعه
کربــا را تحلیــل کردنــد و به ایــن نتیجه رســیدند کــه «بخش
ّ
مهمــی از مشــکالت اساســی دنیای اســام که به فاجعــه کربال
انجامیــد ،ناشــی از انحطاط و فســاد اخالق مــردم بــود ...اگر
مــردم پســت و دارای رذائــل اخالقــی نبودنــد ،حکومتهــا
(هرچند فاســد ،ظالم و حتی بــی دین) نمیتوانســتند چنین
فاجعــه بزرگــی را رقــم بزننــد ...یــک ملــت ،وقتی منشــأ همه
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مفاســد خواهد شــد که اخالق او خراب شــود.
ایــن را امــام ســجاد(ع) ،در چهــره جامعــه
اســامی ّ
تفحص کرد ،و کمر بســت بــه اینکه
این چهره را از این زشــتی پاک کنــد و اخالق را
نیکو گرداند».
دین مردم درست میشد ،باید
«باید
بنابراین
ِ
اخالق مردم درست میشــد ،باید مردم از این
غرقاب فســاد بیــرون میآمدنــد ،بایــد دوباره
ُّ
لــب ُلبــاب دیــن و
جهتگیــری معنــوی ،کــه
اصلــی دیــن همــان جهتگیــری معنوی
روح
ِ
اســت ،در جامعــه ِاحیا میشــد ...امــا اختناق
بــودن وضــع ،اجــازه
در آن دوران و نامناســب
ِ
نمــیداد کــه امــام ســجاد(ع) بخواهنــد با آن
مردم بیپــرده و صریح و روشــن حــرف بزنند؛
نه فقــط دســتگاهها نمیگذاشــتند ،مردم هم
ً
نمیخواســتند .اصــا آن جامعــه یــک جامعه
ناالیق و تباه شده و ضایع شدهای بود که باید
بازسازی میشد».
لذا امام سجاد(ع) شروع به اصالح جامعه کرد
و بهترین روش و ابزاری که میتوانست برای
این هــدف بــه کار ببنــدد «دعــا» بود .ایشــان
دعا را شــالوده این درمــان قرار داد و توانســت
فضایــی معنــوی در جامعه اســامی بــه وجود
بیاورد.
صحیفــه ســجادیه حاصــل ایــن تــاش مهم
اســت که امام ســجاد(ع) توانســت به وســیله
آن بــه هــدف خــود برســد و اخــاق جامعــه
را تغییــر داده و مســیر جامعــه را بــه اســام
بازگردانــد .بــه همیــن دلیــل در ادامــه همــان
روایــت معــروف میخوانیــم ُ«ث َّــم إ َّن َّالن َ
ــاس
ِ
َ ُ
ل ِحقــوا َو ُکث ُــروا» یعنــی مــردم بعدها به اســام
برگشــتند و آثــار آن را در دوران امــام باقــر(ع) و
امام صادق(ع) میبینیم.
امــام خمینــی (ره) معتقــد اســت« :حضــرت
زین العابدین(ع) کمتــر از حضرت صادق(ع)
ترویــج دیــن ننمــوده اســت و عصــر آن
حضــرت(ع) گرچــه طــوری بــوده کــه ممکــن
نبود حضرتش کســی را دعوت بــه دین نماید
و حتــی از حضرتــش یــک نفــر مســأله ســؤال
نمیکرد ،امــا در همان حــال کــه در خانه خود
نشسته ،نیمهشبها با خدا مناجات میکرده
و ایــن مناجات که به دســت مردم میرســید،
مورد انتفاع قرار میگرفت».
اکنــون کــه در گام دوم انقــاب اســامی قــرار
داریم ،این نســخه امام ســجاد(ع) از هر زمان
دیگری بــرای مــا ضــروری اســت .زیرا یکــی از
اصلیترین سرفصلهای تمدن نوین اسالمی
«اخالق و معنویت» است .رهبر معظم انقالب
در گام دوم انقالب ،فرمودنــد «امروز در جامعه

مــا ،یکــی از تالشهــای اساســی ،بایــد تغییــر
اخالق باشــد ».و «خیلی از مشــکالت ما ناشــی
از دور شــدن از فضایــل اخالقــی اســت .هرچه
از فضایــل اخالقی فاصلــه بگیریم ،مشــکالت
و گرههــای زندگــی پیچیدهتر و بیشــتر خواهد
شــد ».و اگر امروزه از افول تمدن غربی ســخن
میگوییم ،نشــانه اصلــی آن ،افول اخــاق در
جوامع غربی اســت .زیرا نبود اخالق ،جوامع را
بهسقوطمیکشاند.
بنابرایــن ،اولیــن و مهمتریــن دلیلی کــه باید
بــه صحیفــه ســجادیه توجــه کنیــم ،آن را
بخوانیم ،تدبر کنیم ،ترویج کنیم و در تحقق
آن بکوشیم ،این اســت که صحیفه سجادیه
«جامعهســاز» اســت و اخــاق و معنویــت
جامعه را کــه اصلیتریــن رکن تمدن اســامی
اســت ،تقویــت کــرده و از انحــراف و انحطاط
جلوگیریمیکند.

اولین و مهمتر ین
دلیلی که باید به
صحیفه سجادیه
توجه کنیم ،آن
را بخوانیم ،تدبر
کنیم ،ترویج
کنیم و در تحقق
آن بکوشیم،
این است که
صحیفه سجادیه
«جامعهساز»
است و اخالق
و معنویت
جامعه را که
اصلیتر ین رکن
تمدن اسالمی
است ،تقویت
کرده و از انحراف
و انحطاط
جلوگیری میکند

معرفتافزایی
دلیــل دیگــر بــر اهمیــت صحیفــه ســجادیه
این اســت که صحیفه ســجادیه یــک «کتاب
معجزنشــانی اســت ».و «خالصه و عصارهای
از تفکــرات اهل بیــت (علیهم ّ
الســام) در این
کتــاب گنجانــده شــده اســت ».ایــن کتــاب
هرچند در قالب دعا بیان شده است؛ اما «بحر
ّمواج معارف اسالمی است».
صحیفــه ســجادیه در حقیقــت حجــم بســیار
زیــادی از موضوعــات را در بــر دارد و میتــوان
پاســخ بســیاری از مســائل زندگــی را از ایــن
کتــاب اســتخراج کــرد« .دعاهــای صحیفــه
ســجادیه ...و تمام این دعاهایی کــه از ائمه:
به ما رسیده اســت ،پر اســت از معارف اسالمی
دربــاره توحیــد ،درباره نبــوت ،دربــاره حقوق،
دربــاره وضــع جامعــه ،دربــاره اخــاق ،دربــاره
حکومــت و دربــاره همــه مســائلی کــه انســان
احتیــاج دارد از اســام بدانــد ».لــذا «یکــی از
زمینههایتدبر،همیندعاهااست».
«اگر کسی خطبه امیرالمؤمنین علیه ّ
الصاله و
ّ
السالم ،در توحید را که خطبه اول نهجالبالغه
اســت ،جلــو خــودش بگــذارد ،یــا دعــای اول
صحیفــه ســجادیه را کــه در تحمیــد اســت
 حمــد الهــی اســت  -جلــو خــودش بگــذارد،میبینــد ایــن دو مثــل همانــد و فرقــی بــا هم
ندارنــد ...تمــام ایــن دعاهایــی کــه از ائمــه
علیهم ّ
الســام به ما رســیده اســت ،پر اســت از
معارف اســامی درباره توحید ،دربــاره نبوت،
دربــاره حقــوق ،دربــاره وضــع جامعــه ،درباره
اخالق ،درباره حکومت و درباره همه مسائلی
که انسان احتیاج دارد از اسالم بداند».
دوره جدید
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از طرفــی ،ریزشهــا یکــی از آســیبهای هــر
انقالبــی اســت کــه بــه ویــژه جوانــان مؤمن و
انقالبــی را تهدیــد میکنــد .اصلیترین ریشــه
این ریزشهــا ،عمیق نبودن معارف اســامی
در دل و ذهن انســان اســت .انــس با صحیفه
ســجادیه و تدبــر در آن از ایــن منظر نیز بســیار
ضــروری اســت .زیــرا «صحیفــه ســجادیه پــر
از معــارف دینی اســت .با ایــن کار بنیــه دینی
و انقالبــی خودتــان را هــم محکــم میکنیــد.
جوان ما اگر بنیه دینیاش مســتحکم باشــد،
خیلی از این کســانی که ...مشــغول تالشاند
بــرای منحــرف کــردن ذهنهــا به ســمتهای
گوناگــون ،وقتــی دیدنــد جــوان مــا محکــم
است ،میکشند کنار».
لــذا رهبــر معظــم انقــاب بارهــا فرمودهانــد
«خواهــش میکنــم عزیــزان مــن ،بخصوص
ُ
جوانان ،بــا صحیفه ّ
ســجادیه انــس بگیرند؛
ً
ً
کتاب ظاهــرا دعا و باطنا
زیرا همه چیــز در این ِ
همــه چیــز ،وجــود دارد« ».اینهــا فقــط دعــا
نیست؛ درس است».
تجلی قرآن
یکــی از مهمتریــن دالئلــی کــه ضــرورت دارد
انســان بــا صحیفــه ســجادیه انــس بگیــرد و
ماننــد قــرآن در آن تدبــر کنــد و در تحقــق آن
بکوشــد ،ایــن اســت کــه صحیفــه ســجادیه،
همان قــرآن اســت .صحیفه ســجادیه همان
گزارههای خبری قرآن اســت که آن را در قالب
جمــات و گزارههــای انشــائی بــه مــا تعلیــم
میدهد .اگر کســی با صحیفه ســجادیه انس
بگیــرد ،بــه وضــوح در مییابــد کــه تــک تــک
جمــات آن برگرفتــه از قــرآن کریــم اســت .به
همین دلیل میتوان گفت صحیفه سجادیه
همان قرآن کریم است.
امــام خمینــی (ره) میفرماینــد« :صحیفــه
کاملــه ســجادیه ،نمونــه کامــل قــرآن صاعــد
اســت ...کتاب شــریفی است که ســبک بیان
معارف الهیه اصحاب معرفت را چون ســبک
قرآن کریم بــدون تکلف الفاظ در شــیوه دعا و
مناجــات بــرای تشــنگان معــارف الهیــه بیان
میکند .این کتــاب مقدس چون قــرآن کریم
ســفره الهی اســت که در آن ،همه گونه نعمت
موجــود اســت و هــر کــس بــه مقــدار اشــتهای
معنوی خود از آن استفاده میکند .این کتاب
ّ
ادق معارف غیبــی که از
همچون قــرآن الهــی ِ
تجلیــات الهی در ملــک و ملکــوت و جبروت و
الهوت و ما فــوق آن حاصل میشــود در ذهن
من و تو نیاید و دســت طلبــکاران از حقایق آن
کوتاه اســت ،به شــیوه خاص خود قطراتی که
20

امام خمینی(ره)
میفرمایند:
«صحیفه کامله
سجادیه ،نمونه
کامل قرآن صاعد
است ...کتاب
شر یفی است
که سبک بیان
معارف الهیه
اصحاب معرفت
را چون سبک
قرآن کر یم بدون
تکلف الفاظ
در شیوه دعا و
مناجات برای
تشنگان معارف
الهیه بیان
میکند .این
کتاب مقدس
چون قرآن کر یم
سفره الهی است
که در آن ،همه
گونه نعمت موجود
است و هر کس
به مقدار اشتهای
معنوی خود از آن
استفاده میکند
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از دریــای بیکــران عرفــان خــود میچشــاند و
آنان را محو و نابود میکند».
قــرآن صاعــد یعنــی «قــرآن کتــاب نازل اســت
کــه از آنجــا نــزول کــرده اســت و ادعیــه ائمــه
کتــاب صاعد اســت؛ همــان قــرآن اســت رو به
ً
بــاال مــیرود ،جــواب اوســت تقریبــا ».یعنــی
«همــان حــرف زدن بــا خــدا اســت .یکوقت
شــما قرآن میخوانید ،خدا دارد با شــما حرف
میزند ،یکوقــت دعا میکنید ،شــما دارید با
خــدا حــرف میزنیــد .وقتــی قــرآن میخوانید
قــرآن نــازل اســت یعنــی خــدای متعــال
ایــن ِ
دارد با شــما صحبــت میکند و حــرف میزند،
حقایق را برای شما روشن میکند؛ از باال نازل
میشــود؛ و وقتــی شــما دعــا میخوانید ،شــما
داریــد با خدا حــرف میزنید؛ این صدای شــما
است که صعود پیدا میکند».
از طرفــی دیگــر امــام ســجاد(ع) بــا صحیفــه
ســجادیه ،رابطه و انس جامعه با قرآن را زنده
کرد .زیــرا ماهیــت دعا ،بــه گونهای اســت که
جذاب اســت و اگــر معــارف آن را با قــرآن بیان
کنیــم ،در حقیقت بــا قالب دعــا و الفــاظ دعا،
دارد قرآن را ترویــج میکند و جامعــه را با قرآن
انــس میدهــد« .صحیفــه ســجادیه ،هــم بــا
تفســیر قرآن ،قــرآن را به مــا نزدیــک میکند و
در دســترس ما قــرار میدهد و هــم با دعــا ما را
بــه دامن قرآن میکشــاند کــه آنچــه را که خدا
گفت مــا عمل بکنیــم .در بســیاری از آیات که
اوصــاف خداونــد را بــه صــورت جملــه خبریه
برای ما بیــان میکنــد ،همانها را بــه صورت
جمله انشائیه در صحیفه بیان میکند».
صحیفــه ســجادیه ،به مــا نشــان میدهد که
امام ســجاد(ع) چقدر با قرآن مأنوس بودهاند
و ذهن و قلب خود را آنچنان تبدیل به ذهن
قرآنی کردهاند ،به گونه ای که از زبان ایشــان
هیچ چیــزی غیــر از قــرآن صــادر نمیشــود .با
این نــگاه ،صحیفه ســجادیه ،اعجاز قــرآن را
به ما نشان میدهد.
صحیفه سجادیه ،معنای حدیث «ثقلین» را
به زیبایی بــه ما نشــان میدهــد .در صحیفه
ســجادیه قریــن بــودن قــرآن و عتــرت را بــه
وضوح میبینیم .از طرفی اکنون که به برکت
انقــاب ،جامعه اســامی ،بــه ویــژه جوانان با
قرآن انس گرفتهانــد و توجه به قــرآن در رأس
برنامههــای مدیــران و مســئوالن و مــردم قرار
دارد ،میبایســت به همان اندازه به صحیفه
ســجادیه توجه شــود و در ترویج آن بکوشیم.
شــاید به جــرأت بتوان گفــت فعالیــت قرآنی و
انس با قرآن بدون انس با صحیفه سجادیه،
کامل نیست.
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گفتگو با خدا

صحیفه سجادیه چند ویژگی مهمی دارد که آن را از دیگر منابع دینی متمایز میکند.
در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
الف .نقل به لفظ
مهمترین ویژگی صحیفه ســجادیه این اســت کــه دعاهای آن عیــن الفاظ امــام معصوم (ع)
است .امتیازی که در بسیاری از روایات ما وجود ندارد .زیرا اکثر روایاتی که از ائمه به ما رسیده
اســت ،معنا و مفهوم از امام معصوم (ع) است اما الفاظ آن از راوی اســت و خود ائمه این شیوه
نقل را اجازه دادهاند تا روایات گسترش پیدا کند.
اما صحیفــه ســجادیه امالء امــام ســجاد (ع) به امــام باقــر (ع) و جناب زیــد بوده اســت .یعنی
حضــرت دعاهــا را بیــان میفرمودنــد و آن بزرگــواران آنهــا را با همــان الفــاظ امام ســجاد (ع)
مینگاشتند .در این مجلس امام صادق (ع) نیز حضور داشتند.
به همین دلیــل صحیفه به کتابــی میگویند کــه ترتیب و تقدیــم و تأخیر آن توســط خود امام
تعیین شــده اســت .یعنی توســط خود امام جمعآوری شــده اســت .لذا کتابهای مســتدرک
هرچند دعاهای امام سجاد هســتند؛ اما صحیفه سجادیه نیســتند .البته به این معنا نیست
کــه آن دعاها اعتبــار ندارند؛ بلکه بــه این معنی اســت که بهتر اســت به آنها ادعیه ســجادیه
بگوییم نه صحیفه سجادیه.
همچنین باید دقت کنیم که از دســت رفتن برخی دعاها دلیل بر تحریف اصل کتاب نیست.
از طرفــی ،صحیفه ســجادیه بر دیگــر برخی ادعیــه دیگر نیــز برتــری دارد ،زیرا برخــی از ادعیه
ائمه(ع) نقل به معناســت نــه نقل به لفــظ .این ویژگــی ،اعتماد بــه معارف ادعیــه و صحیفه
سجادیه را بیشتر میکند و معارف آن یقینیتر و معتبرتر هستند.
ب .معارف برتر
ویژگی مهم دیگر صحیفه ســجادیه این اســت که «در منابــع معرفتی ما چیزهایــی وجود دارد
ً
که جز در صحیفه ســجادیه یا در دعاهای مأثور از ائمه (علیهم ّ
السالم) انســان اصال نمیتواند
اینها را پیــدا کند ...بعضــی از مفاهیم جز با زبــان دعا و تضــر ع و گفتگو و نجوای بــا پروردگار
ً
اصال قابل بیان نیســت .لذا ما در روایــات و ّ
حتی در نهجالبالغه از ایــن گونه معارف کمتر
عالم
میبینیم؛ اما در صحیفه ســجادیه و در دعای کمیــل و در مناجات شــعبانیه و در دعای عرفه
امام حســین و در دعای عرفه حضرت ســجاد و در دعای ابوحمــزه ثمالــی از اینگونه معارف،
فراوان میبینیم».

«حقایــق و معارفــی کــه در ادعیــه رســیده از معصومیــن
(علیهم ّ
الســام) وجود دارد ،یک دهــم آن در همه روایات و
ّ
خطب رســیده از معصومین (علیهمالســام) وجود ندارد؛
ِ
جــز آن روایات توحیــدی و خطــب توحیدی .ایــن دعاها
خیلی اهمیت دارد».
ج .نبود انگیزه جعل
ً
انگیــزه جعــل در روایــات نســبتا زیــاد اســت و مــا در
کتابهای روایــی خود به این روایــات بر میخوریم.
اســرائیلیات نمونههایــی از ایــن نــوع روایــات اســت.
امــا انگیــزه جعــل در ادعیــه مأثــوره و منتســب بــه ائمــه
(علیهم ّ
الســام) بســیار پایین اســت و به عبارتی میتوان
گفــت ادعیــه جعلی کــه به امــام نســبت داده شــده باشــد،
وجود ندارد.
این مطلب به این معنا نیست که ادعیه جعلی نداریم .بلکه
به این معناســت که اگر کســی دعایی جعل کنــد ،انگیزهای
برای نســبت دادنش به امام معصوم (علیهم ّ
الســام) ندارد
و آن را بــه خــودش منتســب میکند نه بــه امام معصــوم .لذا
شــناخت معتبر و غیر معتبــر آن بــرای همگان واضح اســت.
برخالف روایات که شناخت معتبر از غیر معتبر برای همگان
واضح نیست و در تخصص همگان نیست؛ لذا دانشمندان
اســامی ،علومی را برای شــناخت روایات معتبــر از غیر معتبر
تأســیس نمودهانــد .امــا آموختــن ایــن علــوم ســالها زمــان
میبــرد و در عهــده همــگان نیســت .بنابراین ادعیــه مأثوره
به ویژه صحیفه ســجادیه از اعتبار باالیی برخوردار است که
میتوان آنها را مالک رفتارهای خود قرار داد.
د .ماهیت متفاوت معارف
ویژگــی دیگــر صحیفــه ســجادیه ایــن اســت کــه معــارف آن
بــا معــارف بســیاری از روایــات متفــاوت اســت .زیــرا دعاهــا
در حالــت رابطــه انســان بــا خدا (کــه بهتریــن حاالت انســان
است) صادر شده اســت .آن هم از زبان امام معصوم (ع) و با
همان الفاظی که ایشــان بیــان فرمودهاند .لــذا معارفی را که
ائمه(علیهم ّ
الســام) در این حالت (حالت خضوع و خشــوع
ً
و رابطــه عرفانــی بــا خــدا) بیــان فرمودهانــد ،قطعــا تفــاوت
بســیاری بــا معارفــی دارد کــه در حالــت رابطــه با مــردم بیان
فرمودهاند.
دلیل این تفاوت این اســت که هر چند ائمــه در همه حاالت
حضــور عنداهلل دارنــد و همه حــاالت آنهــا الهی اســت و تمام
ســخنان ایشــان نــور و دارای معــارف عالیــه اســت؛ امــا بــه
طــور طبیعــی ســخنان ایشــان در قالب «دعــا» کــه در حالت
گفتگــوی خــود بــا خــدا هســتند ،بســیار متفاوتتــر اســت با
ســخنان و معارفــی کــه در قالــب «روایــت» و در گفتگــوی
بــا مــردم دارند .زیــرا ائمــه معــارف را بــه انــدازه فهــم و درک
مردم بیــان میفرمودنــد و هر معارفــی را به هر کســی منتقل
نمیکردنــد .چــه بســا بســیاری از حرفهــا را مــردم و حتــی
اصحاب خــاص درک نکنند یا نتوان بســیاری از ســخنان و
معــارف را بیان کرد؛ امــا همانهــا را میتــوان در گفتگوی با
خدا بیان کرد.
دوره جدید
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خواندن آن را
توصیه کردند

زیباترین
روح
پرستنده
حسن صدرایی عارف

ً
یکی از توصیههای اخالقی رهبر انقالب بهعموم مردم و مخصوصا جوانان،
مؤانسـت با «صحیفه سـجادیه» و ادعیه آن اسـت .اما چند سال پیش ،رهبر
یهـای سیاسـی ایـران در خـارج از کشـور ،بـه
انقلاب در دیـدار سـفرا و رؤسـای نمایندگ 
دعـای پنجـم صحیفـه اشـاره کـرده و فرمودنـد« :مـن بـه شـما عزیـزان توصیـه میکنـم
کـه بـا صحیفـه سـجادیه انس بگیرید ،دعای پنجم صحیفه سـجادیه را مکـرر در مکرر
بخوانیـد .ایـن دعـای پنجـم صحیفـه سـجادیه مـال ماسـت .همـه ادعیـه صحیفـه
سـجادیه همینطور اسـت .آنجایی که ما را به یاد مرگ میاندازد ،آنجایی که ما را از
لغزشها برحذر میدارد ،آنجایی که عظمت معنویت دستگاه الهی را ،از پیغمبر و یاران
و مالئکه الهی را به رخ ما میکشد ،اینها همهاش برای ما استحکامبخش است .در هر
میدانی ،اسـتحکام درونی برای ما تعیین کننده اسـت .اگر سـاخت درونی  -چه درون
شـخصی خود ما ،درون روحی و فکری خود ما ،چه درون کلیت جامعه ما  -سـاخت
یهـای این
مسـتحکمی بـود ،هیـچ چیز نمیتوانـد در مقابلش بایسـتد ».دربـاره ویژگ 
صحیفـه شـریف و همچنیـن موضوعـات دعـای پنجـم آن بـا حجتاالسلام احمـد
غالمعلی ،عضو هیأت علمی دانشـگاه قرآن و حدیث به گفتگو نشسـتیم.
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وقتی واژه صحیفــه ســجادیه را در تعابیر رهبری
رصد میکنیم ،میبینیم که بسامد باالیی دارد و
ایشــان چند بار و چند جای مختلف بــرای مخاطبهای
متفــاوت ،تأ کیــد کردهانــد کــه صحیفــه را بخوانیــد و
بهخصــوص گفتهانــد که بــا آن انــس بگیریــد .جنابعالی
چرایی این تأ کید را چگونه میبینید؟
برای این موضوع میتوان نکات مختلفی را بیان کرد .اولین
نکته آن ،این اســت که باألخره در دعاهای ما ،عنصر جعل و
ســاختگی بودن کمتر خود را نشــان داده اســت؛ یعنی ممکن
اســت احادیثی جعل میشــده اســت ،هرچند تعداد آنها کم
باشــد ،امــا در دعاهــا ،در جاهایــی کــه آنهــا را به معصــوم (ع)
نســبت میدهند ،انگیزهای برای جعل نیســت ،چون برخی
دعا میســازند ،امــا آن را بــه معصــوم (ع) نســبت نمیدهند.
بنابراین تا حــد زیادی چــون انگیزه بــرای جعــل در دعا کمتر
بوده است ،ادعیه ما از این جهت قوت بیشتری دارد.
نکته دومی که در صحیفه سجادیه وجود دارد ،این است که
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ً
ً
انصافا صحیفه ســجادیه صرفا یک کتاب دعا نیســت ،بلکه
موضوعاتــی کــه مرحــوم مظفــر در «الدلیــل علــی موضوعات
الصحیفــه» آورده اســت و مســائل متعــددی کــه در صحیفــه
سجادیه وجود دارد ،بیانگر این اســت که از جهت اعتقادی،
رفتــاری ،سیاســتهای اقتصــادی و نظامــی ،برنامهریــزی
فرهنگی و مدیریتی و ...این کتاب جای کار دارد.
نکتــه بعدی این اســت که گســتره موضوعــات صحیفه
ســجادیه جــای کار دارد .تعبیــری شــهید صــدر دارد کــه
خیلی جالب است .ایشــان میخواهد بگوید این کتاب
نهــا ،مکانها و حــاالت مختلف ،راهــکار دارد.
برای زما 
ً
مثال برای عرفه در ســرزمین عرفــات ،روز جمعه ،هنگام
رؤیت هــال ،برای حاالتی که انســان پریشــان یــا بیمار
نهــا ،ایــن کتــاب
تهــا و زما 
یشــود و بــرای همــه حال 
م 
راهکار و دعا دارد .این هم نکته مهمی اســت که اهمیت
صحیفه سجادیه را نشان میدهد.
نکته دیگر این است که اهتمام عالمان به صحیفه سجادیه
از زمانــی که ایــن کتاب منتشــر شــد و در قرنهــای مختلف،
ً
بهطور عجیبی وجود داشــته اســت .مثال شــهید اول و شهید
ثانی به صحیفه ســجادیه اهتمام ویژهای داشتهاند تا برسد
به مرحوم مجلســی .نکتــهای کــه در اینجا وجــود دارد ،این
اســت که مــا کمتــر کتابــی را میبینیم کــه عالمــان تــراز اولی
مانند شهید اول ،پدر شــیخ بهایی ،خود شــهید بهایی یا پدر
مرحوم مجلسی از روی آن رونویسی کرده باشند ،اما حداقل
ده عالم در این تراز میبینیم که با دستخط خود ،صحیفه
سجادیه را منالبدو الیالختم نوشتهاند.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه صحیفــه
ســجادیه به زبانهــای دیگــر هم ترجمه شــده اســت .برخی
از عالمان انگلیســی ،فرانســوی ،آلمانی و ...که زبان عربی را
میدانســتند ،بهمحض اینکه ســر ســفره صحیفه ســجادیه
نشســتهاند ،نتوانســتهاند بلند شــوند .مانند ویلیام چیتیک
کــه انگلیســیاالصل و مقیــم آمریــکا بــود .او دربــاره صحیفــه
سجادیه حرف دارد .همچنین خانم آنهماری شیمل آلمانی
با صحیفه ســجادیه انــس ویژهای داشــته اســت .همــه آنها
وقتــی صحیفــه ســجادیه را مطالعــه کردهانــد ،نتوانســتهاند
از آن جدا شــوند .حتــی برخی از افــرادی که بهظاهــر در طیف
روشــنفکران ما قرار میگیرنــد ،بهمحض اینکه بــا این کتاب
برخــورد کردهانــد ،نتوانســتهاند از آن دســت بکشــند .جالب
اســت که دکتر شــریعتی ،در انتهــای کتاب «نیایــش» ،فصل
«زیباتریــن روح پرســتنده ،امــام ســجاد» ،بســیار زیبــا درباره
صحیفه سجادیه نوشته است .علت آن چیست؟ او میگوید
من وقتی که کتــاب نیایش الکســیس کارل را ترجمــه کردم،
در حین کار به این نتیجه رســیدم که در دعاهای خود ما هم
چنین چیزهایی هست .سراغ صحیفه سجادیه رفتم و دیدم
در این کتاب عالوه بر آن عناصری که الکسیس کارل در آنجا
میگوید ،عنصــر آ گاهی ،عشــق و مبارزه نیــز تبلور پیــدا کرده
است .شــریعتی دعای اول را در آنجا شــرح میدهد که خیلی
ً
زیباست .واقعا «زیباترین روحپرستنده»خواندندارد.
تحقیقــات میدانــی یــا الاقــل مشــاهدات میدانــی بنــده هــم

امام سجاد (ع)
برای تکتک
این نگرانیها
راهحل دارد .راهحل
آنها چگونه
است؟ راهحل
اول و شاهکلید
آن ،همانی است
که در خطبه
 ۱۹۳نهجالبالغه
هم آمده است.
جملهای
امیرالمؤمنین(ع)
دارند که در
وصف متقین
است که چه
کسانی هستند.
ُ
میفرماید« :عظ َم
َْ
الخ ِال ُق ِفی
َ ُ
َ ُ
أ ْنف ِس ِه ْم ف َصغ َر َما
َ
ُد َون ُه ِفی أ ْع ِین ِه ْم
َ
ْ ُّ
ف ُه ْم َو ال َج َنة َکم ْن
َ
َ
ق ْد َر َآها ف ُه ْم فیها
ُم َن َّع ُم َ
ون» ،یعنی
آفر یننده در پیش
آنان بزرگ است و
از اینرو ،جز او در
نظرشان کوچک
میشود و آنان
نسبت به بهشت
او ،همانند کسانی
هستند که بهشت
را دیدهاند و در آن
در نعمت هستند

چنین موضوعــی را اثبــات میکند .چــه وقتی بنــده صحیفه
ســجادیه را در مراســم حــج عمــره با خــودم بــردم و چــه پدرم
که نجــار بــود و طبیعی اســت نمیتوانســت ارتبــاط متقابل با
صحیفه برقرار کند ،هر وقت مــا این کتاب را بــه مکه بردیم،
عربهای مصری یا کسانی که کنار ما مینشستند ،مجذوب
آن میشــدند .حتی خیلی اوقات مــا این کتاب را بــه آنها اهدا
کردهایم .یعنی صحیفه ســجادیه از آن کتابهایی است که
فقط انتشار و معرفی آن ،سبب جذب افراد میشود.
میخواهم بگویــم چرایی مطالعه صحیفه ســجادیه همین
اســت که حضــرت آقــا میخواهنــد بگویند .شــما بنشــینید و
صحیفه ســجادیه را بخوانید ،میبینید کــه نمیتوانید بلند
شوید .بر همین اساس ،روی این مطلب تأ کید میکنند.
مــا بهمناســبت رونمایــی کتــاب «دانشــنامه امــام مهــدی
عجلاهللتعالیفرجهالشــریف محضر رهبر انقالب رســیدیم،
ایشــان در بازدیدی که از نمایشــگاه کتابهــای دارالحدیث
داشــتند ،وقتی به غرفه دانشــگاه رســیدند و پایاننامههای
نهجالبالغــه را دیدنــد ،ســؤال کردنــد کــه چــرا شــما دربــاره
صحیفه سجادیه رشــته ندارید؟ چرا درباره این کتاب کاری
نمیکنیــد؟ خیلــی جالب اســت کــه آنجــا هــم ایشــان تأ کید
کردند که کارها را بهســمت صحیفه ســجادیه سوق بدهید.
این پایاننامههــای نهجالبالغــه را که دیدنــد ،فرمودند چرا
درباره صحیفه کار آنچنانی نشده است؟
یکــی از نــکات در توصی ههــای رهبــری ،ایــن اســت کــه
ایشــان بــه جوانــان تأ کیــد دارنــد کــه بــا صحیفــه انــس
بگیرند .ویژگیهای صحیفه برای جوانان چیست؟
در مورد ســفارش به جوانان ،از چند جهت این موضوع حائز
اهمیت است .یکی اینکه ذهن جوان برای پذیرش راحتتر
اســت .دوم اینکــه جــوان اســتدال لهای زیبایــی میتواند از
این کتــاب داشــته باشــد .جوانی کــه میخواهد با اســتدالل
مطالب به او تفهیم شــود ،این کتاب اســتدال لهای زیبایی
در فقــرات متعدد خــود دارد .ســوم لحن این کتاب اســت که
ً
اصال لحن تندی نیســت .لحنی بســیار آرام و دلنشــین است
ً
که واقعا هر فردی بخواند ،جذب آن میشود.
چند ســال پیش ،رهبــر انقالب در دیدار ســفرا و رؤســای
نمایندگیهای سیاســی ایــران در خــارج از کشــور ،آنها
را ســفارش به خواندن دعای پنجم صحیفه کردند .چه
مضامینی در این دعا نهفته است؟
این دعــا ،دعای بســیار زیبایی اســت ،از این جهــت که چند
نکتــه دارد .یکــی اینکــه عنوان دعــا «لنفســه و اهــل والیته»
اســت؛ یعنی این دعــا هم برای خودشــان اســت و هــم برای
کسانی که سرپرستی امام را میپذیرند و به امام عالقه دارند.
این دعا برای همه افرادی اســت که عاشــق امام ســجاد (ع)
هستند و عشق امام حســین (ع) و اباالفضلالعباس (ع) را در
دل دارند .بنابراین خود دعا ،دعای عاشقانهای است.
نکتــه دوم خیلــی زیباســت و آن ایــن اســت کــه انســانی کــه
بــه کربــا مشــرف میشــود ،بدانــد امــام حســین (ع) بــرای
خودش چــه میخواســته اســت و آنجــا بگویــد خدایــا هرچه
دوره جدید
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سیدالشــهدا (ع) بــرای خــودش میخواســت ،همــه آنهــا را
به مــن هم بــده .چقــدر همت انســان باال مــیرود و چقــدر ما
را در ردیــف خــود نشــاندهاند .در اینجا امــام میگویــد اینها را
هم برای خودم و هم هرکســی که عشــق مــن را دارد و والیت
من را قبــول میکنــد ،میخواهم .پــس یکــی از لطافتهای
دعــای پنجــم ،ایــن اســت کــه اســتحکام درونــی انســانها
را کــه آقا هــم بــر آن تأ کید داشــتند بــه وجــود مــیآورد .یعنی
افرادی کــه در ســال  ۱۴۳۶قمــری زندگــی میکننــد ،طوری
میشوند که گویا خواستههایشان همتراز خواستههای امام
ســجاد(ع) قرار میگیرد و ایــن موضوع خیلی عجیب اســت؛
یعنــی یکدفعــه آنقدر مــا را بــاال میبــرد کــه میگویــد اینقدر
پســت نباشــید و من هرچه از خدا بــرای خودم گرفتــم ،برای
تکتک شــما میخواهم از خدا بگیرم .به همین دلیل ،این
حالت آنچنان انسان را قوی میکند که حاضر نیست خیلی
چیزهای دیگر را بخواهد و میخواهد همه چیزهای خود را از
دســت بدهد تا به این نقطه برســد که خواستههای خودش
همتراز خواستههای امام سجاد(ع) باشد .این لطف ایشان
است که ما را در دعاهای خود شریک کردهاند.
حال ،یک سؤال جدی این است که منشأ نگرانی و اضطراب
انســانها در دنیا چیســت؟ بــه نظــرم بخشــی از نگرانیهای
ً
مــا ،متأثــر از دشــواریهای زمانه اســت .مثال بچه یا همســرم
را چطــور تربیــت کنیم ،چطــور بــا خانواده خــود بســازیم و...
بخشــی دیگــر از نگرانیهای ما متأثــر از فشــارهای اقتصادی
است ،مثل کمبودها ،ناراحتیها و ...منشأ دیگر نگرانیهای
ما ،احساس تنهایی است؛ یعنی اگر انسان به جایی برسد که
هرکاری میکند ،کســی قدرش را نداند یا با او دوســت نشــوند
و ارتباط برقــرار نکنند ،فرومیریزد .منشــأ دیگــر نگرانیهای
ما هــم مکــر و حیله دشــمنان اســت .مــا چــه بخواهیــم و چه
نخواهیــم ،آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی و حتــی عربســتان و
کشورهای بهظاهر دوست ،برای ما مکر و حیله میکنند .این
دعای پنجم برای همه این موارد ،راهکار دارد.
امام ســجاد (ع) بــرای تکتک ایــن نگرانیها راهحــل دارد.
راهحــل آنهــا چگونــه اســت؟ راهحــل اول و شــاهکلید آن،
همانی اســت که در خطبه  ۱۹۳نهجالبالغه هم آمده اســت.
جملــهای امیرالمؤمنیــن (ع) جــد امــام ســجاد (ع) دارنــد که
هســتند .میفرماید:
اســت کــه چه کســانی
در وصف متقین
َ
َ
َ
ُ َْ
َ ُ
«عظ َم الخا ِل ُق ِفی أ ْنف ِس ِــه ْم ف َص ُغ َر َما ُد َون ُه ِفی أ ْع ِین ِه ْم ف ُه ْم َو
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ْال َج َّن ُة َکم ْن قد َرآها فه ْم فیها ُمن َع ُم َ
ــون» ،یعنی آفریننده در
پیش آنان بزرگ اســت و از اینرو ،جز او در نظرشــان کوچک
میشود و آنان نســبت به بهشــت او ،همانند کسانی هستند
که بهشــت را دیدهاند و در آن در نعمت هســتند .امام ســجاد
(ع) همین فرمــول را در کل این دعا پیاده کرده اســت؛ یعنی
بهزیبایی برای مــا آفریننــده و بزرگــی او را معرفــی میکند و از
اینطرف با هرکدام از آن صفــات خداوند که معرفی میکند،
یکی از عیــوب مــا را پاک میکنــد .مثل این اســت کــه فردی
یک تشــت آب کثیف دارد و بهمحض اینکه آن را در آب دریا
فرومیبــرد ،مثل دریــا تمیز میشــود .امام ســجاد (ع) همین
کار را بــا ما میکنــد و مــا را در کنار عظمــت خداوند میبــرد و با
این راهحل ،ما را پاکیزه میکند.
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در ابتدا انگار
انسان تناقضی
میبیند .ای آنکه
دیدگان از دیدنت
فرومیمانند« :یا
َم ْن َت ْن َق ِط ُع ُد َ
ون
ُر ْؤ َی ِت ِه ْ َال ْب ُ
صار»
یعنی بال تشبیه،
ما نمیتوانیم به
خورشید نگاه
کنیم ،پس چطور
میشود؟ حضرت
میفرماید:
ََ
«وا ْد ِننا ِالی
ُق ْر ب َ
ک» یعنی
ِ
دیدگان نمیتوانند
تو را ببینند ،خود
را به من نزدیک
کن .چقدر
لطیف است.
این استحکام
درونی که حضرت
آقا میفرمایند،
یعنی هرچند شما
اول به خورشید
نمیتوانید
نگاه کنید،
اما به جایی
میرسید که
بهاندازه خورشید،
گرمابخش باشید

در شــش فقــره اول آن ،شــما میبینیــد کــه امــام ســجاد (ع)
مــدام میخواهــد مــا را با صفــات الهــی زنــده کنــد .در همین
َ ّ
َ ْ َ
َ
ُ َ َ َ
ــل َعلی
ــن َالت ْنق
اول میگوید «یــا م
ضی ْعجآ ِئــب عظ َم ِت ِه ،ص ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
َ
َ
حــاد فــی عظم ِتــک» ،کــه
ع
نــا
ب
ج
اح
ُم َح َّم ٍــد َوا ِل ِــه ،و
ــن ِال ل ِ
ِ
خیلی لطیف اســت؛ یعنی ای آنکه شــگفتیهای سترگیات
پایان نمیپذیرد ،بر محمــد و خاندان او درود فرســت ،ما را از
کجفهمی درباره ســترگیات بازدار .چقدر لطیف است؛ یعنی
من شــگفتیهای خدا را در کوه و دریا و عقل انســان میبینم
و ایــن ســترگیها پایــان نمیپذیــرد و از آنطــرف میفرماید:
ْ ْ
حاد فی َع َظ َم ِت َ
ک» .الحاد ،حالت تمایل و
َ«و ْاح ُج ْبنا َع ِن ِال ل ِ
انحراف از عقل اســت .میفرماید من اگر بخواهم کجفهمی
درباره تو نکنم ،بایســتی مدام عظمت و بزرگی تــو را در ذهن
ً
خــود بیــاورم .بنابرایــن وقتــی کســی ایــن عظمــت دائمــا در
ذهنــش میآید« ،عظــم الخالق فــی انفســهم» ،خودبهخود
انحــراف پیدا نمیکنــد و بهطور طبیعــی بهشــت را میبیند و
این خیلی لطیف است.
نکتهای که در فقره چهارم من خیلی دوســت دارم این است
که در ابتــدا انگار انســان تناقضی میبینــد .ای آنکه دیدگان
از دیدنت فرومیمانند« :یــا َم ْن َت ْن َق ِط ُــع ُد َ
ون ُر ْؤ َی ِت ِــه ْ َال ْب ُ
صار»
یعنی بالتشــبیه ،ما نمیتوانیم به خورشــید نگاه کنیم ،پس
چطــور میشــود؟ حضــرت میفرمایــد«َ :و َا ْد ِننــا ِالــی ُق ْرب َ
ــک»
ِ
یعنی دیدگان نمیتواننــد تو را ببینند ،خــود را به من نزدیک
کن .چقدر لطیف است .این استحکام درونی که حضرت آقا
میفرمایند ،یعنــی هرچند شــما اول به خورشــید نمیتوانید
نــگاه کنیــد ،اما بــه جایی میرســید کــه بهانــدازه خورشــید،
گرمابخش باشید.
با توجه به فرازهای پایانی دعا ،این استحکام درونی ُبعد
اجتماعی هم پیدا میکند .درست است؟
ً
دقیقــا .یعنــی فــردی میشــوید کــه در اجتمــاع هســتید ،امــا
چشمداشــتی به مال این و آن ندارید و خودتــان میخواهید
قــدرت بخشــش بــه دیگــران داشــته باشــید و هیــچ تــرس
و واهمــهای هــم از دیگــران نداریــد .ایــن حالــت بــه جایــی
میرسد که برای مثال ،میشــوید مثل حضرت امام خمینی
رحمهاهللعلیه .ایــن جمله ایشــان را من خیلی دوســت دارم
کــه «آمریکا هیــچ غلطــی نمیتواند بکنــد ».مــن در خاطرات
ژنرال هایزر میخواندم که میگوید کارتر وارد شــد و دســتش
میلرزید و کاغذی دســت او بــود و گفت که امام گفته اســت
آمریــکا هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکنــد .پیرمــردی کــه کل
لباسهــای او بــه هیــچ نمیارزیــد ،در خانــهای در جمــاران
نشســته بود و راحــت حرف مــیزد و او در آن ســر دنیــا به خود
ً
میلرزیــد .چــرا؟ چــون امــام واقعــا درک کــرده بــود کــه عالم
محضــر خداســت و خــود را بــه سرچشــمه قــدرت و بخشــش
و رحمــت خداونــد گــره زده بــود .بــه همیــن خاطــر از قــدرت
ً
قدرتها واقعا نمیترسید .صدام هم کاری میکند ،میگوید
دیوانهای سنگی انداخت و رفت .بچههای حزباهلل لبنان
هم همینطورند .حتی اگر تعداد و نیروهایشان اندک باشد،
بــه دلیل پیوســتگی بــه قــدرت الیــزال الهــی ،همــه دنیا هم
بخواهند آنها را بترسانند ،نمیتوانند.

24
 23خـرداد مـاه روز جهانـی مبـارزه بـا کار کـودکان اسـت .بـا توجـه بـه
تغییـرات صـورت گرفتـه در زندگـی امـروز مفهـوم کـودک کار فقـط منحصـر
بـه بهرهکشـی از آنهـا در مشـاغل فیزیکـی نیسـت و نـوع دیگـری از اسـتثمار
کـودکان و مخـدوش کـردن کرامـت انسـانی آنهـا بـا اسـتفاده از فضـای
مجـازی رونـق پیـدا کـرده اسـت کـه علیرغـم ظاهـر شـیک و مـدرن از نظـر
ماهیـت تفاوتـی بـا همـان اسـتثمار سـنتی از کـودکان نـدارد .اعتراضاتـی
ً
کـه اخیـرا در شـبکههای اجتماعـی فارسـیزبان نسـبت بـه سوءاسـتفاده
یهـای فرزندانشـان شـکل گرفـت بـه همیـن
والدیـن از اسـتعداد یـا زیبای 
موضوع اشـاره داشـت .بخش اندیشـه این شـماره از منظر جامعهشناسانه
و روانشناسـانه بـا تکیـه بـر حفـظ کرامـت انسـانی و هویـت اخالقـی نگاهـی
متفـاوت بـه ایـن مسـأله انداختـه اسـت.
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هویت ناخواسته
کار دیجیتال
کودکان ِ
شلیک با یک کلیک
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اندیشه

ݣݣهویتݣݣن ݣاݣخ ݣوݣاسته

بچهها وقتی اسمشان را در
اینترنت جستجو میکنندچه احساسی پیدا میکنند؟

تصـور کنیـد اسـمتان را جسـتجو میکنیـد ،و بالفاصله فیلمی بـاال میآید که
در آن داریـد بـه خاطـر موضوعـی مضحـک گریـه میکنیـد ،یـا عکسـی ظاهـر
میشـود کـه در موقعیـت مضحکـی قـرار داریـد .ایـن تجربـهای اسـت کـه مـا
ً
کمتر داشـتهایم اما بچههایمان کامال با آن درگیرند .شـاید آنها با خودشـان فکر کنند:
یـک لحظـه پـدر و مـادرم فکر کردهاند عکسـی کـه گرفتهاند خیلی بامزه اسـت ،اما من
تـا آخـر عمـر ،شـدهام آن بچـهای کـه مسـخره اسـت.
چند ماه بود که مریم جرئتــش را جمع میکرد تا درباره چیزی که در اینســتاگرام دیده
ً
بود با مادرش صحبت کند .مدتی پیش ،مریم یازده ســاله فهمید کــه تقریبا در تمام
طول عمرش ،مــادرش عکسهــای او را بدون اجازه قبلی در اینســتاگرام میگذاشــته اســت.
میگویــد «میخواســتم موضــوع را مطــرح کنم .دیــدن خــودم در اینســتاگرام حــس عجیبی
داشت و گاهی عکسهایی از من آنجا بود که دوستشان نداشتم».
مانند اغلــب بچههای امــروزی ،مریــم نیز غــرق در رســانههای اجتماعی بزرگ شــده اســت.
فیسبوک و توئیتر و یوتیوب پیش از آنکه او به دنیا بیاید تأسیس شده بودند و اینستاگرام هم
همزمان با دوران طفولیت او ایجاد شــد .درســت است که بســیاری از کودکان هنوز خودشان
در این رســانههای اجتماعی صفحــهای ندارند ،ولی والدین و مدرســه این کــودکان و تیمها
و باشــگاههای ورزشــی آنها ،از لحظه تولدشــان بدینســو ،حضوری آنالین بــرای آنها ترتیب
کل داستان زندگیشان،
دادهاند .شوک ناشی از فهم اینکه جزئیات زندگی آنها ،یا در مواردی ِ
بدون رضایــت یا اطــاع آنها در اینترنت به اشــتراک گذاشــته شــده اســت ،تجربــهای مهم در
زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان شده است.
شرو ع از عکس سونوگرافی
بســیاری از پدر و مادرهــای معمولی نیز همیــن کار را میکنند .حتــی در زبان انگلیســی کلمهای
ترکیبــی بــرای آن ســاختهاند :کلمــه  sharentingکــه از ترکیــب کلمــات  parentingو sharing
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ســاخته شــده اســت .بنا به یکــی از پژوهشهای شــرکت ِای.
ً
وی.جی که در زمینه امنیت اینترنــت فعالیت میکند ،تقریبا
یکچهــارم کــودکان زندگــی دیجیتــال خــود را از زمانــی آغــاز
میکنند کــه والدین عکــس ســونوگرافی آنهــا را در اینترنت به
نوزادان زیر دو سال
اشتراک میگذارند .همچنین  ۹۲درصد از
ِ
هویت دیجیتال خودشان را دارند .گزارش مرکز حقوقی ِلوین
وابســته به دانشــگاه فلوریــدا میگویــد« :امــروزه بســیار پیش
از آنکه شــخص حتــی نخســتین ایمیــل خــود را راه بیانــدازد،
والدینش هویــت دیجیتال او را شــکل دادهاند .صحبتهای
آنالین والدین کودکانشان را تا بزرگســالی تعقیب خواهد کرد.
ایــن والدیــن هــم نگهبــان اطالعــات شــخصی کودکانشــان
هستند و هم راوی ماجراهای شخصی آنها».
ً
مهدکودکهــا و مــدارس ابتدایی معمــوال تصاویر کــودکان را
در وبالگ یا اینســتاگرام و فیســبوک به اشــتراک میگذارند تا
والدین شاغل احســاس کنند از زندگی کودکانشان باخبرند.
نتایج و لحظات کســب امتیازهای ورزشــی ،که بخشی مهم
از فعالیتهای فوقبرنامه هستند نیز به صورت آنالین ثبت
و ضبط میشوند.
وقتی پارسا یازده ســاله باالخره تصمیم گرفت تا اسم خودش
را گوگل کند انتظار نداشت چیزی پیدا کند زیرا هنوز حسابی
در رســانههای اجتماعــی نداشــت .امــا او وقتــی نتایــج و آمــار
سالها مسابقات شنا را در اینترنت دید ،حیرت کرد .داستانی
شــخصی کــه در کالس ســوم نوشــته بــود نیــز در وبســایت
مدرســه با نام خــودش منتشــر شــده بود .بــه من گفــت «فکر
نمیکردماینهمهرویاینترنتحضور داشتهباشم».
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پارســا میگوید بــا اینکه چیزی حســاس یا شــخصی درباره
خــودش در اینترنــت پیــدا نکــرد ،ولــی بــاز هــم احســاس
درماندگــی میکــرد از اینکــه تمــام این اطالعــات دربــاره او
بدون اجازه خودش منتشــر شــده اســت« .کاری نمیشود
کــرد .ایــن اطالعــات در دســترس مــردم اســت .حتــی اگــر
فقط شــنا بکنید هم بقیــه دنیــا خواهند دانســت .نتایجم
در دســترس اســت و حاال مــردم میدانند که من شــناگرم.
معلوم میشــود کــه این نتایــج از کجــا ثبت شــدهاند ،پس
موقعیت مکانــی کلی من هم به دســت میآید .مدرســهام
مشخص است».
سمیه وقتی کالس چهارم بود برای اولین بار اسم خودش
را گوگل کرد .او نیز مانند پارســا انتظار نداشــت چیزی پیدا
کند چرا کــه او هم هنــوز حســابی در رســانههای اجتماعی
ندارد .گوگل فقط چند عکس از او پیدا کرد ولی همین هم
او را متعجب کرد .بالفاصله به تصویری که مادرش از او در
اینســتاگرام و فیسبوک میساخت حساس شــد« .والدینم
همیشــه در مــورد مــن چیزهایــی در اینترنت مینوشــتند و
من هیچ مشکلی با آن نداشتم تا اینکه فهمیدم به واسطه
صفحه مادرم شــناختی از من حاصل میشــود و در دنیای
آنالین یک شخص واقعی هستم».
البتــه همه کــودکان هــم واکنــش بــدی نشــان نمیدهند
وقتــی درمییابنــد بیخبــر یــک زندگــی آنالین هــم دارند.
برخــی خوششــان میآیــد .علــی وقتــی کالس چهــارم بــود
خودش را گوگل کــرد و فهمید در یک مقاله خبــری از او نام
برده شــده اســت .خبر مربوط بــه زمانــی بود کــه در کالس
سوم یک پیتزای بزرگ درست کرده بودند« .خبر نداشتم.
ً
تعجب کــردم .واقعا تعجــب کــردم» .او از این حضــور تازه
خرســند اســت« .حس میکنم مشــهور هســتم ...با گفتن
اینکه «اســمم تو روزنامــه اومده» دوســتای جدیــدی پیدا
کردم» .از آن به بعد ،هر از چند ماه خودش را گوگل میکند
به امید اینکه چیزی پیدا کند.
رضــا کــه اینک ســیزده ســاله اســت میگویــد وقتــی کالس
پنجــم بــود بــا دوســتانش بــر ســر اینکــه چقــدر دربــاره هــر
کدامشــان در اینترنت اطالعات هســت رقابــت میکردند.
«فکــر کردیــم خیلــی جالــب اســت کــه عکسهایمــان در
اینترنت هست .پز میدادیم که «فالن قدر عکس از من تو
اینترنت هســت» .خودت را گوگل میکنــی و «این تویی!»
همگی تعجــب کــرده بودیم کــه در اینترنت هم هســتیم.
میگفتیم «اوه ،ما آدمای درست و حسابیای هستیم».
والدین کیانا درباره گذاشــتن عکسهای او در رسانههای
اجتماعی ســختگیر هســتند ،درنتیجه فقط چند تا عکس
از کیانــا در اینترنت پیدا میشــود ولی او بیشــتر میخواهد.
«نمیخواهم خــودم را از دنیــای خارج جدا کنــم و فقط دو
تــا عکــس از مــن در اینترنــت باشــد .میخواهــم شــخصی
ً
باشم که واقعا هم یک شخص است .میخواهم مردم مرا
بشناسند».
فاطمــه و ســایر نوجوانــان میگوینــد امیدوارنــد حــد و
حدودی برای والدینشان ترسیم کنند .فاطمه میخواهد
این بار که مادرش میخواهد چیزی دربــاره او در اینترنت

لحظهای که
بچهها برای
نخستینبار
درمییابند
زندگیشان عمومی
است ،دیگر راه
برگشتی نیست.
چند نفرشان به
من گفتند این
مسئله انگیزهای
شده است تا
در تالش برای
کنترل وجههشان
بخواهند خودشان
صفحهای در
رسانههای
اجتماعی داشته
باشند .ولی
بسیاری از آنها هم
سرخورده میشوند
و پس میکشند

بنویســد با او صحبت بکنــد و این دختر یازده ســاله خواهان
حــق ِوتــو بــرای عکسهایــی اســت کــه مــادرش میخواهد
از او در اینترنــت بگــذارد« .همیشــه دوســتانم بــه مــن پیــام
میدهند یــا میگوینــد «وای! این عکســی کــه مامانت ازت
گذاشته خیلی نازه».
هشتگ مخصوص
ناصــر کــه ده ســال دارد میگویــد چنــد ســال پیــش فهمیــد
کــه والدینــش یــک هشــتگ مخصــوص بــا نــام خــودش به
عکسهــای او در اینترنــت اختصــاص دادهانــد .حــاال او
ایــن هشــتگ را تحــت نظــر دارد تــا مبــادا والدینــش عکــس
خجالتآوری به اشتراک بگذارند.
لحظــهای کــه بچههــا بــرای نخســتینبار درمییابنــد
زندگیشــان عمومــی اســت ،دیگــر راه برگشــتی نیســت .چند
نفرشــان بــه مــن گفتنــد ایــن مســئله انگیزهای شــده اســت
تــا در تــاش بــرای کنتــرل وجههشــان بخواهنــد خودشــان
صفحــهای در رســانههای اجتماعــی داشــته باشــند .ولــی
بســیاری از آنهــا هــم ســرخورده میشــوند و پــس میکشــند.
هانا میگویــد هر وقت کســی دوروبرش تلفنــش را در میآورد
اضطــراب میگیــرد کــه شــاید عکســش را بگیرنــد و جایی به
اشــتراک بگذارند« .همــه مــدام دارند نــگاه میکننــد و دیگر
هیچ چیز فراموش نمیشود .هیچ وقت تمام نمیشود».
تالشهایی انجام شــده اســت تا به کــودکان کمــک کند که
ایــن مســیر را پشــت ســر بگذارنــد .رفتهرفتــه دبســتانهای
بیشــتری دورههــای ســواد دیجیتــال برگــزار میکنند .ســحر
کــه هشــت ســال دارد میگویــد دربــاره حضــور اینترنتــیاش
تاحــدودی از مدرســه و بهواســطه یــک ارائــه دربــاره امنیت
آنالین آموخته است .پدرش نیز درباره رسانههای اجتماعی
به او هشدار داده اســت و قبل از اینکه عکســی از دخترش در
اینترنت به اشتراک بگذارد ،تأیید او را میگیرد.
با اینحال ،ســحر هنوز هم نگران اســت .هنــوز کوچکتر از
آن اســت کــه خــودش در اینترنت بچرخــد ولی حســش این
اســت که بســیاری از اطالعاتی که درباره او در اینترنت وجود
ً
دارد ،خــارج از کنترلش اســت« .اصال خوشــم نمیاد کســایی
که حتــی نمیشناسمشــون چیزهایــی درباره مــن میدونن.
شــاید خیلی چیزهــا دربــاره مــن روی اینترنت باشــد» .کیمیا
هفت ســاله همیشــه حواســش هســت تا عکس نامناسبی از
او نگیرند .یــک بار مچ مــادرش را گرفت که میخواســت از او
هنگام خواب عکس بگیرد و یک بار دیگر وقتی داشــت یک
آهنگ مســخره میخواند .بالفاصله به مــادرش گفت که در
فیسبوک به اشــتراک نگذارد و مادرش هم به حرفش گوش
داد .کیمیا فکر میکند آن عکسها خجالتآور بودند.
برخی قانونگذاران نیز به این موضوع وارد شــدهاند .در سال
 ۲۰۱۴میالدی ،دادگاه عالی اروپا حکم داد که ارائهدهندگان
اینترنت باید به کاربران «حق فراموششــدن» بدهند .طبق
این تصمیم ،شــهروندان اتحادیه اروپا میتوانند درخواست
دهنــد تــا اطالعــات مخــرب مربــوط بــه گذشتهشــان ،مانند
جرائمــی کــه در زیــر ســن قانونــی انجــام دادهانــد ،از نتایــج
جستجوی گوگل حذف شوند.
دوره جدید
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در نشست «نمایش کودکان
در فضای مجازی» مطرح شد

نمایش بیرویه
شیرینکاری
کودکان
نتایج تلخ دارد
وجــه اشــتراک دورهمیهــا و مهمانیهــای امــروز،
گوشیهای موبایلی است که ما را از فضای واقعی دور
و تنها میکند .این تنهایی نامحسوس وقتی خودش را نشان
میدهد که همه بهظاهر دور هم جمع شدهاند اما سر هر کس
در موبایل خودش است و مشــغول کاری .تلختر اما فرآیندی
اســت که کــودکان را هم به ایــن تنهایی ســوق میدهد .حق
شــیطنت و بازیکــردن را از آنهــا میگیریــم ،یــک گوشــی
دستشان میدهیم تا مزاحم خلوتمان نشــوند و گوشی برای
ً
حرفهایشان نمیشویم و احتماال بزرگترین سوال برایشان
ایــن خواهــد بــود« :تــوی اون گوشــی چیــه کــه به مــن توجه
ً
نمیشــه؟» در این وضعیت والدین یــا دائما از تمــام لحظات
کــودک عکــس میگیرنــد و بــه اشــتراک میگذارند کــه حریم
ً
شخصی کودک را تماما نقض میکنند یا در حالت دیگر وقتی
اولویت را به موبایل و شبکههای اجتماعی میدهند ،کودک
در بزرگســالی مدعــی این میشــود که چــرا من بخشــی از این
شــبکههای اجتماعــی نبــودم کــه در ایــن حالت هــم کودک
آموزش ندیده که حریم خصوصی چیست؟
درایننشستشهینعلیاییزند،عضوهیئتعلمیدانشکده
علوم تربیتی و روانشناســی دانشگاه عالمه طباطبائی ،فاطمه
نوری راد ،پژوهشگر حوزه کودک و رسانه و هالهسادات سری،
وکیــل پایــه یــک دادگســتری و عضــو کمیتــه حقوقــی انجمن
حمایتازحقوق کودکانحضورداشتند.

چنـدی پیـش نشسـتی بـا عنـوان «نمایـش کـودکان در فضـای مجـازی؛
آسیبشناسـی نقـض حریـم خصوصـی کـودکان توسـط والدیـن» در انجمـن
حمایت از حقوق کودکان برگزار شد .متن زیر گزارش کوتاهی از این نشست است.
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والدین گوشی به دست
شــهین علیایــی زنــد ،عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم
تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی در ایــن
نشســت گفت :ما بلد نیســتیم برای کودکانمان محدودیت
تعریف کنیم؛ به کودک اجازه میدهیم تا هر فیلم و بازیای
را آزادانه ببینند و متاسفانه مهارت الزم را آموزش ندیدهایم.

اندیشه

مهمتریــن کاری که مــن میکنم این اســت که حفــظ حریم
را آموزش میدهم؛ وقتــی پدر و مادر تمام لحظات شــخصی
کــودک را در صفحــات مجــازی و شــبکههای اجتماعــی بــه
اشــتراک میگــذارد ،چطــور میخواهــد بــه کودکــش حریــم
شــخصی را بیامــوزد؟ خیلــی وقتهــا والدیــن میگوینــد اگــر
مــا عکــس کودکانمــان را در شــبکههای اجتماعــی منتشــر
نکنیــم و وقتــی بــزرگ شــدند بــرای ایــن مســئله از مــا گالیــه
کردند ،چه جوابی به آنها بدهیم؟ پاســخ من همیشه همین
اســت کــه مــا بایــد کاری را انجــام دهیــم که درســت اســت.
هیچ اشــکالی نــدارد که فرزندمــان از مــا ناراحت شــود؛ وقتی
مــا حریــم خصوصــی را بــه کــودک بیاموزیــم از مــا هــم گالیه
نخواهد کرد و مطمئن باشــیم در آینده کودکمان از ما تشــکر
خواهد کــرد .پــدر و مادرهای امــروز دائما سرشــان در گوشــی
اســت و میبینیم که حتــی در دورهمیهــا و مهمانیها همه
از طریــق موبایلهایشــان با هــم معاشــرت میکننــد و وقتی
از کودکشــان صدایــی بیــرون میآیــد ســریع یــک گوشــی بــه
دستش میدهند تا او را ساکت کنند .در واقع والدین امروزی
ً
از موبایــل بهجای پســتانک اســتفاده میکنند و طبعــا وقتی
کودکــی در این شــرایط بزرگ میشــود ،بعدهــا از به اشــتراک
نگذاشــتن عکسهایش هم گالیــه خواهد کــرد .نکته دیگر
این اســت که پــدر و مادرهــا به محتوایــی که در شــبکههای
مجازی به دست کودکشان میدهند توجهی نمیکنند؛ این
در حالی اســت که میزان اســتفاده از عکسهای پورنوگرافی
در بازیهــای دیجیتالی به شــدت افزایش یافتــه و باید اول
والدین بــر ایــن محتواهــا نظــارت داشــته باشــند بعــد اجازه
استفاده از آن را به کودکانشان بدهند.
پــدر و مادرهــا بــه محتوایــی کــه در شــبکههای مجــازی بــه
دســت کودکشــان میدهند توجهی نمیکنند؛ ایــن در حالی
اســت کــه میــزان اســتفاده از عکسهــای پورنوگرافــی در
بازیهای دیجیتالی به شدت افزایش یافته است.
امنیت کودکان را به خطر نیندازید
هالهسادات سری ،وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته
حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این نشست
گفت :یکی از مصادیق حریم خصوصی تصاویر افراد اســت و
تصویر کودک مصــداق بارز حریــم خصوصی اوســت ،این در
حالیســت که اگر والدین نسبت به انتشــار تصاویر کودکشان
در فضــای مجــازی اقدام کننــد حریــم خصوصــی او را نقض
کردهاند .تعــدادی قوانیــن داریم کــه به صورت کلــی به این
موضــوع پرداختــه اســت ،در حــال حاضــر قانــون حمایــت از
کــودکان و نوجوانــان مصــوب ســال  ۱۳۸۱کــه دارای  ۹ماده
اســت وجود دارد که به صورت کلی اشاره شــده اگر سالمت و
بهداشــت روانی کودک مورد آســیب قرار گیرد و هر نوع اذیت
و آزاری موجــب صدمــه اخالقــی و روانــی کــودک شــود قابــل
پیگیری قانونی اســت .در قانون جرایم رایانــهای نیز به این
مسئله پرداخته شده است که به صورت کلی اشاره کرده اگر
فردی بدون رضایت فرد دیگری نســبت به انتشار تصاویر او
اقدام کنــد و موجب هتــک حیثیت و ضــرر آن فرد شــود ،این
کار جرم تلقی میشود.

هویت موضوع
بین االذهانی
است ،افراد خود
را در آینه دیگران
میشناسند،
حال آنکه ما به
کودکمان اجازه
نمیدهیم خودش
نشان دهد دارای
چه هویتی است.
شاید کودکمان
نخواهد زمانی که
شعری می خواند
تصویری از او
منتشر شود این
در حالی است که
به کودکان پاداش
میدهیم شیر ین
کاری کند یا شعر
بخواند

مســئله و نتیجــهای کــه پــس از انتشــار تصاویــر کــودکان در
فضای مجازی وجــود دارد به خطــر افتادن امنیــت کودکان
اســت ،زیرا همان طور که افراد ســالم و بیمار در سطح جامعه
زندگی مــی کننــد ،در فضای مجــازی نیز افــراد ســالم و بیمار
در کنــار یکدیگر صفحــات مجــازی را رصــد میکننــد .زمانی
کــه تصاویــر کودکانمــان را در فضــای مجــازی بــه اشــتراک
میگذاریــم ،در واقــع وضعیــت زندگیمــان نیــز بــه اشــتراک
گذاشــته مــی شــود و محلــهای که کــودک بیشــتر رفــت و آمد
میکنــد رصــد میشــود ،افــرادی که بــا ســوء نیــت در فضای
مجــازی حضــور دارنــد مــی تواننــد بــه راحتــی بــه خواســته
خودشان برسند .پیشبینی میشود در آینده دادگستریها
با پروندههــای ایــن چنینی رو بــه رو شــوند ،پــس اکنون که
هنوز آمــار این پرونــده هــا افزایش پیــدا نکرده اســت از وقوع
این مسائل در حوزه کودکان پیشگیری کنیم.
مادر امکان بروز خودش را ندارد
از کودکش استفاده میکند
فاطمــه نــوری راد ،پژوهشــگر حــوزه رســانه و کــودک در این
نشســت افزود :کودکان موجوداتی دارای احساس هستند و
ً
تنها تجربهشــان از بزرگترها کمتر اســت ،حال آنکــه عموما
والدیــن تصــور میکنند مالــک فرزندانشــان هســتند .امروزه
کودکان از زمان تولد همه لحظاتشــان ثبت و ضبط میشــود
و در معرض همــگان قرار میگیــرد ،این در حالی اســت که ما
به این نحو هویت فرزندمان را میســازیم و اجازه نمیدهیم
کــه کودکمــان در نوجوانــی هویــت خــودش را تغییــر دهــد.
نمایــشدادن کــودکان در هــر جایــی موجــب شــکلگیری
تصویــری در اذهــان عمومــی میشــود کــه ایــن تصویــر بــه
چگونگی شکلگیری هویت کودک کمک میکند.
در فرهنــگ مــا بســیاری از مــادران بــه دلیــل اینکــه امــکان
نمایش خود را ندارند ترجیح میدهند از کودک خود استفاده
کنند و زمانیکه که فرزندشــان به دلیل زیبایی الیک کســب
میکند ،گویی خودش آن را کسب کرده است.
هویــت موضــوع بیــن االذهانــی اســت ،افــراد خــود را در آینه
دیگــران میشناســند ،حــال آنکــه مــا بــه کودکمــان اجــازه
نمیدهیم خودش نشان دهد دارای چه هویتی است .شاید
کودکمــان نخواهــد زمانــی کــه شــعری مــی خوانــد تصویری
از او منتشــر شــود ایــن در حالی اســت که بــه کــودکان پاداش
میدهیم شیرین کاری کند یا شعر بخواند.
این مســئله باعث می شــود که کودک شــخصیت مهر طلب
داشــته باشــد ،یعنی برای اینکه نشــان دهیم تو وجود داری
الزم اســت بــه تأییــد دیگــران برســی ،هرچقــدر مهــر و تأییــد
دیگران بیشتر باشد یعنی تو بیشتر وجود داری .این موضوع
یکــی از بزرگترین پیامدهــای منفی را بــه دنبــال دارد که ما
به آن توجه نداریم .در فرهنگ ما بسیاری از مادران به دلیل
اینکه امکان نمایش خود را ندارند ترجیح می دهند از کودک
خود استفاده کنند و زمانی که که فرزندشان به دلیل زیبایی
الیک کســب میکند ،گویی خودش آن را کسب کرده است،
به دلیل اینکــه مــادر امکان بــروز خــود را در فضــای مختلف
ندارد پس از کودک به عنوان کاال استفاده میکند.
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اندیشه

کودکان
سرپرست
خانوار
تصویر کودکان در حال کار برای همه ما دلخراش است .کودکانی که به جای کودکی
کــردن مجبورند دســت بــه کارهایــی بزنند که مناســب سنشــان نیســت تــا درآمدی
هرچند اندک برای خانوادههایشان داشته باشــند .بارها شنیدهایم که بسیاری از کودکان کار
اجیرشده باندهای زیرزمینی هستند تا با برانگیختن احساسات مردم از این طریق درآمدزایی
کننــد .کودکانــی کــه اغلب لبــاس درســتی بــه تــن نــدارد و یــاد گرفتهانــد از هــر طریقی شــما را
احساساتی کنند .اتفاقی که این روزها در فضای مجازی و به خصوص در اینستاگرام به شکل
دیگری در حال رخ دادن اســت .این بار لباسهای پر زرق و برق و عکســهای آتلیهای و حتی
رقصیــدن کودکان معصومــی که از هیــچ چیزی خبــر ندارند قرار اســت برای خانوادههایشــان
درآمدزایی کنند تا «کودکان کار» فضای مجازی نام بگیرند.
کودکان فروشنده
در این مــورد هم دوبــاره با صفحــات رنگی و خوشــحال و ســرحالی طرفیــم که در ظاهــر رابطه
بســیار خوب مادر و فرزند را نشــان مخاطــب میدهند .مادرانــی که برای بچههایشــان الالیی
میخوانند .با آنها بازی میکنند و به دنبال کشــف اســتعداد فرزندشان هســتند .لباسهای
زیبایی بر تــن آنها میکنند و فرزندشــان را برای تفریــح به جاهای هیجان انگیــزی میبرند که
حتی ممکن است به ســن و سالهای فرزندشــان ربطی نداشته باشــد و مخاطب ممکن است
برایش سؤال باشــد که یک بچه ســه ســاله برای چه باید از حضورش در یک نمایشگاه نقاشی
بزرگســاالنه عکس و فیلم بگیرد و حتی مخاطبان صفحه را دعوت به آمدن در این نمایشــگاه
بکنــد .و هنگام گفتــن حرفهایی که حفــظ کرده بــرای تأیید گرفتن بــه جای نــگاه کردن به
دوربین به فیلمبــردار نگاه کند .بچه ســه چهارســالهای که بــه کمک همین صفحــه مجازی
تبدیل به یک سلبریتی اینســتاگرامی شــده و مخاطبان باید هر روز شــاهد پیامهای او باشند.
پیامهایی که اغلب با محتواهای عجیب و غریبی همراه است.
دختربچــهای بــا لبــاس صورتــی و کفــش نــو وســط یــک پــارک ایســتاده و همــه تواناییهــای
ظاهریاش را به کار گرفته تا دیالوگهایی که مادرش برایش نوشــته را از حفظ بگوید« :ســام
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خوبید؟ چیــکار میکنید دوســتای گلــم؟ برند ایکــس در این
فصل و هــوای خوب و آفتابــی یک عالمه تخفیــف زده .نگاه
کنیــد کفشهــای منو .بریــد کفش بخریــد .چیــزای مختلف
بخرید.چیزایقشنگبخرید.چیزایعالی»!
بچههایی که برای تبلیغ به دنیا آمدهاند
لباسهــای زیبا و ســتهای مــادر و فرزندی که گاهــی با پدر
خانواده هم هماهنگ میشــود تا کامنتهــای زیادی برای
آدرس گرفتن مزونها و فروشــگاهها ســرازیر کنــد .البته این
روزها مادران فعال مجازی دیگر منتظر کامنتها نمیمانند
و فروشــگاهها و برندهایشــان را در همــان پســت توضیــح
میدهنــد و روی تصویــر کودکشــان تــگ میکننــد .پــس اگر
چیزهای عجیب و غریبی دســت کودکانشان دیدید تعجب
نکنیــد .بچهها هرطــور که شــده بایــد تبلیــغ کنند و مــادران
هم باید طوری کپشن و شــرح عکس بنویســند که انگار قرار
نیست تبلیغ باشد.
اما باید بگوییم از سروشکل این صفحات مجازی پیداست
کــه بچههــا تنهــا لــوازم صحنــه یــا مجســمه متحرکــی برای
تبلیغات مادرانشــان هســتند که قرار اســت بخش زیادی از
درآمدهــای خانــواده را تأمین کنند .اما شــگفتآور اســت که
در این آلبــوم مجازی تبلیغات برای جــذب مخاطب بچهها
بهانه میشــوند اما با ورق زدن بعضی پســتها شــاهد تبلیغ
کلینکهای پوســت و زیبایــی با تصاویــر عجیــب و غریب و
نامناسب شدهاست.

اندیشه
اندیشه

بچههای فانتزی
محمد صادق باطنی

مسابقه داریم مسابقه
مسابقات مجازی هم از دیگر اقدامات صفحات والدینی اســت که از کودکانشان برای تأمین
هزینه خانواده اســتفاده میکنند .کودکانی کــه باید مدام وقتشــان را در آتلیههــا بگذرانند و از
تمام لحظاتشــان عکس و فیلم گرفته شــود چون قرار است لباس روی تنشــان را تبلیغ کنند
و یا حتی کرم و لوســیون شــامپوی بدن خودشــان یا مادرشــان را تبلیغ کنند .در یــک نمونه از
مســابقات مجازی مادری را میبینیم که دخترش را روی پایش خوابانــده و دارد برایش بلند
بلند الالیی میخواند .بیش از هرچیزی ســت لبــاس خانگی مادر و کودک توی چشــم میزند
ً
که قطعا میتوانید نام فروشــگاه را بــرای خریدن پای همین پســت پیدا کنند .امــا مادر نمونه
از مخاطبان میخواهد که از خواباندن کودکانشــان فیلم بگیرند و در صفحهشان قرار دارند و
صفحات مشخص شــده را تگ کنند .در نهایت برندگان این مســابقه الالیی از دوست خارج
نشین مادر نمونه چند دست لباس اصل هدیه میگیرند.
بد سرپرست
نکته جالب کامنتها و واکنش برخی از مخاطبان اســت که موجب حاشــیههای زیادی هم
شده اســت .برخی مخاطبان ادعا میکنند که این والدین نمونه را در آتلیهها دیدهاند و شاهد
نزاعهای پــدر و مادر و بچه از نزدیــک بودند اما هرطور که شــده عکس آتلیــهای را میاندازند.
از دیگــر واکنشهــا مخاطبان این صفحات این اســت کــه این سواســتفاده از خلــوت و تفریح
کودکان نوعی کارکشیدن از آنهاست و از این روز آنها را کودکان کار مدرن و یا کودکان سرپرست
خانوار یا بد سرپرســت میداننــد .والدینــی که تمام انــرژی خــود را صرف نمایــش کودکش در
صفحات مجازی میکند تا بتواند از طریق معصومیتش نظــر مخاطبان را به خود جلب کند و
کودکی که از ماجرا خبر ندارد و همه تالش خود را میکند که کاالیی که به او دادهاند را به خوبی
تبلیغ کند .کودکان کار همیشه دلخراش لباس نمیپوشند .همیشــه نامرتب و به هم ریخته
نیستند .گاهی لباسهای گرانقیمت به تن دارند و همه برایشان جیغ و هورا میکشند .اما باز
هم وسیلهای هستند برای پول درآوردن!

کــودکان مــا بــا شــبکههای اجتماعــی متولــد
شــدهاند .مــا اگــر در جوانــی یــا نوجوانی بــا این
وســایل ارتباطــی جدید روبــهرو شــدهایم ،ایــن بچهها
قبــل از اینکــه خودشــان تصمیــم بگیرنــد و بخواهنــد،
شناسه کاربری در فضای مجازی دارند .کودکانی تمیز
و مرتــب بــا ژســتها و فیگورهایی کــه قرار اســت لباس
تنشان را بهتر به رخ بکشند .شیرینکاریای که صدها
نه هزاران بار الیک میخــورد .بچههایی که نمیدانند
مرکــز توجهــی قــرار میگیرنــد ،بازیچــه دســت پــدر و
مادرانشان شدهاند.
درســت اســت که معروفیت ایــن بچهها آرزو و حســرت
خیلیهاســت امــا در واقــع اینهــا کــودکان کار مــدرن
هســتند .یعنی بهواســطه هنر و اســتعدادی که دارند یا
تحمیــل والدینشــان بــدون میل شخصیشــان شــروع
به انجام آن حرکت خــاص و انتشــار در فضای مجازی
میکننــد .نکتهای کــه وجــود دارد این اســت کــه اینها
بچههــای کاریکاتــوری و فانتــزی هســتند .نه بــه این
معنا که استعدادشــان در آینده به درد نخواهد خورد اما
نحوه رشدشان کاریکاتوری اســت .در حالی که باید در
این سن مشغول کار دیگری باشند.
اســتعدادیابی یعنــی پــرورش اســتعداد ذاتی کــودک نه
اینکه من پدر و مــادر بــه زور او را نرمتن بار بیــاورم یا به
زور او را بــه مســابقات جهانــی حفــظ بفرســتم؛ در حالی
که او بــه انــدازه بضاعــت خــود از حافظــهاش اســتفاده
میکــرد ه اســت .اگــر بچه بچگــی کــرد و اســتعدادش را
هم بــروز داد ،میتــوان به پدر و مــادر او آفریــن گفت اما
اگر این اســتعدادیابی از رونــد طبیعی رشــد بچه فاصله
بگیرد و پدرومادرهــا از ظرفیتی که رســانه در اختیار آنها
ً
قرار داده ،سوءاســتفاده کنند ،ما عمال با مقوله کودکان
کار مدرن رو به رو هستیم.
امــروزه در حیطــه هــوش دیجیتــال ،بحثهایــی را
مطرح میکنند که فــرد قبل از  ۱۳ســالگی بایــد مفاهیم
پایــه در مصــرف رســانه را آمــوزش دیــد ه باشــد .البته به
این معنا نیســت تا قبــل از  ۱۳ســالگی به صــورت مطلق
حــق اســتفاده از فضــای مجــازی را نداشــته باشــند و از
فــردا بــه صــورت مطلــق اجــازه حضــور در آن را داشــته
باشــند و طبعــا در ایــن ســن نیــز همراهــی پــدر و مــادر در
ســاختن هویــت مجــازی الزم اســت .ایــن همراهی هم
از جنــس آقاباالســری و کنترلگــری نیســت .ایــن خلــق
هویت مجــازی هــم نــه در مســیر بــرآوردن امیال پــدر و
ن که نوجوانها در این فضا رها شــوند.
مادر باشــد نه ای 
پدرومادرهــای االن بایــد خیلــی ســریعتر ،پرانرژیتــر از
پــدر و مادرهــای قدیــم بجنگند تــا کنترل مســیر تربیت
بچهشــان را در دســت بگیرنــد؛ وگرنــه پــدر و مادرهــای
مجازی تربیت کودکان را رقم میزند.
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محبتیݣݣکه
عاقبت ݣݣخوش
ندارد
362 likes

سید محمد مهدی شهیدی

برای بسیاری از ما گرفتن عکس از بچههایمان و انتشار آن در صفحات و کانالهای
شــبکههای مجــازی بخشــی از زندگــی روزانه شــده اســت .بســیاری از بچههــا از بدو
تولدشــان به مدد گوشــیهای همــراه آنقدر عکــس و فیلــم دارند که به ســادگی میشــود روند
هفتگی رشد آنها را با جزئیترین احواالتشان از اولین دندان و اولین کفش گرفته تا اولین مهد
ً
کودک و کالس تا امروز که مثال  7-8ساله شدهاند مرور کرد و کنار هم چید.
من پدر یا مادر
میتوان روزی را تصور کرد که دختر هجده ســالهمان از دانشگاه عصبانی ســراغ ِ
بیاید که به چه اجازهای عکس و تصویر دو سالگی او را وقتی که با لباس نامناسب گلگلی کنار
دریا بوده منتشر کردهایم و حاال کسی آن را در کانال همکالسیهایش بارگذاری کرده است.
این یک خیالبافی نیست؛  daily mailدر ســال  2016گزارش داد یک دختر  18ساله در اتریش
از والدین خود به علت خودداری از حذف عکسهایی که از او در کودکی در فیسبوک منتشر
کردهاند شکایت کرده است .او انتشــار این عکسها را «شــرمآور» و نقض حریم شخصی خود
خوانده اســت .این دختر که نامش بنا بــر قوانین اتریش فاش نشــده ،دربــاره والدین خود به
یکی از روزنامههای این کشور گفته است« :هیچ حد و مرزی نداشتهاند .برایشان مهم نبوده
اســت من در چه وضعیتی بودهام ،هر لحظه زندگی من عکاسی و منتشر شــده است ».آیا فکر
میکنید پســر یا دختر ما وقتی به ســنین جوانی رســیدند چه واکنشــی نســبت به فیلمی نشان
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دهد که امروز برای ما خندهدار اســت و چندیــن و چند الیک
برایمان آورده است؟
ً
بر اســاس تحقیقی کــه اخیــرا در بریتانیا انجام شــده اســت،
یک پدر یا مادر به طور متوســط هــزار و  498عکس از کودک
خود تــا وقتــی او به ســن پنج ســالگی برســد منتشــر میکند.
بــر اســاس همیــن تحقیــق  85درصــد والدیــن تنظیمــات
حریــم شــخصی فیسبــوک خــود را تنظیــم نکردهانــد و 79
درصد آنها به اشــتباه میپندارنــد که غریبههــا نمیتوانند
عکسها را ببینند!
بــر اســاس تحقیــق دیگــری ،نیمــی از والدیــن نمیدانند که
عکسهــای منتشــر شــده ،اغلــب اطالعاتــی نظیــر محــل
گرفته شــدن عکــس را نیــز در بــردارد .طبــق پژوهشــی که در
دانشــگاه میشــیگان انجام شــده محققــان بررســی کردهاند
کــه والدین چگونــه اطالعــات کــودکان را در فضــای مجازی
منتشــر میکنند .این پژوهش پنج موضوع عمده را از قرار زیر

اندیشه

دســتهبندی کرده اســت :خواباندن کــودک ،راهنمــای غذا
خوردن و تغذیه کودکان ،تربیت ،مراقبهای روزانه (پیش
از مدرسه) و مسائل اخالقی.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه حــدود  56درصــد از والدیــن
اطالعــات نامناســبی از کــودکان خــود منتشــر میکننــد51 ،
درصــد بــا انتشــار اطالعاتــی اعــام میکننــد فرزندشــان در
ساعت مشخصی کجاســت و  27درصد از شــرکتکنندگان،
عکسهای نامناسب از کودکان خود به اشتراک میگذارند.
اریک اشــمیت ،مدیرعامل ســابق گــوگل در مصاحبــهای در
سال  2010پیشبینی کرده اســت که روزی همه افراد دنبال
این خواهند بود تا نام خودشان را تغییر دهند؛ تا بدین شکل
از شــر اطالعات شــرمآوری کــه در کودکــی و نوجوانی توســط
خودشــان یــا دیگــران دربــاره آنهــا در شــبکههای اجتماعــی
منتشر شده است ،خالص شوند.
بســیاری از والدیــن احســاس تــرس و واهمــهای نســبت بــه
انتشــار اطالعــات و عکسهــای کودکانشــان ندارنــد زیــرا
دوســتان آنها در شبکههای اجتماعی این
معتقدند که فقط
ِ
اطالعــات را میبیننــد؛ اما متأســفانه طبــق آمــار  76درصد از
دزدی کودکان و  90درصد از جرائمی کــه علیه نوجوانان رخ
ِ
میدهد ،توسط اقوام یا آشنایان است.
در واقــع توصیــف مکانهایی کــه فرزندانمــان در آن حضور
دارنــد ،عالیقشــان و ...میتوانــد کار را بــرای کســانی کــه
دنبــال آزار کــودکان مــا هســتند ،آســان کنــد .از این روســت
کــه بســیاری هشــدار میدهنــد کــه والدیــن از طریق انتشــار
عکسهــای کــودکان آنهــا را در معــرض دسترســی کــودک
آزاران قرار میدهند.
در ســال  2016فرانســه برای اولین بار در دنیا ،انتشــار عکس
کــودکان در فضــای مجــازی را وارد قوانیــن حفــظ حریــم
خصوصی فــرد کــرده و جریمه ســنگینی هم بــرای آن در نظر
گرفت .اگر فــردی بتواند بــه دادگاه ثابت کند که عکســی که
والدینش در فضای مجازی منتشــر کردهاند برایش شــرمآور
است ،در آن صورت ،والدین دادگاهی شده و باید تاوان یک
سال حبس یا  45هزار یورو را متحمل شوند.
نکتــه جالــب آنکــه دادگاه فرانســه فقط بــه خاطــر نارضایتی
عکــس دوران کودکــیاش ،والدینش را
فرد از پخــش شــدن
ِ
مجــازات نمیکنــد؛ بلکه دلیــل مهمتــر دیگری وجــود دارد و
آن امــکان اســتفاده کــودک آزاران از عکسهــای نامتعــارف
کودکان است که امروزه بسیار شایع شده است.
اگرچــه بــر اســاس ســند حمایــت از حریــم شــخصی آنالیــن
کــودکان ( )COPPAوبســایتهایی نظیــر فیسبــوک کــه
بر اســاس جمــعآوری اطالعات کاربــران پایهگذاریشــدهاند
اجازه ندارند کــودکان زیر  ۱۳ســال را بپذیرند اما کم نیســتند
کودکانی که والدینشان به اسم آنها حســاب باز میکنند و یا
اگر این کار را نکنند خیلی عادی عکسها و اطالعات مربوط
به کودکشان را روی صفحات خود منتشر میکنند.
در ســال  2014الیحه قوانین حفــظ دادههــا در اتحادیه اروپا
بازنویســی شــد که یکی از مهمترین بندهای آن الیحه «حق
فراموششــدن آنالین» اســت .ایدهآل طرح این است که هر
کاربر جهــان آنالین این امکان را داشــته باشــد کــه اطالعات

ار یک اشمیت،
مدیرعامل
سابق گوگل در
مصاحبهای
در سال 2010
پیشبینی کرده
است که روزی
همه افراد دنبال
این خواهند بود
تا نام خودشان
را تغییر دهند؛
تا بدین شکل
از شر اطالعات
شرمآوری که در
کودکی و نوجوانی
توسط خودشان
یا دیگران درباره
آنها در شبکههای
اجتماعی منتشر
شده است،
خالص شوند

مربوط به خــود را از همه اینترنــت حذف کند امــری که البته
هنوز متحقق نشده است.
در عوض امروز اپلیکیشــنهایی را میتــوان یافت که امکان
تشــخیص چهره افراد در عکسهــا و دادن اطالعــات درباره
آنهــا را فراهــم میکننــد .در ســال  2011یــک گــروه از هکرهــا
اپلیکیشنی ساختند که به کاربر امکان آن را میداد که چهره
فرد در عکس را اســکن کــرده و با ســرعت اطالعــات اولیهای
نظیر اسم و شهر محل زندگی وی را دریافت کند.
تکنولــوژی تشــخیص چهــره بــرای عینکهــای گــوگل نیــز
طراحی شــده اســت .این تازه آغــاز کار اســت و به بــازار آمدن
چنین تکنولوژیهایی نشــانگر آن اســت که تا چه میزان کار
کــودکان امــروز کــه در آینده بالــغ خواهند بــود برای شــناخته
نشدن و داشتن حق «گمنامی» سخت خواهد بود.
با این همه اکنون به واسطه اینترنت و شبکههای اجتماعی
امکان آن وجــود دارد کــه عکس نــوزاد تازه چشمگشــوده در
لحظه بــه مادربزرگ یــا عمه یــا دایــیاش در نقطــهای دیگر
از جهــان برســد .از همیــن رو برخــی از والدیــن راهکارهایــی
یافتهاند تا ضمن شــریک کردن دوســتان و اقــوام نزدیک در
لحظات زیبای زندگی خود ،حریم شــخصی کــودکان و حق
انتخاب سرنوشت آنها را نیز محترم بشمارند.
توصیههای کاربردی
 .1قبــل از انتشــار عکــس یــا ویدئوی کــودک خود یــک بار
دیگــر آن از منظر جوانی کــودک خود ببینیــد .آیــا او از این که
کس دیگری این عکس یا فیلم را ببیند آزرده نمیشــود؟ اگر
پاسختان منفی بود منتشر نکنید.
 .2با تغییر تنظیمات در شبکههای اجتماعی عکسهای
کودک خــود را بــه صــورت عمومــی ( )publicمنتشــر نکنید،
بلکه آنهــا را تنها با گروه کوچکــی از نزدیکان مــورد اعتماد به
اشتراک بگذارید
 .3بــه شــدت مراقب باشــید هنگام انتشــار تصویــر کودک
خــود بــرای مثــال در مهدکــودک یــا موسســه زبــان ،آدرس یا
نام مکان مشــخص نباشــد تــا نشــانهای از محل کــودک به
بیننده عکسها ندهد .ایــن کار میتواند خطــرات احتمالی
را کاهش دهــد .همچنین حواســتان به این باشــد که برخی
اپلیکیشــنها ،به طــور خــودکار محــل گرفتن عکــس را ثبت
میکنند .میتوانید گزینه لوکیشن را حذف کنید.
 .4هیــچ عکســی از کــودک عریــان خــود منتشــر نکنیــد.
ً
گرفتن عکس در ســاحل ،دستشــویی و حمــام را اکیــدا برای
خود ممنوع کنید .به این فکر کنید که ممکن است یک فرد
کودک آزار آن را ببینید.
 .5هیچ عکس تمام رخی از کودک منتشــر نکنید تا امکان
شناسایی توســط نرم افزار منتفی باشــد .این توصیه به ویژه
برای کسانی اســت که ممکن اســت مورد طمع باشــند مانند
تاجران ثروتمند یا هر کسی که روی فرزندش حساس است.
 .6از کــودکان بــاالی دو ســال بــرای ارســال عکسشــان
حتی برای پدر و مــادر بزرگ اجــازه بگیرید .ایــن کار عالوه بر
ایجاد حس احتــرام رعایت حریم خصوصــی را به کودک یاد
میدهد.
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آیا والدین حق دارند تصویر کودکشان را
در شبکههای اجتماعی منتشر کنند؟

کار دیجیتال
کودکان ِ

«آن بچــه قربانــی جاهطلبی والدینش شــده اســت» .چندوقتی اســت در شــبکههای
اجتماعی از این دســت انتقادها به گوش میرســد .عــدهای طرف بچــه را میگیرند و
میگویند «بیچاره حق داشت دوران کودکیاش را آزادانه بگذراند» .یکسری هم میگویند که
«با این ســن کم درآمد خوبی دارد و لیونل مسی برایش پیام میفرســتد .چه موفقیتی باالتر از
ایــن؟» .اگرچه داســتان انتشــار عکــس و ویدیوی کودکان همیشــه بــه چنیــن جاهایی ختم
یتــوان درباره
نمیشــود ،اغلب والدین اینســتاگرامی آرزوی چنیــن دســتاوردی را دارند .آیا م 
درست یا غلطبودن کار آنها تصمیم گرفت؟
یکــی از رایجتریــن کارهــا در شــبکههای اجتماعــی ایــن اســت کــه عکســمان را با دیگــران به
اشــتراک بگذاریــم .حــاال یــا عکــس پروفایلمــان یا هــر تصویــر دیگــری که هــر از گاهی پســت
ً
میکنیم .معموال برای گرفتن هر کدام از این عکسها و انتشارشــان کلی حساســیت به خرج
میدهیــم و دســت آخــر هــم همیشــه نتیجــه چنــدان رضایتبخش نیســت؛ «تــوی عکس،
لبم کج افتاده ،موهام ســیخ وایستاده ،پوســتم تیره شــده» .تازه همه این حساسیتها فقط
درباره ظاهرمــان اســت .عالوه بــر اینها شــاید دلمــان نخواهد همــه آنها کــه ما را میشناســند
ً
یــا نمیشناســند صرفــا از روی یــک عکــس دربــاره همــه ویژگیهــای ناپیــدای شــخصیت و
زندگیمــان قضاوت کننــد .ایــن حق ماســت .اما یــک لحظه بایســتید :بــرای انتشــار عکس
بچهمــان چه؟ آیــا همینقدر وســواس به خــرج میدهیــم؟ آیا همینقدر نســبت بــه قضاوت
دیگران درباره حال و آینده بچههایمان حساس هستیم؟
برای بعضی از ما همینکه آن کودک زیباست ،خندهدار حرف میزند یا توانایی خارقالعادهای
34

دوره جدید

خرداد  99مشاره 20

از خــود نشــان میدهــد کافــی اســت .گوشــی را از جیــب
ً
درمیآوریــم ،چند عکس خوب ،و ســپس دکمه انتشــار .واقعا
یشــود
دیگر با چــه چیزی بهتــر از عکس دس ـتاول بچهها م 
صفحه شخصی را پر کرد؟ هم صمیمیاند و هم سرگرمکننده.
ً
یشــان هم ،البد ،ادا و اطوار است« :اصال
رعایت حریم شخص 
بچه چیه که حریم شخصی داشته باشه؟».
نویســندهای خارجــی کــه دربــاره تجربیــات مادرانــهاش
مینویســد ،میگویــد وقتــی فرزنــدم اولینبــار عکسهایش
را در اینترنــت دیــد ،فریــاد زد« :ایــن چــه وضعشــه؟ تــو حــق
ً
نداشــتی عکسهــای مــن رو تــوی اینترنــت بــذاری» .واقعا
اگــر کســی نــه یــک عکــس ،بلکــه کل داســتان زندگــی مــا را
بیاجازه فاش کند ،بــا او چه میکنیم؟ والدیــن امروزی این
افشاگری را از ســونوگرافیهای دوران جنینی شروع میکنند
و تا عکسهای ناگهانــی دهدوازدهســالگی ادامه میدهند.
نتیجــه این میشــود کــه همــه میفهمنــد فرزنــد آنهــا چقدر
ً
«بچهننه»« ،مغــرور» ،یا «لجباز» اســت .کــودکان هم بعضا
هویــت دیجیتال و اجباری را تــا آخر عمر تحمل
مجبورند آن
ِ
کنند .عالوه بر این سوءاستفاده از اطالعات شخصی آنها هم
میتواند در آینده آســیب ســنگینی به آنهــا وارد کنــد .بارها و
بارها دیدهایم والدین حتی عکس شناســنامه فرزندانشان را
منتشرمیکنند.
ً
قطعــا اگــر یــک غریبــه بگویــد دیشــب کجــا بودیــد و چــه
میکردید ،وحشت میکنید و با پلیس تماس میگیرید .اما با
بالیی که ما سر کودکان میآوریم ،آنها دیگر حتی حق ندارند
از افشــای زندگــی شخصیشــان بترســند .همــه اینهــا گاهی
باعث میشــود برخی کــودکان دچار ترســی دائمی شــوند که
مبادا کسی از آنها بیاجازه عکس بگیرد.
البته همه بچهها اینقدر بدقلق نیستند .از حریم شخصی هم
ً
سر نمیآورند .خصوصا وقتی که والدین مراقب باشند عکس
بــدی از آنها نگیرنــد .آنوقــت کودکان هم همدســت مــادر و
پدرها میشوند .تعداد الیکها و منشنها آنقدر وسوسهانگیز
میشــود که جایی برای دوراندیشــی والدین نمیگــذارد ،چه
رســد به بچهها .بنابراین ،برخی بچهها ،با دیدن خودشــان
در صفحههــای اینترنــت ،احســاس میکننــد بــه رســمیت
شــناخته شــدهاند و از ایــن بابــت ذوق میکننــد« :وای مثــل
آدمبزرگها شدم!» .اما این تازه آغاز ماجراست .داستان آنجا
جذاب میشود که پای درآمدزایی به میان میآید.
ی کــودکان در دوران انقالب صنعتی
گاهــی ســاعتهای کار 
بــه شــانزده ســاعت در روز میرســید .انقــاب صنعتــی ،در
صدوپنجــاه ســال پیــش ،بــا نیــروی دســتهای ظریــف و
ناتوان کودکان پیش رفت .شــاید انقالب دیجیتال ما هم با
عکس چهرههای بیگناه کودکان به ســرانجام برسد .برای
ً
فریــب مخاطب و اصطالحا ویروسیشــدن محتــوا ،به مقدار
معتنابهی صمیمیت نیاز اســت .در تبلیغهای اینســتاگرامی
یــا تلویزیونــی ،بیــش از هــر چیــز دیگــر ،شــیرینکاریهای
کودکان توجهها را جلــب میکند .پس تعجبآور نیســت که
ســوخت ماشــینهای تبلیغاتــی تبدیل شــوند.
کــودکان بــه
ِ
حــال چــه پــول ایــن تبلیغــات بــه جیــب خودشــان -یعنــی
مادروپدرهایشان -برود ،چه به جیب شرکتها.

اندیشه
اندیشه

کودکان کار
ال کچری
بــا پررنــگ شــدن جایــگاه و نقــش شــبکههای
اجتماعی ،جامعه شاهد شکلگیری نوع جدیدی از
سوءاســتفاده از کــودکان امــا ایــن بــار بــا لباسهای پــرزرق و
بــرق ،عکــس ،فیلــم ،رقــص و ...بــا عنــوان «کــودکان کار
مجازی» برای کسب درآمد شده است.
فضــای مجــازی بهویــژه اینســتاگرام ،چندی اســت تبدیل
به فضایی بــرای تبلیغات و به بیان بهتر کســب درآمد شــده
اســت .اینکــه ایــن فضــا میتوانــد فرصــت مناســبی بــرای
اشــتغالزایی باشــد ،عالی اســت اما نکته قابل توجه آن است
که گاهــی کاربــران از ایــن فضا سواســتفاده کــرده و اســتفاده
نابجایی از این ابزار میکنند.
وقتی نام «کودک کار» به گوش میرسد تصور بسیاری از افراد
جامعــه بــه ســمت کودکانــی از خانوادههای ضعیــف میرود
که در ســرمای زمســتان در چهارراهها در حالی که دستانشان
یخزده ،مشــغول فروش گل ،فال و ...هستند .از خردسالها
تا نوجوانانی که در ســاعتهای مختلف شــبانهروز در گوشه
و کنار کوچه و خیابانها و مترو و اماکن شلوغ ،مشغول کسب
درآمد هســتند .این بــرای همه مــا دلخراش اســت .کودکانی
که به جای کودکی کردن مجبورند دســت بــه کارهایی بزنند
که مناســب سنشــان نیســت تا درآمدی هرچند انــدک برای
خانوادههایشانداشتهباشند.
دیده شــدن و شــهرت در فضای مجازی باعث شــده که برخی
خانــواده بــرای نــوزاد چنــد روز هشــان صفحــه اینســتاگرامی
بســازند و با خرید فالوور و جمع کــردن افراد زیاد ایــن صفحه را
پر مخاطب کنند .این در حالی است که با کمی دقت میتوان
دید که تعداد کودکانی که از آنها در فضای مجازی سواستفاده
یشــود بســیار زیاد شــده و شــیرین زبانی و حرکات گاه جذاب
م 
این کودکان ،ذهن مــا را از این مقولــه دور میکند و متوجه این
نیستیم که دارد چه بالیی بر سر این کودکان میآید.
حال بــه ایــن نکته دقــت کنیــد کــه بارهــا شــنیده و دیدهاید
که بســیاری از کــودکان کار بــا برانگیختــن احساســات مردم
درآمدزایی میکنند .کودکانی که اغلب لباس درســتی به تن
نــدارد و یــاد گرفتهاند از هــر طریقی شــما را احساســاتی کنند.
اتفاقــی که ایــن روزهــا در فضــای مجــازی و به خصــوص در
اینســتاگرام به شــکل دیگــری در حــال رخ دادن اســت .این
بــار لباسهای پــر زرق و بــرق و عکسهــای آتلیــهای و حتی
رقصیــدن کــودکان معصومی کــه از هیــچ چیزی خبــر ندارند
قرار است برای خانوادههایشان درآمدزایی کنند تا «کودکان
کار» فضای مجازی نام بگیرند.
در ایــن فیلــم و عکسها بــه ظاهر ارتبــاط صمیمی کــودک و
مادر را میبینید و تصاویری که در نگاه اول شــیرین و جذاب
اســت اما وقتی بــه عمــق داســتان بنگریــد خواهید دیــد این
دختربچه و پسر بچهها کودکانی هســتند که نگاه آنها عاری

با کمی دقت
میتوان دید که
تعداد کودکانی
که از آنها در
فضای مجازی
سواستفاده
میشود بسیار
ز یاد شده و
شیر ین زبانی
و حرکات گاه
جذاب این
کودکان ،ذهن ما را
از این مقوله دور
میکند و متوجه
این نیستیم که
دارد چه بالیی بر
سر این کودکان
میآید

از کودکانههــا و شــیطنتهای بچگانــه اســت و آنها را شــبیه
سلبریتیهایی میکند که باید الیک بیشتری دریافت کنند.
این تصاویــر بــرای مــردم جالــب و دیدنی اســت و مــردم هم
ناآ گاهانه و بدون اینکه اندک تصویری از تبعات زندگی این
کودک در بزرگســالی داشته باشــند ،بیمهابا فیلمها را منتشر
میکنند .هیچوقت این سؤال پرسیده نمیشود که آیا وقتی
ایــن کــودک در بزرگســالی در پی هویــت ،عالقه و شــغل خود
برود ،از بابــت تصاویری که از او باقی مانده اســت شــرمگین
نخواهد شد؟
در حالــی که ایــن کودکان کــه فرشــتههای کوچکی هســتند
که در این ســن و ســال فقط بایــد کودکی کننــد و از ایــن دوره
زندگیشان که دیگر تکرار نخواهد شد لذت ببرند اما؛ جدای
ً
از تأمین نیازهای مالی خانــواده ،عمال تأمینکننده کمبودها
و عقدههای روانی والدین خود نیز میشــوند چــرا که در موج
چشم و همچشــمی و سلبریتیســازیها مجبورند با نمایش
بدن و لبــاس خود به رقابت با ســایر کــودکان و خانــواده این
ً
کــودکان بپردازند ،چیزی که اصال خودشــان هــم خبر ندارند
که دارند چه میکنند.
این رفتار والدین دو حالت دارد که یکی مطرح شدن و معروف
شدن اســت و دیگری کســب درآمد .آنچه که به وضوح دیده
یشــود درجــه اهمیــت کســب الیــک و فالــوور و به طــور کلی
م 
توجه مخاطبان اجتماعی به حدی برای این والدین باالست
ً
که آســیبهایی که به کودکان در حال وارد شــدن اســت عمال
ً
یشــود و صرفــا جنبــه مــادی کار در باالترین
نادیــده گرفتــه م 
اولویــت خودنمایــی میکنــد .پــدر و مــادری کــه این شــیوه را
برای کســب درآمد انتخــاب کرده اســت تنهــا و تنها بــه تعداد
فالوورهایشان توجه دارند ،این درحالی است که متخصصان
امــر بارهــا در ایــن خصــوص هشــدار دادهانــد و از خانواد ههــا
نهــا ابزار کســب درآمد
خواســتهاند که کــودکان و رفتارهای آ 
نیستند و نباید به خاطر طمع ،فرزندان را فدا کنند.
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دنیای مجازی؛ هویت کودکان و نقش والدین

شلیک با یک کلیک
آدریئ ِن الفرانس؛ ترجمه علیرضا شفیعینسب

اینترنت پر است از عکس بچهها ،در حال غذاخوردن ،خندیدن ،گریستن ،خوابیدن
یا حتی بیمــاری .پدر و مادرهــا روزانه عکس بچههایشــان را در گروههــای خانوادگی،
شــبکههای اجتماعی یا وبال گها و جاهای دیگر منتشــر میکنند .آنها پیش از آنکه کودکشان
بتواند تصمیمی بگیرد ،هویت مجازی او را هرطور که خودشان بخواهند میسازند .اما چنین
کاری میتواند نتایج ناگواری داشته باشد ،چه از نظر امنیتی ،چه از نظر اخالقی.
بله ،تمام آن عکسهای فیسبوک زیبا و جذاب هستند ،اما آیا میدانید آنها چگونه بر زندگی
کــودکان تأثیــر میگذارنــد؟ در وب ،بچههــا ،همهجــا هســتند .بســیاری از کودکان نخســتین
خاکستری پراکنده بر روی عکسهای فراصوت
حضور خود در اینترنت را بهصورت لکههای
ِ
تجربه میکنند که حتی پیش از تولد آنها در صفحات فیسبوک قرار داده شده است.
گاهی این کودکان ممکن اســت پس از پشتسرگذاشــتن دوران خردســالی دریابند که هویت
مجازی آنها ،پیشــاپیش تا حدود زیــادی و بهطور معمول بهدســت والدین آنها ،شــکل داده
شــده اســت .باتوج ه به اینکه آنچــه در فضای مجازی منتشــر میشــود قابلجســتجو و قابل
بهاشــترا کگذاری اســت و ماندگاری بلند مــدت دارد ،نقش دوگانه والد و ناشــر پرســشهای
بسیاری را درباره حریم خصوصی ،رضایت و بهطور کلی رابطه والد با فرزند مطرح میسازد.
درنتیجه ،محققان ،پزشکان متخصص کودکان و دیگر حامیان حقوق کودک پویشهایی
در حوزه ســامت عمومی طراحــی میکنند تا توجــه عموم را به امــری جلب کنند کــه از دیدگاه
آنان تعارضی ذاتــی بین دو چیــز اســت« :آزادی والدین در انتشــار» و «حق کــودک برای حفظ
حریم خصوصی» .استیسی اشــتاینبرگ ،اســتاد حقوق در لوین کالج دانشــگاه فلوریدا و مدیر
مرکز کودکان و خانــواده در این دانشــگاه ،معتقد اســت که «بهنــدرت ممکن اســت والدین از
روی غــرضورزی و بدخواهــی اطالعــات مرتبــط بــا کــودکان خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک
بگذارند ،اما آنها مانــدگاری و پیامدهای بالقوه این اطالعات در فضــای مجازی را مد نظر قرار
نمیدهند».
بــرای مثــال ،بزرگســاالن بــ ه طــور معمــول ،در اعالمیههــای تولــد و دیگر پســتهای خــود در
سایتهایی نظیر فیســبوک و اینســتاگرام ،نام کودک و تاریخ تولد وی را ذکر میکنند .این کار
کــودکان را با خطــر دزدی هویت و کودکربایــی مجازی روبهرو میســازد ،یعنی ممکن اســت
کســی عکسهای کودکان فردی دیگر را بــردارد و آنها را بهعنوان عکسهــای کودک خود به
نمایش بگذارد .برخــی والدین اطالعاتــی لحظهبهلحظه دربــاره مکان کودکان خود منتشــر
میکنند که بهطور بالقوه ایمنی آنها را به خطر میاندازد .بزرگســاالنی هم هســتند که ،با نیت
خوب ،عکسهای کودکان خــود را در انواع مختلفی از موقعیتهای صمیمانه بهســادگی در
فضای مجازی به اشتراک میگذارند.
اشــتاینبرگ در مقاله جدید خود با عنوان «اشــترا کپروری؛ حریم خصوصی کــودکان در عصر
رســانههای اجتماعی به ماجرای وبال گنویســی اشــاره میکنــد که عکسهایــی از بچههای
چگونگی رفتــن به دستشــویی منتشــر میکند .اشــتاینبرگ
دوقلوی خــود در حــال یادگیــری
ِ
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مینویســد «ایــن وبال گنویــس بعدتــر متوجــه میشــود کــه
افراد ناشناس به عکسها دسترسی پیدا کرده ،آنها را دانلود
کرده ،تغییر داده و در وبســایتی به اشتراک گذاشتهاند که،
ً
معموال ،منحرفین جنســی از آن بازدید میکنند»« .این مادر
به دیگــر والدیــن هشــدار میدهــد کــه عکسهای کــودکان
خــود را در حالــت برهنگی در فضــای مجازی منتشــر نکنند،
از امکانــات جســتجوگر گــوگل بــرای یافتــن عکسهــای به
اشــتراک گذاشتهشــده در فضــای مجــازی اســتفاده کننــد و
عالقه خــود بــه وبال گنویســی مادرانــه را مــورد بازبینــی قرار
دهند».
این زن در مطلبــی دربــاره این رخــداد در وبالگ خــود چنین
مینویســد« :مــن مســئول بروز ایــن رخــداد هســتم» و بدین
شــیوه به خواننــدگان خود هشــدار میدهــد که دربــاره آنچه
در فضای مجازی منتشــر میکنند ،احتیاط بــه خرج دهند.
«مــن ایــن عکــس را گرفتــم و آن را بــه اشــتراک گذاشــتم.
هیچکس بهجز من نباید سرزنش شود».
امــا حتی انتشــار عکسهــای کــودکان در گروهــی خصوصی
در فیســبوک یــا حســابی حفاظتشــده در اینســتاگرام هــم
بدون خطر نیســت .در ارتباط بــا گروههــای خصوصی ،این
افراد گــروه یکدیگر را
احســاس نادرســت وجود دارد که تمام ِ
ِ
میشناسند و منافع یکسانی را مدنظر دارند.
والدیــن و پرســتاران بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه
عکسهــای کودکان را بــا افرادی بــه اشــتراک میگذارند که
نه آنها را دانلــود میکنند ،نه در اختیار دیگــران قرار میدهند
و نه به هر شــیوه دیگری مــورد سوءاســتفاده قــرار میدهند.
آنهــا همچنیــن بایــد اطمینان حاصــل کننــد که افــرادی که
میتوانند به عکسهای بهاشتراکگذاشتهشده از کودکان
دسترســی داشــته باشــند ،دارای چارچوبهــای خصوصــی
مستحکمی باشند و همچنین افرادی باشند که بر دسترسی
دیگــر افــراد بــه حســابهای رســانههای اجتماعــی خــود
نظارت میکنند و الــی آخر .بســیاری از والدین بر ایــن باورند
که چارچوبهــای خصوصی را میتــوان بهعنــوان حوزهای
ایمــن در نظــر گرفــت و بنابرایــن آنهــا در بهاشترا کگذاشــتن
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مطالب با مخاطبــان مورد گزینش خــود ،احتیــاط اندکی به
خرج میدهند .امــا درواقع حتی این مطالب نیــز میتواند در
دسترس مخاطبان بسیاری قرار گیرد.
تصمیمات هویتساز
پیامدهای این حجم عظیم از بهاشــترا کگذاری از مســائل
امنیتی بسیار فراتر میرود و مشــخصههای پارادایمی جدید
در فرزندپــروری را تعییــن میکنــد .والدین و پرســتاران دیگر
ً
صرفــا نگهبــان و مراقــب کــودکان نیســتند ،بلکــه همچنین
در بســیاری از موارد بهطــور بالقوه پخشکننــدگان اطالعات
دربــاره کودکان خــود بــرای مخاطبــان جمعی هســتند .این
حجــم عظیــم از بــهاشــترا کگذاری دارای منافــع واضحــی
بــرای افــراد اســت ،مثــل خانوادههــا و دوســتانی کــه از نظــر
جغرافیایی دور از هم هســتند یا والدینی که بهمنظور کســب
مشــاوره از دوســتان معتمد ،جزئیاتی از زندگی کــودکان خود
را بــه اشــتراک میگذارنــد .امــا ایــن مــدل جدیــد همچنیــن
میتواند احســاس حاکمیت کودک بر چگونگی شکلگیری
هویت خود را در معرض تهدید قرار دهد.
والدین مدام بــرای کودکان خــود انتخابهایی ارزشمحور
میکنند .والدین اغلب به کودکان خــود میگویند که به چه
چیزهایی باور داشــته باشــند و از کدام تیم فوتبال طرفداری
کننــد .حتی بــر تــن خردســاالن لباسهایــی میپوشــانند که
نشانگر طرفداری دوآتشه از وابســتگیهای سیاسی است.
هیــچ «معیــار دقیــق و روشــنی» وجــود نــدارد که نشــان دهد
والدین چه وقت و به چه نحــوی محقاند که عقاید خویش
کودکان خود ابراز نمایند .نبود چنین معیارهایی،
را از طریق
ِ
تــا حــدی توضیــح میدهــد کــه چــرا ،از نظــر فرهنگــی،
بهخصــوص در غــرب ،بــه والدیــن حــق بســیاری میدهنــد
تــا آنچــه را درســت میپندارنــد انجــام دهنــد .با وجــود این،
هنگامی که «تصمیمات هویتساز» برای سالها در فضای
مجازی باقی میماند ،بهطور بالقوه خودشکوفایی کودک را
با مشکل روبهرو میکند .منظور تصمیماتی است که والدین
آنهــا را اتخــاذ میکنند و ســپس بهنحوی در فضــای مجازی
منتشر میشود که دیگر نظارت آنان را ناممکن میسازد.
جفــری شــولمن ،اســتاد حقــوق دانشــگاه جور جتــاون ،در
ً
مقالــهای چنیــن نوشــته اســت« :شــاید صرفــا طبیعی باشــد
کــه والدیــن بخواهندکــودک ارزشهــای آنهــا را بپذیــرد و به
اعتقادات آنها باور داشــته باشــد ،امــا هنگامی کــه به کودک
برای پذیرش دیگر ارزشها یا باور به دیگر اعتقادات فرصت
واقعــی داده نمیشــود ،آزادی والدیــن در ابــراز خویشــتن به
امری مستبدانه بدل میشود».
والد یا ناشر؟
برخــی میگوینــد رســانههای اجتماعــی مــا را بــه جهانــی
فراســوی حریم خصوصی وارد کردهاند کــه ،در آن ،تصورات
جوانان و انتظــارات آنــان از حریــم خصوصی وجــود خارجی
ندارد .با وجود این ادعا ،شــواهدی در دست است که نشان
میدهــد نســل دیجیتــال هنوز بــه حریــم خصوصی خــود در
فضای مجازی اهمیت میدهد .در یکی از مقاالت ارائهشده
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در بیســتوچهارمین همایــش بینالمللــی شــبکه جهانــی
اینترنت در سال گذشته ،چنین اظهار شده است« :اکنون در
فضای مجازی ،حتی در بین کودکان ،شاهد آن هستیم که
رفتار کاربران بیشــتر بهســوی حفظ حریم خصوصی گرایش
دارد .اپلیکیشــنهایی کــه در آن بــر خــاف اغلــب ارتباطات
دیجیتالی ،از ماندگاری اطالعات جلوگیری میشــود در بین
نوجوانان و جوانان بسیار پرطرفدار هســتند ،زیرا به کاربران
اجازه میدهند لحظــات صمیمانه خود را ،بــهدور از اتفاقات
ناگوار یا پیامدهای بلندمدت اپلیکیشنهای متنی ماندگار،
به اشتراک بگذارند».
این امــری بســیار مهم اســت که بــه کــودکان حق داده شــود
در رابطــه بــا عکسهــا و نقلقولهــا و همچنیــن توصیــف
دســتاوردها و چالشهای خــود اظهارنظــر نماینــد و بگویند:
گذاشــتن این مطلب کار درســتی نیست ».او
«نه ،بهاشترا ک
ِ
مینویسد« :کودکان در چهارســالگی ،از هویت شخصی خود
آ گاهی پیدا میکننــد .آنها در این ســن کم ،در دوســتیابی و
اســتدالل و مقایســه خود با دیگران توانایــی دارنــد .والدینی
کــه بهطــور مرتــب اطالعــات خــود را در فضــای مجــازی بــه
اشــتراک میگذارند میتوانند با کودکان خود درباره اینترنت
صحبت کنند و باید از آنها بپرســند که آیا مایلاند دوســتان و
خویشاوندان از مطلب بهاشتراکگذاشتهشده اطالع یابند».
کــودکان از اینکه «شــنیده و درک شــوند» ســود خواهنــد برد،
اما ایــن امر محتمل بــه نظر میرســد که چنیــن گفتگوهایی
همچنین کودکان را تشــویق کند کــه دربــاره چگونگی تأثیر
بهاشــترا کگذاری اطالعــات در فضــای مجــازی بــر زندگــی
خــود بهطــور نقادانــه بیندیشــند .پیشگرفتــن این شــیوه از
تفکر از ســنین پاییــن ،کــودکان را بــرای مدیریــت رفتارهای
خود در فضای مجــازی در ســنین باالتر آماده میســازد .این
شــیوه از تفکر درباره انتشــار مطالب در فضای مجازی بسیار
ســنجیدهتر از آن اســت کــه بــه کــودکان بگوییم هرگــز هیچ
مطلبی را در فضای مجازی به اشتراک نگذارند.
پزشکی کودکی
شاید کسی با انتشــار مطالب درباره وضعیت
ِ
در یــک وبالگ ،در پــی ارائه یــا جلب حمایت باشــد یــا در پی
جذب کمک مالی بــرای پرداخت هزینههای درمانی کودک
باشد .بهاشترا کگذاشــتن عکسهای کودکان در فیسبوک
راهی برای نزدیکساختن خانوادههایی است که بسیار دور
از یکدیگر زندگی میکنند.
گذاشــتن اطالعــات
ک
اشترا
ه
ب
منافــع
امــا ،بــا وجــود ایــن،
ِ
ِ
زیانهــای محتمــل آن را بیاهمیت نمیســازد .واقعیت آن
است که الگوریتمهای جستجوی گوگل میتواند دادههای
ک گذاشــتهشــده از ســوی والدیــن را در ســالهای
بهاشــترا 
آینده آشــکار نمایــد .مــا نمیدانیم که کــودکان ما بــا افزایش
سن ،چه اهدافی را مدنظر خواهند داشت.
نخستین نســل از کودکانی که در عصر رسانههای اجتماعی
بزرگ شــدهاند اکنون به ســن بلوغ رســیدهاند و تــازه در حال
ورود بــه بزرگســالی و بــازار کار هســتند .مصلحــت مــا در آن
اســت کــه در گفتگوهــای خویــش ،بــرای یافتــن بهتریــن
ش رو ،آنهــا را بهعنــوان حامیــان حقــوق
راهکارهــای پیــ ِ
کودکان به میز گفتگو دعوت نماییم.
دوره جدید
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اندیشه
اندیشه

انتشار ݣݣتصاویر ݣݣفرزندان
در ݣݣفضای مجازی
نقض ݣ ݣݣحریم ݣݣشخصی
آنهاست
علی شاهینی

رعایت حقــوق و کرامــت کــودک توســط والدین در فضــای مجــازی ضروری اســت و
رعایت نکــردن آن به نوعی ورود بــه حریم خصوصی کودکانی اســت که بهعلت صغر
سن خود قادر به تصمیمگیری و اعمال حق خود نیستند ،البته این حق کودک قابل واگذاری
با دیگــران حتــی والدین نیســت و گاهــی ممکن اســت رعایــت نکردن حقــوق کــودک در این
خصوص جرم و تخلف محسوب شده و قابل پیگیری نیز باشد.
فضای مجازی با انتشــار تصاویر کودکان صفحههای پر مخاطبی را برای فروش محصوالت
مهیا کرده اســت ،به طوری که برخــی والدین حتی قبل از بــه دنیا آمدن فرزندشــان با تصاویر
ســونوگرافی لحظه بــه لحظــه دیگــران را از چگونگی رشــد و حتــی روز و ســاعت به دنیــا آمدن
کودک مطلــع میکنند تــا همگان بــرای به دنیــا آمدن کــودک لحظه شــماری کنند .اســتفاده
ابزاری از کودک از همان لحظه به دنیا آمدن شروع و تا  ۵و  ۶سالگی ادامه دارد.
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بنگاههای اقتصــادی و مراکز تولیدی با همراهی و مشــارکت
والدین بــرای فــروش محصــوالت از تصاویر کودک اســتفاده
یهــا در
ابــزاری میکننــد .والدیــن بــا قــرار دادن شــیرین زبان 
فضــای مجــازی و گاهــی با پوشــش یــک دســت با کــودک و
انتشــار آن در دنیای مجازی ،کســب درآمد میکنند .در واقع
والدیــن فرزندانشــان را ابــزاری بــرای کســب درآمــد و تبلیــغ
محصــوالت شــرکتها قــرار میدهند که ایــن رفتــار والدین با
برخی قوانیــن در حقوق کودک و کنوانســیونهای حمایت از
حقوق کودک و قانون جرائــم رایانهای منافــات دارد و گاهی
جرم محسوب شده و قابلیت پیگیری حقوقی و کیفری دارد.
بــا توجه بــه عضویــت ایــران در پیمــان نامه حقــوق کودک،
کودک حق برخورداری از حریم خصوصی و کرامت انسانی را
داشته و سوءاستفاده از تصویرش توسط والدین چه با هدف
درآمدزایــی باشــد یا خیر ،بــدون اجــازه کودک ،نقــض حریم
خصوصی او و سبب وارد شدن خدشه به کرامتش میشود.
والدین حق دخالــت در امور مالی فرزندان خــود را نیز ندارند،
برای نمونه در صورتی کــه اما کودک معاملــه ای انجام دهد
و پس از بــزرگ شــدن او بفهمد ایــن معامله به زیانــش بوده،
قابل رسیدگی است و میتواند طلب خسارت کند.
در ایــران در خصــوص صیانــت از حقــوق کــودک در فضــای
مجازی مقــررات معینی وجود نــدارد ،با این حــال حمایت از
کودک مبنــای فقهــی و مدنــی دارد همچنیــن در صورتی که
جرائم رایانهای رخ دهد که طی آنها از افراد کمتر از  ۱۸سال
سوءاســتفاده شــود ،میتــوان بــه صــورت مــوردی در دادگاه
رسیدگی کرد.
از ســوی دیگــر قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان
خانوادههــا را بــه نگهــداری کــودکان ملــزم و از هرگونــه آزار
جســمی یــا روحــی منــع میکنــد و بهرهکشــی از کــودک زیرپــا
گذاشتن این قانون بوده و قابل تعقیب کیفری است.
وی با اشــاره به اینکه انتشــار تصاویر کودک و ورود به حریم
خصوصــی وی میتواند جــرم تلقی شــود ،افــزود :دادســتان
بهعنوان مدعیالعموم میتواند به این قضیه ورود کرده و از
ولی قهری کودک شکایت کند.
هر کس حــق آزادی بیان داشــته و میتواند اطالعــات خود و
نه فرد دیگــری را منتشــر کنــد ،در این خصوص میتــوان به
مــاده  ۱۹میثــاق نامــه بینالمللــی حقــوق مدنی و سیاســی و
ماده  ۱۷کنوانسیون حقوق کودک در سطح بینالمللی برای
دفاع از حقوق کودک استناد کرد.
در دیگر کشــورهای دنیــا به حقوق کــودک توجه شــده و این
مسائل قابل رســیدگی اســت ،بهترین راهکار فرهنگسازی و
آمــوزش اســت و از آن جایی که بســیای از خانوادههــا از این
موضــوع اطالعــی ندارند ،بهتر اســت به وســیله شــبکههای
اجتماعی این فرهنگسازی انجام شود.
بســیاری از پــدر و مادرهــا فکــر میکنند وقتــی صاحــب فرزند
شــدند مالک او نیز هســتند در حالی کــه نمیتواننــد به جای
فرزنــد خــود تصمیــم بگیرنــد .بنابرایــن بــه نظــر میرســد
رســیدگی به این موضوع از یک ســو نیازمند تدوین قوانین و
چارچوبهای معینی از ســوی قانونگذاران و از ســوی دیگر
توجه بیشتر دستگاههای نظارتی است.

38
بـه مناسـبت شـهادت مظلومانـه امـام جعفـر صـادق (ع) مؤسـس مذهـب
جعفـری بخـش ویـژهای را بـه شـناخت ایـن امـام همـام اختصـاص
دادهایـم .دیـن خردمندانـه در بیـان آیـتاهلل جـوادی آملـی ،مشـی علمـی
امـام صـادق (ع) در گفتگـو بـا دکتـر مبلغـی ،سـبک زندگـی اسلامی در
بیـان امـام جعفـر صـادق (ع) ،دلیـل نامگـذاری مکتـب تشـیع بـه مذهـب
جعفـری ،عقالنیـت مکتب امام صـادق (ع) از منظر دکتر صادق آیینهوند
و هویتبخشـی بـه شـیعیان بـه قلـم حجـت االسلام و المسـلمین دکتـر
محسـن الویـری از مطالـب ایـن بخـش هسـتند.

عترت

دین خردمندانه
حکومت بر قلب مردم
هویت بخشی به شیعیان

عترت

دین
خردمندانه
آیت اهلل جوادی آملی
حفــظ اســرار دیگــران از
وظایف اصلی مؤمنان
یکــی از ّ
ســنتهای الهــی کتمان
اســرار و حقایــق انســانها
اســت .روایتــی از وجــود مبــارک
امــام صــادق(ع) در رابطــه بــا
ویژگیهــای انســان مؤمــن در تحــف العقــول هســت کــه
فرمودنــد :مؤمن وقتی مؤمن اســت که وقتی گفــت من بنده
خدا هستم ببیند خدا چه گفته و ّ
ســنت پروردگارش را انجام
بدهد و همچنین ّ
سنتی از پیغمبر و امام نیز در او باشد.
ّ
کتمان ّ
سر یکی از وظایف مومنان است .سنت خدا این است
َ ُ ْ َ َ َّ
َ
َ
یب والشهاد ِة» است اما غیب و اسرارش،
که هرچند «عا ِلم الغ ِ
باعث نمیشــود راز دیگــران را برای همــه بگوید ،لذا انســان
هم باید راز و اسرار خود و مملکت را ،اسرار خانواده و دوستان
چرا کــه کتمــان غیــب از کارهای
را حفــظ کنــد و رازدار باشــد
َ َ َ ً
َ َ
خداست «فال ْیظ ِه ُر َعلی غ ِیب ِه أ َحدا».
بنابراین انســان حق ندارد اسرار دوســتش را که به شما گفته
به دیگران منتقل نکنید برای دیگران بازگــو نماید و از اینجا
ُ
معلوم میشــود اســرار مهم را به طریق اولی نمیتوان منتقل
کــرد .ایــن یکــی از بیانــات نورانــی امام صــادق(ع) اســت که
فرمود :کتمان ّ
سر ،یکی از وظایف اصلی مؤمنان است و باید
ّ
ّ
متخلق شد« :تخلقوا به اخالقاهلل تعالی».
به اخالق الهی ِ

 ۲۵شـوال سـالروز شـهادت مظلومانـه مؤسـس مذهـب جعفـری و یکـی
از افتخـارات بـزرگ جهـان تشـیع ،حضـرت امـام جعفـر صـادق(ع) اسـت.
شـخصیتی کـه بـه تعبیـر آیـت اهلل جـوادی آملـی بیشـترین اشـک مـا در
فقـدان معـارف بلنـد ایشـان جـاری اسـت و بعـد بـرای مظلومیـت و شـهادت ایشـان.
گفتـار حکیمانـه و رفتـار صادقانـه آن امـام راسـتین در عصر خود ،راهگشـای همیشـگی
مسـلمین جهـان بـوده و خواهـد بـود.
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بهرهگیری از دو بال دین و عقل
علم یک بال اســت و دیــن بال دیگــر و جامعه باید بــا این دو
بال پرواز بکند چــرا که یکی اندیشــه خوب و دیگــری انگیزه
خوب به همــراه مــیآورد لذا انســان باید بــا اندیشــه و انگیزه
ً
جمعا حرکت کند تا نه راه کسی را ببندد و نه بیراهه برود.
دین بی
اگر دین هســت باید با عقــل و علم همــراه باشــد و از ِ
عقل کاری ساخته نیســت ،شــما ببینید عدهای دین دار بی
عقل و بی علــم بودند که دیــروز گالیله را تهدید به ســوزاندن
کردند و امروز قرآن کریم را در کلیســا میســوزانند این نتیجه
دین بــی عقل اســت .بهراســتی چه کســی گالیلــه را بــه ُجرم
ِ
اینکه گفــت زمین حرکــت میکند تهدیــد به ســوزاندن کرد؟
قرآن کریم که نور طیب و طاهر است را چه کسی میسوزاند؟
همین کلیســا میســوزاند .اگــر دین باشــد ولی خردمــداری،
عقل ،درایــت و هوش نباشــد این یــا تفتیش عقاید تشــکیل
میدهــد یــا قــرآن را میســوزاند یــا آن دانشــمند را تهدیــد بــه
علــم بیعقــل و دین یــا جنگ
ســوزاندن میکنــد .بنابرایــن ِ
جهانــی اول را راه انــدازی میکنــد یــا جنــگ جهانــی دوم را.
ً
فاصله جنــگ جهانی اول و دوم تقریبا ســی ،چهل ســال بود

عترت

که حدود هشــتاد میلیون نفر را اینها به قتل رســاندند همین
غربیها! مسلمانها که چنین کاری نکردند.
در عصر امام صادق(ع) دو گروه با هم مشــغول جنگ بودند
و در زمان جنــگ خرید و فــروش اســلحه هم بازار ســودآوری
دارد و هر دو هــم اهل باطل بودند؛ شــیعهای آمد حضور امام
صادق(ع) و عــرض کرد :یابن رســول اهلل! اینها هــر دو اهل
باطلاند و خرید و فروش ســاح هم اآلن ســودآور اســت ما به
اینها اســلحه بفروشــیم یــا نفروشــیم؟ حضرت با یــک جمله
ُّ
یکن ُهما» بله بفروشــید
کوتاه ســه مطلب فرمودند« :بعهما ما
(یک) بــه هر دو گــروه بفروشــید (دو) امــا فقط ســاح دفاعی
بفروشید (سه).
ُ
یعنی شمشــیر ،نیــزه ،دشــنه و خنجــر نفروشــید بلکــه خود و
ســپر و چکمه و اینهــا که ســاح دفاعی اســت بفروشــید .این
اســت که ما وقتی وارد حرمهــای اهل بیت (علیهم الســام)
شــدیم این در و دیوار را میبوســیم چرا که این دین است که
نمیگذارد کشــتن و خونریزی رواج پیدا کنــد .مگر خونریزی
فضیلت است؟ مگر آدم کشــی به جایی میرسد؟ اینکه حقد
و کینه را بیشــتر میکند! لذا این میشــود دین ،این میشــود
رئیــس مذهب ،این جلــوی خونریــزی را میگیــرد این حرف
جهانی است ،البته ماها که حوزوی هستیم برای اینها گریه
میکنیــم و ثــواب میبریــم ۹۵ ،درصد گریــه ما بــرای معارف
امــام صــادق(ع) اســت و پنــج درصــدش بــرای مظلومیــت و
شــهادت ایشــان .ما بــرای این فکــر گریــه میکنیم کــه هیچ
وقت نظام اسالمی حاضر نشــد خون کسی را بریزد و به کسی
حمله کند.
انسان باید اهل عزم باشد
َ
وجود مبارک امام صادق(ع) فرمودند«َ :ما َض ُعــف َب َد ٌن َع َّما
َ ْ َ
ُ
یــه ِّالنیــة» .اگر کســی اهل عــزم بود هیــچگاه بدن
ق ِو
یــت َعل ِ
مخالفت نمیکند .این معنا برای ّ
طب ما روشــن نیســت لذا
میبینید ،همین که مــاه مبارک رمضان در هــوای گرم واقع
شــد یک طبیب به آســانی فتــوا میدهد کــه شــما میتوانید
روزه نگیریــد ،بــرای اینکــه بــدن ده یــا شــش لیــوان آب
میخواهد و شــما چگونه میتوانید چهارده ســاعت آب را به
بدن نرســانید؟ او چون بدنی تربیت شــده و بدنــی فکر کرده
خیال میکند که بدن در هر زمان و زمینی این را میخواهد،
در حالی که بدن را روح اداره میکند.
این حکیم متألــه ابراز داشــتند :اگــر روح ّ
متوجه جــای دیگر
ً
بود واقعا نیاز بدن کم است.
شــما ببینیــد در حال نشــاط یــا غم اگــر کســی ـ انشــاءاهلل ـ در
جشــن فرزند یا بــرادرش از صبــح تــا غــروب دارد مهمانها را
بدرقه میکند یا به اســتقبال مهمانها میرود ،در تمام حال
در تالش و کوشــش اســت و هر چه به او اصرار میکنند که بیا
ً
و ناهارت را میل کن میگوید میل نــدارم و واقعا هم غذا میل
ندارد ،چرا؟ برای اینکه روح ّ
متوجه جای دیگر اســت .وقتی
روح ّ
متوجه جــای دیگر بــود نیاز بدن هم کم اســت .انســان
فرحنــاک اشــتهایش بــه غــذا کــم اســت ،این غــم و انــدوه و
نشاط و شــادمانی که وصف روح اســت در بدن اثر میگذارد و
نیاز بدن را کم میکند.

حکومت
بر قلب مردم

حجت االسالم و المسلمین سید مهدی حائری زاده

بســیاری تصــور میکننــد کــه خداونــد ظرفیت
علمــی متفاوتــی در امام صــادق(ع) نســبت به
ســایر ائمــه قــرار داده اســت کــه ایشــان نهضــت عظیم
علمی ایجــاد کردنــد ،در حالی کــه این تصــور غلطی در
خصوص ایشان است .باید بدانیم که همه ائمه (س)
نور واحد هســتند .یعنی تفاوتی در معنویات و درونیات
آنهــا نیســت ،هــر چنــد در ظاهــر بــا هــم متفــاوت هســتند .بنابرایــن برتــری امــام
صادق(ع) نسبت به دیگر امامان(ع) وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه نهضت علمی امام صادق(ع) به دلیل اختالفات و درگیریهایی
بود که میان بنی امیه و بنی عباس و برای رسیدن به حکومت رخ داده بود .یعنی
شرایط زمانه ،راهی وسیع در مقابل امام صادق(ع) باز کرد و ایشان توانستند که از
این ظرفیت به دست آمده ،نهایت استفاده را بکنند.
امــام صــادق(ع) در تمامــی حوزههای علمــی فعالیــت کردنــد ،اما آن رشــتههایی
که بیشــتر مورد توجه ایشــان بود ،فقه ،اصول و تفســیر بــود .چرا که پــس از رحلت
پیامبــر (ص) ،تحریفهــای فراوانــی در حــوزه فقــه و اصــول و حتی تفاســیر قرآن
صورت گرفته بود .ریزه کاریهای امام صادق(ع) موجب شــد ،تحریفات صورت
گرفته برای مردم آشکار شود و مسائل دینی با جزئیات دقیق و درستش در معرض
نمایش همگان قرار گیرد.
فعالیتهــای سیاســی امام صــادق(ع) نیــز متأثــر از درگیریهــای بنی امیــه و بنی
عبــاس بــود .همیــن درگیریهــا خفقــان خاصــی را ایجــاد کــرده بــود .بنابرایــن
حضــرت(ع) ســعی میکردنــد ،کــه نظــرات سیاسیشــان در خلــوت و در میــان
شاگردانشان بیان کنند.
البتــه ایشــان بــه دلیــل فعالیــت علمــی از سیاســت غافــل نشــدند .حتی شــهادت
امام صــادق(ع) به دســت منصــور دوانقی هم بــه دلیل مخالفت ایشــان بــا برخی
سیاســتها بــود .زمانــی کــه حاکــم وقــت از ایشــان پرســید کــه حکومت بــا وجود
خر جهای فراوانــی که انجام میدهند ،چــرا محبوبیتی ندارد؟ امام پاســخ داد «ما
بر قلب مردم حکومت میکنیم و شــما بر جســم آنهــا ».این روایت گویای سیاســی
بودن امام صادق(ع) است.
بعضــی وقتها خفقــان زیــادی گریبــان امــام صــادق(ع) را میگرفت ،بــه نحوی
که حتی جلــوی در منزل ایشــان هــم مأمور میگذاشــتند که کســی وارد نشــود ،اما
خوشبختانه این سخت گیریها استمرار نداشت .به این دلیل است که در برخی
منابــع شــیعه از خفقان زمــان امــام صــادق(ع) و برخــی از بهترین فرصتهــا برای
پیشرفت در زمان ایشان سخن می گویند.
از امام صادق(ع) پرســیدند که سبک زندگی شما چیست؟ ایشــان در پاسخ گفتند
که من به چهار چیز یقین دارم .نخست یقین دارم که خداوند روزی مادی (شامل
تغذیه و غیره) و معنوی (شامل قدرت تفکر و غیره) من را میدهد .دوم یقین دارم
که باید خودم کارهایم را انجام دهم .ســوم یقین دارم که خدا شاهد و ناظر بر همه
رفتارهای من هســت و به این دلیل در محضــرش حیا میکنم و در آخــر یقین دارم
که پایان دنیا مرگ است و باید خود را برای روز حساب آماده کنم.
دوره جدید
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مشی علمی امام صادق(ع) در گفتگو با دکتر مبلغی

دانش متصل به وحی
عصـر بنـی امیـه کـه امـام در آن تولـد یافـت رشـد کـرد ،زمانـی بـود کـه مباحث
علمـی تـا حـدودی رونـق گرفتـه بـود .از طرفـی سیاسـت منـع کتابـت حدیـث
برداشـته شـده بود و جامعه اسلامی آمادگی بیشـتری برای میدان دادن به
مباحـث علمـی داشـت .در ایـن چنیـن دورانـی امـام صـادق(ع) پـا بـه دنیـا گذاشـتند و
در محضـر پـدر بزرگـوارش امام باقر(ع) که مجالس علمی و درسـی بسـیاری داشـتند،
هم توانسـتند حضور یابند و با شـرایط عصر خود آشـنایی پیدا کنند .گفتگوی زیر با
حجـت االسلام و المسـلمین دکتـر احمد مبلغـی عضو مجلس خبرگان رهبـری در پی
آن اسـت تـا حـدودی مشـی علمـی ایـن امام بزرگـوار را تبییـن نماید.

امــام صــادق(ع) بــا جامعه زمــان خــود چه برخــوردی
شهــای امام پی
داشــت و ما برای اینکه بتوانیم به رو 
ببریم ،چه باید بکنیم؟
برای این کار مــا باید دســت به یک تقســیم بندی بزنیــم :برخورد
امام صادق(ع) با اهل بیت علیهم السالم و برخورد با جامعه شیعه
را تفکیک کنیم .برای روشن ساختن برخورد امام با جامعه سنی،
باید دست به یک تقسیم دیگر زد .چون رفتار امام بر اساس یک روش واقع گرایانه استوار بود
نه برخورد مطلق نگرانه .لذا با هر دستهای برخورد خاصی میکرد که این برخورد از یک دسته
مبانی فلسفی (از دیدگاه ما) و الهی پیروی میکند .جامعه اهل سنت آن روز را میتوان به سه
دســته تقســیم کرد؛ عالمان ،عوام و حاکمان .هرســه دســته در یک نقطه اشــتراک داشــتند.
یعنی فرهنگشان از یک آبشخور واحد (فرهنگ عامه) سرچشمه میگرفت.
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این «فرهنگ عامه» چه ویژگیهایی داشت؟
از بعــد اعتقــادی بــه امامــت اعتقــاد نداشــتند و در مســائل
کالمی بــه گونهای خاصی و با یک ظاهرگرایی بســیار شــدید
برخــورد میکردنــد کــه بعدهــا از دل همــان تفکــر اعتقادی،
اشــعریه ظهور کردند :البته رگههای تفکر اشعریه را میتوان
در کلمات مالک ،احمد بن حنبل یا امامان دیگر اهل ســنت
جســت و در حقیقت تفکــری را که اشــعریه بنیــاد نهاندند در
دفاع از آن نگاه کالمی و تفکر کالمی بود.
در بعد فقهی نیز قبول نداشتند که میشــود سنت به وسیله
امــام باقــر و امــام صــادق علیهماالســام بــه جامعــه عرضــه
بشود و به ســخنان آنها تا زمانی اعتنا میکردند که برایشان
محرز میشــد بــه پیامبر (ص) بــر میگــردد .لذا آنها ســنت را
منقطع شــده میدیدند :چون به امامت اعتقاد نداشتند .در
حقیقت ســنت را در یک محدودهای تمام شــده مییافتند.
لذا به یک مبانی جدیدی بر میگشــتند که این رجوع ناشی
از همین محدود سازی سنت بود.
از طــرف دیگــر چــون خودشــان را ملــزم بــه پاســخگویی
میدیدند ،همین الزام زمینهای برای رشد یک سری مبانی
و منابــع جدیــد فقهــی (مثــل قیــاس ،استحســان ،مصالــح
مصطلحه و غیره) میشــد :لذا آنها درنگاه هــای اصولی ،در
مسائل فقهی و در بعد اعتقادی و کالمی ویژگیهای خاصی
داشتند .مکتب اهل بیت آن ویژگیها را نمیپذیرفت.

عترت
برگردیــم بــه همــان تقســیم بنــدی ســه گــروه (عالمــان،
عــوام ،حاکمــان) .برخــورد امــام صــادق(ع) با این ســه
گروه چگونه بود؟
امــام در برخورد بــا عالمــان ،روش بســیار ظریفــی را در پیش
گرفته و شایســته اســت مــا در ایــن ارتباط یــک تقســیم ارائه
کنیــم :یعنــی عالمــان را بــه وابســته و غیــر وابســته تقســیم
کنیــم .عالمــان وابســته عالمانــی در یکــی از ســه منصــب
موعظه گری ،قضاوت و شرکت در مناظرهها.
ً
آنهــا کــه موعظهگــری را در پیــش گرفتــه بودنــد :الزامــا
انســانهای شــاخص نبودنــد :بلکــه ظاهــری از تقــوی
داشتند ،ولی در باطن آ کنده از جنایت و بی توجهی و غفلت
از خدا بودند .گروهی از این دســته اطراف حاکمان را گرفته
ً
بودند و در دربار دائما حضور داشتند.
داســتان معروفی اســت کــه ســادات را نــزد منصــور دوانیقی
میآوردنــد و بــه دســتور او همــه را در مقابــل چشــمانش
میکشــتند .او وقتــی ازخونریــزی خســته میشــد بــه واعظ
خــود رو میکــرد .وقتــی موعظههــای او تمــام میشــد،
یــا منصــور را خســته میکــرد :دوبــاره رو بــه جــاد میکــرد و
میگفت :بکش.
اینهــا شــدیدا وابســته بــه حکومــت بودنــد و حضورشــان
تشــریفاتی بود .امام صــادق(ع) با ایــن گروه هیــچ ارتباطی
نداشت.
شــغل دیگری که وابســته به حکومت بود ،قضاوت اســت.
ً
نوعا کســانی که از توانایــی علمی (هرچند نســبی) برخوردار
بودنــد و نیــاز بــه پــول یــا شــهرت داشــتند ،جــذب دســتگاه
منصــور میشــدند .این نــوع وابســتگی را نمیتــوان همانند
وابســتگی دســته اول بــه حســاب آورد :بلکــه یک اســتقالل
ضعیفی در این گروه وجود داشت که ریشهاش به زمانی که
علی بــن ابی طالــب(ع) به کوفه آمــد و آنجا عرصــه قضاوت
را به گونــه خاصی هدایــت کرد و اســتقالل به قاضــی داد ،بر
میگــردد .ایــن در میــدان قضــاوت بــه عنــوان یــک ارزش
جایگاهــی یافــت و بعدهــا بــه نســل بعــدی منتقل شــد .لذا
قاضیان هرچند به شــکل تشــریفاتی شــمایی از اســتقالل در
قضاوت را داشــتند ،امام(ع) با این ســنخ و دسته برخوردی
بسیار ظریف ،پیچیده و حساب شده داشت.
ً
اوال :احــکام قضایی را به صورت گســتردهای به آنان انتقال
میداد و هیچ بخل ،سخت گیری و منعی در ارائه احکام به
وجود نمیآورد .یک دلیل چنین رفتاری ایــن بود که از اول
قضاوت بــه نام علی بن ابــی طالب(ع) در اســام رقم خورد:
حتی در فرهنگ عامه هم میبینیم که قضاوت به نام علی
بن ابی طالب(ع) رقم خورده اســت .آن موقعی هم که علی
بن ابی طالب(ع) در واقع خلیفه نبود در بســیاری از مســائل
قضایــی ســخت ،خلفــا بــه دنبــال علــی بن ابــی طالــب(ع)
میآمدند .بعد هم که حضرت به حکومت و خالفت رســید،
در حقیقــت احــکام ناگفتــه قضــاوت را توانســت بــه صورت
گســتردهتری به جامعه عرضه کند .این ،خود زمینهای بود
تا قاضیانی که در زمان بنی عباس روی کار آمدند ،به طرف
امام صادق(ع) بروند .یعنی به ســراغ بیتی رفتند که به علی
بن ابی طالب(ع) بر میگردد.

وقتی حضرت در
آن جلسه حاضر
شد ،چهل سؤال
را یک به یک
پاسخ داد .البته
به هر سوالی سه
پاسخ میداد .به
این صورت که
میفرمود :براساس
نظر ما اهل بیت
پاسخش این
است ،براساس
نظر مدینهای
و حجاز یها
پاسخش این
گونه و بر اساس
شما کوفیها
پاسخش این
چنین است و به
ابن ترتیب نقشه
منصور دوانیقی
نقش برآب شد.
بعد از این سؤال و
پرسش ابوحنیفه
گفت :پیش من
جعفر بن محمد
اعلم مردم است.
چون هم علم
خودش را دارد و
هم به علومی که
مردم زمان خودش
در اختیار دارند
آ گاه است

پیرامــون مناظره کننــدگان نیــز توضیحی بدهیــد و اینکه
ً
اصوال اهداف خلفا ازاین مناظرهها چه بود؟ همچنین ما
با مناظرههای آزاد و مســتقل نیزرو به رو هســتیم یا نه؟ و
دســت آخر اینکه آیا مناظرههایــی از طرف امام نیــز برگزار
میشد؟
مناظــره شــاید شــغل رســمی بــه حســاب نمیآمد .بســیاری
ازهمیــن قاضیان و کســانی کــه قاضــی نبودنــد به دربــار فرا
خوانده میشدند و مناظرههایی جهتدار و کنترل شدهای
را بــه ســامان میرســاندند .کنتــرل و جهــت دادن بــه ایــن
مناظرات توسط خود خلفا انجام میگرفت .سه هدف برای
این مناظرات وجود داشت:
 .1کنترل خود عالمان :درســت اســت که خلفا از اهل بیت
علیهم الســام بــه شــدت هــراس داشــتند ،امــا از رها شــدن
عالمان اهل سنت هم یک خوف و وحشتی به دل داشتند،
یعنــی اگــر آنهــا را کنتــرل نمیکردند ،چه بســا جــذب مکتب
اهل بیت علیهم الســام میشــدند و بــا بعضی از آنچــه که از
فقه (علوی یا نبوی) در اخیتار داشــتند ،میتوانســتند برای
آنها مشکل ساز شوند.
 .2خالــی کــردن انرژی آنها :انــرژی که در یــک عالم جمع
میشــود ،اگر یک مجالــی برای رقابــت و مناظره نباشــد ،به
حرکتهای دیگری ،تبدیل میشود .لذا آنها به صالحشان
بود که علما را آنجا جمع کنند و میانشان رقابت ایجاد کنند
تا در واقع هریک خصم دیگری تلقی شوند.
 .3ســومین هدف این بود کــه اگر کســی ادعایی میکرد،
آن را به وسیله مناظره سرکوب میکردند و چون خلفا خود از
علم بهرهای نداشتند ،این علما را حاضر میکردند تا بتوانند
ً
هرکس را که خواســتند ،از میــدان به در کننــد .اتفاقا منصور
دوانیقی نیز در یک مورد که از جاذبه امــام صادق(ع) و علم
او بــه شــدت ترســیده بــود ،دســتور داد مناظــرهای تشــکیل
بدهنــد و ابوحنیفه گفــت که مــردم فریفته جعفــر بن محمد
شدهاند ،مناظرهای تشکیل بده و چهل سؤال بسیار مشکل
از او بکن تا مردم بدانند او از پاسخ برخی سؤاالت بر نمیآید.
ً
ظاهرا هــدف ایــن بود کــه امــام براســاس مکتب اهــل بیت
علیهم السالم پاسخ دهد ،تا مشکلی برایش ایجاد کنند ،اما
وقتی حضرت در آن جلســه حاضر شد ،چهل سؤال را یک به
یک پاسخ داد .البته به هر سوالی سه پاســخ میداد .به این
صورت کــه میفرمود :براســاس نظــر ما اهل بیت پاســخش
این اســت ،براســاس نظر مدینــهای و حجازیها پاســخش
ایــن گونــه و بر اســاس شــما کوفیهــا پاســخش ایــن چنین
اســت و به ابــن ترتیــب نقشــه منصــور دوانیقی نقــش برآب
شــد .بعد از این ســؤال و پرســش ابوحنیفه گفت :پیش من
جعفربن محمد اعلم مردم اســت .چون هــم علم خودش را
دارد و هم بــه علومی که مردم زمان خــودش در اختیار دارند
آ گاه است.
امــام صــادق(ع) در برخــورد بــا ایــن گــروه در واقــع از فقــه
مقارن تطبیقی اســتفاده میکــرد .چون مناظــره در حقیقت
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فرهنــگ خــودش را دارد و البته امام صــادق(ع) برای اینکه
ً
مناظــره صرفــا ابزار دســتی بــرای حاکمان نشــود ،خــود نیز،
مناظرههــای بســیار گســتردهای را بــه وســیله شــاگردانش،
بــه ویــژه در کوفــه ســامان مــیداد و افــراد فراوانــی را بــرای
مناظره بــه صورت تخصصــی تربیــت میکرد ،حتــی در یک
ً
زمینــه گاه چند تخصص ایجــاد میکرد ،مثــا در مناظرهای
در کالم مؤمــن طــاق ،در امامت هشــام بن حکــم ،در توحید
هشــام بــن ســالم را بــه عنــوان متخصــص معرفــی میکند،
خــوب میبینیم کــه همه اینها کالم اســت ،اما رشــته رشــته
و تخصصــی شــده اســت ،یعنــی در یــک مناظــره و در یــک
گفتمــان نمیتوان بر اســاس معلومات عادی ســخن گفت.
باید همه فرهنــگ مناظره و گفتمان را به طــور کامل رعایت
کرد .البته مناظره در آن موقع سه و جهه دشت:
 .1مناظرههای حکومتی.
 .2مناظرههــای تحــت هدایــت اهــل بیــت عصمــت و
ً
طهارت علیهم السالم که کامال عمیق و علمی بود.
 .3مناظــره خــود علمــای اهــل ســنت کــه هیچ ربطــی به
حکومت نداشــت ،چــون قــرن دوم در حقیقت عصــر عرضه
مناظــره و گفتمــان بــود .اهــل بیــت عصمــت و طهــارت
علیهــم الســام هــم شــخصیتهای بســیار زیــادی را وارد
مناظــره کردنــد و گاه خود حضــرت بــر مناظرههــای مناظره
کننــدگان نظــارت میکــرد .ایــن نظــارت ،گاهــی در مجلس
خود امام انجــام میگرفت و خود امام حضور داشــت .گاهی
نیــز حضــرت مناظرههــا را از دور کنتــرل میکــرد .مثــل آن
مناظرهای که یکــی از شــاگردانش در کوفه انجــام داده بود
که بعد حضرت از او پرســید :شــما در آن مناظره با ابن عبید،
چگونه برخوردکردید؟
مناظــره و فرهنــگ مناظــره در عصــر امــام باقــر و صــادق
علیمهاالسالم رواج ویژهای داشت ،دلیل رواج این نوع
از گفتمان در آن عصر چه بود؟
چند دلیل برای این رویکرد داریم:
 .1در آن دوره حکومــت بنــی عبــاس و بنــی امیــه درگیــر
بودند .لذا علمای اهل ســنت و شــیعه فرصتی پیدا کردند تا
علم و کاالی علمی خــود را در جامعه عرضــه بکنند .لذا یک
خیزشهای علمی هم بروز کرد .در آن شــرایط ،طبیعی بود
کــه هرکــس میخواهــد خــود را برتــر از دیگــری معرفــی کند،
حلقه درســی تشــکیل بدهد که بــرای نشــان دادن اعلمیت
بــه ناچاربه ســمت مناظره کشــیده میشــد .پس فضــای باز
نسبی آن روز یکی از دالیل بود.
 .2ســرخوردگی از سیاســت .چون مردم و علما از سیاســت
و کشمکشها و نزاع ها ســرخوردگی پیدا کرده بودند( .البته
در قشــر اهل ســنت این ســرخوردگی بیشــتر پدید آمده بود).
لذا به سراغ مســائل علمی رفتند ،مسائل علمی ،هم طبیعی
اســت که چون یک حلقــه و دو حلقــه نیســت و مکتبهای
مختلــف و افــکار مختلــف دارد ،زمینــه بــروز و ظهــور یــک
گفتمان و مناظره علمی را به وجــود آورد .امام صادق(ع) در
44

دوره جدید

خرداد  99مشاره 20

شا گردان به اقصی
نقاط کشور
پهناور آن روز
میرفتند ،بساط
بحث و علم را
میگستردند،
سؤاالت را
میگرفتند و بعد
میآمدند پیش
امام صادق(ع)
و سؤال میکردند
که ا گر چنین
قضیهای رخ
بدهد ،جوابش
چیست؟ بیشتر
سواال تی را که
در روایات ما
هست ،در واقع
ر یشه در جامعه
و واقعیتهای
آن روز دارد و به
شکل سؤال به
درون مدرسه آمده
و امامان به آن
پاسخ دادهاند

آن شــرایط بهترین فرصت را برای مناظره داشــت .یعنی اگر
آن مناظرههــا نبود چه بســا مکتب اهل بیت علیهم الســام
یــک مکتــب منــزوی و محصــور و محــدود باقــی میمانــد و
طبیعــی اســت ،چنــان مکتبــی نمیتوانســت شــاگردگیری
بکند و افــرادی را بــه دنبال خــودش نفــوذ بدهد ،بــه عالوه
مناظرههــا یــک پــل بــرای انتقــال اندیشــههای جامعــه آن
روز بــه درون مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام بــود .یعنی
شــاگردان بــه اقصــی نقــاط کشــور پهنــاور آن روز میرفتند،
بســاط بحث و علــم را میگســتردند ،ســؤاالت را میگرفتند و
بعد میآمدنــد پیش امــام صــادق(ع) و ســؤال میکردند که
اگــر چنیــن قضیــهای رخ بدهــد ،جوابــش چیســت؟ بیشــتر
ســواالتی را که در روایات ما هســت ،در واقع ریشــه در جامعه
و واقعیتهای آن روز دارد و به شکل سؤال به درون مدرسه
آمده و امامان به آن پاسخ دادهاند.
شیوههایبرخوردحضرتباعلمایمستقلچگونهبود؟
ایــن گــروه کاری از مناصــب حکومتــی در دســت نداشــتند
و شخصیتشــان نیــز وابســته بــه حکومت نبــود :بلکه شــاید
متنفر هم بودند .گروهی هم درحال مبــارزه بودند و هرچند
در حد فتوا دادن .مثل ابوحنیفه کــه فتواهایی علیه خلیفه
وقت دارد ،ولــی از نظر فرهنگی وابســتگی دارند .چون همه
تحت یک چتــر جــای میگیرند .چتــر عامه که فرهنگشــان
از قــرن اول رقــم خــورده اســت .امــام با علمــای مســتقل به
شــکل بــاز و آزاد برخــورد نمیکــرد .علتــش ایــن بودکــه آن
علمای مســتقل بسیارشــان فقــه را از امــام میگرفتنــد و مبنا
و پایــهای برای رشــد مکتب خود قــرار میدادنــد .گاهی هم
دســتکاری میکردند .برخیشــان این جور بودند کــه فقه را
میبردند و دســتکاری میکردنــد و به عنــوان عناصر مکتب
فقهی خویش جا میزدند .و این از انصاف به دور بود .چون
فقهی که امــام صادق(ع) مبدأ و منشــاش هســت ،این باید
در خدمــت رشــد و جاذبــه مکتب اهــل بیــت علیهم الســام
قرار بگیرد .لذا روایات اهل ســنت از امام(ع) بیشتر پیرامون
قضاوت ،ســیره و جنگهای داخلی است .اما مباحث دیگر
به ندرت مشاهده میشود.
پس امام با گشــاده دســتی برخی از حقایق را به آنها نمیداد
و شــاید یــک مبنــای تقیــه همیــن باشــد .مــا همیشــه تصــور
میکنیم تقیه ناشــی از ترس یا مدارات اســت :نه یک وجه از
تقیه براســاس این تفســیر شــاید این باشــد که امام احساس
کند ایــن فقهی کــه میخواهد به طــرف بدهد ،دســتمایهای
بــرای اثبــات اعلمیــت آن شــخص و مکتــب او خــودش قرار
میگیــرد .تقیــه بــر ایــن اســاس هــم میتوانــد شــکل بگیرد.
چون در زمان امــام صادق(ع) چندان هم فشــار نبود .بحث
ترس نبــود .ا گــر بنــا بــود امــام صــادق(ع) بترســد ،ایــن جور
بحث قیاس را مطرح نمیکــرد که پایه و اندیشــه فقه حنفی
را ویــران میکرد .اما در بعــد اخالقی :نه .لذا ســفیان ثوری در
خیلی از مــوارد میآمد و مباحــث اخالقی را از امــام صادق(ع)
سؤال میکرد .چون میدانست امام پاســخ هم میدهد .لذا
در این زمینهها اهل ســنت چنان روایتهای اخالقی از امام
دارند که ما نداریم و اگر هم داریم درقالب دیگری است.
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زمانه امام صادق(ع) چگونه بود؟

اختالف
فرهنگها

شهید مرتضی مطهری

اسـتاد شـهید مرتضی مطهری در یکی از سـخنان خود که در کتاب «سـیری
در سـیره ائمـه اطهـار» بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت بـه ویژگیهـای زمـان
ششـمین امـام شـیعیان اشـاره کـرده اسـت کـه در ادامـه میآیـد.

زمان حضرت صادق(ع) از نظر اســامی یک زمان منحصر
به فرد اســت ،زمان نهضتها و انقالبهای فکری ،بیش
از نهضتها و انقالبهای سیاسی است ،زمان حضرت صادق(ع)
از دهــه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم اســت .یعنی پدرشــان
در سال  114از دنیا رفتهاند که ایشان امام وقت شدهاند و خودشان
ً
تا  148نزدیــک نیمه این قرن حیات داشــتهاند ،تقریبــا یک قرن و
نیم از ابتدای ظهور اســام و نزدیک یک قرن از فتوحات اســامی میگذرد ،دو ســه نسل از تازه
مســلمانها از ملتهــای مختلف وارد جهان اســام شــدهاند ،از زمان بنیامیه شــروع شــده به
ترجمه کتابها ،ملتهایی که هــر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشــتهاند ،وارد دنیای اســام
شــدهاند ،نهضت سیاســی یک نهضت کوچکــی در دنیای اســام بود ،نهضتهــای فرهنگی
زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضتها اسالم را تهدید میکرد.
زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند ،اینها که منکر خدا و دین و پیغمبر
بودنــد و بنیالعبــاس هم روی یک حســابهایی بــه آنهــا آزادی داده بودند .مســأله تصوف
به شــکل دیگری پیدا شــده بود .همچنین فقهایی پیدا شــده بودند که فقه را بر یک اساس
دیگــری (رأی و قیاس و غیره) به وجــود آورده بودند .یــک اختالف افکاری در دنیای اســام
پیدا شده بود که نظیرش قبلش نبود ،بعدش هم پیدا نشد.
در زمان امــام صــادق(ع) در اثر همین اختالفــات سیاســی و همین نهضتهــای فرهنگی آن
چنان زمینه فراهم شــد کــه نام چهار هزار شــاگرد برای حضــرت در کتب ثبت شــده .در زمان
ایشــان یک وضعی پیش آمد که همه کســانی که داعیه حکومت و خالفت داشــتند به جنب
ً
و جوش آمدنــد ،جز امام صــادق(ع) که اساســا کنــار کشــید و خصوصیت اصلی زمان ایشــان
همان علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود.
ً
در اواخر دوره بنیامیه که منجر به سقوط آنها شــد و در زمان بنیالعباس عموما بالخصوص
در ابتــدای آن اوضاع طــور دیگری شــد ،نمیخواهم آن را به حســاب آزادمنشــی بنیالعباس
ً
بگذارم ،به حســاب طبیعت جامعه اســامی باید گذاشــت ،به گونهای کــه اوال حریت فکری
در میان مردم پیدا شــد ،در اینکه چنین حریتی بوده اســت ،آزادی فکر و آزادی عقیده وجود
داشته بحثی نیست .منتها صحبت در این اســت که منشــاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا
ً
ً
واقعا سیاســت بنی العبــاس چنین بود؟ و ثانیا شــور و نشــاط علمــی در میان مــردم پدید آمد،
یک شــور و نشــاط علمیای که در تاریخ بشــر کمســابقه اســت کــه ملتی با این شــور و نشــاط

به ســوی علوم روی آورد ،اعم از علوم اســامی یعنی علومی
ً
که مســتقیما مربوط به اســام اســت ،مثل علم قرائت ،علم
تفســیر ،علم حدیــث ،علــم فقه ،مســائل مربــوط بــه کالم و
قســمتهای مختلف ادبیات یا علومی که مربوط به اســام
نیســت ،بــه اصطــاح علــوم بشــری اســت یعنــی علــوم کلی
انسانی است ،مثل طب ،فلسفه ،نجوم و ریاضیات.
ایــن را در کتــب تاریــخ نوشــتهاند که ناگهــان یــک حرکت و
یــک جنبــش علمــی فوقالعــادهای پیــدا میشــود و زمینــه
بــرای اینکــه اگــر کســی متــاع فکــری دارد عرضــه بــدارد،
فوقالعــاده آمــاده میگــردد ،یعنــی همــان زمینــهای کــه در
زمانهای ســابق تا قبــل از اواخر زمان امــام باقــر(ع) و دوره
ً
امــام صــادق(ع) اصــا وجــود نداشــت ،یــک دفعــه فراهــم
شــد که هر کس مــرد میــدان علم و فکر و ســخن اســت بیاید
حــرف خــودش را بگویــد .البتــه در ایــن امــر عوامــل زیــادی
دخالــت داشــت کــه اگــر بنیالعبــاس هــم میخواســتند
جلویش را بگیرند امکان نداشــت زیرا نژادهــای دیگر  -غیر
از نژاد عــرب  -وارد دنیای اســام شــده بودند کــه از همه آن
نژادها پرشــورتر همیــن نــژاد ایرانی بــود ،از جملــه آن نژادها
مصری بــود .از همهشــان قویتــر و نیرومندتر و دانشــمندتر
بینالنهرینیها و ســوریهایها بودند که این مناطق یکی از
مراکز تمدن آن عصر بود ،این ملــل مختلف که آمدند ،خود
به خود اختالف ملــل و اختالف نژادها ،زمینــه را برای اینکه
افکار تبــادل شــود فراهم کــرد و اینها هم که مســلمان شــده
بودنــد ،بیشــتر میخواســتند از ماهیــت اســام ســر در آورند،
اعــراب آنقدرهــا تعمــق و تدبــر و کاوش در قــرآن نمیکردند،
ولــی ملتهــای دیگــر آنچنــان در اطــراف قــرآن و مســائل
مربوط بــه آن کاوش میکردند کــه حد نداشــت ،روی کلمه
به کلمه قرآن فکر و حساب کردند.
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ݣاسالمی
ݣ
ݣزندگی
ݣ
سبک
در بیان امام جعفر صادق

(ع)

امام صادق(ع) در عصر و زمانی واقع شــدند که عالوه بر حوادث سیاسی ،یک سلسله
حوادث اجتماعی و پیچیدگیها و ابهامهای فکری و روحی پیدا شــده بود ،فلذا الزم
بود که این امام بزرگوار جهاد خود را در این جبهه آغاز کند .ایشــان در مســیری حرکت نمودند
ً
که باعث گســترش علم و کاهش ابهامات و خصوصا ابهامــات وارده در دین شــدند ،از این رو
عملکرد ایشان و پدر بزرگوارشان باعث ترویج هر چه بیشتر سبک زندگی اسالمی شد.
قرآن ،کتاب عبرت آموز
تأثیر آموزههــای قــرآن در زندگی و روایــات اهلبیت عصمت و طهارت بســیار مشــهود اســت؛
در زندگانــی و کالم امــام صادق(ع) نیــز میتوانیم تأثیــر این کتاب انســان ســاز را ببینیم ،امام
صــادق(ع) در مورد قرآن و شــیوه اســتفاده از آن میفرمایند :برشــما بــاد قرآن! هر آیــهای را که
یافتید که گذشــتگان ،با عمل به محتوای آن آیه نجات یافتند ،شــماهم بــه آن عمل کنید و
هر آیه را دیدید که بیانگر هالکت پیشینیان است ،شماهم از آن (عامل هالکت) بپرهیزید.
این روایت تنها اشــاره به عبرت آموزی از گذشــتگان ندارد و به شــنونده میقبوالند که با تفکر
در مورد مســائل مختلف میتواند مســیر حق و حقیقت را بیابد .یافتن این مسیر امری فطری
است .متاسفانه در جامعه امروز عبرت گرفتن از مسائلی که برای دیگران اتفاق می افتد بسیار
کم شده و این خود باعث معضالت بعدی برای فرد و جامعه میگردد.
همچنین در جایی دیگر میفرمایند :هرجوان مؤمنی که قرآن بخواند ،قرآن با گوشــت و خون
او در میآمیزد و خداوند او را با فرشتگان بزرگوار همراه میســازد و قرآن روز قیامت نگهدارنده او
(از دوزخ) خواهد بود .از این روایت نیز استفاده میشود که این کتاب انسانساز را باید از دوران
جوانی و نوجوانی ســر لوحه زندگی قرار دهیم و بایدها و نبایدهای آن را به درستی در دستور کار
زندگی خود قرار دهیم؛ قرآن برای انســان و زندگی آن به تعبیر بســیاری از کارشناسان به مانند
کتاب راهنما اســت .کســی که قرآن با گوشــت و خون او در آمیزد در جامعه رفتاری قرآنی انجام
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میدهد و این یعنی سوق پیدا کردن به سمت کامل انسانی و
رسیدنبهجامعهآرمانی.
پدر و مادر ،روشنی زندگی
ارتبــاط بــا والدیــن از نــکات بســیار زیبــا و تحســین برانگیز در
ســیره اهلبیــت بــوده اســت و همــواره بــرای خانواد ههــای
شیعیان سرمشــق و الگو بوده اســت؛ یکی از نکاتی که امروزه
در مبحث جامعه شناســی نیز مطرح اســت ارتباط بــا والدین
است و یکی از فاکتورهای نمایانگر موفقیت زندگی اجتماعی
فرد به حســاب میآیــد ،امام در مــورد این رابطــه میفرمایند:
چش ـمهایت را جــز از روی دلســوزی و مهربانــی به پــدر و مادر
خیره مکن و صدایت را بلندتر از صدای آنها نکن دستهایت را
باالی دستهای آنها مبر ،و جلوتر از آنان راه مرو.
تمام مــواردی کــه در این روایــت آمــده از نکاتی اســت که به
شــدت برای یک رابطه صمیمانه بین فرزندان و والدین نیاز
اســت .امام در ســخنی دیگر عدم رضایت والدین نســبت به
فرزندان تقبیح کرده و میفرماینــد :از گناهانی که هوا را تیره
و تار میکند عاق والدین شدن اســت .فلذا هر شیعه امام واال
مقام باید این نکتــه را در زندگی خود به شــدت پیگیری کند
که باید برای پدر و مادر خــود فردی خدوم باشــد ،با مهربانی
با آنان نگاه کند ،با تنــدی و بلندی با آنان ســخن مگوید و از
هرگونه بی احترامی نسبت به آنان بپرهیزد.

عترت

آثار دنیوی و اخروی صله رحم
یکی از نکاتی که اهل بیت نبوت بسیار بدان تاکید داشتهاند
ارتباط با اقوام و مبحث صله رحم است ،ایجاد محبت و کار
گشــایی از اقوام از نــکات ثبت ایــن ارتباطات اســت ،مرحوم
شــیخ طوســی در کتــاب خــود حکایــت نمــوده اســت :روزی
منصور دوانقی امــام صادق(ع) را بــه دربار خــود احضار کرد،
هنگامــی کــه حضــرت وارد شــد ،کنــار منصــور  -کــه برایــش
ّ
محلی در نظر گرفته شــده بود  -نشســت .پس از آن ،منصور
دستور داد تا فرزندش مهدی را بیاورند؛ و چون آمدن مهدی
مقداری به تأخیــر افتاد ،منصور بــا تهدید گفــت :چرا مهدی
نیامد؟ اطرافیان در پاسخ گفتند :همین االن خواهد آمد.
هنگامی که مهدی وارد مجلس شد ،خود را آراسته و خوشبو
کــرده بــود؛ منصور خطــاب بــه امــام صــادق(ع) کــرد و اظهار
داشت :یاابن رسول اهّلل! حدیثی را پیرامون دیدار و رسیدگی
به خویشــان برایم گفتهاید ،دوســت دارم آن حدیــث را تکرار
فرمائید تا فرزندم نیز بشنود.
حضرت صــادق(ع) فرمــود :امیرالمؤ منین علی(ع) از رســول
خدا (ص) فرمــود :چنانچــه مردی بــا یکی از خویشــان خود
صله رحــم نمایــد و از عمرش ســه ســال بیشــتر باقی نباشــد،
خداونــد متعــال آن را به ّمدت ســی ســال طوالنــی مینماید؛
و اگــر قطع صله رحــم نمود و ســی ســال از عمرش باقــی بود،
خداوند آن را سه ســال میگرداند .منصور گفت :این حدیث
خوب بود؛ ولی قصد من آن نبود.
حضرت فرمــود :بلــی ،پــدرم از امیرالمؤ منیــن علــی(ع) و او از
رســول خــدا (ص) روایــت نمود :صلــه رحم ســبب عمــران و
آبادی خانه و زندگی اســت؛ و نیز موجب افزایش عمر خواهد
بود ،گرچــه از خوبان نباشــد .منصــور گفت :این خــوب بود،
ولی منظورم حدیث دیگری است.
امام جعفــر صادق(ع) فرمــود :پــدرم باقرالعلوم از پــدرش زین
ّ
سیدالشهداء ،از امیرالمؤ منین علی(ع)
العابدین و او از پدرش
و او از رســول خدا (ص) حدیثی را نقل کرده است ،که فرمود:
صلــه رحــم بازخواســت شــب ّاول قبــر و محاســبات قیامــت
را آســان میگردانــد؛ و دل مــرده را بــا از بیــن بــردن کینههــا و
حســادتها و ناراحتیهــا زنــده و شــاداب مینمایــد .در ایــن
هنگام منصور گفت :آری ،منظورم همین حدیث بود.
جامعه آرمانی
جامعه براســاس ارتبــاط بین افراد ســاخته میشــود و هرچه
ایــن ارتباط بــه گونــهای صحیحتــر بر قرار شــود ،پیشــرفت
و توســعه بیشــتری را بــا خــود بــه همــراه دارد ،امــام در مورد
ارتبــاط مومنان بــا یگدیگــر در جامعــه میفرماینــد :مؤمنان
در نیکی و شــفقت و مهربانی بــه یکدیگر مانند یــک پیکرند
که اگر به عضــوی از آن آســیبی برســد تمــام اعضــاء در تب و
بیخوابی گرفتار آینــد .و در جایی دیگر نیز بــه گونهای دیگر
این ارتباط را مطرح میکننــد :مؤمنان ،با یکدیگر برادرند ،و
همگی فرزنــدان یک پدر و مــادر و چون رگ یکــی از آنان زده
شــود «مصیبتی بر او وارد شــود» دیگران در غم او خوابشــان
نبــرد .حال اگــر جامعــهای را بــا افرادی کــه اینگونه نســبت
به یکدیگر تعامــل دارند فــرض کنیم ،متوجه میشــویم که

جامعهای آرمانی پدید میآید.

جامعه براساس
ارتباط بین افراد
ساخته میشود
و هرچه این
ارتباط به گونهای
صحیحتر بر قرار
شود ،پیشرفت و
توسعه بیشتری
را با خود به همراه
دارد ،امام در مورد
ارتباط مومنان با
یگدیگر در جامعه
میفرمایند:
مؤمنان در
نیکی و شفقت
و مهربانی به
یکدیگر مانند
یک پیکرند که
ا گر به عضوی از
آن آسیبی برسد
تمام اعضاء در
تب و بیخوابی
گرفتار آیند

کمک به ایتام
کمــک بــه نیازمنــدان از دیگــر مــواردی اســت کــه بارهــا در
داســتانهایی از زندگی ائمــه به کرارت شــنیدهایم .حضرت
ّ
امــام صــادق(ع) از ایــن قضیــه مســتثنی نیســتند؛ ُمعلی بن
ُ
خنیــس  -کــه یکــی از اصحــاب امــام جعفــر صــادق(ع) و از
راویــان حدیث اســت  -حکایــت میگویــد :در شــبی تاریک و
ّ
بارانــی امام صــادق(ع) از منــزل خارج شــد و به ســوی محله
بنی ساعده روانه گشت ،من نیز به دنبال آن حضرت حرکت
کــردم .در بیــن راه ،چیــزی از دســت آن حضــرت روی زمیــن
افتاد ،فرمــود :خداوندا! آن را بــه ما باز گــردان .من جلو رفتم
ّ
و ســام کردم ،حضرت پس از جواب ســام ،فرمودنــدُ :معلی
هستی؟ عرض کردم :بلی ،فدایت شوم.
ّ
فرمــود :در همیــن دور و بــر دقــت کــن و دســتی روی زمیــن
بکش ،اگر چیزی پیدا کردی ،آن را بردار و به من بده.
ُم ّعلــی میگویــد :مقــداری ّ
تفحــص کــردم و روی زمیــن را
جســتجو نمودم تــا آنکــه زنبیلــی را یافتم کــه داخــل آن نان
بود ،آن را برداشــتم و تحویل امام صــادق(ع) دادم و عرض
کردم :ای موالی من! اجــازه بفرمائید مــن آن را حمل کنم و
همراه شما بیاورم؟
حضرت فرمــود :خیــر ،من خــودم بــرای این امــر ســزاوارترم؛
ّ
ولیکن اگر مایل باشــی میتوانی با من همراهــی کنیُ .معلی
ّ
نیز همراه امام صــادق(ع) حرکت کرد تا آن کــه به محله بنی
ســاعده رســیدند ،افرادی که در آنجا بودند همگی در خواب
به ســر میبردند.حضرت به هر یک از آن افراد که میرســید،
یک قرص نان از درون زنبیل برداشــته و کنار او میگذاشت؛
و به همین منــوال تا آخریــن نفر به هــر کدام یک قــرص نان
داد؛ و سپس با هم برگشتیم.
در بیــن راه ،بــه حضــرت عــرض کــردم :یاابــن رســول اهّلل!
آنها کــه ّ
متوجه نشــدند و شــما را نشــناختند؟! فرمــود :خیر،
ّ
اگــر میخواســتم متوجــه شــوند ،بایــد نمــک هــم برایشــان
مــیآوردم؛ و ســپس افــزود :خداونــد امــور همــه چیزهــا را از
جهــت محاســبه ،در اختیــار مالئکــه قــرار داده اســت مگــر
ً
صدقه را ،که مســتقیما خودش آن را تحویل میگیرد و مورد
محاســبه و پــاداش قرار میدهد .ســپس امــام فرمــود :پدرم
امام ّ
محمد باقــر(ع) هرگاه صدقــهای به فقیر مــیداد ،آن را
در دســت فقیر میگذاشــت و دســت خود را میبوسید؛ چون
صدقه قبل از آن که به دست سائل و فقیر برسد ،مورد ّ
توجه
خداونــد قرار خواهــد گرفت .از ایــن رو جامعه شــیعی باید به
سویی برود که کمک به ایتام یکی از ضروریات افراد جامعه
به شمار بیاید و در راه حذف فقر از جامعه بشدت بکوشند.
زندگی صادق آل محمد(ع) دارای نکات فراوان و شاخصی
اســت؛ ما نیــز بهعنــوان افــرادی کــه ادعــا میکنیــم مذهب
شــیعه جعفــری را بــرای خــود انتخــاب نمودهایــم بایــد از
موقعیتهــا اســتفاده کنیــم و در مــورد خصوصیات و ســیره
زندگــی ایشــان بیشــتر بدانیــم و بــا یادگیــری ســبک زندگــی
ایشــان بتوانیــم موفقیــت دنیــوی و اخــروی را بــرای خود و
جامعه خود رقم بزنیم.
دوره جدید

مشاره  20خرداد 99

47

دلیل نامگذاری مکتب تشیع
به مذهب جعفری چیست؟

جعفری ،اشاره به
امامت قرآنی دارد
حجتاالسالمو المسلمین احمد اسدی

درباره حضــرت صــادق(ع) علیالخصــوص و ائمه اطهــار(ع) علی العمــوم ،مطالب و
محورهای بســیاری وجــود دارد که در طــول تاریخ نویســندگان و گوینــدگان ما به آن
پرداختهاند .ممکن است در برخی جهات کمتر پرداختهشــده باشد و برخی محورهای عمده
امام شناسی کمتر موردتوجه قرارگرفته باشد و امروزه پرداختن به این محورها بسیار ضروری
به نظر میرســد ،همانطــور که مســتحضرید ،هنگامیکه مذاهب اســامی را میشــمارند ،به
مذهب جعفری میرســند .مذاهب و نحلههایی که در امت اســامی و در ملل و نحل اســامی
اتفاق افتاده ،نحله امامیه را نحله جعفریه مینامنــد .با اینکه این نحله ،نحله باقری ،نحله
ســجادی و یا نحله حسینی ،حســنی و ســایر ائمه(ع) هم هســت .اما دلیل نامگذاری مکتب
امامیه به جعفریه چیست؟
جنبه تاریخی
اما اینکــه ما را جعفــری مینامند ،یکجهــت تاریخی و یکجهــت فوق تاریخــی دارد .جهت
تاریخی آن مربوط به اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اسالمی در عصر حضور حضرت است
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که در زمــان امام صــادق(ع) فضــای بــاز علمی به وجــود آمد
بهگونهای که مذاهب مختلفی در جامعه ایجادشده و راهها
و مسلکهای گوناگونی طی شد.
در چنین شــرایطی حضرت صادق(ع) یکــی از ارکان بودند و
وقتی به امــام صــادق(ع) و شــیعیان امامیه میرســیدند ،در
رأس آنهــا ،رهبر آنهــا و خــط دهنــده امامیه و شــیعه حضرت
صــادق(ع) بــود و در همــه زمینههــا حضــرت بــرای گفتــن
حرفهــای فراوانــی داشــتند و بــرای اشــکال جواب داشــت
و بهتریــن موضعگیریهــا در میــان امــت اســامی در جهات
مختلــف را حضــرت جعفــر بــن محمــد الصــادق(ع) عرضــه
ن ترتیب ایشــان بهعنــوان یک شــاخص در
میکردنــد بهایــ 
میــان امــت درآمدنــد و عالمــت و مشــخصه ممیــزه امامیــه،
در وجود نازنیــن حضرت صــادق(ع) تبلور پیدا کــرد و در این

عترت

برهــه تاریخی تا امــروزه ،مــا را جعفری مینامنــد که حضرت
جعفر الصــادق(ع) از نظر ما بــهعنوان نماینــده پیامبر (ص)
و ائمه(ع) قبل و بعد از خودشــان معرفی شدند و این مذهب
را مذهــب جعفــری نامیدند .این جهــت تاریخــی نامگذاری
مذهب بود.
پیچیدگی و دشواری اسالمشناسی
مســئله مهــم دیگر ایــن اســت کــه اســام ،و اسالمشناســی،
مســئلهای بســیار پیچیــده اســت .امــام راحــل (ره)
میفرمودنــد :چــه کســی حــق دارد خــود را اسالمشــناس
معرفــی کنــد؟ چــه کســی قــادر اســت اسالمشــناس باشــد و
خــود را اسالمشــناس معرفی کنــد؟ بــرای اینکه اســام آنقدر
ابعــاد عمیق و گســتردهای دارد کــه انســانهای معمولی اگر
ن هم به نحو
بتوانند اســام را بشناســند در بعدی از ابعــاد و آ 
ناقص موفق میشــود و این را نمیتوان اسالمشناسی نامید
میگفتنــد :اگــر کســی در فقه متبحــر باشــد آیــا میتــوان او را
اسالمشــناس نامید؟ اگر کســی در علم ســلوک و اخــاق ،فرد
شــاخص و ممتازی باشــد میتوان او را اسالمشــناس معرفی
کــرد؟ حتــی اگــر کســی در حکمــت و فلســفه یــک فیلســوف
بهتماممعنــا و یک عــارف بهتماممعنا باشــد ،آیا میتــوان او
را اسالمشــناس نامیــد؟ اگر کســی در تاریخ یا در علــوم ادبی و
امثــال اینهــا شــاخص باشــد و صاحبنظــر باشــد ،تألیفــات
مســتند و متقــن داشــته باشــد ،او را میتــوان اسالمشــناس
نامید؟ حقیقــت این اســت که اگر اسالمشناســی مــا محدود
باشــد به یکرشــته دون رشــتهای و علمــی دون علمی و فن
دون فنی ،درواقع اسالم را نشناختهایم ،اسالمشناس کسی
است که اســام را به ما هو اسالم شناخته باشــد و اسالم به ما
هو اسالم آیینی است جامع در تمام ابعاد و زمینهها و در تمام
رشــتهها ،در علوم عقلی و نقلی و همچنیــن در علوم ظاهری
و باطنــی ،در مســائل شــخصی و اجتماعــی ،چنیــن کســی را
میتوان اسالمشناس بدانیم و معرفی کنیم.
مسئله امامت و امام شناسی
ً
حقیقتــا مســئله امامــت کــه درواقــع یکــی از اصــول و ارکان
اسالم اســت آنگونه که ســزاوار آن است بحث نشــده است،
البتــه دانشــمندان و متکلمیــن مــا از قدیــم در کتــب کالمی و
شبهکالمی متعرض این معنا شــدهاند ،ولی امامت که فصل
ممیزه ما نســبت به دیگران اســت ،یــک حقیقــت و گوهری
بســیار گســترده اســت ،از بــاب نمونــه یکــی از محورهــای
عقیدتی اختالفی بین ما و اهل سنت این است که آیا امامت
یک شأن اجتماعی است یا یک امر فوق اجتماعی است؟
متکلمین اهل ســنت امامت را یک شــأن اجتماعی میدانند
لذا به اعتقاد ایشــان خود اجتمــاع باید این امــر را تأمین کنند
و میگوینــد :امامــت یــک تکلیف مردمی اســت پــس درواقع
یک مســئله حقوقی و فقهی اســت و خــود مردم بایــد اجتماع
کننــد و تکلیف آنهاســت لــذا از اصــول دیــن نیســت و از فروع
فقهــی اســت درحالیکه امامیــه معتقد اســت امامت مســئله
اجتماعــی صرف نیســت ،البته امــام بایــد در اجتماع باشــد و
هنــر اداره اجتماع را داشــته و اجتماع را به نحو احســن اداره و

امام صادق(ع)
در برهه زمانی
خود بهعنوان یک
شاخص در امت
اسالمی معرفی
شدند ،هرکسی
را که منسوب به
ایشان بود جعفری
مینامیدند و
جعفری نامیدن
این طایفه حقه را
به این دلیل انجام
دادند که جعفری
بودن یک وجه
مکتبی و دینی
و اسالمشناسی
دارد چرا که اسالم
حقیقت جامع
و کاملهای دارد
که کسی از افراد
عادی نمیتواند
آن را آنگونه که
هست بشناسد،
مگر آنکه در
پرتوی معارف
معصومین این
شناخت حاصل
شود؛ بنابراین
وقتی میگفتند:
جعفری ،اشاره
به امام و امامت
واقعی قرآنی دارد

تربیــت کند ،امــا مهم این اســت که امامــت ،ریاســت در امور
دنیایــی نیســت لــذا در تعریــف امــام و امامــت فرمودهاند که
ریاســتی عامه اســت نســبت به دین و دنیــا ،فقط نســبت به
دنیا نیســت بنا به اعتقاد اهل ســنت و یک ریاست دینی هم
در درجــه اولی دارد کــه مقدم بر ریاســت دنیوی اســت ،البته
این بحث مفصلی اســت و در کتابهای کالمــی و محاجات
کالمی این مباحــث را مطــرح کردهاند ،اهل ســنت میگویند
امامــت یک مســئله فقهــی و مردمی اســت و مــا معتقدیم که
امامت یک مسئله فوق تکلیف اجتماعی است بلکه یک امر
الهی و دینی اســت یعنی امام قبل از اینکه سروکارش با مردم
باشــد ،ســروکارش با دیــن و تبیین دین اســت ،تبییــن دین
مسئله بسیار پراهمیتی اســت و نقش بسیار اساســی دارد و از
بحثهای کلیدی و مسائل عمده است.
تبیین اسالم راستین
امام صــادق(ع) در برهه زمانی خود بهعنوان یک شــاخص
در امــت اســامی معرفــی شــدند ،هرکســی را که منســوب به
ایشــان بــود جعفــری مینامیدنــد و جعفــری نامیــدن ایــن
طایفه حقه را به ایــن دلیل انجــام دادند کــه جعفری بودن
یک وجه مکتبی و دینی و اسالمشناســی دارد چراکه اســام
حقیقــت جامــع و کاملــهای دارد کــه کســی از افــراد عــادی
نمیتوانــد آن را آنگونــه کــه هســت بشناســد ،مگــر آنکــه
در پرتــوی معــارف معصومیــن ایــن شــناخت حاصل شــود؛
بنابراین وقتــی میگفتند :جعفری ،اشــاره به امــام و امامت
واقعی قرآنی دارد.
تمــام ســیره نویســان معترفانــد که جنــاب امام صــادق(ع)
خصوصیات فردی و شــخصی داشــتند که در دیگــران نبود،
در کنار باز شدن فضای فرهنگی جامعه ایشان سعی داشتند
با توجــه بــه موقعیتهــای زمانــی و مکانــی برخــی ابهامات
را روشــن کننــد و بــه تعبیــری اســام را تــا جایــی کــه ممکــن
بــود در قالــب کالسهــای درس ،صحبتهــا ،برخوردهــا و
نشستهای عمومی و خصوصی مطرح کنند.
اگــر در کتــب روایــی و تاریخــی دقــت شــود ایشــان ابهــت و
عظمــت و بزرگــی در نظــر امــت اســامی پیداکــرده بودنــد
کــه در طــول تاریــخ شــاید بینظیــر باشــد ،البتــه رســول خدا
(ص) بهجــای خود ،امــا اگر شــرایط زمان رســول خــدا را هم
در نظــر بگیریــم بازهــم میبینیــم رســول خــدا (ص) جلــوه
ملکوتــی کــه بایــد در انظــار مــردم پیــدا میشــد را نمیبینیم
چراکــه مــردم هنــوز در کالس ابتدایــی اســام بودنــد ولــی در
زمــان امــام صــادق(ع) حــدود یکصــد و ســی ســال از تاریخ
اســام میگذشــت و مــردم از زوایــای مختلــف اســام و قرآن
آ گاهیهایــی داشــتند و برای آنهــا اهمیت زیــادی قائل بوند
و در چنیــن فضایــی رشــد کــرده بودند .امــام صــادق ابهت و
عظمتی پیداکرده بودند کــه گمان نمیکنم در تاریخ اســام
حتی بعد از زمان ایشان برای احدی ایجاد شده باشد.
برای درک جایگاه حضرت در عصر ایشان کافی است مروری
اجمالــی نســبت بــه مناظــرات حضــرت بــا گروههــا و مذاهب
مختلــف کــه قســمتی از اینهــا در بحاراالنــوار و در کتــب دیگر
ازجمله ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده است داشته باشیم.
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عترت
شــما ا گــر بخواهید یک
کتاب معتبر و محققانه
در مــورد حضــرت امــام جعفــر
صــادق(ع) معرفــی کنیــد ،چــه
کتابی را نام میبرید؟
کتابهــای فراوانــی دربــاره
شــخصیت امام صــادق منتشــر شــده اســت .البته بســیاری
با ادبیات ســنتی هســتند که برای جامعــه امروز مــا کاربردی
ندارند .مهــم این اســت که مــا باید بتوانیــم ابعــاد زندگی آن
حضرت را بــرای گروههــا و اقشــار متفــاوت جامعه بــه زبان و
فضای اجتماعی هر قشــری بیان کنیم .در قم کتاب «االمام
الصــادق و المذاهــب االربعــه» تألیــف محقــق ژرف اندیــش
مرحوم عالمــه اســد حیــدر در  ۸مجلد به نــام «امام صــادق و
مذاهب اهل ســنت» ترجمه شــده اســت .چاپ نخست این
کتاب  ۶۰سال پیش در عراق انجام شــده و به تازگی از سوی
دانشگاه تاریخ ادیان و مذاهب قم منتشر شده است.
بــه نظــرم ،ایــن کتــاب بهتریــن دایــره المعارفــی اســت کــه
منصفانــه و محققانــه نوشــته شــده اســت .بخشــی از
دانشــمندان و محققان و طــاب حوزه علمیه قــم این کتاب
ارزشــمند را خیلی دقیــق ترجمه کردهانــد .این کتــاب ،ابعاد
علمی ،تالشهای فکــری ،کادرســازی ،مبارزه بــا انحراف و
همه جنبههای زندگــی امام صــادق(ع) را در بــر میگیرد .به
ویژه تکیــهاش بر وحــدت و الفــت و صمیمت بیــن مذاهب،
خیلی خوب است.

ّ
ت
ݣعقالنی
ݣ
به
مکتب ݣݣامام ݣݣصادق ݣݣنیازمندیم
دکتر صادق آیینهوند:

ݣ(ݣع)

علم پروری و عقالنیت ،تدوین و تولید علم که امروز نیاز جدی جامعه ایران
و جهـان اسلام اسـت شـاخصه اصلـی شـخصیت بنیانگـذار شـیعه جعفری،
حضـرت امـام صـادق(ع) بـوده اسـت .این بیان و تعریف مرحـوم دکتر صادق
آیینهوند (استاد تاریخ اسالم) است .او که دکترای خود را از دانشگاه قدیس یوسف
لبنان گرفته بود سه دهه در دانشگاههای تربیت مدرس ،تهران ،الزهراء (س) و قم به
تدریس تاریخ اسالم و سیره نبوی و تاریخ نگاری در اسالم مشغول بود .از جمله آثار
مهم او «تاریخ نگاری در اسلام»« ،علم تاریخ در گسـتره تمدن اسلامی»« ،قیامهای
شـیعه در تاریخ اسلام» و «نقش و رسـالت مسـلمانان در ثلث آخر قرن بیستم» است.
گفتگویی را که دین آنالین به مناسـبت سـالروز شـهادت مؤسـس مذهب شـیعه ،امام
صـادق(ع) بـا او انجـام داده بود ،میخوانیم:
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چــرا مــا این همــه تاکیــد اســام بــر علــم و عقــل و اعتدال
و عقالنیــت را فرامــوش کردهایــم؟ بــا وجــودی کــه امــام
صادق کــه تشــیع جعفــری به نــام اوســت ،نمونــه تمتم
عیار اعتدال و عقالنیت و علم و تمدن است؟
متاســفانه همین طــور اســت .همــواره در عصرهایی نیــاز به
انقالبی بودن راستین داشــتهایم؛ عصر امام علی(ع) تا عصر
امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اما ما همواره در این عصرها
میمانیم و شــرائط زمانه خود را درک نمیکنیم .فرزند زمان
خویش بــودن را درســت نمیفهمیم .امروز به عصر و ســبک
و ســیره امام صادق(ع) نیــاز داریم .ما همه چیز را یک ســویه
و تک بعدی تعریف میکنیم و این اســت که شــیعه جعفری
میشــود مــرادف بــا انقالبیگــری .اکنــون در فضایــی به ســر
میبریــم کــه بیــش از هــر چیــز بــه عقالنیــت ،علمپــروری و
تدوین و تولید علم در سیره امام صادق(ع) نیازمندیم.
در مــورد ابعــاد شــخصیتی امــام صــادق(ع) چــه بعــدی
بیش از همه نیاز امروز جامعه ماست؟
وقتی شــخصیتهایی ماننــد جابر بن حیان و ابــن هیثم که
دو تن از شخصیتهای برجسته علمی هســتند ،در آثار خود
بــه امــام جعفــر صــادق(ع) اســتناد میکننــد ،این امر نشــان
میدهد کــه حضرت امــام صــادق(ع) ،بــه صــورت عقالنی،
علمی و مبنایی به مســائل نگاه میکــرد و با آن نور و اشــرافی
که از علم ماورایی داشت بهره میبرد.
ما میبینیم که آن حضرت در همه حاالت و ســکنات واقع نگر

عترت
ً
بود و انصاف علمی داشــت .مثــا وقتی با ابــن ابی العوجــا و دیگران
یکــرد .در بحثها نظرات
بحث میکرد ،اخــاق گفتگو را رعایــت م 
مخالفان را تحمــل میکردند و بحث را به نقطهای میرســاندند که
برایآنهااقناعیباشدوآنهابفهمند.
شــاگردان آن بزرگــوار همــه متکلــم ،فیلســوف ،متفکــر ،رجالــی و
اصولــی بودند .پــرورش این شــاگردان نشــان میدهــد که مکتب
جعفری از یک منطق علمی بســیار درخشــان برخودار بوده است.
در عصــری که امام صــادق می زیســت ،طلیعه ورود علــوم یونانی
و رومی به جهان اســام بــود و ایــن علوم ســردمدارانی داشــت که
حکومت از آنها حمایــت میکرد .در آن جــو خودباختگی که برخی
تأ کید میکردند بایــد به علــوم رومی و یونانــی و به ویــژه مدیریت
ایرانی تکیه کرد ،امام صادق(ع) با تکیه بر بنیاد اســام و فرهنگ
و تمدن اســامی ،بنای تولید علم مبتنی بر اصالت را نهادند و چه
چیزی باالتر از این کــه بگوییم مکتب امام صــادق ،یک حرکت و
مکتب فکری و عقلی بود.
چرا محققــان و علمای فراوانی از اهل تشــیع و اهل تســنن به
شخصیت امام صادق(ع) توجه ویژهای نشان دادهاند؟
چون حرکتی کــه امام صــادق(ع) آغاز کــرد ،از زمان حضــرت امام
ســجاد(ع) شــروع شــد و بــا حضــرت امــام محمــد باقــر(ع) تــداوم
پیــدا کــرد و در عصــر امــام صــادق(ع) بــه نقطــه اوج خــود رســید.
این حرکــت در واقع تکویــن مکتب شــیعه جعفری بود که شــامل
تکمیل کادرهــای علمی ورزیــده برای دفــاع از ارزشهــای دینی و
اســامی و ســاختن تمدن و علوم بود .می دانیم که تأسیس بنیاد
علوم اســامی بــه معنــای اعم و بــه معنای اخــص تمدنــی از عصر
امام صــادق(ع) آغاز شــد و به کمال رســید .این حرکــت در واقع به
موازات تالشهایی بود که در عصر عباسیان تحت تأثیر مکتبها
و اندیشــههای غیراســامی آغــاز شــده بــود و بــه ترجمــه و ترویــج
اندیشــههای غیراســامی میپرداختند .امام صادق(ع) در بســتر
ً
فرهنگ و تمدن اســامی واضع و بنیانگذار علومی شــد که بعدا در
فرهنگ و تمدن اســامی درخشــیدند .این ویژگیای اســت که در
موردش کمتر کار شــده اســت و باید بــه نقش آن حضــرت در تولید
علم در جهان اســام و تمدن و فرهنگ اســامی بــه معنای دقیق
کلمه بیشتر و جدیتر پرداخت.
یکــی از دردهــای جامعــه شــیعی خرافــه گرایــی اســت .امــام
صادق با خرافه گویی و خرافه پرســتی کــه در مقابل حقایق و
مسائل علمی قرار دارد ،چه برخوردی داشتند؟
در مــورد خرافــه ســتیزی ،گزارشهایی شــده کــه افرادی نــزد آن
حضــرت میآمدنــد و صحبتهــای خرافــی میکردنــد و امــام آن
صحبتها را رد کرده اســت .امام بــه توهمات افرادی کــه از علم
دور بودنــد ،توجــه نداشــتند .شــخصیتهای برجســتهای مثــل
هشام بن حکم یا مؤمن طاق یا بزرگانی که در کنار امام بودند ،در
ذهن هیچ یک از آنها خرافات و اساطیر نبوده است.
در شــناخت مکتب امــام صــادق(ع) همین بــس که دانشــمندان
برجســتهای شــاگرد ایشــان بودنــد کــه در صــراط عقــل و اندیشــه
قرار داشــتند .برخــی از اینها نقد فلســفه و فکــر یونانــی و رومی هم
کردهانــد .این دانشــمندان ،همه دانــش آموخته امــام صادق(ع)
آموخته بودند.

دنیای اسالم از دریای
(ع)
علوم امام صادق
مستفیض است
آیتاهلل صافی گلپایگانی
امــام جعفــر صــادق(ع) در نیمــه اول قرن
دوم هجری ،مدرسهای افتتاح فرمود که
در تا آن زمان در اســامســابقه نداشــت و پس از آن
عصر نیز نظیر آن دیده نشــد؛ این مکتب و مدرســه
آن حضرت بود کــه بزرگترین علمای علــوم قرآن و
فقه و کالم و شــیمی و غیــره را به دنیــا تحویل داد.
ّ
متضمــن هزارها مــاده قانونــی و تعلیمــی ،و برنامــهای عملی و
فقه شــیعه که
ً
اخالقی اســامی اســت در بیشــتر و بلکــه تقریبــا در تمام مــوارد ،مدیــون علوم
بیپایان امام صادق(ع) است.
در مثل احکام حج که یکی از بزرگترین فرائض اسالم ،و متضمن فلسفههای
عالی و با ارج اســت ،دنیای اســام از دریــای علوم امام صادق(ع) مســتفیض
اســت و به قول ابوحنیفه ،همه عائله امام جعفر صادق هســتند ،و حدیثی در
صحیح مســلم از کتب اهــل ّ
ســنت از آن حضرت روایت شــده اســت که مأخذ
حــدود چهارصد ّ
ّ
ّ
مــاده راجع بــه احکام حجاســت که اهــل ســنت از آن پیروی
مینمایند.
آری! در اوضــاع و احــوال سیاســی کشــورهای اســامی در آن زمــان ،حضــرت
ت علمــی را رهبری
صادق(ع) مجــال و فرصتی مهم یافت تــا بزرگترین نهض 
ّ
فرمایــد و مدرســهای افتتاح کنــد کــه معروفتریــن علمــاء اســام در آن تلمذ و
شاگردی کرده و اخذ حدیث و علم نمایند.
علوم حضرت امام جعفــر صادق(ع) ،بالد و مجامع علمی اســامی را فرا گرفت
و علماء عراق و حجاز و خراسان و شام از ایشــان اخذ علم نموده و در مشکالت
علمــی و معضالت مســائل اســامی تنهــا آن حضــرت حــال مشــکالت و دفاع
معضالت بود.
مکتب حضــرت مانند یــک دانشــگاهی بود کــه دانشــکدههای عمــده در علوم
مختلفه در آن تأســیس شــده باشــد و در هر مکتب و دانشــکده مباحثه و درس و
تحقیق راجع بــه علم خصوصی تعقیب و دنبال شــود .هر کدام از شــاگردان این
مکتب خود به تنهایــی ،داللت بــر عظمت بی منتهــای این مکتب مــی کنند و
البته این مدرسه و دانشگاه بزرگ ،نه تنها دانشمندان شیعه ،بلکه دانشمندان
بزرگ از مخالفان مکتب اهل بیت علیهم السالم ،را به اعتراف واداشته و همه به
م و افقهبودن آن امام به حق ناطق را بیان کردند.
صراحت ،اعل 
ً
واقعا این چه مدرسه و دانشگاه بزرگی بود که موافقان و مخالفان را به تعجب
و حیرت واداشــت و به مرور زمان نشــان داد اینکه پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه
و آله بارها میفرمود :عتــرت من و اهل بیت من؛ برای همیــن مقامات و علوم
و درجاتی بود که اینها داشتند و اما متأسفانه سیاست به سمت ترک رجوع به
اهل بیت علیهمالسالم پیش رفت.
باید قدر این مکتب و این گنــج گرانبها و معارف ناب را دانســت و همگان در
این دانشگاه بزرگ ،زانوی ّ
تلمذ و شاگردی بزنند.
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عترت

هویت بخشی به شیعیان
حجت االسالم و المسلمین محسن الویری
وقتی از هویــت صحبت میکنیــم ،مقصود تمایــز بیرونی
یک گروه از گروههای دیگر است و همچنین انسجام آن
گروه درون خودش .هویت مانند نخ تســبیحی است که دانهها را
از نگاه درونی به یکدیگر وصل میکند و از نــگاه بیرونی از دیگران
جدا میســازد .از ایــن منظر ،امام صادق(ع)کوشــیدند شــیعیان را
بهعنوان یک گروه اجتماعی متمایز از دیگر مســلمانان که دارای
یک نظامواره مشــخص اعتقادی بودهاند ،مطرح ســازند .البته این نکته را هم مطرح کنم
که متمایــز بــودن از بیــرون و منســجمبودن از درون دوروی یک ســکه هســتند و در واقع اگر
یکی از این دو رویه محقق شود ،رویه دیگر هم محقق خواهد شد.
امام صادق(ع) در روایتی که مرحوم کلینی آورده است ،میفرمایند« :پس از امامسجاد(ع)،
شــیعیان در شــرایطی قرار گرفتند کــه احکام حــج را نمیدانســتند و حتی با حــال و حرام هم
آشــنا نبودند تــا اینکه امــامباقــر(ع) آمدند و گشایشــی بــرای آنها پدیــد آوردند و احــکام حج و
حــال و حرام را بــه آنها آموختند .شــیعیان کــه پیش از ایــن در مــورد احکام دین بــه دیگران
رجوع میکردند ،از این پس یعنی از دوران امام باقر(ع) ایشــان را مرجع قــرار دادند .این روند
همچنان ادامــه دارد و مــن [امامصــادق] در چنیــن جایگاهی قرار دارم» .این ســخن نشــان
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میدهــد کــه مــا بــه هیچوجــه نبایــد مرجعیــت تشــخیص
دیــن خــود را غیــراز راه و روش امامــان قــرار دهیــم .ضمــن
اینکــه نباید به کســانی کــه صالحیــت علمی در بیــان و فهم
آموزههــای دینــی ندارنــد اعتمــاد و تکیــه داشــت .بنابراین
ً
بایــد تنهــا از کانــال ائمــه و نیــز صرفــا از راههایــی که مــا را به
ائمه میرســانند ،احــکام دیــن را فراگرفــت .در واقع ســخن
امامصــادق(ع) هم بــه این نکتــه مهــم اشــاره دارد .به این
معنــا کــه دوران پیــش از امــام باقــر(ع) و امــامصــادق(ع)
برهمین منوال بود و شــیعیان احکام دین خــود را از نااهالن
میگرفتند.
بنابرایــن کار مهمی که امــامصــادق(ع) انجــام دادند ،این
بــود کــه در برابــر اندیشــههای انحرافــی و ناصــواب موجــود
موضــع گرفتنــد و جایــگاه اعتقــادی شــیعیان را نســبت
بــه اندیشــهها و عقایــد دیگــر مشــخص ســاختند .ایــن در
واقــع نقــش پیرایشــگرانه امــام بــود .به مــوازات ایــن نقش
(پیرایشــگرانه) امــام نقــش مهمــی در آراســتن و افــزودن
اندیشــهها و اعتقاداتی داشــتند که شــیعیان پیــش از این از
آنها آ گاه نبودند.
در برخی از روایات از امــام صادق(ع) داریم کــه اگر در جایی
و بــه جماعتــی وارد شــدید ،شــما (شــیعیان) بایــد برتریــن
گروههــا از لحــاظ رفتــار باشــید .مســلما چنیــن ظرفیتــی در
شــیعه وجــود داشــته کــه امــام آن را مطالبــه میکننــد .یا در
روایات دیگــری ،امــام صــادق(ع) میفرمایند :هــر کس که
بپنــدارد از شــیعیان ماســت امــا پایبنــد همــه آنچــه را کــه ما
میگوییم نباشــد و دستش به ریســمان دیگری باشد ،دروغ
گفته اســت .همچنین در جــای دیگــری امام ،معیــار عملی
برای شــیعه به دســت میدهند .ایشــان میفرمایند :شــیعه
علی(ع) کسی نیســت جز اینکه پاکدامن بوده و عملش تنها
برای خداوند باشــد و خــوف و رجایش هم فقــط معطوف به
حضرت حق باشــد .بــاز امــام در تعبیــر دیگــری میفرمایند:
شــیعه جعفری کســی اســت که پاکدامن و اهل سختکوشی
و جهــاد در راه خدا باشــد و فقط بــرای خداونــدش عمل کند
و چشــم بــه مطامع زودگــذر دنیوی نداشــته باشــد و ثــواب و
عقابــش را هــم از خداونــد بخواهــد .چنیــن افــرادی شــیعه
جعفری هســتند .با این شــاخص عملی روشــن میشــود که
واقعا چه کسی را باید شیعه دانســت .بنابراین اینگونه نبود
که کســی به صرف حرف و شــعار ،شــیعه باشــد ولــی عملش
مطابق با آن نباشد .شیعهای که زبانش به گناه آلوده باشد
و برای رسیدن به اهدافش از هر روشــی استفاده کند ،شیعه
مطلــوب جعفری نیســت .فــردی نزد امــا م صــادق(ع) آمد.
امام از او پرسیدند که تعداد شــیعیان ما در کوفه چند نفرند؟
آن فرد گفت50 :هــزار نفر .امام چندین بار از تعداد شــیعیان
ً
کوفه میپرســند و در هر بار این فرد تعداد را کمتر از آنچه قبال
گفته بود ،بیان میکند .در آخر این فرد بــه امام(ع) میگوید
که گویا شــما دنبال این هســتید که من بگویم 20نفر بیشــتر
نیستند .امام(ع) فرمودند :قســم به خدا من دوست داشتم
در کوفه 25نفر باشند اما شــیعه واقعی باشند و مسیری را که
ما در آن قرار داریم ،خوب بشناســند و جز به حــق هم درباره
ما سخن نگویند.
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در اولیـن مطلـب ایـن بخـش بـه معرفـی ترجمـه کتابـی از فضلالرحمـان
اندیشمند پاکستانی با نام «مضامین القرآن» پرداختهایم .محور اصلی این
کتـاب رویکـردی نویـن بـه اخلاق قرآنـی اسـت .پس از آن با تفسـیر ارزشـمند
«منهج الصادقین» که مرحوم آیت اهلل بهجت مطالعه آن را سـفارش کرده
یشـویم .ایـن تفسـیر اثـر ملأ فتـحاهلل کاشـانی اسـت و نسـخه
بودنـد آشـنا م 
تحقیق شـده آن به وسـیله عالمه حسـنزاده آملی در پنج جلد منتشـر شـده
اسـت .در ادامـه کتـاب «جامعـه مـا در اندیشـه و آثـار شـهید سـید محمـد باقـر
صدر» نوشـته سـید منذر حکیم با ترجمه مسـعود فکری معرفی شـده اسـت.
اینکتـاب دربردارنـده مجموعـه گفتارهـای آیـتاهلل شـهید سـید محمدباقر
صـدر دربـاره دیـدگاه اسلام بـه جامعـه و چارچـوب اسلامی فهـم مسـائل
اجتماعی اسـت .یکی از بهترین و سـادهترین منابع درباره مدیریت اسلامی
کـه تاکنـون  26چـاپ آن منتشـر شـده کتـاب «مدیریـت اسلامی» اسـت کـه
در مطلبـی کوتـاه شـما را بـا آن آشـنا کردهایـم .نویسـنده رمـان مشـهور و پـر
فـروش «رویـای نیمـه شـب» در سـومین تجربـه جـدی خـود پـس از «دعبـل
و زلفـا» و «رویـای نیمـه شـب» رمانـی با موضوع عشـق سـالهای نوجوانی با
عنـوان «شـب صورتـی» خلـق کـرده اسـت .مطالعه معرفـی این رمـان جذاب
را از دسـت ندهیـد.

کتاب

منهج الصادقین
مدیریت اسالمی
شب صورتی

كتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

اثری از اندیشمند پاکستانی

مضامین
اصلی
قرآن
محمد آسیابانی

فضلالرحمان یکی از مهمترین متفکران معاصر جهان اسالم است .او به سال ۱۹۱۹
در هــزاره پاکســتان (البتــه در دورانــی کــه هنــوز از هنــد جدا نشــده بــود) به دنیــا آمد.
مقدمات علوم اســامی را نــزد پدرش موالنا شــهاب الدیــن که از بــزرگان فقهای اهل ســنت در
پاکســتان بود ،آغاز کرد .بــرای ادامه تحصیالت خود به دانشــگاه آ کســفورد رفــت و در مقطع
دکتری فار غالتحصیل شد او سپس در دانشــگاههای مختلفی چون مکگیل ،دورهام و… به
تدریس پرداخت و بر زبانهای یونانی ،التین ،آلمانی و فرانسوی تسلط پیدا کرد.
مدتی پس از جدایی پاکســتان از هند و تشــکیل این کشــور به دعوت مســئوالن در کشور خود
ســکنی گزید و ریاســت مؤسســه تحقیقات اســامی را بر عهده گرفت ،اما نتوانســت با پیروان
تفکر سنتی اسالمی در پاکستان میانه خوبی برقرار کند و ناچار به بازگشت به نظام آ کادمیک
غربی شد .فضل الرحمان به مدت بیست سال کرسی تدریس مطالعات اسالمی را در دانشگاه
شیکاگو در اختیار داشت و در همین سمت نیز به سال  ۱۹۸۸درگذشت.
فضل الرحمن نواندیشــی دینی اســت که با نگاههای ســنتی و قرائتهای متحجرانه از قرآن
مبــارزه میکــرد .کتــاب «مضامیــن اصلــی قــرآن» او از جملــه مشــهورترین آثــار مرجــع در حوزه
قرآنپژوهی اســت که در محافل آ کادمیک در داخل و به ویژه در خارج جهان اســام با اقبالی
گســترده رو به رو شــد .در بســیاری از پژوهشهــای جدید بــه زبانهــای اروپایــی (از جمله در
دایرهالمعــارف قرآن انتشــارات بــه ریــل) در بحث مفاهیــم و مضامیــن قرآنی به ایــن کتاب و
دیدگاههای نویسنده آن به عنوان تلقی مسلمانان معاصر از مفاهیم قرآن استناد شده است.
«مضامین اصلی قرآن» علیرغم اهمیتش و تأثیری که میتوانست در مطالعات قرآنی ایرانیان
بگذارد ،تا ســالها به فارســی ترجمه نشــد ،تــا اینکه نشــر کرگدن انتشــار مجموعــهای تحت
عنوان «اســا م پژوهی» را با دبیــری مهرداد عباســی در دســتور کار قرار داد .دو مجلد نخســت
این مجموعه دو کتاب مهم فضل الرحمان یعنی «مضامین اصلی قرآن» و «اسالم و مدرنیته:
تحول یک سنت فکری» است.
نخستین چاپ «مضامین اصلی قرآن» با ترجمه فاطمه عالقهبندی سال  ۹۷با شمارگان ۷۰۰
نســخه و بهای  ۳۵هزار تومان و دومین چاپ آن نیز بهار  ۹۸با شــمارگان  ۷۰۰نســخه و بهای
 ۴۰هزار تومان در دســترس مخاطبان قرار گرفت .نشر کرگدن ســومین چاپ «مضامین اصلی
قرآن» را نیز چندی پیش با شمارگان  ۷۰۰نسخه و بهای  ۵۰هزار تومان منتشر کرد.
کتاب هشــت فصل دارد .عناوین این فصول هشــتگانه بــه ترتیب از این قرار اســت« :خدا»،
«انسان به مثابه فرد»« ،انســان در جامعه»« ،طبیعت»« ،نبوت و وحی»« ،معاد»« ،شیطان و
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شر» و «پیدایی جامعه اسالمی» .کتاب دو پیوست نیز با این
سرفصلها دارد« :اوضاع دینی جامعه مســلمانان در مکه» و
«اهل کتاب و تنوع ادیان».
محــور اصلــی «مضامین اصلــی قــرآن» اخــاق قرآنی اســت.
فضل الرحمــان در مقدمه دو دلیــل برای تألیف کتــاب بیان
میکند .نخســت ،پاســخ به مســلمانان و آن مفســران سنتی
که نگاهــی جزگرایانه به قــرآن دارنــد .چراکه او معتقد اســت
نگاه جزئی بــه قرآن باعث میشــود کــه روح منســجم قرآنی
را از دســت بدهیــم .دیگر ،در پاســخ بــه غربیانــی مانند جان
ونســبرا که معتقد اســت قــرآن در زمینه جدالهــای فرقهای
میان مسیحیان و یهودیان تشکیل شده و خاستگاه یهودی
دارد .به بــاور فضلالرحمــان مبنای آثــار اخالقی مســلمانان
تاکنون منابــع یونانــی و ایرانی بــوده در حالی که قــرآن خود
سرشــار از مضامیــن اخالقی اســت .به نظــر این متفکــر قرآنی
بــرای تأســیس نظــام حقوقــی اســام نخســت بایــد اصــول
اخالقی قرآن را شــناخت و ســپس احکام فقهی و حقوقی را از
آنها استنباط کرد.
فضلالرحمــان بــه عنــوان مســلمانی تجددگــرا معتقــد بــود
کــه قــرآن را باید بــر اســاس شــرایط و ویژگیهــای دوره جدید
تفســیر کرد و بیگمان چنین رویکردی مســتلزم درکی روشن
از روح کلــی قــرآن و پویایــی جامعــه پیچیــده و چندوجهــی
امروز اســت .بنابراین ،هر نســل باید روح کلی حاکــم بر قرآن
را از طریق مطالعهای نو و تالشی فکری و روحی در عصر خود
درک کند .شاید بتوان گفت مهمترین عنصر در هرمنوتیک
فضلالرحمان مفهوم «اجتهاد» اســت که بر اســاس آن پیام
قــرآن بایــد در پرتو شــرایط جــاری بهنحوی تفســیر شــود که
هدف قرآن ،یعنی ایجاد نظام اخالقی و برابری اجتماعی ،را
به بهترین شکل برآورده کند.

كتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

آیتاهلل بهجت
مطالعه کدام تقسیر را
سفارش کرد؟

منهج
الصادقین
«اگر یک نفر هزار کلمه حق گفت ،این هزار کلمه را خوب تأمل بکنیم ،و از او بگیریم،
بعد [تأمل کنیم که] هزار و یکم هم درست است؟ [یا] نه آن ّ
ظن است ،یقین نیست.
هر کلمهای از هر کسی شنیدید ،دنبال این بروید که «آیا این صحیح است ،تام است ،مطابق
با عقل و دین هست ،یا نه؟»
مرحوم آیــت اهلل بهجــت (ره) در بیاناتی کــه توصیههایی برای جــوان بوده با اشــاره به نقش
حیاتــی قــرآن و عتــرت در زندگــی مســلمانها ،فرمودنــد« :بایــد ملتفــت باشــیم قــرآن را یــاد
بگیریم ،الفاظش را یــاد بگیریم که از غلــط ،محفوظ باشــد .آنچه را که میدانیــم ،قرائتش را
تصحیح کنیم ،تجویدش را تصحیح کنیم ،در نمازمان صحیح القرائت باشــیم .و همچنین
تفسیرهای آسان و ساده را ما که فارسی زبانیم ،بدانیم؛ و [یک] تفسیر فارسی پیدا کنیم که از
ً
روی آن سهل باشد ما قرآن را بفهمیم؛ مثال منهج الصادقین را کم و بیش مطالعه کنیم ،بلکه
از اول تا به آخر ،چون کتاب فارســی اســت و کتاب خوبی هم هســت .اگر بهتر از او پیدا بکنیم
عیب ندارد ،اما کجا پیدا شود بهتر از او که معتبر باشد؟»
این مرجع عالیقدر جهان تشیع در بخش دیگری از این ســخنرانی که در سایت ایشان منتشر
شده ادامه میدهند« :خیلی احتیاط کنید! احتیاط شــما هم فقط در همین است که از یقین،
تجاوز نکنید ،بلکه امــروز بزرگها هم همین جورند ،باید خیلی ســعی بکنید کــه غیر یقین را،

«و إنــک لتدعوهــم؛ و بــه درســتی که تــو میخوانــی ایشــان را بی
مــزدی (إلی صراط مســتقیم)؛ به راهی راســت یعنی دین اســام
ً
که عقول ســلیمه شــاهدند بــر اســتقامت آن کــه اصال شــائبهای
در آن نیســت تا موجب تهمت شــود .حاصل که حق ســبحانه و
تعالی در ایــن آیات حجــت فرموده بر کافــران و قطع عذر ایشــان
نمــوده در عدم قبــول ایمــان و فرمــوده که مــردی که به رســالت
مبعــوث شــده و همــه میداننــد کــه وی جامــع جمیــع اخــاق
حســنه اســت و معرا از همه صفات ســیئه و به جهت ایــن ممتاز

داخل یقینیات ما نکنند ،آب را توی شیر نریزند! اگر یک نفر،
هزار کلمه ّ
حقی گفــت ،این هزار کلمه را خــوب تأمل بکنیم،
و از او بگیریــم ،بعــد [تأمل کنیم کــه] هزار و یکم هم درســت
اســت؟ [یا] نه آن ّ
ظن است ،یقین نیســت .هر کلمهای از هر
کســی شــنیدید ،دنبال این بروید که «آیا این صحیح اســت،
تام است ،مطابق با عقل و دین هست ،یا نه؟»
ـزرگ ســده دهم
مــا فت ـحاهلل کاشــانی از عالمــان و مفســران بـ ِ
شهــای تفســیری او ،نقــش مهمــی در
هجــری اســت کــه تال 
تکامــل میــراث تفســیری شــیعه دارد .تفســیر او بــا نــام منهج
الصادقیــن فــی الــزام المخالفیــن بــه زبــان فارســی ،جایــگاه
ویــژهای بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی پــس از فراغت
از تألیف این کتــاب ،آن را تلخیــص کرد و خالصــه آن را منهج
الصادقیــن نــام نهــاد .نســخه تحقیــق شــده خالصــه منهــج
الصادقین به وســیله عالمه حس ـنزاده آملی ،انجامشده و در
پنج جلد منتشر شده است .در بخشی از این کتاب میخوانید:

اســت در میــان ایشــان و شایســته آن هســت کــه رتبــه نبــوت و
منصب رســالت یابد و وی را احتیاجی نیســت به حطــام دنیویه
یا بر وجه بطــان به چنین دعــوی عظیمه اقدام نمایــد و آن را به
وســیله طمع در اموال ایشــان کرده معیشــت خــود را بــه فراخی
بر وجه دلخــواه گذراند و مع ذلک بــر وفق دعوی خــود معجزات
روشــن ظاهر میکند و همه ایشــان این را میبیننــد اما به جهت
عناد و اســتکبار اطاعــت او نمینمایند و چون چنین اســت پس
ایشان سزاوار عذاب الیم و عقاب جحیمند».
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كتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

اندیشه و آثار
شهید سید محمد باقر صدر

جامعه ما
کتاب «جامعــه مــا در اندیشــه و آثار شــهید ســید محمد باقــر صدر» نوشــته ســید منذر
حکیم و با ترجمه مسعود فکری توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.
اینکتاب دربردارنده مجموعه گفتارهای آیتاهلل شــهید سید محمدباقر صدر درباره دیدگاه
اسالم به جامعه و چارچوب اسالمی فهم مسائل اجتماعی است.
شهید صدر خود در پی آن بود که پس از نگارش فلســفتنا ،کتابی با عنوان مجتمعنا نگاشته
و دیدگاه اسالم درباره جامعه را در آن بیان کند ،اما پرسشهای فکری رایج در محافل علمی
و درخواســتهای متعدد نخبگان باعث شــد که ایشــان به تألیف کتاب اقتصادنــا بپردازد و
نگارش مجتمعنــا را به پس از آن موکول کنــد .اما در نهایت افزایــش درگیریها با حزب بعث
و دســتگیریها و مزاحمتهای متعــدد ،مانع از آن شــد که عالمه صــدر بتواند کتابــی در تراز
اقتصادنــا و بهشــیوه تطبیقی و با مقایســه دیــدگاه اســام با مکاتــب رایج بشــری ،در موضوع
جامعه از دیدگاه اسالم بنویسد.
بنا بــه خاطرات یاران شــهید صــدر مهمترین مانــع در ایــن زمینه این بــود که به دلیل شــرایط
مبارزه بــا رژیم بعث ،شــهید فرصت کافــی برای بررســی منابع دســت اول غربــی در این زمینه
نداشــت؛ زیــرا منابــع ترجمهشــده در آن زمــان بــه زبــان عربــی را بــرای ایــن موضــوع کافــی
نمیدانست و امکان ترجمه آثار مدنظر نیز توسط نزدیکان ایشان فراهم نبود.
حجتاالســام والمســلمین ســید منذر حکیم که از شــاگردان آیتاهلل ســید کاظم حائــری و از
باورمنــدان به مکتب عالمه صدر اســت بــرای اســتفاده هرچه بیشــتر عالقهمندان بــه میراث
فکری شــهید صدر از اندیشــههای اجتماعی وی ،بخشهای مرتبط در کتابهای گوناگون
شــهید صدر را گردآورده و کتاب حاضر را تدوین کرده اســت .هرچند این کتــاب آنچه مقصود
عالمــه صــدر از «مجتمعنا» بوده اســت را تأمیــن نمیکند ،تــا حد شــایانی میتواند به آشــنایی
بیشتر با دیدگاههای اجتماعی عالمه صدر کمک کند.
کتاب «جامعه ما در اندیشه و آثار شــهید ســید محمدباقر صدر» اولین بار در سال  1379ش به
کنگره بینالمللی آیتاهلل شهید سید محمدباقر صدر ارائه شد و ســپس با نام «مجتمعنا» و به
زبان عربی به انتشار رسید.
کتــاب «جامعه مــا» بــا زیرعنــوان در اندیشــه و آثــار شــهید ســیدمحمدباقر صــدر (ره) نوشــته
«سیدمنذر حکیم» و با ترجمه «مسعود فکری» توسط انتشارات سروش منتشر شده است.
کتاب مجتمعنا دربردارنده نگاه اسالم بر اســاس آموزههای اصیل مانند قرآن کریم به مسائل
اجتماعی اســت که آیتاهلل صدر در کالسهای درس به صورت اختصاصی یا سخنرانیهای
خود به آن اشاره داشتند ،اما فرصت تألیف کتاب را پیدا نکردند که در نهایت توسط شاگر وی
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سیدمنذر حکیم گردآوری و منتشر شده است.
آیتاهلل ســیدمحمدباقر صــدر در ایــن کتاب مطالــب را نه به
شــیوه خطابی و جــدل ،بلکــه از باب یــک منطق مســتدل و
محکم مطــرح میکنــد و این موضــوع به اســتحکام مطالب
قوت میبخشــد .همچنیــن جامعهســازی بر اســاس الگوی
اســامی یکــی از اولویتهــای مهم بــرای امــروز ما اســت و در
نتیجــه آنچــه را کــه ایشــان در شــاخصهای جامعهســازی
بر اســاس الگــو و مــدل اســامی مطــرح میکنــد ،میتواند در
جامعه کاربرد داشته باشد.
منــذر حکیــم در مقدمه کتــاب مینویســد :ـ«ایشــان بــا تمام
وجود و با جان و قلم خود در ســاختن جامعه اسالمی نمونه و
پیشرو کوشــید .او در دو کتاب قرآنی خود به نامهای مکتب
قــرآن و اســام زندگــی را راهبــری میکنــد ،بــا نظریهپــردازی
زیبای خود به پیریزی ارکان چنیــن جامعهای کمک کرده
اســت .نقــش او در ایــن پایهریــزی ســهم بســزا و بیمانندی
را کــه از تواناییهــای ایشــان در پــی بــردن بــه ابعــاد و آثــار
نشــریههای اجتماعی از قرآن کریم در تفسیر موضوعیشان
سرچشمه میگیرد ،داشته است.
ایشــان در این تفســیر افزون بر برجســته ســاختن سنتهای
ٔ
جامعــه انســانی بــه شــکلی
اجتماعــی ،تاریخــی و عوامــل
بیماننــد بیــن دو موضــوع ســنتهای تاریخــی و عوامــل
اجتماعــی پیونــد برقــرار کــرده اســت .همچنین ایشــان بین
نظریــه اجتماعــی کــه از قــرآن بــه دســت آمــده اســت و نظام
اجتماعی اسالمی که دستاورد اسالم است و پایهها و خطوط
کلــی آن و برخــی از جزئیــات مهــم آن کــه در قــرآن آمــده ،بــه
خوبی پیوند برقرار کرده است.
این کتاب اکنون توسط مســعود فکری به فارسی برگردانده
شــده و توســط انتشــارات ســروش در  500صفحه و به قیمت
 65هزار تومان به بازار نشر روانه شده است.

كتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

مدیریت
اسالمی
بیسـت و ششـمین چـاپ کتـاب «مدیریـت اسلامی» نوشـته محمدحسـن
نبـوی توسـط موسسـه بوسـتان کتـاب قـم منتشـر شـد.
با پیــروزی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی مباحــث مهمی چــون ضــرورت تمدن
ســازی به محافل فکری و اندیشــهای کشــور راه پیدا کرد .در امر تمدن سازی مؤلفه
مهمی چــون فقه تمــدن ســاز نیز مطــرح شــد و نظامهای حــوزوی تــاش کردند تا به ســمت
تئوریزه کردن مسائل فقه تمدنی بروند.
بر ایــن اســاس لــزوم مدیریــت ســازمانها و نهادهــا بهگونــهای کــه مغایر با دســتورات شــر ع
مقدس اســام نباشــد نیز پیش آمد .ســرعت تحــوالت جهانی در زمینــه تکنولــوژی مدیریت
را نیــز وارد حیطه علــم کرد و بــر همین اســاس قواعــد و دســتورالعملهایی بــرای آن در غرب
نوشــته شــد .حرکت غــول آســای ماشــین صنعــت در غــرب باعــث شــد تــا بســیاری از اصول
انسانی ،ســنتها ،آداب و رســوم و در مواردی قســمتهایی از علوم و البته دین تحت شعاع
قرار بگیرند .این میان اما شــخص مدیر در کشــوری اسالمی و شــیعی نمیتواند ویژگیهایی
مشابه همتایان غربیاش داشته باشــد .این ویژگیها باید از کتاب و ســنت استخراج شده و
با دانشهای روز مدیریتی تلفیق شود.
تاریــخ مدیریــت اســامی بــه ابتــدای ظهــور اســام بــاز میگــردد ،زیــرا در قــرآن کریــم و نیز در
روایــات معصومــان(ع) مباحث عمیق مدیریتی مطرح شــده اســت .در عصرهــای بعدی نیز
دانشــمندان اســامی ضمن مباحث خود به مباحث مدیریت اســامی پرداختهانــد .با وجود
ایــن ،مدیریت اســامی به صــورت یک دانش مــدون منظــم و منســجم ارائه نشــد ،بلکه به
صورت پراکنده و در ضمن مطالب دیگر مورد بحث قرار گرفــت .با این حال ،در عصر حاضر،
آثاری در موضوع مدیریت اسالمی به رشته تحریر درآمده است.
به زبان فارســی تاکنون منابع متعددی درباره مدیریت منتشــر شــده اســت ،اما ایــن منابع یا
ً
صرفــا ترجمه از منابع غربــی بودند و یا اینکــه تنها مدیریت از منظر اســام را مدنظر داشــتند و
مباحث را به صــورت تلفیقی پــی نگرفتنــد .این میان امــا به باور منتقــدان یکــی از بهترین و
ســادهترین منابع درباره مدیریت اســامی کتابی اســت به همین نام نوشــته حجت االســام
والمسلمین محمدحســن نبوی که برای نخســتین بار به ســال  ۱۳۷۳توســط دفتر تبلیغات
اسالمی قم منتشر شد.
مؤسسه بوســتان کتاب بیســت و ششــمین چاپ این کتاب را با شــمارگان هزار نسخه۳۹۲ ،

صفحــه و بهــای  ۵۵هزار تومــان منتشــر کرد .چاپ پیشــین
این کتاب ســال  ۹۶با شــمارگان هــزار و  ۵۰۰نســخه و بهای
 ۲۹هــزار تومــان در دســترس مخاطبان قــرار گرفــت .کتاب
 ۱۳فصل دارد کــه عناوین آنهــا به ترتیــب از این قرار اســت:
«حکومــت و مدیریــت اســامی»« ،برنامــه ریــزی»« ،ارکان
برنامــه ریــزی»« ،ســازماندهی»« ،انگیــزش»« ،رهبــری»،
«صفات فردی رهبر»« ،رفتار رهبری»« ،ســلوک مدیریت»،
«لغزشگاهها»« ،کنترل»« ،پیگیری» و «تصمیم گیری».
نویســنده بــا بهرهگیــری از کتاب و ســنت و حکمت اســامی
به تبییــن علت تشــکیل حکومــت از منظر اســام پرداخته و
ضمن بحث عدالت در حکومت به ارتباط حکومت و مساله
مدیریــت و همچنیــن ضرورت رســیدن بــه مؤلفــه مدیریت
اســامی را طــرح میکنــد .تبییــن رویکردهــا و نگاههــای
مختلف به مدیریت از امتیازات این کتاب است.
مســاله ســازماندهی و رســیدن بــه اهــداف ســازمانی یکــی
از مباحث مهــم نویســنده در کتــاب اســت کــه در آن حتی از
روشهــای عزل مدیــران نیز ســخن به میــان آمده .بــه باور
نویســنده در مدیریت اســامی رســیدن به اهداف ســازمانی
یکی از هدفهاســت نــه تمامی آنها .نویســنده بــا ذکر هدف
از تدویــن کتــاب و اشــاره بــه این کــه بعضــی از نویســندگان
کتابهــای مدیریــت اســامی از مباحــث روز مدیریــت بــی
اطــاع هســتند و برخــی دیگــر از آنــان بــه رغــم آشــنایی بــا
مباحث مدیریت با منابع اســامی آشنا نیســتند سعی نموده
با شــناخت مباحث مدیریت جدیــد و اســتفاده از منابع غنی
ً
اســامی بحــث مدیریــت اســامی را بــه شــکل کامــا جــدی
مطرح کند .وی با اشــاره به عدم کفایــت نظریههای غربی
معتقــد اســت ایــن نظریههــا در نهایت تنهــا بــه انگیزههای
انســانی در جهــت تولیــد بیشــتر و نیــل به اهــداف ســازمانی
میاندیشند.
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عشق سالهای نوجوانی

شب صورتی
نویســنده رمان مشــهور و پر فروش «رویای نیمه شب» در ســومین تجربه جدی خود
پس از «دعبل و زلفا» و رویای نیمه شب دست به پدید آوردن رمانی با تم نوجوان زده
اســت« .شــب صورتی» تجربهای متفاوت از «مظفر ســاالری» اســت .این اثر از نشــر معارف به
ویترین کتابفروشیها راه یافت.
«عشــق اول» یا «عشــق در دوران نوجوانی» بســیار دســتمایه داســتان قرار گرفته است .نمونه
ً
تلویزیونــی آن را میتــوان ســریال «وضعیــت ســفید» دانســت .عشــق در نوجوانــی اما غالبــا در
فضاهای روشنفکری و غیر دینی بحث شده است و سیر داستانش را هم به فراخور همان فضا
پی گرفتهاند« .شــب صورتی» ضمن داشــتن شــاخصههای «رمان دینی» به مساله نخستین
عشق و یا عشق در نوجوانی میپردازد .آن هم در گرماگرم کویر یزد و حال و هوای نوجوانی.
صورتــی رنــگ دخترانــه «نگیــن» همســایه شــیرازی سیناســت .نگیــن دختــری محجوب و
چادری اســت .ســینا هم مــورد تربیت دینی قرار داشــته و پســری بــا اخالق اســت .به صورت
اتفاقی ســینا با تصویر بــدون چادر نگیــن مواجه میشــود .این مســاله او را به وجــد میآورد و
دلباختــه زیبایی او میشــود .نگیــن خواهــر رامین اســت .رامین دوســت صمیمی سیناســت
و نســبت به خواهرش عالقــه شــدیدی دارد .ریحانه هم خواهر ســینا اســت و دوســت نگین.
دوستی نگین با خواهر سینا باعث میشود که سینا مرتب با او برخورد کند و فراموش کردنش
برای او به امری محال تبدیل شود .این که هنوز با سن ازدواج فاصله بسیاری دارد و تقیدات
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اخالقی و شــرعی او را برای برقراری رابطــه منع میکند باعث
افسردگی و ناراحتیاش میشود .ســینا حاال زود رنج و عصبی
شــده اســت .درسهایش افت میکند .با بیشــتر دوستانش
دعوا کرده و بــا آنها قهــر اســت و در خانه هم منزوی و گوشــه
گیر شــده اســت .وحشــت آینده او را ذره ذره آب میکند .این
که ممکن اســت نگیــن با کــس دیگــری ازدواج کنــد و اینکه
حوادث تا شش هفت سال دیگر بســیار غیر قابل پیش بینی
است «سینا» را تحلیل میبرد.
قهرمان داســتان ما تفاوت ویژهای بــا قهرمانان این قصهها
دارد شــاید ایــن اولیــن بار اســت که پســری بیآنکــه حتی به
دوســتی با دختر مورد عالقهاش فکر کند عاشــق و واله شــده
باشــد .هیچ خیال باطلی در ذهن ســینا نیســت .او فقط یک
خواسته دارد «نگین» به او برســد هرچند سال که میخواهد
طول بکشــد .هرچــه قــدر کــه میخواهــد دور باشــند .هرچه
میشود بشود فقط نگین سهم دیگری نشود.
به نظر میرســد کــه «مظفر ســاالری» با دســتمایه قــرار دادن
مســاله تقدم بلوغ جســمی بر بلوغ فکری به این ایده رسیده
اســت .در واقع ســؤال و اگــر جادویی اینجاســت؛ اگــر مردی
بجــای بیســت ســالگی در پانــزده ســالگی عاشــق شــود ،چه
خواهد شــد؟ تنگای قصه باید و نبایدهای شرعی و عرفی به
حق برای قهرمــان در وصال با معشــوقه اســت .او همچنین
پدیدههایی همچون حســادت به همجنــس و عالقه خواهر
برادر را به نحو داستانی توضیح میدهد.
همانطور که میدانیم مظفر ســاالری اهل یزد اســت .زیست
بوم داســتان نیز همین شــهر تاریخی است .نویســنده موفق
شــده که از آب انبارها و بناها و در یک کلمــه از فرهنگ مردم
یزد در بنای زیست جهان داستان بهره ببرد.
ً
مهــا و قص ههــا غالبا حضوری فرمایشــی
حضور روحانــی در فیل 
ً
و خشــک اســت .آنان غالبــا واضع شــرعند در منصــب خطابه و
وعظ ظاهر میشوند« .آسد ممدلی» اما به موقع از راه میرسد او
همانند پیامبرش منادی اخالق است .در بدترین شرایط روحی
سینا از راه میرســد و حقیقت عشق را برای او شــرح میدهد .او
میگویــد هر معشــوقی تصویــری از عشــق حقیقــی اســت و ما را
متوجه زیبایی او میکند .عشــق ویــران نمیکند آبــاد میکند و
همین است که تحوالت شخصیتی سینا را موجب میشود.
زبــان کار ســاده و بیپیرایــه اســت .حقیقــت ایــن اســت کــه
ً
زبان کار کامال نوجوان اســت .از تعابیر و اســتعارهها و تصاویر
ً
پیچیده خبری نیســت .همه چیز مســتقیما و در سطح قابل
تفسیر و تعبیر است .این مساله موجب میشود که مخاطب
را طیف وسیعتری تشــکیل دهد و افراد غیر کتابخوان را هم
کمکم با جادوی کتاب خواندن آشنا کند.
در حقیقت نویســنده ســعی کرده اســت بیآنکه بحرانهای
طبیعی دوران نوجوانی را انکار کند ،الگویی ایرانی-اسالمی
بــرای مواجــه بــا آن ارائه کنــد .الگویــی کــه الزمــه آن تربیت
دینی طرفیــن اســت .در واقــع او این ادعــا را نکرده اســت که
با دختــر و پســری بیهــدف و بیدیــن چنیــن الگویــی قابل
اعمال اســت .دختر و پســر این داســتان در خانوادههایی که
به حداقل شــرعیات خــود پایبند هســتند بزرگ شــدند و این
موجب میشود بر عالقه خود لباسی شرعی بپوشانند.
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اطلاع از چنـد و چـون وقایـع تاریخی همیشـه بـرای ما جذاب بوده اسـت .در
بخـش تاریـخ سـعی کردهایم چند رویـداد تاریخی را که در بـازه زمانی خرداد
مـاه بـه وقوع پیوسـته اسـت معرفی کنیـم .اعالم حکومت جمهوری توسـط
کخـان در صـد سـال پیـش ،اکتشـاف اولیـن چـاه نفـت ایـران در
میـرزا کوچ 
گهـای صلیبـی
 112سـال پیـش در مسـجد سـلیمان و پایـان  400سـال جن 
بین مسـلمانان و مسـیحیان مطالب این بخش را تشـکیل میدهند.
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روز  ۱۶خــرداد  ۱۲۹۹میــرزا کوچکخــان و قــوای
جنگل با انتشــار بیانیهای ،تشــکیل کمیتــه انقالب
ســرخ ایــران و الغــاء اصــول ســلطنت و تأســیس حکومــت
جمهــوری را در رشــت اعــام کردنــد و یــک روز بعــد کمیتــه
انقــاب ،هیــات دولت جمهــوری (هیــات اتحاد اســامی) را
معرفی کرد که میرزا کوچکخان عنوان سرکمیســر و کمیسر
جنگ را داشت.
میــرزا یونــس معــروف بــه میــرزا کوچــک در  ۱۲۵۷در رشــت
متولــد شــد .در نوجوانی بــرای تحصیل علــوم دینــی قدم به
مدارس مذهبی گذاشــت و مــدارج علمی را طی کرد .ســپس
در گیالن بــه صفــوف آزادیخواهــان پیوســت و بــرای مقابله
با محمدعلی شــاه روانــه تهران شــد .در ماجــرای اولتیماتوم
روســیه کــه منجر بــه تعطیلــی مجلس شــد ( ۱۷اردیبهشــت
 )۱۲۹۰میــرزا در شــمار مخالفــان پذیــرش اولتیماتــوم بــود و
مدتی نیز بازداشت شد.
در جریــان جنــگ جهانــی اول و در هنگامــی کــه دســتهای
از نماینــدگان و رجــال سیاســی بــه خاطــر وضــع بحرانــی
کشــور و حضــور نیروهــای بیگانه دســت بــه مهاجــرت زدند،
کوچکخان بــا گرویدن بــه اندیشــه «اتحاد اســام» درصدد
برآمــد تــا بــا راه انداختــن تشــکیالت نظامی بــه مبــارزه علیه
اســتبداد رضاخانــی و سرســپردگیها ،پیمانهــای تحمیلی
بیگانــگان و مداخــات آنــان در امــور داخلی کشــور بپــردازد.
میــرزا در تهــران اندیشــه خــود را بــا رجال دیــن و سیاســت در
میــان گذاشــت و بــه نظرخواهــی از آنــان پرداخــت .گروهــی
بــه ضــرورت مبــارزه مســالمتآمیز تأ کیــد میکردنــد و مبارزه
مســلحانه را نادرســت میخواندنــد و گروهی دیگر نظــر میرزا
کوچکخان را تأیید میکردند .ســرانجام پس از یک سلسله
بحث و گفتگو قرار شد تا در گوشــهای از ایران کانونی ثابت،
برای مبارزه ایجاد شود .میرزا کوچکخان پس از این توافق
عازم گیالن شد و شروع به تهیه مقدمات قیام کرد.

صد سال
از اعالم حکومت جمهوری
توسط میرزا کوچکخان گذشت
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مبارزه علیه اشغالگری
او در ســالهای قبــل از بــه قــدرت رســیدن رضاخــان ،موفق
شد هستههای تشــکیل نهضت مســلحانه را پیریزی کند.
نیروهــای اشــغالگر روس کــه در ســالهای قبــل از انقــاب
اکتبــر ،در ســرکوبی این نهضــت توفیــق چندانــی نیافتند ،با
وقــوع انقــاب اکتبــر از مناطق شــمالی ایــران بیــرون رفتند و
ً
انگلیســیها یکهتاز میدان شــده و تقریبــا تمامی ایــران را زیر
ســلطه خود درآوردند تا اینکــه میرزا حســنخان وثوقالدوله
به ریاست دولت ایران منصوب شد .دولت انگلیس با انعقاد
قرارداد معروف  ۱۹۱۹با وثوقالدولــه ،ایران را تحتالحمایه
خــود درآورد و کلیه امــور مالــی ،گمرکــی و نظامی کشــور را به
دست گرفت .انگلیسیها از طریق وثوقالدوله تالش کردند
قیام جنگل را با مذاکره و بدون خشــونت حــل و فصل کنند،
اما این تالشها سودی نبخشید.
روز  ۱۶خــرداد  ۱۲۹۹میــرزا کوچکخــان جنگلــی در ادامــه
مبــارزات خــود در شــهر رشــت حکومــت جمهــوری اعــام
کرد .درســت ســه هفتــه پیــش از ایــن اعــام ،در ســپیدهدم
روز  ۲۸اردیبهشــت  ۱۲۹۹نیروهــای ارتــش ســرخ بــه بهانه

تاریخ

«ســرکوبی ضــد انقــاب کــه در شــمال ایــران کمیــن کــرده
بود» بــه بندر انزلــی یــورش بــرده و این شــهر را اشــغال کرد.
مقصود روســیه از «ضــد انقالب» افراد مســلحی بودنــد که با
حمایــت انگلیســیها علیــه بلشویســم نوظهــور در شــوروی
میجنگیدنــد و از اراضی شــمال ایران نیــز به عنــوان یکی از
پایگاههای خود استفاده میکردند.
جنگلیها که مبارزات مســلحانه با رژیــم قاجار را آغــاز کرده و
جنگلهای شمال را مقر خود قرار داده بودند ،در آغاز پیروزی
انقالب روســیه روابط حســنهای بــا بلشــویکها برقــرار کرده
بودند ،نهضت جنگل انقالب روسیه را تأیید میکرد و رهبران
جدید روســیه نیز میرزا را به عنــوان یک انقالبی ضد اســتعمار
میدانستند و او را ســتایش میکردند .اما چندی نگذشت که
روسها سیاســت دوســتانه خود را تغییر دادند و قــدم به قدم
به خاطر حفظ منافع خود در ایــران از حمایت نهضت جنگل
دست کشیدند و سرانجام به آن خیانت کردند.
روز  ۲۸اردیبهشــت ،نیروهای ارتش سرخ وارد انزلی شدند.
نهضــت میــرزا کوچکخــان کــه حضــور نیروهای کشــوری
دیگــر را در خاک ایــران مخالف با اصول سیاســت خــود و به
زیان اســتقالل و تمامیت ارضی کشــور میدانســت ،با آن به
مخالفــت برخاســت .در آن زمــان هــم روسهــا و هــم میــرزا
کوچکخــان در شــرایطی بودنــد کــه رویارویــی بــا یکدیگــر
را بــه صــاح خــود نمیدیدند .هــر یک بــا اقدامــات نظامی،
اهداف خاص خــود را دنبــال میکردند و دیــدگاه متعرضانه
بــه یکدیگــر نداشــتند؛ در نتیجــه تماسهــای بعــدی میــرزا
کوچکخــان بــا نیروهــای نظامــی و سیاســی روســیه ،میان
طرفین توافقهایی حاصل شد.
اجمال ایــن توافقنامه عــدم دخالت روسهــا در امور داخلی
ایــران ،در عین حفظ حداقــل دو هزار نظامی آنان در شــمال
ایــران بــود؛ حضــوری کــه خــود بــه منزلــه دخالــت در امــور
داخلــی ایران بــود .میــرزا کوچکخــان جنگلی با اســتناد به
همیــن توافقنامــه بود که ســه هفته پــس از مداخلــه نظامی
آنــان در انزلــی ،موجودیــت حکومت خــود را در رشــت اعالم
کــرد .ســران نهضت جنــگل پــس از اعــام حکومــت ،ضمن
انتشــار اعالمیــهای بــا عنــوان «فریــاد ملت مظلــوم ایــران از
حلقوم فدائیان جنگل» ،به مفاسد دســتگاه حاکمه ایران و
جنایات انگلیسیها اشاره کردند.
سران نهضت در شهر رشت ســرگرم تحکیم مبانی جمهوری
بودند که به تدریج اختالفاتی در میانشــان پدید آمد و همین
امــر نهضــت را بــه انحطــاط و نابــودی کشــاند .پــس از ورود
ارتش ســرخ به ایران ،چند نفر از اعضای «حزب کمونیســت
عدالت باکو» از روســیه وارد گیالن شــدند .این افراد در رشت
حزبــی بــه نــام عدالــت تشــکیل دادنــد و رفتــه رفتــه ضمــن
ً
برگــزاری میتینگها و ســخنرانیها ،عمــا مواد توافق شــده
میــان ســران نهضــت جنــگل و روسهــا را زیر پــا گذاشــتند و
تبلیغاتی نیــز علیه میــرزا کوچکخــان آغــاز کردند .میــرزا دو
نفر از اعضای نهضت را به قفقاز فرســتاد تا بــا نریمانف ،صدر
شورای جمهوری قفقاز مالقات کنند و او را وادارند تا اعضای
حــزب را از ادامــه کارشــکنیها و اقدامــات نفاقافکنانــه بــاز
دارد؛ اما نریمانف اقدامی جدی به عمل نیاورد.

در جر یان جنگ
جهانی اول و
در هنگامی
که دستهای از
نمایندگان و
رجال سیاسی
به خاطر وضع
بحرانی کشور و
حضور نیروهای
بیگانه دست به
مهاجرت زدند،
کوچکخان با
گرویدن به اندیشه
«اتحاد اسالم»
درصدد برآمد تا
با راه انداختن
تشکیالت نظامی
به مبارزه علیه
استبداد رضاخانی
و سرسپردگیها،
پیمانهای
تحمیلی
بیگانگان و
مداخالت آنان در
امور داخلی کشور
بپردازد

خیانت دوستان
میرزا کــه اوضــاع را چنیــن دیــد ،روز  ۱۸تیــر  ۱۲۹۹معترضانه
رشــت را ترک گفــت و اعالم کــرد تا زمانــی که حــزب عدالت از
کارهــای خــاف و حمله بــه اســام و تبلیغ کمونیســم دســت
برندارد ،به رشــت باز نخواهد گشــت .روسها که هدفشــان
از تأسیس حزب ،اشاعه کمونیسم و رخنه به تشکل اسالمی
ً
میــرزا کوچکخــان جنگلــی و از بیــن بــردن آن بــود ،شــدیدا
فعالیتمیکردند.
در پــی خــروج قهرآمیز میــرزا کوچکخــان از رشــت ،اعضای
حــزب عدالت کــه بعضــی از آنهــا همچــون احســاناهللخان
ً
و خالــو قربــان قبــا از دوســتان نزدیک میــرزا بودنــد و اکنون
بــا گرویــدن بــه سوسیالیســم ،میــرزا را مرتجع میدانســتند،
درصدد اجرای کودتایــی برآمدند که طرح آن پیشــتر ریخته
شده بود .نقشه این بود که میرزا یا باید کشته شود یا دستگیر
گــردد و از رهبری انقالب کنــار رود .کوچکخــان که تا حدی
از نقشــه آنان مطلع شــده بود ،به جنــگل رفت .در ایــن گیر و
دار ،بســیاری از جنگلیها دستگیر و یا کشته شــدند و سالح و
مهمات و اموال آنان به غارت رفت.
ً
در آســتانه کودتای رضاخان ،شــرایط سیاســی ایران شــدیدا
علیــه میــرزا کوچکخــان جنگلــی بــود .روسهــا او را تنهــا
ً
گذارده بودند و صرفا به منافع خود در ایران میاندیشــیدند.
آنان به ویژه تالش داشــتند تا روابط صمیمانهای را با ســردار
ســپه که بــا قــدرت اســلحه و ســرکوب نارضایتیها توانســته
بود ثبــات نیمبندی را در کشــور به وجــود آورد ،برقــرار کنند.
آنان مصلحت خود را در آزاد گذاشــتن دســت رضاخان برای
ســرکوب نهضت جنگل میدانســتند ،حتی حضور رضاخان
در اتومبیــل کنســول شــوروی در رشــت ،زمانــی کــه بــرای
ســرکوب جنگل بــه آن شــهر رفتــه بــود ،نشــان از همپیمانی
روسها با سردار سپه در این تصمیم داشت.
عــاوه بــر ایــن ،رضاخــان در آن زمــان ،در کمیتــهای ایرانی ـ
انگلیســی به نام «کمیته زرگنــده» به اتفاق ســید ضیاءالدین
طباطبایــی در حال تــدارک کودتای ســوم اســفند خــود بود.
به همیــن دلیــل ،اقــدام رضاخان بــه نوعــی اجــرای مصوبه
کمیتــه مذکور نیــز بــود .کمیتــه زرگنــده در حقیقــت  ۲کارکرد
اساسی داشــت .یکی ســرکوب نهضت جنگل و دیگر استقرار
دیکتاتوری رضاخان.
پروژه ســرکوب نهضت میرزا کوچکخان جنگلی ،محصول
اراده مشــترک شــوروی ،کمونیســتهای داخلــی ،دولــت
انگلســتان و اســتبداد رضاخانــی بــود .در چنیــن شــرایطی،
سران نهضت جنگل چند راه بیشتر نداشــتند ،یا باید تسلیم
میشــدند و اســلحه را زمین میگذاشــتند ،یــا به روســیه پناه
میبردند و یــا اینکه تســلیم و پناه بــردن به بیگانــه و اجنبی
را نمیپذیرفتنــد و تــا آخریــن قطــره خــون بــه مبــارزه ادامــه
میدادند .احساناهللخان ترجیح داد تا به شوروی بپیوندد.
خالو قربــان نیز با قیــد تضمیــن از طرف ســردار ســپه ،با همه
افراد خود تســلیم قوای دولتی شــد و جان خود را نجات داد.
در این میان فقط میرزا کوچکخان بود که نه حاضر به ترک
ایران شــد و نه تســلیم به قوای دولتی را پذیرفت و سرانجام
نیز به مبارزه ادامه داد تا در  ۱۱آذر  ۱۳۰۰به شهادت رسید.
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در پرتو

نفت ݣݣو ݣݣسیاست
 112سال از اکتشاف نفت در ایران گذشت

فرشید خدادادیان
در روز  ۵خــرداد ســال  ۱۲۸۷هجری شمســی برای نخســتین بــار یک گروه اکتشــاف
نفت ،در شهرســتان مسجد سلیمان اســتان خوزســتان در پی ماهها حفر چاه به نفت
رسید .ویلیام ناکســی دارســی یک میلیونر اســترالیایی ،نخســتین فردی بود که با روشهای
جدید و دستگاههای حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت و حفر چاه پرداخت .او ابتدا
گروهی فنی را به سرپرستی زمینشناسی به نام برلز استخدام و به ایران اعزام کرد .این گروه،
پس از بررســیهای زمینشناســی ،گزارش رضایتبخشــی داد .احتمال وجود نفت در حوالی
قصــر شــیرین و شوشــتر را زیــاد و در دیگــر نقــاط امیدوارکننــده دانســت .پــس از دریافــت ایــن
گزارش ،دارســی نماینــدهای به نام ماریــوت را در ســال  ۱۹۰۱به دربــار ایران فرســتاد .ماریوت
امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران ،به جز ایاالت شمالی یعنی خراسان ،مازندران،
اســترآباد (گرگان کنونی) و آذربایجان را از مظفرالدین شــاه گرفت .مدت این امتیاز که بعدها
به «امتیاز دارسی» مشهور شد ۶۰ ،سال و ابتدای آن از هشتم صفر  ۱۳۱۹قمری بود .به موجب
امتیازنامه دارسی ،وی تعهد کرده بود که ظرف مدت دو ســال پس از عقد امتیاز شرکتی برای
بهرهبرداری از امتیاز مزبور تشــکیل دهد و پس از آن مبلغ بیســت هزار لیره نقد و معادل بیست
هزار لیره سهام شرکت مزبور را به دولت ایران تسلیم کند.
تولد در هرج و مرج
ً
نفت یکی از ایــن منابع تأثیرگذار اســت که خصوصــا درمورد کشــور ایران ایــن تأثیرگذاری به
خوبی مشهود است .اگر صخرههای پنسیلوانیا درآمریکا با قطرات نفت خود مبنای اقتصاد
ســرمایهداری و نظام سیاســی ایاالت متحده را تشــکیل دادهاند و شــعلههای آتش چاههای
نفت باکو ســالها مبنای تحوالت سیاســی ســرزمین یخ زدهای جماهیر شــوروی بودهاند در
ایران و ســایر کشــورهای صاحب نفت نیز این ثروت الهی معیار بســیاری از تحوالت سیاســی
روزگار معاصر میباشند.
در ایــران ،همزمانــی تالش برای کشــف و اســتخراج نفت بــا مقدمــات انقالب مهم مشــروطه
دراین ســرزمین بســیار قابل توجه و تأمــل برانگیز اســت .همان گونــه که میدانیــم واگذاری
62

دوره جدید

خرداد  99مشاره 20

امتیــاز نفــت ایــران بــه ویلیــام ناکــس داری انگلیســی
توســط مظفرالدین شــاه قاجــار انجــام پذیرفــت کــه طرفدار
سیاستهای اقتصادی غیرمردمی در روزگار خود بود.
در حالی کــه در تپههــای جنوب و غــرب ایران گــروه حفاران
نفت بــه سرپرســتی رینولــدز نفــت را جســتجو میکردنــد ،در
تهران و آذربایجان شــعلههای انقالب در حال شعلهور شدن
بــود و در اعتراضــات و اعالمیههــای انقالبــی همه جا از شــاه
برای به تــاراج دادن ثروت کشــور از جمله نفــت و بیتوجهی
به خواست عمومی اعتراض میشد.
تــاش انقالبیــون ســر انجــام بــه پیــروزی ایشــان در مــرداد
1285انجامیــد .مظفرالدین شــاه نیــز در چهاردهــم دی ماه
همان سال ،پنج روز پس از آنکه قانون اساسی جدید را امضا
نمــوده بــود ،درگذشــت و آنقــدر زنــده نماند تــا نتیجــه امتیاز
واگــذار کــرده را در پنجــم خــرداد 1287ببیند .ایــن اتفاق در
روزگار آغازین ســلطنت محمد علی شــاه روی داد و همزمانی
صدای غــرش فوران نفــت از چاه شــماره یک میــدان نفتون
با غــرش توپهای لیاخوف روســی بــر مجلس بهارســتان در
خــرداد  1287نیز در نوع خــود تأمل برانگیز اســت .این بدان
معناســت که صنعت نفت ایران در اســتبدادیترین شــرایط
سیاسی و نا بســامانترین شــرایط داخلی کشــور زاده شد .به
همین دلیل بــود که انگلســتان به جای هماهنگــی با دولت
مرکزی بــا خوانین و شــیوخ منطقه قــرداد امضاء کرد .شــاهد
این مســئله قرارداد شــرکت نفــت انگلیس و بختیاری اســت
که نماد بارز عــدم تمرکز قدرت سیاســی در روزگار تولد صنعت

تاریخ

نفت در ایران محسوب میشود.
یکی دیگر از افرادی که انگلیســیها با او وارد مذاکره شــدند
شــیخ خزعل نام داشــت .شــیخ قدرتمندی کــه ادعای خود
مختــاری داشــت و از انگلســتان میخواســت تــا در ازای
همــکاری بــا آن کشــور از حکمرانــی وی بــر جنــوب ایــران
حمایت نماید.
تعامل انگلستان با شــیوخ و خوانین جنوب ایران خود منشأ
تحوالت سیاســی مهمــی در این منطقــه از ایران بــود .وجود
نفت باعث میشــد انگلســتان همیشــه اختالفــات حکومت
مرکــزی بــا ایــاالت و عشــایر بــا یکدیگــر را دامــن بزنــد و ایــن
سیاســت تفرقه افکنــی خود منشــأ اتفاقــات مهمــی در تاریخ
سیاســی ایران بوده اســت .وجــود نفــت در ایــران همچنین
باعث شــد تا توجه بین المللی به این کشــور افزایــش یافته و
گاه به فشار و اعمال نفوذ نیز بیانجامد .پدیدهای نو در ایران
ً
ظهور کرده بود و در ســده نوین تقریبا بر همــه جوانب زندگی
ایرانیان از فرهنگ تا سیاست و اقتصاد سایه افکنده بود.
هنوز تأسیســات نفــت در ایــران بهطور کامل مســتقر نشــده
بود که جنگ جهانی اول آغاز شــد .ایران نیز به جرم داشتن
نفت محکــوم بــود در جنــگ درگیر شــود چــرا که انگلســتان
در جنگ درگیر بــود و اهمیت نفــت ایران برای انگلســتان و
متفقین را چرچیــل به خوبی پس از پایــان جنگ اعالم کرد.
آنجا کــه در مــورد تأثیــر نفــت ایــران در پیروزیشــان گفت:
«حیات ما به آن وابسته بود».
فاصله دولت و ملت
نفت ایــران عــاوه بــر تأثیــر سرنوشــت ســاز در جریــان جنگ
جهانــی اول در داخــل مملکــت نیــز منشــاء تغیــرات اساســی
در نظــام حکومتــی بــود و هنگامــی کــه جنــگ پایــان یافــت
سرنوشــت ایران نا معلوم بود .در مرکز استبداد دیرینه ایرانی
جای خود را بــه یک نظام از هم گســیخته داده بــود .حضور
سربازان انگلیسی در مناطق جنوبی آثار حاکمیت و استقالل
ایــران را از بین برده بــود و هم زمــان در ورای مرزهــا تکه تکه
شــدن ســرزمین اعــراب و همچنیــن حاکمیــت بلشــویکها
در روســیه عوامــل جدیــدی را وارد معــادالت قــدرت منطقــه
کرده بود .چنین اوضاع نــا آرامی زمینه ســاز تغییر حکومت از
خاندان قاجار به پهلویها بود!
ســوم اســفند ماه  1299خورشــیدی کودتا به وقوع پیوســت
و رضاخــان میرپنــج در فراز و نشــیبی به رضاشــاه تبدیل شــد
تا انگلســتان حاکــم مطمئنتری بر ســرزمینی داشــته باشــد
کــه از منابــع نفــت آن ســودمند میباشــد! شــاه جدیــد تالش
نمود حرکتی را در جهت مدرنیســم آغاز نماید که البته بســیار
ســطحی بود .هزین ه طر حهای نوســازی خود به رشد مداوم
واردات ایران انجامید و نیازهای ارزی ناشی از آن نیز طبیعتأ
از محل در آمــد نفت تأمین میشــد .این مســئله بــه افزایش
توجه بــه نفت و کــم توجهــی بــه صنایع دیگــر ،کشــاورزی و
صادرات غیرنفتــی انجامید .اقتصاد تــک محصولی ایران از
این نقطه رسمیت یافت .این اقتصاد وابسته به نفت عالوه
بر مشــکالت مربوط به خــود در عرصه سیاســی نیز بــه ایجاد
فاصله بیــن حکومت و ملــت انجامیــد .حکومت بهواســطه

هنوز تأسیسات
نفت در ایران
بهطور کامل
مستقر نشده
بود که جنگ
جهانی اول آغاز
شد .ایران نیز به
جرم داشتن نفت
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به خوبی پس
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که در مورد تأثیر
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اطمینان از در آمد نفتی و بینیازی به در آمد مردی همچون
مالیــات ،عــوارض و غیــره نــه تنهــا خــود را نســبت بــه ملــت
پاسخگو نمیدید بلکه این حق را احساس میکرد که خود را
ولی نعمت مردم بداند!
تحــوالت سیاســی ایــران در روزگار منتهــی به جنــگ جهانی
دوم و ســالهای پس از آن عمومأ ســاختاری اینگونه داشــت.
وقتــی جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد ،نفــت ایــران یــک بــار
دیگــر تأثیرگــذاری خــود را در معامــات جهانــی بــه نمایــش
گذاشــت .هر چند ایران در ایــن جنگ اعــام بیطرفی کرده
بود اما وجــود نفــت کافی بــود تــا ایــران در شــهریور  1320به
اشتغال ارتش روسیه و انگلیس در آید .شــهریور  1320پایان
حکمرانی رضا شــاه بــود به جــرم تمایل بــه آلمــان هیتلری و
فرزندش محمدرضا جانشــین وی شــد تــا منابع نفتــی ایران
یک بار دیگر برای انگلیس بیمه شــود و تمامی این تحوالت
ناشــی از وجــود نفــت در ایــن ســرزمین بــود .چنانچــه پــس
از انتقــال قــدرت بــه محمدرضــا شــاه پهلوی نیــز تأثیــر نفت
همچنان بر تحوالت سیاسی ایران مشــهود و پس از آن نفت
منشــاء یک تحول مهم سیاســی داخلی نیز بود :تالش برای
ملی کردن صنعت نفت.
ایــن تــاش و جنبــش مردمــی حاصــل از آن پیامدهــای
مانــدگاری بــرای توســعه سیاســی کشــور بــه همــراه داشــت
چنانچــه از آن پــس همــواره بــر عقایــد سیاســی نگرشهــا و
حوادث ایران نفوذ و تأثیر داشته است.
قانون ملی شــدن نفت مصوب بیســت ونهم اســفند 1329
و همچنیــن مــاده یــک و مــاده دو اســاس نامه شــرکت ملی
نفت ایــران کــه جنبــه قانونی نیــز یافته بــود صراحتــأ اعالم
میکرد کــه ا کتشــاف و اســتخراج و بهره بــرداری نفــت باید
در دســت دولت ایران باشــد و وا گــذاری آن به شــرکتهای
ً
خارجــی خــاف قانــون اســت .ایــن قانــون طبیعتــا خلعیــد
از شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران را در پــی داشــت کــه بــه
بزرگتریــن چالش بین انگلســتان و ایــران منجر شــد و حتی
میانجــی گری ایــاالت متحــده نیز نتوانســت مشــکل را حل
نماید .اصرار سیاســیون و افکار عمومی ایران بر حق مســلم
خود کودتــا بــر علیــه دولت ملــی دکتــر مصــدق را بــه دنبال
داشــت کودتایی با همکاری انگلیس ،آمریــکا و دربار ایران
و آمریکاییها دستمزد خود را از این همکاری با مشارکت بر
خوان نفتی ایران دریافت نمودند!
کنسرســیوم نفــت پــس از کودتــای  28مــرداد  1332بهــره
بــرداری از نفــت ایــران را در دســت گرفــت .ابر قــدرت جهان
در حال تغییــر بود و قــدرت جوان ایــاالت متحــده در مناطق
مختلف خــود را بــه رخ میکشــید .در خاورمیانه نفــت ایران
را به ژانــدارم منطقه برای آمریــکا و متحدانــش تبدیل نمود
تا کشــورهای حوزه خلیــج فــارس نتوانند بر بــازار نفــت تأثیر
تعیین کنندهای داشته باشد.
اما درآمد نفــت به جای آنکه زیرســاختهای توســعه واقعی
را فراهم نماید بیشــتر به میلیتاریســتی شــدن قدرت حاکم و
فاصله گرفتن بیشــتر از مردم انجامید .درآمدهــای نفتی که
میتوانســتند اساســیترین کارهای عمرانی و آینده ساز را به
انجام برسانند به فاصله طبقاتی بیشتر دامن زدند!
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معنا
تاریخ
در پرتو

پایان  400سال
جنگهای صلیبی
بین مسلمانان و مسیحیان

نبرد
شرق و غرب
امیرعلی محمودی
هشــت ژوئن  1291میالدی برابر با جمعه  ۱۸خرداد  ۶۷۰شمســی پایــان جنگهای
ً
صلیبی ،با تصرف دژ عکا در فلسطین به دست مصریها است .این جنگها عمدتا
در بیت المقــدس خاورمیانه از قــرن  ۱۱تا  ۱۵میالدی اتفــاق افتادند .در ســال  ۱۰۹۵میالدی،
آلکســیوس یکــم ،فرمانــروای امپراتــوری بیزانــس ،نمایندگان خــود را نــزد پاپ اوربــان دوم
فرســتاد تا از غرب بــرای مقابله با خطراتــی که بیزانــس را تهدیــد میکرد ،درخواســت نیروی
کمکــی کننــد .در آن زمــان ترکهــای ســلجوقی ،تهدیــد بزرگــی بــرای بیزانــس محســوب
میشدند .در نوامبر همان سال ،پاپ در شــورای کلرمونت فرانسه ،مسیحیان را برای کمک
به مردم بیزانــس و باز پسگیــری بیتالمقــدس فرا خوانــد .درخواســت پاپ با پاســخ مثبت
بســیاری بهویژه در میان نظامیان ردهپایین و شــهروندان عادی همراه شــد .تصمیم بر این
شد تمامی کسانیکه به جنگ صلیبی ملحق میشــدند ،لباسی با عالمت «صلیب» به نشانه
کلیسا بر تن کنند .اینگونه بود که اولین جنگ صلیبی به وقوع پیوست.
جنگهای مهم
جنگهای صلیبی بسیاری طی قرون یازدهم و پانزدهم میالدی رخ دادند اما  ۹جنگ مهم
و در خور توجه بودند که سعی در فتح بیت المقدس داشتند.
اولیــن جنگ صلیبــی بین ســالهای  ۱۰۹۶تــا  ۱۰۹۹میــادی به وقوع پیوســت کــه در پی
فراخوان و درخواســت پــاپ اوربــان دوم بــرای کمک به مــردم بیزانس بود .طی ســه ســال،
جنگجویــان مســیحی ،بیــت المقــدس را فتــح کــرده و پیــروزی خــود را بــا غلبــه بــر خالفــت
فاطمیان ،حین محاصره اورشلیم در سال  ۱۰۹۹میالدی ،تکمیل کردند.
دومیــن جنــگ صلیبــی بیــن ســالهای  ۱۱۴۷تــا  ۱۱۴۹میــادی رخ داد کــه بهخاطــر بــاز
پسگیری شــهر اودســا از دســت «خاندان زنگیــد» بــود .در ســال  ۱۱۴۸میالدی ،مســیحیان
نتوانستند دمشــق را در زمان محاصره پس بگیرند .یک ســال بعد ،رهبران مسیحیان ،بیت
المقدس را بدون کسب پیروزی ترک کردند.
ســومین جنگ صلیبی بین ســالهای  ۱۱۸۹تا  ۱۱۹۲میــادی بود که برای بــاز پسگیری
اورشــلیم از دســتان صالحالدیــن ایوبــی ،رهبــر و ســردار مســلمان خانــدان ایوبیان بــه وقوع
پیوست .در این جنگ مسیحیان توانستند طی آن ،شــهرهای «عکا» و «یافا» را پس بگیرند
اما نتوانستند به هدف اصلی خود یعنی تسخیر اورشلیم دست یابند.
چهارمیــن جنگ صلیبــی بین ســالهای  ۱۲۰۲تــا  ۱۲۰۴میالدی با دســتور پاپ اینوســنت
سوم برای پس گرفتن اورشلیم آغاز شد .مسیحیان در راه بازگشت از بیت المقدس ،بهجای
ونیــز ،توانســتند شــهر زادار را بگیرنــد .جنــگ صلیبی چهــارم هرگــز به فتــح اورشــلیم منتهی
نشــد و بیشــتر حول محور تصاحب تاج و تخــت بیزانس میچرخیــد .این جنگ بــا محاصره
قسطنطنیه در سال  ۱۲۰۴میالدی و شکلگیری امپراتوری التین پایان یافت.
پنجمین جنگ صلیبی بین سالهای  ۱۲۱۷تا  ۱۲۲۱میالدی به خواست پاپ هونوریوس
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سوم ،جانشین پاپ اینوســنت ســوم برای نبردی دوباره در
اورشــلیم اتفاق افتــاد .این جنگ در مصر آغاز شــد و تا ســال
 ،۱۲۱۹مســیحیان شــهر مهم دمیاط را گرفتند .در آن زمان،
مصریــان حاضــر بودنــد تمامــی شــهرهای مقدس را تســلیم
مســیحیان کننــد؛ البتــه به شــرط اینکــه مســیحیان مصر را
ترک کنند .امــا آنان این شــرط را بــا ایمان بــه موفقیتهای
خود رد کردند ولی در نهایت نتوانســتند قاهره را فتح کنند و
بدون هیچ دستاوردی مجبور به ترک مصر شدند.
ششــمین جنــگ صلیبــی بیــن ســالهای  ۱۲۲۸تــا ۱۲۲۹
میالدی بدون فتوای پاپ به وقوع پیوســت .پس از چندین
نبرد کوچــک ،فردریــش موفق بــه مذاکره با ســلطان مصری
از طایفــه ایوبیان بــه نــام الکامل محمــد بن عادل شــد .طی
ایــن مذاکــره ،شــهرهای اورشــلیم ،ناصــره ،ســیدون ،یافــا و
بیتاللحــم در اختیــار مســیحیان قــرار گرفتنــد .در عــوض،
حکومــت حــرم شــریف ،مســجداالقصی ،قبهالصخــره و
قلعههای اردن در اختیار مســلمانان باقی ماند .قــرار بود این
مذاکره تا  ۱۰سال اعتبار داشته باشد و بعد از آن منقضی شود.
هفتمیــن جنــگ صلیبی بیــن ســالهای  ۱۲۴۸تــا ۱۲۵۴
میالدی با از دست رفتن اورشــلیم بعد از پایان اعتبار پیمان
فردریش اتفاق افتاد .این جنگ با فرمان پادشــاه فرانســه،
لوئــی نهم آغاز شــد کــه بــا بــاز پسگیــری دمیاط و شکســت
برای تسخیر قاهره پایان یافت.
هشتمین جنگ صلیبی در ســال  ۱۲۷۰میالدی ،بار دیگر
توســط لوئی نهم بــه وقوع پیوســت .امــا مســیحیان اینبار
جنــگ را در تونــس آغــاز کردنــد .بعــد از مــدت کوتاهــی کــه
مسیحیان وارد این شهر شدند ،بیماری منطقه را فرا گرفت
و شــاه لوئی یک ماه پس از آن جان باخت .برادر شــاه ،چارلز
آنژو با خلیفــه تونس بــرای ترک بدونخطر ارتشــش از شــهر
مذاکره کرد.
نهمیــن جنــگ صلیبــی بیــن ســالهای  ۱۲۷۱تــا  ۱۲۷۲و
توسط شاهزاده ادوارد انگلیسی در شهر عکا آغاز شد .ادوارد
نتوانست اعتماد مســیحیان را برای شــرکت در جنگ جلب
کنــد و بهخاطــر شــنیدن خبــر بیمــاری پــدرش ،شــاه هنــری
سوم ،مجبور شد به انگلستان بازگردد.

64
گزارشـی از مراسـم معارفـه دبیـرکل هاللاحمـر ،گفتگـو بـا مسـئوالن دفاتـر
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر اسـتانهای لرسـتان و فـارس
و خبرهایـی از قدردانـی آیـتاهلل علـوی گرگانـی از مراحـع عظـام تقلیـد و
آیتاهلل علم الهدی ،آیتاهلل عبادی ،حجت االسالم والمسلمین علیدادی
سـلیمانی و حجـت االسلام و المسـلیمن آل هاشـم نماینـدگان ولـی فقیـه در
استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،کرمان و آذربایجان شرقی از
تالشگران هالل احمر در کنار خبرهایی از فعالیتهای دفاتر نمایندگی ولی
فقیـه در شـهرهای مختلـف مطالـب ایـن بخش هسـتند.

هالل

بیش از دو هزار عنوان برنامه فرهنگی
فریاد مظلوم خاموش نشدنی است
توزیع بستههای معیشتی در روستاها
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نماینده مقام معظم رهبری
در مراسم معارفه دبیرکل هاللاحمر:

برنامهمحوری ،بازتعریف
فعالیتهای اقتصادی
ن عملیاتی
و تقویت توا 
ضرورتهای فعلی هستند
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مراسم معارفه دکتر قوسیان مقدم به عنوان دبیرکل
جمعیت هــال احمر با حضــور نماینده مقــام معظم
رهبــری در جمعیــت هــال احمــر ،رئیــس ایــن جمعیــت و
اعضــای شــورای معاونیــن بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا
مدیران عامل اســتانها برگزار شــد .به گزارش پایــگاه اطالع
رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه ،در ایــن مراســم حجت
االســام والمســلمین معــزی ضمــن خیر مقــدم به مســئوالن
جدیــد جمعیــت ،بــه بیــان توصیههــا و رهنمودهایــی در
خصوص فعالیتهای آینده پرداخت.
وی در بخش نخست سخنان خود خدمت صادقانه را یکی
از مولفههــای اصلــی در جمعیت هــال احمر برشــمرد و بیان
کرد :زمانی کــه فردی در حادثهای گرفتار میشــود ،جمعیت
هالل احمر برای نجات او میشــتابد و نخســتین پرچمی که
در زمان وقوع حوادث برای کمکرسانی بر افراشته میشود
همین پرچم است.
نماینــده رهبــر معظــم انقالب بــا اشــاره بــه خدمتگــزار بودن
ً
جمعیت هالل احمــر اضافه کــرد :جمعیت هالل احمــر صرفا
خدمتگزار اســت و بــدون هیــچ گونه رنــگ و بــوی دیگری و
بدون وابســتگی حزبی و جناحی فقط و فقط خدماترسانی
به مردم را بر عهده دارد.
حجتاالســام و المســلمین معــزی با بیــان اینکــه جمعیت
هالل احمر مســئولیت خدمت بــه درمانــدگان را وظیفه خود
میدانــد ،یادآور شــد :در قــرآن و احادیــث اهل بیــت (علیهم
الســام) ،خدمت به درماندگان بســیار سفارش شــده است.
قرآن کریــم رمز مانــدگاری را خدمترســانی ســودمند عنوان
میکند.
وی بــا تاکید بر اینکــه جمعیت هــال احمر با اهــداف بلند در
عرصههای گوناگــون امدادی ،درمانی و حلقــه اتصال توان
توانمندان به نیاز نیازمندان و گسترش عرصههای فرهنگی
میــان جوانــان فعالیــت میکند ،عنــوان کــرد :چتــر حمایتی
جمعیت هــال احمر بایســتی بدون نــگاه سیاســی و منفعت
طلبانــه و بــا نــگاه انســان دوســتانه و بیطــرف بر ســر تمامی
مردم کشور گسترده شود و در زمینه خدمات رسانی به مردم
اهتمام الزم صورت پذیرد.
نماینده رهبر معظــم انقالب در هــال احمــر در ادامه مردمی
بودن را ســرمایه عظیمی برای مجموعه هالل احمر دانست
و افزود :اگر بخواهیم از یاری و همراهی مردم اســتفاده کنیم
و دســت ارتباط مردم با نیازمندان باشیم باید اعتماد مردم را
جلب کنیم و این موضوع بســیار با اهمیت است و مردم باید
بدانند که این نهاد مردمی شفاف است.
وی بــا تاکیــد بــر دوری از فعالیتهــای صــرف اقتصــادی به
ســابقه نامطلوب هــال در ایــن زمینه اشــاره کــرد و بــا انتقاد
از شــرایط فعالیتهــای اقتصــادی شــرکتهای وابســته بــه
جمعیت ،خواستار بازنگری در این گونه فعالیتها و تناسب
آنها با اهداف و وظایف هاللاحمر شد.
برنامه محور بــودن از دیگر موضوعاتی بود کــه نماینده رهبر
معظم انقــاب در این مراســم به آن اشــاره کــرد و بــا تاکید بر
اهمیت توجه به اسناد باالدســتی افزود :جمعیت هالل احمر
بایــد برنامه محــور باشــد و باید در هر زمان مشــخص باشــد،
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چگونه ،کجا و به چه افرادی خدمات ارائه میدهد.
بنا بــه گفتــه نماینــده مقــام معظــم رهبــری در هــال احمر،
بیانیــه گام دوم ،اساســنامه جمعیــت ،نظامنامــه ابالغــی
از ســوی دفتــر مقــام معظــم رهبــری و برنامــه پنــج ســاله
جمعیــت ،از جمله اســناد باالدســتی هســتند که بایــد در این
برنامهریزیها مد نظر قرار گرفته شود.
وی در ادامــه بــا تاکید بــر چابکســازی جمعیت هــال احمر
افــزود :ایــن برنامهریزیها هم بــرای ما و هم بــرای آیندگان
میتواند نقشه راه باشد.
حجت االســام والمســلمین معزی در ادامه بر ســرعت عمل
بــاال و پرهیــز از رفتــار ســلیقهای تاکیــد کــرد و تقویــت نظــام
ارزشــیابی و ارزیابــی را از دیگــر ویژگیهــای مهــم در جمعیت
هالل احمر دانست و با تاکید بر نقش نظارتی و هدایتی حوزه
نمایندگی ولی فقیه افزود :ما برای صیانت از جایگاه مردمی
و اعتبــار اجتماعی ایــن نهاد بــه وظایف خود عمــل خواهیم
کرد وکمککار همــه ارکان جمعیت در تحقــق اهداف دینی و
بشردوستانه هستیم .نظارت دقیق باعث جلوگیری از فساد
خواهد شــد و هدایت ســبب ارتقای جایگاه و برنامهمحوری
خواهد بود.
نماینده ولــی فقیــه در هالل احمــر در بخش بعدی ســخنان
خود بــا یــادآوری دغدغههای مقــام معظم رهبــری در حوزه
مســائل جوانان گفــت :بیانیــه «گام دوم انقالب» که توســط
رهبر معظم انقالب اســامی مطرح شده اســت باید سرمشق
همه ما قرار بگیرد تا عالوه بر رشد سازمان ،به اعتالی جامعه
نیز کمک کنیــم .همچنیــن ســازمان جوانــان بایــد در حوزه
آسیبهای اجتماعی از جمله پیشگیری از اعتیاد ،فروپاشی
خانواده و نظایر آن فرهنگسازی کند.
نماینده رهبــر معظــم انقــاب در بخــش دیگری از ســخنان
خود با اشاره به اهمیت برگزاری انتخاب مجامع در جمعیت
هــال احمــر در شــرایط کرونایــی افــزود :انتخابــات مســاله
بســیار مهمــی اســت که هــر چهــار ســال یــک بــار در جمعیت
برگزار میشــود و برگزاری انتخــاب قانونمند و بدون حاشــیه
میتوانــد زمینهســاز ایجاد و تشــکیل یــک مجمــع توانمند و
پویا در جمعیت هالل احمر شود.
اهمیت رســیدگی به مراکز درمانی خــارج از کشــور یکی دیگر
از موضوعات مورد تاکید نماینده رهبــر معظم انقالب در این
مراســم بود و این مراکــز را عالوه بــر وظایــف و ماموریتهای
درمانی ،پایگاه و بستری فرهنگی برای کشور عنوان کرد که
بایست مورد توجه قرار گیرند.
حجت االسالم و المسلمین معزی همچنین رییس و دبیرکل
جدیــد جمعیــت را به توجــه بــه نیازهــای معیشــتی کارکنان
پرتالش و خدوم جمعیت توصیه کرد .به گفته نماینده رهبر
معظم انقــاب ســوابق دکتــر قوســیان مقــدم در عرصههای
مختلف مدیریتی کشــور و شــناخت جامع نســبت به مسائل
هــال احمــر ،نقــاط مثبتــی بــرای ارائــه خدمــات اجرایــی در
نهادی چون جمعیت هاللاحمر است.
وی در پایــان ،عملکرد جمهوری اســامی ایــران در مدیریت
بحــران کرونــا را درخشــان ارزیابی کــرد و از تمامــی همکاران
در ایــن نهاد مردمی اعــم از داوطلبــان ،امدادگــران و جوانان
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در حوزه مسائل
جوانان گفت:
بیانیه «گام دوم
انقالب» باید
سرمشق همه ما
قرار بگیرد تا عالوه
بر رشد سازمان،
به اعتالی جامعه
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که صادقانــه ،خالصانــه ،ایثارگرانه و جان بر کــف در حوادث
مختلف به مردم خدمــت کردهاند ،تقدیر کــرد و این خدمت
را که در مســیر رضای خداوند است بسیار ارزشــمند دانست.
یادآور میشود در این جلسه مسئوالن اســتانی نیز به صورت
ویدیو کنفرانس حضور داشتند.
تاکید رئیسجمهوری بر تقویت خانههای هالل
و آموزش همگانی
همچنین دکتــر کریم همتــی رئیــس جمعیت هــال احمر در
جلســه معارفــه دبیــرکل ،سرپرســت معاونــت حقوقــی و امور
مجلس و رئیس حوزه ریاســت جمعیت هالل احمــر گفت :از
نخســتین روزهایی که به عنوان رئیس جمعیت هالل احمر
انتخــاب شــدم ،رعایــت اخــاق اســامی مهمتریــن موضوع
بوده است و رعایت نزاکت و اخالق مداری بسیار مهم است.
همه ما پیرو پیامبری هســتیم که علی رغم رافتی که داشت
با تمام وجود میجنگید و از تمامیت اســام دفــاع میکرد .ما
اگــر ذرهای از وجود با برکت ایشــان را عمل کنیــم باید اخالق
مــداری را ســرلوحه امــور خود قــرار دهیــم .اما حفــظ اخالق و
رفتار ما نباید باعث سو استفاده دیگران باشد.
رئیس جمعیت هــال احمر با اشــاره به آغــاز فعالیت مدیران
هــال احمــری در مســندهای مختلــف ،اضافــه کــرد :علت
انتخــاب مدیرانــی از بدنــه هــال احمــر ایــن بــود کــه آزمون
و خطــا نداشــته باشــیم و بتوانیــم از تجــارب خــوب گذشــته
استفاده کنیم و کارها را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
دکتر همتی با تاکید بــر اهمیت رعایت سلســه مراتب اداری،
گفــت :مردمی بــودن با رعایتشــان مدیــران متفاوت اســت و
باید در تمــام موقعیتها سلســله مراتــب اداری رعایت شــود
و ارتباطهــای دوســتانه بــه هیــچ عنــوان نافی عــدم رعایت
سلسله مراتب اداری نیست.
وی افزود :در زمــان وقوع بحران ،رئیــس و دبیرکل جمعیت
هالل احمر در مقام اجرا حضــور دارند و رئیس ســازمان امداد
و نجات مجری انجام امور در بحران است و همه افراد حتی
با ســوابق  50ســاله خدمت ،موظف به پیــروی از تصمیمات
هســتند و در ایــن زمینــه رعایــت سلســله مراتــب اداری از
واجبات است.
دکتــر همتــی تاکیــد کــرد :همراهــی بــا دولــت کارهــا را پیش
میبرد .بهتر اســت مدیران عامل در استانها با استانداران،
نماینــدگان ولــی فقیــه در اســتانها و ســایر دســتگاههای
اجرایــی و امنیتــی در عیــن رعایــت اســتقالل جمعیــت هالل
احمر همکاریهای خوبی داشته باشند.
دکتــر همتــی تاکیــد کــرد :جایــگاه نمایندگــی ولــی فقیــه در
جمعیت هالل احمــر ویژه اســت و از جایگاه رفیعــی برخوردار
اســت .الزم اســت در امــور از فرمایشــات حجــت االســام و
المســلمین معــزی بهــره ببریــم و از ســوابق و تجارب ایشــان
استفاده کنیم.
وی افزود :بــه مدیران جمعیت هــال احمر توصیــه میکنم تا
آبروی خود را برای خدمت به فرد خاصی به حراج نگذارند .اگر
مورد اشــتباهی بود تذکر دهیــد .آبروی یکدیگــر را حفظ کنید و
دعامیکنم کههیچگاهمایهعبرتدیگراننباشیم.
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فعالیتهای قرآنی
در هالل احمر
آذربایجان شرقی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
درهالل احمر آذربایجان شرقی

خیرین همواره
در امور انساندوستانه
پیشتاز بودهاند
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در
هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی از
نقش پررنــگ خیرین ارســباران و اهــر درکمک
بــه طــرح همــای رحمــت و کمــک مؤمنانــه به
خانوادههای نیازمند قدردانی کرد.
حجــت االســام و المســلمین واعظــی در آییــن
توزیــع بســتههای غذایــی طــرح همای رحمــت هــال احمر اهــر افــزود :این
منطقه زادگاه اندیشمندان و علمای بزرگ دینی است و در طول تاریخ مردان
و نخبگان ،سرداران و بزرگان عرصه علم ،فرهنگ و ادب آن نقش بی بدیلی
در تاریخ داشته و دارند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــال احمــر اســتان آذربایجــان
شــرقی آغاز طرح همــای رحمت اســتان از شهرســتان اهر را نشــان از تالش
مضاعــف جمعیــت هــال احمــر شهرســتان در جــذب مشــارکت خیریــن و
کمک داوطلبان به این امر خداپســندانه ذکر کــرد و از تالشهای ویژه این
سربازان بی نام و نشان قدردانی کرد.
حجــت االســام و المســلمین واعظــی بــا قدردانــی از همــکاری تنگاتنــگ
مسئولین شهرســتان با خادمان هالل احمر ،این همراهی را نشان از حس
همدلی در کمک به تحقق اهداف این نهاد مردمی برشمرد.
68

دوره جدید

خرداد  99مشاره 20

جلســات قرائت و تفســیر قرآن مجید بــا حضور کارکنــان و اعضای
جوانــان ،داوطبــان و امدادگران هــال احمر آذربایجان شــرقی در
نمازخانه این جمعیت برگزار شد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــال احمر
به نقل از روابط عمومی هالل احمراســتان آذربایجان شــرقی ،در راســتای
نشــر و ترویج فرهنگ نورانی قرآن در میــان کارکنان و اعضــای هالل احمر
و بهره مندی از توصیههــای قرآنی در محل کار ،هــر روز کارکنان و اعضای
جمعیــت هــال احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی بــا رعایــت پروتکلهای
بهداشتی و فاصله اجتماعی اقدام به قرائت قرآن کردند.
در ایــن جلســات کارکنــان ضمــن فراگیــری روخوانــی و ترتیــل قــرآن ،از
تفاســیر آیات و مباحث دینی ارائه شده توسط حجت االســام والمسلمین
عبدالحمید واعظی مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل
احمر استان نیز استفاده میکنند.
تجلیل از فعاالن قرآنی
طی مراســمی با حضور مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و سرپرست هالل
احمر اســتان آذربایجان شــرقی ،از فعاالن قرآنی هالل احمر اســتان تجلیل
به عمل آمد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــال احمر
به نقــل از روابــط عمومــی جمعیــت در اســتان آذربایجــان شــرقی ،حجت
االسالم و المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر اســتان ،با اشــاره به تأثیر تالوت قرآن در زندگی انسانها گفت:
بیگمــان تالوت قــرآن و تفکــر و تدبــر در آیــات آن عــاوه بر ایجاد شــناخت
نسبت به عالم ،فرمانهایی را نیز منتقل میکند که بر اساس آن میتواند
به فالح و رستگاری در دنیا و آخرت دست یابد و زندگی خویش را به درستی
مدیریت نماید ،به ویژه آنکه قرآن از ســوی خداوندی نازل شــده است که
پروردگار جهان و انسان است و خیر و صالح وی را بیشتر از همه میداند.
در ایــن مراســم کــه دکتر حســینپور سرپرســت هــال احمــر اســتان و ائمه
جماعات هالل احمر استان حضور داشــتند ،از  ۸۵تن از همکاران جمعیت
هالل احمر اســتان که در طول مــاه مبارک رمضــان در جلســات روخوانی و
ترتیل قــرآن روزانــه جمعیــت هالل احمــر اســتان بــا رعایــت پروتکلهای
بهداشتی برگزار میشد با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
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نماینده مقام معظم رهبری در آذربایجان شرقی:

خلوص نیت
نیروهای هالل احمر
موجب محبوبیت این نهاد
در میان مردم شده است
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر ،مدیــر کل امــور مجامــع و
اســتانهای جمعیــت هــال احمر بــه همــراه مســئولین جمعیت هــال احمر اســتان
آذربایجان شــرقی با حجــت االســام و المســلمین آل هاشــم نماینده مقــام معظــم رهبری در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار امام جمعــه تبریز با تقدیر از تالشهــای نیروهای جمعیت هالل احمــر در حوادث
مختلف گفت :فرق جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با سایر جمعیتها در اخالص
و نیت الهــی آن نهفته اســت ،هالل احمر کشــورهای غربی هم بــه هنگام حادثه ،زلزله ،ســیل
طوفان و آتش سوزی اولین گروه هستند که در سر صحنه حوادث حضور پیدا میکنند ولی این
اخالص است که موجب محبوبیت جمعیت هالل احمر کشورمان در بین مردم شده است.
نماینــده مقام معظــم رهبــری در آذربایجــان شــرقی بــا گرامیداشــت روز جهانی هــال احمر و
صلیب ســرخ تصریح کرد :جمعیت هــال احمر ،پیــام آور صلح و آرامش در هر کشــوری اســت
و در کشــور ما هــر جا ســیل ،زلزله و آتــش ســوزی رخ میدهد ،در حــوادث کوهســتان ،جادهها
و برف و کــوال ک اولیــن نیروهایی که در ســر صحنــه حاضر میشــوند نیروهای هــال احمر به
همراه نیروهای مســلح و اورژانس هســتند و این حضور در ســر صحنه حوادث و ارائه خدمات
بشر دوستانه متعدد با خلوص نیت باعث محبوبیت هالل احمر در بین مردم شده است.
امام جمعــه تبریز بــا تقدیــر از تالشهای دکتر موســوی سرپرســت قبلــی جمعیت هــال احمر
استان برای دکتر حمید حسین پور سرپرست جدید آرزوی موفقیت کردند.
همچنین وی انتصاب آقای دکتر همتی را به ریاست جمعیت هالل احمر کشور تبریک گفته و
ضمن ابالغ سالم از خدمات هالل احمر در زلزله میانه و سراب تشکر و قدردانی کردند.

سرمایه هالل احمر اتکا به نیروهای داوطلب است
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــم در ایــن دیــدار بــا تقدیر
و تشــکر از حمایتهــای همــه جانبــه نماینــده مقــام معظم
رهبــری در آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز از هــال
احمر گفت :مهمتریــن ســرمایه جمعیت هالل احمــر اتکا به
نیروهای داوطلــب اســت و حمایتهای حضرتعالــی در این
راستا تأثیر مهمی در تحقق اهداف هالل احمر دارد.
وی با ابــاغ ســام دکتــر همتــی رئیــس جمعیت هــال احمر
ادامــه داد :پروتــکل انتخاب مدیــران عامــل جمعیت هالل
احمر اســتانها ،توســط اعضــای داوطلــب با انتخــاب هیئت
مدیــره اســتان و معرفــی گزینههــای مدیرعاملــی بــه رئیس
جمعیت هالل احمر محقق میشود.
مرتضی ســلیمی با تقدیر و تشــکر از زحمات دکتر ســید هادی
موســوی در دوران تصــدی سرپرســتی جمعیــت هــال احمر
اســتان آذربایجــان شــرقی ،بــرای دکتــر حمیــد حســین پــور
سرپرســت جدید جمعیت هــال احمــر آرزوی موفقیت کرد و
ابراز امیــدواری نمــود بــا حمایتهــا و رهنمودهــای نماینده
مقــام معظــم رهبــری در اســتان و امــام جمعــه تبریــز شــاهد
تحقق اهداف جمعیت هالل احمر در این استان باشیم.
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد مقدس تاکید کرد

لزوم تجلی خدمات عظیم
هالل احمر در جامعه
آیتاهلل ســید احمد علمالهــدی ،نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعه مشــهد مقدس در
دیدار با مدیرعامل ،مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ،معاونان و مدیران هالل احمر
خراســان رضوی ،با اشــاره به خدمات گســتره هالل احمــر در مدیریت و کنترل کرونــا گفت :با
وجود تبلیغات و پیامهایی که برای در خانه ماندن مردم در ایام نوروز امسال وجود داشت باز
هم حدود یــک میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفر زائــر در تعطیالت عید نوروز امســال به مشــهد مشــرف
شــدند که هالل احمر به عنوان تنها نهاد متولی غربالگری مســافران ،نقش موثری در کنترل
بیماری کرونا داشت.
وی افزود :عالوه بــر کنترل و غربالگری مســافران در ورودی شــهرها در ایــام مدیریت بحران،
نقش هــال احمــر در رزمایــش مســاوات و همدلی و کمــک مؤمنانه قابــل تقدیر اســت .وی با
اشــاره به نقش هالل احمر مشــهد در ارائه خدمات بهداشــتی در حاشــیه این شــهر تاکید کرد:
بار بهداشت و خدمات سالمت در حاشــیه شهر مشــهد با هالل احمر بوده که متاسفانه بازتاب
متناسب و شایستهای نداشته است.
آیتاهلل علم الهدی خاطرنشــان کــرد :در حادثه ســیل اخیر داورزن و کوهســرخ کــه از نزدیک
شــاهد ارائه خدمات به ســیلزدگان بــودم هالل احمر درخشــان ظاهر شــد و هدایــت مردم به
مناطق امن و امدارسانی به خوبی انجام شده بود.
وی با حائز اهمیــت خواندن حضور پررنگتر هــال احمر در رســانههای اجتماعی تاکید کرد:
با توجه به کمرنگ شــدن نقش مطبوعات ،شــبکههای اجتماعــی تعیین کننــده و تاثیرگذار
در افکار مردم هستند که میبایست هالل احمر نیز در این عرصه فروغ بیشتری داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خواستار توجه بیشــتر صدا و سیما به فعالیتهای هالل
احمر شد و افزود :برخی مجموعهها که چندان عملکرد مناسبی نیز ندارند گاهی اوقات بیش
از حــد الزم در رســانهها مورد توجــه قــرار میگیرند در حالــی که هالل احمــر باید بــه خاطر جلب
اعتماد مردم که مددکار اصلی و ســرمایه شــما هســتند بیش از پیش اطالعرســانی و تبلیغ مؤثر
داشته باشد.
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وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان بــا اشــاره بــه
اهمیت ســاختار هر نهاد و مجموعه ،گفت :هالل احمر برای
تاثیرگذاری بیشتر باید فراتر از ساختار قدیم ،ساختار انقالبی
داشــته باشــد .ســاختار تشــکیالت بایــد انقالبــی و مبتنــی بر
آرمانهــا و اهــداف متعالی باشــد تــا باعــث رشــد فعالیتها و
ارتقای مخاطبان گردد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان خراســان رضوی با بیــان اینکه
ظرفیــت جوانان هــال احمــر بســیار باال اســت تصریــح کرد:
بایــد بــه گونــهای عمــل کنیــد کــه هــال احمــر مرجــع جلب
نیروهای باانگیزه و فعال در حوزههــای مختلف اجتماعی و
خدمترسانی به مردم باشد.
امــام جمعــه مشــهد افــزود :ایــن روزهــا برخــی تشــکلهای
مســتقل و جهــادی در مســائل انقالبــی عملکــرد اثرگــذاری
دارنــد و هــال احمــر نیــز بایــد عــاوه بــر جــذب ایــن نیروهــا
در محیطهــای مختلــف اجتماعــی و حتــی کارگــری و در
کارخانهها ،فعال باشد.
عضو شــورای برنامهریزی حــوزه علمیه خراســان همچنین
با تاکیــد بر نقــش طــاب جــوان در فعالیتهای هــال احمر
خواســتار برنامهریــزی بــرای جــذب حداکثــری طلبههــای
جوان برای کسب مهارتهای امدادی و ایجاد تحول معنوی
در ساختار جوانان و داوطلبان هالل احمر شد.
تبسنجی یک میلیون نفر و تولید  ۲۴۰هزار ماسک
در ادامه این دیدار ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان
رضوی گفت :در راستای مدیریت و کنترل کرونا ،غربالگری
و تبســنجی بیــش از یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار مســافر را در
مبــادی ورودی و خروجــی شــهرهای اســتان در ایــام نــوروز
انجام دادیم.
دکتر ســید مجتبی احمدی افزود :با توجه به دستور استاندار
محترم ،ســتاد مدیریت و مبــارزه با کرونــا از  ۱۲بهمــن  ۹۸در
هــال احمر اســتان تشــکیل شــد کــه در گام نخســت ،عمده
فعالیتها در زمینه آموزش همگانی و تهیه و توزیع پوسترها
و پیامهای آموزشی در این زمینه متمرکز بود.
وی افــزود :پایــش ســامت ،غربالگــری و تبســنجی در ۵۵
نقطه از مبادی ورودی و خروجی شــهرهای اســتان خراسان
رضــوی از آســتانه نــوروز  ۹۹آغاز شــد کــه در حدود یــک ماه،
 ۴۱۹هــزار خــودرو و یــک میلیــون و  ۱۰۰نفــر مــورد غربالگری
قرار گرفتند که از این میان تعدادی شناســایی و وارد زنجیره
درمان شدند.
مدیرعامــل هــال احمــر خراســان رضــوی اظهــار کــرد :چهار
میلیارد و  ۱۵۰میلیون ریال کمک نقدی برای آسیبدیدگان
کرونا و نیــز  ۴۳میلیارد و  ۵۷۶میلیون ریــال کمک غیرنقدی
داشتهایم.
وی افــزود :تاکنــون واریــز کمــک معیشــتی بــه  ۳۴۱نفــر از
بیماران بهبودیافته کرونایی در اســتان انجام شــده و ۴۳۰۰
بســته توســط خیران و داوطلبان توزیع شــد و یک هزار بسته
اقالم حمایتی نیز برای بیماران خاص توزیع شده تا دراختیار
آسیبدیدگان قرار گیرد.
دکتر احمدی با اشــاره بــه وجود  ۳۵هــزار فــرد دارای بیماری
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خــاص در اســتان از برنامهریــزی و آمادهســازی بســتههای
بهداشــتی و ضدعفونــی ویــژه ایــن بیمــاران کــه بیشــتر در
معرض ابتال به کوئید  ۱۹هســتند ،خبر داد .وی افزود :تولید
 ۲۸۰هزار ماســک و برخی دیگــر از اقالم بهداشــتی و حفاظت
فردی توســط داوطلبان و اعضای فعال هــال احمر از جمله
اقدامات افتخارآمیز اخیر بوده است.
مدیرعامــل هــال احمــر خراســان رضــوی بــا بیــان ایــن کــه
جمعیت پــل پیوند میان تــوان توانمنــدان و نیــاز نیازمندان
اســت تصریــح کــرد :تقویــت خانههــای هــال از جملــه
طر حهای جدی مــورد اهتمــام در دوره اخیــر جمعیت هالل
احمر است که میتواند شبکه خدمترسانی عمومی و امداد
همگانی را افزایش دهد.
وی زمــان برگــزاری پنجمیــن دوره مجامــع هــال احمــر را
 ۲۳خــرداد مــاه جــاری اعــام و تاکیــد کــرد :حضــور جوانان،
نجاتگــران ،امدادگــران و داوطلبــان هــال احمــر در ایــن
انتخابــات تبلور مردمی بودن این نهاد و بسترســاز مشــارکت
حداکثری در نیل بــه اهداف بشردوســتانه و مهرورزی هالل
احمر است.
اجرای بیش از  ۲۰۰۰برنامه فرهنگی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــال احمر خراســان
رضوی نیز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از
اجرای  ۲۱۷۹عنوان برنامه فرهنگی در هالل احمر استان در
سال گذشته خبر داد.
حجتاالســام والمســلمین اســدی بــا اشــاره بــه محوریــت
منویات رهبــری در گام دوم انقــاب اســامی در برنامههای
فرهنگی هــال احمر افــزود :حضور ائمــه جماعــات در بیش
از  ۲۰شــعبه اســتان و نیــز مشــارکت فعــال طلبههــای جــوان
در قالــب کانــون طــاب در فعالیتهــای هــال احمــر نقــش
بــه ســزایی در ارتقــای ســطح معنــوی برنامههــا و تربیــت و
کادرسازی نیروها دارد.

حجتاالسالم
والمسلمین
اسدی با اشاره به
محور یت منویات
رهبری در گام دوم
انقالب اسالمی
در برنامههای
فرهنگی هال ل
احمر حضور ائمه
جماعات در بیش
از  ۲۰شعبه استان
و نیز مشارکت
فعال طلبههای
جوان در قالب
کانون طالب
در فعالیتهای
هال ل احمر را
در ارتقای سطح
معنوی برنامهها
و تر بیت و
کادرسازی نیروها
موثر دانست.

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر خراسان رضوی انجام شد

بیش از دو هزار عنوان
برنامه فرهنگی
دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیــت هــال احمر
خراســان رضوی به منظور ارتقاء
فرهنــگ دینــی کارکنــان،
داوطلبان ،امدادگــران و جوانان
عضــو ایــن جمعیــت ،اقــدام بــه
برگــزاری  2179عنــوان برنامــه فرهنگــی در اســتان در ســال
گذشــته نموده اســت.حجت االســام والمســلمین اســدی،
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــال احمــر اســتان
خراســان رضوی با بیان این که محوریت برنامههای برگزار
شــده در چهارچوب شــرح وظایــف ســازمانی تعریف شــده از
حوزه نمایندگی ولی فقیه در این جمعیت بوده است ،گفت:
ایــن فعالیتهــا پیــش از برگــزاری در ســطوح مختلــف،
برنامهریــزی بحــث و بازخوانی شــده اســت تــا بیشــترین اثر
بخشی را در میان مخاطبان ایجاد نماید.
حجــت االســام و المســلمین اســدی از جملــه مهمتریــن
محورهای تعیین شــده را تبیین بیانیه گام دوم رهبر معظم
انقالب دانســت و با اشــاره بــه ضــرورت بازخوانی ایــن بیانیه
افزود :با توجه به اینکه بیانیه گام دوم افق پیشروی کشور
را در تمام ابعاد نمایان میســازد ،ضرورت دارد فعاالن عرصه
فرهنگشناخت کاملینسبتبهاینموضوعداشتهباشند.
فعالیت در جهت اهداف ســه کارگروه امر به معروف و منکر،
ســتاد اقامه نمــاز و شــورای فرهنگــی جمعیت هــال احمر از
دیگــر محورهــای اقدامــات و فعالیتهــای انجــام شــده به
شمار میآید که دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی
نسبت به آنان اهتمام داشته است.
حجــت االســام و المســلمین اســدی در مــورد محتــوای
برنامههای فرهنگی ارائه شــده نیز گفت :در محتواهای ارائه
شــده ســعی داشــتهایم به صورت ویژه به حل نیازهــای امروز
جامعههمچونمهارتایجادخانوادهسالمبپردازیم.
وی افزود :مبانی این برنامهها برگرفتــه از دیدگاههای مقام
معظم رهبــری و رویکرد اصــول تعریفشــده جمعیت هالل
احمر بوده است.
حجت االســام والمســلمین اســدی با بیان اینکــه جمعیت
هالل احمر ضروری اســت در جهت ارتقاء خود به الگوسازی
صحیح توجه نماید ،افزود :این الگوســازی بایستی از منابع
دینــی و ســیره رفتــاری اهل بیــت (علیهــم الســام) دریافت
گردد .در ســال گذشــته جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
به عنوان یکی از ســه دستگاه برتر ســتاد اقامه نماز در استان
انتخاب شد.
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نماینده ولی فقیه
در خراسان جنوبی:

نماینده ولی فقیه در استان کرمان
سه ویژگی مهم هاللاحمر را برشمرد

هاللاحمر ،سمبل
ایثار و گذشت است

سرعت ،سادگی
و سالمت

آیت اهلل ســید علیرضا عبــادی نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی طی دیدار
با رئیــس ســازمان جوانــان هــال احمــر گفت:
جمعیــت هــال احمر جمهــوری اســامی ایران
متعلــق بــه یــک طیــف ،گــروه و حزب نیســت،
بلکه اهــداف هــال احمــر ،خدمت بــه بندگان
خــدا و بــرای رضــای خــدا اســت و اگر کســی بــه صــورت فــردی غیــر از این
انتخاب کند بسیار ضرر خواهد کرد زیرا کار هالل احمر به مانند عملیات در
میــدان مین اســت .نماینــده ولــی فقیــه در خراســان جنوبی و امــام جمعه
بیرجنــد افــزود :جوانــان بــر اســاس اســتعدادهای ســالم انســانی خــود،
آرمانهای بلنــد دارنــد و این خاصیــت جوانان اســت ،جــوان در هر جایی
دارای قدرت ریسک است ،لذا اگر تجربه ســالمندان با آرمانهای جوانان
در هر امری با یکدیگر هماهنگ شود ،بسیار کارآمد خواهد بود.
وی افــزود :در دنیــا دروغ گویی ،عملکردهــای بیجا و تبلیغــات غیر واقعی
وجود دارد که خود را در بحرانها و بزنگاهها نشــان میدهد ،لذا باید گفت
هیچ چیز جای ایمان را نمیگیرد.
آیت اهلل عبادی با اشــاره به اینکه ویروس کرونایی که امــروز به آن ویروس
منحوس می گویند دارای چهرهای دیگر است و آن رسوا کردن مدعیان در
دنیا بود ،ادامه داد :ویروس کرونا ثابت کرد که آمریکا ،کشــورهای اروپایی
و مکتب لیبرال دموکراســی غرب در مقام انســانی هیچ ندارند اما در مقابل،
ایمان مردم ایران اســامی خودش را به زیبایی نشــان داد که البته جایگاه
هالل احمر دراین میان یک جایگاه ویژه بوده است.
به گفتــه وی ،در مکتب ما به عنوان ســمبل در قرآن کریــم ،خدای متعال
لقمان حکیم را که فردی ســیاه پوست بوده اســت ذکر کرده ،اما در مکتب
غرب ،ســیاه پوســتان را به عنــوان شــهروند دوم کنــار میزننــد و در همین
بحران ویــروس کرونــا یک فرد ســیاه پوســت را جلوی چشــم همــگان زیر
پایشان له میکنند و با تیر خالص جانش را میگیرند.
وی با اشــاره به اینکه امروز پاســخ بیش از چهل ســال تحریــم آمریکا علیه
ایران ،جمــع آوری کمک بــرای آن محرومینی اســت که در آمریــکا زندگی
میکنند ،اضافــه کرد :هالل احمــر جمهوری اســامی ایران ،ســمبل ایثار و
گذشت است که در این راستا نیز شهدایی با کمال مردانگی و جرأت تقدیم
انقالب کرده است .آیت اهلل عبادی خاطرنشــان کرد :جمعیت هالل احمر
جمهوری اســامی ایران با توجه به پایگاه ایمانی کــه دارد و متعلق به این
مردم است ،در دنیا نمونه ندارد.

حجــت االســام والمســلمین حســن
علیــدادی ســلیمانی در دیــدار مدیــر
عامــل و شــورای معاونین جمعیت هــال احمر
ضمــن قدردانــی از تالشهــا و خدمــات ارزنــده
نیروهــای داوطلب هــال احمر گفت :ســرعت
عمل ،ســادگی و ســالم بودن ســه ویژگــی مهم
اقدامات جمعیت هالل احمر است و این ســه ویژگی میتواند الگوی سایر
دستگاهها ،ارگانها و نهادها در ارائه خدمت به آحاد جامعه باشد.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمان به ســالم و صحیــح بــودن فعالیتهای
هــال احمــر اشــاره کــرد و افــزود :امدادرســانی در کوتاهتریــن زمــان ممکن در
شرایط بحرانی ،حالت طبیعی و آرامش را به منطقه حادثه دیده بر میگرداند.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به ساده بودن روند
ارائه خدمات هالل احمر به عنوان دومین ویژگی افزود :ســادگی و صحت
فعالیتهای هالل احمر باعث موفقیت آنان در امر امدادرسانی در حوادث
شده است که بسیار با ارزش است.
امام جمعه کرمان با اشــاره بــه اینکه درســتی و صحت تصمیمهــا ،باعث
پیشرفت زیرســاختها در امدادرســانی میشــود ،تاکید کرد :در دایره ارائه
خدمات هــال احمر به همــه زوایا توجه میشــود و همه با یــک نگاه و یک
اندازه کمک دریافت میکنند.
وی به ســومین ویژگی کار در هــال احمر اشــاره کرد و گفت :ســرعت در امر
امدادرســانی و کمک ،بســیار مهم و با ارزش است و همیشــه شاهد سرعت
عمــل نیروهــای بــا تــاش جمعیــت هــال احمــر در حــوادث هســتیم و هر
فعالیتی مشمول زمان شود بســیار طوالنی و بر خالف سرعت پیش میرود
که این مورد در جمعیت هالل احمر معنایی ندارد.
امام جمعه کرمان با اشــاره به اینکه جنس مأموریت در هــال احمر خدمت
به مردم اســت ،افــزود :اهــداف و اصــول این نهــاد مردمــی در راســتای نگاه
دینی ،بسیار ارزشمند و واالست و خدمات و کمکهای هالل احمر به آسیب
دیدگان و نیازمندان باعث ایجاد آرامش روحــی و روانی در لحظات بحرانی
یشــود .نیروهای توانمنــد و داوطلــب هالل احمــر ،مرد روزهای ســخت و
م 
بحران هستند و باید این سه ویژگی را در فعالیتهایشان ادامه دهند.
نماینده ولی فقیه در کرمان تاکید کرد :جمعیت هالل احمر در همه شرایط
ســخت و دشــوار مهیا و آماده خدمت رســانی اســت و همیشــه شــاهد یاری
رســاندن نیروهای ایثارگر و داوطلب این نهاد مردمی ،در میادین سخت و
بحرانی به آسیب دیدگان و نیازمندان هستیم.
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پیام نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هاللاحمر
به مناسبت روز جهانی قدس

فریاد مظلوم
خاموش نشدنی است
نماینــده رهبر معظــم انقــاب در جمعیت هــال احمر بــا صدور پیامــی به مناســبت فرا
رســیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ،که بــه تدبیر حضرت امام خمینــی (ره) ،روز
جهانی قدس نامگذاری شده اســت ،ضمن دعوت از ملت بزرگ ایران برای پاسداشت با شکوه
این روز مهم و تاثیرگذار ،بر تحقق پیروزی و رهایی قدس و ســرزمینهای اشغالی تاکید کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر ،متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ماه مبارک رمضان ،ماه ضیافت الهی و زمانی برای تمرین استقامت ،صبر ،مقاومت و خلوص
و بندگی است که با گرامیداشت روز قدس و حمایت از مظلومان فلسطین در جمعه پایانی این
ماه عزیز تکمیل میگردد .به راســتی روز قدس با دوراندیشی و تدبیر رهبر کبیر انقالب اسالمی
ایران حضرت امــام خمینی (ره) نمــاد وحدت و مبارزه همیشــگی با ظلم و ســتم رژیم غاصب
و جنایتکار صهیونیســتی بوده و خواهد بود و امــروز بیش از هر زمان دیگــر اهمیت این نقش و
جایگاه که با بصیرت امام (ره) پایهگذاری گردید ،در جهان اسالم احساس میشود.
دههــا ســال از آوار مصائــب و آالم بــر ســر ملت فلســطین بــه دســت رژیــم منحــوس و جنایتکار
صهیونیســتی میگذرد .این رژیم غاصب جنایتکار در سکوت دولتهای غربی مدعی حقوق
بشر به بمباران خانهها ،مدارس و مساجد و کشــتار وسیع مردم بیدفاع ،غیرنظامیان ،زنان و

کودکان شیرخوار ادامه میدهد و بر سیاهه جنایتهای خود
میافزاید و با معامله قرن و دیگر طر حهای اســتعماری سعی
دارد حقیقت امــروز مســئله فلســطین را که به راســتی همان
مقاومت است به انحراف و انزوا بکشاند.
اما بر خالف این آرزوی خام در طول این سالها به رغم تالش
گســترده قدرتهــای اســتکباری حامــی رژیم صهیونیســتی
فرهنــگ مقاومــت روز بــه روز فراگیرتــر میشــود و امــروز ایــن
گفتمان آزادیخواهانه از حصــار نگاه عربی و رویکرد قومیتی
خــارج و بــا رویکــردی دینــی بــه مســئله اول جهــان اســام و
بلکه آحــاد حقطلبــان و آزادی خواهــان جامعه بشــری بدل
شــده اســت و با شکســتن باور شکســتناپذیری اســراییل در
جنگهــای  33روزه و  22روزه ،ایــن رژیــم جعلــی منحــوس
بیش از هر زمان دیگری در سراشیبی سقوط و اضمحالل قرار
گرفته اســت و دیر نخواهــد بود کــه جهانیان تماشــاگر از بین
رفتن این غده سرطانی از پیکر امت اسالمی باشند.
به یاری پروردگار امروز صدای تپش قلب جهان اسالم بیش
از هر زمان دیگر از بیت المقدس شــنیده میشــود و دنیا امروز
تماشاگر جوانان فلسطینی اســت که با ارادهای مثالزدنی و
با دســتان خالی به مقابله با رژیم تا بن دندان مســلح و ظالم
اشغالگر سرزمینش میپردازند.
آرزوی آزادی قدس شــریف ،از چنگال ظالمان و اســتکبارگران
عالم که به راستی آرزوی مشترک تمام مسلمانان و بلکه آزادی
خواهان جهان است به حول قوه الهی محقق خواهد شد.
در ایــن روز بــزرگ کــه به فرمــوده امــام خمینــی (ره) نــه تنها
روز قــدس کــه روز و نمــاد مقابلــه مســتضعفین جهــان بــا
ابرقدرتهــای زورگــو و مســتکبران اســت ،بشردوســتان و
صلح طلبان عضــو جمعیت هالل احمر ،بزرگترین ســازمان
نوع دوســت مردم نهاد ایران اســامی نیز در کنــار آحاد مردم
این روز را بزرگ خواهند داشــت .بدون شــک این پشــتیبانی
از ملت ســتمدیده فلســطین ســبب روحیه گرفتن آنهــا برای
ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم است.
متاســفانه امســال ما نمیتوانیم مانند ســالهای گذشــته با
برپایی راهپیمایی ،روز قدس را گرامی بداریم و همچنین روز
نکبت را محکوم کنیم .با این حــال دلهای ما دردمندانه و
امیدوارانه در هوای آزادی قدس شریف میتپد.
امســال با توجه به شــیوع بیماری کرونا طبق نظر مســئوالن
و بهمنظور رعایت مســائل بهداشــتی ایــن راهپیمایــی برگزار
نخواهــد شــد .مشــتاقانه در انتظار شــنیدن ســخنرانی مقام
معظم رهبری در این روز خواهیم بود.
ملت شــریف ایران اســامی خواســتار توقف اشــغال و کشــتار
کودکان و بیگناهان اســت و حل مساله فلسطین را منوط به
بازگشت آوارگان و تصمیمگیری فلسطینیان درباره سرزمین
خود میداند و از این منطق دفاع میکند .رژیم صهیونیستی
در ضعیفتریــن موقعیــت خــود قــرار دارد و مقاومــت در
استوارترین شــرایط .ان شــاءاهلل با همدلی امت اسالم آزادی
سرزمین فلسطین و قدس شریف محقق خواهد شد.
عبدالحسینمعزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
 28اردیبهشت 99
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پیام نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هاللاحمر
به مناسبت روز هاللاحمر

روز هاللاحمر روز بزرگداشت
کرامت انسان است
نماینــده رهبر معظم انقــاب در آســتانه روز هاللاحمــر در پیامی به ایثــار و مجاهدت
همــکاران ،اعضــا و داوطلبــان جمعیــت هاللاحمــر در مقابلــه با ویــروس کرونــا و نیز
حضور مؤثر آنهــا در رزمایش مواســات و همدلــی پرداختنــد و از مجاهدت مؤمنانــه آنان تقدیر
کردند .به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمــر ،متن پیام به
این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
روز هاللاحمــر را به همــه افرادی که بــا دلهای پــاک و ارادههــای معطوف بــه زدودن رنج از
جان و چهره رنجدیدگان عالم به خدمت مشغولاند تبریک میگویم .روز هاللاحمر روز یک
نهاد و سازمان نیســت .روز ارائه گزارش عملکرد اداری و سازمانی نیست .روز بزرگداشت مقام
کرامت انسان اســت .کرامت صفتی اســت که خالق متعال به انســان عطا فرموده و هیچکس
نمیتوانــد آن را از او بازســتاند .همه انســانها فارغ از رنــگ و نــژاد و عقیده و دانــش و ثروت از
وصــف کرامــت برخوردارنــد .روز هاللاحمــر روز احتــرام بــه کرامت بشــر اســت .روز احتــرام به
کسانی است که برای کاستن از رنجهای انسان ایستادهاند.
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امســال روز هــال بــا مــاه مبــارک رمضــان همزمانــی دارد.
جانمایــه همــه فعالیتهــای هاللاحمــر کرامــت انســانی
اســت .ماه مبارک رمضان نیز ماهی اســت کــه در آن خداوند
انســانها را اهــل کرامــت خــود قــرار داده اســت .امســال
هجوم ویروســی ناشــناخته آرامش و آســایش زمیــن را برهم
زده اســت .میلیونهــا نفــر را مبتــا کــرده و زندگی همــه اهل
زمیــن را دســتخوش تغییــرات جدی کرده اســت .امــروز رنج
مشــترک بشــر بیماری ناشناختهایســت کــه گلــوی زندگی را
فشــرده و نفس انســانی را کــه گمــان میکرد مرزهــای دانش
را درنوردیــده و بــر هســتی مســلط گردیــده و بــه اســرار عالــم
آ گاه گردیده به شــماره انداخته اســت .بشــر دریافتــه در برابر
پیشامدهای ناآزموده ضعیف و بیدفاع است.
آنچــه بیــش از همــه چیــز در ایــن بحــران فراگیــر رخ نمــود
دریافتــن ایــن حقیقــت بــود که بشــر بیــش از حــد بر ثــروت و
دانــش تجربی تکیــه کــرده اســت .نگاه بشــر آینــده بــه دنیا
متفــاوت خواهــد بــود .بشــر دریافتــه که بــرای دســتیافتن
به زندگی بهتــر باید عدالــت در برخــورداری از امکانــات بهتر
برای همه فراهــم شــود .در بحرانهای بــزرگ جوامع بدون
پشــتوانه معنویــت شــکنندهتر هســتند .روزگار کنونــی دوره
عبرتهای بینظیر برای انسان معاصر است.
در میانه میدان مقابله با ویروســی که از شــش جهت هجوم
میآورد اهل هالل درخشــیدهاند .خادمان بیمنت مردم در
مجاهدت خود پرفــروغ بودند .هاللاحمر همه تــوان خود را
ً
در این راه بسیج کرد و انصافا همه مرتبطین هالل بیواهمه
از خطــر و بیپــروای از ابتــا در صف مقــدم مقابله بــا ویروس
و خدمــت بــه مبتالیــان پیشــتاز بودنــد .تالششــان مأجــور و
عنداهلل عمل خیرشان محفوظ است.
ماه مبــارک رمضــان امســال صحنه تجلــی همدلــی مؤمنانه
مــردم خیرخــواه ایــران اســت .دلبســتگی بــه یکدیگــر و غــم
دیگری را غم خود دانستن بزرگترین جلوه انسجام اجتماعی
اســت .تاریکاندیشــان دنیا فشــار اقتصــادی را ابزار شــکاف
اجتماعــی و مســیر فروپاشــی جامعه همــدل ایرانی پنداشــته
بودنــد ،در حالیکــه کریمتریــن مــردم باتقواتریــن آنانانــد.
صحنههــای ایثــار و دســتگیری در این ماه در سراســر کشــور
نمایان گردید .ســفرههای کوچک در آینه قلبهای مومنان
تکثیر و بینهایت شد .درود بر همت بلند مردم ایران!
هاللاحمــر در ایــن عملخیــر نیــز مشــارکت موثری داشــته و
واســطه خیر در رســاندن کمکهــای مردمــی بــه نیازمندان
اســت .امید که ایــن خیرخواهی ملی مســتدام باشــد و ســایه
فقر ویرانگر از ایــن دیار کوتاه گــردد .حوادث اخیر نشــان داد
آمادگــی بــرای مواجهــه بــا انــواع بحرانهــا ضــروری اســت.
مســئوالن و برنامهریزان هاللاحمر اهتمام خــود را مصروف
افزایــش آمادگــی نماینــد .در ایــن راه مراقبــت از ســرمایه
بیبدیــل همــکاران خــدوم هاللاحمــر و اعضــا و داوطلبــان
ایثارگــر اولویــت دارد .ان شــاءاهلل بــه برکــت ادعیــه خالصانه
مردم مؤمن در این ماه شریف و در شــبهای قدر همه مردم
از نعمت عافیت برخوردار باشند.
عبدالحسین معزی
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر
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تبیین اقدامات فرهنگی
هیئت «پیروان حضرت علی اکبر ݣ ݣ ݣ(ݣع)»

فعالیت در  26شعبه
شهرستانی استان فارس
هیئت «پیروان حضرت علی اکبر(ع)» هالل احمر استان فارس که
به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان راه
اندازی شده است در  ۲۶شعبه شهرستانی جمعیت در استان ،فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی متعددی را با حضور جوانان انجام میدهد.
حجت االســام و المســلمین بهادری مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
جمعیت هالل احمر فارس مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت
هــال احمر فارس بــا اعالم این خبــر ،به فعالیــت هیئت «پیــروان حضرت
علــی اکبــر(ع)» در جمعیــت هالل احمــر اســتان فارس اشــاره کــرد و گفت:
این هیئــت با حمایــت دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر
اســتان در  26شــعبه جمعیت هالل احمر در شهرســتانهای استان فارس
فعالیتهــای فرهنگــی و مذهبــی متعــددی را بــا حضــور جوانــان انجــام
میدهــد .وی اضافــه کــرد :نمازخانههــای شــعب شهرســتانی بــه اقــام
تبلیغاتی مرتبط با هیئت تجهیز شدهاند و مناســبتهای مذهبی در طول
سال در نمازخانههای شعب با نام این هیئت ،برگزار میشود.
حجــت االســام و المســلمین بهــادری از پشــتیبانی و تأمیــن فعالیتهای
هیئت از طرف جمعیت هالل احمر و نذورات خیران خبر داد و عنوان کرد:
ایستگاههای صلواتی در برخی مناسبتها به نام «موکب پیروان حضرت
علی اکبــر(ع)» نیز برگــزار میشــود .وی ادامــه داد :فعالیتهــای هیئت در
حوزههای بشردوستانه ،خیریه و جهادی اســت و پوشش امدادی مراسم
بزرگ مذهبی شهرستانها را نیز دنبال مینماید.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر فارس با اشاره به
برگــزاری دورههای آموزشــی و اردوهای فرهنگی و تفریحــی برای اعضای
فعــال هیئت نیــز افــزود :از مهمتریــن اهــداف ما ،تشــکیل هیئــت تعلیم و
احیــای ارزش اهــل بیــت(ع) ،تعلیــم و تربیــت دینــی ،اخالقــی و انســجام
بخشــی و تحکیم همبســتگی میان اعضــاء داوطلــب و کارکنــان جمعیت
هالل احمر فارس است تا بستر مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر جوانان
به اهل بیت(ع) ایجاد شود.
وی اضافه کــرد :هیئت پیــروان حضرت علی اکبــر(ع)» در مناســبتهای
مختلــف بــه انجــام امــوری همچــون برگــزاری اعیــاد و ســوگواری در
مناســبتهای مذهبی در نمازخانه شــعب ،تهیه و توزیــع افطاری و کمک
به نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان نیز میپردازد.

اجرای طرح ملی
غمگساران جوان در مازندران
مراســم بزرگداشــت متوفیان ناشــی از کرونا با همــکاری دفتر
نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمــر مازندران به صورت
مجازی و پخش مستقیم مراســم از طریق کانال اینســتاگرام اجرایی
شد .تهیه و توزیع اقالم بهداشتی ،مشارکت در طرح مواسات و همدلی
و تهیه بســتههای غذایی جهت خانوادههای نیازمند و آســیب پذیر،
تهیه نان رایگان بــرای نیازمندان و برپایی مولــودی خوانی ،حضور و
سرکشــی در پایگاههــا جهــت همدلــی و انــس معنــوی ،اجــرای طــرح
غمگســاران جوان در جمعیت شــعب اســتان ،اقامــه نمــاز جماعت با
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی از دیگر فعالیت دفتــر حوزه نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان مازندران است.

تجلیل از امدادگران
پایگاه شهر جعفریه
مراســم قدردانــی از امدادگران پایگاه شــهید صابــری با حضور
سرپرســت ،مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ،معاون امداد و
نجات جمعیت هالل احمر استان قم در شهر جعفریه برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هــال احمر اســتان قــم؛ همزمان
بــا هفتــه پایانــی مــاه مبــارک رمضــان نشســت صمیمــی مســئوالن و
امدادگران هالل احمر جعفریــه در پایگاه امدادی شــهید صابری برگزار
شد .در این مراسم که با حضور سرپرست ،مسئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه برگزار شد ،معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان قم با
ارائه گزارشی به تشریح فعالیتهای امدادگران در جعفریه پرداخت.
در ادامــه ایــن مراســم سرپرســت جمعیــت هــال احمــر بــا تقدیــر از
تالشهای صــورت گرفته بر ادامــه فعالیت با افزایــش کیفیت خدمت
رســانی و حمایــت از امدادگــران تاکیــد کــرد و بــا هدایایــی از امدادگران
منتخب جعفریه تجلیل شد.
ســخنرانی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر،
برگــزاری نمــاز جماعــت و ضیافــت افطــاری از دیگــر برنامههــای این
نشست صمیمی به شمار میرود.
دوره جدید
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توسط کانون دانشجویی هالل احمر
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز صورت گرفت

با حضور نماینده ولی فقیه
در استان کردستان انجام شد

توزیع بستههای معیشتی
در روستاها

توزیع سه هزار بسته
معیشتی در کردستان

اعضای کانــون دانشــجویی جمعیت هــال احمــر در دانشــگاه آزاد
اسالمیواحدتبریزطییکاقدامخداپسندانهاقدامبهتهیهوتوزیع
500بستهمعیشتیو1500پرسغذای گرمدرمیاننیازمنداننمودند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر به
نقل از روابط عمومی جمعیت اســتان آذربایجان شــرقی ،آییــن آغاز توزیع
این بستهها در حسینیه دانشــگاه آزاد اســامی تبریز ،در جوار مزار شهدای
گمنام مدفون در این حسینیه و با حضور دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی ،دکتر حســین پور سرپرســت هالل احمر آذربایجان شرقی ،حجت
االســام و المســلمین واعظی مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هالل
احمر استان و معاونین و روسای هالل احمر و دانشگاه آزاد برگزار شد.
حجــت االســام و المســلمین واعظــی در ایــن برنامــه بــا تجلیــل از اقــدام
خداپسندانه اعضای کانون دانشــجویی هالل احمر گفت :امروز به برکت
نظــام مقدس جمهوری اســامی ایــران ،دانشــگاهها تبدیل بــه عرصهای
برای خدمتگزاری به مردم شــده و در راســتای تحقق فرامیــن مقام معظم
رهبری مبنی بر کمکهای مؤمنانه ،بستههای معیشتی و غذایی را تهیه
و در بین خانوادههای متأثر از کرونا پخش میکنند.
وی ابراز امیدواری کرد مراودات بین جمعیت هالل احمر و دانشگاه آزاد در
زمینههای مختلف روز به روز افزایش یابد.
دکتر حســین پور سرپرســت هالل احمر اســتان هم در این مراســم با تشــکر
از ریاست دانشــگاه و کانون دانشــجویی دانشــگاه آزاد گفت :دانشجویان
عزیز از پتانسیل بســیار باالیی برخوردار هســتند و در هر زمینه که ورود پیدا
کردهاند موفق ظاهر شدهاند.
وی افــزود :جمعیت هالل احمر اســتان در طــول ماه مبــارک رمضان بیش
از 15هــزار بســته غذایــی بــا کمــک خیریــن و نیکــوکاران تهیــه و در اختیار
نیازمندان قرار داده است
وثوقــی دبیــر کانــون دانشــجویی جمعیــت هــال احمــر اســتان در مجتمــع
شماره 2دانشگاه آزاد تبریز هم در گزارشی گفت :کانون دانشجویی جمعیت
هالل احمر در دانشــگاه آزاد اسالمی تبریز در راســتای لبیک گویی به فرامین
مقام معظــم رهبری بــا همراهی و همدلی دانشــجویان ،مســئولین ،خیرین
و نیکوکاران بیش از 500بســته معیشــتی به ارزش 120میلیون تومــان در ماه
مبارکرمضانتهیهودراختیارنیازمندانقراردادهاست.

نماینده ولی فقیه در اســتان کردســتان با اشــاره به توزیع ســه هزار
بســته معیشــتی و غذایــی در میــان خانوادههــای نیازمنــد گفت:
جمعیت هاللاحمر بیش از  ۵هزار بســته غذایی و  ۱۸هزار بسته بهداشتی
را تاکنون توزیع کرده و مردمی بودن خود را به خوبی نشان داده است.
آیت اهلل ســید محمــد حســینی شــاهرودی در آیین کمــک مؤمنانــه که در
ســالن آزادی اســتان برگزار شــد افزود :با توجه به شــرایط کرونا و مشکالت
پیش آمده ،کمک به افراد نیازمند و آسیب دیده الزامی و ضروری است.
وی با اشاره به اینکه ایرانیان در این شرایط سخت کرونا خود را جای فقرا
گذاشــتند ،گفت :تمام دســتگاهها بر اســاس ایمان و باور خود بــا همدلی و
وحدت در این امر خدا پسندانه شرکت کردند.
نماینــده ولیفقیه در اســتان کردســتان ،با اشــاره به توزیع ســه هزار بســته
معیشتی و غذایی ،بیان کرد :در کردستان کارهای بســیار خوبی در زمینه
کمک مؤمنانه صــورت گرفــت و هاللاحمــر بیــش از  ۵هزار بســته غذایی
و  ۱۸هزار بســته بهداشــتی را تاکنون توزیع کــرده و مردمی بــودن خود را به
خوبی نشان داده است .آیتاهلل شاهرودی تاکید کرد :با تالش هاللاحمر
خوشبختانه ســعی شــده این کمکها به افراد نیازمند برسد که امیدواریم
مشکالت در این زمینه حل شود.
وی گفت :کمک به نیازمندان در این شــرایط کرونایی ریا نیســت و باعث
تشــویق دیگر خیران میشــود تا کمکهای خیرخواهانه و مؤمنانه خود را
انجام دهند لذا از مردم میخواهیم کمکهــای خیرخواهانه خود را ادامه
دهند چرا که خانوادههای زیادی در استان نیازمند هستند.
محمد باقر محمــدی ،مدیر عامل هاللاحمر اســتان کردســتان نیز در این
برنامه بیان کرد :در راســتای بیانات مقام معظم رهبــری در موضوع طرح
مواســات و کمکهای مؤمنانه ،بــا کمک مردم خیــر اســتان از ابتدای ماه
مبارک رمضان تاکنون بالغ بر  ۵هزار بسته مواد غذایی توزیعشده است.
وی با اشــاره به توزیع  ۱۸هزار و  ۷۰۰پک بهداشــتی برای بیمــاران خاص و
نیازمنــد مناطق محــروم و کم توســعه یافته افــزود :جمعیــت هاللاحمر با
کمک خیرین و این سازمان ،بالغ بر دو میلیارد و  ۱۳۹میلیون تومان هزینه
شــده اســت و کمکهای مؤمنانه در بین شهرســتانهای محروم به ویژه
روســتاهایی که متأثــر از بیمــاری کرونــا شــدهاند و در این زمینه مشــکالت
فراوانتری داشتهاند توزیع خواهد شد.
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر لرستان خبر داد

تشکیل کانونهای طالب در 14
حوزه علمیه برادران و خواهران

توزیع  4472بسته
معیشتی در گستره
خراسان رضوی
به گزارش دفتر نمایندگی ولی فقیه هالل
احمر در استان خراسان رضوی در راستای
تحقق فرمــان رهبــری معظم انقــاب اســامی در
خصــوص رزمایــش مواســات و کمــک مؤمنانه به
آســیب دیــدگان مشــاغل در جریــان کرونا قــرارگاه
رزمایــش مؤمنانــه اســتان خراســان رضــوی بــا
همکاری دفتــر نمایندگی ولی فقیه هــال احمر در
اســتان تاکنون تعــداد  4472بســته مــواد غذایی
معیشــتی در گســتره اســتان را توزیــع کرده اســت و
 1500بسته نیز در حال آماده سازی است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر ،حجت
االسالم و المسلمین پیروزفر مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر لرســتان در خصوص فعالیتهای داوطلبانه طالب در اســتان گفت :بدون شــک
یکی از اقدامات بســیار مفید و مؤثر صورت گرفته در جمعیت هالل احمر در سنوات اخیر
تأســیس کانونهای طالب اســت کــه میتــوان گفت تشــکیل ایــن کانونها یــک گام
اساسی در جهت تحقق شــعارها و اهداف جمعیت هالل احمر در ارتباط با نوع دوستی و
کاهش آالم بشری است.
وی افــزود :در همیــن راســتا جمعیــت هــال احمــر اســتان لرســتان تاکنــون بــا برگزاری
انتخابات و تشــکیل کانونهای طالب در  14حــوزه علمیه برادران و خواهران اســتان،
اقدام به برگزاری دورههای آموزش عمومی امداد و نجات و برخی دورههای تخصصی
کرده است.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر لرســتان گفت :یکــی از اقدامات
تاثیرگذار که در اواخر سال گذشــته و اوایل ســال جاری به همت اعضاء کانونهای طالب
این اســتان صورت پذیرفــت ،مشــارکت در طرح ملــی غربالگــری هموطنــان در خصوص
شــیوع ویروس کرونا بود کــه با توجه بــه فراخوانی که توســط دفتــر نمایندگی ولــی فقیه و
معاونت جوانان جمعیت استان صورت پذیرفت ،اجرایی شد .در این طرح تعداد بسیاری
نهــای طــاب در محــل اســتقرار پایگاههایی کــه در شهرســتانهای
از طالب عضــو کانو 
مختلف اســتان برپا شــد ،حضــور یافته و اقــدام بــه ارائه خدمات بهداشــتی بــه هموطنان
کردهانــد .ایــن اقدام کــه بــا اســتقبال مــردم و مدیــران مواجه شــد نمونــه مطلــوب یکی از
فعالیتهایهمافزایانهدفترنمایندگیولیفقیهدر جمعیتهاللاحمرلرستاناست.
حجــت االســام و المســلمین پیروزفــر اشــاره کــرد :در کنــار ایــن طــرح یکــی دیگــر از
فعالیتهای خداپســندانهای که به همت طالب صــورت پذیرفت و هــم اکنون هم در
برخــی از شهرســتانهای اســتان ادامــه دارد ،ضدعفونی کــردن معابر و اماکــن عمومی
ً
جهت مقابله با شــیوع ویروس اســت .همچنین در برخی از حوزههــای علمیه خصوصا
حوزههای علمیــه خواهران ،تهیه و توزیع ماســکهای بهداشــتی به هم اســتانیها به
عنوان یــک فعالیت خیرخواهانــه تعریف و دنبال شــد که مورد توجه و تحســین مردم و
مسئولین استانی قرار گرفت.
وی دربــاره اقدامــات دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه درباره طــرح مواســات گفت :بــا توجه
به توصیه مقــام معظم رهبــری (مد ظلــه العالی) مبنــی بر تهیــه و توزیع اقالم معیشــتی
در میــان اقشــار آســیبپذیر و نیازمند جامعــه ،یکی دیگــر از وظایف در قالــب طر حهای
مواســات و کمکهــای مؤمنانــه تعریــف شــد و در راســتای ایــن وظیفــه مهــم اعضــاء
کانونهــای طــاب بــا مراجعــه بــه خیریــن و افــراد متمکــن جامعــه نســبت بــه جــذب
کمکهای خیرین و تهیه و توزیع اقالم معیشتی مورد نظر برای بخشهای آسیب پذیر
جامعه اقدام کردند.
حجت االســام و المســلمین پیروزفــر خاطر نشــان کرد یکــی از فعالیتهای چشــمگیر و
بی نظیر اعضاء کانونهای طالب اســتان و سراسر کشــور که در آغاز سال گذشته دنبال
شــد کمک به ســیل زدگان هم اســتانی در جریان حادثه ســیل ســال گذشــته بود که در
این زمینه با هماهنگی و پشــتیبانی دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت اســتان ،بیش
از  5000طلبــه امدادگــر بــه مناطق ســیل زده اعزام شــدند و به خدمت رســانی به آســیب
دیدگان از سیل پرداختند.
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قدردانی ݣݣآیتاهلل علوی ݣݣگرگانی
ازتالشگران هالل
آیت اهلل العظمی علوی گرگانی ازمراجع عظام تقلید ضمن
اســتماع گــزارش عملکــرد جمعیــت هــال احمــر اســتان
گلستان در امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل  ۹۸در این استان و
ارائه خدمات در راستای پیشــگیری از شیوع بیماری کرونا از تالش
و همت متعالی جمیع تالشگران در هالل احمر استان قدردانی کرد
و ضمن دعای خیر برای تمامی فعــاالن این عرصه ،رفع زودهنگام
ایــن ویــروس منحــوس را از درگاه پــرودگار ســبحان بــرای تمامــی
مردمان مسلمان و امت جهان خواستار شدند.

عیادت از امدادگر مصدوم
در اطفای حریق کوه «خاییز»
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمراســتان
کهگیلویــه و بویراحمــد ،از امدادگــر پرتالشــی کــه هنــگام
امدادرســانی در اطفــای حریق کــوه خاییــز شهرســتان کهگیلویه،
دچــار مصدومیــت شــد در بیمارســتان شــهید بهشــتی دهدشــت
عیادت کرد و در جریان مداوای او قرار گرفت.

فراخوان مقاله بررسی علل
شکست غرب
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان اصفهان از
همه همکاران دعوت به عمل آورده تا در مورد فرمایشات
مهــم رهبــر معظــم انقــاب در مــوارد زیــر بــا ارســال مقــاالت،
نوشــتههای علمــی و دلنوشــتهها بــه بررســی علل شکســت غرب
بپردازند .محورهای این فراخوان به شرح ذیل است:
 _۱نقش دین در استحکام و تاب آوری خانواده در بحرانها
_۲نقش زن در مدیریت عاطفی خانواده
 _۳جایگاه خانواده در تاب آوری اجتماعی در بحرانها
 _۴نقدی بر مدیریت بحران در غرب
_۵علل شکست نظریههای اجتماعی غربیان در بحران کرونا
_۶علل شکنندگی اخالق در غرب در دوران کرونا
همــکاران گرامــی و خانوادههــای محترمشــان تــا پایــان تیرمــاه
فرصت دارنــد مطالب خود را بــه دفتــر نمایندگی ولی فقیه اســتان
اصفهان ارسال نمایند.
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به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر
خوزستان منتشر می شود

روایت نجات
کتاب «روایت نجــات» به همت دفتــر نمایندگی ولی فقیه
در هــال احمــر خوزســتان و بــا همــکاری روابــط عمومــی
جمعیت استان منتشر میشود.
محتوای این کتــاب در پی ارتباطات و گفتگوهــای تصویری دفتر
نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمر اســتان بــا امدادگران پایگاههای
جــادهای در ایــام ماه مبــارک رمضــان جمع آوری شــده اســت .این
برنامه که با ابتکار دفتر نمایندگی اســتان خوزســتان در شــبهای
ماه مبارک رمضان و بــا توجه به طرح فاصلهگــذاری اجتماعی اجرا
شده است ،با اســتقبال امدادگران استان و اســتانهای دیگر روبرو
شــده اســت .در «روایت نجات» امدادگران هر شیفت پایگاه ضمن
معرفــی خــود و ســوابق همــکاری خود بــا جمعیــت هالل احمــر ،به
بیان خاطرات تلخ و شــیرین امدادی پرداخته و در پایان انتقادات
و پیشــنهادهای خــود را بــا مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در
گفتگوی صمیمانه مطــرح نمودهاند .با هماهنگــی روابط عمومی
جمعیت هالل احمر اســتان این کتاب به زودی منتشــر و در اختیار
عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

عیادت از جانباز بازنشسته
جمعیت هالل احمر
آذربایجان شرقی
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و سرپرســت هــال احمر
استان آذربایجان شــرقی با حضور در منزل فریدون قنبری
جانباز بازنشســته هالل احمر در قالب طرح نیابــت داوطلبان از وی
عیــادت بــه عمــل آورد .در ایــن دیــدار حجت االســام و المســلمین
عبدالحمید واعظی مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت
هــال احمــر اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تجلیــل از رشــادتهای
جانبازان گفــت :امروز ،امنیــت و آرامش و اقتــدار مملکت ما مدیون
جانفشانیهای دیروز جانبازان و شــهدا و آزادگان و ایثارگران است.
وی با تاکیــد بر لــزوم تکریــم جانبــازان و خانوادههــای آنــان افزود:
همانقدر که جانبازان عزیز در راه حفظ استقالل و حراست از تمامیت
ارضی کشــور از جــان شــیرین خویش گذشــته و متحمل مشــکالت
عدیده جانبازی شدهاند به همان اندازه همســران و مادران صبور و
مقاوم این بزرگواران با سختیهای گوناگون مواجه بودهاند و حق
بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند.

قدردانی از مدافعان سالمت
در خراسان جنوبی
مراســم قدردانــی از مدافعــان ســامت بــا حضــور ریاســت
دانشگاه علوم پزشکی ،پزشکان ،پرستاران و حجت االسالم
و المسلمین علی محمد درویشی ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و
همــکاران جمعیت هــال احمر خراســان جنوبــی برگزار شــد .حجت
االســام و المســلمین علــی محمــد درویشــی ،نماینــده ولــی فقیــه در
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به آیاتی از
قرآن بیان کرد :نجات جان انســانها و خدمت به خلق از اجر و ثواب
اخروی برخوردار بوده که این امر در جمعیت هالل احمر تبلور دارد.
دیدار با امــام جمعه به مناســبت هفتــه هالل احمــر ،دیدار بــا مدیر
حوزههای علمیه استان به مناسبت هفته هالل ،برگزاری مسابقه
قرآنی به مناســبت ماه مبارک رمضان ،ارســال پیامکهای احکام
دینــی مرتبــط بــا اعمــال مــاه مبــارک رمضــان و آییــن کمکهــای
مؤمنانه «دســت یــار» از دیگــر فعالیتهــای نمایندگی ولــی فقیه و
همکاران جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی در یک ماه گذشته
بوده است.
دوره جدید
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هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

پیام نماینده رهبر معظم انقالب
به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

انقالب ،بالنده و استوار
(ره)
در مسیر اهداف امام
گام بر میدارد
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر همزمــان با ســی و یکمین ســالگرد عروج
ملکوتــی معمــار کبیــر انقــاب اســامی ،امــام خمینــی (ره) و قیــام خونیــن  ۱۵خرداد
پیامی صــادر کرد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر،
متن پیام حجتاالسالم والمسلمین عبدالحسین معزی به این شرح است:
بسماهلل الرحمنالرحیم
قال اهلل تعالی« :و جعلنا منهم ّ
ائمة یهدون بأمرنا ّلما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون»
و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که با امر ما به ســبب صبری که کردند هدایت میکردند و آنان
به آیات ما یقین داشتند*.
ســی و یکمیــن ســالگرد ارتحــال جانســوز و ملکوتــی معمــار کبیــر انقالب اســامی و پیشــوای

80

دوره جدید
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مســتضعفان جهــان امــام خمینــی (ره) و پنجــاه و هفتمین
ســالگرد قیام خونین پانزدهم خــرداد را که مقدمــه پیروزی
نهضت اسالمی و فروپاشــی نظام منفور شاهنشاهی گردید،
گرامــی مــیدارم و به مــردم غیرتمند و شــجاع ایران اســامی
تسلیت عرض مینمایم.
چهارده خــرداد مــاه یــادآور هجرانــی بــزرگ و تداعــی کننده
حــزن و غــم بــرای مــردم ایــران اســت .روزی کــه مــردم
ایــران رهبــر حکیــم ،روشــنبین ،،عالــم و سیاســتمدار و
مجاهد خســتگی ناپذیــری را از دســت دادند که اســتقالل و
ظلمناپذیری و حیات عزتمندانه را به آنها آموخته بود.
امــام خمینــی (ره) یگانــه فرزانــه تاریــخ معاصــر ،مجاهدی
نمونــه و بیمانند بود کــه در برابــر طاغوت زمانه بپاخاســت
و تــا اســتقرار نظــام اســامی حرکــت عظیــم انقالبی مــردم را
با تکیــه بر وعــده نصــرت الهــی هدایــت کــرد .امــروز انقالب
اسالمی ایران بالنده و اســتوار با هدایت مقام معظم رهبری
به عنــوان جانشــین امــام راحــل (ره) در مســیر اهــداف بلند
ایشان مقتدرانه گام برمیدارد.
 15خــرداد نیــز ســالروز قیــام حقطلبانهای اســت کــه مطلع
نهضتــی تحولآفریــن در تاریــخ ایــن مــرز و بــوم شــد تــا
وجدانهــای آزادیخــواه را بیــش از پیــش بیــدار ســاخته و
بساط ظلم و جور طاغوت را در هم پیچد .امروز ،روز تجدید
میثــاق بــا آرمانهــای معمار کبیــر انقــاب اســامی حضرت
امام خمینی (ره) است .خوشــبختانه امروز با گذشت بیش
از چهــل ســال از انقــاب اســامی هــر روز کشــور مــا علیرغــم
دشــمنیها ،تحریمهای ظالمانه و ترورهــای ناجوانمردانه
در راه پیشرفت و سرافرازی قدم بر میدارد.
انقالبــی کــه اکنــون بــا هدایــت رهبــر معظــم انقــاب بنــای
استواری اســت مبتنی بر اندیشــههای ماندگار حضرت امام
(ره) و متکــی بــه پشــتیبانی ملــت بــزرگ ایــران .جمهــوری
اسالمی ایران در حالی قدم به ٔ
دهه پنجم حیات خود نهاده
که اگر چه دشــمنان خوش خیالش گمانهای باطلی در سر
دارند ،امــا دوســتداران انقــاب هــر روز امیدوارتــر از دیروز،
پشتیبان و امیدوار به جمهوری اسالمی هستند.
در چنین نقطه عطفی ،رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور
«بیانیــه گام دوم انقــاب» و برای ادامــه این راه روشــن ،به
تبیین دســتاوردهای شــگرف چهار ٔ
دهه گذشــته پرداخته و
توصیههایی اساســی به منظــور «جهاد بزرگ برای ســاختن
ایران اسالمی بزرگ» ارائه فرمودهاند.
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه همــه مــردم ایــران ،بــه
خصــوص کارکنــان ،داوطلبــان و همـ ٔـه زحمتکشــان خــدوم
جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران ،اعتــای
عظمت و مجد انقالب اســامی و اتصال آن به قیــام موعود آل
محمد(ص) به دست رهبر معظم انقالب را مسألت مینمایم.
عبدالحسینمعزی
نماینده ولیفقیه در جمعیت هالل احمر
*سوره سجده آیه ۲۴

باشـگاهمـهرومـاه

پایگاه اطالعرسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

ارتباط مستمر
و مداوم با مردم
اخبار و گزارشها ؛ یادداشت و مقالهها
و صفحه اختصاصی دفاتر استانی
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
w w w. n v h e l a l . i r
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مهری شریفیان .کردستان .بیجار
امید مسرور .فارس
فایق مهدوی گرد .کردستان .مریوان
نرگس بیزنی مقدم .کهگیلویه وبویراحمد
زهرا اعتماد الوکال .فارس
بالل رمضانی کردستان.مریوان
منصوره سادات متولی.خراسان رضوی .خواف
امید پارسی دوست .بوشهر
نسیبه رحمانیان .خراسان رضوی.درگز
گلندام شوری .فارس .گراش
حکیمه محمدی .چهارمحال و بختیاری
زهرا تواضع .فارس .نی ریز
محسن قادری.خراسان رضوی .بجستان
نرگس کاظمی.خراسان رضوی .درگز
مرتضی حاتمیان .کهگیلویه و بویر احمد
محمد هادی فرجی نیری .اردبیل .نیر
ابراهیم آذری .فارس .کازرون
علی قایدی .چهارمحال وبختیاری
فاطمه سلطانی محمدی .تهران
سکینه شهبازی .قم
رسول خدابنده اویلی .تهران
فخریه سمندی .آذربایجان غربی
رسول حردانی .خوزستان
داود نکوئی .جهرم
فاطمه سادات عالمه .قم
معصومهحاجیان.سمنان
مژگان حجاریان .لرستان
الناز بوگری .اصفهان.سمیرم
مرتضی کوهکن .البرز .نظراباد
علی رضا بشیرزاده .بوشهر

اصالحیه
در مسابقه شماره 19؛ سوال دوم:
حدیث «هیچ چیز مانند مواسات پیوند برادری را حفظ
نمی کند» از امام علی(ع) بود که پاسخ صحیح در بین
گزینه ها نبود .لذا شماره مربوط به گزینه این سوال برای
همه شرکت کنندگان به عدد صفر تغییر یافت.
بدینوسیلهاز مخاطبان«مهروماه»پوزشمیخواهیم
و یادآور می شویم بهترین راه برای پاسخ به سواالتی که
فکر میکنید اشتباه طراحی شده اند ،ارسال عدد صفر به
جای گزینه آن سؤال است.

SMS
زمان ارسال پیام تا  15ت ـ ـی ـ ــر

مسابقه پیامكی
01

02

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

دعای بیستم صحیفه سجادیه چه نام دارد؟
 .2توسل

 .1جوشن کبیر

 .4مکارم االخالق

 .3مجیر

کدام کتاب دعا به «زبور آل محمد (ص)» مشهور است؟
		
 .2مفاتیح الجنان

 .1صحیفه سجادیه

 .4نهج الفصاحه

		
 .3نهج البالغه

03

کدام اندیشمند اسالمی دوران زندگی امام صادق (ع) را عصر «اختالف فرهنگها» می نامد؟

04

از نظر دکتر الویری کدام یک از ائمه بزرگوار در جهت هویت بخشی به شیعیان بیشتر کوشیدند؟

05

اولین چاه نفت ایران در کدام شهر کشف شد؟

06

در حکومت جمهوری فدائیان جنگل میرزا کوچک خان چه سمتی را برعهده داشت؟

07

جنگهای صلیبی چند سال به طول انجامید؟

08

.1شهیدبهشتی

 .1امام علی(ع)

 .1مسجد سلیمان

 .2شهید مطهری

 .2امام باقر(ع)

		
 .3عالمه طباطبایی

 .3امام حسین (ع)

		
 .2آبادان

 .1سر کمیسر

		
 .1هفتصد سال

 .4امام جعفر صادق(ع)

 .3خرمشهر

		
 .2کمیسر مالی

 .2صد سال

 .4دکتر جعفر شهیدی

 .4بهبهان

		
 .3کمیسر جنگ

		
 .3چهارصد سال

 .4الف و ج

 .4ششصد سال

آیت اهلل بهجت مطالعه کدام تفسیر قرآنی را توصیه میفرمودند؟
		
 .1منهج الصادقین

		
 .2المیزان

		
 .3مجمع البیان

 .4البرهان

معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه
پس از مطالعه و بررسی
روندهای جاری جمعیت هالل احمر
اندیشی انسانشناسانه
ژرف
ِ
از دریچه علوم انسانی را
یکی از مسائل مهم
امروز جمعیت میداند
که کمتر به آن توجه شده است.
برگزاری نشستهای علمی-تخصصی
گام نخست است که
برای تحقق این هدف
به همت همکاران جمعیت
و مشارکت اندیشمندان
حوزههای مختلف برداشته شده است.
مجموعه درنگ ،متن سخنرانیهای این
نشستها در قالب درسگفتار است.

«درنگ» درسگفتارهایی در اندیشه یاریگری
گفتار استاد حبیباهلل بابایی با عنوان «امداد و مسأله عزت»
متن
ِ
نشست چهارم؛ ِ

هالل
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