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حفظ امامت

راهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد
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عترت

زنده ݣݣماندن ݣݣانقالب به ݣݣاین ݣݣاست ݣݣکه
ݣݣپیدرپی نوآوری ݣݣو ݣ ّ
ݣتحول ݣݣداشته ݣݣباشد | 6

نگاهی به زندگانی امام جواد

(ع)

حفظامامت

آ گاهیهای تاریخی درباره زندگی امام جواد(ع) چندان گســترده نیســت؛ زیرا افزون
بر آنکه محدودیتهای سیاسی همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم
میگردید ،تقیه و شــیوههای پنهانی مبارزه که برای «حفظ امام و شــیعیان از فشار حاکمیت»
بــود ،عامــل مؤثــری در عــدم نقــل اخبــار در منابــع تاریخی اســت .افــزون بــر آن ،زندگــی امام
جواد(ع) چندان طوالنی نبوده است که اخبار فراوانی هم از آن در دسترس ما قرار گیرد.
زمانی که امام رضا(ع) به خراسان برده شد ،هیچ یک از اعضای خانواده خود را به همراه نبرد
و در آنجا تنها زندگی میکرد .از اخبار مربوط به شــهادت امام رضا(ع) چنیــن بر میآید که امام
جواد(ع) آن هنگام در مدینه اقامت داشــت و تنها برای غســل پدر و اقامــه نماز به آن حضرت
در طوس حضور یافت.
هنگامــی که مأمــون بعد از شــهادت امــام رضــا(ع) در ســال  204به بغــداد بازگشــت ،از ناحیه
حضرتــش اطمینان خاطــر پیدا کــرده بــود ،ولــی ایــن را میدانســت که شــیعیان پــس از امام
رضــا(ع) فرزند او را بــه امامت خواهنــد پذیرفت و در این صــورت خطر همچنان بــر جای خود
خواهد مانــد .او سیاســت کنتــرل امام کاظم(ع) توســط پــدرش را -کــه او را بــه بغــداد آورده و
زندانی کــرده بود -به یاد داشــت و بــا الهــام از این سیاســت ،همین رفتــار را با امام رضــا(ع) در
پیش گرفت ،ولی با ظاهری آراســته و فریبکارانه ،به گونهای که میکوشــید نــه تنها در ظاهر
امر مســأله زندان و ماننــد آن در کار نباشــد ،بلکه بــا برخورد دوســتانه ،چنین تبلیغ شــود که او
عالقه و محبت ویژه نیز به ایشــان دارد .اینک نوبت امام جواد(ع) فرا رسیده بود تا به نحوی
کنترل شــود .مأمون برای انجام این هدف ،دختر خود را بــه عقــد وی درآورد و او را داماد خود
کرد .از همین رهگذر بود که مأمون به راحتی میتوانست از طرفی امام را در کنترل خود داشته
باشد و از طرف دیگر آمد و شد شیعیان و تماسهای آنان را با آن حضرت زیر نظر بگیرد.
بر اساس برخی نقلها ،مأمون پس از ورود به بغداد -در سال  -204بالفاصله امام جواد(ع) را از
مدینه به بغداد فراخواند .افزون بر این ،مأمون متهم بود که امام رضا(ع) را به شهادت رسانده
است .اکنون میبایست با فرزند وی به گونهای رفتار کند که از آن اتهام نیز ّ
مبری شود.
از روایتــی که شــیخ مفیــد از ریــان بن شــبیب نقل کــرده ،چنین بــر میآیــد :موقعی کــه مأمون
تصمیم به ازدواج ام فضل با امام جواد(ع) گرفت ،عباســیان برآشــفتند؛ زیرا ترس آن داشتند
که پــس از مأمــون ،خالفت بــه خانــدان علــوی برگــردد ،چنانکه دربــاره امــام رضــا(ع) هم به
ســختی دچار همین نگرانی شــده بودند .ولی به طــوری کــه از دو روایت فوق برمــی آید ،آنان
مخالفت خود را بــه گونه دیگری وانمــود کرده و گفتند :دختــر خود را بــه ازدواج کودکی درمی
ً
َ َ َ َّ ُ
دین اهلل وال یعرف حاللــه من حرامه وال فرضا من سـ ّـنته؛ کودکی که تفقه
آورد که لم یتفقــه فی ِ
در دین خدا ندارد ،حالل را از حرام تشخیص نمیدهد و واجب را از مستحب باز نمیشناسد.
مأمون در مقابل این برخورد ،مجلسی برپا کرد و امام جواد(ع) را به مناظره علمی با یحیی بن
اکثم ،بزرگترین دانشمند و فقیه سنی آن عصر ،فراخواند تا بدین وسیله مخالفان و اعتراض
کنندگان عباسی را به اشتباه خود آ گاه کند.

ّ
رهبرتحول | 9
قدرتمند ݣݣشدن در ݣݣگروی تحول مستمر | 10
شرط ݣݣاساسی ݣݣتحول
نترسیدن از دشمن است | 12

مکتب علمی امام جواد(ع)
میدانیم که یکــی از ابعاد بزرگ زندگی ائمه ما ،بعد فرهنگی آنها اســت .این پیشــوایان بزرگ
هرکدام در عصر خــود فعالیت فرهنگی داشــته در مکتب خویش شــاگردانی تربیــت میکردند
و علــوم و دانشهــای خــود را توســط آنــان در جامعــه منتشــر میکردند ،امــا شــرائط اجتماعی
ً
و سیاســی زمــان آنــان یکســان نبــوده اســت ،مثــال در زمــان امــام باقــر(ع) و امــام صــادق(ع)
شــرائط اجتماعی مســاعد بود و به همین جهــت دیدیم که تعــداد شــاگردان و راویان حضرت
صادق(ع) بالغ بر چهــار هزار نفر میشــد ،ولــی از دوره امام جواد تــا امام عســکری(ع) به دلیل
فشارهای سیاسی و کنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خالفت ،شعاع فعالیت آنان بسیار
محدود بود و ازاین نظر تعداد راویــان و پرورش یافتگان مکتب آنان نســبت به زمان حضرت
صادق(ع) کاهش بسیار چشمگیری را نشان میدهد.

ّ
تحول باطنی جامعه ایران | 14

بنابراین اگر میخوانیم که تعــداد راویان و اصحاب حضرت
ً
جــواد(ع) قریب صــد و ده نفر بودهانــد و جمعــا  250حدیث از
آن حضرت نقل شده ،نباید تعجب کنیم ،زیرا از یک سو ،آن
ً
حضرت شــدیدا تحت مراقبت و کنترل سیاسی بود و از طرف
دیگر ،زود به شهادت رسید و به اتفاق نظر دانشمندان بیش
از بیســت و پنــج ســال عمــر نکــرد! در عین حــال ،بایــد توجه
داشت که در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن
حضرت ،چهرههای درخشان و شخصیتهای برجستهای
مانند :علی بن مهزیار ،احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی،
زکریا بن آدم ،محمد بن اسماعیل بن بزیع ،حسین بن سعید
اهوازی ،احمد بــن محمد بن خالــد برقی بودند کــه هر کدام
در صحنــه علمی و فقهــی وزنه خاصــی به شــمار میرفتند ،و
برخــی دارای تالیفات متعــدد بودنــد .از طرف دیگــر ،روایان
احادیــث امــام جــواد(ع) تنهــا در محدثــان شــیعه خالصــه
نمیشــوند ،بلکــه محدثــان و دانشــمندان اهــل تســنن نیــز
معارف و حقایقی از اسالم را از آن حضرت نقل کردهاند.
نحوه شهادت
درباره آمد و شــد امــام در مدینه و احتــرام مردم نســبت به آن

حضــرت ،اطالعــات مختصــری در پــارهای از روایــات آمــده
اســت .فراخوانی آن حضرت به بغداد ،در ســال  ،220توسط
معتصــم عباســی ،آن هــم درســت در همــان اولیــن ســال
حکومت خود ،نمیتوانست بی ارتباط با جنبههای سیاسی
قضیــه باشــد .به ویــژه کــه درســت همان ســال کــه حضرت
جواد(ع) بــه بغــداد آمــد ،رحلــت کــرد؛ ایــن در حالی بــود که
تنها  25ســال از عمر شــریفش میگذشــت .عناد عباســیان با
آل علی(ع) به ویژه با امام شــیعیان کــه در آن زمان جمعیت
متنابهــی تابعیت مســتقل آنهــا را پذیرفتــه بودند ،شــاهدی
است بر توطئه حکومت در شهادت امام جواد(ع) .همچنین
خواستن آن حضرت به بغداد و درگذشت وی در همان سال
در بغــداد ،همگــی شــواهد غیرقابــل انــکاری بر شــهادت آن
بزرگوار به دست عوامل عباسی است.
مرحوم شــیخ مفیــد ،با اشــاره بــه روایتــی درباره مســمومیت
و شــهادت امــام جــواد(ع) ،رحلــت آن حضــرت را مشــکوک
دانســته اســت .بنا به روایت مســتوفی ،عقیده شــیعه بر این
است که معتصم آن حضرت را مسموم نموده است.
پــارهای از منابــع اهــل تســنن ،اشــاره بــر ایــن دارند کــه امام
جواد(ع) به میل خــود و برای دیــداری از معتصم عازم بغداد

عناد عباسیان
با آل علی(ع)
همچنین خواستن
آن حضرت به
بغداد در سال
شهادتشان
همگی شواهد
غیرقابل انکاری بر
شهادت آن بزرگوار
به دست عوامل
عباسی است

دوره جدید
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شده است .در حالی که منابع دیگر ،حاکی از آنند که معتصم
بــه ابن زیــات مأموریــت داد تــا کســی را بــرای آوردن امــام به
بغداد بفرستد .ابن ّ
صباغ نیز با عبارت اِ شخاص المعتصم له
من المدینه این مطلب را تأیید کرده است.
مسعودی روایتی نقل کرده که بنابر آن ،شهادت آن حضرت
بــه دســت ام فضــل ،در زمانــی رخ داده کــه امــام از مدینه به
بغداد نزد معتصــم آمده بــود .ام فضل پس از شــهادت امام،
به پاس این عمــل خود به حرم خلیفه پیوســت .این نکته را
نبایــد از نظر دور داشــت که ام فضــل در زندگی مشــترک خود
با امام جواد(ع) از دو جهت ناکام مانده بود :نخســت آنکه از
آن حضــرت دارای فرزندی نشــد .دوم آنکه امــام نیز چندان
توجهــی بــه وی نداشــت .ام فضل یــک بــار (گویــا از مدینه)
نامهای نگاشــت و از امام نزد مأمون شکایت کرد ولی مأمون
در جواب او نوشــت :مــا تو را به عقــد ابوجعفــر درنیاوردیم که
حاللی را بر او حرام کنیم ،دیگر از این شــکایتها نکن .به هر
حال ،ام فضل پس از مرگ پدر ،امام را در بغداد مسموم کرد و
راه یافتن او به حرم خلیفه و برخــورداری از مواهب موجود در
آن ،نشانی از آن است که این عمل به دستور معتصم انجام
شده است.
دوره جدید
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آرامش بهشتی

38

در پرتو معنا

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

عـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرت
امام ݣرݣݣاستین | 20
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معنا و مفهوم تسلیم در برابر خدا

آرامشݣݣبهشتی
محمدرضا پورمحمدی

امامت ݣݣدر ݣ ݣݣصباوت ݣݣو ݣݣصغر ݣݣسن | 22

هرچند که به فرموده قرآن ،هرکسی به نفس خویش آ گاهتر و بیناتر است ولی از آنجا
که برای هــر چیزی نشــانههای بیرونــی و درونی وجــود دارد ،توجه به این نشــانهها
برای تحلیل و ارزیابی خود و دیگران بسیار سازنده و مفید است .از این رو قرآن ،همواره پس
از آنکــه موضوعاتــی مهــم را مطــرح میکنــد ،ضمــن بیــان آثــار و کارکردهــای آن ،نگاهــی به
نشــانههای آن دارد؛ زیــرا بســیاری از امــور معنــوی و باطنــی را تنهــا میتــوان از راه آثــار و
نشانههای آن تشخیص داد.
یکی از مســائل و موضوعــات معنوی و باطنی مســئله تســلیم و اطاعت اســت که به جــز از راه
نشــانهها نمیتــوان آن را یافــت؛ زیرا هرکســی میتوانــد مدعی اطاعت و تســلیم باشــد ولی تا
زمانی کــه در بحبوبــه عمــل و کار نرســیده نمیتوان از تســلیم شــخص یا خود ســخن گفت.
انســان هنگامی میتواند ارزیابی درســتی از مســئله تســلیم و اطاعت محض خــود یا دیگری
داشــته باشــد که در هنگام عمل به ویژه اعمال ســخت و دشــوار ،اطاعت و تســلیم خویش را
نشان دهد.
در گفتار مردم داســتانی از ارادت و تسلیم شخصی نســبت به حضرت اباعبداهللالحسین(ع)
آمده اســت که وی خود را تســلیم محض و مطیع آن جناب میدانســته و آرزو داشــته است تا
جان خویش را بــرای آن حضرت(ع) فدا کند .گویند شــبی در خواب دید که در روز عاشــورا در
کربالســت و مأمور شــده تا در هنگام اقامــه نماز ظهر عاشــورا به عنــوان فدایــی در جلوی امام
بایســتد تا امام(ع) به همراه یــاران و اصحاب خویش نمــاز گزارد .وی به ســرعت جلوی امام
ایستاد و ســینه ســپر کرد تا تیراندازان دشــمن نتوانند امام(ع) را هنگام اقامه نماز به شهادت
برســانند .نخســتین تیر که از چلــه کمان رها شــد ،مرد ســر و تن خویــش را پایین کشــید و تیر
از وی گذشــت و به امام(ع) خــورد و تیرهای دیگــر نیز اینگونــه با جاخالی دادن شــخص به
امام(ع) میخورد.
در داســتان تســلیم میتوان به قصه خراســانی اشــاره کرد که نزد امام صــادق(ع) آمد و ازوی
خواســت تا قیــام کــرده و حکومت و خالفــت را بــه دســت گیرنــد .در روایت اســت کــه یکی از
اصحــاب امام صــادق(ع) به نــام مأمون رقــی نقل کرده اســت کــه :در محضر ســرور و موالیم
امامصادق(ع) بودم ،سهل بن حسن از شیعیان خراسان واردشد و سالم کرد و نشست.
عرض کــرد :ای فرزند رســول خدا کرامــت و بزرگی از آن شماســت ،شــما خانــدان امامت ،چرا
بر این حق خود ســکوت کرده و قیام نمیکنیــد و حال آنکه هزاران نفر از شــیعیان شــما آماده
شمشیر زدن در رکاب شما هستند؟
امام(ع) فرمود :ای خراســانی! لحظهای درنگ کن .پس امر فرمود که تنور را روشن کنند،
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هنگامی که آتش شــعلهور شد ،به ســهل فرمود :داخل تنور
شو! ســهل گفت :ای پســر رســول خدا ،مرا از این کار معاف
بدار.
در ایــن هنــگام هــارون مکــی یکــی از اصحــاب باوفــای
امــام وارد شــد ،در حالــی کــه کفشهــای خــود را در دســت
گرفتــه بود ،ســالم کــرد و جــواب شــنید ،امــام بــه او فرمود:
کفشهای خود را بر زمین بگذار و داخل تنور شــو! او بدون
هیــچ درنگــی وارد تنــور شــد و در میــان شــعلههای آتــش
نشســت .امامصــادق(ع) رو به خراســانی کــرد و از حوادث
خراســان بــرای او گفــت ،انــگار امــام در آنجــا حاضــر بــوده
است ،سپس فرمود :داخل تنور را نگاه کن.
مأمــون رقــی میگویــد :مــن هــم جلــو رفتــم و داخــل تنــور را
مشــاهده کــردم ،هــارون مکــی در میــان آتــش نشســته بود
و برخاســت و از تنــور خــارج شــد .امــام بــه ســهل فرمــود :در
خراســان چنــد نفــر ماننــد او را میشناســی؟ عــرض کــرد :به
خدا قسم احدی را نمیشناســم .امام حرف او را تأیید کرد و
فرمود :در زمانی که ما حتی پنج نفر از اینگونه یاران نداریم
چگونه قیام کنیم؟
تســلیم در برابر خداوند نیز نشــانههایی دارد که میبایســت
ً
از راه آن نشــانهها دریافــت کــه واقعــا مطیــع مــوال و تســلیم
فرمــان اوییم یــا اینکه تســلیم و اطاعــت تنها به زبان اســت
و دل و جــان ،آن را تصدیــق نمیکنــد؟ آیــا هماننــد حضرت
ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) تسلیم پروردگار هستیم یا نه؟
ً
چیســتی تســلیم اصــوال تســلیم چیســت و در زندگی انســان
چه نقشــی دارد؟ قرآن تســلیم را به معنای اطاعــت ،انقیاد،
فرمانبرداری و سرســپردگی به خدا میشــمارد بهگونهای که
شــخص به هر آنچه خداوند خواهد ،راضی و خشنود باشد و
جز خشنودی او نخواهد.
ً
اصــوال در تحلیــل قرآنــی ،ایمــان واقعــی جز تســلیم بــه امر،

اراده و مشــیت خداوندی نیســت؛ چنانکه ایمــان به دین و
پذیــرش آن در کنار عمل بــه آموزههــای دینی ،همــان معنا
و مفهــوم تســلیم اســت و از نظــر قــرآن اهــل تســلیم کســانی
هســتند که به مجموعههــای دینی ایمــان و عمــل کنند .از
این رو در آیات 136سوره بقره و آیه  84سوره آلعمران پس
از بیان مجموعه مطالبــی که ما آن را دین میشناســیم ،آن
را به معنای تسلیم میگیرد.
آیه  125ســوره نســاء نیز تســلیم در برابر خداوند را به همراهی
ایمــان باطنی با عمــل ظاهــری و کارهای شایســته میداند و
هرگونه ایمان بیعمل را ناقص و یا ناقض تسلیم میشمارد.
از این رو در آیه  84ســوره یونس مقام تسلیم عملی را بر ایمان
بیعمل برتر میداند و چنانکه عالمه طباطبایی بیان میکند
ً
اصوال تسلیم،مرحله کمالیایماناست.
آیــه  102ســوره آلعمــران بــا اشــاره بــه اهمیــت تقــوا در
مجموعــه آموزههــای دینــی ،عمــل کامــل بــه تقــوا را از
مصادیق تسلیم بر میشــمارد و تســلیم مومنان تا دم مرگ
را واجب میداند .تســلیم راســتین آن اســت که شخص در
اندیشــه اجــرای وظیفــه باشــد و بــر مشــیت و اراده خداوند
در همه امــور خــرد و کالن باور داشــته و بدان توجه داشــته
باشــد( .توبــه آیــه  )51ایــن بــدان معناســت کــه همــواره
مشــیت الهی را مقدم بر مشــیت خویش بدانــد و هرگز اراده
مســتقل و کامل برای خود باور نداشته باشــد« :ما تشاوون
اال ان یشــاءاهلل .تســلیم میبایســت در برابــر خداونــد و
مشــیت او و نیز در راســتای باورمندی به الوهیت و ربوبیت
وی باشد( ».حج آیه  34و توبه آیه )51
در ارزش و اهمیــت تســلیم در برابــر خداونــد همیــن بس که
از مهمتــر ســفارشهای دم مــرگ پیامبــران(ع) بــه فرزندان
خویــش ،تســلیم اســت کــه میتــوان از جملــه بــه وصیــت
ابراهیــم(ع) و یعقــوب(ع) اشــاره کــرد کــه در آیه  132ســوره

بقره آمده است.

اهل تسلیم افزون
بر توکل ،اهل
تفویض هستند
و همه کارها را به
خداوند وا گذار
میکنند و در عمل
نشان میدهند که
برای عقل خویش
در برابر خواسته
خداوند ،ارزشی
قائل نمیشوند و
برای تدبیر خویش
در برابر تقدیر الهی
بهایی نمیبینند.
اینگونه است که
ایمان چنان در
دلهای ایشان
نفوذ کرده است
که جز اهل تعبد
نیستند
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نشانههای تسلیم
بــا آنچــه گذشــت میتــوان بــه ســادگی دریافــت که یکــی از
مهمتــر نشــانههایی کــه بــرای تســلیم میتــوان ذکــر کــرد،
اخالص در عمل اســت .به این معنا که شــخص هــر آنچه را
باور دارد در هنگام عمل نیز به کم و کاســت بیــاورد و چیزی
کم نگــذارد و همــواره خداوند و رضایــت و خشــنودی او را در
نظر داشــته باشــد .گامی بــر نــدارد مگر آنکــه پیــش و پس و
همــراه آن ،خداوند را در نظــر آورد .همانند حضــرت ابراهیم
در مقــام تســلیم محــض بگویــد« :قــل ان صالتــی و نســکی
و محیــای و مماتــی هلل رب العالمیــن» بگو در حقیقــت ،نماز
من و (ســایر) عبادات مــن و زندگی و مــرگ من ،بــرای خدا،
پروردگار جهانیان است( .انعام آیه )162
بنابرایــن ا گــر کســی هرگامــی را بیتوجــه بــه خواســت و
خشــنودی خداوند بردارد بیرون از دایره تســلیم اســت؛ زیرا
اهــل تســلیم در اعمــال خویــش تنهــا خشــنودی خداونــد را
بــا توجــه بــه اجــرای کامــل دســتورها و آموزههــای او در نظر
میگیرنــد و هرگــز رفتــاری را انجــام نمیدهنــد که بیــرون از
دایره خواست و اراده و مشیت او باشد.
از ایــن رو اهل تســلیم افزون بر تــوکل ،اهل تفویض هســتند
و همه کارهــا را بــه خداوند وا گــذار میکنند و در عمل نشــان
میدهند کــه برای عقــل خویــش در برابر خواســته خداوند،
ارزشــی قائل نمیشــوند و برای تدبیــر خویش در برابــر تقدیر
الهی بهایــی نمیبینند .اینگونه اســت که ایمــان چنان در
دلهای ایشــان نفوذ کرده اســت که جز اهل تعبد نیستند و
در قول و عمل بدان پایبند هستند.
بر ایــن اســاس هرگــز اهــل منیتهــا و خودبینیها نیســتند
و جــز تســلیم محــض در ذات و وجودشــان چیزی نیســت.
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برابری
محمد فرضی پوریان

اســام در جامعهای به مردم عرضه شــد که نژادپرســتی و تبعیض نــژادی در آن موج
مــیزد و عرب آن زمان خــود را برتر از هــر قومی میدیــد و با مردم ســیاهچهرهای که به
عنوان بــرده به آن ســرزمین آورده میشــد ،مانند یــک حیوان برخــورد میکرد و به خــود اجازه
میداد آنان را حیــوان خود بداند و هر کاری با او انجام دهد .اشــراف عرب بــا خریدن بردگان،
خود را مالک آنان میدانســتند و آنان را مجبور به هــر کاری میکردند و گاهی چنان شــکنجه
میکردنــد کــه زیــر شــکنجه جــان میدادنــد و هیــچ حقــی در آن جامعــه بــرای بــردگان و
سیاهچهرگان وجود نداشت.
در ایــن فضــای تبعیــض و نژادپرســتی پیامبــری برانگیخته میشــود ،دینــی بر مــردم عرضه
میکند و عده کمی به دین او گرویده شده و خود او نیز به شدت توسط همین مردم بتپرست
و نــادان مــورد آزار و اذیــت قــرار میگیــرد .چــرا کــه او هنجارهــای جامعه را شکســته اســت و با
اشــرافگری و ظلم و ســتم به دیگران به مبارزه برخواسته اســت .او آمده است که بگوید همه
انســانها برابرند و رنگ و نژاد و پول و ثروت و جایگاه اجتماعی دلیل برتری انســان نیســت و
گناهان است.
انسان دیگر،
تنها دلیل برتری انسانی بر
تقوای ْاو و ُدوری َاز َ ُ
َ َ
ّ ََ
ْ ُ
َّ ّ
این باره میفرماید«َ َ :یا أ ُی َها َالن ُاس ِإ َنا خلق َناک ْم ِم ْن ذک ٍر َوأ ْن َثی* َو َج َعل َناک ْم ُش ُع ًوبا َوق َبائِل
قرآن در
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ ٌ َ
یم خبِ ٌیر [حجرات ]۱۳/ای مردم! ما شــما را از یک
الل أتقاکم ِإن الل علِ
لِتعارفوا ِإن أ کرمکم ِعند ِ
مرد و زن آفریدیم و ملتهــا و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید ،بــی تردید گرامیترین
ً
فرماید«َ :م ْن
شــما نزد خدا
چنیــن می َ
پرهیزکارترین شماســت؛ یقینا خدا دانا و آ گاه اســت» هم َ
َ ُ
َ َ َ ً ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ
ــن َما
َع ُِمل صاُلِحا ِمن ذک ٍر أو أنثی* وهــو مؤ ِمن فلنحیِ ینه حیاة طیِ بة ولنج ِزینهم أجرهم بِأحس ِ
کانوا َی ْع َمل َ
ون [نحل ]۹۷/از مرد و زن ،هر کس کار شایسته انجام دهد ،در حالی که مؤمن است،
ً
مســلما او را به زندگی پاک و پاکیزهای زنده میداریم و پاداششــان را بــر پایه بهترین عملی که
همواره انجام میدادهانــد ،میدهیم» این آیات به صراحت بیان میکند نژاد و رنگ پوســت و
جایگاه اجتماعی هیچ امتیازی محســوب نمیشــود ،حتی برده و آزاد بودن هــم ماک برتری
نیست و تنها راه سعادت و برتری انسان ایمان و عمل صالح است.
دیــده میشــود؛ حضــرت در ایــن رابطه
ایــن آیــات در زندگــی پیــامآور این آئیــن نیز بــه خوبی
َ
َ
ــن َع ْه ِــد َآد َم إ َلــی َی ْو ِم َنا َه َذا ِم ْث ُــل أ ْس َــن ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
فرمودنــد« :إ َّن َّالن َاس ِم ْ
ــی َعلی
ِ
ان المش ِــط ال فضل لِلعربِ ِّ
َْ
ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ِ َّ ْ
ِالتق َــوی الخ َبر :همانا مــردم از زمان آدم تــا کنون ،مانند
ــی و ال لِلحم ِــر علــی الســو ِد ِإال ب
العج ِم ِ
دندانهای کنار هم هستند؛ عرب هیچ فضلی بر غیر عرب ندارد ،قرمز بودن هیچ فضیلتی بر
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سیاه ندارد ،مگر با تقوای الهی و دوری از گناهان».
در ســیره خود حضرت نیز برخــورد با بردگان و سیاهپوســتان
بســیار نیکو بود ،تا جایی که بال حبشــی که بردهای ســیاه
چهره بود را کنار خود قرار داد و او را مؤذن مســجد خود کرد.
ســلمان فارســی نیز با اینکه از ایرانیان بود و عــرب نبود ،جز
بهتریــن صحابه قــرار گرفــت و حضــرت راجــع بــه او فرمود:
«ســلمان از مــا اهــل بیت اســت» یعنــی حضــرت ،ســلمان را
جزئــی از اهل خانــه خــود خواند کــه دال بر دوســت داشــتن
سلمان فارسی بود.
ایــن در حالی اســت کــه اگــر بــه جامعــه آمریــکا و غــرب نگاه
کنیم ،رفتار تبعیضآمیز و گویای نژاد پرستی آنها را مشاهده
خواهیــم کــرد ،بــا آنکــه در حــدود  ۲۰۰ســال قبــل قانــون
بردهداری در آمریکا لغو شــود ،اما این تفکر که سیاهپوســتان
بــردگان و زیــر دســت آنــان هســتند در جامعــه مــوج میزند و
انســانیت آنــان را نادیــده گرفتــه ماننــد یک حیــوان بــا آنان
برخورد میکنند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده و بســیار
با خشونت با آنان برخورد میکنند.
حتی دولت این کشــور نیــز برخــوردی دوگانــه با آنــان دارد و
قاتان آنان که سفیدپوســت هســتند را مجــازات نمیکنند،
دیده شــده کــه گاهی پلیس این کشــور بــدون هیــچ جرمی و
بــدون هیــچ خشــونتی از ناحیــه سیاهپوســتان ،تنهــا بــرای
تفریــح و لــذت بــردن ،برخــی از آنــان را میکشــد و دادگاه نیــز
قاتان را تبرئه کرده و هرگز مجازات نمیکند.
این اســت تفاوت حقوق بشــر در آمریکا و در اســام؛ در اسام
عزیــز پیامبر عظیــم الشــان اســام (ص) کــه باالتریــن مقام
انســانی را دارد ،با سیاهپوســتان مینشــیند ،غــذا میخورد،
آنــان را در آغــوش میکشــد و جایــگاه میبخشــد ماننــد بال

حبشــی؛ امــا در آمریــکا آنــان را تحقیــر میکننــد ،با خشــونت
برخورد میکنــد ،برای تفریح میکشــند و هیچ یــک از حقوق
انسانی را برای آنان قائل نیستند.
در ســال  ۱۹۹۲آتش خشــم سیاهپوســتان آمریکایــی با ضرب
و شــتم «رادنــی کینــگ» شــهروند سیاهپوســتی کــه توســط
یــک پلیــس سفیدپوســت ایــن کشــور ،تا ســرحد مــرگ کتک
خورده بود ،شعلهور شــد .سپس قتل «اوســکار گرانت» جوان
سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس این کشور اتفاق افتاد.
در ســال  ۲۰۱۲پلیس سفیدپوســت آمریکایی در ایالت فلوریدا
به یک نوجوان  ۱۷ســاله سیاهپوســت در حالی که بعد از خرید
شــیرینی در حــال بازگشــت به منــزل بــود تیرانــدازی کــرد .در
« ۲۰۱۴مایکل براون» جوان  ۱۸ساله و غیر مسلح سیاهپوست
آمریکایــی بــا ضــرب گلولــه بــه دســت «دارن ویلســون» مأمور
پلیس سفیدپوست سابق شهر فرگوسن کشته شد و بعد از آن،
مقامهای قضائــی وزارت دادگســتری آمریکا اعــام کردند که
این پلیس از همه اتهامات تبرئه میشود.
امــا حادثــه «چپــل هیــل» در ســال  ۲۰۱۵کــه یــک شــهروند
آمریکایــی  ۳دانشــجوی مســلمان را در ایالــت کارولینــای
شــمالی بــه قتــل رســاند هرگــز فرامــوش نمیشــود .در ســال
 ۲۰۱۸یک جوان سیاهپوســت در شــهر فیادلفیا و یک جوان
دیگر به ضرب  ۲۰گلوله توســط پلیس ایــاالت متحده در یک
پارکینگ بــه قتل رســید .ایــن روزهــا نیــز جنایت قتــل جرج
فلورید موجی از خشم همه مردم آزادیخواه و عدالتجوی
دنیــا را برانگیخته اســت .این اســت حقــوق بشــر آمریکایی
و اســامی ،در اســام رنــگ و نــژاد و قــوم و قبیلــه و موقعیت
اجتماعــی معیار ارزشگــذاری نیســت و در آمریــکا همچنان
تبعیض نژادی و رنگ پوست موج میزند.
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یــا أ ُّی َهــا ّالنـ ُ
ـاس ِإ ّنــا خلقناکـ ْـم ِمـ ْـن ذکـ ٍـر ََو أ ْنثــی َو
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ْ ُ
عارفــوا ِإ َّن أ ک َر َمک ْم
َجعلناکــم شــعوبا و قبا ِئــل لِت
ْ ُ
َ
قاک ْم إ َّن َ
الل َع ٌ
لیم َخ ٌ
بیر .ای مردم ،ما شما را از
الل أت
ِع ْند ِ
ِ
مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت و قبیلــه قبیله
گردانیدیــم تــا یکدیگــر را بشناســید .در حقیقــت،
ارجمندتریــن شــما نــزد خــدا ،پرهیزگارترین شماســت.
بیتردیــد ،خداونــد ،دانــای آ گاه اســت .تنهــا اســام اســت که جهــان انســانیت را
واحدی یکنواخت دانسته و بنیاد تبعیض و تفرقه را از بیخ و بن برافکنده است.
هم چنین میفرماید :انــی ال اضیع عمل عامــل منکم من ذکر او انثــی بعضکم من
بعض .این روش نســبت به همه افراد عمومیت خواهد داشــت و هیــچ گونه فرقی
میــان ســیاه و ســفید و زن و مرد ،شــریف و وضیــع ،غنــی و فقیر ،شــاه و گــدا ،قوی و
ضعیف ،شــرقی و غربی ،قطبی و اســتوایی ،عالم و جاهل ،جوان و پیر و هم چنین
میان حاضران و آیندگان نخواهد بود.
مفسران یادآور شــدهاند که این آیه برای نفی تفاخر به انساب است .بنابراین ،مراد
کام خــدا از «من ذکــر و انثی» حضــرت آدم و حواســت و معنی چنین اســت :ما شــما
را از یــک پدر و مــادر خلق کردیــم که همه در این دو مشــترک هســتید؛ بــدون فرقی
بین ســفید و ســیاه و عرب و عجم .و شــعبهها و قبیلههای مختلف ،قــرار دادیم نه
بــرای برتری بعضی از شــماها بــر دیگران ،بلکــه برای شــناخت یکدیگر تــا بعضی از
شــما بعض دیگر را بشناســید و با این شــناخت ،امور اجتماع شــما تمــام و ارتباطات
و معامات شما درست شــود .پس اگر فرض شود معرفتی نباشــد ،ارتباط اجتماعی
بین افــراد جامعــه قطع و انســانیت نابــود میشــود .پس غــرض از جعل شــعبهها و
قبیلهها این است؛ نه تفاخر به انساب و مباهات به پدران و مادران.
بنابرایــن ،دلیلی بــر افتخــار به نــژاد در میــان انســانها وجود نــدارد و علــت تعدد و
اختاف نژادهــا و قبیله ،تنها به دلیل ســاده کردن امور اجتماعــی ،مانند ارتباطات
و معامات است .درباره شأن نزول آیه گفتهاند که در فتح مکه ،پیامبر اکرم(ص)
دســتور داد اذان بگویند .بال بر بام کعبــه رفت و اذان گفت .عتاب بن اســید که از
آزاد شــدگان بود ،گفت :شــکر میکنم خدا را کــه پدرم از دنیــا رفت و چنیــن روزی را
ندید و حارث بن هشــام نیز گفت :آیا رســول الل(ص)غیر از این کاغ ســیاه کسی را
َپیدا نکرده اســت .در َاین هنگام ،این آیه نازل شــد .هم چنین قــرآن میفرماید :یا
َ
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أیها
س ِ
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ً َ ً َ
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کان َع َل ْی ُک ْم َر ً
قیبا.
ِرجاال کثیرا و نِســاء و اتقوا الل الذی تســائلون ب ِِه و الرحـ ِ
ای مــردم ،از پروردگارتان که شــما را از نفس واحدی آفرید و جفتــش را نیز از او آفرید
و از آن دو ،مردان و زنان بســیاری پراکنده کرد ،پروا دارید و از خدایی که به نام او از
همدیگر درخواست میکنید ،پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید؛ که خداوند
همواره بر شما نگهبان است.
بر اساس این آیه ،هر امتیاز و افتخاری که هر گروه از آن خود میداند ،همانند امتیاز
نژادی ،زبانــی ،قبیلــهای و مانند آن ،کــه امروزه منشــأ اختاف در جامعههاســت،
در یک جامعه اســامی نباید وجود داشــته باشــد؛ زیــرا همه از یک اصل سرچشــمه
گرفتهایم و فرزندان یک پدر و مادریم.
دوره جدید

دوره جدید

تیر  99مشاره 21

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

مشاره  21تیر 99

45

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.

سقوط غرب

ݣاݣݣمانتی ݣ ݣݣازݣ ݣݣجانبݣݣپروردگار | 37
اندیشه
اندیشه

اندیشه
اندیشه

سقوط
غرب
سید محمدجواد هاشمی

ان ـ ـ ـ ــدیـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــه
تاریخ رنج | 42
خانه کاغذی | 46
تجسم نفرت | 48
وحشی نجیب! | 52

50

قیام گوهرشاد | 60
سیاستمدار ادیب | 62
تغییرنشان | 64

دوره جدید

بازدید از موسسه گلستان علی( ع) | 69
شهید خدمت | 70
وضعیت موقوفات بهبود مییابد | 71
اخبار استان ها | 74-79

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

عکس جلدwww.khamenei.ir :
مسئول پشتیبانی :فیروز شیخی
با سپاس از همراهی:
حامد جبلی ،حسام خراسانی
و مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر استانها

مشاره  21تیر 99

سکوت کلیدی اثربخش در
ساختار تربیت دینی است

معناشناسی
سکوت در قرآن
و روایات

طرحی برای تربیت
اخالقی از دیدگاه عالمه
طباطبایی

از نظر تا عمل

سکوت یکی از راههای نورانی شدن قلب و تقویت فکر و اندیشه است و کنترل زبان یا
ســکوت درواقــع نوعی تزکیــه و مهــار طغیانهــای نفســانی به شــمار مــیرود .این دو
مؤلفه ،یعنی «تقویت فکر و اندیشــه» و «نورانی شــدن قلــب» ،خود از عوامل مهم و زمینهســاز
دریافت علم حقیقی اســت؛ پس ســکوت نقش زمینهســازی را در تعلیم و تربیت ایفا میکند و
زمینــه دریافت علم حقیقــی را مهیــا میکند .همچنین ،ســالمت عقــل در ســکوت بیانگر این
واقعیت اســت کــه «ســکوت» راهــکاری بــرای برقــراری تعــادل در ســخن گفتــن و نیــز یکی از
راههای خویشتنداری است که به آن «حلم» نیز گفته میشود.
کتــاب «معناشناســی ســکوت در قــرآن و روایــات» ،تألیف زهــرا برنــدک در  162صفحه از ســوی
انتشــارات جیکا روانه بازار نشــر شــده اســت .این کتاب شــامل ســه فصل اســت .فصل اول ،به
بیان مسأله و بررســی مفاهیم واژگان مرتبط با ســکوت میپردازد .فصل دوم به مفهومشناسی
واژگان ســکوت ،صمت ،خمود ،انصــات در آیات و روایــات اختصاص یافته و فصل ســوم نیز به
مفهومشناســی واژگان نفــی تکلم (التکلــم) ،نفی ســخن گفتن (التقــل) و نگهداشــتن زبان (ال
تحرک به لسانک) در آیات و روایات میپردازد .در نهایت جداول عناوین ،آیات و روایات آورده
شده و پس از بیان نتیجه کلی ،به ذکر منابع مورد استفاده پرداخته شده است .درباره این کتاب
به گفتگو با زهرا برندک ،نویسنده کتاب «معناشناسی سکوت در قرآن و روایات» پرداختهایم.

سکوت با مؤلفههایی مثل تفکر ،علم و حلم چه ارتباطی دارد؟

انتخابات قانونمدار میتواند
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کتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

از آن جنبه که قرآن و روایات از سکوت در معنای خاموشی و فرو بستن زبان به عنوان مهرهای
کارآمد برای مهار طغیانهای نفســانی و کنترل واکنشهای بیرونی بهره جســته است و آن را
از ویژگیهای بارز مؤمنین ،عالمان و تقواپیشــگان میداند ،لذا میتــوان از این زبان با عنوان
کلیدی اثربخش در ســاختار تربیت دینی اســتفاده کرد ،چرا که ســکوت با عنــوان زبانی برای
تعامل و ریاضت نفس نیز شناخته میشود.

با حضور حدا کثری داوطلبان
شفافیت افزایش یابد | 66
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معنایسکوتدرتربیتدینیچیستوزبانسکوتچهجایگاهیدرتربیتدینیدارد؟

ه ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــال

ســقوط غرب ـ کــه ایــن روزهــا به دلیــل قتــل جورج
فلویــد بیشــتر بــر زبانهــا رانــده میشــود ـ موضوعی
ً
نیســت کــه صرفــا از ســوی ایدئولوژیهــای کمونیســتی یــا
بنیادگرایــی اســامی بــه عنــوان موضوعــی سیاســی مطــرح
شده باشد.
در آراء فلســفی غرب از جمله نیچه ،اســوالد اشــپنگلر و ای اچ
کار نیز ســقوط غــرب مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت .نیچه با
اثری به نام نیســت انگاری یا نهیلیســم و اســوالد اشپنگلر در
اثری بــا عنوان انحطاط غــرب به این موضــوع پرداختهاند.
اشــپنگلر در کتــاب «فلســفه سیاســت» (ســقوط غــرب) یک
نظریــه کلــی در خصــوص تحــوالت تاریخــی ارائــه میکنــد
و بــر اســاس ایــن نظریــه افــول قریبالوقــوع تمــدن غــرب را
پیشبینــی میکند .در ایــن کتــاب وی اعام کــرد که تمدن
غربی و ارزشهای مسلط آن به پایان خود نزدیک میشود،
قیود و سنتهایی که جامعه را بر پا داشته در حال تاشیاند
و رشــتههای پیوند دهنده زندگی و همراه با آن یگانگی تفکر
و فرهنــگ در حال گسســتن هســتند .به گفتــه او ،غــرب نیز
همچون هــر تمــدن دیگری کــه از چرخــه طبیعــی میگذرد،
به ناگزیر از خزان (تاکنون ویرانگر) «روشــنگری» یا «روشــن
اندیشی» به زمســتان فردگرائی و پوچ باوری گذر کرده است
(به نقل از کتاب پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما) .ای اچ کار
نیز با ابــراز نگرانی از ســقوط غــرب میگوید من بــرای جامعه
غرب به شکل و شــمایل کنونیاش چیزی جز فساد و تباهی
ً
نمیبینــم ،که شــاید ،نه لزومــا ،منجــر به ســقوطی هولناک
گردد (تاریخ چیست؟ ای اچ کار).
علیرغــم نگرانیهــای نیچــه ،اشــپنگلر و ای اچ کار بــرای
افول لیبرال دموکراســی ،فرانســیس فوکویاما در سال ۱۹۸۹
با ارائــه نظریــه پایــان تاریــخ و آخرین انســان به دلیــل ذوق
زدگی از سقوط کمونیســم ،پیروزی لیبرالیســم را اعام کرد.
نظریه او که همریشــه با نظریه برخورد تمدنهای ساموئل
هانتینگتون بــود مدعی برتری جایگاه تمــدن غرب بودند.
«تاکید و اصرار» بر یک نظریه رویه دیگــر پیشبینی پذیری
اســت و در نظریههــای علــوم انســانی کــه اغلــب غیرقابــل
آزمایش ،پیشبینی ناپذیــر و ابطال ناپذیرند ،تاکید و اصرار
میتواند به وقوع نظریه کمک کند .به همین دلیل تاکید بر
نظریه برخورد تمدنهــا و برخورد غرب با اســام به گونهای
بود که ظهور داعش به عنوان موید آن نظریه قلمداد شد.
بــا وجــود نظریههــای ســتایش آمیــز از لیبــرال دموکراســی و
چشم پوشــی از شــکافهای درونی آن ،بار دیگر با قتل یک
ســیاه پوســت ،نظریههای ســقوط غرب هــم از متــون کهن
بیرون کشــیده شــدند و هم نظریههای فلســفی غــرب مورد
توجــه قــرار گرفتنــد .لیبرالیســم غربــی کــه در چهــره آمریــکا
تجســم یافتــه بــه نظــر میرســید کــه دو رویکــرد را در پیــش
گرفته باشــد ،دموکراســی و رفاه در درون و چپاول در بیرون.
دموکراســی و ایجاد فرصت برابر برای باشــندگان کشــور ،اما
نتوانســت حــس تبعیــض عمومــی در میــان شــهروندان آن
کشور را محو نماید .مبارزه برای برابری نزدیک به یک قرن
اســت که عمق و وســعت گرفته اگرچه پیــش از آن نیز تاریخ
تاریکی دارد .از ســوی دیگر چپاول با ابزار توجیــه پذیر نظیر

جنگ پیشگیرانه ،دخالت بشردوســتانه و ...در دراز مدت
نتوانسته است چهره موجهی از آمریکا ترسیم نماید.
ناکامــی غــرب در خاورمیانــه از یــک ســو و مشــکات درونی
لیبــرال دموکراســی نظیــر پیدایــش جنبــش وال اســتریت و
جنبش علیــه تبعیض نــژادی ،نشــان میدهد کــه جهان با
همه محتویات خود از جمله زیســت انسان ،در پی بازگشت
به «تعادل ازلی» است.
طبیعت در دورههای مختلف به بازسازی خود پرداخته و با
نیروهای ناشناخته از خود دفاع کرده است .انسان خردمند
که در آغــاز پیدایش ،طبیعت را دشــمن خود میپنداشــت با
بهرهگیــری از تفکــر و دانــش توانســت طبیعت را بــه خدمت
بگیرد و لطمات بی شــماری به آن وارد کند .اما حتی دانش
بشــری نیز نتوانســت بــر نیروهــای ناپیــدای طبیعــت چیره
شــود و هســتی با روش خود به دفاع از زیســت خود پرداخت
و غــول دانــش انســان را در برابــر یک بیمــاری ناشــناخته در
همیــن ماههــای اخیــر شــوکه کــرد .این موضــوع نشــان داد
کــه هــر گاه طبیعــت احســاس نابــودی میکنــد از نیروهــای
ناپیــدای خود بــرای نجاتــش بهــره میگیرد تــا جهــان را به
تعادل ازلی برساند و زیســت انسانی نیز که بخش کوچکی از
هستی است از این امر مستثنی نیست.
ظهور و سقوط ایدئولوژیها و تمدنها در طول تاریخ نشان
داده اســت کــه دگرگونیهــای سیاســی و اجتماعــی نیــز در
جستجوی تعادل هســتند و هر نیروی سیاســی یا اجتماعی
کــه تــاش کــرده تــا حاکمیــت را بــه خدمــت بگیــرد پــس از
اســتقرار وقتی که از تعادل تخطی کرده اســت تغییر و تداوم

نا کامی غرب در
خاورمیانه از یک
سو و مشکالت
درونی لیبرال
دموکراسی نظیر
پیدایش جنبش
وال استر یت و
جنبش علیه
تبعیض نژادی،
نشان میدهد
که جهان با همه
محتویات خود
از جمله ز یست
انسان ،در پی
بازگشت به
«تعادل ازلی»
است

در پی تعادل بوده و تعادل را بازگردانده است.
بــا گســترش وســایل ارتباطــی و افزایــش دانــش بشــر،
بــه نظــر میرســد کــه دولتهــا از دموکراتتریــن آنهــا تــا
استبدادیترینشــان ،تنهــا زمانی میتوانند بــه تداوم خود
خوشــبین باشــند که حقوق انســانی را در اولویت قرار دهند،
در غیــر ایــن صــورت از تأثیــر تــک تک افــراد جهــان بــر رفتار
خــود مصــون نیســتند و مرزهــا دیگــر نمیتواننــد بــه عنوان
دیوارهــای بلنــد و نفوذناپذیــر بــه حاکمــان اجــازه دهند هر
سیاستی را در قبال اتباع خود اعمال نمایند.
«اثــر پروانــهای» در دوره دیجیتــال در جوامــع انســانی بــه
ً
وضوح دیده میشــود ،و ســقوط یــک دولت صرفــا منوط به
توطئه یک دولت خارجی دیگر یا شورش اتباع خود نیست،
بلکــه کافیســت از تعــادل در اداره مملکــت خود خارج شــود
و در اثــر اعتــراض یــک ملــت دیگــر در جایــی دیگــر از جهان
سقوط کند.
البته ناکامــی لیبرال دموکراســی حائــز هیچگونه شــادکامی
برای دیگــر الگوهــای حکومتــی و دولتها نیســت؛ چــرا که
هیچ نظام ضد انسانی با هر شــمایلی نمیتواند از قهر تعادل
ازلی به ســامتی گذر کنــد و از این منظــر تعادل ازلــی حتی از
عدالت هم مهمتر جلوه میکند.
ناکامــی لیبــرال دموکراســی همچــون هــر ســاختار سیاســی
دیگر ،اندوهی برای جوامع بشــری اســت؛ چرا که تبیین آن
نظامهــا در ابتدا برای ســعادت بشــر بــوده ،اما شکســت آنها
نشــان میدهــد که انســان یــک تجربــه ناموفق دیگــر برای
دستیابی به تعادل ازلی داشته است.
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مواردی کــه در قرآن کریم در مفهوم ســکوت بیان شــده از جمله فرو نشســتن خشــم ،شــنیدن
صــوت قــرآن ،بــی احترامــی نکــردن بــه پــدر و مــادر ،روزه زبانــی و ...و در روایــات نیــز بــه بیان
حکمت الهی ،درک حقیقت ،انفاق علم ،ســکوت با تفکر که از آداب روزه داریســت و ...است،
فلذا ســکوت و نگه داشــتن زبان نه تنها با مقوله تفکر ،تعقــل ،علم از منظر خداشناســی ،درک
حقیقت آفرینش ،بیان ســخن ،حلم و بردباری به زعم تالش برای تذهیب و تزکیه نفس بلکه
بالشک با تمامی فضایل اخالقی چون عدم تجسس در زندگی دیگران ،پرهیز از غلو ،به تعویق
54

نیانداختن کارهاو...ارتباطمستقیمومتقابلدارد.
آیا سکوت دارای ارزش معنوی است؟
ســکوت ارزش معنــوی بســیاری دارد ،امــا به صــورت مطلق
خاموش بــودن و ســخن نگفتــن بنابــر روایــات متعــدد ائمه
اطهــار(ع) ،ســکوت را در مــواردی جایــز نمیداننــد و حتــی
ً
بعضا آن را مســبب پارهای از آســیبهای فــردی و اجتماعی
بیــان میکننــد ،مثــل ســکوت در برابــر ظلم کــه ســبب افول
و گوشــهگیری مظلــوم و قدرتنمایــی هرچــه بــه شــتر ظالم
میشــود ،میتوانیم عــالوه بر ســکوت ،تکلــم را دارای ارزش
معنوی بدانیم.
با توجه بــه روایــات متعــدد کالم برتر از ســکوت اســت یا
سکوت برتر از کالم؟
همانطور کــه در ســؤال قبلی به یکــی از جنبههای ســکوت و
تکلم اشاره شد ،به طور نسبی سکوت با شرایط گفته شده در
روایات و در مــوراد خاص قرآن کریم ،ثمرهاش بیشــتر از کالم
اســت و از ویژگیهــای بــارز مؤمنــان ،پرهیــزگاران ،عالمان،
خردمنــدان و در وصیــت پیامبر اکــرم (ص) به ابــوذر درمورد
خاموشــی زبان آمده اســت و نیز در ادبیات فارســی هم بدان
اشاراتی شده است.
فضیلت و فواید سکوت چه میتواند باشد؟
از نگاه من که طی یکســال پژوهــش به نگاشــتن این کتاب
رســیدم ،باالتریــن فضیلــت و فایــده ســکوت ،ســالمت روح
و آرامــش درونــیای اســت کــه بــا تمریــن مکــرر ســکوت در
موقعیتهای متعدد میتوان بدان دست یافت .اما از منظر
قرآن میتــوان به ســنجش صبــر و اســتقامت ،احتــرام برای
اســتماع قــرآن و از منظــر روایات بــه نشــانههای خردمندی،
اندیشــه ،تمیز جهل و علم ،ســبب خیــر و صالح و ســاخت راه
عبادی با معبود اشاره کرد.

ضعف در برنامههای تربیــت اخالقی به نوبه خــود ،حاصل نقص و کاســتی در مبانی
نظری آن اســت؛ چرا کــه فقر نظــری و ابهــام در مبانــی و مؤلفههای تربیــت اخالقی و
نحوه تعامــل آنها ،بیتردید منجر به ســردرگمی و برخوردهای ســلیقهای عامــالن تربیت و در
نتیجــه ،نقایصــی در بخشهــای عملــی تربیــت اخالقی خواهــد شــد .با توجــه به ایــن نکته
دســتیابی به نظریهها و مدلهــای جامع ،منســجم و کارآمد تربیــت اخالقی بیگمــان یکی از
نیازهــای اساســی کشــور بــوده و در ســالهای اخیــر مــورد توجــه جــدی اندیشــمندان و
دستاندرکاران تربیت کشور قرار گرفته است.
کتــاب «از نظر تــا عمل» ،تکاپــوی علمــی کوچکی در راســتای تحقق بخشــیدن به ایــن آرمان
مقدس است .از آنجا که قرآن کریم به عنوان مهمترین کتاب هدایت انسان مملو از بحثهای
عمیق اخالقی است و میتواند از یک سو درک ماهیت مسائل پیچیده اخالقی را تسهیل کرده و
از سوی دیگر ما را در دستیابی به برنامههای تربیت اخالقی مؤثرتر و کارآمدتر رهنمون کند ،این
کتاب نیز مبتنی بر آموزههای قرآن کریم نگاشته شده و برای فهم بهتر آن از دیدگاههای مفسر
بزرگقرآن کریم،عالمهسیدمحمدحسینطباطباییاستفادهشدهاست.
کتــاب «از نظر تا عمل» در دوازده فصل نگاشــته شــده که فصــل اول کتاب به مفهومشناســی
اخالق و تربیت اخالقــی اختصاص دارد .در فصل دوم ضرورت زیســت اخالقی برای انســان با
تأ کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی توجیه شــده اســت .در فصل ســوم رویکردهای رایج تربیت
اخالقــی در جهــان و ایران مــورد بررســی قــرار گرفتهاند و نقــاط قــوت و ضعف آنها بحث شــده
اســت .فصل چهارم به تبیین مبانی فلســفی عالمه طباطبایــی در تربیــت اخالقی اختصاص
یافته است.
تحلیل شــکاف میان معرفت و عمل اخالقی کاری اســت که در فصل پنجم انجام شده است
و عوامل ایجاد این شکاف مورد بحث قرار گرفتهاند .از فصل ششم به بعد بحثهای نظری
کمکم جای خــود را به بحث راجــع به تربیــت اخالقی میدهند بــه گونهای که ابتــدا در فصل
ششــم مؤلفههای اساســی تربیت اخالقی مطرح شــدهاند .ســپس در فصل هفتم ،چیســتی،
چرایی و هدف تربیت اخالقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل هشتم زیرساختهای تربیت اخالقی معرفی شــدهاند .فصل نهم به معرفی و تبیین
مراحل ســه گانه تربیت اخالقــی اختصــاص دارد .در فصــل دهم شــش منبع انگیزشــی برای
اخالق مطرح شده اســت .در فصل یازدهم اصول تربیت اخالقی بیان شــده است و در نهایت
در فصــل دوازدهــم الگوی نظــری تربیــت اخالقــی به عنــوان جمعبنــدی بحثهــای کتاب
معرفی شده است.
کتــاب «از نظر تا عمل ،طرحی بــرای تربیت اخالقی از دیــدگاه عالمه طباطبایــی (ره)» ،تألیف
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نقش تربیت اخالقی در ظهور تمدنهای بشری
مقوله اخالق و تربیــت اخالقی به دلیل نقش بســیاری که در
تشــکیل و تداوم اجتماع ،ظهــور تمدنهای بشــری ،تنظیم
امــورات زندگی ،آرامش و شــادابی انســان در زندگــی فردی و
خانوادگی و حتی ســالمت و امنیت اجتماعی او دارد ،همواره
مورد توجه غالب فالسفه ،اندیشمندان ،متفکران اجتماعی
و علمــای اخالق بــوده اســت .بر همین اســاس بخــش قابل
توجهی از برنامههای تربیتی جهان به تربیت اخالقی نســل
جوان جامعه اختصاص دارد.
ساحت اخالقی انسان
در ادیان الهی و از جمله دین مبین اســالم نیز ارتقای ساحت
اخالقــی انســان به طــور ویــژهای مــورد توجه بــوده اســت؛ از
نگاه دین کــه فراخنــای زندگــی آدمــی را فراتر از حصــار تنگ
دنیــوی میدانــد .فضایــل اخالقی نــه تنهــا وســیلهای برای
سامانبخشــی زندگی ایــن جهانی بلکه زمینهســاز ســعادت
ابدی هستند.
کاملترین سخن اخالق
در ســوره شــمس پــس از یــازده ســوگند پیدرپــی ،فــالح و
رســتگاری انســان در گــرو آراســتگی او بــه فضایــل اخالقــی و
سقوط و تباهی شخصیت او ناشی از آلودگی به رذایل اخالقی
عنــوان شــده اســت .همچنیــن در روایــات ،تربیــت اخالقــی
انسانها و تحقق اخالق فاضله به عنوان هدف مهم رسالت
انبیاء مطرح شده است .از این رو یکی از بخشهای اساسی
معــارف اســالمی بــه اخــالق اختصــاص یافتــه و قــرآن کریــم
آخرین کالم الهــی با بشــر کاملترین ســخن را دربــاره اخالق
بیان کرده است.
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عزت تمدن می سازد

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

ّ
عزت
تمدن
ݣمی ݣݣسازد
ݣ ݣ

مددجو باید
بهگونهای تر بیت
شود که مسئلهی
درخواست و
در یافت مدد
هیچگاه باعث
خروج او از
چارچوب عزت
نشود.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب اهلل بابایی

چنـدی پیـش بـه همـت معاونـت فرهنگـی و امـور آموزشـی ،پژوهشـی حـوزه
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر نشسـت تخصصـی «امـداد
فرهنگـی و مسـئله عـزت» در مرکـز مطالعـات اجتماعـی و تمدنـی پژوهشـگاه
علـوم و فرهنـگ اسـامی بـا سـخنرانی دکتـر بابایـی برپـا شـد .متـن زیـر گزیـده ایـن
نشسـت اسـت کـه بـه رابطـه عـزت و امـداد میپـردازد.
جنس
یکی از نقاط پیوند عزت با بحث امداد ،این است که عزت یک امر وجودی از
ِ
جنس نداشــتن .چه در
داشتن اســت ،ولی ازخودگذشــتگی یک امر عدمی اســت و از
ِ
جایی که ازخودگذشتگی میکنیم و چه جایی که همدردی میکنیم.
ً
بهتعبیر امانوئــل لویناس ،اساســا اخــالق از همــدردی آغاز میشــود ،چون شــما بهخاطر درد
ً
دیگــران خــود را بیدلیــل دردمنــد میکنیــد و اخــالق دقیقــا از همیــن نقطه شــروع میشــود.
چگونه میشــود با مقولــه همدردی یــا قربانی کــردن خود و در مبحث شــهادت کــه فرد خود
را از بین میبرد ،به عزت رســید؟ چگونــه از یک امری عدمــی به یک امر وجــودی مثل عزت
میرسیم؟
در این طیف ،آنجا که احســان میکنیم ،آنجا که از خود میگذریم ،از آبروی خود میگذریم،
از بــدن خــود میگذریــم ،از منافــع مــادی خــود میگذریــم ،ایــن گذشــت کردنهــا و ایــن از
ً
دســتدادنها و این فقدانها چگونه راه را برای عزیز شــدن باز میکند؟ اصوال چطور امکان
دارد با از دســت دادن ،یک امر وجودی را بهدســت آورد؟ این پرســش میتواند مبنای بحث
ما در موضوع «عزت و امداد» باشد.
اســتاد مطهــری در کتابهــای مختلــف از جملــه «جادوانگــی اخــالق» و «تعلیــم و تربیت»،
ّ
هنگامی کــه میخواهد بحــث اعتباریات عالمه را حل کنــد ،موضوعی را طــرح میکند با این
من ِســفلی یــا مادی یــا فیزیکی یا
مضمون کــه انســانها دو «من» یــا دو «نفــس» دارند ،یک ِ
دنیوی اســت ،که این محل اختالف اســت .اختالفــات از این گروه از منها شــروع میشــود.
شــما قابلیت اشــتراک نداریــد .ممکن نیســت کــه در بــدن خودتــان در دنیــای خودتــان ،در
مادیات خودتان ،دیگران هم از همان جهات با شما مشترک باشند.
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من علــوی یا روحانی یــا متافیزیکی اســت .که
«مــن» دیگرِ ،
ِ
بــا روایــات متعدد ایــن گــزاره را تأییــد میکنــد .اختالفــات از
«من ســفلی» آغاز میشــود ،چــون قابلیت اشــترا ک دیگران
فیزیکی «من» شــما زیر سؤال میرود ،اما
در دنیای مادی یا
ِ
من مشترک است.
«من ِعلوی» ِ
اســتاد مطهری در کتاب «تعلیم و تربیت» مینویســد« :یک
«خود» داریم که خوب دیدن آن ُعجب اســت .بزرگ دیدن
آن کِ بــر اســت .خواســتن آن ،خودخواهــی و مذمــوم اســت.
بایــد با او جهــاد کــرد .به او باید بهچشــم دشــمن نــگاه کرد.
بــا هواهــای او باید مبــارزه کــرد ».این یــک «من» اســت .در
خود دیگر که بایــد آن را عزیز و ّ
مکرم
ادامه مینویســد« :یك ِ
و محترم داشــت ،باید ّ
حریــت و آزادیاش را حفظ کرد ،باید
ّقوت و قدرتش را حفظ کرد و آلوده به ضعفش نکرد».

من علوی
در بحث عزت باید به این
موضوعات توجه کردِ :
ً
بیــن مــا مشــترک اســت و اتفاقــا اختــالف و تناقضــی در ایــن
بخش وجود ندارد .هرچقدر برای من علوی مایه بگذاریم،
به اشــترا کات بیشــتری میرســیم .از طرف دیگر من ســفلی
ً
محل نــزاع و اختالف اســت .با ایــن مبنا اوال عــزت متعلق به
من ســفلی .در
به
مربوط
ازخودگذشــتگی
من علوی اســت و
ِ
ِ
من علوی را عزیز و
من ســفلی عبور میکنم تا ِ
بحث عزت ،از ِ
ّ
مکرم و محترم بدارم .لذا انسان از مال و زمان خود میگذرد
من علوی را رشد دهد.
تا ِ
باید توجه داشــت کــه عــزت نــه در تقابل بــا دیگــران ،بلکه
در بودن بــا دیگــران شــکل میگیــرد .بهاینمعنا کــه چنین
نیست که سلســلهمراتبی شــکل بگیرد و دیگری در برابر من
تحقیر شــود تا من عزیز شــوم .پس عزت در تقابل با دیگران

نیســت ،بلکه برابر اســت بــا بودن بــا دیگــران ،رســیدگی به
آنها و حفظ حرمت ایشــان .ا گر با ایــن نگاه به آیــات قرآن با
محوریت عزت نگاه کنیم ،عزت نه بر خالف تواضع اســت و
نه در مقابل برابری و دموکراسی.
َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
ــاس ذل ».یعنی
امام علی(ع) میفرمایــد« :من تکبر علی الن ً ِ
هر کس به مردم تکبر کند خوار شــود .اساســا ذلــت برآمده از
عزت
تکبر انســان است ،پس کســی که تواضع داشــته باشد َ ُّ
پیدا میکند .همچنین پیامبر اکــرم(ص) میفرماید« :أذل
ّالناس َمن َ
أهان ّالن َاس ».یعنی پستترین مردم کسی است
ِ
که بــه دیگــران توهیــن کنــد .چرا مــن با اهانــت بــه دیگران
علــوی دیگــران را مخدوش
من
ِ
ذلیل میشــوم؟ چــون دارم ِ
من علوی آنها مشــترک هســتم،
میکنــم و از آنجا که من بــا ِ
علوی من هم تحقیر میشود.
من ِ
ِ
در واقــع من بــا توهین بــه دیگران خــودم را تحقیــر میکنم،
خــود مــن مشــترک اســت .لــذا مــن
خــود دیگــران بــا ِ
چــون ِ
نمیتوانــم دیگــران را پلــهای قــرار دهم بــرای بــزرگ و عزیز
شــدن خودم .ا گــر بخواهم عزیز شــوم بایــد دیگــران را عزیز
کنم و به آنها احترام بگذارم.
امــام حســین(ع) میفرمایــد «خداونــدا پنــاه میبــرم بهتــو
کنــم ».امام صــادق(ع) نیز
که ذلیل بشــوم یــا کســی را ذلیل
َّ
ُ َ ُّ َ
میفرمایدَ :
«ش َــر ُف ْال ُم ْؤمن َص ُ
الت ُــه بِالل ْی ِلَ ،و ِع ّــز ُه کف االذى
ِ ِ
َعن ّالناس ».یعنی شرافت مؤمن به نماز شب اوست و ّ
عزت
ِ
ِ
و بزرگوارى او خوددارى از اذیت مردم است.
ّ
ّ
امدادگری عزتمندانه و عز ِت امدادگرانه
ِ
عــزت امــری اجتماعــی و نســخهای رشــد یافتــه از کرامــت

از طرفی سیستم
مددکاری باید
بستری مناسب
برای درخواست
و در یافت کمک
مددجویان
ً
ایجاد کند؛ مثال
مکانیزمی وجود
داشته باشد که
عزت مددجو
مخدوش نشود
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اســت .به این نکته نیز پرداختیم که عــزت برآمده از تواضع
وضعیت برابری انســانها بهوجــود میآید .با این
اســت و از
ِ
مقدمــه ،عــزت را از چهــار محــور در رابطــه بــا امــداد بررســی
میکنیم :اول در رابطه با شخص امدادگر است؛ دوم درباره
َ
شــخص مددجو اســت؛ ســوم در مورد متعلـ ِـق امداد اســت و
چهارم درباره فرآیند امداد.
امدادگــر :با توجــه به بحثی کــه داشــتیم ،امدادگــر باید در
ً
جامعه عزت داشــته باشــد؛ نــه صرفــا در میــان مددجویان،
کــه امدادگــر در برابرشــان تواضــع و دســتگیری میکنــد.
بهعنــوان مثال نباید شــغل کســی را کــه در زندان یا حاشــیه
شــهر امدادگری میکند ،به این دلیل که با افرادی دونپایه
مانند معتادان و زندانیان در تعامل اســت ،پســت دانســت.
صحبــت کــردن از ایــن موضــوع ،مباحــث مختلفــی ماننــد
روانشناســی اجتماعــی و مباحــث الهیاتــی میطلبــد .در
مهندســی اجتماعــی ،هــم بهلحــاظ قانونــی و هــم از نظــر
فرهنگــی بایــد بــرای مــددکاری کــه بهافــراد دونپایــه مدد
میرســاند عــزت قائل شــد .این گــروه از مــددکاران نــه فقط
کرامت ،بلکه باید عزت اجتماعی داشته باشند.
ً
عزت فــرد مــددکار باعث میشــود که او
مســلما کارکردهــای ِ

در امــر مــددکاری توانمندتــر باشــد .اگر یــک مــددکار ،اعتبار
بیشــتری داشــته باشــد ،نســبت به مــددکاری کــه بیاعتبار
اســت ،بهتــر میتوانــد منابــع اجتماعــی را در راســتای امــر
مددکاری بسیج کند و مسائل مددجویان را حل کند.
بحــث دیگــر ،عــزت مــددکاران میــان مددجویــان اســت.
مددکاری که در برابــر مددجویان تواضع میکنــد ،برای آنها
عزیز میشــود .وقتــی یــک روحانی در زنــدان از یــک زندانی
دســتگیری میکند ،عزتش در نظر این مددجــو باالتر از یک
مرجع تقلید است .این نوع عزت ،متفاوت است با عزتی که
در مهندسی اجتماعی برای هر مددکار تعبیه میشود.
مددجــو :در مورد مددجو چنــد نکته وجــود دارد که باید به
آنها اندیشــید تا عــزت مددجو حفظ شــود .یکی از مــوارد این
اســت که در فرآیند دریافت مدد ،نه تنها نبایــد عزت مددجو
مخدوش شود بلکه باید عزتش تأمین شود .مهمتر از فرآیند
دریافــت کمک و قبل از آن ،فرآیند درخواســت کمک اســت.
ُ
تقاضا و درخواســت مدد نباید موجب افت عــزت فرد مددجو
شــود .از نظــر اختــالالت اجتماعــی فقــدان عــزت و کرامــت
مال فرد مددجو است .آن شکنندگی که فرد
مهمتر از فقدان ِ
مددجو بهدلیل درخواست کمک پیدا میکند ،هیچگاه بر اثر
ورشکست شدن برایش ایجاد نمیشود .ما باید بحث عزت
را در امر مددکاری بهگونهای نهادینه کنیم که هم در بخش
درخواســت کمک و هم در بخش دریافت کمک ،مســئلهی
حفظ عزت مددجو لحاظ شود.
در روایــات ،در بحث اظهارالحاجه ،گاهــی مقتضای عفت،
ترک ســؤال و اظهار حاجت اســت .مددجــو بایــد بهگونهای
تربیت شود که مسئلهی درخواســت و دریافت مدد هیچگاه
باعــث خــروج او از چارچــوب عزت نشــود .از طرفی سیســتم
مددکاری باید بســتری مناســب برای درخواســت و دریافت
ً
کمک مددجویــان ایجاد کند؛ مثــال مکانیزمی وجود داشــته
باشــد کــه عــزت مددجــو مخــدوش نشــود ،مــواردی ماننــد
دوره جدید
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مهرو ماه از نوشتهها ،پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال میكند.
ً
لطفا مطالب خود را به نشانی  mehromah.helal@gmail.comارسال فرمائید.
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نشانی :خیابان ولیعصر  .باالتر از میرداماد .نبش خیابان رشید یاسمی
شماره  .1362ساختمان صلح | کدپستی1517813511 :
سامانه پیامكی | 3000486644 :تلفن88201136 :

کلمه نخست

تحول در کدام مسیر؟
بازخوانی یک سند مهم
تغییرات مدیریتی در بخشهای مختلف جمعیت رخ داده است .رییس جمعیت ،دبیر کل ،بسیاری از رؤسای
سازمانها و معاونان ،تعدادی از مدیران عامل و مدیران کل در چهار ماه گذشته عهدهدار مسئولیت شدهاند .
امید است این تغییرات منشأ تحول جدی در رویکردها و شیوه ارایه خدمات و عملکرد این نهاد مردمی شود.
از ضروریات این تحول اما توجه جدی به اسنادی است که نشاندهنده مسیر و اهدافاند.
جمعیت هالل احمر خوشبختانه برپایه اسناد ارزشمندی بنا گردیده است .اسناد ملی شامل :قانون اساسی،
سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابالغی توسط مقام
معظم رهبری مصوب( ، )1384/02/03قانون برنامه توسعه و برخی قوانین مرتبط با مدیریت بحران کشور،
بهداشت و درمان ،جوانان و خدمات اجتماعی از این قبیلاند .توافقات و تفاهمهای بینالمللی نیزدر تدوین
قوانین و سیاســتها و ساختارســازی در جمعیت اثرگذار بودهاند؛ اساســنامه نهضت بینالمللی صلیبســرخ،
مصوبــات کنفرانسهــای بینالمللــی ،اساســنامه فدراســیون ،اســتراتژیهای ده ســاله فدراســیون از جملــه
استراتژی  2020مصوب مجمع عمومی در سال  2009از این جملهاند .غیر از این اسناد ملی و بینالمللی سه
سند مهم داخلی در جمعیت وجود دارد؛ اساسنامه جمعیت ،راهبرد سازمانی ( )1395 -1404و نظامنامه حوزه
نمایندگی ولی فقیه سه سند مهم باالدستی داخلی جمعیتاند .بازخوانی دقیق و مداومت بر مطالعه و رجوع
به این اسناد الزمه حرکت در مسیر اهداف جمعیت است .انگیزه و عملگرایی مدیران جدید جمعیت چنانچه
مبتنی و بر اساس و در مسیر این اسناد و منطبق با آنها باشد تحول حقیقی را میتوان به انتظار نشست.
در اینجا سند مهم و راهبردی نظامنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه را مرور میکنیم .این سند که تعیینکننده
اهداف و حدود وظایف و مأموریتهای حوزه نمایندگی است در سال  1395به تأیید مقام معظم رهبری رسید
و توسط دفتر ایشان ابالغ گردید .در این سند سه هدف برای فعالیتهای حوزه نمایندگی تعیین شده است؛
یک .افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکتهای مردمی.
دو  .ارتقای فرهنگ دینی و ارزشهای انسانی بهویژه روحیه مسئولیتپذیری و فرهنگ یاری رسانی.
سه .حصول اطمینان از حسن اجرای امور و رعایت موازین شرعی در فعالیتهای جمعیت.
مطابق با این اهداف سهگانه دو مأموریت اصلی برای این حوزه ترسیم گردیده است:
یک .هدایت و نظارت بر مجموعه اقدامات و فعالیتهای جمعیت به منظور رعایت اصول و اهداف عالیه جمعیت.
دو .آمــوزش ،گســترش و تعمیــق تعالیــم اســامی و هدایــت امــور فرهنگــی و نهادینهســازی و ارتقــای فرهنگ
سازمانی بین مدیران و کارکنان و اعضا.
بهمنظور تحقق این مأموریتها وظایف نظارتی و هدایتی به تفصیل ذکر گردیده است .بر این اساس وظایف
نظارتی شامل این موارد است :نظارت و اظهار نظر در مورد تعهدات بینالمللی در جهت انطباق با ضوابط شرعی
و قوانین جمهوری اسالمی ،بررسی گزارشهای نهادهای نظارتی ،نظارت بر حسن اجرای قوانین ،نظارت بر
دریافت کمکهای مردمی ،نظارت بر موقوفات و هدایای مردمی ،نظارت بر فعالیتهای امدادی جمعیت.
وظایــف فرهنگــی و آموزشــی ایــن حــوزه نیــز اینچنیــن تعییــن شــده اســت :سیاســتگذاری ،هدایــت و نظارت
بــر محتــوای فرهنگی-مذهبــی ،آمــوزش مســئوالن ،کارکنــان واعضــا ،ترویــج و تبلیــغ معارف دینــی ،برگزاری
مراسمهای مرتبط.
برای تحقق این اهداف و عمل به این وظایف ارکان حوزه نمایندگی نیز در این نظامنامه ذکر گردیده است.
ســه شــورای مشــورتی ،فرهنگی و نظارت زیر نظر نماینده ولیفقیه با هدف تدوین سیاســتها و برنامهریزی
کالن تشکیل میشوند .عالوه بر این شوراها حوزه نمایندگی دارای رکن نظارتی نیز هست .معاونت نظارت
و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری رکن نظارتی حوزه نمایندگی بهشمار میرود که به تشخیص نماینده
ولی فقیه در موارد نیاز به امر نظارت و حسابرسی جمعیت ورود خواهد کرد.
ایــن مــروری اجمالــی بــود بــر ســند مهم نظامنامه حوزه نمایندگــی برای توجه دادن به اســناد مهم جمعیت و
تطبیق برنامههای کوتاهمدت و میانمدت با این اسناد.
یاسر احمدوند
سردبیر

6
در سـخنرانی تلویزیونـی رهبـر معظـم انقلاب بـه مناسـبت سـالگرد رحلـت
تحولخواهـی و ّ
امـام خمینـی(ره) ایشـان دربـاره روحیـه ّ
تحولانگیـزی
امام سـخن گفتند و به همین مناسـبت به موضوع تحولخواهی اشـاراتی
داشـتند .در اولین مطلب این بخش گزیدهای از فرمایشـات ایشـان درباره
یهـای تحولخواهـی را میخوانیـم .یادداشـتی درخصـوص رهبـری
ویژگ 
تحولگرایانـه ،مقالـهای بـا موضـوع نقـش تحول در قدرتمند شـدن کشـور،
نگاهـی بـه گفتمـان تحولطلبانـه درمنظومـه فکـری آیـتاهلل خامنـهای
و روایـت امـام خمینـی(ره) از چگونگـی تح ّـول در عمیقتریـن الیـه ّ
هویتـی
ایرانیـان مطالـب دیگـر ایـن بخـش را تشـکیل میدهنـد.

راهــــــــبرد

ّ
رهبرتحول
شرط ݣݣاساسی ݣݣتحول نترسیدن از دشمن است
ّ
تحول باطنی جامعه ایران

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

تأکید رهبر معظم انقالب بر تحول خواهی

زنده ݣݣماندن ݣݣانقالب
به ݣݣاین ݣݣاست ݣݣکه ݣݣپیدرپی
نوآوری ݣݣو ݣ ّ
ݣتحول ݣݣداشته ݣݣباشد
در سـخنرانی تلویزیونـی رهبـر معظـم انقلاب بـه مناسـبت سـالگرد رحلـت
تحولخواهی و ّ
امام خمینی (ره) ایشـان درباره روحیه ّ
تحولانگیزی امام
ً
سـخن گفتنـد .از نظـر آیـتاهلل خامنـهای ،امـام روحـا هـم یـک انسـان ّ
لخـواه
تحو 
ً
بودنـد ،هـم ّ
تحولآفریـن .در مـورد ایجـاد تح ّـول ،نقـش ایشـان صرفـا نقـش یـک
ّ
ّ
ّ
معلـم و اسـتاد و مـدرس نبـود؛ نقـش یـک فرمانـده داخـل در عملیـات و نقـش یـک
رهبـر بـه معنـای واقعـی بـود .ایشـان بزرگتریـن تح ّـوالت را در دوران خودشـان در
حوز ههـای متع ّـددی و در عرص ههـای متن ّـوع زیـادی ایجـاد کردنـد کـه رهبـر معظـم
انقلاب بـه تعـدادی از آنهـا اشـاره کردنـد.

نیاز به پویایی
ً
امــام(ره) ،امام ّ
تحــول بود .ایــن بحثی کــه ما میکنیــم ،صرفــا نظر بر این نیســت
ِ
ً
ّ
شــخصیت امام داشــته باشــیم -که این هم
که حاال مثال فرض کنید یک ّاطالع بیشــتری از
ّ
البتــه در جای خود مهم اســت -این بــرای درس گرفتن اســت؛ باید از امــام درس بگیریم.
ّ
ّ
هــر جامعه زنــده و پویایــی بــه تحــول احتیــاج دارد؛ ما امــروز بــه تحــول احتیــاج داریم ،در
بخشهای مختلف.
ّ
البتــه ایــن را عــرض بکنم کــه بعــد از رحلت امــام ،انقــاب و کشــور از رویکــرد ّ
تحولــی فاصله
ّ
ّ
نگرفتــه؛ یعنــی ملت ایــران بحمــداهلل توانســته رویکــرد تحولــی امــام را دنبال بکنــد و پیش
برود .ما در زمینههــای گوناگونی به معنای واقعــی کلمهّ ،
تحول پیدا کردهایــم و قدرتمندتر
از گذشــته شــدهایم و در مواردی ســرزندهتر از گذشته شــدهایم؛ اینها هســت .همین ّ
تحول
علمیای که به وجود آمده چیز کوچکی نیست ،چیز خیلی ّ
مهمی است.
ً
مــا آن روز از لحاظ علمی در یــک وضعی بودیم کــه اصال قابل اعتنــا و قابل ذکر نبــود؛ امروز در
دنیا مطرحیم به عنوان [پیشــتاز در] حرکت علمی و تالش علمی .یــا در تواناییهای دفاعی؛
که امروز تواناییهــای دفاعی ما در حقیقــت و در واقع نزدیــک به ّ
حد بازدارندگی اســت؛ این
ِ
چیز خیلی ّ
مهمی اســت که کشــور توانســته [به آن برســد] .یا در عرصه سیاســت؛ کــه چهره با
ّ
هت کشــور اســت در دنیا .جمهــوری اســامی ،امروز چهــره بــا ابهــت و قدرتمنــد را در دنیا از
ّاب ِ
ّ
ّ
خودش نشان میدهد ،همه اینها ّ
تحوالتی است که اتفاق افتاده و قابل توجه است.
ّ
در این سی ســال ،حرکت کشــور ،حرکت ّ
تحولیای که امام به وجود آوردهاند ،متوقف نشده
است و پیش رفته؛ در بعضی از موارد هم زیرساختهای ّ
تحولیای به وجود آمده است لکن
ّ
هنوز به ّ
فعلیت و به تحقق نرسیده است؛ اینها هست لکن کافی نیست.
ّ
ّ
آنچه من عرض میکنم این اســت کــه ما در یک مواردی تحول نداشــتیم -در مــوارد مهمی
ّ
تحول نداشــتیم -و در مواردی عقبگرد داشــتیم ،که این خیلی موضوع ّ
تأسفبار و ناپسند
و غیر قابل قبولی اســت ،و برخــاف طبیعت انقالب اســت .زنده ماندن انقالب به این اســت
تحول داشته باشــد ،پیشرفت داشته باشــد؛ ّ
که پیدرپی نوآوری داشــته باشدّ ،
تحول یعنی
به حــال برتری بــا شــکل واضحی دســت یافتــن؛ یعنــی یک جهــش ،یــک حرکت بــزرگ؛ در
ً
زمینههــای مختلف ،ما به ایــن احتیاج داشــتیم؛ در بعضــی از زمینهها مطلقــا توانایی این را
نداشتیم.
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پیشرفت و پسرفت
نقطــه مقابل انقــاب ،ارتجــاع اســت .خیلــی از انقالبهای
دنیــا مبتال بــه ارتجــاع شــدند؛ یعنــی بعــد از آنکه پنج ســال،
ده ســال ،پانــزده ســال از شــروع انقــاب گذشــت ،بــه خاطر
بیاهتمامیهایشــان مبتال شــدند به ارتجاع ،بــه عقبگرد؛
این ارتجاع ،نقطه مقابل انقالب اســت .و هر دو -یعنی هم
پیشــرفت انقالبی ،هم پســرفت به معنای ارتجاع -بستگی
دارد به اراده انســانها؛ انســانها اگر چنانچه درســت حرکت
بکننــد ،درســت پیــش خواهنــد رفــت؛ اگــر چنانچــه غلــط
حرکت بکنند ،پسرفت خواهند داشــت ،که در قرآن هم به
مبارکه رعد [میفرماید]:
هر دوی اینها اشاره شده .در ســوره
َ ُ
َّ َ ُ َ ّ ُ َ
وم َح ّتــی ُی َغ ِّیروا ما ِبأنف ِس ِــهم؛ که ســیاق
ِإن اهَّلل ال یغ ِیــر مــا ِبق ٍ
آیات نشــان میدهد کــه [این آیــه] ،آن جنبه مثبــت را بیان
میکنــد ،یعنــی وقتی کــه شــما تغییــرات مثبــت در خودتان
ایجــاد کردید ،خــدای متعال هم برای شــما حــوادث مثبت
ّ
و ّ
مــی در ســوره
واقعیتهــای
مثبــت َرا بــهَ َوجــود مــ َیآورد .دو ً َ
َ
ک بــأ ّن اهَّلل لم َی ُ
انفال اســت :ذ ِل َ
ک ُمغ ّی ًــرا ِن َ
عمــة أ َنع َمها َعلی
ِ
ِ
َ
َ ُ
ــوم َح ّتــی ُی َغ ِّیــروا مــا ِبأنف ِس ِــهم؛ ایــن جنبــه منفــی اســت،
ق ٍ
جنبه عقبگرد اســت ،کــه اگر چنانچــه خدا نعمتــی به یک
ّ
ّ
ملتــی داد و این ملت درســت حرکــت نکردند ،درســت عمل
شــما در
نکردنــد ،خداونــد ایــن نعمــت َرا از اینهــا میگیرد.
ُّ َ َّ
ّ َ
نــوب التی
اغفر ِل َــی الذ
دعای کمیل هــم میخوانیــد :الل ُه ّــم ِ
ُت َغ ِّی ُــر ِّالن َعــم؛ این تغییــر نعمت ،یعنی ســلب نعمــت ،چیزی
اســت که ناشــی از اراده اســت .ما بایستی به ّ
شــدت مراقبت
میکردیم و مراقبت بکنیم که به این حالت دچار نشویم.
بنابرایــن در نظــام ،ایــن معنــا وجــود داشــته اســت ،بعــد از
رحلت امــام ایــن حرکــت ّ
تحولی وجــود داشــته اســت ،منتها

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد
بلکه بایســتی بــاز هــم ّ
تحــول را بخواهیــم و الزم بشــمریم و
دنبال کنیــم؛ ّ
ّ
حتــی در همیــن زمینهای کــه در آنجــا تحول
ً
هم مثــا داشــتهایم یــا در زمینههــای گوناگــون دیگری که
ّ
ّ
تحولی انجــام گرفتــه .پــس بنابراین تحــول یعنــی میل به
شتاب گرفتن و سرعت داشــتن در حرکت و جهش در حرکت
و اجتناب از ّ
تحجر ،اجتناب از پافشــاری بر مشهورات غلط؛
تحول اینها اســت و در آنجاهایی که ّ
معنای ّ
حتی اعتراضی
ً
هم وجود نــدارد ،این معنــا کامــا وجــود دارد .بنابراین این
یک نکته است.

آن مقــداری که وجود داشــته ،به نظــر ما کافی نیســت .ما به
دالیــل گوناگون قادریــم کــه در بخشهای مختلــف ّ
تمدنی
ِ
کشور و ّ
تمدنی نظامّ ،
تحول ایجاد بکنیم .ولیکن خب نکاتی
وجــود دارد؛ یعنی انتظــار مــن از خــودم و از جوانهایمــان و از
ّملتمان و از نخبگانمان این اســت که در فکر ایجاد ّ
تحول در
بخشهایمختلفی کهنیاز هستباشیم.
اجتناب از ّ
تحجر
تحــول نکاتــی هســت؛ اگــر بخواهیــم ّ
در ّ
تحــول بــه معنای
ّ
واقعــی کلمه و بــه معنــای صحیــح کلمــه اتفــاق بیفتــد ،به
این نــکات بایســتی ّ
توجــه کنیــم؛ یک نکتــه این اســت که
ً
ّ
تحولخواهــی لزومــا بــه معنــای اعتــراض نیســت بلکــه
بــه معنــای ایــن اســت :گرایــش مســتمر بــه بهتــر شــدن؛
ّ
تحولخواهی این اســت؛ یعنی اکتفا نکردن به داشتههای
ّ
ّ
موجــود؛ منشــأ تحــول میتوانــد ایــن باشــد .البتــه ممکــن
اســت منشــأ مــواردی ،اعتراض بــه وضــع موجــود باشــد ّاما
همیشــه این جور نیســت .در موارد زیادی ّ
تحول به معنای
این اســت کــه ما بــه آنچــه داریــم ،بــه داشــتههایمان اکتفا
نمیکنیم ،یک قدمــی باالتر ،یک مرحلــهای جلوتر را دنبال
ً
میکنیم .حتما الزم نیســت یک جا احســاس شکست کرده
باشــیم تا بخواهیم ّ
تحــول ایجاد کنیــم؛ نه ،یــک جاهایی
احساس شکســت هم نمیکنیم .من از اینجا چه نتیجهای
میخواهــم بگیــرم؟ میخواهم عــرض بکنــم در آنجاهایی
ً
هم کــه ما ّ
تحــول مثبت ایجــاد کردهایــم -مثال فــرض کنید
در مقولــه علــم -دیگر کســی نگوید که خــب ما دیگــر ّ
تحول
کردهایــم و احتیاجــی نیســت؛ نــه ،ما بــه آنچــه داریــم نباید
قانــع باشــیم ،بــه داشــتههای خودمــان نبایــد قانع باشــیم

در موارد ز یادی
ّ
تحول به معنای
این است که ما
به آنچه دار یم،
به داشتههایمان
ا کتفا نمیکنیم،
یک قدمی باال تر،
یک مرحلهای
جلوتر را دنبال
ً
میکنیم .حتما
الزم نیست یک
جا احساس
شکست کرده
باشیم تا بخواهیم
ّ
تحول ایجاد کنیم؛
نه ،یک جاهایی
احساس شکست
هم نمیکنیم

پشتوانه فکری
نکتــه ّدوم ایــن اســت کــه ّ
تحــول صحیــح احتیــاج دارد بــه
پشــتوانه فکــری؛ یعنــی هــر حرکــت بیپشــتوانه فکــری را
نمیشــود ّ
تحــول دانســت .بعضــی از حرکتهــای ُ
ســبک و
ّ
ّ
ســطحی را نمیشــود بــه حســاب تحــول گذاشــت؛ تحــول
پشــتوانه فکــری [میخواهد] .فــرض کنیــد یکی از مســائلی
ً
حتمــا ّ
تحــول در آن بــه وجــود بیایــد ،مســئله
کــه امــروز بایــد
عدالــت اســت .در زمینــه عدالت بایــد ّ
تحــول ایجــاد کنیم و
این باید ّمتکی باشــد به یک مبنای فکری که اندیشه متقن
و شــکلیافته ما در زمینه عدالت چیســت؛ آن وقت بر اساس
آن برویــم ســراغ ّ
تحــول؛ یعنــی ایــن پشــتوانه فکــری یکی از
چیزهای الزم اســت که از داراییهای معنوی ما است؛ یعنی
ما بایســتی از داراییهای معنویمان در این زمینه استفاده
کنیــم که عبــارت اســت از احکام اســام و ّ
مقــررات اســامی و
ّ
آیات کریمه قرآن و کلمات اهلبیت (علیهم السالم)؛ از اینها
باید استفاده کنیم و بر اساس اینها باید ّ
تحول ایجاد بکنیم.
ّ
امام هم هــر کاری که در زمینــه ّ
تحوالت انجــام دادند ،متکی
به همیــن حرکــت اســامی و مبانــی معرفتی اســام بــود؛ امام
در چهارچــوب آن حرکــت کردنــد .ا گــر چنانچــه یــک چنیــن
پشــتوانه فکریای وجود نداشــته باشــد ،این ّ
تحول انســان،
ً
غلط خواهد بود و احتماال انســان قدم را نابجــا برمیدارد ،بعد
حالت
هم درســت پافشــاری نمیکند؛ یعنی ثبات قدم در این ِ
ّ
تحولی ،نخواهد داشــت .انســان به یاد بعضیها میافتد ،ما
در انقالب خودمان داشــتیم کســانی را که اینها افراد انقالبی و
یشــان پایههای
عالقهمند بودند ،منتها چون پایههای فکر 
یشــان ،پای ههــای متیــن و
محکمــی نبــود ،پای ههــای ایمان 
مســتحکم و دارای پشــتوانههای عقالنی محکم و استداللی
محکمی نبــود ،بعــد از اینکه ّمدتی گذشــت و از ســنین جوانی
ً
مثــا یــک مقــداری عبــور کردنــد ،تبدیــل شــدند بــه همــان
ً
فســیلهایی که اصــا انقــاب علیــه آن فســیلها بــود؛ یعنی
انقالب اســامی در واقع یک ّ
عده فســیلهای کجرو را کنار زد.
انقالبی دیروز هم بعد از آنکه وارد مرحلههای
بعضی جوانهای
ِ
گونا گــون زندگــی و عبــور از ســالهای جوانــی شــدند ،در واقع
نزدیک شــدند -حاال یا بعضیها نزدیک شــدند ،یــا بعضیها
تبدیل شــدند -به چیزی شــبیه آن فســیلها؛ به قول مرحوم
امیریفیروزکوهی کهایشاندر یکشعریمیگوید:
شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل
کتاب عمر مرا فصل و باب ،پیش و پس است
ً
واقعا بعضی این جور هستند.
دوره جدید
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استحاله فکری
یک نکته دیگری که خیلی مهم است ،این است که ّ
تحول
را نبایســتی با اســتحاله فکری اشــتباه گرفت .اندکی قبل از
حکومت پهلوی و بعدّ ،
شدتش در دوران حکومت پهلوی،
چیزی به نام ّ
تجدد وارد کشور شــد ،که این را به عنوان یک
ّ
ّ
تحولــی در زندگــی ملــت ایــران بــه حســاب میآوردنــد؛ این
ّ
ّ
ّ
ّ
تحــول نبــود ،ایــن اســتحاله ملت ایــران بــود ،هویــت ملت
ّ
ایــران را از او ســلب کــردن بــود .یعنــی در واقــع ملــت ایران،
هویت ّملی خودّ ،
هویت دینی خــودّ ،
ّ
تاریخی عمیق
هویــت
ِ
ّ
ّ
خــود را در ایــن تجدد از دســت داد .تجــددی که ّ
[طــی آن]،

در دوران پهلوی ،هم یک مقداری به وسیله رضاخان ،هم
[به وسیله] پشتوانهها و بهاصطالح روشنفکرهای غربزده
و طلسمشــده زمــان رضاخــان -کــه او را وادار میکردنــد،
هدایــت میکردنــد ،کمــک میکردنــد و توجیــه میکردنــد
ّ
کارهــای او را -در واقــع ّ
هویــت ملت ایران ســلب شــد ،یعنی
ّ
[ملــت ایــران] از آن ّ
هویــت واقعی خارج شــد؛ این اســتحاله
تحول نیســتّ .
اســت ،این ّ
تحول باید رو به جلو باشــد ،این
ّ
ّ
رو به عقب رفتن بود .ملتها اگر چنانچه هوی ِت خودشــان
را از دســت بدهند ،داشتههای معنوی خودشــان را از دست
بدهنــد ،در واقــع یــک مــرگ ّ
تمدنــی بــرای آنهــا به حســاب
میآید؛ ایــن یک مرگ ّ
تمدنی اســت ،کما اینکه برای کشــور
ما هــم ّ
متأســفانه همین جــور هم بــود؛ یعنــی در بحثهای
علمی ،بحثهــای اجتماعــی ،بحثهای دانشــگاهی ،کار
ً
را به جایی رســاندند کــه مثال حرف یــک دانشــمند غربی به
عنــوان قــول فضــل شــمرده میشــود؛ بحــث کــه میکننــد،
[میگوینــد] فــان دانشــمند غربی این جــوری گفتــه؛ وقتی
او ایــن جوری گفتــه ،پــس دیگر بحــث تمام اســت .معنای
این ،آن اســت که مــا راه فکــر را ببندیــم .وقتــی تقلید پیش
آمــد ،مســئله تقلیــد از دیگــران پیــش آمــد و اینکــه انســان
جرئت نداشــته باشــد در فالن مســئله علوم انســانی یا امثال
آن ،روی حــرف دانشــمند غربی حــرف بزنــد ،معنایش این
اســت که باید فکــر را گذاشــت کنار ،اجتهــاد را باید گذاشــت
کنار ،باید تقلید کرد؛ این درســت نقطه مقابل آن تعلیم انبیا
اســت که ُ«یثیروا َل ُهم َدفا ِئ َ
ــن ُالعقــول»؛ آن دفینههای عقل
را ،دفینههای اندیشه را در انســانها زنده کردن ،شوراندن
و بــه ظهور رســاندن؛ ایــن نقطــه ،درســت نقطه مقابــل آنها
است؛ این هم یک نکته.

لزوم صبر
ً
یک نکته دیگر این اســت که ّ
تحول لزوما یک حادثه دفعی
ً
نیســت؛ گاهــی ّ
تحــول تدریجــا انجــام میگیــرد؛ بیصبری
نبایــد کرد .اگــر چنانچــه هدفگیری و نشــانگیری درســت
انجام گرفته باشــد و حرکت بــه معنای واقعی ّاتفــاق بیفتد،
هدف ّ
تحول هم دیر برســیم ایــرادی ندارد؛
اگــر چنانچه به ِ
عمده این اســت کــه راه را برویم ،حرکت را انجــام بدهیم ،و
ً
بیصبــری نباید کــرد؛ اینکــه ّ
تصور کنیــم که بایســتی حتما
ً
دفعتا یــک کاری انجــام بگیــرد ،نه ،ایــن جوری نیســت .و
ّ
اشــکال این تجددی که حکومتهای دستنشــانده به ما
دادند این بــود که یک دســت هدایتگری نداشــت؛ یکی از
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ّ
تحول را نباید
با یک سلسله
کارهای سطحی
و دمدستی اشتباه
گرفت .بعضی از
کارهای سطحی،
که ّ
متهورانه،
عجوال نه یک
کاری انجام
میگیرد؛ اینها
ّ
تحول نیست؛
گاهی اوقات
برای فرونشاندن
هوس یک کار،
ِ
این کارها انجام
میگیرد که اینها
خیلی ارزشی
نداردّ .
تحول ،کار
عمقی است ،کار
اساسی است که
بایستی ّاتفاق
بیفتد

ً
اشــکاالتش این بود .بایســتی در این ّ
تحولی کــه تدریجا بنا
گــر مــورد اطمینانی
اســت انجام بگیــرد ،یک دســت هدایت ِ
باالســر این ّ
تحــول وجود داشــته باشــد و بایســتی دســتهای
ّ
مطمئن و قابل اعتمــاد هدایت کنند ایــن حرکتهای تحولی
ّ
را؛ َوال اگــر هدایــت نکردند ،مثــل آن وضعی میشــود که آن
روزها وجود داشت .این هم یک نکته.
اجتناب از کارهای سطحی و عجوالنه
یک نکتــه دیگر این اســت که ّ
تحــول را نباید با یک سلســله
کارهــای ســطحی و دمدســتی اشــتباه گرفــت .بعضــی از
کارهــای ســطحی ،کــه ّ
متهورانــه ،عجوالنــه یــک کاری
انجــام میگیــرد؛ اینها ّ
تحــول نیســت؛ گاهی اوقــات برای
هوس یــک کار ،این کارهــا انجــام میگیرد که
فرونشــاندن
ِ
اینهــا خیلــی ارزشــی نــداردّ .
تحــول ،کار عمقــی اســت ،کار
اساســی اســت که بایســتی ّاتفاق بیفتــد .ســرعت ّ
البته مهم
اســت لکن ســرعت با شــتابزدگی فــرق دارد .خب حــاال اینها
یک نکاتی بــود در مورد ّ
تحولــی که باید ما دنبالش باشــیم،
ّ
ملت ایــران ،بخصوص جوانهــای ما باید دنبالش باشــند؛
این نکات را بایستی ّ
توجه کرد.
نترسیدن ازمخالفتها
یک شــرط مهم بــرای ایجاد ّ
تحــول ،نترســیدن از دشــمن و
بــه پیغمبــرش میفرماید
دشــمنیها
متعــال ُ َ
اســت .خدای ُ َ
کــه َ«و َت َ
ُ
خشــی ّالن َ
خشــاه»؛ از مــردم
اهلل أ َح ّــق أن َت
ــاس َو
نبایــد بترســی؛ از حــرف ایــن و آن نباید بترســی .باالخــره هر
مهمــی ممکــن اســت یــک ّ
اقــدام مثبتــی ،هــر کار ّ
عــدهای
مخالــف داشــته باشــد؛ مخالــف ،مخالفــت میکنــد .امــروز
ً
بــا حضــور فضــای مجــازی ،نــوع مخالفتهــا هــم غالبــا
نــوع برخوردکننــده و تیــز و آزاردهنــده اســت؛ اگــر چنانچــه
یــک حرکــت ّ
متقــن محاسبهشــدهای انجام
صحیــح
مهــم
ِ
ِ
میگیــرد ،بایــد مالحظــه اینهــا را نکننــد .مالحظــه دشــمن
خارجی را هــم نباید بکننــد؛ هر گونــه حرکتی را که در کشــور
به ســمت صالح انجام بگیرد ،یک جبهه وســیعی از دشمن
وجود دارد کــه اینها نشســتهاند دارند دائم فکــر میکنند که
ضربههــا بزننــد ،هــم در زمینههــای ســختافزاری ،هم در
زمینههــای نرمافــزاری؛ نرمافزاریشــان همیــن اســت کــه
اینهــا تصمیمهــای مهم و درســت و منطقــی را که در کشــور
گرفته میشود ،با تبلیغات وسیعی که دارند ،زیر سؤال ببرند
و با ایــن امپراتــوری تبلیغاتیای که دســت صهیونیســتها
هســت ،ایــن را بکوبند و نابــود کننــد و از بیــن [ببرنــد] .باید
از اینهــا نترســید ،باید حرکــت کرد؛ و بــه نظر مــن راهش هم
این اســت کــه نیروهــای جوان حضــور داشــته باشــند؛ آنکه
مالحظــه نمیکنــد و نمیترســد و بــدون مالحظــه حرکــت
میکند نیــروی جوان اســتّ .
[البته] حضــور نیروهای جوان
ً
با همان شــکلی که قبــا عرض کردیــم ،به معنای اســتفاده
از فکــر جــوان و از روحیــه جــوان و از حالــت اقدام و جســارت
و حرکتــی کــه جــوان میکنــد؛ نــه بــه معنــای نفــی حضــور
ذخیرههای غیر جوان؛ شرطش این است که این کار انجام
نگیرد.
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ایــن ســخنان فقــط بــرای توصیــف بعــدی از ابعــاد امــام و
بزرگداشــت یک شــخصیت بزرگ از منظر تاریخی نبود بلکه
سخنانی درسآموز و برای پاســخگویی به نیاز امروز جامعه
مــا بــود و البتــه بخشهــای مهمــی از آن محدود بــه جامعه
ایران هم نبود و برای مردمــان تحول خواه دیگر بخصوص
در کشــورهای اســامی آموزنــده بــود .در چنیــن مجالــی
نمیخواهــم بــه نــکات و مضامیــن متعــدد و متنــوع بیانات
رهبــر معظــم انقــاب بپــردازم کــه البته بســیار جــای توجه،
تعمق و پرداختــن دارد لیکن با اســتفاده از ایــن بیانات چند
نکته را مطرح میکنم:

ّ
رهبرتحول

مهدی فضائلی
تحول و تحولخواهی صحیح و اساســی بــدون تبعیت از
«رهبر تحول» ســر از ناکجاآباد در خواهد آورد .ســی و یک
ســال گذشــته به وضوح نشــان داده اســت رهبر انقالب بیشترین
دغدغه و حساســیت را برای صیانت از خط و مکتــب امام خمینی
(ره) دارند .ایشــان نهفقط تجلیل و تکریمهای زبانی و کالمی که
حجم آن از هزار صفحه افزونتر اســت و در جای خود بسیار مؤثر،
بلکه در عمل پایبندی به مبانی امام و پیگیری آرمانهای آن انسان ملکوتی را با جد و جهد
فراوان پی گرفتهاند.
نکتهای که میتوان ریشــه همه کینهها و عناد مخالفان ایشان را در آن جستجو کرد! یکی از
مهمترین سخنرانیهای ســالیانه آیتاهلل خامنهای ،ســخنان  ۱۴خرداد ایشان و در سالگرد
ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اســامی اســت .ســخنانی عمیق و روشــنگر که هر بــار جلوهای
دیگر از آن روح بلند را به نمایش میگذارد و چه کسی شایســتهتر از جانشین امام برای تبیین
شخصیت بینظیر امام؟ سخنان امسال رهبر حکیم انقالب اسالمی در باب «تحول خواهی
و تحولانگیزی امام خمینی (ره)» بود.

نخســت اینکه پیگیــری و تحقق تحــوالت مورد نظــر «امام
تحول» ویژگیهایــی از جمله فهم ،توان ،شــجاعت و اراده
میخواهــد کــه همــه ویژگیهای مــورد نیــاز در رهبــر حکیم
انقــاب اســامی جمــع اســت؛ لــذا بــدون هــر نــوع مبالغــه و
مداهنهای ایشان را باید رهبر تحول بخوانیم.
دومین نکته ،فهم درســت از تحول و تحولخواهی اســت.
بدفهمی از ایــن امر مهــم ،بدترین ضد تحــول را رقم خواهد
زد .در بــاره فهــم درســت تحول بــه چند نکتــه مهــم از خود
ً
بیانات فقط اشــاره میکنم« :تحولخواهی لزوما به معنای
اعتــراض نیســت؛ بلکه بــه معنــای گرایش مســتمر بــه بهتر
شــدن اســت»« ،تحول صحیح به پشــتوانه فکــری احتیاج
دارد»« ،در زمینه عدالت باید تحول ایجــاد کنیم و این باید
متکی به یک مبنای فکری و اندیشه متقن باشد»« ،تحول
ً
را نبایــد با اســتحاله فکــری اشــتباه گرفــت»« ،تحــول لزوما
ً
یــک حادثه دفعــی نیســت و گاهی تدریجــا انجام میشــود؛
بیصبــری نبایــد کــرد» و «تحــول را نبایــد بــا یــک سلســله
کارهای سطحی و دم دستی اشتباه گرفت».
ســومین نکته ،ارتباط وثیق تحول و تحولخواهی با ایران
قــوی اســت .ایــران قــوی بــا درجــا زدن در کارهــا و تحوالت
مثبــت هــم محقــق نمیشــود چــه برســد به عــدم تحــول یا
عقبگرد! ایران قوی به عنوان یک ضرورت غیر قابل انکار
بــرای عبــور از بســیاری مشــکالت و تهدیــدات و همچنیــن
ً
یک امر کامال دســتیافتنی و قابــل تحقق ،فقط بــا پرهیز از
عقبگرد و درجا زدن و با میل مســتمر به بهتر شدن و فراهم
کردن لوازم آن ،محقق خواهد شد.
چهارمین و آخرین نکته هم اینکــه ،تحول و تحولخواهی
صحیــح و اساســی بــدون تبعیــت از رهبــر تحــول ســر از
مصداق این
ناکجاآباد در خواهــد آورد .این مطلب به نوعی
ُّ
ُْْ ْ
ک ال َج ِار َی ِة ِفی الل َج ِج
صلوات شعبانیه است که« :الفل ِ
ْفراز از ْ
ْ َ َ
ٌ
ُ
ال َغ ِام َرَ ِة َیأ َم ُن َم ْن َر ِک َب َهــا َو َی ْغ َرق َم ْن ترکها ال ُم َتق ّ ِــد ُم ل ُه ْم َم ِارق
َ
َ َُْ ّ ُ َُْ ْ َ ٌ َ
الح ٌق .کشــتی روان در
الــاز ُم ل ُه ْــم ِ
و المتأ ِخــر عنهــم ز ِاهــق و ِ
اقیانوسهای عمیق ،هرکه به آن ّ
توســل جویــد ایمنی یابد

و هرکه آن را رها کند غرق شــود ،پیش افتاده از آنها از دین
خارج اســت و عقب مانــده از آنان نابود اســت و همــراه آنان
ملحق بهحق است».
دوره جدید
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امام تحول بود»...
به وجود آورد ...به معنای واقعی کلمه ِ
(رهبر معظم انقالب)

 .2انقالب اســامی حرکتــی همهجانبــه و تحولخواهانه
بود .اســام که ایدئولــوژی و دکترین این انقــاب بود ،دین
تحــول و دگرگونــی عمقــی و از نای جــان اســت .بزرگترین
تحول مــورد نظــر این آییــن آســمانی تحــول در جــان و روح
انسانها و پرورش و ســاختن انســان توحیدی است .وقتی
انسان ساخته شــد آن وقت همه چیز ســاخته میشود« .آن
چیزی که مطرح اســت پیش انبیا ،انســان اســت ...انسان
مطــرح اســت پیــش انبیا ،چیــز دیگــری پیــش انبیــا مطرح
نیســت ،همــه چیــز بــه صــورت انســان درآیــد .میخواهنــد
انسان درست کنند .انسان که درســت شد همه چیز درست
میشود( ».امام خمینی (ره))

قدرتمند ݣݣشدن

در ݣݣگروی
تحول مستمر است
سید محمد سعید مدنی

 .1خصوصیتــی کــه ...جــزو مهمتریــن و برجســتهترین
خصوصیات امام بزرگوار اســت ....عبارت اســت از روحیه
تحولخواهــی و تحولانگیــزی امــام بزرگــوار .امام روحــا هم یک
انســان تحولخــواه بــود ،هــم تحولآفریــن بــود .در مــورد ایجــاد
ً
تحول ،نقش او صرفا نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود؛ نقش
یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبــر به معنای واقعی
بــود .ایشــان بزرگتریــن تحــوالت را در دوران خودشــان؛ در زمــان خودشــان در حوزههــای
متعــددی و در عرصههای متنوع زیادی ایجــاد کردند ...امام بزرگوار که ایــن همه تحوالت را
12
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 .3هرچــه زمــان بیشــتر میگــذرد و ماهیــت و ذات انقالب
اســامی آشــکارتر میشــود ،تواناییها و خالقیتهای آن در
عرصههای مختلــف (علمی ،نظامــی و )...آن هــم در عین
اســتقالل و آزادگــی و بینیــازی از قدرتهــای ســلطهگر و...
هرچه بیشــتر عیان میشــود و هر چقدر میوههای مقاومت و
نتایج شیرین اســتقامت ملت ایران بیشــتر به بار مینشیند،
قدرتهایــی کــه بــر اثــر انقــاب اســامی ضربــات ســنگین و
همهجانبه خورده و منافع نامشروع خود را در این کشور و کل
منطقه از دســت دادهاند و ضرر و زیانهای غیر قابل حساب
دیدهاند عصبانیتــر و در عین حال عیانتر و خشــنتر و بلکه
دیوانهوارتر علیه این ملک و ملت دشمنی و خباثت به خرج
میدهنــد .البتــه هربــار بــه بهانــهای .روزی به دلیــل صدور
انقــاب! دیگر روز بــه بهانه حقوق بشــر! و روز دیگــر به بهانه
انرژی هســتهای و ...امروز به بهانه توســعه قدرت موشــکی
ایــران و ...امــا همانطــور که باالتــر گفته شــد و همــه خوب
میدانیم که اینها همه «بهانهای» بیش نیست .علتالعلل
دشمنیهای بیامان قدرتهای شیطانی و جنایتکار حاکم
بر دنیــا «اصل انقــاب اســامی» اســت .انقالبی که بــه دلیل
ماهیــت و ذات خــود تمامیــت «تمــدن غــرب» را بــه چالــش
کشانده و مســیر و غایت و ماهیت ضدانســانی آن را زیر سؤال
برده است .همان انســانی که اسالم تعریف میکند و خداوند
به او کرامت بخشــیده و اشــرف مخلوقات اســت و فرشتگان
خدا به پایش به سجده افتادهاند.
بنابرایــن اگر خوب جهــان خــود را و آنچه در متــن و پیرامون
زندگــی مــا میگــذرد بنگریــم برپایــی جنگــی تمامعیــار و
آشتیناپذیر را میان تمدن قافیهباخته و محکوم به نابودی
غرب با اســام در حال خیزش مجدد و به طالیــهداری ایران
مقاوم و پرانگیزه شاهد خواهیم بود.
 .4دشــمن بــا تمام تــوان و از همــه راههــا و با هر ابــزاری که
در اختیار دارد هجــوم آورده اســت .راه مقابله بــا او که با اصل
انقــاب و مقاومت و مبارزه ناشــی از آن مخالف اســت و قســم
خورده که تــا انقالب را شکســت ندهد و مقاومت مــردم ایران
را در هم نشــکند از پای نخواهد نشســت و در این راه در طول
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این چهل و یکســال به هر ابزار مشــروع و نامشــروعی دست
زده تا اجازه ندهد آرمانهای انقالب اسالمی تحقق پیدا کند
و فرهنگی دیگر و اقتصادی دیگر و سیاستی دیگر و ...تبیین
و عملی شود ،جز مقاومت چیز دیگری نیست .برای مقاومت
هم شــعار صرف کافی نیســت «دیپلماســی لبخنــد»! و کوتاه
آمــدن و ...کارآمد نیســت باید به ابــزار و لــوازم مقاومت بیش
از پیش مســلح و مجهز بــود .برای مقاومــت بایــد از «درون»،
«قوی» شد و برای قوی شــدن نباید لحظهای از بهتر شدن و
«تحول» همهجانبه باز ایســتاد .هر حرکتی در غیر این مســیر
پذیرفتنی نیست سهل است که بازی در زمین دشمن است.
 .5راســتی ایــن اســت کــه دشــمن غــدار و جنایتکار کــه در
طــول چهــل و یکســال تاریــخ انقــاب و علیالخصــوص در
جریان جنگ تحمیلی خوب فهمیده کــه در جنگ رویاروی
و نبرد مســتقیم نظامــی حریف ما نیســت و این ملت شــجاع
و موحــد که اهل تجــاوز و جنگ نیســت امــا به مصــداق «لن
نجعل اهلل للکافرین علی المومنین ســبیال» هــر ضربهای را با
ضربتی محکمتر پاســخ میدهد و در دفاع از حیثیت و اعتقاد
و سرزمین خود اهل کوتاه آمدن و تسلیم نیست ،پس میدان
نبــرد را بــه «درون» و عرصه جنگ نــرم و تهاجم بــه فرهنگ
این مردم کشــاند .فرهنگی نشــئتگرفته از مکتب انسانساز
و توحیــدی اســام کــه ضــرب شســت آن را در طــول هشــت
ســال جنگ با شــعارهایی نظیر «یا حســین(ع) فرماندهی»!
چشیده بودند .دشمن فهمیده بود آن فرهنگی که یک قرن
پیــش گالدســتون در مجلــس انگلیس دربــاره آن گفتــه بود
«تا زمانی که مســلمانان قــرآن میخوانند و تفســیر میکنند و
به حج میروند و مادام کــه نام محمــد (ص) را میبرند ما در
خطر هســتیم باید قرآن را نابود کــرد کعبه را ویران ســاخت و
نــام محمــد (ص) را از ذهنها پاک کــرد ».هنوز زنده اســت.
ً
اصــا این فرهنگی همیشــه زنده اســت کــه هــر گاه در حیات
جمعــی روان شــود و مســلمانان در هــر جــا و در هــر وضعیتــی
لیاقت و توانایی استفاده از این فرهنگ را ثابت کنند هر ملت
ولو مــردهای را جان میبخشــد و در کالبــد آن روح مقاومت و
شــجاعت و عزتطلبی جــاری میســازد .پــس بــرای در هم
شکســتن مقاومت این مــردم؛ بــرای زدن انقالب ایــن مردم
و ...بایــد ایــن فرهنــگ را از آنهــا گرفــت ولــی از آنجا کــه این
فرهنــگ در تقابل بــا فرهنگهــای وارداتی از قــدرت چیرگی
برخوردار اســت ،حمله را از زاویه دیگری آغــاز کردهاند ،برای
این هــدف بهتریــن کار حمله به معیشــت و نان و ســفره این
مردم اســت .همانجــا کــه بــزرگان دیــن و راهبران راســتین
اســام دربــاره آن تذکــرات فــراوان و توصیههــای بیشــمار
ُ
کردهانــد« .فلــوال خبــز مــا صلینــا و ال ُصمنا»! ســخن بــزرگ و
بســیار قابل تأمل آورنده آن فرهنگ دشمنشکن و انسانساز
است که «کسی که نان ندارد ،نماز و روزه هم ندارد»!
 .6هــر چــه زمــان میگــذرد و ابهــت و هیمنــه پوشــالی
قدرتهای شــیطانی در برابر خروش اسالم احیاءشده بیشتر
فــرو میریــزد دشــمن عصبانیتــر و وحشــیتر و بینقابتــر
و رســواتر علیــه ایــن انقــاب عمــل میکنــد .آنقــدر وحشــی
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و عصبانــی کــه مراقــب نیســت نقابــی کــه از تمــدن و ترقی و
دموکراسی و حقوق بشــر و آزادی و ...برای خود ساخته بود،
خیلی وقت اســت که از چهره کریــهاش افتاده اســت و دنیا و
آدمهــای خوشبــاور در غــرب و غیــر غرب هــم بــه ماهیت و
ذات تمــدن یکبعدی و (بــه قــول مارکوزه) «تکســاحتی»
پی بردهاند .االن بیش از دو سال اســت بعد از زیر برجام زدن
رئیسجمهــور لمپنمــآب و تروریســت آمریــکا پیــش چشــم
حیــرتزده جهانیان ،کــه حمله به ســفره و معیشــت مردم و
اقتصاد ایــن مملکت بــه شــکل علنیتــر و غیرانســانیتر آغاز
شــده اســت .و اینهــا در راســتای زدن ریشــه و اصــل انقالبــی
اســت که این مــردم با نــام «خدا» و بــرای برقــراری حکومتی
مبتنی بر آموزههای اسالم ناب برپا کرده ،حکومتی نه شرقی
و نه غربی کــه جوهره و مشــخصه اصلی آن «عدالت» اســت
(ولقد ارســلنا رســلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان
لیقوم الناس بالقسط) و ساختن امتی «وسط» و نمونه و الگو
برای جهانیان (و کذالک جعلناکم امه وســطا لتکونواشــهدا
علی الناس .)...دشــمن برای خلع ســاح مــا ،برای تضعیف
ســیرت و ماهیــت انقــاب «فرهنــگ انقــاب» را هــدف قــرار
داده و طبــق فرمایش و هشــدار آورنده فرهنگ مــورد بحث،
یکــی از مهلکتریــن ضربات بــر پیکر ایــن فرهنــگ و یکی از
کارآمدترین حربهها برای جدایی افکنــدن میان مردم و این
فرهنگ» حمله به نان و معیشــت مــردم و گرفتار کــردن آنها
زیر بار سنگین زندگی روزمره است.
 .7برای تحقق آرمانهای انقالب عظیم و کبیر اســامی،
برای تداوم خط و مســیر انبیاء ،راهی جز «قوی شدن» وجود
نــدارد .در این بــاره رهبــر حکیــم انقــاب در چند ماهــه اخیر
(به ویــژه بعــد از شــهادت مظلومانــه حــاج قاســم و یارانش)
که دشــمن بیش از گذشــته تعارفات و شــعایر و ظواهــر را کنار
ً
ً
گذشــته و علنا قــداره کشــیده و مثال برای ترســاندن مــا باالی
ســرش میچرخانــد ،حداقــل دوبــار بــه طــور صریــح تاکیــد
فرمودهاند«:یکی از راههای قوی شــدن ایجاد تحول است.
البته تحول صحیح».
تحــول صحیــح احتیــاج دارد بــه «پشــتوانه فکــری» .یعنی
همان کاری که امــام راحــل در زمینه تحول انجــام میداد و
رهبر انقالب آن را بــه این گونه تعریف کردنــد «امام هر کاری
در زمینــه تحــوالت انجــام دادنــد متکــی بــه همیــن حرکــت
اســامی و مبانی معرفتی اســام بــود؛ امــام در چهارچوب آن
حرکت کردنــد ».تحول بــه معنای «گرایش مســتمر بــه بهتر
شــدن؛ ...یعنی اکتفا نکــردن به داشــتههای موجــود »...و
شــرط مهم دیگر تحــول آن هــم در مهمتریــن و حیاتیترین
ابعاد زندگانی اجتماعی یعنی اقتصاد و فرهنگ« ،نترسیدن
از دشــمنی و دشمنیهاســت ».همانجایــی کــه امــروز بــه
راحتی میشــود دید کــه آماج حمــات همهجانبــه و بیامان
دشــمن اســت .ترســیدن و کوتاهــی در ایجــاد تحــول در این
عرصهها کــه با تحقــق «عدالــت» عینیت مییابد ،خواســته
و ناخواســته حکــم خیانــت و بــازی در مســیر اجــرای اهداف
دشــمن نابــکار اســت .حرکــت ضدتحــول و تعلــل در حــل
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم که جای خود دارد.
دوره جدید
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نگاهی به گفتمان تحولطلبانه
درمنظومه فکری آیت اهلل خامنهای

شرط ݣݣاساسی ݣݣتحول
نترسیدن از
دشمن است
حجتاالسالم والمسلمین خاتمی خوانساری

تحولخواهی و در پرتو آن عدالتطلبــی ،دو واژه پرکاربرد
امروز نخبگان کشور است .مطالبهای بهحق که بنا بود با
انقالب اسالمی فراگیر شــود و همیشه در باالترین ســطح کارکردی
نظــام مقدس باشــد .آنچــه جامعــه نخبگانی کشــور به دنبــال آن
اســت ،همــان آرمانهــای اصلــی و اساســی انقــاب اســت کــه اگر
تحقق پیدا کند ،جهانیان را مبهوت خود میکند؛ اما چرا این اصل
کامل محقق نشد و آن طور که باید نتوانست کشور ما را در مسیر صحیح قرار دهد؟ جوابهای
متفاوتی وجود دارد؛ اما اگر واقعا به دنبال جواب صحیح و مفید هســتیم ،باید مسیر طیشده
در این ســالها بــرای تحقق شــعار عدالتطلبــی و تحولخواهــی را بازنگری کنیــم .باید اوال،
ً
ببینیم کجا بودیم و اکنون کجا هستیم؟ ثانیا ،ببینیم برای تحقق این اصل چه کار کردهایم
و چه کاری بایــد انجام دهیم؟ ســخنان رهبر معظــم انقالب در ســالروز رحلت معمــار انقالب،
حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه روحیــه تحولطلبــی اختصــاص پیــدا کــرد و ایشــان یکــی از
موضوعاتی را که از چالشهای روز جامعه است ،طرح کردند و به آن پاسخ دادند و مسیر آینده
را نیز ترسیم فرمودند .این سخنان نشاندهنده این اســت که رهبری جامعه با اشراف کامل
نســبت به تحوالت و گفتوگوهای جاری و حاکم جامعه ،دقیقا میدانند در میان نخبگان و
دلسوزان کشور و گروههای فعال سیاسی و اجتماعی چه میگذرد.
رهبر معظم انقــاب برای قــدرت و قوت بخشــیدن بــه انگیــزه تحولخواهــی و عدالتطلبی
موجود در جامعه ،توصیههایــی دارند تا در پرتــوی آن ،هم تحوالت الزم صــورت بگیرد و هم
مسئوالن به این امر مهم تن دهند.
نقطه آغازین تحول
ً
حکیم انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود به نکته مهمی اشاره کردند« :امام(ره) ،روحا،
ً
تحولآفرین بــود .در مورد ایجاد ّ
تحولخواه بود ،هــم ّ
هم یک انســان ّ
تحــول ،نقش او صرفا
ّ
ّ
نقش یک معلم و اســتاد و مدرس نبــود ».اولیــن نکته که رهبر انقــاب به آن اشــاره میکنند،
این اســت که امام(ره) تعلق روحی ،خلقی و دورنی به تحول داشــتند و تحولخواهی ایشان
صرفا تاکتیک سیاســی برای رســیدن به قدرت یا انقالب نبود؛ پس آنچه بــرای همه ما که به
دنبال تحول و در پی آن ،عدالت هســتیم ،اولویت دارد ،شــروع از خودمان است .ما باید روح
و خلقمان را غــرق در تحــول و عدالت کنیم؛ تحــول را از خود شــروع کنیم ،به ســمت عدالت
ی همان آیهای که به
برویم سپس قدم در مسیر ایجاد تحول و عدالت در جامعه بگذاریم؛ یعن 
انقالب ،امام خمینی(ره) به آن عمل کردند و دیگران را هم دعوت فرمودند؛
رهبر معظم
بیان
َ
ُ
ُ َّ َ ُ ُ
َ
واح َد ٍة أن َتقوموا ِّل َمثنى َو فرادی»؛ امام قیام کرد برای خدا ،ابتدا خودش
«قل ِإنما أ ِعظکم ِب ِ
تنها بود ،امــا تنها نمانــد .وقتی به این مهم دســت پیــدا کردیم ،باید ســراغ روح افــراد برویم،
معنویت آنان را تقویت کنیم و از نظر اخالقی خودمان و اطرافیانمان را قدرت ببخشیم .رهبر
معظم انقالب میفرمایند« :پیغمبــران هم آغاز همه حرکتهای خودشــان را از انقالب روحی
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افراد شروع کردند» و میخواهند که «از امام درس بگیریم».
شــاید برای مــا اهداف کوچــک مهم باشــد ،امــا حقیقت این
است که اگر بخواهیم کار درست را انجام دهیم ،باید بنیان
و اساس مشــکالت را ببینیم ســپس ســراغ حل آن برویم؛ اگر
در جامعــه و عــادات و رفتــار مــردم تحــول ایجــاد کنیمّ ،
شــر
بســیاری از شــرور را از ســر آنــان کــم کردهایــم .ایــن کار کمــی
نیست که مردم را متحول کنیم و دیدشان را به یک موضوع
تغییر دهیم؛ بسیار دیده شــده وقتی اتفاقی در حال انحراف
جامعــه ماســت و بــه جســتوجوی ســرنخ آن میرویــم،
میفهمیم عادت غلطی در جامعه توانسته مردم را به سمت
یک اتفاق ناگوار ببرد .کار ریشــهای این اســت که آن عادت
را اصالح کنیم تــا همزمان چندین بالی نا گــوار از جامعه دور
شود؛ پس منظور از کار ریشــهای ،تکان دادن جامعه و مردم
اســت .رهبر معظم انقالب تأ کید میکنند با حرکت امام(ره)
«در خواســتههای مــردم آنچنان ّ
تحولــی به وجود آمــد که از
ّ
این چیزهــای حقیر ،کوچــک ،محلــی و محدود تبدیل شــد
به یک امور اساســی ،بزرگ ،انســانی ،و جهانــی».در ابتدای
این یادداشــت گفتیم باید به مســیری که آمدیــم هم نظری
بیندازیم .نگاه صحیح ،نگاهی اســت که بــه منظور تقویت
یا راهاندازی امور باشد .رهبر معظم انقالب با نگاه به گذشته
و مســیری که پیمودیم ،میبینند در مــواردی مهم کارهای
اساســی انجام شــده و در موارد دیگــر توقف و عقبگــرد بوده
است؛ به عبارتی نگاه به گذشته و چالشهای مسیر ،الزمه
حرکــت در مســیر تحــول و پــس از آن عدالــت اســت.
عدالتخواه کســی اســت که در نــگاه به نقاط قــوت و ضعف
هــم عدالــت داشــته باشــد؛ پــس طبــق بیــان رهبــر معظــم
انقالب ،مسیر گذشته به سه بخش تقسیم میشود:
« .1در این 30سال ،حرکت کشــور ،حرکت ّ
ی که امام(ره)
تحول 
ّ
بهوجودآوردهاند،متوقفنشدهاستوپیشرفتهاست».
« .2در بعضی از موارد هم زیرســاختهای ّ
تحولیای به وجود
ّ
آمدهاست؛لکنهنوزبه ّ
فعلیتوبهتحققنرسیدهاست».
ّ
ّ
« .3مــا در یــک مــواردی تحــول نداشــتیم-در مــوارد مهمی
ّ
تحــول نداشــتیم -و در مــواردی عقبگرد داشــتیم ،که این
خیلی موضوع ّ
تأســفبار و ناپســند و غیر قابل قبولی اســت و
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برخالف طبیعت انقالب است».
لوازم تحولطلبی و عدالتخواهی
حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنــهای دربــاره آنچــه
تحولخواهــان و عدالتطلبان باید به عنــوان پیشنیاز کار
خود در نظر بگیرند ،معتقد هســتند هنگامی که میخواهیم
کار جمعی و گروهی داشته باشیم ،باید به پشتوانهای قوی و
عمیق تکیه کنیم .ایشــان با بیان یک مقدمه ،فورا مصداق
َ
ا َتم را نیــز میفرماینــد و آن پشــتوانه را قــرآن ،اهلبیت(ع) و
مقررات اسالمی معرفی میکنند .مسلما کسانی که به دنبال
تحول هستند ،باید مبنای کار خود را معارف دینی و اخالقی
قرار دهند و در مسیر مکتب حرکت کنند .باید عالمانه گام در
مســیر بگذارند و از نگاههای ســطحی و خدایی ناکرده دور از
معرفت و دیانت فاصله بگیرند.
رهبــر حکیــم انقــاب برعکــس بســیاری از بهاصطــاح
اندیشمندان و روشنفکران که به کارهای سطحی و غیرمؤثر
توصیه میکننــد ،به حضــور در راهــی توصیه میکننــد که اثر
و مانــدگاری طوالنیمدتــی داشــته باشــد؛ درواقع اگــر تحول
در هــر امــری بــا آ گاهــی و معرفــت کامــل صــورت بگیــرد ،تــا
ســالهای ســال اثرش ماندگار اســت .ایشان پشــتوانه قوی
فکــری را بــرای ســرد نشــدن ،خســته نشــدن و خطانکــردن
توصیــه میکننــد و اینکه اگــر ایــن معرفــت در تحولخواهی
وجــود نداشــته باشــد ،بعــد از مدتــی خــودش به ضــد تبدیل
میشــود و پــس از چنــد حرکــت ایذایــی و زودگــذر ،میشــود
همان فســیلی کــه چنــدی قبــل خــودش بــا آن میجنگید و
هر آنچه را خودش روزی رشــته بــود ،پنبه میکنــد .اگر امروز
میبینیم فرد یا افرادی بــرای ایجاد تحــول و تحقق عدالت
در جامعــه ،عدالــت را قربانــی میکننــد و نمیتواننــد در مدار
اخالق حرکــت کنند ،بیعدالتــی به وجود میآورنــد و جامعه
را ملتهــب و آشــفته میکنند ،بــه علت فقــدان یک پشــتوانه
معرفتــی ،اخالقــی و علمی اســت .آنهــا که احســاس میکنند
باید کاری انجام دهند ،ولی نمیدانند با چه ابزاری ،نتیجتا
هــر کارشــان تیشــه بــه ریشــه عدالــت میزنــد .رهبــر معظــم
انقالب آفــات فقــدان پشــتوانه فکــری را هم بیــان میکنند،

مسلما کسانی
که به دنبال تحول
هستند ،باید
مبنای کار خود
را معارف دینی و
اخالقی قرار دهند
و در مسیر مکتب
حرکت کنند .باید
عالمانه گام در
مسیر بگذارند و از
نگاههای سطحی
و خدایی نا کرده
دور از معرفت و
دیانت فاصله
بگیرند

که از مهمترین آنها اســتحاله فکری در مســیر تحولخواهی
است؛ فاصله گرفتن از شــریعت و آموزههای مکتب ،گرایش
به ســمت تفکرات غلط غربی ،بدعت ایجاد کردن ،دیگران
را به اشــتباه انداختــن و تعطیل کــردن فکر و اندیشــه نتیجه
اســتحاله فکــری اســت؛ همچنیــن عجوالنــه ســخن گفتــن
و ناحق را با حق مخلوط کردن ،مشــغول شــدن بــه کارهای
ســطحی و بازماندن از اقدامــات مؤثــر از نتایجی اســت که با
پشتوانه فکری ضعیف به وجود میآیند .رهبر حکیم انقالب
تحول را نه فقط زیــرورو کردن همه چیز و بر هــم زدن نظم و
هماهنگی و کنار گذاشــتن برنامههای موجــود ،بلکه منظم
کــردن برنامههــا و رونــد تعیینشــده در گذشــته میداننــد.
ایشــان شــرط مهــم و اساســی تحــول را نیــز در نترســیدن از
دشــمن میبینند؛ زیرا حرکتهای تبلیغاتی دشمن گاهی ما
را میترســاند و گاهی ما را به اشــتباه میاندازد؛ اما آنچه رهبر
انقــاب از لوازم ایســتادگی در برابر دشــمن میداننــد ،نیروی
جــوان اســت؛ شــجاعتی کــه در نیــروی جــوان وجــود دارد،
میتواند دشمن را نابود و نقشههای شوم آن را باطل کند.
تعامل عدالتخواهانه
اما همه کارهــا را هم نبایــد از تحولخواهــان و عدالتطلبان
خواســت .اوال ،باید بدانیم تحولخواهی و عدالتطلبی یک
انگیزش الهی انسانی اســت و قابل مصادره از سوی دولتها
نیســت ،بلکه دولتها به آن نیــاز دارند؛ ثانیا ،باید مســئوالن
خــود را در مســیر تحولخواهــی قــراردهنــد ،خــود را بــه ایــن
گفتمان نزدیک کنند و آمادگی تغییر را داشته باشند؛ این خود
تحولی بزرگ است که مســئوالن عالیرتبه خود را در دیدرس
قرار دهند و در راهبردهایشان گفتمان عدالتخواهانه را در
نظر بگیرند .عدالتخواهــان نیز باید خــود را خدمتگزار مردم
بداننــد و بــا نیت رفع مشــکالت مــردم بــا مســئوالن همکاری
کننــد؛ ایــن همــکاری بــه اثرگــذاری گفتمــان عدالتخواهی
کمک میکنــد و تحولــی بــزرگ در امر عدالــت ایجــاد میکند؛
پــس وظایفــی حکومــت دارد و وظایفــی تحولخواهــان و
عدالتطلبــان؛ گرچه عدم همراهی مســئوالن در یک کشــور
نافی حرکت تحولخواهی نیست.
دوره جدید
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روایت امام خمینی
از چگونگی ّ
تحول در
عمیقترین
الیه ّ
هویتی

(ره)

ّ
تحول
باطنی
جامعه
ایران
دکتر مهدی جمشیدی

درس
حضرت آیــتاهلل خامنــهای از امــام خمینی نقــل میکنــد که
ایشــان در جلســه ِ
ّ
ّ
جمــع طــا ِب جــوان داشــت،
اخــاق کــه هفتــهای یکبــار در مدرســه فیضیــه و در ِ
بهگونهای سخن میگفت که موجب «منقلبشــدن دلهای مستمعان» میشد ،بلکه ّ
حتی
ِ
ِ
صحبــت اخالقی میکرد ،طلبهها
در درسهای فقه و اصول نیز که گاهی در مناســبتهایی،
ِ
ّ
ّ
بیــان ایشــان ایــن انــدازه مؤثر بــود و در
آنچنــان متأثــر میشــدند کــه «اشــک» میریختنــدِ .
«انقالب روحــی» ایجاد میکرد .حضرت آیتاهلل خامنهای براینباور اســت که این
مخاطب،
ِ
الهی خویش را از
و
اجتماعی
حرکت
نیز
اینان
چراکه
است؛
الهی»
رسوالن
«روش
همان
روش،
ِ
ِ
ِ
ِ
سرشــت
«انقالب روحــی» در افراد شــروع میکردنــد و میکوشــیدند تا «فطرت و
ایجــاد
مرحله
ِ
ِ
ِ
ّ
کردن دلهــا « -بیــدار» و وادار به
ه
آماد
و
ــر
تذک
و
اخــاق
راه
از
ها
ن
انســا
در
را
انســانی»
نهفته
ِ
ِ
ّ
«تحرک» کنند.

انقالب اسالمی است که در
نزدیکترین و بزرگترین تجربه اینچنینی نســبت به ما ،تجربه
ِ
مقام
آن امام خمینیِ ،
همان مسیری را پیمود که انبیای الهی ،پیموده بودند؛ یعنی ایشان در ِ
انقالبی
ســخن
مخاطب
را
آنها
الهی
فطرت
مردم،
های
ه
تود
وادشــتن
ت
برانگیختن و بهحرک
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
دســتورکار خــود قــرار داد ،بهجای
در
را
زندگی
فلســفه
و
معاد
و
مبــدأ
به
ــر
تذک
خویش قــرار داد و
ِ
اینکه به ّفع ّ
ائتالف سیاســی ایجاد
الیتهــای نظامی روآورد و ارتش تشــکیل دهــد ،یا اینکه
ِ
ّ
نهضت اســامی،
طول
قالــب تحــزب ،مبارزه کنــد .نیروی
ِ
کند و در ِ
امــام خمینــی در ِ
سیاســی ِ
ِ
دعــوت پیامبرانه ،گوی
مبنــای
و
منطق
بر
تکیــه
با
ایشــان
و
بود
محض
اجتماعی
نیروهــای
ِ
ِ
ِ
بالمنازع انقالبی
رهبر
به
و
کرد
خود
شــیدای
و
شیفته
را
ایران
جامعه
و
ربود
همگان
از
سبقت را
ِ
ِ
قلوب مردم را به ّ
تصر ِف خویش
توانست
ایشان
که
بود
آن
از
ناشی
توفیق،
این
گشت.
تبدیل
ِ
ّ
سخنان
وکنار برخی از
ِ
درآورد و تحو ِل باطنی و قدسی در آنها پدید آورد .این حقیقت ،در گوشه ِ
خود امام خمینی را
روایت ِ
امام خمینی نیز بیان شده است و نگارنده قصد دارد در این مجالِ ،
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معنوی بینظیر ،بازگوید.
از این تجربه تاریخی و
ِ
ّ
«انقالب ظاهری»
«انقالب باطنی» بر
تقد ِم
ِ
ِ
[نهضــت
امــام خمینــی تصریــح میکنــد کــه «ایــن حرکــت
ِ
فطــرت انســانها برخاســته
متــن جامعــه و
ِ
اســامی ]،از ِ
اســت ،».و «آن [چه] که بــرای ما مهم اســت ،این اســت که
نهضت اسالمی ،]...مردم،
[پایانی
[ ]...در این دو سه ســال
ِ
ِ
راه صدساله [را یکشــبه] رفتند []...؛ یعنی یک ّ
تحو ِل
[ِ ]...
روحی [ ]...پیدا شــد .ایشــان در جای دیگر نیــز میگوید «در
آن وقتیکــه [مردم ]،مشــغول بــه انقــاب بودنــد ]...[ ،یک
ّ
تحو ِل روحی پیدا شــده بود از بــرای همه قشــرها ».ازاینرو،
[اسالمی
برکات این نهضت
ایشــان معتقد اســت که «یکی از ِ
ِ
قضیــه [وقــوع] ّ
مــا]ّ ،
تحــو ِل روحــی در جامعــه مــا هســت».
ِ
انقــاب مهــم [سیاســی و ظاهــری] که
بهطوریکــه «قبــل از
ِ
باطــن مــردم حاصل شــد ،».و
در
انقالبــی
کوبنــده بود ،یــک
ِ
«دنبال او ،آن انقالب حاصل شد.».
ِ
انقالب اســامی
ایــن روایــت نشــان میدهد کــه هرگــز نبایــد
ِ
را در الیههــای ظاهــری و سیاســی ،خالصــه کــرد و ّ
تصــور
نمــود ایــن انقــاب ،تنهــا در عرصــه هرآنچهکــه «نمایــان»
و «محســوس» اســت ،رخ داده اســت ،بلکــه ّ
واقعیــت ایــن
انقالب ایران ،در درجه نخســت و بیــش از هر چیز،
اســت که
ِ

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

عمق
«حیات
ریشــه در
ِ
باطنی» نیروهای انقالبی داشــته و از ِ
ِ
«ضمیر ّ
تحولیافته» آنها برخاســته اســت .در این تحلیل،
ِ
«مــن» آنهــا بــه
ابتــدا انقالبــی در
ِ
«درون مــردم» رخ داده و ِ
«مــن» دیگــری تبدیــل شــده ،و آنگاه ،همیــن «مــن» های
ِ
کنــار یکدیگر قــرار گرفته و یکپارچه شــده و
دگرگونشــده ،در ِ
اغلــب
انقــاب
یــک
اجتماعــی عظیــم را پدیــد آوردهانــد .در ِ
ِ
ِ
انقــاب ایران ،این ســطح
تحلیلهــا و تفســیرهای غربــی از
ِ
از ّ
«ظهــورات
واقعیــت ،نادیــده انگاشــته میشــود و فقــط
ِ
ّ
مشاهدهشدنی» و «واقعیتهای عینی» ،به چشم میآیند.
بازگشت به خویشتن اسالمی
ِ
ابتداییترین و بنیادیترین پرســش دراینباره ،این اســت
که ّ
باطنی یادشــده ،چــه «مضمــون» و «محتــوا» یی
تحــو ِل
ِ
دارد؟ در اینجاســت کــه امــام خمینــی ،از «اســام» ،ســخن
بــه میــان مــیآورد و میگوید غــرض از ّ
باطنــی مردم،
تحــو ِل
ِ
متفاوت آنها به «اســام» اســت ،بهطوریکه هر چند
گرایش
ِ
ِ
ّ
ــرات امــام خمینــی ،موجب
مــردم ،مســلمان بودنــدّ ،اما تذک ِ
شــده که آنهــا «نســبت» و «رابطــه» متفاوتی بــا اســام برقرار
«فهم تازهای از اســام» ،زندگی و جامعه
کنند و در
چارچــوب ِ
ِ
باطن
[در
«انقــاب
کنند:
طلب
را
دیگــری
تاریخ
و
حکومت
و
ِ
ِ
گرایــش
پیوســت]،
وقــوع
ه
ب
اســامی
نهضــت
در
کــه
مــردم
ِ
ِ
ً
ّ
اقشار ملت به اســامی [بود] که تا این عصر ،خصوصا در این
ِ
طاق نسیان سپرده شده بود و از اسالم ،جز
سدههای آخر ،به ِ
حال دیگران ضرری نداشــت،
یک ِ
آداب خشــک که هیچ به ِ
حال ســابق برگشــتند به یک
[نمانده بود .]...جوانها از آن ِ
حال اســامی و فهمیدند که اســام ،چه باید باشــد و چه باید
ِ
بارتفســیر انقالبی و عارفانه اســام از ســوی
بکنــد ».در واقع،
ِ
دینــی تودههــای مــردم» را
امــام خمینــی« ،معرفتهــای
ِ
انســان دیگری
متمایز»،
«فهم
بازســازی کرد و در ســایه این ِ
ِ
ّ
برچیدن
خواهــان
و
انقالبــی
متولد شــد که نمیتوانســت که
ِ
ِ
اجتماعی طاغوتی و سکوالر نباشد.
نظم
ِ
ِ
ّ
وضع «شجاعت»
وضع «ترس» به ِ
تحو ِل مردم از ِ
ّ
باطنی مــردم ،این اســت کــه آنها
یکــی از نمودهــای تحــو ِل
ِ
برخــاف گذشــته ،خــوف و هــراس بــه دل راه نمیدادنــد و
ِ
حکومــت پهلــوی و دولتهــای
قلــدری
و
نمایــی
ت
از قدر
ِ
ِ
غربی ،نگران نمیشــدند ،بلکه بیاعتنا به همه تهدیدهای
ّ
جــدی و خطرنــاک ،بیپــروا و ّ
میــدان مبــارزه
مصمــم ،پــا در
ِ
و انقالبیگــری نهادنــد .امــام خمینــی اینطــور توضیــح
میدهد کــه «چند جــور [ّ ]...
تحولهــای روحی پیدا شــد در
ّ
این ّ
جمعیتها [ی مردمــی]؛ یکی [ ]...این تحولی [اســت]
ّ
[حــال] خــوف و تــرس بــه شــجاعت ،متحول
کــه [مــردم] از
ِ
شــدند ...[ .در گذشــته ]،یک پاســبان اگــر میآمــد در بازارها
[ ]...و میگفــت که چهــار آبان اســت و بایــد بیرق بزنیــد [بر]
ً
ّ
ســر دکانها ،توی ذهن مــردم اصال نمیآمد که میشــود هم
ِ
ظرف
با پاســبان ،معارضه کرد و [به او] گفت نــه! [ّ ...اما] در ِ
جمعیتهــا ،یــک ّ
کمتــر از دو ســال ،همیــن ّ
تحولــی درشــان
مقابــل تــوپ و تانک و مسلســل و
پیدا شــد کــه ایســتادند در
ِ
ً
دندان
ارتش تــا
خواهیم!»
ی
نم
را]
گفتند مــا اصال رژیــم [شــاه
ِ
ِ

وضع
جامعه در ِ
«طبیعی» و
ّ
«مادی» ،پارهپاره
است و در آن،
پی
هر کسی در ِ
ّ
ات خویش
تمنی ِ
است و خود را بر
دیگران ترجیح
میدهدّ ،اما ا گر
ّ
تذکری رسوال نه،
دچار
دلها را ِ
انقالب کند،
صحنههایی
خلق میشوند که
شاید «افسانه» و
«خیال» ،پنداشته
انقالب
شوندّ ،اما
ِ
درون
ایران در ِ
خود ،سرشار از
چنین افسانهها و
اسطورههایی بود

ســرکوب مردم نیاز داشت ،در
مســلح شــاه ،هرآنچه که برای
ِ
ِ
اختیــار داشــت و بیمحابــا ،خیابانهــای شــهرهای مهــم را
جنــگ واقعی تبدیــل کردّ ،اما مســأله ایــن بود که
میدان
به
ِ
ِ
مــوج گلولهها ،هراســی نداشــتند
با
بدنی
رویارویــی
از
مــردم
ِ
ِ
تســلیم
و بههیــچرو ،حاضــر نبودنــد کــه خیابانهــا را ترک و
ِ
حکومت نظامی شوند .در مقابل ،نیروهای نظامی و امنیتی
ِ
حکومت پهلوی ،ســخت در حیــرت بودند که چه
سیاســی
و
ِ
ِ
ّاتفاقــی رخ داده کــه مــردم ،اینچنیــن جســارت و شــهامت
پیدا کرده و هیچ تهدید و ارعابی ،آنها را از صحنه درگیری،
گریزان نمیکند.
ّ
وضع «اعانت»
وضع «خودخواهی» به ِ
تحو ِل مردم از ِ
ّ
درخشــان دیگــری کــه در آن برهــه انقالبــی پدیــد
ــت
واقعی ِ
ِ
آمــد ،این بــود کــه مــردم از خــود و خواســتههای خــود ،فراتر
ّ
رفتــه بودنــد و بهراســتی ،بــه یــک کل مســنجم و یکپارچــه
همبســتگی اجتماعی در
تبدیــل شــده بودنــد ،بهطوریکــه
ِ
ّ
تحــوالت ،ایــن ّ
حد اعــا ،بهوجود آمــده اســت« :جزو ّ
تحول
ِ
حــس اعانت بــود؛ [بهطــوری] که،
[حــس خودخواهی بــه] ِ
ِ
مردمی که از هــم جدا بودنــد و کاری بــه هم نداشــتند]...[ ،
ما دیدیم که [ ...به یکدیگر ]،اعانت میکنند ...[ ،از جمله،
صاحبــان] خانههایی کــه در خیابــان هســت [ ،]...به مردم
ِ
[تظاهرکننــده ]،اعانــت میکردنــد [[ ،]...بهطــوری] کــه
مرتبط
اشخاصی که آنوقت ،ارتباط بههم نداشــتندِ ]...[ ،
بههــم شــدند؛ [ ...چنان] کــه [تبدیل] شــدند [بــه اعضای]
یک خانــواده .)۱۲(».امام خمینــی ،در جای دیگر نیز اشــاره
میکند کــه «مــردم ،همه نســبت به هــم ّ
محبــت میکردند؛
«حس
حس تعاونی در مردم پیدا شــده بــود ».این
ِ
[ ]...یک ِ
مشــترک و درهمتنیده» ،آن هــم در این ّ
حــد آرمانی،
جمعی
ِ
فقــط در لحظههــای محــدودی از تاریــخ بهوجــود میآیــد
وضــع «طبیعــی»
و
کمتــر نظیــر و نمونــهای دارد .جامعــه در ِ
ّ
ّ
ات
پــی تمنی ِ
و «مــادی» ،پارهپاره اســت و در آن ،هر کســی در ِ
خویــش اســت و خــود را بــر دیگــران ترجیــح میدهدّ ،امــا اگر
ّ
دچار انقــاب کنــد ،صحنههایی
تذکری رســوالنه ،دلهــا را ِ
خلق میشوند که شاید «افسانه» و «خیال» ،پنداشته شوند،
درون خود ،سرشــار از چنین افســانهها و
ّاما
ِ
انقالب ایــران در ِ
اسطورههایی بود.
ّ
وضع «مالدوستی»
تحو ِل مردم از ِ
وضع «ارزشخواهی»
به ِ
نمود دیگــر ّ
منال
تحــو ِل
ِ
باطنی مــردم ایــن بود کــه از مــال و ِ
ِ
ِ
پلیــد پولپرســتی و مالانــدوزی
و
گذشــتند
خویــش
حــس ِ
ِ
را از خویــش دور کردنــد .امــام خمینــی ،میگویــد «آن روزی
فریــاد «اهللاکبــر» را
کــه [ ]...تــوی خیابانهــا میریختنــد و
ِ
کســب شــما ،امروز
که
بلند میکردیــد ،هیــچ فکر ایــن بودید
ِ
چهجــوری اســت؟! [ ]...شــما پنجمــاه ،شــشماه بیشــتر،
کســبها را رها کردیــد!» هنگامیکــه انگیزهها و اندیشــهها،
مطامع
دگرگون شــد و سمتســوی الهی یافت ،موهبتهــا و
ِ
نظر انســان ،حقیر و پســت میشــوند و انســان ،چشم
دنیا در ِ
مثل
ایران،
انقالب
تجربه
افکند.
ی
م
فراتر
های
ق
طرف اف
به ِ
ِ
ِ
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

تاریخی معاصر بود.
وضع عالی در دوره
اعالی این ِ
ِ
ّ
وضع «دنیاطلبی»
تحو ِل مردم از ِ
وضع «شهادتطلبی»
به ِ
توصیــف دیگــر امام خمینــی از ّ
باطنــی مــردم ،داللت
ل
تحــو
ِ
ِ
ِ
ِ
دنیــوی و ّ
مــادی،
زندگــی
بر ایــن حقیقــت دارد کــه مــردم ،از
ِ
ّ
طالب «شــهادت» شــده بودند،
قطعتعلق کرده و مرگآ گاه و ِ
ـعادت بزرگ و بیبدیل
چنانکه «شــهادت» در نظرشــان ،سـ ِ
انگاشــته میشــد« :در مــردم ،یــک ایمانی پیدا شــده بــود که
ّ
شــهادت را برای خودشــان ،فوز میدانســتند .یــک ملتی که
دنبال شهادت،
شهادت را برای خودش فوز میداند و میرود ِ
ایــن را نمیشــود بــا تــوپ و تانــک جوابــش را داد؛ چنانکــه
وجودی انســان« ،شهادت»
ســاختار ذهنی و
نشد ».وقتی بر
ِ
ِ
حا کــم باشــد و انســان« ،شــهادت» را مــردن و ازدســترفتن
و نابودشــدن قلمــداد نکنــد ،روشــن اســت کــه از «مــرگ»،
نخواهید هراســید و دل از وابســتگیهای دنیــوی و حیوانی،
خواهــد بریــد .بهاینترتیــب ،تحلیلهای ّ
مــادی و ســکوالر،
توضیــح متقاعدکننده و
عاجز میماننــد و قادر به عرضه هیچ
ِ
روشنگریاز چنین ّ
واقعیتاجتماعیاینخواهندبود.
ریشهداشتن ّ
باطنی مردم در «اراده الهی»
تحو ِل
ِ
ِ
ّامــا اینچنیــن ّ
باطنــی عظیــم و عمیقــی،
تحــو ِل معنــوی و
ِ
چگونه پدیــد آمــد؟! چگونــه میتــوان ایــن وضــع را تبیین و
ّ
خصوصی ِت
منطق امام خمینی،
تعلیل کرد؟! اینجاست که
ِ
دیگــر خود را نشــان میدهد و آن ،عبارت اســت
تمایزبخش
ِ
ِ
جهــان انســانی و اجتماعــی بــه
رویدادهــای
دادن
ِ
از ارجــاع ِ
ّ
[تحــول ،ممکن] نبود،
خدایمتعال .ایشــان میگوید «این
طرف خــدای تبارکوتعالی
جز اینکه یک
عنایت خاصــی از ِ
ِ
ّ
نظــر معنــوی [ای] ،خــدای
یــک
شــد،
ــت
بــه ایــن مل
ِ
ّ
ّ
تبارکوتعالــی بــر ایــن ملــت انداخــت و ملــت را فوقالنظــر،
تحول ،یــک ّ
متحول کــرد ]...[ .این ّ
ّ
تحو ِل الهــی بود و یک
ّ
دســت غیبــی ،مــردم را اینطــور متحــول کــرد .».ایشــان به
ِ
تحول ،یــک ّ
مناســبتی دیگر اشــاره میکنــد که «ایــن ّ
تحو ِل
دست غیبی ،مردم را اینطور ّ
متحول کرد،».
الهی بود و یک ِ
ّ
عنایات
خواســت خــدای تبارکوتعالی و بــا
و «ایــن ملت بــه
ِ
ِ
ّ
ّ
معنویات ،».بلکه این حالت را
خاصه اوّ ،اول منقلب شــد در
عنوان «معجــزه» معرفی میکند و میگویــد «آن چیزیکه
به
ِ
[ ]...بایــد او را جــزء معجــزات ]...[ ،حســاب بکنیــم ،همان
ّ
درونی این ملــت بود .».از جمله درباره نهراســیدن از
انقالب
ِ
ِ
دشمن ،توضیح میدهد که «بشر نمیتوانست این ّ
تحول را
درست کند[ ،بلکه] این ّ
تحول ،الهی بود؛ [ ...خدا ]،قلبها
را از آن وحشت [که در گذشته بر آنها حاکم بود ]،بیرون آورد.
[ ]...این ،یک ّ
تحو ِل روحی بود که خدای تبارکوتعالی ،در
ّ
این ملت [ ]...ایجاد فرمود.».
همبســتگی اجتماعی نیز ایشــان براینباور اســت که
درباره
ِ
مطلــب الهــی بــود؛ [ ]...اراده خــدا بود که
یــک
[امر]،
«ایــن
ِ
ّ
ّمنت بر همه گذاشت و همه اقشــار را با هم متحد کرد]...[ ،
و همــه ،یکصــدا یــک مطلــب [را] خواســتند ،و آن مطلــب
جمهــوری اســامی میخواهیــم[ ،و] مــا ،ایــن
اینکــه مــا،
ِ
18
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برداشت
در
ِ
اجتماعی
ِ
امام خمینی و
حضرت آیتاهلل
خامنهایّ ،
تحول
در عرصههای
«ساختاری»
یا «رفتاری»،
محدود نمیماند،
بلکه مهمتر ین
و بنیادیتر ین
عرصه ّ
تحول،
ّ
تحو ِل «باطنی»
است که چنانچه
مسیر
بر مدار و
ِ
معارف
حقایق و
ِ
قدسی صورت
گیردّ ،
«تحو ِل
معنوی» خوانده
میشود

اســتدالل ایشــان نیز این اســت که
رژیــم را نمیخواهیم.».
ِ
تجهیزات نظامی،
شــوریدن مردمی بود که از
انقالب ایران،
ِ
ِ
ِ
بینصیــب بودنــد ،بر ّ
ارتش بســیار مجهز
کــه
حکومتی
ضــد
ِ
«حســاب اینکه دســتخالی نمیشــود غلبه کرد بر
داشت:
ِ
ایــن ســاحهای مــدرن ]...[ ،خــاف درآمــد؛ چون آنهــا [که
ّ
معنویــات را نمیکردند،
ب
اینگونه میاندیشــیدند] ،حســا ِ
ّ
ّ
ّ
[ ...درحالیکــه] ّ
معنویت ،غلبــه کرد بر مادیــات ]...[ .ملت
قــدرت محمدرضــا را و هم
دســت خالی ،شکســت داد هم
با
ِ
ِ
پشــتیبان او بودند .این یک مســئلهای نیســت
آنهایــی کــه
ِ
ّ
موازیــن طبیعی ،حلــش کنیــم[ ،بلکه]
که مــا بتوانیــم روی
ِ
فوق این مبادی هست
مبدأ
یک
که
است
این ،دلیل بر این
ِ
ّ
[ ...و] خدا هســت ».در واقع ،انســان از عهــده تحق ِق چنین
تحــول روحی ،یــک ّ
تحوالتــی ،برنمیآید« :ایــن ّ
ّ
تحولی بود
ِ
ّ
که اعجــابآور و هیچ نمیشــد اســمی روی این گذاشــت ،ال
اینکه ّ
دســت خدا انجام گرفت؛ یعنی هیچ
تحولی بود که با
ِ
ّ
ّ
قدرت این معنا را ندارد که روحیه یک جمعیتی [...
بشریِ ،
متحــول کند]» زیــرا «این [قبیــل] ّ
ّ
الت روحــی ،به این
را
تحو ِ
ّ
زودی[ ،حتــی] برای یک شــخص هــم حاصل نمیشــود ،تا
سرتاســر یک کشور» ،درحالیکه
برسد به گروهها ،تا برسد به
ِ
ظرف یک ّمد ِت کوتاهیّ ،مل ِت ما ّ
حسب
ه
ب
شد،
ل
متحو
«در ِ
ِ
مقابل او .».همچنین گســتره
حال
یک
به
حالی
یک
نوع ،از
ِ
ِ
ّ
پیچیدگــی این
بــر
و
بود
زدنــی
ل
مثا
و
چشــمگیر
نیــز،
ل
تحــو
ِ
ّ
دســت خداســت.
معمــا میافــزود« :این تحــول [معنوی] به ِ
امکان نداشــت که کســی بتواند یــک نفر را اینطــور ّ
متحول
مرکز عبــادت و عرفان
مرکز فحشــا بــه ِ
کنــد؛ [چنانکــه ّاو را] از ِ
[ ...و] جنگ با کفار بیاورد».
تحول معنوی
اجتماعــی امــام خمینــی و حضــرت آیــتاهلل
برداشــت
در
ِ
ِ
خامنهایّ ،
تحول در عرصههای «ســاختاری» یا «رفتاری»،
محــدود نمیمانــد ،بلکــه مهمتریــن و بنیادیتریــن عرصه
تحــولّ ،
ّ
مســیر
تحــو ِل «باطنی» اســت که چنانچــه بر مدار و
ِ
ّ
معــارف قدســی صــورت گیــرد« ،تحــو ِل معنــوی»
حقایــق و
ِ
انقالب اســامی بیــش از هر چیــز ،انقالبی
خوانــده میشــود.
ِ
بود که ریشــه در ّ
معنــوی» نیروهای انقالبی داشــت
«تحو ِل
ِ
و همین نــوع ّ
«انقــاب اجتماعــی» را بهدنبــال آورد.
تحول،
ِ
مبــدأ پدیدآمــدن این ّ
شــخص «امام خمینــی» بود؛
تحــول،
ِ
ِ
ّ
مسلمان
مردم
های
ه
تود
به
نســبت
«تذک ِر رســوالنه» ایشــان
ِ
ِ
الهی» آنها شــد و آنها
بیدارشــدن
موجبات
ایــران،
ِ
ِ
ِ
«فطــرت ِ
را بهســوی «انقالبیگری» ســوق داد و «مجذوب» و «شــیدا»
ی امام خمینی کــرد .این امــر ،از عالیترین و برجســتهترین
انقالب اســامی نســبت بــه انقالبهای دیگر
تمایز»
ِ
ِ
«وجوه ِ
است و اگر از دســت برودّ ،
اساســی» انقالب ،از دست
ت
«هوی
ِ
ِ
انقالب اســامی از چنیــن الیهای،
برخورداری
خواهد رفــت.
ِ
ِ
انقالب
»
«صنف
و
«سنخ»
از
انقالبی
را
آن
که
شود
موجب می
ِ
ِ
رســول اعظــم بدانیــم؛ همچنــان بایــد امــام خمینــی را نیــز
ِ
همانند ایشــان بدانیم که با ّ
تمسک
«مردی الهی و قدســی»
ِ
ُّ
تجــدد را کنــار زد و
طاغوتــی
بــه آن حضــرت ،پــرده تاریــک و
ِ
تاریخی تازه» ای را پدید آورد.
«عهد
ِ
ِ
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 31تیـر مـاه سـالروز شـهادت امـام محمـد تقـی حضـرت جـواد (ع) اسـت.
ضمـن عـرض تسـلیت ،بـه همیـن مناسـبت بخـش ویـژهای را به شـناخت
این امام همام اختصاص دادهایم .مطلبی از شـهید آیتاهلل سـید محمد
باقـر صـدر بـا موضـوع چهـار فرضیـه دربـاره امامـت حضـرت جـواد (ع)،
گفتاری از آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی درباره امکان امامت در سن
کـم ،مقالـهای بـا موضوع ویژگیهای اخالقی امام جـواد (ع) در مهمترین
دوره تاریخـی ،نوشـتاری از آیـتاهلل مظاهـری دربـاره امتیازهـای علمـی و
عملـی ایشـان در عصـر کوتـاه امامـت و چنـد مطلـب دیگـر بـرای آشـنایی
بیشـتر بـا فضائـل ایـن امـام را بـرای شـما برگزیدهایـم.

عترت

حفظ امامت
راه ݣݣاستوار خدایی ݣݣشدن

عترت

نگاهی به زندگانی امام جواد

(ع)

حفظامامت

آ گاهیهای تاریخی درباره زندگی امام جواد(ع) چندان گســترده نیســت؛ زیرا افزون
بر آنکه محدودیتهای سیاسی همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم
میگردید ،تقیه و شــیوههای پنهانی مبارزه که برای «حفظ امام و شــیعیان از فشار حاکمیت»
بــود ،عامــل مؤثــری در عــدم نقــل اخبــار در منابــع تاریخی اســت .افــزون بــر آن ،زندگــی امام
جواد(ع) چندان طوالنی نبوده است که اخبار فراوانی هم از آن در دسترس ما قرار گیرد.
زمانی که امام رضا(ع) به خراسان برده شد ،هیچ یک از اعضای خانواده خود را به همراه نبرد
و در آنجا تنها زندگی میکرد .از اخبار مربوط به شــهادت امام رضا(ع) چنیــن بر میآید که امام
جواد(ع) آن هنگام در مدینه اقامت داشــت و تنها برای غســل پدر و اقامــه نماز به آن حضرت
در طوس حضور یافت.
هنگامــی که مأمــون بعد از شــهادت امــام رضــا(ع) در ســال  204به بغــداد بازگشــت ،از ناحیه
حضرتــش اطمینان خاطــر پیدا کــرده بــود ،ولــی ایــن را میدانســت که شــیعیان پــس از امام
رضــا(ع) فرزند او را بــه امامت خواهنــد پذیرفت و در این صــورت خطر همچنان بــر جای خود
خواهد مانــد .او سیاســت کنتــرل امام کاظم(ع) توســط پــدرش را -کــه او را بــه بغــداد آورده و
زندانی کــرده بود -به یاد داشــت و بــا الهــام از این سیاســت ،همین رفتــار را با امام رضــا(ع) در
پیش گرفت ،ولی با ظاهری آراســته و فریبکارانه ،به گونهای که میکوشــید نــه تنها در ظاهر
امر مســأله زندان و ماننــد آن در کار نباشــد ،بلکه بــا برخورد دوســتانه ،چنین تبلیغ شــود که او
عالقه و محبت ویژه نیز به ایشــان دارد .اینک نوبت امام جواد(ع) فرا رسیده بود تا به نحوی
کنترل شــود .مأمون برای انجام این هدف ،دختر خود را بــه عقــد وی درآورد و او را داماد خود
کرد .از همین رهگذر بود که مأمون به راحتی میتوانست از طرفی امام را در کنترل خود داشته
باشد و از طرف دیگر آمد و شد شیعیان و تماسهای آنان را با آن حضرت زیر نظر بگیرد.
بر اساس برخی نقلها ،مأمون پس از ورود به بغداد -در سال  -204بالفاصله امام جواد(ع) را از
مدینه به بغداد فراخواند .افزون بر این ،مأمون متهم بود که امام رضا(ع) را به شهادت رسانده
است .اکنون میبایست با فرزند وی به گونهای رفتار کند که از آن اتهام نیز ّ
مبری شود.
از روایتــی که شــیخ مفیــد از ریــان بن شــبیب نقل کــرده ،چنین بــر میآیــد :موقعی کــه مأمون
تصمیم به ازدواج ام فضل با امام جواد(ع) گرفت ،عباســیان برآشــفتند؛ زیرا ترس آن داشتند
که پــس از مأمــون ،خالفت بــه خانــدان علــوی برگــردد ،چنانکه دربــاره امــام رضــا(ع) هم به
ســختی دچار همین نگرانی شــده بودند .ولی به طــوری کــه از دو روایت فوق برمــی آید ،آنان
مخالفت خود را بــه گونه دیگری وانمــود کرده و گفتند :دختــر خود را بــه ازدواج کودکی درمی
ً
َ َ َ َّ ُ
فرضا من ّ
ســنته؛ کودکی که تفقه
دین اهلل وال یعرف حاللــه من حرامه وال
آورد که لم یتفقــه فی ِ
در دین خدا ندارد ،حالل را از حرام تشخیص نمیدهد و واجب را از مستحب باز نمیشناسد.
مأمون در مقابل این برخورد ،مجلسی برپا کرد و امام جواد(ع) را به مناظره علمی با یحیی بن
اکثم ،بزرگترین دانشمند و فقیه سنی آن عصر ،فراخواند تا بدین وسیله مخالفان و اعتراض
کنندگان عباسی را به اشتباه خود آ گاه کند.
مکتب علمی امام جواد(ع)
میدانیم که یکــی از ابعاد بزرگ زندگی ائمه ما ،بعد فرهنگی آنها اســت .این پیشــوایان بزرگ
هرکدام در عصر خــود فعالیت فرهنگی داشــته در مکتب خویش شــاگردانی تربیــت میکردند
و علــوم و دانشهــای خــود را توســط آنــان در جامعــه منتشــر میکردند ،امــا شــرائط اجتماعی
ً
و سیاســی زمــان آنــان یکســان نبــوده اســت ،مثــا در زمــان امــام باقــر(ع) و امــام صــادق(ع)
شــرائط اجتماعی مســاعد بود و به همین جهــت دیدیم که تعــداد شــاگردان و راویان حضرت
صادق(ع) بالغ بر چهــار هزار نفر میشــد ،ولــی از دوره امام جواد تــا امام عســکری(ع) به دلیل
فشارهای سیاسی و کنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خالفت ،شعاع فعالیت آنان بسیار
محدود بود و ازاین نظر تعداد راویــان و پرورش یافتگان مکتب آنان نســبت به زمان حضرت
صادق(ع) کاهش بسیار چشمگیری را نشان میدهد.
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بنابراین اگر میخوانیم که تعــداد راویان و اصحاب حضرت
ً
جــواد(ع) قریب صــد و ده نفر بودهانــد و جمعــا  250حدیث از
آن حضرت نقل شده ،نباید تعجب کنیم ،زیرا از یک سو ،آن
ً
حضرت شــدیدا تحت مراقبت و کنترل سیاسی بود و از طرف
دیگر ،زود به شهادت رسید و به اتفاق نظر دانشمندان بیش
از بیســت و پنــج ســال عمــر نکــرد! در عین حــال ،بایــد توجه
داشت که در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن
حضرت ،چهرههای درخشان و شخصیتهای برجستهای
مانند :علی بن مهزیار ،احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی،
زکریا بن آدم ،محمد بن اسماعیل بن بزیع ،حسین بن سعید
اهوازی ،احمد بــن محمد بن خالــد برقی بودند کــه هر کدام
در صحنــه علمی و فقهــی وزنه خاصــی به شــمار میرفتند ،و
برخــی دارای تالیفات متعــدد بودنــد .از طرف دیگــر ،روایان
احادیــث امــام جــواد(ع) تنهــا در محدثــان شــیعه خالصــه
نمیشــوند ،بلکــه محدثــان و دانشــمندان اهــل تســنن نیــز
معارف و حقایقی از اسالم را از آن حضرت نقل کردهاند.
نحوه شهادت
درباره آمد و شــد امــام در مدینه و احتــرام مردم نســبت به آن

حضــرت ،اطالعــات مختصــری در پــارهای از روایــات آمــده
اســت .فراخوانی آن حضرت به بغداد ،در ســال  ،220توسط
معتصــم عباســی ،آن هــم درســت در همــان اولیــن ســال
حکومت خود ،نمیتوانست بی ارتباط با جنبههای سیاسی
قضیــه باشــد .به ویــژه کــه درســت همان ســال کــه حضرت
جواد(ع) بــه بغــداد آمــد ،رحلــت کــرد؛ ایــن در حالی بــود که
تنها  25ســال از عمر شــریفش میگذشــت .عناد عباســیان با
آل علی(ع) به ویژه با امام شــیعیان کــه در آن زمان جمعیت
متنابهــی تابعیت مســتقل آنهــا را پذیرفتــه بودند ،شــاهدی
است بر توطئه حکومت در شهادت امام جواد(ع) .همچنین
خواستن آن حضرت به بغداد و درگذشت وی در همان سال
در بغــداد ،همگــی شــواهد غیرقابــل انــکاری بر شــهادت آن
بزرگوار به دست عوامل عباسی است.
مرحوم شــیخ مفیــد ،با اشــاره بــه روایتــی درباره مســمومیت
و شــهادت امــام جــواد(ع) ،رحلــت آن حضــرت را مشــکوک
دانســته اســت .بنا به روایت مســتوفی ،عقیده شــیعه بر این
است که معتصم آن حضرت را مسموم نموده است.
پــارهای از منابــع اهــل تســنن ،اشــاره بــر ایــن دارند کــه امام
جواد(ع) به میل خــود و برای دیــداری از معتصم عازم بغداد

عناد عباسیان
با آل علی(ع)
همچنین خواستن
آن حضرت به
بغداد در سال
شهادتشان
همگی شواهد
غیرقابل انکاری بر
شهادت آن بزرگوار
به دست عوامل
عباسی است

شده است .در حالی که منابع دیگر ،حاکی از آنند که معتصم
بــه ابن زیــات مأموریــت داد تــا کســی را بــرای آوردن امــام به
بغداد بفرستد .ابن ّ
صباغ نیز با عبارت ِاشخاص المعتصم له
من المدینه این مطلب را تأیید کرده است.
مسعودی روایتی نقل کرده که بنابر آن ،شهادت آن حضرت
بــه دســت ام فضــل ،در زمانــی رخ داده کــه امــام از مدینه به
بغداد نزد معتصــم آمده بــود .ام فضل پس از شــهادت امام،
به پاس این عمــل خود به حرم خلیفه پیوســت .این نکته را
نبایــد از نظر دور داشــت کهام فضــل در زندگی مشــترک خود
با امام جواد(ع) از دو جهت ناکام مانده بود :نخســت آنکه از
آن حضــرت دارای فرزندی نشــد .دوم آنکه امــام نیز چندان
توجهــی بــه وی نداشــت .ام فضل یــک بــار (گویــا از مدینه)
نامهای نگاشــت و از امام نزد مأمون شکایت کرد ولی مأمون
در جواب او نوشــت :مــا تو را به عقــد ابوجعفــر درنیاوردیم که
حاللی را بر او حرام کنیم ،دیگر از این شــکایتها نکن .به هر
حال ،ام فضل پس از مرگ پدر ،امام را در بغداد مسموم کرد و
راه یافتن او به حرم خلیفه و برخــورداری از مواهب موجود در
آن ،نشانی از آن است که این عمل به دستور معتصم انجام
شده است.
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عترت

به تنهایــی کافی اســت تــا حقانیــت خطــی را که امــام جواد
علیهالســام نمایندگی میکرد ،بپذیریم؛ زیرا چگونه ممکن
اســت با پیش فرضی جز پیشفرض امامــت واقعی بتوانیم
به کســی بنگریم که بیش از هفتسال ســن ندارد و در عین
حال ،پیشــوایی این طایفــه را در همــه زمینههــای روحی و
فکری و فقهی و دینی به عهده گرفته است؟!

امام ݣ ݣرݣاستین
بررسی چهار فرضیه درباره امامت حضرت جواد

(ع)

شهید آیت اهلل سید محمد باقر صدر

بــه مناســبت درگذشــت امــام نهــم علیهالســام همــو که
خداونــد متعــال مقــدر فرمود تــا وجــود همامــش در طول
زندگــی اهــل بیــت علیهالســام دلیــل و برهانــی باشــد بــر درســتی
عقیدهای که ما درباره اهل بیتعلیه الســام بــه آن ایمان داریم.
پدیدهای که با ایــن امام پدیدار شــد ،آن بود که ایشــان به امامت
رسید حال آنکه هنوز در ســن کودکی بود؛ بر این اساس که تاریخ،
اتفاق و اجمــاع دارد که وقتی پــدر ارجمند امام جواد علیه الســام درگذشــت ،ایشــان بیش از
هفت سال سن نداشت .این بدان معناست که ایشــان پیشوایی طایفه شیعه را از نظر روحی
و دینی و علمی و فکری به عهده گرفت حال آنکه بیش از هفت سال نداشت.
اگر این پدیده را که برای نخستین بار در زندگی امامان علیه السالم در امام جوادعلیه السالم
نمود یافته ،براساس حساب احتماالت بررسی کنیم ،هر آینه درخواهیم یافت که این پدیده
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فرضیه نخست :امامت واقعی
در ایــن موضوع جــای ایــن فرضیه نیســت کــه بگوییم این
کــودک به وضــوح نــزد ایــن طایفه آشــکار نبــوده اســت؛ زیرا
پیشــوایی در اهلبیت علیهالســام به این صورت نبوده که
پیشوا در میان نیروهای امنیتی و ارتشی و ابهت پادشاهانه
و شکوه سلطنتی به ســر برد و اینها میان پیشوا و رعیت خود
را ببندند .این پیشــوایی بــرای یک دعوت ّ
ســری همچون
دعوتهــای صوفیه یــا فاطمیه هم نبــوده که رهبــر دعوت
ً
در میان پایگاههای دعوت پوشــیده نگه داشته شود تا مثال
فرض کنیم این رهبر از چشــم رعیت خود پنهان بوده ،ولی
در عین حال باز رعیت به او ایمان داشتهاند.
امــام اهلبیــت علیهالســام پیــشروی ایــن طایفه آشــکارا
ِ
به ســر میبرده و این طایفه بــا همه طبقات خود در مســائل
ً
دینــی و قضایــای روحــی و اخالقــیاش مســتقیما بــا امــام
تعامل داشــتهاند .وقتی مأمون امام جواد علیهالســام را به
بغداد آورد ،امام پافشــاری کرد که مأمون بگذارد ایشــان به
مدینه بازگــردد .او هم گذاشــت ایشــان بازگردد .امــام جواد
علیهالسالم به مدینه بازگشــت و بقیه عمر خود یا بیشتر عمر
خود را آنجا سپری کرد.
بنابرایــن ،امــام جــواد علیهالســام بیشــتر عمــر خــود  -یــا
همــه عمــر خــود -را در صحنــه گذراند و آشــکارا پیــش روی
مسلمانان زیســت؛ پیش چشــم طبقات مختلف مسلمانان
که شــیعیان مؤمــن به پیشــوایی و امامت ایشــان هــم در آن
میان بودند.
پــس ایــن فرضیــه کــه امــام جــواد علیهالســام پیــش روی
مســلمانان و بهویــژه پیــشروی طایفه خــود آشــکار نبوده،
برخــاف طبیعــت رابطهای اســت کــه از آغــاز میــان امامان
اهلبیت علیهالســام و پایگاههای مردمی ایشــان در میان
مسلمانان شکل گرفته اســت .بهویژه اگر بیافزاییم که امام
ً
مأمون خلیفه در کانون
جواد علیهالســام خصوصا از ســوی
ِ
توجه بوده است؛ در همان داستانی که خود میدانید.
فرضیه دوم :ساده لوحی شیعیان
فرضیــهای دیگر میمانــد ،و آن اینکه ســطح علمی و فکری
ایــن طایفــه در آن هنــگام در حــدی بــوده کــه متوجــه ایــن
موضوع نشــدهاند .یعنی ســطح فکری و عقلــی و روحی این
طایفه بــه گونــهای بود کــه امکان داشــته آنــان امامت یک
ً
کــودک را بــاور کننــد حــال آنکــه او واقعــا امــام نبوده اســت.
ایــن نیــز از فرضیههایــی اســت کــه واقعیــت تاریخــی ایــن
طایفه و ســطح علمــی و فقهــی ایشــان آن را رد میکنــد .این
طایفــه را امــام باقــر علیهالســام و امامصــادق علیهالســام
بــر جــا گذاشــتهاند و بزرگتریــن مکتــب اندیشــه اســامی در
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سراســر جهــان اســام در میــان آنــان بــوده اســت؛ مکتبــی
کــه از دو نســل پیدرپــی شــکل میگرفــت :نســل شــاگردان
امامصــادق علیهالســام و امامکاظــم علیهالســام و نســل
شــاگردان شــاگردان امامصادق علیهالســام .این دو نســل
ِ
در عرصههــای فقــه و تفســیر و کالم و حدیــث و اخــاق و در
همه شــاخههای شــناخت اســامی در رأس این طایفــه قرار
داشتهاند.
بنابراین ممکن نیســت فــرض کنیم ســطح فکــری و علمی
ایــن طایفــه در حــدی بــوده کــه متوجــه چنیــن موضوعــی
نشــدهاند .طایفــهای که چنیــن مکتبــی  -که قبله اندیشــه
اســامی در همه عرصههای شــناخت بوده  -داشــته است،
ممکن نیســت از چنین پنداری فریب بخورد .یعنی بپندارد
که یک کودک امام است حال آنکه امام نیست.
شاید ممکن باشــد کسی بپندارد مردی دانشــمند و برجسته
و آ گاه و مطلع که پنجاه یا شــصت ســال ســن دارد ،میتواند
به دروغ گروهی از مــردم را متقاعد کند که امام اســت؛  -زیرا
به درجه واالیــی از دانش و شــناخت و هوشــمندی و آ گاهی
شــناخته شــده  -در حالــی که امــام نیســت ،ولی در هــر حال
امــکان نــدارد ایــن فرضــی در مورد کســی کــه به ده ســالگی
نرسیده ،تصور شود.
چگونه ایشــان میتوانســته بــه دروغ ایــن طایفــه را متقاعد
کنــد کــه امــام اســت حــال آنکــه آشــکارا پیــشروی آنــان
میزیســته اســت؟ آن هم طایفهای که یکــی از مکتبهای
فکــری کالن در جهــان اســام را در آن روزگار داشــته اســت،
مکتبــی کــه بخشهایــی از آن در کوفه و بخشهایــی از آن
در قم و بخشهایــی از آن در مدینه بوده اســت ،مکتبی که
در شــهرهای بزرگ جهان اســام گســترده شــده بوده و همه
ً
بخشهای آن مســتقیما با امامجواد علیهالســام در ارتباط
بودنــد و از ایشــان بهــره میبردنــد و ســؤال میکردنــد و از هر
گوشه و کنار ،اموالی را از طرف شــیعیان سوی ایشان منتقل
میکردند .ممکن نیســت بپنداریم چنین مکتبی از حقیقت
کودکی که امام نیست ناآ گاه باشد.
فرضیهسوم:روشننبودنمفهومامامتنزدشیعیان
فرضیــه دیگــری میمانــد ،ایــن کــه امــام و امامــت نــزد این
طایفــه مفهــوم نبــوده اســت و آنــان امامــت را فقــط یــک
زنجیــره نســبی و وراثتــی میپنداشــتهاند و نمیدانســتهاند
که امــام کیســت و ارزشــی امــام چیســت و امام چه شــرایطی
دارد؟ واقعیــت میــراث حدیثــی متواتــر و پرشــماری کــه از
امیرمؤمنــان علیهالســام تــا امامرضــا علیهالســام دربــاره
شــرایط امام و آثــار امــام و نشــانههای امــام جریان داشــته،
این فرضیه را نیز رد میکند .تشــیع بهطور اساســی بر مفهوم
الهــی و ژرف امامــت بنیــان گرفتــه اســت .ایــن روشــنترین
و بدیهیتریــن و نخســتین مفهــوم از مفاهیم تشــیع اســت؛
ق و ســخن
این که امام ،انســانی اســت کــه در معارف و اخال 
و کردار خود یکتا و بیهمتاســت .این مفهوم بنیادی تشیع
اســت که از دوره امیرمؤمنــان علیهالســام تــا دوره امامرضا
علیهالســام هــزاران حدیــث نویــد آن را دادهاند .بــه تدریج
همه خصوصیتهــا و همه جزئیــات در ذهنیت ایــن طایفه

تشیع بهطور
اساسی بر مفهوم
الهی و ژرف
امامت بنیان
گرفته است.
این روشنتر ین
و بدیهیتر ین و
نخستین مفهوم
از مفاهیم تشیع
است؛ این که
امام ،انسانی
است که در
معارف و اخالق
و سخن و کردار
خود یکتا و
بیهمتاست .این
مفهوم بنیادی
تشیع است که از
دوره امیرمؤمنان
علیهالسالم تا
دوره امامرضا
علیهالسالم هزاران
حدیث نوید آن را
دادهاند

روشن شده؛ حتی برخی خصوصیات ثانوی.
راوی درباره ماجرای امامت امامجواد علیهالسالم میگوید:
پــس از درگذشــت امامرضــا علیهالســام بــه مدینــه رفتــم تا
از جانشــین ایشــان جویا شــوم .گفتند :جانشــین ایشــان در
روســتایی نزدیک به مدینه اســت .ســوی آن روســتا رفتم و
داخل شــدم .در آنجا خانهای بود متعلق به امام موســی بن
جعفر علیه السالم که بر اســاس وراثت به فرزندان و نوادگان
ایشــان رســیده بــود .میگویــد :دیــدم خانــه لبالــب از مــردم
اســت .یکی از بــرادران امامرضا علیه الســام را دیــدم که در
صدر مجلس نشســته بود .اما مردم در میان خود میگفتند:
این مــرد ،امام پس از امامرضا علیهالســام نیســت؛ زیرا ما از
امامــان شــنیدهایم که امامــت پس از حســن و حســین علیه
السالم به هیچ دو برادری نمیرسد.
همــه جزئیــات و خصوصیتهای نســبی و معنوی نــزد این
طایفــه روشــن و مشــخص بــوده اســت .بنابرایــن ،واقعیت
میراث حدیثــی متواتــر و قطعــی کــه از امامان پیشــین علیه
السالم جریان داشته ،این فرضیه را نیز رد میکند.
فرضیهچهارم:تبانیاینطایفهبرجعلوفریبکاری
یک فرضیــه دیگر میمانــد ،اینکه ایــن طایفه در ایــن ماجرا
بر جعل و فریبکاری تبانی کرده باشــند .این فــرض را نیز نه
تنهــا ایمان شــخصی ما به پارســایی و قداســت ایــن طایفه،
بلکــه  -افــزون بــر ایمــان شــخصی مــا  -شــرایط عینــی این
طایفه رد میکند؛ زیرا هیــچ گاه در روزگار این طایفه ،شــیعه
بودن ،راهی برای رســیدن به شــکوه و مال و جاه و سلطنت
و مقامهــای بــاال نبــوده اســت .تشــیع در درازای ایــن مدت
همــواره راهــی بــه ســوی شــکنجه و زنــدان و محرومیــت و
آوارگی و بدبختــی بوده و بــه آن جا میانجامیــده که زندگی
انســان با تــرس و خــواری و تقیــه در هر نشســت و برخاســت
ســپری شــود .تشــیع هیــچگاه راهــی به ســوی مــال و جــاه و
ثــروت نبوده تا ایــن تبانی به دســت ایــن طایفه در راســتای
آزمندی انجام شده باشد.
چــه دلیلــی دارد خردمنــدان و بــزرگان و دانشــمندان ایــن
طایفه بر امامتی نادرســت تبانی کنند ،بــا وجود اینکه تبانی
آنان بر این امامت نادرست ،گونهگونه محرومیت برایشان
به بــار مــیآورد؟ حــال آنکــه اگــر آن بــزرگان و دانشــمندان و
سرشناســان پا از این راه میکشــیدند و رویه رســمی آشکار در
آن روزگار را  -همچــون مســلمانان دیگــر -پــی میگرفتنــد،
هــر آینــه در طلیعــه دیگــر مســلمانان به ســر میبردنــد .پس
شرایط عینی این طایفه ،خود گواه اســت که وقتی توافق بر
اعتقاد به این امامت ،ســبب گونهگونه عذاب و محرومیت
میشــود ،بنابرایــن ایــن توافــق تنهــا میتوانــد برآمــده از
اعتقادی راستین به این امامت باشد.
به این ترتیب همــه آن فرضیه های دیگر در نگر هر انســانی
که از تاریخ ایــن طایفه و تاریخ اســام در آن هنگام و شــرایط
عینی پیرامون امام جواد علیه السالم آ گاه باشد ،پذیرفتنی
نیســت .پس تنها یــک فرض باقــی میمانــد که بــا واقعیت
همخــوان اســت و آن اینکــه امــام جــواد علیــه الســام امــام
راستین است.
دوره جدید
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امامت
ݣݣدر ݣ ݣݣصباوت ݣݣو ݣݣصغر ݣݣسن
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی
دســت یافتن بــر امامت ،پیش از ســن بلــوغ ،گر چــه تا آن
زمــان بــه طــور رســمی ســابقه نداشــت و در بیــن امامان،
هیچیــک در این ســن بر مســند امامت ننشســته بود ،ولــی در بین
سایر انبیا و پیامبران سابقهدار اســت و حضرت عیسی و یحیی در
کودکــی بــه مقــام ّ
نبــوت رســیدند و قــرآن دربــاره حضــرت عیســی
ُ َ ََ َ ّ ً
ْ
ُ
ّ
اهلل آتا ِنــی ال ِکتــاب و جعلنی ن ِبیــا؛ :منم بنده
میفرمایــدِ :انی َع ْبــد ِ
خدا ،به من کتــاب داده و مــرا پیامبر قــرار داده اســت .و درباره حضــرت یحیــی میفرماید :وَ
ً
َْ ُ ْ ْ
ناه ال ُحکم َص ِب ّیا؛ و از کودکی به او نبوت دادیم .این مســأله کــه علوم و دانشهای امامان
آتی
ّ
و قوت فهم و کثرت معارف آنان به واســطه آموزش و گذشــت زمان و رشــد جسمانی نیست،
همواره مقبول ّ
خواص و عوام بوده است.
از دوران کودکی هر یک از ایشــان ،حکایات و داســتانهای شگفت انگیز بســیاری که حاکی
فعلیت کماالت و فضایل آنهاســت ،نقل شده اســت; ّ
از نبوغ فوق العاده و ّ
حتی معاویه و یزید
ّ
و عبداهلل بن عمــر نیز از علــم لدنی آنها ســخن میگفتنــد; چــون ابوحنیفه کــه وقتی حضرت
موســی بن جعفــر علیه ّ
الســام در ســن هفت ســالگی به ســر میبــرد ،از ایشــان مســائل فقهی
میپرســید و پاســخ میشــنید .هر کس در حاالت آن بزرگــواران مطالعه بنمایــد و علومی را که
در دوران کودکی و بعد از بلوغ از آنها صادر شــده را مالحظه کنــد ،میفهمد که این همه علم و
معرفت از راه تحصیل فراهم نمیشود.
علوم بــی پایــان امیرالمؤمنین علیــه ّ
الســام را در همه رشــتههای علــوم اســامی ،و حقوق و
معارف ّ
والهیــات و … ،چگونــه میتوان بــا تحصیل ،بــه دســت آورد و کدام مکتب و مدرســه
ّ
ّ
ّ
غیــر از مکتــب خــاص حضرت خاتــم االنبیــاء صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم میتوانســت در آن
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زمــان چنیــن فــارغ ّالتحصیــل داشــته باشــد و کــدام اســتاد
میتوانســت این شــاگرد بی نظیر را تربیت کنــد و غیر از علی
السالم چه کسی میتوانست علوم ّ
علیه ّ
نبوت را حمل کند و
باب مدینه علوم نبی شود؟
ّ
علــوم تمــام اصحــاب و شــاگردان مکتــب پیامبــر صلــی اهلل
ّ
وســلم در برابــر علــوم علی علیــه ّ
الســام قطرهای
علیه وآلــه
در مقابــل دریا بــود .این علــوم از فضل خــدا و میــراث آنان از
ّ
ّ
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم اســت و صــدور این
ّ
علــوم اگــر از خردســاالن تعصب داشــته باشــد ،از ســالمندان
نیز ّ
متعصب کننده است .مگر ســالمندان دیگر ّ
ظرفیت این
همه علــم را دارنــد؟ و مگر دانشــمندان ســالمند ،ایــن گونه
بدون سابقه و بالبداهه به مسائل مردم پاسخ دادهاند؟
در ایــن بــاب فرقــی ما بیــن کودک هفــت ســاله و مــرد هفتاد
ّ
صالحیــت تمــام
ســاله نیســت; هــر دو بایــد اســتوار خــاص و
و کمال داشــته باشــند کــه بتواننــد این علــوم را اخذ کــرده و
ُم ْل َه ْم َو ُم َف َّه ْم و ّ
محدث به آن شوند .همانگونه که منصور،
(خلیفه) در مورد امــام جعفر صادق علیه ّ
الســام گواهی داد
که آن حضرت ،از َکســانی بود که خدا در شأن آن میفرماید:
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ
بادنا…
ثم اورثنا ال ِکتاب الذین
اص َطف ْینا ِم ْن ِع ِ
هر یک از امامان نیــز بنده برگزیده خدا بودنــد که خدا کتاب
و علم کتاب را برایشان عطا فرمود و هیچ گاه ّامت ،از چنین
ّ
شخصیتی از اهل بیت ،محروم نخواهد شد.
ّ
احادیــث «ثقلیــن»« ،ســفینه»« ،امــان» و حدیــث «فــی کل
مبیــن و ّ
خلف مــن امتــی» و روایــات دیگــر ،همــه ّ
مؤیــد این
موضوع اســت و مرور زمــان نیز ثابت کــرد ،غیــر از این ذوات
ّ
مقدســه ،فرد دیگری مصداق این احادیث نیســت و ایشان
هســتنند کــه علمشــان از علــم خــدا و بصیرتشــان ،موهبت
ّ
خاص خــدا اســت .و مســلمانان به شــرق بروند یا بــه غرب،
علم صحیح را جز در نزد آنها نخواهد یافت.

عترت

و در این راستاســت که معتصم پــس از اینکه از مــردم بیعت
بــرای خود گرفــت جویای حــال امام جواد(ع) شــد و دســتور
داد که امام جــواد(ع) و همســرش ام الفضــل را به بغــداد فرا
خوانند .زیرا که حضور و نام و یاد آن بزرگوار حماســه جهاد و
پرچم آزادگی و عزت ایمان اســت و جلوه امامت و وصایتش
مهر باطلی است بر خالفتهای باطل بنی عباس.
اخالق حسنه
حضرت جــواد االئمــه(ع) ایــن ویژگــی را از ّ
جــد بزرگوارشــان
پیامبــر مکــرم حضــرت محمدبــن عبــداهلل (ص) بــه ارث
بردند .در قرآن هم تاکید شده که مسلمانان از اخالق پیامبر
(ص) الگــو و سرمشــق بگیرند ،به مســلمانان توصیــه که در
رفتار و زندگی خودشــان در تمام مراحل بایــد از پیامبر (ص)
الگــو بگیرنــد .فرزنــدان پیامبــر (ص) و اهل بیــت(ع) مانند
ّ
پیامبر بزرگــوار (ص) ّمتصــف و متخلق به آن اخــاق نیکو و
حسنه هستند.

ویژگیهای اخالقی امام جواد(ع) در مهمترین دوره تاریخی

پرچم آزادگی

حجتاالسالم والمسلمینمحمد باقر پورامینی

امام جــواد(ع) در دوره و زمــان خاصی از تاریخ زندگــی میکردند که بــا پیچیدگیها و
مســائلی روبه رو شــد که ایــن مــوارد در زندگانــی ســائر امامان شــیعه(ع) کمتــر وجود
داشــت .امــام(ع) در دوران حکومــت «مأمــون» و «معتصــم» عباســی زندگی کردنــد .در این
دوران حکومت عباســیان در افولی قرار گرفتــه بود که با مرگ مأمون عباســی و قدرت گرفتن
معتصم ،رو به نزول بیشــتر گرایید .زمانی که یک حاکم قدرتمند در جامعه زندگی میکند بر
روی تمــام مســائل آن زمــان تأثیــر دارد؛ ماننــد وقتــی کــه «یزیــد» بــه حکومــت رســید و امام
حســین(ع) در برابر او قیام کــرد و آن حادثــه مهم اتفــاق افتاد و نقطه اوجی شــد کــه در زمان
سایر ائمه و امامان معصوم(ع) وجود ندارد.
بزرگداشت نهضتهای شیعی
حســین بن علی نواده حضرت مجتبی(ع) در زمانی یکی از خلفای بنــی عباس به نام هادی
عباســی قیــام کــرد .یــاد و نــام او ســندی بــر محکومیت بنــی عبــاس تلقی میشــد و حماســه
نهضتهای شــیعی علیه خلفای عباســی را در خاطرهها تجدیــد مینمــود .در حمایت ازاین
شــهید انقالبی روایتی نیــز از امام جــواد(ع) میخوانیم« :پــس از فاجعه کربال هیــچ فاجعهای
برای ما بزرگتر از فاجعه فخ نبودهاست».
یکی از نویســندگان در حکمت نقش انگشــتری امــام جواد(ع) «نعــم القادر اهلل» مینویســد:
بعد از آنکه «مأمــون» همه انقالبها را ســرکوب نمــوده و تمامــی صداها را خفه کــرد؛ طبیعی
بودکــه مأمــون و عباســیان و یارانشــان احســاس کننــد کــه بــه نهایــت آروزیشــان رســیده و
بــه ارزشــمندترین آرمانهایشــان کــه عبــارت بــود از محکــم ســاختن پایههــای حکومــت و
سلطنتشــان به طوری که دیگر هیــچ نیرویی توان ایســتادن در برابر جبروت و سرکشــی آنان
نداشــته باشــد؛ دســت یافتهاند .ولــی میبینیــم که بعــد از ایــن همه ،نقــش انگشــتری امام
جواد(ع) در برابر تمامی تصورات آنان قد علم میکند و تمامی مظاهر و سرکشی و ستم آنان را
محکوم میکند .آن نقش این جمله است «نعم القادر اهلل»؛ چه نیکو توانمندی است خدا.

علم فراوان
یکی از ویژگیهای دیگر امــام جواد(ع) علم فراوان و وســیع
ایشــان اســت؛ چنانچــه پــدران بزرگوارشــان هــم ایــن علــم
وســیع (علم لدنی) را داشــتند و به معنای واقعی کلمه عالم
بودنــد .ایــن امــر در مناظراتــی کــه ایشــان انجــام دادنــد که
نمونههای آن وجود دارد قابل مشــاهده اســت .ما شیعیان
معتقــد هســتیم کــه ایــن علــم از طریــق اجدادشــان منتقل
شــده ،یعنی به قدرت الهــی ،علم پیامبر (ص) بــه امام علی
بن ابی طالب(ع) و نســل به نســل تا حضرت مهدی موعود
(عج) منتقل شده و این علم لدنی که خداوند در اختیار این
الگوهای بشــریت گذاشــته در نــزد امام جــواد(ع) هــم بوده
است.
تقوا و پارسایی
امام جواد(ع) مانند همه امامان شــیعه ،الگوی کامل تقوا و
پارســایی و نمونه بارز عبادت ،بندگی و سجدههای طوالنی
برای خداوند بودند.
ادب و گشادهرویی
امام جواد(ع) با همگان با ادب و احتــرام برخورد میکردند.
ایــن امــر باعــث جــذب مخالفــان و دشــمنان امام به ســوی
ایشان میشد .سازش و نرم خویی با دوستان و شیعیان نیز
از صفات ایشان است.
ّ
حر یت و آزادگی
همه ائمــه اهل بیــت(ع) از این ویژگــی برخــوردار بودند .آن
بزرگواران هیــچ گاه تســلیم ظلم و ســتم نمیشــدند و حاضر
بودند در این راه تمام ســختیها را تحمل کنند .این ویژگی
الگویی برای ماســت که در هیــچ زمانی ظلم و ســتم را قبول
نکنیــم و بــا آزادگــی ،اعتقــادات و مبانــی خودمــان را مطرح
کنیم و تســلیم فتنهها و توطئههای دشــمنان قســم خورده
اسالم و مخالفان نشویم.
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اســم آن بزرگــوار محمــد
است و كنیۀ مشهور او ابا
جعفــر الثانــی و ابن الرضــا ،و لقب
مشهور ایشــان جواد و تقی است.
عمر مبارك ایشــان بیســت و پنج
ســال اســت و پــس از زهــرای
مرضیه كســی در میان اهل بیــت دیده نمیشــود كه عمری
چنین كوتاه داشته باشد.

عترت

تولــد آن بزرگــوار ،شــب جمعــه دهــم مــاه رجــب ســال 195
هجری در مدینــه واقع شــد و شــهادت آن بزرگوار به دســتور
معتصم عباســی (برادر مأمون الرشــید) به دســت ام الفضل
زن امام جواد و دختر مأمون عباســی در آخر ذیالقعدة سال
ً
220هـ .واقع شــد .مدت امامت او تقریبا هفده ســال اســت؛
زیرا هشــت ســاله بــود كــه پــدر بزرگــوارش از دنیــا رفــت و آن
حضرت به امامت رسید.
مأمــون بعد از شــهادت حضــرت رضــا(ع) به بغــداد آمــد و مقر
حكومت خود را آنجا قرار داد .او چون شنید كه علمای بالد به
مدینه رفتهاند و آن بزرگوار را به امامت پذیرفتهاند ،به هراس
افتــاده و حضرت جــواد را به بغــداد احضار كــرد .مأمــون از آن
حضرت تجلیل كرد و دختر ام الفضل را به عقد ایشان در آورد.
امام جواد پــس از مدتی با ام الفضل به قصــد زیارت بیتاهلل
الحــرام بــه حجــاز رفتنــد و پــس از اعمــال حــج بــه مدینــه
برگشــتند و تا مأمون زنده بود ،در مدینه بودنــد .بعد از مرگ
مأمون ،برادرش معتصم به منصب خالفت نشست و چون
از حضــرت جــواد و اســتقبال مــردم از آن بزرگــوار میترســید،
ً
حضــرت را جبرا به بغــداد طلبید و طولی نكشــید كه حضرت
جواد(ع) را شهید نمود.
ً
عمر حضرت جــواد گرچه كوتــاه بــود و غالبــا در تبعید صرف
شــد؛ ولی باید گفت عمر پربركتــی بود .كلینــی ُر ِح ُم ْه اهّلل ،در
َ
هذا ْال َم ُول ُ
ود
َكافی از حضرت رضا نقل میكند كــه فرمودهاند:
ْ ُ َ ْ َُْ ٌَ
ّ
ًَ
ــود ا ْع َظ ُــم َب َركة ِم ْن ُــه .این مولــد ـ حضرت
ال ِذی ِلــم یولــد مول
جواد ـ مولودی است كه پر بركتتر از او زاییده نشده است.
اظهار علم اهل بیت
از جمله امتیازهــای امام جواد ،اظهار علم اهل بیت اســت و
باید گفت شجاعی در میدان علم مثل او نیامده است.
در تاریخ آمده اســت كه چــون حضرت رضــا(ع) از دنیا رفت،
عدهای از بزرگان و علما به مدینه آمدند و سی هزار مسأله در
چند روز از حضرت جواد(ع) ســؤال نمودنــد  ،و حضرت جواد
بدون تأمل و فكر جواب دادند.
چون مأمــون عباســی آن بزرگــوار را بــه بغــداد آورد و تصمیم
گرفت برای خاموشــی اعتراضها دخترش را به عقد ایشــان
در آورد ،مجلــس بــا شــكوهی ترتیــب داد و در ایــن جلســه،
علما و بــزرگان را دعوت كرد .یحیی بن اكثــم یكی از علمای
اهــل تســنن و قاضــی آن زمــان ،از حضــرت ســؤال كــرد كه:
اگــر محرمــی صیــدی را بكشــد ،حكــم او چیســت؟ حضرت
جــواد(ع) بالفاصلــه شــقوق مختلفــی فرمودنــد :آن صیــد را
در حرم كشــته اســت یا در خــارج حــرم؟ عالم به حكــم بوده
ً
یــا جاهل؟ عمدا كشــته اســت یا نــه؟ آن محــرم عبد بــوده یا
ً
آزاد؟ بالغ بوده یا نابالغ؟ كار اولش بوده یا قبال نیز صید كرده
اســت؟ این صیــد از طیــور بوده اســت یا نــه؟ آن صیــد بزرگ
بوده اســت یا كوچــك؟ آن كار در روز بوده یا در شــب؟ محرم
به احرام حج بوده است یا محرم به احرام عمره؟
مأمون ،مجلس را متشــنج دید .همه ،بخصوص یحیی بن
اكثم مبهوت و مفتضح شــده بودند .به حضرت جواد گفت
كه خطبه بخوانید .آن بزرگوار ،امالفضــل را به پانصد درهم
بــه عقــد خــود در آوردنــد .ســپس ،مأمــون از شــقوق مســأله

عمر حضرت جواد
گرچه كوتاه بود
ً
و غالبا در تبعید
صرف شد؛ ولی
باید گفت عمر
پر بركتی بود.
كلینی(ره) ،در
كافی از حضرت
رضا نقل میكند
َ
كه فرمودهاند :هذا
ْ ُ َّ
ال َمول ُود ال ِذی ِل ْم
َ ُ َ َ
ُیول ْد َم ْول ٌود ا ْعظ ُم
ًَ
َب َركة ِم ْن ُه .این
مولد ـ حضرت
جواد ـ مولودی
است كه پر
بركتتر از او زاییده
نشده است

سؤال نمود و حضرت حكم كلیۀ شقوق را بیان نمود .در آخر
كار حضرت مســألهای از یحیی بن اكثم پرســید ،و شاید هم
برای تفریح بود؛ چون مجلس عقد و عروسی بود.
مســألۀ ســومی كــه جلــو آمــد ،مســألۀ دزد اســت كــه در زمان
ً
معتصم واقع شده بود .چون حضرت جواد(ع) را جبرا دفعه
دوم به بغداد آوردندـ باید گفت كه حضرت را برای شــهادت
آوردنــد و منتظر وقــت بودنــد ـ معتصم به آن حضــرت خیلی
احترام گــذارد .روزی كه بســیاری از علما و بزرگان و اشــراف
در مجلس بودنــد ،دزدی را آوردنــد كه به دزدی اقــرار كرد و
باید بــر او حد جاری میشــد .معتصم پرســید :دســت از كجا
باید بریده شــود؟ ابن ابی داوود كه قاضــی و از علمای بزرگ
آن زمــان بــود ،گفــت :از مــچ ،و بــه آیــۀ تیمــم تمســك كرد.
دیگران گفتند :از مرفق و به آیه وضوء تمسك كردند.
اختالفــات باال گرفــت .معتصم رو كــرد به حضرت جــواد و از
او جواب خواســت .حضرت فرمودند :از آخر انگشــتها باید
َ َّ َ ْ َ
ســاجد ِّل جاهای ســجده
قطع كــرد و بــه آیــه شــریفۀ ان الم ِ
برای خدا اســت ،تمســك كردند و فرمودند :آنچــه برای خدا
است را نباید قطع كرد .صدای تحسین از مجلس بلند شد و
به فتوای حضرت جواد عمل كردند.
نباید فراموش كرد كه جــواد األئمه(ع) حكم خــدا را فرموده
اســت و بــرای تقریب ذهــن عوامانــۀ مجلــس به آیۀ شــریفه
تمســك نمودهانــد؛ و اال تمســك بــه آیۀ شــریفه از نظــر دقت
فقهــی ناتمــام اســت و در فقــه ائمــه علیهمالســام جاهــای
فراوانی دستور داده شــده كه مواضع ســجده نیز قطع شود،
نظیر محارب كه یك دســت و یك پای اوـ از نظر قرآن شــریف
ـ قطع میشود و یا كشــته و یا تبعید میشــود ،و اگر دزد دفعۀ
دوم ،دزدی كند پــای او را قطع میكنند .چنانچه اگر كســی
دســت یــا پــای كســی را قطــع كنــد ،او را قصــاص میكننــد و
دست یا پای او را قطع میكنند.
خالصۀ ســخن ،حضــرت جــواد(ع) حكــم خــدا را فرمودند و
چون آنــان دلیل میخواســتند  ،نمیتوانســتند بفرمایند من
مبین قرآنم و عالم بما ســویاهلل میباشم ،و احكام خداوند
را میدانــم .از ایــن جهــت بــرای اقنــاع آنــان بــود كه بــه آیۀ
شــریفه تمســك فرمود و باید گفت حكمی كــه در آن مجلس
بیان شده است ،خالی از تقیه نبوده است.
ابن ابی داوود خود میگوید كه به قدری جلســه بر من گران
آمــد ،كــه از خداونــد طلــب مــرگ كــردم .باالخــره نتوانســتم
صبر كنــم و حســد خــود را خامــوش نمایم .پــس از چنــد روز
نزد معتصم آمدم و گفتم :میدانم جهنمی میشــوم؛ ولی از
نصیحت خلیفه چارهای نیســت .این مردی كه برفتوای او
حكم كردی و فتاوای مــا را زیر پاگذاردی ،مــردم او را خلیفه
میدانند و حمایت تو از او ،از میان بردن خالفت اســت .ابن
ابــی داوود میگویــد :معتصم متغیــر و متنبه شــد .میگویند
یكی از علل قتل امام جواد(ع) همین سعایت بوده است.
اگــر حســادت در انســان گل كنــد ،اگر عالــم خود را نســاخته
باشــد ،اگر یكــی از صفات رذیلــه ،انســان را كنترل كنــد و زیر
چتر خود درآورد ،انســان مهیا اســت دانســته به جهنم رود.
مطلب تصریح دارد:
چنانچه قرآن شریف به این
ْ
َا َف َر َا ْی َت َمــن َّات َخ َذ ِا َله َه َه َو ُاه َو َا َض َّل ُــه ُ
اهّلل َعلی ِعل ٍم .آیا ندیدی
ِ
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كســی را كــه هــوای خــود را خــدای خــود گرفتــه و خداونــد
دانسته و زمینۀ ضاللت را فراهم میكند.
شجاعت علمی
بشــر اگر مهذب نشــد ،ابن ابــی داوود میشــود كــه نظیرش
در تاریــخ فراوان اســت .بــاری ،گرچــه این شــجاعت علمی
از امتیــازات امام جــواد(ع) اســت و نظیرش برای ســایر ائمه
اتفاق نیفتاده اســت؛ ولی اینگونه مســایل كه برخــی از آنها
گذشــت ،با مقــام مقــدس علمی امــام جواد ســازگار نیســت.
مقــام علمی امــام جــواد را بهتر اســت از خودش بشــنویم :در
مشــارق االنــوار منقول اســت كــه چون حضــرت رضــا(ع) به
شــهادت رســید ،حضرت جواداالئمه(ع) به مســجد رســول
اهلل آمد ،منبر رفــت و چنین فرمودَ :ا َنــا ُم َح َّم ُد ب ُ َ
ّ
الرضا
ــن َع ِل َ َی ِ
َ َ ِ َ
ََ ْ َ َ ُ ََ َ ََْ
ْ
َّ
اس ِفی اال ْصال ِب ا َنا اعل ُم ِب َس َر
انا ُالجواد انا العا ُ ِل ُم بان َس َ ِ
ــاب الن ِ
ْ
َ
ْ
ا ِئر ك ْــم َو َظ َو ِاهر ك ْــم َو َما ان ُت ْم َســا ِئ ُر َ
یــهِ .عل ٌــم ُم ِنحنا ِم ْن
ون ِال ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َْ
َ ِ َْ
َِ
ــاء الســمو ِات واالرض ِین ولــوال تظاهر اهل
ق ْب ِل خل ٍق َو َب ْعــد ِف َن ِ
َّ
َ ُ َ
ْ
َ َ ْ ُ َ ْ َّ ّ َ ُ ْ ُ َ ً
ــت ق ْوال
ــك لقل
ــل َو َد ْولــة ا ْه ِل
ال َب ِاط
ــال وشــوب اه ِل الش ِ
الض ِ
ِ
َ
ْ
ََ َ
ُ َ َُ َ َ ّ َ
ُ
فیه وقال
اآلخــر
ون ث ّم َوض ُع َید ُه الش ِــریف ِة َعلی ِ
ِم ْنه ال َو ُلو َن َو ِ
َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ْ
ــل« .من محمد
یا محمــد أصمــت كما صمــت آباؤك ِمــن قب ِ
بن علی جوادم ! من عالم به نســبهای همۀ مردم هستم،
مردمی كه بــه دنیــا آمدهاند یــا نیامدهانــد .من اعلــم از خود
شما به ظواهر شما و باطنهای شما هستم .این علم را قبل
از خلقت عالم هســتی داشــتهایم و بعد از فنای عالم هستی
نیز داریم .اگر نبود تظاهرات اهــل باطل و دولتهای باطل
علیه مــا ،و اگر نبود مردم عوام و شــكهای آنــان ،چیزهایی
میگفتم كه همــه تعجــب كنند ».ســپس امام جواد دســت
بر دهــان خود نهــاد و فرمود ســاكت باش؛ چنانچــه پدرانت
ساكت بودند.
این اســت مقام اهل بیت و علــم آنان و این اســت مقام امام
جــواد و علــم او و اینكــه واســطۀ این عالــم اســت .در خاتمه
چند روایتــی از امام جواد كــه به یك مضمون اســت ،از میان
روایــات فراوانی كه در كتــب روایی شــیعه از آن بزرگــوار نقل
َ َ
شــده ،میآوریم؛ باشــد كه تذكری برای ما باشــد :قــال َج َ َو ُاد
َ َ ٌ ُ ّ َ َ ُ ٌّ
ــامَ :ا ّلث َق ُة ب َ
األ ئ َّمــة َع َلیه َّ
ال وســلم
الس ٌ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اهَّلل تعالــی ثمن ِلك ِل غ ٍ
ُّ
ــال .اعتمــاد بــه خــدای متعــال ،بهــای هــر چیــز
ِالــی ك ِل َع
ٍ
َ َ ُ
گرانقیمتــی و نردبان برای هر جای بلندی اســتَ .وقــالِ :ع ّز
َّ
ُْْ
َ ُ َ
اس .عزت مؤمن ،بینیــازی او از مردم
المؤ ِم ِن ِغَن َاه ع َ ِ
ــن َ الن َ ِ
ُ ََ َ َ ُ ُ ََْ َ
ُ َ
ْ َ
َ
ــن اهّلل تعا ِلــی ك ِافلــه؟ وكیــف
اســت .و قــال كیــف یضییــع م ِ
اهّلل َو َك َل ُه اهّللُ
اهّلل َت َعالی َطا ِل ُب ُه؟ َو َمن ْان َق َط َــع ِا َلی َغ ْیر ُ
َی ْن ُجو َمن ُ
ُِ
َ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ِْ َ ْ
م اف َس َــد ا ك َث َر ِم ّما َی ْصل ُح .چگونه
ِالی ِه .ومن ع ِمل علی غی ِر ِعل ٍ 
واگذارده به خود شود ،كســی كه خدا را كفیل خود قرار داده
اســت؟ و چگونــه نجــات مییابد كســی كه خــدا در صــدد او
اســت؟ كســی كه اعتماد به غیرخدا پیــدا كند ،خداونــد او را
به خودش وا میگذارد ،و كسی كه بدون علم كاری را انجام
دهد ،فساد آن بیشتر از اصالح است.
این روایات كــه نظیــر آن در روایات اهل بیت بســیار اســت،
به ما میآموزد كــه ما بایــد در هر حــال و برای هــر كار اعتماد
به خــدا داشــته باشــیم .از همــه بریدن و بــه خداونــد متعال
پیوســتن ،مایۀ ســعادت اســت .از خدا بریــدن و بــه دیگران
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«من محمد بن
علی جوادم!
عالم به
من ِ
نسبهای همۀ
مردم هستم،
مردمی كه به
دنیا آمدهاند یا
نیامدهاند .من
اعلم از خود شما
به ظواهر شما و
باطنهای شما
هستم .این علم
را قبل از خلقت
عالم هستی
داشتهایم و بعد از
فنای عالم هستی
نیز دار یم .ا گر نبود
تظاهرات اهل
باطل و دولتهای
باطل علیه ما ،و
ا گر نبود مردم عوام
و شكهای آنان،
چیزهایی میگفتم
كه همه تعجب
كنند ».سپس
امام جواد دست
بر دهان خود نهاد
و فرمود سا كت
باش؛ چنانچه
پدرانت سا كت
بودند

چشــم امید داشــتن ،جز نگرانی ،ناامیــدی و شــقاوت و چیز
دیگری در بر نخواهد داشت.
آنچه انســان را از غم و غصه ،دلهره و اضطراب خاطر ،ترس
و وحشــت از آینــده و یــا از دیگــران نجــات میدهــد  ،اعتماد
به خداســت و آنچه غــم و غصه مــیآورد ،دلهــره و اضطراب
خاطــر را زیاد میكند ،چشــم امید به دیگران داشــتن اســت.
پــروردگار عالم در قــرآن به این نكتــه در آیات فراوانی اشــاره
ْ َ ْ ً
میكند :خداونــد میفرمایدَ :و َم ْن َی َّتق َ
اهَّلل َی ْج َعــل ل ُه َمخ َرجا
َِّ ْ
ُ َ
َ
ُْ
اهّلل ف ُه َو َح ْس ُب ُه
َو َی ْز ُرقه ِم ْن َح ْیث ال َی ْح ِت َس ُب َو َم ْن َی َتوكل َع َلی ِ
َْ ً
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ــد َج َعــل ُ
ِا َّن َ
ــیء قدرا .هــر كه تقوا
اهّلل َبا ِل ُــغ ا ْم ِــر ِه ق ْ 
اهّلل ِلــك ِل ش ٍ
پیشــه كند ـ رابطۀ او با خــدا محكم باشــد ـ پــروردگار عالم در
بنبســتها بــرای او راه فــرار و چــاره میآفرینــد و از راهی كه
امید ندارد ،بــه او روزی میدهد .هركه به خــدا اعتماد كند،
خــدا او را كفایت میكنــد .همانــا خداوند قدرت بــر همهچیز
دارد و برای هر چیزی مقدری قرار داده است.
این آیۀ شــریفه به ما میآموزد؛ مقدر كســی كه تــوكل به خدا
كند ،اعتماد به خدا داشــته باشــد ،سعادت اســت و پروردگار
عالم یــار و مدد كار او اســت .این آیۀ شــریفه به مــا میآموزد؛
فقط اعتمــاد به خــدا چارهســاز ،بهــا برای هــر چیــز و َنردبان
ّ
َ َّ َ ُ
ََ ُّ َ
ال َو ُسل ٌم ِالی
برای هر نارسایی اســت :ا ِلثقة ِ
باهّلل ثم ٌن ِلك ِل غ ٍ
ُّ َ
ال.
ك ِل ع ٍ
َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ
پــروردگار عالــم در قــرآن میفرمایــد :مثــل الذیــن اتخــذوا
ً َ
َ َ َ
ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َ
ت َب ْیتــا َو ِا َّن ا ْو َه َن
ــوت ِا ّتخــذ ْ 
ــل ال َع ْنك ُب ِ
ِ ْمــن دو َِن ِه اولی ْــاء ك َمث ِ
َ
وت َل ْــو ُ
وت ل َب ْی ُ
كانوا َت ْعل ُم َ
ون .مثــل افرادی كه
ــت ال َع ْنك ُب ِ
ال ُب ُی ِ
به غیرخداوند تكیــه كنند ـ و آنان را دوســت ،یــار و كمك كار
خود پندارند ـ مثل عنكبوت اســت كه خانه میسازد .معلوم
اســت كه خانۀ عنكبوت بسیار سســت و بیبنیاد است .یك
باد مختصر ،یك باران بسیار كم آن را نابود میكند.
انســان وقتــی عزیــز اســت ،پابرجاســت ،وقتی مــورد عنایت
خاص خــدا اســت كه امیــدی جز بــه خدا نداشــته باشــد و اال
حــوادث و طوفانهــای روزگار و برخوردهــا او را و امیــدش را
َ ُ َ َّ
َ
َ
ُّ ْ ُ
ــن ْانق َط َع ِالی
ــاس  ،م ِ
َنابــود م َی َ ُكنــدَ ِ .عزالم ِؤم ِن ِغنــاه ع ِن الن ِ
اهّلل َوكله ُ
اهّلل ِال ْی ِه.
غ ْی ِر ِ
ابا صلت میگوید« :بعد از شــهادت حضرت رضا(ع)  ،مطرود
مأمــون عباســی شــدم و بــه زنــدان افتــادم و چــون امیــدم
بــه مأمــون و ســركردگان و امیــران و دیگــر دســت انــدركاران
حكومت بود ،یك ســال زیر غل و زنجیر ماندم .شــبی توسل
به خدا یافتــم و خــدا را بــه اهلبیت قســم دادم .امیــدم را از
همه قطع كردم و به او پیوســتم .ناگهــان جواداالئمه(ع) را
در زندان دیدم .چون چشــمم به ایشــان افتاد ،گریه كردم؛
گله كردم كه چرا به داد من نمیرسید .فرمود« :ابا صلت چه
وقت خواستی و نیامدم؟» سپس دســت مرا گرفت و از میان
زندانبانها بیــرون آورد و فرمــود« :برو به امید خــدا كه دیگر
به تو دسترسی پیدا نخواهند كرد».
تذكری كه اینجا باید داده شود ،این است كه توسل به امام
جواد(ع) برای امور دنیویه؛ گرفتاریها؛ غمها و غصههای
بــزرگ؛ دردهــای بیدرمــان معنــوی و ظاهــری بســیار مؤثر
اســت .حتی اهل تســنن نیز بســیار به قبر مطهرش متوســل
میشوند.

وارث
ݣݣعلم ݣݣنبوی
با اینکه مناصب الهی وابسته به سن خاص نیســت و خداوند پیامبرانی را در کودکی
بــه منصــب نبــوت انتخــاب کــرده ،ماننــد حضــرت یحیــی علیــه الســام کــه قــرآن
میفرماید« :ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم »..و از زبان حضرت عیســی علیه السالم
در نوزادی نقل میکند که «بی شــک من بندة خدایــم .به من کتاب عطا فرمــوده و مرا در هر
جا که باشــم ،وجودی پر برکت قــرار داده اســت .».....با این حــال ،امامت امام جــواد علیه
الســام و دارا بودن علم الهی وارث نبــوی ،نه تنها از طــرف مخالفان مورد تردیــد ّ
جدی واقع
شــده بود ،بلکه افــراد عــادی از شــیعیان و برخی از بــزرگان و علمــاء شــیعه نیز در این مســئله
گفتگو داشتند و در واقع ،این مسئله به صورت یک معضل اعتقادی در آمده بود.
«ابن رستم طبری» از دانشمندان قرن چهارم ،مینویســد« :زمانی که ّ
سن حضرت جواد(ع)
بــه شــش ســال و چنــد مــاه رســید ،مأمــون پــدرش را بــه قتــل رســاند و شــیعیان در حیــرت و
ســرگردانی فرو رفتنــد و در میان مــردم اختالف نظر پدید آمد و ســن ابــو جعفر را کم شــمردند و
شیعیان در سایر شهرها متحیر شدند».
به همین جهت ،شــیعیان اجتماعاتی تشــکیل دادند و دیدارهایی با امام جواد علیه الســام
به عمل آوردند و به منظــور آزمایش و حصول اطمینــان از اینکه او دارای علم امامت اســت،
پرسشهایی را مطرح کردند و هنگامی که پاسخهای قاطع و روشــن کننده دریافت کردند،
مقام علمــی آن حضــرت را بــاور کردند و آرامــش یافتند .بــه نمونههایــی در این زمینــه ّ
توجه
فرمایید:
.1بعد از شــهادت امام رضا(ع) ،ریان بن صلت ،صفوان بن یحیی ،محمد بن حکیم ،عبد
الرحمن بن حجاج و یونس بن عبد الرحمان با گروهی از بزرگان و معتمدین شــیعه ،در خانه
«عبد الرحمن بــن ّ
حجــاج» در یکــی از محلههای بغــداد به نــام «برکة زلــزل» گرد آمدنــد و در
ســوگ امام به گریه و اندوه پرداختند ....یونس به آنان گفت :دســت از گریــه بردارید! [باید
دید] امر امامت را چه کسی عهده دار میگردد؟ و تا این کودک (ابو جعفر) بزرگ شود ،مسائل
خود را از چه کسی باید بپرسیم؟
در ایــن هنــگام «ریان بــن صلت» برخاســت و گلــوی او را گرفــت و فشــرد و در حالی که به ســر
و صــورت او میزد ،با خشــم گفت :تــو نزد مــا تظاهر بــه ایمان میکنی و شــک و شــرک خود را
پنهــان مــیداری! اگــر امامــت او از جانــب خدا باشــد ،حتــی اگر طفــل یــک روزه باشــد ،مثل
پیرمــرد صــد ســاله خواهــد بــود و اگــر از جانــب خــدا نباشــد ،حتی اگــر صدســاله باشــد ،چون
دیگران یــک فرد عــادی خواهــد بــود ...در آن موقع ،موســم حج نزدیک شــده بود .هشــتاد
نفر از فقهاء و علماء بغداد و شــهرهای دیگر رهســپار حج شــدند و به قصد دیدار ابو جعفر عازم

مدینــه گردیدنــد و چون بــه مدینــه رســیدند ،به خانــه امام
صادق(ع)کــه خالــی بــود ،رفتنــد .در ایــن هنــگام ،عبد اهلل
بن موســی ،عموی حضــرت جــواد علیه الســام ،وارد شــد و
در صدر مجلس نشســت .یک نفــر بپا خاســت و گفت :این،
پســر رســول خدا (ص) اســت .هــر کــس ســؤالی دارد ،از وی
بکند .چند نفر از حاضران سؤاالتی کردند که وی پاسخهای
نادرســتی داد! ...شــیعیان متحیــر و غمگین شــدند و فقهاء
مضطرب گشــتند و برخاســته و قصد رفتن کرده ،گفتند :اگر
ابو جعفر میتوانســت جواب مســائل ما را بدهد ،عبداهلل نزد
ما نمیآمد و جوابهای نادرست نمیداد!
در این هنــگام ،دری از صــدر مجلس باز شــد و غالمی به نام
«موفــق» وارد مجلــس گردیــد و گفــت :ایــن ابو جعفر اســت
کــه میآید .همــه بپاخاســتند و از وی اســتقبال کرده ،ســام
کردنــد .حضــرت وارد شــد و نشســت .مــردم و علمــاء همــه
ساکت شدند .آنگاه سؤاالت خود را با امام در میان گذاشتند
و وقتی کــه پاســخهای قانــع کننــده و کامل شــنیدند ،شــاد
شــدند و او را دعا کردند و عرض کردند :عموی شــما عبداهلل
چنین و چنان فتوا داد.
حضــرت فرمــود« :ای عمــو! امــر عظیمــی اســت که فــردا در
پیشــگاه او (خــدا) بایســتی و به تــو بگوید :بــا آنکــه در میان
امت ،داناتر از تو وجود داشــت ،چرا ندانســته به بندگان من
فتوا دادی!»
 .2اسحاق بن اســماعیل در نامهای ده مسئله نوشته بود
تا از آن حضرت بپرســد ،ولی قبل از آنکه ســؤاالتش را مطرح
کند ،حضرت به اساسیترین پرســش او جواب فرمود که به
یقین علــم و حتی علــم غیب حضــرت را بــاور کرد .و مشــابه
این دیدارها که در منابع روایی و تاریخی بیان شــده اســت،
باعــث شــد شــیعیان اعتقــاد کامــل بــه امامــت و علــم الهــی
حضرت پیدا کنند.
دوره جدید
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عترت

راه ݣݣاستوار
خدایی ݣݣشدن
حجتاالسالم والمسلمین محمد حسین معزی

آخریــن روز مــاه ذیقعده ســالروز شــهادت امــام محمدتقی
علیــه الســام فرزنــد حضــرت علی بــن موســی الرضــا علیه
الســام نهمین امــام همام اســت .شــناخت و عمل دو شــرط اصلی
شــیعهگری حقیقی اســت .بــه یقیــن آموختن و بهــره بــردن بدون
دقــت در مقام حضــرات ناتمام اســت .در معرفت به حــق حضرات
معصومیــن رجــوع به منبــع اصیل راهــکاری اســتوار اســت .زیارت
جامعه کبیــره راهی دقیــق و اصیــل در این مســیر اســت .افــراط و تفریط بــه یقیــن در دوری از
دقتهای صحیح است .در فرازی از این درس امام شناســی این فقره چشمنواز است« :انتم
الصــراط االقوم» شــما حضــرات معصومین راههــای اســتوار در به دســت آوردن خــدا و خدایی
30

دوره جدید

تیر  99مشاره 21

شدن هســتید .آنانی که خدا میجویند و رنگ وبوی آسمان
میطلبند جز از راههای زالل و اســتوار به مقصد راه نخواهند
یافت .حضرات معصومین دعوت کنندگان بهسوی آسمان
َ َّ
الل َت ْد ُع َ
ون
هستند .به سوی خدا میخوانند نه به خود .إلی ِ
َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ
و علی ِه تدلون و ِب ِه تؤ ِمنون و له تس ِلمون و ِبأم ِر ِه تعملون و ِإلی
ُ
َ
َســب ِیل ِه ُت ْر ِش ُــد َ
ون َو ِبق ْو ِل ِــه َت ْحک ُمــون شــما بهســوی خــدا
ِ
میخوانیــد و راهنما بهســوی او هســتید ،به او ایمــان دارید،
تســلیم اوییــد ،بــه دســتورش عمــل مینماییــد ،بــر راه او
مرشدید و بر ســخن او حکم میکنید .در این اوصاف حقیقی
از حضــرات ائمه علیهــم الســام هرکــدام از این بزرگــواران در
زمان امامت خویش اســتوار بودهاند .امام جواد علیه السالم
بر همین اساس در عمر کوتاه خود مسیر کشف طریق آسمان
بــرای جوینــدگان بودهانــد .اگرچــه بــه جهــت فشــارهای
سیاســی بر آن حضــرت وســعت تحــرک آن حضــرت محدود
بوده اســت ,چه آنکــه بنی العباس پــس از شــهادت امام رضا
علیه الســام و توســعه نفــوذ آن حضــرت در مملکت اســامی
فشارها و محدودیتهای ابن الرضا جواداالئمه علیه السالم
را دو چنــدان کردنــد .تعالیــم آن حضــرت بــر اســاس منابــع
موجود از عالمان شیعی و اهل ســنت به جهت ترویج مکتب
علمی ایشان گســترش یافته اســت .بنابراین اگر میخوانیم
که تعداد راویــان و اصحاب حضرت جوادعلیه الســام قریب
ً
صد و ده نفــر بودهاند و جمعــا  250حدیــث از آن حضرت نقل
ً
شــده ،نباید تعجب کنیم ،زیرا از یک سو ،آن حضرت شدیدا
تحت مراقبت و کنترل سیاســی بودهاند و از طرف دیگر ،زود
بــه شــهادت رســیدند و بــه اتفــاق نظــر دانشــمندان بیــش از
بیســت و پنج ســال عمــر نکردنــد .درعین حــال ،بایــد توجه
داشت که در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن
حضرت ،چهرههای درخشان و شخصیتهای برجستهای
مانند :علی بن مهزیار ،احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی،
زکریا بن آدم ،محمد بن اسماعیل بن بزیع ،حسین بن سعید
اهوازی ،احمد بن محمد بن خالد برقی بودند که هر کدام در
صحنــه علمــی و فقهــی وزنــه خاصی بــه شــمار میرفتنــد ،و
برخــی دارای تالیفات متعــدد بودنــد .از طرف دیگــر ،روایان
احادیــث امــام جوادعلیــه الســام تنهــا در محدثــان شــیعه
خالصه نمیشــوند ،بلکه محدثان و دانشمندان اهل تسنن
نیز معــارف و حقایقی از اســام را از آن حضرت نقــل کردهاند.
به عنــوان نمونــه «خطیــب بغــدادی» احادیثی با ســند خود
ازآن حضرت نقل کرده اســت .هم چنین حافــظ «عبد العزیز
بــن اخضــر جنابــذی» در کتــاب «معالــم العتــره الطاهــره» و
مؤلفانی نیز مانند :ابو بکر احمد بن ثابت ،ابواسحاق ثعلبی،
و محمد بن منــدة بن مهربــذ در کتب تاریخ و تفســیر خویش
روایاتی از آن حضرت نقل کردهاند .با این همه اهل زمان آن
امام بزرگــوار به جهت واهمــه بنی العبــاس از دریــای کرامت
ایشان آن طور که شایسته بود سیراب نگشتند .طریق حق و
راه اســتوار به ســوی نور و یاوران نورانیت همیشه تاریخ مورد
ظلــم و نامهربانی بوده وهســتند .امــام جواد علیه الســام در
آخرین روز ماه ذیقعده از ســال  220هجری در ســن بیســت و
پنج ســالگی در بغداد به شــهادت رســیدند .قبر مطهر ایشان
هماره محل تجمع دلدادگان خدا و راه نور است.
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نکاتی درباره آداب و اسرار سالم در نماز ،مطلب آغازین این بخش است .در
مطلب بعدی به معانی سلام در قرآن پرداختهایم و سـپس سلام و آداب آن
در روایـات ائمـه معصومیـن (ع) را بررسـی کردهایم .احکام سلام بنابر فتوای
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی حضـرت آیـتاهلل خامنـهای مطلـب دیگـر ایـن
بخـش اسـت و پـس از آن گفتـاری از آیتاهلل میـرزا جواد ملکی تبریزی درباره
سلام نمـاز را میخوانیـم و در انتهـا نیـز مقالـهای بـا موضـوع معنـا و مفهـوم
تسـلیم در برابـر خـدا را بـرای شـما برگزیدهایم.
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خاموشی آتشها
نام محبوب خدا
آرامش ݣݣبهشتی

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

نکاتی درباره آداب و اسرار سالم در نماز

سالم کسی ݣݣکه
از سفر برگشته است
نمـاز حلقـه وصـل دایمـی بنـده و پـروردگار و میعـادگاه عاشـقان مناجـات بـا
خداونـد اسـت و آشـنایی بـا مفاهیـم عمیـق نهفتـه درایـن عبـادت روزانه یکی
از وظایـف مسـلمانی بـه شـمار مـیرود .در شـمارههای قبـل درخصـوص
«نیـت»« ،تکبیـره االحـرام»« ،رکـوع» و «سـجود» مطالبـی را برگزیدیم و در این شـماره
نکاتـی دربـاره «سلام» را تقدیـم میکنیـم.
نماز همچون قلب انسان پر از اسرار و شــگفتی است که جز به َم َ
حرم نمودار نمیشود
ّ
ّ
که گفتهاند :پاک شــو اول و پس دیده بر آن پاک انداز و البته :الیمسه ال المطهرون.
اصل «ســام» در شــب معراج ّ
تمثل یافت .هنگامی کــه پیامبر خدا (ص) در نماز شــب معراج
نشســت و دســتورهای ّ
تشــهد و صلوات را اجــرا کــرد ،توجهی کــرد نــاگاه صفوف فرشــتگان،
ّ
فرســتادگان و پیامبــران را حاضر دید .بــه او گفته شــد :ای محمد! بر آنان ســام کــن« :فقال
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته فاوحی اهلل  -عزوجل  -الیه ّان السالم و التحیه و ّالرحمه و
البرکات انت و ذریتک .گفت سالمت ،رحمت و برکات خداوند بر شما باد .خداوند به او وحی
کرد :من سالم ،تحیت و رحمت هستم و تو و دودمان تو برکات هستید».
درخواست ترحم از جانب خدای سبحان
تأویل ســام همان مورد رحمت قرار گرفتن از ناحیه خداوند اســت ،چنان کــه امیرالمؤمنین
فرمــود :تأویل اینکــه میگویــی« :الســام علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه» درخواســت ّ
ترحم از
جانب خدای ســبحان اســت و معنای این جمله آن است که نماز امان شــما از عذاب قیامت
َ
است .ســپس فرمود :کســی که تأویل نمازش را اینگونه نداند نمازش ناقص است«َ :من لم
َ
َ
ناقصه».
یعلم تأویل صالته هکذا فهی خذاج ،ای ِ
چرایی سالم نماز
در کتاب «علل الشــرایع» از امام رضا(ع) روایت شده اگر کســی بگوید :چرا سالم موجب خارج
شــدن نمازگزار از حالــت نماز قرار داده شــد و به جــای آن ،تکبیر یا تســبیح یا چیــز دیگری قرار
داده نشــد؟ در پاســخ گفته میشــود :چون ســخن گفتــن مخلوق بــا ورود بــه نماز ،حــرام و با
توجه به خالق برای او الزم میشــود ،رها ســازی نماز و انتقال از حال نماز با آغاز کالم مخلوق
یعنی سالم صورت میگیرد.
در «علل الشــرایع» آمده اســت که از امام صادق(ع) درباره علت وجوب ســام در نماز ســؤال شــد،
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فرمــودّ :
«النــه تحلیــل الصــاه .ســام موجــب رهــا کــردن نماز
اســت ».ســپس فرمــود :در برپــاداری نمــاز بــا حــدود آن و رکوع
و ســجود و ســام ،ســامت عبــد از آتــش دوزخ لحــاظ شــده و
چنانچــه در قیامــت ،نمــاز بنــده نمازگــزار پذیرفته شــود ســایر
اعمالش نیز پذیرفته میشود .پس اگر نمازش سالم باشد همه
اعمال وی نیز سالم خواهد بود و اگر سالم نباشد و به او برگشت
داده شود سایر اعمال شایسته او نیز مردود خواهد بود.
نشانه ایمنی
در کتــاب «معانی االخبــار» از عبداهلل بن فضل هاشــمی نقل
اســت که گویــد :از امــام صــادق(ع) دربــاره معنای «ســام»
پرســیدم فرمود :ســام نشــانه ایمنــی و بیــرون آمــدن از نماز
است .گفتم :فدایت شــوم چگونه؟ فرمود :در گذشته مردم
چنیــن بودند که چون کســی بر آنان نیز وارد میشــد و ســام
میداد به این معنا بود که از ّ
شــر او در امان هستند و اگر آنان
نیز جواب ســام او را میدادند بدین معنا بود که او نیز از شــرّ
آنان در امان اســت .اما اگر در حال ورود ســام نمیکرد از ّ
شر
او در امــان نبودند و اگر آنان نیز پاســخ نمیدادند از ّ
شرشــان
در امان نبود .ایــن اخالق در میــان عرب رواج داشــت .پس
شــدن ســخن گفتــن قرار
ســام ،نشــانه خــروج از نمــاز و آزاد
ِ
داده شد و این نکته را تأمین میکند که چیزی نتواند داخل
نماز شــود و آن را فاســد کند ،ســام نامی از نامهــای خداوند
ّ ّ
عزوجــل اســت کــه نمازگــزار خطــاب بــه دو فرشــتهای که از
جانب خداوند بر او گمارده شدهاند انجام میدهد.
مخاطبان سالم
یشــود؟ اگر
ســامهای آخــر نمــاز از طرف چه کســی صــادر م 
ظاهــر امــر در نظر گرفتــه شــود ،گفته میشــود :این ســامها
از طــرف نمازگزاران بیان میشــودّ ،امــا در واقع این ســامها
از ناحیــه خداوند صادر میشــود ،ولــی از زبان نمازگــزار بیان
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میشــود .و در حقیقــت ،نمازگــزار ترجمــان ســخن خداونــد
اســت و این توفیق به این عبد و نمازگزار داده شده است که
ســخن خداوند را به مخاطبین برســانند .امیرالمؤمنین(ع)
در جواب این سؤال که معنای السالم علیکم امام چیست؟
میفرمایــد :امــام مترجــم ســخن خداونــد اســت و بــه اهــل
جماعت میگوید ،شــما از عذاب روز آخرت در امان هستید.
بنابرایــن ،این ســامها از ناحیــه خداوند و فرشــتگان موکل
هستند که از زبان آن نمازگزار صادر میشوند.
به طور معمول در آخر نماز ،نمازگزار سه سالم میدهد ،سالم
اول مورد خطابش روشن است که رســول خدا (ص) است،
اگر چــه در بعضــی از روایات اهلبیــت پیامبــر (ص) هم ذکر
شــدهاند کــه باید بــه آنها ســام کــردّ .امــا جملــه دوم عبارت
است :السالم علینا و علی عباد اهلل الصالحین ،در این جمله
نمازگــزار بــه وســیله کلمه علینــا هم بــه خــود و هم بــه دیگر
نمازگزاران ســام میکند و با کلمه «عبــاد اهلل الصالحین» به
همه بندگان شایستة خدا سالم میکند.
صالحین چه کسانی هستند؟
قــرآن گروههای مختلفــی را جزء صالحیــن قــرار داده از جمله
انبیــاء .خداوند انبیــاء را جزء صالحین دانســته و فرمــوده« :و
زکریــا و یحیــی و عیســی و الیــاس کل مــن الصالحیــن؛ زکریا و
یحیی و عیسی و الیاس جز صالحان هستند ».و در آیات دیگر
نسبت به انبیاء دیگر آنها را جزو صالحین شمرده است.
خداوند کســانی را که به خــدا و روز قیامت ایمــان دارند و امر
به معــروف و نهی از منکــر میکنند و در کارهای خیر ســرعت
ْ
میگیرنــد جــزء صالحــان میدانــد«ُ ،ی ْؤ ِم ُن َ
ــاهَّلل َو ال َی ْــو ِم
ــون ِب ِ
َ َُْ ُ َ ْ
َ
ُ
وف َو َی ْن َه ْو َن َعــن ْال ُم ْنکر َو ُیســارع َ
ون
اآلخ ِر و یأمــر
ون ِبُال َم ْع ُــر ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َْ
ــن َّ
ولئ َ
یــن َآم ُنــوا وَ
َ
یــن» َ«و ال ِذ َ
الصا ِل ِح َ
ــک ِم َ
ــرات و أ ِ
ِفــی الخ ْی ِ
ُ
الصالحــات َل ُن ْدخ َل َّن ُه ْم فــی َّ
َ
الصا ِل ِح َ
ین» و کســانی که
ِ
ِ
َع ِملــوا ّ ِ ِ
ایمان آورده و کارهای شایســته انجــام دادند آنهــا را در زمرة

چون نمازگزار از
مقام سجود که سرّ
سجود فناء است
به خود آمد و
حالت هوشیاری
به او دست داد
و از حال غیبت
خلق به حال
حضور ،رجوع
کرد ،به موجودات
سالم میدهد،
سالم کسی که
از سفر و غیبت
برگشته است

صالحان وارد خواهیم کرد.
بنابراین کلمــه «عبــاداهلل الصالحین» شــامل تمــام بندگان
شایســته خدا میشــود ،چــون ایــن کلمــه ،به صــورت جمع
آمــده کــه «الــف و الم» هــم روی آن آمــده و داللت بــر جمیع
میکند ،یعنی هر کس که صالح باشــد چه انبیاء باشند و چه
مؤمنین ،نمازگزار بر همه آنها سالم میدهد.
ّ
«الســام علیکم و رحمه اهلل برکاته» .در این جمله مخاطب
مبهــم اســت ،امــا در روایــات مصادیقــی از ایــن مخاطــب را
بیــان فرمودهانــد از جملــه گفته شــده ایــن ســامها خطاب
به مالئکــه موکل انســان هســتند .در بعضی از روایــات گفته
شــده این ســام خطاب به تمــام مالئکه و فرشــتگان اســت
و در بعضــی آمــده که ایــن ســامها بــه انبیــاء الهی اســت .و
شــاید هم بتوان گفــت :بعد از آنکــه نمازگزار در ســام اول به
خصوص رســول خدا (ص) و اهلبیت ســام کرد و در ســام
دوم به تمام نمازگزاران و تمام بندگان شایسته اعم از انبیاء
و مؤمنیــن انســی و ّ
جنــی و مالئکه ســام کرد در ســام ســوم
به صورت جمعی بــه همه آنها ســام میدهد و همــه را مورد
مخاطب خود قرار میدهد.
رســول خــدا (ص) در مــورد نمــاز خــود در معــراج میفرماید:
چون به خــود و اهلبیــت خود صلوات فرســتادم اســتقامت
نمــودم ،دیــدم فرشــتگان و انبیاء و مرســلین پشــت ســر من
صف کشیدهاند ،خطاب به من رسید ،ای ّ
محمد :بر ایشان
ســام کن ،پس گفتم :الســام علیکم و رحمــه اهلل و برکاته.
پس وحی رسید «ســام و تحیت منم ،و تو و ذریهات رحمت
و برکات هستید».
فلسفه سالمهای آخر نماز چیست؟
در مورد فلسفه سالمهای آخر نماز ،در روایات اشاراتی وجود
دارد؛ از جمله امام رضا(ع) در بیان فلســفه این که چرا سالم
تحلیل نماز اســت؟ در جواب کسی که از ایشــان پرسید :چرا
خداونــد ســام را تحلیــل نمــاز قــرار داده و چــرا به جــای آن،
تکبیر و تســبیح یا چیز دیگری قرار نداد؟ فرمود :چون وقتی
نمازگزار خواســت شــروع بــه نمــاز کنــد ،کالم مخلوقیــن را بر
خود حرام کــرد و ّ
توجه بــه خدا و خالــق کرد؛ ّامــا تحلیل نماز
به کالم مخلوقین اســت و انتقال به طرف مخلوقین است و
اولین چیزی که انسانها میگویند سالم است .و به این سر
و معنا هم عرفاء اشــاره کردهانــد؛ از جمله امــام خمینی (ره)
میفرماید :چون نمازگزار از مقام ســجود که ّ
ســر سجود فناء
است به خود آمد و حالت هوشیاری به او دست داد و از حال
غیبت خلق به حال حضور ،رجوع کرد ،به موجودات ســام
میدهد ،سالم کســی که از ســفر و غیبت برگشته است ،پس
از این رجوع ،اول به نبی اکرم (ص) ســام میدهــد و بعد از
آن ،به اعیــان دیگر موجــودات و جمیع مالئکه خــدا و انبیاء
و مرســلین کــه در ایــن ســفر همــراه او بودنــد ســام میکند و
ســامت آنها را از خدا تقاضا میکند ...بعد میفرماید :کســی
که در نماز غایــب از خلق نبوده و مســافر الــی اهلل نبوده برای
او ســام حقیقت ندارد و جــز لقلقة لســان چیزی نبــوده ...و
اگر در نماز که حقیقت معراج اســت عروجی حاصل نشــد و از
بیت نفس خارج نشده سالم برای او نیست.
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو
ّ
 .1مصــدر باب «ســلمت» کــه دعا بــرای ســامتی در دین و
بدن است.
 .2سالم به کسر ســین به معنای سنگ ســخت است که از
سستی و پوکی سالم مانده است.
 .3اسمی از اسمای الهی است.
 .4بــه معنــای درخــت تنومنــدی اســت کــه از آفات ســالم
مانده است.

معانی سالم در قرآن

خاموشی آتشها
عباس کوثری

بیشترین کاربرد ماده «سلم» در صحت و عافیت است؛ سالمت این است که انسان
از هر نوع آفــت و ناراحتی به دور باشــد و ســام از صفات خــدا ،به این معناســت که از
عیب و نقــص و فنا کــه بر مخلوقــات عارض میشــود ،مبراســت .به بهشــت نیــز از آن جهت
ّ
دارالســام گفتهانــد کــه ســامت و عافیــت در آن همیشــگی اســت .تحیــت و ســام بــه یــک
ْ
َ
معناست و آن آرزوی سالمتی از تمامی آفات است .ســام و َسلم و ِسلم به معنای صلح است.
برخی گفتهاند سالم در لغت عرب بر چهارگونه است.
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اسم و صفت الهی
ُ َ َُّ َّ
َ
الل ال ِذی ال ِإ َله
ّخدای متعال در ســوره حشــر میفرماید« :هو
َ
ْ
ْ
ْ ُ ُّ ُ َّ َ ْ ْ ْ
ْ
الســا ُم ال ُمؤ ِم ُن ال ُم َه ِیم ُن ال َع ِز ُیز ال َج َّب ُار
ِإل ُه َو ال َم ِلک القدوس
ْال ُم َت ِّ
کب ُر» .برای سالم که از اســمای حسنای الهی است ،سه
معنا بیان شده است:
الف) ذاتی که از هرگونه عیب و نقص به دور است.
ب) ذاتی که سالمت و عافیت را به دیگران میبخشد.
ج) ذاتــی کــه بنــدگان از ظلــم و ســتم وی در ســامت و
امنیتاند.
اظهار تحیت مؤمنان
َ َ َْ
خداونــد در آداب َورود بــه خانههــا میفرماید« :ف ِــإذا َدخل ُتم
ُ ً
َّ
یوتا َف َس ّل ُموا َع َلی أ ُنفس ْ َ
الل ُم َب َارکه َط َیبه»
ب
ند ِ
ــکم ت ِحیه ِّم ْن ِع ِ
ِ
ِ
هنگامی که داخل خانهای شــدید ،بر خویشتن سالم کنید،
سالم و تحیتی از سوی خداوند ،سالمی پربرکت و پاکیزه .در
روایتی از امام باقر(ع) نقل شــده اســت که فرمــود :مقصود از

در پرتو معنا
َ
«س ِّل ُموا َع َلی أ ُنف ِس ْ
َ
کم» سالم دادن به اهل خانه و پاسخ آنان
اســت و این همان ســام کردن بر خود اســت .همچنین آن
حضرت فرمودند« :اذ دخل ّالرجــل منکم بیته فان کان فیه
ٌ ّ
َ ُ
احد یسلم علیه و ان لم یکن فیه احد فلیقل السالم علینا من
عند ربنا یقــول اهلل عزوجل تحیه من عنــداهلل مبارکه طیبه»
هنگامی که کسی از شــما وارد خانهاش میشود ،اگر در آنجا
کسی بود ،بر او سالم کند و اگر کســی نبود بگوید سالم بر ما از
ســوی پروردگارمــان ،همانگونه که خداوند فرموده اســت:
«تحیتی بابرکت و پاکیزه از خداوند».
متعــال درباره بهشــتیان میفرمایــد«َ :د ْع َو ُاه ْم فیها
خدای
َّ
َ
ُس ْــب َح َانک الل ُه َّــم َو َت ِح ُیت ُه ْــم فیهــا َســا ٌم» :گفتــار [و دعــای]
آنــان در بهشــت این اســت کــه خداونــدا منزهی تــو و تحیت
َ َّ
آنــان در آنجا ســام اســت .در آیه دیگــر آمــده اســت« :یلق ْو َن
َ ً
ً
فیها َت ِحیــة َو َســاما» :و در آنجا (بهشــت) با تحیت و ســام
مالئکه بر
روبهرو م 
یشــوند .خــدای متعــال در داســتان ورود َ ْ َ
«هــل أ َتاک
ابراهیــم(ع) و تبادل ســام بین آنــان میفرماید:
َ ً
َْ َ ُْ َ َ ْ َُ َ ََ ُ
ُ َ
ین * ِإذ َدخلوا َعل ِیه فقالوا َسالما
یف ِإبر ِاهیم المکر ِم
َح ِدیث ض ِ
َ َ َ ٌَ َ
ٌ
ُ
َ
ْ
ُ
قال ســام قوم منکرون» آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم
به تو رســیده اســت .در آن زمان که بر او وارد شــدند و گفتند:
سالم بر تو .او گفت :سالم بر شــما که جمعیتی ناشناختهاید.
همین مضمون در آیه  69سوره هود نیز ذکر شده است.
سالمتی
پــس از آنکــه نمرودیــان نقشــه کشــیدند و ابراهیــم(ع) را
در آتــش انداختنــد ،خــدای متعــال دســتور داد آتــش بــر آن
َ ً
ً
حضرت ســرد و ســامت شــود«ُ :ق ْل َنا َ
یان ُار کو ِنــی َب ْردا َو َســاما
َع َلــی إ ْب َر ِاه َ
یــم» .فرمــان الهــی بــه آتــش ،خطــاب تکوینــی
ِ
َ َ ً
«ســاما» ،چنانکــه آیه به
اســت؛ به همین جهت مقصود از
روشــنی داللــت میکند ،این اســت کــه ابراهیم از ضــرر آتش
َ َ ً
«سالما» به
در امان و به سالمت باشــد .در برخی موارد کلمه
معنــای ســامتی از موانــع ســعادت و دور ماندن از عــذاب در
برزخ و قیامت اســت .خداوند متعال دربــاره حضرت یحیی
(علیهالسالم) میفرماید«َ :و َس َال ٌم َع َل ِیه ْیو َم ُو ِل َد َو ْیو َم ُیم ُ
وت
ً
َو ْ
یــو َم ْیب َع ُث َحیا» :ســام بــر او آن روز که تولد یافــت و آن روز
که میمیرد و آن روز که زنده برانگیخته میشود.
بــرای انســانها ســه روز مهــم و سرنوشتســاز اســت کــه هر
کدام آغاز ورود به جهانی متفاوت از دیگری است.
الف) والدت :آغاز زندگی دنیوی ب) مــرگ :آغاز عالم برزخ
ج) برانگیخته شدن در قیامت.
خداوند متعال برای حضرت یحیی (علیهالسالم) در هر سه
روز سالمتی را مقرر کرده است:
 .1ســامتی در زمــان والدت ،بدیــن معنــا کــه در زندگــی
دنیویاش در رسیدن به سعادت و نیکبختی معنوی امری
ناخوشایند او را تهدید نخواهد کرد و مزاحم او نخواهد شد.
 .2سالمتی در زمان مرگ ،بدینسان که در برزخ برخوردار
از نعمت است.
 .3برانگیختــه شــدن در قیامــت ،بدیــن صــورت کــه از
حقیقت حیات و زندگی بهرهمند خواهد شد؛ حیاتی پاکیزه
و پر از نعمت که به دور از رنج و خستگی و عذاب الهی است.

پس از آنکه
نمرودیان نقشه
کشیدند و
ابراهیم(ع) را در
آتش انداختند،
خدای متعال
دستور داد آتش بر
آن حضرت سرد
و سالمت شود:
َُْ َ
کونی
«قلنا یان ُار ِ
ً َ ً َ
َب ْردا َو َسالما َعلی
ِإ ْب َر ِاه َیم» .فرمان
الهی به آتش،
خطاب تکوینی
است؛ به همین
جهت مقصود
َ َ ً
«سالما»،
از
چنانکه آیه به
روشنی دال لت
میکند ،این است
که ابراهیم از ضرر
آتش در امان و به
سالمت باشد

حضرت عیســی(ع) نیــز ســامتی در هر ســه روز را بــرای خود
ً
َ
اعــام میکند ،چنانکــه قاطعانه فرمــود«َ :و َج َعل ِنــی ُم َب َارکا»
خداوند مرا وجودی پربرکت قــرار داد .آن حضرت همچنین
اعالم کرد :خداونــد مرا کتاب آســمانی داده و مــرا پیامبر قرار
َ َّ َ َ
الســا ُم َعلی
داده اســت .آن َحضرت در ُادامــه میفرماید« :و
ْ َ ُ ُّ
ً
دت َو ْیو َم أ ُم ُ
وت َو ْیو َم أ ْب َع ُث َحیا» سالمتی بر من است
یوم و ِل
در آن روز که متولد شــدم و در آن روز که میمیرم و آن روز که
زنده برانگیخته خواهم شد.
از آیــات دیگری کــه میتوان کلمــه ســام را در آن بــه معنای
سالمتی دانست ،این فرموده الهی است«ِ :ق َیل یا ُن ُ
وح ْاه ِب ْط
َ
َ ّ
کات َعلیک» .برخی از مفسران کلمه سالم را به
ِب َسال ٍم ِم َنا َو َب َر ٍ
معنای ســامت دانســتهاند .این احتمال نیز ذکر شــده است
ذیــل آیه
که ســام بــه ُ
معنای تحیــت و ســام مالئکه اســتَ .
که میفرماید« :أ َم ٌم َس ُــن َم ِّت ُع ُه ْم ُث َّم َیم ُّس ُــهم ِم َّنا َع َــذ ٌاب أ ِل ٌ
یم»
قرینه است که مقصود سالمتی از عذاب طوفان است.
ثنا و درود
در برخــی از آیــات کلمــه ســام بــه معنــای تحیــت متقابــل
نیســت ،بلکــه درود و دعایــی اســت کــه بــه قصــد احتــرام و
بزرگداشــت گفته میشــود .خداوند درباره حضــرت نوح(ع)
ْ
َ
َ َ ٌَ ََ ُ
َ
وح ِفی
یــه ِف
میفرمایــد«َ :وت َر َکنا َعل ِ
ی ال ِخ ِرین * ســام علــی ن ٍ
ْ
َ
ْ
ْ
ین * ِإ َّنا کذ ِلک نج ِزی ال ُمح ِس ِن َ
ْال َع َال ِم َ
ین».
َ ٌَ ََ
ُ
ــوح» میتوانــد بیانگــر موضــوع آیــه
جملــه «ســام علــی ن ٍ
پیشــین باشــد که خداوند در آن فرموده اســت :مــا نام نیک
او را در میــان امتهای بعد باقی گذاشــتیم ،بدینســان که
جهانیــان بــه او درود فرســتند و بگوینــد ســام بــر نــوح .این
احتمــال نیــز وجــود دارد که ســام جملــه مســتأنفه از جانب
خداونــد باشــد و مضمــون آن ایــن اســت کــه خداوند ســام
دادن را در میان مالئکه و انســانها و جن مقرر داشــته است
و همه آنــان مترنم بــه ایــن کالم خواهند بــود .در هر صورت
ســام در این آیه درود و ثنایی اســت که جهانیان بر حضرت
نوح میفرستند.
راغب درباره معنای این آیه و آیات مشــابه آن مینویســد :در
«س َال ٌم َع َلی ُم َ
ین»َ ،
آیات الهی َ
«س َال ٌم َع َلی ُنوح ِفی ْال َع َال ِم َ
وسی
َ َ ٍ
َ
ٌ
ْ
َو َه ُار َ
َ
َ
َ
ون» و «ســام علی ِإبر ِاهیم» ســام بر نــوح در جهانیان و
سالم بر موسی و هارون و ســام بر ابراهیم توجه دادن به این
نکته اســت که خداوند ایشــان را به گونهای قرار داده اســت
که ستایش میشوند و برایشــان دعا میشود .به همینسان
َ
َ
یــه ِفی
اســت دیگــر کالمــی الهــی کــه میفرمایــد«َ :وت َر َکنــا َعل ِ
َ َ ْ
یاس َ
ْال ِخ ِر َ
ین».
ین * َسال ٌم َعلی ِإل ِ
گفتار نیکو و برخورد مسالمتآمیز
خداوند متعال در بیان ویژگی دوم عبادالرحمان میفرماید:
َ ً
َ َ َ َ َُ ُ َْ ُ َ َ ُ
ون قالوا َسالما» .مقصود از کلمه سالم
«و ِإذا خاطبهم الج ِاهل
میتواند گفتــار دور از لغو و گناه باشــد ،چنانکــه در آیه دیگر
کلمه ســام در مقابل این دو قرار گرفته اســت«َ :ل ْیس َــم ُع َ
ون
َ ً َ ْ ً َّ ً َ ً َ ً
فیها ل ْغــوا َوال َتأ ِثیما * ِإل ِقیال َســاما َســاما» :در آن بهشــت،
ســخنان لغو و بیهوده و گفتــار گناهآلــود و نســبت دهنده به
گناه نمیشنوند.
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معنا
پرتومعنا
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سالم و آداب آن در روایات ائمه معصومین

(ع)

نام محبوبخدا
محمود شریفى

ســام نام خداونــد اســت .ســامّ ،
تحیت مســلمان،
ُ
ّ
درود اســامى و نشــان ویــژه ا ّمــت محمــدى اســت.
ســام ،درود یك مؤمن بــه برادر دینى خویش اســت .نشــان
آشــنایى و احتــرام ،دلیــل تواضــع و فروتنــى اســت .ســام،
دیباچه كالم و كلید ُمحبت اســت .پیوندهاى قلبى و روابط
عمیــق درونــى بیــش از ارتباطهــاى صــورى و پیوندهــاى
ظاهرى پایدار اســت و اساس وحدت انســانها همان پیوند
ّ
درونى اســتّ .
صمیمیت،
محبت و دوســتى و خیرخواهــى و
پایه این اجتماع و شــالوده وحدت كاروان بشــرى اســت و هر
آنچــه كه بــه اســتحكام این بنــا كمك كنــد ّ
مقدس اســت .و
هرچه كه دلها را به هم نزدیكتر سازد عبادت است .و آنچه
كه كدورتها و فاصلهها و دوگانگىها را بزداید قابل احترام و
ارج گذارى است .سالم ،از این روست كه در فرهنگ دینى و
اخــاق اســامى در معاشــرت مــورد تأ كیــد بســیار قــرار گرفته
اســت .ســام گفتــن ،خواســتن ســامتى و شــادكامى طــرف
مقابل است .سالم ،یعنى طرف مقابل را از هر گزند و دشمنى
و بدخواهى ،ایمن كردن .ســامُ ،محبت و عاطفه و آشــنایى
مىآورد و كدروت را از بیــن مىبرد و ّ
تكبر و غــرور را مىزداید و
صفاى دو فرد را نسبت به یكدیگر نشان مىدهد .سالم ،نام
ُخداســت و ّ
تحیــت فرشــتگان و صالحــان ،در بهشــت بــه
بهشــتیان .در مطلــب زیــر احادیثــی از پیامبر گرامی اســام و
ائمه معصومین درباره سالم را میخوانید.
ارزش سالم
هر كس بــه ده تن از مســلمانان برخــورد نماید و بر آنها ســام
كند ،خداوند ثواب آزاد كردن یك بنده را به او خواهد داد.
پاداش سالم
ســام هفتاد حســنه دارد كه شــصت و نه حســنه براى ســام
كننده و فقط یك حسنه ،براى پاسخ دهنده است.
درود مالئكه
وقتى مســلمانى بر مســلمان دیگر ســام كند و او پاسخ دهد،
مالئكه هفتاد بار به او درود مىفرستند.
سالم و ّ
محبت
قسم به كســى كه جانم در دست اوســت(خدا) ،وارد بهشت
نمىشــوید تــا ایمــان بیاوریــد و ایمــان نمىآوریــد تــا اینكــه
همدیگر را دوســت داشــته باشــید ،آیــا راهنمائى كنم شــما را
بــه كارى كه وقتى انجــام دهیــد همدیگر را دوســت خواهید
داشــت؟ گفتند :بله یا رســول اهّلل ،حضرت فرمود :سالم را در
میان خودتان علنى كنید.
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محبوب خدا
خداوند ،غذا دادن به دیگران و افشاء سالم را دوست دارد.
بهترینها
بهترین شــما كســى اســت كه اطعام مىكنــد و به همه ســام
مىگوید و شب كه مردم در حال استراحتند نماز مىخواند.
نام خدا
ســام از نامهــاى خداســت ،بنابرایــن آن را در بیــن خودتان
افشــاء كنید .فرد مســلمان هنگامى كه به گروهى برســد و بر
آنها سالم نماید ،اگر پاسخ او را ندهند ،كســى كه بهتر و پاكتر
از آنهاست(یعنى مالئكه) پاسخ او را خواهند داد.
ّ
حق مسلمان
هر مسلمان بر مسلمان دیگر ،شش حق دارد؛
 ۱ـ هنگام مالقات بر او سالم نماید.
 ۲ـ هنگام مریضى از او عیادت نماید.
 ۳ـ وقتى عطسه زد او را به جمله یرحمك اهّلل دعا كند.
 ۴ـ وقتى مرد در مراسم او حضور پیدا نماید.
 ۵ـ هنگامى كه او را دعوت كرد اجابت نماید.
 ۶ـ آنچه براى خود مى خواهد ،براى او هم دوســت بدارد و
آنچه براى خود نمى پسندد ،براى او هم روا ندارد.
آثار مكتبى سالم
ســام ،درود ّ
وتحیت امت براى هم كیشــان ما و امان اســت
براى كسانى كه در پناه ما هستند.
آمرزش
یكــى از عوامــل آمــرزش انســان ،ســام دادن و نیكویــى
درگفتاراست.
بهترین اخالق
آیا مایل هستید بهترین اخالق اهل دنیا و آخرت را براى شما
بیان كنــم؟ گفتند :بله یــا رســول اهّلل! آنگاه حضــرت فرمود:
افشاء سالم در بین جهانیان است.
بهترین اخالق آنهاِ ،
پیامبر و سالم
رســول خدا(ص) فرزندان عبدالمطلب را جمع كــرد و به آنها
فرمود :اى فرزندان عبدالمطلب! ســام را افشــاء كنید ،صله
رحــم انجــام دهیــد ،هنگامــی كــه مــردم در خوابنــد عبادت
نمائید؛ اطعام كنید ،پاكیزه ســخن بگوئید تا به سالمت وارد
بهشت شوید.
افشاء سالم
ُ
در بهشــت ،قصرهــا و غرفههایــى اســت كــه انــدرون آنهــا از
ُ
بیرون و نماى خارجى و ظاهر آنها از درون پیداســت .از ا ّمت
من كســانى در آنها ســكونت خواهنــد گزید كه پاكیزه ســخن
بگویند ،افشاى سالم كنند و شــب هنگام كه مردم در خواب
راحت آرمیده اند به عبادت پردازند ،ســپس حضرت فرمود:

در پرتو معنا

مقصود از افشــاى ســام این اســت كه از ســام كردن بر هیچ
مسلمانى بخل نورزند.
مالقات با سالم
وقتى بــه هم مى رســید ســام كنیــد و دســت بدهیــد و وقتى
خواســتید از یكدیگر جدا شــوید بــراى همدیگر طلــب آمرزش
نمائید.
آثار سالم
پیامبر صلی اهلل علیه و آله به انس فرمود:اى انس! در بیرون
به هر كس مىرسى سالم كن كه بر حجم حسنات و پاداشت
افــزوده مىشــود و هنــگام ورود بــه خانــه ات ســام كــن كــه
خداوند به تو خیر و بركت عطا مىكند.
نزول بركت
هر یك از شما هنگامى كه داخل منزل خود شد ،سالم نماید،
ُ
چون ســام موجــب نــزول بركــت و انــس و الفــت مالئكه مى
شود.
ورود به منزل
هرگاه یكى از شما وارد منزل خود شد بر خانواده خویش سالم
كنــد و بگویــدّ :
الســام علیكــم (درود بــر شــما) .و چنانچه در
ّ
ّ
ّ
منزل كســى نبود بگوید :الســام علینا من ربنا یعنى امنیت و
سالمتى از طرف پرودگارمان بر ما باد.
سالم و شیطان
هنگامــى كــه وارد منزلتــان شــدید بــر خانــواده ســام كنیــد،
زیــرا هر یــك از شــما كــه ســام كنــد ،شــیطان بــا او وارد منزل
نمىشود.
وداع مؤمنین
وقتى كســى از مجلســى برخاســت ،بــرادران خــود را با ســام
وداع نماید ،زیرا در این صورت اگر خیرى به آنها برســد او هم
شــریك آنها خواهد بود و اگر ّ
شــرى به آنها برســد ضــرر و زیانى
متوجه او نخواهد شد.
سالم بهشتیان
درود اهل بهشت «السالم علیكم» است.
آغازگر سالم
آغازگر سالم به خدا و رسولش نزدیكتر است.
سالم و اطاعت خدا
مطیعترین شــما در برابر خداوند متعال كســى است كه سالم
را آغاز مىكند.
سالم قبل از كالم
مــردى بــه امــام حســین(ع) گفــت :چطوریــد؟ خــدا ب ه شــما
عافیت دهــد .امــام فرمــودّ :اول ســام بعــد ســخن ،خدایت

عافیت دهد ،ســپس فرمود :تا كســى ســام نكند اجازه ورود
(یا سخن) ندهید.

وقتى كسى
از مجلسى
برخاست ،برادران
خود را با سالم
وداع نماید ،ز یرا
در این صورت
ا گر خیرى به آنها
برسد او هم شر یك
آنها خواهد بود
و ا گر ّ
شر ى به
آنها برسد ضرر و
ز یانى متوجه او
نخواهد شد

سالم و ّ
تكبر
از پیامبــر خدا صلــی اهلل علیــه و آله نقل شــده كه فرمــود :آغاز
كننده سالم از ّ
تكبر ُم ّبرى است.
ادب سالم
كوچك باید بر بزرگ ســام نماید .یك نفر باید به دو نفر ســام
كند .گروه كــم باید به گروه زیاد ســام نماید .ســواره بر پیاده
ســام كند .عابر به ایستاده ســام كند .و ایســتاده بر نشسته
سالم نماید.
روش سالم
هنگامى كه یكى از شما سالم مى كند بلند سالم كند و نگوید
ســام كردم و پاســخم را ندادند شاید ســام گفته ولى شنیده
نشــده اســت و وقتى كــه كســى پاســخ ســام را مىدهــد بلند
پاســخ دهد تا ســامكننده نگوید :ســام كردم ولى پاسخم را
ندادند.
سالم بر نمازگزار
وقتى كه داخل مسجد شــدى و مردم مشغول نماز هستند بر
آنها سالم نكن بلكه ســام بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله كرده
و مشــغول نمازشــو .ولى وقتى كــه وارد بــر گروهى شــدى كه
مشغول صحبت هستند بر آنها سالم كن.
سالم و تواضع
از آثــار تواضــع ایــن اســت كــه انســان بــه نشســتن در پائیــن
مجلس راضى باشد و به هر كس مىرسد سالم نماید.
سالم كامل
در نماز و سالم كاستى و شتاب نیست.
بخیلترین مردم
ناتوانترین مردم كســى اســت كــه از دعا كــردن عاجز باشــد و
بخیل ترین مردم كسى است كه در سالم كردن بخل ورزد.
ُّ
تعجب مالئكه
وقتى مسلمانى از كنار برادر مسلمانش عبور مىنماید و سالم
نمىكند مالئكه از آن مسلمان تعجب مىكنند.
سالم بر كودكان
پنج چیز را تــا وقت مرگ ترك نمــى كنم ...:یكى از آنها ســام
كردن بر كودكان است تا بعد از من ّ
سنت شود.
نمایندگى در سالم
هنگامــی كــه در میــان جمعــى هســتید یــك نفــر ســام كنــد
كافیســت و در میــان جمــع هــم یــك نفــر پاســخ دهــد كفایت
مىكند.
دوره جدید
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ا گر شــخصی بــه گروهــی ســام کنــد و بگوید« :السـ ُ
ـام
ً
علیکم جمیعا» ،و یکی از آنان مشغول نماز باشد ،آیا بر او
هم جواب ســام واجب اســت ،حتی ا گر دیگران جواب
سالم را داده باشند؟
اگر کس دیگری جواب آن را بدهد ،نمازگــزار اقدام به جواب
گفتن نکند.
ا گر شخصی در یک زمان چند بار ســام کند و یا چند نفر
ســام دهند ،آیــا یکبــار جــواب دادن از همه آنهــا کفایت
میکند؟
در صــورت اول یک جــواب کافی اســت ،و در حالت دوم یک
جواب بــه صیغــهای کــه شــامل همــه آنهــا گــردد و بــه قصد
جواب سالم آنان باشد ،کفایت میکند.
شــخصی هنگام سالم دادن به جای «سـ ٌ
ـام علیکم» از
لفظ «سالم» استفاده میکند ،آیا جواب سالم او واجب
است؟
ً
اگــر عرفــا بــر آن تحیــت و ســام صــدق نمایــد ،جــواب دادن
واجب است.
ا گــر در نماز ســام کردنــد آیا بایــد جــواب آنها را بــه عربی
ً
یتــوان گفت «ســام علیکــم»؟ در
فصیــح داد؟ یــا مثال م 
جواب ســام در نمــاز ا گر طــرف گفته ســام آیــا میتوان
مثل او گفت« :سالم»؟
اگر کســی در نماز ســام کند ولو به صــورت غلط بــه گونهای
ً
که عرفا صــدق ســام کند واجب اســت جــواب او را با «ســام
علیکم» به طوری که اهل لسان آن را صحیح بدانند بدهد.

احکام سالم مطابق با فتاوای آیتاهللالعظمی خامنهای

حتی جواب سالم کودکان
نیز واجب است
ّ
نظر جنابعالی درباره رد تحیتی که به صیغه سالم نباشد ،چیست؟
اگر در حــال نماز باشــد ،جــواب دادن جایز نیســت ،ولــی اگر در حــال نماز نباشــد ،اگر
کالمی است که عرف آن را تحیت محسوب میکند ،احتیاط ،جواب گفتن آن است.

احکام سالم نماز
در آخر نماز ،امام جماعت سالم نماز را سریع میخواند و
سالم مأموم به طول میکشد آیا مأموم پس از پایان نماز
امام باید نیت فــرادا نماید و یــا اینکه خودب هخــود و بدون
عدول از جماعت به فرادا ،تبدیل به فرادا میگردد؟
الزم نیست نیت فرادا کند.
ً
ّ
در دوران نوجوانــی بــه مــدت تقریبــا یــک ســال در رکعت
سوم نماز مغرب قبل از ســام نماز به دلیل عدم آ گاهی
کامل تشــهد ب هجــا نم ـیآوردم .آیــا واجب اســت قضای
تمام نمازهای مغرب را بهجا آورم؟

آیا جواب سالم کودکان اعم از دختر و پسر واجب است؟
جواب سالم کودکان ّ
ممیز ،اعم از پسر و دختر ،مانند جواب سالم زنان و مردان واجب است.
ِ

در فرض ســؤال نمازتــان صحیح اســت ولی قضای تشــهد و
سجده سهو را باید بهجا آورید.

ا گر کسی سالم را بشنود ،ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سالم را ندهد ،به
طوری که زمان کمی فاصله شود ،آیا بعد از آن گفتن جواب سالم واجب است؟
اگر تأخیر به مقداری باشد که جواب سالم و ّرد تحیت بر آن صدق نکند ،واجب نیست.

ا گــر در نماز چهــار رکعتــی پــس از خوانــدن تشــهد رکعت
ً
دوم اشــتباها ســام نماز را بگوییــم ،وظیفه مــا در ادامه
نماز چگونه است؟
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در پرتو معنا

ً
اگر در جایــی کــه نباید ســام نمــاز را بگوییــد ســهوا بگویید:
الســام علینا و علــی عبــاد اهلل الصالحین یــا بگویید :الســام
علیکم و رحمة اهلل و برکاته ،باید دو ســجده ســهو بجا آورید،
ً
ولی اگر اشتباها مقداری از این دو سالم را بگویید ،یا بگویید:
الســام علیــک ایهــا النبــی و رحمــه اهلل و برکاتــه ،احتیــاط
مستحب آن است که دو سجده سهو بهجا آورید.
چرخاندن ســر بــه دو طرف بعــد از گفتن ســام نمــاز چه
حکمی دارد؟ آیا مستحب است یا خیر؟
مانع ندارد ولی استحباب آن ثابت نیست.
من از ســن  9ســالگی تا  23سالگی عادت داشــتم که در
ســام نماز بهجای ســامهای مناســب و صحیح نماز،
قبــل از «الســام علیکــم ورحمــه اهلل» ,بگویم «الســام
علیک یا ابــا عبداهلل» .از ســن  23ســالگی ,شــخصی به
من طریقه ســام کردن صحیــح را گفت ,حــال حکم آن
نمازهــای مــن چیســت؟ از نماینــده محلی معظــم له که
ســؤال کردم ,جواب داد که برای مطلب اضافهای که در
نماز گفتهای ،باید برای هر نماز یک سجده سهو بهجای
آوری ولی نمازهایم درســت بوده زیرا «الســام علیکم و
رحمه اهلل» برای تمام کردن نماز ،کافی بوده اســت و لذا
جوابتان را به صورت مســتقیم میخواســتم .ا گر همین
طور است آیا سجده ســهو برای  14سال نماز یومیه زیاد
نیســت ،به عــاوه من در هــر روز چنــد تا انجــام میدهم
ولی باز هم بهواسطه این ســجدهها درد زانو دارم .حال
باید چه کنم؟
در فــرض مذکور ســجده ســهو واجب نیســت ،اگر چــه احوط
است.
در ســام نماز ا گر به جای کلمه «ایها النبــی» بگوییم «یا
ایها النبی» اشکال دارد یا نه؟
ً
ً
اگر سهوا بوده اشکال ندارد ولی عمدا نمیشود چیزی بر نماز
افزود.
نظر بــه اینکه ســام اول نمــاز مســتحب اســت حکم دو
ســام بعدی چــه میباشــد؟ آیــا گفتن یکــی از دو ســام
باعث خاتمه یافتن نماز میشود؟
ســام واجب نماز ،یکــی از این دو ســام «الســام علینا و علی
ِ
عباد اهلل الصالحین» و «الســام علیکم و رحمه اهلل و برکاته»
اســت و با گفتن ســام اول به قصد خــروج از نماز ،ســام دوم
جزء مستحب نماز است.
میخواســتم بدانــم نمازگــزار ا گــر بعــد از صلــوات تشــهد
یشــود و اشــکال
وعجــل فرجهم بگوید؟ آیا نماز باطل م 
دارد و یا خیر؟
به قصد ذکر و دعا مانع ندارد ولی نماز را بــه همان نحو که در
رسالههای عملیه بیان شده به جا آورید.

ݣاݣݣمانتی ݣ ݣݣازݣ ݣ ݣݣجانب
ݣݣپروردگار
آیت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی
وقتی با ســام و صلوات خود ،حضرتش را مورد
تکریــم قــرار میدهــی و بــا زبانــت بــه او ســام
میدهی ،بــا رفتــارت او را میازار کــه گفتارت بــا رفتارت
مخالف باشــد! به مقتضای روایت ،اعمال تو بر رســول
خدا صلــی اهلل علیه و آلــه و امامــان علیه الســام عرضه
میگردد .وقتی ببینند از تو گناه و زشــتی سر زده است و
در کارهای تو ظلم به پیــروان و عترت او وجــود دارد ،چگونه خواهی بــود؟ آیا این
گونه کارها موجب آزار آن پاکان نیست؟ در مصباح الشریعه است :معنای سالم در
پایان نماز ،امامان اســت؛ یعنــی هرکس فرمانت خدا و ســنت پیامبــر را با خضوع و
خشــوع انجام دهد ،از بالی دنیا عذاب آخرت ایمن اســت و ســام یکی از نامهای
خداست که به ودیعت به بشر سپرده اســت تا آن را در درستی و صحت معامالت و
امانــات بــه کار گیرند .پــس اگــر خواســتی ســام را در جایگاه خــودش قــرار دهی و
معنــای آن را بــه حقیقــت ادا کنــی ،از خــدا پرواکــن و دیــن و دل و عقل خــود را به
گناهان میــاالی و با بــد رفتاریهایت دیگران را میازار .در تشــهد به قــدر واجب آن
اکتفا مکن ،بلکه بیش از آن چه معمول است جمالت تشــهد کبیر را بگو و در سالم
نیز ،به پیامبران و امامان و فرشــتگان ســام بده .سراســر نماز ،رمز و راز و عبودیت
اســت .در حدیثی از امــام معصوم میپرســند :چرا اذان برای نمازها تشــریع شــده،
ولــی عبادتهــای دیگــر اذان و اقامه نــدارد؟ حضرت پاســخ میدهد :چــون ،نماز
شــبیه به حالــت قیامــت اســت .اذان ،ماننــد دمیــدن اول در صور اســت کــه همه
میمیرنــد .اقامــه شــبیه دمیــدن دوم اســت .دســت بــاال بــردن و تکبیــر گفتــن،
همچون دســت بــاال بــردن بــرای گرفتــن نامــه اعمــال و خوانــدن آن در پیشــگاه
خدای متعال اســت و رکــوع ،همچــون خضــوع در برابر پروردگار اســت ســجود نیز
ماننــد ســجود و کرنــش در مقابــل خداوند اســت .واجــب ســاختن نماز ،خاطــر امر
مهمی اســت .در حقیقت ،برای مؤمن معراج اســت و مطابق با حــاالت روز قیامت
است در حدیث اســت :آن گونه که در آغاز ،شــما را آفرید ،باز میگردید .وقتی بنده
این حقیقت را دریابــد ،تالش خــود را خواهد کرد تا ایــن فرضیه را بزرگ بــدارد و در
حد توان آن را به کمــال برســاند و در همین مســیر از خداوند ،مــدد بجوید .خدای
متعال اگر از بنده خویش ،صدق و صفا و راســتی ببینــد ،او را توفیق میدهد که به
مرادش برســد و خــدا کریم اســت و بــه آنان کــه بــه آســتان او رو میآورنــد ،عنایت
میکند و دعایشان را میپذیرد.
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معنا و مفهوم تسلیم در برابر خدا

آرامشݣݣبهشتی
محمدرضا پورمحمدی

هرچند که به فرموده قرآن ،هرکسی به نفس خویش آ گاهتر و بیناتر است ولی از آنجا
که برای هــر چیزی نشــانههای بیرونــی و درونی وجــود دارد ،توجه به این نشــانهها
برای تحلیل و ارزیابی خود و دیگران بسیار سازنده و مفید است .از این رو قرآن ،همواره پس
از آنکــه موضوعاتــی مهــم را مطــرح میکنــد ،ضمــن بیــان آثــار و کارکردهــای آن ،نگاهــی به
نشــانههای آن دارد؛ زیــرا بســیاری از امــور معنــوی و باطنــی را تنهــا میتــوان از راه آثــار و
نشانههای آن تشخیص داد.
یکی از مســائل و موضوعــات معنوی و باطنی مســئله تســلیم و اطاعت اســت که به جــز از راه
نشــانهها نمیتــوان آن را یافــت؛ زیرا هرکســی میتوانــد مدعی اطاعت و تســلیم باشــد ولی تا
زمانی کــه در بحبوبــه عمــل و کار نرســیده نمیتوان از تســلیم شــخص یا خود ســخن گفت.
انســان هنگامی میتواند ارزیابی درســتی از مســئله تســلیم و اطاعت محض خــود یا دیگری
داشــته باشــد که در هنگام عمل به ویژه اعمال ســخت و دشــوار ،اطاعت و تســلیم خویش را
نشان دهد.
در گفتار مردم داســتانی از ارادت و تسلیم شخصی نســبت به حضرت اباعبداهللالحسین(ع)
آمده اســت که وی خود را تســلیم محض و مطیع آن جناب میدانســته و آرزو داشــته است تا
جان خویش را بــرای آن حضرت(ع) فدا کند .گویند شــبی در خواب دید که در روز عاشــورا در
کربالســت و مأمور شــده تا در هنگام اقامــه نماز ظهر عاشــورا به عنــوان فدایــی در جلوی امام
بایســتد تا امام(ع) به همراه یــاران و اصحاب خویش نمــاز گزارد .وی به ســرعت جلوی امام
ایستاد و ســینه ســپر کرد تا تیراندازان دشــمن نتوانند امام(ع) را هنگام اقامه نماز به شهادت
برســانند .نخســتین تیر که از چلــه کمان رها شــد ،مرد ســر و تن خویــش را پایین کشــید و تیر
از وی گذشــت و به امام(ع) خــورد و تیرهای دیگــر نیز اینگونــه با جاخالی دادن شــخص به
امام(ع) میخورد.
در داســتان تســلیم میتوان به قصه خراســانی اشــاره کرد که نزد امام صــادق(ع) آمد و ازوی
خواســت تا قیــام کــرده و حکومت و خالفــت را بــه دســت گیرنــد .در روایت اســت کــه یکی از
اصحــاب امام صــادق(ع) به نــام مأمون رقــی نقل کرده اســت کــه :در محضر ســرور و موالیم
امامصادق(ع) بودم ،سهل بن حسن از شیعیان خراسان واردشد و سالم کرد و نشست.
عرض کــرد :ای فرزند رســول خدا کرامــت و بزرگی از آن شماســت ،شــما خانــدان امامت ،چرا
بر این حق خود ســکوت کرده و قیام نمیکنیــد و حال آنکه هزاران نفر از شــیعیان شــما آماده
شمشیر زدن در رکاب شما هستند؟
امام(ع) فرمود :ای خراســانی! لحظهای درنگ کن .پس امر فرمود که تنور را روشن کنند،
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هنگامی که آتش شــعلهور شد ،به ســهل فرمود :داخل تنور
شو! ســهل گفت :ای پســر رســول خدا ،مرا از این کار معاف
بدار.
در ایــن هنــگام هــارون مکــی یکــی از اصحــاب باوفــای
امــام وارد شــد ،در حالــی کــه کفشهــای خــود را در دســت
گرفتــه بود ،ســام کــرد و جــواب شــنید ،امــام بــه او فرمود:
کفشهای خود را بر زمین بگذار و داخل تنور شــو! او بدون
هیــچ درنگــی وارد تنــور شــد و در میــان شــعلههای آتــش
نشســت .امامصــادق(ع) رو به خراســانی کــرد و از حوادث
خراســان بــرای او گفــت ،انــگار امــام در آنجــا حاضــر بــوده
است ،سپس فرمود :داخل تنور را نگاه کن.
مأمــون رقــی میگویــد :مــن هــم جلــو رفتــم و داخــل تنــور را
مشــاهده کــردم ،هــارون مکــی در میــان آتــش نشســته بود
و برخاســت و از تنــور خــارج شــد .امــام بــه ســهل فرمــود :در
خراســان چنــد نفــر ماننــد او را میشناســی؟ عــرض کــرد :به
خدا قسم احدی را نمیشناســم .امام حرف او را تأیید کرد و
فرمود :در زمانی که ما حتی پنج نفر از اینگونه یاران نداریم
چگونه قیام کنیم؟
تســلیم در برابر خداوند نیز نشــانههایی دارد که میبایســت
ً
از راه آن نشــانهها دریافــت کــه واقعــا مطیــع مــوال و تســلیم
فرمــان اوییم یــا اینکه تســلیم و اطاعــت تنها به زبان اســت
و دل و جــان ،آن را تصدیــق نمیکنــد؟ آیــا هماننــد حضرت
ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) تسلیم پروردگار هستیم یا نه؟
ً
چیســتی تســلیم اصــوال تســلیم چیســت و در زندگی انســان
چه نقشــی دارد؟ قرآن تســلیم را به معنای اطاعــت ،انقیاد،
فرمانبرداری و سرســپردگی به خدا میشــمارد بهگونهای که
شــخص به هر آنچه خداوند خواهد ،راضی و خشنود باشد و
جز خشنودی او نخواهد.
ً
اصــوال در تحلیــل قرآنــی ،ایمــان واقعــی جز تســلیم بــه امر،

در پرتو معنا

اراده و مشــیت خداوندی نیســت؛ چنانکه ایمــان به دین و
پذیــرش آن در کنار عمل بــه آموزههــای دینی ،همــان معنا
و مفهــوم تســلیم اســت و از نظــر قــرآن اهــل تســلیم کســانی
هســتند که به مجموعههــای دینی ایمــان و عمــل کنند .از
این رو در آیات 136سوره بقره و آیه  84سوره آلعمران پس
از بیان مجموعه مطالبــی که ما آن را دین میشناســیم ،آن
را به معنای تسلیم میگیرد.
آیه  125ســوره نســاء نیز تســلیم در برابر خداوند را به همراهی
ایمــان باطنی با عمــل ظاهــری و کارهای شایســته میداند و
هرگونه ایمان بیعمل را ناقص و یا ناقض تسلیم میشمارد.
از این رو در آیه  84ســوره یونس مقام تسلیم عملی را بر ایمان
بیعمل برتر میداند و چنانکه عالمه طباطبایی بیان میکند
ً
اصوال تسلیم،مرحله کمالیایماناست.
آیــه  102ســوره آلعمــران بــا اشــاره بــه اهمیــت تقــوا در
مجموعــه آموزههــای دینــی ،عمــل کامــل بــه تقــوا را از
مصادیق تسلیم بر میشــمارد و تســلیم مومنان تا دم مرگ
را واجب میداند .تســلیم راســتین آن اســت که شخص در
اندیشــه اجــرای وظیفــه باشــد و بــر مشــیت و اراده خداوند
در همه امــور خــرد و کالن باور داشــته و بدان توجه داشــته
باشــد( .توبــه آیــه  )51ایــن بــدان معناســت کــه همــواره
مشــیت الهی را مقدم بر مشــیت خویش بدانــد و هرگز اراده
مســتقل و کامل برای خود باور نداشته باشــد« :ما تشاوون
اال ان یشــاءاهلل .تســلیم میبایســت در برابــر خداونــد و
مشــیت او و نیز در راســتای باورمندی به الوهیت و ربوبیت
وی باشد( ».حج آیه  34و توبه آیه )51
در ارزش و اهمیــت تســلیم در برابــر خداونــد همیــن بس که
از مهمتــر ســفارشهای دم مــرگ پیامبــران(ع) بــه فرزندان
خویــش ،تســلیم اســت کــه میتــوان از جملــه بــه وصیــت
ابراهیــم(ع) و یعقــوب(ع) اشــاره کــرد کــه در آیه  132ســوره

بقره آمده است.

اهل تسلیم افزون
بر توکل ،اهل
تفویض هستند
و همه کارها را به
خداوند وا گذار
میکنند و در عمل
نشان میدهند که
برای عقل خویش
در برابر خواسته
خداوند ،ارزشی
قائل نمیشوند و
برای تدبیر خویش
در برابر تقدیر الهی
بهایی نمیبینند.
اینگونه است که
ایمان چنان در
دلهای ایشان
نفوذ کرده است
که جز اهل تعبد
نیستند

نشانههای تسلیم
بــا آنچــه گذشــت میتــوان بــه ســادگی دریافــت که یکــی از
مهمتــر نشــانههایی کــه بــرای تســلیم میتــوان ذکــر کــرد،
اخالص در عمل اســت .به این معنا که شــخص هــر آنچه را
باور دارد در هنگام عمل نیز به کم و کاســت بیــاورد و چیزی
کم نگــذارد و همــواره خداوند و رضایــت و خشــنودی او را در
نظر داشــته باشــد .گامی بــر نــدارد مگر آنکــه پیــش و پس و
همــراه آن ،خداوند را در نظــر آورد .همانند حضــرت ابراهیم
در مقــام تســلیم محــض بگویــد« :قــل ان صالتــی و نســکی
و محیــای و مماتــی هلل رب العالمیــن» بگو در حقیقــت ،نماز
من و (ســایر) عبادات مــن و زندگی و مــرگ من ،بــرای خدا،
پروردگار جهانیان است( .انعام آیه )162
بنابرایــن اگــر کســی هرگامــی را بیتوجــه بــه خواســت و
خشــنودی خداوند بردارد بیرون از دایره تســلیم اســت؛ زیرا
اهــل تســلیم در اعمــال خویــش تنهــا خشــنودی خداونــد را
بــا توجــه بــه اجــرای کامــل دســتورها و آموزههــای او در نظر
میگیرنــد و هرگــز رفتــاری را انجــام نمیدهنــد که بیــرون از
دایره خواست و اراده و مشیت او باشد.
از ایــن رو اهل تســلیم افزون بر تــوکل ،اهل تفویض هســتند
و همه کارهــا را بــه خداوند واگــذار میکنند و در عمل نشــان
میدهند کــه برای عقــل خویــش در برابر خواســته خداوند،
ارزشــی قائل نمیشــوند و برای تدبیــر خویش در برابــر تقدیر
الهی بهایــی نمیبینند .اینگونه اســت که ایمــان چنان در
دلهای ایشــان نفوذ کرده اســت که جز اهل تعبد نیستند و
در قول و عمل بدان پایبند هستند.
بر ایــن اســاس هرگــز اهــل منیتهــا و خودبینیها نیســتند
و جــز تســلیم محــض در ذات و وجودشــان چیزی نیســت.
دوره جدید
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آنــان هماننــد مــردهای هســتند کــه خداونــد آنــان را به هر
ســمت و ســو میکشــاند و آموزههای الهی اســت که جریان
زندگیشــان را شــکل میبخشــد و جهــت هــرکاری تنهــا
وجــهاهلل اســت .اینگونــه اســت کــه خداونــد اهل تســلیم
را در مقــام بینــش و نگــرش ،اهل تقــوای کامل میشــمارد
(آلعمران آیــه  102و انعام آیــات  71و  )72و تعبــد به همه
آموزههــای وحیانــی را نشــانه اهل تســلیم میدانــد( .بقره
آیه  136و آلعمران آیه )84
در حــوزه باورهــا ایشــان از هرگونــه شــرکت آشــکار و خفــی و
اخفــی بــه دور هســتند و هرگــز حتی مشــیت و خواســت خود
را در برابــر یــا در کنــار مشــیت خــدا قــرار نمیدهنــد .از این رو
تســلیم محض مشــیتالهی هســتند و مشــیت خویش را در
طول مشــیت الهی میبینند و بر این باورند که تا خدا چیزی
را نخواهد آنان چیزی را نمیخواهند.
بــه هــر حــال ،اهــل تســلیم ،بــه معنــای واقعــی کلمــه اهــل
تفویــض هســتند و بــرای اراده و مشــیت خویــش جایــگاه و
ارزشــی جز در طول اراده و مشــیت خدا قائل نیســتند( .بقره
آیه  133و انعام آیات  161و  163و نحل آیه )120
چنیــن تســلیمی را برخــاف آنچــه در خراســانی دیــده شــد
میتــوان در ســاحر آن زمــان فرعــون یافــت .ایشــان بــا آنکه
تنها در یک نبرد با موســی(ع) آشــنا شــده بودنــد و هیچگونه
پیشــینه ایمانــی نداشــته و حتــی بســیاری از ایشــان از
شهرســتانهای دور به پایتخــت آورده شــده بودنــد ،با این
همه هنگامی که حقانیت معجزه روشــن شــد و اهل بینایی
و بصیــرت گردیدنــد ،چنــان اهــل تســلیم شــدند کــه تمــام
شکنجههای سخت و شدید فرعونی را پیش از مرگ تحمل
کردنــد ولــی حاضــر نشــدند دســت از دیــن و ایمــان خویــش
بردارنــد .اینگونــه اســت که دســتها و پاهایشــان بــه میخ
آهنین کشــیده میشــود و مصلوب شده و دســت و پاها یکی
پس از دیگری قطع میشــود ولــی همچنان نــدای توحید و
تســلیم ســر میدهند و دســت از آیین اســام در برابر خداوند
برنمیدارند( .اعراف آیه )146
انسانی که خداوند را پروردگار جهانیان میداند که به سبب
احاطه علمی و شــنوایی و بینایی کامل به امور ریز و درشــت
و خرد وکالن ،چیزی از او پوشیده نیســت و توانا و قادر به هر
کاری اســت و هیچ مشــیت و ارادهای فوق او نیست ،چنین
کسی در مقام تســلیم چنان اســت که هیچ جز او را نمیتواند
از آن بیرون برد.
در حقیقت ریشــه چنین تســلیمی را میبایســت در باورهای
توحیدی شــخص جســت که معتقد به توحید ذات و فعل و
صفات و عبادت اســت و در هیچ مرتبهای برای خدا شریک
و همانندی قائل نیســت .از این رو خداوند در آیه  131سوره
بقره و نیــز  71ســوره انعــام اعتقاد بــه توحیــد ربوبی بــر همه
هستی را زمینهساز مناسب برای تسلیم بشر بر میشمارد.
ً
اصــا اعتقــادات و بینشهاســت کــه نگرشهــا و رفتارهــا
را میســازد و بــه آن جهــت میدهــد؛ لــذا بســیاری از
رفتارهــای شــخص را آینــهای از اعتقــادات و باورهــای وی
برمیشــمارند .بر این اســاس میتوان گفت که اگر کســی در
برابر خداوند تســلیم محض اســت و همه کارهای خویش را
42
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آرامشی که اهل
تسلیم از آن
برخوردار هستند
همسنگ و
هم وزن آرامش
بهشت است
که آیه 112
سوره بقره به آن
اشاره میکند.
بهرهمندی از
رحمت خاص
خداوند و
بشارتها و
مژدههای خاص
او (همان) در
کنار فرود و نزول
فرشتگان بر او
برای دستیابی به
آرامش و آسایش
و در اختیار گرفتن
امکانات شگفت
و نعمتهای
متعدد در دنیا و
آخرت

به خدا واگذار میکند و براســاس آموزههای قرآنی و وحیانی
عمل میکند ،انســانی اســت که در اعتقــادات خویش قوی
بوده و معرفــت کاملی به خداوند و دانش اســتواری نســبت
به او یافته است.
البتــه گاهــی انســان اعتقــادات کامــل و باورهــای محکمی
نســبت به توحید در همه جهــات و حتی توحیــد ربوبی دارد
ولــی متوجــه نیســت و شــیطان در توجــه وی مانــع تراشــی
میکند و نمیگــذارد تا آن بــاور در مقــام عمل ،خود را نشــان
دهــد (بقــره آیــه  208و انعــام آیــه  )71و یا بــه ســبب برخی از
مســائل شــخص دچــار نوعــی لجاجــت و عنــاد میشــود و با
باورهای خویش به جنگ میرود (آل عمران آیه  )19از این
رو خداوند توجه انسان به اموری چون نعمتهای خداوند
(نحل آیه  )81و توجه به بازگشــت همه امور خــرد و کالن به
خداوند (بقــره آیــات  208و  )210را در کنار توجه به شــیطان
و توطئههــای وی و دوری از عنــاد و لجاجت بــازی ،عاملی
مهم در بسترسازی تسلیم شخص بر میشمارد.
از آنجا که ســرپیچی از فرمانهای تعبدی الهی در بســیاری
از مــوارد در کنار بیتقوایــی و عمل بــه منکــرات و رفتارهای
زشــت و نابهنجــار عقالنــی و شــرعی ،مانــع عمــده دیگــر
دانســته شــده اســت (بقره آیات  208و  210و آل عمــران آیه
 )20از مردمان خواســته شــده اســت که به همه فرمانهای
الهــی عمــل کــرده و اجــرای آن را در ســرلوحه اعمــال زندگی
خویــش قــرار دهنــد و از بیتقوایــی پرهیــز کننــد .توجــه و
آ گاهی شخص به حکمت و عزتالهی ازدیگر علل و عوامل
بسترســاز بــرای تســلیم محض شــخص میباشــد کــه آیات
 208و  210سوره بقره به آن اشاره میکند.
اگر انسانها به مقام تسلیم دســت یابند و همانند پیامبران
(مائــده آیــه  )44و حواریــون (مائــده  111و آل عمــران آیــه
 )52و انســانهای مؤمنــی چــون بلقیــس (نمــل آیــه )44
ســاحران (اعــراف آیــه  )146و آســیه و ماننــد آنهــا شــوند ،در
آن زمان اســت که به نوعــی آرامــش خاص دســت مییابند
کــه میتــوان آن را هماننــد آرامــش بهشــت دانســت کــه نــه
اندوهی از گذشــته در آن است و نه ترســی از آینده درآن موج
میزنــد ،زیــرا شــخص در چنیــن حالتــی هــر چنــد در زمین و
کالبد جســمانی اســت ولی در آرامش روحانی بهشــت است.
از ایــنرو هماننــد اهــل بهشــت زندگــی میکنــد و در میــان
مردمــان ناشــناخته و در میــان آســمانیان شــناخته شــده و
انگشتنماست و همه فرشــتگان مطیع اویند و همه هستی
به عنوان سربازان بیجیره و مواجب او عمل میکنند.
آرامشــی که اهل تســلیم از آن برخوردار هســتند همســنگ و
هم وزن آرامش بهشــت اســت که آیه  112ســوره بقــره به آن
اشــاره میکند .بهرهمنــدی از رحمت خــاص خداوند (نحل
آیه  )89و بشــارتها و مژدههــای خاص او (همــان) در کنار
فــرود و نــزول فرشــتگان بــر او بــرای دســتیابی بــه آرامــش و
آســایش و در اختیــار گرفتن امکانــات شــگفت و نعمتهای
متعــدد در دنیــا و آخــرت (نحــل آیــات  120تــا  )122در کنــار
دســتیابی به بصیــرت و بینایــی ویژهای کــه دیگــر در حکم
کشــفالغطا پیش از مرگ میباشــد (نســاء آیــه  )66از جمله
دستاوردها و پیامدهای تسلیم است.
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پـس از اقـدام پلیـس آمریـکا در قتـل یـک سیاهپوسـت ،اعتراضاتـی علیـه
سیاسـتهای ایـن کشـور دربـاره نژادپرسـتی اوج گرفت .به همین مناسـبت
ایـن بخـش از «مهـر و مـاه» را بـه موضـوع نژادپرسـتی در تاریـخ و فرهنـگ
غـرب اختصـاص دادهایـم .بـرده داری از آتـن تـا نیویـورک اولیـن مطلـب
یپـردازد.
ایـن بخـش بـه تاریخچـه تبعیـض نـژادی در کشـورهای غربی م 
مطلب بعدی تفاوت حقوق بشـر در اسلام و غرب را بررسـی میکند و پس
از آن بخشـی از یادداشـتهای سـفر دکتـر الویـری بـه امریـکا را میخوانیـم.
بررسـی تخریـب مجسـمه شـخصیتهای نمـاد بـردهداری در جریـان
اعتراضـات اخیـر در شـهرهای آمریـکا و انگلسـتان بـه قلـم عبـاس سـلیمی
نمیـن و چنـد مطلـب دیگـر دربـاره ایـن موضـوع مـا را بـا ابعـاد مختلـف
یسـازد.
نژادپرسـتی در غـرب آشـنا م 
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تاریخ رنج
بــــرده ݣݣداریݣݣاز ݣݣآتـنݣݣتــــاݣݣنــیــویـــورک

تظاهراتهایــی کــه ایــن روزهــا در آمریــکا و کشــورهای اروپایــی بــرای اعتــراض به
ن طور که از
نژادپرســتی برگزار میشــوند پیوندهایی ناگسســتنی با گذشــته دارند و آ 
رفتار معترضان هــم برمیآید ،فریــاد قرنها اعتراض بر ســر بردهداری و تجارت برده اســت.
تظاهراتها در آمریکا با مرگ جورج فلوید آغاز شــد و علیه «خشــونت پلیس» ،اما به ســرعت
تظاهراتهــا رنگ مبــارزه با «نژادپرســتی» گرفت و به شــهرهای بزرگ اروپا کشــیده شــد .در
«بریستول» انگلیس مجسمه تاجر معروف «برده» توسط معترضین ساقط شد و به رودخانه
افکنــده شــد .در لنــدن بــر روی مجســمه چرچیــل نوشــتند کــه او یــک «نژادپرســت» بــود و
چهرهای که دهها ســال انگلیس ســعی داشــت از او یک قهرمان بســازد خدشــهدار شــد .و در
بروکســل ،پایتخــت اتحادیــه اروپا بــر روی مجســمه «لئوپولــد دوم» که یــاد و نامش سراســر
بلژیک را فرا گرفته رنگ پاشیدند و حرفهایی که کمتر گفته میشد بیان کردند.
گالدیاتورها
بــردهداری در طــول تاریــخ همــواره وجــود داشــته .اهــرام غولپیکر مصر به دســت بــردگان
ْ
ســاخته شــد .در روم باســتان بردگی یک امر کامال رایــج بود .ســاختمانهای عظیــم ،ایجاد
راههــا و کار در مــزارع توســط بردهها صــورت میگرفــت .بردههــا اغلــب در زمــان جنگها به
بردگی گرفته میشدند.
بردهها در یونان باســتان به عنــوان «گالدیاتور» هم پرورش داده میشــدند تا خــوب ورزیده
شــوند ،تا با تنها خوب و صیقلیافته و بــا مهارت در نبــرد در میدانهای بزرگ بــرای تفریح
مردم یکدیگر را بکشند .اسپارتاکوس یکی از این بردهها بود که علیه چنین وضعی قیام کرد
و توسط «کراسوس» سرکوب شد.
یونان باســتان و به ویژه آتن «پر از برده» بود .ارســطو از چهرههای نامآشنای یونان باستان
ْ
این امر را کامــا طبیعی و عادی میدیــد .او میگفت« :از همان بدو تولــد عدهای برای تحت
استیال رفتن مارک خوردهاند و عدهای برای استیال کردن».
از افتخارات ایــران باســتان همین بس که بردهداری هرگز در شــکل و ســطحی کــه در مصر،
روم یونان و ...جاری بود در ایران وجود نداشت .برای ســاخت عظیمترین و پرهزینهترین
پروژههای ایران باستان همچون تخت جمشید به کارگران حقوق پرداخت میشد.
بــردهداری در ابعــاد صنعتــی و گســترده از ســوی پرتغالیهــا و ســپس بــه ســرعت توســط
اسپانیاییها در دنیا رایج شــد .پرتغالیها و اســپانیاییها میخواســتند دور دریای مدیترانه
را که در دســت نیروهای قدرتمنــد دریای ونیــز و جنوا و ...بود را خط بکشــند .میخواســتند
44

دوره جدید

تیر  99مشاره 21

خودشــان راه دیگری پیــدا کنند تا بــدون واســطه بتوانند با
شرقیها با هندیها و ایرانیها و ...مبادله کنند.
ْ
پرتغالیها و اســپانیاییها قاره آمریکا را کشــف کردند .کامال
اتفاقی! بر اثــر یک اشــتباه و اینگونــه دنیا وارد عصــر تازهای
شــد .از قــرن  15میــادی ،همزمــان بــا کشــف قــاره آمریــکا
تجارت بــرده و انتقــال برده بــه قاره آمریکا شــروع شــد .اول
پرتغالیهــا و بعــد بــه ســرعت اســپانیاییها ،فرانســویها،
هلندیها و انگلیسیها وارد کار شدند!
حــاال کشــور بســیار کوچــک پرتغــال در غــرب اروپــا صاحــب
ســرزمینهای بزرگ و حاصلخیزی شــده بود که مساحتش
از تمــام قــاره اروپــا بزرگتر بــود! پرتغــال یک کشــور کوچک و
کمجمعیت بود .دولت پرتغال به هر فرد یک زمین گسترده
در برزیــل مــیداد بــا دههــا و گاه صدهــا بــرده تــا برونــد آنجا
و کارگاههــا و نهادهــای اقتصــادی راه بیندازنــد و آرام آرام
مالیات بدهند به دولت.
 12میلیون برده
حــدود  12میلیــون بــرده بــه قــاره آمریــکا منتقــل شــد ولــی
میلیونهــا نفــر در مســیر انتقال بــه قــاره جدید جــان دادند.
 60درصــد بــردگان را پرتغالیهــا و اســپانیاییها و بقیــه را
انگلیســیها ،فرانســویها و هلندیهــا بــه آمریــکا دادنــد.
ثروت عظیمی ناگهان به ســمت اروپا سرازیر شد! کلیساها و
کاخهای عظیم برپا شــد! دانشــگاهها ،بیمارستانها ،مراکز
علمی و ...خانوادههای ثروتمند ،بانکها و بیمهها و...
ســواحل آفریقــای غربی صدهــا قبیلــه کوچک داشــت که با
هم در جنگ بودنــد و از یکدیگر اســیر میگرفتند .پرتغالیها
از اینهــا اسرایشــان را میخریدنــد .امــا ابعــاد ایــن خریــد و
فروشهــا در ابتــدا کوچک بــود .امــا مــزارع بزرگ نیشــکر در
برزیــل و کارائیــب و ...و نیــاز بــه بردههــای بیشــتر تجــارت
بــرده را بــزرگ کــرد .در ابعــاد صنعتی! شــرکتهای بــزرگ با
کشــتیهای بزرگ وارد کار و رقابت شــدند! از چندین کشــور
اروپایی با حمایت و تشویق حاکمان و دولتهایشان.
کشــتیهای طراحــی تــازهای یافتنــد بــرای اینکــه
بردههــای بیشــتری را بتواننــد جابهجــا کننــد .آنهــا را افقــی
میخواباندنــد .هــر کشــتی بیــن  300تــا  600بــرده را در خود
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جای میداد.
قبــل از اینکــه بردهها وارد کشــتی شــوند بــر بدن انهــا داغ
میزدند به نشــانه مالکیت .موهای آنها را میتراشــیدند،
لباسهــای آنهــا را میکندنــد و آنهــا را ســوار بــر کشــتی
میکردنــد .در کشــتی مردهــا و زنهــا جداگانــه نگهداری
میشــدند .هر دو مرد با یک دســتبند فوالدی بــه هم و به
کشتی بسته میشدند.
زنــان جداگانــه بســته میشــدند .کــودکان ولــی در کــف
کشــتی بودند .این زنان و مــردان نمیدانســتند برای چه
به غــل و زنجیر کشــیده شــدهاند و کجــا میرونــد .بعضی
ازانهــا فکــر میکردنــد کــه اگــر خودکشــی کننــد روح آنهــا
میتواند نزد خانــواده و قبیله برگردد و از ایــن رو از خوردن
غذا امتناع میکردند.
ســود صاحبان بــرده امــا در این بــود که بــردگان ســالم به
مقصــد برســند وآنهــا را بفروشــند پس با وســایل شــکنجه
دهان آنهــا را باز میکردنــد تا به اجبــار به آنها غــذا بدهند.
فشــردگی جمعیــت ،گرمــای زیــاد ،طوالنــی بــودن مــدت
ســفر کــه دو مــاه بــود ،نبــود بهداشــت باعــث شــیوع انواع
بیماریها میشــد و در این مســیر حدود  2میلیون انســان
جان باختند.
در یــک ماجــرای معــروف کشــتی انگلیســی  zongدارای
 442بــرده بــود .مســیر را پیــدا نمیکــرد .بــه خاطر شــیوع
بیمــاری  62بــرده جــان دادنــد .آب و آذوقــه کشــتی امــا
داشــت بــه پایــان میرســید بــه همیــن خاطــر کاپیتــان
دســتور داد تــا  132بــرده را زنــده در آب بیندازنــد .تجــاوز
بــه زنــان در طــول ســفر و در کشــتی یــک امــر عــادی بود.
کارکنان کشــتی قبل ازانکــه بردههــای زن را بفروشــند در
طول مســیر دوماهه بــه آنها تجــاوز میکردند .بســیاری از
زنان وقتی پا به قاره میگذاشــتند حامله بودنــد .مردان را
مجبور میکردند در ســاعتی از روز کار خاصــی انجام دهند
از شســتن کشــتی تا رقصیدن ...بــا این هدف کــه بردهها
سالم برسند و پول خوبی دریافت کنند.
آن بردههایــی کــه از مســیر جــان ســالم بــه در میبردنــد و
به قــاره آمریــکا میرســیدند ابتــدا بــرای چند هفتــهای در
کمپهــای موقــت و در قرنطینــه میماندند تــا ضعیفها
و بیمارهــا بمیرنــد و ســپس قویترهــا وارد کار شــوند .بــر
خــاف آمریــکا در برزیــل و کارائیــت و ...بردههــا حــق
ازدواج نداشــتند و به ندرت بچهدار میشــدند .پس دائم
تقاضای ورود برده وجود داشــت .طول عمر حضور آنها در
سرزمینهای تازه بیش از  12-10ســال بود و بر اثر سختی
کار میمردند.
وقتــی بعــد از نزدیــک بــه  400ســال فــروش بــرده ممنــوع
شــد در آمریــکا بردههــا چهــار یــا پنج نســل بــود کــه بردگی
میکردنــد .یعنــی اغلــب پــدر پــدر پدربزرگشــان هــم بــرده
بودنــد .در همیــن برزیــل امــا اغلــب همیــن  15-10ســال
پیش از آفریقا آمده بودند.
بــه بردههایــی کــه در مــزارع نیشــکر و ...کار میکردنــد
پوزبندی میزدند و آن را از پشــت قفل میکردند تا نتوانند
غذا بخورند .آنها در فصل برداشت نیشکر گاه  48ساعت

به بردهها پوزبند
میزدند و آن را
از پشت قفل
میکردند تا نتوانند
غذا بخورند .آنها
گاه تا  48ساعت
بی هیچ وقفهای
کار میکردند

بی هیچ وقفهای کار میکردند .تقریبا  300-200ســال که از
تجارت برده میگذشــت و انباشــت ثروت بزرگی که در غرب
رخ داده بــود انقــاب صنعتــی رخ داد! حــاال ماشــینها آرام
آرام وارد کار شدند .اول از همه در نســاجی ...تا سال 1865
تجارت ،خرید و فروش برده در آمریــکا و برزیل و غیره تداوم
داشــت و باالخره غیرقانونی شــد .گرچه بردهداری جایش را
به نژادپرستی داد.
به گونهای کــه در ایالــت آالبامــا در آمریکا تا همین  20ســال
پیش ازدواج سیاهان و سفیدان به طور قانونی ممنوع بود!
خود بردهداری به شکل نوین آن همچنان در جهان فراگیر
اســت .چیزی حــدود  50میلیــون نفــر تخمین زده می شــود
که برده باشــند .زنان و کــودکان بیشــترین قربانیان تجارت
بردهداری مدرن هستند.
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برابری
محمد فرضی پوریان

اســام در جامعهای به مردم عرضه شــد که نژادپرســتی و تبعیض نــژادی در آن موج
مــیزد و عرب آن زمان خــود را برتر از هــر قومی میدیــد و با مردم ســیاهچهرهای که به
عنوان بــرده به آن ســرزمین آورده میشــد ،مانند یــک حیوان برخــورد میکرد و به خــود اجازه
میداد آنان را حیــوان خود بداند و هر کاری با او انجام دهد .اشــراف عرب بــا خریدن بردگان،
خود را مالک آنان میدانســتند و آنان را مجبور به هــر کاری میکردند و گاهی چنان شــکنجه
میکردنــد کــه زیــر شــکنجه جــان میدادنــد و هیــچ حقــی در آن جامعــه بــرای بــردگان و
سیاهچهرگان وجود نداشت.
در ایــن فضــای تبعیــض و نژادپرســتی پیامبــری برانگیخته میشــود ،دینــی بر مــردم عرضه
میکند و عده کمی به دین او گرویده شده و خود او نیز به شدت توسط همین مردم بتپرست
و نــادان مــورد آزار و اذیــت قــرار میگیــرد .چــرا کــه او هنجارهــای جامعه را شکســته اســت و با
اشــرافگری و ظلم و ســتم به دیگران به مبارزه برخواسته اســت .او آمده است که بگوید همه
انســانها برابرند و رنگ و نژاد و پول و ثروت و جایگاه اجتماعی دلیل برتری انســان نیســت و
گناهان است.
انسان دیگر،
تنها دلیل برتری انسانی بر
تقوای ْاو و ُدوری َاز َ ُ
َ َ
ّ ََ
ْ ُ
َّ ّ
این باره میفرماید«َ َ :یا أ ُی َها َالن ُاس ِإ َنا خلق َناک ْم ِم ْن ذک ٍر َوأ ْن َثی* َو َج َعل َناک ْم ُش ُع ًوبا َوق َبا ِئل
قرآن در
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ ٌ َ
یم خ ِب ٌیر [حجرات ]۱۳/ای مردم! ما شــما را از یک
الل أتقاکم ِإن الل ع ِل
ِلتعارفوا ِإن أ کرمکم ِعند ِ
مرد و زن آفریدیم و ملتهــا و قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید ،بــی تردید گرامیترین
ً
فرماید«َ :م ْن
پرهیزکارترین شماســت؛ یقینا خدا دانا و آ گاه
شــما نزد خدا
چنیــن م ُی َْ
اســت» ْهم َّ ُ َْ
َ ُ
َ
ً
ّ
ً
ُ
َ
َ
َع ِم َل َصا ِل ًحا ِم ْن َذ َکر أ ْو أ ْن َثی* َو ُه َــو ُم ْؤ ِم ٌن َف َل ُن ْح ِی َینه َح َیاة َط ِّی َبة َولنجز َینه ْم أج َره ْم ِبأح َ
ــن َما
س
ِ
ٍ
ِ
َک ُانوا َی ْع َم ُل َ
ون [نحل ]۹۷/از مرد و زن ،هر کس کار شایسته انجام دهد ،در حالی که مؤمن است،
ً
مســلما او را به زندگی پاک و پاکیزهای زنده میداریم و پاداششــان را بــر پایه بهترین عملی که
همواره انجام میدادهانــد ،میدهیم» این آیات به صراحت بیان میکند نژاد و رنگ پوســت و
جایگاه اجتماعی هیچ امتیازی محســوب نمیشــود ،حتی برده و آزاد بودن هــم مالک برتری
نیست و تنها راه سعادت و برتری انسان ایمان و عمل صالح است.
دیــده میشــود؛ حضــرت در ایــن رابطه
ایــن آیــات در زندگــی پیــامآور این آئیــن نیز بــه خوبی
َ
َ
َ ْ
ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ
َ
ان ال ُم ْش ِــط ل َف ْضل ِلل َع َر ِب ِّ
ــی َعلی
ــن
س
أ
ــل
فرمودنــد«ِ :إ َّن َ ّالن َاس ِمــن ع َه ِــد آد َم ِإلــی یو ِمنا هذا ِمث
ِ
ْ َ َ ّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ّ َّ ْ َ ْ ََ
ــی و ل ِللحم ِــر علــی الســو ِد ِإل ِبالتقــوی الخبر :همانا مــردم از زمان آدم تــا کنون ،مانند
العج ِم ِ
دندانهای کنار هم هستند؛ عرب هیچ فضلی بر غیر عرب ندارد ،قرمز بودن هیچ فضیلتی بر
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سیاه ندارد ،مگر با تقوای الهی و دوری از گناهان».
در ســیره خود حضرت نیز برخــورد با بردگان و سیاهپوســتان
بســیار نیکو بود ،تا جایی که بالل حبشــی که بردهای ســیاه
چهره بود را کنار خود قرار داد و او را مؤذن مســجد خود کرد.
ســلمان فارســی نیز با اینکه از ایرانیان بود و عــرب نبود ،جز
بهتریــن صحابه قــرار گرفــت و حضــرت راجــع بــه او فرمود:
«ســلمان از مــا اهــل بیت اســت» یعنــی حضــرت ،ســلمان را
جزئــی از اهل خانــه خــود خواند کــه دال بر دوســت داشــتن
سلمان فارسی بود.
ایــن در حالی اســت کــه اگــر بــه جامعــه آمریــکا و غــرب نگاه
کنیم ،رفتار تبعیضآمیز و گویای نژاد پرستی آنها را مشاهده
خواهیــم کــرد ،بــا آنکــه در حــدود  ۲۰۰ســال قبــل قانــون
بردهداری در آمریکا لغو شــود ،اما این تفکر که سیاهپوســتان
بــردگان و زیــر دســت آنــان هســتند در جامعــه مــوج میزند و
انســانیت آنــان را نادیــده گرفتــه ماننــد یک حیــوان بــا آنان
برخورد میکنند و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده و بســیار
با خشونت با آنان برخورد میکنند.
حتی دولت این کشــور نیــز برخــوردی دوگانــه با آنــان دارد و
قاتالن آنان که سفیدپوســت هســتند را مجــازات نمیکنند،
دیده شــده کــه گاهی پلیس این کشــور بــدون هیــچ جرمی و
بــدون هیــچ خشــونتی از ناحیــه سیاهپوســتان ،تنهــا بــرای
تفریــح و لــذت بــردن ،برخــی از آنــان را میکشــد و دادگاه نیــز
قاتالن را تبرئه کرده و هرگز مجازات نمیکند.
این اســت تفاوت حقوق بشــر در آمریکا و در اســام؛ در اسالم
عزیــز پیامبر عظیــم الشــان اســام (ص) کــه باالتریــن مقام
انســانی را دارد ،با سیاهپوســتان مینشــیند ،غــذا میخورد،
آنــان را در آغــوش میکشــد و جایــگاه میبخشــد ماننــد بالل

اندیشه
اندیشه

مبارزه قرآن
با تبعیض نژادی
عالمه طباطبایی

حبشــی؛ امــا در آمریــکا آنــان را تحقیــر میکننــد ،با خشــونت
برخورد میکنــد ،برای تفریح میکشــند و هیچ یــک از حقوق
انسانی را برای آنان قائل نیستند.
در ســال  ۱۹۹۲آتش خشــم سیاهپوســتان آمریکایــی با ضرب
و شــتم «رادنــی کینــگ» شــهروند سیاهپوســتی کــه توســط
یــک پلیــس سفیدپوســت ایــن کشــور ،تا ســرحد مــرگ کتک
خورده بود ،شعلهور شــد .سپس قتل «اوســکار گرانت» جوان
سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس این کشور اتفاق افتاد.
در ســال  ۲۰۱۲پلیس سفیدپوســت آمریکایی در ایالت فلوریدا
به یک نوجوان  ۱۷ســاله سیاهپوســت در حالی که بعد از خرید
شــیرینی در حــال بازگشــت به منــزل بــود تیرانــدازی کــرد .در
« ۲۰۱۴مایکل براون» جوان  ۱۸ساله و غیر مسلح سیاهپوست
آمریکایــی بــا ضــرب گلولــه بــه دســت «دارن ویلســون» مأمور
پلیس سفیدپوست سابق شهر فرگوسن کشته شد و بعد از آن،
مقامهای قضائــی وزارت دادگســتری آمریکا اعــام کردند که
این پلیس از همه اتهامات تبرئه میشود.
امــا حادثــه «چپــل هیــل» در ســال  ۲۰۱۵کــه یــک شــهروند
آمریکایــی  ۳دانشــجوی مســلمان را در ایالــت کارولینــای
شــمالی بــه قتــل رســاند هرگــز فرامــوش نمیشــود .در ســال
 ۲۰۱۸یک جوان سیاهپوســت در شــهر فیالدلفیا و یک جوان
دیگر به ضرب  ۲۰گلوله توســط پلیس ایــاالت متحده در یک
پارکینگ بــه قتل رســید .ایــن روزهــا نیــز جنایت قتــل جرج
فلورید موجی از خشم همه مردم آزادیخواه و عدالتجوی
دنیــا را برانگیخته اســت .این اســت حقــوق بشــر آمریکایی
و اســامی ،در اســام رنــگ و نــژاد و قــوم و قبیلــه و موقعیت
اجتماعــی معیار ارزشگــذاری نیســت و در آمریــکا همچنان
تبعیض نژادی و رنگ پوست موج میزند.

ََ ُ
َ ُّ َ ّ ُ ّ َ َ ْ ُ
ناک ْــم ِم ْ
ــن ذک ٍــر ََو أ ْنثــی َو
یــا أیهــا النــاس ِإنــا خلق
ََْ ُ
ناک ْــم ُش ُــع ًوبا َو َقبا ِئ َــل ِل َت َ
عار ُفــوا إ َّن أ ْک َر َم ُکمْ
جعل
ِ
ْ َ َْ ُ
َ
قاک ْم إ َّن َ
اهّلل َع ٌ
لیم خ ٌ
بیر .ای مردم ،ما شما را از
اهّلل أت
ِعند ِ
ِ
مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملــت ملــت و قبیلــه قبیله
گردانیدیــم تــا یکدیگــر را بشناســید .در حقیقــت،
ارجمندتریــن شــما نــزد خــدا ،پرهیزگارترین شماســت.
بیتردیــد ،خداونــد ،دانــای آ گاه اســت .تنهــا اســام اســت که جهــان انســانیت را
واحدی یکنواخت دانسته و بنیاد تبعیض و تفرقه را از بیخ و بن برافکنده است.
هم چنین میفرماید :انــی ال اضیع عمل عامــل منکم من ذکر او انثــی بعضکم من
بعض .این روش نســبت به همه افراد عمومیت خواهد داشــت و هیــچ گونه فرقی
میــان ســیاه و ســفید و زن و مرد ،شــریف و وضیــع ،غنــی و فقیر ،شــاه و گــدا ،قوی و
ضعیف ،شــرقی و غربی ،قطبی و اســتوایی ،عالم و جاهل ،جوان و پیر و هم چنین
میان حاضران و آیندگان نخواهد بود.
مفسران یادآور شــدهاند که این آیه برای نفی تفاخر به انساب است .بنابراین ،مراد
کالم خــدا از «من ذکــر و انثی» حضــرت آدم و حواســت و معنی چنین اســت :ما شــما
را از یــک پدر و مــادر خلق کردیــم که همه در این دو مشــترک هســتید؛ بــدون فرقی
بین ســفید و ســیاه و عرب و عجم .و شــعبهها و قبیلههای مختلف ،قــرار دادیم نه
بــرای برتری بعضی از شــماها بــر دیگران ،بلکــه برای شــناخت یکدیگر تــا بعضی از
شــما بعض دیگر را بشناســید و با این شــناخت ،امور اجتماع شــما تمــام و ارتباطات
و معامالت شما درست شــود .پس اگر فرض شود معرفتی نباشــد ،ارتباط اجتماعی
بین افــراد جامعــه قطع و انســانیت نابــود میشــود .پس غــرض از جعل شــعبهها و
قبیلهها این است؛ نه تفاخر به انساب و مباهات به پدران و مادران.
بنابرایــن ،دلیلی بــر افتخــار به نــژاد در میــان انســانها وجود نــدارد و علــت تعدد و
اختالف نژادهــا و قبیله ،تنها به دلیل ســاده کردن امور اجتماعــی ،مانند ارتباطات
و معامالت است .درباره شأن نزول آیه گفتهاند که در فتح مکه ،پیامبر اکرم(ص)
دســتور داد اذان بگویند .بالل بر بام کعبــه رفت و اذان گفت .عتاب بن اســید که از
آزاد شــدگان بود ،گفت :شــکر میکنم خدا را کــه پدرم از دنیــا رفت و چنیــن روزی را
ندید و حارث بن هشــام نیز گفت :آیا رســول اهّلل(ص)غیر از این کالغ ســیاه کسی را
َپیدا نکرده اســت .در َاین هنگام ،این آیه نازل شــد .هم چنین قــرآن میفرماید :یا
َ
ََ
ُّ َ ّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ ّ
َََ ُ ْ ْ َْ
أیها
واح َدَ ٍة َو خل َق ِم ْنها َز ْو َجها َو َب ّث ِم ْن ُهما
س ِ
الناس اتقوا ربک َّم ُالذی خ َّلقک َم ِمن َن ُف ٍ
َ
ْ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ثیرا َو ِن ً
ســاء َو اتقوا اهّلل الذی تســائلون ِب ِه و األ ْرحــام إن اهّلل کان عل ْیک ْم َر ً
جاال َک ً
قیبا.
ِر
ِ
ای مــردم ،از پروردگارتان که شــما را از نفس واحدی آفرید و جفتــش را نیز از او آفرید
و از آن دو ،مردان و زنان بســیاری پراکنده کرد ،پروا دارید و از خدایی که به نام او از
همدیگر درخواست میکنید ،پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید؛ که خداوند
همواره بر شما نگهبان است.
بر اساس این آیه ،هر امتیاز و افتخاری که هر گروه از آن خود میداند ،همانند امتیاز
نژادی ،زبانــی ،قبیلــهای و مانند آن ،کــه امروزه منشــأ اختالف در جامعههاســت،
در یک جامعه اســامی نباید وجود داشــته باشــد؛ زیــرا همه از یک اصل سرچشــمه
گرفتهایم و فرزندان یک پدر و مادریم.
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ســتــمســاخــتــاریبـــهرنـــگــیــنپــــوســــتـــــان

خانه کاغذی
حجت االسالم و المسلمین محسن الویری

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن الویری ،استاد حوزه و دانشگاه در
بخشـی از یادداشـتهای سـفر خود به امریکا در سـال  ،۱۳۸۸اشـارههایی
بـه مسـأله سـتم بـه رنگینپوسـتان در ایـن کشـور کـرده کـه بـه مناسـبت آنچه
امروزه از تمدن غرب مشـاهده میشـود ،گزیدهای از آن بازنشـر میشـود.
وقتی مهاجــران اروپایی پــای بردههای ســیاه افریقایی را
هم بــه امریــکا بــاز کردند ،ســاکنان بومــی این ســرزمین با
گروهی دیگر از انسانها روبرو شدند که سرنوشت تلخی مشابه آنها
داشــتند .جنگها و منازعات و ســتم اربابان سفیدپوســت نسبت
به سر خپوســتان و سیاهپوســتان همچنــان ادامه داشــت تا اینکه
بیانیه اســتقالل امریکا در  ۴ژوئیه  ۱۷۷۶به قلم جفرسون و متأثر از
رسالههای جان ال ک ( ۱۷۰۴م ).اعالم شــد .بعد از جنگهای اســتقالل که تا  ۱۷۸۲م .طول
کشــید و پس از ســوگند خوردن جرج واشــنگتن در ســال  ۱۷۸۹م .به عنوان نخســتین رئیس
جمهــور برآمده از قانــون اساســی و به ویــژه در ایام ریاســت جمهوری جفرســون و انتقــال مرکز
حکومت به واشــنگتن موج جدیــدی از مهاجرتهــا در نیمههای قرن  ۱۹آغاز شــد و ســتم به
رنگینپوستان چهرهای تازه یافت.
رمــان کلبه عمــو تــوم (عمــو تــام) خانــم هاریت بیچــر اســتو ،مربــوط بــه ایــن مقطــع از تاریخ
امریکاســت کــه در ســال  ۱۸۵۲در امریــکا و اروپــا محبوبیــت زیادی یافــت .این کتــاب زندگی
ســخت و مشــقت بــار بــردگان در کشــتزارهای جنــوب و ســنگدلی صاحبــان بردههــا را نشــان
میدهد .خواندن این کتاب هر چند از عاطفی انســان را میآزارد ،ولی برای آ گاهی از پیشــینه
سرزمینی که دولتمردانش اکنون شعار دفاع از حقوق بشر میدهند ،بسیار سودمند است.
حق شکایت ندارید!
کتاب امریکا چگونه امریکا شد؟ (نوشته فرانک آل شوئل ،ترجمه :ابراهیم صدقیانی ،تهران:
امیرکبیر ،ج  ۱۳۶۳ ،۲ش ).نمونههای زیادی از تبعیض علیه سیاهپوســتان را در این مرحله
گزارش کرده اســت .قوانین ضد سیاهپوســتان و نیز مصوبه دیوان عالــی در  ۶مه  ۱۸۵۷مبنی
بر اینکه یک نفر سیاهپوســت حق شــکایت به دیوان عالی را ندارد ،از لکههای سیاه و ننگین
این دوران اســت .مبنای این قوانیــن و مصوبات این بود که سیاهپوســت جزو ســکنه امریکا
نیســت ،بلکه جزو اموال اســت و متعلق به مالک و ملک است .در ســه دهه نخست این قرن
کارخانجــات کارنگی با مدیریت او توانســتند ســه میلیــون تن آهن در ســال تولید کننــد و این
یک پیشرفت بزرگ بود ،اما پیشرفتی سرشــته با ظلم و دور از عدالت .او در کارخانجات تحت
مدیریت خود ،به شــرایط دلخواه خود عمل کــرد و کارگران او دوازده ســاعت در روز و هفت روز
در هفته و با حداقل دستمزد بدون هیچ حق اعتراض و تضمین شغلی کار میکردند به نوشته
شوئل در اواخر قرن  ،۱۹همه ساله در حدود یک میلیون سانحه ناشی از کار نزدیک به  20هزار
تلفات جانی کارگری بــه بار مــیآورد ،قربانیان و خانواده آنها حق جبران خســارت نداشــتند و
کارفرمایان هم هیچ مســئولیتی در قبال آنها نداشــتند و هیچ امنیت شــغلی وجود نداشت .در
فصل نوزدهــم همین کتاب که «آغاز اســتقرار کالن ســرمایه داری در امریــکا (»)۱۸۹۸ ۱۸۷۷
نام دارد با نمونههایی دیگر از ستم نظام سرمایهداری به کارگران میتوان آشنا شد.
آلکسی دو توکویل هم در کتاب پرآوازه تحلیل دموکراسی در امریکا (ترجمه :رحمتاهلل مقدم
مراغهای ،تهران :زوار ۱۳۴۷ ،ش ).که گزارشی است از مشاهدات او به عنوان یک حقوقدان
فرانسوی در امریکا و چاپ نخســت آن در ســال  ۱۸۳۵م .بوده است ،به ســیاهبختیهای دو
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نژاد بــه تعبیــر او ســیاه و بومی در ســطحی گســترده پرداخته
است و میگوید این دو از نظر شکل و زبان و ریشه با هم هیچ
تشابهی ندارند ،ولی تنها وجه تشابه آنها همان بدبختیها و
مصائب آنان اســت .او در جایی دیگر میگوید :به هیچ وجه
مایل نیســتم خواننده تصور کنــد که آنچه میگویــم اغراق و
گزافگویی اســت .من با چشــمان خود ناظــر صحنههایی از
این مصائب بــودهام و مصائبــی را دیدم که بــرای من امکان
تشریح آن مقدور نیست.
فراموشی خاطره
او میافزاید سیاهپوســت امریکایی حتی خاطره کشور خود را
نیز از یاد برده اســت و در آخرین ســرحد بردگی و اســارت مانده
است ،ولی فرد بومی هر چند به طور محدود آزاد است .با این
حال بردگی مردم سیاهپوســت به اندازه آزادی بومیان اثرات
شــوم نداشــته اســت .وی با دقت و حوصله روش اشغالگران
را برای وابســته کردن بومیان بــه صنعت خــود و از بین رفتن
تدریجی ســرمایههای بومیان و ســرانجام نابــودی خود آنها
را توضیــح میدهــد .از نظــر توکویــل پیشــرفت کوچنــدگان و
نابودی سرخپوســتان دو روی یک ســکهاند :هرگــز در جهان
جامعههاییمانند کوچنشیناناروپاییباچنینسرعتیرشد
نکردهاند و هرگز در جهــان جامعههایی مانند جامعه بومیان
امریکایی با چنین ســرعت و شــدتی نابود نگردیدهاند .از ۵۰۰
قبیلهای که در بدو ورود اروپائیهــا در منطقهای از امریکا که
ً
بعدا انگلســتان جدید نام گرفت میزیســتند ،در زمان بازدید
توکویل تنهــا  ۶۳۷۳نفــر باقی مانــده بودند :بایــد گفت هرگز
ممکن نیســت بهتر از این با رعایــت اصول و قوانین بشــریت
افراد بشر را از میان برد و معدوم کرد.
توکویل فصل هشــتم کتاب خود را به موضوع سیاهپوستان
بــرده و بــه سر خپوســتان بومــی و سفیدپوســتان مهاجــم
اختصــاص داده و آن را چنین نامیده اســت :مالحظاتی چند
در باره حال و آینده ســه نــژاد مختلفی که در ســرزمین ایاالت
متحده ســکونت دارند .از نظر او لغو بردگــی در امریکا هم که
ً
در قرن نوزدهــم صورت گرفت ،عمال تغییــری جدی حداقل
ً
در کوتاه مــدت در امریکا ایجاد نکرد« :تقریبــا در کلیه ایاالتی
که بردگی منســوخ گردیده اســت به ســیاهان حــق رأی اعطا
ً
نمودهاند ،ولی در این ایاالت اگر احیانا سیاه پوستی بخواهد
به پای صنــدوق رأی بــرود جان خــود را در معــرض مخاطره
قرار داده است».
توکویــل همچنین به حق نداشــتن ســیاهان بــرای رفتن به
مدرســه اروپاییان و ممنوعیت آنها برای عبــادت در محراب
سفیدپوســتان اشــاره میکنــد و بــا طــرح ایــن ســؤال کــه چرا
بردگی در شــمال لغو و در جنوب باقی مانده اســت؟ میگوید:
جواب این ســؤاالت آســان اســت .لغو بردگی در امریــکا از نظر
رعایت نفع سیاهان انجام نگردیده است ،بلکه لغو بردگی از
نظر رعایت منافع سفید پوستان بوده است و سپس به دقت
این موضوع را توضیح میدهد.
توکویل در بخشهایی دیگر از کتاب خود پس از حسابگرانه
و مبتنی بر منافع شخص شــمردن وطنپرستی امریکاییها
و کمتر در رأس امور بودن مردمان شایســته ،اظهــار میدارد:
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من هیچ کشــوری را نمیشناســم که در عین وجــود آزادی
واقعــی ماننــد امریــکا ،در آنجــا بحــث و انتقــاد و اســتقالل
فکری چنان محدود باشد.
توهم آینده
توکویل خوشــبینانه آینده امریــکا را این گونــه پیش بینی
کرده بــود :زمانی خواهد رســید که در امریکای شــمالی صد
و پنجاه میلیون نفر مردمی به ســر خواهند بــرد که در میان
آنان مســاوات و برابری کامل برقــرار خواهد بــود و همه به
یــک خانــواده واحــد تعلــق خواهنــد داشــت و دارای مبــدأ
واحدی خواهنــد بود .یک تمدن ،یــک زبان ،یک مذهب
و ســنن واحد رشــتههای اتحاد میان آنهــا را تأمین خواهد
کرد و در میان آنان معتقدات و افکار به یک شکل و صورت
معیــن جریــان خواهــد یافــت و بــه یک رنــگ واحــد تجلی
نمــوده و ترســیم خواهــد گردیــد .پیــش بینیهــای دیگــر
جملگی فرضی و احتمالی اســت ،اما در حتمیت و واقعیت
این یکی تردیدی نیست.
رؤیــای امریکایــی کــه گویــن اســلر در کتــاب خــود بــه نــام
«امریکا ،رؤیایــی برباد رفتــه» (ترجمه :علــی آقامحمدی،
پیمــان دفتــری ،تهــران :مرکــز چــاپ و انتشــارات وزارت
امــور خارجــه ۱۳۸۰ ،ش ).از آن یاد میکند نشــان میدهد
که پیش بینــی توکویــل هرچند بــه صورت ناقــص تحقق
یافت ،ولی این رؤیــا در خوشبینانهترین نــگاه ،تنها یک
قــرن دوام یافت .کتاب اســلر هــم نتیجه مشــاهدات یک
خبرنگار انگلیســی مقیــم امریــکا در ســالهای پایانی قرن
بیستم است و از این نظر با کتاب توکویل مشابهت دارد
اســلر با تکیه بر تغییــرات غیر عــادی ایاالت متحــده پس از
جنگ سرد کوشــیده اســت نقاط تاریک امریکا را بنمایاند،
نقاط تاریکی که شــامل وعدههای تحقق نیافته این قاره
بزرگ نیز هست.
مــن خــود نیــز در ایــن ســفر نوعــی حــس نگرانی نســبت به
آینــده را در تعــداد قابــل توجهی از مــردم امریــکا به ویــژه در
نومهاجران میدیــدم و این جمله کتاب امریــکا ،رؤیایی بر
ً
باد رفتــه را کامــا واقع بینانه و متناســب بــا یافتههای خود
میدانم :در سال  ۱۹۹۶مطلبی تحت عنوان ایالت نامتحد
به چــاپ رســید کــه از دقیقترین بررســیهای انجام شــده
پیرامون وضع کنونی امریکاست و نظرات عمومی مردم در
آن منعکس شده است .بر طبق این مطلب ،اکثریت مردم
امریکا اعتــراف کردهاند کــه از وضــع کنونی و شــرایط فعلی
ً
جامعهشــان بیمنــاک و نگراننــد ....ایــن بدبینی کامــا در
اعماق جامعه رسوخ کرده و ریشه دوانده است.
برنامههــای تلویزیونــی ،رمانهــا و کتابهایی کــه درباره
سیاســت امریــکا نوشــته میشــود ،ایــن نگرانــی و انتقادها
را منعکــس کرده اســت (برای آ گاهــی از چند نمونــه ر .ک.
اسلر صص  ۲۹ ۲۸به ویژه رمان قدرت مطلق نوشته دیوید
پالداسیس) در این منابع ،حتی بر هم خوردن اتحاد ایاالت
و تشــدید اختالفــات قومــی در ایــن کشــور محتمل شــمرده
شده است .اسلر بر این باور است که شرایط نژادی در امریکا
بدتر شده است به این آمار توجه کنید:

توکویل به حق
نداشتن سیاهان
برای رفتن به
مدرسه اروپاییان
و ممنوعیت آنها
برای عبادت
در محراب
سفیدپوستان
اشاره میکند و
با طرح این سؤال
که چرا بردگی
در شمال لغو و
در جنوب باقی
مانده است؟
میگوید :جواب
این سؤاالت
آسان است .لغو
بردگی در امر یکا
از نظر رعایت نفع
سیاهان انجام
نگردیده است،
بلکه لغو بردگی از
نظر رعایت منافع
سفید پوستان
بوده است

ً
تقریبــا دو ســوم نوزادانــی کــه در ایــاالت متحــده از مــادران
سیاهپوست متولد میشــوند نامشروع هســتند .بیش از یک
چهــارم خانوادههــای سیاهپوســت امریکایــی زیــر خــط فقــر
زندگــی میکننــد ،در حالــی کــه ایــن میــزان در خانوادههای
سفیدپوســت تنها  ۷درصد اســت .در ســال  ،۱۹۹۵میانگین
درآمــد خانوادههــای سیاهپوســت  ۲۴۰۰۰دالر بــود .بــرای
سفیدپوســتان ایــن رقــم  ۴۲۰۰۰دالر اســت .بیــکاری در
سیاهپوستان دو برابر سفیدپوستان است.
اســلر در بخشــی از فصل دوم کتــاب خــود کــه آن را امریکای
ســیاه ،ســفید و ســبز نامیــده ،نمونههــای قابــل توجهــی از
وضعیت کنونی فرهنگی و اقتصادی سیاهان را ذکر میکند.
مطالعه فصل دوم کتاب با عنوان جامعه خشــمگین در این
زمینه سودمند است.
آثــار و نوشــتههای هانتینگتــون هــم مملــو از اشــاره بــه
بحرانهایــی اســت کــه امریــکا در حــال حاضر بــه آنهــا دچار
آمده اســت .هــدف از این گــزارش فشــرده و ناقــص تأ کید بر
این اســت که پیش از هر ســخن درباره امریکا باید به این دو
نکته توجه داشــت :نخســت آن که ابر قدرت قرن بیســتم بر
بنیانهائی ستمآلود اســتوار بوده اســت و دیگر آنکه رؤیاهای
ایــن ابرقــدرت بــه اذعــان و اعتــراف نخبــگان همان دیــار بر
باد رفته و بــال و پــر آن در یکی دو دهــه اخیر ریختــه و حنای
ابرقدرتی آن رنگ باخته است.
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مجسمههایی که
معترضان به زیر کشیدند

تجسم
نفرت
عباس سلیمینمین

مدیـر دفتـر مطالعـات و تدویـن تاریخ ایران در یادداشـتی به بررسـی تخریب
مجسـمه شـخصیتهای نمـاد بـردهداری در جریـان اعتراضـات اخیـر در
شهرهای آمریکا و انگلستان پرداخته است .متن یادداشت سلیمینمین به
شـرح زیـر اسـت.
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در ســال  1386ش
( 2007م ).در جریــان
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب
فرانکفــورت بــه اتفاق دوســتی در
پــی اطــاع از آخرین آثــار تحقیقی
منتشــر شــده در ارتبــاط با اشــغال
فلسطین بودم تا پژوهشــم را در این زمینه جامعیت بخشم.
در غرفــه بســیار معظــم شــرکت توزیع کتــاب «امریکــن بوک»
( )A.B.Aپــس از طــرح نیازمــان ،بحثــی در مورد اســرائیل و
حمایــت بیدریــغ آمریــکا و انگلیــس از صهیونیســتهای
ســلطهیافته بــر ایــن ســرزمین بــه عنــوان افراطیتریــن
نژادپرستان جهان درگرفت که با استقبال کارکنان و سکوت
رئیس آنان مواجه شد.
بعد از ترک غرفه این بزرگترین مؤسسه پخش کتاب (آنگونه
که مدعــی بودنــد و از ظواهر نیز بــه گونهای برمیآمــد) فردی
مــا را صــدا زد؛ رئیس مؤسســه بود کــه به دنبــال ما آمــده بود،
وقتی نزدیکمان شد گفت ما نمیتوانیم در آمریکا به تخطئه
نژادپرســتی بهویــژه صهیونیســتها بپردازیــم .خواهــش
میکنــم شــما ایرانیهــا از مواضــع اصولیتــان در ایــن زمینــه
عدول نکنیــد .با تعجــب از این کــه حتــی نــزد کارمندانش از
اعالم چنین نظری پرهیز کــرده بود در مــورد الیههای پنهان
جامعه آمریکا بــه فکر فــرو رفتیم ،امــا در آن زمــان حتی تصور
نمیکردیــم نفــرت از تبعیضنــژادی بــه عنــوان جــز الینفک
نظام سرمایهداری به این سرعت عمومیتیابد.
بدون تردید فضای کرونایی در آشــکار کردن پیچیدگیهای
نظام لیبرال دمکراســی برای عامه مردم نقش مؤثری داشته
اســت و این که در چنین نظامی ســرمایه اســت که به انســان
ارزش میبخشــد و نه ارزشها و فضایل واالی معنوی علمی
و بــه طــور کلــی کرامتهــای انســانی ،ولــو ایــن ثروتهــای
انباشــته از ِق َبل غارت و کشــتار میلیونها انســان فراهم آمده
باشــد .امــروز صاحبــان وجدانهــای پــاک و آزاده در جوامــع
ســرمایهداری حاضــر نیســتند بــه مظاهــر تمدنی که بــر خون

اندیشه

سر خپوســتان ،سیاهپوســتان و ...بنا شــده فخر بورزنــد؛ زیرا
چنیــن تفاخــری الزمــهاش پذیــرش برتــری نــژادی انســان
دارای سرمایه بر سایر انسانهاســت .آنگونه که از ظواهر امر
برمیآید قشر روشنضمیر جوامع ســرمایهداری از این فرصت
اســتثنایی که ویــروس کرونا رقــم زده بهره گرفته اســت تا به
ریشهیابیتبعیضونژادپرستیبپردازد.
تبــادل اطالعــات تاریخــی غیررســمی ،شــناخت رذایــل
سرمایهســاالران (کــه با توســل به هــر جنایتی به بهرهکشــی از
ســایر جوامع و ملتهــا پرداختهاند) را گســترش داده اســت.
آن چه امروز بــه عنوان جنگ نمادهــا میتــوان از آن یاد کرد،
نشــان از یــک خیــزش عمیــق فکــری در آمریــکا و اروپــا دارد.
هرچند کرونا اراده واقعی (و نه تبلیغاتی) نظام ســرمایهداری
را در دفــاع از حقوق اساســی آحاد ملت در معرض یک ســنجه
قرار داد ،اما آنچه موجب شده که دستکم قشر قابل توجهی
از جامعه آمریکا و حتی اروپا با به زیر کشــیدن نمادها حســاب
خــود را از تاریخچــه عملکردهایی که به پیدایش لیبرالیســم
منجر شــده جدا ســازد ،درک این واقعیت اســت که مشکالت
امــروز بشــریت ریشــه در جهتگیریهــای ضدبشــری دیــروز
سردمداران این نظام دارد.
ایــن شــناخت برخــاف ادعاهــای ظاهــر فریــب و پرجاذبــه
نظــام ســرمایهداری ،عالمتگذاریهــا و نمادهای بــه ظاهر
خامــوش ،واقعیــت تلخ دیگــری را بــه نمایــش میگــذارد .در
تظاهــرات ضــد تبعیضنــژادی چنــد روز گذشــته در آمریــکا و
ً
اروپا ،تاریخچه عملکــرد صاحبان مجســمههایی که عمدتا
در برابر محاکم قضایی و دانشگاهها نصب شده بود منتشر و
تنفر عمومی نسبت به این نمادها بهسرعت برانگیخته شد.
حرکت ســنجیده به زیر کشــیدن مجســمهها پیامی روشن و
عمیق دارد؛ لذا با مخالفت شــدید و تهدید جــدی دولتمردان
جهانسرمایهداریمواجهشد.
همیــن صفبنــدی آشــکار و جنــگ بــر ســر نمادهــا رشــد
فوقالعادهای به همه مردم جهان داد .در میان ملتها کمتر
این اطالع وجود داشــت که برای نمونه مجسمه ژنرال رابرت
لــی فرمانــده ارتــش کنفدراســیون ایــاالت جنوبی آمریــکا (که
سرســختترین طرفدار نظــام بــردهداری و پســت و بیارزش
دانســتن رنگینپوســتان بــود و جنایــات وصفناپذیــری
برای حفظ برتری نژاد «ســفید» مرتکب شــده بود) -در شــهر
«شارلوت زویل» آمریکا به عنوان شاخص ،سالهاست نگاه
ضدبشری او را ترویج میکند.
آیا انتظــار داریــم پلیس آمریــکا و سیســتم قضایی این کشــور
از شــعارهای تبلیغاتــی وزارت خارجــه در زمینــه حقــوق
بشــر و ...الهــام بگیرنــد یــا از مجســمههایی کــه نماد آشــکار
نژادپرســتیاند؟! یــا در انگلیــس جوانــان ،مجســمه ادوارد
کلســتون کــه در قرن هفدهــم بزرگتریــن نیروی شــبه نظامی
شکار سیاهپوستان در آفریقا و انتقال آنان به غرب را در اختیار
ً
داشــت را به زیر کشــیدند .کلســتون صرفا در پوشــش شرکت
«رویال آفریقا» پیش از  100هزار شهروند آفریقایی را به اسارت
گرفت و از غــرب آفریقا به آمریــکا منتقل کرد .بیــش از  20هزار
نفــر از این انســانهای بــه زنجیر کشــیده شــده در طول ســفر

آنچه موجب شده
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جانشان را از دست دادند.
وقتــی از این شــکارچی انســانها بــا نصب مجسمههایشــان
در میادیــن مهــم شــهر تجلیــل میشــود آیــا میتــوان انتظــار
داشــت نژادپرســتی در نظــام لیبــرال ریشــهکن شــود؟! امــروز
با بســط آ گاهیهــا و بــه زیرســؤال رفتــن تاریخنــگاری جهان
ســرمایهداری ،بــرای مــردم هضــم اینکــه چگونــه چنیــن
موجــودات پلیــدی به عنــوان قهرمــان ملی بــر آنــان تحمیل
شــدهاند بســیار دشــوار اســت و آن را تحقیر خود توســط نظام
ســرمایهداری میداننــد .شــاعر برجســته انگلیســی -مایلــز
چمربــز -در جمــع تظاهرکننــدگان گفت هــر زمانی کــه از کنار
این مجســمه میگذریــد به یــاد داشــته باشــید کــه آن چه به
عنوان قهرمان ملی شــما جا زدهاند نمادی از ظلمی اســت که
خانوادهها و نیاکان ما مرتکب شدند.
وی همچنین افزود« :مردم این منطقه بیش از  20سال است
که از مسئوالن خواستهاند تا این مجسمه را پایین بیاورند ،اما
موافقت نشد؛ حاال زمان پایین کشیدن آن اســت ».اما بعد از
به زیر کشــیده شــدن مجســمه این جنایتــکار ،نخســتوزیر
انگلیس تظاهرکنندگان را به شــدت تهدیــد و حزب محافظه
کار این کشور نیز با صدور بیانیهای این عمل را ناقض امنیت
ملــی قلمــداد کــرد .در اظهــارات بوریسجانســون ایــن جمله
میتواند بسیار قابل تأمل باشــد« :متالشی کردن مجسمهها
تالش برای از میان بردن تاریخ انگلیس است».
یکی دیگر از مجســمههایی که توسط دانشــجویان دانشگاه
آ کسفورد به زیر کشیده شد مربوط به شکارچی انسان دیگری
به نام رابرت میلیگان است وی نیز در قرن هجدهم انسانها
را در آفریقــا بــه اســارت میگرفــت و با کشــتیهای بــاری خود
به عنوان بــرده به جهــان ســرمایهداری منتقل میســاخت.
او کــه بــه نظریــات نژادپرســتانهاش شــهره بــود جنایــات
وصفناپذیری علیــه انســانهای رنگینپوســت در کارنامه
رنگیــن خــود دارد! در بلژیــک نیــز مــردم مجســمه لئویولــد را
سوزاندند.
در ایــن کشــور گروهــی موســوم بــه «اصــاح تاریــخ» بــا تهیــه
طوماری کــه بــه امضــای بیــش از  70هــزار نفر رســیده اســت
از مســئوالن کشــور خواســتند تا تندیــس ایــن پادشــاه و حتی
نامش را در سراســر کشــور حذف کننــد؛ زیــرا او بزرگترین نهاد
بــردهداری را در اختیــار داشــته و در آفریقــای مرکــزی دســت
به قاچاق گســترده ســیاهان مــیزده اســت .برخــی مورخان
مستقل اروپایی معتقدند او مسئول کشتار بیش از  10میلیون
سیاهپوست بوده اســت .قهرمان ســاختن چنین چهرههای
ً
منفوری صرفا با هدف تطهیر تاریخ نظام سرمایهداری است؛
به همیــن دلیل رشــد آ گاهیها موجــب تنفر روزافزون شــده و
مردم حتی با ســوزاندن پرچم از لیبرالیســم برائت میجویند.
نکتهای که امروز همــگان بر آن وقوف کامــل یافتهاند اینکه
این مجســمهها ســالها در ســکوت ســخن گفته و از اندیشه
برتری نــژادی که الزمه رشــد ســرمایهداری اســت پشــتیبانی
کردهاند و امروز وجدانهای آ گاه ،این مجسمههای سخنگو
را به زیر میکشــند تا رویگردانی خود از نظام سرمایه محور را
بهصراحت ابراز دارند.
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ســقوط غرب ـ کــه ایــن روزهــا به دلیــل قتــل جورج
فلویــد بیشــتر بــر زبانهــا رانــده میشــود ـ موضوعی
ً
نیســت کــه صرفــا از ســوی ایدئولوژیهــای کمونیســتی یــا
بنیادگرایــی اســامی بــه عنــوان موضوعــی سیاســی مطــرح
شده باشد.
در آراء فلســفی غرب از جمله نیچه ،اســوالد اشــپنگلر و ای اچ
کار نیز ســقوط غــرب مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت .نیچه با
اثری به نام نیســت انگاری یا نهیلیســم و اســوالد اشپنگلر در
اثری بــا عنوان انحطاط غــرب به این موضــوع پرداختهاند.
اشــپنگلر در کتــاب «فلســفه سیاســت» (ســقوط غــرب) یک
نظریــه کلــی در خصــوص تحــوالت تاریخــی ارائــه میکنــد
و بــر اســاس ایــن نظریــه افــول قریبالوقــوع تمــدن غــرب را
پیشبینــی میکند .در ایــن کتــاب وی اعالم کــرد که تمدن
غربی و ارزشهای مسلط آن به پایان خود نزدیک میشود،
قیود و سنتهایی که جامعه را بر پا داشته در حال تالشیاند
و رشــتههای پیوند دهنده زندگی و همراه با آن یگانگی تفکر
و فرهنــگ در حال گسســتن هســتند .به گفتــه او ،غــرب نیز
همچون هــر تمــدن دیگری کــه از چرخــه طبیعــی میگذرد،
به ناگزیر از خزان (تاکنون ویرانگر) «روشــنگری» یا «روشــن
اندیشی» به زمســتان فردگرائی و پوچ باوری گذر کرده است
(به نقل از کتاب پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما) .ای اچ کار
نیز با ابــراز نگرانی از ســقوط غــرب میگوید من بــرای جامعه
غرب به شکل و شــمایل کنونیاش چیزی جز فساد و تباهی
ً
نمیبینــم ،که شــاید ،نه لزومــا ،منجــر به ســقوطی هولناک
گردد (تاریخ چیست؟ ای اچ کار).
علیرغــم نگرانیهــای نیچــه ،اشــپنگلر و ای اچ کار بــرای
افول لیبرال دموکراســی ،فرانســیس فوکویاما در سال ۱۹۸۹
با ارائــه نظریــه پایــان تاریــخ و آخرین انســان به دلیــل ذوق
زدگی از سقوط کمونیســم ،پیروزی لیبرالیســم را اعالم کرد.
نظریه او که همریشــه با نظریه برخورد تمدنهای ساموئل
هانتینگتون بــود مدعی برتری جایگاه تمــدن غرب بودند.
«تاکید و اصرار» بر یک نظریه رویه دیگــر پیشبینی پذیری
اســت و در نظریههــای علــوم انســانی کــه اغلــب غیرقابــل
آزمایش ،پیشبینی ناپذیــر و ابطال ناپذیرند ،تاکید و اصرار
میتواند به وقوع نظریه کمک کند .به همین دلیل تاکید بر
نظریه برخورد تمدنهــا و برخورد غرب با اســام به گونهای
بود که ظهور داعش به عنوان موید آن نظریه قلمداد شد.
بــا وجــود نظریههــای ســتایش آمیــز از لیبــرال دموکراســی و
چشم پوشــی از شــکافهای درونی آن ،بار دیگر با قتل یک
ســیاه پوســت ،نظریههای ســقوط غرب هــم از متــون کهن
بیرون کشــیده شــدند و هم نظریههای فلســفی غــرب مورد
توجــه قــرار گرفتنــد .لیبرالیســم غربــی کــه در چهــره آمریــکا
تجســم یافتــه بــه نظــر میرســید کــه دو رویکــرد را در پیــش
گرفته باشــد ،دموکراســی و رفاه در درون و چپاول در بیرون.
دموکراســی و ایجاد فرصت برابر برای باشــندگان کشــور ،اما
نتوانســت حــس تبعیــض عمومــی در میــان شــهروندان آن
کشور را محو نماید .مبارزه برای برابری نزدیک به یک قرن
اســت که عمق و وســعت گرفته اگرچه پیــش از آن نیز تاریخ
تاریکی دارد .از ســوی دیگر چپاول با ابزار توجیــه پذیر نظیر
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جنگ پیشگیرانه ،دخالت بشردوســتانه و ...در دراز مدت
نتوانسته است چهره موجهی از آمریکا ترسیم نماید.
ناکامــی غــرب در خاورمیانــه از یــک ســو و مشــکالت درونی
لیبــرال دموکراســی نظیــر پیدایــش جنبــش وال اســتریت و
جنبش علیــه تبعیض نــژادی ،نشــان میدهد کــه جهان با
همه محتویات خود از جمله زیســت انسان ،در پی بازگشت
به «تعادل ازلی» است.
طبیعت در دورههای مختلف به بازسازی خود پرداخته و با
نیروهای ناشناخته از خود دفاع کرده است .انسان خردمند
که در آغــاز پیدایش ،طبیعت را دشــمن خود میپنداشــت با
بهرهگیــری از تفکــر و دانــش توانســت طبیعت را بــه خدمت
بگیرد و لطمات بی شــماری به آن وارد کند .اما حتی دانش
بشــری نیز نتوانســت بــر نیروهــای ناپیــدای طبیعــت چیره
شــود و هســتی با روش خود به دفاع از زیســت خود پرداخت
و غــول دانــش انســان را در برابــر یک بیمــاری ناشــناخته در
همیــن ماههــای اخیــر شــوکه کــرد .این موضــوع نشــان داد
کــه هــر گاه طبیعــت احســاس نابــودی میکنــد از نیروهــای
ناپیــدای خود بــرای نجاتــش بهــره میگیرد تــا جهــان را به
تعادل ازلی برساند و زیســت انسانی نیز که بخش کوچکی از
هستی است از این امر مستثنی نیست.
ظهور و سقوط ایدئولوژیها و تمدنها در طول تاریخ نشان
داده اســت کــه دگرگونیهــای سیاســی و اجتماعــی نیــز در
جستجوی تعادل هســتند و هر نیروی سیاســی یا اجتماعی
کــه تــاش کــرده تــا حاکمیــت را بــه خدمــت بگیــرد پــس از
اســتقرار وقتی که از تعادل تخطی کرده اســت تغییر و تداوم

نا کامی غرب در
خاورمیانه از یک
سو و مشکالت
درونی لیبرال
دموکراسی نظیر
پیدایش جنبش
وال استر یت و
جنبش علیه
تبعیض نژادی،
نشان میدهد
که جهان با همه
محتویات خود
از جمله ز یست
انسان ،در پی
بازگشت به
«تعادل ازلی»
است

در پی تعادل بوده و تعادل را بازگردانده است.
بــا گســترش وســایل ارتباطــی و افزایــش دانــش بشــر،
بــه نظــر میرســد کــه دولتهــا از دموکراتتریــن آنهــا تــا
استبدادیترینشــان ،تنهــا زمانی میتوانند بــه تداوم خود
خوشــبین باشــند که حقوق انســانی را در اولویت قرار دهند،
در غیــر ایــن صــورت از تأثیــر تــک تک افــراد جهــان بــر رفتار
خــود مصــون نیســتند و مرزهــا دیگــر نمیتواننــد بــه عنوان
دیوارهــای بلنــد و نفوذناپذیــر بــه حاکمــان اجــازه دهند هر
سیاستی را در قبال اتباع خود اعمال نمایند.
«اثــر پروانــهای» در دوره دیجیتــال در جوامــع انســانی بــه
ً
وضوح دیده میشــود ،و ســقوط یــک دولت صرفــا منوط به
توطئه یک دولت خارجی دیگر یا شورش اتباع خود نیست،
بلکــه کافیســت از تعــادل در اداره مملکــت خود خارج شــود
و در اثــر اعتــراض یــک ملــت دیگــر در جایــی دیگــر از جهان
سقوط کند.
البته ناکامــی لیبرال دموکراســی حائــز هیچگونه شــادکامی
برای دیگــر الگوهــای حکومتــی و دولتها نیســت؛ چــرا که
هیچ نظام ضد انسانی با هر شــمایلی نمیتواند از قهر تعادل
ازلی به ســامتی گذر کنــد و از این منظــر تعادل ازلــی حتی از
عدالت هم مهمتر جلوه میکند.
ناکامــی لیبــرال دموکراســی همچــون هــر ســاختار سیاســی
دیگر ،اندوهی برای جوامع بشــری اســت؛ چرا که تبیین آن
نظامهــا در ابتدا برای ســعادت بشــر بــوده ،اما شکســت آنها
نشــان میدهــد که انســان یــک تجربــه ناموفق دیگــر برای
دستیابی به تعادل ازلی داشته است.
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حجتاالسالم والمسلمین محمد حسین مختاری
رئیـس دانشـگاه مذاهـب اسلامی ،اسـتاد خـارج فقـه و اصـول حـوزه و رئیس
پژوهشـکده بینالمللـی عـروه الوثقـی بـه مناسـبت کشـته شـدن «جـورج
فلوید» و تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا یادداشتی نوشته است که در
ادامـه از نظـر شـما میگـذرد.
مرگ جورج فلوید مرد ســیاه پوســت به دســت پلیس آمریکا اعتراضات سراسری مردم
این کشــور به ویژه سیاه پوســتان را علیه سیاستهای نژادپرســتانه دولت آمریکا رقم
زده اســت و افکار عمومی جهان را نیز به شــدت جریحهدار کرده اســت .بی شــک تحلیلهای
متفاوت و متعددی میتوان نســبت به سیاســتهای نژاد پرســتانه دولت آمریــکا بیان نمود،
لیکن ضرورت واکاوی خاستگاه فکری نژاد پرستی در غرب میتواند بیش از پیش در باز شدن
گره کور نژاد پرستی مدرن آمریکا مؤثر واقع شود.
گفتنی است برای بازشناسی غرب نوین باید به عصر رنسانس بازگشت ،کلیسا در قرون وسطی
در سایه حمایتهای بی دریغ پادشاهان و بهرهگیری فراگیر از شریعت در راستای کسب قدرت
و ثــروت به نوعی بــر کل اروپا ســیطره پیدا کــرد ،در این میان ســلطه کلیســا در قرون وســطی با
اشــتباهات نابخشــودنی پاپها تــوأم گردیــد کــه روی آوردن بــه مقام و ثــروت ،فســاد اخالقی
شــدید روحانیون مســیحی و خودبرتربینی و تحقیر مــردم از جمله مهمترین عواملی اســت که
دینگریزی و دینزدگی مسیحیان را رقم زد.
در این میان ارائه تفکر جهان گشــایی در آئین مســیحیت ،جنگهای صلیبــی را پدید آورد که
مهمترین و اثرگذارترین آن ،تصرف  ۸۳ســاله بیتالمقدس به دســت مســیحیان بود؛ چرا که
کلیســا برای مسیحیســازی جهــان در گام نخســت به زعــم خــود در پی مسیحیســازی بیت
المقدس به عنوان محل تولد و زندگی حضرت عیسی(ع) بود.
از دیگر طر حهای کلیســا بــرای مسیحیســازی جهان بایــد به طــرح جهانگردی و بازشناســی
جهان و کشــف ســرزمینهای جدیــد و تصــرف و اســتعمار آن ممالــک اشــاره کــرد ،در این بین
کریســتف کلمب از سوی کلیســا به این امر گماشته شــد که کشــف قاره آمریکا ارمغانی جز نسل
کشی بومیان آن منطقه به ویژه امحاء سرخپوستان آمریکایی به همراه نداشت.
ً
ســفیران ناخلف کلیســا در مواجهه با انســانهای بومــی آمریکا که بعضــا برهنــه و نیمه برهنه
بودند ،آنان را از آن جهت که مسیحی نبودند حیوان محسوب نمودند .کلمب در خاطراتش در
توصیف بومیان آمریکا میگوید« :نوکران خوبی هستند .تنها پنج نفر کافی بود که آنها را مطیع
خود کنیم تا هرچه میخواســتیم انجام دهند ».تأمــل در این جمالت به خوبــی از فرومایگی و
خویاستثمارگری کلمبوهمراهانشحکایتدارد.
به گواهی تاریخ ،مســیحیت با بیرحمیهای متعدد و نســل کشــیهای گســترده که در قالب
جهان گشایی از خود به جای گذاشــت؛ در نهایت به انسانشناسی مســیحی ملتزم گردید که
اروپایی و مسیحی بودن شرط اصلی انسانیت انسان به شمار میرفت و هر کس غیر از این بود،
انسانیتشخدشهدارمیشد.
لذا وقتــی به ســیاه پوســتان رســیدند بــر حیوانیت آنــان حکــم دادنــد در نتیجه گســتردهترین
بــردهداری را در جهان رقــم زدند؛ چرا کــه رابطه با ســیاهان برای آنــان رابطه بــا حیوانات بود.
البتــه برخی متفکریــن قــرون  ۱۷و  ۱۸هــم چــون ژان ژاک روســو و جــان ال ک ســیاهان را نیز در
زمره انسانها تعریف نمودند ،اما به تعبیر روسو «وحشــی نجیب!» .در نتیجه بحران معرفتی

وحشی نجیب!

مواجه غرب با
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عظیــم در انســان شناســی
مســیحیت اتفــاق افتــاد
چرا که رنــگ پوســت و نژاد
پرســتی ،اصلــی بدیهــی
انســان شناســی مسیحیت
را در بــر میگرفت؛ لــذا حتی
تصاویــری کــه از حضــرت
عیســی(ع) در کلیســاها
ترســیم شــد آن حضــرت
را بــر خــاف شــواهد متقــن
تاریخــی ،ســفید پوســت،
بلنــد قــد ،چشــم آبــی و بــا
موهایــی طالیی بــه تصویر
کشــید! کــه ایــن رویکــرد از
نــژاد پرســتی مــدرن غــرب
حکایتدارد.
بیان این مطالــب به خوبی
نشــان میدهــد که بحــران
نــژاد پرســتی در غــرب
منبعــث از ریشــههای تلــخ
تاریخــی در قــرن  ۱۷و ۱۸
میالدی اســت کــه تــا کنون
بــه روشهــای مختلــف
اســتمرار داشــته اســت ،لــذا
اعتراضات اخیر مردم آمریکا
و دیگر کشــورهای جهان به
ویژه کشــورهای غربی علیه
سیاســتهای نژاد پرستانه
غرب علیه سیاه پوستان به
خوبی مبین بیداری انسانی
جوامع غربی و ارتقای شــعور
عمومــی مــردم در مقابلــه بــا
نژاد پرستی اســت که پایین
کشیدهشدنادوارد کلستون
مجسمهنمادنژادپرستیدر
لندن که در قرن  ۱۷میالدی
یکی از تاجران بــرده در غرب
آفریقــا بــوده ،بــه نوبــه خود
مویداینمدعاست.

54
نشـناختی دربـاره
بخـش کتـاب ایـن شـماره بـه معرفـی «جسـتارهایی انسا 
تهـای جمعـی در ایـران» نوشـته نعمـتاهلل فاضلـی« ،معناشناسـی
مصیب 
سـکوت در قـرآن و روایـات» و «طرحـی بـرای تربیـت اخالقـی از دیدگاه عالمه
طباطبایی» میپردازد و سـپس ما را با کتاب خاطرات یک بانوی مسـلمان
یسـازد و پـس از آن رمانـی بـه نـام «کافـه
انقالبـی بـه نـام ایـران ترابـی آشـنا م 
پیـپ» را نقـد و بررسـی میکنـد.

کتاب

معناشناسی سکوت در قرآن و روایات
فرهنگ و فاجعه
تکنیکهای قصهگویی حرفهای

كتاب
کت ـ ـ ـ ــاب

سکوت کلیدی اثربخش در
ساختار تربیت دینی است

معناشناسی
سکوت در قرآن
و روایات

سکوت یکی از راههای نورانی شدن قلب و تقویت فکر و اندیشه است و کنترل زبان یا
ســکوت درواقــع نوعی تزکیــه و مهــار طغیانهــای نفســانی به شــمار مــیرود .این دو
مؤلفه ،یعنی «تقویت فکر و اندیشــه» و «نورانی شــدن قلــب» ،خود از عوامل مهم و زمینهســاز
دریافت علم حقیقی اســت؛ پس ســکوت نقش زمینهســازی را در تعلیم و تربیت ایفا میکند و
زمینــه دریافت علم حقیقــی را مهیــا میکند .همچنین ،ســامت عقــل در ســکوت بیانگر این
واقعیت اســت کــه «ســکوت» راهــکاری بــرای برقــراری تعــادل در ســخن گفتــن و نیــز یکی از
راههای خویشتنداری است که به آن «حلم» نیز گفته میشود.
کتــاب «معناشناســی ســکوت در قــرآن و روایــات» ،تألیف زهــرا برنــدک در  162صفحه از ســوی
انتشــارات جیکا روانه بازار نشــر شــده اســت .این کتاب شــامل ســه فصل اســت .فصل اول ،به
بیان مسأله و بررســی مفاهیم واژگان مرتبط با ســکوت میپردازد .فصل دوم به مفهومشناسی
واژگان ســکوت ،صمت ،خمود ،انصــات در آیات و روایــات اختصاص یافته و فصل ســوم نیز به
مفهومشناســی واژگان نفــی تکلم (التکلــم) ،نفی ســخن گفتن (التقــل) و نگهداشــتن زبان (ال
تحرک به لسانک) در آیات و روایات میپردازد .در نهایت جداول عناوین ،آیات و روایات آورده
شده و پس از بیان نتیجه کلی ،به ذکر منابع مورد استفاده پرداخته شده است .درباره این کتاب
به گفتگو با زهرا برندک ،نویسنده کتاب «معناشناسی سکوت در قرآن و روایات» پرداختهایم.
معنایسکوتدرتربیتدینیچیستوزبانسکوتچهجایگاهیدرتربیتدینیدارد؟
از آن جنبه که قرآن و روایات از سکوت در معنای خاموشی و فرو بستن زبان به عنوان مهرهای
کارآمد برای مهار طغیانهای نفســانی و کنترل واکنشهای بیرونی بهره جســته است و آن را
از ویژگیهای بارز مؤمنین ،عالمان و تقواپیشــگان میداند ،لذا میتــوان از این زبان با عنوان
کلیدی اثربخش در ســاختار تربیت دینی اســتفاده کرد ،چرا که ســکوت با عنــوان زبانی برای
تعامل و ریاضت نفس نیز شناخته میشود.
سکوت با مؤلفههایی مثل تفکر ،علم و حلم چه ارتباطی دارد؟
مواردی کــه در قرآن کریم در مفهوم ســکوت بیان شــده از جمله فرو نشســتن خشــم ،شــنیدن
صــوت قــرآن ،بــی احترامــی نکــردن بــه پــدر و مــادر ،روزه زبانــی و ...و در روایــات نیــز بــه بیان
حکمت الهی ،درک حقیقت ،انفاق علم ،ســکوت با تفکر که از آداب روزه داریســت و ...است،
فلذا ســکوت و نگه داشــتن زبان نه تنها با مقوله تفکر ،تعقــل ،علم از منظر خداشناســی ،درک
حقیقت آفرینش ،بیان ســخن ،حلم و بردباری به زعم تالش برای تذهیب و تزکیه نفس بلکه
بالشک با تمامی فضایل اخالقی چون عدم تجسس در زندگی دیگران ،پرهیز از غلو ،به تعویق
56

دوره جدید

تیر  99مشاره 21

نیانداختن کارهاو...ارتباطمستقیمومتقابلدارد.
آیا سکوت دارای ارزش معنوی است؟
ســکوت ارزش معنــوی بســیاری دارد ،امــا به صــورت مطلق
خاموش بــودن و ســخن نگفتــن بنابــر روایــات متعــدد ائمه
اطهــار(ع) ،ســکوت را در مــواردی جایــز نمیداننــد و حتــی
ً
بعضا آن را مســبب پارهای از آســیبهای فــردی و اجتماعی
بیــان میکننــد ،مثــل ســکوت در برابــر ظلم کــه ســبب افول
و گوشــهگیری مظلــوم و قدرتنمایــی هرچــه بــه شــتر ظالم
میشــود ،میتوانیم عــاوه بر ســکوت ،تکلــم را دارای ارزش
معنوی بدانیم.
با توجه بــه روایــات متعــدد کالم برتر از ســکوت اســت یا
سکوت برتر از کالم؟
همانطور کــه در ســؤال قبلی به یکــی از جنبههای ســکوت و
تکلم اشاره شد ،به طور نسبی سکوت با شرایط گفته شده در
روایات و در مــوراد خاص قرآن کریم ،ثمرهاش بیشــتر از کالم
اســت و از ویژگیهــای بــارز مؤمنــان ،پرهیــزگاران ،عالمان،
خردمنــدان و در وصیــت پیامبر اکــرم (ص) به ابــوذر درمورد
خاموشــی زبان آمده اســت و نیز در ادبیات فارســی هم بدان
اشاراتی شده است.
فضیلت و فواید سکوت چه میتواند باشد؟
از نگاه من که طی یکســال پژوهــش به نگاشــتن این کتاب
رســیدم ،باالتریــن فضیلــت و فایــده ســکوت ،ســامت روح
و آرامــش درونــیای اســت کــه بــا تمریــن مکــرر ســکوت در
موقعیتهای متعدد میتوان بدان دست یافت .اما از منظر
قرآن میتــوان به ســنجش صبــر و اســتقامت ،احتــرام برای
اســتماع قــرآن و از منظــر روایات بــه نشــانههای خردمندی،
اندیشــه ،تمیز جهل و علم ،ســبب خیــر و صالح و ســاخت راه
عبادی با معبود اشاره کرد.

طرحی برای تربیت
اخالقی از دیدگاه عالمه
طباطبایی

از نظر تا عمل
ضعف در برنامههای تربیــت اخالقی به نوبه خــود ،حاصل نقص و کاســتی در مبانی
نظری آن اســت؛ چرا کــه فقر نظــری و ابهــام در مبانــی و مؤلفههای تربیــت اخالقی و
نحوه تعامــل آنها ،بیتردید منجر به ســردرگمی و برخوردهای ســلیقهای عامــان تربیت و در
نتیجــه ،نقایصــی در بخشهــای عملــی تربیــت اخالقی خواهــد شــد .با توجــه به ایــن نکته
دســتیابی به نظریهها و مدلهــای جامع ،منســجم و کارآمد تربیــت اخالقی بیگمــان یکی از
نیازهــای اساســی کشــور بــوده و در ســالهای اخیــر مــورد توجــه جــدی اندیشــمندان و
دستاندرکاران تربیت کشور قرار گرفته است.
کتــاب «از نظر تــا عمل» ،تکاپــوی علمــی کوچکی در راســتای تحقق بخشــیدن به ایــن آرمان
مقدس است .از آنجا که قرآن کریم به عنوان مهمترین کتاب هدایت انسان مملو از بحثهای
عمیق اخالقی است و میتواند از یک سو درک ماهیت مسائل پیچیده اخالقی را تسهیل کرده و
از سوی دیگر ما را در دستیابی به برنامههای تربیت اخالقی مؤثرتر و کارآمدتر رهنمون کند ،این
کتاب نیز مبتنی بر آموزههای قرآن کریم نگاشته شده و برای فهم بهتر آن از دیدگاههای مفسر
بزرگقرآن کریم،عالمهسیدمحمدحسینطباطباییاستفادهشدهاست.
کتــاب «از نظر تا عمل» در دوازده فصل نگاشــته شــده که فصــل اول کتاب به مفهومشناســی
اخالق و تربیت اخالقــی اختصاص دارد .در فصل دوم ضرورت زیســت اخالقی برای انســان با
تأ کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی توجیه شــده اســت .در فصل ســوم رویکردهای رایج تربیت
اخالقــی در جهــان و ایران مــورد بررســی قــرار گرفتهاند و نقــاط قــوت و ضعف آنها بحث شــده
اســت .فصل چهارم به تبیین مبانی فلســفی عالمه طباطبایــی در تربیــت اخالقی اختصاص
یافته است.
تحلیل شــکاف میان معرفت و عمل اخالقی کاری اســت که در فصل پنجم انجام شده است
و عوامل ایجاد این شکاف مورد بحث قرار گرفتهاند .از فصل ششم به بعد بحثهای نظری
کمکم جای خــود را به بحث راجــع به تربیــت اخالقی میدهند بــه گونهای که ابتــدا در فصل
ششــم مؤلفههای اساســی تربیت اخالقی مطرح شــدهاند .ســپس در فصل هفتم ،چیســتی،
چرایی و هدف تربیت اخالقی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل هشتم زیرساختهای تربیت اخالقی معرفی شــدهاند .فصل نهم به معرفی و تبیین
مراحل ســه گانه تربیت اخالقــی اختصــاص دارد .در فصــل دهم شــش منبع انگیزشــی برای
اخالق مطرح شده اســت .در فصل یازدهم اصول تربیت اخالقی بیان شــده است و در نهایت
در فصــل دوازدهــم الگوی نظــری تربیــت اخالقــی به عنــوان جمعبنــدی بحثهــای کتاب
معرفی شده است.
کتــاب «از نظر تا عمل ،طرحی بــرای تربیت اخالقی از دیــدگاه عالمه طباطبایــی (ره)» ،تألیف
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صادق(ع) روانه بازار نشــر شده اســت .در بخشهایی از این
کتاب را مرور میکنیم:
نقش تربیت اخالقی در ظهور تمدنهای بشری
مقوله اخالق و تربیــت اخالقی به دلیل نقش بســیاری که در
تشــکیل و تداوم اجتماع ،ظهــور تمدنهای بشــری ،تنظیم
امــورات زندگی ،آرامش و شــادابی انســان در زندگــی فردی و
خانوادگی و حتی ســامت و امنیت اجتماعی او دارد ،همواره
مورد توجه غالب فالسفه ،اندیشمندان ،متفکران اجتماعی
و علمــای اخالق بــوده اســت .بر همین اســاس بخــش قابل
توجهی از برنامههای تربیتی جهان به تربیت اخالقی نســل
جوان جامعه اختصاص دارد.
ساحت اخالقی انسان
در ادیان الهی و از جمله دین مبین اســام نیز ارتقای ساحت
اخالقــی انســان به طــور ویــژهای مــورد توجه بــوده اســت؛ از
نگاه دین کــه فراخنــای زندگــی آدمــی را فراتر از حصــار تنگ
دنیــوی میدانــد .فضایــل اخالقی نــه تنهــا وســیلهای برای
سامانبخشــی زندگی ایــن جهانی بلکه زمینهســاز ســعادت
ابدی هستند.
کاملترین سخن اخالق
در ســوره شــمس پــس از یــازده ســوگند پیدرپــی ،فــاح و
رســتگاری انســان در گــرو آراســتگی او بــه فضایــل اخالقــی و
سقوط و تباهی شخصیت او ناشی از آلودگی به رذایل اخالقی
عنــوان شــده اســت .همچنیــن در روایــات ،تربیــت اخالقــی
انسانها و تحقق اخالق فاضله به عنوان هدف مهم رسالت
انبیاء مطرح شده است .از این رو یکی از بخشهای اساسی
معــارف اســامی بــه اخــاق اختصــاص یافتــه و قــرآن کریــم
آخرین کالم الهــی با بشــر کاملترین ســخن را دربــاره اخالق
بیان کرده است.
دوره جدید
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جستارهاییانسانشناختی
درباره مصیبتهای جمعی در ایران

فرهنگ
و فاجعه
«جستارهایی انسانشناختی درباره مصیبتهای جمعی در ایران» نوشته نعمتاهلل
فاضلی به تازگی منتشر شده اســت .فاضلی در روایتی در مقدمه کتاب نشان میدهد
ً
این کتــاب چــرا و چگونه نوشــته شــده و خواننــدگان احتماال بــا چــه متنهایی در ایــن کتاب
ســروکار دارند .او در این باره مینویســد« :فعالیت حرفهایم مردم نگاری است و انسانشناس
ً
هستم .طبیعتا بهتر است برای آشــنایی با این کتاب و جان از همین چشم انداز مردمنگارانه
آغاز کنم .روایتی که مینویســم داستان عالقهام به نوشتن ،به انســان شناسی ،به فرهنگ و
جامعه ایران و بــه فهم پذیر کردن مســئلههای فرهنگی آن اســت .از ســالهای  1378درگیر
ســبک و ســیاقی از نوشــتن و اندیشــیدن شــدم که میتوان آن «مردم شناســی مردم مــدار» یا
«مردم نگاری مردم مدار» نامید .این کتاب جلد اول از نوشتههایم در این حوزه است .دو جلد
دیگر آن با عنوان «فرهنگ و زندگی روزمره» و «فرهنگ و سیاست» نیز در دست انتشار است.
منظورم از مردم نگاری و انســان شناســی مردم مدار اینســت کــه مســئلهها و درگیری عمومی
که زندگی روزمره مردم را متأثر میســازد و در حوزه عمومی و رســانهها ،شبکههای اجتماعی و
مطبوعات درباره آنها ســخن میگویند و گفتگوی جمعی میکنند ،این مســائل و موضوعات
در کانون توجــه مطالعــات و تحلیلها و تفســیرهای انسانشناســان قرار گیرد .مــردم نگاری
مردم مدار چیزی شــبیه ژورنالیسم اســت ،اما عمیقتر از آن و برمبنای چشماندازها و مفاهیم
علوم اجتماعی و رویکردی میان/فرا رشــتهای .مردم نگار مردم مدار به گونهای میاندیشد،
مینویســد که مخاطبان عمومی دارد و در عین حال برای همکاران دانشــگاهیاش نیز قابل
توجه و پذیرفتنی است .مردم نگار مردم مدار خود را متعلق به زمینه و زمانهای میداند که در
آن زندگی میکند.
او مســئولیت اجتماعــیاش را میپذیــرد و بــرای ایفــای ایــن مســئولیت تــاش میکنــد .او از
همکاری با رســانهها و شــبکههای اجتماعی و مطبوعات اســتقبال میکند .مــردم نگار مردم
مدار در عیــن حال نگــرش انتقــادی ،مفهوم ســازی کــردن و تالش بــرای به ســخن درآوردن
واقعیتهای پر دردسر زمانهاش کوتاهی نمیکند .برای مردم نگار و انسان شناس مردم مدار
سبک نوشتن به همان اندازه دقتهای مفهمومی و داشتن رویکرد دانشگاهی اهمیت دارد.
قلمرو موضوعی مردم نگار مردمی همان موضوعاتی است که زندگی و عالیق مردم را تشکیل
میدهد.
یکــی از فعالیتهای مــن در تمام ســالهای زندگی دانشــگاهیام این بوده اســت که انســان
شــناس و مــردم نــگار مــردم مــدار باشــم .اینکه تــا چــه میــزان در ایــن زمینــه کامیاب بــوده یا
نبودهام بر عهــده خوانندگان اســت که قضــاوت کنند ،امــا برای مــن مهم این بوده و هســت
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کــه در انجــام ایــن کار کوتاهــی نکنــم و از هــر فرصــت بــرای
این منظور اســتفاده ببرم .طــی دو دهه گذشــته من وبالگ،
وب ســایت ،کانــال تلگرامــی و حضــور فعــال در رســانهها و
مطبوعات داشــتهام .بــرای من حتی کالس درس دانشــگاه
و فعالیتهــای تحقیقاتــیام تمــام در امتداد همیــن رویکرد
انســان شناســی مردم مدار بــوده اســت .اینکه چــرا و چگونه
درگیر چنین رویکردی شــدم ،داســتانی اســت که به صورت
کوتاه آن را در اینجا برای شما روایت میکنم.
در نوجوانی آرزو داشــتم شــاعر شــوم و تقال کردم و شــعرهایی
هم ســرودم امــا دریافتــم که شــاعر نیســتم و از آرزویم دســت
کشــیدم .در دوران دانشــجوییام آرزو داشــتم خوشــنویس
شــوم و مدتــی نــزد اســتاد ابراهیــم بخــت شــکوهی در تبریــز
کالس خوشنویســی رفتــم .امــا مســیر زندگــیام طــوری رقــم
خورد کــه نتوانســتم با وجــود پیشــرفتهایی که داشــتم به
آرزویــم برســم .در دانشــگاه تبریــز رشــته پژوهشــگری علوم
اجتماعی خواندم ،امــا در این دوره نتوانســتم لذت خالقیت
را آن طــور کــه آرزو داشــتم تجربــه کنــم .در دانشــگاه تهــران
رشته ارشــد مردم شناســی خواندم .آنجا هم به رویایم برای
رســیدن به تجربــه خالقه دســت نیافتــم .تا ســال  1378که
بــرای دوره دکتــری بــه دانشــگاه لنــدن رفتــم .در ایــن زمان
بود که سیســتم وبالگ در جهان شــکل گرفت و من از 1380
وبــاگ نویســی را آغــاز کــردم .وبــاگ نویســی در ایــران بــه
ســرعت گســترش یافت و جمعیت پرشــماری از مــردم ایران
عضو وبالگستان فارسی شــدند .غم غربت و عشق به میهن
به عــاوه فرصتی که وبالگ نویســی برای تمرین نوشــتن به
من میداد ،شوق نوشتن را در من تا بی نهایت باال برد.
مردم نگاری سفر
در لنــدن بــا معنــا و اهمیــت مــردم نــگاری آشــنایی عمیقــی
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پیدا کردم .دریافتم که میتوان مردم شــناس دانشگاهی و
حرفهای بود و در عین حال نویســندگی کرد .انسان شناس
برایــم مؤلــف بــود نــه دانشــمند .ایــن موضــوع مــرا بــه وجد
میآورد تــا هر روز بنویســم .شــوق نوشــتن تمام هســتیام را
پر کرده بــود .هــر روز روایتی تــازه از تجربههایــم را در وبالگ
«یادداشــتهای یک مردم نــگار از غرب» منتشــر میکردم.
ً
ایــن یادداشــتها بعــدا کتابی شــد با عنــوان «مــردم نگاری
ســفر» ( .)1390امــا زندگــی فکــری در جهــان مجــازی و
وبالگستان تنها شــوق مرا به نوشــتن تقویت نکرد ،بلکه مرا
درگیر جامعــه و حوزه عمومــی ایران کــرد .مخاطبان وبالگ
با خواندن و نظــر دادن درباره یادداشــتهایم مــرا ترغیب و
تشویق میکرد تا درباره مســئلههای روز جامعه ایران بیشتر
بیندیشــم و آنها را در چارچوب چشــم انداز انســان شناختی
فهم پذیر کنم.
در ســال  1383پــس از دریافــت دکتــری بــه ایران بازگشــتم
و مشــغول تدریــس در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی شــدم و
بــه طــور همزمــان وبــاگ نویســی را ادامــه دادم و در ســال
 1385ســایت شــخصیام بــا عنــوان «فرهنگشناســی» را بــا
کمــک دانشــجویانم راه انــدازی کــردم .بعــد از ایــن مقاالت
دانشــگاهی ،یادداشــتهای وبالگــی ،مصاحبههــای
مطبوعاتی و ســخنرانیهایم را در «فرهنگشناســی» منتشــر
میکــردم .بــه مــرور کــه مطبوعــات و رســانهها مــرا بیشــتر
میشــناختند و فرصــت بیشــتری بــرای مشــارکت در حــوزه
عمومی ایران پیدا میکردم.
در عیــن حــال رســانهها و مطبوعــات و خبرگزاریهــا بنــا بــر
اقتضــای کارشــان از مــن دربــاره حــوادث روز و رخدادهــای
بزرگ و کوچــک جامعه ایران پرســش میکردند و مرا دعوت
به ارائه تحلیلها و تفســیرهایی از ایــن رخدادها میکردند.
تــاش آ گاهانــه مــن ایــن بــود کــه بتوانــم در چارچــوب
چشــمانداز انســان شــناختی بیندیشــم و خود را محــدود به
تحلیلهای فرهنگی کنم .در دانشگاه نیز دروس مطالعات
فرهنگــی تدریس میکــردم .گفتمــان مطالعــات فرهنگی را
در بریتانیا آشــنا شــده بودم .اما بنابر نیاز کالسهای درس،
تــاش کــردم تــا بهتــر و عمیقتــر آن را بشناســم .مطالعــات
فرهنگی چشــمانداز میان رشــتهای اســت کــه روابط قدرت
و فرهنــگ در جامعــه امــروزی را مطالعه میکند .این چشــم
انــداز بــه مــن فرصــت معرفتــی مــیداد تــا بتوانــم الیههــای
بیشــتری از تحــوالت و رخدادهــای جامعــه امــروز ایــران را
ببینم و دربــاره آنها ســخن بگویــم .با توجــه به عالقــهام به
مــردم نــگاری و نویســندگی ،تــاش کردم تــا بینــش و روش
انســان شــناختی را با چشــم انداز مطالعات فرهنگــی تلفیق
کنم و بین آنها پل بزنم.
درگیــری بــا حــوزه عمومــی چشــم مــرا بــه جامعــه ایــران باز
میکرد و بــاز نگه میداشــت .برخالف آن دســته از همکاران
دانشــگاهیام که خود را محدود بــه کالس درس میکنند یا
ً
صرفا برای ارتقا تــاش میکنند ،حضور و مشــارکت در حوزه
عمومی مرا با چالشهای بزرگ و کوچک جامعه ایران آشــنا
میکــرد و همیــن آشــنایی و درگیــر عالقــه و عشــقم بــه ایران
و مــردم آن را میافزود .هــگل فیلســوف بلنــد آوازه در کتاب

این کتاب
مجموعه
جستارهایی
است که در زمینه
مصائب جمعی
و فاجعههای
طبیعی در ایران
نوشته شده است.
این جستارها
درباره زلزله ،سیل
و بحران پاندمی
کرونا یا ویروس
کووید  19است که
هم ا کنون در ایران
و جهان شیوع
دارد .این جستارها
چند ویژگی
مشترک دارند.
نخست اینکه
همه آنها معطوف
به فاجعههای
طبیعی هستند که
در سالهای اخیر
جامعه ایران را
درگیر خود ساختند

«پدیدارشناسی روح» اش مینویســد «اجازه دهید مردگان،
مردگان خود را به خاک بســپارند و در همان حال زندگان به
روح زمانه خویش گوش بسپارند و پاسخگوی چالش روزگار
خود باشــند» .این کتاب و دو کتاب دیگرم در زمینه انســان
شناســی مردم مدار روایتی از تالشهایم برای گوش سپردن
و پاسخگویی به چالشهای روزگارم است .تقالهایی است
برای بودن و شدن در این روزگار مخاطره آمیز و پر فاجعه».
فاجعههای طبیعی
ایــن کتــاب مجموعــه جســتارهایی اســت کــه در زمینــه
مصائب جمعی و فاجعههای طبیعی در ایران نوشــته شــده
اســت .این جســتارها دربــاره زلزله ،ســیل و بحــران پاندمی
کرونــا یا ویــروس کوویــد  19اســت که هــم اکنــون در ایران و
جهان شیوع دارد .این جستارها چند ویژگی مشترک دارند.
نخســت اینکه همــه آنها معطــوف بــه فاجعههــای طبیعی
هســتند کــه در ســالهای اخیــر جامعــه ایــران را درگیــر خود
ً
ســاختند .برای خواننــدگان ایرانی این فاجعهها کامال آشــنا
هستند و درگیر آنها بودهاند.
دوم ،ایــن ُجســتارها تالشــی اســت برای فهــم پذیر کــردن و
زبان بخشــی به ابعــاد اجتماعــی و فرهنگی ایــن فاجعهها.
در موقعیتهــای بحرانــی اغلــب نیروهــای امــدادی،
فعالیتهای فنــی و اجرایی بیش از هر چیــز دیگری اهمیت
دارنــد و متخصصــان علــوم انســانی و اجتماعــی و تالشهــا
و قابلیتهــای آنهــا نادیــده گرفتــه میشــوند .امــا در ایــن
جســتارها نشــان داده میشــود که فاجعهها را طبیعت خلق
نمیکنــد ،بلکــه همه آنهــا محصــول عملکــرد ما انســانها،
نظامهای حکمرانی و تاریخ و فرهنگ هستند.
در عیــن حال فاجعههــا پیامدهای بــزرگ ســازنده و ویرانگر
اجتماعی و فرهنگــی دارند .فاجعههــای جمعی درسهای
مهمــی بــه مــا میدهنــد ،حتی اگــر مــا مایــل یــا آمــاده برای
آموختــن از آنهــا نباشــیم .فاجعههــا از درون فرهنگهــا
میآیند و بــه درون فرهنگها ســرریز میشــوند؛ فرهنگها
آنهــا را میســازند و آنهــا نیــز ســازنده فرهنگهــا هســتند .ما
انســانها در تقالی برای نجات خودمان و معنادار ســاختن
زندگــی در هنگام فاجعههــا ،فاجعههــا را نیز معنــا میکنیم.
این جستارها روایتی اســت از همین تقالها و کشمکشهای
مردم ما در جریان فاجعههــای بزرگی که در ســالهای اخیر
مردم ایران درگیر آنها بودند.
ویژگــی ســوم ایــن جســتارها این اســت کــه تمــام جســتارها
در همــان زمــان وقــوع فاجعههــا نوشــته شــدهاند .مؤلــف
خــودش را در هنــگام فاجعههــا متعهــد میدانســته کــه بــه
عنــوان انســان دانشــگاهی و انســان شــناس تــاش کنــد تــا
آنچــه میدانــد و در قلمرو دانش و اندیشــهاش هســت برای
مواجهه با این فاجعهها به کار گیرد.
کتــاب «فرهنــگ و فاجعــه :جســتارهایی انسانشــناختی
دربــاره مصیبتهــای جمعــی در ایــران» نوشــته نعمــتاهلل
فاضلــی بــا همــکاری انتشــارات پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی در  ۵۰۰نســخه ۲۵۰ ،صفحه و قیمت ۴۵
هزار تومان منتشر شده است.
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کافه پیپ
علیاصغر عزتیپاک
داســتانی که فکــر میکنــد و بــه مســائل «انســانی کــه فکــر میکنــد!» میپــردازد ،در
سرزمین ادبیات ایران اندک است .اجازه دهید بیتعارف و در همین ابتدا بگویم که
دلیل این بیســامانی این اســت که غالب نویســندههای ما ،مثــل خیلــی از گروههای مرجع
کشور از اندیشــیدن به زمانه و آدم زمانه گریزانند .این همه شاید حاکی از روحیۀ رمانتیک ما
باشد که بیشــتر درگیر عواطفیم تا اندیشــهها .روشن است که تا اندیشــه ،اندیشهای تبارمند
بند
نباشد و بستۀ مکتبی ،و در اثر جریان نیابد ،ما در نهایت شاهد محصولی خواهیم بود که ِ
جایی نیســت ،و مانند بادکنک جدا شده از نخ جز سرگردانی در آســمان راه به جایی نمیبرد؛
اســیر دســت باد میماند و داغســوز آفتــاب .و چه ســرانجام بــدی اســت اســتهالک در عرصۀ
فراموشیها!
«کافه پیپ» اما از جمله داســتانهایی اســت که عالوه بر آنکه شــخصیتهای داستانیاش
برای نویســنده مهماند ،آحاد جوانان جامعه را نیــز هدف خویش قرار داده اســت .این نکته
ُ
به این معنی اســت که نویســنده دســت از کشــتی گرفتن با تخیالت محض برداشته و تالش
کرده تا بــه دغدغههای آدمهایــی که هــر روز در خیابانها میبینــد نزدیک شــود و از نزدیک
راوی چالشهای فکری و هویتیشان باشد.
ً
محمدقائــم خانــی ،البتــه میدانــد کــه دارد داســتان مینویســد .بنابرایــن ،رفتــارش کامــا
داســتانی اســت در طرح مســئله .او در ابتدا دختر داســتانش را بــه پایان محتوم شــیوۀ جدید
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ُ ّ
ــروج کامــو را .پای
فکــریاش میرســاند ،و بعد هــم جوان م ِ
بازپــرس و ادارۀ آ گاهــی به داســتان باز میشــود و پرسوجو
از دلیــل خودکشــی و یــا احتمــال قتــل داســتان را تــا واگویی
پردهبهپــردۀ ماجراها پیش میبردّ .اما نــه؛ این تمام آنچه
که نویســنده در پــی گفتنش برآمده نیســت .چرا که انســان
واقعی ،قرار نیست در یک ساحت بسیار پیچیده رفتار کند،
و در ســاحتی دیگر کودکانه و ســادهانگارانه .ابــدا! او همواره
یــک «بــود» دارد و همیشــه یــک «وانمــود» .و آن «بــود» را
نمیشــود به بهانۀ پنهان بــودن و محافظــهکاری در جلوت
و غربت نادیــده گرفــت« .کافه پیــپ» همین اســت؛ عبور از
وانمود ،و دست یازیدن به بود.
منتهــی نویســنده در فرآینــد رســاندن شــخصیتهای آثــار
به نقطــۀ آ گاهــی از «بود» خــود ،بــه نواقص و کاســتیهای
ایران بعد
شــیوۀ تربیتی و آموزشــی سیســتماتیک در جامعۀ ِ
از انقــاب توجه میدهــد .او هشــدار میدهد که بــا وضعیت
موجود ،بخــش بزرگی از انرژی و توان نســل حاضــر به دلیل
از میان رفتــن امــکان گفتوگوهای بیــن نســلی ،و نیز عدم
فهم گونههای جدید زیســت اجتماعی از ســوی نســلهای
پیشــین ،که ای بســا ثروت و قدرت را در دســت دارنــد ،تباه
خواهــد شــد .همچنین میکوشــد تــا به این مســاله اشــارتی
داشته باشــد که مشــکل ارائۀ پاســخهای بستهبندیشده،
کلی و غیرشــفاف به دغدغههای جدید و امورات مستحدثه
میتوانــد منجــر بــه فاجعــهای ملــی شــود ،و مــا را بالــکل
بیآینده کند.
در «کافهپیپ» شــخصیتها ما را میفریبند ،و همین نکته
منجر به فراموشیشان از سوی جامعه ،دوستان و صاحبان
مصــادر امــور میشــود .ایــن فراموشــی انــگار در وضعیــت
ً
«کافهپیپ»ی اتفاقا معکوس عمل میکنــد .یعنی به جای
اینکه شخصیت را به قهقرا رهنمون شــود ،باعث نجات او
میگردد .چرا که او در این فرجه به حال خود رها میشود ،و
فلسفی
خودش میشــود و خودش .دیگر نه گروههای شبه
ِ
بیکار بیعــار دورهاش کردهاند تا اجازۀ اندیشــیدن به خود
را از او بگیرنــد ،و نــه اهــل تکلیــف و تعهد کــه تــاش دارند با
حربههای به ظاهر محترم شــکفتنش را سرکوب کنند .او در
این دورۀ فراموشــی ،که در با پردۀ مرگ معنی روشــنی یافته
اســت ،رهــا و بــه محترمانهتریــن شــکل بــه خــودش واگذار
میشــود .در ایــن فراینــد بــه وی و شــعورش از درک هســتی
اعتماد شــده و نگــرش او بــه زندگــی و هویتش پاس داشــته
میشــود .به عبــارت دیگر ،شــخصیت ما نــه در حضــور ،که
در غیبت شــکل گرفتــه ،شــکفته شــده و راه را پیــدا میکند.
او در آموزههــای «کامــو» میمیــرد ،و در رجوع به «خویشــتن
خویش» زنده میشود و حیات مییابد.
کافــه پیــپ دعــوت بــه زندگــی اســت؛ بــا تکیــه بــر اصــول
موجــود در انبــان فرهنــگ خــودی .امــا حرفــش این اســت
کــه «اصــول» یــک مشــت مفاهیــم فریــز شــده نیســتند کــه
نتوان بازخوانیشــان کــرد یــا گشــادهتر و منعطفتر بــه آنها
نگریست.
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مبارزه رضا شاه
با سنت و مذهب

قیام
گوهرشاد
ریشههای اصلی قیام مســجد گوهرشــاد را باید در سیاســتهای مذهبی ،فرهنگی و
اجتماعی عصر رضاشاه جســتجو کرد .رضاشــاه در ســالهای آغازین ورود به صحنه
سیاست ایران ،سیاست مذهبی خود را چنان تنظیم کرد که فردی دیندار و مقید به شعائر و
احکام اســامی و حفظ آنها به نظر میرســید .زمانی که وی پلههای ترقی را میپیمود ،خود را
مســلمانی متعصــب معرفــی کــرد؛ زیــرا از ریشــهدار بــودن مذهــب در میــان مــردم ایــران و نیز
پیامدهای منفی مقاومت و مخالفت در برابر روحانیان و نیروهای مذهبی به خوبی آ گاه بود.
رضاشــاه بعد از ســفر به ترکیه و دیــدار با آتاتــورک ،تأثیر زیــادی از اندیشــههای غربــی گرفت و
یگانــه راه پیشــرفت را تقلیــد از غرب میپنداشــت .رضاشــاه بعــد از دو ســال که احســاس کرد
پایههــای حکومــت و قدرتــش تــا حــدودی تثبیــت یافتــه و میتوانــد در مقابــل اعتراضها و
مقاومتهــای احتمالی ایســتادگی کند ،سیاســت فریــب مذهبی را تغییــر داد و درصــدد برآمد
سیاستهای اجتماعی و فرهنگی که در تقابل و تضاد با مذهب و فرهنگ آمیخته به مذهب
مردم ایران بود ،اجرا کند .به همین منظور دســتور لباس متحدالشــکل و کشــف حجاب را به
تمام والیان وقت صادر کرد.
ض به سیاستهای فرهنگی رضاشاه
اعترا 
حکومت پهلوی بهطور رســمی و آشــکارا خــود را از قیدوبنــد دین و مذهــب رها کــرد و حتی به
ستیز با مظاهر آن پرداخت .تا جایی که خانواده شــاه در قم  ،بیحجاب و با لباس نیمهبرهنه
به زیارت حضــرت معصومــه (س) رفتند و این بیــش از پیش علمــا را نگران کــرد .مخالفت با
سیاســتهای غربگرایانــه و ضداســامی شــاه بــه شــکلهای گوناگــون ،ماننــد ســخنرانی،
مهاجرت ،تحصــن در مکانهــای مقدس و ...اظهار شــد .رضاشــاه میپنداشــت که بــا تغییر
ظاهر میتوان به پیشــرفت رســید .از ایــنرو ،از ســال  1314مرحله جدیدی در مســیر نهادینه
کردن کشف حجاب شــروع شــد .وی در این مرحله ،به مناســبتهای مختلف ،جشنهایی
با حضور مقامات بلندپایه کشور به پا میکرد تا به اندیشــه غربی رسمیت بخشد .از جمله این
جشــنها میتوان به جشــن هزاره فردوســی در مشــهد اشــاره کرد که در آن برای نخســتینبار
دختران بــدون حجــاب در صحنه ظاهر شــدند و بــه رقــص و پایکوبــی پرداختند .در شــیراز و
تبریز و دیگر شــهرهای بزرگ ایران نیز چنین مراسمهایی برگزار شد .انتشــار این اخبار در شهر
مذهبی مشــهد غوغایی برپا کــرد و روحانیان و مراجع خراســان ،بــا برپایی جلســاتی به بحث
و بررســی و مخالفت بــا این اقدامــات پرداختنــد .در ایــن جلســهها ،روحانیان به ایــن نتیجه
رسیدند که ادامه سیاست تغییر لباس به برداشــتن حجاب خواهد انجامید و باید جلوی آن را
گرفت ،وگرنه اثری از دین باقی نمیماند.
از مرکز دســتور تغییــر لبــاس و تبدیل کاله پهلــوی بــه کاله بینالمللی موســوم به شــاپو یا کپی
رســید و بــه اســتانداری خراســان ابــاغ گردیــد .فتــحاهلل پاکــروان نیــز بــدون کمتریــن تأمل و
درنگی ،دســتور اعلیحضرت را اجــرا و در این زمینه دســتورهای اکیدی به نظمیه خراســان و
مشــهد و دیگر ادارهها و عوامل تابعه صادر کــرد .به گفته محمدعلیشوشــتری ،خفیهنویس
عصر رضاشــاه ،اجــرای حکــم در مشــهد تا حدی مشــکل بــود؛ زیــرا متدینــان و مجــاوران ،به
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جنبوجوش افتادند و با شــعار «من تشــبه بقوم فهو منهم»
آشکارا بنای اعتراض را گذاردند.
روحانیــان خراســان طــی جلســاتی پــس از بحــث و مشــورت
تصمیم گرفتند که آیــتاهلل قمی به تهران برود و با رضاشــاه
در مــورد متوقف کــردن اجــرای قانــون تغییــر لبــاس مذاکره
کند .ایشــان این مأموریــت را پذیرفــت و راهی تهران شــد اما
مأموران مانع وی شدند.
بهلول
انتشــار خبر محاصره محل اقامــت آیتاهلل قمی در شــهر ری
توســط نیروهای نظامی موجب تحریک احساســات مردم و
واکنــش اعتراضآمیز آنها شــد .مــردم ابتدا در منــزل آیتاهلل
ســیدیونس اردبیلی تجمع کردند ،ولی بــا افزایش جمعیت،
قــرار شــد تجمــع بــه مســجد گوهرشــاد در جــوار مرقــد مطهــر
رضــوی انتقــال یابــد و هــر روز یکــی از روحانیــان بــرای مردم
ســخنرانی کند .همچنین با تالشهای روحانیان خراسان،
نامهای با امضای  150نفر از علما و افراد سرشناس خراسان،
خطاب به رضاشاه نوشته شــد و در آن بازگشت آیتاهلل قمی
را به مشهد خواستار شــدند ،اما مســئول تلگرافخانه مشهد
قبل از تلگراف این نامه به شــاه ،فتحاهلل پاکروان  ،اســتاندار
خراسان را از این برنامه باخبر کرد.
پاکروان هم بیدرنگ دستور تعقیب تمامی امضاکنندگان را
صادر کــرد .بدینترتیب عدهای دســتگیر و برخــی نیز مجبور
به ترک مشهد شدند .با این پیشامد ،اوضاع در مشهد بیش از
پیش به وخامت گرایید و شهر درحالیکه چشم به راه خبری
از آیــتاهلل قمــی بــود ،آبســتن رخدادهــای جدیــدی گردیــد.
همزمان بــا این شــرایط  ،شــیخ محمدتقــی بهلــول ،قهرمان
دیگر قیام مســجد گوهرشــاد که تحت تعقیب بود و از شهری
بــه شــهر دیگــر میرفــت ،پــس از اطــاع از گرفتــاری آیــتاهلل
قمــی  ،روز چهارشــنبه  18تیــر  1314از شــهر قائن خارج شــد و
صبح پنجشــنبه  19تیر خود را به مشهد رســاند و به حرم امام
رضا(ع) رفــت ،اما مأمــوران امنیتی ،او را شــناختند و ســاعتی
پــس از ورودش بــه حــرم  ،او را دســتگیر و در یکــی از اتاقهای
صحن کهنه زندانی کردند .ســاعاتی پس از بازداشــت شــیخ
محمدتقی بهلــول ،مردم بهتدریــج از این امر آ گاه شــدند و در
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مقابل محل توقیــف وی تجمــع کردند .دیری نگذشــت که
به تحریک نواب احتشــام رضوی ،سرکشــیک پنجم آســتان
قدس رضــوی ،مردم به محــل بازداشــت بهلول حملــه و او را
آزاد کردند .خود ایشــان میگفت« :مردم مرا برداشــتند و روی
دســت بلند کرده و با ذکر صلوات بهســوی مســجد گوهرشــاد
بردند و آنگاه روی منبری که معروف به منبر امام زمان (عج)
است ،جای دادند .رئیس شهربانی ،خود را جلوی منبر رساند
و گفت :شیخ! منبر نرو! ممنوع است ،اما مردم او را زیر مشت و
لگد گرفتند و از مسجد بیرون کردند».
بهلــول میگویــد« :وقتــی ایــن منظــره پیــش آمــد و رئیــس
شــهربانی و پلیسهــا را زدنــد ،مــن گیــج شــده بــودم و
نمیدانســتم چــه بایــد بکنــم .در تمــام محوطــه مســجد و
صحنها صدای مرگ بر شــاه و لعنت بر شــاه و مرده باد شــاه
و زنده باد اســام ،لعنت بر بهایی و لعنت بر دشمن علما بلند
بود .بــه مردم گفتــم  :کاری که نباید میشــد ،شــد و مــا نباید
نرمی نشــان دهیم ،باید پایمــردی و مقاومت کنیــم .یا حاج
آقا حســین قمی را از حصــر آزاد کــرده و احکام اســام را جاری
کنیم ،یا همه کشته شویم».
پس از ایــن صحبت ،مــردم را بــه خانههــای خود فرســتاد تا
پس از تأمین یــک هفته یا دو هفتــهای خانوادههایشــان به
همانجا برگردنــد و برنامههــا و اهداف خــود را تا رســیدن به
نتیجه دنبال کنند .این اتفاقات در پنجشنبه شب ،نوزدهم
تیرماه رخ داد .در پایان شــب ،بهلول از مردم خواست جمعه
در مســجد گرد آیند و دیگــران را نیــز خبر کنند تا به مناســبت
ســالروز بمباران حرم امــام رضا(ع) توســط روسها ،در ســال
 1330هجــری قمــری و اقدامــات ضداســامی حکومــت
پهلوی سخنرانی کند.
سالگرد گلولهباران حرم
ســحرگاه جمعــه ،بیســتم تیــر  ،1314همزمــان بــا ســالروز
بمبــاران حرم رضوی توســط روسها ،مردم مشــهد به رســم
همهســاله کــه مراســمی برگــزار میکردنــد ،در صحنهــای
حرم رضوی و مســجد گوهرشــاد گرد آمدند .این روز در میان
مشــهدیها به «عاشــورای ثانی» مشــهور بــود .نظامیان به
کســانی که تحصن کرده بودند اعالم کردند متفرق شوند اما

شــیخ بهلول در جــواب آنهــا گفت« :مــا جمع نشــدهایم برای
اینکه به حرف اســتاندار متفرق شــویم ».پس از این جواب،
درگیری بین نیروهای نظامی و مردم شروع شد.
کســبه نیــز مغازههــای خــود را بســتند و بــه متحصنــان و
معترضــان پیوســتند .همچنیــن ســخنرانان مختلــف برای
مردم درباره گرفتاری آیتاهلل قمــی ،مخالفت با تغییر لباس
و دیگر مســائل ســخنرانی میکردنــد .در طرف دیگر ،قشــون
خراســان به فرماندهی سرلشــکر ایــرج مطبوعــی و نیروهای
شــهربانی و آ گاهی ،در حال هماهنگی نیروها برای ســرکوب
و پراکنده کردن مردم بودند .محمدعلی شوشــتری که خود
نیز شاهد وقایع بود به نقل از پاکروان و اسدی (نائب التولیه
آســتان قــدس رضــوی) میگویــد « :اعلیحضــرت فرمــوده
بود اگر بیش از این مســامحه کنیــد و تعلل ورزید ،نــه کاله بر
ســر شــما و نه تاج بر ســر من باقی خواهد گذارد .امر میکنم و
فرمان میدهم امشــب باید غائله خاتمه یابد .هرقدر قشون
الزم است ،باید آنها را محاصره و محرکین را دستگیر کنید».

جمعیتی بین 15
تا  20هزار نفر در
مسجد و اطراف
آن بودند .در
ساعات اولیه
بامداد یکشنبه،
 22تیر تمام درها
و راههای ورود و
خروج به مسجد
گوهرشاد و حرم
بسته شد .مردم
با مشاهده این
وضعیت ،درها
را شکستند و با
مأموران درگیر
شدند .در این
لحظه بود که
دستور شلیک
مرگبار و کشتار
مردم صادر شد
و مردم بیدفاع
و بدون سالح،
هدف گلولههای
توپ و مسلسل
قرارگرفتند

قتل عام مردم
نیروهــای نظامــی و امنیتــی شــروع بــه اســتقرار نیــرو در
خیابانهای مشــهد و خیابانهــای منتهی به حــرم کردند و
لشــکر شــرق ،حالت جنگی در شــهر و اطراف حرم پدید آورد.
مسلسلهای سنگین و توپها نیز در این مکانها روبهروی
مســجد گوهرشــاد ،و در ســاعات پایانــی در پشــتبامها و
مکانهــای حســاس نیــز مســتقر کردنــد و نظامیــان موضــع
گرفتنــد .در ایــن بحبوبــه کــه از همهجــا بــوی کشــتار و
خونریــزی و ســرکوب بــه مشــام میرســید ،محمدولیخان
اســدی ،نائــب التولیــه آســتان قــدس رضــوی بــا توســل بــه
ایــن حیلــه کــه رضاشــاه درخواســت متحصنــان را پذیرفته،
روحانیان ارشــد و مراجع خراســان را به بهانه مذاکــره در این
زمینه ،از میان مردم و از مســجد گوهرشــاد بیرون کشید ،اما
حقیقت این بود که آنها از کشــته شــدن مراجــع و پیامدهای
خطرناک آن که ممکن بود در کل کشــور آشــوبی عظیم به پا
کند ،وحشت داشتند.
جمعیتی بین  15تا  20هزار نفر در مســجد و اطراف آن بودند.
در ساعات اولیه بامداد یکشنبه 22 ،تیر تمام درها و راههای
ورود و خــروج بــه مســجد گوهرشــاد و حرم بســته شــد .مردم
بــا مشــاهده ایــن وضعیــت ،درهــا را شکســتند و بــا مأمــوران
درگیر شــدند .در این لحظه بود که دســتور شــلیک مرگبار و
کشــتار مردم صادر شــد و مردم بیدفاع و بدون ســاح ،هدف
گلولههــای تــوپ و مسلســل قرارگرفتنــد .کشــتار در درون و
بیرون مسجد ،با شــدت کمســابقهای به مدت چند ساعت
ادامه یافت .کشــتار مــردم در این مســجد ،به انــدازهای بود
کــه بــه گفتــه شــاهدان عینــی  56کامیــون جنــازه از صحنه
کشــتار خارج کردند .پیکر شــهدا و مجروحان را کــه جمعی از
پیرمردان ،پیرزنان ،کودکان و زنــان و مردان بیگناه بودند،
به محله خشتمالها و باغ خونی مشهد بردند و زنده و مرده
آنها را در گودالی بهصورت دستهجمعی دفن کردند .یک روز
پس از این فاجعه ،عملیات دستگیری علما و روحانیان آغاز
شد و شمار زیادی از آنان بازداشت و روانه زندان شدند.
دوره جدید
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بــود ،تعقیــب و بــا کمــک مستشــاران فرانســوی و انگلیســی
ســپاهیان ایــران را منظــم کــرد و در بســیاری از جنگهــای
ایران و روس شرکت داشــت .پس از درگذشــت پدرش به امر
فتحعلیشــاه به جانشــینی پدر با تمام امتیازات او نائل آمد و
لقب ســیدالوزراء و قائم مقام یافت و به وزارت نایبالسلطنه
ولیعهد ایران رسید.
در ســال  ۱۲۴۲هجــری قمــری فتحعلیشــاه بــه آذربایجان
رفــت و مجلســی از رجــال و اعیــان و روحانیــون و ســرداران و
سران ایالت و عشایر ترتیب داد تا درباره صلح یا ادامه جنگ
ً
با روسها ،به مشورت پردازند .در این مجلس تقریبا عقیده
عموم بــه ادامــه جنگ بــود امــا قائــم مقــام برخــاف عقیده
همه با مقایســه نیروی مالی و نظامی طرفیــن ،اعالم کرد که
ناچار بایــد با روسهــا از در صلــح درآمد .این نظــر که صحت
آن بعدها بر همه ثابت شــد ،در آن روز همهمهای در مجلس
انداخــت و جمعــی بــر وی تاختنــد و او را بــه داشــتن روابــط
پنهانی با روسها متهم کردند .پس دوبــاره از کار برکنار و به
خراسان اعزام شد.
جنــگ بــا روس ادامــه یافــت و بــه شکســت ایــران انجامیــد
و در مــاه ربیعالثانــی ســال  ۱۲۴۳هجــری قمــری برابــر بــا
نوامبــر  ۱۸۲۷میــادی قــوای روس بــه فرماندهــی «گــراف
پاســکوویچ» به تبریز رســید .شــاه ،قائــم مقام را خواســت ،از
او دلجویی کرد و بــا دســتورهای الزم و اختیارنامه عقد صلح
به نــام ولیعهد ،روانــه تبریزش کــرد .میــرزا ابوالقاســم در کار
صلح و عقــد معاهــده بــا روس ،تــاش فراوانــی کــرد و ضمن
معاهده ،حمایت تزار را نسبت به خانواده عباس میرزا جلب
و پادشــاهی را با وجود بــرادران بــزرگ و مقتدر دیگــر در میان
فرزندان او تثبیت کرد.
عهدنامه ترکمانچای در پنجم شعبان  ۱۲۴۳هجری قمری
برابــر  ۲۱فوریــه  ۱۸۲۸میالدی بــه خط قائــم مقــام تنظیم و
امضا شــد و قائم مقام که خــود حامل نســخهای از عهدنامه
بود ،به تهــران آمد و دربــاره آن توضیحات الزم را داد و شــش
کرور تومان غرامــت را که مطابق عهدنامه بایســتی به دولت
روس پرداخــت شــود ،گرفــت و بار دیگر با ســمت پیشــکاری
آذربایجــان و وزارت ولیعهــد بــه تبریز مراجعت کــرد .چندی
نگذشت که فتحعلی شاه درگذشــت و محمدشاه وارد تهران
ً
شــد ،مجــددا مراســم تاجگــذاری برگــزار کــرد و قائم مقــام در
منصب صدراعظم مشغول مملکتداری شد.

قتل قائم مقام فراهانی در  185سال پیش

سیاستمدار ادیب

ششم تیر ۱۲۱۴هجری شمسی «قائم مقام فراهانی» ادیب ،سیاستمدار و صدراعظم
محمدشــاه قاجار به قتل رســید .ابوالقاســم زیر نظر پدر دانشــمند خود تربیت یافت و
علوم متــداول زمــان را آموخــت .در آغــاز جوانی بــه خدمت دولــت درآمد .بعــد از مدتــی کار در
تهران به تبریــز نزد پدرش کــه وزیر آذربایجان بــود ،رفت .چنــد صباحی در دفتــر عباس میرزا
ولیعهد به نویسندگی مشغول شد و در سفرهای جنگی با او همراه شد .پس از آنکه پدرش انزوا
گزید ،پیشــکاری شــاهزاده را به عهده گرفت ،نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده
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طعن حسودان
محمدشــاه مرد ضعیفالنفســی بود و قائم مقام در اداره امور
مملکت بــه رأی او کمتر توجه داشــت .وی در مقــام صدارت
اعظمی ،شــاهزادگان خودســر قاجــار را بــا خشــونت و زور رام
کرد .قائــم مقام بــا همــه هــوش و کفایــت ،کاردانــی ،قدرت
تقریر و تحریــر ،درایــت در امــور اجتماعی و سیاســی و احاطه
عجیب بــر ادب فارســی و عربــی ،مــردی خودپســند و مغرور
بود کــه در پیشــبرد مقاصــد خــود از هیــچ اقدامی خــودداری
نمیکــرد و در ایــن راه ،دوســت و دشــمن نمیشــناخت .این
ویژگیهــا موجــب شــد قائــم مقــام در بیــن طبقــات مختلف
مردم ،محبوبیتی درخور نداشته و در میان درباریان نیز مورد

تاریخ

حســد و بغض باشــد ،آن چنان که به بدگویی از وی نزد شاه
میپرداختنــد و آرام آرام زمینه بدگمانی شــاه قاجــار به وی را
فراهم آوردند .اینچنین بود که ســرانجام حاج میرزا آقاسی
موفق شــد در دومین ســال ســلطنت محمدشــاه فرمان قتل
قائم مقام را از وی بگیرد.
مهدی بامداد در کتاب «شــرح حال رجال ایــران» درباره قتل
قائم مقــام فراهانــی مینویســد :در غــروب روز  ۲۴صفــر ۱۲۵۱
هجری قمری ،قائم مقام از طرف شاه به وسیله پیشخدمتی
بــه قصــر نگارســتان  -مــکان فعلــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی و سازمان برنامه و بودجه در شمال میدان بهارستان-
یشــود ،قائم مقام پس از وارد شــدن میپرســد :شــاه
احضار م 
کجا تشــریف دارنــد؟ اشــخاصی که بــرای انجام ایــن خدمت
مأمــور هســتند میگوینــد :در عمــارت ســر در ،قائــم مقــام بــاال
میرود و میبیند شــاهی در سر در نیســت ،میپرسد پس کجا
تشریفدارند؟میگویندتشریفخواهندآورد.
قائم مقام نماز مغرب و عشــا ،را میخواند و بعــد از نماز اظهار
میکند اگر شــاه به مــن فرمایشــی ندارنــد بهتر این اســت که
بروم چون که منزل دوســتی وعده کــردهام و انتظار مرا دارد،
مامــوران نگاهــداری او میگویند :شــاه فرمودهاند چــون کار
الزمی با شما دارم از اینجا خارج نشوید تا من شما را به حضور
بطلبم .قائم مقــام میگوید :پــس قدری اســتراحت میکنم
و شــال کمر را باز کرده زیر ســر میگــذارد و جبه را بــر روی خود
کشــیده میخوابد ،دو ســاعت از شــب گذشــته بیدار میشود
و میپرســد :اگر شــاه تشــریف نمیآورند من بروم خدمتشان
ببینــم چــه فرمایشــی دارنــد و بــاز همــان جوابهــا را کــه
میشــنوند به طور مزاح میگویــد :پس من اینجا محبوســم!
جواب میدهند :شــاید! گویند در این حال در اتــاق قدم زده
و این شعر را با ناخن به دیوار مینویسد:
روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد
چرخ بازیگر از این بازیچهها بسیار دارد
قائــم مقــام مــدت  ۶روز در حوضخانــه قصــر نگارســتان
نگهــداری میشــود و در ایــن مــدت بــه او آب و غذایــی
نمیدهند تا شــاید از گرســنگی بمیرد و مرگش طبیعی باشد.
با زنده ماندن او که قوای جسمیاش به سبب حبس در این
شــرایط ،به شــدت تحلیل رفتــه بود گروهــی بــرای قتل وی
راهی حوضخانه شدند.
جســد قائم مقام را شــبانه به حــرم حضــرت عبدالعظیم ری
برده و بیکفــن و غســل در صحن امامــزاده حمــزه جنب مزار
شیخ ابوالفتح رازی به خاک ســپردند .از گزارش تفصیلی که
کمپل  -ســفیر وقت انگلســتان  -به لندن داده و همچنین از
یادداشــتهای خصوصی خودش این حقیقت بــه خوبی بر
میآید کــه وی نیــز بارها محمدشــاه را به کشــتن قائــم مقام
تحریــک و درباریــان و امــام جمعــه وقــت را بــه تائیــد نظریه
خویش ترغیب کرده است.
ســفیر انگلیس ،قتل قائم مقام فراهانــی را در کتاب «حقوق
بگیران انگلیس در ایران» چنین تعریــف میکند :قائم مقام
فراهانی تنها ایرانی وطن پرســتی بود که نتوانســته بودیم او
را بخریم .هر رشــوهای که بــدو میدادیم ،میگرفــت ،اما آن
را به شاه میداد .ســرانجام نامهای به دولت عالیه انگلیس

قائم مقام
فراهانی عالوه بر
تبحر و نامآوری در
عرصه سیاست
و کشورداری،
در شعر و ادب
نیز صاحبنظر
بود ،چنانکه از
پیشروان سبک
جدید ادبی ایران
بشمار میرفت
و آثاری چون
«منشآت و
مکاتیب قائم
مقام» از خود بر
جا گذاشت .وی
بیش از هر چیز مرد
سیاست و عمل
بود و نویسندگی
او نیز به ایجاب
ضرورت کار بود،
نه از راه تفنن یا
هنرنمایی

نوشتم و برای کشــتن ایشــان درخواســت پول کردم .پس از
اینکه پول فرســتاده شــد ،شــبانه به خانه امام جمعه تهران
رفتــم و مقــداری را بــه او و مقــداری را هــم جهــت عواملــش
بــدو دادم و گفتــم :باید کــه وی را تکفیــر کنند .فــردا در همه
مســاجد تهران روحانیون بر منبــر رفته و بانگ بــر آوردند :که
مســلمانان از دســت این کافر فریاد فریاد او دولت اســام را بر
زمین زده اســت و ...ســر و صــدا که باال گرفت شــاه ابتــدا او را
عزل کرده و پس از یــک هفته ،فرمان قتل تنهــا ایرانی وطن
پرســت را امضاء کرد .پــس از قتل آن بزرگمرد ،ســوار بر اســب
شــدم تا واکنش مردم را در شــهر ببینم .دیدم ایــن مردم ابله
فرومایه بسان شــب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته
شدن این کافر ملحد را به هم تبریک میگویند.
منشآت
قائــم مقــام فراهانــی عــاوه بــر تبحــر و نــامآوری در عرصــه
سیاســت و کشــورداری ،در شــعر و ادب نیز صاحبنظــر بود،
چنانکه از پیشروان ســبک جدید ادبی ایران بشمار میرفت
و آثــاری چــون «منشــآت و مکاتیــب قائــم مقــام» از خــود بــر
جا گذاشــت .وی بیش از هــر چیز مرد سیاســت و عمــل بود و
نویســندگی او نیز به ایجاب ضــرورت کار بود ،نــه از راه تفنن
ً
یا هنرنمایی .او نوشــتههای خود را غالبا سرســری و با عجله
انشــاء کرده و قلم مــیزد ،با این همــه «منشــآت» او از ذوق و
حسن سلیقه سرشار است.
آنچنــان کــه از نوشــتههای برجــای مانــده از قائــم مقــام
برمیآید ،وی به مقدار زیــادی از عبــارات متکلف ،مضامین
پیچیده و تشبیهات نابجا کاســته و تا اندازهای انشای خود
ً
را  -مخصوصــا در مراســات خصوصــی -بــه ســادگی و گفتار
طبیعی نزدیک کرده است .نثر او ،بر خالف آثار همطرازانش
که پــر از جملههــا و عبارتهای طوالنــی و قرینهســازیهای
مکرر و سجعهای خسته کننده است ،از جملههای کوتاهی
تشــکیل شــده که به ندرت بــا قرینهســازی همراه میشــود.
او همچنیــن در متون خــود از ســجعهای زیبایــی که خاص
سعدی و گلســتان است ،بســیار بهره گرفته اســت .روی هم
رفته ســبک قائم مقام تابع گلستان ســعدی و مانند آن زیبا،
روان و آهنگین است.
قائــم مقــام در علــوم حکمــت و ادب و نظــم و نثــر فارســی و
عربی استادی مسلط بود« .منشآت و مکاتیب» او نمونه نثر
فصیح آن عصر و به سبک گلستان سعدی است .قائم مقام
عالوه بر نثر ،در شــعر نیز مهارتی داشــت و از ســبک خراســانی
پیروی میکــرد .از آثار معــروف او مثنوی (جالیرنامه) اســت
کــه از زبان جالیر یکــی از نوکران اوســت که بعدها ایــرج میرزا
در عارفنامه از سبک نگارش آن تقلید کرد .قائم مقام اشعار
شــکوایی و حزنآوری دارد که اثری از وقایــع خونین زمان او
یعنی اواسط قرن سیزدهم در آن نمایان است.
نثر قائــم مقام شــیرین و مایه وافری از ذوق و حســن ســلیقه
دارد .گرچه پیرو مکتب گلســتان ســعدی اســت اما مالحتی
خــاص دارد .جمالت کوتاه و حســن تلفیق و ایجــاز و موزون
بــودن و ظرافــت و لطیفهپــردازی از اختصاصــات نثــر قائــم
مقام است.
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تغییرنشان

سالگرد جایگزینی هالل احمر با شیر و خورشید سرخ

دهــم تیــر  ۱۳۵۹آرم «جمعیت شــیر و خورشــید ســرخ» بــه «هالل احمــر» تغییــر کرد.
جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ نخســتین ســازمان خیریــه ایــران بــود که عهــدهدار
وظایف مهم و متعددی در مســائل مربوط به امدادرســانی در حوادث غیرمترقبه و امدادی،
تأسیس بیمارســتان و درمانگاه ،تهیه دارو و تجهیزات پزشــکی ،تربیت پرستار ،نگهداری از
کودکان بیسرپرســت ،ارائه برنامههای ویژه بــرای جوانان و برخــی فعالیتهای عمرانی در
داخل و خارج از کشــور بــود .این جمعیت در ســال  ۱۳۰۱شمســی با کوشــش و پیگیــری دکتر
امیراعلم تنظیم و تأسیس شد.
در ســال  ۱۳۰۱خورشــیدی دکتر امیراعلم که مدیر بهداری اســتان خراســان بود ،پس از زلزله
ویرانگر بجنورد ،مقررات وضع شــده از سوی صلیب ســرخ جهانی برای جمعیتها را ترجمه
و در اختیار احمدشــاه قاجار ،پادشــاه وقت ایران قرار داد تا شــاه آن را مطالعه کرده و مقدمات
تشــکیل جمعیت بــه منظور جلــب کمکهــای خارجــی در هنگام بالیــای طبیعــی و حوادث
غیرمترقبــه فراهم شــود .بر اســاس ایــن متن ترجمــه شــده ،نظامنامه اساســی (اساســنامه)
جمعیت شــیر و خورشــید ســرخ ایران تهیه و در اســفند ماه  ۱۳۰۱شمســی به امضای ولیعهد،
محمدحســن میرزای قاجار رســید .ایــن اساســنامه در  ۱۰فصــل و  ۶۰مــاده تهیه شــده و برابر
ٔ
مقدمه آن ،ریاســت افتخاری جمعیت با ولیعهــد بود .اگرچه به روایت دکتر امیراعلم ،شــاه و
ولیعهد با طفره رفتنهای مکرر ،از شــرکت در مجلس که به منظور افتتاح جمعیت برپا شــده
بود ،خودداری کردند ،اما نخســتین جلسه رســمی کمیته مرکزی جمعیت در مرداد ماه سال
 ۱۳۰۲تشکیل شد .این جمعیت پس از تأســیس بالفاصله عضو کمیته فدراسیون بینالمللی
صلیب سرخ و هالل احمر ( )IFRCشد و عالمت شیر و خورشید سرخ را ثبت کرد.
نخســتین فعالیتهــای امــدادی جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ،در جریــان کمــک بــه
زلزلهزدگان تربتحیدریه بــود .تعیین هیات مرکزی مؤسســه ،تشــکیل هیاتهای مختلف
جمعیت در بعضی ایالتهای کشور و نیز راهاندازی مجلهای به عنوان ارگان رسمی جمعیت
به نــام «شــیر و خورشــید ســرخ» از دیگــر کارهایــی بود کــه ایــن جمعیــت در ســالهای اولیه
ٔ
جلســه هیات مرکزی جمعیت ،به ترتیب حسن
تشــکیل به اجرا گذاشــت .در ســال  ۱۳۰۶در
مســتوفیالممالک ،سیاســتمدار مشــهور به عنــوان رییــس و دکتــر امیراعلم به عنــوان نایب
رییــس اول جمعیت انتخاب شــدند .اعضــای کمیته مرکــزی ،از میــان بنیانگــذاران و یاری
رســانندگان به جمعیت و در جلســه عمومی جمعیــت انتخاب میشــدند .در ســال  ۱۳۰۷نیز
نخســتین اقدامات برای تشــکیل جمعیت زنان شــیر و خورشــید ســرخ ایران صورت گرفت.
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در ســالهای بعــد ،تشــکیالت جمعیــت رو بــه گســترش
گذاشــت و بســته به موقعیت افــراد عضو جمعیــت به کمک
ســانحهدیدگان و نیز نیازمنــدان میپرداخــت .از جمله این
موارد ،کمک رســانی به زلزلهزدگان شــیروان در ســال ۱۳۰۸
خورشیدی بود.
در همیــن ســال که مطابــق بــا ســال  ۱۹۲۹میالدی بــود ،در
ســومین نشســت کنوانســیون ژنــو کــه پــس از پایــان جنگ
جهانی اول در کشور ســوئیس و شــهر ژنو برگزار شد ،نماینده
دولــت ایران و دولــت ترکیــه از شــرکتکنندگان در کنفرانس
خواســتند که نشــان شــیر و خورشــید (ایــران) و هــال احمر
(ترکیــه) در سراســر دنیــا بــه رســمیت شــناخته شــود .ایــن
کنوانســیون پروانــه داد که ایران از نشــان خود یعنی نشــان
شــیر و خورشــید ســرخ ایــران و ترکیــه از نشــان هــال احمــر
اســتفاده کننــد و ایــن دو نشــان از جانــب کنوانســیون بــه
رسمیت شناخته شد.
کمتــر از دو ســال پــس از انقــاب اســامی ،در تیرمــاه ۱۳۵۹
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران طی اطالعیهای
اعــام کــرد کــه بــرای هماهنگــی بیشــتر در نمادهــای
جمعیتهای خیریه در جهــان از این پــس از آرم هالل احمر
به جای شیر و خورشید استفاده خواهد کرد.
روزنامــه کیهان همــان روز با انتشــار اطالعیــه وزارت خارجه
نوشــت :عالیم رســمی اتحادیه بینالمللی صلیب ســرخ که
ایــران یکــی از اعضــای آن میباشــد عبــارت اســت از صلیب
ســرخ ،هالل احمر و شیر و خورشــید که با این حســاب ایران
نیز از این پــس با صرف نظــر از آرم اختصاصی خــود ،از هالل
احمر اســتفاده خواهد کرد اما این نشــان همچنان در اسناد
مربــوط بــه کنوانســیونهای چهارگانــه ژنــو پروتکلهــای
الحاقی آنها بهکار برده میشود.
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گزارشـی از مراسـم معارفـه مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان
داوطلبان هالل احمر در کنار خبرهایی از فعالیتهای دفاتر نمایندگی ولی
فقیه در اسـتانهای مختلف مانند فارس ،تهران ،یزد و گلسـتان بخشـی از
مطالـب ایـن شـماره هسـتند .همچنیـن در ایـن بخـش گزیـدهای از نشسـت
تخصصی «امداد فرهنگی و مسئله عزت» و تشریح فعالیتهای کانونهای
طلاب اسـتان گیلان و گزارشـی از پویـش نـان مهربانـی را میخوانیـم.

هالل

با حضور حدا کثری داوطلبان شفافیت افزایش یابد
برگزاری طرح «دوام توفیق»
وضعیت موقوفات هاللاحمر بهبود مییابد
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حجتاالسالموالمسلمینمعزی
در معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در سازمان داوطلبان تأکید کرد
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با حضور
حدا کثری داوطلبان
شفافیت افزایش یابد

نماینده رهبر معظم انقــاب در جمعیت هاللاحمــر در آیین معارفه حجتاالســام و
المســلمین مهــدی فقیــه ،بهعنــوان مســئول دفتــر نمایندگــی ولیفقیــه در ســازمان
داوطلبان جمعیت هاللاحمر بار دیگر بر اهمیت لزوم شــفافیت در تمام پروژههای داوطلبانه
تأ کید کردند.
حجت االسالم و المسلمین معزی در این مراسم که در ساختمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر
برگــزار شــد ،تصریــح کــرد :جمعیــت هاللاحمــر ســازمانی مردمنهــاد ،غیرانتفاعــی ،خیریــه و
داوطلبمحــور اســت .جمعیتی خدمتگــزار که بــه مــردم خدمت میکند و تســکین آالم بشــری
فلسفه وجودی آن است.
نماینــده ولــی فقیــه در هــال احمــر جمعیــت هاللاحمــر را یــک نهــاد یاریگــر و غیردولتــی
معین دولــت و حاکمیت نیز
برمیشــمارد که در ظاهر ســاختار حاکمیتی دارد و در برخــی موارد ِ
اســت ،اما در ماهیت یک ســازمان مردمنهاد و برآمده از آحاد مردم اســت و بــا تأ کید بر ماهیت
داوطلبانه جمعیت به حاضران توصیه کردند که داوطلبی و بهرهگیری از مشارکت داوطلبانه
را سرلوحه کار قرار دهند.
قدردانی از فعالیتهای داوطلبانه
نماینــده رهبر معظم انقــاب در جمعیــت هاللاحمــر در ادامه ،از همــه همــکاران در این نهاد
مردمی اعــم از مســئوالن و داوطلبــان ،کــه صادقانــه ،خالصانــه ،ایثارگرانــه و جان بــر کف در
حوادث مختلــف به مــردم خدمــت کردهاند ،تقدیــر کرد و ایــن خدمــت را که در مســیر رضای
خداوند است ،بسیار ارزشمند دانست.
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عبدالحسینمعزی
نماینده ولی ف
قیه درجمعیت هاللاحمر

وی ضمــن تقدیــر از عملکــرد مســئوالن و اعضــای داوطلــب
ســازمان داوطلبــان هاللاحمــر در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
و ســیل ســال گذشــته ،افــزود :جمعیــت هاللاحمــر در طول
نزدیک به  98ســالی که از عمر خود را گذرانده ،فعالیتهای
گوناگونــی انجــام داده اســت از جملــه؛ ترویــج مهــرورزی،
نیکــوکاری ،همافزایــی و مشــارکت در خدمــات عامالمنفعه
و همچنیــن ارتقای ظرفیت اجتماعــی و فرهنگی هاللاحمر
از رویکردهــای بــارز ایــن ســازمان مردمنهــاد بوده کــه نتایج
درخشانی نیز به دنبال داشته است.
حجتاالسالموالمســلمین معــزی بــا بیان اینکــه هاللاحمر
نهاد تجاری ،ســودآور و تاجر نیســت ،تصریح کــرد :جمعیت
هاللاحمر نهادی مردمی و خدمتگزار اســت که در حوادث و
سوانح در خط مقدم خدمتگزاری به مردم قرار میگیرد.
خدمت به مردم ،عنصر اساسی جمعیت
وی خدمــت به مــردم را عنصــر اساســی جمعیــت هاللاحمر
دانســت و تأ کیــد کــرد :عنایــت خداونــد متوجه جایی اســت
که مردم حضور دارند و مردمیبودن ســرمایه عظیمی است.
اگر بخواهیــم از یــاری مردم اســتفاده کنیــم و دســت ارتباط
توانمندان بــا نیازمندان باشــیم ،بایــد اعتماد مــردم را جلب
کنیم و این موضوع بسیار پراهمیت است.
حجتاالسالموالمســلمین معــزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه
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همــه پروژههــای داوطلبانــه بایــد از قالبی شــفاف برخــوردار
شــوند ،تصریح کرد :شــفافیت به معنی این اســت کــه مردم
اثــر کار داوطلبانــه را حس کننــد ،شــفافیت را نباید با
جامعــه ِ
تبلیغات توجیه کرد .اساس شفافیت بر اثر بخشی از خدمت
داوطلبانه اســت .مردم باید حس کنند کــه کمکهای آنان
در شرایط بحران چگونه و در چه مسیری هزینه میشود.
وی با بیان اینکه مــردم باید بدانند این نهاد مردمی شــفاف
اســت ،افــزود :شــفافیت در جمــعآوری کمکهــای مردمــی
باید در قالب سیســتمهای هوشــمند و قابــل گزارشگیری و
رهگیری دنبال شود.
متعلق به آحاد مردم
حجتاالســام و المســلمین معــزی در بخــش دیگــری از
ســخنان خود با تأ کید بــر اینکــه جمعیت هاللاحمــر متعلق
به همــه آحاد مــردم ایران اســت ،افــزود :ســازمان داوطلبان
نباید خــود را محصــور در گــروه یا قشــر خاصی کند .ســازمان
داوطلبان باید ســرریز همه سرمایههایی باشــد که میتوانند
روی اجتماع اثر بگــذارد .باید در این مجموعه از همه اقشــار
اعــم از کارگــر و کشــاورز تــا اســتاد و دانشــمند و فرهیختــه و
هنرمند و ...داوطلب داشــته باشــیم .اهمیت ایــن امر وقتی
محقــق میشــود کــه ســرمایههای اجتماعــی شناســایی،
سازماندهی و هدایت شوند.
نماینده رهبر معظم انقالب در ادامه با ذکر خاطراتی از دوران
طلبگــی خــود ،از مرحــوم آیــتاهلل حــاج نصــراهلل شــاهآبادی
بهعنوان فردی اسوه و الگو یاد کرد که در طول عمر گرانقدر
با آبــروی خود به عنــوان ســرمایه اجتماعــی در فعالیتهای
خیرخواهانه مشارکت داشتهاند.
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد کار داوطلبانــه را تنهــا محــدود به
مشــارکت مالــی دانســت ،افــزود :مهــم نیســت داوطلــب کار
کوچک یــا بزرگی انجــام دهد ،هــم اینکــه فردی عاشــقانه و
داوطلبانه اقدام بــه کار خیر کند ،باید بــرای فعالیتش ارزش
قائل باشــیم .نماینده ولــی فقیه در هــال احمر دربــاره نگاه
بشردوســتانه خدمتگــزاران هاللاحمــر در همه امــور ،گفت:
در همــه برنامهریزیهــا ،بودجــه تعیینکردنهــا و مدیریت
نیــروی انســانی و منابع بایــد نگاهمان بشردوســتانه باشــد.
خدمات هاللاحمر برای رضای خداوند است و این موضوع
ارزش این نهاد مردمی را باال میبرد.
اهمیت توجه به خواستههای داوطلب
اهمیت نگهداشت داوطلب موضوع دیگری بود که نماینده
رهبــر معظم انقــاب در این مراســم بــر آن تأ کید کــرد و توجه
نکردن به خواســتهها و گفتههای داوطلبان را چالشی بزرگ
برای جمعیت هاللاحمر بر شــمرد و در ایــن خصوص اضافه
کرد :بایــد زیرســاختهای ارتباطــات داوطلبان را بــا یکدیگر
در جمعیت فراهــم کنیم ،در غیــر این صورت عــدم انگیزش
داوطلبان موجبات ریزش آنان خواهد بود.
اعتمادســازی موضــوع دیگــری بــود کــه نماینــده ولیفقیــه
در هالل احمــر به آن اشــاره کرد و اعتمــاد مــردم را بزرگترین
ســرمایه جمعیــت عنــوان کــرد و افــزود :بایــد ســازوکارهایی
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ایجاد شــود که اعتمــاد مــردم را افزایش دهــد و .یکــی از این
سازوکارها شفافسازی است.
نماینــده رهبــر معظــم انقــاب در هاللاحمــر مستندســازی
در حــوادث را جهــت کاهــش آســیبها و کمکرســانی در
آینده یکی دیگر از ســازوکارهایی برشــمرد که باید در سازمان
داوطلبان دنبال شود.
حجتاالســام و المســلمین معــزی بخــش پایانــی ســخنان
خود بــا تأ کید بــر نقــش نظارتــی و هدایتی ایــن حــوزه افزود:
نظارت دقیق باعث جلوگیری از فســاد خواهد شــد و هدایت
سبب ارتقای جایگاه و برنامهمحوری خواهد بود.
وی بــا تأ کید بــر اینکه دفتــر نمایندگــی ولیفقیه در ســازمان
داوطلبــان یــک جایــگاه تشــریفاتی نیســت ،تصریــح کــرد:
این بخش میتوانــد عامل مؤثــر در اعمال نظارت شــرعی بر
فعالیتهــا و توســعه هدایت و بســط امــور فرهنگــی در حوزه
داوطلبان شود.
حجتاالســام مهــدی فقیــه نیــز در ایــن نشســت ضمــن
ابــراز خوشــحالی از حضــور در هاللاحمــر گفــت :امیــدوارم
بتوانم طبــق رهنمودهــای نماینده رهبر معظــم در جمعیت
هاللاحمــر ایــن ســازمان مــردم نهــاد را در مســیر خدمــات
نو عدوستانه یاری کنم.
نصیــری ،رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هاللاحمــر
نیز در این مراســم بــه بیــان گزارشــی از عملکرد این ســازمان
در یکســال گذشــته پرداخــت .رئیــس ســازمان داوطلبــان
جمعیت هاللاحمر در مراسم معارفه مسئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در این ســازمان اظهار کرد« :حضور حجتاالســام
و المســلمین مهدی فقیــه در این ســازمان نویدبخش تعالی
ســازمان در ظرفیتســازی برای انجام کارهای عامالمنفعه
و کمکرسانی به مردم در شرایط اضطرار و بحران است».
محمــد نصیری بــا اشــاره بــه مــروری از خدمــات ســازمان در
بحرانهای اخیر کشــور ازجمله ســیل ،خشکســالی و شــیوع
ویــروس کرونا افــزود« :تمامــی این خدمــات ارزنده از ســوی
داوطلبان بــدون هیچگونه چشمداشــت مالی و مــادی ارایه
شــده و تالشمــان ایــن اســت کــه ایــن کمکها منســجمتر
و بــا اثربخشــی بیشــتر جریانســازی خوبــی بــه منظــور
توانمندسازی افراد محروم صورت گیرد».
او با بیان اینکه سازمان داوطلبان به لحاظ ارتباط موضوعی
فعالیت ،همکاری تنگاتنگی با حــوزه نمایندگی ولیفقیه در
جمعیــت هاللاحمــر دارد ،خاطرنشــان کــرد« :گزارشدهــی
و شفافســازی از اولویتهایمــان در جهــت حفــظ اعتمــاد
مردمــی و میــزان چشــمگیر جمــعآوری کفــاره روزه امســال
برای نخســتینبار از سوی ســازمان داوطلبان ،نشــانگر این
ســرمایه بزرگ اجتماعی اســت ».رئیــس ســازمان داوطلبان
جمعیــت هاللاحمــر تصریــح کــرد« :همچنــان کار خیــر در
ایــران ،متصل بــه معنویت و اعتقــادات مذهبی مردم اســت
و امیدواریــم بــا حضــور حجتاالســامو المســلمین مهــدی
فقیــه ،بتوانیم بیــش از گذشــته منویــات نماینــده ولیفقیه
در جمعیــت هاللاحمر درخصــوص عمل به نیــات واقفان و
هدایت کمکهای مردمی برای دستگیری از آسیبدیدگان
و قشرهای آسیبپذیر را اجرا کنیم».
دوره جدید
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پیام نماینده ولی فقیه در هاللاحمر به مناسبت برگزاری پنجمین
دوره انتخابات مجامع جمعیت

انتخابات قانونمدار
میتواند منشأ تحول و تعالی
هالل احمر باشد

نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر با صدور پیامی به مناسبت برگزاری
پنجمیــن دوره انتخابــات مجامــع جمعیــت هــال احمــر بــر لــزوم حضــور و مشــارکت
حداکثری داوطلبان تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود که برپایی قانونمند ،منظم و شکوهمند
این انتخابات ،منشا تحول ،رش د و تعالی در جمعیت هالل احمر گردد .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در هــال احمــر ،در متن پیــام حجتاالســام والمســلمین
عبدالحسین معزیخطاببهمسئوالندفاترنمایندگیولیفقیهدر هاللاحمر آمده است:
در آستانه این برگزاری با توجه به اهمیت موضوع نکاتی را به اطالع شما بزرگواران میرسانم:
یک_ انتخابات مظهــر حضور مــردم و اراده آنان برای تعیین و اعالم خواستههایشــان اســت.
هر انتخاباتی بــا حضور حداکثری واجدین شــرایط ارزشــمند و نتیجــه آن موثرتــر خواهد بود.
بنابراین همه تــاش میکنیم با برپایی ســالم انتخابات زمینه حضور حداکثــری داوطلبان را
فراهم کنیم .برگزیدگان این انتخابات در تصمیمات و برنامههای هالل تاثیرگذارند بنابراین
الزم اســت ارادهشــان معطــوف بــه خدمتگــزاری و فراهــمآوردن زمینــه انجــام وظایــف این
جمعیت مردمی باشد.
دو_ جمعیت هاللاحمر نهادی اســت که دارای ساز و کار منظم و گســترده برگزاری انتخابات
در سراسر کشــور است .این جمعیت با پشــتوانه حضور و مشــارکت مردم ،توان مضاعفی برای
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خدمترســانی و عمل نتیجهبخش بهدســت خواهــد آورد.
اقتدار ایــن نهــاد مردمی متکــی به حضــور گســترده واجدان
شــرایط اســت .تقویت وجهه مردمــی هالل موجــب افزایش
اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه این نهاد است.
ســه _ شــرکت در انتخابــات هــال احمــر بــه معنــای واقعــی
ســبقت در کار خیــر اســت .عضویــت در مجامــع و شــوراهای
هــال هیچگونــه مزیت ذاتــی نــدارد و صرفــا جایــگاه افرادی
اســت که توان ،انگیــزه و دانش کافــی برای مشــارکت در کار
داوطلبانه خدمترســانی به مردم مخصوصا آسیبدیدگان
را دارا هســتند .امیــد اســت همه بــا این نیــت خیــر در این امر
مهم مشارکت کنند.
چهار_ شــما مســئوالن محتــرم دفاتر همــراه با دیگــر عوامل
اجرایــی و نظارتــی زحمــت قابــل تقدیــری را در مراحــل
مختلف انتخابات متحمل شــدهاید .با عضویت و شــرکت
فعــال در جلســات شــوراها و هیاتهــای نظــارت واجرایی
استان و نیز معرفی ناظران شعب و ارایه گزارش اقدامات و
نظارت بر کل فرایند انتخابات به انجــام وظیفه پرداختید
کــه شایســته تقدیــر اســت .امیــدوارم برپایــی قانونمنــد،
منظــم ،شــکوهمند ایــن انتخابات منشــا تحول و رشــد در
جمعیت هالل احمر شود.
پنــج_ آرای اعضــا و داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر در
انتخابات مجامع شهرســتانها حقالناس است و صیانت و
حفاظت از آن وظیفه شــرعی و انســانی اســت که باید مد نظر
مجریان انتخابات و شما ناظران محترم باشد و تمام عوامل
اجرایی در شــعب اخــذ رای میبایســت با بیطرفــی و رعایت
اجرای صحیح قانــون و مقــررات انتخابــات ،بســتری آرام و
امن را برای اعضا فراهم کنند.
شــش_ ایــن انتخابــات در شــرایطی برگــزار میشــود کــه بــا
فراگیــری ویــروس کرونا مواجــه هســتیم .تصمیــم برگزاری
انتخابــات در ایــن شــرایط باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع و با
بررســی و تایید مراجع ذیربط و نظر هیات اجرایی و نظارت
گرفتــه شــد .البتــه الزم اســت پروتکلهــای بهداشــتی برای
حفــظ ســامت مجریــان ،ناظــران و شــرکتکنندگان بهطور
کامل و دقیق اجرا شود.
هفت_ در همه مراحل انتخابات ســعی بر این بوده اســت که
به قانــون عمل شــود و در مــوارد اختالفی نظر مراجــع قانونی
اخذ شده اســت .بنابراین حمایت از تصمیمات اتخاذ شده و
تالش برای جلب مشارکت حداکثری مورد تاکید است.
هشــت_ تعدادی از منتخبان ،نهایتا از اعضای شورای عالی
جمعیت خواهند بود و در سیاســتگذاری و تصمیمات کالن
و راهبــردی جمعیــت صاحــب رای و نظــر خواهنــد بــود .لــذا
حضور پرشــور و آ گاهانــه اعضا میتوانــد در تقویــت جایگاه و
عملکرد هاللاحمر موثرتر باشد.
از خداونــد متعال میخواهم ایــن انتخابات را منشــا خدمت
بیشــتر برای جمعیت هالل احمر قرار دهد .برای همه شــما و
دیگر دستاندرکاران این انتخابات توفیق عمل به وظیفه و
روشنبینی مسالت مینمایم.
عبدالحسین معزی
نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر
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در بازدید از موسسه گلستان علی( ع)
خراسان رضوی مطرح شد

آمادگی هالل احمر
برای ارتقای مهارتافزایی
فرزندان بیسرپرست
موسســه خیریــه گلســتان علــی( ع) همزمان بــا ایام گرامیداشــت دهــه کرامــت و روز
دختــر ،پذیــرای میهمانانــی از جنــس انســانیت و صلــح و دوســتی بــود .فرزنــدان
بیسرپرســت موسســه گلســتان علــی( ع) ضمــن میزبانــی از دکتــر ســید مجتبــی احمــدی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی و حجتاالســام والمسلمین اسدی مسئول
دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در هالل احمــر اســتان و دیگــر همراهان ،بــا فعالیتهــا و خدمات
بشردوستانه این نهاد آشنا شدند.
در این بازدید حجتاالســام والمسلمین اسداهلل اسدی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
هالل احمر اســتان گفت :خدمــت در موسســات خیریه و کمک بــه فرزندانی که بــه تکیه گاه
نیاز دارنــد عبادتی بــزرگ میباشــد .وی افزود :کارکنان گلســتان علــی(ع) به منزلــه خانواده
و اولیــای فرزندان بیسرپرســت محســوب میشــوند و ایــن خدمت برای شــما یــک توفیق و
باقیات صالحات است.
همچنیــن حمیدرضــا رضــازاده مدیــر عامــل گلســتان علــی(ع) ضمــن تشــریح برنامههــای
فرهنگــی ،آموزشــی ،ورزشــی و اجتماعــی فرزنــدان ایــن موسســه گفــت :اولویــت برنامههــا
در گلســتان علــی( ع) توجــه بــه تحصیــل و ورزش فرزندان اســت و این موسســه پس از ســن
 ۱۸ســالگی بچهها هرگز آنهــا را رهــا نخواهد کــرد در این حــال معتقدیم بهترین مــکان برای
کودکان در معرض آسیب ،حضورشان در کانون خانواده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــگیری بهتریــن راه در برابــر آســیبهای اجتماعــی اســت گفت:

گلســتان علــی(ع) در حــوزه پیشــگیری اقــدام بــه پوشــش
و حمایــت خانوادههــای زیــادی در قالــب طــرح ســامت
اجتماعــی کــرده اســت ضمــن اینکــه بــرای خدمــت هرچــه
بیشــتر بــه فرزنــدان بیسرپرســت در کشــور پــروژه مجتمــع
فرهنگــی ،آموزشــی و رفاهــی دهکــده گلســتان علــی(ع) در
حــال ســاخت اســت و فــاز اول آن بــه بهرهبــرداری رســیده
ت های مــا دراین مجتمع بحث کشــف
اســت .یکی از اولوی 
اســتعدادهای فرزندان مناطق محروم اســت که امیدواریم
با کمک خیرین و نیکوکاران ،این مجتمع کامل شود.
این گزارش حاکی اســت دکتر احمدی مدیــر عامل جمعیت
هالل احمــر خراســان رضــوی نیز بــا بیــان اینکــه خدمت در
چنیــن موسســاتی توفیــق بزرگــی محســوب میشــودگفت:
خادمــان گلســتان علــی نیــز همچــون جمعیت هــال احمر
در مسیر تســکین آالم بشــری و صلح و دوســتی و پیشگیری
از آســیب های اجتماعی حرکــت میکنند و حضور بین شــما
عزیزان برای ما افتخاری بزرگ است.
وی گفــت :امــروز بــا دیــدن روحیــه بشردوســتی و مهربانــی
کارکنــان گلســتان علــی و در برابــر صداقــت ،معصومیــت و
پاکی این فرزنــدان که دچار آســیب بود ه و بی پناه میباشــند
معتقدیم این حرکت های انسانی نباید رها شود .وی تصریح
کــرد :هــال احمــر در راســتای فعالیتهــای اجتماعــی خــود
آماده همکاری و تعامل با گلســتان علــی(ع) در بحث مهارت
افزایی ،آموزش و کارهای تیمی و گروهی این فرزندان اســت
ضمــن اینکه در حــوزه غنچههــای هالل احمــر و جوانــان نیز
آماده همکاری هستیم و برای ما افتخار است که در کنار شما
سهمیداشتهباشیم.
در ایــن بازدید تعدادی بســته کامل کمکهــای اولیه هالل
احمر به خانههای فرزندان گلستان علی(ع) اهدا شد.
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هــمرکاب با شــهید محمــود کاوه بــا ضدانقــاب میجنگید.
وقتهــای بیــکاری و در زمانــی کــه عملیاتــی نبــود ،درس
میخوانــد و در ســالهای پایانی جنــگ در کنکور بــا رتبه دو
رقمــی در رشــته پزشــکی پذیرفته شــد .از یک طرف دوســت
داشــت درســش را ادامه دهد و از ســوی دیگر دلــش نمیآمد
جبهــه را تــرک کند .وقتــی خبــر قبولیاش بــه مســئوالن رده
باالییاش رســید ،آنهــا او را متقاعــد کردند خدمــت ،خدمت
اســت و جــا و مــکان آن مهــم نیســت .او بورســیه یکــی از
ارگانهای نظامی و دانشجوی رشته پزشکی شد».

درباره دکتر حمید عقیلی
پزشک داوطلب جمعیت هاللاحمر که به یاری مردم شتافت

شهید خدمت

ملیحه محمودخواه

وقتی کرونا آمد ،بسیاری از اعضای کادر پزشکی غافلگیر شدند و بیمارستانها نیاز به
کمک بیشــتری داشــتند .آنها کــه اهــل دل بودند ،دوبــاره لبــاس رزم پوشــیدند مثل
حمید عقیلی ،برایش جبهه همان جبهه بــود فقط رنگ لباس تغییر کرده بــود .داوطلبانه در
دو بیمارستان در مشــهد و چناران حضور پیدا کرد تا باری از دوش کادر درمان برداشته باشد.
در جبهه ســامت جنگید و آنجایی از نفــس افتاد که کرونا راه گلویش را مســدود کــرده و توان
حرکتش را گرفت .دکتر عقیلی ،داوطلب جمعیــت هاللاحمر چندی پیش بر اثر کرونا جانش
ب افتاده بود ،رسید.
را از دست داد و به قافلهای که سالها از دوستان شهیدش عق 
کرونا کــه اوج گرفــت ،بســیاری از اعضــای کادر درمان غافلگیر شــدند بیمارســتانها پر شــد از
بیمارانی که مشــکل حــاد تنفســی گرفته بودنــد و ویروس مرمــوز راه تنفــس آنها را بســته بود.
تعداد کمی از کادر پزشــکی به دالیلی مجبور شــدند برای مدتــی کار را ترک کننــد و عدهای نیز
گرفتار بیماری شــده و خودشــان به دلیــل برخورد مــداوم با بیمــاران به کووید ١٩-مبتال شــده
بودنــد .امــا کادر درمــان در برخــی از بیمارســتانها کاهش پیداکــرده بــود و برای جبــران این
کمبود ،فراخوانی برای جذب نیروهای متخصص داده شــد .حضور در بیمارستانی که هر روز
بیماران کرونایی با نوع شــدید بیماری در آن بســتری میشــدند ،کار آســانی نیســت اما حمید
مرد روزهای ســخت بود و دوباره قدم در راه ســختی گذاشــت
عقیلی انتخابش را کرده بود .او ِ
که قبال امتحانش را در آن پس داده بود.
از جبهه جنگ تا جبهه بیمارستان
١٦سال بیشتر نداشــت که به جبهه رفت .این را محســن عقیلی در بین خاطراتی که از پدرش
نوسال بود که در نخستین
نقل میکرد ،به «شــهروند» میگوید و ادامه میدهد« :آنقدر کمس 
درخواســت رفتن بــه جبهه بــا اعزامــش موافقت نشــد .امــا آنقــدر خواهش کــرد تا توانســت با
همشــهریهای مشــهدیاش کیلومترهــا راه طی کند تا خــودش را به خوزســتان برســاند .اما
بعدهــا مربی تربیــت آموزش نظامــی و اسلحهشناســی شــده بــود .در مزداوند و در کردســتان،
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همراهی با جمعیت هاللاحمر
جنگ که تمــام شــد ،او یادگارهای زیــادی با خود به مشــهد
آورده بــود؛ جانبــازی در تعــدادی از عملیاتها و کلــی َت ِرکش
ریز و درشــت .حمید اهــل همــکاری و کمک به دیگــران بود
و بــه همیــن دلیــل همراهــی بــا جمعیــت هاللاحمــر را برای
کمک بــه دیگــران انتخــاب کــرد .ازســال  ٨٠فعالیتــش را در
ســازمان حج و زیــارت جمعیت هاللاحمــر آغاز کــرد ،آنهم
بهعنوان پزشــک کاروان عتبات عالیات و حج و عمره .زلزله
بم که آمد ،جزو نخســتین پزشــکانی بــود که برای اعــزام به
بزرگترین شهر خشتی جهان داوطلب شد .بیش از دو هفته
هم آنجــا ماند تا بتواند به ســهم خودش به مردمــی که همه
زندگیشــان را از دســتداده بودند ،کمکی کند .این اولین و
آخرین حضور عقیلی در کمکهای بشردوستانه نبود؛ هرجا
نیاز بــه کمک بــود ،نام حمیــد عقیلی هــم حتما در فهرســت
قرار میگرفت حتی در ســیل پاکســتان که مردم این کشــور را
مســتأصل کرده بود و به کمکهای پزشکی نیاز زیادی بود،
خــودش داوطلب شــد و با تیم پزشــکی چنــد وقتــی را در این
کشــور ســیلزده گذراند تا مرهمی برای درد مردم آنجا باشد.
این حضــور در خــود مشــهد پررنگتــر بــود .بســیاری از افراد
تهیدست از رفتن پیش او خجالت نمیکشیدند زیرا او آنقدر
بــا آنهــا صمیمانــه رفتــار میکــرد کــه جایی بــرای خجالــت از
پرداختنکردن ویزیت باقی نمیگذاشت .پسرش میگوید:
«بابــا زمانی در دهــه ۷۰در بلوار دکترحســابی مطــب دایر کرد
که شاید در کل قاسمآباد به عدد انگشــتان دست هم مطب
وجود نداشــت .هر روز با اتوبــوس از خیابــان خواجهربیع که
محل زندگی ما بود ،به قاســمآباد میرفت و برمیگشــت .در
ایام طبابت پــدر ،بیمارانی بودنــد که تــوان پرداخت ویزیت
را نداشــتند و به منزل مراجعــه میکردند؛ بارها حیــن بازی از
زیر فرش یا پشــت پشــتی پول پیدا میکردیم و میفهمیدیم
دیروز که فالن همســایه برای ویزیت آمده و میدانســته پدر
از آنها ویزیت نمیگیرد ،حق ویزیت را به صورت مخفیانه در
آنجا گذاشته بودند».
او ادامه میدهد« :پدرم دفتری در اداره پســت دایر کرده بود
تا بهعنوان پزشــک امین ،به امور معاینه ســربازها رســیدگی
کند .وضع خوب شــده بود و کار پدر گرفته بــود ،تا اینکه چند
پزشــک دیگــر هــم آمدنــد و بعضــی بــا روشهــای مختلف و
غیرقانونی یا حتی دفترچــه دیگری ،کار را انجــام میدادند.
پــدرم همین کــه دیــد ممکن اســت شــبههای در مالــش وارد
شود و وارد رقابتی نادرست شود ،از این کار انصراف داد».
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حضور داوطلبانه در بیمارستان
کرونــا که آمــد ،شــرایط در همه کشــورها و شــهرها ویژه شــد و
حمید عقیلی نیــز این موقعیــت را به خوبــی درک میکرد؛ به
همین دلیل وقتی از طرف یکی از بیمارســتانها درخواســت
همکاری به او پیشنهاد شــد ،تعلل نکرد .بچهها و همسرش
هم مخالفتی نکردند؛ زیرا میدانســتند وقتی بحث کمک و
همراهــی در میان باشــد ،او در تصمیمش قاطع اســت و هیچ
چیز نمیتواند نظرش را تغییر دهد.
محســن میگوید« :بیشــترین تهدیدی که برای پدرم ایجاد
شــد ،از درمانگاهی در چنــاران بود و مــا هیچکدام نــه دیدیم
و نه شــرایطش را میدانیم .پدر هفتهای ســهروز بــه چناران
میرفــت و از عصــر تــا فــردا صبــح روز بعد آنجــا بــود .بیماران
زیادی در درمانــگاه حضور داشــتند و پدر تــاش میکرد همه
را ویزیت کند .در روزهایی که برخی پزشــکان و کادر درمانی
بــرای حفــظ ســامت خــود ،کار را رهــا کــرده بودند ،پــدرم به
جــای چندنفر دیگــر هــم در شــیفت میماند .خیلــی جاهای
دیگر هم میرفت که ما اصال خبر نداشــتیم کجاست .آنقدر
ویزیت میکرد که دوباره دیســک گردنش عود کرده بود .اما
با ایــن حال قصد خانهنشــینی نداشــت .پــدرم از آن کســانی
نبــود کــه در ایــن شــرایط مــردم را تنهــا بگــذارد و از آنجــا کــه
میدانستیم ،گفتن ما بیتأثیر است ،اصراری بر ماندن او در
خانه نمیکردیم.
بیحالیهایــش از  ۱۲فروردیــن شــروع شــد و بیاشــتهایی و
کمخوابی هــم به آن اضافه شــد .پاســخ اولین تســت ،منفی
بود ،امــا بیحالــی و ضعف همچنــان ادامه داشــت ،تا اینکه
پاســخ دومین تســت آمد ».محســن نفــس عمیقی میکشــد
و میگوید« :تســت پدر که مثبت شــد ،از ما خواســت برویم تا
خــودش در خانه تنهــا بمانــد .مــادر ،اما راضــی نشــد و ماند.
شــب آخری که پدر در خانه بــود ،اصال حالش خــوب نبود ،با
من تمــاس گرفت و گفــت دوربینــت را آماده کــن میخواهم
وصیت کنم ».به اینجا که میرســیم ،بغض پسر میشکند؛
روایت لحظه انتقال پدر به بیمارســتان ،او را به بهت دوباره
فــرو بــرده اســت .صبــح زود وقتی پــدر وضــو گرفت و بــه نماز
ایســتاد ،برخالف روزهای دیگر صدای نماز پدر را نشنیدیم.
تنگینفــس اجــازه نــداد کــه پــدر نمــازش را بــا صــدای بلنــد
بخواند .نمازش را کــه خواند ،از من خواســت آمبوالنس خبر
کنــم بــرای انتقالش بــه بیمارســتان؛ و پــدر رفت و چــه باران
غریبانهایمیبارید.
او بــه کرونا مبتال شــده بــود و آنهــم از نوع حــادش .ویروس
آنقــدر در بدنــش ریشــه دوانــده بــود کــه ٢٤ســاعت از
بستریشدنش نگذشــته بود که او را در بخش مراقبتهای
ویژه بستری کردند .تمام حجم ریه درگیر ویروس شده بود.
۲۴ساعت بعد ،هوشیاری او از بین رفت .به اعتقاد محسن،
پدرش تا حد تــوان بــا کرونــا جنگیــد و او را هم شکســت داد؛
زیرا عقیلی تا ٤٠روز در بیمارســتان بســتری بود .روزهای آخر
هوشــیاریاش را کمــی بــه دســت آورده بــود و کمکــم حجم
بیمــاری کمتر میشــد امــا یــک عفونــت بیمارســتانی دوباره
بیمــاریاش را شــدید کــرد و اینبار دیگر تــوان مقابلــه با این
حجم درد را نداشت و به یاران شهیدش ملحق شد.

رئیس جمعیت هاللاحمر:

وضعیت موقوفات هاللاحمر
بهبود مییابد
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر در جلســه بررســی مســائل و مشــکالت موقوفــات
جمعیــت هاللاحمــر شهرســتان رفســنجان بــر ارتقــای موقوفــات و امــاک
هاللاحمر تأ کید کرد .کریم همتی در این جلسه گفت« :موقوفات جمعیت هاللاحمر با
هدف برطرف شدن دغدغههای واقفان ارتقا و بهبود خواهد یافت ».او افزود« :اهمیت
رسیدگی و بررسی مشکالت موقوفات هاللاحمر کرمان باعث شد که دومین سفر به این
اســتان در اولویــت ســفرهای اســتانی قــرار گیــرد ».او بــه ســاماندهی امــاک و موقوفات
ً
جمعیت هاللاحمر بر حســب درآمدزایی و کاربری آنها اشــاره کرد و افزود« :شرعا وظیفه
داریم تا درآمدها و نحوه کاربری موقوفات در راستای نیات واقفان محقق شود».
همتی ادامــه داد« :اختیــارات مدیریت موقوفات هاللاحمر شهرســتان رفســنجان طبق
چارچوب و قانون به اســتان واگذار خواهد شد .همه دستگاهها و ارگانها همراه جمعیت
هاللاحمر هســتند و بــا توجه به همراهی و ظرفیت دســتگاههای مســئول در شهرســتان
رفســنجان ،موقوفــات هاللاحمر این شهرســتان نیز ارتقــا خواهد یافــت ».او با اشــاره به
اینکه جمعیت هاللاحمر بعد از آستان قدس رضوی بیشترین موقوفات را در اختیار دارد،
گفت« :به دنبال این هستیم تا همه مشکالت موقوفات هاللاحمر را مرتفع کنیم».
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر رســیدگی بــه امــاک و موقوفــات را بخــش کوچکــی از
فعالیتهــای جمعیت هــال احمر دانســت و تأ کیــد کــرد« :راهانــدازی خانههای هالل
با هدف گســترش آموزههای امدادی و ســایر فعالیتهــای داوطلبانــه و عامالمنفعه در
روستاها از ماندگارترین خدماتی اســت که در جمعیت هالل احمر صورت گرفته است».
او با تقدیــر و خرســندی از افتتــاح و راهانــدازی  ۷۰خانه هالل در شهرســتان رفســنجان
گفت ۳۰« :هزار خانه هالل دیگر نیز در کشــور باتوجه به نیاز روستاها و شهرها راهاندازی
خواهد شــد ».رئیس جمعیــت هاللاحمر افــزود« :اســتان کرمــان اســتانی حادثهخیز و
آبســتن همه نوع حادثه اســت .در اعتبــارات بودجهای با توجــه به نیاز اســتان ،کرمان
را به صــورت ویژه حمایــت و پشــتیبانی میکنیم ».رئیــس جمعیت هاللاحمــر و هیأت
همــراه در دومیــن ســفر بــه اســتان کرمــان از حوزههــای مختلــف موقوفات شهرســتان
رفسنجان ازجمله امالک موقوفه مرحوم شفیعیپور ،بیمارستانهای موقوفه مرادی،
زایشگاه نیک نفس ،آزادی و داروخانه جمعیت هاللاحمر رفسنجان بازدید کردند.
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ّ
عزت
تمدن
ݣمی ݣ ݣݣسازد
ݣ ݣ
حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب اهلل بابایی

چنـدی پیـش بـه همـت معاونـت فرهنگـی و امـور آموزشـی ،پژوهشـی حـوزه
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر نشسـت تخصصـی «امـداد
فرهنگـی و مسـئله عـزت» در مرکـز مطالعـات اجتماعـی و تمدنـی پژوهشـگاه
علـوم و فرهنـگ اسلامی بـا سـخنرانی دکتـر بابایـی برپـا شـد .متـن زیـر گزیـده ایـن
نشسـت اسـت کـه بـه رابطـه عـزت و امـداد میپـردازد.
جنس
یکی از نقاط پیوند عزت با بحث امداد ،این است که عزت یک امر وجودی از
ِ
جنس نداشــتن .چه در
داشتن اســت ،ولی ازخودگذشــتگی یک امر عدمی اســت و از
ِ
جایی که ازخودگذشتگی میکنیم و چه جایی که همدردی میکنیم.
ً
بهتعبیر امانوئــل لویناس ،اساســا اخــاق از همــدردی آغاز میشــود ،چون شــما بهخاطر درد
ً
دیگــران خــود را بیدلیــل دردمنــد میکنیــد و اخــاق دقیقــا از همیــن نقطه شــروع میشــود.
چگونه میشــود با مقولــ ه همدردی یــا قربانی کــردن خود و در مبحث شــهادت کــه فرد خود
را از بین میبرد ،به عزت رســید؟ چگونــه از یک امری عدمــی به یک امر وجــودی مثل عزت
میرسیم؟
در این طیف ،آنجا که احســان میکنیم ،آنجا که از خود میگذریم ،از آبروی خود میگذریم،
از بــدن خــود میگذریــم ،از منافــع مــادی خــود میگذریــم ،ایــن گذشــت کردنهــا و ایــن از
ً
دســتدادنها و این فقدانها چگونه راه را برای عزیز شــدن باز میکند؟ اصوال چطور امکان
دارد با از دســت دادن ،یک امر وجودی را بهدســت آورد؟ این پرســش میتواند مبنای بحث
ما در موضوع «عزت و امداد» باشد.
اســتاد مطهــری در کتابهــای مختلــف از جملــه «جادوانگــی اخــاق» و «تعلیــم و تربیت»،
ّ
هنگامی کــه میخواهد بحــث اعتباریات علمه را حل کنــد ،موضوعی را طــرح میکند با این
من ِســفلی یــا مادی یــا فیزیکی یا
مضمون کــه انســانها دو «من» یــا دو «نفــس» دارند ،یک ِ
دنیوی اســت ،که این محل اختالف اســت .اختالفــات از اینگروه از منها شــروع میشــود.
شــما قابلیت اشــتراک نداریــد .ممکن نیســت کــه در بــدن خودتــان در دنیــای خودتــان ،در
مادیات خودتان ،دیگران هم از همان جهات با شما مشترک باشند.
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من علــوی یا روحانی یــا متافیزیکی اســت .که
«مــن» دیگر ِ ،
ِ
بــا روایــات متعدد ایــن گــزاره را تأییــد میکنــد .اختالفــات از
«من ســفلی» آغاز میشــود ،چــون قابلیت اشــتراک دیگران
فیزیکی «من» شــما زیر سؤال میرود ،اما
در دنیای مادی یا
ِ
من مشترک است.
«من ِعلوی» ِ
اســتاد مطهری در کتاب «تعلیم و تربیت» مینویســد« :یک
«خود» داریم که خوب دیدن آن ُعجب اســت .بزرگ دیدن
آن ِکبــر اســت .خواســتن آن ،خودخواهــی و مذمــوم اســت.
بایــد با او جهــاد کــرد .به او باید بهچشــم دشــمن نــگاه کرد.
بــا هواهــای او باید مبــارزه کــرد ».این یــک «من» اســت .در
خود دیگر كه بایــد آن را عزیز و ّ
مكرم
ادامه مینویســد« :یك ِ
و محترم داشــت ،باید ّ
حریــت و آزادیاش را حفظ كرد ،باید
ّقوت و قدرتش را حفظ كرد و آلوده به ضعفش نكرد».
من علوی
در بحث عزت باید به این
موضوعات توجه کردِ :
ً
بیــن مــا مشــترک اســت و اتفاقــا اختــاف و تناقضــی در ایــن
بخش وجود ندارد .هرچقدر برای من علوی مایه بگذاریم،
به اشــتراکات بیشــتری میرســیم .از طرف دیگر من ســفلی
ً
محل نــزاع و اختالف اســت .با ایــن مبنا اوال عــزت متعلق به
من ســفلی .در
من علوی اســت و ازخودگذشــتگی مربوط به ِ
ِ
من علوی را عزیز و
من ســفلی عبور میکنم تا ِ
بحث عزت ،از ِ
ّ
مکرم و محترم بدارم .لذا انسان از مال و زمان خود میگذرد
من علوی را رشد دهد.
تا ِ
باید توجه داشــت کــه عــزت نــه در تقابل بــا دیگــران ،بلکه
در بودن بــا دیگــران شــکل میگیــرد .بهاینمعنا کــه چنین
نیست که سلســلهمراتبی شــکل بگیرد و دیگری در برابر من
تحقیر شــود تا من عزیز شــوم .پس عزت در تقابل با دیگران
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مددجو باید
بهگونهای تر بیت
شود که مسئلهی
درخواست و
در یافت مدد
هیچگاه باعث
خروج او از
چارچوب عزت
نشود.

نیســت ،بلکه برابر اســت بــا بودن بــا دیگــران ،رســیدگی به
آنها و حفظ حرمت ایشــان .اگر با ایــن نگاه به آیــات قرآن با
محوریت عزت نگاه کنیم ،عزت نه بر خالف تواضع اســت و
نه در مقابل برابری و دموکراسی.
َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
ــاس ذل ».یعنی
لن
ا
ى
ل
ع
ر
ب
ك
امام علی(ع) میفرمایــد« :من ت
ً ِ
هر كس به مردم تكبر كند خوار شــود .اساســا ذلــت برآمده از
عزت
تکبر انســان است ،پس کســی که تواضع داشــته باشد َ ُّ
پیدا میکند .همچنین پیامبر اکــرم(ص) میفرماید« :أذل
ّالناس َمن َ
أهان ّالن َاس ».یعنی پستترین مردم کسی است
ِ
که بــه دیگــران توهیــن کنــد .چرا مــن با اهانــت بــه دیگران
علــوی دیگــران را مخدوش
من
ِ
ذلیل میشــوم؟ چــون دارم ِ
من علوی آنها مشــترک هســتم،
میکنــم و از آنج ا که من بــا ِ
علوی من هم تحقیر میشود.
من ِ
ِ
در واقــع من بــا توهین بــه دیگران خــودم را تحقیــر میکنم،
خــود مــن مشــترک اســت .لــذا مــن
خــود دیگــران بــا ِ
چــون ِ
نمیتوانــم دیگــران را پلــهای قــرار دهم بــرای بــزرگ و عزیز
شــدن خودم .اگــر بخواهم عزیز شــوم بایــد دیگــران را عزیز
کنم و به آنها احترام بگذارم.
امــام حســین(ع) میفرمایــد «خداونــدا پنــاه میبــرم بهتــو
کنــم ».امام صــادق(ع) نیز
که ذلیل بشــوم یــا کســی را ذلیل
َّ
ُ َ ُّ َ
میفرمایدَ :
«ش َــر ُف ْال ُم ْؤمن َص ُ
الت ُــه ِبالل ْي ِلَ ،و ِع ّــز ُه كف االذى
ِ ِ
َ ّ
ّ
اس ».یعنی شرافت مؤمن به نماز شب اوست و عزت
ع ِن الن ِ
و بزرگوارى او خوددارى از اذيت مردم است.
ّ
ّ
امدادگری عزتمندانه و عز ِت امدادگرانه
ِ
عــزت امــری اجتماعــی و نســخهای رشــد یافتــه از کرامــت

از طرفی سیستم
مددکاری باید
بستری مناسب
برای درخواست
و در یافت کمک
مددجویان
ً
ایجاد کند؛ مثال
مکانیزمی وجود
داشته باشد که
عزت مددجو
مخدوش نشود

اســت .به این نکته نیز پرداختیم که عــزت برآمده از تواضع
وضعیت برابری انســانها بهوجــود میآید .با این
اســت و از
ِ
مقدمــه ،عــزت را از چهــار محــور در رابطــه بــا امــداد بررســی
میکنیم :اول در رابطه با شخص امدادگر است؛ دوم درباره
َ
ــق امداد اســت و
شــخص مددجو اســت؛ ســوم در مورد متعل ِ
چهارم درباره فرآیند امداد.
امدادگــر :با توجــه به بحثی کــه داشــتیم ،امدادگــر باید در
ً
جامعه عزت داشــتهباشــد؛ نــه صرفــا در میــان مددجویان،
کــه امدادگــر در برابرشــان تواضــع و دســتگیری میکنــد.
بهعنــوان مثال نباید شــغل کســی را کــه در زندان یا حاشــیه
شــهر امدادگری میکند ،بهایندلیل که با افرادی دونپایه
مانند معتادان و زندانیان در تعامل اســت ،پســت دانســت.
صحبــت کــردن از ایــن موضــوع ،مباحــث مختلفــی ماننــد
روانشناســی اجتماعــی و مباحــث الهیاتــی میطلبــد .در
مهندســی اجتماعــی ،هــم بهلحــاظ قانونــی و هــم از نظــر
فرهنگــی بایــد بــرای مــددکاری کــه بهافــراد دونپایــه مدد
میرســاند عــزت قائل شــد .این گــروه از مــددکاران نــه فقط
کرامت ،بلکه باید عزت اجتماعی داشتهباشند.
ً
عزت فــرد مــددکار باعث میشــود که او
مســلما کارکردهــای ِ
در امــر مــددکاری توانمندتــر باشــد .اگر یــک مــددکار ،اعتبار
بیشــتری داشــتهباشــد ،نســبت به مــددکاری کــه بیاعتبار
اســت ،بهتــر میتوانــد منابــع اجتماعــی را در راســتای امــر
مددکاری بسیج کند و مسائل مددجویان را حل کند.
بحــث دیگــر ،عــزت مــددکاران میــان مددجویــان اســت.
مددکاری که در برابــر مددجویان تواضع میکنــد ،برای آنها
عزیز میشــود .وقتــی یــک روحانی در زنــدان از یــک زندانی
دســتگیری میکند ،عزتش در نظر این مددجــو باالتر از یک
مرجع تقلید است .این نوع عزت ،متفاوت است با عزتی که
در مهندسی اجتماعی برای هر مددکار تعبیه میشود.
مددجــو :در مورد مددجو چنــد نکته وجــود دارد که باید به
آنها اندیشــید تا عــزت مددجو حفظ شــود .یکی از مــوارد این
اســت که در فرآیند دریافت مدد ،نه تنها نبایــد عزت مددجو
مخدوش شود بلکه باید عزتش تأمین شود .مهمتر از فرآیند
دریافــت کمک و قبل از آن ،فرآیند درخواســت کمک اســت.
ُ
تقاضا و درخواســت مدد نباید موجب افت عــزت فرد مددجو
شــود .از نظــر اختــاالت اجتماعــی فقــدان عــزت و کرامــت
مال فرد مددجو است .آن شکنندگی که فرد
مهمتر از فقدان ِ
مددجو بهدلیل درخواست کمک پیدا میکند ،هیچگاه بر اثر
ورشکست شدن برایش ایجاد نمیشود .ما باید بحث عزت
را در امر مددکاری بهگونهای نهادینه کنیم که هم در بخش
درخواســت کمک و هم در بخش دریافت کمک ،مســئلهی
حفظ عزت مددجو لحاظ شود.
در روایــات ،در بحث اظهارالحاجه ،گاهــی مقتضای عفت،
ترک ســؤال و اظهار حاجت اســت .مددجــو بایــد بهگونهای
تربیت شود که مسئلهی درخواســت و دریافت مدد هیچگاه
باعــث خــروج او از چارچــوب عزت نشــود .از طرفی سیســتم
مددکاری باید بســتری مناســب برای درخواســت و دریافت
ً
کمک مددجویــان ایجاد کند؛ مثــا مکانیزمی وجود داشــته
باشــد کــه عــزت مددجــو مخــدوش نشــود ،مــواردی ماننــد
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طراحی فرم برای درخواســت کمک ،مراجعــهی حضوری و
ایستادن در صف و مواردی از این دست.
ّ
امتداد کرامت و عز ِت تمدنساز
ِ
در همیــن شــبک ه معنایــی عــزت ،در روایــات مختلــف و در
ادبیات دینی خودمان مواردی داریم کــه فکر کردن و تأمل
کــردن در آن ،در مورد افراد مددجو یا اشــخاص آســیبدیده
یــا اشــخاصی کــه در دایــر ه مددجویــی قــرار میگیرنــد مفید
اســت .هنوز این روایات و چارچوبها را بر مسئل ه مددکاری
ً
منطبق نکردهایم .مثال یک مورد مهم که مشابهی برای آن
پیدا نکــردهام ،روایتی از امام علی(ع) اســت کــه میفرماید:
َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ
َ ْ َ ْ
ــاس َو ا ِال ْس ِــت ْغ َن ُاء َع ْن ُه ْم»
« ِليجت ِمع ِفــي قل ِبك ا ِالف ِتقــار ِإلى الن ِ
یعنــی همیشــه در قلــب خــود دو حــس متضــاد را همزمــان
داشتهباش :نیازمندی به مردم و بینیازی از آنها.
َ
ْ
َ ُ ُ ْ َ ُ
ــار َك إ َل ْيه ْــم ِفــي ِل َ َ َ َ ُ ْ
ــن ِبش ِــرك»،
«يكــون ِاف ِتق ِ ِ
يــن كال ِمك و حس ِ
ِ
یعنــی نیازمنــدی تــو بــه مــردم در نرمــی کالم و خوشرویــی
توســت .به این معنی که برای اینکه مــن بتوانم نرمی کالم
داشــته باشــم و خوشرو بمانم به مــردم نیــاز دارم .برخی از
فضائل اخالقی مــا در رابطه بــا دیگران تعریف میشــود .اگر
ُ
سن ِبشر داشتهباشم ،برای
من در خلوت و تنهایی خودم ح ِ
مــن فضیلــت محســوب نمیشــود .البتــه ایــن نرمــی کالم و
خوشرویی شــما زمانی ارزشمند اســت که آن را در وضعیت
ُ
درد ،نداشــتن و ســختی نشــان دهید«َ .و َي ُك ُ
ــون ِا ْس ِــت ْغ َناؤ َك
ََ َ ْ َ َ
ــك َو َبق ِاء ِع ّ ِز َك ».یعنــی بینیازی تو از
َع ْن ُه ْم ِفــي نزاه ِة ِعر ِض
ایشان در پاک نگهداشتن آبرو و حفظ عزتت باشد.
آیا چنیــن روایــات یــا آموزههــا یــا معارفــی بــرای مددجویان
ی که مانیفست
قابل استفاده اســت یا نه؟ آیا میتوانیم زمان 
امدادگــری فرهنگــی اســامی را مینویســیم ،ایــن مفهوم را
تبدیل به یک قاعده کنیم که نرمی کالم و خوشــرویی فقط
مختص اغنیا و قشــر متوســط نیســت ،بلکه بیش و پیش از
آنها قابل تعمیم به افراد مددجو و نیازمند است؟
در پژوهشهایــم دربــاره عزت ،که بیشــتر با رویکــرد تمدنی
بــه آن پرداختــهام ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه از کرامــت،
تمــدن بهوجــود نمیآیــد ،بلکــه این عزت اســت کــه تمدن
را میســازد .چــون انســانهای باعــزت انســانهای بزرگــی
ً
هســتند .شــما نمیتوانیــد صرفــا بــا کمــک انســانهای
بــا کرامــت مــوج اجتماعــی ایجــاد کنیــد ولــی انســانهای
عزتمند میتوانند.
حتی میتوانیــم بحث عــزت را در مــورد یتیم بررســی کنیم.
ً
مثــا اگر یتیمــی عزیــز بشــود میتواند پیغمبــر شــود و تمدنی
بهوجــود بیــاورد یــا موجــی جهانــی ایجــاد کنــد .بایــد توجــه
داشتهباشیم که نگاه کردن به یتیم بهعنوان فردی نیازمند
که باید بــه او ترحم کرد یا کســی کــه قابلیت بســط اجتماعی
ندارد ،نمیتواند از یتیم نظم اجتماعی و تمدن بسازد.
در پایــان بایــد تأ کیــد کنــم که بحــث عــزت در امــداد بحثی
ً
تقریبــا جدیــد اســت و اگــر آن را وارد بحثهــای اجتماعــی
کنیم ،بــا نظامــی از مســائل پیچیــده مواجــه خواهیمشــد.
ً
الزم اســت در این حیطه تأمل و تفکر کنیم تــا ابهامات کامال
برطرف شوند.
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به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان تهران اجرایی شد

پویش دیوار مهربانی
نان مهربانی
پس از شــیوع کرونــا و تبدیلشــدن آن به یــک بحران ،بســیاری از مــردم ایران
همراه با دســتگاه مختلف اجرایی ،داوطلبانه به میدان آمدند تا برای شکست
کرونــا و همیــاری بــا کادر درمانــی و مدافعــان ســامت همــت گماردنــد و در ایــن میــان
جمعیت هاللاحمر نیز در کنــار خیرخوهان و نیکــوکاران ،تالشهای فراوانــی را در این
زمینه انجام داد .حــوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت اســتان تهران با شــروع اپیدمی
کرونا در کشــور با بهرهگیــری از کانونهای طالب و حضــور ائمه جماعات شــعب و مراکز
جمعیت ،در طرح تبســنجی و ضدعفونیکــردن معابر حضور فعال داشــتند .در همین
ارتباط نیز دفتر فرهنگی و نظارتــی در یکی از طر حهای خود بــا همکاری جمعیت هالل
احمر استان تهران اقدام به برگزاری پویش «دیوار مهربانی ،نان مهربانی» کرد.
حجت االســام و المســلمین ســلطانی مســئول دفتر حــوزه نمایندگــی ولی فقیه اســتان
تهــران در توضیــح نحــوه اجــرای ایــن پویش گفــت :بــا همــکاری جمعیت هــال احمر
اســتان ،جلســاتی را بــا اتحادیــه نانوایــان شــهر تهــران و همچنیــن اصنــاف ،بازاریــان
و خیــران برگــزار کردیم کــه مقــرر شــد بــا بهرهگیــری از ظرفیت خیــران ،نــان رایــگان در
نانواییها میان محرومان توزیع گردد.
وی با بیــان اینکه این دیــوار مهربانی باعث میشــود که فردی در شــهر گرســنه نماند،
افزود :گســترش این ابتکار خداپســندانه در ماه مبارک رمضان موجب شــد به شیوهای
که آبروی فــرد نیازمند حفظ شــود ،خیران بــرای فقرا نان تهیــه کنند و افــرادی که نیت
خیر دارند در زمــان خرید نان پول بیشــتری میدهند که به میزان آن رســید مهربانی در
دیوار مهربانی نان نصب میشــود و فردی که نیازمند اســت با برداشت رســید میتواند
تعداد نانی را که نیاز دارد تهیه کند.
حجت االســام و المســلمین ســلطانی در ادامه به دیگر اقدامات دفتر حوزه نمایندگی ولی
فقیه در استان تهران اشاره کرد و گفت :در برنامهها ،تعامل سازندهای با نهادهای دینی،
علماء ،ائمه جمعه و جماعــات و معتمدان محلی ،موضــوع مقابله با کرونا را در دســتور کار
قرار دادیم تا از مشارکت آنها در جهت تحقق اهداف بشردوستانه و خیرخواهانه جمعیت
بهره بــرداری گــردد و نتیجــه آن در تحقق و تبلــور رزمایش همدالنــه مردم در یاریرســانی
برای ویــروس کرونــا مشــهود و نمایان شــد و به طــور مثــال در ماه گذشــته دو نوبــت آیین
باشکوه توزیع و بستهبندی اقالم غدایی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.
وی همچنین به تالش گروههای داوطلب و جهادی در غسل ،دفن و اقامه نماز اموات
اشــاره کرد و با توجه به فتــوای رهبر معظم انقــاب مبنی بر لــزوم اجرای احکام شــرعی
بــرای بیمــاران جانباختــه در بیمارســتانها ،بــه مشــارکت طــاب و روحانیــون در ایــن
خصوص پرداخت.
مشــارکت در تأمین و توزیــع بســتههای بهداشــتی و قدردانــی از فعاالن حوزه ســامت از
جملــه فعالیتهــای دیگر دفتــر نمایندگــی ولیفقیــه در هاللاحمر اســتان تهــران برای
مقابله بــا کرونــا بوده اســت کــه همزمــان با تشــکیل ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونا در
جمعیت هالل احمر آغاز شده است.
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حضور خدام حرم رضوی در
جمعیت هالل احمر یزد

برگزار ی همایش قرآنی
ویژه امدادگران
در جمعیت هالل احمر گیالن
همایــش قرآنــی ویــژه امدادگــران در جمعیت هــال احمر
گیالن به همت دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هاللاحمر اســتان گیالن برگزار شــد .حجت االســام و المســلمین
امیــر چهــری بــا اشــاره بــه برگــزاری باشــکوه ایــن همایــش گفت:
«فرهنگ قرآنــی باید در زندگــی همه آحــاد مردم به صــورت عینی
مشــاهده شــود ».وی افــزود« :اگــر مربیــان قرآنــی بــا تجربــه و
متخصــص بــرای آمــوزش انتخــاب شــوند و در ایــن زمینــه از
تشــویقهای مناســب اســتفاده کننــد ،اقشــار مختلــف جامعــه
ً
خصوصــا نوجوانان بیشــتر به ســمت و ســوی فعالیتهــای قرآنی
ترغیــب خواهنــد شــد ».حجــت االســام والمســلمین چهــری
خاطرنشــان کــرد« :امیدواریــم بــا ورود ســازمانهای مــردم نهــاد
همچــون هــال احمــر در ایــن راســتا بــه نقطــهای برســیم کــه
فعالیتهــای قرآنی در ســطح جامعه گســترش یابد ».بنــا به گفته
مســئول دفتــر حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمر
اســتان گیــان یکــی از نتایــج ایــن همایــش راهانــدازی مجــدد
دارالقــرآن جمعیــت هــال احمــر بــوده اســت .چهــری در ادامه به
فعالیت کانــون طالب جمعیت هالل احمر اســتان گیــان درهفته
اخیر اشــاره کرد و گفــت« :یک هزار بســته معیشــتی بــه همت این
کانون در میان نیازمندان استان توزیع شده است».

بــه مناســبت میــاد امــام هشــتم (ع) مراســمی بــا حضــور
کاروان خادمان حرم امام الرضا (ع) در جمعیت هالل احمر
یزد برگزار شــد .در این مراســم معنوی که به همــت دفتر نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان یزد برگزار شد ،ذاکران اهل
بیــت بــه خوانــدن اشــعاری معنــوی پرداختنــد .پرچــم گردانــی و
اعطای بســته تبرکی حرم از دیگر برنامههای به شمار میآید که در
این مراسم اجرایی شــد .در پایان این مراســم گزارش مختصری از
فعالیتهای جمعیت هالل احمر ارائه و خدام نیز به بیان خاطراتی
از الطاف ویژه رضوی پرداختند .تقدیر از مســئول دفتر نمایندگی از
دیگر برنامهها این نشست صمیمانه بود.

اهدای  50سری بسته
کاالی خانگی به
نیازمندان سیل خوزستان
جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان با همــکاری خیران
استان  50سری بسته کاالی خانگی به خانوارهای نیازمند
و متأثر از ســیل اســتان خوزســتان اهدا کــرد .حجتاالســام محمد
انصــاری ،مســئول دفتــر حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت
هاللاحمر استان خوزستان در آیین این مراسم خیرخواهانه گفت:
«وضعیت پیــش آمــده در ســیل و کرونا باعث شــد تــا حتــی برخی از
عزیزانی که شــاغل بوده و منبع درآمــدی هم داشــتند دیگر نتوانند
نســبت بــه تأمیــن نیازهــای اولیــه زندگی اقــدام کننــد .وی افــزود:
«جمعیت هــال احمر اتصــال توان توانمنــدان به نیــاز نیازمندان را
یک تکلیف و افتخــار میداند و بــه همین منظور در جهــت رفع این
مشکل با بهرهگیری از ظرفیت خیران اقدام کرد».
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قدردانینمایندهمردم گلستان
در مجلس خبرگان رهبری از
جمعیت هالل احمر
مدیرعامل و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر گلســتان با آیتاهلل ســید عبدالهادی حســینی
شــاهرودی نماینــده مــردم اســتان گلســتان در مجلــس خبــرگان
رهبری دیدار کردند.
آیــت اهلل حســینی شــاهرودی نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس
خبرگان رهبری ضمن تمجید و قدردانــی از فعالیتهای خالصانه و
شبانه روزی پرسنل و داوطلبان هالل احمر در استان ،برای همگان
در مسیر خدمت رسانی به مردم آرزوی توفیق و دعای خیر کرد.
هروی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان گلســتان نیــز در این
تهــای جمعیت هــال احمــر اســتان در ایام
دیــدار گزارشــی از فعالی 
شــیوع ویــروس کرونــا و همــت بلنــد خیریــن داوطلــب در کمــک به
محرومان و اقشار آسیب پذیر متأثر از کرونا ارائه کرد .در ادامه حجت
االســام و المســلمین مهدوی مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در
جمعیت هالل احمر استان نیز به تشریح فعالیتهای فرهنگی دفتر
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان پرداخت.

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر

 26کتابخانه در  26پایگاه
استان فارس راه اندازی شد
به همت دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر
اســتان فارس  26کتابخانه در  26پایــگاه جادهای ایجاد
شد .حجت االسالم علیرضا بهادری با اشــاره به اینکه این اقدام در
قالــب طرح اهــداء کتــاب اجرا شــده اســت گفــت :توســعه فرهنگ
کتابخوانــی موضوع مهمی اســت کــه در جمعیــت هــال احمر در
قالب طر حهای فرهنگی مختلف دنبال میشود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــال احمــر فــارس بــا ذکر
دیگر برنامههــای فرهنگی انجام شــده در جمعیت اســتان افزود:
جمعآوری کمک برای نیازمندان خاص نیز یک فعالیت فرهنگی
مؤثر از سوی جمعیت هالل احمر اســتان فارس است که با جدیت
دنبال شــده اســت .بنا به گفتــه حجت االســام بهــادری جمعی از
اعضــای هیئتهای پیروان حضــرت علی اکبــر(ع) جمعیت هالل
احمر فــارس نیز بــا دیدگاه پوشــش امــدادی مراســمهای مذهبی،
مانند مراســم عاشورا ،تاســوعا و ...که پوشــش امدادی میدهند،
هیأتــی راه انــدازی کردهانــد کــه بــه نیازمنــدان و فقــرا در قالــب
اقدامات بشردوســتانه کمک میکننــد و این هیأت در تمام شــعب
شهرستانهای جمعیت هالل احمر فارس ایجاد شده است.
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برگزاری طرح «دوام توفیق»
در استان یزد
بــه ّ
همــت دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در
جمعیــت هــال احمــر اســتان یــزد و
همــکاری روابط عمومــی جمعیت اســتان ،طرح
دوام توفیــق برگــزار شــد .بــه گــزارش باشــگاه
خبرنــگاران جــوان از یــزد ،حجــت االســام و
المسلمین شعشــعی مســئول دفتر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان یزد گفــت :طرح دوام توفیــق به منظور
حفظ و اســتمرار حاالت معنوی به دســت آمده در ماه مبارک رمضان و برای
حضور مستمر بر سر سفره قرآن کریم برپا شد.
او افزود :در این طرح قرآنــی و اعتقادی که برای مدت یک مــاه تا ایام میالد
پر برکت امــام رضا علیه الســام و دهه کرامت ادامه داشــت ،خانــواده بزرگ
جمعیت هالل احمر اســتان اعم از پرســنل ،خانوادههای آنان ،امدادگران،
نجاتگــران و داوطلبــان جمعیت هــر روز یــک آیه از قــرآن کریم را بــه صورت
کامل و با بیان مفاهیم و نکات تفسیری آن تالوت نموده و با پاسخ دادن به
یک سؤال در مسابقه همان روز شرکت کردند.
حجت االســام و المسلمین شعشــعی اظهار داشــت :طرح دوام توفیق برای
هرروز یــک برنــده و در پایان طرح نیز از بین کســانی که در مســابقات پاســخ
صحیــح ارائــه نمــودهبودنــد ۱۰برنــده اعالم شــد که بــه ایــن افــراد هدایای
نفیسی از سوی این دفتر در دهه کرامت اهدا شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان یزد گفت:
جایزه ویژه این طرح نیز به افرادی تعلق گرفت که در هر  ۳۰مسابقه شرکت
و پاسخ صحیح داده بودند.

تشریح فعالیتهای خداپسندانه کانونهای طالب استان گیالن

از توزیع  5هزار بسته معیشتی
تا حضور در خط مقدم
مبارزه با کرونا
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر
اســتان گیالن از فعالیتهای خداپســندانه و عام المنفعه
کانونهــای طــاب جمعیــت هالل احمــر اســتان در جهــت تحقق
اهداف متعالی جمعیت هالل احمر خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در
جمعیــت هــال احمــر ،حجــت االســام و المســلمین چهــری در
گفتگو با ایــن پایگاه با بیان اینکه مســائل و موضوعــات فرهنگی میتواند نقشــی تاثیرگذار در
جمعیت هالل احمر و دستیابی به اهداف بشردوستانه آن داشته باشد ،گفت :این مسائل در
سالهای اخیر بسیار گستردهتر از گذشته پیگیری میشود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان گیالن به ارتباط مؤثر و سازنده
این مجموعه با حوزهها و مدارس علمیه ســطح استان اشــاره کرد و افزود :برنامههای مدون
این دفتر با تعامل بسیار خوب به کانونهای طالب استان صورت میگیرد و این مهم خود به
دلیل همکاری و همراهی حوزه و مدارس علمیه در سراسر استان است.
وی تهیه و توزیع بیش از  ۵هزار بسته معیشتی در مناطق محروم استان را یکی از فعالیتهای
کانونهای طالب هالل احمر اســتان برشــمرد و تصریح کرد :از این میزان بیش از هزار بسته از
سوی طالب عضو هالل احمر جمع آوری و توزیع شده است.
حجــت االســام و المســلمین چهــری ،تهیــه و طبــخ غــذای گــرم بــه منظــور توزیــع در بیــن
مســتمندان ،بــی بضاعتــان و کارتــن خوابهــای ســطح شــهر رشــت را از دیگــر فعالیتهای
خداپسندانه و انساندوستانه کانونهای طالب هالل احمر استان گیالن اعالم کرد و افزود :به
دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط موجود در کشور و تعطیلی هیئات مذهبی و آشپزخانههای
ســطح شــهر ،این مهــم بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــا همــکاری داوطلبان ایــن نهاد
عامالمنفعه صورت گرفته است.

مســئول دفتر نمایندگــی ولــی فقیه در هــال احمــر گیالن با
اشــاره به وجود  ۱۴کانون طالب در این اســتان ،حضور مؤثر
و کارآمد طــاب داوطلب خدمــت به بیمــاران و کادر درمانی
در خط مقــدم جبهــه مبارزه بــا کرونــا را فعالیتهــای مهم و
اثربخش دیگر کانونهای طالب هالل احمر گیالن دانست
و خاطرنشــان کــرد :پــس از ابــاغ حکــم فرماندهــی طالب و
روحانیون اســتان در جهــت مبارزه بــا کرونا بــه اینجانب ،از
ســوی ســتاد مبارزه با کرونــای اســتان ،طــاب و روحانیون
در سراســر گیــان بــا هماهنگی و انســجام بیشــتر ،اقــدام به
اجــرای برنامههــای مختلــف فرهنگــی و بهداشــتی در ایــن
زمینه کرده که کلیــه فعالیتهــا نیز با محوریــت هالل احمر
انجام گرفته است.
وی بــا تأ کید بــر اهمیت مباحــث دینــی و مذهبــی در تقویت
روحیه خودباوری و امید در بیــن کارکنان و اعضای جمعیت
هــال احمــر اضافــه کــرد :در روزهــای اخیــر و پــس از بررســی
و هماهنگــی بــا ســتاد کرونــای اســتان ،در مناطــق ســفید و
کم خطــر ،با رعایــت تمــام پروتکلهــای بهداشــتی و فاصله
گــذاری اجتماعی ،محافــل انس با قــرآن و نمــاز جماعت که
درخواست خود کارکنان نیز بود ،گاهی برگزار میشود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر
اســتان گیالن ،یکی دیگــر از فعالیتهای طــاب عضو هالل
احمر اســتان را حضور در جمــع نجاتگران پایگاههــای امداد
و نجــات بین شــهری دانســت و افزود :این مســئله عــاوه بر
ایجاد آمادگی الزم در طالب بــرای مواجهه با حوادث طبیعی
و غیرطبیعی ،ســبب ایجاد روحیــه و تاثیرات مثبــت روحی و
انگیزشی در بین نجاتگران میشود.
حجــت االســام و المســلمین چهــری کــه خــود نیــز اقــدام بــه
گذرانــدن دور ههــای امــداد و کمکهای اولیــه کــرده و خود را
امدادگر جمعیت هالل احمــر میداند ،در پایان بــا بیان اینکه
همیشــه در مراس ـمهای مختلــف جمعیــت ملبس بــه لباس
هــال احمــر اســت ایــن پوشــش را افتخــاری بــرای کســانی
دانست که در این نهاد عام المنفعه و خیریه ،به ارائه خدمات
امدادی انسان دوستانه و خداپسندانه میپردازند.
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از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر استان اصفهان انجام شد

شهادت مدافعان حرم ،از مراتب بسیار واالی قرب به الی اهلل
است» .حجت االسالم و المســلمین فعال اصفهانی در ادامه
گفت« :شهدای مدافع حرم به ویژه شهید باب الخانی که در
جوانی ایــن مســیر را برگزیدهاند با رتبــهای به مراتــب باالتر از
دیگــران از هرگونــه جایــگاه دنیــوی گذشــته و ایــن نشــان از
تربیــت صحیــح ،متعالــی و حســینی پــدر و مــادر ایــن شــهید
گرانقدر است».
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر
اســتان اصفهــان در پایــان تاکیــد کــرد« :بیتردیــد جوانانــی
از این دســت که فهمی باالتــر از اوضــاع زمان خــود دارند و به
انتخابــی چنیــن خطیــر در ایثــار و از خودگذشــتگی و دفــاع از
کشــور در شــرایط ســخت و دشــوار میپردازنــد ،بایــد الگــوی
جامعه باشــند و کوتاهــی در معرفی این شــهدا بــرای جوانان
قصوری نابخشــودنی اســت و امیدواریــم هرگز شــرمنده این
شهدا نباشیم».

برگزاری شورای فرهنگی
جمعیت هالل احمر فارس

خانهها ،دفتر نمایندگی ولی فقیه نقش مهم و موثری دارد».
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر
فارس بــا ابراز خرســندی از برگزاری جلســه مشــترک شــورای
فرهنگی این جمعیت با ستاد برگزاری نماز جمعه و مدیریت
حوزههای علمیه اســتان ،این نشســت را به مثابه یک مانور
فرهنگــی تشــبیه کــرد و گفــت« :شــناخت و اشــراف آیت اهلل
دژکام نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شیراز
از ماموریتهای جمعیــت هالل احمر فرصت مناســبی برای
تعامــل و همکاری دوســویه بــه ویــژه در زمینــه فعالیتهای
فرهنگی ،امدادی و آموزشی است».
حجت االســام و المســلمین علیرضا بهادری در ادامه گفت:
«نامگذاری شــیراز به عنوان ســومین حــرم اهل بیــت(ع) در
ایران از ســوی مقام معظم رهبری ،سیاســتگذاری فرهنگی
و اجتماعــی در اســتان فــارس بــه ویــژه شــیراز را تعمیــق و
هدفمندتــر از گذشــته کــرد .بهــادری افتتــاح خانــه هــال در
مســجد جامــع شــهدای شــیراز را در راســتای همیــن اقــدام
فرهنگــی دانســت و افــزود« :ســعی مــا این بــوده اســت که با
افتتاح خانه هالل در این مســجد و همچنین امضای تفاهم
نامه همکاری ،یک پــل ارتباطی بین جمعیــت هالل احمر و
ســتاد برگزاری نمــاز جمعــه و مدیریــت حوزههــای علمیه در
اســتان فارس ،در ذیل سیاســتهای فرهنگی سومین حرم
اهل بیت (ع) ،ایجاد کرده است».

دیدار با خانواده
شهید مدافع حرم
حجت االســام و المســلمین فعــال اصفهانــی با خانــواده شــهید واالمقــام مدافع حرم
حمیدرضا بابالخانی دیدار کــرد .در این دیدار مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در
جمعیت هاللاحمر اســتان اصفهان شــهادت را هدیــه خداوند بــه بندگان صالحــش به ویژه
خود دانست و اظهار داشت« :شــهادت پاداش ارزنده خادمین ساالر شهیدان است که نصیب
شهدای مدافع حرم شده اســت ».وی با بیان اینکه شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم در همه
لحظههــای زندگی به عشــق ارتبــاط با خــدا زندگــی میکنند افــزود« :رســیدن به درجــه رفیع

اعضای شــورای فرهنگی جمعیــت هالل احمر فارس در نشســت مشــترک بــا رئیس و
دست اندرکاران ســتاد برگزاری نماز جمعه شــیراز و مدیریت حوزههای علمیه استان،
ضمن تشریح دیدگاههای فرهنگی و ماموریتهای سازمانی این جمعیت و انعقاد تفاهم نامه
همکاری بــا امضای مدیــر عامل ،خانــه هالل را در مســجد جامع شــهدای شــیراز در جــوار حرم
مطهر شــاهچراغ (ع) افتتاح کردند .مدیر عامل جمعیت اســتان با اشــاره به اقدامات فرهنگی
ایــن جمعیت اظهــار کرد« :مــا در جمعیــت هالل احمــر فارس جلســات فرهنگــی ماهانــه برگزار
میکنیــم و تمامــی برنامهها پیــش از اجرا بــه لحاظ کیفیــت محتوایــی و اهــداف و نتایج قابل
انتظار به تصویب میرسند ».حسین درویشی حضور و فعالیت داوطلبانه تعداد قابل توجهی از
اعضای جوان ،امدادگر و داوطلب در جمعیت هالل احمر را یک فرصت مغتنم توصیف و بیان
کــرد« :بخــش مهمــی از برنام ههــای فرهنگــی جمعیــت هــال احمــر بــه ایــن قشــر آینــده ســاز
اختصاص دارد به ویژه آنکه تأســیس کانونهای طالب جوان در حوزههای علمیه که سابقه
نهــای فرهنگی در
یگــردد ،گام مهمــی در جهــت تقویــت بنیا 
نهــا به زلزلــه بم بــر م 
فعالیت آ 
جمعیت میباشــد» .درویشــی وجود دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتانها را از دیگــر امتیازات
فرهنگــی جمعیت هالل احمر برشــمرد و با اشــاره به اثرگــذاری فرهنگــی و نظارتی ایــن دفتر در
روند فعالیتهای جمعیت ،افزود« :در فرآیند تأسیس خانههای هالل از جمله  46خانه هالل
تهــای این
و نزدیــک بــه  500خانــه داوطلــب در اســتان فــارس و همچنیــن نظــارت بــر فعالی 
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در نشســت شــورای فرهنگــی جمعیــت هــال احمر
اســتان خوزســتان مقــرر شــد بــه یک هــزار جــوان به
منظــور خدمــت بــه زائــران اربعیــن حســینی آموزشهــای
امدادی ارائه شــود .حجــت االســام انصاری ،مســئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان خوزستان
در این نشست با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در
مورد اهمیت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس گفت« :نباید
تصور کنیم کرونا تمام شــده ،مردم و مســئوالن باید با همان
جدیــت قبلــی پروتکلهــای بهداشــتی را رعایــت کننــد .لــذا
توجه بیش از پیش به این موارد بهداشتی و تذکر به سایرین
امری ضروریســت و مصداق امر به معروف به شمار میآید».
انصاری با اشــاره به اهمیت خدمترســانی به زائران اربعین
حســینی در اســتان خوزســتان افــزود« :خدمــت بــه زائــران
اربعین مصداق بــارزی از کار خیر اســت .به همیــن منظور در
این نشست ،آموزش امدادی  1000نفر از جوانان و نوجوانان
استان خوزســتان در طرح غنی ســازی اوقات فراغت و امداد
رسانی به زائران اربعین حسینی تصویب شد».

پایگاه اطالعرسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

آموزش امدادی
یک هزار جوان
برای خدمت به
زائران اربعین

و صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

در نشست شورای فرهنگی جمعیت هالل احمر
استان خوزستان مطرح شد

برندگان شماره 20
09151644873
**
09151335471
**
09910459644
**
09151257297
**
09155141712
**
09156971800
**
09141125361
**
09133989467
**
09119396982
**
09152647607
**
09924867018
**
09166671570
**
09365945220
**
09134554069
**
09127524611
**
09124673893
**
09357510074
**
09191190552
**
09356726913
**
09157249302
**
09122475049
**
09156663932
**
09125422609
**
09122061829
**
09141303005
**
09187063432
**
09021273131
**
09173718634
**
09171250768
**
09189966277
**
09910984633
**
09906723832
**
09105483158
**
09151006625
**
09305267917
**
09138819029
**
09157054001
**
09174350646
**
09139535926
**
09011361478
**

محمد بارانی .خراسان جنوبی .سرایان
امین واعظی کاخکی.خراسان رضوی.کاشمر
امیر محمد زنگوئی.خراسان جنوبی .بیرجند
مهشید صابری.خراسان رضوی
معصومه عامل .خراسان رضوی
نوید قصابان .خراسان رضوی .چناران
رحمن سلطانی .استان آذربایجان شرقی
محمد علی معین الدینی .کرمان
معصومه محمدی احمدگورابی
زهرا وحیدی راد.خراسان جنوبی.فردوس
سید مومن الهی اطهر.خوزستان
عزیزعلیامرایی.لرستان
محمد علی گلستان فرد.سیستان و بلوچستان
فاطمه محمدی.خراسان جنوبی
حسن نمازی.استان مرکزی.غرق آباد
اعظم گوزلی .تهران
مریم میرزایی حالج محله .گیالن
امیراربابی .تهران
زهرا پروانه بروجنی.چهارمحال و بختیاری
منصوره پناهی.خراسان جنوبی .طبس
مریم جعفرنژاد .البرز
سمانه عرفانیان.خراسان جنوبی .خوسف
سمیه تقوی .زنجان
مبینا اسدی .قم
مریم عسگری زادگان.آذربایجانشرقی .سراب
محمودسوری.همدان.نهاوند
علیرضاامیری .فارس .ارسنجان
علی خادمعلی زاده.بوشهر
عباس رزازان .فارس.کازرون
عبدالناصریوسفی .کرمانشاه.جوانرود
اکرم زابلیان .خراسان جنوبی .طبس
محمدجواد قنبرپور .فارس .زرین دشت
مهال پاریاد .خراسان جنوبی .فردوس
مرجانه بقال صالحی .خراسان رضوی
محمود میرزاعلی .گلستان
یاسین خسروی .شهرکرد
سعید عبدی .خراسان جنوبی .خوسف
منصوره فالحتی جهرمی .فارس .زرین دشت
حمیدرضا باقری مدواری .یزد .قاسم آباد
ثنا نارویی .سیستان و بلوچستان

SMS
زمان ارسال پیام تا  15مرداد

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.

حضرت آیت اهلل خامنهای شرط زنده ماندن انقالب را چه چیزی میدانند؟

 .1عدالت طلبی

 .2آرمان خواهی

 .4مبارزه با ظلم

		
 .3تحول مستمر

حرم مطهر حضرت جواد االئمه (ع) در کجا واقع شده است؟

		
 .1کوفه

		
 .2بقیع

 .4کاظمین

			
 .3سامرا

03

بنابر فتوای حضرت آیت اهلل خامنهای ،جواب سالم کودکان ....؟

04

کدام یک از اندیشمندان غربی ،سیاه پوستان را «وحشی نجیب» نامیده است؟

05

نویسنده رمان «کافه پیپ» کیست؟

06

سخنران اصلی مسجد گوهرشاد در زمان قیام مردم علیه رضاخان چه کسی بود؟

07

عهدنامه صلح ترکمانچای به خط کدام سیساتمدار ایرانی تنظیم و نوشته شد؟

08

 .1واجب است

 .1ژان ژاک روسو

.2مستحباست

.2آگوستکنت

 .1محسن مؤمنی شریف

 .1آیت اهلل قمی

 .1امیرکبیر

		
 .3اشکالی ندارد

		
 .3جان الک

 .2علی اصغر عزتی پاک

 .2آیت اهلل اردبیلی

 .4واجب نیست

 .3محمد قائم خانی

 .3آیت اهلل میالنی

 .2میرزا حسینخان سپهساالر

.4توماسهابز

 .4شیخ محمد تقی بهلول

 .3قائم مقام فراهانی

تغییر نشان از شیر وخورشید سرخ به هالل احمر در چه سالی اتفاق افتاد؟
		
1357 .1

		
1359 .2

		
1360 .3

 .4فرهاد حسن زاده

1365 .4

.4مظفرالدین شاه
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و همین لباس زیباست نشان ّ
آدمیت...

