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ســبک زندگی نشــان دهنده میزان نفــوذ یک نظــام ،فرهنگ و تمــدن در متن
جامعه است و تمام تمدنها و نظامهای فکری برای حفظ بقای خود تالش
میکنند تا یک سبک زندگی مشــخصی به مردم ارائه دهند زیرا تا یک نظام
به ســبک زندگی تبدیل نشــود آرمانهایش اجرا نخواهد شــد و اگر جامعهای ســبک
زندگی یک نظام را نپذیرد به این معنا اســت که مبانــی فکری و ارزشهــای آن نظام را
قبول ندارد .ســبک زندگی اســالمی به معنای چشــم پوشــی از لذات و نعمات نیست
بلکــه در این روش زندگــی رنگ خدایــی میگیرد؛ انســانها قادر به زندگی ســاختگی
نیســتند و اگــر اینگونه باشــد زندگــی آنهــا دوامــی نــدارد همانگونه کــه یک نقــاش به
صورت طبیعی نــگاه خاصی به دنیــای اطراف خــود دارد و با ظرافت بــه زیباییهای
طبیعــت مینگــرد و همچنیــن یک شــاعر که بــرای شــاعرانه زیســتن هیچ تالشــی جز
زیســتن انجام نمیدهد بنابراین سبک زندگی نشــاندهنده میزان حضور ارزشهای
جامعه در رفتارها اســت .رفتارهای انســان تعیین کننده دنیا و آخرت او اســت بنابراین
وی در انتخاب رفتار و ســبک زندگی مختار اســت اما رها نیســت در واقــع تعریف و فهم
از حقیقت انســان و جهان تعیین کننده ســبک زندگی اســت؛ اگر تمام لحظات زندگی
انســان ،رفتارها و احساســات وی بر اســاس آرمانها و اصول اســالم پایهریزی شــود
سبک زندگی ،اسالمی میشود .در مطلب پیش رو با بهره گرفتن از بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمی درباره سبک زندگی و رابطه آن با فرهنگ نکاتی بیان شده است.
حقیقت سبک زندگی
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای درخصــوص حقیــت زندگــی میفرماینــد« :امــا بخــش
حقیقی زندگــی ،آن چیزهایی اســت که متن زندگــی ما را تشــکیل میدهد؛ که همان ســبک
زندگی است .این ،بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مســئلۀ خانواده ،سبک ازدواج،
نوع مســکن ،نــوع لبــاس ،الگــوی مصرف ،نــوع خــورا ک ،نــوع آشــپزی ،تفریحات ،مســئلۀ
خط ،مســئلۀ زبان ،مســئلۀ کســب وکار ،رفتار مــا در محــل کار ،رفتار مــا در دانشــگاه ،رفتار ما
در مدرســه ،رفتار ما در فعالیت سیاســی ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در رســانهای که در اختیار
ماســت ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همســر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار ما با رئیــس ،رفتار ما با
مرئوس ،رفتار ما با پلیس ،رفتار ما با مأمور دولت ،ســفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار ما
با دوســت ،رفتار ما با دشــمن ،رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن اســت ،که
متن زندگی انسان است».
همچنیــن میفرماینــد« :بایــد آســیب شناســی کنیــم چــرا در بخــش ســبک زندگی پیشــرفت
نکردیم در انقالب ،در این بخش ،پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه ،ما مثل بخش
اول حرکت نکردیم ،پیشرفت نکردیم .خب ،باید آسیب شناســی کنیم؛ چرا ما در این بخش
پیشــرفت نکردیم؟ بنابراین باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آســیبهایی که در این
زمینه وجود دارد و جســتجو از علل این آســیبها .البته مــا اینجا نمیخواهیم مســئله را تمام
شــده فرض کنیم؛ فهرســتی مطرح میکنیم :چرا در برخی از بخشهای کشورمان طالق زیاد
اســت؟ چرا در برخی از بخشهــای کشــورمان روی آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد اســت؟
چرا در روابط همســایگیمان رعایتهــای الزم را نمیکنیــم؟ چرا صلۀ رحــم در بین ما ضعیف
است؟ چرا در زمینۀ فرهنگ رانندگی در خیابان ،ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟
این آســیب اســت .رفت و آمد در خیابان ،یکی از مســائل ماست؛ مســئلۀ کوچکی هم نیست،
مسئلۀ اساسی است .آپارتمان نشــینی چقدر برای ما ضروری اســت؟ چقدر درست است؟ چه
الزاماتی دارد که بایــد آنها را رعایت کــرد؟ چقدر آن الزامــات را رعایت میکنیــم؟ الگوی تفریح
ســالم چیســت؟ نوع معماری در جامعۀ مــا چگونه اســت؟ ببینید چقــدر این مســائل متنوع و

فراگیر همۀ بخشهای زندگــی ،داخل در این مقولۀ ســبک
ِ
زندگی اســت؛ در این بخش اصلی و حقیقــی و واقعی تمدن،
که رفتارهای ماســت .چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب
با نیازهای ماســت؟ چقدر عقالنــی و منطقی اســت؟ طراحی
لباسمان چطور؟ مســئلۀ آرایش در بین مردان و زنان چطور؟
چقــدر درســت اســت؟ چقــدر مفید اســت؟ آیــا مــا در بــازار ،در
ادارات ،در معاشــرتهای روزانــه ،به همدیگر بــه طور کامل
راســت میگوییــم؟ در بیــن مــا دروغ چقــدر رواج دارد؟ چــرا

پشــت ســر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضیها با داشــتن توان
کار ،از کار میگریزنــد؛ علــت کارگریــزی چیســت؟ در محیــط
اجتماعــی ،برخیهــا پرخاشــگریهای بیمــورد مــی کننــد؛
علت پرخاشــگری و بیصبــری و نابردبــاری در میان بعضی
از ماها چیســت؟ حقــوق افراد را چقــدر مراعــات میکنیم؟ در
رســانهها چقدر مراعات میشــود؟ در اینترنت چقدر مراعات
میشــود؟ چقــدر بــه قانــون احتــرام میکنیــم؟ علــت قانون
گریزی(که یک بیمــاری خطرناکی اســت) در برخــی از مردم

یاد خدا معادل تمام
خیر دنیا و آخرت است
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در آیه  41ســوره «أحزاب» میخوانیم:
ـانی که َایمان آوردهاید! خدا را
ای کسـ َ
ین َآم ُنــوا ْاذ ُک ُروا َ
فراوان یاد کنید؛ یــا أ ُّی َها ّال ِذ َ
اهّلل
ْ ًَ ً
ِذکرا کثِ یرا .هنگامی که نام خدا برده میشــود،
یک دنیا عظمت ،قــدرت ،علــم ،و حکمت در
قلب انســان متجلی میگردد؛ چرا که او دارای
اسماء حسنی و صفات علیا و صاحب تمام کماالت ،و منزه از هرگونه عیب
و نقص اســت .توجه مــداوم به چنین حقیقتــی که دارای چنــان اوصافی
اســت روح انســان را بــه نیکیهــا و پاکیهــا ســوق میدهــد ،و از بدیها و
زشــتیها پیراســته مــیدارد ،و به تعبیــر دیگــر ،بازتــاب صفــات او در جان
انسان تجلی میکند.
توجــه به چنیــن معبــود بزرگــی موجب احســاس حضــور دائم در پیشــگاه
او اســت ،و بــا ایــن احســاس ،فاصلــه انســان از گنــاه و آلودگــی بســیار زیاد
میشود .یاد او یادآوری مراقبت او است ،یاد حســاب و جزای او است ،یاد
دادگاه عــدل او و بهشــت و دوزخ او اســت و چنین یادی اســت کــه جان را
صفا ،و دل را نور و حیات میبخشــد .بــه همین دلیل ،در روایات اســامی
آمده اســت :هر چیز انــدازهای دارد جــز یاد خدا کــه هیچ ّ
حد و مــرزی برای
آن نیســت! امام صــادق؟ع؟ طبــق روایتــی کـ َـه در «اصــول کافــی» آمده،
ّ َ َ ُ َ ٌّ َ ْ َ َ ْ ّ ّ ْ َ َ َ ٌ
َ
الذک َر ،فل ْی َس ل ُه َح ّد َی ْن َت ِهی
میفرماید :ما ِم ْن ش ْیء ِإال و له حد ینت ِهی ِإلی ِه ِإال ِ
َ
خدا
ِإل ْی ِه؛ هر چیز ،حدی دارد که وقتی به آن رســد پایان میپذیرد ،جز ذکر
َ َ َ ُ َ َّ
اهّلل َع ّز َو َجل
که حدی که با َآن پایان گیرد ،ندارد .ســپس میافزاید :فرض
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
الف َرائ َِض ،ف َم ْن أ ّد ُاه َّن ف ُه َو َ َح ّد ُه َّنَ ،و َش ْه َر َر َم َض َانَ ف َم ْن َص َام ُه ف ُه َو َح ّد ُهَ ،و
ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُّ ُ ّ ّ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
یل
الحج فمن حج فهو حدهِ ،إال ِ
ل لم ی َّرض ِمنه بِال ْقلِ ُ ِ
الذکر ،ف ِإن اهّلل عزوج َ
َو َل ْم َی ْج َع ْل َل ُه َح ّد ًا َی ْن َتهی ِإ َل ْی ِهُ ،ث َّــم َتا َه ِذ ِه ْال َی َة :یا أ ُّی َهــا ال ِذ َ
ین َآم ُنوا اذک ُروا
َ ْ ًَ ًَ َ ّ ُ ُِ ْ ً َ ً
وه ُبک َــرة َو أ ِصیا؛ خداوند نمازهــای فریضه را واجب
اهّلل ِذکرا کثِ یرا و س ِــبح
کرده اســت ،هر کس آنها را ادا کند حد آن تأمین شــده ،ماه مبارک رمضان
را هر کس روزه بگیرد حدش انجام گردیده ،و حــج را هر کس (یک بار) به
جا آورد همان حد آن است ،جز ذکر اهّلل که خداوند به مقدار قلیل آن راضی
آن نیز ،حدی قائل نگردیده ،ســپس به عنوان شاهد
نشــده ،و برای کثیر
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ً
اهّلل ِذکرا کثِ یرا ...را تاوت فرمود.
این سخن ،آیه یا أیها ال ِذین آمنوا اذکروا

وقتی ݣݣیاد ݣݣالهی ݣݣباشد
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عــــــتــــــرت

سايه لطف در بهشت برین
امام صادق؟ع؟ در ذیل همین روایت ،از پدرش امام باقر؟ع؟
ّ
الذکر بود ،هر وقت بــا او راه میرفتم
نقل میکند که« :او کثیــر ِ
ذکر خــدا میگفــت ،و به هنــگام غذا خــوردن نیــز به ذکــر خدا
مشــغول بود ،حتی هنگامی که با مردم سخن میگفت از ذکر
ـرانجام ،با این ُجملــه پر معنی،
خدا غافل نمیشــد ،»...و سـ
َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َْ
یــه ْال ُق ْر ُآن ،وَ
حدیث فوق َپایان میگیرد :و البیــت ال ِذی یقرأ فِ ِ
َُُْ ُ َ ّ
ْ َُ
ْ َ
اهّلل َع ّز َو َجل فِ ِیه َت َک ُث ُر َب َرک ُت ُهَ ،و َت ْح ُض ُر ُه ال َمائِکةَ ،و َت ْه ُج ُر ُه
یذکر
ُ
َّ َ ُ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
یء الک ْوک ُب ّالد ّ ِر ُّی
َالشــی ِاط َین ،و ی ِضیء ِله ِل الســم ِاء کما ی ِض
ْ
ْ
ض؛ خانهای کــه در آن تاوت قرآن شــود ،و یاد خدا
ِله ِ
ــل الر ِ
گــردد ،برکتــش افــزون خواهــد شــد ،فرشــتگان در آن حضــور
مییابند ،و شیاطین از آن فرار میکنند ،و برای اهل آسمانها
میدرخشد ،همان گونه که ستاره درخشان برای اهل زمین.
اما به عکس خانهای که در آن تاوت قرآن و ذکر خدا نیســت
برکاتش کــم خواهد بــود ،فرشــتگان از آن هجــرت میکنند و
شیاطین در آن حضور دائم دارند.
این موضــوع ،به قــدری اهمیــت دارد که در حدیثــی یاد خدا
است؛ چنان که از
معادل تمام خیر دنیا و آخرت شمرده شده
ُ
ً
خدا (صلی اهّلل علیه وآله) نقل شــدهَ :م ْن أ ْع ِط َی ل َِسانا
رسـ
ـولَ ْ ُ
َ ًَ
َ ُّ ْ
الخ َر ِة؛ آن کس که خدا زبانی به
ذاکِ را فقد أ ْع ِط َی خ ْی َر الدن َیا َو ِ

ذكر ،سرچشمه فكر
تأ کید بر ایــن مطلــب را الزم نمیدانیم که این همــه برکات و
ً
خیرات مســلما مربــوط به ذکر لفظــی و حرکت زبــان که خالی
از فکــر و اندیشــه و عمــل باشــد ،نیســت ،بلکه هــدف ذکری
اســت کــه سرچشــمه فکــر گــردد ،همــان فکــری کــه بازتاب
گستردهاش در اعمال انسان آشکار شود؛ چنان که در روایات
به این معنی تصریح میکند .خدای متعال در آیه  152سوره
«بقــره» میفرمایــد :مرا یاد کنیــد تا شــما َرا یاد کنم و شــکر مرا
ُ
ُْ ُ
َ ُْ
به جا آورید و کفــران نکنیــد! ؛ فاذک ُرونی أذک ْرک ْم َو ْاشــک ُروا لی
َ َ ُُْ
ون.
و التکفر ِ
بدیهی اســت :جمله «مرا یــاد کنید تا شــما را یاد کنم» اشــاره
به یک معنی عاطفــی میان خــدا و بندگان نیســت ،آن گونه
که در میان انســانها اســت که بــه هم مــی گویند :بــه یاد ما
باشید تا به یاد شما باشــیم! بلکه اشــاره به یک اصل تربیتی
و تکوینی اســت ،یعنــی به یــاد من باشــید ،به یــاد ذات پاکی
که سرچشــمه تمام خوبیها و نیکیها اســت و به این وسیله
روح و جان خود را پاک و روشن سازید و آماده پذیرش رحمت
پروردگار ،توجه شــما به ایــن ذات پاک ،شــما را در فعالیتها
مخلصترّ ،
مصممتر ،نیرومندتر و متحدتر میسازد.
همــان گونه کــه منظــور از «شــکرگزاری و عــدم کفــران» تنها
یک مسأله تشریفاتی و گفتن با زبان نیست ،بلکه منظور آن
است که هر نعمتی را درســت به جای خود مصرف کنید و در
راه همان هدفی که برای آن آفریده شده به کار گیرید تا مایه
ِ
فزونی رحمت و نعمت خدا گردد.

او را در سایه لطف خود در بهشت برین جای خواهد داد.
کسانی کهبخواهندآ گاهیبیشتریدر اینزمینهپیدا کنندبه
جلد دوم «اصول کافی» ابوابی که درباره ذکر اهّلل است مراجعه
نمایند،بهخصوصبابی کهمیگوید:بسیاریازآفاتوباهاو
مصائبدامن کسانیرا کهذکرخدامی گویندنمیگیرد.

يادآوري خدا ،يادآوري بنده
َُْ ُ
َ ُْ
مفســران در شــرح جمله فاذک ُرونــی أذک ْرک ْم و اینکــه منظور از
یادآوری بندگان چیســت؟ و یادآوری خداوند چگونه است،
تفســیرهای متنوعی ذکر کردهانــد که «فخر رازی» در تفســیر
«کبیر» خود آن را در ده موضوع خاصه کرده:

او داده که به ذکر پروردگار مشــغول است خیر دنیا و آخرت به
او داده شده است.
دیگــری از امــام
ایــن ســخن را بــا حدیــث کوتــاه و پــر معنــی
ََْ ْ
اهّلل
صادق؟ع؟ پایان میدهیم ،آنجا که فرمودَ :م ْن أ کث َر ِذک َر ِ
َ
َع َّز َو َج َّل َأ َظ َّل ُه ُ
اهّلل فِ ی َج ّنتِ ه؛ هر کس بســیار یاد خدا کند ،خدا
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صاحب امتیاز:
حوزه نمایندگی ولی فقیه

ت ݣݣݡگردو» | 58
بار ݣݣغمناک «درخ 

 .3مرا به «ثنا و طاعت» یاد کنید ،تا شما را به «ثنا
و نعمت» یاد کنم.

زیست مجازی با زینو | 66

 .5مــرا در «خلوتگاههــا» یــاد کنیــد تــا شــما را در
«جمع» یاد کنم.
 .6مرا به «هنگام وفور نعمت» یاد کنید ،تا شــما را
در «سختیها» یاد کنم.
 .7مرا به «عبادت» یاد کنید ،تا شما را به «کمک»
اک َن ْع ُب ُد َو إ ّی َ
یاد کنم ،شــاهد این ســخن جمله إ ّی َ
اک
ِ
ِ
َن ْس َتعین است.

ه ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــال

 .8مــرا بــه «مجاهــدت» یــاد کنیــد ،تــا شــما را بــه
ـخن آیه  69ســوره
«هدایت» یاد کنم ،شــاهد این سـ َ
ذیــن َ
«عنکبوت» اســت کــه میفرمایــدَ :و ّال َ
جاه ُدوا
َ
َ
َ
فینا ل َن ْه ِد َی ّن ُه ْم ُس ُبلنا.
 .9مــرا به «صدق و اخــاص» یاد کنید ،شــما را به
«خاص و مزید اختصاص» یاد میکنم.
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رهنمودهاى راهگشاى حضرت امام صادق ؟ع؟ در زمينههاى سلوك فردى
و اجتماعـى ،معاشـرت بـا ديگـران ،برخـورد بـا نسـل نـو و جوانـان ،مسـائل
حقوقى ،موضعگيرى در مقابل حكومتها و سياستمداران زمان ،آموزههاى
علمـى ،تربيتـى و دههـا موضـوع ديگـر ،زينتبخـش صفحـات زندگـى آن حضـرت و
بـرگ زرينـى در تاريـخ شـيعه اسـت .در ايـن نوشـتار گزيـدهاى از سـخنان ايشـان را در
بيـان ويژگىهـاى مـورد انتظـار از شـيعيان و مؤمنـان حقيقـى گـرد آورده و بـه عالقمندان
حضرتـش تقديـم مىداريـم.

برخى از ويژگىهاى مؤمنان در كالم امام صادق؟ع؟

وقتی فرشتݡگان آسمان
با شیعیان دست میدهند
عبد الكريم پاكنيا

استقامت و پايدارى
بدون ترديــد پشــتكار و پايــدارى در راه هــدف ،از عوامــل پيــروزى و توفيق انســان به
شــمار مىرود  .كســانى در زندگى بــه خواســتهها و آرزوهاى خــود نائل گشــتهاند كــه در راه آن
نهايت تالش و اســتقامت را نمودهاند .امام صادق؟ع؟ يكى از مهمترين نشــانههاى شيعه را
اســتقامت در راه حق مىداند و رســيدن به ســعادت حقيقــى را در گرو اين خصيصه پســنديده
قلمداد مىكنــد و مىفرمايد« :اگر شــيعيان ما در راه حق اســتقامت ورزند فرشــتگان آســمان با
آنان دســت مىدهند ،ابرها [ى رحمت] بر سر آنان ســايه مىافكنند و سيمايشــان همانند روز
روشن مىدرخشــد و از زمين و آســمان روزى مىخورند و هيچ خواســتهاى از خداوند نخواهند
داشت مگر اينكه خداى متعال به آنان عطا مىكند».

زهد و سادهزيستى
از آنجا كه دلبســتگى بــه دنيــا و تعلقــات آن مانع رســيدن به
كمال حقيقى اســت ،نيك مردان الهى هميشه زهد و قناعت
را در متــن برنامــه خــود دارنــد و سادهزيســتى ،بىپيرايگــى و
پرهيز از جلوههاى دنيوى و دل نبستن به مظاهر دنيا و زرق
و بــرق آن از شــاخصترين ويژگىهــاى آنان اســت  .مطمئنا
آنان اين شــيوه پســنديده را از زندگى پيامبران ،اولياء الهى و
عالمــان عــارف آموختهاند .پيــروان حقيقى اهــل بيت ؟مهع؟
خصلت زيباى زهد و ســاده زيســتى را از آن گراميــان آموخته

امانت و صداقت
از مهمتريــن و بارزتريــن ويژگىهــاى مــورد انتظــار بــراى
شــيعيان و مؤمنان ،دو صفت واالى امانتدارى و راســتگويى
اســت .اين دو خصلت آنچنان اهميت دارد كه اســاس نظم
و انسجام و آرامش هر جامعهاى را مىتوان با تقويت و ترويج
آن دو در ميــان افــراد جامعــه پىريــزى نمــود و مشــكالت را
حل كرد و ســعادت جوامع را تضمين نمــود .امام صادق؟ع؟
گذشــته از توصيههايى كلى به عموم شيعيان در اين رابطه،
بــه برخــى از يارانــش در ايــن مــورد پيــام ويــژه مىفرســتاد.
اهتمام آن حضرت به ترويج و احياى اين دو ويژگى انســانى
واخالقــى در ميــان شــيعيان ،جايــگاه آنهــا را در ميــان تمام
صفات پسنديده و فضائل اخالقى روشن مىسازد .
امام صادق؟ع؟ به ابى كهمس فرمود« :هرگاه پيش عبداهلل
[بن ابى يعفور] رفتى ،سالم [مرا] به او برسان و بگو :جعفر بن
محمد به تو مىگويد :دقت كن در آن چيزى كه به وسيله آن
على؟ع؟ در محضر رســول خدا؟ص؟ سرافراز شــد [و او را به آن
مقامات عالى رســاند .پس [تو هم] آنها را براى خودت الزم
بدان [و رفتــار خويش را بــا آن اوصــاف زيبا بيــاراى ،مطمئنا
على؟ع؟ با راســتگويى و امانتدارى در نــزد پيامبر ؟ص؟ به آن
درجه و عظمت رسيد».
حضــرت امــام خمينــى رحمــه اهلل در شــرح ايــن حديــث
مىفرمايد« :هان! اى عزيز! تفكر كن در اين حديثشــريف!
بين مقــام صــدق لهجــه و رد امانت تا كجاســت كــه على بن
ابىطالــب؟ع؟ را بــدان مقــام بلنــد رســانيد .از ايــن حديــث
معلوم مىشــود كه رســول خدا ؟ص؟ اين دو صفت را از هر چيز
بيشــتر دوســت مىداشــتند كــه در بين تمــام صفــات كماليه
مولى؟ع؟ اين دو او را مقرب كرده اســت و بدان مقام ارجمند
رســانده اســت  .جنــاب صــادق؟ع؟ نيــز در بيــن تمــام افعال
و اوصــاف ،ايــن امــر را كــه در نظــر مباركشــان خيلــى اهميت
داشــته ،به ابن ابى يعفور كه مخلــص و جان نثــار آن بزرگوار
بوده پيغام داده و سفارش فرموده به مالزمت آنها».
حضرت صادق؟ع؟ در حديث ديگرى اهميت اين دو صفت
را چنيــن بيــان مــىدارد« :بــه طــول ركوع و ســجود شــخص
ننگريد زيــرا بــه آن عادت كــرده و اگــر ترك كنــد بــه خاطر آن
وحشــت مىكنــد ،بلكــه بــه راســتى گفتــار و امانتــدارى او
بنگريد».
آرى شــيعه راســتين را بــا عبــادت و اطاعتهــاى ظاهــرى
نمىتــوان شــناختبلكه بايــد در عرصــه امتحــان ،راســتى
و امانتــدارى او ثابتشــود  .چــه بســا افــرادى كــه بــا انجــام
عبادتهاى سنگين و اعمال طوالنى و ريايى ،خود را مؤمن

ادب و مواظبت بر
فضائل اخالقى
از بزرگتر ين
سرمايههاى
معنوى براى هر
انسان محسوب
مىشود .انسان
با رعايت آداب
اخالقى و
اجتماعى جايگاه
خود را در جامعه
تحكيم بخشيده
و دلها را به
سوى خود جذب
مىكند .دوست
و دشمن ،افراد
با ادب را ستوده
و از اعماق جان
به آنان به ديده
احترام مىنگرند
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مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی
سردبیر:
یاسر احمدوند
معاون سردبیر:
محمد مهدی بیگلری

رعايت ادب در معاشرت با ديگران
ادب و مواظبــت بر فضائــل اخالقى از بزرگترين ســرمايههاى
معنوى براى هر انســان محسوب مىشــود .انسان با رعايت
آداب اخالقــى و اجتماعــى جايــگاه خــود را در جامعه تحكيم
بخشــيده و دلهــا را به ســوى خــود جــذب مىكند .دوســت
و دشــمن ،افراد بــا ادب را ســتوده و از اعماق جان بــه آنان به
ديــده احتــرام مىنگرنــد .امــام صــادق؟ع؟ رعايــت اصــول
اخالقــى و توجــه بــه آداب انســانى را از ويژگىهــاى مكتــب
تشيع دانسته و آن را بر شــيعيان راستين امرى ضرورى و الزم
مىشمارد و مىفرمايد« :شيعه ما نيست كسى كه بزرگترها را
احترام نكند و به كوچكترها ترحم ننمايد».
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همکاران:
مجید صالحی ،محمد جواد کسمایی،شایان ضیایی
محمدرضا بختیاری ،فرناز رخشنده ،حمید پورصمیمی
محمد جهانشاهی ،نازنین رشیدبیگی،محمود اورعی
مهتابهاشمزاده،فریده خانمحمدی ،علی پورمحسنی
جواد اسماعیلی ،حسن الماسی

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

گیاهانی ݣݣکه پاییز را
خوشمزه میکنند
تهیــه دمنــوش از گیاهــان دارویــی یــک روش عالــی
برای درمان عالئم ســرماخوردگی و آنفلوآنزا است .با
مصرف دمنوشهــای گیاهــی ،نه تنهــا مزایــای دارویی این
گیاهان را دریافت میکنید ،بلکه از خاصیت آرامش بخشی و
گرمادهندگی آنها نیز بهرهمند میشــوید .از سوی دیگر تأمین
مایعــات بدن نقش مهمــی در درمان ســرماخوردگی و تســریع
بهبــودی دارد و مصــرف انــواع دمنوشهــای گرم بــه کاهش
احتقــان و تســکین گلــودرد کمــک میکنــد .دمنوشهــا بــا
خواص خــود بــه کاهــش عالئــم و کوتاهترکــردن دوره درمان
کمکمیکنند.
 .1دمنوش گزنه تقویت کننده دستگاه ایمنی
شــاید گیاه گزنــه باعث ســوزش و خارش شــود ،امــا دمنوش
آن فواید بســیاری دارد .دمنوش یا چای گزنه درد را تسکین
میدهد .همچنین این دمنوش دارای ویتامین  Cو کاروتن
است که در نتیجه ،سیستم ایمنی را نیز تقویت میکند.
طرز تهیه دمنوش گزنه
بــرای تهیــه دمنــوش گزنــه بــه ازای هــر دو پیمانــه آب ،یک
پیمانه بــرگ گزنــه اضافه کنیــد .ابتــدا آب را جــوش بیاورید.
سپس آب جوش را از روی حرارت بردارید و برگ گزنه را داخل
آن بریزید .بگذارید  ۵تا  ۷دقیقــه برگ گزنه در داخل آب باقی
بماند .سپس آن را سرو بکنید .اگر طعم این دمنوش برایتان
خوشایند نبود ،کمی عسل به آن اضافه کنید.
 .2دمنوش شیرینبیان مبارز سرسخت سرماخوردگی
دمنوش شیرین بیان در موثر اســت .ریشه گیاه شیرین بیان
ضدویروس و ضدباکتری است و در مبارزه با سرماخوردگی و
آنفوالنزا مؤثر است .از شیرینبیان در طب سنتی چین بسیار
اســتفاده میشــود .شــیرینبیان محتــوی فالونوئیدهایــی
(نوعی رنگدانههای مفید گیاهی) اســت که دســتگاه ایمنی
را تقویــت میکنــد .مصــرف ریشــه ایــن گیــاه برخــی عوامــل
عفونتزای ویروسی و باکتریایی را از بین میبرد.
طرز تهیه دمنوش شیرینبیان
بــرای تهیــه ایــن دمنــوش ،بــه یــک قاشــق چایخــوری
ریشــه خشکشــده شــیرینبیان و حــدود  ۲۳۰میلیلیتر آب
جوش نیــاز داریــد .ابتــدا آب را جوش بیاورید .ســپس ریشــه
شــیرینبیان را بــه آب جــوش بیفزاییــد و بگذاریــد  ۵دقیقــه
باقــی بمانــد .در نهایــت بــه دمنوشــتان مقــداری دارچیــن،
عسل و لیمو ترش اضافه و آن را سرو کنید.
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 .11حرکت برپی ()Burpee
بــا اســتفاده از ایــن تمریــن ،اندامهــای بــدن ماننــد هســته
مرکــزی بــدن ،ســینه و پاهــا را تقویــت کنیــد و آنهــا را بیــدار
نمایید.
نحوه اجرای حرکت برپی:
ابتدا بایســتید و عضــالت شــکم را بــه داخل منقبــض کنید.
به حالت اســکات بروید .سپس دســتها را روی زمین و بین
پاها بگذارید .در حالت پالنک قرار بگیرید (پای راست را یک
قدم به عقب بگذارید و سپس همین کار را با پای چپ انجام
دهید) .کمــی مکث کنیــد و دوباره با برداشــتن یــک قدم به
ترتیب پاها را به جــای اول برگردانید .با پاشــنه پاها به زمین
فشار بیاورید و بایســتید .این تمرین را تا جایی که میتوانید
ادامه دهید.

1

۸ـ حرکت کرانچ دوچرخه
با ایــن نرمــش صبحگاهــی ســبک و آســان ،عضالت شــکم
خود را تقویت کنید .این حرکت یکــی از بهترین نرمشهای
صبحگاهــی بــرای کاهــش وزن اســت زیــرا باعــث تقویــت
عضالت میشود و کالری زیادی میسوزاند.
نحوه اجرای حرکت کرانچ دوچرخه:
ابتــدا روی زمین دراز بکشــید ،ســپس دســتها را پشــت ســر
ببرید (برای کاهش فشار میتوانید دستها را کنار گوش نیز
بگیرید) .پای چپ خود را باال بیاورید و به سمت قفسه سینه
از زانو خــم کنید .توجــه کنید که باید ســاق پای شــما موازی

2

 12پیادهروی
پیــادهروی یــک تمریــن صبحگاهــی بــا طــراوت و بانشــاط
اســت که هرکســی میتواند آن را در خانــه انجام دهــد ۳0 .تا
 ۴0دقیقه پیادهروی ســریع میتواند کالری زیادی بسوزاند.
بــرای پیــادهروی در محیــط خانــه بهتــر از یک مســیر صاف
و بــدون مانــع را در نظــر بگیرید و به صــورت مــداوم در همان
مسیر محدود پیادهروی کنید.
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 .3چای ترش تسریع کننده بهبود آنفوالنزا
چــای تــرش از گیاهــی بــا همیــن نــام یــا گل جامائیــکا تهیــه
میشــود .چــای تــرش سرشــار از ویتامیــن  Cاســت .مصــرف
روزانه  ۳فنجان چای ترش ویتامین  Cموردنیازتان را تأمین
میکند .چون چای ترش دارای کافئین نیست ،میتوانید با
خیال راحت و بدون نگرانی از خرابشــدن چرخه خوابتان،
روزانــه  ۳فنجــان از آن را میــل کنیــد .چــای تــرش در بهبــود
سریعتر آنفوالنزا و سرماخوردگی مؤثر است.
طرز تهیه چای ترش
بــرای تهیه ایــن دمنــوش بــه  ۸تــا  ۱۰گل از ایــن گیــاه یا یک
قاشــق چایخوری از بــرگ آن نیاز داریــد .ابتــدا آب را جوش
بیاورید .ســپس گلبرگهــای چای تــرش را بــه آن بیفزایید.
بگذاریــد  ۲تــا  ۵دقیقــه در داخــل آب جــوش باقــی بماننــد.
سپس آن را صاف کنید و در فنجان بریزید .نوش جان.
 .4دمنوش آقطی سیاه پیشگیری از سرماخوردگی
آقطــی ســیاه سرشــار از فالونوئیدهــا (نوعــی رنگدانــه مفیــد
گیاهی) و آنتی اکســیدان هاســت که دســتگاه ایمنــی بدن را
تقویت میکنــد .بر اســاس تحقیقــات ،مصــرف مکملهای
آقطی سیاه شــدت و عالئم ســرماخوردگی و نیز طول دوره آن
را کاهش میدهد.
طرز تهیه دمنوش آقطی سیاه
این دمنوش را باید با میوههای ســیاه یا گلهای سفیدرنگ
آقطــی درســت کنید .بــرای تهیــه دمنــوش آقطی ســیاه باید
 ۸تــا  ۱۲عــدد از میوههــای آن را در آب جــوش بریزید ،شــعله
را کم کنیــد و بگذاریــد  ۱۵دقیقــه دم بکشــد .در پایــان ،آن را
صــاف و بــا مقــداری عســل ترکیــب کنیــد .الزم به ذکر اســت
ســایر قســمتهای این گیاه ،مانند برگهــای آن ،غیر قابل
استفاده و برای انسان سمی است.
 .5دمنوش نعنا فلفلی (سوسنبر)
رفع گرفتگی مسیرهای هوایی و کمک به تنفس بهتر
نعنا فلفلی یکــی از رایجترین ترکیبات موجود در شــربتهای
ســرفه اســت .رایحه نعناع فلفلی به رفع گرفتگی مســیرهای
هوایــی و تنفــس بهتر کمــک میکنــد .همچنیــن تحقیقات
نشان دادهاند نعنا فلفلی درد و التهاب را نیز کاهش میدهد.
درد ناشی از سرماخوردگی
نوشــیدن دمنوش نعنا فلفلی بدن ِ
و آنفوالنــزا را تســکین میدهــد .همچنیــن ایــن دمنــوش در
کاهش احتقان و بهبــود تنفس نیز مؤثر اســت .دمنوش نعنا
فلفلی خاصیــت ضدویروس دارد و طول دوره ســرماخوردگی
و آنفوالنزا را نیز کاهش میدهد .ترکیبات موجود در دمنوش
نعنا فلفلــی از تکثیــر عوامل بیمــاریزا و گســترش عفونتها
جلوگیری میکند.
طرز تهیه دمنوش نعناع فلفلی
بــرای تهیــه ایــن دمنــوش ،نعنــا فلفلــی را داخــل آب جــوش
بریزیــد و بگذارید  ۵تــا  ۱۰دقیقه باقــی بمانــد .از دمنوش نعنا
فلفلی میتوانید برای بخور هم استفاده کنید .برای این کار
آب را جوش بیاوریــد و برگهای نعنــا فلفلی را بــا آن مخلوط
کنیــد .بگذاریــد روی حــرارت متوســط  ۵دقیقــه دم بکشــد.

فرهنگ و ادب
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شرمندهام ݡكه
ّ
همت آهو نداشتم

 .6دمنوشهای محتوی لیموترش
برای تقویت دستگاه ایمنی بدن
انواع مختلفــی از دمنوشهای دارای لیموتــرش وجود دارد.
مصــرف لیموتــرش دســتگاه ایمنــی بــدن را تقویــت میکند.
لیموتــرش از مرکبــات و سرشــار از ویتامین  Cاســت؛ بنابراین
بــدن را در برابــر بیماریهایــی ماننــد ســرماخوردگی مجهــز
میکند .برای تهیــه اغلب دمنوشهای محتــوی لیموترش
باید لیموترش  ۵تا  ۱۰دقیقه در آب جوش باقی بماند.
 .7دمنوش زنجبیل کمک به دفع سریع سرماخوردگی
یکــی از معروفتریــن دمنوشهــای درمــان ســرماخوردگی
دمنــوش زنجبیــل اســت .دمنــوش زنجبیــل بــه بــاز شــدن
ســینوسها و کاهش احتقان کمک میکند .ریشه زنجبیل
نیــز در دفــع ســریع ســرماخوردگی و آنفوالنــزا مؤثــر اســت.
دمنــوش زنجبیل برای بهبود حالت تهوع و اســتفراغ ناشــی
از ســرماخوردگی ،شــیمی درمانــی و نیــز تهــوع صبحگاهــی
کارایی دارد.
طرز تهیه دمنوش زنجبیل
برای تهیــه ایــن دمنوش یــک تکه ۲٫۵ســانتیمتری ریشــه
در قوری را  ۵دقیقه بگذارید
زنجبیل را در آب جوش بریزیــدِ .
و در پایان ،به آن عسل اضافه و آن را سرو کنید.
 .8دمنوش سرخارگل کاهش دوره
بیماریهای دستگاه تنفسی فوقانی مانند آنفوالنزا
تحقیقات مختلفی با نتایج متناقض درباره تأثیر ســرخارگل
بــر ســرماخوردگی انجــام شــده اســت .برخــی تحقیقــات
حاکــی از آناند کــه دمنوش ســرخارگل بــا تحریک دســتگاه
ایمنــی ،عفونتهــای باکتریایــی و ویروســی را کاهــش
میدهــد .دمنــوش ســرخارگل ماننــد چــای ســبز سرشــار از
آنتیاکسیدانهاســت .پژوهشــی کوچــک روی  ۲۰۰۰نفــر
نشــان داد دمنوش ســرخارگل دوره عفونت دستگاه تنفسی
فوقانی مانند آنفوالنزا را کاهش میدهد.
 .9چای سبز کاهش دهنده حساسیتهای گلودرد
چای ســبز یکی از ســالمترین نوشــیدنیهای طبیعی اســت.
چای ســبز سرشــار از آنتیاکســیدانها و پلیفنلهایی مانند
اپیگالوســتاچین گالت ( )EGCGاســت که در سالمتی افراد
مؤثرنــد .آنتیاکســیدانها بــه نابــودی باکتریهــای مضر و
رادیکال هــای آزاد نیــز کمک میکننــد؛ عواملی کــه احتمال
ابتال به ســرماخوردگی ،آنفوالنزا و بیماری هــای خودایمنی را
افزایش میدهند .چای ســبز خاصیت ضدالتهابــی دارد و به
تسکین التهاب و حساسیتهایی که باعث گلودرد میشوند
کمک میکنــد .همچنین چای ســبز التهاب قفســه ســینه را
کاهش میدهد و در نتیجه ،در کاهش سرفه ،گرفتگی و درد
قفسه سینه نیز مؤثر است.

 . 10دمنوشهای محتوی عسل
کمک به به سرکوب سرفههای ناشی از سرماخوردگی
دمنوشهــا را میتــوان با انــواع میوه هــا ،ادویههــا و گیاهان
درســت کرد .دمنوشها اغلب بدون کافئینانــد و بنابراین،
بدنتــان را کمآب نمیکننــد .آنها معمــوال رایحه آرامبخشــی
دارند و با شیرینکنندههای طبیعی مانند عسل طعم بهتری
پیــدا میکننــد .دمنــوش بابونــه و دمنــوش نعنــاع فلفلــی از
گذشته برای درمان سرماخوردگی مصرف میشدند.
عســل ســرفههای ناشــی از ســرماخوردگی را تســکین
میبخشــد .امــروزه عســل بهعنــوان درمــان طبیعــی ســرفه
بــرای کــودکان بــاالی یــک ســال توصیــه میشــود .نتیجــه
پژوهشــی کوچــک نشــان داد عســل در بهبــود ســرفههای
مزمن دســتگاه تنفــس فوقانی
ِ
کــودکان دارای عفونتهــای ِ
دمنوش
مؤثر اســت .همچنین حلکــردن مقداری عســل در
ِ
موردعالقهتان به شلشــدن خلــط و کاهش درد و ســرفه نیز
کمک میکند.
 .11چای سفید برای جلوگیری از سرماخوردگی
چای سفید طعم مالیم و دلپذیری دارد .برگهای چای سفید
بســیار کم فراوری میشــوند .از ایــن رو چای ســفید گزینهای
سالم و طبیعی برای مبتالیان به سرماخوردگی و آنفوالنزاست.
چــای ســفید دارای آنتیاکســیدانها و ترکیباتــی اســت کــه با
عالئم ســرماخوردگی میجنگند .چای ســفید بهدلیل داشتن
ترکیبی بهنام کاتچین و اسیدآمینۀ تیانین نقش چشمگیری
در جلوگیری از تکثیر عوامل بیماریزا دارد.
طرز تهیه چای سفید
چای ســفید طعم مالیمی دارد .از این رو بایــد آن را با آب گرم
درســت کــرد .اســتفاده از آب جوش ممکن اســت طعــم این
چای را خــراب کند .بهترین دمــا برای تهیه ایــن چای  ۶۵تا
 ۷۵سانتیگراد است.
 .12دمنوش بابونه
درمان کننده عفونتهای سرماخوردگی
نوشــیدن دمنــوش بابونــه و بخــور بــا آن مشــکالت تنفســی
را کاهــش میدهــد .براســاس تحقیقــات ،بابونــه خــواص
ضدباکتریایــی دارد و بــه درمــان عفونتهــای مرتبــط بــا
سرماخوردگی کمک میکند.
طرز تهیه دمنوش بابونه
برای تهیه ایــن دمنــوش ،گلهای بابونــه را  ۵دقیقــه با آب
جوش ترکیب و سپس سرو بکنید.
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محمدعلي بهمنی
شرمندهام كه همت آهو نداشتم
شصت و سه سال راه به اين سو نداشتم
اقرار میكنم كه من -اين های و هوی گنگ-
ها داشتم هميشه ولی هو نداشتم
جسمي معطر از نفسی گاه داشتم
روحی به هيچ رايحه خوشبو نداشتم
فانوس بخت گمشدگان هميشهام
حتي برای ديدن خود سو نداشتم
وايا به من كه با همهي هم زبانيام
در خانواده نيز دعاگو نداشتم
شعرم صراحتیست دلآزار ،راستش
راهي به اين زمانه نه تو نداشتم
نيشم هميشه بيشتر از نوش بوده است
باور نمیكنيد كه كندو نداشتم؟!
ميشد كه بندگی كنم و زندگي كنم
اما من اعتقاد به تابو نداشتم
آقا شما كه از همهكس باخبرتريد
من جز سری نهاده به زانو نداشتم
خوانده و يا نخوانده به پابوس آمدم؟
ديگر سوال ديگری از او نداشتم
حسین منزوی
در اين مشهد كه هم بالين طوس و طابران خفته است
جان جهان خفته است
جهان جان و باالتر از آنِ ،
از اين جا بردمد خورشيد و اقطار جهان گيرد
زمينی كه در آن هشتم امام شيعيان خفته است
سرير ارتضا را ،اوست سلطان و رضا نامش
كسی كه قاصر از توصيف اوصافش زبان ،خفته است
حريم كبريايش را چه گويم تا كنم تصوير؟
به مدح او قلم از كار مانده است و بيان خفته است
عجب نبود اگر كه اِ نس و جانش آستان بوسند
كه اين جا سرور و فرمانروای انس و جان خفته است
امام هشتم آری آن كه هشته حشمت و جاهش
سرير ّ
عزت و شوكت به فرق فرقدان خفته است
چنان شاهی كه خاک مدفن پاكش به ُيمن او
َ
فروشد سروری و برتری بر آسمان  ،خفته است
نهاده قدسيان بر خاک افالكيش پیشانی
چه ّ
عزتها و شوكتها كه در اين آستان خفته است
به هر حاجت كه روی آری بدو ،خواهی گرفت آن را
در اين جا قبله حاجات پیدا و نهان خفته است
ز رنج رايگان بگذر ،بنه بر آستانش سر
گنج شايگان خفته است
كه در وی راز نامکشوف ِ
دعای حفظ جان و ِحرز ّاميد جهان اين جاست
كه خود روح االمين گويی در اين بيت االمان خفته است
در اين َم َ
عجر اگر دستی زدی ،دست از فلک ُبردی
در اين خاک ُمراد ،آری شفيع آهوان خفته است
از اين مهد شکر پرور َب َرد شعرم شکر ،هرچند
در اين جا آنکه خورد از دست مأمون شوكران خفته است
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ســپس یک حوله روی ســر و صورتتــان بیندازید و بخــار نعنا
فلفلی را استشمام کنید ۵ .دقیقه بخور با دمنوش نعنا فلفلی
گرفتگی بینی و آبریزش بینی را کاهش میدهد.

طرز تهیه چای سبز
چای ســبز بایــد در دمایی کمتــر از دمایــی که مناســب اغلب
دمنوشهاست تهیه شــود .دمای مناســب برای تهیه چای
سبز دمای حدودا  ۸۰تا  ۸۵سانتیگراد است .برگهای چای
ســبز را  ۳تا  ۵دقیقه در آب بریزید .ســپس آن را با کمی عســل
ترکیب و سرو کنید .نوش جان.

شرمندهام ݡكه ّ
همت آهو نداشتم

برندگان شماره های  25و 79 | 26

عکس جلد :حسن روح االمین
مسئول پشتیبانی :فیروز شیخی
با سپاس از همراهی:
حسام خراسانی ،حامد جبلی
و مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر استانها
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.4حرکت باال آوردن هر دو پا با هم
ایــن یــک تمریــن ورزشــی موثــر بــرای شــکم اســت کــه روی
عضالت فوقانــی و تحتانــی کار می کنــد .اگر به درســتی اجرا
شــود ،می تواند هســته ی مرکزی بدن را تقویــت کند .گرچه
ایــن حرکــت کمــی چالــش برانگیــز اســت اما مــی توانــد یک
تمرین عالی صبحگاهی برای مبتدیان باشد.
نحوه اجرای حرکت:
ابتدا روی زمین دراز بکشید و دســت ها را در کنار بدن و روی
زمین دراز کنید
دم بگیرید و هر دو پا را باال بیاورید تا جایی که بدن شما زاویه
 90درجه به خود بگیــرد ،زانوها را صاف نگــه دارید ،همراه با
بازدم ،پاها را (بدون خم شدن زانوها) پایین بیاورید
این حرکت را چند بار تکرار کنید

۷ـ حرکت کشش عضالت پشت ساق پا
این حرکت یک نرمش صبحگاهی موثر برای تقویت قدرت
عضالت ساق پا است .با انجام روزانه این تمرین ،میتوانید
در طول روز بدون خستگی و بیوقفه قدم بزنید.
نحوه اجرای حرکت کشش عضالت پشت ساق پا:
یک استپ بردارید (روی یک سطح برجسته مانند بایستید)،
مطابق تصویر باال روی پنجههای پا بایستید و ماهیچههای
ساق پا را به آرامی منقبض کنید .چند لحظه در این وضعیت
بمانید و حداقل۱تا ۲دقیقه این کار را تکرار کنید.

1

 10حرکت پالنک
بهانههایی مانند کمردرد و خســتگی مفرط را کنــار بگذارید.
پالنک جــزء تمرینات صبحگاهــی فوقالعاده موثر اســت که
هرکسی حتی با کمردرد میتواند به آن پایبند باشد.
نحوه اجرای حرکت پالنک:
روی زمین به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید .پاهای خود
را یکییکی به عقب دراز کرده ،دســتها باید زیر شانه و پاها
کامال صاف باشــند .حــدود ۱دقیقه نگــه دارید و دوبــاره تکرار
کنید .این ورزش هســته مرکزی بدن را درگیر میکند و باعث
کاهش کمردرد میشود.

زندگی سالم
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3ـ حرکت گربه و شتر
این نرمــش آرام و مالیم صبحگاهی به راحتــی در خانه قابل
انجام اســت و باعــث کشــش و تقویت عضالت ثابــت کننده
ستون فقرات و شکم میشود.
نحوه اجرای حرکت گربه و شتر:
برای انجام این حرکت ابتدا روی چهاردست و پا قرار بگیرید.
شــانهها را در امتداد مچ دســتها قرار دهید .به آرامی ســتون
فقرات را خم کنید به طوری که شــکم به زمین نزدیک شــود
و شــانهها و تاجســر باال بیاید .ســپس به حالت عادی ســتون
فقرات برگردیــد و کمــر را گرد کنیــد تا میانــه کمر به طــرف باال
بیاید .این حرکات را به آرامی  ۴تا  ۵بار تکرار کنید.

۶ـ حرکت اسکات بدون وزنه
انجــام حرکــت اســکات بــدون وزنــه ،همیشــه در خانــه و
ســالن ورزشــی امکانپذیــر اســت .اســکات بهتریــن ورزش
صبحگاهی بــرای کاهــش وزن اســت .عالوه بر ایــن موجب
تقویت عضالت پا ،باسن و زانوها میشود.
نحوه اجرای حرکت اسکات بدون وزنه:
پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و ســر را باال بگیرید و کمر
را صاف نگاه دارید .باســن را عقب ببرید ،زانوهــا را خم کنید
و بــه آرامی بــدن را خــم کنید .پاشــنه پاهــا را به ســمت زمین
فشــار دهید و با راســت کردن پاهــا به وضعیت شــروع تمرین
برگردید .این حرکت را  ۵بار تکرار کنید.
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زندگی سالم

پیشگیری و درمان سرماخوردگی
با دمنوشهای خانگی

بخشی از افتخارات دفاع مقدس ،متعلق به
ن جبهههاست | 74
امدادݡگرا 

هميارى با برادران دينى
تعــاون و هميــارى در بين پيــروان اهــل بيت ؟مهع؟ گذشــته از
اينكه موجب نزديكى دلها و ايجاد انس و محبت مىشود،
از مهمتريــن عوامــل اقتــدار و تحكيــم ارتبــاط در ميــان آنــان
اســت .آنــان با كنــار گذاشــتن اختــالف نظرهــا و ســليقههاى
مختلــف و احترام به همديگر در پيشــبرد و نشــر فرهنگ اهل
بيــت ؟مهع؟ نهايتســعى خــود را مبــذول مىدارنــد .شــيعيان
حقيقــى بــا دورى از هواى نفس و رد خواســتهاى شــيطانى
مخالفين مكتب متعالى تشــيع ،با همديگر مانوس شده و در
راه ترويج معارف اســالمى و آموزههاى اهــل بيت ؟مهع؟ تالش
مىكنند .امام صــادق؟ع؟ در اين مــورد به يكى از يــاران خود
مىفرمايــد« :به شــيعيان ما برســان و بگــو :مبــادا گروهها [ى
منحرف] شما را اغفال كنند ،به خدا سوگند! به واليت ما اهل
بيت نمىتوان رسيد مگر با تقوى و تالش در دنيا و همكارى با
برادران دينى در راه خدا».
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مهارت هایی که باید در زندگی بلد باشیم ۴۴ :توانایی
 .5حرکت اینچ ورم
این ورزش برای گرم کردن و تعریق بدن عالی است .حرکت
اینــچ ورم باعث فعال شــدن عضالت اصلی و همســترینگ و
کشش کمر میشود.
نحوه ی اجرای حرکت اینچ ورم:
ابتدا صاف بایستید و با پاهای صاف خم شــوید و دستها را
روی زمین و در مقابل خود قرار دهید .به آرامی با دستها به
سمت جلو قدم بردارید و در حین انجام این کار فقط از ناحیه
لگن خم شوید و پاها را صاف نگاه دارید ،تا نقطهای که بدن
شــما موازی با زمین و در موقعیت شــنا قرار دارد پیش بروید.
سپس دســتها را ثابت نگاه دارید و با پاهای خود قدمهای
کوچکی بردارید .در حالی که پاها صاف هســتند ،تا نقطهای
که به دستها برسند ،قدم بردارید .حدود یک دقیقه در این
وضعیت بمانید و دوباره تکرار کنید.

۹ـ طناب زدن
آهسته طناب زدن یک ورزش موثر قلبی عروقی است که اگر
به طــور منظم انجام شــود ،ماهیچههای ســاق پــا را تقویت
میکنــد و به بهبــود خاصیت ارتجاعــی تاندونها و سیســتم
فاشــیا کمــک میکنــد .ایــن ورزش خطــر آســیب دیدگــی در
ناحیه پایین پا را نیز کاهش میدهد.
نحوه اجرای آهسته طناب زدن:
صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید .طناب
را با دو دستتان در طرفین بدن بگیرید
حاال آهســته بپریــد و در حین پــرش طنــاب را از زیــر پاها عبور
دهید .در روزهــای اول حداقل  ۱دقیقه آهســته طناب بزنید
و پس از راحت شدن ،به تدریج زمان آن را افزایش دهید.

گیاهانی ݣݣکه پاییز را خوشمزه میکنند

و پيرو اهل بيت ؟مهع؟ قلمــداد مىكنند ،اما در مقام راســتى و
امانتدارى نمىتواننــد از عهده آن برآمده و مغلوب شــيطان
مىشوند.
رسيدگى به خانواده
توســعه دادن به زندگــى خانوادگى و خوشــرفتارى با اعضاى
خانواده يكــى ديگر از ويژگىهــاى مورد انتظار بــراى مؤمن و
شــيعه كامل اســت .پيرو حقيقــى امام صــادق؟ع؟ هيچگاه
نســبتبه خانوادهخــود ،تنــگ نظــر ،ســخت گيــر و بدرفتــار
نيســت  .او تالش مىكنــد كه به نحو شايســتهاى با همســر و
فرزنــدان خــود معاشــرت نمايــد و در صــورت امــكان بــه رفاه
و امــور معيشــتى خانــواده گســترش دهــد .امام صــادق؟ع؟
مىفرمايد« :اعضــاى خانواده يــك مرد [همانند اســير اويند.
پس هر كســى كه خداوند متعال نعمتى به او عطــا كند ،بايد
بــه خانــواده [و زيردســتان] خــود گشايشــى در زندگــى ايجاد
كند كه اگــر چنين نكند ممكن اســت ايــن نعمت از دســت او
خارج شــود» .در روايتى ديگر امام صادق؟ع؟ شــيعيان را به
خوشرفتارى با خانواده ســفارش نموده و آنرا موجب طوالنى
شــدن عمر مىدانــد و مىفرمايــد« :هر كــس با خانــواده خود
خوشرفتارى نمايد عمرش طوالنى خواهد شد».
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 .2حرکت پوش آپ زانو
حرکت پوش آپ یکی از ســادهترین نرمشهای صبحگاهی
اســت که به راحتــی در خانــه قابل انجام اســت .ایــن ورزش
به کاهش وزن ،بهبود متابولیســم و تقویــت عضالت کمک
ً
میکنــد .در انجــام این حرکــت تقریبــا از تمام عضــالت بدن
استفاده میشود.
نحوه اجرای حرکت پوش آپ زانو:
ابتدا روی شــکم بخوابید و زانوها را خم کنیــد ،بهطوری که
قوزکهای پا با حالت ضربدری روی هم قرار بگیرند ،آرنجها
را خم کنید و کف دســتها را روی زمین قرار دهید .دستها
را صاف کرده و بــدن را بلند کنیــد ،به طوری کــه روی زانوها
و کف دســتها تکیه داشــته باشــید.چانه را کمی به ســمت
سینه متمایل کنید تا پیشــانی رو به روی زمین قرار گیرد .در
این حالت شکم را منقبض کنید .با خم کردن آرنجها ،بدن
را پاییــن بیاورید و دوباره بــاال بیایید .حــدود  ۱دقیقه بین دو
حالت پایین و باال حرکت کنید.

ســطح زمین باشــد .همزمان با این حرکت آرنج دست راست
خود را به زانوی پا نزدیک کنید .این حرکت را با دست و پای
دیگر نیز ادامه دهید.
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 .4مــرا در «دنیــا» یــاد کنیــد تــا شــما را در «جهــان
دیگر» یاد کنم.

وقتی فرشتݡگان آسمان با شیعیان دست میدهند
و اين ســخن گهربار امام صــادق؟ع؟ را هميشــه آويزه گوش
خود دارند كه فرمود« :اگر دوســت دارى كــه در درگاه الهى با
خداوند متعال همنشــين شوى و در بهشــت در جوار حضرت
باريتعالى مســكن گزينى ،بايــد دنيــا [و مظاهــر آن] در نظر تو
خوار باشد و مرگ را هميشه نصب العين خود قرار بده و براى
خود چيــزى ذخيره نكن و بــدان آنچه قبال [از اعمــال صالح ]
تقديم داشتهاى به حال تو ســودمند خواهد بود و از كارهاى
نيك كه انجام آن را به تاخير انداختهاى ضرر خواهى كرد».

بهترین نرمشهای صبحگاهی در خانه

 .1حرکت پروانه(جامپینگ جک)
احتماال از دوران کودکی بــا این تمرین آشــنایی کامل دارید.
این یک ورزش عالی است که باید به عنوان یک فرد مبتدی
در برنامه ورزشی صبحگاهی خود قرار دهید تا ضربان قلب و

معرفی کتاب | 63-60

عترت
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ماهنامهفرهنگی،اجتماعیبارویكرددینی

تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست | 56

 .2مــرا به «دعــا» یاد کنید ،تا شــما را بــه «اجابت»
ســخن آیــه  60ســوره «مؤمن»
یاد کنــم ،شــاهد این َ
َُ
است که میگویدْ :اد ُعونی أ ْس َت ِج ْب لکم.
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اولین مسلمان و آخرین فرستاده | 40

جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمیایران

به روزهای بیحوصلݡگی سالمندان
شادی آنالین بپاشید | 54
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البته هر یــک از این امــور ،جلوهای از جلوههای معنی وســیع
این آیه اســت و آیه فوق همه این معانی و حتی غیــر آن را نیز
شــامل میشــود :مرا به «شــکر» یاد کنید تا شــما را به «زیادی
نعمــت» یــاد کنــم ،چنــان کــه در آیــه  7ســوره «ابراهیــم»
َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ ُ
َزید ّنک ْــم .بدون شــک هر گونه
میخوانیــم :لئِ ــن شــکرتم ال
توجه به خداوند ـ چنان که گفتیم ـ یک اثر تربیتی دارد که در
پرتو یاد خدا در وجود انسان پرتوافکن میشود ،و روح و جان
او بر اثر این توجه ،آمادگی نزول برکات جدیدی که متناسب
با نحوه یاد او است پیدا میکند.
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۲۶مهرماه مصادف است با روز تربیتبدنی و ورزش
بــه همیــن مناســبت و بــا توجــه بــه شــرایط
محدودیتهــای شــیوع ویــروس کرونــا کــه بســیاری از ما را
خانهنشــین کــرده اســت در ادامــه بــه مزایــای ورزش
صبحگاهی و نرمشهای مفیدی که در محیط بســته خانه
قابل انجام است میپردازیم.
ســحرخیز بــودن و انجــام ورزش صبحگاهــی بــرای برخــی،
کاری سخت و دشوار است .اما همین افراد اگر از فواید ورزش
آ گاهی پیــدا کنند تازه متوجه میشــوند که بــا ورزش نکردن
چه مضراتی را به جــان میخرند و چه فوایــدی را از بدن خود
دریغ میکنند .در گام نخست باید بپذیریم که ورزش کردن
و ســالم نگاه داشــتن بدن ،وظیفهای اســت که هر یــک از ما
در مقابل بدن خود به عهده داریم و برای انجام درســت این
وظیفه انجام نرمشهای سبک صبحگاهی که وقت بسیار
کمی هــم نیــاز دارد گزینــهای مناســب اســت .به یاد داشــته
باشــید که نرمــش صبحگاهی باعــث بیدار شــدن عضالت و
آغاز یک روز خوب را برایتان به همراه خواهد داشت.
انجــام روزانــه نرمشهــای صبحگاهی ،یــک عادت بســیار
مفید و سالم است .جدا از آن ،ورزشهای صبحگاهی (حتی
قبل از صبحانه) کالری بیشــتری نسبت به ورزشهای ظهر
یا عصــر میســوزاند و ایــن کالــری ســوزی در تمــام طــول روز
ادامه پیــدا میکنــد .به عبــارت دیگــر ،بهترین زمــان ورزش
کردن ،صبحها آن هم قبل از خوردن صبحانه است .توصیه
میشــود ورزش خود را با چند تمرین ســبک شــروع کنید زیرا
بدن شــما هنوز بــه طور کامــل بیــدار نشــده و انجــام حرکات
ســنگین میتوانــد باعــث آســیب رســیدن بــه ماهیچههــا و
تاندونها شود.
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 .10مرا به «ربوبیت» یاد کنید ،شما را به «رحمت»
یــاد میکنم ،مجموعه ســوره «حمــد» میتواند گواه
این معنی باشد.

 .1مــرا بــه «اطاعــت» یــاد کنیــد ،تــا شــما را بــه
ســخن آیــه 132
«رحمتــم» یــاد کنــم ،شــاهد ایــن َ
طیعوا َ
سوره «آل عمران» اســت که میگویدَ :و أ ُ
اهّلل َو
َ َ َّ ُ
َّالر ُسول ل َعلک ْم ُت ْر َح ُمون.

شیطان ݣݣرا ݣݣبه ݣݣدل ݣݣخویش راه ݣݣندهیدݡ | 34

ݣاݣمین ݣݣمعتمد ݣݣو ݡگنجینهدار ݣݣمخزن ݣݣعلوم | 42

نیرومندتر و
متحدتر میسازد

نرمشهای صبحگاهی
برای شرو ع یک روز خوب

پروانه ݣݣدر ݣݣآپارتمان

حادثه همیشه در کمین است | 52

در پرتو معنا

به یاد ما باشید تا
به یاد شما باشیم!
بلکه اشاره به
یک اصل تر بیتی
و تکوینی است،
یعنی به یاد
من باشید ،به
یاد ذات پا کی
که سرچشمه
تمام خوبیها و
نیکیها است
و به این وسیله
روح و جان خود
را پا ک و روشن
ساز ید و آماده
پذیرش رحمت
پروردگار ،توجه
شما به این ذات
پا ک ،شما را
در فعالیتها
مخلصتر،
ّ
مصممتر،

جریان خونتان افزایش پیدا کند.
نحوه اجرای حرکت پروانه:
صــاف بایســتید و پاهــا را کنــار هــم قــرار دهیــد .در حالــی که
دســتها و پاها را بــاز میکنیــد آرام به ســمت بــاال بپریــد و به
حالــت اول برگردید و ایــن حرکت را یــک تا یــک و نیم دقیقه
تکرار کنید.

سپرهای طبیعی حفظ سالمتی | 48

فــره ـنــگ و ادب

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

زندگی سالم

مهر ،مدرسه ،ݡکرونا | 44

یاد خدا معادل تمام خیر دنیا و آخرت است

مرا روزیݣݣمبادݣݣآنݣݣدم ݡکهݣݣبیݣݣیاد تو بنشینم | 22

خودشان دست ما را میݡگیرند و هرجا
یݣخواهند میبرند | 38
م ݣ

زندگی سالم

چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط
اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکم کاری در تولید
چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخشهای مختلف ،چقدر
موردتوجــه و اهتمام اســت؟ چــرا برخی از حرفهــای خوب،
نظرهای خوب ،ایــده های خــوب ،در حد رؤیا و حــرف باقی
میمانــد؟ چه کنیــم که(حق همســر ،حــق زن ،حق شــوهر)
حق فرزنــدان رعایت شــود؟ چه کنیم کــه طالق و فروپاشــی
خانواده ،آن چنــان که در غــرب رایج اســت ،در بین مــا رواج
پیــدا نکنــد؟ چــه کنیــم کــه زن در جامعۀ مــا ،هــم کرامتش
حفظ شــود و عزت خانوادگیاش محفوظ بمانــد ،هم بتواند
وظائف اجتماعــیاش را انجام دهد ،هم حقــوق اجتماعی و
خانوادگیاش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد
بین این چند تا ،یکیاش را انتخاب کند؟ اینها جزو مســائل
اساسی ماست.
حــد زاد و ولــد در جامعــۀ مــا چیســت؟ من اشــاره کــردم؛ یک
تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعــی را انتخاب کردیم،
ِ
ً
گرفتیم ،بعــد زمانش یادمان رفــت! مثال فرض کنید به شــما
بگویند آقا این شــیر آب را یک ســاعت بازکنید .بعد شــما شیر
را باز کنی و بروی! ماها رفتیم ،غافل شدیم؛ ده سال ،پانزده
ســال .بعد حاال بــه ما گــزارش میدهنــد که آقــا جامعــۀ ما در
آیندۀ نــه چنــدان دوری ،جامعۀ پیــر خواهد شــد؛ این چهرۀ
جوانی که امــروز جامعۀ ایرانــی دارد ،از او گرفته خواهد شــد.
حــد زاد و ولد چقدر اســت؟ چــرا در بعضی از شــهرهای بزرگ،
خانههــای مجردی وجــود دارد؟ این بیمــاری غربی چگونه
در جامعــۀ مــا نفــوذ کــرده اســت؟ تجملگرایی چیســت؟ بد
اســت؟ خــوب اســت؟ چقــدرش بــد اســت؟ چقــدرش خوب
اســت؟ چه کار کنیــم که از حــد خــوب فراتر نــرود ،بــه حد بد
نرســد؟ اینها بخشهای گوناگونی از مسائل سبک زندگی
اســت ،و دهها مســئله از ایــن قبیل وجــود دارد؛ کــه بعضی از
اینهایی که من گفتم ،مهمتر است.
ایــن یــک فهرســتی اســت از آن چیزهایــی کــه متن تمــدن را
تشــکیل میدهــد .قضــاوت دربــارۀ یــک تمــدن ،مبتنــی بــر
اینهاســت .نمی شــود یک تمــدن را به صــرف اینکه ماشــین
دارد ،صنعت دارد ،ثــروت دارد ،قضاوت کرد و تحســین کرد؛
درحالی که در داخل آن ،این مشکالت فراوان ،سراسر جامعه
و زندگی مردم را فراگرفته .اصل اینهاســت؛ آنها ابزاری اســت
برای اینکه این بخش تأمین شود ،تا مردم احساس آسایش
کنند ،با امید زندگی کنند ،با امنیت زندگی کنند ،پیش بروند،
انسانیمطلوبپیدا کنند».
حرکت کنند،تعالی
ِ
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حضرت آيتالله ناصر مکارم شیرزای

نخستین اثر خرد بعد از ایمان بهخدا
دوستى با مردم است | 36

12

نحوه برداشت و فهم از سبک زندگی
ایشــان در خصوص نحــوه برداشــت و فهــم از ســبک زندگی
بــه بحــث تفســیر و برداشــت از ســبک زندگــی اشــاره کــرده و
میفرمایند« :رفتار اجتماعی و ســبک زندگی ،تابع تفســیر ما
از زندگی اســت :هدف زندگی چیســت؟ هر هدفی که ما برای
زندگی معیــن کنیم ،بــرای خودمــان ترســیم کنیم ،بــه طور
طبیعی ،متناســب با خود ،یک ســبک زندگی به ما پیشنهاد
میشــود .یــک نقطــۀ اصلــی وجــود دارد و آن ،ایمان اســت.
یک هدفی را باید ترسیم کنیم (هدف زندگی را) به آن ایمان
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ݡکسى ݣݣاست ݣݣݡکه
ݣ
هوشمندترین افراد
ݣنفس ݣݣخویش ݣݣبپردازد | 32
به ݣݣحساب ݣ ݣ
ݣ

سـ ـب ــک زن ــدگـ ــی

سرمشق
راهـ ـ ـ ــبرد

سبک زندݡگی ،بخش حقیقی تمدن است

12

پروانه ݣݣدر ݣݣآپارتمان
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سید حمیدرضا برقعی
ای راهب كليسا ديگر مزن به ناقوس
خاموش كن صدا را ،نقاره میزند طوس
آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان
جانی دوباره بردار با ما بيا به پابوس
آنجا كه خادمينش از روی زايرينش
گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس
خورشيد آسمانها در پیش گنبد او
رنگی ندارد آری چيزی شبيه فانوس
رويای ناتمامم ساعات در حرم بود
باقی عمر اما افسوس بود و كابوس
وقتی رسيدی آنجا در آن حريم زيبا
زانو بزن به پای بيدار خفته در طوس
شهریار
دلها كه آرزوی امام رضا كنند
گويا زيارت علی مرتضی كنند
چون زنگ ماروان دل عشاق میتپد
چون زائران روانه به دارالرضا كنند
در حسرت طواف توای آشيان قدس
دلهای پر شکسته ،چه پرها كه وا كنند
مردم به پیک آه پیايی پیادگان
آتش سودر مركب باد صبا كنند
آنجا طالی گنبد و گلدسته كيمياست
وز كيميای آن مس قلبت طال كنند
يک كاروان شوق به سودای مشهدند
كآن صحن را به شور و نوا نينوا كنند
چاوش اگر به اهل قبور اين صال دهند
خيزند مردگان و قيامت به پا كنند
ما را جواب كرده طبيبان و میرويم
آنجا كه دردها به دعايی دوا كنند
فرض است اين زيارت و بايد ادا به وقت
اهل خدا فريضه نشايد قضا كنند؟
تا بازگشت قافله چشمان در انتظار
كز كيميای گرد رهش توتيا كنند
نامرد جبفه خوار مرادی نمیدهد
آنجا برو كه حاجت مردان روا كنند
با واصالن ذوق و صفا گو خدایرا
با خستگان عشق و وفا هم دعا كنند
بيگانه را كجا خبر از لذت حضور
اينها حکايتی است كه با آشنا كنند
سودای اهل بيت دهد سود عاقبت
سوداگران ،معامله گو با خدا كنند
زان لعل و خط بيار ،نباتی و مصحفی
تا اهل دل مصالحه با ماسوا كنند
با دوست عرضه كن تو تقاضای شهريار
بگذار ذشمنان همه روی و ريا كنند

فاضل نظری
ما را كبوترانه وفادار كرده است
آزاد كرده است و گرفتار كرده است
بامت بلند باد كه دلتنگيت مرا
از هر چه هست غير تو بيزار كرده است
خوشبخت آن دلی كه گناه نکرده را
در پیشگاه لطف تو اقرار كرده است
تنها گناه ما طمع بخشش تو بود
ما را كرامت تو گنهکار كرده است
چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زير
قربان آن گلی كه مرا خوار كرده است
محمدجوادغفورزاده(شفق)
يا آنکه بخوانيد به بالين پسرم را
يا بر سر زانو بگذاريد سرم را
شبتابهسحرچشمبهراهم كهنسيمی
از من ببرد سوی مدينه خبرم را
كی باور من بود كه از آن حرم پاک
يک روز جدا گردم و بندم نظرم را
مجبور به توديع حرم بودم و ناچار
در سايه اندوه نشاندم پسرم را
هنگام خدا حافظی از شهر،عزيزان
شستند به خوناب جگر رهگذرم را
گفتم همه در بدرقه ام اشک ببارند
شايد كه نبينند از آن پس اثرم را
دامانم از اين منظره پر اشک شد اما
گفتم كه نبيند پسرم چشم ترم را
باكس نتوان گفت وليعهدی مأمون
خون كرده دلم را و شکسته كمرم را
من سر به وليعهدی دونان نسپارم
بگذارم اگر بر سر اين كار سرم را
تهمتزچهبنديدبهانگور ،كهخون كرد
هم صحبتی دشمن ديرين جگرم را
آفاق همه زير پر رافت من بود
افسوس بدين جرم شکستند پرم را
آن قوم كه در سايه ام آرام گرفتند
دادند به تاراج خزان برگ وبرم را
بشتاب بديدار من ای گل كه به بويت
تسکين دهم آالم دل در به درم را
روزم سپری شد به غم،اما گذراندم
با ياد تو ای خوب،شبم را سحرم را
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رهی معیری
ديده فرو بستهام از خاكيان
تا نگرم جلوه افالكيان
شايد از اين پرده ندايی دهند
يک نفسم راه به جايی دهند
ای كه بر اين پردۀ خاطرفريب
دوختهای ديدۀ حسرت نصيب
آب بزن چشم هوسناک را
با نظر پاک ببين پاک را
آن كه در اين پرده گذر يافته است
چونسحرازفيضنظريافتهاست
خوی سحر گير و نظر پاک باش
راز گشايندۀ افالک باش
خانۀ تن ،جايگه زيست نيست
در خور جان فلکی نيست ،نيست
آن كه تو داری سر سودای او
برتر از اين پايه بود جای او
چشمۀ مسکين نه گهرپرور است
گوهر ناياب به دريا در است
ما كه بدان دريا پیوستهايم
چشم ز هر چشمه فروبستهايم
پهنۀ دريا چو نظرگاه ماست
چشمۀ ناچيز نه دلخواه ماست
آينۀ غيبنما را ببين
ترک خودی گوی و خدا را ببين
هر كه بر او نور «رضا» تافته است
در دل خود گنج رضا يافته است
سايه شه مايۀ خرسندی است
ملک«رضا»ملکرضامندیاست
كعبه كجا؟ طوف حريمش كجا؟
نافه كجا ،بوی نسيمش كجا؟
خاک ز فيض قدمش ،زر شده
مرده ،ولی زندۀ جاويد عشق
با تن رنجور و دل ناصبور
چاره از او خواستم از راه دور
نيمشب از طالع خندان من
صبح برآمد ز گريبان من
رحمت شه درد مرا چاره كرد
زندهام از لطف دگرباره كرد
بادۀ باقی به سبو يافتم
و اين همه از دولت او يافتم
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کلمه نخست

منشور محکم اخالقی
بندگان خدا در قرآن کریم
بیگمان نخستین منادی وحدت و امت واحده شدن مسلمانان ،قرآن کریم است.
مســلمانان آ گاه بایــد بــه اهمیــت شــعار قرآنــی یعنــی تشــکیل «امــت واحــده» پــی ببرنــد و
عظمــت آن را درک کننــد و تفرقههــا را از میــان بردارنــد و هرگونــه حرکتــی را کــه بــه دوگانگــی
و تفرقــه مســلمانان میانجامــد ،حرکتــی خواســته دشــمنان و برخــاف دعــوت قــرآن بپندارنــد.
چرا که در این دعوت قرآنی ،وحدت به مذهب خاصی محدود نشده و معیار امت واحد ،اعتقاد
به وحدانیت الهی و در ردیف توحید قرار گرفته و پرستش خدا متوقف بر این یگانگی شده است.
از این رو وحدت ،موعظه و یک پیشــنهاد نیســت ،وظیفه اســت .یعنی همان گونه که موظفند
براساس توحید ،خدا را عبادت کنند ،وظیفه دارند در تحصیل وحدت بکوشند.
عمدهترین مشــکل در رفتار مســالمتآمیز ،نگاه به مســائل با دیدگاههای تک بعدی اســت .در
حالــی کــه موضوعــات اســامی جنبههــای متفــاوت فقهی ،کالمــی ،اخالقی و حقوقــی دارد .طرد
مخالفــان عقیدتــی از آنجــا سرچشــمه میگیــرد که فرد ،اعتقاد خود را صحیــح و اعتقاد دیگران را
باطل میداند ،تا جایی که به خود اجازه میدهد برای نابودی آنان گام بردارد .نگاه انســانها
بــر مبنــای عوامــل گوناگونــی همچــون محیــط تولد ،پدر و مــادر ،احساســات و ادراکات مختلف،
شــرایط تاریخی و اجتماعی و جغرافیایی و فرهنگی شــکل میگیرد و همه این مســائل در عقیده
انســانها تاثیرگــذار اســت و بــه صــورت گریزناپذیــر شــرایطی را بــه وجــود م ـیآورد کــه فــردی در
محیــط زندگــی خــود تابــع ایــن مذهــب و فــردی در محیطــی دیگر تابــع مذهب دیگر میشــود .با
چنیــن تحلیلــی ،از درکهــای متفــاوت انســانها در فهم حقایق علمی و معــارف دینی و اختالف
شــرایط و محیطهــا ،اختــاف دینــی ،طبیعــی و به عنوان واقعیتی اجتنــاب ناپذیر تلقی میگردد.
پرهیــز ازطــرح مســائل بیثمــر مذهبــی و درگیرکــردن جامعه به موضوعاتی که نــه تنها معنویت و
اخالق اسالمی و هویت دینی جامعه را تقویت نمیکند بلکه موجب ایجاد افزایش تنش و اختالف
در میان فرقههای مذهبی میگردد ،یکی دیگر از عوامل وحدت بخش در جامعه اسالمی است.
بسیاری از مسائل سطحی دینی که گاه شکل شعار به خود میگیرد و در تقویت معنویت و تعمیق
دین تاثیر ندارد ،از سوی کسانی طرح میشود و فضای آرام جامعه را به موضوعاتی درگیر مینماید
که نه در جهت تقویت فرهنگ اهل بیت؟مهع؟ است و نه در جهت رونق سنت نبوی؟ص؟ .بلکه
روح کلــی و جانمایــه دعــوت قــرآن کریــم بــرای وحــدت ،نهــی از جنــگ و دشــمنی و قطعه قطعه
کردن اجتماع مسلمانان است .از این رو هر حرکتی که در جهت ضدیت همدلی وهمکاری باشد،
برخالف دستورقرآن است و ازنظر قرآن ،تنها ّ
تدبر و با شیوه نیکو بحث کردن و باحکمت و اندرز
نیکو همگان را به راه پروردگار دعوت کردن و پرهیز از مسائل اختالف برانگیز و کاستن تنشها،
پسندیده است .وقتی فضای گفت و شنود در محیط دوستانه و آرام برقرار شود و افراد در پی تامل
درکالم یکدیگر باشند و نه غلبه و تحکم بر دیگری ،گفتگوی نیکو با تالیف قلوب همراه میگردد.
احترام به مقدسات صاحبان مذاهب و بزرگان ،علما و اندیشمندان و مواظبت بر رعایت ادب در
گفتار از اصول عقالنی است و قرآن کریم این اصل را حتی درباره بتپرستان و کسانی که به جز
خدا را میپرستند مطرح میکند و میفرماید :آنهایی که جز خدا را میخوانند دشنام مدهید که
آنان از روی دشمنی و به نادانی خداوند را دشنام خواهند داد .قرآن مجید در یک منشور محکم
اخالقــی بنــدگان خــدا را بــه نیکو ســخن گفتن ســفارش مینماید و ناســزاگویی را از وسوس ـههای
شیطان در دلها برای ایجاد فتنه و عداوت میداند.
عبدالحسین معزی
مدیرمسئول

در میـان مشـکالت متعـدد اقتصـادی و بحـران همهگیـری بیمـاری کرونـا
یکـرد کـه بخشـی از ّاولیـن دیـدار هیئـت دولـت
شـاید کسـی تصـورش را نم 
سـیزدهم جمهـوری اسلامی بـا رهبـر انقالب بـه فرهنگ و مسـائل مربوط به
آن اختصـاص پیـدا کنـد و دیدگا ههـای قابـل تأملـی هـم در آن مطـرح شـود.
یتـری وجـود دارد کـه نوبـت بـه
در ظاهـر آنقـدر مشـکالت مهمتـر و جد 
موضوعاتـی ماننـد فرهنگ نرسـد؛ ّامـا در واقعیت اتفاق دیگـری میافتد .به
همیـن منظـور بخـش ابتدایـی مهـر مـاه بـه موضـوع فرهنـگ و نسـبت آن بـا
سـبک زندگـی اختصـاص داده شـده اسـت .علاوه بـر بازخوانـی بیانـات رهبر
معظم انقالب در این باره «فرهنگ جوهر اصلی سـبک زندگی» ۵« ،معضل
در سـبک زندگی ایرانی که باید بهبود یابد»« ،سـبک زندگی ،بخش حقیقی
تمـدن اسـت» عناویـن مطالبـی اسـت کـه در ایـن بخـش میخوانیـد.

سرمشق

فرهنگ ،جوهر اصلی سبك زندݡگی است
ترمیم فرهنگ
رنگ خدایی زندݡگی

سرمشق

سرمشق
راهــــــــبرد

مهم ترین ابزار تحول فرهنگی از نظر رهبر معظم انقالب چیست؟

جوانان فرهنݡگی مؤمن
ّ
مروجان سبک زندݡگی
دینی هستند
در میان مشــکالت متعــدد اقتصادی و بحــران همهگیری بیماری کرونا شــاید کســی
تصورش را نمیکرد که بخشی از ّاولین دیدار هیئت دولت سیزدهم جمهوری اسالمی
با رهبر انقالب به فرهنگ و مسائل مربوط به آن اختصاص پیدا کند و دیدگاههای قابل تأملی
هم در آن مطرح شــود .در ظاهر آنقدر مشــکالت مهمتــر و جدیتری وجــود دارد که نوبت به
موضوعاتی مانند فرهنگ نرســد؛ ّاما در واقعیــت اتفاق دیگری میافتد .فرهنگ در نســبت با
دیگــر موضوعات ایــن روزهــای کشــور مانند اقتصــاد و مبــارزه بــا کرونــا ،مســئل ه انتزاعیتری
ً
محسوب میشودّ ،اما انتزاعیبودن لزوما بهمعنای بیاهمیتتربودن نیست.
اشــاره بهوجــود تعــداد زیــادی از جوانــان و گروههــای فرهنگــی یکــی از محورهای مهــم این
بیانات حضرت آیــتاهلل خامنهای اســت« :امروز بحمداهلل یک لشــکر عظیمــی از جوانهای
عالقهمند به مسائل فرهنگی مشغول کارند ،وجود دارند و تالش میکنند و کار میکنند ».این
اشــاره ناظر به ظرفیت جدیدی از جوانانی اســت که در دو ده ه اخیر بهویژه پس از پایان دفاع
مقــدس وارد حوز ه فرهنگ و تولید فرهنگی شــدند؛ ظرفیتــی که حاال آرامآرام به ثمر نشســته،
نــگاه واقعگرایانهتری به میــدان فعالیت خود داشــته و از نظر اقتصادی و فکــری به درجهای
از پختگی و بلوغ رســیده اســت که بتواند هــم روی پای خود بایســتد و هم بخشــی از بار نظام
فرهنگی جامعه را به دوش بکشــد و در اوج نزاع فرهنگی میان دو جبه ه حق و باطل به کمک
نهادهای مسئول بیاید.
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اساس انقالب حفظ فرهنگ اسالمی است
اشــار ه اخیــر حضــرت آیــتاهلل خامنــهای موضــوع جدیــدی
نیست .اسفندماه  ،۱۳۹۲ایشــان در دیدار با رئیس و اعضای
مجلــس خبــرگان رهبــری ،بــا عباراتــی شــبیه ســطور قبــل،
اهمیت این موضوع را متذکر شــده بودند« :مســئل ه فرهنگ،
مسئل ه مهمى است .اســاس این ایســتادگى ،این حرکت و در
نهایت انشاءاهلل پیروزى ،بر حفظ فرهنگ اسالمى و انقالبى
است و تقویت جناح فرهنگى مؤمن ،تقویت این نهالهایى
که روییــده اســت در عرصــ ه فرهنــگ؛ بحمــداهلل جوانهاى
مؤمن خوبى داریم در عرص ه فرهنگ و هنــر؛ فعالیت کردند،
ِ
کار کردنــد؛ حــاال بعضــى جواننــد ،بعضــى دور ه جوانــى را هم
گذراندهانــد؛ ما عامل فرهنگى کــم نداریم ...ایــن جوانها را
باید حفظ کرد ،باید از اینها قدردانى کرد ،امروز هم بحمداهلل
کم نیستند و زیادند ...ما باید قدر اینها را بدانیم».
ّامــا توجــه ایشــان بــه الیــهای از اهالــی فرهنــگ و هنــر کــه
دغدغهمند انقالب و تعالی ارزشهای دینی هستند ،محدود
به ســالهای اخیــر نیســت و از همان ابتــدای انقــاب و دوره
ریاســتجمهوری هم نســبت بــه این موضــوع اصــرار زیادی
داشــتهاند؛ موضوعــی که البتــه پــس از دوران رهبری بیشــتر
به چشــم آمد .ایشــان در دیدار با تعدادی از هنرمندان جبهه
انقــاب در ســال  ۱۳۷۳بــه تشــریح بعضــی ویژگیهــای ایــن
خودى روشــنفکری
جریان پرداخته بودنــد« :ما یک جبه ه
ِ
خــودى هنــر داریــم کــه از انقــاب جوشــیدند
و یــک جبهــ ه
ِ
و جوشیدنشــان هــم طبیعــی بــود .در همــ ه صحنههــای
باران پــر برکت انقالب ،از ســرزمین
زیــر ِ
جامع ه مــا ،افرادی در ِ
حاصلخیز فطرت انســانی روییدند کــه دو صحنهاش ،یکی
جبه ه روشنفکریودیگریجبه ه هنربود».

فرهنگــی جوشــیده از فرهنــگ ناب انقــاب اســامی ،در
توجه بــه جریــان
ِ
مرحل ه تأ کیــد و توصیــه باقینمانده و حمایــت عملی از این جریــان یکی از
وجوه شــخصیتی حضــرت آیــتاهلل خامنهای را تشــکیل میدهــد؛ اگرچه
این موضوع در دوران رهبری ایشــان با شــدت و ّ
حدت بیشــتری پیگیری
شــد .حاال و پس از گذشــت ســه دهه از پایان دفاع مقدس ،کسی منکر این
موضوع نیست که مهمترین حامی فرهنگ و هنر متعالی در الیه حاکمیتی
ً
که شــخصا پای این موضوع ایســتاده و آن را مورد توجه قــرارداده و تقویت
کرده ،شــخص رهبــر انقالب اســت .ایشــان از همــان ایــام پایانــی جنگ و
بــا مشــاهدهی ورود نویســندگان مؤمــن و متعهــد بــه انقــاب اســامی بــه
این عرصه ،پــای تقویت و تحکیم این موضوع ایســتادند تا امــروز ادبیات
پایداری تبدیل به یــک درخت تناور در حــوز ه فرهنگ و هنر انقالب شــود؛
جریانــی کــه نهتنهــا در حــوز ه مضمــون ،بلکــه در حــوز ه اقتصــاد نشــر هــم
حرفهای جدی برای گفتن دارد.
روندی که مشــابه آن در ســینما و دیگر حوزههای فرهنگی دیده میشود.
دیدارهــا با شــورایعالی انقــاب فرهنگی و ترســیم خطوط کلــی فرهنگ،
توجــه ویــژه بــه بحــث مردمــی ســازی فرهنــگ و ایفــای نقــش مــردم در
فرهنگ ،دیــدار بــا برنامــه ســازان تلویزیونی ،تمجیــد از شــخصیتهایی
ماننــد شــهید ســیدمرتضی آوینــی ،سیدحســن حســینی ،قیصــر امینپــور
و امیرحســین فــردی ،حمیــد ســبزواری ،کیومــرث صابــری ،هدایــت اهلل
بهبودی ،مرتضی ســرهنگی ،مجید مجیدی ،فرج اهلل سلحشــور ،رســول
مالقلی پور ،نصــراهلل مردانــی ،التزام به حشــر و نشــر با اصحــاب فرهنگ و
هنــر ،در جریــان جزئیات بعضــی پروژههــای ســینمایی قرارگرفتــن و بیان
نــکات مثبــت و گرهگشــایی از مشــکالت آنهــا و التــرام بــه مــواردی مانند
نگاشــتن تقریظهای ترویجی بر کتابهــای ادبیات انقــاب ،تنها بخش
کوچکــی از میــزان توجه رهبــر انقالب بــه این جریــان فرهنگی اســت .این
فرایند نهتنها در ســالهای اخیر کندنشــده ،بلکه شــدت هم یافته اســت.
این در حالی اســت که جمهوری اســامی و به تبع آن راهبــری و رهبری آن
ی از
بهدلیل شــرایط اقتصــادی و منطقــهای و سیاســی ،وارد دوران جدید 
حیات خود شده است.
ذخیره عظیم تحول فرهنگی
با این اوصاف گرمابخشــی به فرهنگ و هنر انقالب و میانداری و حمایت
از آن حتــی در قالب برگزاری جلســات پنجشــنبهای با اهالــی فرهنگ و هنر
با رهبر انقالب اســت؛ توصی ه اخیر ایشــان بــه دولتمردان مبنی بر اســتفاده
از چنیــن ظرفیتــی اســت کــه حــاال بعــد از  ۴۳ســال از بهمــن  ۵۷بــه بلــوغ
ت جوانان ،که ناشــی از شناخت
رســیده اســت ،تأ کید بر فعال شــدن ظرفی 
و تســلط حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای در ایــن حــوزه اســت .امــروز تحــول و
نوشــوندگی ضرورتی اســت که نیاز به آن بیشــتر حس می شــود و الزم است
تا ظرفیتهای بالقوه ،فعال شــده و ســاختارهای رســمی فرهنگی که دچار
مشــکالت جدی اســت اصالح و بازدهی عملکردی آن بیش از پیش شــود.
نهــای مؤمــن
در ایــن میــان چــه ظرفیتــی بهتــر از لشــکری عظیــم از جریا 
فرهنگی؛ ظرفیــت بالقوهای کــه حاال تبدیل به یک جریان ریش ـهدار شــده
که سر در جهانبینی توحیدی و ضداستکباری و ضداستعماری داشته و در
عرص ه ادار ه فرهنگ کشــور هم حرفهای جدی برای گفتن دارد؛ ظرفیت
مؤثری که در صورت به فعلیت رسیدن در عرص ه ادار ه واقعی کشور ،صورت
دیگری از ســیرت انقالب اســامی را به رخ خواهد کشــید و ذخیــر ه عظیمی
بــرای تحــول ســاختاری و انقالبی حــوزه فرهنــگ خواهد بــود تــا افقهای
انقالب اســامی را در گام دوم انقالب اســامی محقق و زمین هســاز و توســعه
دهنده سبک زندگی و فرهنگ دینی در جامعه باشد.

هشدار رهبر معظم انقالب

سبک زندݡگی غلط
ناشی از مشݡکالت
فرهنݡگی است
رهبر معظم انقالب اســامی در اولیــن دیدار دولت جدید با ایشــان
بــه موضــوع فرهنــگ از دریچــه ســبک زندگــی اشــاره داشــتند و
بسیاری از خطاهای شکل گرفته و جاری در کشور را چه در سطح مدیریتی
و چه در ســطح زندگی فــردی و اجتماعــی ناشــی از مشــکالت فرهنگی ذکر
نمودند .این بخش از بیانات معظم له را مرور میکنیم.
به گمان بنده ،ســاختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازســازی انقالبی دارد.
ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشــور و یک حرکت انقالبی الزم است.
ّ
البتــه «حرکــت انقالبــی» یعنــی خردمندانــه و عاقالنــه .معنــای «انقالبــی
بــودن» بیهوا حرکت کــردن و بیحســاب حرکت کردن نیســت[ .حرکت]
انقالبی باید باشــد ،بنیانی باید حرکت بشــود ،در عین حال برخاســتهی از
ً
اندیشه و حکمت باشد .فرهنگ واقعا زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی
که ما در بخشهــای مختلف انجام میدهیم ،ناشــی از فرهنــگ حاکم بر
ذهن ما اســت .اگر ما اســراف داریــم ،اگر مــا تقلیــد کورکورانه داریــم ،اگر ما
فرهنگ
سبک زندگی غلط داریم ،اینها ناشی از مشــکالت فرهنگی است؛
ِ
حاکم بــر ذهنها اســت کــه در عمــل ،این مشــکالت را بــه وجود مــیآورد.
ً
زندگیهــای تقلیــدی ،زندگیهــای ّ
تجمالتــی و اشــرافیگری ،غالبا منشــأ
و ریشــ ه فرهنگــی دارد .در واقــع نرمافــزار ایــن حــوادث ،فرهنــگ کشــور و
ّ
فرهنگ حاکم غلط و انحرافیای است که بر بعضی ذهنها مسلط است.
ابزارهای فرهنگی از [قبیل] ســینما و هنر و رســانههای صوتی و تصویری و
امثال اینها را بایستی شکوفا کنید؛ مطبوعات و کتاب و امثال اینها ابزارهای
فرهنگی هستند ،باید به معنای واقعی کلمه اینها شکوفا بشوند .خب امروز
بحمداهلل یک لشــکر عظیمی از جوانهــای عالقهمند به مســائل فرهنگی
مشغول کارند ،وجود دارند و تالش میکنند و کار میکنند.
اگر دولتهــا و بخشهــای فرهنگی دولت بــه این مجموعههــای جوان
ً
و عالقهمنــد کمک بکننــد ،قطعــا کارهــای بزرگی انجــام خواهــد گرفت و
ّ
قدمهــای خلقانــهای برمیدارنــد؛ صدهــا طــرح ابتــکاری در ایــن زمینه
ً
وجود دارد در اختیــار این جوانهــا ،که گاهــی اوقات که مثال انســان یک
تماسهایــی بــا جوانهــا دارد ،میبینــد کارهــای بزرگــی اینهــا میتوانند
انجام بدهند و به ذهنشــان میآید؛ خب امکانــات میخواهند و امکانات
در اختیار دولت است؛ بایستی حمایت هوشمند انجام بگیرد .استعدادها
را کشــف کنیــد ،از آنهــا حمایــت کنیــد ،آزادیشــان را تأمیــن کنیــد؛ ّ
البته
آزادی در چارچوب اصول قانون.
با فســاد اخالقی و فســاد در زمین ه فرهنگ هم بیرودربایستی مقابله کنید
ً
و مبارزه کنید؛ یعنی واقعا این جوری باید برخورد بشود .راه اصلی مواجهه
و مقابلــ ه با جنگ نرم دشــمن هم همین اســت که مــا از حرکــت صحیح در
زمین ه فرهنگ حمایت کنیم و آن را تشــویق کنیم[ ،از آن] تقدیر کنیم و در
مقابل حرکتهای غلط ِبایستیم .و عرص ه رسانه و فرهنگ ،از یک طرف،
طرف دیگر یــک آوردگاه
یک دانشــگاه بزرگی میتواند باشــد و هســت ،و از ِ
صالح و فســاد اســت ،آوردگاه حق و باطل اســت و عرص ه جنگ فرهنگی با
کسانی است که فرهنگشان ایجاد فساد در دنیا است؛ از این دو جهت باید
نگاه کرد به آن.
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واژه «فرهنــگ» در كاربردهــای متأخــر و امروزیــن
خود ،اصطالحی علمی است كه در دو سده گذشته و
همزمــان بــا شــكوفایی و گســترش دانشهایــی ماننــد
مردمشناســی و ســپس انسانشناســی ،در محافــل علمــی و
مجامع دانشــگاهی تثبیــت گردیده اســت و معنــای دقیق و
خاصــی از آن اراده میشــود .حتــی معنــای آن در مــورد فرد و
جامعه نیــز متفاوت و متمایز اســت .بر این اســاس ،هنگامی
كه در مورد فرد بــه كار میرود ،معنــای فرهیخته یا پرورش-
یافته را میرســاند ،ولی زمانی كه در مورد جامعه به كار می-
رود ،دســتهای از ویژگیهــا و دســتاوردهای خــاص جامعــه
انســانی اراده میشــود كه انتقال آن از نســلهای پیشین به
نســلهای پســین ،در چهارچوبی خاص صورت میگیرد كه
جامعهشناسان آن را فرآیند «جامعهپذیری» میخوانند.
در مجمــوع «فرهنــگ» ،ویژگــی خاص نوع انســان دانســته
شــده اســت .به عبارت دیگــر ،فرهنــگ ،مفهومی اســت كه
انســان و شــیوه زیســتن او را از حیوانــات جــدا میكنــد؛ زیــرا
ویژگیهای رفتاری هر نوعی از حیوانات از راه وراثت زیســتی
منتقل میشــود و در زندگی او برای فرآیند آمــوزش نمیتوان
نقش چندانی قائل شــد .این مســئله در مورد نوع انســان به
صــورت معكوس اســت؛ بدیــن معنا كــه فرهنــگ در تكوین
ذات او نقش اساسی دارد و حتی طبیعت و آنچه از راه وراثت
زیســتی ،او را همراهی میكند ،در چارچــوب فرهنگ ،معانی
و ارزشهای اجتماعی خاص پدیدار میشــود .بر این اساس
و پس از گذار چندین نســل ،یك جامعه انســانی از مجموعه
عظیمی از داراییهای مادی و معنوی برخوردار خواهد شــد
كه میتواند فرهنگ آن جامعه نامیده شود.

فرهنگ ،جوهر اصلی
سبك زندݡگی است
8
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انسان ،موجودی فرهنگی
با تكیه بــر فرهنــگ به عنــوان وجــه جداســاز انســان از دیگر
حیوانــات ،میتوانیــم بهجــای آنكــه انســان را موجــودی
اجتماعــی بنامیــم ،او را موجــودی فرهنگــی بدانیــم .بر این
اســاس« ،جامعــه» در واقعیــت ،نظــام روابط متقابلی اســت
افــراد بــا فرهنگ مشــترك را به یكدیگــر مربوط میســازد.
كه ِ
از ســوی دیگــر ،گوناگونــی ابعــاد وجودی انســان ،در بیشــتر
مــوارد ،او را از هماهنــگ ســاختن كامــل ایــن ابعــاد ناتــوان
میســازد .طبیعــی اســت كــه جوامــع مختلــف بشــری بــه
گوناگونی عناصر فرهنگــی و در نهایت ،بــه تفاوت در
ســوی
ِ
فرهنگ ســوق داده شــود .از این پدیده نزد جامعهشناســان
و انسانشناســان بــا عنــوان «تنــوع فرهنگــی» یاد میشــود.
همچنین فرهنگ ،همانگونه كه در یك جامعه از نســلی به
نســل دیگر منتقل میشــود ،میتواند از جامعهای به جامعه
دیگر نیز انتقال یابــد .از این پدیده نیز در جامعه-شناســی با
عنوان «اشاعه فرهنگ» یاد میشود.
میدانیم كه هر فرهنگی ،الگوهای رفتاری منحصر به خود
را دارد و بــرای دیگر جوامــع با زمینههــای فرهنگی متفاوت،
بیگانــه مینماید .بــه همین دلیــل ،در ایــن مورد نیز اشــاعه
ً
فرهنگ و انتقال عناصری از آن به فرهنگ دیگر ،معموال به
ســختی و كندی صورت میگیرد و جامعه هدف اگر فرهنگ
غنــی و قدرتمنــدی داشــته باشــد ،میكوشــد در صــورت

پذیرش یك عنصر فرهنگی ،تا حد تــوان آن را با دیگر عناصر
فرهنگی خود ،همسان و یكنواخت سازد.
اشــاعه فرهنگــی ،در جامعــه هــدف میتوانــد بــه دگرگونــی
فرهنگــی بینجامــد .بدیهــی اســت اعضــای یــك جامعــه
انسانی ،در برابر رها كردن ســنتها ،ارزشها و آداب و رسوم
خود بــرای پذیــرش ســنتها ،ارزشهــا و رســوم تازه ،بســیار
انعطافناپذیــر و ســختگیر هســتند .بــا ایــن حــال ،شــاید
نتوانیم فرهنگــی را بیابیم كــه در طول تاریخ دچــار دگرگونی
و تحول نشده باشد.
بــر اســاس رویكــرد جامعهشــناختی ،هرجــا عناصــر جدیــد و
مجموعــهای از شــاخصهای نویــن بــه گونــهای در یــك
فرهنگ ظهور یابد كــه محتوا و ســاخت آن فرهنــگ را تغییر
دهــد ،پدیــده دگرگونــی فرهنگــی رخ داده اســت .دگرگونــی
فرهنگی میتواند از حضور یك دین جدید كه تغییرات بسیار
گســترده و فراگیر را به همراه دارد ،تا ورود یك فنآوری ساده
به یك منطقــه عقبمانده روســتایی را در برگیــرد .بنابراین،
پدیده دگرگونی فرهنگی زمانــی رخ میدهد كه افراد جامعه،
شیوههای نوین رفتار و برخورد با امور و اشیای پیرامون خود
را پذیرفته باشند .بدین ترتیب ،افراد جامعه به عدول از این
شــیوهها متمایــل میشــوند و فرهنگ بــه تدریج و بر اســاس
اسلوب نوین بازتولید میگردد.
رویكرد تكاملگرایی فرهنگی
خاســتگاه اصلــی فرهنــگ غالــب در جامعــه ،در جهتگیری
عمومــی اعضــای آن جامعــه ریشــه دارد و ایــن انتخــاب
همگانی ،بر ارتــكازات جامعــه و هنجارهای شــكلیافته آن
مبتنی اســت .حس كمالجویی انســان و پیدایش نیازهای
جدید كه معلول شرایط متغیر فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
در جامعه اســت ،ضــرورت حركــت تكاملــی جامعــه و ارتقای
علمی ،فكری و تمدنی آن را ایجاب میكند .بر اساس چنین
رویكــردی ،اگرچه اقتصــاد و سیاســت در تحــوالت فرهنگی
مؤثرنــد ،اصلیتریــن عامــل دگرگونــی فرهنگــی ،خواســت و
جهتگیری مــردم بر اســاس آرمانها و ارزشهــای متعالی و
بالندهای است كه برگزیدهاند.
بدیــن ترتیــب ،در جامعــهای كــه از رویكــرد تكاملگرایــی
فرهنگــی پیــروی میكنــد ،ارزشهــا ،آرمانهــا و باورهــای
مطلــوب ،ثابــت اســت ،ولــی ارزشهــا و باورهــای محقــق،
دســتخوش تغییــر و دگرگونــی میشــود كــه بــه دنبــال آن،
روشهــا ،ابزارهــا و محصــوالت فرهنگــی پیوســته در حــال
بازتولیــد خواهد بــود .جهتگیــری آن نیز به صورتــی خواهد
زیســت آرامتر ،معنویتــر و انســانی-تری را به
بود كه شــیوه
ِ
ارمغان آورد  .بر اســاس چنیــن رویكردی ،جامعــه می-تواند
وضعیــت موجــود خــود را بــا گذشــته آن بســنجد و دریابــد آیا
به ســمت تعالــی فرهنگی رفته اســت یــا خیر؟ حتی بــا چنین
رویكردی ،جامعه میتواند به آســانی و بر محور جهتگیری
دینی و الهی كــه دگرگونیهــای گســترده و فراگیــر اجتماعی
را به همــراه دارد ،به اســتقبال دگرگونی تكاملی بــرود و در آن
مسیر گام بردارد.
هر جامعه انســانی برای آنكه بتواند در قالب فرهنگ ّ
معینی

سبك زندگی را
بدون فرهنگ
و جدای از آن
نمیتوان در نظر
گرفت .همچنین
تأثیر متقابل سبك
زندگی و فرهنگ
انكارناپذیر است،
ولی چگونگی
اثرگذاری آن دو بر
یكدیگر همسان
و یكنواخت
نیست .سبك
زندگی از فرهنگ
زاده میشود و
در پرتو سه نظام
در هم تنیده
بینش ،گرایش
و كنش برخاسته
از فرهنگ رشد
میكند ،ولی
نقش سبك
زندگی آن است
كه در توسعه و
نفوذ فرهنگ
در بخشهای
گونا گون جامعه
اثرگذار خواهد بود

زندگی كنــد و ارتباط متقابــل و موفقی برای اعضــای خود به
ارمغــان آورد ،گونههای شــخصیتی خاصی را كــه با فرهنگ
آن جامعــه و عناصــر آن هماهنگــی داشــته باشــد ،پــرورش
میدهــد .جامعهشناســان بــه ایــن پدیــده كــه بــه صــورت
فرآیندی فراگیر در همــه جوامع رخ میدهــد ،جامعهپذیری
میگویند .بر این اســاس ،جامعهپذیری یا اجتماعی شــدن،
ً
فرایندی اســت كــه در آن« ،هــر انســانی تدریجا به شــخصی
خــودآ گاه ،دانا و ورزیده در شــیوه-های فرهنگــی جامعهای
كه در آن متولد شده ،تبدیل میشود .در واقع ،هر جامعهای
میكوشــد از راه ایــن فرآینــد فرهنگــی ،اندوختههــای مادی
و معنــوی خــود را كه در طــول نســلهای متمادی بهدســت
آورده اســت ،بــه نســلهای بعــد ،منتقــل و آن را حفــظ كند.
بدین ترتیب ،نســلهای مختلــف جامعه بــه یكدیگر پیوند
میخورند و درك درســتی از كنشهای اجتماعی و نمادهای
فرهنگــی خــود بــه دســت میآورنــد .البتــه جامعهپذیــری را
ً
نمیتــوان نوعــی برنامه-ریــزی فرهنگــی كامــا اجبــاری
پنداشــت كه افــراد جامعــه بایــد آن را به طــور انفعالــی جذب
كنند ،بلكــه نیازها و خواســتههای تازهای كه در هر نســل به
وجود میآیــد ،میتوانــد فرهنگ جامعــه را در رونــدی مالیم
دچار تحول و تكامل ســازد و بدین ترتیب ،بــر اندوختههای
اجتماعی آن بیفزاید.
نسبت فرهنگ و سبک زندگی
از آنچه گذشت ،میزان همپوشانی گسترده مفهوم فرهنگ
و مفهوم سبك زندگی روشــن میشــود .حقیقت آن است كه
ســبك زندگــی را بــدون فرهنــگ و جــدای از آن نمیتــوان در
نظر گرفــت .همچنین تأثیر متقابل ســبك زندگــی و فرهنگ
انكارناپذیر اســت ،ولی چگونگی اثرگــذاری آن دو بر یكدیگر
همســان و یكنواخت نیســت .ســبك زندگی از فرهنــگ زاده
میشــود و در پرتــو ســه نظــام در هــم تنیــده بینــش ،گرایش
و كنــش برخاســته از فرهنگ رشــد میكند ،ولی نقش ســبك
زندگی آن اســت كه در توســعه و نفوذ فرهنگ در بخشهای
گوناگون جامعه اثرگذار خواهد بود.
روشــن اســت كــه چنیــن نقشــی بــا اثــر دگرگونســازی و
ً
هدایتگری كه فرهنگ ایفا میكند ،یكســان نیســت و اصال
قابل مقایسه با آن نخواهد بود .پس بهتر و دقیقتر آن است
كه فرهنگ و ســبك زندگــی را دو پدیده مســتقل ،ولــی در هم
تنیده بدانیم كه دوگونه نسبت میان آنها برقرار است:
.۱نسبت زیربنا و روبنا؛ به این معنا كه فرهنگ و شاخصهای
آن ،شالوده و زیربنای سبك زندگی را تشكیل میدهد.
.۲نســبت اثرپذیری و اثرگذاری متقابل؛ یعنی همانگونه
كه سبك زندگی ،دســتاورد عینی فرهنگ است ،فرهنگ نیز
در متن الگوهای برآمده از سبك زندگی غنی و بارور میشود.
بر ایــن اســاس ،میتــوان ادعــا كــرد فرهنــگ ،جوهــر اصلی
ســبك زندگی را تشــكیل میدهد و ســبك زندگی نیز بخشــی
از جلــوه عینی و مصــداق خارجی فرهنگ شــمرده میشــود؛
یعنــی فرهنــگ بــا اثرگــذاری در ســاختهها و اندوختههــای
مــادی و معنــوی جامعــه انســانی ،در قالــب ســبك زندگــی
نمایان میگردد.
مشاره  27آبان 1400

9

سرمشق
راهــــــــبرد

سرمشق
راهــــــــبرد

 ۵معضل در سبک زندگی ایرانی
که باید بهبود یابد

ترمیم فرهنگ
بهبود فرهنگ کار
در زمین ه اقتصاد فعالیتهای زیادی شــده ،باارزش
هــم هســت؛ امــا مســئل ه اشــتغال حلنشــده اســت ،مســئله
تورم حلنشده اســت ،مســئل ه فرهنگ کار حلنشده است،
مسئل ه ســاعات مفید کار حلنشــده اســت .فرهنگ کار باید
در کشــور یک جوری باشــد که مردم کار را عبادت بدانند؛ هر
یک ساعت کار را با شــوق بیفزایند در مدت و مقدار کاری که
انجام میدهنــد .باید کار کــرد .با بیــکاری و بیمیلــی به کار
و تنبلی و وادادگی ،کشــور پیش نخواهد رفــت .چرا فرهنگ
کار جمعــی در جامعــ ه مــا ضعیــف اســت؟ ایــن یــک آســیب
اســت .با اینکه کار جمعی را غربیها به اســم خودشان ثبت
کردهاند ،اما اســام خیلی قبــل از اینهــا گفته اســت« :تعاونوا
علی ّ
البر و ّالتقوی» ،یا« :و اعتصموا بحبل اهّلل جمیعا» .یعنی
ّ
حتی اعتصام بــه حبلاهّلل هم باید دســتهجمعی باشــد؛ «و ال
ّ
تفرقــوا» .. .بعضیهــا بــا داشــتن تــوان کار ،از کار میگریزند؛
علــت کارگریزی چیســت؟ ...وجــدان کاری در جامعه چقدر
وجود دارد؟ انضبــاط اجتماعی در جامعه چقــدر وجود دارد؟
محکــمکاری در تولیــد چقــدر وجــود دارد؟ تولیــد کیفــی در
بخشهای مختلف ،چقدر مورد توجه و اهتمام اســت؟ چرا
برخی از حرفهای خوب ،نظرهای خوب ،ایدههای خوب،
در حد رؤیا و حرف باقی میماند؟ که دیدید اشاره کردند .چرا
به ما میگویند که ســاعات مفیــد کار در دســتگاههای اداری
ما کم اســت؟ هشــت ســاعت کار باید به قدر هشــت ســاعت
فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو
ساعت؟ مشکل کجاست؟

حضرت آیــتاهلل خامنهای رهبــر معظم انقــاب در ســخنرانیهای مختلف
طی سالهای گوناگون همواره به مسائلی که در سبک زندگی ما وجود دارد
و باید برای اصالح آنها تالش شود اشاره فرمودهاند .در این مطلب برخی از
این مسائل را از خالل بیانات ایشان در سنوات گوناگون استخراج کردهایم.
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بهبود فرهنگ مصرف
ایــن قضیــ ه اســراف و زیــادهروی ،قضیــ ه مهمــی در کشــور
اســت .خــب ،حــاال چگونــه بایــد جلــوی اســراف را گرفــت؟
فرهنگســازی هم الزم اســت ،اقــدام عملی هم الزم اســت.
ً
فرهنگســازیاش بیشــتر بــه عهــد ه رسانههاســت .واقعــا
در این زمینه ،هم صــدا و ســیما در درج ه اول و بیــش از همه
مســئولیت دارد ،هــم دســتگاههای دیگــر مســئولیت دارند.
مسلمان عالقهمند به
باید فرهنگسازی کنید .ما یک ملت
ِ
مفاهیم اسالمی هستیم ،اینقدر در اسالم اسراف منع شده ،و
ما متأسفانه در زندگیمان اهل اسرافیم.
ما امروز متأســفانه دچار اســراف و مصرفزدگی هستیم .من
بارها ایــن را عرض کردهام ،باز هم عــرض میکنم؛ این خطر
اســت در راه مــا .مصرفزدگــی را بایــد کــم کنیــم ،حــرص به

متاع و کاالی دنیا را باید کم کنیم .تا یک شــایعهای درســت
میشــود کــه فــان چیــز کــم اســت ،مــردم هجــوم میآورنــد
برای اینکــه بیشــتر آن را جمــع کنند ،که مبــادا دچــار کمبود
آن شــوند؛ در حالی که آن شــیء ممکن اســت جــزو چیزهای
الزم زندگی هم نباشــد .خــب ،اگر آن جنس کم هم نیســت،
همین هجوم مردم آن را کم میکند .ما به این مســئله توجه
نمیکنیم .این یکــی از ضعفهای ماســت؛ ما ایــن ضعف را
باید برطرف کنیم.
فرهنگسازی برای مصرف کاالهای ساخت داخل ،نیازمند
تفکــر ،مطالعه ،نــگاه عمیــق ،برنامهریــزی و در نظــر گرفتن
ابعــاد روانشــناختی اجتماعــی این موضوع اســت کــه صدا و
ســیما و دیگــر دســتگاههای تبلیغاتــی باید در ایــن خصوص
اهتمام جدی داشته باشند.
تقویت فرهنگ قرآنی
بحمداهلل امروز جامع ه ما با قرآن مأنوس شدهاند .البته ما به
این قانع نیســتیم؛ ما معتقدیم هم ه آحاد جامعه باید با قرآن
ارتباط برقرار کننــد ،بتوانند قرآن را بخواننــد ،بتوانند قرآن را
بفهمند ،بتوانند در قرآن تدبر کننــد .آنچه که ما را به حقایق
نورانی میرســاند ،تدبــر در قرآن اســت؛ و این حفــظ قرآن که
بحمــداهلل امــروز در بیــن شــما جوانهــا ،در بیــن جوانهای
کشــور ،در سرتاســر کشــور رواج پیدا کرده اســت ،یک مقدمه
خوبی اســت برای تدبــر .یعنی حفــظ و تکــرار و انس بــا آیات
کریم ه قــرآن و پیدرپــی آیات الهــی را مورد توجه قــرار دادن،
موجب میشود که انسان بتواند در قرآن تدبر کند.
در دوران جمهــوری اســامی و حاکمیــت اســام ،یکــی از
برنامههای اصلی برای مسئولین کشــور ،ترویج قرآن است؛
تــاوت قــرآن ،انس بــا قــرآن ،فهم قــرآن ،حفــظ قــرآن ،جزو
برنامههاست.
ً
مــا حافــظ قــرآن کــم داریم .مــن قبــا گفتــم کــه در کشــور ما
حداقل باید یــک میلیون نفــر حافظ قرآن باشــند  -حاال یک
میلیــون که عدد کمی اســت نســبت به ایــن جمعیتــی که ما
داریــم  -امــا حــاال چــون دوســتان الحمــدهَّلل یــک مقدماتــی
فراهــم کردهانــد ،کارهائــی را مشــغول شــدهاند و دارنــد
برنامههایــی را فراهــم میکننــد بــرای اینکــه انشــاءاهَّلل
حفظ راه بیفتد ،ما هم امیدمان بیشــتر شــده و بــه جای یک
میلیون ،میگوئیم انشــاءاهَّلل مــا باید ده میلیــون نفر حافظ
قرآن داشته باشیم.
افزایش سرانه مطالعه و تیراژ کتاب
ما در کشــورمان ،در جامع ه خودمــان ،از واقعیتی کــه در این
زمینه وجود دارد ،راضی نیســتیم .بله ،درســت اســت؛ امروز
حجــم کتابهایــی کــه تولیــد میشــود ،بــا گذشــته خیلــی
تفاوت کرده اســت؛ گاهی چند برابر کتاب منتشر میشود ،یا
تیراژ کتابها باال میرود؛ لیکن این کافی نیســت؛ اینها برای
کشور ما خیلی کم است .باید جوری بشــود که در سبد کاالی
مصرفی خانوادهها ،کتاب یک ســهم قابل قبولی پیدا کند و
کتاب را بخرند برای خواندن ،نه برای تزئین اتاق کتابخانه
و نشان دادن به این و آن.

امروز حجم
کتابهایی که
تولید میشود،
با گذشته خیلی
تفاوت کرده
است؛ گاهی
چند برابر کتاب
منتشر میشود،
یا تیراژ کتابها
باال میرود؛ لیکن
این کافی نیست؛
اینها برای کشور
ما خیلی کم
است .باید جوری
بشود که در سبد
کاالی مصرفی
خانوادهها ،کتاب
یک سهم قابل
قبولی پیدا کند
و کتاب را بخرند
برای خواندن ،نه
برای تزئین اتاق
کتابخانه و نشان
دادن به این و آن

مــن از ایــن اجتماعــی کــه امــروز هســت ،میخواهــم ایــن
اســتفاده را بکنــم که یــک تجدیــد مطلعی بشــود در مســئل ه
کتــاب و کتابخوانــی و کتــاب خــوب و کتــاب مفیــد و کتــاب
ســالم؛ یک حرکتی را همــ ه مســئوالن در کشــور آغاز کننــد؛ از
آنهایی که برنامهریزی میکنند ،تا آنهایی که تولید میکنند،
تا آنهائی کــه تبلیغ میکننــد ،تــا مخاطبان کتــاب ،جوانها
و غیــر جوانها کــه کتــاب را میخواننــد ،یک نــگاه جدیدی
داشته باشیم.
کشــور
تیراژهــای هــزار و دو هــزار و ســه هــزار و اینهــا شایســت ه
ِ
هفتاد و پنج میلیونی ما با این همه جوان ،با این همه انگیزه
نیست؛ باید تیراژها خیلی باالتر باشد .حاال در بعضی از موارد
خوشــبختانه انســان میبیند دفعــات چاپ کتابهــا خیلی
باالســت؛ لیکن در عین حــال در مجموع که نــگاه میکنیم،
نــه ،راضــی کننــده نیســت ،قانــع کننــده نیســت؛ بایــد یــک
حرکتی آغاز شود.
من ،هم تشکر میکنم از مجموع ه مسئوالن امر کتاب ،و هم
خواهش میکنــم که به مســئل ه کتــاب به شــکل جدیتری
نــگاه شــود .کاری کنیم کــه کتابخوانی یــک امر رایج بشــود
و کتاب از دســت جــوان ما نیفتــد .این کــه گفته میشــود در
شــبانهروز ســران ه مطالعــ ه کتــاب فــان مقــدار اســت ،اینهــا
آمارهــای راضــی کنندهای نیســت؛ خیلی بیشــتر از ایــن باید
باشد .هیچ وقت انسان از کتاب مستغنی نیست.
مقابله با اباحیگری و بیبندوباری اخالقی
(گفتمان غــرب دربــاره زن) که زن را وســیلهای بــرای التذاذ
جنســی مرد قــرار میدهــد  -نــه التــذاذ معنــوی و روحــی ،نه
ّ
التذاذ علمی؛ ممکن اســت دو نفر بنشــینند ،یکی لــذت ببرد
از خوشصحبتــی یکــی ،از معلومــات کســی؛ نخیــر ،ایــن
مطرح نیســت  -برای اینکه مرد به راحتی بتواند التذاذ ببرد
از مســائل جنســی زن ،این مثل یک ِســیلی وارد کشــورهای
بیدفاع و بیحفاظ اســامی شــد از طرف غرب؛ کشــور ما هم
دســتکم گرفت ،بایستی این را
همینجور .این را نبایســتی
ِ
به ّجــد ّ
اهم ّیــت داد .این مســئلهی جاذبهی جنســی و خطر
جاذبهی جنســی برای زن و برای مرد و بــرای جامعه و برای
خانواده ،این را به نظر من خیلی بایستی ّ
جدی گرفت.
این ،دو تــا نقط ه اصلــی اســت؛ دین و مــردم .لذا دشــمن هم
همینها را آماج حمالت خود قرار داده است؛ دین را یک جور،
وفاداری و اعتقاد مــردم را یک جور ...این مســئله از ماجرای
ســلمان رشــدی آغاز شــد تا فیلمهای ضد اســام هالیوودی،
تا کاریکاتورها ،تا قرآنســوزی ،تا حوادث گوناگونی که علیه
اسالم در این گوشه و آن گوشه اتفاق افتاد ،برای اینکه ایمان
مــردم را بــه اســام و مقدســات اســامی کــم کننــد .در داخــل
کشــور ،از طرق مختلــف ،پایههــای ایمان مــردم ،بخصوص
نســل جــوان را متزلــزل کننــد؛ از اشــاعهی بیبندوبــاری و
اباحیگری ،تا ترویج عرفانهای کاذب  -جنس بدلی عرفان
حقیقــی  -تــا ترویــج بهائیــت ،تــا ترویــج شــبک ه کلیســاهای
خانگــی؛ اینهــا کارهایی اســت که امــروز بــا مطالعــه و تدبیر و
پیشبینی دشــمنان اســام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم
این است که دین را در جامعه ضعیف کند.
مشاره  27آبان 1400

11

سرمشق
راهــــــــبرد

سرمشق
راهــــــــبرد

سبک زندݡگی ،بخش حقیقی تمدن است

رنگ خدایی زندݡگی

چه کنیم که
حق فرزندان
رعایت شود؟
چه کنیم که
طالق و فروپاشی
خانواده ،آن چنان
که در غرب رایج
است ،در بین ما
رواج پیدا نکند؟
چه کنیم که زن
در جامعۀ ما ،هم
کرامتش حفظ
شود و عزت
خانوادگیاش
محفوظ بماند،
هم بتواند وظائف
اجتماعیاش را
انجام دهد ،هم
حقوق اجتماعی
و خانوادگیاش
محفوظ بماند؟
چه کنیم که زن
مجبور نباشد
بین این چند
تا ،یکیاش را
انتخاب کند؟

ســبک زندگی نشــان دهنده میزان نفــوذ یک نظــام ،فرهنگ و تمــدن در متن
جامعه است و تمام تمدنها و نظامهای فکری برای حفظ بقای خود تالش
میکنند تا یک سبک زندگی مشــخصی به مردم ارائه دهند زیرا تا یک نظام
به ســبک زندگی تبدیل نشــود آرمانهایش اجرا نخواهد شــد و اگر جامعهای ســبک
زندگی یک نظام را نپذیرد به این معنا اســت که مبانــی فکری و ارزشهــای آن نظام را
قبول ندارد .ســبک زندگی اســامی به معنای چشــم پوشــی از لذات و نعمات نیست
بلکــه در این روش زندگــی رنگ خدایــی میگیرد؛ انســانها قادر به زندگی ســاختگی
نیســتند و اگــر اینگونه باشــد زندگــی آنهــا دوامــی نــدارد همانگونه کــه یک نقــاش به
صورت طبیعی نــگاه خاصی به دنیــای اطراف خــود دارد و با ظرافت بــه زیباییهای
طبیعــت مینگــرد و همچنیــن یک شــاعر که بــرای شــاعرانه زیســتن هیچ تالشــی جز
زیســتن انجام نمیدهد بنابراین سبک زندگی نشــاندهنده میزان حضور ارزشهای
جامعه در رفتارها اســت .رفتارهای انســان تعیین کننده دنیا و آخرت او اســت بنابراین
وی در انتخاب رفتار و ســبک زندگی مختار اســت اما رها نیســت در واقــع تعریف و فهم
از حقیقت انســان و جهان تعیین کننده ســبک زندگی اســت؛ اگر تمام لحظات زندگی
انســان ،رفتارها و احساســات وی بر اســاس آرمانها و اصول اســام پایهریزی شــود
سبک زندگی ،اسالمی میشود .در مطلب پیش رو با بهره گرفتن از بیانات رهبر معظم
انقالب اسالمی درباره سبک زندگی و رابطه آن با فرهنگ نکاتی بیان شده است.
حقیقت سبک زندگی
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای درخصــوص حقیــت زندگــی میفرماینــد« :امــا بخــش
حقیقی زندگــی ،آن چیزهایی اســت که متن زندگــی ما را تشــکیل میدهد؛ که همان ســبک
زندگی است .این ،بخش حقیقی و اصلی تمدن است؛ مثل مســئلۀ خانواده ،سبک ازدواج،
نوع مســکن ،نــوع لبــاس ،الگــوی مصرف ،نــوع خــوراک ،نــوع آشــپزی ،تفریحات ،مســئلۀ
خط ،مســئلۀ زبان ،مســئلۀ کســب وکار ،رفتار مــا در محــل کار ،رفتار مــا در دانشــگاه ،رفتار ما
در مدرســه ،رفتار ما در فعالیت سیاســی ،رفتار ما در ورزش ،رفتار ما در رســانهای که در اختیار
ماســت ،رفتار ما با پدر و مادر ،رفتار ما با همســر ،رفتار ما با فرزند ،رفتار ما با رئیــس ،رفتار ما با
مرئوس ،رفتار ما با پلیس ،رفتار ما با مأمور دولت ،ســفرهای ما ،نظافت و طهارت ما ،رفتار ما
با دوســت ،رفتار ما با دشــمن ،رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن اســت ،که
متن زندگی انسان است».
همچنیــن میفرماینــد« :بایــد آســیب شناســی کنیــم چــرا در بخــش ســبک زندگی پیشــرفت
نکردیم در انقالب ،در این بخش ،پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه ،ما مثل بخش
اول حرکت نکردیم ،پیشرفت نکردیم .خب ،باید آسیب شناســی کنیم؛ چرا ما در این بخش
پیشــرفت نکردیم؟ بنابراین باید آسیب شناسی کنیم؛ یعنی توجه به آســیبهایی که در این
زمینه وجود دارد و جســتجو از علل این آســیبها .البته مــا اینجا نمیخواهیم مســئله را تمام
شــده فرض کنیم؛ فهرســتی مطرح میکنیم :چرا در برخی از بخشهای کشورمان طالق زیاد
اســت؟ چرا در برخی از بخشهــای کشــورمان روی آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد اســت؟
چرا در روابط همســایگیمان رعایتهــای الزم را نمیکنیــم؟ چرا صلۀ رحــم در بین ما ضعیف
است؟ چرا در زمینۀ فرهنگ رانندگی در خیابان ،ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟
این آســیب اســت .رفت و آمد در خیابان ،یکی از مســائل ماست؛ مســئلۀ کوچکی هم نیست،
مسئلۀ اساسی است .آپارتمان نشــینی چقدر برای ما ضروری اســت؟ چقدر درست است؟ چه
الزاماتی دارد که بایــد آنها را رعایت کــرد؟ چقدر آن الزامــات را رعایت میکنیــم؟ الگوی تفریح
ســالم چیســت؟ نوع معماری در جامعۀ مــا چگونه اســت؟ ببینید چقــدر این مســائل متنوع و
12
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فراگیر همۀ بخشهای زندگــی ،داخل در این مقولۀ ســبک
ِ
زندگی اســت؛ در این بخش اصلی و حقیقــی و واقعی تمدن،
که رفتارهای ماســت .چقدر نوع معماری کنونی ما متناسب
با نیازهای ماســت؟ چقدر عقالنــی و منطقی اســت؟ طراحی
لباسمان چطور؟ مســئلۀ آرایش در بین مردان و زنان چطور؟
چقــدر درســت اســت؟ چقــدر مفید اســت؟ آیــا مــا در بــازار ،در
ادارات ،در معاشــرتهای روزانــه ،به همدیگر بــه طور کامل
راســت میگوییــم؟ در بیــن مــا دروغ چقــدر رواج دارد؟ چــرا

پشــت ســر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضیها با داشــتن توان
کار ،از کار میگریزنــد؛ علــت کارگریــزی چیســت؟ در محیــط
اجتماعــی ،برخیهــا پرخاشــگریهای بیمــورد مــی کننــد؛
علت پرخاشــگری و بیصبــری و نابردبــاری در میان بعضی
از ماها چیســت؟ حقــوق افراد را چقــدر مراعــات میکنیم؟ در
رســانهها چقدر مراعات میشــود؟ در اینترنت چقدر مراعات
میشــود؟ چقــدر بــه قانــون احتــرام میکنیــم؟ علــت قانون
گریزی(که یک بیمــاری خطرناکی اســت) در برخــی از مردم

چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط
اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکم کاری در تولید
چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخشهای مختلف ،چقدر
موردتوجــه و اهتمام اســت؟ چــرا برخی از حرفهــای خوب،
نظرهای خوب ،ایــده های خــوب ،در حد رؤیا و حــرف باقی
میمانــد؟ چه کنیــم که(حق همســر ،حــق زن ،حق شــوهر)
حق فرزنــدان رعایت شــود؟ چه کنیم کــه طالق و فروپاشــی
خانواده ،آن چنــان که در غــرب رایج اســت ،در بین مــا رواج
پیــدا نکنــد؟ چــه کنیــم کــه زن در جامعۀ مــا ،هــم کرامتش
حفظ شــود و عزت خانوادگیاش محفوظ بمانــد ،هم بتواند
وظائف اجتماعــیاش را انجام دهد ،هم حقــوق اجتماعی و
خانوادگیاش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد
بین این چند تا ،یکیاش را انتخاب کند؟ اینها جزو مســائل
اساسی ماست.
حــد زاد و ولــد در جامعــۀ مــا چیســت؟ من اشــاره کــردم؛ یک
تصمیم زماندار و نیاز به زمان و مقطعــی را انتخاب کردیم،
ِ
ً
گرفتیم ،بعــد زمانش یادمان رفــت! مثال فرض کنید به شــما
بگویند آقا این شــیر آب را یک ســاعت بازکنید .بعد شــما شیر
را باز کنی و بروی! ماها رفتیم ،غافل شدیم؛ ده سال ،پانزده
ســال .بعد حاال بــه ما گــزارش میدهنــد که آقــا جامعــۀ ما در
آیندۀ نــه چنــدان دوری ،جامعۀ پیــر خواهد شــد؛ این چهرۀ
جوانی که امــروز جامعۀ ایرانــی دارد ،از او گرفته خواهد شــد.
حــد زاد و ولد چقدر اســت؟ چــرا در بعضی از شــهرهای بزرگ،
خانههــای مجردی وجــود دارد؟ این بیمــاری غربی چگونه
در جامعــۀ مــا نفــوذ کــرده اســت؟ تجملگرایی چیســت؟ بد
اســت؟ خــوب اســت؟ چقــدرش بــد اســت؟ چقــدرش خوب
اســت؟ چه کار کنیــم که از حــد خــوب فراتر نــرود ،بــه حد بد
نرســد؟ اینها بخشهای گوناگونی از مسائل سبک زندگی
اســت ،و دهها مســئله از ایــن قبیل وجــود دارد؛ کــه بعضی از
اینهایی که من گفتم ،مهمتر است.
ایــن یــک فهرســتی اســت از آن چیزهایــی کــه متن تمــدن را
تشــکیل میدهــد .قضــاوت دربــارۀ یــک تمــدن ،مبتنــی بــر
اینهاســت .نمی شــود یک تمــدن را به صــرف اینکه ماشــین
دارد ،صنعت دارد ،ثــروت دارد ،قضاوت کرد و تحســین کرد؛
درحالی که در داخل آن ،این مشکالت فراوان ،سراسر جامعه
و زندگی مردم را فراگرفته .اصل اینهاســت؛ آنها ابزاری اســت
برای اینکه این بخش تأمین شود ،تا مردم احساس آسایش
کنند ،با امید زندگی کنند ،با امنیت زندگی کنند ،پیش بروند،
انسانیمطلوبپیدا کنند».
حرکت کنند،تعالی
ِ
نحوه برداشت و فهم از سبک زندگی
ایشــان در خصوص نحــوه برداشــت و فهــم از ســبک زندگی
بــه بحــث تفســیر و برداشــت از ســبک زندگــی اشــاره کــرده و
میفرمایند« :رفتار اجتماعی و ســبک زندگی ،تابع تفســیر ما
از زندگی اســت :هدف زندگی چیســت؟ هر هدفی که ما برای
زندگی معیــن کنیم ،بــرای خودمــان ترســیم کنیم ،بــه طور
طبیعی ،متناســب با خود ،یک ســبک زندگی به ما پیشنهاد
میشــود .یــک نقطــۀ اصلــی وجــود دارد و آن ،ایمان اســت.
یک هدفی را باید ترسیم کنیم (هدف زندگی را) به آن ایمان
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سرمشق
راهــــــــبرد
16
پیدا کنیم .بدون ایمان ،پیشــرفت در ایــن بخشها امکان
کار درســت انجــام نمیگیــرد .حــاال آن چیزی
پذیــر نیســت؛ ِ
که به آن ایمــان داریم ،میتواند لیبرالیســم باشــد ،میتواند
کاپیتالیســم باشــد ،میتوانــد کمونیســم باشــد ،میتوانــد
فاشیســم باشــد ،میتواند هم توحید نــاب باشــد؛ باالخره به
یک چیزی باید ایمان داشــت ،اعتقاد داشت ،به دنبال این
ایمان و اعتقاد پیش رفت .مسئلۀ ایمان ،مهم است .ایمان
به یک اصل ،ایمان به یک لنگرگاه اصلی اعتقاد؛ یک چنین
ایمانی باید وجود داشــته باشد .بر اســاس این ایمان ،سبک
زندگی انتخاب خواهد شد».
فاجعه تقلید از فرهنگ غلط غرب
حضــرت آیــتاهلل العظمــی خامنهای(مدظلــه العالــی) در
خصــوص تقلیــد و الگــو قــرار دادن غرب بــه خاطر پیشــرفت
ظاهری و فریبنــده آن که درواقــع به خاطر پیشــرفت در امور
مادی قدم در نابــودی و محو کردن هویــت اخالقی و فطری
بشــریت کــرده اســت میفرماینــد :تقلیــد از غــرب جــز ضــرر و
فاجعه چیــزی به بــار نمــیآورد« .بــرای ســاختن این بخش
از تمدن نوین اســامی ،به شــدت باید از تقلیــد پرهیز کنیم؛
تقلید از آن کسانی که ســعی دارند روشهای زندگی و سبک
و سلوک زندگی را به ملتها تحمیل کنند .امروز مظهر کامل
و تنها مظهر ایــن زورگویی و تحمیل ،تمدن غربی اســت .نه
اینکه ما بنای دشــمنی با غرب و ســتیزهگری با غرب داشــته
باشــیم  -این حــرف ،ناشــی از بررســی اســت -ســتیزهگری و
دشمنی احساساتی نیست .بعضی به مجرد اینکه اسم غرب
ِ
و تمدن غــرب و شــیوههای غــرب و توطئــۀ غرب و دشــمنی
غرب میآید ،حمــل میکنند بر غرب ســتیزی :آقا ،شــماها با
پدرکشــتگی آن چنانی نداریم
غرب دشــمنید .نه ،ما با غرب
ِ
(البته پدرکشتگی داریم!) غرض نداریم .این حرف ،بررسی
شده است.
تقلیــد از غــرب بــرای کشــورهایی کــه ایــن تقلیــد را بــرای
خودشــان روا دانســتند و عمــل کردنــد ،جــز ضــرر و فاجعه به
بار نیــاورده؛ ّ
حتــی آن کشــورهایی که بــه ظاهر بــه صنعتی و
اختراعــی و ثروتــی هم رســیدند ،امــا مقلــد بودند .علــت این
است که فرهنگ غرب ،یک فرهنگ مهاجم است .فرهنگ
غرب ،فرهنگ نابودکنندۀ فرهنگهاســت .هــر جا غربیها
وارد شــدند ،فرهنگهای بومــی را نابود کردنــد ،بنیانهای
اساســی اجتماعــی را از بیــن بردند؛ تــا آنجائی که توانســتند،
ِ
تاریخ ملتهــا را تغییر دادنــد ،زبان آنهــا را تغییــر دادند ،خط
آنها را تغییر دادنــد .هر جا انگلیسها وارد شــدند ،زبان مردم
بومــی را تبدیــل کردند بــه انگلیســی؛ اگــر زبان رقیبــی وجود
داشت ،آن را از بین بردند.
حقیقت فرهنگ غرب
آلــود
باطــن فرهنــگ غربــی ،ســبک زندگــی مــادی شــهوت ِ
هویــتزدا و ضــد معنویــت اســت .یکــی از خصوصیــات
فرهنگ غربی ،عادی ســازی گناه اســت؛ گناههای جنســی
را عــادی میکننــد .امــروز ایــن وضعیــت در خــود غــرب بــه
فضاحت کشــیده شــده؛ اول در انگلیس ،بعد هــم در بعضی
14
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رفتار ما در
محیط کار
چگونه است؟
رفتار ما با همسر
و فرزند چگونه
است؟ رفتار
ما در محیط
زندگی و محیط
اجتماعی چگونه
است؟ رفتار ما با
ز یردست چگونه
است؟ با کسی
که باالدست
ماست ،رفتار ما
چگونه است؟
رفتار ما با دوست
چگونه است؟
با دشمن چگونه
است؟ اینها
همه در اسالم
اندازه و معیار
دارد .خودمان
را بسنجیم.
این میشود
عیار خویش را
سنجیدن ،خود را
درست شناختن.
ا گر از اینجا شروع
کردیم ،بنیان
زندگی ما ،بنیان
کار ما در همۀ
بخشها تقویت
خواهد شد.

بــزرگ هم جنس بازی
از کشــورهای دیگر و آمریکا .این گناه ِ
شــده یک ارزش! به فالن سیاســتمدار اعتــراض می کنند که
چرا او با هم جنس بازی مخالف اســت ،یا با هم جنس بازها
مخالــف اســت! ببینیــد انحطــاط اخالقی بــه کجا میرســد.
ایــن ،فرهنــگ غربــی اســت .همچنین فروپاشــی خانــواده،
گسترش مشروبات الکلی ،گسترش مواد مخدر.
مــن ســالها پیــش (در دهــۀ 30و  )40در منطقــۀ جنــوب
خراســان ،بزرگان و افراد صاحب فکــر و پیرمردهایی را دیدم
که یادشــان بود که انگلیسها چگونه تریاک را با شیوههای
ّ
مخصوصی در بیــن مــردم رایج میکردنــد؛ وال مــردم تریاک
کشــیدن بلــد نبودند؛ ایــن چیزهــا وجود نداشــت .ایــن افراد
یادشــان بود ،ســراغ میدادند و خصوصیاتش را میگفتند .با
همین روشهــا بود که مواد مخــدر به تدریج در داخل کشــور
توسعه پیدا کرد .فرهنگ غربی این جوری است.
فرهنــگ غربــی فقــط هواپیمــا و وســایل آســایش زندگــی و
وسایل سرعت و سهولت نیســت؛ اینها ظواهر فرهنگ غربی
است ،که تعیین کننده نیست؛ باطن فرهنگ غربی عبارت
آلود
اســت از همــان ســبک زندگی
آلــود گنــاه ِ
مــادی شــهوت ِ
ِ
هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت .شرط رسیدن به
اسالمی نوین در درجۀ اول این است که از تقلید غربی
تمدن
ِ
پرهیز شــود .ما متأســفانه در طول ســالهای متمادی ،یک
چیزهایی را عادت کردهایم تقلید کنیم.
فرهنگ سازی درست زیستن اسالمی
بنده طرفــدار این نیســتم کــه حــاال در مــورد لبــاس ،در مورد
مســکن ،در مورد ســایر چیزها ،یــک باره یــک حرکت جمعی
و عمومی انجــام بگیرد؛ نه ،ایــن کارها باید بــه تدریج انجام
بگیــرد؛ دســتوری هــم نیســت؛ اینهــا فرهنــگ ســازی الزم
دارد .همان طور کــه گفتم ،کار نخبگان اســت ،کار فرهنگ
ســازان اســت .و شــما جوانهــا بایــد خودتــان را بــرای ایــن
آماده کنید؛ این ،رســالت اصلی اســت ».مقام معظم رهبری
(مدظلــه العالــی) در ســخنان دیگــری بــرای نهادینــه کردن
فرهنگ درســت زیســتن و زندگی ســالم داشــتن از نظــر دین
اســام ،بحــث «خودکنترلــی» و خــود را همیشــه و همــه جــا
مســئول کارها و کردههای خویش دانســتن را مطرح کرده و
میفرمایند« :همین بحث ســبک زندگی و اسلوب زندگی به
حســب نظر اســام ،این در داخل بســیج میتواند یک معیار
برای خودشناسی باشــد .بحث این نیست که دستگاههای
برتر و باالتــر بیایند ما را عیــار بزنند ،ببینند چه جوری اســت،
بحث این است که خودمان ،خودمان را عیارسنجی کنیم.
رفتار ما در محیط کار چگونه اســت؟ رفتار ما با همسر و فرزند
چگونه اســت؟ رفتار مــا در محیط زندگی و محیــط اجتماعی
چگونه است؟ رفتار ما با زیردســت چگونه است؟ با کسی که
باالدســت ماســت ،رفتار ما چگونه اســت؟ رفتار ما با دوســت
چگونه اســت؟ با دشــمن چگونه اســت؟ اینها همه در اسالم
انــدازه و معیار دارد .خودمان را بســنجیم .این میشــود عیار
خویــش را ســنجیدن ،خود را درســت شــناختن .اگــر از اینجا
شروع کردیم ،بنیان زندگی ما ،بنیان کار ما در همۀ بخشها
تقویت خواهد شد».

یکـی از توصی ههـای معنـوی و اخالقـی دیـن مبین اسلام برای رشـد فردی
و اجتماعـی ایـن اسـت کـه همـواره و در همـه حـال ،بـه یـاد خـدا باشـید.
ایـن بخـش از مهـر و مـاه را بـه همیـن موضـوع اختصـاص دادهایـم .اولیـن
مطلـب بـه قلـم آیـت اهلل جـوادی آملـی بـه ایـن نکتـه مـی پـردازد کـه یـاد
لهـا خواهـد بـود .مقالـه بعـدی بـه ذکـر
خـدا مایـه بالندگـی و ثمربخشـی د 
خـدا در سـبک زندگـی حسـینی اشـاره دارد و سـپس بـا ثمـرات ذكـر خـدا از
یشـویم.
نـگاه حجـت االسلام و المسـلمین شـيخ حسـین انصاریـان آشـنا م 
مـروری بـر حقیقـت یـاد خـدا و موانـع آن در نوشـتاری از حضـرت آيـتاهلل
ناصـر مـکارم شـیرزای و رابطـه یـاد خـدا و معصیـت الهـی بـه قلـم آیـتاهلل
سـید محسـن خـرازی مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

در پرتو معنا

ً
باید دائما به ݣݣیاد ݢ ّݢفیاض ݣݣبود
یاد پروردݡگار نور ݣݣدلهاست
مرا روزی ݣݣمباد ݣݣآن ݣݣدم ݡکه ݣݣبی ݣݣیاد تو بنشینم

در پرتو معنا

خواب هــم مزاحم آدم اســت .پــس اصرار قــرآن کریــم بر این
اســت که دشــمنی دارید که همیشــه درصدد وسوســه اســت
وقتی دشــمن شــما همیشــه درصدد وسوســه است شــما هم
همیشه آماده باشید.
نــام خــدا ،ذکــر خــدا ،ایــن «جوشــن کبیــر» هــر کــدام از اینها
طنابی است که اگر انسان اینها را بگیرد از هر سقوطی نجات
پیــدا میکنــد؛ ولــی آن یــاد و آن نامی که انســان را بــه مقامی
َ
میرســاند جزء مخلصین میکند آن تنها یاد مبدأ نیست ،یاد
توحید نیســت ،توحید به تنهایی مشــکل ما را حل نمیکند.
خدا هســت ،آنکه مشــکل ما را حل میکند این است که خدا
از ما مســئولیت میخواهد ،مــا به حضــور او میرویم مــا از آن
طرف نیامدیم که در گودال فرو برویم ،ما را آوردند که ببرند،
نــه اینکــه آوردنــد کــه اینجــا بگذارنــد یــا در گــودال بگذارند
اینطور نیست.

ً
ّ
باید دائما به ݣݣیادݢ ݢفیاض ݣݣبود
توصیه به بهرهمندی از فیض مدام الهی

آیتاهلل عبداهلل جوادیآملی
نام خدا بر لب ،همانند آبیاری شــاخه درخت اســت که جز
گردگیری از درخت اثری ندارد ،ولی یاد خدا در دل همتای
آبیاری ریشه درخت است که مایه بالندگی و ثمربخشی آن خواهد
بود ،لــذا خدای ســبحان چنیــن فرمــود« :واذکــر ّربک فی نفســک
ّ ً
ّ
بالغدو واالصال و التکن من
تضرعا و خیفه و دون الجهر من القــول
ّ
الغافلین؛ آنچه در غفلتزدایی مؤثر اســت یاد خدا در دل اســت که

با ناله و البه همراه باشد».
ً
ً
ســالک ذاکر را بــه تولید ،کار ،اشــتغال،
انســان
چنین یادی اثر ســودمند آن این اســت که اوال
ِ
ِ
تأمین نیازهای جامعه اسالمی و مانند آن وادار میکند تا از هرگونه تنبلی و تنپروری به بهانه
ً
زهد مذموم رهایی یابــد و ثانیا هیچ کار ســودآوری او را از یــاد خدا غافل نمیکند تــا از کار حالل
دســت بکشــد یا به حرام دســت یازد ،یا بــه تباهی دیگــر آلوده گــردد چنانکــه خداونــد فرمود:
ً ّ
ٌ
«رجــال ال تلهیهم تجاره وال بیــع عن ذکر اهلل و إقــام الصلوه و إیتــاء الزکوه یخافــون یوما تتقلب
فیه القلوب و األبصار .این مردان الهی در اثر رسوخ یاد خدا ،نه تنها از عبادتهای بدنی ،مانند
نماز غفلت ندارند ،بلکه از پرستشهای مالی نیز غافل نیستند و زکات مال را میپردازند».
قرآن کریم دستورهای فراوانی دارد ،برخی از آن دستورها مقطعی است؛ مثل اینکه میفرماید
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در ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و ماننــد آن اما گاهی برخی
که میفرماید
از دستورهای او دائمی اســت ،از جمله آن َ
کارها َ
زیــاد آن کار را انجام بدهید یاد خداســت «یــا أ َیها ّال َ
ذیــن َآم ُنوا
ُُْ َ ْ ًَ ً
اهَّلل ِذکرا کثیرا» فرمود خیلی به یاد خدا باشید.
اذکروا
ّ
ســر اینکه خیلی باید به یاد خدا بود بر اســاس دو نکته است:

یکــی از آنهــا برای جــذب خیــر اســت چــون او «دائــم الفیض
علــی البریــه» اســتّ ،
مرتــب دارد فیــض میرســاند .اینطور
نیســت که افاضه الهی تعطیلبردار باشد .این دعای نورانی
َ
َ َ َ
ضــل َعلی البریه»
شــبهای جمعه که میگوییم «یا ًدا ِئم الف ِ
از بهترین دعاهاســت؛ یعنی تو دائما داری فیض میرسانی،
اما فیــض خداونــد با اکــرام همــراه اســت .او «باســط الیدین
ً
بالعطیه» است ،حیف است انســان غافل باشد ،وقتی دائما
او دارد فیــض میرســاند مــا باید ذکــر کثیر داشــته باشــیم یاد
او در دل و نــام او بر لــب ،این میشــود ذکر کثیر ،اگــر او «دائم
ً
ً
الفیض» اســت باید دائما به یاد فیــاض بود تا دائمــا از فیض
ْ
طرفی بست.
ً
دلیل دیگر هم این اســت که دشــمن هم دائما دارد وسوســه
میکند مگر ابلیس انسان را آرام میگذارد؟! مگر ابلیس شب
و روز دارد؟! مگــر ابلیــس خــواب و بیــداری دارد؟! در خــواب
هــم مزاحــم آدم اســت ،گاهــی انســان خوابهــای خوبــی
نصیبش میشــود همانجا میبینید حادثهای پیش میآید
که حواســش پرت میشــود چه کســی این کار را کــرده؟ او در

آثار ذکر خدا
ذکرخــدا آثار مثبــت فراوانــی دارد که به گوشــهای از آن اشــاره
میشــود .ذکر از آن جهت که بــا ذاکرّ ،
اتحاد وجــودی مییابد
َ
و ذکر خدا با حضور او همراه اســت ،پس ذاکر خود را در مشــهد
ــرف وافری
خــدا حاضــر میبینــد و از کمــال قــرب و حضــور َط ِ
میبندد لذا بر محور حیا از بسیاری از افکار پلید ،اخالق رذایل
و اعمال نکوهیده احتراز میکند« :ألم یعلم بأن اهلل یری» و در
مصاف با اهرمن درون و بیرون کــه او را به هوی فرا میخواند
و بساط هوس را فراسوی او میگشاید بر آنها پیروز میشود .به
طوری که برای دفع هر خطر آلودگی به گناه؛ عادالنه محفوظ
میمانــد یا بــرای رفع محــذور پدیدآمــده و گناه مرتکب شــده
تائبانه و ُمنیبانه کوشــش میکنــد« :قدأفلح من تزکــی ؛ وذکر
اســم ّربه فصلی»« ،والذین إذافعلوا فاحشــه أوظلموا أنفسهم
ّ
ذکروا اهلل فاســتغفروا لذنوبهــم ومن یغفــر الذنــوب إل اهلل ولم
ُی ّ
صروا علی ما فعلوا وهم یعلمون» که آیه اول میتواند مسئله

دفع گناه را تبیین کند چنانکه آیه دوم برای تحلیل رفع گناه
ّ
از راه توبه و انابه در ظل یاد خدا کافی است.
شیطان که عامل نسیان و سبب سهو از حق و ذهول از صدق
اســت چون با ذکر خدا َرجم میشــود ،لذا یاد خدای ســبحان
یکی از دو اثــر مثبت را خواهد داشــت :یکی آنکــه مانع پدیده
سهو و غفلت اســت و به اصطالح جنبه َدفع خطر دارد و دیگر
آنکه نســیان پدید آمده را به ّ
توجه و التفــات تبدیل میکند و
ُ
أنسانیه إال
به اصطالح ،جنبه رفع خطر را به همراه دارد« :وما
«واما ُی ّ
الشــیطان أن أذکره»ّ ،
نسینک الشــیطان فالتقعد بعد
ّ
الذکری مع القــوم الظالمیــن»« ،إنما یرید الشــیطان أن یوقع
بینکــم العــداوه والبغضاء فــی الخمــر والمیســر و ّ
یصدکم عن
ذکراهلل وعن الصلــوه فهل أنتــم منتهون»« ،اســتهوذ علیهم
الشــیطان فأنســیهم ذکر اهلل» کــه در ایــن گونه آیــات ،عامل
پدیــده نســیان ،شــیطان ّ
معرفی شــده اســت و در آیــه «واذکر
ّربک إذا نسیت» یاد خدا سبب برطرف شدن نسیان میشود
و خطر آمــده را رفع میکند .شــیطان هرگز از ّ
تعدی تســبت به
انســان نظر نمیکند ،چون ّ
عــدو مبین
عــدو مبین اســت و از ّ ِ
ّ
جز ّ
تعدی و تجاوز مســتمر چیز دیگری متوقع نیســت لذا باید
عامل دفــع یا رفــع آن نیز اســتمرار داشــته باشــد ،ازایــن رو به

ذکر از آن جهت
که با ذا کرّ ،
اتحاد
وجودی مییابد و
ذکر خدا با حضور
او همراه است،
پس ذا کر خود را
در َمشهد خدا
حاضر میبیند
و از کمال قرب
َ
رف
و حضور ط ِ
وافری میبندد
لذا بر محور
حیا از بسیاری
از افکار پلید،
اخالق رذایل و
اعمال نکوهیده
احتراز میکند:
«ألم یعلم بأن
اهلل یری» و در
مصاف با اهرمن
درون و بیرون
که او را به هوی
فرا میخواند و
بساط هوس
را فراسوی او
میگشاید بر آنها
پیروز میشود

ذکرکثیر امر شــده اســت خواه بــه طور عمــوم ،ماننــد« :یاأیها
ً
ً
الذین امنوا اذکــروا اهلل ذکرا کثیــرا» وخواه به طــور خصوص،
ً
نظیــر« :واذکــر ّربــک کثیــرا» کــه بــه نحو خــاص بــه حضرت
ّ
زکریا؟ع؟ کثرت یاد خدا امر شــده ،و هرگونه هدایتی که بهره
انبیا و اولیای الهی شــده ،دیگــران نیز مأمور به ّ
تأســی و اقتدا
هســتند ،جز آنکه دلیلی بــر اختصاصی بــودن آن حکم اقامه
شــده باشــد و در مســئله ذکر کثیر نه تنها دلیلی بــر اختصاص
ارائه نشده ،بلکه دلیل بر تعمیم یافت میشود.
اثر یاد مظاهر و آیات خدا
به منظور پیروزی بر خصم درون یا دشمن بیرون یاد مظاهر
الهی و ذکــر آیــات ویژه خــدا نیز ســهم خــاص خــود را دارد لذا
خداوند به رسول اکرم؟ص؟ دســتور میدهد که به یاد رهبران
گذشــته باش که هرکدام در ّ
حد خود مظهر اســمی از اســمای
حســنای الهی بودهاند و ّ
ســنت و ســیرت و ســریرت آنان را به
شــوی« :واذکر فــی الکتاب
خاطر بیاور تــا همچنــان
کامیاب ِ
ّ ً ًّ
نبیا»« ،واذکر فی الکتاب موســی إنه
إبراهیم ّإنه کان صدیقــا
َ ً
ً
ّ
کان مخلصا وکان رســوال نبیا»« ،واذکر فی الکتاب إسماعیل
ّإنه کان صــادق الوعد»« ،واذکــر فی الکتاب إدریــس ّإنه کان
ّ ً ًّ
نبیا» دراین آیات و مانند آن کــه در قرآن کریم فراوان
صدیقا
یافت میشــود ،خداونــد پیامبر گرامی اســام را به یــاد انبیا و
ّ
اولیای پیشــین متذکــر میکند و یــاد آنان را ســبب تقویت آن
حضرت در ایفای عهد رسالت میداند ،چنانکه اصل یاد خدا
ّ
و اخالص و اســتمرار آن در ظفرمندی بر طاغیان مؤثر اســت،
لــذا خــدای ســبحان بــه موســی و هــارون (علیهمــا الســام)
هنــگام اعــزام بــرای دعــوت فرعــون و درباریــان اوچنیــن
فرموده است« :إذهب أنت وأخوک بایاتی والتنیافی ذکری»
یعنــی تو (موســی) و بــرادرت (هارون) بــا داشــتن معجزات و
نشانههایی که ازطرف من به شما داده شد به سوی فرعون
برویــد و در احیــای یــاد و نــام مــن هیــچ گونــه َوهنَ ،هــون و
سســتی به خود راه ندهید .موســای کلیم؟ع؟ یکی ازاهداف
ّ
مهــم درخواســت مشــارکت و وزارت بــرادر خــود هــارون؟ع؟
ُ
«وأشــرکه فــی أمــری کی
را انجــام ذکــر کثیــر دانســته اســت:
ِ
ً ً
ً
ُن ّ
ســبحک کثیرا ونذکرک کثیــرا» تاثیــر مهم یاد خــدا ایجاب
ّ
کرده تــا خداوند گاهــی به حفظ قــدرت ،قــوت و توانممندی
امرکند ،مانند «خذوا ما اتیناکم بقوه» و زمانی از سســتی نهی
فرماید مانند آیه «وال تنیا فی ذکری» برای اســتمداد از چنین
نیروی غیبی یعنی کمک گرفتن از یاد خدا و ّ
توجه به مظاهر
ظهور قدرت و برای حضور قوت الهی ،به موســای کلیم؟ع؟
ّ
دســتور داده شــد که ّامت خود را به ایــام تجلی قدرت آشــنا و
متذکر نما« :ولقد أرســلنا موســی بایاتنــا أن آخــر ج َ
قومک من
ِ
ّ
ّ
الیــات لکل
الظلمــات إلی النــور وذکــر بأیــام اهلل إن فــی ذلک ٍ
ّ
صب ٍارشــکور» در هر مرحله که فیض غیرعادی خداوند تجلی
ّ
کند و گوشــهای از اسرار نهفته جهان ،آشــکار گردد و شمهای
ازحقایق مستور ،مشهود شــود همان مرحله ،به فراخور خود
روزی از روزهــای ویــژه الهی اســت؛ و ا گــر آیه مزبور بر مســئله
بقیــه اهلل (أرواح مــن ســواه فــداه) و َر َ
ظهــور حضــرت ّ
جعت و
قیامــت تطبیــق شــده ازقبیــل تمثــال و بیــان مثال اســت نه
تبیین و حصر در مصادیق یاد شده.
مشاره  27آبان 1400

17

در پرتو معنا

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

یکی از خصلتهای زیبای یاران سیدالشــهداء؟ع؟
کــه رمــز موفقیــت آنــان در کربــا و در تمامــی
عرصههای زندگی میباشد ،یاد خدا در سراسر لحظات عمر
اســت .آنان اگر تحت هر شــرایطی دســت از یاری امامشــان
برنمــی دارند و تــا آخرین نفــس در راه آن حضرت ایســتادگی
میکننــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه یــک لحظــه از خــدا جــدا
نیســتند ،به یــاد پــروردگار و در راه او قــدم برمیدارند .نقطه
مقابل اگر عدهای در برابر امام حســین؟ع؟ صفآرایی کرده
و دســت بــه هــر جنایتــی میزننــد و هیــچ چیــزی بــر آنــان
تأثیرگذار نیســت ،دلیــل اصلیاش نبود یک خصلت اســت.
اباعبداهلل؟ع؟ صبح عاشــورا در خطبهای فرمود« :فأنساکم
ذکــراهلل العظیم» (شــیطان) خدای بــزرگ را از یاد شــما برده
اســت .خدا را فرامــوش کردهانــد لذا شــیطان بر آنان مســلط
شــده و به ســوی گمراهــی و ظلمــت میکشــاند .به یــاد خدا
بــودن و فرامــوش نمــودن پــروردگار تفــاوت مهــم
حماسهســازان عاشــورا بــا جنایتــکاران کربــا اســت.
سیدالشــهداء؟ع؟ و یــاران باوفایــش نــه تنهــا قبــل از واقعه
کربال بلکــه در کربــا و در شــب و روز عاشــورا نیــز از یــاد معبود
خویش غافل نیستند.

ذکر خدا در
سبک زندگی حسینی

مرا شیفته
و سرݡگشته
یاد ݣݣخودت
فرما
حجت االسالم و المسلمین علیرضا صادقی واعظ
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راه رستگاری
یــاد و ذکــر خداونــد از صفــات بســیار مهــم و ضــروری بــرای
موفقیت در زندگی دنیا و آخرت اســت و قــرآن کریم مرتب به
ً ً
آن سفارش میکند« :یا ایها الذین آمنوا اذکروا اهلل ذکرا کثیرا»
ای کســانی کــه ایمــان آوردهاید خــدا را بســیار یــاد کنیــد« .و
ً
اذکروا اهلل کثیرا لعلکم ُتفلحون» و خدا را بسیار یاد کنید شاید
کــه رســتگار شــوید .امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ هــم در مناجات
شــعبانیه از خداونــد یــاد او را درخواســت میکنــد« :الهــی و
ً
الهمنی ولها بذکرک الی ذکرک» خدایا مرا شــیفته و سرگشــته
یاد خودت فرما.
آ گاهی یا غفلت نسبت به پروردگار
امام سجاد؟ع؟ در صحیفه سجادیه عرض میکند« :نبهنی
لذکرک فــی اوقــات غفلــه» در مواقــع غفلت بــه مــن آ گاهی و
توجه فرما تا همواره به یاد تو باشــم .اینکه انســان در تمامی
لحظــات زندگــی ،در شــادی و غــم ،در نشــاط و کســالت ،در
سالمتی و بیماری ،در فقر و غنا ،در رنج و رفاه خدا را فراموش
نکند و همیشــه و در همه حال به یــاد پروردگار باشــد که« :أال
بذکراهلل تطمئــن القلوب» آ گاه باشــید تنهــا با یاد خــدا دلها
آرامش مییابد.
یــاران سیدالشــهداء؟ع؟ اگــر ثابــت قــدم و اســتوار در راه امــام
خویش میایستند و از هیچ چیزی هراس ندارند و به موفقیت
و پیــروزی نهایــی دســت مییابند چــون همــواره به یــاد خدا
هســتند و دلگــرم بــه پشــتوانه الهــی میباشــند .قــرآن کریــم
میفرماید مردم در این دنیا از دو حال خارج نیستند ،گروهی
به یاد خداینــد و عــدهای او را فرامــوش کردهانــد« .فاذکرونی
ُ
اذکرکم» پس مــرا یاد کنید تا شــما را یاد کنــم .همانطوری که
آنان در همه حال خــدا را در نظــر گرفتهاند ،خداونــد هم آنان
را فراموش نمیکند و در کنارشــان قرار میگیــرد و مورد عنایت

خویش قرارشان میدهد .موسی بن عمران؟ع؟ عرض کرد:
ُ
«یا رب ابعید انت من فأنادیک ام قریب فأناجیک» پروردگارا
آیا تو از من دوری تا صدایت کنم یا به من نزدیکی تا با تو نجوا
کنم؟ خداوند باری تعالی فرمــود« :انا جلیس من ذکرنی» من
همنشین کسیهستم کهمرا یاد کند.
َ
فنســی ُهم» خــدا را فرامــوش کردنــد ،خدا نیــز آنان
«نســوا اهلل
را فرامــوش نمــود« .و ال تکونــوا کالذیــن نســوا اهلل فانســاهم
انفســهم» و شــما ماننــد آنانــی نباشــید کــه بــه کلــی خــدا را
فراموش کردنــد و خــدا هم آنــان را به خــود فراموشــی گرفتار
کرد .کســانی که از خــدا غافل میشــوند ،خداوند هــم آنان را
رهایشان میکند و به خودشان وا میگذارد تا جایی که آنها از
خودشان نیز غافل میگردند .بیهویت و بیاراده میشوند.
انسانی که به خودش واگذار شد خیلی راحت زیر بار شیطان
مــیرود ،خیلی آســان زیر بــار ظلم و ســتم میرود و دســت به
کارهایی می زند کــه حتی از کنتــرل خویش هم خارج اســت
و زمانی به خود میآید که به سقوط و تباهی رسیده است.
تفاوت ذاکرین با غافلین
یک شــاخه وقتی به درخــت متصل اســت ،بــاال و در اوج قرار
دارد .ســر ســبز و باطراوت اســت .میوه دارد .چون به درخت
متصل اســت تازگی دارد ،خم میشــود اما به راحتی شکسته
نمیشــود .ولی همیــن شــاخه زمانی کــه از درخت جدا شــد،
ســقوط میکند ،به پاییــن می افتد ،ســبزی و طــراوت خود را
از دســت میدهد ،دیگــر میوه و ثمــره نــدارد ،تازگی خــود را با
خشــکی عوض میکند و به کوچکترین فشــاری میشــکند.
دیگر تکه چوبی بیش نیســت یا هیزم میشــود و میســوزد و
یا عصا میگردد و در دســت مردم قرار میگیرد تا هر جا و به هر
نحو که بخواهنــد ببرندش .انســانی که با خدا باشــد ،مانند
شــاخهای اســت که به درخــت وصل اســت .همیشــه در اوج
عزت و سربلندی قرار دارد.
کجا و چگونه به یاد خدا باشیم؟
ویژگی بــارز و رمــز موفقیت امــام حســین؟ع؟ و اصحابش به
یاد خــدا بــودن در تمامــی لحظات اســت .حــال باید بــه این
ســؤال پرداختــه شــود کــه چگونــه میتــوان چنیــن خصلتی
را بــه دســت آورد؟ اگــر رمز پیــروزی خون بــر شمشــیر در کربال
یــاد و ذکــر خداســت ،چگونــه میتــوان بــرای یــاری فرزنــد
سیدالشــهداء؟ع؟ ،حضــرت حجه بــن الحســن ؟جع؟ این
ویژگی را در وجود خویش پرورش دهیم؟
به یاد خدا بــودن آن هم در تمامی لحظات شــاید بــه یکباره
ســخت و در نــگاه اول محال به نظر برســد امــا کاری که قدم
به قدم و با استمرار صورت گیرد ،به تدریج گسترده و ماندگار
میگردد .یاد خدا عــاوه بر ذکر زبانی باید در اعمــال و رفتار ما
وجود داشــته باشــد و برای آنکه تمامی کارها و همه لحظات
زندگی ما با یاد و نام خدا صورت گیــرد .باید از مواقعی خاص
شروع گردد تا به همه زمینههای زندگیمان سرایت کند.
در کسب و کار
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ میفرماید« :اکثروا ذکر اهلل اذا دخلتم

خداوند به یکی
از پیامبرانش
میفرمود:
«اذکرنی عند
غضبک اذکرک
عند غضبی» در
هنگام خشم به
یاد من باش تا
من نیز در هنگام
خشم خود به یاد
تو باشم .زمانی
که انسان کنترل
خود را از دست
میدهد و ممکن
است دست به
کاری یا حرفی
بزند که بعد
موجب پشیمانی
بشود ،آن جا
با یاد خداوند
جلوی خشم و
عصبانیت خود
را بگیرد .به جای
آنکه در برخورد با
دیگران خشمگین
شود ،عفو و
گذشت را سرلوحه
کار خویش قرار
دهد

االســواق» خداوند را بســیار یــاد کنید وقتــی به بــازار میروید.
یکی از مواقعــی که یاد خدا بســیار ضروری و مهم اســت موقع
ً
کســب و کار و در محــل خریــد و فروش اجنــاس که معمــوال در
بازار رواج دارد ،میباشــد .علی؟ع؟ نمیفرماید در مسجد یاد
خدا باشید ،چون انسان مسجد میآید تا نماز بخواند ،با خدا
مناجات کند .اما در بازار است که خرید و فروش و احتمال کم
فروشی و گرانفروشــی ،بی انصافی ،مال حرام ،ربا ،برخورد با
نامحرم وجود دارد .محل کسب و کار است که میتواند جای
رفت و آمد شیاطین و یا محل نزول فرشتگان خدا باشد.
هنگام داوری و پرداخت حقوق دیگران
ُ
رســول خدا حضرت محمد مصطفــی؟ص؟ میفرمایــد« :اذکر
اهلل عند لســانک إذا حکمــت و عند یــدک اذا قســمت» هرگاه
خواســتی داوری کنــی خــدا را بــه یــاد زبانــت بیــاور و هروقت
خواســتی چیزی را تقســیم نمایی خدا را به دســتت یادآوری
کــن .گاهــی بــرای مــا موقعیتــی پیــش میآیــد کــه بایــد در
مســئلهای بین دو نفر قضاوت و داوری کنیم ،اینکه انســان
به یاد خدا باشــد و تحت هر شــرایطی حق را بگوید .حق را به
حقدار بدهد نه به آشنای خودش .تحت هر شرایطی با آنکه
شاید اگر حق را بگوید دچار ضرر و زیان بشــود اما چون به یاد
خداســت ،حق بگوید و به حق حکم کنــد .موقعیت دیگری
هم که یاد خدا الزم اســت ،زمان تقســیم چیزی بین دیگران
میباشد .اینکه انســان بین خودی و بیگانه تفاوت نگذارد.
بین همه عدالت را برقــرار کند ،نه اینکه ســهم نزدیکانش از
دیگران بیشتر باشد .ما اگر از ظلم بیزاریم پس خودمان اهل
ستم به دیگران نباشیم و همه در نظرمان یکسان باشند.
هنگام خشم
خداوند باری تعالی به یکی از پیامبرانش میفرمود« :اذکرنی
عند غضبک اذکرک عند غضبی» در هنگام خشم به یاد من
باش تا من نیز در هنگام خشم خود به یاد تو باشم .زمانی که
انسان کنترل خود را از دست میدهد و ممکن است دست به
کاری یا حرفی بزند که بعد موجب پشــیمانی بشــود ،آن جا با
یاد خداوند جلوی خشــم و عصبانیت خود را بگیرد .به جای
آنکه در برخورد با دیگران خشــمگین شــود ،عفو و گذشــت را
سرلوحه کار خویش قرار دهد.
در خلوت و تنهایی
امام صادق؟ع؟ میفرماید« :شــیعتنا الذین إذا خلو ذکرواهلل
ً
کثیرا» شــیعیان کســانی هســتند که چــون تنها باشــند ،خدا
را بســیار یاد میکننــد .اکثر افراد بــرای انجام گنــاه به دنبال
مکانــی خلــوت و دور از چشــم دیگــران هســتند تــا کســی
نبیند و آبرویشــان حفظ شــود .در حالــی که خــدا را فراموش
میکننــد و تصورشــان ایــن اســت کــه خــدا ناظــر بر اعمــال و
رفتارشان نیست .علت بســیاری از گناهان و نافرمانیهای
ما فراموشــی یاد خداوند اســت .اگر ما خدا را حتی در تنهایی
خویش ناظر بدانیم ،هیچ گاه دســت به عصیان نمیزنیم.
«ألــم یعلــم ّ
بــأن اهلل یری»آیــا او ندانســت کــه خداونــد همه
اعمالش را میبیند؟
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در پرتو معنا

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

ثمرات ذݡكر خدا

یاد پروردݡگار
نور ݣݣدلهاست
حجت االسالم و المسلمین شيخ حسین انصاریان

(تنگ) اســت ،و اگر هم وســعی دارد نســبت به کسانی است
که چنان وســعی را ندارند وگرنــه در تمامی احــوال در تنگی و
َ ََ ّ َ َ
ُُ
َ
المؤمنین
ــوب
چنین اســت .هو الذی انــزل
الســکینۀ فــی قل ِ
ً
َ
لیــزدادوا ایمانــا َم َــع ایما ِن ِهــم .خداوند ســکینه و آرامــش را بر
دلهای مؤمنین نازل کرد تا بر مراتب ایمان خود بیفزایند.
میزان آرامــش قلبی هر کس متناســب اســت با میــزان توجه
او بــه خــدا ،دلهایی کــه از یاد خــدا غافلنــد ،به ســان زورقی
هســتند به ســطح دریا کــه بــه کوچکترین نســیم بــه حرکت
درآمد .و با اولین موجــی که برمی خیزد متالظم شــده و غرق
میشوند .اما کشتیهای بزرگ که خود را به پایگاه محکمی
بستهاند ،با شــدیدترین طوفانها هم به تالطم نمیافتند و
از جای خود تکان نمیخورند.

اســاس در اخــاق اســامی توجه بــه خدا و اشــتغال بــه یاد
ً
اوست ،اصوال روح همه طاعات و عبادات و ارزشها را یاد
خدا تشکیل میدهد .نگاهی به تعالیم قرآن و آموزشهای رسیده
از پیشــوایان عظیمالشــأن آســمانی ،این نکته را به وضــوح اثبات
میرســاند کــه از نظر اســام نه تنهــا هیچ چیــز به انــدازه یاد خــدا از
ارزش و اهمیــت برخــوردار نیســت ،بلکــه تمــام امــور دیگــر بــرای
تسهیل توجه انسان به خداست.
از نظر اســام سرچشــمه قدرت روحــی و معنوی بــرای انســان و یگانــه عامل ســعادت و کمال
او توجه به خدا و اشــتغال به یاد اوســت ،همچنانکه همــه گرفتاریهای انســان و حتی همه
رذایل اخالقی و معایب روحی و امراض نفسانی ناشی از غفلت از یاد خداست .توجه انسان به
خدا در واقع اتصال قلبی انســان به درگاه الهی اســت و واضح اســت که در این ارتباط و اتصال
ً
باطنی ،مواهــب معنوی فراوانی نصیب انســان میگــردد .ذیال به پــارهای از آثــار توجه به خدا
اشاره میکنیم:

نورانیت دل
نکته قابل توجه در اینجا اینکه آرامش قلبی حاصل از توجه
به خدا ،بــه خصــوص در مــواردی کــه ایــن توجه بــه مراتب
باالتــری رســیده و همــراه بــا جاذبــه معنــوی خاصــی صورت
میپذیــرد ،تنهــا یــک آرامش قلبی ســاده کــه هیچ گونــه آثار
روحی و معنوی از خود بــر جای نگذارد نیســت .چنان توجه
و آرامش بارور ازم عانــی علوی و همراه با نــور معنوی خاصی
اســت کــه چــون بــر دل بتابــد ،آن را حیاتی نــو بخشــیده و از
انــواع ظلمتهــا و کدورتهــای حاصــل از توجه بــه غیرحق
میرهانــد .از ایــن روســت کــه در تعالیــم اســامی از یــاد خــدا
بــه عنــوان «نــور دلهــا» و «جالء قلــوب» بصیر شــده اســت،
َّ
َ
عل َ
فان ُه ُ
نور
اهلل
حضرت امیرالمؤمنین میفرمایند:
یک به ذکر ِ
القلوب .بر شما باد یاد خدا که آن نور دلهاست.

آرامش قلبی و قدرت روحی
قرآن یاد خدا را تنها عامل آرامش بخش دلها معرفی کرده و اطمینان و طمأنینه نفس انسان
َ
اهلل َت َ
طم ِئ ُّن القلوب .آ گاه باشــید که تنهــا با یاد خدا
را در گرو توجه بــه خدا میدانــد :اال به ذکــر ِ
دلها آرام میگیرند .تأثیر توجه به خدا در ایجاد آرامش قلبی از این جهت است که:
ً
اوال .خداوند هدف نهایی فطرت انســان اســت و انســان خود به خود در طلب این مطلوب
نهایی در تب و تاب است و تا به آن نرسد ،آرام و قرار نمیگیرد و راضی نمیشود.
ً
ً
ثانیا .کسی که توجه به خدا ندارد طبعا توجه او به دنیا و برخورداریهای مادی و ظاهری
اســت .چنین فردی هــر قدر در جهت کســب نعمتهــای دنیوی تــاش کند و بــه مهرههای
فراوانی نیز دست یابد ،هرگز راضی شــده و در حصرت چیزهایی است که ندارد از طرف دیگر،
از اینکــه نعمتهــای موجــودش دســتخوش آفات شــده و زائل شــوند ،نیــز همــواره در بیم و
هراس است.
بنابراین کســی خــدا را فراموش کــرده و دنیا را به جــای آن برگزیده همــواره از بابــت آنچه دارد
در بیم و نگرانی اســت و از بابت آنچه ندارد در حســرت و ناراضی اســت و لذا هرگــز روی آرامش
و اطمینــان ندیــده و دلــش آرام و قرار نمیگیــرد .چنین فــردی در مواقــع مواجهه بــا مصائب و
شکســتها و ناراحتی به ســرعت دســتخوش اندوه و تألمات روحی شــده و اگر هم به آرامشی
ســطحی و ناپایدار رســیده باشــد ،با دخالت کوچکترین عامــل مخالف آن را از دســت میدهد
و گرفتار انــدوه و نگرانــی و تالطم روحی میشــود .قرآن یکــی از آثار اعــراض از یاد خــدا را تنگی
َّ َ ُ َ َ ً
معیشت یعنی تنگی زندگانی دنیوی معرفی مینمایدَ :و َمن َا َ
عیشۀ
عر ًض َعن ِذکری ِفان له م
ً
َضنکا .یعنی کسی که از یاد من رویگردانی کرد ،زندگانی او (در دنیا) تنگ میشود.
زیرا به طوری که گفته شــد ،کســی کــه خــدا را فرامــوش میکنــد ،و او از نظــر برخورداریهای
دنیــوی بــه بهرههای فــراوان نیز برســد امــا چون همــواره در حســرت چیزیســت که به دســت
نیاورده و نگران چیزهائی است که در دست دارد ،لذا در هر حال زندگانی دنیوی برای او ضیق

وارستگی از لذات مادی
کســانی کــه لــذت و حــاوت عبــادت و مناجــات و ذکر خــدا را
چشــیدهاند ،از لذتهای دیگــر بی نیــاز شــده و دل از تمامی
آنهــا کندهاند ،زیــرا در ایــن لذت عظمــت و کرامتــی یافتهاند
که لذات دیگر در برابــر آن ارزش خود را از دســت داده اســت.
کسانی که لذت عبادت و حالوت ذکر و یاد خدا را دریافتهاند،
زندگانی آنها برای ما اعجاب انگیز بلکه حتی در مواردی باور
نکردنی است.
مروری هر چند کوتــاه در زندگانی حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟
هر انســانی را دســتخوش حیــرت و اعجاب میکنــد .چگونه
میتــوان تصــور کــرد کــه کســی آنچنــان نســبت بــه لــذات
دنیــوی بــی اعتنایــی باشــد و یــا وجــود کار ســنگین روزانــه،
شــبها ســاعات متوالــی بــه نمــاز بایســتد و بــه مناجــات و
راز و نیــاز بــا پــروردگار خویــش بپــردازد؟ پیامبر اســام؟ص؟ با
وجــود مســئولیتهای طاقت فرســائی کــه برعهده داشــتند
و لحظــهای از ایــن کرا ســنگین فراغــت حاصــل نمیکردند،
روزها ســنگ بر شکم میبســتند تا گزندگی گرســنگی را کمتر
احســاس کنند و شــب ،بنا به تصریــح قرآن دو ســوم یا نصف
یــا حداقــل ثلــث آن را بــه نمــاز میایســتادند و بــه عبــادت
میپرداختنــد تــا آنجــه کــه پاهایشــان ورم کــرده بــود .آن
شخصیتهای آسمانی چنان مجذوب عبادت حق بودند و
آنچنان در یــاد خدا و انس بــا او به آرامش و لذت میرســیدند
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کــه هیــچ چیــز نمیتوانســت آنــان را از ایــن حضــور بــازدارد و
توجهشان را به خود معطوف گرداند.
جلب نظر الهی
در یکــی از آیــات قرآنــی ،خداونــد مهمترین اثــر و نتیجــه یاد
َ ُ ُ
ُ ُ
کردن خدا را چنین بیان میفرمایــد :اذکرونی اذکرکم .مرا یاد
کنید تا من نیز شما را یاد کنیم .خداوند در این آیه به مؤمنین
بشــارت داده اســت کــه توجــه آنهــا بــه درگاه الهــی از جانــب
خداوند بی پاسخ نمیماند و هر کس که خدا را یاد کند و روی
ً
دل به ســوی او کند ،متقابال خداوند نیز او را یاد میکند و او را
مورد توجه مخصوص خود قرار میدهد ،این بزرگترین نوید
است برای کســانی که معرفت به مقام پروردگار خود یافته و
به ارزش توجه خدا نسبت به خود تا حدی واقفاند.
ایجاد بصیرت در دل
در آیــات قرآنی بــه یکــی دیگــر از آثار خــدا برمــی خوریــم و آن
ایجاد بصیرت و روشنایی در دل اســت به طوری که در سایه
این بصیرت ،پرهیــزگاران از گزند مداخالت شــیطانی در فکر
غلبه میکنند:
و قلب خود نجات یافتــه و بر نفس و شــیطان
الذین َّات َقوا اذا َم َّس ُــهم طائ ٌف م َن َ
الشیطان َت َذ َّکروا فا ُ
ِا ّن َ
ذاهم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بصرون .افراد پرهیزگار هنگامی که شــیطان آنها را وســوه
ُم ِ

وقتی انسان خدا
را فراموش کرده
از توجه به او
غفلت میورزد،
خود واقعی
خویش را نیز به
دست فراموشی
سپرده و آن را گم
میکند چنانکه
در توجه به خدا
با خودحقیقی
خویش نیز آشنا
شده و آن را باز
می یابد

کنــد متذکــر شــده و بــه یــاد خــدا مــی افتنــد و در همــان حــال
بصیرت مییابند.
از اینجا میتوان دریافت که یاد خدا از نفوذ وساوس شیطان
در دل جلوگیــری کــرده مداخــات شــیطان را ســد میکنــد
و بــا ایجــاد نــور بصیــرت در دل ،تشــخیص حــق را آســانتر
میکند .در تعالیم پیشــوایان دین نیز یکی از آثــار و نتایج یاد
خدا ،حصول نور بصیرت در قلب و فکر معرفی شــده اســت از
ســخنان حضرت علی؟ع؟ اســت کهَ :د ُ
نیر َ
وام ّالذکر ُی ُ
القلب و
ِ
ِالفکر .مداومت بر یاد خدا قلب و فکر را روشنایی میبخشد.
دوری از گناه
ناگفته خــود پیداســت کــه یکــی از آثــار مهم یــاد خــدا در دل
مؤمنین عبارتســت از پرهیز از معاصی ،زیرا زمانی که انســان
تن بــه معصیــت میدهــد در واقع خــدا را فرامــوش کــرده و از
توجه به ســاحت عظمت و قدرت او بازمانده اســت .چه ،اگر
انسان توجه به خدا کند ،چگونه میتواند تن به نافرمانی او
دهه و از اطاعت امرش سرباز زند.
خودیابی
یکــی دیگر از آثــار توجه به یــاد خدا اینســت که وقتی انســان
خــدا را فرامــوش کــرده از توجــه بــه او غفلــت مــیورزد ،خود
واقعــی خویش را نیــز به دســت فراموشــی ســپرده و آن را گم
میکند چنانکــه در توجه به خــدا با خودحقیقــی خویش نیز
آشنا شــده و آن را بازمی یابد .توضیح اینکه «خود» در ایمان
درجات و مراتب دارد .نفس انســانی حقیقت واحدی است
کــه همــه شــئون حیاتــی و فکــری و معنــوی انســان تحــت
تدبیر او برده و کلیــه فعالیتهای انســان مظاهری از همان
حقیقت واحد است.
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مروری بر حقیقت یاد خدا و موانع آن

مرا روزی ݣݣمباد ݣݣآن ݣݣدم
ݡکه ݣݣبی ݣݣیاد تو بنشینم
محمدرضا مصطفیپور

اینکه قــرآن در آیه مــورد بحــث از مؤمنان خواســته تا زیاد به یــاد خدا بــوده و در همه
ً
حاالت و شــؤون او را یاد کنند برای آن است که اوال شــیطان در حال غفلت به انسان
ً
حمله میکند و اگر کســی به یاد خدا متذکر باشد به دام شــیطان نمیافتد .ثانیا یاد خدا سنت
ً
حســنهای بــرای تقویــت روح فرشــتگی در انســان ذاکر اســت .زیــرا مالئکــه دائما به یــاد خدا
هستند و هرگز خسته و افسرده نمیشوندّ :
«یسبحون اللیل و النهار الیفترون؛ تمام شبانه روز
تســبیح خــدا میگوینــد و سســت نمیشــوند ».پــس انســانی کــه میخواهد فرشــتهخو شــود
پیوسته به یاد خداست .در کثرت یاد شــده کمیت و کیفیت هر دو باید لحاظ شود زیرا خدای
سبحان از ذکر بدون اخالص و حضور قلب به عنوان ذکر قلیل و اندک یاد میکند« :والیذکرون
ّ
اهّلل ال قلیــا؛ منافقان کم به یاد خدا هســتند ».زیرا ذکر آنهــا بدون روح و زبانی اســت و در واقع
ذکر کثیر یعنی ذکر با روح و با خلوص است که حافظ انسان است.
«ان اهّلل سبحانه وتعالی جعل الذکر ً
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودّ :
جالء للقلوب ،تسمع به
بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقادبه بعد المعانده؛ خدای سبحان یاد خود را مایه جالی
قلبها قــرار داده که بر اثر آن گوش ،پس از ســنگینی (بر اثر غفلت) شــنوا شــود و چشــم پس از
کمسویی بینا گردد و از لجاجت و عناد به اطاعت و انقیاد باز گردد و رام شود».
یبــرد و اوصاف جمــال و جاللــش را از علم و قدرت
هنگامی که انســان نام خدا را به عظمت م 
ّ
رحمانیــت و رحیمیــت و مراقبــت او را نســبت به بنــدگان بر میشــمارد و
و ســمع و بصر و مقــام
پردههــای غفلــت از مقابل چشــم او کنــار مــیرود و حــق را به خوبــی میبینــد .غوغــای هوا و
هوسها فرو مینشــیند و ندای داعیان حق را شــنیده و در برابر فرمان خدای متعال به انقیاد
کامل دست مییابد.
حقیقت ذکر
ذکر در لغت به معنای مطلق یاد کردن و توجه داشتن است خواه به زبان باشد و خواه به قلب
و دل و خــواه به فعل و عمــل ،اما حقیقــت ذکر :توجــه قلبی و باطنی انســان به ســاحت قدس
پروردگار است در حقیقت ذکر خدا ،عبارت است از یک حالت خدا بینی روحانی و توجه باطنی
به خدای جهان به گونــهای که آدمی خــدا را حاضر و ناظــر خویش در محضر پــروردگار جهان
بداند ،کســی که این چنین به یاد خدا باشد به دســتورات خدا عمل میکند ،واجبات را انجام
میدهد و ّ
محرمات را ترک میکند.
ً
ً ً
حضرت علی؟ع؟ فرمود« :التذکر اهّلل ســبحانه ســاهیا و التنســه الهیا واذکره ذکــرا کامال یوافق
فیه قلبک لســانک و یطابق اضمــارک و اعالنک ولن تذکره حقیقه الذکر حتی تنســی نفســک
فی ذکرک و تنفقدها فی امرک؛ خدای ســبحان را از روی ســهو و غفلت ذکر نگــو و او را فراموش
مکن ،خدای را ذکر کامل بگــو به طوری که قلــب و زبانت همراه و باطــن و ظاهرت هماهنگ
باشــند ،خدا را بــه حقیقت ذکر یــاد نمیکنــی جــز در صورتی کــه در حال ذکــر ،نفس خــودت را
فراموش کنی و در انجام کار ،خودت را نیابی».
عارفــی گوید :ذکــر روح عبــادت عملــی و نهایت ثمــره آن اســت و آن را اولی اســت کــه موجب
دوستی و حب خداست و آخری است که موجب نزدیکی به خداوند است زیرا مرید او آغاز کار
با تکلف و زحمت ذکر خدا میکند تا بتواند دل و زبان خود را از وسواس منصرف کند ،پس اگر
موفق به مداومت بــر ذکر گردد ُانس به خداونــد پیدا میکند و ّ
حب مذکــور یعنی خدا در دلش
کاشته میشود.
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جهت تنبیه و بیداری از مثالی اســتفاده میشود و آن اینکه،
هــرگاه در حضــور یکی از مــا از کســی ستایشــی به عمــل آید و
او را به داشــتن صفــات پســندیده یــاد کنند ،آن شــخص به
ســبب شــنیدن وصف او و کثرت ذکر خیــر او ،وی را دوســت
داشته و به او عشــق ورزد .ســپس به جهت یادآوری فراوان
از او ناچــار به یــک یــادآوری بیشــتری از او دچار میگــردد به
حدی کــه تاب ندیــدن او را نــدارد ،چرا که هر کــس چیزی را
دوست بدارد فراوان از او یاد میکند و هر که فراوان از چیزی
ّ
یاد کنــد ،هرچند بــا تکلــف و زحمت هم باشــد آن را دوســت
خواهد داشت.
ّ
همچنین ذکــر خدا در آغــاز کار با تکلف صورت گیــرد تا اینکه
میوه انس و دوســتی او را به بار آورد و در آخر کار تاب آوردن بر
عدم دیدار او ممکن نمیشــود .بنابراین انسان گرچه به ذکر
لفظی میپردازد اما آنچه مهم است که ذکر لفظی وسیلهای
برای ذکر قلبی گردد بــه گونهای که آدمی پیوســته خود را در
محضر او دیده و او را حاضر و ناظر برخود بداند.
مراتب ذکر
ذکر مقامی بســیار وســیع و دارای مراتــب و درجاتی اســت که
اولین مرتبهاش ذکر لفظی و زبانــی و نهایت آن انقطاع کامل
است.
الف .ذ کر زبانی :کسی که به ذکر و یاد خدا است همین که
به خدا توجه کرد بــه قصد قربــت اذکار مخصــوص را بر زبان
جاری سازد بدون آنکه به معانی آنها توجه داشته باشد.

ب .ذ کر معنوی :انســانی که به قصد قربــت ذکر میگوید،
در همان حال معنای آن را بر ذهن خود خطــور دهد و به دل
سرایت دهد تا دل از آن متأثر گردد.
ج .ذ کــر قلبی :در ایــن مرتبه زبان از قلب پیــروی میکند و
ذکر میگوید و در باطن ذات بــه مفاهیم ذکرها ایمان دارد که
زبان با پیروی از قلب به گفتن ذکر مشغول میشود .این ذکر
اســت که عمیقترین اثــرات روحــی و معنوی را برای انســان
داراست.
د .ذ کــر در تمام حــاالت :انســانی که دائم الحضور اســت
و پیوســته خــود را در حضــور خــدا میبیند و بــا او انــس دارد و
اگر لحظهای غفلت کند احســاس گناه کرده و بــه درگاه خدا
توبه میکند .البته این مرحله ویژه بندگان خاص خدا است
که همیشــه با یاد خــدا پیوند برقرار کــرده و هیچ نــوع عالقه و
تمایلی که معــارض با ّ
حب الهی و رضا و خوشــنودی او باشــد
در او راه نمییابد.
موانع ذکر
پس از آشــنایی با حقیقت ذکر و یــاد خدا و مراتــب آن حال به
موانع ذکر اشــاره میشــود .بــا توجه بــه اینکه خدا به انســان
نزدیک اســت و از رگ گردن انســان به او نزدیکتر اســت چرا
آدمی از یاد او غافل اســت از ایــن رو ،در این قســمت به موانع
ذکر اشاره میشود و سپس راه زدودن آن تبیین میگردد.
 .1تعلقات و وابستگیهای مادی و معنوی :انسانی که
وابسته به دنیا و داشــتههای خود باشد به گونهای که آنچه

عالوه بر تعلقات
و وابستگیها
انسان گاهی در
حجاب اعمال
خود قرار گرفته و
از یاد خدا غافل
میشود به این
صورت که آدمی
با مالحظه اعمال
خوب خود ،دچار
غرور و عجب و
خود فر یبی شده
و در نتیجه خدا را
فراموش میکند

برای او ارزش دارد امور دنیوی باشد و همین امور او را به خود
مشغول سازد به طوری که با اشــتغال به آنها آدمی از یاد خدا
غافل میشود و او را فراموش میکند.
 .2حجاب اعمال :عالوه بر تعلقات و وابســتگیها انسان
گاهی در حجــاب اعمال خــود قــرار گرفتــه و از یاد خــدا غافل
میشــود به این صــورت که آدمــی بــا مالحظه اعمــال خوب
خود ،دچار غــرور و عجب و خود فریبی شــده و در نتیجه خدا
را فراموش میکند.
 .3همنشــینی با غافالن :گاهی انســان در اثر همنشینی
با بیخبران از خدا غافل میشــود همنشــینانی که خود اهل
ذکر و یاد خدا نیستند و انسان را نیز از یاد خدا غافل میکنند.
راه زدودن
برای از بین بردن این موانع و زدودن آنها آدمی باید به تالش
ً
و کوشــش مداوم بپردازد و برای این کار باید اوال به معرفت و
شناخت کامل خدا رســیده و با معرفت او به سیر و سلوک و به
تالش و کوشــش خالصانه اقدام کنــد و صفحه دلــش را از آن
ً
موانع پاک ســازد و ثانیا بــه تخلیه و تحلیه و تجلیــه بپردازد،
یعنی نفــس خــود را از کلیــه رذایــل و آلودگیها و قیــود مادی
پاکسازد و صفحه دل را به انجام واجبات و اطاعت پروردگار
و آراستن به فضائل زینت بخشــد و عالوه بر آن ،آن را به ترک
مکروهــات و انجام مســتحبات صیقلی دهــد در این صورت
اســت که انســان میتواند این موانع را از ســر راه خود بردارد.
و پیوسته به یاد خدا یعنی کمال و جمال مطلق باشد.
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یاد خدا معادل تمام
خیر دنیا و آخرت است

حضرت آيتاهلل ناصر مکارم شیرزای

در آیه  41ســوره «أحزاب» میخوانیم:
ـانی که َایمان آوردهاید! خدا را
ای کسـ َ
ین َآم ُنــوا ْاذ ُک ُروا َ
فراوان یاد کنید؛ یــا أ ُّی َها ّال ِذ َ
اهّلل
ْ ًَ ً
ِذکرا ک ِثیرا .هنگامی که نام خدا برده میشــود،
یک دنیا عظمت ،قــدرت ،علــم ،و حکمت در
قلب انســان متجلی میگردد؛ چرا که او دارای
اسماء حسنی و صفات علیا و صاحب تمام کماالت ،و منزه از هرگونه عیب
و نقص اســت .توجه مــداوم به چنین حقیقتــی که دارای چنــان اوصافی
اســت روح انســان را بــه نیکیهــا و پاکیهــا ســوق میدهــد ،و از بدیها و
زشــتیها پیراســته مــیدارد ،و به تعبیــر دیگــر ،بازتــاب صفــات او در جان
انسان تجلی میکند.
توجــه به چنیــن معبــود بزرگــی موجب احســاس حضــور دائم در پیشــگاه
او اســت ،و بــا ایــن احســاس ،فاصلــه انســان از گنــاه و آلودگــی بســیار زیاد
میشود .یاد او یادآوری مراقبت او است ،یاد حســاب و جزای او است ،یاد
دادگاه عــدل او و بهشــت و دوزخ او اســت و چنین یادی اســت کــه جان را
صفا ،و دل را نور و حیات میبخشــد .بــه همین دلیل ،در روایات اســامی
آمده اســت :هر چیز انــدازهای دارد جــز یاد خدا کــه هیچ ّ
حد و مــرزی برای
کــه در «اصــول کافــی» آمده،
آن نیســت! امام صــادق؟ع؟ طبــق روایتــی
ّ َ َ ُ َ ٌّ َ ْ َ َ ْ َّ ّ ْ َ َ َ ٌ
َ
الذک َر ،فل ْی َس ل ُه َح ّد َی ْن َت ِهی
ال
إ
ه
میفرماید :ما ِم ْن ش ْیء ِإال و له حد ینت ِهی ِإلی ِ ِ ِ
َ
خدا
ِإل ْی ِه؛ هر چیز ،حدی دارد که وقتی به آن رســد پایان میپذیرد ،جز
ذکر َ َّ
َ َ َ ُ َ ّ ََ
که حدی که با َآن پایان گیرد ،ندارد .ســپس میافزاید :فرض اهَّلل عزوجل
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
الف َرا ِئ َض ،ف َم ْن أ ّد ُاه َّن ف ُه َو َ َح ّد ُه َّنَ ،و َش ْه َر َر َم َض َانَ ف َم ْن َص َام ُه ف ُه َو َح ّد ُهَ ،و
ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُّ ُ ّ ّ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ
یل
الحج فمن حج فهو حدهِ ،إال ِ
ل لم ی َّرض ِمنه ِبال ْق ِ ُل ِ
الذکر ،ف ِإن اهَّلل عزوج َ
َو َل ْم َی ْج َع ْل َل ُه َح ّد ًا َی ْن َتهی ِإ َل ْی ِهُ ،ث َّــم َتال َه ِذ ِه ْال َی َة :یا أ ُّی َهــا ال ِذ َ
ین َآم ُنوا اذک ُروا
َ ْ ًَ ًَ َ ّ ُ ُِ ْ ً َ ً
وه ُبک َــرة َو أ ِصیال؛ خداوند نمازهــای فریضه را واجب
اهّلل ِذکرا ک ِثیرا و س ِــبح
کرده اســت ،هر کس آنها را ادا کند حد آن تأمین شــده ،ماه مبارک رمضان
را هر کس روزه بگیرد حدش انجام گردیده ،و حــج را هر کس (یک بار) به
جا آورد همان حد آن است ،جز ذکر اهّلل که خداوند به مقدار قلیل آن راضی
آن نیز ،حدی قائل نگردیده ،ســپس به عنوان شاهد
نشــده ،و برای کثیر
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ً َ ً
اهّلل ِذکرا ک ِثیرا ...را تالوت فرمود.
این سخن ،آیه یا أیها ال ِذین آمنوا اذکروا

سایه لطف در بهشت برین
امام صادق؟ع؟ در ذیل همین روایت ،از پدرش امام باقر؟ع؟
ّ
الذکر بود ،هر وقت بــا او راه میرفتم
نقل میکند که« :او کثیــر ِ
ذکر خــدا میگفــت ،و به هنــگام غذا خــوردن نیــز به ذکــر خدا
مشــغول بود ،حتی هنگامی که با مردم سخن میگفت از ذکر
ــرانجام ،با این ُجملــه پر معنی،
خدا غافل نمیشــد ،»...و س
َ ْ َ ْ ُ َّ
ُْ
ْ
ــت ال ِذی ُیق َرأ ِفی ِــه الق ْر ُآنَ ،و
حدیث فوق َپایان میگیرد :و البی
َُُْ ُ َ ّ
ْ َُ
ْ َ
اهَّلل َع ّز َو َجل ِف ِیه َت َک ُث ُر َب َرک ُت ُهَ ،و َت ْح ُض ُر ُه ال َمال ِئکةَ ،و َت ْه ُج ُر ُه
یذکر
ُ
َّ َ ُ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
یء الک ْوک ُب ّالد ّ ِر ُّی
َالشــی ِاط َین ،و ی ِضیء ِله ِل الســم ِاء کما ی ِض
ْ
ْ
ض؛ خانهای کــه در آن تالوت قرآن شــود ،و یاد خدا
ِله ِ
ــل األر ِ
گــردد ،برکتــش افــزون خواهــد شــد ،فرشــتگان در آن حضــور
مییابند ،و شیاطین از آن فرار میکنند ،و برای اهل آسمانها
میدرخشد ،همان گونه که ستاره درخشان برای اهل زمین.
اما به عکس خانهای که در آن تالوت قرآن و ذکر خدا نیســت
برکاتش کــم خواهد بــود ،فرشــتگان از آن هجــرت میکنند و
شیاطین در آن حضور دائم دارند.
این موضــوع ،به قــدری اهمیــت دارد که در حدیثــی یاد خدا
است؛ چنان که از
معادل تمام خیر دنیا و آخرت شمرده شده
ُ
ً
خدا (صلی اهلل علیه وآله) نقل شــدهَ :م ْن أ ْع ِط َی ِل َسانا
رســول
َذاک ًرا َف َق ْد ُأ ْعط َی َخ ْی َر ُّالد ْ
َ
َ
اآلخ َر ِة؛ آن کس که خدا زبانی به
و
ا
ی
ن
ِ
ِ
ِ
او داده که به ذکر پروردگار مشــغول است خیر دنیا و آخرت به
او داده شده است.
دیگــری از امــام
معنــی
پــر
و
کوتــاه
حدیــث
ایــن ســخن را بــا
ََْ ْ
اهَّلل
صادق؟ع؟ پایان میدهیم ،آنجا که فرمودَ :م ْن أ کث َر ِذک َر ِ
َ
َع َّز َو َج َّل َأ َظ َّل ُه ُ
اهَّلل ِفی َج ّن ِته؛ هر کس بســیار یاد خدا کند ،خدا
او را در سایه لطف خود در بهشت برین جای خواهد داد.
کسانی کهبخواهندآ گاهیبیشتریدر اینزمینهپیدا کنندبه
جلد دوم «اصول کافی» ابوابی که درباره ذکر اهّلل است مراجعه
نمایند،بهخصوصبابی کهمیگوید:بسیاریازآفاتوبالهاو
مصائبدامن کسانیرا کهذکرخدامی گویندنمیگیرد.

ذكر ،سرچشمه فكر
تأ کید بر ایــن مطلــب را الزم نمیدانیم که این همــه برکات و
ً
خیرات مســلما مربــوط به ذکر لفظــی و حرکت زبــان که خالی
از فکــر و اندیشــه و عمــل باشــد ،نیســت ،بلکه هــدف ذکری
اســت کــه سرچشــمه فکــر گــردد ،همــان فکــری کــه بازتاب
گستردهاش در اعمال انسان آشکار شود؛ چنان که در روایات
به این معنی تصریح میکند .خدای متعال در آیه  152سوره
«بقــره» میفرمایــد :مرا یاد کنیــد تا شــما َرا یاد کنم و شــکر مرا
ُ
ُْ ُ
َ ُْ
به جا آورید و کفــران نکنیــد! ؛ فاذک ُرونی أذک ْرک ْم َو ْاشــک ُروا لی
َ َ ُُْ
ون.
و التکفر ِ
بدیهی اســت :جمله «مرا یــاد کنید تا شــما را یاد کنم» اشــاره
به یک معنی عاطفــی میان خــدا و بندگان نیســت ،آن گونه
که در میان انســانها اســت که بــه هم مــی گویند :بــه یاد ما
باشید تا به یاد شما باشــیم! بلکه اشــاره به یک اصل تربیتی
و تکوینی اســت ،یعنــی به یــاد من باشــید ،به یــاد ذات پاکی
که سرچشــمه تمام خوبیها و نیکیها اســت و به این وسیله
روح و جان خود را پاک و روشن سازید و آماده پذیرش رحمت
پروردگار ،توجه شــما به ایــن ذات پاک ،شــما را در فعالیتها
مخلصترّ ،
مصممتر ،نیرومندتر و متحدتر میسازد.
همــان گونه کــه منظــور از «شــکرگزاری و عــدم کفــران» تنها
یک مسأله تشریفاتی و گفتن با زبان نیست ،بلکه منظور آن
است که هر نعمتی را درســت به جای خود مصرف کنید و در
راه همان هدفی که برای آن آفریده شده به کار گیرید تا مایه
ِ
فزونی رحمت و نعمت خدا گردد.
يادآوري خدا ،يادآوري بنده
َُْ ُ
َ ُْ
مفســران در شــرح جمله فاذک ُرونــی أذک ْرک ْم و اینکــه منظور از
یادآوری بندگان چیســت؟ و یادآوری خداوند چگونه است،
تفســیرهای متنوعی ذکر کردهانــد که «فخر رازی» در تفســیر
«کبیر» خود آن را در ده موضوع خالصه کرده:
 .1مــرا بــه «اطاعــت» یــاد کنیــد ،تــا شــما را بــه
ســخن آیــه 132
«رحمتــم» یــاد کنــم ،شــاهد ایــن َ
طیعوا َ
سوره «آل عمران» اســت که میگویدَ :و أ ُ
اهّلل َو
َ َ َّ ُ
َّالر ُسول ل َعلک ْم ُت ْر َح ُمون.
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به یاد ما باشید تا
به یاد شما باشیم!
بلکه اشاره به
یک اصل تر بیتی
و تکوینی است،
یعنی به یاد
من باشید ،به
یاد ذات پا کی
که سرچشمه
تمام خوبیها و
نیکیها است
و به این وسیله
روح و جان خود
را پا ک و روشن
ساز ید و آماده
پذیرش رحمت
پروردگار ،توجه
شما به این ذات
پا ک ،شما را
در فعالیتها
مخلصتر،
ّ
مصممتر،
نیرومندتر و
متحدتر میسازد

 .2مــرا به «دعــا» یاد کنید ،تا شــما را بــه «اجابت»
ســخن آیــه  60ســوره «مؤمن»
یاد کنــم ،شــاهد این َ
َُ
است که میگویدْ :اد ُعونی أ ْس َت ِج ْب لکم.
 .3مرا به «ثنا و طاعت» یاد کنید ،تا شما را به «ثنا
و نعمت» یاد کنم.
 .4مــرا در «دنیــا» یــاد کنیــد تــا شــما را در «جهــان
دیگر» یاد کنم.
 .5مــرا در «خلوتگاههــا» یــاد کنیــد تــا شــما را در
«جمع» یاد کنم.
 .6مرا به «هنگام وفور نعمت» یاد کنید ،تا شــما را
در «سختیها» یاد کنم.
 .7مرا به «عبادت» یاد کنید ،تا شما را به «کمک»
اک َن ْع ُب ُد َو إ ّی َ
یاد کنم ،شــاهد این ســخن جمله إ ّی َ
اک
ِ
ِ
َن ْس َتعین است.
 .8مــرا بــه «مجاهــدت» یــاد کنیــد ،تــا شــما را بــه
ســخن آیه  69ســوره
«هدایت» یاد کنم ،شــاهد این
َ َّ
ُ
َ
َ
«عنکبوت» اســت کــه میفرمایــد :و الذیــن جاهدوا
َ
َ
َ
فینا ل َن ْه ِد َی ّن ُه ْم ُس ُبلنا.
 .9مــرا به «صدق و اخــاص» یاد کنید ،شــما را به
«خالص و مزید اختصاص» یاد میکنم.
 .10مرا به «ربوبیت» یاد کنید ،شما را به «رحمت»
یــاد میکنم ،مجموعه ســوره «حمــد» میتواند گواه
این معنی باشد.
البته هر یــک از این امــور ،جلوهای از جلوههای معنی وســیع
این آیه اســت و آیه فوق همه این معانی و حتی غیــر آن را نیز
شــامل میشــود :مرا به «شــکر» یاد کنید تا شــما را به «زیادی
نعمــت» یــاد کنــم ،چنــان کــه در آیــه  7ســوره «ابراهیــم»
َ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ
زید ّنک ْــم .بدون شــک هر گونه
میخوانیــم :ل ِئــن شــکرتم ال
توجه به خداوند ـ چنان که گفتیم ـ یک اثر تربیتی دارد که در
پرتو یاد خدا در وجود انسان پرتوافکن میشود ،و روح و جان
او بر اثر این توجه ،آمادگی نزول برکات جدیدی که متناسب
با نحوه یاد او است پیدا میکند.
مشاره  27آبان 1400
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در پرتو معنا

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

در این جملــه که بیان کرده «مــرا یاد کنید تا شــما را یاد کنم»
اشــاره به یک معنی عاطفی میــان خدا و بندگان نیســت ،آن
گونه که در میان انسانهاست که به هم میگویند :به یاد ما
باشید تا به یاد شما باشیم .بلکه اشــاره به یک اصلی تربیتی
و تکوینی اســت ،به یاد من باشــید یعنی به یاد ذات پاکی که
سرچشم ه تمام خوبیها و نیکیهاســت و به این وسیله روح
و جان خــود را پاک و روشــن ســازید و آمــاد ه پذیــرش رحمت
پروردگار ،توجه شــما بــه این ذات پــاک شــما را در فعالیتها
مخلصتر و نیرومندتر میسازد.
آرامش قلبی و قدرت روحی
«اال بذکر اهلل تطمئن القلوب» آ گاه باشید که با یاد خدا دلها
آرامش مییابــد .در این آیه ســخن از تأثیر یاد خــدا در آرامش
دلهاست؛ آرامشی که میتواند انسان را از لغزشها برهاند و
به فضایل اخالقی بیاراید .این آرامش به خاطر نگرانیهایی
که گاهی بــه خاطر آیند ه تاریــک و مبهمی اســت که در پیش
دارد و گاه گذشــته تاریــک زندگی ،فکــر او را به خود مشــغول
مــیدارد ،و نیــز دنیــا پرســتی و دل باختگی نســبت بــه دنیا،
ّ
توهمهــا ،هــر یــک از اینهــا میتوانــد باعــث نگرانــی و ســلب
آرامــش از انســان گردد .پــس هر قلبــی با ذکــر خــدا اطمینان
مییابــد و اضطرابش تســکین پیــدا میکنــد .آری ،این معنا
حکمی اســت عمومی که هیچ قلبی از آن مســتثنی نیســت،
مگــر اینکــه کار آن قلــب بــه جایی رســیده باشــد کــه در اثــر از
دست دادن بصیرت و رشــدش دیگر نتوان به آن قلب گفت
و چنین قلبی از ذکر خدا گریزان و از نعمت طمأنینه و ســکون
محروم خواهد ماند.

آثار ذکر خدا در قرآن

مرا یاد ݡکنید
تا من نیز شما را یاد ݡکنم
طاهره رحیمی
از واژههای پرمعنا و عمیقی کــه در فرهنگ دینی و قرآن کریم اســتفاده فراوانی دارد،
ً
واژ ه «ذکر» اســت .ذکر به معنای یادآوری چیزی اســت که قبال در ذهن محفوظ بوده
اســت و از این رو در مقابل غفلت قرار میگیرد .غفلت به معنای بیتوجهی به حضور یک امر و
فراموش کردن آن اســت و به همین دلیــل در قرآن کریم غافــان از حضور و یاد پــروردگار مورد
نکوهش فراوان قرار گرفتهاند .حمد و ستایش خدای را ســزاوار است که حمد را مفتاح ذکرش
نهاد و سبب فزونی فضلش شــمارد ،ذکری که دل حیران را قرار و ســکون میبخشد و آدمی را از
پرتگاه غفلت به آســتان حضــور آرد و از ظلمات به کران ه نور رســاند .ذکرش صیقل دل اســت و
اکسیر عشق ،موجب الفت است و سرمایه عزت .خدایی که از سر لطف و بندهپروری باب ذکر
خــود را بر همــگان گشــود و گنج معرفتــش را بــه رمــز اذکار گشــودن داد .و بــه ایــن حقیقت در
مناجات امــام زیــن العابدین(ع) اشــاره شــده اســت« :معبود مــن ،اگر نبــود پذیــرش فرمانت
واجب ،منزه میدانســتم که چون من ذکر تو گوید زیرا ذکر من ،به انداز ه فهم من اســت نه به
انداز ه عظمت تو».
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آثار ذکر
نقش ســازند ه یــاد خــدا در حیــات فــردی و اجتماعــی جامع ه
انســانی غیر قابــل تردید اســت .جامعهای کــه در آن یــاد خدا
حاکــم شــد ،مفاســد اخالقــی و اجتماعــی و اقتصــادی در آن
کمتر به چشــم میخورد ،زیرا مفاســد اخالقی فردی و مفاســد
اجتماعی همگی ناشی از غفلت از خدای متعال است و هرگاه
آرامش فردی ناشــی از یاد خدا ،مبدل به آرامش جمعی گردد
و روابــط اجتماعــی و اقتصــادی براســاس آن اســتوار گــردد،
دیگر بــرای بیعدالتی و ســتم و زیر پــا نهادن حقــوق دیگران
و بیانصافــی و رباخــواری و ...جایی نخواهد مانــد .در قرآن
کریم برای یاد خدا آثار و نتایجی بیان شده است که هر یک از
آنها در سعادت انسان و جامعه تأثیر بسزایی دارد و در ادامه به
چند مورد از مهمترین آنها اشارهای خواهیم داشت.
جلب نظر الهی
خداوند در ســور ه بقــره مهمترین اثــر و نتیج ه یاد کــردن خدا
را چنیــن بیــان میکنــد« :مــرا یــاد کنید تــا من نیــز شــما را یاد
کنــم ».خداونــد در ایــن آیــه بــه مؤمنین بشــارت داده اســت
کــه توجــه آنهــا بــه درگاه الهــی از جانــب خداونــد بیپاســخ
ً
نمیمانــد و متقابــا خداونــد نیــز آنهــا را یــاد میکنــد ،اگــر یاد
خــدای متعــال ،تنهــا همیــن اثــر و فایــده را داشــته باشــد،
بــرای اثبــات ارزشــمندی ذکــر خــدای متعــال کافــی اســت.

خشیت از پروردگار
از جملــه آثار یــاد خــدای متعال بــرای مؤمنــان ،خداترســی و
خشــیت اســت .خداوند متعال میفرمایــد« :إ َّن َمــا ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
ِ
َّ
يه ْــم َء َاي ُاتهُ
ــت َع َل ْ
وبه ْــم َو إ َذا ُت ِل َي ْ
ــت ُق ُل ُ
اهَّلل َوج َل ْ
يــن إ َذا ُذ ِك َــر ُ
ِ
َّ ِ
ال ِذ َ ِ
لــى َر ِّب ِه ْــم َي َت َوكلــون» مؤمنــان کســانی
َز َاد ْته ْــم ِإ َيم ًانــا َو َع َ 
هســتند کــه هــرگاه نــام خــدا بــرده میشــود ،دلهایشــان
بــه هــراس میافتــد و چــون آیاتــش را بــر آنــان فروخواننــد بــر
ایمانشــان افــزوده شــود و بــر پروردگارشــان تــوکل کننــد.
شــاید میان این آی ه شــریفه و آی ه قبل نوعی تعارض مشاهده
شود .در آیه قبل خداوند متعال فرمود هرکس یاد خدا را کند
دلش آرامش مییابد ولــی در اینجا میفرماید هــرگاه یاد خدا
شود ،دلش ترســان میشــودّ .اما حقیقت این است که میان
ایــن دو آیه ناســازگاری نیســت ،زیــرا ترس ناشــی از ذکــر خدا
مربوط به ذکــر کیفر خدا و آرامش ناشــی از ذکر خــدا مربوط به
یادآوری عفو و احســان اوســت .مؤمن هرگاه به یاد نعمتها
و آمــرزش خــدا بیفتــد ،حســن ظــن پیــدا میکنــد و آرامــش
مییابد و هرگاه به یاد گناهان خود بیفتد ،ناراحت و پریشان
میشــود «وجــل» یعنــی ترســی کــه همــراه بــا انــدوه اســت.
خشــیتی که در آیــ ه  2انفال آمده ترســی نیســت که بــا حالت
اطمینان منافات داشــته باشــد ،بلکه حالتی اســت قلبی که
ً
طبعــا قبــل از آمــدن اطمینان عــارض قلب میشــود و ناشــی
از اعمال خود انســان اســت نــه از خداوند .توضیــح اینکه هر

خداوند به
مؤمنین بشارت
داده است که
توجه آنها به درگاه
الهی از جانب
خداوند بیپاسخ
نمیماند و
ً
متقابال خداوند
نیز آنها را یاد
میکند ،ا گر یاد
خدای متعال،
تنها همین اثر و
فایده را داشته
باشد ،برای
اثبات ارزشمندی
ذکر خدای متعال
کافی است

عذاب و ناراحتی کــه ّ
متوجهی انســان میشــود از آنجا نوعی
سلب نعمت اســت لذا امر وجودی نیســت ،بلکه امری است
عدمی ،و عبارت اســت از امســاک از رســاندن نعمــت و انزال
رحمت و لذا نمیتوان آن را نوعی ّ
شــر که امری وجودی است
ّ
تلقی کرد .حال وقتی مســلم شد که هیچ ّ
شــری از ناحیه خدا
نازل نمیشود ،و چون ترس همیشه از شری است که ممکن
اســت پیش بیاید ،نتیجه میگیریم که حقیقت ترس از خدا
همانــا تــرس آدمــی از اعمال زشــت خویش اســت کــه باعث
میشــود خداوند از انزال رحمت و خیر خــود ،خودداری کند،
پس هر وقت آدمــی به یاد خــدا بیفتد اولین اثرش این اســت
که متوجه گناهــان خود میشــود و لــرزه بر اندامــش میافتد
و دومیــن اثــر این اســت که متوجــه پــروردگارش میشــود در
نتیجه سکون و آرامش در دلش ایجاد میشود.
نورانیت و بصیرت دل
از جملــه آثار یــاد خدای متعــال پیدا شــدن بینــش و بصیرت
برای صاحبان ذکر اســت .زمانی که انســان رو به ســوی خدا
میکند ،نــوری از باطن بــر نفــس او میتابــد و دل او را تابناک
میسازد ،از این رو در تعالیم اسالمی از یاد خدا به عنوان «نور
دلها و جالی قلوب» تعبیر شده اســت این نور معنوی دل را
از انواع ظلمتهــا و کدورتهای حاصل از توجــه به غیر حق
میرهاند و آثار معنوی عظیمی بر جای میگذارد.
در امان ماندن از ّ
شر شیطان
ّ
قرآن مجید در آی َ ه  201ســوره مبارکه اعــراف در وصف متقین
َّ ّ َ َّ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ ٌ
َّ ْ َ
ان
م َیفرماید«ِ :إن ال ِذ
يــن اتقوا ِإذا مســهم طائف ِم َن الشــيط ِ
َّ َْ َ
َتذك ُــروا ف ِــإذا ُهــم ُّم ْب ِص ُــرون» (چون اهــل تقوی را از شــیطان
وسوســه و خیالی به دل فرا رســد همــان دم خدا را بــه یاد آرند
و همــان لحظه بصیــرت و بینایی پیــدا کنند ).حــرف ِ«من»
در ایــن آیــه وجــه دارد :یــا بیانیــه اســت کــه بــه معنــای خود
شــیطان میشــود یا اینکه نشــویه اســت کــه در ایــن صورت
به معنای وسوســه شــیطان اســت ،و در هــر دو حــال به یک
چیــز بازگشــت دارد ،کلمه«طائــف» نیــز بــه معنــای «طــواف
کننــده» اســت ،نتیجــه اینکــه شــیطان و یــا وسوســههای
شــیطانی همچــون طــواف کننــدهای پیرامــون فکــر و روح
انســان پیوســته گردش میکنند تا راهــی برای نفــوذ بیابند،
اگــر انســان در ایــن هنــگام بــه یــاد خــدا و عواقــب ســخت و
شــوم گناه بیفتد ،آنها را از خــود دور ســاخته و رهایی مییابد
وگرنــه ســرانجام در برابــر ایــن وسوســهها تســلیم میگــردد.
هرکس در هر مرحلهای از زندگی و در هر سنی که باشد گرفتار
وسوســههای شــیطان قرار میگیرد ،حتی افراد با ایمــان و با
شــخصیت همیشــه از این مورد احســاس خطــر میکنند ،در
چنین شرایطی ،نخست فراهم ساختن سرمایه «تقوا» است
که در آیه هم اشاره شده است ،و سپس «مراقبت» و سرانجام
توجه به خویشــتن و پناه بردن به خدا ،و یاد نعمتهای او و
مجازات او است .پس پناه بردن به خدا یک نوع تذکر است،
چون اساســش بر این اســت که خدای ســبحان که پروردگار
آدمی اســت رکن و پناهگاهی اســت که میتواند این دشــمن
مهاجم را دفع کند.
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در پرتو معنا
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وقتی ݣݣیاد ݣݣالهی ݣݣباشد ݣݣدیݡگر
انسان معصیت نمیݡکند
آیت اهلل سید محسن خرازی
طبق آیات و روایات ،انســان باید طوری آمادگی و معرفت
داشته باشد که همیشه به یاد خدا باشد .در روایتی از امام
جعفر صادق؟ع؟ آمده که حضــرت فرمودند :اینکــه میگویند یاد
خدا خیلی مشکل است ،منظور «ســبحاناهّلل و الحمدهّلل و الاله اال
اهّلل و اهّللاکبــر» گفتــن نیســت ،چــرا که ذکــر اگــر فقط لفظی باشــد،
انسان را نجات نمیدهد ،بلکه ذکری انسان را نجات میدهد که
قلبی بوده و یاد خدا را در خود داشــته باشــد و خودش را گم نکنــد .باید بداند بندهای اســت از
بندگان خدا و یک موجودی است از موجودات عالم .او در چنین مواقعی منحرف نمیشود.
هنگامی که حرام و حالل پیش میآید ،باید آنجا یادش باشــد که اطاعت و عصیان چیســت؟
لذا این مسئله بسیار حساس و مهم است .کســی نمیتواند بگوید ما از برخورد با حالل و حرام
رها هســتیم! این مواجهه برای همه پیش میآید ،چه جوان چه میانسال و چه پیر .همیشه
انســان با حالل و حرام مواجه اســت و همیشــه با اطاعت و عصیان درگیر اســت .آن دلی که با
خدا پیوند داشته باشد ،مواقع حساس راه حالل و راه اطاعت را میرود.
در اعمال حــج که انســان از عرفات به مشــعر میآید ،آنجا هــم خداوند دســتور داده تــا او را یاد
کنیم؛ معلوم میشــود یاد خدا بــودن به صورت قلبی و همیشــگی ،مســئلهای بســیار مهم و از
بدیهیات اســت؛ چرا که یاد الهــی نقش بزرگــی در اطاعت و بندگــی دارد .وقتی یاد الهی باشــد
دیگر معصیت از انسان صادر نمیشود.
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علت صــدور معصیــت ،غفلــت از خداســت و این آیــات قرآن
نیز بــرای این اســت کــه همیشــه میخواهد مــا را به یــاد خدا
انداختــه و این یاد را در ما ملکه کند .کســی کــه ملکه یاد خدا
در او پیدا شــود ،برای این ملکه نفسانی نمیشود بهایی قرار
داد ،خیلی با ارزش اســت .بنابراین منشــأ همــه خوبیها یاد
خداست و روایات متعددی به این مهم اشاره کردهاند.
حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودند :مــن بر ســر دو راهیها
نــگاه میکنــم کــه کــدام طــرف راه خــدا و کــدام طــرف راه
غیرخداســت ،و آنــگاه راه خــدا را انتخــاب میکنــم .ایــن دو
راهیهــا بــرای همــه مــا هســت و متأســفانه غفلــت میآیــد و
وقتی غفلت به سراغ انسان آید ،اولین خسارت را به خودش
میزنــد و خودش بــه خــودش ظلــم میکنــد و در ایــن حالت
عامل به تکامل نرسیدن ،خود ما هستیم و ما هستیم که به
مراحل عالیه نرســیدهایم و نگذاشتیم این ســرمایه وجودی
شــکوفا شــده و ارتقــاء پیــدا کند .بیشــتر حواســمان مشــغول
چیزهایی اســت که بود و نبودش خیلی مهم نیست ،نگران
خیلــی چیزهــا هســتیم ،امــا نگــران خودمان کــه تنــزل پیدا
کردیمنیستیم!
روایتــی از ابیعبــداهّلل؟ع؟ منقــول اســت کــه میفرماینــد:
من اشــد ما فرضاهّلل علــی خلقه ذکــراهّلل کثیــرا؛ از مهمترین
واجباتی که خدا بــر خلق قرار داده ،ذکر خدای متعال اســت.
ثــم قــال :ال اعنــی ســبحاناهّلل و الحمــدهّلل و الالــه اال اهّلل و
اهّللاکبــر و ان کان منــه؛ ســپس امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد:
منظورم از یاد خدا ،ذکر تســبیحات اربعه نیســت ،گرچه این
هم ذکــر اســت .و لکن ذکــر اهّلل عنــد ما احــل و حرم فــان کان
طاعه عمــل بهــا و ان کان معصیــه ترکها؛ حضــرت معنای
واقعی ذکر را بیــان میدارند :انســان خــدا را به هنــگام حالل
و حرام که در زندگیاش با آنها مواجه میشــود به یاد داشــته
باشد ،اگر طاعت است به آن عمل کند و اگر معصیت است از
آن دست بردارد.
روایتــی دیگــر از امــام صــادق؟ع؟ کــه میفرماینــد :برگزیــده
اعمال سه چیز است؛
اول .انصــاف بــا مــردم کــه انســان در مواجهــه بــا دیگران
خودش را جای دیگران قرار دهد و آنچــه را که برای خودش
راضی است ،همان را برای دیگران راضی باشد.
دوم .اینکــه اگــر مالــی در اختیــار دارد مراعــات دیگــران
بنمایــد .اگــر مــردم را همانند خانــواده خــودش فــرض کند،
ســخاوتش زیــاد میشــود .ماننــد اینکه اگــر در کوچــه محل
زندگیاش خانوادهای یتیم و بیسرپرســت است ،اگر بتواند
بــه آنها رســیدگی کند و آنهــا را متکفل شــود هماننــد فرزندان
خود ،کــه ایــن کار ثــروت و فضیلــت بزرگی اســت کــه نامش
مواسات است.
سوم .ذکرخدا فقط گفتن ســبحان اهّلل و الحمدهّلل و ال اله
اهّلل و اهّلل اکبر نیســت بلکه ،هر گاه امر خدای عزوجل به تورو
آورد عمــل کنی و چــون نهی خدا به تو رســد ترک کنــی .البته
نه اینکه همین اذکار را ترک کنیم ،خیر ،بلکه مراد این است
که توجه قلبــی را نباید از دســت بدهیــم و فقط بــه ذکر لفظی
ً
بپردازیــم ،باید طــوری بود کــه دائما به یــاد خــدا و در طاعت
خدا باشیم ،همیشه و علی الدوام.

در ایـن بخـش سـعی کـرده ایـم بـا نگاهـی بـه مناسـبتهای قمـری تقویـم
در آبـان مـاه آمـوزه هـای بـزدگان دیـن دربـاره زندگـی را بـرای شـما گلچین
کنیـم .ويژگىهـاى مؤمنـان در كالم امـام صـادق (ع) ،توصی ههـای امـام
عسـکرى (ع) برای زندگی فردی و اجتماعی ،منشـور زندگی از منظر امام
رضـا(ع) ،مهـرورزی در سـیره امـام رضـا(ع) ،تجربـه طراحـی ضریـح امـام
یهـای پیامبـر ا کـرم؟ص؟ از منظـر
رضـا(ع) از زبـان اسـتاد فرشـچیان ،ویژگ 
قـرآن و توصیـف رسـول خـدا ؟ص؟ در بیان امیرالمومنین علی (ّع) عناوین
مطالـب ایـن بخش هسـتند.

عترت

وقتی فرشتݡگان آسمان با شیعیان دست میدهند
نخستین اثر خرد بعد از ایمان بهخدا ،دوستى با مردم است
اولین مسلمان و آخرین فرستاده

عترت

و اين ســخن گهربار امام صــادق؟ع؟ را هميشــه آويزه گوش
خود دارند كه فرمود« :اگر دوســت دارى كــه در درگاه الهى با
خداوند متعال همنشــين شوى و در بهشــت در جوار حضرت
باريتعالى مســكن گزينى ،بايــد دنيــا [و مظاهــر آن] در نظر تو
خوار باشد و مرگ را هميشه نصب العين خود قرار بده و براى
خود چيــزى ذخيره نكن و بــدان آنچه قبال [از اعمــال صالح ]
تقديم داشتهاى به حال تو ســودمند خواهد بود و از كارهاى
نيك كه انجام آن را به تاخير انداختهاى ضرر خواهى كرد».
رهنمودهاى راهگشاى حضرت امام صادق ؟ع؟ در زمينههاى سلوك فردى
و اجتماعـى ،معاشـرت بـا ديگـران ،برخـورد بـا نسـل نـو و جوانـان ،مسـائل
حقوقى ،موضعگيرى در مقابل حكومتها و سياستمداران زمان ،آموزههاى
علمـى ،تربيتـى و د ههـا موضـوع ديگـر ،زينتبخـش صفحـات زندگـى آن حضـرت و
بـرگ زرينـى در تاريـخ شـيعه اسـت .در ايـن نوشـتار گزيـدهاى از سـخنان ایشـان را در
بيـان ويژگىهـاى مـورد انتظـار از شـيعيان و مؤمنـان حقيقـى گـرد آورده و بـه عالقمندان
حضرتـش تقديـم مىداريـم.

برخى از ويژگىهاى مؤمنان در كالم امام صادق؟ع؟

وقتی فرشتݡگان آسمان
با شیعیان دست میدهند
عبد الكريم پاكنيا

استقامت و پايدارى
بدون ترديــد پشــتكار و پايــدارى در راه هــدف ،از عوامــل پيــروزى و توفيق انســان به
شــمار مىرود  .كســانى در زندگى بــه خواســتهها و آرزوهاى خــود نائل گشــتهاند كــه در راه آن
نهايت تالش و اســتقامت را نمودهاند .امام صادق؟ع؟ يكى از مهمترين نشــانههاى شيعه را
اســتقامت در راه حق مىداند و رســيدن به ســعادت حقيقــى را در گرو اين خصيصه پســنديده
قلمداد مىكنــد و مىفرمايد« :اگر شــيعيان ما در راه حق اســتقامت ورزند فرشــتگان آســمان با
آنان دســت مىدهند ،ابرها [ى رحمت] بر سر آنان ســايه مىافكنند و سيمايشــان همانند روز
روشن مىدرخشــد و از زمين و آســمان روزى مىخورند و هيچ خواســتهاى از خداوند نخواهند
داشت مگر اينكه خداى متعال به آنان عطا مىكند».
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زهد و سادهزيستى
از آنجا كه دلبســتگى بــه دنيــا و تعلقــات آن مانع رســيدن به
كمال حقيقى اســت ،نيك مردان الهى هميشه زهد و قناعت
را در متــن برنامــه خــود دارنــد و سادهزيســتى ،بىپيرايگــى و
پرهيز از جلوههاى دنيوى و دل نبستن به مظاهر دنيا و زرق
و بــرق آن از شــاخصترين ويژگىهــاى آنان اســت  .مطمئنا
آنان اين شــيوه پســنديده را از زندگى پيامبران ،اولياء الهى و
عالمــان عــارف آموختهاند .پيــروان حقيقى اهــل بيت ؟مهع؟
خصلت زيباى زهد و ســاده زيســتى را از آن گراميــان آموخته

امانت و صداقت
از مهمتريــن و بارزتريــن ويژگىهــاى مــورد انتظــار بــراى
شــيعيان و مؤمنان ،دو صفت واالى امانتدارى و راســتگويى
اســت .اين دو خصلت آنچنان اهميت دارد كه اســاس نظم
و انسجام و آرامش هر جامعهاى را مىتوان با تقويت و ترويج
آن دو در ميــان افــراد جامعــه پىريــزى نمــود و مشــكالت را
حل كرد و ســعادت جوامع را تضمين نمــود .امام صادق؟ع؟
گذشــته از توصيههايى كلى به عموم شيعيان در اين رابطه،
بــه برخــى از يارانــش در ايــن مــورد پيــام ويــژه مىفرســتاد.
اهتمام آن حضرت به ترويج و احياى اين دو ويژگى انســانى
واخالقــى در ميــان شــيعيان ،جايــگاه آنهــا را در ميــان تمام
صفات پسنديده و فضائل اخالقى روشن مىسازد .
امام صادق؟ع؟ به ابى كهمس فرمود« :هرگاه پيش عبداهلل
[بن ابى يعفور] رفتى ،سالم [مرا] به او برسان و بگو :جعفر بن
محمد به تو مىگويد :دقت كن در آن چيزى كه به وسيله آن
على؟ع؟ در محضر رســول خدا؟ص؟ سرافراز شــد [و او را به آن
مقامات عالى رســاند .پس [تو هم] آنها را براى خودت الزم
بدان [و رفتــار خويش را بــا آن اوصــاف زيبا بيــاراى ،مطمئنا
على؟ع؟ با راســتگويى و امانتدارى در نــزد پيامبر ؟ص؟ به آن
درجه و عظمت رسيد».
حضــرت امــام خمينــى رحمــه اهلل در شــرح ايــن حديــث
مىفرمايد« :هان! اى عزيز! تفكر كن در اين حديثشــريف!
بين مقــام صــدق لهجــه و رد امانت تا كجاســت كــه على بن
ابىطالــب؟ع؟ را بــدان مقــام بلنــد رســانيد .از ايــن حديــث
معلوم مىشــود كه رســول خدا ؟ص؟ اين دو صفت را از هر چيز
بيشــتر دوســت مىداشــتند كــه در بين تمــام صفــات كماليه
مولى؟ع؟ اين دو او را مقرب كرده اســت و بدان مقام ارجمند
رســانده اســت  .جنــاب صــادق؟ع؟ نيــز در بيــن تمــام افعال
و اوصــاف ،ايــن امــر را كــه در نظــر مباركشــان خيلــى اهميت
داشــته ،به ابن ابى يعفور كه مخلــص و جان نثــار آن بزرگوار
بوده پيغام داده و سفارش فرموده به مالزمت آنها».
حضرت صادق؟ع؟ در حديث ديگرى اهميت اين دو صفت
را چنيــن بيــان مــىدارد« :بــه طــول ركوع و ســجود شــخص
ننگريد زيــرا بــه آن عادت كــرده و اگــر ترك كنــد بــه خاطر آن
وحشــت مىكنــد ،بلكــه بــه راســتى گفتــار و امانتــدارى او
بنگريد».
آرى شــيعه راســتين را بــا عبــادت و اطاعتهــاى ظاهــرى
نمىتــوان شــناختبلكه بايــد در عرصــه امتحــان ،راســتى
و امانتــدارى او ثابتشــود  .چــه بســا افــرادى كــه بــا انجــام
عبادتهاى سنگين و اعمال طوالنى و ريايى ،خود را مؤمن

ادب و مواظبتبر
فضائل اخالقى
از بزرگتر ين
سرمايههاى
معنوى براى هر
انسان محسوب
مىشود .انسان
با رعايت آداب
اخالقى و
اجتماعى جايگاه
خود را در جامعه
تحكيم بخشيده
و دلها را به
سوى خود جذب
مىكند .دوست
و دشمن ،افراد
با ادب را ستوده
و از اعماق جان
به آنان به ديده
احترام مىنگرند

و پيرو اهل بيت ؟مهع؟ قلمــداد مىكنند ،اما در مقام راســتى و
امانتدارى نمىتواننــد از عهده آن برآمده و مغلوب شــيطان
مىشوند.
رسيدگى به خانواده
توســعه دادن به زندگــى خانوادگى و خوشــرفتارى با اعضاى
خانواده يكــى ديگر از ويژگىهــاى مورد انتظار بــراى مؤمن و
شــيعه كامل اســت .پيرو حقيقــى امام صــادق؟ع؟ هيچگاه
نســبتبه خانوادهخــود ،تنــگ نظــر ،ســخت گيــر و بدرفتــار
نيســت  .او تالش مىكنــد كه به نحو شايســتهاى با همســر و
فرزنــدان خــود معاشــرت نمايــد و در صــورت امــكان بــه رفاه
و امــور معيشــتى خانــواده گســترش دهــد .امام صــادق؟ع؟
مىفرمايد« :اعضــاى خانواده يــك مرد [همانند اســير اويند.
پس هر كســى كه خداوند متعال نعمتى به او عطــا كند ،بايد
بــه خانــواده [و زيردســتان] خــود گشايشــى در زندگــى ايجاد
كند كه اگــر چنين نكند ممكن اســت ايــن نعمت از دســت او
خارج شــود» .در روايتى ديگر امام صادق؟ع؟ شــيعيان را به
خوشرفتارى با خانواده ســفارش نموده و آنرا موجب طوالنى
شــدن عمر مىدانــد و مىفرمايــد« :هر كــس با خانــواده خود
خوشرفتارى نمايد عمرش طوالنى خواهد شد».
رعايت ادب در معاشرت با ديگران
ادب و مواظبــتبر فضائــل اخالقى از بزرگترين ســرمايههاى
معنوى براى هر انســان محسوب مىشــود .انسان با رعايت
آداب اخالقــى و اجتماعــى جايــگاه خــود را در جامعه تحكيم
بخشــيده و دلهــا را به ســوى خــود جــذب مىكند .دوســت
و دشــمن ،افراد بــا ادب را ســتوده و از اعماق جان بــه آنان به
ديــده احتــرام مىنگرنــد .امــام صــادق؟ع؟ رعايــت اصــول
اخالقــى و توجــه بــه آداب انســانى را از ويژگىهــاى مكتــب
تشيع دانسته و آن را بر شــيعيان راستين امرى ضرورى و الزم
مىشمارد و مىفرمايد« :شيعه ما نيست كسى كه بزرگترها را
احترام نكند و به كوچكترها ترحم ننمايد».
هميارى با برادران دينى
تعــاون و هميــارى در بين پيــروان اهــل بيت ؟مهع؟ گذشــته از
اينكه موجب نزديكى دلها و ايجاد انس و محبت مىشود،
از مهمتريــن عوامــل اقتــدار و تحكيــم ارتبــاط در ميــان آنــان
اســت .آنــان با كنــار گذاشــتن اختــاف نظرهــا و ســليقههاى
مختلــف و احترام به همديگر در پيشــبرد و نشــر فرهنگ اهل
بيــت ؟مهع؟ نهايتســعى خــود را مبــذول مىدارنــد .شــيعيان
حقيقــى بــا دورى از هواى نفس و رد خواســتهاى شــيطانى
مخالفين مكتب متعالى تشــيع ،با همديگر مانوس شده و در
راه ترويج معارف اســامى و آموزههاى اهــل بيت ؟مهع؟ تالش
مىكنند .امام صــادق؟ع؟ در اين مــورد به يكى از يــاران خود
مىفرمايــد« :به شــيعيان ما برســان و بگــو :مبــادا گروهها [ى
منحرف] شما را اغفال كنند ،به خدا سوگند! به واليت ما اهل
بيت نمىتوان رسيد مگر با تقوى و تالش در دنيا و همكارى با
برادران دينى در راه خدا».
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عترت

گاه امام حســن عســکرى با گوشــزد این خطر که عــدهاى در
جامعه عبادت را منحصر در انجام نمــاز و خواندن نمازهاى
مســتحبى و گرفتن روزههاى واجــب و مســتحب مىدانند،
بدون آنکه در رمز و راز آن اندیشــه کنند و یــا در زمان و اوضاع
آن تعقــل نماینــد ،جایــگاه ویــژه اندیشــه و تفکــر را اینگونه
بیــان مىفرمایــد :عبــادت بــه بســیارى نمــاز و روزه نیســت،
همانا عبادت تفکر بسیار در امر خداوند است».

توصیههای امام عسݡکرى؟ع؟
برای زندگی فردی و اجتماعی

هوشمندترین
افراد ݡکسى ݣ ݣݣاست ݣݣݡکه
به ݣ ݣݣحساب ݣݣنفس ݣ ݣݣخویش ݣݣبپردازد
ّ
انتظـارات و توقعـات امـام حسـن عسـکرى؟ع؟ به عنـوان آخرین امامـى که در
جامعه حضور عینى داشـته ،و بعد از او غیبت صغرى و کبرا فرزندش مهدى
موعـود ؟جع؟ آغـاز مىگـردد و بـراى م ّـدت مدیـدى مـردم و جامعـه از درک
ّ
حضـور او محـروم خواهنـد بـود قابـل ّ
اهمیـت و دقـت اسـت ،و مىتوانـد رهنمودهـاى
ّ
گرانبها و ارزشـمندى باشـد براى دوران غربت تشـیع و دورانى که غبار غم هجرت موال
و محبوبشـان بـر د لهـا و پیشـانى آنهـا سـایه افکنـده اسـت ،اینـک بـه گوشـههایى از
انتظـارات حضرتـش مىپردازیـم.
اندیشه و تفکر
اساس تمام پیشرفتهاى ّ
مادى و معنوى بشــر در طول تاریخ ،اندیشه و تفکر از یک
طرف ،و ســعى و تالش و عمل از طرف دیگر بوده اســت .اگر بشر قرن بیســتم و بیست و یکم از
نظر صنعتى و تکنولوژى به موفقیت هاى چشمگیرى دست یافته ،بر اثر اندیشه و تالش بوده
اســت؛ چنان که پیشــرفت هاى معنوى جوامع و افراد نیز بــر اثر بهرهورى از تــوان عقل و تفکر
و قدرت عمل و تالش بوده اســت .پیامبران ،امامــان و بندگان صالح الهى همگــى اهل فکر و
تعقل بودهاند ،در منزلت ابــوذر امام صادق؟ع؟ فرمــود« :بیشترین عبادت ابــاذر که رحمت
خدا بر او باد ،اندیشه و عبرت اندوزى بود».
قرآن این کتاب الهى و آسمانى براى اندیشه و تفکر ،ارزش واال و حیاتى قائل است و زیباترین و
ّ
رساترین ســخنان را درباره ارزش دانش و تعقل ،و دقت و تفقه بیان نموده است در قرآن بیش
از هزار بار کلمه «علم» و مشــتقات آن که نشــانه بارورى اندیشه است تکرار شــده و افزون بر 17
ُ
آیه به طور صریح انســان را دعوت به تفکر نموده ،بیــش از  10آیه با کلمه «ا ُنظ ُــروا؛ دقت کنید»
شروع شده اســت .بیش از پنجاه مورد کلمه عقل و مشــتقات آن به کار رفته است و در چهار آیه
32
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نیز قاطعانــه بــه ّ
تدبر در قــرآن امــر شــده اســت .و همچنین از
کلمه فقه و تفقه و امثال آن بهره جسته است .با توجه به این
ّ
ّ
اهمیت اندیشه و تفکر اســت که امام حسن عســکرى ؟ع؟ از
شــیعیان خویش انتظار دارد ،که اهل اندیشــه و تفکر باشند.
لذا فرمود :بر شــما بــاد به اندیشــیدن! پس بــه حقیقت ،تفکر
موجب حیات آ گاهانه و کلید درهاى حکمت است.
انســانهایى که بــا عقل اندیشــه نکنند و با چشــم جانشــان
ّ
در دیدن حقایــق دقت بهخــرج ندهنــد در روز قیامــت نابینا
محشــور مىشــوند .امام حســن عســکرى؟ع؟ ایــن حقیقت
را با گوشــزد کردن آیهاى از قرآن براى اســحاق بن اسماعیل
نیشابورى در ّ
طى نامهاى چنین بیان مىکند« :اى اسحاق!
خداوند بر تــو و امثال تو از آنهایى که مــورد رحمت الهى قرار
گرفتــه و همچــون تــو داراى بصیرت خــدادادى مىباشــند،
نعمــت خویــش را تمــام کــرده اســت ...پس بــه یقیــن بدان
اى اســحاق کــه هرکــس از دنیــا نابینــا بیــرون رود ،در آخرت
هم نابینــا و گمراه خواهــد بود .اى اســحاق! چشــمها نابینا
نمىشــوند ،بلکــه دلهایــى کــه در ســینهها هســتند نابینــا
مىشــوند( .بر اثر اندیشــه نکــردن) و ایــن ســخن خداوند در
کتاب متقن خویش اســت آنجا که از زبان انسان ستم پیشه
بیان مىکند« :پروردگارا چرا مرا نابینا محشــور نمودى با این
کــه داراى چشــم بودیــم؟ (خداونــد در جــواب) مىفرمایــد:
همــان گونــه کــه آیات مــا بــراى تــو آمــد و تــو آنهــا را فراموش
کردى ،امروز نیز تو فراموش خواهى شد».

ایمان
فکر و اندیشــه ،و یا ّ
تأمــل و ّ
تدبــر آنگاه ارزش حقیقى و عینى
خویش را نشــان مىدهد که منجــر به ایمــان و عمل و تالش
شــود وگرنــه تفکــرى کــه بهدنبالــش ایمــان و عمــل نباشــد
مطلوب و کارساز نیســت .به همین جهت آن حضرت تأ کید
فرمــود که شــیعیان بــه دو خصلــت ّ
توجه داشــته باشــند .دو
خصلت است که برتر از آن چیزى نیست ،ایمان به خداوند و
فایده رساندن به برادران (دینى)».
یاد خدا و قیامت
ایمــان برگرفتــه از اندیشــه بدنبــال خــود عمــل و یــاد خــدا و
همچنین انجام عبادت را در پى دارد ،به همین جهت یکى
دیگر از انتظارات حضرت عسکرى ؟ع؟ از شیعیان این است
که خداونــد و قیامــت و رســول را فرامــوش نکننــد .چنان که
فرمود :زیاد به یاد خدا و مرگ باشــید و همــواره قرآن بخوانید
و بر پیامبر؟ص؟ درود بفرســتید .و هوشمندترین و زیرکترین
افراد کسى است که به یاد بعد از مرگ باشد و وجدان خویش
را براى رسیدگى به اعمال قاضى قرار دهد.
جزء بهترینها باشید نه بدترینها
آن امــام همــام گاه به بیــان افــراد نمونــه و برتــر و همین طور
افــراد بدتــر غیــر مســتقیم انتظــار خویــش را از شــیعیان ابــراز
مىدارد که جزء بهترینها باشــید ،و آنــان را اینگونه ّ
معرفى
مىنمایــد :پارســاترین مــردم کســى اســت کــه در شــبهات
توقف کند ،عابدترین مردم کســى اســت که واجبات را بهجا
آورد ،زاهدتریــن مــردم کســى اســت کــه از حــرام دورى کنــد
و کوشــاترین مردم کســى اســت که گناهان را تــرک کند ».در
مقابل بدترینهــا را نیز ّ
معرفــى مىکند تاشــیعیان آ گاهانه یا
ناآ گاهانــه جزء آن افــراد قــرار نگیرند ،در حدیثــى آن حضرت
فرمود؛ بدتریــن بندگان بندهاى اســت کــه داراى دو چهره و
دو زبان باشــد ،در حضور برادرش او را مىســتاید و پشت سر،
او را مىخورد (و غیبتش را گوید) .اگر به او چیزى عطا شــود،
حسد مىورزد و اگر گرفتار گردد ،به او خیانت مىکند».
ن
پاسخگویى وجدا 
انتظار دیگرى که امام حسن؟ع؟ از شــیعیان دارد ،رسیدگى
به اعمال و داشــتن محاسبه در هر شــبانه روز ،و پاسخگویى
وجــدان اخالقــى اســت .الزم اســت انســان در ابتداى هــر روز
نســبت به اعمال نیــک و دورى از گنــاه با خود «مشــارطه» و
قرار دادى داشــته باشــد ،و در طــول روز مواظبــت و «مراقبه»
داشــته باشــد .و در پایــان روز «محاســبه» و حسابرســى ،و

یکى از انتظارات
مهم حضرت
عسکرى ؟ع؟ در
دوران غیبت امام
زمان ؟جع؟ این
است که شیعیان
عز یز و با ّ
عزت
باشند و هرگز خود
را ذلیل نکنند،
در یکجا فرمود:
چه زشت است
براى مؤمن (و
شیعه) دل بستن
به چیزى که وى
را خوار مىسازد».
و در جاى
دیگر دلسوزانه
نصیحت نمود
که« :و کشمکش
مکن ز یرا ارزش
و شخصیت تو را
از بین مىبرد (و
موجب خوار ى
انسان مىشود)
و شوخى (بیش
از حد) مکن تا
مردم به تو جرأت
جسارت پیدا
نکنند

پاســخگویى بــه وجــدان درونــى خویــش .آنهایــى هــم کــه
مســئولیتهاى اجتماعــى دارنــد ،در مقابــل مــردم و جامعه
مســئولند که بایــد پاســخگو باشــند ،عالوه بــر ایــن در مقابل
خداونــد متعــال ،پیامبر اکــرم؟ص؟ و وجدان خویــش نیز باید
پاسخگوباشند.
ممکن اســت عدهاى زرنگى را در آن بدانند که از حسابرسى،
و پاســخگویى فــرار کننــد و بــه نوعــى طفــره رونــد ،ولــى باید
بدانند که هرگز چنین رفتارى هوشمندى و زرنگى بهحساب
نمىآیــد ،در همیــن زمینه اســت کــه حضرت عســکرى ؟ع؟
خردمندانــه مىفرماید :زیرکتریــن زیرکان (و هوشــمندترین
افراد) کســى اســت کــه به حســاب نفــس خویــش پــردازد (و
پاسخگوى خدا و وجدان خویش باشــد) و براى پس از مرگ
خویش تالش نماید».
ّ
عزت نفس
انســان به ّ
عزت نفس و تکریم شــخصیت بیــش از همه چیز
نیازمنــد اســت انســان مىتوانــد رنــج گرســنگى و تشــنگى را
ّ
تحمــل کند و بــا فقر و نــدارى بســازد ّامــا تحقیر شــخصیت و
ّ
آزردگــى روح و روان و پایمــال شــدن عزت انســان بهســادگى
قابل رفع و جبران نیســت ،ممکن اســت تا پایان عمر انسان
را آزار دهــد ،خداونــد عزیــز انســان را عزیــز آفریــده و هرگــز بــه
او اجــازه تحقیر دیگــران و یا شــخصیت خودش را نــداده .به
همین جهــت یکى از انتظــارات مهم حضرت عســکرى ؟ع؟
در دوران غیبــت امــام زمــان ؟جع؟ این اســت که شــیعیان
عزیــز و با ّ
عــزت باشــند و هرگز خــود را ذلیــل نکننــد ،در یکجا
فرمود :چه زشــت اســت براى مؤمن (و شــیعه) دل بستن به
چیزى کــه وى را خــوار مىســازد» .و در جاى دیگر دلســوزانه
نصیحت نمود که« :و کشمکش مکن زیرا ارزش و شخصیت
تــو را از بیــن مىبــرد (و موجــب خــوارى انســان مىشــود) و
شــوخى (بیش از حد) مکن تا مردم به تو جرأت جسارت پیدا
ّ
نکنند ».و گاه راهکارهاى رســیدن به ّ
عزت و دورى از ذلت را
به شــیعیان ارائه مىدهد و قاطعانه مىفرماید :هیچ عزیزى
حق را رهــا نکــرد مگر آنکــه خــوار و ذلیل شــد ،و هیــچ ذلیل و
خوارى به حق عمل نکرد مگر آن که عزیز گردید»
ت
استوارى بر دین در دوران غیب 
آخریــن توصیــهای کــه در این ســطور بدان اشــاره مىشــود،
انتظــار حضــرت عســکرى؟ع؟ از شــیعیان خویــش اســت در
دوران غیبــت کبــراى امــام زمــان؟جع؟ ،چــرا کــه یکــى از
دورانهاى بســیار ســخت و طاقت فرســا که صبر و استوارى
فراوانــى مىطلبــد همیــن دوره اســت ،انتظــار آن حضــرت
این اســت که مــردم و شــیعیان دوران غیبــت را ّ
تحمل کنند
و از خود بردبارى و اســتقامت بهخــرج دهند ،و بــر دین الهى
ً
و امامــت و والیت ثابت و اســتوار بماننــد ،و دائما بــراى ظهور
مهــدى موعــود ؟جع؟ دعــا نماینــد ،چرا کــه به خدا ســوگند
(حضــرت مهدى) غیبــت طوالنــى خواهد داشــت که نجات
پیدا نکند در آن دوران مگر کســانى که خداونــد عزیز و جلیل
بر قائل بــودن (و اعتقاد) بــه امامت او اســتوارش نگهدارد ،و
توفیق دهد که براى فرج آن حضرت دعا نماید».
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توکل
امام رضا؟ع؟ توکل را راهکار پیروزان میداند میفرماید :اگر
بندهای بــه این مرتبه برســد که جز بــرای خــدا کاری انجام
ندهد و جز او به کسی امیدوار نباشد ،از غیر از او نهراسد و غیر
از خدا چشــم طمع به کســی نداشــته باشــد به همان چیزی
دســت یافته که توکل بر خــدا نــام دارد .هر که به خــدا توکل
کنــد او را بــس اســت و رهــاورد و اعتمــاد بــه خداونــد ،قدرت
تصمیمگیری و شــجاعت و در نهایت پیــروزی و کامیابی در
همه عرصههاست.
فراگیری دانش
درنگاهامامرضا؟ع؟یکیازراههای کاملشدنِ ،خردمسلمان
و برخورداری از دانش اســت و آنچنان در همه حال کسب علم
کند که در طول عمرش از طلب دانش دلتنگ نشود .ایشان در
اینخصوصمیفرماید:علم،خزینههاباشدو کلیداینخزائن
سوال اســت .پس ســوال کنید ،خداوند بر شــما ترحم میکند.
در ســوال کــردن چهار طایفــه به پادش نیکو میرســند؛ ســوال
کننده،تعلیمدهنده،شنوندهودوستداراناینها.

منشور زندگی از منظر امام رضا؟ع؟

شیطان ݣݣرا ݣݣبه ݣݣدل ݣݣخویش
راه ݣݣندهید
محمد باقر پورامینی

سـبک زندگی با مفهوم عقل معاش که همان شـیوه زیسـتن است یکسان است
یعنـی عقلـی کـه بـه انسـان میگویـد چطـور بایـد زندگـی کـرد .سـبک زندگـی
اسالمی و عقل معاش ،توجه اجرای اسالم با همه ابعاد آن در تمام عرصههای
زندگی آدمی اسـت و میتوان در دسـتهبندی مشـخص و با مالحظه ارتباطات سـهگانه
انسـان بـا خـدا ،خویشـتن و خلـق ،زندگـی مومنانـهای سـاخت و بـا تکیه بر متن سـخن و
سـیره معصومـان؟ع؟ شـیوه زیسـتن را مشـق کـرد .زندگـی امـام رضـا؟ع؟ نیـز همچـون
سـایر معصومان کامال آشـکار اسـت و میتوان به آن به عنوان محوری در الگوگیری تکیه
کـرد بهگونـهای کـه خلـق و خـوی امـام ماننـد سـخن و دینشـان جامـع و بـا توجـه بـه همه
جانبه بود .امام در همه ابعاد انسـانی در حد کمال و تمام بود .در ادامه با بررسـی ابعاد
مختلـف زندگـی امـام رضـا؟ع؟ بـه مفهوم زندگـی از منظر ایشـان میپردازیـم.
تفکر و اندیشیدن
امام رضا؟ع؟ این باره میفرماید :عقل نعمتی اســت که خداوند به بندگان عطا کرده
و این هدیه الهی رســول باطنی اســت کــه میتــوان آن را گرانبهاترین ثروت ،بهترین دوســت
و راهنما و اصلیترین تکیهگاه انســان دانســت .برترین عبــادت ،تفکر در راه و قدرت اوســت.
اندیشــیدن در عالم خلقت راهی برای شناخت خداســت .عبادت به کثرت روزه و نماز نیست
بلکه به تفکر و اندیشه در کار پروردگار است.
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فهم دین
امام رضــا؟ع؟ درباره فهم دین میفرمایــد :دین روش زندگی
آدمی است که میان زندگی اجتماعی و پرستش خدای متعال
پیونــد میدهد ،این مجموعه ســبب خوشــبختی انســان در
این جهان و ســعادت و زندگی جاوید در جهان دیگر میشود.
فهم و فراگیــری دین و اندیشــه و تفکــر در معــارف آن توصیه
میشود؛ به گونهای که برترین خیر و نیکی خدا بر بندگان آن
است که او را در فهم دین دانا کند.
کار و تالش
اسالم تمامی مسلمانان را به کار و تالش تشویق می کند و به
بی تحرکی و سســتی و تنبلی هشــدار میدهــد .امام رضا؟ع؟
کار برای اقتصــاد خانواده را ارزشــی جهادگونه معرفی میکند
و میفرماید :کســی که برای زندگی زن و فرزند خود مشــغول
کسب و کار است ثوابش از مجاهدان راه خدا بزرگتر است.
تفریح
امــام رضــا؟ع؟ دربــاره تفریــح میفرمایــد :از لذایــذ دنیــوی
نصیبی برای کامیابــی خویش قــرار دهید و تمنیــات دل را زا
راههای مشروع برآورید .تفریح و سرگرمیهای لذت بخش،
شما را در اداره زندگی یاری میکند و با کمک آن ،بهتر به امور
دنیای خویــش میپردازید .کوشــش کنید اوقات شــما چهار
بخش باشــد؛ ســاعاتی برای مناجات با خدا ،ســاعاتی برای
کار و زندگی ،ســاعاتی برای معاشــرت با برادران و معتمدان و
ساعتی هم برای لذتهای غیر حرام.
ساده زیستی
ســادگی و بیتکلفــی در زندگی امــام رضا؟ع؟ جاری بــود .آن
حضرت کم خوراک بود و غذاهای سبک میخورد .در خانه
جامهای ســاده بر تن داشــت و فقط در مجالــس عمومی و در

میان مردم جبهای لطیف بر رویش میپوشید.
خوردن و آشامیدن
امــام رضــا؟ع؟ دربــاره آداب خــوردن و آشــامیدن میفرماید:
در آغــاز خــوردن ،غذاهــای ســبک بخــور ،بــه انــدازه تــوان و
اشــتها ،تا هنوز اشــتها داری ،دســت از خوردن بردار .هرکس
در خوراک خــود کمتر مصرف کند ،ســامتی او افزونتر و فکر
او بازتر خواهد بود.
ارتباط با خلق
نوع برخــورد و معاشــرت پســندیده امام رضــا؟ع؟ بهگونهای
بود که بدون اســتثنا در دلهای مردم نفوذ داشــت ،همواره
متبسم و خوشرو بود و هرگز با سخنانش به کسی جفا نکرد
و کسی را از خود نراند.
رعایت حقوق مردم
رعایــت حقــوق مــردم و توجه بــه حــق رنجکشــیدگان ،اصل
قطعی و خدشــه ناپذیر زندگــی اجتماعی امام رضــا؟ع؟ بود.
توجــه بــه دادن دســترنج زحمتکــش و تعیین مــزد پیش از
پایان کار ،یکی از نمونههای دغدغهمندی امام؟ع؟ است.
شوخی و شادابی
امام رضا؟ع؟ بر ســیرت نیکــو و اخــاق خوش داشــتن تاکید
میورزیــد و میفرمــود :اخــاق خــوش آدمــی را نــزد خداونــد
محبــوب میکنــد و اگر ایــن حســن خلق ،شــادی دیگــران را
در پی داشــته باشــد ،مســرت پیامبر و خــدا را به دنبــال دارد.
اعتدال در شــوخ طبعی ،ارزش اســت ،شــوخی بایــد از دروغ،
زشــتی ،فحاشــی و ناســزا دور باشــد و ضمن پرهیز از افراط در
شوخی ،حریم شرعی نیز حفظ شود.
عیادت بیمار
تکریمبیماروعیادتازاویکیازسفارشهایمهماسالماست
و امام رضا؟ع؟ آن را یکی از حقوق مومنان برشــمرده است و در
اینخصوصفرموده:هریکازشمابیمارشوید،برادرانمومن
ً
خودرااعالم کنیدتاشماراعیادت کنند کههرمومنیرااقالیک
دعایمستجاباستشاید کهآننصیبشماشود.
ارتباط با والدین
امام رضا؟ع؟ بر رفتار پســندیده بــا پدر و مــادر توصیه فرموده
و ایــن نــکات را بیــان میکننــد :نیکی بــه پــدر و مــادر اگر چه
مشرک باشند واجب است ولی محدوده اطاعت از پدر و مادر
تا جایی است که اطاعت آنها معصیت خدا نباشد.
انتخاب همسر
امام رضا؟ع؟ بر دقت در انتخاب همسر مناسب تاکید دارد و
میفرماید :مســامحه ،غفلت و بیتوجهی در انتخاب همسر
مناســب و همکــف پشــیمانی درپی خواهــد داشــت .وقتی از
ویژگیها و معیارهای گزینش همسر یاد میشود در کنار دین
داری ،حســن خلق معیــار مهم تلقی میشــود .نیک ســیرتی

امام رضا؟ع؟
درباره آداب
خوردن و
آشامیدن
میفرماید :در
آغاز خوردن،
غذاهای سبک
بخور ،به اندازه
توان و اشتها،
تا هنوز اشتها
داری ،دست
از خوردن بردار.
هرکس در خورا ک
خود کمتر مصرف
کند ،سالمتی او
افزو نتر و فکر او
بازتر خواهد بود

و اخالقخــوش و برخــورداری از فضائــل اخالقــی ،اســاس و
شــیرازۀ اســتحکام زناشــویی اســت و بیشــک ســوءاخالق،
بیاحترامــی و نامهربانیهایی در پــی دارد و فــروغ محبت را
خاموش خواهد ساخت.
رفتار با همسر
از امــام رضــا؟ع؟ ســخنان بســیاری در ارتبــاط بــا نــوع رابطه
زن و مرد بیان شــده اســت؛ ایشــان در این خصــوص فرموده
اســت :رابطــه عاطفــی و وابســتگی زن و شــوهر بــه یکدیگر،
امتیاز و لطف الهی برای زیبایی و طراوت زندگی است .هیچ
فایدهای به کسی نمیرسد بهتر از اینکه برای او بانویی باشد
که نــگاه کردن بــه او موجب ســرور و شــادمانی همســر بوده و
در غیاب شــوهر امانــتدار و حافظ حریــم خویــش ،خانواده
و امــوال شــوهر باشــد .امــام به آراســتگی بــرای همســر تاکید
میکرد و میفرمود :آراستگی بر عفت زنان میافزاید.
رفتار با فرزند
امام رضــا؟ع؟ به فرزنــدان اهمیــت بســیار مــیداد و بر نقش
والدیــن در تربیــت و بالندگــی فــرد تاکیــد داشــت .ایشــان در
خصوص چگونگــی رفتا ربا فرزنــد فرموده :فرزنــدت را کتک
نــزن و بــرای ادب کردنــش بــا او قهــر کن ولــی مواظــب باش
قهــرت زیــاد طــول نکشــد و هرچــه زودتر آشــتی کــن .عقیقه
برای پســر و دختر ،نامگذاری ،تراشــیدن موهای سرنوزاد در
روز هفتــم و معــادل وزن موها ،طال یــا نقره صدقــه دادن الزم
اســت .ختنه پســربچه ها واجب اســت .کســانی که توانایی
الزم را دارند باید بر زن و فرزند خود توسعه و گشایش دهند.
منشور زندگی جمعی
یکی از یادگاریهای زیبا و مهم که از امام به پیروان خویش
رسیده است پیامی اســت که «حضرت عبد العظیم حسنی»
از قول ایشــان روایــت کرده اســت .پیامــی که میتــوان آن را
منشــور زندگی جمعی از منظــر امام رضــا؟ع؟ نامیــد .در متن
نامه آمده اســت :ســام مرا به دوســتانم برســان و به آنها بگو
شیطان را به دل خویش راه ندهند .در گفتار خویش راستگو
باشــند و امانت را ادا کنند .خاموشــی را پیشه خود ســازند .از
نــزاع و جدالهــای بیهــودهای کــه ســودی برایشــان نــدارد،
دوری کننــد .بــه همدیگــر روی آورنــد و بــه دیــدار و مالقــات
هم برونــد؛ زیــرا ایــن کار موجب نزدیکــی به من اســت .خود
را بــه دشــمنی و بدگویــی بــا یکدیگر مشــغول نســازند زیــرا با
خود عهــد کــردهام که اگــر کســی چنیــن کاری انجــام دهد و
دوســتی از دوســتانم را ناراحت کند و به خشــم آورد ،خداوند
را بخوانم تا او را در دنیا با شــدیدترین عذابها مجازات کند
و در آن ســرا نیز از زیانکاران خواهد بود .به ایشــان بگو همانا
پروردگار نیکوکارانشــان را آمرزیده و از خطای گنهکارانشــان
در گذشته است؛ مگر کســی که به خدا شــرک ورزد یا دوستی
از دوســتانش را بیازارد یا کینه آنها را در دل بگیرد .به درستی
که خداونــد او را نخواهد بخشــید تا آنکــه از کردار ناشایســت
خویــش دســت بکشــد .هــر گاه از ایــن عمــل نادرســت خــود
دوری کرد امرزش خداوند را شامل خود کرده است.
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مهرورزی در سیره امام رضا؟ع؟

نخستین اثر خرد بعد از ایمان
بهخدا ،دوستى با مردم است
مهربانی صفــت زیبای خداســت و نخســتین خصلت نیکویی اســت که بــه گونهای
غیرقابل وصــف در وجــود معصومین؟ع؟ متجلی شــده اســت .مهرورزی و گســترش
دوســتی در ســطح همــگان ،شــیوه انســانهای تربیــت شــده و الهــی اســت کــه خصلتهای
خودمحور و خودخواهانــه را تا حدود زیــادی کمرنگ میســازند ،و صفات متعالــی ایثار و نوع
دوستی را جایگزین آن میکنند .اهمیت دوستی کردن و عاطفی بودن ،در آیات و احادیث ،با
تعبیرهایی گوناگون تبیین گشته اســت به گونهای که دین را حب و حب را دین شمردهاند و
دوســتی مومن نیز از بزرگترین شــاخصههای ایمان به حساب آمده اســت .همچنین مقیاس
برتری دو انسان ،محبت شمرده شده است.
مهرورزی و نوع دوستی و اهتمام ورزیدن در مورد مسائل دیگران ،دوستی و محبت را در میان
آدمیان رواج می دهد .از سنت و ســیره معصومان؟ع؟ که الگوهای زندگی بهتر و برتر هستند،
چنین برمی آیــد که اموری که موجــب انس میان مــردم و نزدیکی قلبها میشــود ،باید مورد
توجه قرار گیــرد؛ چراکه انس انســانها بــا یکدیگر ،محبــت را در دلهــا زنده میکنــد و همین
موجب تالیف قلوب و همدلی و در نهایت همراهی و همکاری میان مردم میگردد.
در اهمیــت مهــرورزی از منظــر امام رضــا؟ع؟ همیــن روایــات کافی اســت کــه نیمــی از عقل را
دوســتی بــا مــردم و راحــت نمــودن مؤمــن را اســباب راحتــی روز قیامت معرفــی نموده اســت:
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«دوستى با مردم نصف عقل است».
«احمــد بــن عامــر طائــى» بــه نقــل از امــام رضــا ؟ع؟ آورده:
«نخســتین اثر عقل و خــرد بعــد از ایمان بــه خداوند ،محبت
و احســان و لطف و دوســتى با مــردم اســت ،همچنین نیکى
و رســانیدن خیــرات بــه نیکــوکاران و بــدکاران ».همچنیــن
فرمود« :هر کــس مؤمنــى را راحت کنــد ،روز قیامت خــدا او را
راحت مىکند».
امــام رضــا؟ع؟ یــاری رســاندن بــه مــردم را گذرگاهــی بــرای
دســتیابی بــه بهشــت میدانــد و مقامــی ویــژه در پیشــگاه
خداونــد را بــرای یــاری دهنــده نویــد میدهــد« :بدانیــد کــه
سپاســگزاری و شــکرانه خداونــد یکــی ایمــان به خداســت و
پس از آن پذیــرش جایــگاه و جانشــینی اهل بیــت پیامبر به
عنــوان جانشــینان او اســت .ولــی بدانیــد ســپاس و شــکرانه
الهــی محبوبتــر نــزد خداونــد ،کمــک و یــاری رســاندن بــه
برادران مومنتــان در امور دنیایشــان اســت .زیــرا همین دنیا
گذرگاه راهیابی به بهشــت خداوندی اســت .بنابراین کسی
که چنیــن کند از اشــخاص ویــژه نزد خداونــد تبــارک و تعالی
خواهد بود».
همراهی با مردم
«ابراهیــم بــن عبــاس» میگویــد :هیچــگاه ندیــدم کــه امام
رضا؟ع؟ در ســخن بر کســی جفــا ورزد و نیز ندیدم که ســخن
کســی را پیش از تمام شــدن قطع کند ،هرگز نیازمنــدی را که

میتوانســت نیــازش را بــر آورده ســازد رد نمیکــرد ،در حضور
دیگــری پایــش را دراز نمیفرمــود ،هرگــز ندیــدم بــه کســی از
خدمتــکاران و غالمانشــان بدگوئــی کنــد ،خنــده او قهقهــه
نبــود بلکــه تبســم بــود ،چــون ســفره گســترده میشــد و غذا
به میــان میآمد همه افــراد خانه حتــی دربان و مهتــر را نیز بر
سفره خویش مینشاند و آنان همراه با امام غذا میخوردند.
شبها کم میخوابید ،بیشــتر بیدار بود و بســیاری از شبها
تا صبح بیدار میمانــد و وقت را به عبادت میگذراند .بســیار
روزه میداشــت و روزه ســه روز در هر ماه را تــرک نمیکرد ،کار
خیر و انفاق پنهان بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک
مخفیانه به فقرا کمک میکرد».
«محمد بن ابی عباد» دربــاره امام رضا؟ع؟ نقل کرده اســت:
«فــرش آن حضــرت در تابســتان حصیر و در زمســتان پالســی
بود .لباس او در خانه درشــت و خشــن بود ،اما هنگامی که در
ّ
مجالس عمومی شــرکت میکرد لباسهای خــوب و متعارف
با زمــان و مــکان میپوشــید و خــود را میآراســت .شــبی امام
میهمــان داشــت ،در میــان صحبــت چــراغ نقصی پیــدا کرد،
میهمان امام دســت پیــش آورد تــا چراغ را درســت کنــد ،امام
نگذاشــت و خــود ایــن کار را انجــام داد و فرمــود« :مــا گروهی
هســتیم کــه میهمانــان خــود را بــه کار نمیگیریــم» .یــک بار
شخصی که امام را نمیشناخت در حمام از امام خواست تا او
را کیسه بکشد ،امام؟ع؟ پذیرفت و مشغول شد ،دیگران امام
را بدان شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی
پرداخت ولی امــام بی ّ
توجه بــه عذرخواهی او همچنــان او را
کیسه میکشید و او را دل داری میداد که طوری نشده است.
رفتار محبــت آمیز امام رضــا؟ع؟ نه تنهــا در مورد مســلمانان
وجود داشــته اســت بلکــه غیــر مســلمانان نیــز از آن بهرهمند
بودهانــد .همچنیــن ضــرورت حفظ و تــداوم رابطه دوســتی
میــان افــراد از جملــه مــواردی اســت کــه امــام رضــا؟ع؟ بــه
آن تأ کیــد و افــراد را بــه انجــام آن بســیار ســفارش نمودهاند.
طبیعــت انســان بــه گونــهای آفریــده شــده کــه هرگاه کســی
درباره او احسان و نیکی نماید ،او را دوســت میدارد و خود را
مدیون او میداند .شدت احسان و نیکی پدر و مادر به فرزند
در میــان روابــط مختلف انســانی بیمانند اســت و کاملترین
درجات احســان ،انــواع محبــت و نیکی اســت که پــدر و مادر
در حق فرزند ادا کرده اســت و امــام رضا؟ع؟ نیز بــه این مهم
اشــاره نمودهاند و البته در کنــار آن به مقــوالت مهمی مانند،
محبــت بــه فرزنــدان و ضــرورت وجــود رابطــه دوســتانه در
محیط خانــواده میــان زن و شــوهر که از مــوارد مهم و بســیار
تأثیرگذار در زندگی افراد است به کرات اشاره نمودهاند.
اعتدال حتی در دوستی
امام رضــا؟ع؟ در مــورد ویژگیهای دوســت خــوب و وظایف
دوستان نیز توصیههایی فرمودهاند چرا که انتخاب دوست
از نظر ایشان رویهای مبتنی بر عملکرد آ گاهانه دارد .آ گاهی
از اینکه شــخص با فردی بــا باطن ســالم و خیرخــواه که هم
از حیث ســامت شــخصیت و هم جهتگیــری عاطفی قابل
اعتماد و موثق باشــد ،وارد رابطه دوســتانه شــود؛ که توجه و
پرداختن به این موضوع ،دقت و ظرافت دیدگاه امام را برای

امام رضا؟ع؟
محبت و مهربانی
با بندگان
خدا را در کنار
فرمانبرداری از
خدا قرار میدهد.
از نظر ایشان
مؤمنان باید
بدانند تعظیم،
تسبیح و تقدیس
خداوند الزم
است ولی کافی
نیست بلکه باید
با خلق خدا اعم
از انسان ،حیوان
و حتی گیاهان
مهربانی کرد
انسان مؤمن،
موفق و کامل
کسی است که در
مقابل خدا خاشع
و با مردم مهربان
باشد و این دو
بال پرواز به سوی
خوشبختی است

کســب آ گاهــی و ســازماندهی شــخصیت انســانها نشــان
میدهــد .چرا کــه دوســتی در نــگاه ایشــان مقولــهای جدی
و ماندگار اســت کــه به عنــوان ســرمایهای دنیــوی و اخروی
دانســته شــده اســت و با عمق عواطف و احساســات فــرد نیز
ارتباطی مســتقیم پیــدا میکند بهگونــهای که از نظر ایشــان
دوســتان مؤمن از احــواالت روحــی یکدیگر متأثر میشــوند و
هرچــه ایــن ارتباط دوســتی عمیقتــر باشــد تأثیرگــذاری آنها
بر هم نیــز افــزون میگــردد؛ البته برای ایــن ارتبــاط دو طرفه
حــدودی نیــز مشــخص شــده اســت تــا معاشــرت و انــس بــا
دیگران از حســاب و کنترل خارج نشــود و به شخصیت افراد
آســیبی وارد نگــردد .در واقع دوســتی با مــردم اگرچــه از نگاه
امــام رضــا؟ع؟ الزم و ضــروری دانســته شــده و مایــه خوشــی
دنیاســت ،ولی زیــاده روی در آن نیز نهی شــده و بــه مؤمنین
در پیشــی گرفتن طریقــت اعتدال توصیه موکد شــده اســت.
امام رضــا؟ع؟ به همان اندازه که در اهمیت دوســتی ســخن
گفتهاند ،افــراد را از همنشــینی و رفاقــت با افــراد منحرف نیز
نهی نمودهاند .با بررســی روایات مختلف از ســیره و سخنان
امام رضا؟ع؟ این حقیقت آشکار میشود که اهمیت دوستی
و محبت از منظر امام رضا؟ع؟ به آن اندازه اســت که رعایت
آن را به عنوان یک حق بر خود و مردم واجب میشمرد.
ب الهای پرواز
امــام رضــا؟ع؟ محبــت و مهربانــی بــا بنــدگان خــدا را در کنار
فرمانبرداری از خدا قــرار میدهد .از نظر ایشــان مؤمنان باید
بداننــد تعظیــم ،تســبیح و تقدیــس خداونــد الزم اســت ولی
کافی نیســت بلکه باید بــا خلق خدا اعــم از انســان ،حیوان و
حتی گیاهان مهربانی کرد انسان مؤمن ،موفق و کامل کسی
اســت که در مقابل خدا خاشــع و با مردم مهربان باشــد و این
دو بال پرواز به سوی خوشــبختی اســت .از اینرو مردم را به
حفظ و تداوم روابط دوســتانه تشــویق و آنرا رمز خوشــبختی
و همچنیــن عامــل نزدیکــی شــیعیان بــه خویــش معرفــی
نمودهانــد .محبتی کــه از منظر امــام رضا؟ع؟ در بــذل آن به
دیگران میبایســت جانــب برابــری و عدالــت را رعایت نمود
به ویژه اینکه فقر و ضعف افراد یا توانایی و ثروت آنها عاملی
برای تبعیض درمورد آن نیســت .امام رضا؟ع؟ ّ
نظریه اسالم
را ،دربــاره روابــط میــان انســانها ،کــه بــرادران یکدیگرنــد،
با برخى اعمال خــود که تراویــده از رفتار یک انســان حقیقى
اســت ،نشــان میدهد و بیــان مىکند،آنچنان کــه مىتوان
دریافت،که اســام از نظر حفظ حقوق جامعه و رعایت شرف
انسانى ،هرگونه امتیاز طبقاتى و هر نوع برترىجویى فردى
و اجتماعــى را لغو کرده اســت و مالک تفــاوت را عملکرد افراد
جامعه نســبت بــه یکدیگــر میدانــد .ایشــان مقوله دوســتی
را امــری جدی و مانــدگار در زندگــی افراد برمیشــمرد؛ چراکه
بــرای آن تأثیــر عمیــق عاطفــی و درونــی قائــل اســت کــه نه
تنهــا زندگی دنیــوی افراد متأثــر از آن اســت بلکه بعــد از مرگ
نیــز مؤمنــان را از مواهــب آن بهرههاســت .البته امــام اگرچه
دوســتی را امری الزم و ضروری و مایه دلخوشــی دانستهاند،
ولی برای آن حدودی نیز قائل شــدهاند و زیــادهروی در آن را
نهی نمودهاند .
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دربــاره طراحــی و ســاخت ضریــح حضــرت امام
رضا؟ع؟ برایمان بگویید.
موضوع ســاخت ضریح حضرت امــام رضا؟ع؟ توســط آقای
آینهچیان مطرح شد .ایشــان از آســتان قدس رضوی با من
تمــاس گرفتنــد و پیشــنهاد طراحی ضریــح امام رضــا؟ع؟ را
مطــرح کردنــد .آن زمــان در آمریکــت بــودم و ایشــان به من
گفتند میخواهید برایتان بلیط بگیریم؟ اتفاقا قصد داشــتم
به ایران بیایــم .من معتقدم هــر کاری باید خودش درســت
شــود و این مورد هم خــودش اتفاق افتــاد .به ایشــان گفتم
قرار اســت برای دید و بازدید از اقوام به ایــران بیایم و نیازی
به بلیط نیست .وقتی رســیدم بالفاصله به مشــهد رفتم .در
آنجــا ضریحی بــا ماکتــی از جنس گــچ و چوب درســت کرده
بودند دیدم؛ گفتند روی این طرح نظر بدهم .وقتی بررسی
کردم متوجه شــدم وقتی این طرح ســاخته شود چیز خوب و
شایســتهای برای حضــرت امــام رضــا؟ع؟ از کار در نمیآید.
گفتم حاال ایــن طرح مال کیســت؟ آنهــا گفتند مــا میدانیم
که بــهنظر شــما این طــرح شایســته حضــرت امــام رضا؟ع؟
نیســت .بنابرایــن ایــنکار را شــما انجــام دهیــد .گفتــم این
کار درســت نیســت .بگذاریــد افــرادی کــه ایــن کار را انجــام
دادهاند به کارشــان ادامهدهند و من آنهــا را راهنماییکنم.
نمیخواســتم باعــث رنجــش آن اســاتید شــوم .درنهایت از
آنها خواســتم دو روزی صبــر کنند تــا درباره ایــن کار مطالعه
و بررســی کنم و ببینــم ماهیت کار چطور اســت .اســاتید کار
خودشــان پیشــم آمدند و گفتند ما میدانیم که نمیتوانیم
این کار را انجــام دهیم .اگــر میتوانید خودتــان کار طراحی
ضریــح حضــرت امــام رضــا؟ع؟ را انجــام دهیــد .بدیــن
ترتیــب شــش مــاه در مشــهد مانــدم و ماکــت اصلــی را کامل
کــردم .قلمــزن ایــن کار حــاج مصطفــی حــدادزاده بــود و کار
خطاطیش را هم استاد موحد برعهده گرفت.

تجربه طراحی ضریح امام رضا؟ع؟ از زبان استاد فرشچیان

خودشان دست ما را میݡگیرند
یݣخواهند میبرند
و هرجا م ݣ
یتـوان از ابعـاد گوناگـون بررسـی کـرد؛ سـبک
آثـار اسـتاد فرشـچیان را م 
یهـای هنـری و...؛ ولـی آنچـه ایشـان را از
هنـری ،تنـوع حـوزه فعالیـت ،نوآور 
دیگـر هنرمنـدان متمایـز کـرده آثـار هنـری دینـی اسـت کـه حـاال بخـش عمـده
فعالیتهایـش را دربـر گرفتـه اشـت .اسـتاد چند سـال پیش ضریح مطهر حضـرت امام
رضـا؟ع؟ را طراحـی کـرد و در طـول مراحـل سـاخت ضریـح بـر کار نظـارت داشـت ،پس
از آن ضریـح ششگوشـه سیدالشـهدا؟ع؟ و ضریـح حضـرت عبدالعظیـم حسـنی؟ع؟
را طراحـی کـرد .متـن حاضـر گفتگـوی اسـت بـا اسـتاد فرشـچیان درخصـوص تجربـه
طراحـی ضریـح امـام رضـا؟ع؟.
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واقعــا افتخــار و ســعادت بزرگــی اســت کــه فــردی بهطور
یشــود
مســتقیم در کاری که مربوط به ائمه اطهار؟ع؟ م 
دخالت داشته باشد.
دقیقــا همینطــور اســت .مــن در خانــوادهای مذهبــی و
تاجــر بــزرگ شــدهام .مــادرم زنــی روشــنفکر و مذهبــی بــود.
در خانــه مــا همیشــه مجلــس روضهخوانــی برقــرار بــود و در
بیشــتر مناســبتهای مذهبــی برنامــه داشــتیم؛ بهطــوری
کــه در مســائل معنوی حــل شــده بودیم و همیشــه دوســت
داشــتیم معنویــت و مذهــب بــدون هیچگونه تظاهــری در
زندگیمــان باشــد .درواقــع از کودکــی بهنوعــی ایــن کارها را
با جــان و دل انجام مــیدادم و میدهــم .مــادر مرحومم هر
زمان کــه نام امــام حســین؟ع؟ میآمد بــدون اختیار اشــک
از چشــمانش ســرازیر میشــد .یــادم هســت در مراســمی که
برای تولــد حضــرت گرفتــه بودیم بــا اینکــه مــداح مولودی
میخوانــد باز مــادرم گریه میکــرد .یــک نفر به مــادرم گفت
خانــم دارد مدح میخوانــد؛ روضه که نمیخوانــد! چرا گریه
میکنی؟ مــادرم گفت شــما نمیدانید کــه چــه در وجود من
میگــذرد .نمیدانــم چه چیــزی در دلــش میگذشــت که در

هر حالتی اشــک از چشــمانش جاری میشــد .مــادرم از نظر
ارادات بــه ائمــه اطهــار؟ع؟ حــال و هــوای خاصــی داشــت.
بــاز هــم میگویــم ایــن حــس و حــال را نمیتــوان بیــان کرد
چراکه بخشــی از وجود انســانها محســوب میشــود .بههر
حــال بعضــی وقتهــا روح انســان بهدرجــهای میرســد که
بــرای عشــق بــه اهــل بیــت؟ع؟ قابلیــت و آمادگی بســیاری
پیدا میکند .حاال هم همینطور اســت .شــما حســاب کنید
تمام کارهایی که انجــام میدهم از ســاخت ضریح حضرت
امام رضــا؟ع؟ گرفتــه تــا طراحــی کاشــیکاری داخــل ضریح
و حتــی داخــل ســردابی کــه قبــر مطهــر حضــرت علــی بــن
موســیالرضا؟ع؟ در آنجا قرار دارد افتخار بسیار بزرگی است
که خدا ســعادت آن را نصیب من کرده اســت .باالخره وقتی
خــود آدم بخواهد و با نیت پــاک وظایفش را انجــام دهد آن
وقت کارهایش بینتیجه نخواهد ماند .معتقدم باید در هر
حالی شکرگزار خدا بود.
در آمریکا داخل اتاق کارم خیلی کتاب هســت .آنجا داشتم
راه میرفتم که یکدفعه پایم به چند کتاب خورد و بهشــدت
زمین خــوردم .فکــر میکنیــد در آن لحظه چــه کاری انجام
دادم؟همــان وقت بــه درگاه خدا ســجده کــردم و گفتم خدا
را شــکر که به من آنقدر کتــاب داد ه که نمیتوانم بینشــان
راه بــروم .البته در ایــران کتابهای زیادی داشــتم که همه
آنها را به فرهنگســتان هنر اهدا کــردم و مقــداری از آنها را به
اصفهان فرستادم.
گویا زمانی که برای طراحــی اصلی ضریح امام رضا؟ع؟ با
شــما در آمریکا تماس گرفتند دستتان آسیب دیده بود
و مشکل داشتید.
بلــه ،قبــل از اینکــه دربــاره طراحــی ضریــح حضــرت امــام
رضا؟ع؟ با من تماس بگیرند میخواستم برای چاپ کتاب
دومم بــه آلمان بــروم .کتــاب تقریبا بزرگی اســت کــه حدود
۳۵در  ۸۰ســانتیمتر اســت .وقتی داخل قطــار در حال رفتن
به محــل چاپخانه بودم دســت راســتم بــه در قطــار گیر کرد
و عضالتش بهشــدت آســیب دیــد؛ بهطــوری کــه حتی یک
لیوان آب هــم نمیتوانســتم از روی زمین بــردارم .در آمریکا
بــرای درمانش پیش بهترین پزشــکان رفتم؛ پزشــکانی که
ورزشــکاران میلیاردی را عمــل میکنند .آنها گفتند شــانهام
ن کار را انجام ندهم دستمخشک
باید جراحی شــود و اگر ای 
و ضعیــف میشــود .درســت درهمــان زمــان از مشــهد با من
تمــاس گرفتند تــا طراحــی ضریــح حضــرت امام رضــا؟ع؟ را
شــروع کنــم .وقتــی کاغذهــا را پهــن میکــردم تــا طراحــی را
شروع کنم ،باورتان نمیشــود کوچکترین دردی نداشتم؛
بهطوری که همســرم تعجبکرد وگفت عجیب اســت شــما
کــه دســتتان اصال تــکان نمیخــورد چگونــه طراحــی تمام
دوایر را بهدرســتی انجام میدهید! خالصه دســتم شفا پیدا
کــرد .طــوری که وقتــی ایــن موضــوع را بــا پزشــکها مطرح
کــردم ،آنها هم از این اتفــاق تعجب کــرده بودند .حاال هم
که سالها از آن ماجرا میگذرد ،نهتنها دستم دچار کمترین
مشکل و ضعفی نشده ،بلکه مانند همان دوران جوانی قلم

یادم هست
یکبار در روز
عاشورا مادرم
به من گفت آخر
چقدر مینشینی
و کار میکنی!
بلند شو یک
روضهای برو
بلکه یک حرف
حسابی به
گوشت برسد.
گفتم چشم مادر
و به اتاق کارم
رفتم که کاری
انجام دهم و بعد
بروم .درهمان
زمان تابلوی
«عصر عاشورا»
را کشیدم .حتی
بدون اینکه
از قبل فکر یا
طرحی داشته
باشم .رنگ و
قلم و ...خودشان
میآمدند در
دستم و کار را
انجام میدادم.
کار که تمام شد
پیش مادرم رفتم
و گفتم بیا مادر!
این هم روضهای
که از من خواسته
بودی

به دســت میگیرم و طراحــی میکنم .همه اینهــا را از لطف
خدای متعال و عنایــت ویژه امام رضا علیه الســام میدانم
و چه چیزی بهتر از این میخواهم .حتی به من گفته بودند
که اگر میخواهم دســتم را عمل کنم باید شش ماه تمام آن
را ببنــدم و چند مــاه هم بــرای خوب شــدنش صبــر کنم .به
همین دلیل سپاســگزار لطف حضرت امام رضا؟ع؟ هستم.
هرقدر برای این عزیزان کار کنم باز کم است.
برای همین دســتمزد طراحی ضریــح امام رض ـا؟ع؟ را به
آستان قدس رضوی هدیه کردید؟
من هیچوقت بــرای کارهای مذهبی دســتمزدی نمیگیرم.
روز آخری که کار ســاخت ضریح حضرت امــام رضا؟ع؟ تمام
شــد ،یک هدیه نفیس و خیرهکننــدهبه من دادنــد که گفتم
برای گرفتن دستمزد چنین کاری را انجام ندادهام و آن را به
آستان قدس رضوی هدیه کردم.
شــما در  ۶۸ســالگی ضریــح امــام رضــا؟ع؟ و پــس از آن
ضریح امام حســین؟ع؟ را طراحی کردید ،فکر میکنید تا
چه سنی این کار را ادامه خواهید داد؟
من خادم حضــرت رضا؟ع؟ هســتم و همیــن االن هم جعبه
بزرگی در منــزل ماســت کــه در آن جعبــه آخریــن تابلویی که
ســاختم بــه نــام «عــرش بــر زمیــن» کــه گــودال قتلــگاه امام
حســین؟ع؟ اســت ،وجــود دارد و آن را وقــف حــرم حضــرت
رضا؟ع؟ کردم ،قرار اســت از آســتان قــدس رضوی بــه منزل
ما بیایند و ایــن جعبه را ببرنــد .این هجدهمیــن تابلوی من
است که به آستان مقدس علی ابن موسی الرضا وقف شده و
از این بابت بسیار خوشحال هستم.
چنــد ســال پیــش حمیدرضا برقعــی ،شــاعر جــوان آئینی
کشــور در حضور رهبــر انقالب شــعری خواند کــه حتما آن
راشــنیدهاید .یکــی از ابیاتــش ایــن بود«:حــس کــرد پا به
پــاش جهان گریــه میکنــد /دارد غــروب فرشــچیان گریه
میکند» .کمیاز تابلوی«عصرعاشورا»برایمانبگویید.
نمیدانم چه بگویم .این مسئله دست من نیست .راستش
هر کاری را که میکنم ،در حقیقت مــن انجامش نمیدهم.
معتقــدم« :من نــه به اختیــار خــود م ـیروم از قفای تــو /کان
دو کمند عنبرین میکشــدم کشانکشان» دســت ما نیست.
خودشــان دســت ما را میگیرند و هرجا میخواهنــد میبرند.
کبــار در روز عاشــورا مــادرم بــه من گفــت آخر
یــادم هســت ی 
چقــدر مینشــینی و کار میکنــی! بلند شــو یک روض ـهای برو
بلکه یک حرف حســابی به گوشت برسد .گفتم چشم مادر و
به اتاق کارم رفتم که کاری انجام دهم و بعد بروم .درهمان
زمان تابلوی «عصر عاشــورا» را کشــیدم .حتی بدون اینکه از
قبل فکر یا طرحی داشــته باشــم .رنگ و قلم و ...خودشــان
میآمدند در دســتم و کار را انجــام میدادم .کار که تمام شــد
پیش مــادرم رفتــم و گفتم بیا مــادر! این هم روض ـهای که از
مــن خواســته بــودی .ایــن تابلــو ماهیــت و جذابیتــش مــال
خودش است.
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عترت

ویژگیهای پیامبر اکرم؟ص؟ از منظر قرآن

اولین مسلمان
و آخرین فرستاده
نبیـای الهـی صفـات معنـوی و عملی مشـترکی دارند .از جمله این صفـات در
یتـوان بـه؛ مخلـص بـودن ،صابـر بـودن ،توحیـد در خشـیت،
بعـد معنـوی م 
صـادق بـودن و امانـتداری اشـاره کرد .همچنیـن در بعد عملی نیز میتوان به
صفـات مشـترکی چـون دعـوت بـه توحید ،تقـوا ،پیکار با شـرک ،جهل و تقلید ،انـذار و
تبشـیر ،عصمـت ،کتـاب ،معجـزه و تبییـن وحی اشـاره کرد .بحـث درباره صفـات انبیاء
به قبل از اسالم بازمیگردد ،چرا که پیامبران پیشین صفاتی را از پیامبران آینده برای
مـردم بیـان کردنـد؛ همانگونـه کـه حضـرت عیسـی؟ع؟ در کتـاب خـود برخـی صفـات
پیامبر اسلام؟ص؟ را بیان کرده اسـت .در این نوشـتار سـعی داریم توصیف قرآن و دیگر
کتـب آسـمانی از حضـرت محمـد؟ص؟ را بررسـی کنیم.
ذکر صفات در کتب آسمانی
محمد مصطفی؟ص؟ به عنوان آخرین پیامبر خدا ،در مقایســه بــا دیگر پیامبران الهی
صفات خــاص و منحصربه فــردی دارنــد .از جملــه خصوصیاتی کــه اکثــر ّ
ن را تنها
مفســران آ 
مختص پیامبر اکــرم؟ص؟ میداننــد ،مکتوب بودن نــام ایشــان در عهدین اســت .صفتها،
ّ
عالمتهــا ،نشــانهها و دالیل ّ
حق ّ
انیــت پیامبر؟ص؟ بــا تعابیــر مختلــف در کتابهای
نبــوت و
ّ
آســمانی پیشــین (تورات و انجیل) وجود دارد،چنانکه انســان را به حق ّ
انیت ایشــان مطمئن
ُ َّ
َّ
ْ
َ َ
یــن َی َّتب ُع َ
ون َّالر ُســول ّالن ِب َّی األ ِّم َّــی ال ِذی َی ِج ُد َون ُــه َمک ُت ًوبا
میســازد.
قرآنکریم میفرماید« :ال ِذ َ ِ
َّ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ ُ ْ
یل :همانها که از فرســتاده (ی خدا) ،پیامبر «امى» پیروى مىکنند؛
ِعندهم ِفی التور ِاة و ِاإلن ِج ِ
پیامبرى که صفــات او را در تورات و انجیلى که نزدشــان اســت ،مییابند»( .األعــراف)157 /
همچنین در آیــه دیگری آمده اســت کــه عالمــان اهل کتــاب ،پیامبر اســام؟ص؟ را بــه خوبی
ُ
ّ
مشــخصات او را در ک ُتــب مذهبی خود
فرزنــدان خــود میشناســند و نــام و
همچــون
نشــان و َ
َّ
ُ
ین َآت ْی َن ُ
اب َی ْعر ُف َون ُه َک َما َی ْعر ُف َ
ْ
اه ُم ْال ِک َت َ
َ
ون أ ْب َناءهم :کســانى که کتاب آســمانى
ذ
«ال
اند:
خوانده
ِ
ِ
ِ
به آنان دادهایــم ،او [پیامبر] را همچــون فرزندان خود مىشناســند»( .البقــره )146 /این آیه
پرده از حقیقت جالبی برمیدارد و آن اینکه بیان صفات جســمی و روحی و ویژگیهای پیامبر
40
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ُ
اســام ؟ص؟ در ک ُتب پیشــین به قدری زنده و روشن بوده که
ُُ
ترســیم کاملــی از او در اذهان کســانیکه بــا آن کتب ســر و کار
داشتهاند ،مینمود (مکارمشیرازی ،1374 ،ص.)500
ّاولالمسلمین
ّ
«اولالمســلمین» از ویژگــی دیگــر پیامبــر اکرم؟ص؟ اســت که
اکثــر ّ
مفســران بــر اختصــاص آن بــدان حضــرتّ ،اتفــاق نظر

بگــو«َ :من
دهــد که
دارنــد .خداونــد بــه پیامبرش
دســتور َمی ُ
َ ْ ُ
َ
یک َل ُــه َوبذ ِل َ
«ال َشــر َ
ــک أ ِم ْــر ُت َوأ َنــا أ َّول
ّاولیــن مســلمانم»:
ِ
ِ
ْال ُم ْس ِــل ِم َ
ین :همتایــى بــراى او نیســت و بــرای همیــن مأمــور
شــدهام و من نخســتین مســلمانم!» (األنعام .)163 /منظور
ً
از ّ
«اولالمســلمین» ّاولیــن ذاتــی اســت کــه احیانــا از آن بــه
ّ
اولویت رتبی یاد میشود .خداوند درباره هیچ پیامبری تعبیر
ّ
«اولالمســلمین» ندارد ،حضرت ابراهیم؟ع؟ با اینکه ســبق

زمانی داشت و سرسلسله انبیای ابراهیمی؟ع؟ بود و دعا کرد:
ْ َ ُ ً ّ ْ ُ ْ َُْ َ َْ ْ َ َ ّ
ــک َو ُی َع ِل ُم ُه ُم
َ«ر َّب َنا َو ْاب َع ْث ِف ِیهم رســوال ِمنهــم یتلو عَلی ِهم آیا ِت
ــک أ َ
نــت َالعز ُ
یــز َ
ــاب َو ْال ِح ْک َم َــة َو ُی َز ّ ِکیه ْــم إ َّن َ
الح ِک ُ
ْال ِک َت َ
یــم:
ِ ِ
ِ
پــروردگارا! در میان آنها پیامبــرى از خودشــان برانگیز تا آیات
تو را بــر آنان بخواند و آنهــا را کتاب و حکمت بیامــوزد و پاکیزه
(البقره/
کند؛ زیرا تــو توانا و حکیمــى (و بر ایــن کار توانایــى)»
َ
 .)129رســول خدا؟ص؟ هم طبق بعضی از نقلها فرمــود« :أ َنا
بــن َّالذب َ
یحیــن» و خــود را فرزند اســماعیل پســر ابراهیم؟ع؟
ِإ ُ ِ
میدانــد .با ایــن حــال ،خداوند بــه ابراهیــم؟ع؟ نفرمــود که
بگویــد من ّاولیــن مســلمانم .نوح؟ع؟ کــه شــیخاالنبیاء و نیز
چ یک این جمله را نفرمودند
آدم؟ع؟ که ابوالبشــر اســت ،هی 
و تنهــا کســی کــه قــرآن از او بــه عنــوان ّ
«اولالمســلمین» یــاد
میکند ،رسول خداست .معلوم میشــود این ّ
اولویت ،زمانی
و تاریخــی نیســت؛ زیرا اگــر ّ
اولویــت زمانی بود ،هــر پیغمبری
نســبت بــه قــوم خویــش ّ
«اولالمســلمین» بــود و انبیــای
پیشــین میتوانســتند مصداق این ّ
اولویــت باشــند .از اینکه
خدای ســبحان تنها به پیامبر اســام فرمود :بگــو مامورم که
ّ
«اولالمســلمین» باشــم ،برای آن اســت کــه وی ّاولین صادر
ّ
یا اولین ظاهر اســت؛ یعنی در رتبــ ة وجودی او هیــچکس قرار
نــدارد ،چنانکــه آن حضــرت در قیامتّ ،اول کســی اســت که
ی آملی،1385،ص)30
محشور میشود (جواد 

اعطای کوثر
کوثر هدایــای ویژهای اســت که خداونــد از میان انبیــاء الهی
تنها بــه پیامبر اســام؟ص؟ عطا نموده اســت .تمام ّ
مفســران
ّ
در ایــن اختصــاص ّاتفــاق نظــر دارنــد .خداونــد برای تســلی
حــوادث دردنــاک و زخــم
خاطــر آن حضــرت در برابــر انبــوه
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
زبانهای ّ
ــاک الک ْوث َر:
مکرر دشــمنان میفرمایــد«ِ :إنا أعطین
ما بــه تو کوثــر [خیــر و برکــت فــراوان] عطــا کردیــم» (الکوثر/
 )1کوثر وصفی اســت کــه از «کثــرت» گرفته شــده و بــه معنی
خیر و برکت فراوان اســت .همچنین به افراد ســخاوتمند نیز
«کوثر» میگوینــد .در اینکه منظــور از «کوثر» چیســت ،اقوال
ّ
ن را نهری در بهشــت و برخی
متعددی وجــود دارد .بعضــی آ 
ّ
آن را حوض کوثــر میدانند کــه متعلق به پیامبر؟ص؟ اســت.
گروهی آنرا به ّ
نبوت و قرآن و دیگران نیز به کثرت اصحاب
و یاران ،کثرت فرزندانّ ،
ذریه و شــفاعت تفسیر کردهاندّ .اما
اینها مصداقهای روشــنی از این مفهوماند و کوثر به معنای
خیــر کثیــر و نعمت فــراوان اســت (مــکارم شــیرازی،1374 ،
ص  .)372یکــی از روشــنترین مصــداق کوثر وجــود مبارک
حضــرت فاطمه زهرا؟س؟ اســت ،چــون نســل و ّ
ذریــه پیامبر
اســام؟ص؟ بهوســیله همیــن فرزنــد گرامــیدر جهان انتشــار
یافت؛ نســلی که نه تنهــا فرزندان جســمانی پیغمبــر بودند،
بلکه آییــن و تمــام ارزشهــای اســام را حفــظ کردهانــد و به
آیندگان ابالغ نمودند.
وجوب نماز شب
از دیگــر مــوارد و احکامــی که تنهــا مخصــوص پیامبر اســام
اســت و تمام ّ
مفســران بــر آن ّاتفــاقنظــر دارند ،وجــوب نماز
شــب اســت .پیامبــر اســام؟ص؟ تمــام تکلیفهایــی را کــه
مســلمانان داشــتند ،بایــد اجــرا میکــردّ ،امــا ایشــان تکالیف
دیگری هم داشــت کــه مخصــوص آن حضرت بــود .یکی از
آنها وجوب خواندن نماز شــب و ّ
برخی آیات
تهجد بود که در
َ َ ُّ َ ْ ُ َّ ّ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ ً
«یا أیها المز ِمل * ق ِم اللیل ِإل ق ِلیال *
به آن اشاره شــده اســت:
ً
ْ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ً َْ ْ َ َْ َ َّ ُْ
ــل الق ْر َآن َت ْر ِتیال :اى
ِنصفه أ ِو انقص ِمنه ق ِلیال * أو ِزد علی ِه ور ِت ِ
جامه به خود پیچیده! * شب را ،جز کمى ،بپاخیز! * نیمى از
بیفزا ،و قرآن را
شــب را ،یا کمى از آن کم کن * .یا بر نصف آن
ّ
َ َ َّ َ َ
ّ
دقت و ّ
ــن الل ْی ِل ف َت َه ّج ْد
(المزمل4 /ـ)1؛ «و ِم
تأمل بخــوان»
با
َ َ ً َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
َ
ً
ْ
ّ
ً
ُ
ِب ِه ن ِافلة لک عســى أن یبعثک ربک مقاما محمودا :و پاســى
از شــب را (از خواب برخیــز و) قرآن (و نماز) بخــوان! این یک
وظیفــة اضافــى بــراى توســت .امید اســت پــروردگارت تــو را
به مقامــى در خور ســتایش برانگیــزد» (اإلســراء )79 /در برابر
این تکلیــف ،خداوند پــاداش بزرگی به پیامبــرش میدهد و
آن داشــتن مقام محمود یــا مرتبهای بلند و پســندیده اســت
و طبــق روایــات ،منظــور از مقــام محمود« ،شــفاعت» اســت
که پیامبــر؟ص؟ در روز قیامت بــرای گناهان کبیــره ّامت خود
استفاده خواهد کرد( .ابنبابویه:1376 ،ص.)294
ّ
ّ
شخصیت جهانی رسول اکرم؟ص؟
خاتمیت و
از جملــه اوصــاف و خصایصی کــه تنها بــه پیامبــر اکرم؟ص؟
اختصــاص دارد و همــه ّ
مفســران و اندیشــمندان اســامی
ّ
نیــز در رابطــه بــا آن ّاتفــاق نظــر دارنــد« ،خاتمیــت» ایشــان

پیامبر
گرامیاسالم؟ص؟
در میان انبیای
الهی دیگر به
احکام و اوصافی
ّ
متصف است
که تنها به ایشان
اختصاص
دارد .از سویی،
وجود مبارک آن
حضرت ؟ص؟
همان رحمتی
است که حضرت
حق برای
جهانیان قرار
داده تا هر انسانی
بتواند از فیض او
بهره گیرد

َ َ
َ
اســت .قرآنکریــم میفرمایــد«َّ :مــا ک َان ُم َح َّم ٌــد أ َبا أ َح ٍــد ِّمن
َ َ َ َ َّ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّ
َ َ
ُ َ
اهَّلل وخاتــم الن ِب ِییــن وکان اهَّلل ِبــک ِل
ّ ِر َجا ِلک ْــم َول ِکــن ّر ُســول ِ
َش ْــی ٍء َع ِل ًیماّ :
محمد؟ص؟ پدر هیــچ یک از مردان شــما نبوده
و نیســت ،ولى رســول خــدا و ختمکننــده و آخریــن پیامبران
اســت و خداوند به همــه چیــز آ گاه اســت» (األحــزاب.)40 /
ایــن آیــه یــک ّ
ســنت غلــط جاهلــی را کــه معتقــد بودنــد فرد
نمیتواند بــا زن پســر خوانده خــود ازدواج کند ،میشــکند و
میفرمایــد ّ
چ یــک از مردان شــما نبود؛ نه
محمد؟ص؟ پدر هی 
ّ
ّ
ّ
زید و نه دیگــری .مقصود از خاتمیــت ،هم تأخــر و خاتمیت
ّ
خاتمیت رتبی در قــوس صعود اســت« .خاتم»
زمانی و هــم
ُمهری اســت کــه در پایــان نوشــتهها قــرار میگیــرد ،خداوند
هم با فرســتادن انبیا برای جوامع بشــری پیام میفرســتد و
پس از پایــان گفتــار و کلمات خــود ،سلســلة ّ
نبوت ایشــان را
با فرســتادن پیامبر اکــرم؟ص؟ ،ختــم و صحیفه رســالت آنها
را بــا وجــود مبــارک خاتماألنبیاء ُمهر کرده اســت .پــس هرگز
جایــی بــرای ّ
نبــوت و رســالت دیگــری نیســت .بــه همیــن
دلیــل میفرماید رســول اکــرم ؟ص؟ زیور همــه انبیــاء و خاتم
آنهاســت و سلســلة ّ
نبــوت بــا آن حضــرت ُمهــر شــده اســت و
پایــان پذیرفتــه اســت (جــوادی آملــی ،1385 ،ص .)23
بــه عقیــدة مرحــوم طبرســی« ،خاتم ّ
النبییــن» اشــاره بــه
این دارد کــه رســول اکــرم؟ص؟ آخرین پیــامآور اســت و دفتر
رســالت با آمدن او ُمهر خــورده اســت و پایان یافته اســت .از
ایــنرو ،دین و دفتر ایشــان تا روز قیامت راه و رســم ّ
بشــریت
ی و فضیلــت بــزرگ در میــان همــه
خواهــد بــود و ایــن ویژگــ 
پیامبران تنها از آن ایشان است (طبرسی ،1360 ،ص)512
ایــن آیــه اگرچه بــرای اثبــات ایــن مطلــب کافــی اســتّ ،اما
ّ
خاتمیــت پیامبــر اســام؟ص؟ منحصــر به آن نیســت،
دلیــل
وجــود دارد کــه َبــه َایــن
نیــز
دیگــری
روایــات
و
آیــات
بلکــه
َ َ َْ َ َْ َ ّ َ ّ ً
اک ِإل کافــة
جملــه« :ومــا أرســلن
از
دارنــد؛
اشــاره
موضــوع
َ َ َ
ــن أ ْک َث َــر َّالنــاس َل َی ْع َل ُم َ
ــیرا َو َن ِذ ً
ِّل َّلنــاس َب ِش ً
یــرا َول ِک ّ
ــون :و مــا
ِ
ِ
ش
تــو را جز بــراى همــه مــردم نفرســتادیم تا (آنهــا را بــه پادا 
الهــی) بشــارت دهــى و (از عــذاب ُاو) بترســانى ،ولى بیشــتر
َ
َ ُْ
وح َــی ِإل َّــی َهــذا الق ْــر ُآن
ُمــردم نمىداننــد» (ســبأ)28 /؛ «أ ِ
َ
ُ
أل ِنذ َرکــم ِب ِــه َو َمــن َبل َــغ :ایــن قــرآن بــر مــن وحــى شــده ،تــا
شــما و تمــام کســانى را کــه ایــن قرآن بــه آنهــا مىرســد ،بیم
َ
دهم...» (األنعــام .)19 /وســعت مفهــوم تعبیر َ«و َمــن َبل َغ»
رســالت جهانــی قــرآن و پیامبــر اســام؟ص؟ را از یــک ســو و
ّ
خاتمیــت ایشــان را از ســوی دیگــر روشــن میســازد.
مســألة
باتوجه بــه مــوارد فــوق میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفت که
آیات قــرآن کریم حاکی از آن اســت کــه انبیای الهــی ،گرچه
از نظــر منصــب ّ
نبــوت و ّاتصــال بــه عالــم وحــی بــا یکدیگــر
یکســانندّ ،اما از حیــث فضیلــت و برتری و مال کهــای دیگر
در یک درجه قرار ندارند .برخی از این فرســتادگان و رهبران
الهی صفــات و احــکام ویــژهای دارند کــه دیگران ســهمی از
آنهــا ندارند .پیامبــر گرامیاســام؟ص؟ در میــان انبیای الهی
دیگر به احــکام و اوصافــی ّمتصف اســت که تنها به ایشــان
اختصــاص دارد .از ســویی ،وجــود مبــارک آن حضــرت ؟ص؟
همــان رحمتی اســت کــه حضرت حــق بــرای جهانیــان قرار
داده تا هر انسانی بتواند از فیض او بهره گیرد.
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عترت
44
از این شـماره «مهر و ماه» بخشـی را به موضوعات مرتبط با سـبک زندگی به
معنای کاربردی آن تحت عنوان «زندگی سالم» اختصاص میدهد .عناوین
ایـن بخـش عبارتنـد از« :چگونـه دانشآمـوزان را بـرای حضـور در مـدارس
شهـای صبحگاهـی بـرای شـروع یـک روز خـوب»،
آمـاده کنیـم؟»« ،نرم 
«راهکارهای تقویت سیستم ایمنی بدن با ۲۰خوراکی»« ،پیشگیری و درمان
ی خانگـی»« ،یادگیـری اصـول اولیـه ایمنـی و
شهـا 
سـرماخوردگی بـا دمنو 
امداد»« ،راهکارهای آنالین برای زندگی با سـالمندان» و «آخرین اسـتفتائات
از دفتـر حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـهای».

توصیف رسول خدا؟ص؟ در بیان امیرالمومنین علی؟ع؟

اݣݣمین ݣݣمعتمد ݣݣو
ݡگنجینهدار ݣݣمخزن ݣݣعلوم
امام علــی؟ع؟ در فرازی از خطبــه ۷۲نهج البالغه ،بهتریــن درود و بــرکات الهى را نثار
روان پاک پیامبر اســام؟ص؟ کرده و آن حضــرت را به بیش از بیســت وصف از اوصاف
برجســتهاش که او را شایســته این درود و صلوات مىکند یاد مىفرماید و مىگویــد[ :خداوندا]
گرامىتریــن درودهــا و افــزون تریــن و پربارتریــن برکاتــت را بــر محمــد؟ص؟ بندهات و رســولت
بفرست .صلوات ،همان رحمتهاى الهى اســت و برکات ،انواع نعمتهاى پروردگار را شامل
مىشــود و مجموعه صلــوات و برکات چنان فراگیر اســت که هیــچ خیر و ســعادتى از آن بیرون
نخواهد بود .در این قسمت از سخن امام؟ع؟ ،دو وصف معروف و مهم که در واقع مهمترین
ّ
عبودیت و دوم ،رسالت.
اوصاف پیامبر اکرم؟ص؟ است بیان شده :نخست ،مساله
ّ
خاتمیــت اشــاره مىکنــد و مىفرمایــد :پیامبــرى کــه خاتــم
در ســومین توصیــف بــه مســاله
پیامبران پیشــین بود و در چهارمین و پنجمین توصیف مىفرماید :کســى که درهاى بســته
حق را با ّ
را گشــود و ّ
حق آشــکار ســاخت .منظــور از پیچیدگىها و درهاى بســته ،ابــواب علوم
و دانشهــا و مســایل پیچیــده اخالقــى و اجتماعى انســانها اســت کــه پیامبر؟ص؟ بــا دین و
آیین و هدایتهــاى خود ،آنهــا را به روى انســانها باز کرد و منظور از آشــکار ســاختن حق به
ّ
حق ،ممکن اســت اشــاره به معجزات باشــد که حقانیــت پیامبــر؟ص؟ را تبیین کرد و یا اشــاره
به بیانــات منطقى او باشــد که حقایق را شــرح داد و یا اشــاره بــه جنگها و غزواتى اســت که
دشــمنان حــق را کنــار زد تا مــردم چهــره حــق را ببینند و یــا روشــن ســاختن حقایق بــه قرینه
یکدیگر اســت؛ همــان گونه که آیات قــرآن را به کمــک یکدیگر تفســیر مىکننــد .هیچ مانعى
ندارد که تمام معانى چهارگانه فوق ،در این جمله جمع باشد.
در ششــمین و هفتمیــن توصیــف مىفرمایــد :همــان کســى کــه غوغــاى باطــل را دفــع کرد و
ّ
حمالت گمراهىها را درهم شکســت .در هشــتمین توصیف کــه در واقع به منزلــه بیان علت
براى تقاضــاى ایــن درود وافر و گســترده اســت ،مىفرماید :بــه دلیل ایــن که با تمــام قدرت
42
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بار ســنگین رســالت را بر دوش کشــید و در نهمیــن و دهمین
توصیف آمده اســت کــه :آن حضرت بــه فرمانت قیــام نمود
و در طریق رضا و خشنودى تو با سرعت گام بر مىداشت.
در یازدهمین و دوازدهمین توصیف مىفرماید :در گامهایى
که [به ســوى انجام اوامر تو] بر مىداشــت ،تردید به خود راه
نداد و عقبگرد نکرد و عزم و أرادهاش به سســتى نگرایید و در
سیزدهمین تا پانزدهمین وصف مىفرماید :این در حالى بود
که وحى تــو را با آ گاهــى گرفت و عهد تو را پاســدارى کــرد و در
انجام فرمانت [با قدرت و ّ
جدیت] پیش رفت.
ســپس آن حضــرت در ادامه این ســخن ،نتیجــه تالشها و
کوششها و فداکارىهاى پیامبر؟ص؟ را ضمن بیان اوصاف
دیگرى بازگو مىکند و در شــانزدهمین تا هجدهمین وصف
مىفرمایــد :او همچنــان در ایــن راه بــه پیش رفت تا شــعله
حــق را بــراى طالبانــش برافروخــت و راه را بــراى ناآ گاهــان
روشن ســاخت ،و دلهایى که در فتنهها و گناهان فرو رفته
بود ،به برکت وجودش هدایت شد.
ســپس در نوزدهمین وصف از اوصــاف کریمــه آن حضرت،
مى افزایــد :او پرچــم هاى آشــکار کننده حــق را برافراشــت و
احکام نورانى اســام را برپا ســاخت .در حقیقت بــراى اینکه
رهــروان راه حــق گرفتــار خطــا و اشــتباه نشــوند و بــه بیراهه
نرونــد ،بایــد پرچمهــا و عالیــم راهنمایــى ،در جــاى جــاى
این طریق نصب شــود و چراغهــاى نورانى تمام ّ
جــاده را به
هنگام تاریکى روشــن کند و این همان کارى بود که رســول
ّ
خــدا؟ص؟ انجــام داد و بــراى هــر حقــى نشــانهاى قــرار داد و
پاسدارانى تعیین فرمود.
در پایــان ایــن بخــش ،بــه پنــج صفــت دیگــر بــه صــورت
نتیجهگیــرى از تمــام بحثهــاى گذشــته اشــاره کــرده،
دار مخزن علوم
امیــن معتمد و گنجینــه ِ
مىفرماید :آرى ،او ِ
تــو و شــاهد و گــواه روز رســتاخیز و برانگیختهات بــراى بیان
حقایق و فرستادهات به سوى خالیق است.

زندگیسالم

سپرهای طبیعی حفظ سالمتی
گیاهانی ݣݣکه پاییز را خوشمزه میکنند
مهر ،مدرسه ،ݡکرونا

زندگی سالم

زندگی سالم

ماســک همچنــان بهتریــن راهکارهــا در جهت جلوگیــری از
انتقال محسوب میشوند.
مقالــ ه تارنمــای انگلیســی کانورسیشــن گویــای آن اســت
کــه تاکنــون بیــش از یــک و نیــم میلیــارد کــودک و نوجــوان
در سراســر جهــان بــه دلیــل شــیوع کرونــا از رفتــن به مدرســه
محــروم شــدهاند و ایــن محرومیــت باعث ایجــاد رونــدی با
تاثیرات منفــی بر آموزش بوده اســت .محققان انگلیســی به
این نتیجه رســیدهاند که کودکانــی که در مناطــق محرومتر
زندگــی میکننــد در ایــن دوره بیشــتر از دیگر دانشآمــوزان از
روند آمــوزش عقــب افتادهاند .مســلما حضــور دانشآموزان
در مدرســه فارغ از بعد آموزش تاثیرات مثبت فردی بسیاری
بــرای سالمتشــان بــه همــراه دارد کــه از آن جملــه میتــوان
به اوقاتــی کــه کــودکان و نوجوانان با دوســتان خود ســپری
میکنند و کمکی که این ایجاد رابطه به افزایش رشــد مغزی
دارد اشــاره کرد .همچنین فعالیتهای فیزیکی چه در وقت
اســتراحت و چــه در کالسهــای آمادگــی جســمانی میتواند
آنها را در آینــده در مقابل بیماریهای مزمــن محافظت کند
و باعث رشد تعامل اجتماعی آنها شود.
اما با وجود چنین منافعی در ایام همهگیری کرونا آیا با توجه
بــه بازگشــایی مــدارس در بیشــتر کشــورها ،منافع فرســتادن
کودکان به مدارس بیشــتر از منافع ماندن در خانه است؟ اگر
این طور است شرایط بازگشــت امن آنها به مدارس چیست؟
در ادامــه بــا هــدف آ گاهســازی برخــی از خطــرات احتمالی و
بهتریــن راهکارهــا و اطالعات بــرای کاهش این خطــرات بر
اساس اقدامات کنترلی و دستورات موجود آمده است.

چݡگونه دانش آموزان را برای حضور در مدارس آماده ݡکنیم؟

مهر ،مدرسه ،ݡکرونا
پاییز برای ما فارغ از سن و جنسیت ،حال و هوای مدرسه ،کالس درس و شادیهای
کودکانه دوران تحصیل را به همراه میآورد .ســال تحصیلی  ۱۴۰۰سومین سالی است
که همهگیری ویــروس کرونــا روال عادی زندگــی بچه مدرس ـهایهایمان را تحتالشــعاع قرار
داده اســت .امســال گویا با واکســینه شــدن دانشآموزان ،مدرس ـهها کمی دیرتــر اما همچون
گذشته بازگشایی میشوند و دوباره شور و نشاط در محیط مدارس حکمفرما میشود.
با این وجود همه میدانیم که واکسیناسیون پایان عمر بیماری کرونا نیست و به همین دلیل
بسیاری از والدین کماکان نگران عواقب بعد از بازگشــایی مدارس ولو به شرط تزریق واکسن
به کودکانشان هستند .طی سه سال اخیر تحقیقات بسیاری در این خصوص انجام شده که
با توصیههای مفیــد و متعددی برای حفظ ســامتی دانشآموزان همراه اســت ،در ادامه این
مطلب به برخی از این توصیهها میپردازیم.
توصیه محققان جهانی درباره بازگشایی مدارس
آخرین یافتههای محققان درخصوص بازگشایی مدارس در دوره شیوع ویروس کرونا نشان
میدهد که مدارس نیــز مجزا از دیگر اماکــن عمومی نیســتند و به رغم احتمــال پایین انتقال
ویــروس از دانشآمــوزان به یکدیگــر رعایت اصول بهداشــتی ،فاصلــ ه اجتماعی و اســتفاده از
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مدارس ذاتا خطرناک نیستند
دانــش پزشــکی دربــاره نحــوه انتقــال ویــروس در مــدارس
هنــوز کامل نیســت امــا اطالعاتی کــه دربــاره برخی کشــورها
وجود دارد میتواند راهگشــا باشــد .آمارهای مرکز بهداشــت
عمومــی انگلســتان نشــان میدهــد که حــدود یــک میلیون
کودک پــس از شــیوع ویــروس کرونــا وارد پیشدبســتانیها
و مدارس ابتدایی این کشــور شــدند و طی ایــن دوران از این
تعداد  ۷۰کودک و  ۱۲۸کادر آموزشــی به ویروس مبتال شدند
که بیش از دو سوم ابتالها از سوی کادر آموزشی بوده و انتقال
از دانشآموزان به یکدیگر فقط دو مورد گزارش شــده است.
در این خصوص مطالعات مشابه در ایرلند ،فرانسه ،فنالند،
استرالیا و ســنگاپور نشــان میدهد که به ندرت اتفاق افتاده
که دانشآموزان ویروس را به یکدیگر منتقل کنند.
همچنیــن نظرســنجی انجــام شــده در اروپــا نشــان داده که
شــاهدی دال بر انتقــال دانشآموزان بــه خانوادههــای آنها
وجود ندارد و فقط در یک کشــور از  ۱۰کشــور مورد بررســی آن
هم در یــک مــورد دانشآمــوزی ناقل ویــروس بــه والدینش
بــوده اســت .همچنیــن شــواهد قــوی وجــود دارد که نشــان
میدهد کودکان ممکن است از ســوی والدین بزرگسال خود
در خانه مبتال شوند ،اما موارد عکس انگشتشمار است.
مســاله دیگــر دربــاره مــدارس ایــن اســت کــه محیطهــای
آموزشــی موضــوع مجزایــی نیســتند و اگــر فاصلــه اجتماعی
و دســتورات بهداشــتی بــا دقــت و جدیــت رعایت شــود بعید

به نظر میرســد که خطر مدارس بیشــتر از دیگــر محیطهای
کاری و فضاهــای تفریحی با تعداد مشــابه جمعیتی باشــند.
در مدارس ،امکان آلودگی از کادر بزرگســال بــه دانشآموزان
بیشتر اســت اما با توجه به اینکه بیشــتر کودکان و نوجوانان
عالئــم ابتــا را ندارنــد ایــن خطــر وجــود دارد کــه آنهــا ســهوا
بیمــاری را منتقــل کننــد .براســاس توصیــه مرکــز بهداشــت
عمومــی انگلیــس بزرگســاالن و در واقــع کادر آموزشــی در
مــدارس بایــد دربــاره محــدود کــردن تماسهــای خــود در
خارج از مدارس هوشــیارانهتر عمــل کنند و بایــد در تماس با
دانشآموزان مراقبت بیشتری به عمل آورند.
کاهش خطر ابتال در مدارس
با افزایش امکانات بهداشتی
نتایج پژوهشهــا در خصوص ایمنســازی محیــط مدارس
نسبت به گســترش ویروس کرونا گویای آن است که تجهیز
مــدارس یــا امکانــات بهداشــتی مناســب میتوانــد محیطی
ایمن برای دانشآموزان و کادر آموزشــی ایجاد کند .محدود
کردن شــیوع ویــروس از طریق بــه کار بســتن اقداماتی مانند
تعبیــه دســتگاههای تهویــه مناســب و قــوی ،ضدعفونــی
منظــم محیــط ،شســتن دســتها ،محــدود کــردن تمــاس
در کالسهــای درس و در ســطح مدرســه بــا فاصلهگــذاری
مناسب ،اســتفاده منظم از ماســک و جلوگیری از حضور فرد
آلــوده و بیمــار در مدرســه میتوانــد محیط مــدارس را بســیار
ایمن کند.
همچنین مدارس باید آمادگی داشته باشــند که به شیوهای
کنترل شده در زمان الزم تعطیل شــوند و امکان آموزش از راه
دور نیز بــرای افراد مشــکوک به بیمــاری و مبتال فراهم باشــد
تا این اطمینان حاصل شــود که همه دانشآمــوزان به ویژه
دانشآموزان آســیبپذیر میتوانند به دریافت آموزشهای
الزم ادامه دهند.
توصیههای کاربردی به والدین
والدیــن و خانواده به عنــوان مهمترین مرجــع دانشآموزان
در کنــار مدارس وظایــف خطیری در راســتای حفظ ســامت
ایشــان و جلوگیــری از شــیوع و ابتــا بــه کرونــا دارنــد .دکتــر
ابراهیم قــادری در این خصوص با اشــاره بــه نگرانی والدین
نســبت به بازگشــایی مــدارس در ایــن دوران گفت :بــا توجه
بــه بازگشــایی مــدارس در شــرایط همهگیــری کرونــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی و آمــوزش آن توســط والدیــن بــه
دانشآموزان الزامی اســت .با توجه به گسترش و همهگیری
بیمــاری کرونــا در جهــان ،اکنــون تمامــی گروههای ســنی از
جمله کودکان و نوجوانــان نیز در معرض خطر هســتند .این
در حالی اســت که تاکنــون درمــان قطعی و مشــخصی برای
بیمــاری کرونــا گزارش نشــده و تــا پیدا شــدن درمــان قطعی
برای مهــار این ویــروس باید شــرایط زندگــی را بــا آن تطبیق
دهیم و موازین بهداشتی را در همه اماکن رعایت کنیم.
وی در ادامــه افــزود :بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر داشــت کــه
نگرانی و اضطراب والدین نســبت بــه ابتال به ویــروس کرونا
بــه فرزندان نیــز منتقــل میشــود و همین امــر اثــرات مخرب

والدین برای
کاهش اضطراب
میتوانند
به کودکان
بگویند که در
صورت ابتال به
کرونا ،بیماری
آنها خفیفتر
خواهد بود و
رعایت و اجرای
پروتکلهای
بهداشتی میزان
ابتالی ایشان را
به شدت کاهش
خواهد داد.

و جبــران ناپذیــری روی آنهــا دارد .پــس والدین بایــد در این
شــرایط بیشــتر با کودکانشــان گفتگــو کننــد ،به سواالتشــان
پاســخ شــفاف و کامل بدهند و از ارائه آمار و ارقــام مبتالیان و
یا مرگ و میر ناشــی از بیماری کرونا به ایشــان نیــز خودداری
کنند .از سوی دیگر مشورت کردن والدین ،معلمان و پرسنل
بهداشــتی درمانــی بــا کــودکان در خصــوص اضطرابــی کــه
دانشآموزان نســبت به بیماری کرونا دارند میتواند آرامش
بیشتری به آنها القا کند.
دکتــر قــادری تصریح کــرد :والدیــن بــرای کاهــش اضطراب
میتواننــد به کــودکان بگوینــد که در صــورت ابتال بــه کرونا،
بیمــاری آنهــا خفیفتــر خواهــد بــود و رعایــت و اجــرای
پروتکلهــای بهداشــتی میــزان ابتــای ایشــان را بــه
شــدت کاهــش خواهــد داد .همچنیــن نحــوه آمادهســازی
دانشآمــوزان بــرای حضــور در مدرســه اهمیــت دارد و بایــد
دانشآموزان را تشــویق کرد که اقداماتی چون شستن کافی
دســت با آب و صابون ،استفاده از ماســک ،اجتناب از دست
کاری مکرر ماســک و لمس مکرر ســطوح را جــدی بگیرند .از
ســوی دیگر آ گاهســازی کــودکان نســبت بــه رعایــت فاصله
فیزیکی با دوســتان ،خــودداری از دســت زدن به چشــمها،
بینــی و دهــان ،اســتفاده از دســتمال کاغــذی بــرای گرفتــن
جلــوی دهــان و بینــی در زمــان ســرفه یــا عطســه و انداختن
دســتمال آلــوده داخــل ســطل زبالــه دردار در جهــت حفــظ
سالمت ایشان مأثر است.
وی همچنین با تاکید بــر اقدامات مورد نیاز از ســوی والدین
پس از بازگشت دانشآموزان از مدرسه گفت :با فرض اینکه
محیــط خــارج از خانــه آلــوده بــه میکــروب و ویــروس اســت
والدین باید لباسهــای فرم دانشآموزان را پس از بازگشــت
از مدرســه در محلــی غیــر از محــل قرارگیــری ســایر لباسهــا
و دور از لباسهــای شســته ،ترجیحــا در محیــط بــاز آویــزان
کنند ،ماســک ایشــان را دور بیاندازند و بر شســتن دستها با
آب و صابون نظارت داشــته باشــند .همچنین والدین برای
تشــویق کودکان جهت اســتفاده مداوم از ماسک ،میتوانند
ماســکهای اســتاندارد پارچهای با رنگهای زیبا و دلخواه
برای ایشان تهیه کنند.
دکتر قــادری در پایان ضمــن اشــاره مجدد بــه اهمیت نقش
والدین بــر آمــوزش پیشــگیرانه کودکان نســبت بــه انتقال و
ابتال به کرونــا تصریح کرد :والدینی که کودکانشــان در مقطع
پیشدبســتانی و دبســتان تحصیــل میکننــد ،بهتــر اســت
هــر چنــد روز یکبــار اقدامات عملــی چــون شســتن صحیح و
مکرر دســتها بــا آب و صابــون ،اســتفاده صحیح از اســپری
ضدعفونــی کننــده ،رعایت فاصلــه فیزیکی حداقــل  ۱/۵متر
و نحــوه درســت زدن ماســک را به صــورت عملی بــا کودکان
تمرین کننــد .همچنین والدین باید به خاطر داشــته باشــند
بــرای پیشــگیری از ابتــای پدربــزرگ و مادربزرگهــا و افــراد
میانسالی که مستعد ابتال به ویروس کرونا هستند بهتر است
تماسشــان بــا دانشآموزانی که به مدرســه میرونــد ،کنترل
شــده و کمتر از گذشــته باشــد ،تا احتمال ابتال ایشــان به این
ویروس کشنده نیز کاهش یابد.
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جریان خونتان افزایش پیدا کند.
نحوه اجرای حرکت پروانه:
صــاف بایســتید و پاهــا را کنــار هــم قــرار دهیــد .در حالــی که
دســتها و پاها را بــاز میکنیــد آرام به ســمت بــاال بپریــد و به
حالــت اول برگردید و ایــن حرکت را یــک تا یــک و نیم دقیقه
تکرار کنید.

نرمشهای صبحگاهی
برای شرو ع یک روز خوب

پروانه ݣݣدر ݣݣآپارتمان
با توجــه به شــرایط محدودیتهای شــیوع ویروس
کرونا کــه بســیاری از ما را خانهنشــین کرده اســت در
ادامــه بــه مزایــای ورزش صبحگاهی و نرمشهــای مفیدی
که در محیط بسته خانه قابل انجام است میپردازیم.
ســحرخیز بــودن و انجــام ورزش صبحگاهــی بــرای برخــی،
کاری سخت و دشوار است .اما همین افراد اگر از فواید ورزش
آ گاهی پیــدا کنند تازه متوجه میشــوند که بــا ورزش نکردن
چه مضراتی را به جــان میخرند و چه فوایــدی را از بدن خود
دریغ میکنند .در گام نخست باید بپذیریم که ورزش کردن
و ســالم نگاه داشــتن بدن ،وظیفهای اســت که هر یــک از ما
در مقابل بدن خود به عهده داریم و برای انجام درســت این
وظیفه انجام نرمشهای سبک صبحگاهی که وقت بسیار
کمی هــم نیــاز دارد گزینــهای مناســب اســت .به یاد داشــته
باشــید که نرمــش صبحگاهی باعــث بیدار شــدن عضالت و
آغاز یک روز خوب را برایتان به همراه خواهد داشت.
انجــام روزانــه نرمشهــای صبحگاهی ،یــک عادت بســیار
مفید و سالم است .جدا از آن ،ورزشهای صبحگاهی (حتی
قبل از صبحانه) کالری بیشــتری نسبت به ورزشهای ظهر
یا عصــر میســوزاند و ایــن کالــری ســوزی در تمــام طــول روز
ادامه پیــدا میکنــد .به عبــارت دیگــر ،بهترین زمــان ورزش
کردن ،صبحها آن هم قبل از خوردن صبحانه است .توصیه
میشــود ورزش خود را با چند تمرین ســبک شــروع کنید زیرا
بدن شــما هنوز بــه طور کامــل بیــدار نشــده و انجــام حرکات
ســنگین میتوانــد باعــث آســیب رســیدن بــه ماهیچههــا و
تاندونها شود.

بهترین نرمشهای صبحگاهی در خانه

 .1حرکت پروانه(جامپینگ جک)
احتماال از دوران کودکی بــا این تمرین آشــنایی کامل دارید.
این یک ورزش عالی است که باید به عنوان یک فرد مبتدی
در برنامه ورزشی صبحگاهی خود قرار دهید تا ضربان قلب و
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 .2حرکت پوش آپ زانو
حرکت پوش آپ یکی از ســادهترین نرمشهای صبحگاهی
اســت که به راحتــی در خانــه قابل انجام اســت .ایــن ورزش
به کاهش وزن ،بهبود متابولیســم و تقویــت عضالت کمک
ً
میکنــد .در انجــام این حرکــت تقریبــا از تمام عضــات بدن
استفاده میشود.
نحوه اجرای حرکت پوش آپ زانو:
ابتدا روی شــکم بخوابید و زانوها را خم کنیــد ،بهطوری که
قوزکهای پا با حالت ضربدری روی هم قرار بگیرند ،آرنجها
را خم کنید و کف دســتها را روی زمین قرار دهید .دستها
را صاف کرده و بــدن را بلند کنیــد ،به طوری کــه روی زانوها
و کف دســتها تکیه داشــته باشــید.چانه را کمی به ســمت
سین ه متمایل کنید تا پیشــانی رو به روی زمین قرار گیرد .در
این حالت شکم را منقبض کنید .با خم کردن آرنجها ،بدن
را پاییــن بیاورید و دوباره بــاال بیایید .حــدود  ۱دقیقه بین دو
حالت پایین و باال حرکت کنید.
3ـ حرکت گربه و شتر
این نرمــش آرام و مالیم صبحگاهی به راحتــی در خانه قابل
انجام اســت و باعــث کشــش و تقویت عضالت ثابــت کننده
ستون فقرات و شکم میشود.
نحوه اجرای حرکت گربه و شتر:
برای انجام این حرکت ابتدا روی چهاردست و پا قرار بگیرید.
شــانهها را در امتداد مچ دســتها قرار دهید .به آرامی ســتون
فقرات را خم کنید به طوری که شــکم به زمین نزدیک شــود
و شــانهها و تاجســر باال بیاید .ســپس به حالت عادی ســتون
فقرات برگردیــد و کمــر را گرد کنیــد تا میانــه کمر به طــرف باال
بیاید .این حرکات را به آرامی  ۴تا  ۵بار تکرار کنید.
.4حرکت باال آوردن هر دو پا با هم
ایــن یــک تمریــن ورزشــی موثــر بــرای شــکم اســت کــه روی
عضالت فوقانــی و تحتانــی کار می کنــد .اگر به درســتی اجرا
شــود ،می تواند هســته ی مرکزی بدن را تقویــت کند .گرچه
ایــن حرکــت کمــی چالــش برانگیــز اســت اما مــی توانــد یک
تمرین عالی صبحگاهی برای مبتدیان باشد.
نحوه اجرای حرکت:
ابتدا روی زمین دراز بکشید و دســت ها را در کنار بدن و روی
زمین دراز کنید
دم بگیرید و هر دو پا را باال بیاورید تا جایی که بدن شما زاویه
 90درجه به خود بگیــرد ،زانوها را صاف نگــه دارید ،همراه با
بازدم ،پاها را (بدون خم شدن زانوها) پایین بیاورید
این حرکت را چند بار تکرار کنید
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 .5حرکت اینچ ورم
این ورزش برای گرم کردن و تعریق بدن عالی است .حرکت
اینــچ ورم باعث فعال شــدن عضالت اصلی و همســترینگ و
کشش کمر میشود.
نحوه ی اجرای حرکت اینچ ورم:
ابتدا صاف بایستید و با پاهای صاف خم شــوید و دستها را
روی زمین و در مقابل خود قرار دهید .به آرامی با دستها به
سمت جلو قدم بردارید و در حین انجام این کار فقط از ناحیه
لگن خم شوید و پاها را صاف نگاه دارید ،تا نقطهای که بدن
شــما موازی با زمین و در موقعیت شــنا قرار دارد پیش بروید.
سپس دســتها را ثابت نگاه دارید و با پاهای خود قدمهای
کوچکی بردارید .در حالی که پاها صاف هســتند ،تا نقطهای
که به دستها برسند ،قدم بردارید .حدود یک دقیقه در این
وضعیت بمانید و دوباره تکرار کنید.
۶ـ حرکت اسکات بدون وزنه
انجــام حرکــت اســکات بــدون وزنــه ،همیشــه در خانــه و
ســالن ورزشــی امکانپذیــر اســت .اســکات بهتریــن ورزش
صبحگاهی بــرای کاهــش وزن اســت .عالوه بر ایــن موجب
تقویت عضالت پا ،باسن و زانوها میشود.
نحوه اجرای حرکت اسکات بدون وزنه:
پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید و ســر را باال بگیرید و کمر
را صاف نگاه دارید .باســن را عقب ببرید ،زانوهــا را خم کنید
و بــه آرامی بــدن را خــم کنید .پاشــنه پاهــا را به ســمت زمین
فشــار دهید و با راســت کردن پاهــا به وضعیت شــروع تمرین
برگردید .این حرکت را  ۵بار تکرار کنید.
۷ـ حرکت کشش عضالت پشت ساق پا
این حرکت یک نرمش صبحگاهی موثر برای تقویت قدرت
عضالت ساق پا است .با انجام روزانه این تمرین ،میتوانید
در طول روز بدون خستگی و بیوقفه قدم بزنید.
نحوه اجرای حرکت کشش عضالت پشت ساق پا:
یک استپ بردارید (روی یک سطح برجسته مانند بایستید)،
مطابق تصویر باال روی پنجههای پا بایستید و ماهیچههای
ساق پا را به آرامی منقبض کنید .چند لحظه در این وضعیت
بمانید و حداقل۱تا ۲دقیقه این کار را تکرار کنید.
۸ـ حرکت کرانچ دوچرخه
با ایــن نرمــش صبحگاهــی ســبک و آســان ،عضالت شــکم
خود را تقویت کنید .این حرکت یکــی از بهترین نرمشهای
صبحگاهــی بــرای کاهــش وزن اســت زیــرا باعــث تقویــت
عضالت میشود و کالری زیادی میسوزاند.
نحوه اجرای حرکت کرانچ دوچرخه:
ابتــدا روی زمین دراز بکشــید ،ســپس دســتها را پشــت ســر
ش نیز
ببرید (برای کاهش فشار میتوانید دستها را کنار گو 
بگیرید) .پای چپ خود را باال بیاورید و به سمت قفسه سینه
از زانو خــم کنید .توجــه کنید که باید ســاق پای شــما موازی

ســطح زمین باشــد .همزمان با این حرکت آرنج دست راست
خود را به زانوی پا نزدیک کنید .این حرکت را با دست و پای
دیگر نیز ادامه دهید.

1

۹ـ طناب زدن
آهسته طناب زدن یک ورزش موثر قلبی عروقی است که اگر
به طــور منظم انجام شــود ،ماهیچههای ســاق پــا را تقویت
میکنــد و به بهبــود خاصیت ارتجاعــی تاندونها و سیســتم
فاشــیا کمــک میکنــد .ایــن ورزش خطــر آســیب دیدگــی در
ناحیه پایین پا را نیز کاهش میدهد.
نحوه اجرای آهسته طناب زدن:
صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید .طناب
را با دو دستتان در طرفین بدن بگیرید
حاال آهســته بپریــد و در حین پــرش طنــاب را از زیــر پاها عبور
دهید .در روزهــای اول حداقل  ۱دقیقه آهســته طناب بزنید
و پس از راحت شدن ،به تدریج زمان آن را افزایش دهید.

2

1

 10حرکت پالنک
بهانههایی مانند کمردرد و خســتگی مفرط را کنــار بگذارید.
پالنک جــزء تمرینات صبحگاهــی فوقالعاده موثر اســت که
هرکسی حتی با کمردرد میتواند به آن پایبند باشد.
نحوه اجرای حرکت پالنک:
روی زمین به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید .پاهای خود
را یکییکی به عقب دراز کرده ،دســتها باید زیر شانه و پاها
کامال صاف باشــند .حــدود ۱دقیقه نگــه دارید و دوبــاره تکرار
کنید .این ورزش هســته مرکزی بدن را درگیر میکند و باعث
کاهش کمردرد میشود.

2

 .11حرکت برپی ()Burpee
بــا اســتفاده از ایــن تمریــن ،اندامهــای بــدن ماننــد هســته
مرکــزی بــدن ،ســینه و پاهــا را تقویــت کنیــد و آنهــا را بیــدار
نمایید.
نحوه اجرای حرکت برپی:
ابتدا بایســتید و عضــات شــکم را بــه داخل منقبــض کنید.
به حالت اســکات بروید .سپس دســتها را روی زمین و بین
پاها بگذارید .در حالت پالنک قرار بگیرید (پای راست را یک
قدم به عقب بگذارید و سپس همین کار را با پای چپ انجام
دهید) .کمــی مکث کنیــد و دوباره با برداشــتن یــک قدم به
ترتیب پاها را به جــای اول برگردانید .با پاشــن ه پاها به زمین
فشار بیاورید و بایســتید .این تمرین را تا جایی که میتوانید
ادامه دهید.

1

2

 12پیادهروی
پیــادهروی یــک تمریــن صبحگاهــی بــا طــراوت و بانشــاط
اســت که هرکســی میتواند آن را در خانــه انجام دهــد ۳۰ .تا
 ۴۰دقیقه پیادهروی ســریع میتواند کالری زیادی بسوزاند.
بــرای پیــادهروی در محیــط خانــه بهتــر از یک مســیر صاف
و بــدون مانــع را در نظــر بگیرید و به صــورت مــداوم در همان
مسیر محدود پیادهروی کنید.
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راهکارهای تقویت
سیستم ایمنی بدن با  20خوراکی

سپرهای طبیعی
حفظ سالمتی
با شــروع فصل پاییز و ســرد شــدن هــوا ،بــرای حفظ
ســامتی ،بدن ما هــم باید آمــاده پذیــرش تغییرات
فصلی شــود .از همین رو افزایــش ایمنی بــدن در اولویت قرار
دارد؛ حــال آنکــه ایــن روزهــا شــیوع ویــروس کرونــا هــم
سالمتیمان را دوچندان تهدید میکند و کسانی که سیستم
ایمنی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض خطر ابتال به این
ویروس هستند .تقویت سیســتم ایمنی به بدن ما در مقابله
بهتر با ویروسها و بیماریها کمک میرســاند ،زیرا سیستم
ایمنی بدن ،مدافع ســامت ما در برابر میکروارگانیســمهای
بیمــاریزا اســت .در ادامه با این مدافع ســختکوش بیشــتر
آشــنا میشــویم و برخــی راهکارهــای ســاده و مــواد مغــذی
مناسب تقویت سیستم ایمنی بدن را بررسی میکنیم.

چند حقیقت جالب درباره سیستم ایمنی بدن

دســتگاه ایمنی یــا سیســتم ایمنی بدن انســان به بخشــی از
بدن گفته میشــود که ســلولها و مولکولهــای بیگانهای
چــون میکروبهــا و ویروسها را شناســایی میکنــد و آنها
را از بیــن میبــرد یــا بیخطــر میســازد.عالئم بیماریهــا
اغلــب پیامــد فعالیــت سیســتم ایمنــی بــدن هســتند.
ایــن عالئــم گاهــی واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن در برابــر
میکروارگانیسمها نیز هستند.
کمبود برخی نیازهای ابتدایی بدن به سیستم ایمنی آسیب
جــدی میزند .کمبــود آب ،غذا ،مــواد معدنــی ،ویتامینها،
خــواب و  ...سیســتم ایمنــی بــدن مــا را ضعیــف میکنــد.
48
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تقویت سیستم
ایمنی به بدن ما
در مقابله بهتر
با ویروسها و
بیمار یها کمک
میرساند ،ز یرا
سیستم ایمنی
بدن ،مدافع
سالمت ما در برابر
میکروارگانیسمهای
بیمار یزا است

سیستم ایمنی سالم در پیشگیری از ســرماخوردگی ،آنفلوآنزا
و دیگــر بیماریها نقش بــه ســزایی دارد.باکتریهای مفید
موجــود در معــده انســان در ســامت سیســتم ایمنــی نقــش
مهمی دارنــد .بدن انســان محــل زندگی میلیونهــا باکتری
مفیــد اســت .ایــن میکروبها بــرای دســتگاه گــوارش مفید
هســتند و در هضــم و ترکیــب ویتامینهــای  Bو  Kکمــک
میکننــد .باکتریهــای معــده بــه سیســتم ایمنــی بــدن نیز
کمک میکنند و در حفظ سالمت بدن تاثیر زیادی دارند.
نــور خورشــید نیــز تاثیــرات پیچیــدهای بــر سیســتم ایمنــی
بــدن دارد .نــور خورشــید باعــث تولیــد ویتامیــن  Dدر بــدن
ما میشــود .کاهــش ویتامیــن  Dدر بدن باعث عــدم حرکت
ســلولهای  Tشــکل سیســتم ایمنی و تضعیف آن میشود.
همچنین قرار گرفتن در معرض نور خورشید میتواند میزان
ابتال بــه عفونتهای باکتــری ،ویروســی و قارچــی را کاهش
دهد.بخشــی از سیســتم ایمنــی بــدن انســان را گلبولهای
ســفید تشــکیل میدهــد ،ایــن گلبولهــا وظیفــه مقابلــه بــا
بیماریهــای عفونــی را عهــدهدار هســتند .سیســتم ایمنــی
بــدن انســان در صــورت مواجهــه بــا عفونــت در بــدن تعــداد
گلبولهای سفید را افزایش میدهد.

 20خوردنی مغذی برای تقویت سیستم ایمنی

بســیاری از خوردنیها به بدن مــا برای پیشــگیری و تقویت
سیســتم ایمنی کمک میکند .اگر در وعدههای غذایی این
تقویــت کنندههــای سیســتم ایمنــی را بگنجانیــم ،احتمال
ابتال به بیماریهایی چون ســرماخوردگی ،آنفلوآنزا و کرونا را
کاهش میدهیم.
 .1مرکبات
انــواع مرکبــات سرشــار از ویتامیــن  Cهســتند .ویتامیــن  Cبا
کمــک به تقویت سیســتم ایمنــی بــدن باعث افزایــش تولید
گلبولهای ســفید خــون در سیســتم ایمنی میشــود بــا انواع
عفونتها مبارزه میکند.
 .2مواد غذایی حاوی فیبر
فیبر یکی از مواد مغذی اســت کــه به تقویت سیســتم ایمنی
بــدن ما کمــک زیــادی میکنــد .میوههــا و ســبزیجاتی چون
کدو ،هویج ،لوبیا سبز ،کلم ،اسفناج و  ...همگی حاوی فیبر
هستند.
 .3جوی دوسر
جوی دوســر از دیگر مــواد خوراکی اســت کــه به دلیــل وجود
بتاگلوکان در آن باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن میشود.
بتاگلــوکان نوعــی فیبــر اســت کــه بــا پیشــگیری از ابتــا بــه
بیماریهــای میکروبی ،به تقویت سیســتم دفاعــی بدن ما
کمک میکند.
 .4سیر
مصرف ســیر باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن ما میشــود.
ســیر دارای مقــدار کمــی زینــک یــا روی اســت ،مــواد معدنی

که برای ســامتی بــدن ضروری هســتند و بــا عوامــل عفونی
و باکتریایــی در بــدن مــا مبــارزه میکننــد و منجر بــه افزایش
قدرت سیستم دفاعی بدن میشوند.
 .5غذاهای دریایی
غذاهای دریایی برای تقویت سیســتم ایمنی انســان بســیار
مفید هســتند .اســید چرب امگا ۳و ســلنیوم به وفور در ماهی
و دیگــر غذاهای دریایــی وجــود دارد .مصــرف خوراکیهای
حــاوی ایــن مــواد از مهمتریــن ترکیبــات مفیــد و موثــر برای
افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن محسوب میشود.
 .6بادام
بــادام سرشــار از ویتامین  Eاســت و میتوانــد به عنــوان آنتی
اکســیدان در بدن عمــل کند .همچنیــن بادام اشــباع از آهن
و پروتئیــن اســت و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک
شایانی میکند.
 .7آووکادو
آووکادو خوراکــی اســت سرشــار از مــواد مغذی که بــه تقویت
سیســتم ایمنی کمک بســیاری میکند .آووکادو مانند روغن
زیتــون سرشــار از اســیدهای چــرب غیراشــباع و منبــع بســیار
خوبی از ویتامین  ،Eویتامین ،Cآهن و روی است.
 .8کلم بروکلی
کلمبروکلــی منبــع غنــی ویتامینهــای  C، Aو آهــن گیاهــی
است .این ویتامینها برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفید
هستند ،خصوصا آنکه بهترین گزینه برای پیشگیری از ابتال
به ویروس کرونا به شمار میروند.
 .9کلمپیچ
کلمپیچ سرشار از مواد مغذی چون ویتامین  Aاست که برای
ســامت پوســت و غشــاهای مخاطی از اهمیت زیادی دارد.
کلمپیچ همچنین سرشار از ویتامین ،C ، Eآهن و روی است.
 .10فلفل دلمهای قرمز
جالب است بدانیم ویتامین  Cموجود در فلفل دلمهای قرمز
دو برابر مرکبات اســت .ویتامیــن  Cعالوه بر تقویت سیســتم
ایمنی بدن ،به حفظ سالمت پوست هم کمک میکند.
 .11فلفل قرمز شیرین
فلفل قرمز شــیرین بــرای تقویت سیســتم ایمنی بدن بســیار
مفیــد اســت .ایــن خوراکــی خوش رنــگ و لعــاب منبــع غنی
ویتامینهای  A، Cو  Eاست.
 .12زردچوبه
زردچوبــه در آشــپزی ایرانــی جــزو ادویههــای خوشرنــگ و
پرکاربردی اســت .این آنتیاکســیدان قــوی به دلیــل وجود
مواد مغذی موجود در خــود بهعنوان یــک ضدالتهاب قوی
به درمــان آرتروز و آرتریــت روماتوئید کمک شــایانی میکند و

باعث تقویت سیستم ایمنی بدن نیز میشود.
 .13ماهی تن
ماهی ُتن منبع اســید چرب امگا  ،۳همچنین سرشار از روی،
ســلنیوم و پروتئین اســت .مجموعه مواد فوق بــرای تقویت
عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروری و الزم هستند.
 .14انبه
انبه میوهای سرشــار از ویتامینهایی مانند  Aو  Cاســت و به
میــزان قابلتوجهی ویتامیــن  Eدر خــود دارد .ویتامینهای
فوق سیســتم ایمنی بدن تقویت میکنند ،برای پیشــگیری
از بیماری کرونا به شمار مفید هستند.
 .15زنجبیل
زنجبیــل نیــز همچــون زردچوبــه ادویــهای قــوی و پرکابــرد
اســت که به دلیل مواد مغذی غنی اثرات مفیدی در کاهش
التهاب و تسکین بیماریهای التهابی از جمله گلودرد دارد.
زنجبیل بــه کاهــش دردهــای مزمن نیــز کمک میکنــد و در
برخی موارد عامل کاهش کلسترول نیز هست.
 .16اسفناج
اســفناج گیاهی پرخاصیت و سرشــار از ویتامین  Cاست .این
گیاه منبع غنی آنتیاکســیدان و بتاکاروتن است که ترکیبات
فوق عــاوه بر مبــارزه بــا عفونتهــا میتواند سیســتم ایمنی
بدن را نیز تقویت کنند.
 .17چای سبز
چــای ســبز حــاوی آنتــی اکســیدان اپیگالوکاتچیــن گاالت
( )EGCGاست .این آنتیاکســیدان عملکرد سیستم ایمنی
بدن را تقویت و بهبود میبخشد.
 .18کیوی
کیــوی میوهای اســت اســتوایی و پرطرفدار کــه منبع طبیعی
و غنــی ویتامیــن  Cاســت .مصــرف ایــن میــوه تــرش مــزه به
افزایــش گلبولهای ســفید خــون برای مبــارزه بــا عفونتها
کمک میکند .کیــوی در کنار ویتامین  Cغنــی از مواد مغذی
چون فوالت ،پتاسیم و ویتامین  Kنیز هست.
 .19ماست
ماســت بــه عنــوان یــک خوراکــی شــناختهشــده منبــع غنی
ک اســت .ایــن لبنیــات خوشــمزه و پرطرفــدار بــا
پروبیوتیــ 
بهبود عملکــرد سیســتم ایمنی بــدن ،از پوکی اســتخوان نیز
جلوگیــری میکند .ماســت حاوی مقــدار کافــی ویتامین Aو
روی نیز هست.
 .20تخمه آفتاب گردان
تخمه آفتابگردان یک آنتی اکسیدان بسیار قدرتمند است.
این خوراکی خوشــمزه و ســرگرم کننده سرشــار از مواد مغذی
چون فسفر ،منیزیم ،ویتامین  Eو ویتامین  B6است.
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پیشگیری و درمان سرماخوردگی
ی خانگی
با دمنوشها 

گیاهانی ݣݣݡکه پاییز را
خوشمزه میݡکنند
تهیــه دمنــوش از گیاهــان دارویــی یــک روش عالــی
برای درمان عالئم ســرماخوردگی و آنفلوآنزا است .با
مصرف دمنوشهــای گیاهــی ،نه تنهــا مزایــای دارویی این
گیاهان را دریافت میکنید ،بلکه از خاصیت آرامش بخشی و
گرمادهندگی آنها نیز بهرهمند میشــوید .از سوی دیگر تأمین
مایعــات بدن نقش مهمــی در درمان ســرماخوردگی و تســریع
بهبــودی دارد و مصــرف انــواع دمنوشهــای گرم بــه کاهش
احتقــان و تســکین گلــودرد کمــک میکنــد .دمنوشهــا بــا
خواص خــود بــه کاهــش عالئــم و کوتاهترکــردن دوره درمان
کمکمیکنند.
 .1دمنوش گزنه تقویت کننده دستگاه ایمنی
شــاید گیاه گزنــه باعث ســوزش و خارش شــود ،امــا دمنوش
آن فواید بســیاری دارد .دمنوش یا چای گزنه درد را تسکین
میدهد .همچنین این دمنوش دارای ویتامین  Cو کاروتن
است که در نتیجه ،سیستم ایمنی را نیز تقویت میکند.
طرز تهیه دمنوش گزنه
بــرای تهیــه دمنــوش گزنــه بــه ازای هــر دو پیمانــه آب ،یک
پیمانه بــرگ گزنــه اضافه کنیــد .ابتــدا آب را جــوش بیاورید.
گ گزنه را داخل
سپس آب جوش را از روی حرارت بردارید و بر 
گ گزنه در داخل آب باقی
آن بریزید .بگذارید  ۵تا  ۷دقیقــه بر 
بماند .سپس آن را سرو بکنید .اگر طعم این دمنوش برایتان
خوشایند نبود ،کمی عسل به آن اضافه کنید.
 .2دمنوش شیرینبیان مبارز سرسخت سرماخوردگی
دمنوش شیرین بیان در موثر اســت .ریشه گیاه شیرین بیان
ضدویروس و ضدباکتری است و در مبارزه با سرماخوردگی و
آنفوالنزا مؤثر است .از شیرینبیان در طب سنتی چین بسیار
اســتفاده میشــود .شــیرینبیان محتــوی فالونوئیدهایــی
(نوعی رنگدانههای مفید گیاهی) اســت که دســتگاه ایمنی
را تقویــت میکنــد .مصــرف ریشــه ایــن گیــاه برخــی عوامــل
عفونتزای ویروسی و باکتریایی را از بین میبرد.
طرز تهیه دمنوش شیرینبیان
بــرای تهیــه ایــن دمنــوش ،بــه یــک قاشــق چایخــوری
ریشــه خشکشــده شــیرینبیان و حــدود  ۲۳۰میلیلیتر آب
جوش نیــاز داریــد .ابتــدا آب را جوش بیاورید .ســپس ریشــه
شــیرینبیان را بــه آب جــوش بیفزاییــد و بگذاریــد  ۵دقیقــه
باقــی بمانــد .در نهایــت بــه دمنوشــتان مقــداری دارچیــن،
عسل و لیمو ترش اضافه و آن را سرو کنید.
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 .3چای ترش تسریع کننده بهبود آنفوالنزا
چــای تــرش از گیاهــی بــا همیــن نــام یــا گل جامائیــکا تهیــه
میشــود .چــای تــرش سرشــار از ویتامیــن  Cاســت .مصــرف
روزانه  ۳فنجان چای ترش ویتامین  Cموردنیازتان را تأمین
میکند .چون چای ترش دارای کافئین نیست ،میتوانید با
خیال راحت و بدون نگرانی از خرابشــدن چرخه خوابتان،
روزانــه  ۳فنجــان از آن را میــل کنیــد .چــای تــرش در بهبــود
سریعتر آنفوالنزا و سرماخوردگی مؤثر است.
طرز تهیه چای ترش
بــرای تهیه ایــن دمنــوش بــه  ۸تــا  ۱۰گل از ایــن گیــاه یا یک
قاشــق چایخوری از بــرگآن نیاز داریــد .ابتــدا آب را جوش
بیاورید .ســپس گلبرگهــای چای تــرش را بــه آن بیفزایید.
بگذاریــد  ۲تــا  ۵دقیقــه در داخــل آب جــوش باقــی بماننــد.
سپس آن را صاف کنید و در فنجان بریزید .نوش جان.
 .4دمنوش آقطی سیاه پیشگیری از سرماخوردگی
آقطــی ســیاه سرشــار از فالونوئیدهــا (نوعــی رنگدانــه مفیــد
گیاهی) و آنتی اکســیدان هاســت که دســتگاه ایمنــی بدن را
تقویت میکنــد .بر اســاس تحقیقــات ،مصــرف مکملهای
آقطی سیاه شــدت و عالئم ســرماخوردگی و نیز طول دوره آن
را کاهش میدهد.
طرز تهیه دمنوش آقطی سیاه
این دمنوش را باید با میوههای ســیاه یا گلهای سفیدرنگ
آقطــی درســت کنید .بــرای تهیــه دمنــوش آقطی ســیاه باید
 ۸تــا  ۱۲عــدد از میوههــای آن را در آب جــوش بریزید ،شــعله
را کم کنیــد و بگذاریــد  ۱۵دقیقــه دم بکشــد .در پایــان ،آن را
صــاف و بــا مقــداری عســل ترکیــب کنیــد .الزم به ذکر اســت
ســایر قســمتهای این گیاه ،مانند برگهــای آن ،غیر قابل
استفاده و برای انسان سمی است.
 .5دمنوش نعنا فلفلی (سوسنبر)
رفع گرفتگی مسیرهای هوایی و کمک به تنفس بهتر
نعنا فلفلی یکــی از رایجترینترکیبات موجود در شــربتهای
ســرفه اســت .رایحه نعناع فلفلی به رفع گرفتگی مســیرهای
هوایــی و تنفــس بهتر کمــک میکنــد .همچنیــن تحقیقات
نشان دادهاند نعنا فلفلی درد و التهاب را نیز کاهش میدهد.
درد ناشی از سرماخوردگی
نوشــیدن دمنوش نعنا فلفلی بدن ِ
و آنفوالنــزا را تســکین میدهــد .همچنیــن ایــن دمنــوش در
کاهش احتقان و بهبــود تنفس نیز مؤث ر اســت .دمنوش نعنا
فلفلی خاصیــت ضدویروس دارد و طول دوره ســرماخوردگی
و آنفوالنزا را نیز کاهش میدهد .ترکیبات موجود در دمنوش
نعنا فلفلــی از تکثیــر عوامل بیمــاریزا و گســترش عفونتها
جلوگیری میکند.
طرز تهیه دمنوش نعناع فلفلی
بــرای تهیــه ایــن دمنــوش ،نعنــا فلفلــی را داخــل آب جــوش
بریزیــد و بگذارید  ۵تــا  ۱۰دقیقه باقــی بمانــد .از دمنوش نعنا
فلفلی میتوانید برای بخور هم استفاده کنید .برای این کار
آب را جوش بیاوریــد و برگهای نعنــا فلفلی را بــا آن مخلوط
کنیــد .بگذاریــد روی حــرارت متوســط  ۵دقیقــه دم بکشــد.

ســپسیک حوله روی ســر و صورتتــان بیندازید و بخــار نعنا
فلفلی را استشمام کنید ۵ .دقیقه بخور با دمنوش نعنا فلفلی
گرفتگی بینی و آبریزش بینی را کاهش میدهد.
 .6دمنوشهای محتوی لیموترش
برای تقویت دستگاه ایمنی بدن
انواع مختلفــی از دمنوشهای دارای لیموتــرش وجود دارد.
مصــرف لیموتــرش دســتگاه ایمنــی بــدن را تقویــت میکند.
لیموتــرش از مرکبــات و سرشــار از ویتامین  Cاســت؛ بنابراین
بــدن را در برابــر بیماریهایــی ماننــد ســرماخوردگی مجهــز
میکند .برای تهیــه اغلب دمنوشهای محتــوی لیموترش
باید لیموترش  ۵تا  ۱۰دقیقه در آب جوش باقی بماند.
 .7دمنوش زنجبیل کمک به دفع سریع سرماخوردگی
یکــی از معروفتریــن دمنوشهــای درمــان ســرماخوردگی
دمنــوش زنجبیــل اســت .دمنــوش زنجبیــل بــه بــاز شــدن
ســینوسها و کاهش احتقان کمک میکند .ریشه زنجبیل
نیــز در دفــع ســریع ســرماخوردگی و آنفوالنــزا مؤثــر اســت.
دمنــوش زنجبیل برای بهبود حالت تهوع و اســتفراغ ناشــی
از ســرماخوردگی ،شــیمی درمانــی و نیــز تهــوع صبحگاهــی
کارایی دارد.
طرز تهیه دمنوش زنجبیل
برای تهیــه ایــن دمنوش یــک تکه ۲٫۵ســانتیمتری ریشــه
در قوری را  ۵دقیقه بگذارید
زنجبیل را در آب جوش بریزیــدِ .
و در پایان ،به آن عسل اضافه و آن را سرو کنید.
 .8دمنوش سرخارگل کاهش دوره
بیمار یهای دستگاه تنفسی فوقانی مانند آنفوالنزا
تحقیقات مختلفی با نتایج متناقض درباره تأثیر ســرخارگل
بــر ســرماخوردگی انجــام شــده اســت .برخــی تحقیقــات
حاکــی از آناند کــه دمنوش ســرخارگل بــا تحریک دســتگاه
ایمنــی ،عفونتهــای باکتریایــی و ویروســی را کاهــش
میدهــد .دمنــوش ســرخارگل ماننــد چــای ســبز سرشــار از
آنتیاکسیدانهاســت .پژوهشــی کوچــک روی  ۲۰۰۰نفــر
نشــان داد دمنوش ســرخارگل دوره عفونت دستگاه تنفسی
فوقانی مانند آنفوالنزا را کاهش میدهد.
 .9چای سبز کاهش دهنده حساسیتهای گلودرد
چای ســبز یکی از ســالمترین نوشــیدنیهای طبیعی اســت.
چای ســبز سرشــار از آنتیاکســیدانها و پلیفنلهایی مانند
اپیگالوســتاچین گالت ( )EGCGاســت که در سالمتی افراد
مؤثرنــد .آنتیاکســیدانها بــه نابــودی باکتریهــای مضر و
رادیکال هــای آزاد نیــز کمک میکننــد؛ عواملی کــه احتمال
ابتال به ســرماخوردگی ،آنفوالنزا و بیماری هــای خودایمنی را
افزایش میدهند .چای ســبز خاصیت ضدالتهابــی دارد و به
تسکین التهاب و حساسیتهایی که باعث گلودرد میشوند
کمک میکنــد .همچنین چای ســبز التهاب قفســه ســینه را
کاهش میدهد و در نتیجه ،در کاهش سرفه ،گرفتگی و درد
قفسه سینه نیز مؤثر است.

طرز تهیه چای سبز
چای ســبز بایــد در دمایی کمتــر از دمایــی که مناســب اغلب
دمنوشهاست تهیه شــود .دمای مناســب برای تهیه چای
سبز دمای حدودا  ۸۰تا  ۸۵سانتیگراد است .برگهای چای
ســبز را  ۳تا  ۵دقیقه در آب بریزید .ســپس آن را با کمی عســل
ترکیب و سرو کنید .نوش جان.
 . 10دمنوشهای محتوی عسل
کمک به به سرکوب سرفههای ناشی از سرماخوردگی
دمنوشهــا را میتــوان با انــواع میوه هــا ،ادویههــا و گیاهان
درســت کرد .دمنوشها اغلب بدون کافئینانــد و بنابراین،
بدنتــان را کمآب نمیکننــد .آنها معمــوال رایحه آرامبخشــی
دارند و با شیرینکنندههای طبیعی مانند عسل طعم بهتری
پیــدا میکننــد .دمنــوش بابونــه و دمنــوش نعنــاع فلفلــی از
گذشته برای درمان سرماخوردگیمصرف میشدند.
عســل ســرفههای ناشــی از ســرماخوردگی را تســکین
میبخشــد .امــروزه عســل بهعنــوان درمــان طبیعــی ســرفه
بــرای کــودکان بــاالی یــک ســال توصیــه میشــود .نتیجــه
پژوهشــی کوچــک نشــان داد عســل در بهبــود ســرفههای
مزمن دســتگاه تنفــس فوقانی
ِ
کــودکان دارای عفونتهــای ِ
دمنوش
در
عســل
مقداری
مؤثر اســت .همچنین حلکــردن
ِ
موردعالقهتان به شلشــدن خلــط و کاهش درد و ســرفه نیز
کمک میکند.
 .11چای سفید برای جلوگیری از سرماخوردگی
چای سفید طعم مالیم و دلپذیری دارد .برگهای چای سفید
یشــوند .از ایــن رو چای ســفید گزینهای
بســیار کم فراوری م 
سالم و طبیعی برای مبتالیان به سرماخوردگی و آنفوالنزاست.
چــای ســفید دارای آنتیاکســیدانها و ترکیباتــی اســت کــه با
عالئم ســرماخوردگی میجنگند .چای ســفید بهدلیل داشتن
ترکیبی بهنام کاتچین و اسیدآمینۀ تیانین نقش چشمگیری
در جلوگیری از تکثیر عوامل بیماریزا دارد.
طرز تهیه چای سفید
چای ســفید طعم مالیمی دارد .از این رو بایــد آن را با آب گرم
درســت کــرد .اســتفاده از آب جوش ممکن اســت طعــم این
چای را خــراب کند .بهترین دمــا برای تهیه ایــن چای  ۶۵تا
 ۷۵سانتیگراد است.
 .12دمنوش بابونه
درمان کننده عفونتهای سرماخوردگی
نوشــیدن دمنــوش بابونــه و بخــور بــا آن مشــکالت تنفســی
را کاهــش میدهــد .براســاس تحقیقــات ،بابونــه خــواص
ضدباکتریایــی دارد و بــه درمــان عفونتهــای مرتبــط بــا
سرماخوردگی کمک میکند.
طرز تهیه دمنوش بابونه
برای تهیه ایــن دمنــوش ،گلهای بابونــه را  ۵دقیقــه با آب
جوش ترکیب و سپس سرو بکنید.
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هدیه ما به آتش نشانان
یادگیری اصول اولیه ایمنی و امداد است

حادثه
همیشه در کمین است
واژه آتشنشــان یا امدادگر واژه مقدسی اســت که نجات دهنده و فرشته نجات را در
ذهــن تداعــی میکنــد .آتشنشــان فــردی اســت کــه در راســتای تحقــق اهــداف
سازمانی ،در وهله نخست وظیفه نجات جان انسانها و در برخی موارد حیوانات را برعهده
52
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ت و اموال
دارد و پــس از آن برای حفظ اموال شــخصی و ثرو 
عمومــی و ملی و ارائــه خدمات بشردوســتانه اقــدام میکند.
آتشنشــانان؛ امدادگــران آمــوزش دیــدهای هســتند کــه
وظیفهشــان خامــوش کــردن آتشســوزیهای خطرناکــی
اســت کــه امــوال شــخصی و عمومــی را تهدیــد میکنــد،
همچنیــن نجات جــان افراد آســیب دیده حــوادث طبیعی،
تصادفات جــادهای و دیگــر ســوانح از جمله وظایف ایشــان
اســت .بــا پیچیدهتــر شــدن زندگــی امــروز ،آتشنشــانان
مهارتهــای بیشــتری از جملــه مهارتهــای پزشــکی و
اورژانســی را نیز فــرا میگیرند تــا بتوانند در یاری رســاندن به
آســیبدیدگان بهتــر عمــل کنند .شــغل آتشنشــانی در گذر
زمان و با گسترش جوامع بشــری تغییرات بسیاری را تجربه
کــرده ،امــا یــک چیــز در ایــن شــغل از دیربــاز تــا امــروز هیــچ
تغییــری را به خود ندیده و آن چیزی نیســت جــز جانبرکف
بودن آتشنشانان در زمان انجام وظیفه در راه نجات جان
و مال انسانها.
بــروز بســیاری از حــوادث طبیعــی کــه جــان و مال انســانها
را تهدید میکنــد از کنترل انســانها خارج اســت و همین امر
باعث میشــود که افراد بیشــماری در برابر این نــوع حوادث
ناتوان باشند و دچار نقصان و فقدان شــوند .در کنار حوادث
اجتناب ناپذیر طبیعی اما ،کم نیستند خطاهای انسانی که
حوادث غیرقابــل جبرانی را رقم زدهانــد ،حوادثی که حاصل
ناآ گاهــی ،ســهلانگاری یــا یــک بیدقتــی کوچک هســتند
و بــا وجــود تالشهــا و از جــان گذشــتگیهای آتشنشــانان
و امدادگــران اثراتشــان بــه انــدازه حــوادث طبیعــی جبــران
ناپذیر اســت .اغلب افراد همیشــه خود را در یک حاشيه امن
فرض ميكننــد ،به گمان ایشــان حوادث و ســوانح هيچگاه
سراغشــان نميآيــد و دردهــا و اتفاقــات ناخوشــايند فقــط
بــرای ديگــران اتفــاق میافتــد .هميــن خوشبينــي كاذب،
ناآ گاهــي و عــدم اطــاع باعــث آســیبپذیری بیشترشــان در
برابــر حوادث میشــود .مســلما اگــر افراد عــادی به قــدر لزوم
نســبت به وســایل و مباحث عمومی امدادی و آتشنشــانی
آ گاهــی داشــته باشــند ،نــه فقــط احتمــال بــروز حوادثــی که
حاصــل از خطای انســانی اســت کاهــش میابــد ،بلکــه افراد
کارآمــد و آ گاه میتوانند بــا انجام اقدامات اولیــه اثرات منفی
و میزان خسارات جانی و مالی هر حادثهای را کاهش دهند.
بر همیــن اســاس در ادامه ایــن مطلب بــه برخــی از اطالعات
مرتبــط بــا مباحــث عمومــی آتشنشــانی و امدادگری اشــاره
کوتاهی میکنیم.
تهیه جعبه یا کیف كمکهاي اوليه
در مواجهــه بــا حــوادث و ســوانح ،بــرای کمکرســانی بــه
مصدومان ،پیش از هــر چیز جعبه یا کیــف كمکهاي اوليه
میتواند به یاری شــما بیاید .كمکهــاي اوليه نقش مهمی
در نجــات جــان مصدومــان یــک حادثــه قبــل از رســیدن به
پزشک و مراكز درماني ایفا میکند ،اما انجام همین کمکها
وابســته به تجیزات ابتدایی اســت که در جعبــه كمکهاي
اوليــه قــرار دارد .اقــام موجــود در جعبــه کمکهــای اولیــه
شــامل بتادین ،الکل ،شــریان بند ،باند ،انواع چســب زخم،

قیچــی ،قرصهــای مســکن و آتــل اســت .وقتــي بريدگــي
عميقي در بدن مصدوم رخ ميدهد و خونريزي آنقدر شــدید
اســت کــه رســاندن او به بیمارســتان میســر نیســت ،شــريان
بندهاي موجود در جعبــه کمکهاي اوليــه میتواند مانع از
خونريزي بيشتر او شود و جانش را نجات دهد .اما اگر همین
ابزار ســاده در دســترس نباشــد ،جلوگیری از خونریزی بسیار
دشوار خواهد بود و احتمال مرگ مصدوم باال میرود.
موقعیتهای اورژانسی
پــس از وقــوع حــوادث و ســوانح بــه وضعیــت غیرعــادی
ی میگوینــد .اگــر آمــوزش
ت اورژانســ 
پیشآمــده ،وضعیــ 
کمکهــای اولیــه دیدهایــد و شــاهد حادثــه یــا ســانحهای
ی در مواجــه با یــک موقعیت
ش از انجــا م هــرکار 
هســتید پی 
اورژانســی ،ابتدا باید بر احساســات خو د غلب ه کنید تا بتوانید
ص موارد ضروری
ت مشــخ 
ک مجموع ه اقداما 
با پیروی از ی 
ی کنیــد.
ی کــرده و بــه درســتی تصمیمگیــر 
را اولویتبنــد 
ی ایــن مجموعــه بــه ترتیــب شــامل ارزیابــی
ی اصلــ 
گامهــا 
ی اورژانســی
ن محل ،ارائ ه کمکها 
وضعیت ،بیخطر کــرد 
ن از دیگــر افــراد حاضر
ک گرفتــ 
بــه مصدومــان حادثــه و کمــ 
است .به یاد داشــته باشــید که هر یک از این مراحل اهمیت
بسیاری دارد و شامل تقسیمبندیهای دیگری هستند ،که
باید ضمن حفظ آرامش و مرحله به مرحله انجام گیرند.
ت اورژانسی
ی وضعی 
ارزیاب 
ویژگــی و شــرایط حــوادث براســاس نــوع ،موقعیــت ،زمــان،
مــکان و تعــداد مصدومــان با یکدیگــر تفــاوت دارنــد .پس از
ن حال
وقوع هر حادثه رویکرد شــما باید بسیار ســری ع و در عی 
ن اقــدام در برخورد
ل باشــد .اولیــ 
ی و کنتر 
ظ خونســرد 
با حف 
با وضعیت اورژانســی بررســی ویژگی و شــرایط حادثه اســت.
ض خطر
توجه داشــته باشــید که در هیچ حالتی نباید در معر 
ن اگــر احتمــال آســیبدیدگیتان بــود ،بــه
باشــید ،بنابرایــ 
ت وارد محیط حادثه دیده نشــوید و از انجام اقداماتی
ســرع 
که سالمتتان را تهدید میکند بپرهیزید .پس از بررسی شرایط
ی و خنثــی کــردن هرگونــ ه خطری
به وجــود آمــده ،شناســای 
ن و دیگر افراد حاضــر در صحنه
که بتواند به شــما ،مصدومــا 
آســیب برســاند ضــرورت دارد .همچنیــن خطــر وجــود گاز یا
ی نکنید هم ه کارها را به
ت بررســی کنید و ســع 
ن را به دق 
بنزی 
ی انجا م دهید بلکه در صورت لــزوم از دیگر افراد حاضر
تنهای 
در صحنه کمک بگیرید .پس از آنکه از ایمن بودن محیطی
ت موجود
کــه در آن حادثــه رخ داده مطمئــن شــدید  ،امکانــا 
برای کمکرســانی بــه مصدمان را مورد بررســی قــرار دهید و
اطمینان حاصل کنید که درخواست اعزام کمک و اورژانس
انجام شده است.
ی اولیه
کمکها 
افراد آسیبدیده در حوادث که در شرایط اورژانسی قرار دارند
نیازمند کمکهــای اولیه هســتند .در این شــرایط ابتدا باید
ت را باتوجه بــه نــوع و موقعیتی کــه حادثــه در آن رخ
وضعیــ 
ظ خونسردی،
ت و با حف 
ی کنید .ســپس ب ه ســرع 
داده ارزیاب 

ا گر آموزش
کمکهای
اولیه دیدهاید و
شاهد حادثه یا
سانحهای هستید
پیش از انجام
هرکار ی در مواجه
ت
با یک موقعی 
اورژانسی ،ابتدا
باید بر احساسات
خو د غلبه کنید تا
بتوانید با پیروی
ک مجموعه
از ی 
ت
اقداما 
ص موارد
مشخ 
ضرور ی را
ی
اولویتبند 
کرده و به درستی
تصمیمگیر ی
کنید

ت نظــر بگیریــد .همه
تمــام شــرایط اورژانســی موجــود را تح 
ی کنیــد تــا بتوانیــد اولویتها را
ن را با دقــت ارزیابــ 
مصدومــا 
ص کنید ،در این مرحلــه اولویت ب ا مصدومانی اســت
مشــخ 
ی هســتند ،پس
ی تهدیدکننــد ه حیات 
کــ ه دچــار وضعیتهــا 
ی را مرحله
ی اورژانســ 
از اولویت بنــدی مصدومان کمکهــا 
بــه مرحلــه و بــا توجه بــه شــرایط هــر مصــدوم انجــام دهید،
ک ب ه شــخص مصدو م میدهید،
ی ک ه پیشــنهاد کم 
هنگام 
ی اولیــ ه برخوردار
ی کمکها 
بــه او بگویید کــ ه از مهارتهــا 
هســتید ،زیــرا ایــن حــرف شــما بــه مصــدوم حــس آرامــش و
اطمینــان میدهــد و از بــروز واکنشهــای غیرطبیعــی او
چ پزشک ،پرستار یا افراد کارآزموده
جلوگیری میکند .اگر هی 
ت را
ی مســئولی 
ل حضــور ندارند ،با خونســرد 
ی در مح 
دیگــر 
بپذیریــد و در حین انجام کمکهــای اولیهاین ســؤاالت را از
ی در
ن کس 
ن وجود دارد؟ آیا جا 
خود بپرســید :آیا خطر همچنا 
ک وجود
ی کم 
ی بــرا 
ی قرار دارد؟ آیــا ناظر 
ض خطر فــور 
معر 
ی نیاز دارم؟
ک تخصص 
ن ب ه کم 
دارد؟ آیا م 
ل وقو ع حادثه
ن مح 
بیخطر کرد 
ی کــ ه منجــر بــ ه وقــو ع حادثــ ه شــد ه اســت ،بــا وجود
شــرایط 
ن خطــرزا باشــد .فرامــوش
گذشــت زمــان میتوانــد همچنــا 
ل قــرار دارد .اغلــب
ن در درجــ ه او 
ت خودتــا 
نکنیــد کــ ه امنیــ 
چ بــرای
ک ســویی 
ن یــ 
ش کــرد 
ل خامــو 
ت ســاد ه مثــ 
اقدامــا 
ت میکنــد .اگــر نمیتوانید خطر
ل کفایــ 
ن محــ 
بیخطــر کرد 
ی کنیــد بین
ن ببریــد ،بایــد ســع 
ت را از بیــ 
تهدیدکننــد ه حیــا 
ی فاصلــ ه ایجــاد کنیــد و در
ل خطــر ،قــدر 
مصــدو م و محــ 
ل برســانید .ب ه عنوان
ن خطر را ب ه حداق 
ت امکان ،میزا 
صور 
ن اقــدام ،باید با آرامــش و با پیروی از مراحــل مربوط به
آخری 
ل خطر دور
ن مصدو م را از محــ 
ن بیمــارا 
ث جابهجا کرد 
مبحــ 
ً
تو
ن مصدو م بــ ه تجهیزا 
ی جابهجا کــرد 
کنید .معمــوال بــرا 
ی نیــاز خواهید داشــت و بــرای بیخطر
ی تخصصــ 
کمکها 
ن هســت،
لآ 
ی داخــ 
ی کــه مصدومــ 
ن وســیل ه نقلیــها 
کــرد 
ل خطر
ن عم 
ت قــرار دارد .ای 
چ در اولوی 
ن ســویی 
ش کرد 
خامو 
ش میدهد.
ل را کاه 
ی از شم ع اتومبی 
ی ناش 
ایجاد آتشسوز 
مصدومان سوانح رانندگی
اگــر شــاهد یــک ســانحه رانندگــی منجــر بــه وقــوع شــرای 
ط
اورژانســی بودیــد ،بــرای انجــام اقدامــات الزم همانطــور که
در بــاال آمــد ،ابتدا محــل حادثــه را بیخطــر کنید ،ســپس به
ی اولی ه از هــر مصدوم
ی و ارزیابــ 
ی مقدمات 
ک بررســ 
تی 
ســرع 
ن بــ ه وجــود یــا عــد م وجود
ی پیبــرد 
انجــا م میدهیــد ،بــرا 
ی نگا ه کنید و در مورد
س در مصدوم ،ب ه قفســ ه ســین ه و 
تنف 
ی کنیــد؛ آیا مصدوم
هر مصــدوم ،موارد فوق را به دقت بررســ 
هوشــیار اســت؟ آیا را ه تنفس ا و باز اســت؟ آیا مصــدو م نفس
ن در مصــدو م وجــود
ش خــو 
ی گــرد 
میکشــد؟ آیــا نشــانهها 
ن کمک
ن و میــزا 
ت شــما ،اولویتهــا ،زمــا 
دارنــد؟ مشــاهدا 
س مصدوم
ن میکند .اگر را ه تنف 
موردنیاز هر مصدوم را تعییــ 
بو
ن قلــ 
ی کار کــرد 
س میکشــد و نشــانهها 
بــاز اســت ،نفــ 
ی اولیه
ن را در او مشاهده میکنید ،باید کمکها 
ش خو 
گرد 
ی را برای او انجام دهید.
اورژانس 
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آموزش چگونگی استفاده از گوشــیهای همراه هوشمند به
سالمندان است .با نصب برنامههای کاربردی و بازیهای
ســرگرم کننده روی گوشــی ســالمندان و آموزش نحوه کار با
این برنامههــا ،بازیها و امکانــات آنالین دنیایی تــازه را به
ایشــان معرفــی کنیــد .اگــر ســالمندان بیاموزنــد کــه چگونه
میتواننــد از طریــق برنامههــای گوشــی هوشــمند خــود بــا
دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد ،ارتباط گسســته شدهشــان با
فضــای خــارج از خانــه دوبــاره پیونــد میخــورد و احســاس
تنهایــی و انــزوا ســالمندان تاحــدودی کاهــش میابــد.
همچنیــن بــا حضــور در شــبکههای اجتماعــی مجــازی،
اســتفاده از برنامههــای مطالعــه کتــاب و بازیهای ســرگرم
کننده میتوانند اوقات تنهایی خود را پرکنند.

به روزهای
بیحوصلݡگی سالمندان
شادی آنالین بپاشید
تکریم ســالمندان و احترام ویژه به ایشــان از آموزههای روشــن فرهنگ اسالمی است.
ن معصــوم ؟ع؟ مینگریــم دربــاره تکریم
وقتــی به ســخنان پیامبــر اکــرم؟ص؟ و امامــا 
ســالمندان اشــارات گویــای بســیار مییابیــم .پیامبــر اکــرم ؟ص؟ دربــاره احتــرام به ســالمندان
میفرماید« :احتــرام به پیــران ّامت من ،گرامیداشــت من اســت ».امام علی ؟ع؟ ،بزرگداشــت
ســالمندان را زمینهســاز احترام خود انســان میداند و میفرماید« :به بزرگانتــان احترام کنید تا
کوچکترهــا شــما را محترم شــمارند ».نهــم مهرمــاه مصادف بــا روز جهانی ســالمندان اســت؛
ســالمندانی که ماههاســت به دلیل شــیوع ویروس کرونا روزهای بیحوصلگی و انزوا را تجربه
میکنند .به همین بهانه در ادامــه اطالعاتی درباره دوران ســالمندی و اقدامات و راهکارهایی
که شاید بتواند شادی بخش این دوران سالمندانباشد را مورد بررسی قرار دادهایم.
جامعهشناســان قرن حاضــر دوران پس از  ۶۰ســالگی را دوران ســوم زندگــی افــراد نامیدهاند.
افراد باالی  ۶۰ســال جامعه ما در شــرایط و وضعیت بســیار متفاوتی نســبت به یکدیگر زندگی
میکنند ،برخی با آغاز دوره بازنشســتگی بــا پذیرش نقشهای جدید و یا ســرگرم کردن خود و
شرکت در تفریحات مناسبی که مطابق با عالئق یا شغل قبلی آنهاست این دوره را به دورهای
ً
نسبتا فعال و رضایت بخش بدلساختهاند و برخی دیگر خانه نشینشده و این عدم فعالیت
ی در ایشان .همانطور که میدانید
آغازی است بر تنهایی  ،انزوا و بروز مشکالت روحی و جسم 
در جوامع بشری افراد شاد و سرزنده فارغ از سن و جنسیت ،افرادی سالمتر و اثرگذارتر هستند.
پس ســالمندی که اوقات مفیــد روز خــود را در تنهایــی و انــزوا نمیگذراند و به کاری مشــغول
یا با فعالیتی ســبک ســرگرم و یا در حال تفریح اســت ،نه فقط شــاد و سرزند ه اســت بلکه حس
غیرمفید و ناکارآمد بودن نیز در او ایجاد نمیشود .اما شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم
اخیر ،گروه عظیمی از سالمندان را به جهت حفظ سالمت فردی ولو به اجبار خانهنشین کرده
و همین امر عامل بیحوصلگی و انزوای تعداد بیشتری از سالمندان شده است .گزارشهای
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منتشــر شــده نیز نشــان میدهــد با شــیوع ویــروس کرونــا در
سطح جهانی ،قشر سالمند جوامع بشری به دلیل درگیری با
بیماریهای وابسته به سن و آسیبپذیرتر بودن ،بیشترین
زیان را از همهگیــری ویروس کرونا دیدهاند .توجه بیشــتر به
سالمندان و نیازهایشان و به کار بســتن راهکارهایی ساده و
آسان در این شرایط ســخت شــاید تا حدودی بتواند از ایجاد
حس تنهایی و انزوای ایشان بکاهد و احتمال بروز مشکالت
روحی و جسمی را در ایشان کاهش دهد.
ســالمندان نســبت به جوانترها از جهاتــی به اطرافیــان خود
وابســتگی بیشــتری دارنــد و نیازمنــد مــراودات و دیدارهــای
بیشــتری بــا ایشــان هســتند ،ایــن در حالی اســت که شــیوع
ویروس کرونا و رعایــت فاصله اجتماعی موجــب دورافتادن
آنها از هم ســن و ســاالن ،اطرافیان و خانوادههایشان شده و
همین دورافتادگی و قطع ارتباط با افزایش احساس تنهایی
و انــزوا ســامت روحــی و جســمی ایشــان را تحدیــد میکنــد.
در این شــرایط اســتفاده از امکانــات جایگزیــن و راهکارهای
ســاده برای ارتباط با خانــواده و دوســتان و ایجــاد ارتباطات
اجتماعی مجدد میتواند به حل این مشکل کمک کند.
آموزش برقرای ارتباط مجازی
با پیشــرفت تکنولوژی و ورود گوشــیهای همراه هوشــمند
جامعــه بشــری شــاهد کاهــش شــدید ارتبــاط فیزیکــی افراد
بــا یکدیگــر بــود .ســالمندان اولیــن مخالفــان ایــن تغییــر و
پیشــرفت بودند و به ســادگی با آن کنــار نیامدنــد .به همین
دلیل اکثرشــان با وجــود آنکه حداقل یک گوشــی هوشــمند
در خانــه داشــتند بــا آن ارتبــاط خوبی برقــرار نکــرده و گاهی
فقــط از امــکان گفتگــوی تلفنــی آن بهــره میبرنــد .شــیوع
ویــروس کرونــا و کاهــش ارتباطــات فیزیکــی میــان فــردی
بهانهای شد تا سالمندان مجبور به پذیرش این تکنولوژی
قدرتمنــد شــوند .یکــی از راهکارهــای موجود در ایــن دوران

درست کردن گروههای خانوادگی مجازی
در شبکههای اجتماعی
ســالمندان عالقــه بســیاری بــه مهمانــی و دورههمیهــای
خانوادگــی و فامیلــی دارنــد .آنهــا نه فقــط برقــرای ارتبــاط با
دیگــران را دوســت دارنــد بلکــه از حضــور در جمع خانــواده و
گوش دادن به گــپ و گفت و شــوخیهای اعضــای خانواده
و فامیل بــا یکدیگر نیــز لذت میبرند و شــاد میشــوند .برای
از بین بردن حــال و هــوای تنهایی و برقــراری ارتباط بیشــتر
با ایشــان گروههای خانوادگی مجــازی با عضویــت و حضور
همــه افــراد خانــواده و حتــی فامیل درســت کنیــد .بیشــتر با
آنها صحبت کنیــد و مهمانــی و دورههمیهــای خانوادگی و
فامیلی را به صــورت مجازی ،هفتگی و از اقصی نقاط کشــور
برگزار کنید تــا در کنــار برقراری ارتباط ســالمندان بــا خانواده
و اقــوام بتواننــد شــنونده گفتگــو و مــراوده افــراد خانــواده بــا
یکدیگر باشــند و از حــال همه باخبر شــوند .در گــروه عکس،
ویدئو ،صدا و موســیقیهای آرامشبخش و شــاد بفرستید تا
ســالمندان بتوانند در اوقــات بیکاری با اســتفاده و مــرور آنها
دوچندان لذت ببرند و سرگرم شوند.
رفع نیازهای بهداشتی با استفاده از امکانات آنالین
با توجه به شــرایط کنونــی و کاهش چشــمگیر امکان حضور
ن عمومــی حتی بــرای بــرآورده کردن
افــراد ســالمند در اماک 
نیازهای پزشــکی و بهداشــتی ،توجه بــه این نیازهــا و اقدام
بــه رفــع آنهــا حتــی بــا اســتفاده امکانــات آنالیــن موجــود در
برنامههای تلفــن همراه هوشــمند ،میتواند حــس تنهایی
و افســردگی را در ایشــان کاهــش دهــد .اگــر میدانیــد افــراد
ســالمند خانوادهتــان نیاز به وســیله بهداشــتی خاصــی دارد
کــه در حــال حاضر امــکان تهیه آن برایشــان میســر نیســت،
میتوانید با اســتفاده برنامههای آنالین کاالی مدنظرشــان
را ســفارش دهیــد و بــا ارســال آن پیامــی مبنــی بــر تنهــا
نبودنشان به ایشان برسانید.
سور دادن به سبک آنالین
تغذیــه ســالم ،مناســب و کافــی یکــی از مــواردی اســت که با
ســامت روح افــراد خصوصــا ســالمندان ارتباطــی مســتقیم
دارد .اهمیت به تغذیه سالمندان براســاس ذائقه ،ویژگیها

حاال که مدارس
و دانشگاهها
آنالین و اوقات
فراغت جوانترها
هم بیشتر شده ،با
توجه به عالقه و
مهارت سالمندان
کالسهای آنالین
برای هر حرفه و
مهارت تشکیل
دهید .سالمندان
را به عنوان استاد
و باقی افراد
خانواده و فامیل
را به عنوان هنرجو
در کالسها
عضو کنید.
محتوای آموزشی
کالسه ا توسط
سالمندان با به
اشترا ک گذاشتن
تجر بیات و
اندوختههایشان
به شکل ویدئو و
صدا در اختیار
جوانترها قرار
میگیرد

و بیماریهایشــان در بــاال بــردن ســامت جســم و روحشــان
نقشــی اساســی و مهــم را ایفــا میکنــد .افــراد مســنی کــه
ماههاســت اکثر وقت خــود را در خانــهگذراندهانــد ،به ندرت
بیــرونرفتهانــد و تحرکشــان کاهــش چشــمگیری یافتــه
کمکــم عالقه خــود را نســبت بــه غــذا و خوراکیهــای مفید از
دســت میدهنــد و همین امــر باعث ایجــاد ضعف جســمی و
تضعیــف سیســتم ایمنــی بدنشــان میشــود .در ایــن دوران
بــا توجه بــه شــرایط جســمانی ایشــان و رعایت رژیــم غذایی
حاوی ریزمغذیها ،ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز برای
خوشــحال و شــاد کردنشــان میتوانید به ســبک آنالین سور
بدهیــد و آنهــا را مهمــان اختصاصی این ســور کنیــد .هر چند
وقت یکبار برایشــان آنالین غذا و میوههای مفید ،مناسب و
مورد عالقهشــان را ســفارش دهید تا حال و ذائقهشــان تغییر
کند و طعم شیرینی و تازگی به خود بگیرد.
تشکیل کالسهای آموزشی و سرگرم کننده
ســالمندان بــه عنــوان صندقچــه تجربیــات نــاب ،مفیــد و
گرانبها میتوانند بهترین اطالعات را در اختیار نســل جوان
جامعه قرار دهنــد .مادربــزرگ پدربزرگها باتوجــه به کمبود
امکانــات در دوران جوانیشــان هرکــدام در یک یا چند شــغل
و حرفــ ه مهــارت دارنــد .برخی معلــم ،آشــپز ،بافنــده و خیاط
ماهــری هســتند و بعضــی دیگــر مهنــدس ،تعمیــرکار ،نجــار
و کفاش حرفــهای هســتند .حــاال که مــدارس و دانشــگاهها
آنالیــن و اوقــات فراغت جوانترها هم بیشــتر شــده ،بــا توجه
به عالقــه و مهــارت ســالمندان کالسهــای آنالین بــرای هر
حرفه و مهارت تشــکیل دهید .ســالمندان را به عنوان استاد
و باقی افراد خانواده و فامیــل را به عنوان هنرجو در کالسها
عضو کنید .محتوای آموزشــی کالسه ا توســط سالمندان با
به اشــتراک گذاشــتن تجربیات و اندوختههایشان به شکل
ویدئــو و صــدا در اختیــار جوانترهــا قــرار میگیــرد و اطالعــات
تکمیلــی و بــه روزرســانی شــده هــم بــه عنــوان کار عملــی و
پژوهش توســط هنرجویان جمع آوری و به اشتراک گذاشته
میشــود .این کار نه فقط باعث انتقال اطالعات ،تجربیات
و ایجاد مهارت در نسل جوان میشــود ،بلکه احساس مفید
و کارآمد نبودن را در کنار تنهایی و افسردگی از سالمندان دور
میکند و شادی و سرزندگی را در آنها تقویت میکند.
برقراری دیدار حضوری با حفظ فاصله مناسب
یکــی دیگــر از راهکارهــای موجــود دیدار حضــوری امــا با حفظ
فاصله مناســب اســت .توجه به ایــن نکته حائز اهمیت اســت
که برقراری ارتبــاط فیزیکی آســانترین و ســریعترین راه انتقال
ویــروس کروناســت ،پــس بایــد از برقــراری ارتبــاط فیزیکــی تا
جای امکان خودداری کرد .از سوی دیگر همانطور که همه ما
میدانیم سالمندان عالقه خاص و ویژهای نسبت به نوههای
خود دارند و عالقمند به در آغوش کشــیدن آنها هستند .با این
وجود براســاس آمارهــا کــودکان و نوجوانان به دلیــل مقاومت
بدنــی باالتــر احتمــال دارد ناقل بــدون عالئــم باشــند ،پس به
صرف نداشتن عالئم بیماری نباید با سالمندان ارتباط فیزیک
برقرار کنند و به آغوش آنها بروند.
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زندگی سالم
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استفاده اشتراکی از دوره های آموزش مجازی
برخی مجموعه ها ،دوره های آموزشــی خــود را ضبط کرده و
به افراد می فروشند و از فروش اشتراکی خودداری می کنند،
آیا جایز اســت پول هایمان را به یک نفر بدهیــم تا آن را تهیه
کرده و به ما هدیه دهد؟
جــواب :در هر حــال خریــدار یک نفــر اســت و اگر فروشــنده
شرط کند که فقط خریدار حق استفاده از دوره آموزشی را دارد
یا معامله مبنی بر این شرط واقع شود ،ارائه به دیگران ـ بدون
رضایت فروشنده ـ جایز نیســت (البته استفاده بدون رضایت
صاحب آن نیز گرچه بدون شرط باشد محل اشکال است).

در اولیـن مطلـب بخـش فرهنـگ و ادب بـه مناسـبت ا کـران فیلـم «درخـت
گـردو» نقـد و بررسـی چنـد کارشـناس سـینما دربـاره ایـن فیلـم را میخوانیـد.
بهـای «زندگـی مطلـوب طلبـه»« ،زیسـت شـیعی»« ،تندتـر
سـپس معرفـی کتا 
از عقرب ههـا حرکـت کـن» و «راز هسـتی» را بـرای شـما آماده کردهایـم و در ادامه
چنـد شـعر دربـاره امـام رضـا(ع) ر ازمزمـه میکنیـم .آخریـن مطلـب این بخش
آشـنایی بـا سـامانهای بـرای افزایـش سـواد رسـانهای اسـت.

فرهنگ و ادب

شستن اعضای وضو با رطوبت دست
اگــر در وضــو ،تنهــا دســت را تــر کنیــم و بــه صــورت و دســتها
بکشیم (بدون ریختن آب) ،کفایت می کند؟
جواب :اگــر رطوبت دســت به اندازه ای باشــد که شســتن
صدق کند ،اشکال ندارد .

آخرین استفتائات از دفتر حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای

تخلف از قوانین و مقررات
جایز نیست
عمل نکردن به نذر به جهت کرونا
فردی برای دهه محــرم ،نذر کرده کــه عزاداران را اطعــام کند ولی با توجه به شــرایط
فعلی کرونا قصد دارد که آن را انجام ندهد ،آیا تکلیفی بر عهده دارد؟
جــواب :در فــرض ســؤال تا زمانــی که عمــل به نذر بــا رعایــت مقــررات و دســتورالعمل های
بهداشتی ممکن باشد ،نمی تواند آن را ترک کرده و یا تغییر دهد ولی اگر صیغه_نذر را نخوانده
باشد ،تکلیفی ندارد.
تغییر و تبدیل در انجام دادن نذر
آیا در شــرایط فعلی کرونا می توان به جای نذر هر ســاله در ایام محرم ،پول آن را محاسبه و به
موسسات ّ
خیریه اهدا کرد؟
جواب :اگر صیغه نذر را به نحو صحیح بر زبان جاری نکرده اســت ،تغییر و تبدیل در انجام
دادن آن مانعی ندارد.
ارتباط شخص مبتال به بیماری کرونا با دیگران
اگر شــخصی به بیماری کرونا مبتال شــده یا برخی از عالئم مشــکوک به این بیماری را دارد ،آیا
جایز است با کسانی که از وضعیت او اطالع ندارند رفت و آمد نماید؟
عقالیی قابل توجه بدهد که موجب ســرایت بیمــاری به دیگران گردد،
جواب :اگر احتمال
ِ
باید از این کار اجتناب کند.
استفاده از اموال بیت المال جهت مراسم عزاداری
آیا می توان از اموال بیت المال برای مراسم عزاداری استفاده کرد؟
جواب :بطور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات می باشد و تخلف از آن جایز نیست و
اگر بر طبق قوانین و مقررات باشد ،مانع ندارد.
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فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
شــخصی مبلغی از یــک نفر گرفته اســت تــا در بــورس کار کند و
قبول کرده است که ماهی مقداری سود به صاحب پول بدهد
و زیان نیز به عهــده خودش باشــد ،آیا اینکه قبول کرده اســت
زیان پای ایشــان و ســود بیشــتر هم به نفع خودش و در عوض
ماهانه سود ثابتی بدهد از نظر شرعی مورد قبول است؟
جــواب :اگر عنوان قرارداد وکالت باشــد ،اشــکال ندارد ،به
این صورت که صاحب ســرمایه به طرف مقابل وکالت بدهد
با ســرمایۀ او در بــورس خریــد و فروش کنــد و مقــدار معینی از
ســود را ماهانه بــه او بپــردازد و بقیه را بــه عنوان حــق الوکاله
تملک کند و در ضمن این قرارداد شــرط شــود کــه در صورت
عدم کســب ســود ،وکیل ـ عامل در بورس ـ از مال خود معادل
مقدار تعیین شده به صاحب سرمایه بپردازد.
خمس درآمد دریافت شده پس از سال خمسی
اگــر فــردی از درآمد بیــن ســال کاالیی تهیــه کند و ســپس به
صورت نسیه به فروش برساند نسبت به خمس درآمد مزبور
چه تکلیفــی دارد؟ آیــا جزء درآمد ســال وصول محســوب می
شود یا سال معامله؟
جواب :در فرض مرقوم قیمت نقدی کاال در زمان معامله جزء
درآمد سال معامله و سود نسیه جزء درآمد سال دریافت است.
اموال پیدا شده
برای تفریح به بیرون شــهر رفته بودیم در مسیر انگشتری را
پیدا کردیم و آن را برداشتیم ،چه وظیفه ای داریم؟
جواب :اگر قیمت انگشــتر کمتر از ارزش مقدار تقریبی دو و
نیم گرم نقره باشــد ،میتوانید آن را تملک کنید و اگر قیمت
آن بیش از این مقدار باشــد ،باید یک ســال اعــام کنید و اگر
بعد از یک سال ،صاحبش پیدا نشــد ،می توانید آن را تملک
کنید یا صدقه دهید یــا نزد خود امانت نگه داریــد و اگر از پیدا
شــدن صاحب آن مایوس باشــید ،اعــام الزم نیســت و آن را
صدقه دهید.

بار ݣݣغمنا ک «درخت ݣݣݡگردو»
تندتر از عقربهها حرݡکت کن
زیست مجازی با زینو

فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب

ت ݣݣݡگردو»
بار ݣݣغمنا ک «درخ 
درخت گردو ،فیلمی از محمدحسین مهدویان این روزها پس از دوسال به بار نشسته
و در حــال اکران اســت ،فیلمی که بســیاری از منتقدان ســینما بــه عنوان یکــی از تلخ
ترین فیلمهای این ســالها از آن یاد میکنند .در ادامه نقد و بررســی چند منتقد و کارشــناس
سینما درباره این فیلم را میخوانید.
حال مــردم فیلمهای
در زمانهای کــه عــدهای از رنج مردم کاســبی میکننــد و به بهان ه بــدی ِ
فرحبخــش دوزاری میســازند ،مهدویــان بــا نمایــش یــک جهــان آخرالزمانــی ،بــا نمایــش
ِ
خود خود
ســیاهی ،چرکی ،تلخی و انــدوه ،ما را دعــوت میکند به روبهرو شــدن با واقعیت ،بــا ِ
واقعیت؛ دعوتمان میکند به دیدن زندگی سخت و تجربههای سخت .تماشای فیلم تازه
محمدحسین مهدویان ،دعوت است به تجرب ه دوزخ ،تجربه جهان در آخرالزمان ،وقتی که
سنگ روی سنگ بند نیست و انسان؛ آدم بینوا حیران است و سرگردان.
درخت گردو فیلمــی تلخ و ســهمگین اســت ،آن قدر تلــخ و اندوهبار کــه مثل پتــک دل و جان
تماشــاگر را خرد میکنــد؛ و این احتمــاال مهمترین وجــه فیلم مهدویان اســت ،فیلمــی درباره
بهــت ،دربــار ه تجربه دشــوار مواجهــه بــا مــرگ و نیســتی و طاقــت آوردن و تالش کــردن برای
فراموش نکردن .آنچه که در فیلم ســر «قادر» ،قهرمان فیلم میآید بیشــباهت به سرنوشت
دردناک آدمها در این روزگار نیست؛ آدمی که بیدلیل در معرض مرگ عزیزانش قرار میگیرد
و ناخواســته تجرب ه جنگ به درونش ســرریز میکند .درخت گردو فیلمی اســت جــدی درباره
همین تجربه ،دربار ه آن چیزی که آدم را مثل فوالد سفت و سخت میکند ،البته اگر هم ه درد
را تاب بیاورد.
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امــا عجیبتریــن تجربــه احتمــاال متعلــق اســت بــه پیمــان
معــادی؛ فیلمنامه نویســی کــه بازیگر شــد و بعد کمکــم این
تجربه را گســترش داده؛ بازیگری با ســابقه کار در فیلمهای
مرتبط بــا طبق ه متوســط ،در نقش آدمهــای معمولی تهرانی
کــه در مواجهــه بــا پنهــان کاریهــا و قهــر و آشــتیهای زن و
شــوهری زندگیاش را تباه میکند .اما «درخــت گردو» اولین
تجرب ه جدی اوســت؛ جدا از هم ه آن گذشته ،مواجههاش با
آدمی عادی است از تبار کرد ،مردی که باید هم ه آن معمولی
بــودن شــهری را فرامــوش کنــد و بــدل شــود بــه یک «اوســتا
قــادر بنــا» در روســتایی نزدیــک سردشــت .ایــن بزرگتریــن
ریســک درخت گردو اســت؛ اعتماد به بازیگری که چهرهای
آشناست و قرار است نقش یک کارگر ســاد ه کرد را بازی کند.
درخشــش اجرای معــادی در لحــن و ادای درســت واژههای
کــردی نیســت ،کــه مهارتــش در خــوددار بــودن ،کنتــرل
حسها ،اجرایی به اندازه و نه انفجاری است .فیلمی چنین
احساسی که بیشتر با روح آدم بازی میکند بازیگر را تحریک
میکند تا دســت بــه اجرایی ماکســیمال بزنــد .اما معــادی با
کنترل مهدویان بــه اجرایی مینی مــال رو آورده و نتیجهاش
تلنبــار حــس دردی اســت کــه کمــر هــر آدمــی را میشــکند.
انتخاب آ گاهانه و هوشــمندان ه کارگردان بازیگر کمک کرده
تا حس نــه از طریق بیان کــه از طریــق کنترل و خــودداری از
بروز آن به مخاطب منتقل شــود و از این جهــت ،این احتماال
بهترین بازی معادی در تمام این سالهاست.
درخــت گــردو بــا همــه دســتاوردهای تحســینبرانگیزش
در کارگردانــی و اجــرا یــک مشــکل هــم دارد؛ اینکه تماشــاگر
را ترغیــب نمیکنــد مثــل هــر فیلــم خــوب دیگــری دوبــاره
بــه تماشــایش بنشــیند و از تجدیــد دیــدار بــا آن لــذت ببــرد.
جملــه ســختگیرانهای اســت و به نظــر میرســد در مواجهه
بــا فیلــم جدیــدی از کارنامــه فیلمســاز توانمنــدی همچــون
محمدحســین مهدویان مته به خشــخاش میگذارد؟ شاید
اینطور به نظر برسد! اما وقتی درخت گردو را تماشا میکنید
به دیروزها هم فکر کنید ،به آنچه که پشــت ســر گذاشــتیم،
به امروز هم فکر کنید و ببینید که هم ه ما چقدر ســخت جان
بودیم و چه امیدی به زندگی داشتیم .ما از دل آخرالزمان به
این جا رسیدیم.
روایت یک جنایت
درخــت گــردو ،را میتــوان بیانگــر عزیمــت و گسســت کامل
محمدحســین مهدویــان از ســبک و رویکــرد «داکیــو درامــا»
گونه فیلمهای قبلی او دانســت .فیلمهایی چون «ایســتاده
در غبــار»« ،ماجــرای نیمــروز یــک» و «رد خــون» کــه همه در
همــان مســیری حرکــت میکننــد کــه فیلــم «التــاری» در آن
حرکت کــرده اســت .فیلمهایی کــه ،ب ا وجــود همــه نقدها و
ایراداتی کــه از منظر روایــت تاریخی بــه آنها وارد بــود ،آغازگر
یــک رویکــرد جدیــد در ســینمای داســتانی ایــران شــد کــه
دراماتیــزه کــردن رویدادهــای تاریخی معاصــر و ارائــه آنها در
قالبــی مســتندگونه بــود و مهدویــان ،فیلــم بــه فیلــم در این
ســبک تبحر یافتــه و به وجــه مشــخصه اصلی فیلمهــای او
بدل شــده بود اما حاال بــا «درخت گردو» ،او یــک تجدیدنظر

اساســی در رویکرد ســینماییاش انجام داده و فیلمی بســیار
معمولــی و متعــارف در قالــب ملودرامهــای جنگــی آشــنای
ســینمای ایران از نــوع کارهای حاتمیکیا ســاخته اســت .او
موضوع بســیار مهم و تراژیکی را انتخاب کــرده و آن ماجرای
بمبــاران شــیمیایی سردشــت و روســتاهای اطــراف آن بــه
وســیله هواپیماهــای صــدام حســین در زمــان جنــگ عراق
علیه ایران است.
ً
موضوعی که تقریبا فراموش شــده است و کســی آن را به یاد
نمــیآورد .اگرچه ابعــاد تراژیک ماجــرا و تعــداد قربانیان این
جنایــت بــزرگ تاریخــی در حــد و انــدازه بمبــاران شــیمیایی
حلبچه نبود و چندان مورد توجه رسانهها و نهادهای حقوق
بشــری جهان قرار نگرفت اما هیچ جنایــت جنگی هرچند در
ابعاد کوچــک نباید از دید عدالــت و وجدانهای آزاد بشــری
دور یا پوشــیده بمانــد و فیلم مهدویــان با همــه انتقاداتی که
بــه آن وارد اســت قصــد دارد ایــن حنایــت تاریخــی را بــه ما و
دیگران یادآوری کند .مستندسازی و بازسازی جنایتهای
جنگی در همــه دورهها به ویــژه اکنون کــه طبلهای جنگ
در پیرامــون ما بــه صــدا درآمدهانــد ،یک ضــرورت انســانی و
تاریخی است و باید از همه جهت مورد حمایت قرار گیرد.
اما مشــکل فیلم مهدویان این اســت که از فاجعه سردشــت،
راززدایــی نمیکنــد بلکــه بــا عیــان کــردن تمامــی آن در برابر
چشمان ما سور سینمایی چشمگیری میسازد که محصول
شیفتگی فیلمســاز به نمایش جنگ و فجایع آن به شیوهای
هالیوودی اســت .کار او این بار از ســطح تقلیدهــای بیمایه
و اغواگریهای هالیــوودی در نمایش فاجعــه فراتر نمیرود
و نمیتوانــد تــراژدی را با ســویههای دردناک آن بــه نمایش
بگــذارد .فیلــم در زمان حال شــروع میشــود و با گفتــار راوی
دوم شــخص (راویی کــه خود یکــی از شــخصیتهای فیلم
اســت و زاویــه دیــد وســیعتری را پوشــش میدهــد) ماجرای
بمباران شیمیایی و سرنوشت خانواده قادر و مردمان آسیب
دیده را بهصورت فالش بک روایت میکند.
اما عوامل زیادی در فیلم وجود دارند که مانع از شــکلگیری
تــراژدی میشــوند و مهمتریــن آنهــا همیــن راوی و لحــن
افســانهوار و خیالانگیــز اوســت کــه بین مــا و فاجعــه فاصله
ایجــاد میکنــد و باعــث میشــود کــه فاجعــه بــه امــری دور و
مربوط به گذشــته تبدیل شــود .عامــل دیگر ،حضــور مهران
مدیری اســت که در فیلــم نقش پزشــکی را بــازی میکند که
در دل فاجعــه قــرار دارد .مدیــری ،آنچنــان فیگــور کمیــک
ً
قدرتمندی اســت که تقریبا هر نــوع آشــنازدایی از این فیگور
شــکل گرفته در اذهــان عمومــی را غیرممکــن میســازد و به
راحتی میتوانــد امر تراژیــک را به ضد خــود بدل ســازد و این
ً
اتفاق دقیقا در فیلم مهدویان میافتد.
اگر بپرســید آیا فیلم مهدویان ،زخمها و آسیبهای جسمی
و روانی ناشــی از هشــت ســال جنــگ ایــران و عــراق را اندکی
التیام میبخشــد باید گفت که خیــر ایــن کار را نمیکند .این
فیلــم نمیتواند ســندی گویا از جنایتی آشــکار و نســل کشــی
رژیم صدام باشد که گرد زمان بر آن نشسته و با سقوط و مرگ
صدام و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه به فراموشــی ســپرده
ً
شده است .جنایتی که قطعا صدام بدون کمک و همدستی

واقعیتی که
فیلم بر اساسش
ساخته
ً
شده مسلما
دهشتنا کتر
و خشنتر از
داستانی است
که مخاطب در
فیلم آن روبهرو
میشود .تیم
سازنده درخت
گردو تالش کرده
تا حد ممکن
روایتی قابل
نمایش از این
واقعیت تلخ که
تقر یبا به دست
فراموشی سپرده
شده بود به
تصویر بکشد و
تا حدودی هم
در این کار موفق
عمل کرده است

دولتهای پیشــرفته غرب قــادر به انجامش نبــود .بهجای
آن ،مهدویــان قصــهای ســوزناک و تصاویــری دلخــراش از
فاجعــه را به مــا نشــان میدهد تــا اشــکی بریزد و احساســات
رقیقــه را جریحــهدار ســازد .صحنههــای پــس از بمبــاران
شــیمیایی ،آشــفتگی شــهر و ســرگردانی مردم زخمــی و بهت
زده کــه شــناختی از تأثیــرات هولنــاک گازهای مرگبار ناشــی
از انفجار بمبهــا ندارند ،بیانگــر وضعیتی آخرالزمانی اســت
که مهدویــان تا حد زیادی در ســاختن آن براســاس الگوهای
هالیوودی ،موفق بوده است.
بازگویی واقعیتی فراموش شده
بســیاری از منتقــدان فیلــم درخــت گــردو را فیلمــی خشــن با
حجم باالیــی از صحنههای دلخــراش میدانند؛ خشــونتی
که احساسات مخاطب را جریحهدار میکند و تا حدودی آزار
دهنده اســت .اما واقعیتی که فیلم بر اساســش ساخته شده
ً
مسلما دهشتنا کتر و خشــنتر از داستانی است که مخاطب
در فیلم آن روبهرو میشــود .تیم ســازنده درخت گردو تالش
کرده تا حد ممکن روایتی قابل نمایش از این واقعیت تلخ که
تقریبا به دست فراموشی سپرده شــده بود به تصویر بکشد و
تا حدودی هــم در این کار موفق عمل کرده اســت .مشــکلی
که در این فیلم توی ذوق مخاطب میزند زاویه دیدی است
که برای روایت انتخاب شده و فیلم را به سمت مرثیهسرایی
سوق داده؛ مرثیهای که با نریشنهای نه چندان مفید بر آن
تأ کید میشــود و نتیجــه را بــه دام پرگویی میانــدازد .وقتی
فیلمســاز در مواجهــه بــا مدیومــی همچــون ســینما میتواند
داســتانش را به زبــان تصویر بیــان کنــد ،وقتی در ایــن فیلم
ً
اتفاقا تالش کرده نســبت به تجربههای قبلیاش ایماژهای
تصویری خالقانهتــری بیافریند (نمونــهاش صحنه اصابت
موشــک اول) و وقتــی ایــن امــکان را داشــته کــه از حضــور
بازیگرانی مثل پیمان معــادی و مهران مدیری برای گرمای
بیشتر صحنهها بهره ببرد ،چه نیازی داشــته که با روایتی تا
این حــد شــفاف و گفتار متنی تــا این میــزان رو که متأســفانه
چندان خوب هم نوشته نشده ،احساسات رقیقه تماشاگر را
بیشتر تحریک کند؟
درخــت گــردو از ایــن نظــر بــا مخاطبــش شــبیه افــراد
صاحبعزایــی برخــورد میکنــد کــه وارد مجلــس ختمــی
شــدهاند و بــا تــن دادن بــه فضــای ســنگین مراســم و گوش
ســپردن بــه صــدای نوحهخــوان چشــمیتر میکننــد و بــه
اصطــاح ســبک میشــوند ،امــا چنــد ســاعت بعــد از مراســم
بــه زندگــی عادیشــان برمیگردنــد .درحالیکــه مخاطــب
امــروزی ۳۲ ،ســال بعــد از واقعــه غمبار سردشــت ،شــاید به
جــای عــزاداری و تجربــه این حــس مقطعــی بیشــتر به یک
ق نیاز داشــته باشــد؛ به یک رویکرد تنــد و تیزتر
واکاوی عمی 
نسبت به چرایی و چیستی وقایع تاریخی که سازنده درخت
گــردو در دســتاوردهایی چون «آخریــن روزهای زمســتان» یا
«ماجــرای نیمــروز» بــه خوبــی از عهدهشــان برآمده بــود .به
همین دلیــل فیلم جدیــد او با اینکــه قــدرت کارگردانیاش را
همچنان به رخ میکشــد اما همزمــان اثــری محافظهکارانه
است که مخاطبش را چندان سرذوق نمیآورد.
دوره جدید
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زیست شیعی:
مناسݡکیشدن
مسلمانان در
ایران امروز

زندݡگی
مطلوب طلبه
طلبه مطلوب باید رویکردی عینی ،زندگیساز و بلکه تمدنگرا در فهم دینی ،طراحی
حیــات دینــی و صورتبنــدی قوارههــای اجتماعــی داشــته باشــد .او بایــد امــام
خمینی؟هر؟ ،اهداف الهیاش ،حرکت بزرگش و امتداد و گســتره امروز اقدام و منویات او را به
خوبی بشناسد.
اندیشــه تابناک دردانــه عصر باید بــرای او همچــون نزدیکتریــن عزیزانــش و ملموسترین
حوادث زندگیاش روشــن باشــد و به او و کل حیات و حرکت او به چشــم تفســیری ارزشمند از
قرآن و عترت بنگرد .اینها چیزهایی است که آدم باید از جان مایه بگذارد تا به آن برسد .طلبه
مطلوب بایــد آنچنان با اهــداف نهضت مقدس اســامی و اصول صحیح پیگیــری آنها انس
گرفته باشد که شبانهروز خود را صرف رسیدن به آن کند و مطلوبی جز آن نداشته باشد.
طلبه مطلوب باید حقگرا ،آزاداندیش ،متواضع و بیادعا باشد؛ الگوهای متعالی داشته باشد
و بهترین انسانها را الگوی خود برگزیند .یکی از مشــکالت بزرگ این است که برخی از طالب
الگوهای خود را نمیشناســند و گمــان میکنند با ادابــازی و تقلید میتوانند مانند الگویشــان
ً
شــوند ،مثال وقتی امام خمینی؟هر؟ را الگو قرار میدهند ســن پیری او را الگو قرار میدهند و با
تقلید ظاهر حرکات او میخواهند مثل او بشوند .راه صحیح آن است که زندگی و شخصیت او
را مطالعه کنند و از تمام زندگی او الگو بگیرند ،نه اینکه تنها حرکات او را تقلید کنند.
طلبه مطلوب باید شخصیتی امیدوار ،روحیهای سختکوش ،دقتی باال ،دلی دردمند ،دلسوز
و مهربان و رویهای وحدتگرا داشته باشــد .او باید اهل وظیفه ،با نشــاط ،آرام ،متین ،پرشور
و انقالبی باشــد ،همچنین صاحب نگرش و آ گاهی بنیادین نسبت به مســائل عصر باشد .در
این کتاب ،ابتدا درباره اهمیت «یافتن راه» در طلبگی ســخن گفته میشود و نویسنده برخی
از تجربههای خویش را در این زمینه مطرح میکند .ســپس به عناصر ضــروری میپردازد که
برای یافتن راه در طلبگی و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی نیاز است.
همچنیــن در این اثــر بــه شــاخصههای الزم بــرای کارکــرد درســت راهیابــی انقالبــی پرداخته
میشــود .چنــد گــروه از مهمتریــن شــاخصهها در ایــن زمینــه شــامل شــاخصههای بینشــی،
شاخصههای ارزشی ،شاخصههای متناسب با طر حهای راهبردی و شاخصههای متناسب
با دیدهبانی است.
در بخــش دوم ایــن کتاب یــک تیــپ تخصصی بــرای طلبه عنــوان میشــود و نقــش رهبری
یک طلبــه در مجامع گوناگــون بیان میشــود .ســپس کارکردهــای کلیدی رهبــری از جهات
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مختلف بیان میشود که برخی از آنها شامل «سررشته داری
تحوالت اجتماعی»« ،آرمانخواهی در جامعه چراکه رهبری
آرمانخواهتریــن شــخص جامعــه اســت»« ،نگرشســازی
که برای افــراد تولید نگرش میکنــد و میتواند نگــرش آنها را
ارتقا بخشد»« ،دیدن و نمایاندن افقها»« ،در اختیار گرفتن
آینده به کمک بصیــرت خود»« ،دیــدن ظرفیتهای مهم و
اصلی» و «بســیج نیروهــا برای پیشــبرد اهداف و رســیدن به
آرمانها» است.
این تألیف نوشته حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا فالح
شــیروانی اســت که تبیینی نویــن از زندگــی مطلــوب طلبه در
تناسب با عصر انقالب اسالمی است .در این کتاب با خوانشی
تربیتی از الگوی امام خمینی؟هر؟ ،سعی شده گامی به سوی
تعریــف یــک تیــپ تخصصی متناســب بــا آنچــه کــه در عصر
انقالب اسالمی از طالب توقع و انتظار میرود برداشته شود.
حجتاالســام والمسلمین محمدرضا فالح شــیروانی سابقه
عضویــت در هیأت امنــای ســازمان تبلیغــات اســامی ،مرکز
پژوهشهــای اصولــی مدرســۀ ولیعصــر؟جع؟ ،گــروه
پژوهشــی اخــاق و تربیــت در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی دفتــر تبلیغــات ،اتــاق فکــر مجمــع عالــی حکمــت
اســامی ،شــورای مربیــان طــرح ضابــط (تربیــت مبلــغ
دانشــگاهی) ،گــروه فلســفههای مضــاف ،مجمــع عالــی
ّ
العالمیــه،
حکمــت اســامی ،اتــاق فکــر جامعــۀ المصطفــی
انجمــن تعلیــم و تربیت اســامی حــوزه ،هیأت امنــای حوزۀ
علــوم اســامی دانشــگاهیان و شــورای راهبــردی تهذیــب را
دارد .ایــن اثــر در  80صفحــه توســط انتشــارات پژوهشــکده
تبلیغ و مطالعات اســامی باقرالعلوم؟ع؟ به زیور طبع آراسته
شده است.

کتاب «زیست شیعی :مناسکی شدن مســلمانان در ایران امروز» نوشته دیوید تورفیل
به ترجمه سیدشهابالدین عودی به ویراســتاری اهللکرم کرمیپور از سری مجموعه
مطالعات فرهنگی شیعه از سوی نشر آرما منتشر شد .این کتاب پژوهشی درباره اسالم شیعی در
ایــران امروز با محوریــت زندگی روزمره شــیعیان اســت .تمرکز عمــده کتاب بــر مضامینی مانند
تشــیع زیســته ،فراینــد مناســکی شــدن ،نقشهــا ،فراینــد حجیــت بخشــی ،عواطــف ،فرایند
جامعهپذیری و تغییــرات اجتماعی زندگی شــیعیان در ایران امروز اســت .این پژوهش نشــان
میدهنــد که یــک ایرانی شــیعه در ایــران امــروز و همزمان بــا تغییرات چشــمگیر کشــور پس از
انقالب اســامی و همــگام با مــدرن شــدن در کنار مناســبات خانوادگــی ،فرهنگــی ،اجتماعی،
سیاســی و اقتصادی ،چگونه برای فائق آمدن بر دشــواریهای زندگی خود ،اسالم را در زندگی
روزمرهاش تئوریزه کرده و چطور مذهب تشــیع را با پوســت و گوشت و اســتخوان خود زندگی و
تجربه میکند .این کتاب نشان میدهد که چگونه دینداری و مناسک شیعی به ابزاری برای
راحتی و خودکنترلی در موقعیتهای خاص زندگی شیعیان ایران امروز تبدیل میشود.
در این کتاب شــرح داده شده اســت که چگونه شــیعیان به مناســک دینی خود عمل میکنند
و همین طور چگونه احکام دینی و دســتورات اخالقی معصومین؟ع؟ بر رفتارهای شیعیان اثر
میگذارد و از این طریق تشیع عملی و زیســته شــده در ایران امروز معنا مییابد .با توجه به این
ً
که عمدتا در جوامع آ کادمیک و غیر آ کادمیک غربی ،به محض نام بردن از اســام ،اهل سنت
ً
به ذهن خطور میکند و یا اسالم صرفا به عنوان اسالم سیاسی در نظر گرفته میشود ،نویسنده
میخواهد به جوامع غربی نشان دهد که اسالم ،تشیع را نیز شامل میشود و نیز نمیتوان گفت
اســام فقط یک دین سیاســی اســت ،بلکه اســام و به طــور خاص مذهب تشــیع ،در کشــوری
به نام ایران به منزله مذهبــی همه جانبه در تمام مراحــل زندگی افراد حضــور دارد ،همه جا به
کمک دینداران میآید و زیســت میشود .در اســام و به خصوص تشــیع ،غنایی وجود دارد که
سبب میشود اسالم تکیهگاه انسان باشــد و نیز در موقعیتهای مختلف برای شیعیان معانی
گوناگونداشتهباشد.
ترجمــه ایــن کتــاب منبــع مناســبی بــرای روششناســی مطالعــات کیفــی و مردمنــگاری در
انسانشناسی تشیع اســت .دیوید تورفیل دانشیار دینپژوهی دانشــگاه سودرتورن استکهلم
ســفرهای زیادی به ایران داشــته و حتی ســالها در این زندگی و تحصیل کرده است .وی طی
حضورش در ایــران در برخــی از همایشها و نشســتهای علمی در تهــران ،قم و دیگر شــهرها
سخنرانی کرده است و از وی برای تدریس دورههای شیعه شناسی دعوت میشود.
مترجم کتاب در مقدمه این اثر تاکید میکند که ترجمه این اثر به معنای تأیید و پذیرش کامل
محتوای آن نیست و ممکن اســت ارزیابی یا قضاوت نویسنده یک ســونگرانه و کمتر برآمده از
ً
روح و فضای دینی و سیاسی و عاطفی میدان پژوهش باشد .لذا مترجم صرفا جهت امانتداری

کتــاب را آنگونه کــه بــوده ترجمــه کــرده و از این منظــر کتاب
فارغ از نقدهــای محتوایی بــر آن میتواند منبــع خوبی برای
روششناسی مطالعات کیفی و مردمنگاری در انسانشناسی
تشیعباشد.
این کتاب شامل  ۸فصل است؛ در فصل اول پژوهشگر هدف
از انجــام دادن پژوهــش را بیــان میکنــد و ایــن کــه خواهــان
بحث درباره معنای مناســکی شــدن در زندگی و تجربههای
زیستی شیعیان در ایران امروز است .کتاب با توصیف مبتنی
بر نگاه غربی نویسنده درباره تشیع در ایران معاصر و تحوالت
دینی و سیاسی که از انقالب اســامی تا آغاز مطالعه روی داده
است آغاز میشود و سپس نویسنده وضعیت ایران آن زمان از
زاویه دید خودش توصیف میکند.
در ادامه او گروه مورد مطالعه خود یا منابع اطالعاتی را که پنج
مرد شــیعه در اصفهان هســتند معرفی میکنــد .وی وضعیت
زندگــی منابــع اطالعاتــی را شــرح میدهــد .همچنیــن دلیــل
انتخاب این  ۵نفــر را بیان میکند .این افــراد همان مصاحبه
شوندگان و محور اصلی مطالعه هستند .پس از آن پژوهشگر
درباره دالیــل انتخاب اصفهان به عنوان شــهر مــورد مطالعه
و دلیل انتخــاب آن مســجد خــاص به عنــوان میــدان اصلی
پژوهــش و اجتمــاع مــورد تمرکــز گذشــت توضیحاتــی ارائــه
میکند.
در ادامه نویســنده موقعیت خودش را به طور کلــی در جامعه
شــیعی ایران و به طور خــاص در اجتماع مــورد تمرکزش یعنی
مسجد شرح میدهد .نویســنده نظر خود در افراد آن اجتماع
نیز ،نظــر اولیه اعضــای آن اجتماع بــه خودش و نیــز روشها
و تمهیــدات اســتفاده شــده بــرای نزدیکــی بــه آن جماعت و
کمرنگ کــردن مرزها را توضیح میدهــد .همچنین محقق از
زندگی خــودش برای خواننــده مطالبی بازگو میکنــد و درباره
اوضــاع دینــی و اجتماعــی جامعــهای کــه در آن رشــد یافتــه
صحبــت میکنــد او که خــود مســیحی اســت شــیوه تعاملش
شیعیان را شرح میدهد.
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رازگشایی از معمای موفقیت

تندتر از عقربهها
حرݡکت کن

کتاب «تندتر از عقربهها حرکت کن»؛ روایت حرکت به سوی یک اتفاق بزرگ ،کتابی
از بهزاد دانشــگر اســت که زندگــی مدیر جــوان موفق یک شــرکت دانشبنیــان به نام
نویــد نجاتبخــش را روایــت میکنــد .محمدحســین فاضــل ،کارشــناس حــوزه کتــاب ،در
یادداشتی به معرفی تازهترین اثر دانشگر پرداخته است.
بهزاد دانشــگر از نویســندگان تازهنفس و خوشآتیهای اســت که با اندک آثار منتشــر شــدهاش
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مورد توجه مخاطبان و منتقدان ادبی قــرار گرفته و آثارش در
جشنوارههای ادبی خوش درخشیده اســت .از این نویسنده
داســتان ،فیلمنامــه  ،انیمیشــن ،زندگینامه ،تاریخ شــفاهی
و ...منتشر شده و حاصل این نوشتنها شده چندتایی کتاب
که برخیشان کمتر دیده شد ه و تعدادی بیشتر ،مثل داستان
مقال ه «دختران آفتاب» که افتخار تقریظ رهبری را بر پیشانی
دارد و مشــارکت در مجموعــهکتــاب «چهارده خورشــید ،یک
آفتاب» کــه زندگینامــ ه متفاوتــی اســت از حیات طیبــه اهل
بیت؟ع؟ و «ادواردو» که در برخی جشنوارهها مانند جشنواره
اســام و مســیحیت ،قلــم زریــن و دوســاالن ه کتــاب اصفهان
برگزیــده و تقدیر شــده اســت .او در آخرین اثــر خــود« ،تندتر از
عقربهها حرکت کن»ُ ،بعد دیگــری از موضوعاتی را که به آنها
میپردازد ،به نمایش گذاشته است.
«تندتــر از عقربههــا حرکت کــن» روایــت نویــد نجاتبخش
یــک انســان معمولــی اســت .شــخصیت اصلــی ایــن کتاب
مــدرک کارشناســیاش را بــا معــدل  ۱۴گرفتــه ،نــه پــول
آنچنانــی دارد و نــه ارثــی کــه بتوانــد کار بزرگی انجــام دهد.
اما او یــک ویژگــی دارد که تمام ســرمایهاش میشــود و با آن
کار بزرگــی انجــام میدهــد کــه دنیــا را شــگفتزده میکنــد.
نویــد مغــازه کپــی و زیراکــس دارد و روزی تصمیــم میگیــرد
بــا اســتفاده از ویژگی صرف فعــل «مــا میتوانیــم» طرحی نو
دراندازد ،هرچند به همین راحتیها نیست .تمام ارگانها،
مشــاوران و اســاتید دانشــگاه او را از ایــن کار منــع میکننــد.
مســیر پــر پیــچ و خــم و مبهــم بروکراســی اداری ،مشــاورین
و اســاتیدی کــه خودشــان بــه هیچجــا نرســیدهاند ،بــا تمام
قدرت و توان جلوی او ایســتادهاند ،اما نوید همه آنها را کنار
میزند و به آنچه که میخواهد میرسد.
شــاید مخاطب کتاب در نگاه اول به این فکــر بیافتد که این
کتاب هم مانند هــزاران عنــوان کتابی که در کتابفروشــیها
عرضه میشود ،قصد دارد راههای موفقیت را به عنوان یک
فرمــول جادویی بــه آنها آمــوزش دهــد .کتابهــای پر رنگ
و لعــاب و مشتریپســندی کــه در قفســه کتابفروشــیها بــه
مخاطب چشمک میزنند و البد میگویند :دوست عزیز! رمز
خوشبختی و موفقیت تو در دستان من است!
کتاب جدید دانشــگر امــا تالش دارد داســتان یکــی از جوانان
این کشــور را پس از فار غالتحصیلــی از دانشــگاه روایت کند؛
در برههای که او به دنبال ایجاد یک شــغل اســت و با مســیر
پر فراز و نشیبی روبرو است .شــخصیت اصلی داستان تالش
دارد با وجود همه سنگالخهایی که در این مسیر قرار دارد ،با
توجه به روایات اهل بیت؟ع؟ و توصیــه رهبر انقالب ،کاری
کند که رنگ و بوی ایرانی داشته باشد.
تندتــر از عقربهها حرکــت کن شــباهتی به کتابهــای ژاپنی
و کرهای نــدارد ،چون اینجا ایران اســت نــه کــره و ژاپن و نه
ش و فرهنگ آنها کارآمد باشــد.
آلمان و فرانســه؛ کــه را ه و رو 
خوانــدن همیــن باعث شــد کــه خیلــی از بچهها حــس کنند
این روشها را در ایران نمیشــود اجــرا کــرد و در ایران چنین
موفقیتی در انتظارشان نیســت ،پس چمدانشان را بستند،
مدارکشان را جمع کردند و رفتند یک سوی دیگر.
کســانی کــه بــا موضوعــات کتابهــای بهــزاد دانشــگر آشــنا

هســتند ،میدانند که او تا به حال روی موضوعاتی کار کرده
که بیشتر جنبه معنوی داشــتهاند نه مادی ،اما این کتاب با
ً
موضوع کسب و کار که اساســا در نگاه فعلی ما انسانها یک
امر مادی است ،تمرکز دارد و ممکن است این سؤال در ذهن
مخاطب پیش بیاید کــه ظرفیت چنین موضوعــی چه بوده
که دانشگر را به این سمت کشانده است؟
برای رســیدن بــه پاســخ این پرســش بایــد نگاهــی انداخت
به برداشــت نویســنده از مســائل پیرامــون .به نظر میرســد
نویســنده کتــاب «تندتــر از عقربههــا حرکــت کــن» حتــی از
کســب و کار و پــول در آوردن نیــز برداشــتی معنــوی دارد که
برگرفتــه از آداب و تعالیم دینی اســت .هرچند این برداشــت
بــیراه هم نیســت .ما در روایــات بســیار داریم کــه کار حالل
مقدس اســت .انســان با کار کردن به خــدا راه پیــدا میکند؛
این برداشــت بر خالف نگاه امــروزی کار کردن را مســاوی با
اندوختن ثــروت تعریف نمیکند .دانشــگر در واقــع در خالل
بیان این ماجــرا و زندگی جوانــی به نام نویــد نجاتبخش،
برداشــتی معنوی از کار و تالش را ارائه میدهد؛ برداشتی که
این روزها در هیاهــوی فعالیتها و دغدغههــای اقتصادی
گاهی گم میشود.
بــا ایــن نــگاه ،نویــد نجاتبخــش بــه ســراغ کاری نشــدنی
مــیرود و آن را شــدنی میکنــد و به همــه ثابت میکنــد که ما
میتوانیم .در اصل مجاهدی اســت کــه در جبهه اقتصادی
جهاد میکند .ایــن نگاه یک نوع برداشــت معنوی و الهی به
کســب و کار اســت که نویســنده به بهانه روایــت زندگی نوید
نجاتبخــش ،آن را بــا بهتریــن مدیــوم رســانه بــه مخاطب
منتقــل میکنــد .در ایــن کتــاب ،حضــور خــدا در تکتــک
لحظههــای زندگــی نویــد نجاتبخــش پــر رنــگ اســت.
مخاطــب بارهــا بــا ایــن حضــور مواجــه میشــود؛ نکتــهای
کــه میتــوان آن را وجــه تمایــز کتــاب دانشــگر بــا بســیاری از
کتابهــای پرفــروش موفقیــت دانســت .در اکثر این دســته
از کتابهــا ایــن «انســان» اســت کــه موضوعیــت دارد .آنهــا
تمام تالششــان را میکنند که به مخاطب بقبوالنند که هیچ
چیزی وجود نــدارد که تــو را نجــات دهد .خودت هســتی در
این دنیــای وانفســا و خــودت ،باید دســت روی زانــوی خود
بگــذاری و بــدون کمــک دیگــران ،خــودت را نجــات دهی.
انسان در این دسته از آثار ،منابع محور است و دیگر مسائل،
زیر سایه او رنگ میبازد.
در کتــاب «تندتــر از عقربههــا حرکــت کــن» ماجــرا برعکــس
اســت .نویســنده بــا کمــک راوی نشــان میدهــد کــه اگــر
انســان در هــر کاری کــه میکند و هــر قدمــی که برمــیدارد،
خــدا را در نظــر نگیــرد ،بــه موفقیــت واقعــی دســت نخواهد
یافــت .نویســنده بــا اســتفاده از ابزارهــای و تکنیکهــای
داستاننویســی ،بــا بیانــی غیــر مســتقیم ایــن موضــوع
را بــه مخاطــب خــود گوشــزد میکنــد .از ایــن منظــر،
شــخصیتپردازی کتاب با کمک بهره بردن از فضاسازی،
گفتوگــو و  ...بــه خوبــی انجام شــده تــا مخاطب را بــا خود
همراه کند.
کتاب حاضر توســط نشــر معارف با قیمت  ۳۵هــزار تومان در
دسترس عالقهمندان قرار گرفته است.

سرنوشت نهایی انسان براساس آیات قرآن و روایات

راز هستی
کتاب راز هســتی؛ ســیری در رســتاخیز پایانــی جهان و سرنوشــت نهایی انســان
براســاس آیــات قــرآن و روایــات نوشــته ابراهیــم کالنتــری؛ پژوهشــگر و اســتاد
دانشگاه ،توسط دفتر نشــر فرهنگ اسالمی منتشر و راهی بازار نشــر شد.نویسنده در این
اثر ،تالش کرده مسیر و گذرگاههایی را که انسان در طول زندگی خود طی میکند ،تبیین
کند .کالنتــری هــدف از تالیــف کتــاب راز هســتی را واقف کــردن مخاطب جســتجوگر بر
سرنوشــت نهایــیاش در جهــان هســتی میدانــد و در این خصــوص میگوید :کتــاب راز
هســتی باعث میشــودمخاطب جســتجوگر با نگاهی بر ایســتگاه پایانی جهــان به نگاه
وحی قرآنی و روایات دســت پیدا کند و بســیاری از چراییها برایش روشــن شود .هرچند
علیرغم همه پیشرفتهایی که به مدد دانش و فناوری حاصل شده ،موضوع ایستگاه
پایانی جهان و سرنوشت نهایی انسان ،همچنان از رازهای سربهمهری است که ذهن و
ضمیر عموم آدمیــان را همواره به خود مشــغول داشــته و علم و دانش پیشــرفته انســان
مدرن ،هنوز نتوانسته حتی روزنهای بر این اسرار بگشاید.
مولف «راز هســتی» بــه برخــی یافتههای علمــی دانشــمندان فضایــی در تشــریح بزرگی
و عظمــت جهــان هســتی و کهکشــانها اســتناد کــرده و یــادآور میشــود هســتی تنها در
جهان ماده و حــواس ما خالصه نمیشــود و فراتــر از آن موجــودات و جهانهای دیگری
نیز وجود دارنــد که به کلــی از قلمرو حواس مــا خــارج و واقعیتهایی فرامادی هســتند.
او ســپس میگوید ابزار شــناخت و آ گاهی مــا از جهان و موجــودات ،حواس و عقل اســت
و فراتــر از این ،راهی برای شــناخت بیشــتر جهــان وجود نــدارد و بــا محدودیتهایی که
در اســتنتاجهای عقلــی وجــود دارد نمیتوانیــم بــه شــناخت صحیــح و کاملــی از جهان
فرامادی دست پیدا کنیم.
کالنتری با بیان اینکه خالق هستی راه دیگری را به نام وحی برای شناخت جهانهای
مادی و فرامادی پیش روی انسان قرارداده ،وارد بحث اصلی کتاب میشود و میکوشد
با تکیه بــر آیات قــرآن کریــم و روایات رســیده از پیامبــر اکــرم ؟ص؟ و اهل بیت ؟ع؟ ،ســیر
انسان از جهان ماده به ســمت جهان آخرت را و گذرگاههایی که او در این مسیر پشتسر
میگذارد تبییــن کند .کتــاب پیشرو ســه فصل اصلــی دارد کــه بهترتیــب عبارتاند از:
«مقدمــات ضــروری بحــث»« ،گذرگاههای انســان در مســیر رســیدن به جهــان آخرت و
ُ
زندگی ابــدی» و «زندگــی جاودانــه اخــروی» .اینکتاب بــا  ۲۷۲صفحه ،شــمارگان هزار
نسخه و قیمت  ۵۴هزار تومان منتشر شده است.در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
زیــارت قبــور مومنان موجــب انــس و شــادی آنها در بــرزخ میشــود .بنــا به نقــل کلینی،
اسحاق ابن عمار از امام موسی کاظم ؟ع؟ اینگونه روایت میکند :از امام ؟ع؟ پرسیدم:
یشــود؟ امام ؟ع؟
آیا مومنی که از دنیا رفته از افرادی که قبرش را زیارت میکنند ،آ گاه م 
فرمود :آری ،تــا آنزمان که آنــان در کنار قبــرش حضور دارند بــا آنها انــس میگیرد ،اما
آنگاه که از آنجا میروند ،گرفتار وحشت میشود.
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زمزمههای شاعران ایران با امام رضا؟ع؟

شرمندهام ݡكه
ّ
همت آهو نداشتم

محمدعلي بهمنی
شرمندهام كه همت آهو نداشتم
شصت و سه سال راه به اين سو نداشتم
اقرار میكنم كه من -اين های و هوی گنگ-
ها داشتم هميشه ولی هو نداشتم
جسمي معطر از نفسی گاه داشتم
روحی به هيچ رايحه خوشبو نداشتم
فانوس بخت گمشدگان هميشهام
حتي برای ديدن خود سو نداشتم
وايا به من كه با همهي هم زبانيام
در خانواده نيز دعاگو نداشتم
شعرم صراحتیست دلآزار ،راستش
راهي به اين زمان ه نه تو نداشتم
نيشم هميشه بيشتر از نوش بوده است
باور نمیكنيد كه كندو نداشتم؟!
ميشد كه بندگی كنم و زندگي كنم
اما من اعتقاد به تابو نداشتم
آقا شما كه از همهكس باخبرتريد
من جز سری نهاده به زانو نداشتم
خوانده و يا نخوانده به پابوس آمدم؟
ديگر سوال ديگری از او نداشتم
حسین منزوی
در این مشهد که هم بالین طوس و طابران خفته است
جان جهان خفته است
جهان جان و باالتر از آنِ ،
از این جا بردمد خورشید و اقطار جهان گیرد
زمینی که در آن هشتم امام شیعیان خفته است
سریر ارتضا را ،اوست سلطان و رضا نامش
کسی که قاصر از توصیف اوصافش زبان ،خفته است
حریم کبریایش را چه گویم تا کنم تصویر؟
به مدح او قلم از کار مانده است و بیان خفته است
عجب نبود اگر که ِانس و جانش آستان بوسند
که این جا سرور و فرمانروای انس و جان خفته است
امام هشتم آری آن که هشته حشمت و جاهش
سریر ّ
عزت و شوکت به فرق فرقدان خفته است
ُ
چنان شاهی که خاک مدفن پاکش به یمن او
َ
فروشد سروری و برتری بر آسمان  ،خفته است
نهاده قدسیان بر خاک افالکیش پیشانی
چه ّ
عزتها و شوکتها که در این آستان خفته است
به هر حاجت که روی آری بدو ،خواهی گرفت آن را
در این جا قبله حاجات پیدا و نهان خفته است
ز رنج رایگان بگذر ،بنه بر آستانش سر
گنج شایگان خفته است
که در وی راز نامکشوف ِ
دعای حفظ جان و ِحرز ّامید جهان این جاست
که خود روح االمین گویی در این بیت االمان خفته است
در این َم َ
عجر اگر دستی زدی ،دست از فلک ُبردی
در این خاک ُمراد ،آری شفیع آهوان خفته است
از این مهد شکر پرور َب َرد شعرم شکر ،هرچند
در این جا آنکه خورد از دست مأمون شوکران خفته است
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سيد حميدرضا برقعی
ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس
خاموش کن صدا را ،نقاره میزند طوس
آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان
جانی دوباره بردار با ما بیا به پابوس
آنجا که خادمینش از روی زايرینش
گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس
خورشید آسمانها در پیش گنبد او
رنگی ندارد آری چیزی شبیه فانوس
رویای ناتمامم ساعات در حرم بود
باقی عمر اما افسوس بود و کابوس
وقتی رسیدی آنجا در آن حریم زیبا
زانو بزن به پای بیدار خفته در طوس
شهریار
دلها که آرزوی امام رضا کنند
گویا زیارت علی مرتضی کنند
چون زنگ ماروان دل عشاق میتپد
چون زائران روانه به دارالرضا کنند
در حسرت طواف توای آشیان قدس
دلهای پر شکسته ،چه پرها که وا کنند
مردم به پیک آه پیایی پیادگان
آتش سودر مرکب باد صبا کنند
آنجا طالی گنبد و گلدسته کیمیاست
وز کیمیای آن مس قلبت طال کنند
یک کاروان شوق به سودای مشهدند
کآن صحن را به شور و نوا نینوا کنند
چاوش اگر به اهل قبور این صال دهند
خیزند مردگان و قیامت به پا کنند
ما را جواب کرده طبیبان و میرویم
آنجا که دردها به دعایی دوا کنند
فرض است این زیارت و باید ادا به وقت
اهل خدا فریضه نشاید قضا کنند؟
تا بازگشت قافله چشمان در انتظار
کز کیمیای گرد رهش توتیا کنند
نامرد جبفه خوار مرادی نمیدهد
آنجا برو که حاجت مردان روا کنند
با واصالن ذوق و صفا گو خدایرا
با خستگان عشق و وفا هم دعا کنند
بیگانه را کجا خبر از لذت حضور
اینها حکایتی است که با آشنا کنند
سودای اهل بیت دهد سود عاقبت
سوداگران ،معامله گو با خدا کنند
زان لعل و خط بیار ،نباتی و مصحفی
تا اهل دل مصالحه با ماسوا کنند
با دوست عرضه کن تو تقاضای شهریار
بگذار ذشمنان همه روی و ریا کنند

فاضل نظری
ما را کبوترانه وفادار کرده است
آزاد کرده است و گرفتار کرده است
بامت بلند باد که دلتنگیت مرا
از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است
خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را
در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است
تنها گناه ما طمع بخشش تو بود
ما را کرامت تو گنهکار کرده است
چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر
قربان آن گلی که مرا خوار کرده است
محمدجوادغفورزاده(شفق)
یا آنکه بخوانید به بالین پسرم را
یا بر سر زانو بگذارید سرم را
شبتابهسحرچشمبهراهم کهنسیمی
از من ببرد سوی مدینه خبرم را
کی باور من بود که از آن حرم پاک
یک روز جدا گردم و بندم نظرم را
مجبور به تودیع حرم بودم و ناچار
در سایه اندوه نشاندم پسرم را
هنگام خدا حافظی از شهر،عزیزان
شستند به خوناب جگر رهگذرم را
گفتم همه در بدرقه ام اشک ببارند
شاید که نبینند از آن پس اثرم را
دامانم از این منظره پر اشک شد اما
گفتم که نبیند پسرم چشم ترم را
باکس نتوان گفت ولیعهدی مأمون
خون کرده دلم را و شکسته کمرم را
من سر به ولیعهدی دونان نسپارم
بگذارم اگر بر سر این کار سرم را
تهمتزچهبندیدبهانگور ،کهخون کرد
هم صحبتی دشمن دیرین جگرم را
آفاق همه زیر پر رافت من بود
افسوس بدین جرم شکستند پرم را
آن قوم که در سایه ام آرام گرفتند
دادند به تاراج خزان برگ وبرم را
بشتاب بدیدار من ای گل که به بویت
تسکین دهم آالم دل در به درم را
روزم سپری شد به غم،اما گذراندم
با یاد تو ای خوب،شبم را سحرم را

رهی معیری
دیده فرو بستهام از خاکیان
تا نگرم جلوه افالکیان
شاید از این پرده ندایی دهند
یک نفسم راه به جایی دهند
ای که بر این پردۀ خاطرفریب
دوختهای دیدۀ حسرت نصیب
آب بزن چشم هوسناک را
با نظر پاک ببین پاک را
آن که در این پرده گذر یافته است
چونسحرازفیضنظریافتهاست
خوی سحر گیر و نظر پاک باش
راز گشایندۀ افالک باش
خانۀ تن ،جایگه زیست نیست
در خور جان فلکی نیست ،نیست
آن که تو داری سر سودای او
برتر از این پایه بود جای او
چشمۀ مسکین نه گهرپرور است
گوهر نایاب به دریا در است
ما که بدان دریا پیوستهایم
چشم ز هر چشمه فروبستهایم
پهنۀ دریا چو نظرگاه ماست
چشمۀ ناچیز نه دلخواه ماست
آینۀ غیبنما را ببین
ترک خودی گوی و خدا را ببین
هر که بر او نور «رضا» تافته است
در دل خود گنج رضا یافته است
سایه شه مایۀ خرسندی است
ملک«رضا»ملکرضامندیاست
کعبه کجا؟ طوف حریمش کجا؟
نافه کجا ،بوی نسیمش کجا؟
خاک ز فیض قدمش ،زر شده
مرده ،ولی زندۀ جاوید عشق
با تن رنجور و دل ناصبور
چاره از او خواستم از راه دور
نیمشب از طالع خندان من
صبح برآمد ز گریبان من
رحمت شه درد مرا چاره کرد
زندهام از لطف دگرباره کرد
بادۀ باقی به سبو یافتم
و این همه از دولت او یافتم
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در ایـن شـماره از «مهـر و مـاه» گزارشهایـی از آیین تکریم و معارفه مسـئول
دفتـر نمایندگـی ولیفقیـه در سـازمان داوطلبـان ،مشـارکت روحانیـون در
طـرح نـذر آب ،نشسـت علمـی حفـظ محیـط زیسـت :یاریگـری خالقانـه،
تهـای دفاتر
یـادواره شـهدای امدادگـر هلال و همچنیـن خبرهایی از فعالی 
نمایندگـی ولیفقیـه در جمعیـت هلال احمـر در اسـتانهای خوزسـتان،
چهارمحال و بختیاری ،خراسـان رضوی ،خراسـان جنوبی ،کرمانشـاه و قم
را خواهیـم خوانـد.

هالل

آشنایی با سامانهای
برای افزایش سواد رسانهای

زیست مجازی
با زینو

این روزها ســرعت پیشــرفت تکنولوژیهای ارتباطی از پلک زدن نیز پیشی گرفته و
استفاده از این امکان بخشی از نیازهای بشر برای برقراری ارتباطات اجتماعی شده
اســت .انســان امروز برای اســتفاده صحیح از تکنولوژیهای نوییــن ارتباطی نیازمند ســواد
رسانهای است ،ســوادی که در عین اهمیت در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است .در
تعریف بسیار کلی ســواد رسانهای عبارت اســت از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس
آن میتوان انواع رســانهها و انــواع تولیدات آنهــا را شــناخت و از یکدیگر تفکیک و شناســایی
کرد .اما ســوال اینجاســت که این درک به چه کاری میآید؟ به زبان ســاده ،ســواد رسانهای
مثل یک رژیم غذایی اســت که هوشــمندانه مراقب اســت که چه موادی مناســب هســتند و
چه موادی مضر؛ چه چیــزی را باید مصرف کرد و چــه چیزی را نه و میزان مصــرف هر ماده بر
چه مبنایی باید اســتوار باشد .ســواد رســانهای میتواند به مخاطبان رســانهها بیاموزد که از
حالت انفعالی و مصرفی خارج شــده و به معادله متقابل و فعاالنهای وارد شوند که در نهایت
به نفع خود آنان باشد.
پس از ایــن توضیحات باید به دنبال منبع و راهکاری باشــیم تا ســواد رســانه را در اختیار ما قرار
دهد .در این خصوص شاید مطالب بسیاری وجود داشته باشند که از خواندن و مطالعه آنها از
حوصله کاربران رسانهها مجازی خارج باشد .این روزها سامانهها و برنامههای هوشمند بازار
گرمتری نسبت به متون و مطالب آموزشی دارند و بیشتر مورد استقبال کاربران قرار میگیرند.
یکی از این ســامانهها در راســتای ســواد رســانهای فعالیــت دارد ســامانه مشــاوره ارتقای ســواد
رسانهای و زیســت مجازی «زینو» اســت .این ســامانه با هدف دسترسی سریع شــهروندان به
پاس ـخهای منطقی در قبال شــبهات و ســؤاالت مربوط به فضای مجازی و ارتباط ســریع جهت
مشاوره و یافتن تحلیل درست از محتواهای ارائ ه شده در فضای مجازی راهاندازی شده است.
ارتقــای محتوایی فرهنــگ و هنر در فضــای مجــازی ،یکــی از چالشهای همیشــگی مدیران
حوزه فرهنگ و هنر کشــور اســت و تحــوالت دوران اخیــر بهویــژه در فضای مجــازی ،ضرورت
ارتقای ســواد رســانهای در جامعه را نمایان ســاخته اســت .این موضوع از جمله مواردی است
که هماهنگی و همکاری بین دستگاهی برای تحقق آن ضروری است؛ لذا به استناد آییننامه
تهــای فرهنگــی دیجیتال؛ مؤسســه فرهنــگ و هنر در
ســاماندهی و توســعه رســانهها و فعالی 
محیط مجازی «فهم» با همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،اقــدام به ایجــاد ســامانه مشــاوره ارتقــای ســواد رســانهای و زیســت مجازی
«زینو» کرده اســت .این ســامانه با همکاری دیگر دســتگاهها و نها دهــای دولتی و خصوصی
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مانند پلیس فتــا ،معاونت فضــای مجازی داســتانی ،وزارت
ش و پــرورش ،معاونــت امــور مطبوعاتی و اطالعرســانی
آمــوز 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانان ،بنیاد ملــی بازیهای رایان ـهای ،بانک
مرکــزی ،ســازمان تبلیغات اســامی و دفتــر تبلیغات اســامی
حوزه علمیه قم فعالیت خود را آغاز کرده است.
هدف از راهاندازی این ســامانه ،دسترسی ســریع شهروندان
به پاســخهای منطقی در قبال شبهات و ســؤاالت مربوط به
فضای مجازی و دسترسی به مشاوره و یافتن تحلیل درست
از محتواهای ارائهشده در فضای مجازی است که باگذشت
زمان این امر موجب ارتقای فهم و سواد رسانهای مخاطبان
و عموم مــردم جامعــه خواهد شــد .در این ســامانه اطالعات
در پنج دســته موضوعی؛ «حریم شــخصی و امنیــت فردی و
اجتماعی در فضای مجازی»« ،خانــواده و کودک و نوجوان
در فضای مجازی»« ،امور مالی و بانکی در فضای مجازی»،
«مســائل شــرعی و اخالقی زیســت مجازی» و «اخبار جعلی و
ی شــده اســت و از طریق
شــایعات در فضای مجــازی» طراح 
عرضــه محتواهــای چندرســانهای و دسترســی بــه مشــاوره
برخط و آنالیــن ،یاریگر کاربــران خواهد بود .زینو؛ مشــاور
خانوادههــا و فعــاالن فضــای مجازی بــرای زیســت آ گاهانه
در فضــای نویــن اســت .عالقهمنــدان میتواننــد بــا مراجعه
بــه ســامانه  www.zeenow.irســواد و آ گاهــی رســانهای
خــود افزایــش داده و بــه اطالعــات گســتردهای در خصوص
رســانههای مجــازی ،شــبکههای اجتماعی و  ...به دســت
آورند ،همچنیــن به پاســخهای منطقــی در قبال شــبهات و
ســؤاالت مربــوط به فضــای مجــازی و دسترســی به مشــاوره
و یافتن تحلیــل درســت از محتواهــای ارائ ه شــده در فضای
مجازی دست یابند.

پاسدار حضور مردم در عرصه فعالیتهای داوطلبانه باشیم
ّ
مشارکت طالب و روحانیون در کمپین نذر آب
اعتماد مردم الزمه موفقیت در حفظ محیطزیست است

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

پاسدار حضور مردم
در عرصه فعالیتهای داوطلبانه باشیم
آئین تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان داوطلبان جمعیت
هــال احمــر بــا حضــور حجــت االســام عبدالحســین معــزی ،نماینــده ولی فقیــه در
جمعیت هالل احمــر ،معاونین و مســئوالن دفاتر حــوزه نمایندگــی ولی فقیه در ســازمانهای
جمعیت و مدیران سازمان داوطلبان در این سازمان برگزار شد.
حجت االسالم و المســلمین معزی در این مراسم با بیان اینکه نهضت بینالمللی صلیب سرخ
هالل احمر در دنیا براساس فعالیتهای داوطلبانه شکل گرفته است ،گفت :همواره داوطلبان
با بهرهگیری از توان مالــی ،علمی ،اجتماعی به صــورت افتخاری در خدمت جامعــه بودهاند و
سعی ما در حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمانهای جمعیت هالل احمر بر این است تا در امتداد
گسترش فرهنگ دینی ،این ســرمایه عظیم با نظارت بر تبرعات و شفافســازی در هزینه کرد
آنها حفظ و حضور مردم در عرصه فعالیتهای داوطلبانه بیش از پیش تقویت شود.
حجت االســام و المســلمین عبدالحســین معزی در این آیین افزود:کلمه داوطلب را میتوان
در تراز توصیف جمعیت هالل احمر قلمداد کرد چراکه داوطلبان پیشــرو و مقدم برای ورود به
تمامی عرصههای امور خیر و اجتماعی هســتند و ســازمان داوطلبان به تعبیر درســت ،دستی
میان توانمندان و نیازمندان است که در سالهای اخیر ارایه طیف وسیعی از خدمات ،بیانگر
تالش گسترده و هدفمند سازمان داوطلبان است.
وی یکــی از محورهــای فعالیت حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمــر را هدایت
تبرعــات ،نظــارت بــر نحــوه هزینه کــرد آنهــا و شفافســازی بــه منظــور ارائــه به مقــام معظم
رهبری(مدظلــه العالــی) و آحــاد مــردم نیکــوکار عنــوان کــرد و افــزود :مــردم مــا انســانهای
قدرشناسی هستند و خدمترسانی صادقانه به مردم میتواند اعتماد آنها را جلب کند.
حجت االســام و المســلمین معزی محور دوم را تبیین صحیح فرهنگ دینی اســامی و نشر و
گســترش معارف دینی و از همــه مهمتر ارتقای فرهنــگ داوطلبی با جــذب نیروهای داوطلب
و نگهداشــت آنها تعریف کرد و افــزود :تالش میکنیم این فرهنگ ارزشــمند را بــا بیان عقالنی
و قرآنی بــرای مردم تبییــن کنیم ،تا عــاوه بر شــرکت در مجالس عــزاداری و عــرض ارادت به
خاندان نبی مکرم اســام؟ص؟ ،از این مکتب الهی بیاموزیم و امــر انبیاء و ائمه معصومین؟ع؟
را احیاء کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت مناســک و احکام شــرعی و ادای نماز و فضیلتهای بیشــمارش ،این
فریضه را شاخصه امت مسلمان و مذهبی دانست و تصریح کرد :در مکتب آسمانی اسالم ،کار
داوطلبی برای خدا مطرح اســت چراکه یگانه راه نجات بخش براساس احادیث ،خدمت به
عیال اهلل اســت و این ویژگی موجــب متمایز شــدن کار داوطلبی در جمعیت هــال احمر ایران
نسبت به جمعیت ملی سایر کشورها شده است.
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نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر در ادامــه بــه
مشــارکت حداکثری طالب در خــط مقدم کمک بــه بیماران
کرونایی و تغسیل قربانیان به عنوان یکی از خطرآفرینترین
مراحل و همچنین کمک رســانی شــش هزار طلبه در جریان
ســیل اســتان لرســتان و بیــان کــرد :فلســفه وجــودی کانون
طالب و حضــور مدارس حــوزوی ،بهرهگیــری از تــوان آنها در
فعالیتهای اجتماعی اســت که با انســجام بیش از گذشته
درون ســازمانی و جــذب چنیــن نیروهایــی بعنــوان بــازوی
کمکــی و هممــرام میتــوان فعالیتهــای گســتردهتری در
زمینه امور خیر و عام المنفعه جمعیت هالل احمر داشت.
حجــت االســام و المســلمین عبدالحســین معــزی بــا اشــاره
بــه حدیثــی از رســول اهلل؟ص؟ بــا مضمــون اینکه از ما نیســت
کســی که شــب را به روز رســاند و به فکــر مردم نباشــد ،گفت:
ســفارش صریح پروردگار عالمیــان ،نافع بودن انســان برای
جامعه اســت و اگرچــه تمــام موجــودات در خدمت انســان و
بشــریت هســتند ،اما مختار بودن انســان برای خدمتگزاری
به همنوعان ،او را نسبت به سایر موجودات ممتاز گردانیده
اســت .ســازمان داوطلبان ،محلــی بــرای زنده نگاه داشــتن
و یــادآوری ایــن نقــش و فطــرت انســانی اســت کــه میتوان
گفــت کاری پیامبرگونه اســت چراکــه نعمتهــای فراموش
شــده خداوند را یادآوری و اندیشــههای گرانبهــا را در جامعه
نشر میدهد تا از این طریق انســانها را به سوی خیر و نیکی
رهنمون سازد.
رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر نیــز در این
آییــن ،ضمــن تقدیــر از تالشهــا ،همراهــی ،ســعه صــدر و
روحیه صبــور و منش عالمانه حجت االســام مهــدی فقیه،
راهانــدازی دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ایــن ســازمان را
منشــاء برکات فراوانی دانســت و خاطرنشــان کــرد :تذکرها و
راهنماییهــای وی ،اتفاقــات خوبــی را در خصــوص اجرای
بینقصتر و تکامل یافتهتــر برنامههــای داوطلبانه به ویژه

طرح «نذرآب »۴رقم زد .
محمــد نصیــری ضمــن تشــریح گوشــهای از دســتاوردهای
طرح مذکور مبنــی بر جــذب بیــش از  ۳۰میلیارد ریــال کمک
نقــدی بــه همــراه اقــام معیشــتی ،البســه ،لــوازم التحریــر و
 ...و نیز جلــب مشــارکت حداکثری تشــکلهای مــردم نهاد
بــرای تامیــن اصلیتریــن نیازهــای مــردم اســتان سیســتان
و بلوچســتان باالخــص یاریرســانی بــه بیمــاران کرونایی و
کمک به تثبیــت شــرایط خانوادههای متاثر از ایــن بیماری،
افــزود :قریــب بــه  ۱۵میلیــارد ریــال تجهیــزات پزشــکی و ۵
میلیــون عــدد ماســک در ایــن اســتان توزیــع شــد .وی اقامه
منظــم نماز جماعــت علیرغــم شــیوع کرونــا در این ســازمان
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،برگــزاری مســابقههای
مختلف فرهنگی و دینی و ارتباطگیری گسترده این سازمان
با حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت را از مهمتریــن آثار
حضور حجت االسالم فقیه در این سازمان برشمرد .
همچنیــن در ایــن آئین حجــت االســام و المســلمین مهدی
فقیه ،مســئول ســابق دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در ســازمان
داوطلبان ،ضمن تقدیر از رئیس و کارکنان سازمان داوطلبان
و اشــاره به فعالیتهای فرهنگی دینی صــورت گرفته در این
حوزه بــا محوریــت اقامــه نمــاز و گســترش فرهنگ اســامی،
اظهار کــرد :میتــوان ادعا داشــت بیشــتر فعالیتهــای کالن
جمعیــت در این ســازمان صــورت میگیــرد و من نیــز در مدت
حضــور در ایــن ســازمان در حد تــوان و با همــکاری مدیــران و
کارکنان ســعی بر ترویج این فرهنگ ناب با هدف پیشگیری
از بروز ناراحتیهــای روحی و فکری و ترغیــب اذهان عمومی
برای پیوستن به عرصه خیرخواهی و نیکوکاری داشتهام .
حجت االســام و المســلمین ســید مهــدی موســوینیا نیز با
تقدیــر از حســن اعتماد نماینــده رهبــر انقالب بــه وی ،اظهار
کــرد :امیــدوارم با مشــارکت همکاران ایــن ســازمان ،بتوانیم
بار فرهنگی و معنوی این ســازمان را بیــش از پیش مضاعف
کرده و به عنوان بــازوی کمکی در خدمترســانی نیازمندان
باشــیم .وی بــا بیــان اینکــه دســتگیری را همــواره مــاک
ذهنــی خــود قــرار داده اســت ،تاکیــد کــرد :بایــد هنرمندانــه
بــا شــنیدن گالیههــای مــردم و تحلیــل درســت از وضعیت،
تصمیمگیریهــای ســریع و مناســبی را بــرای حــل گرههای
زندگی آنهــا پیدا کــرد و امیــد دارم ایــن جایگاه و مســند برای
تمامی همکاران ،اسبابی برای ورود به بهشت فراهم آورد.
حجت االسالم والمســلمین موســوینیا در این آیین ،ضمن

همواره داوطلبان
با بهرهگیری
از توان مالی،
علمی ،اجتماعی
به صورت
افتخاری در
خدمت جامعه
بودهاند و سعی ما
بر این است تا در
امتداد گسترش
فرهنگ دینی،
این سرمایه
عظیم با نظارت
بر تبرعات و
شفافسازی در
هز ینه کرد آنها
حفظ و حضور
مردم در عرصه
فعالیتهای
داوطلبانه بیش از
پیش تقویت شود

قرائــت صلــوات خاصــه حضــرت امام حســن مجتبــی؟ع؟ و
توســل به ایشــان برای توفیق خدمت در این جایگاه ،حسن
خلق و منیع الطبع بودن حجت االســام و المسلمین فقیه را
ســتود و خواســتار بهرهمندی از تجربهها و رهنمودهای وی
برای پیشبرد اهداف سازمانی شد.
در پایــان ایــن آئیــن از زحمــات حجتاالســام و المســلمین
مهدی فقیه تقدیر به عمل آمد و حجتاالســام و المسلمین
ســید مهدی موســوینیا نیــز با حکــم نماینــده ولــی فقیه در
جمعیت هالل احمر به عنوان مســئول جدید دفتر نمایندگی
ولی فقیه در سازمان داوطلبان منصوب و معارفه شد.

حجت االسالم انصاری خبر داد

برگزاری دورههای
امداد و نجات و تربیت
مربی ویژه کانونهای
طالب خوزستان
جلسه هماهنگی برگزاری دورههای امداد و
نجــات و تربیــت مربــی ویــژه کانونهــای
طالب استان خوزستان برگزار شد .در این جلسه که
بــا حضــور مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در
جمعیت هالل احمر خوزســتان و معاونین جوانان و
آموزش جمعیت هالل احمر خوزستان برگزار شد ،بر
ضــرورت آموزشهــای امــدادی بــرای طــاب و
روحانیون تاکید گردید .حجت االسالم و المسلمین
انصاری ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمر خوزســتان در همین زمینــه تاکید کــرد :پس از
ســیل ســال  ۱۳۹۸خوزســتان و حضور فعــال طالب
داوطلب و جهادی در کمکرسانی به سیل زدگان و
همچنیــن حضور فعــال طــاب در مبارزه بــا بیماری
کرونا ،لــزوم گســترش کانونهای طــاب و برگزاری
دورههــای آموزشــی بــرای طــاب بیــش از پیــش
احساس میشود.
در ادامــه این نشســت هر یــک از معاونیــن آموزش و
جوانــان بــه بررســی راهکارهای گســترش و تســریع
آموزشهــای امــدادی ویــژه طــاب و روحانیــون
پرداختند و نقطه نظرات خود را بیان کردند .شایان
ذکر اســت که دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت
هالل احمر خوزستان پیش از این جلسات متعددی
با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه برادران
و خواهران استان پیرامون کانونهای طالب برگزار
نموده و روند جذب اعضــای این کانونها ،با همت
معاونتهــای جوانــان و آموزش و دبیــران کانونها
گسترش چشمگیری داشته است.
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مهربانی مومنانه
یک
ِ

ّ
مشارکت طالب و روحانیون
در کمپین نذر آب

برگزاری نشست کانون
طالب المهدی؟جع؟
در بروجن

«یـک بطـری بـزرگ آب معدنـی کـه داخلـش دو گل سـرخ قـرار گرفتـه» ایـن
ابتدایـی «نذر آب» اسـت .کمپینی که میخواهـد به یاری هموطنان
تصویـر
ِ
مـا در سیسـتا ن و بلوچسـتان بشـتابد .در واقـع «نـذر آب» تالشـی فداکارانه و
مردمی برای کاهش رنج آسیبدیدگان ناشی از خشکسالی در استانهای سیستان
و بلوچسـتان ،کرمـان و خراسـان جنوبـی اسـت .ایـن کمپیـن بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا
افزایش سـطح مشـارکتهای مردمی به اسـتمرار این خدمت کمک کند .شـاید حاال
کـه ایـن روزهـا تمـام حـرف اهالـی نـذر آب ایـن اسـت کـه آسـیبدیدگان خشکسـالی را
دریابیـم ،ایـن کمپیـن راهـی بـرای رسـیدن بـه بخـش کوچکـی از ایـن هدف باشـد.
این کمپین ،شخصی نیست!
قشــرهای مختلف به کمپین نذر آب واکنش نشــان داده و از پیوســتن به آن استقبال
کردهانــد .در ایــن کمپین بازیگــر ،کارمند یــا داوطلبی کــه در ســازمانهای مردم نهــاد مختلف
مشغولفعالیتاسترامیبینید.
طــاب و روحانیون داوطلــب جمعیت هــال احمر نیز یکــی از ایــن گروههای جهادی هســتند
که آســتین خود را برای فعالیــت داوطلبانه باال زدهاند .مشــارکت طالب و روحانیــون نیز در این
ی مجازی با برداشــتهای مختلفی
طرح موضوعی اســت که این روزها در میان کاربران فضا 
مواجه شــده اســت .گروههای مختلف جهــادی در میــان طــاب و روحانیون ســعیکردهاند با
برنامهریزی در این طرح فعالیت و حضور داشته باشند.
لبخند همراهی
انتشار عکسهایی از روحانیونی که در فعالیتهای اجتماعی همراه شدند ،در سالهای اخیر
در فضای مجازی با بازخوردهای مناســب و بسیاری همراه شــد .برخی از کاربران در توصیف
این اتفــاق نوشــتهاند و آن را تابلویی دوستداشــتنی از مــردم ایران که نشــاندهنده وحدت
میــان آنهاســت ،دانســتهاند .برخــی دیگر هــم حضــور روحانیــت را بدون هیــچ توقعــی و تنها
براساس رسالت ذاتی خود و برگرفته از تعالی و آموزههای دینی عنوان کردهاند.
برای لبخند ،برای امید
جهادگران اســتان گیالن یکی از گروههای داوطلبی بودهاند که در طرح نــذر آب چهار با هدف
تامیــن آب پایــدار در شهرســتان فهرج اســتان کرمــان مشــارکت داشــتهاند .در این طــرح که با
مشــارکت دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هــال احمر اســتان صورت گرفته اســت۷۳۰ ،
میلیــون تومان کمکهــای جمعیت هــال احمر گیــان در قالب  ۵۲۰بســت ه معشــیتی و ...به
نیازمندان ارائه شده است .حجت االسالم چهری همچنین از اعزام کاروان سالمت متشکل از
تیم درمان در این طرح خبر داد .بنا به گفته مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر ،بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران و اقدامات فرهنگی نیز در این طرح اجرا شده است.
همه برای ایران
طرح نــذر آب  ۴در اســتان هرمــزگان در دو شهرســتان میناب و ســیریک با کمک اســتانهای
گلســتان ،فارس و بوشــهر در حــال اجرا اســت .حجــت اســام و المســلمین مهدوی و شــهابی
مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان های گلستان و هرمزگان نیز
در طرح سه روزه نذر آب  ۴دربخش سندرک شهرستان میناب استان هرمزگان حضور یافتند.
در این طرح که در بخش ســندرک شهرســتان میناب انجام شــد در روســتاهای ایــن بخش از
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اســتان هرمزگان ،مخــازن آب ،بســته های معیشــتی ،لوازم
التحریــر و لــوازم بهداشــتی توزیــع گردیــد و قــرار اســت حدود
 ۵۰۰۰متر لوله آب توسط استان گلســتان جهت لوله کشی در
این روستاها تهیه شد .تشــویق کارکنان ،مدیران و خیرین،
سخنرانی ،گفتگوهای محاورهای ،همیاری با مردم بحران
زده و برگــزاری نمازهــای جماعــت از جملــه برنامــه هــای
مسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه در این طرح بوده است.
هدف تامین آب شرب سالم مناطق محروم
همچنیــن در دیگر اقــدام تیم پشــتیبان طــرح «نــذر آب ،»۴
جمعیــت هــال احمــر اســتان البــرز بــه شهرســتان ایرانشــهر
اســتان سیســتان و بلوچســتان اعــزام شــد .کاروان ســامت
و طــرح ملی نــذر آب بــرای چهارمین ســال متوالــی در بخش
مرکزی ،روســتای خیرآباد و توابع آن در شهرســتان ایرانشــهر
واقع در اســتان سیســتان و بلوچســتان با همــکاری خیرین،
موسســات خیریه اســتانی و بــرون اســتانی به ارائــه خدمات
حمایتی ،آموزشــی ،فرهنگــی و اجــرای «نــذر آب  »۴با هدف
تامین آب شــرب ســالم مناطق محروم و دچار خشکســالی با
حضور خیرین و داوطلبان اجرا شــد که اســتان قــم به عنوان
معین  ۱و اســتان البرز بــه عنوان پشــتیبان و معیــن  ۲از  ۹الی
 ۱۲شــهریورماه بــه ارائه خدمــات در ایــن منطقــه پرداختند.
این فعالیت ها با همــکاری دفتر نمایندگی ولــی فقیه در این
استان انجام شده است.
هدف اصلی رفع مشکل کمآبی
حجــت االســام اصغری حســامیه  ،مســئول دفتــر نمایندگی
ولی فقیه در هــال احمر سیســتان و بلوچســتان در گفتوگو
با پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت
هالل احمر بــه ارائه توضیحاتــی در این خصــوص پرداخت.
وی با اشــاره به خدمــات متنــوع امدادگــران و جهادگــران در
این طــرح و همچنین واگــذاری خدمترســانی در هر بخش
و منطقه به یک اســتان گفــت :در این طرح کــه هدف اصلی

آن رفع مشــکل کمآبی در مناطق محروم و درگیر خشکسالی
اســت ،خدمات بهداشــتی و درمانــی ،معیشــتی و تبلیغی نیز
در قالــب کاروان ســامت ارائــه می شــود .وی رفــع مایحتاج
ضــروری نیازمنــدان همچــون نیازهــای دارویــی ،غذایــی و
فرهنگی را نیز از دیگر اقدامات این طرح برشمرد.
حضور روحانیون و تقویت اعتماد
بنا بــه گفتــه وی ،در این طــرح مســئوالن دفاتر اســتانهای
مرکــزی و تهــران نیــز حضــور داشــته اســت .حجــت االســام
والمســلمین اصغری حســامیه در این خصــوص اضافه کرد:
طــاب بومــی و غیر بومــی شــیعه و اهــل ســنت در ایــن طرح
مشــارکت فعال داشــتهاند .مشــارکتی که به صــورت فعالیت
اجرایی و میدانی بوده اســت .وی یکــی از نکات مثبت طرح
نــذر چهــار آب را افزایــش مشــارکت بــزرگان مذهبــی در ایــن
طــرح از جملــه حــوزه علمیــه زهــک و نقشآفرینی گســترده
موسسات خیریه دانست .شهرســتانهای هیرمند ،کنارک،
دشت یاری ،مهرســتان ،ایرانشــهر ،دلگان ،ســیب و سوران
ن و بلوچســتان ،شهرســتانهای
و زهــک از اســتان سیســتا 
درمیــان ،سربیشــه و نهبنــدان از اســتان خراســان جنوبــی،
شهرســتانهای ســیریک و مینــاب از اســتان هرمــزگان و
شهرســتانهای نرماشــیر و فهــرج از اســتان کرمــان ،مناطق
تحت پوشش نذر آب هستند.
جمعیت هــال احمر جمهــوری اســامی ایــران ،پویش ملی
نذر آب را از ســال  ۱۳۹۷به منظور ارتقای ســطح ســامت آب
شرب و رفع مشکالت زیســتی خانوارهای مناطق محروم که
با خشکســالی مواجه هســتند ،آغاز کــرد .نذر آب یــک اتفاق
خوب وامید بخشی است برای نجات مردم مناطق محروم
از هیوالی خشکسالی ،هر چند بدون شک کارزار نذر آب تنها
راه مهــار خشکســالی در ایــران نیســت .زنــگ خشکســالی در
کرمان ،خوزســتان ،خراســان و حتی تهران به صدا در آمده و
اگر میخواهیم گرفتار خشکســالی نشــویم راهکار این است:
باید از خودمان شروع کنیم و درست مصرف کنیم.

جمعیت هال ل
احمر جمهوری
اسالمی ایران،
پویش ملی
نذر آب را از
سال  ۱۳۹۷به
منظور ارتقای
سطح سالمت
آب شرب و رفع
مشکالت ز یستی
خانوارهای
مناطق محروم
که با خشکسالی
مواجه هستند،
آغاز کرده است

نشســت صمیمــی اعضــای کانــون طــاب
المهدی؟جع؟ چهار محــال و بختیاری با
حضــور نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان ،معاونــت
جوانــان جمعیــت ،دبیــر مجمــع جوانــان اســتان،
رئیــس و همــکاران شــعبه بروجــن جمعیــت هــال
احمر برگزار گردید.
در ابتدای این نشســت ،حجت االسالم والمسلمین
ملکی ضمــن خیر مقدم گفت :بســیار خرســندیم که
توانســتیم در ســفره خدمــت گــذاری بــه مــردم ،بــا
انجــام فعالیتهایداوطلبانــه کانــون طــاب هــال
احمــر همراهــی و مشــارکت نماییــم .نمایندگی ولی
فقیــه در اســتان افــزود :یکی از ســختی هــای صعود
انســان ،خدمت به خلق اســت و وظیفــه اخالقی هر
مســلمانی خدمت به مردم اســت.در زمــان بحران،
هر کمکی جمعیت هالل احمــر بخواهد قطعا طالب
و روحانیــون همــراه خواهنــد بود و مناســب اســت تا
هالل احمر هم برنامه ریزی دقیقی در اختیار داشته
باشد تا بتوانیم خدمات بیشــتری را ارائه نمائیم و از
ظرفیــت موجــود ،بهترین بهــره بــرداری را در جهت
خدمت داشته باشیم.
حجــت االســام و المســلمین جعفری مســئول دفتر
حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــال احمر نیــز خاطر
نشان کرد :هالل احمر رسالت انســانی دارد و مربوط
به قــوم و رنگ خاصی نیســت و بــه تمــام مظلومان
دنیــا کمــک مــی نمایــد .وی تصریــح کــرد :رســالت
طالب مانند اهــداف هالل احمــر ،یعنــی خدمت به
مردم اســت و روحانیون نیز ادامه دهنــده راه پیامبر
اکرم؟ص؟ هستند و اهداف پیامبر؟ص؟ برای همگان
و نه بــرای گــروه خــاص اســت ،بنابرایــن ،جمعیت
هــال احمــر نیــز بــرای تمــام مــردم اســت .حجــت
االسالم و المسلمین جعفری افزود :خرسندیم که در
جمع طالب جوان ،روحانیون و مسئوالن شهرستان
بروجن حضــور یافته ایــم و لزومــا نباید عضــو جایی
باشیم تا به مرم خدمت کنیم و این مهم در جمعیت
هالل احمر به عنوان یک موسســه عــام المنفعه به
خوبی تعریــف شــده و بنابرایــن کمک بــه دیگران،
دلیل نیاز نــدارد .برای کمک به نیازمندان و آســیب
دیــدگان ،علــی الخصــوص در مواقــع بحرانــی و
حوادث ،نیازمند آموزش های الزم به افراد جامعه و
هدف هســتیم که این آموزشهــا در جمعیت هالل
احمر به خوبی نهادینه و ارائه شده است.
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گزارشی از نشست علمی -تخصصی
«حفظ محیطزیست؛ یاریگری خالقانه»

اعتماد مردم الزمه موفقیت
در حفظ محیطزیست است
نشسـت علمـی -تخصصـی «حفـظ محیطزیسـت؛ یاریگـری خالقانـه» بـا
محـور اصلـی «جایگاه مشـارکت اجتماعی در حفظ محیطزیسـت» چندی
پیش در ساختمان صلح جمعیت هاللاحمر برگزار شد« .محمد درویش»،
پژوهشگر و کنشگر محیطزیست در این نشست به مباحثی همچون موانع اخالقی
ش داوطلبانـه در محیطزیسـت و واکاوی مولفـه مشـارکت اجتماعـی در
در تحقـق کنـ 
فرآیند حفظ محیطزیست پرداخت ،همچنین در این نشست تأثیر حوزه فرهنگ نیز
در تحقق این امر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .آنچه در ادامه میآید ،گزارشی از
این نشسـت علمی -تخصصی اسـت.
در آغاز این نشســت ،محمــد درویش بــه تبییــن رابطه دوگانــه یاریگــری در جمعیت
هاللاحمر و یاریگری در محیطزیســت پرداخــت .به نگاه این فعــال اجتماعی بین
این دو موضوع رابطه مســتقیمی وجود دارد؛ بهطوری که اگر یاریگری در امر محیطزیســت
افزایش یابد ،بحــران و چالشهای پیشروی جمعیت هاللاحمر کاهــش پیدا میکند .او در
توضیــح این مســأله خاطرنشــان کــرد« :در هر کشــوری ،اگــر ســازمانهای مقابله بــا بحران و
امدادرســان فعالیــت عملیاتــی کمتــری را دنبــال کننــد ،در آن کشــور بــه اصطــاح حکمرانــی
مطلوبتری فعال بوده اســت .یکــی از مولفههای مهــم در این حکمرانی مطلــوب هم حفظ
محیطزیست است».
ایــن کنشــگر اجتماعــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت محیطزیســتی جمعیــت هاللاحمــر و توجه
ایــن ســازمان مــردم نهــاد بــه مســأله یاریگــری افــزود« :یــک شــاخص در دنیــا وجــود دارد با
عنوان ســرزمین شاد .این شــاخص از ســال  ٢٠٠٦برای رتبهبندی کشورها رســما وارد ادبیات
بینالمللــی شــد .در ایــن کشــورها بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ســنجش و ارزیابی بــا تمرکز
بر شــاخص ثروت و درآمد مولفــه مطلوبی بــرای ارزیابی از وضــع کنونی جهان نیســت .بر این
اساس ،ملتهایی که تولید ناخالص بیشتری دارند ،دلیلی بر آن نیست که در آن جامعه نرخ
افسردگی ،نرخ خودکشی و نرخ رضایت از زندگی هم بیشتر باشد .به همین منظور شاخصها
و مولفههای دیگر همچون میزان شــکاف طبقاتی و عدالت نیز مهم شمرده شد .به نگاه این
کنشــگر اجتماعی حفظ محیطزیســت یکــی از مهمتریــن مصادیــق در عدالت اســت .برابری
میان تمام موجودات در یک ســرزمین اعم از اینکه گیاه ،انســان یا حیوان باشــد .در واقع این
موضوع با عنوان زیستساالری در دنیا مطرح شــد .محمد درویش در تبیین و توضیح عنوان
زیستســاالری نیز عنوان کرد« :گذشــت آن دوره کــه ما مطــرح میکردیم اگر بــرای همه آحاد
جامعه فــارغ از رنگ پوســت و شــغل و مذهبشــان برابــری ایجاد کنیــم ،این جامعه توســعه
یافته اســت؛ امــروز جامعــهای را بایــد توســعهیافته نامیــد که عــاوه بر این نــگاه ،بــرای همه
زیستمندان حرمت حیات قایل شود».
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نقش فرهنگ در حفظ محیطزیست
بــه نــگاه ایــن کنشــگر محیطزیســت مفهــوم مدنظــر
زیستســاالر ،نگاهی اســت که در تاریــخ و پیشــینه فرهنگی
ایــران روشــن و عمیــق میتــوان یافــت .او در ادامــه بــه
آسیبشناســی و واکاوی این مســأله میپــردازد که چــرا این
فرهنگ غنی امروز در برخی ابعاد روشــن و آشکار نیست« :به
قول اســتاد مرتضی فرهادی مــا از غرب عقبتر نیســتیم ،ما از
خود و فرهنگمان عقب ماندهایم ».این پژوهشگر در ادامه
به بازخوانی ابیاتــی از شــاعران فارســیزبان در اهمیت دیگر
خواهی میپردازد« :ادبیات ما پیشــینه غنی فرهنگی است.
در مورد حفــظ دیگری ،فردوســی میفرماید« :ســیاه اندرون
باشــد و ســنگدل که خواهد که موری شــود تنگــدل /یعنی از
نگاه فردوسی تو زمانی هموطن هســتی که امتداد زندگی تو
منجر به آزار یک مورچه هم نشــود ،این یعنی همان اندیشه
زیستساالری».
در ادامــه ایــن کنشــگر اجتماعــی بــه پیشــینه دینــی ایــران
اســامی نیز در حفظ محیطزیســت اشــاره میکند« :بتهوون
میگویــد در نزد مــن جان یــک درخت بــه اندازه یک انســان
ارزش دارد؛ ایــن جملــه در غــرب بســیار ســتایش و تکــرار
میشــود ،امــا در فرهنــگ غنــی دینــی مــا جمــات و روایــات
بهمراتــب غنیتــر از ایــن جملــه عنــوان شــده اســت .پیغمبر
اســام؟ص؟ میفرماید :نزد من شکســتن شــاخهای از درخت
همچون شکستن بال فرشتگان است».
ما درخت افکن نهایم آنها گروهی دیگرند
با وجود سد تبر ،یک شاخ بیبر نشکنیم
به که وحشی را در این سودا نیازاریم دل
بیش از اینش در جراحت نوک نشتر نشکنیم
درویش با اشاره به این ابیات از وحشی بافقی از توجهنکردن
به این پیشــینههای غنــی فرهنگی انتقــاد کرد و افــزود« :در
شــهر بافق کــه محیطزیســتترین شــاعر ایــران را پرورانده،
یک المــان و نمــاد محیطزیســتی از اشــعار این شــاعر در این
شــهر نمیبینیم! انتظار این اســت که دیوارهای شــهر بافق
با این مفاهیم غنی ترسیم شــود ،آرایههای محیطزیستی را

در شــهر ببینیم .اما حاال کســی نمیداند خانه وحشی بافقی
کجاست؟ زمانی که ما به این شکل با سرمایههای فرهنگی
خود مقابله میکنیم ،دیگر صحبت از دشمن بیمعناست!»
این پژوهشگر اجتماعی ،فرهنگ ایران را غنیترین فرهنگ
در یاریگــری دانســت و افــزود« :شــما در کــدام اساســنامه و
کتابچه ،آییننامه ،تعریف زیباتری ازجمله شیخ ابوالحسن
خرقانی مییابید؛ هرکه در این ســرا درآید نانش دهید ،نانش
دهید و از ایمانش مپرسید .چه آنکس که به درگاه باری تعالی
به جانی ارزد البته بر خوان بوالحســن به نانی ارزد .این یعنی
همان حقوق بشردوستانه و آن اصول که غرب امروز دم از آن
میزند و سعی دارد با این اصول خود را مطرح سازد».
این کنشــگر اجتماعی در تکمیل این بخش از صحبتهای
خود افــزود« :شــما اگــر منشــور پارســوماش را مطالعــه کنید،
میبینید که چه نــگاه کرامتمحوران ه در این منشــور حاکم
اســت .بــه فهــم آبرســیدن و گنــدم را گرامیداشــتن ،ایــن
آییــن مــن اســت .پــس هرکــه رونــدهای را بیــازارد ،جهــان را
آزرده اســت .او که درختی را بیافکند ،بیاجاق خواهد ُمرد.
او که آب را بیاالیــد ،روان خویــش را آلوده اســت .امروز بعید
میدانم همه دانشمندان محیطزیست آب ،زمینشناسی و
کشاورزی بتوانند چنین دســتورالعمل غنی را در مورد حقوق
حیوانــات و اهمیــت محیطزیســت منتشــر کننــد ».بــه نگاه
این کنشــگر اجتماعی ،توجه به این مفاهیــم غنی میتواند
زمینهســاز ایجــاد انگیــزه و مشــارکت اجتماعــی در امــر حفظ
محیطزیست شود.
او در ادامــه بــه آسیبشناســی توجهنکردن به ایــن فرهنگ
غنی اشاره و خاطرنشان کرد« :برآوردها میگوید ما در حدود
ســیمیلیــون بلــوط را طــی دو دهــه اخیــر در زاگرس و شــش
میلیون شمشــاد را طی پنجســال اخیــر در هیرکانی از دســت
َ
دادهایــم .این شمشــادها در هیچ کجای عالــم خاکی یافت
نمیشــوند .یــک کتاب خطــی یگانــه اســت ».به نــگاه این
محقق بیاعتمادی ،فروپاشــی ســرمای ه اجتماعی و کاهش
یاریگری ازجملــه نتایج ایــن توجهنکــردن به مســأله حفظ
محیطزیست بوده است .ما شجاعت جراحی وضع عمومی

ا گر کودک ما
ایران را شناخت،
عاشق آن
میشود؛ چقدر
ما از زمان آموزش
در مدارس به
این میپرداز یم
که کودکانمان
را با طبیعت
این سرزمین
آشنا کنیم .آیا
به قدری که
اصرار بر آموزش
زبانهای مختلف
داشتهایم ،به
مسأله یادگیری
زبان طبیعت هم
اصرار ورز یدهایم؟

جامعه را نداشتیم و این موضوع سبب شــده است از روحیه
دیگرخواهــی در جامعــه کاهــش و کاســته شــود .جامعهای
که از آتشســوزی در جنگل بیتفاوت عبــور میکند ،در کنار
الشــه یــک حیــوان میایســتد و بــه دوربییــن لبخنــد میزند
و عکــس میگیــرد ».او در ادامــه بــر ضــرورت شــناخت ایــن
فرهنگ تأ کید کرد و افزود« :اگر کودک ما ایران را شــناخت،
عاشــق آن میشــود؛ چقدر ما از زمــان آموزش در مــدارس به
ایــن میپردازیم که کودکانمــان را با طبیعت این ســرزمین
آشــنا کنیــم .آیــا بــه قــدری کــه اصــرار بــر آمــوزش زبانهای
مختلف داشــتهایم ،به مســأله یادگیــری زبــان طبیعت هم
اصرار ورزیدهایم؟»
ایــن کنشــگر اجتماعــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه داوطلبانــه
بایــد مدافعهگــر در عرصه محیطزیســت باشــیم ،بــه اهمیت
آموزش مودت و یاریگری در مدارس کشــور اشاره کرد و افزود:
ً
«نظــام آموزشــی کــه دائمــا دانشآمــوزان را در میــدان رقابت
قرار میدهند ،چگونــه میتواند مــودت و یاریگــری را تبلیغ و
تبیین کنــد؟ در این نظــام رقابتی کــه کودک با نــگاه طبقاتی
رشــد مییابــد ،اگــر روزی موفــق هم شــود ،کشــور را بــه مانند
هتل میبیند که اگر خدماتدهی مناسبی نداشت ،رها کند.
برای افزایش ســتاره این هتل نمیجنگد ،حتــی اگر خود فرد
بیســتاره بمانــد .باید نســلی را پــرورش دهیم كه نیاز نباشــد
درخصوص بدیهیــات به آنهــا توضیــح دهیم و بــرای همین
محیطزیست تالش میكند كه با كمك جوانان عالقهمند به
كشور مدارس طبیعت با شتاب بیشتری رشد پیدا كند».
او در پایــان ایــن پرســش را مطــرح کرد کــه چگونــه جمعیت
هاللاحمــر میتواند بــه جایــگاه حقیقی خــود در ایــن زمینه
دســت یابــد .او در توضیــح ایــن پرســش عنــوان کــرد« :اگــر
هاللاحمر توانســت بیمالحظه و صریــح نقد کنــد و با مردم
صحبت و گفتگو داشــته باشــد و با صریحترین شکل ممکن
مردم در این مجموعه فعالیت کنند ،آن زمان به نقطه تعالی
و بالندگی خود رسیده است .ما در هر موفقیت محیطزیستی
که درکشــور داشــتهایم ،ایــن نکتــه را دریافتهایم کــه اعتماد
مردم زمینهساز آن بوده است».
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نهضت ما برآمده از نهضت عاشورا
نماینــده ولیفقیــه در جمعیــت هاللاحمــر در ادامــه بــه
مظلومیت ایران در هشتســال دفاعمقدس اشاره و تصریح
کــرد« :در جنگ عــراق اســتکبار جهانــی از غرب و شــرق علیه
ایــران از هیچ کمکی بــه صدام دریــغ نکردند ،امــا از آنجا که
جبهههــای حق علیــه باطــل ،تجلیگاه حماســه عاشــورای
حســینی بــود درنهایــت همچــون عاشــورای حســینی خون
بــر شمشــیر پیــروز شــد و فداکاریهــای شــهیدان مــا نتیجه
داد .رزمنــدگان بــه مــا درس مقاومــت دادنــد؛ مــا در جنگ با
تمام توان عالوه بر مقابله با صدام توانســتیم غرب و شــرق را
شکســت دهیم» .وی در ادامه ایســتادگی هشــت ساله ملت
ایران در جنگ تحمیلی را برآمده از نهضت عاشــورا دانســت
و تصریح کرد« :نقش بینظیر خانوادههای شهدا به واسطه
تربیــت چنیــن فرزندانــی و همچنیــن صبــر و بردبــاری آنــان
به پیــروی از خاندان امام حســین؟ع؟ و مکتب عاشــورا در از
دستدادن عزیزان خود ستودنی است».

نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر:

بخشی از افتخارات
دفاع مقدس ،متعلق به
ن جبهههاست
امدادݡگرا 
آیین یادواره  ۴۸۹امدادگر شــهید هالل احمر در دفاع مقدس با حضور حجت االســام
والمســلمین معزی ،نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمــر ،رئیس ،دبیــر کل و
برخی از کارکنان جمعیت و جمعی از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی برگزار شد.
حجتاالســا م و المســلمین معــزی در این مراســم بــا اشــاره بــه شــجاعتها و فداکاریهای
ت ســال دفاعمقدس امنیت ،آرامش و اقتدار کنونی کشــور را مرهون رشادتها
شــهدا در هشــ 
و جانبازیهای آنان دانســت .وی «دفاع مقدس» را از پرافتخارتریــن برگهای تاریخ انقالب
اسالمی دانست و تصریح کرد« :دشمنان با شروع جنگ هشت ســاله در  ۳۱شهریور ماه ۱۳۵۹
یقین داشــتند میتوانند نظام اســامی ایران که  ۱۹ماه از آن میگذشــت را از میان بردارند ،اما
این ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اســامی اســت که با تقدیم  ۲۰۰هزار شــهید و هزاران
جانباز دشمنان خود را شکست میدهد«.
دفاع برای خدا؛ جنگ را مقدس کرد
نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر بــه آغاز هفتــه دفاع مقــدس و خاطراتــی از روزهای
آغازین جنگ هم اشــاره کــرد و افــزود« :در ابتدای جنگ تحمیلــی ،تصور دشــمن این بود که
جنگ چند روز بیشــتر طول نمی کشــد اما کشــور و مردم ما طی هشــت سال ایســتادگی کردند
و شــهدای بســیاری را تقدیم انقــاب کردنــد .ما در برابر خون شــهدا مســئول هســتیم .جنگ
ســخت بود ،فاجعهآمیز ،مصیببار و دردنــاک بود ،اما آنچــه آن را مقدس و افتخــار آمیز کرد،
جهاد فی سبیل اهلل جنگ در راه خدا بود».
نماینده رهبر معظم انقالب «دفاع مقدس» را از پرافتخارترین برگهای تاریخ انقالب اسالمی
برشــمرد و خاطر نشــان کرد «:این درخت ارزشمند انقالب اســامی با خون شــهیدان آبیاری و
ماندگار شــد .نصر پیروزی و یاری خدا در پرتــو آن همه جانبازی ،ایثارگری و خودگذشــتگیها
اتفاق افتاد .امروز میبینیم که پیش از  ۴۰ســال اســت کــه مردم ایران عزیز در زیر ســای ه نظام
مقــدس جمهــوری زندگــی میکننــد ».حجــت االســام والمســلمین معزی هشــت ســال دفاع
مقدس را یکی از پرافتخارترین برگهای تاریخ پرفراز و نشیب انقالب اسالمی و تداعی کننده
یکــی از زیباتریــن جلوههــای تاریخ انقــاب دانســت کــه در آن حماســه ایســتادگی و مقاومت
متجلی شد.
74

آبان  1400مشاره 27

اهمیت اسوهسازی از شهدا
نماینده رهبــر معظم انقالب اســامی در جمعیــت هالل احمر
یادآورشــد« :شــهدا افتخار ملت ایراننــد ،چه از نــگاه دینی که
رتبه و مقام رفیعی دارند و در پیشــگاه خداوند زنده هســتند و
چه از منظــر ملی و مردمی که به ســبب خدمتی کــه به جامعه
خویش کردهاندموجبافتخار هستند».
نماینده ولی فقیه در هــال احمر در ادامــه در توصیف جنگ
آن را بــه دو قســم تهاجمــی و دفاعــی تقســیم کــرد و افــزود«:
جنگ تهاجمــی جنگ صــدام بــود کــه روز  ۳۱شــهریوماه به
 ۱۹فــرودگاه کشــور ما حملــه کــرد .اما جنــگ تدافعــی جنگ
برای دفــاع اســت .خداوند میفرمایــد بجنگید با آنــان که با
شــما میجنگند .رزمندگان مــا در این جنگ حضــور یافتند و
افتخاراتی را رقم زدند».
بازخوانی یک وصیت
نماینــده رهبــر انقــاب در ادامه ســخنان خــود بــه بازخوانی
بخشــی از وصیتنامــ ه یک شــهید پرداخــت .حجت االســام
والمســلمین معزی در اینباره تصریح کرد «:در یک مســجد
در غرب تهــران ســخنرانی میکــردم ،آنجا وصیتنامــهای از
یک شــهید خواندم با ایــن مضمون "خــدای تــو میدانی که
اگر خانــه ،پدر و مادر و آســایش خــود را رها کــردم ،فقط برای
تو بــوده اســت ،خــدای از اینکه کلمــه مــن را بــه کار میبرم،
مغفرت میطلبــم " .ایــن عبارتهــا در منابــع عرفانــی ما نیز
کمنظیــر اســت ،کجــا درس خوانــده اســت این شــهید؟ این
مکتب مال حسینقلی همدانی ،مکتب بزرگانی همچون سید
علی قاضی و امام (ره) اســت .بله به راســتی شــهدا ،عرفایی
بودهانــد که از گوشــه حجــره و خانقاههــا به میــدان زندگی و
میدان جنگ آمدند».

بیداری اسالمی منطقه برآمده از انقالب اسالمی
نماینــده ولیفقیــه در جمعیــت هاللاحمــر بــا بیــان اینکــه
شــهدای ما آ گاهانه راه خــود را انتخاب کردند ،خاطر نشــان
کرد« :شــهدای هشــت ســاله جنــگ تحمیلی برای شکســت
دشــمن تا آخریــن قطــره خون جنــگ کردنــد و خــود را فدای
اسالم کردند .رشادتهای شــهیدان و ادامه راه آنان از سوی
نســل امــروز در ســنگرهای مبارزاتــی علیــه ظلم ســبب شــده
است تا انقالب اسالمی در این مدت پایدار باشد».
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در بخش دیگری از سخنان
خــود تاکیــد کــرد :کشــورهای اســامی هــم امــروز با تأســی از
فرهنگ دفاع مقدس و انقالب اسالمی در مسیر عدالتخواهی
و آزادی گام برداشــتند و با بیداری اســامی دست بیگانگان
را از کشورشــان کوتــاه کردنــد .وی با اشــاره بــه اینکه هدف
دشــمن از جنــگ علیه ایــران نــه تخریب کشــور کــه نابودی
انقالب اســامی بود ،خاطرنشــان کــرد :گرامــی میداریم یاد
و خاطــره همــه ایثارگــران و از جانگذشــتگانی کــه در این راه
مقدس ماندگار شدند؛ ب ه ویژه  ۴۸۹شــهید امدادگر جمعیت
هــال احمــر کــه در راه تســکین درد و رنــج حاصــل از تجــاوز
دشمن در کنار رزمندگان اسالم ایستادگی و مقاومت کردند و
این نظام مقدس را ماندگار ساختند.
دفاع از ارزشهای انسانی؛ هدف هالل
حجــت االســام والمســلمین معــزی در پایــان تصریــح کــرد:
«بخشــی از برگهــای زریــن کتاب پــر افتخــار دفــاع مقدس
ن جبهههــای حــق علیــه باطل اســت.
متعلــق بــه امدادگــرا 
دفــاع از ارزشهای انســانی ،ایجاد حــس تعــاون و کمک به
یکدیگــر در جامعــه ،تــاش در راه ســامت جامعــه ،کوشــش
بــرای دوســتی و تفاهــم میــان ملتهــا از بارزتریــن اهــداف
و مأموریتهــای جمعیــت هــال احمــر اســت کــه در طــول
دهههــای مختلــف متجلــی و نمایان بــوده اســت و در طول
ســالهای جنــگ تحمیلــی ایــن اهــداف و مأموریتهــا بــا
ش بیشتری مشهود و نمایان شده است».
درخش 

نگاهی کوتاه به خدمات مرکز توانبخشی هالل احمر اهواز
برای جانبازان و معلوالن

پایی ݣݣݡکه ݣݣجا ماند
دستی ݣݣݡکه ݣݣترمیم شد
مرکــز توانبخشــی هاللاحمر اهــواز از اولیــن مراکز توانبخشــی هاللاحمر کشــور
است و در ســال  ۱۳۶۳راهاندازی شد؛ در سالهای نخســت جنگ تحمیلی که
مردم غیرنظامی و رزمندهها آسیبهای جسمی مختلفی را از جنگ تجربه میکردند.
تــا قبــل از راهانــدازی ایــن مرکــز جانبــازان جنــگ و مجروحانــی کــه بــه توانبخشــی نیاز
داشــتند ،بایــد خودشــان را بــه مرکــز جامــع توانبخشــی تهــران میرســاندند .بــا تحویل
ســاختمان این مرکــز به هاللاحمــر اهــواز و تجهیــز آن ،نهتنها اســتان خوزســتان ،بلکه
جانبازان استانهای فارس و ایالم و چهارمحال و دیگر استانهای همسایه هم به این
مرکز مراجعه میکردند تا جای خالی عضو از دست رفته را با اعضای مصنوعی و امکانات
توانبخشی پر کنند.
ســیوهفت ســال پیــش بــود کــه تیمــی  ۴۰نفــره از خوزســتان راهــی مرکــز توانبخشــی
هاللاحمر تهران شــدند تا دورههای فشــرده و عملی الزم برای ارایه خدمات توانبخشی
را بگذراننــد .ســاختمان مرکــز جامــع توانبخشــی خیلــی زود مجهــز شــد و کارشناســان
آموزشدیده کار خود را شروع کردند.
«صباح عنافجــه» رئیس پلیکلینیک توانبخشــی هاللاحمر خوزســتان میگوید« :مرکز
توانبخشی هاللاحمر اهواز به مرور تجهیز شد .دستگاهها و تجهیزات مختلف این مرکز
که اغلب از آلمان وارد شده بود ،به کار گرفته شــد تا جانبازان و مجروحان جنگ بتوانند
از آن اســتفاده کننــد .ایــن مرکــز در دهــه  ۶۰و  ۷۰یکــی از مجهزتریــن مراکــز توانبخشــی
کشــور بود .از اســتانهای دیگر هم برای دریافت خدمات توانبخشــی بــه اینجا مراجعه
میکردند .البته بنیاد جانبازان در صورت نیاز برای این افــراد جایی برای اقامت تدارک
میدید .چون ممکن بود فردی برای انجام کارهای توانبخشی روزهای پیاپی در اهواز
بماند .دســتگاهها و تجهیزات مختلف این مرکز که اغلب از آلمان وارد شــده بود ،به کار
گرفته شــد تا جانبازان و مجروحان جنگ بتوانند از آن اســتفاده کنند .ایــن مرکز در دهه
 ۶۰و  ۷۰یکــی از مجهزترین مراکز توانبخشــی کشــور بود .از اســتانهای دیگــر هم برای
دریافت خدمات توانبخشی به اینجا مراجعه میکردند».
خستگی از جان بیرون میکنیم
از همان سالهای نخست فعالیت مرکز توانبخشی هاللاحمر خوزستان ،افرادی به جز
جانبازان هم از خدمات آن استفاده میکردند .اما گسترده بودن نیاز به چنین مرکزی در
اهواز و نزدیک به مناطــق جنگی ،مهمترین دلیــل راهاندازی این مرکز در جنوب کشــور
بود .جانبازان جنگ تحمیلی هنــوز هم گاهی برای تعویض پروتزهــا و ارتزها یا دریافت
دیگر خدمات سری به این مرکز میزنند .با این حال ،این روزها بیشترین مراجعان این
مرکــز را افرادی که در حــوادث مختلف عضوی از بدن خود را از دســت دادهاند ،تشــکیل
میدهند یا افرادی که از بدو تولد دچار نقص عضو هستند.
عنافجه میگوید« :مهمترین دلخوشــی ما در مرکز توانبخشــی این اســت کــه فردی که
توانایــی راه رفتــن و دیگر حرکات بــدن خــود را از دســت داده ،آن را باز بیابــد .مدتی قبل
بود که برای یــک بچه که از بدو تولد امکان راه رفتن نداشــت ،پروتــز تهیه کردیم .همه
کارشناسان مرکز توانبخشی روزی را به خاطر داشــتند که این کودک برای حرکت کردن
باید خودش را روی زمین میکشید .با شــروع راه رفتنش و تمرین برای استفاده از پروتز،
خستگی از جان همه کارشناسان بیرون رفت».
با گذشت حدود  ۴۰سال از تأسیس این مرکز توانبخشی و با پایان جنگ ،هنوز هم تعدادی
از جانبازان اهواز برای استفاده از خدمات توانبخشی به این مرکز مراجعه میکنند.
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مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه
هالل احمر استان قم معرفی شد

جوانان سرمایههای اصلی
هالل احمر هستند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر خراسان رضوی تشریح کرد

اجرای  50برنامه فرهنݡگی
در هالل احمر خراسان رضوی
حجتاالسالم و المسلمین اسدی با تشریح اقدامات
این حوزه در شش ماهه اول امسال ،به فعالیتهای
کانون طالب اســتان خراســان رضوی اشــاره کرد و گفــت :راه
انــدازی کانــون در همــه مــدارس علمیــه اســتان و همچنین
صــدور مجــوز تاســیس کانــون طــاب در نیشــابور ،مشــهد و
کاشمر از مهمترین آنها است.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر با اشــاره به مشــارکت فعاالنه
کانونهای طالب در طرح عامران ســامت تصریح کرد :برگزاری  ۴دوره وبینار آموزشی و
همچنین مسابقات فرهنگی ویژه این کانونها از دیگر فعالیتهای دفتر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی است.
حجتاالســام و المســلمین اســدی بــه اقدامــات علمــی و آموزشــی ایــن حــوزه در ســطح
اســتان خراســان رضوی پرداخت و افــزود :آموزش احکام امــداد و کمکهــای اولیه ویژه
نجاتگــران و همچنیــن پاســخگویی به ســواالت شــرعی آنــان از مهمتریــن فعالیتهای
علمی آموزشی این حوزه است.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به فریضه نماز جذب و ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای
ائمه جماعات شــعب اســتان را یکــی از برنامههای اجرایــی این حــوزه در جمعیت هالل
احمر استان خراســان رضوی دانست و خاطرنشــان کرد :تجهیز نمازخانه های جمعیت
هــال احمــر اســتان و انعقــاد  ۲۳مــورد تفاهمنامــه همــکاری بــا ائمــه جماعــات از دیگر
اقدامات در این زمین ه است.
دیدارهای چهره به چهره با نجاتگران همواره در دستور کار است
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خراســان رضوی با بیان اینکــه بازدید از
پایگاهها و شعب استان همواره در دستور کار این دفتر قرار دارد گفت :در شش ماهه اول
امسال با حضور در پایگاهها و شعب شهرســتانهای فیروزه ،بجستان ،کاشمر و چناران
ضمن دیدار چهــره بــه چهــره و نجاتگــران و امدادگــران به بررســی مشــکالت و پیگیری
مطالبات آنان پرداخته شد.
حجت االسالم و المســلمین اســدی به فعالیتهای نظارتی این حوزه در جمعیت هالل
احمر اشــاره کرد و افزود :در همین زمینه کار گروه نظارتی اســتان تشــکیل و در این مدت
سه جلسه نیز برگزار شده است.
حجت االســام و المســلمین اســدی در پایان با پــر اهمیت دانســتن اجــرای برنامه های
فرهنگی به منظور تقویت روحیه ایمان در بین اعضا و کارکنان این نهاد به برپایی بیش
از  ۵۰نشست فرهنگی به مناسبت های مختلف در جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
اشاره کرد و گفت :در همین زمینه اجرای مسابقات کتاب و کتابخوانی و همچنین قرآن
کریم از دیگر مباحث فرهنگی بود.
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قدردانی امام جمعه
بجنورد از جمعیت
هالل احمر

برگزاریجلسههماهنگی
کانونهایݣݣطالب
خواهران استان کرمانشاه

امــام جمعــه بجنــورد و همچنیــن نماینده
مردم این شهر در مجلس شــورای اسالمی،
از اقــدام هاللاحمــر بــرای برپایــی بیمارســتان
صحرایــی جهــت درمــان بیمــاران کرونایــی تشــکر
کردند .حجت االســام و المســلمین رضا نــوری امام
جمعه بجنــورد ،از راهاندازی بیمارســتان صحرایی
جمعیت هالل احمر برای درمــان مبتالیان به کرونا
تشــکر کرد .وی همچنین از اقدامات هــال احمر در
ایجاد بانک امانات تجهیزات پزشکی قدردانی کرد
و گفت :بــا توجه به تکمیل ظرفیت بیمارســتانها و
بســتری بیمــاران در منــازل؛ برخــی از هیاتهــای
مذهبــی و مــردم شهرســتان بجنــورد بــرای خریــد
دستگاه اکسیژن ساز و کپسول اکسیژن به جمعیت
هالل احمر کمک کردند.
حجت االســام و المســلمین رضا نوری ضمن تشکر
از راه انــدازی بیمارســتان صحرایــی جمعیــت هالل
احمر در بیمارســتان امام حسن؟ع؟ افزود :تقاضای
بنده ایــن اســت که ایــن کمــک هــا ادامه پیــدا کند
چراکه نیاز امروز مردم اســت و این کار خیر و با ارزش
در نــزد خداونــد فراموش نخواهد شــد .ســید محمد
پا کمهر نماینده مــردم بجنورد در مجلس شــورای
اســامی هم ضمن بازدید از خدمات مرکز  16ساعته
تســت کرونــا ،درمانــگاه و داروخانه جمعیــت هالل
احمر استان گفت :جمعیت هالل احمر با تمام قوت
در خراسان شمالی در ستاد کرونای استان به کمک
علوم پزشــکی آمده اســت و نمونه بارز آن راهاندازی
مرکــزی جامــع بــا نیروهــای متخصــص و امکانــات
مناســب و الزم برای غربالگری و انجام تســت سریع
کرونــا بــرای بیمــاران کرونایی اســت و بــا راهاندازی
ایــن درمانگاههــای ســیار ،بــار تراکــم مراجعیــن به
بیمارستانها کاهش پیدا می کند.

جلســه هماهنگــی و ســازماندهی کانــون
های طالب حــوزه علمیه خواهران اســتان
کرمانشــاه برگــزار شــد .جلســه هماهنگــی و
ســازماندهی کانون های طالب حوزه هــای علمیه
خواهران اســتان با حضور مســئول دفتــر نمایندگی
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان و مدیریت
حوزه علمیه خواهران اســتان تشــکیل شــد .در این
جلسه ضمن تشــریح اهداف و برنامه های جمعیت
هالل احمــر و لــزوم توجــه ّ
جــدی بــه ایجــاد جامعه
آمــوزش دیــده و تــاب آور در مخاطــرات و حــوادث
مختلــف و آثــار آن در زندگــی شــخصی و اجتماعــی
آحاد جامعــه و تبیین افــق فعالیتهــای موردنظر ،بر
نقش بســیار موثر اقشــار بــا انگیــزه ،متعهــد و دارای
روحیه جهــادی تاکید و ضرورت ســازماندهی بیش
از پیــش فعالیتهایجهادی ،امــدادی ،فرهنگی و
حمایتی مدارس علوم دینــی در بحرآنها مورد تاکید
قرار گرفت.
همچنیــن در این نشســت ،ایجاد آمادگــی های الزم
از طریق آموزش هــای امدادی مدنظــر جهت ایفای
نقــش منســجم و هماهنــگ در عرصــه مخاطــرات
جامعه با بهره مندی از ظرفیت های ارزشمند و موثر
دو دســتگاه بحــث و تبــادل نظــر صــورت پذیرفــت.
شــایان ذکر اســت در جلســه هماهنگی کانــون های
طــاب خواهــران اســتان ،ضمــن ارائــه برنامــه هــا و
راهکارهــا و تاکیــد بر هماهنگــی هــای الزم ،ضرورت
ارائــه خدمــات متقابــل فرهنگــی و امــدادی بیــن
دســتگاهی در شــرایط مختلــف اجتماعی بــه عنوان
یــک تکلیــف اساســی و نیــاز ضــروری جامعــه و از
مصادیق عمل صالــح و اقدامات خدا پســندانه مورد
تاکید قرار گرفت و طرفین آمادگی خویش را در زمینه
هرگونه همکاری در این راستا اعالم نمودند.

حجــت االســام و المســلمین مهدی فقیه ،مســئول
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه هــال احمر قــم ،ضمن
بازدیــد از مجموعــه مرکز امــور جوانــان ،اتاق آمــاده عملیات
تیمهــای ســحر و ...جمعیــت اســتان ،اظهــار کــرد :حضــور
جوانان در فعالیتهای هالل احمر و وجود ســازمان مربوطه
در ایــن مجموعــه امری واجــب و ضــروری اســت و جوانان و
داوطلبان در واقع سرمایههای اصلی جمعیت هستند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان قم با ذکر این نکته که
جمعیت هــال احمر دســتگاهی چند بعدی اســت و در ارائــه خدمات داوطلبانه ســرآمد
سایر دستگاه هاســت تصریح کرد :آینده کشور در دست جوانان اســت و تمام امور هالل
احمر نیز بر پایه جوانان و داوطلبان قرار داشــته و پیشــرفت های بیشــتر در این سازمان
باعث رشد و شکوفایی افزون تر جمعیت هالل احمر خواهد بود.
وی جوانان را سرشــار از شــور و نشــاط جوانی و دارای انگیــزه خواند و گفــت :در خانواده
هالل احمر ،این جوانها هســتند که باید با توجه بــه جایگاه مهمی که دارند بیشــتر به
آنها پرداخته شود و این مهم با توجه به شبهات زیاد فرهنگی و مذهبی که در این نسل
وجود دارد میبایســت مورد تاکید قرار گیرد که ضرورت برنامهریــزی دقیقتر برای این
نسل را گوشزد میکند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمر اســتان قــم افــزود :جهت
اجــرای بهینــه برنامههــا ،نیازمنــد هماهنگی میــان امکانــات موجــود و برنامهریزی در
بخشهای مختلف هســتیم .امــروزه نگرش اصلی جامعه به نســل جوان قــرار گرفته و
این مهم مستلزم تشکیل «اتاق فکر فرهنگی» برای جوانان است.
حجــت االســام والمســلمین فقیــه ادامــه داد :بایســتی از ظرفیــت جوانــان در راســتای
پیشــبرد اهداف مرتبط با ایشــان اســتفاده کنیم و یکــی از ظرفیتهای مهــم جوانان را
ایجاد نگرش ارزشی دانســت و اجرای برنامههای ارزشــی باید در راس امور برنامههای
فرهنگی قرار گیرد تا انگیزه جوانان را جلب نماید.
چندی پیش و پس از درگذشت حجت االسالم والمســلمین سید مصطفی عالمه مهری
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمر اســتان قــم ،آئیــن معارفه
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر اســتان قم با حضــور معاون
فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حــوزه نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر،
بهرامی مدیــر عامــل جمعیت هــال احمر اســتان قــم ،مهندس مجیــد معزی مشــاور و
مدیرکل حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ،فرزند مرحوم حجت االســام
والمسلمین سید مصطفی عالمه مهری مســئول فقید دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل
احمر استان و دیگر مدیران و مسئوالن برگزار شده بود.
در ایــن مراســم از خدمــات و تالشهــای ارزنــده عالــم ربانــی مرحــوم حجــت االســام
والمسلمین سید مصطفی عالمه مهری تقدیر و حجت االسالم والمسلمین مهدی فقیه
به عنوان مســئول جدیــد دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان قم
منصوب و معارفه شــد .حجت االسالم والمسلمین ســید مصطفی عالمه مهری مسئول
دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــال احمر اســتان قم ،اندیشــمند ،نویســنده،
مترجم و استاد حوزه و دانشــگاه در روز  ۲۵خرداد ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت و
پیکر پاک وی در امامزاده علی ابن جعفر؟ع؟ آرام گرفت.
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برندگان شماره 25
جشن میالد پیامبر؟ص؟ و
امام صادق؟ع؟ برگزار شد
با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در استان چهار محال و بختیاری برگزار شد

مراسم افتتاح اتاق آماده
تیم سحر هاللاحمر
اتاق آماده تیم سحر استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیرعامل جمعیت
هــال احمــر اســتان ،عضــو شــورای عالــی جمعیــت هــال احمــر ،مســئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان و معاون امور جوانان افتتاح شد.
ایرج کیانی بروجنــی مدیر عامل هالل احمر اســتان در آیین افتتاح اتاق آماده تیم ســحر
در شــهرکرد گفت :طرح ملی ســحر در راســتای توانمندســازی اعضای جوانــان ،افزایش
تــابآوری جامعــه ،پیشــگیری و کاهــش عــوارض روانــی اجتماعــی ناشــی از حــوادث،
توانمندسازی و کمک به آســیبدیدگان برای بازگشــت به زندگی عادی توسط سازمان
جوانان جمعیت هالل احمر راه اندازی شده است.
وی در همین ارتبــاط افزود :هالل احمر به عنــوان یک نهاد مردمی در بحث پیشــگیری
از آســیبهای اجتماعــی و برگــزاری کارگاههــای مختلــف بــرای نوجوانــان و خانوادهها
پیشقدم بوده و در این راستا درصدد است نقشی هرچند کوچک اما موثر را ایفا نماید.
کیانی تصریح کرد :در ساختار اتاق آماده تیم ســحربا یک فرمانده و  ۳عضو تیم خدمات
کمکهای اولیه روان شــناختی ۳ ،نفر عضو تیم مراقبت های بهداشتی در کاروانهای
نیکــوکاری ۴ ،نفــر در خصــوص حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ،برنامه هــای مذهبی،
فرهنگی و ورزشی در منطقه حادثه دیده فعالیت دارند.
در ادامه ،حجت االسالم و المسلمین علی اکبر جعفری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت اســتان نیز افزود :حوادث خبــر نمیکنند و وظیفه هر انســانی بعــد از حوادثی
مانند زلزله ،ســیل و  ...این اســت که به افــراد حادثه دیــده روحیــه داده و حمایت نماید
تا خدایــی ناکــرده دچار مشــکالت نشــوند که این نــوع خدمــت بــه مــردم و حمایتها از
فرمایشات و تاکیدات ائمه بزرگوار است.
محمد صادق اسالمی فارسانی عضو شــورای عالی جمعیت هالل احمر کشور هم در این
مراســم گفت :خدمترســانی به افراد دچار حادثه یکــی از وظایف اصلــی جمعیت هالل
احمر به ویژه جوانان اســت و ما هم به عنوان یکی از اعضای جمعیت هالل احمر با تمام
توان از جوانان برای پیشبرد اهداف واالی آنان دفاع خواهیم کرد .
الزم بــه ذکر اســت کاهش بروز عــوارض روانــی و اجتماعــی در بالیا و پیشــگیری از تشــدید
عــوارض روانــی آســیب دیــدگان و امدادگــران ،افزایــش تــاب آوری و تــوان انطبــاق افراد
جامعه ،سازماندهی و توسعه مشــارکت اجتماعی مردم در بالیا از اهداف بسیار مهم طرح
ملی سحر است.
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مراسم گرامیداشــت میالد پیامبر اکرم ؟ص؟
و امام جعفر صــادق (ع) با حضــور جمعی از
مســئوالن جمعیــت ،نماینــده رهبر معظــم انقالب،
دبیرکل ،مدیران ســتادی و کارکنــان جمعیت هالل
احمــر جمهــوری اســامی ایــران در فضــای بــاز
ســاختمان صلــح ایــن نهــاد مردمــی و بــا رعایــت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
در ایــن مراســم حجــت االســام والمســلمین ســید
مهدی موســوینیا بــه تببین فضائــل و ویژگیهای
برجسته اخالقی پیامبر اســام ؟ص؟ با توجه به آیات
قرآن کریم پرداخــت و الگو پذیری از ایشــان را برای
جامعه اســامی امروز یک وظیفه دانســت .مسئول
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان داوطلبــان
ضمــن تبریــک هفتــه وحــدت و اعیــاد خجســته در
وصف پیامبر اســام ؟ص؟ و امام جعفر صادق (ع)نیز
ســخنانی بیان نمود وی همچنین در خصوص آیه
شریف  157سوره اعراف توضیحاتی ارائه کرد.
اســوه حســنه  ،رســول و نبــیّ ،امــی ،موعــود تــورات
و انجیــل ،آمــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از جملــه
ویژگیهــای برجســته اخالقــی پیامبــر اســام ؟ص؟
اســت که حجت االســام والمســلمین ســید مهدی
موســوینیا در ایــن ســخنرانی بــا اشــاره به ایــن آیه
مطرح کرد .این اســتاد حــوزه در ادامه یکــی دیگر از
ویژگیهــای پیامبــر اســام را خرافهزدایــی از عصــر
جاهلیــت برشــمرد و افزود«:اســام دینــی اســت کــه
زنجیرهــای عقایــد خرافــی و بیاســاس را از دســت
و پای عقل انســان باز می کنــد و گســتره عقالنیت و
معنویت را در پیش دیدگان انســان میگشــاید و او را
به حیات معقول رهنمون می شود».
وییادآورشد«:ویژگیهایدیگررسولخداایناست
که حضــرت چیزهــای پــاک و پاکیــزه و قابلاســتفاده
را حــال اعالم نمــوده و خبائــث و چیزهایی کــه برای
انسانهامضرمیباشدراحرام کردند.
در پایان این مراسم مداح اهل بیت(علیهم السالم)
در مــدح پیامبــر اســام؟ص؟ بــه مولودیخوانــی
پرداخت».
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محمد شریف خرق .خراسان رضوی ،قوچان
محمد رضا بلوچ زاده .خراسان رضوی ،قوچان
فائزه ارجمندزادگان .گرگان
محمدی پور .گیالن
سیده الهام طباطبایی .فارس ،کازرون
زهرا شبانی .فارس ،کازرون
رحمان اسعدی .تهران
میالد عصار  .خراسان رضوی ،مشهد
الهام معروف مشاط .قزوين
ثریا محمودیان .تهران
کبری صوفی .مرکزی
الیاس جانی .ایالم
فاطمه شاهوردی شهرکی .چهارمحال و بختیاری
یاسمن پیرهادی .مرکزی
سیاوش فراهانی .مرکزی
یوسف نظری .کرمانشاه
فاطمه بهمنی .بوشهر
گلناز خضرراده .آذربایجان غربی ،اورمیه
محمد شهسواری .قزوين
نرگس نجف زاده .خراسان جنوبی  ،سرایان
علی اصفهانی .قزوین
امیرمسعودحری .قم
طاهره صحرایی .خراسان جنوبی ،بیرجند
سیده پروین حسینی .بوشهر
ارمغان طاهری .فارس ،ارسنجان
محمد نعمتی .فارس ،ارسنجان
حامد آمیغ .گیالن ،بندر انزلی
فاطمه اسدی.خراسان جنوبی
مسلم براهوئی .خراسان جنوبی
علیرضا سبیانی .خراسان رضوی ،نیشابور
سید مهدی رفیعی اردکانی .یزد ،اردکان
مهدی حاتمی بهابادی .یزد
مریم عسگریزادگان .آذر بایجانشرقی
باقرسالم .گیالن،املش
محمد خانپور .آذربایجان شرقی ،هشترود
محمدباقراسدزاده .آذربایجان شرقی ،هشترود
معصومه فعلی .آذربایجان شرقی  ،هشترود
علی محمدزاده .آذربایجان غربی ،خوی
حکیمه میرزائی .آذربایجان غربی ،خوی
فرشید علیزاده .آذربایجان غربی
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حسن شاه نظر .ایالم
لطف اهلل فتاحی .شهرکرد
کاظم خیری .چهارمحال و بختیاری
امیرحسین عباسپور  .کرمان
مریم ایرانمنش .کرمان
معصومه محمدی احمدگورابی .گیالن ،رشت
فخریه سمندی .آذربایجان غربی ،اورمیه
هادی دشتی .همدان
محسن عبدی  .همدان
مهران محمدی .شهركرد
محمد باقر خالقی .خراسان جنوبی
على غفارى  .آذربایجان شرقى
سیده زهرا میرحبیبی رودسری.گیالن
محمود باغبان بفرویی .البرز
علی رمضانیان مقدم .خراسان جنوبی ،بشرویه
محمد حسین نژاد .آذربایجانشرقی
سید محمد عقیلی  .گلستان
بهنام حق مرادی  .گلستان
مریم دادستان .مرکزی ،ارا ک
احمد سریزدی .کرمان
مهدی نگارستانی .کرمان
علیرضا رحیم زاده .آذربایجان شرقی ،مراغه
سارا صوفی .مرکزی
فاطمه شاهوردی شهرکی .چهارمحال و بختیاری
حمیده حقیقی .خراسان رضوی
فاطمه ایوبی نیا  .خراسان رضوی ،تربت جام
زینب خانپور  .آذربایجان شرقی ،هشترود
محمدعلی احمدی زهان .خراسان جنوبی
هاجر حسینی .خراسان جنوبی ،بیرجند
مژگان خليقی .اصفهان
آیسان آذرم .آذربایجان غربی ،خوی
مهدی شکارچی .آذربایجان غربی ،خوی
اصغر عظیمی .فارس ،بختگان
حبیب اله قاسمی .فارس ،فیروزاباد
نیلوفر جاسمی .کردستان ،سنندج
عهدیه ملکی .کردستان ،سنندج
حنیفه فاضلی کر .گلستان ،گمیشان
نرگس رجائی .خراسان رضوی ،مشهد
رضا شادکام .فارس ،ارسنجان
پرهام بهادر .آذربایجان غربی ،خوی

SMS
زمان ارسال پیام تا  15آذر

مسابقه پیامكی
01

02
03
04
05

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.

حدیت شریف «بر شما باد یاد خدا که نور دلهاست» از کدام یک از بزرگان دین است؟
 )1امام صادق ؟ع؟

 )2امام علی ؟ع؟

 )4امام سجاد ؟ع؟

 )3حضرت رسول؟ص؟

از نظر رهبر معظم انقالب بخش حقیقی زندگی چیست؟
		
 )1آخرت

		
 )2تشکیل خانواده

 )4عبادت

		
 )3سبک زندگی

جوهر اصلی سبک زندگی چیست؟
		
)1اقتصاد

 )2فرهنگ

 )4تمدن

		
 )3علم

بر اساس روایتی از رسول خدا ؟ص؟ چه چیزی معادل تمام خیر دنیا و آخرت است؟
)1نماز مقبول

 )2شهادت

 )3جهاد

 )4یاد خدا

توصیف «گنجینهدار مخزن علوم» درباره کدام یک از بزرگان دین است؟
 )1امام باقر ؟ع؟

 )2امام علی؟ع؟

		
 )3پیامبر اکرم ؟ص؟

 )4امام زمان ؟جع؟

06

براساس فتوای رهبر معظم انقالب آیا مراوده شخص مبتال به کرونا با دیگران جایز است؟
َ
 )4باید فاصله را رعایت کند
 )1اگر احتمال سرایت بدهد جایز نیست  )2مطلقا جایز نیست  )3اشکالی ندارد

07

کتاب «راز هستی» درباره چیست؟

08

 )1اسرار آفرینش

		
 )2معاد

		
 )3رستاخیز جهان و سرنوشت نهایی انسان

 )4خلقت

موضوع محوری فیلم «درخت گردو» چیست؟
)1محیط زیست )2حمله شیمیایی به سردشت

 )3آزادسازی خرمشهر

 )4آتش سوزی جنگلهای زاگرس

