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ســـــرمـــــشـــــق
در عالم بشری محاسبات و مناسباتی
غیر از سیاست اهمیت دارد | 6
واکنش جهان بر اساس سنتهای الهی | 8

محرم
اندیشه

اینحسین؟ع؟ کیست کهعالمهمهدیوانهاوست
عزاداری محرم در شهرهای ایران

این حسین؟ع؟ کیست که
عالم همه دیوانه اوست
زهراعلیدوست

عزاداری محرم با فرهنگ و آداب شهرهای مختلف درهم آمیخته شده است.
هـر یـک از مناطـق کشـورمان هـم سـبک و سـیاق خـود را در عـزاداری و برپایـی
مراسـم سـوگواری دارنـد .از سـوی دیگـر در بسـیاری از سـنتهای عـزاداری
شـهرهای مختلـف ،شـباهتهای فراوانـی وجـود دارد .برپایـی دسـتههای عـزاداری،
تعزیه ،گرداندن علم و نخل و تهیه غذای نذری از جمله مراسمی است که در شهرهای
کشـور برپـا میشـود .گاهـی ایـن سـنتها بـه قـدری جالـب توجهانـد کـه مـردم را نـه تنها
از سراسـر کشـور بلکـه از کشـورهای دیگـر بـه تماشـا دعـوت میکننـد .در ایـن یادداشـت
نگاهـی بـه آداب و رسـوم محـرم در برخـی از شـهرهای کشـور میاندازیـم.

 گِ لمالیخرمآباد
عزاداران آنقدر ناراحتند که از خود بیخود میشوند
و بــر ســر و روی خــود گل و خــاک میریزنــد ،ســپس بــر ســر و
ســینه میکوبند .این تصویری از عزاداران امام حســین؟ع؟
در ماه محــرم به خصوص روزهای تاســوعا و عاشــورا اســت.
ایــن مراســم ســمبلیک از روز هفتــم محــرم شــروع میشــود.
مــردان از صبــح ایــن روز بــه حمــام میرونــد و پــس از اصالح
ســر و صــورت ،بــا لباسهــای تمیــز ،عــزاداری خــود را آغــاز
میکنند .از ســوی دیگــر در حوضچههــای اطــراف تکیهها و
محلهــای عــزاداری ،گل درســت میکننــد .ســپس گل را از
ســر تا پا به خود میمالنــد .بعضیها هم به طــور کامل داخل
حوضچــه میشــوند .بعــد از اینکــه سراپایشــان گلــی شــد،
عزاداری را بــا ســینهزنی و نوحهخوانی پی میگیرنــد .زمانی
که ایام عزاداری مصادف با ماههای ســرد ســال باشــد ،برای
عــزاداران آتش روشــن میکننــد و آنهــا در اطراف آتــش حلقه
میزنند .بنابرایــن از روز هفتم برخی از عــزاداران در کوچهها
میچرخنــد و با صدای بلند شــعر میخوانند؛ مضمون اشــعار
آنها درخواســت هیــزم برای روشــن کــردن آتش اســت .مرکز
اصلــی برپایــی گل مالــی خرمآبــاد و ســایر شــهرهای اســتان
لرســتان اســت .البته دامنه برگــزاری این آیین به شــهرهای
اســتانهای کرمانشــاه و ایــالم هــم رســیده اســت .گلمالــی
نمادی از حزن اســت که در آداب و رســوم محــرم در خرمآباد
بازتاب پیدا کرده است.

قوانین الهی بر جهان و جامعه حاکم است | 9

سـ ـب ــک زن ــدگـ ــی

18

شاهحسینتبریز
یکــی دیگــر از مراســم باشــکوهی کــه در ایــام عــزاداری امام
حســین؟ع؟ در ایران برگزار میشــود ،مراســم «شاه حسین»
تبریز اســت .این آیین که در لهجه محلی به آن «شاخسی»
میگوینــد ،از چنــد روز قبــل از محــرم شــروع میشــود و تــا
ظهــر عاشــورا ادامــه پیــدا میکنــد .در این مراســم عــزاداران
ســیاهپوش کنــار یکدیگــر میایســتند و بــا قــرار دادن یــک
دستشــان پشــت کمر دیگــری ،زنجیرهای انســانی تشــکیل
میدهنــد .ســپس بــا دســت دیگــر چوبــی مخصــوص را در
مسیر ســر تا پای خود حرکت میدهند .این حرکات همراه با
نوای «شاه حســین» (شاخســی) و «وای حسین» (واخسی)
عزاداران اســت .آیین شــاه حســین ،رفتاری نمادین است؛
گویا عــزاداران در حال عزیمت بــه کربال و قــرار گرفتن در کنار
یاران امام حسین؟ع؟ هستند.

کالسهای تابستانی؛ بد یا خوب؟ | 48

عزاداریدرحسینیهاعظمزنجان
آنقــدر عــزاداری در ایــن شــهر باشــکوه و معنــوی اســت که از
زنجــان بــا عنــوان پایتخــت «شــور حســینی» یــاد میشــود.
آداب و رســوم محــرم در زنجــان از اول این ماه و در حســینه
اعظــم و زینبیه اعظــم برپا میشــود .هر شــب تعــداد زیادی
از اهالــی شــهر بــه ایــن حســینیهها میرونــد و به ســوگواری
میپردازنــد .امــا اوج مراســم زنجانیها از شــب نهــم محرم
(تاسوعا) آغاز میشــود .اگرچه گفته میشود محل برگزاری
مراسم حســینه و زینبیه اعظم اســت ،اما این دو مکان تنها
محل شروع مراسم هستند .کمی که میگذرد موج جمعیت
عــزاداران تمــام میادیــن و خیابانهــای اصلــی اطــراف را
دربرمیگیرد .مداحان و روضهخوانان با لهجه ترکی و نوایی
ســوزان روضه میخوانند؛ مــردم نیز بخش عمــدهای از این
روضهها را با آنها همنوایی میکنند و به ســینه میزنند .شور
و حال این مراســم هر بیننــدهای را تحت تاثیر قــرار میدهد
شاید به همین دلیل اســت که هر سال اقشــار مختلف مردم
از شهرهای مختلف به زنجان میروند.

فــره ـنــگ و ادب
بدون قرار قبلی | 50

شرایط برخورداری از مددهای غیبی | 12
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با تعطیالت
تابستان
چه کنیم؟
فرزانه فوالدبند

تعطیــالت تابســتانی بــرای بچهها خوب و دوســت داشــتنی اســت اما بــرای والدین
نگرانیهایی به همراه دارد؛ اینکه چطور به بچهها کمک کنیم تا تابســتان خوبی را
پشــت ســر بگذارند و ضمــن اســتراحت و رفــع خســتگی تجربههایی جــذاب و بــه یادماندنی
کسب کنند .در ادامه برخی فعالیتهای مناسب تعطیالت تابستان را آوردهایم.
نوشتن خاطرات تابستانی
بهتر اســت با شــروع تعطیالت یک دفتر بــرای فرزندتان تهیه کنیــد و از او بخواهیــد کارهایی
که هر روز انجام میدهد را در آن بنویســید .او کــم کم به این فکر میافتد کــه کارهای مثبتی
انجام دهد تا چیزی برای نوشــتن در دفتر و دریافت جایزه داشــته باشــد .شــما بــا یک تیر دو
هدف زدهایــد ،اول اینکه او اوقاتــی را صرف نوشــتن خواهد کرد کــه این کار مهارت نوشــتن
و دقت و تمرکز او را باال میبرد و دوم اینکه او برای سایر اوقاتش نقشههایی خواهد کشید.
عضویت در باشگاه ورزشی
در فصل تابســتان باشــگاههای زیادی برای انــواع ورزشها ثبت نــام میکنند .با شناســایی
یکی از این باشگاههای معتبر میتوانید از مزایای آن برای فرزندتان بهرهمند شوید .این کار
موجب باال بردن سالمت جســمی و روانی ،افزایش مهارتهای اجتماعی مانند مهارتهای
ارتباطی و پرکردن اوقات فراغت میشود.
عکاسی
عکاســی هنر خوبــی اســت و امــروزه در اغلب خانههــا دوربین عکاســی پیــدا میشــود .اگر در
منزل دوربین عکاســی دارید ،به فرزندتان طرز کار با آن را بیاموزید و او را تشــویق به عکاســی
از سوژههای مختلف کنید .عکاسی کردن میتواند به افزایش دقت ،تمرکز و گسترش دایره
تفکر و دید او نســبت به محیط اطراف کمــک زیادی کند و بــا فرزندتان ایــن کار لحظههای
شاد و به یادماندنی تعطیالت تابستانی را برای همیشه ثبت میکند.
44

آشپزی
فرزند شــما چه پســر باشــد و چــه دختر ،الزم اســت آشــپزی را
یــاد بگیــرد .پــس از او بخواهیــد حداقــل هفتــهای یــک بــار
یک وعــده غذایی را تهیــه کند .بــه او آموزش دهیــد و یا از او
بخواهید که از کتاب آموزش آشــپزی بیاموزد .آشپزی سالم
را به او بیاموزید و به او یاد بدهید با ســالمترین روش طبخ و
با اســتفاده از ســبزیها وحبوبات غذای مقوی و خوش مزه
درست کند.
کتاب ،یار مهربان
برای فرزندتان کتابهای مورد عالقــهاش را تهیه کنید و یا
او را عضــو کتابخانه عمومــی محل کنید .با کتــاب خواندن
اطالعات و آ گاهــی او افزایــش خواهد یافــت و دامنه لغاتش
بیشتر میشود.
داستان نویسی
از فرزندتان بخواهید هفتهای یک داســتان کوتاه بنویسد.
او را تشویق به انجام این کار کنید.
میتوانید به او ســوژه بدهیــد و بگویید در مورد ایــن اتفاق یا
در مورد آینده خودت یک داستان بنویس .او را وادار به فکر
کردن کنید.
او را از نظــر ذهنــی درگیــر در کنــار هــم قــراردادن وقایــع و
اتفاقاتــی کنید کــه باید بــا مهــارت در کنار هــم قــرار گیرند تا
داستانی را به وجود بیاورند.

نفس مطمئن

عاشورا مکتب عملی اسالم است | 22
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کتاب اخالق | 26
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اما معنای «رجوع الى اهلل» چیست؟ و ما چگونه به اهلل رجوع
َّ َّ
ــاهلل» ما ،مال
مىکنیم؟ پاســخ این اســت که طبق جملــه ِ«إن ِ
خدائیم نه مال خودمان یعنى شیئیتى که ما به خود نسبت
ً
مىدهیم و مىگوییم وجود من ،حقیقتا مال ما نیست چون
َّ
ک َّ
«هلل ُم ْل ُ
ـماوات َو
السـ
ِ
َمالکیت ،حــق اختصاصى خدا اســت ِ
َ ْ
ْ ْ
ض َو مــا َب ْی َن ُهما َو ِإل ْی ِه ال َمصیر» ولى مــا از آن مالک حقیقى
الر ِ
غفلــت داریم و خیــال مىکنیم مــا موجودیتى داریــم که مال
خودمــان و مباین بــا وجود خدا اســت ولى هــر انســانى دیر یا
ً
ً
زود ،اختیارا یا جبرا این نکته را شهود مىکند که موجودیتش
و شــیئیتشِ ،ملــک او نیســت و خــودش مالــک موجودیتــى
نیســت تا بگوید وجود من ،بلکــه او مالکیت خــدا را مالکیت
خود مىپنداشته اســت .با تحقق چنین شهودی ،فنای فى

جایگاه ّ
مقدس | 40
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صاحب امتیاز:
حوزه نمایندگی ولی فقیه

ویرانی در یک لحظه | 63

راه ندارند بلکه آنها یا در جهنمند یا در بهشت ابرار زیرا موجود
اعتباری را به حریم موجود حقیقى راهى نیست.
از این آیات نیز روشــن مىشــود کــه کلمه «قســیم» در حدیث
«عدل مقابل» است نه
«على قســیم الجنه و النار» به معنای ِ
تقســیم کننده؛ زیرا طبق بیانات گذشــته ،حریم محمد؟ص؟
و خاندان ایشان ،در قبال جهنم و بهشــت ابرار ،خود جایگاه
سومى است که به نفوس مطمئنه اختصاص دارد.
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زندگی سالم

میان وعدههای رنگارنگ

کاهش عطش
با  ۹نوشیدنی خنک

شربت تخم شربتی
تخم شــربتی خواص زیــادی دارد و اینگونه نیســت که
فقــط بــرای فصــل گرمــا توصیه شــود ،تخــم شــربتی از
قدیم بــه عنــوان یــک نوشــیدنی ســنتی بیــن ایرانیان
جای داشــته کــه عــاوه بر رفــع تشــنگی بــرای متعادل
نگهداشتن فشارخون و الغر شدن بســیار مؤثر است،
همچنین تخم شــربتی برای درمــان بیماریهای
تنفســی مفید اســت .مخلوطــی از آن بــا زنجبیل
و عســل در درمان آســم ،ســرفه ،ســرماخوردگی،
آنفلوانزا و برونشیت مؤثر است.

شربت خاکشیر سنتی
خاکشــیر دانه گیاهی اســت که لعــاب آن خواص بســیاری از
جمله رفع عطش ،جلوگیری از گرمازدی و ...را دارد .شــربت
خنــک و شــیرین خاکشــیر یکــی از نوشــیدنیهای ســنتی و
آســانی اســت که به ســادگی در خانه قابل تهیه اســت .برای
تنــوع بخشــیدن بــه طعــم و عطــر ایــن شــربت پرخاصیــت
میتوانید کمی گاب یا آب لیمو به آن بیافزایید.
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مدیرمسئول:
عبدالحسین معزی
زیرنظر شورای سردبیری
معاون سردبیر:
فرناز فرجی

بـا شـروع تابسـتان هیـچ چیـز مثـل یـک نوشـیدنی خنـک و خوشـمزه بـر گرما
غلبـه نمیکنـد .درسـت کـردن یـک نوشـیدنی تابسـتانی دلچسـب بـدن را
از گرمازدگـی حفـظ میکنـد و کار بـا میوههـا و خوراکیهـای خوشرنـگ و
لعـاب تابسـتانی شـادی و سـرزندگی را بـه روح بـاز میگردانـد .در ادامـه این مطلب ۹
نوشـیدنی خنـک تابسـتانی معرفـی شـده اسـت.
چای میوهای با طعم نعنا
چای میوهای با طعم نعنا یکی از نوشــیدنیهای خنک کننده و دلچســب تابســتانی
است .اگر چه این نوشیدنی به اسم چای معروفه اما نوشیدنی خنک است که به همراه مقدار
زیادی یخ ســرو میشــود .در ترکیبــات این نوشــیدنی خنــک تابســتانی از انبه خرد شــده و آب
آناناس به همراه چای سبز کیسهای و نعنای دم کرده استفاده میشود.
شربت آبلیمو
از دیگر شربتهای پر خاصیت و ســنتی که در فصل گرما چارهساز گرمازدگی است میتوان به
شربت آبلیمو اشاره کرد .شربت خنک آبلیمو هم در کنار رفع عطش و باعث خنک شدن بدن
میشــود .افزودن چند برگ نعنا به شــربت آبلیمو خاصیت و طعم این شربت ترش و شیرین را
دوچندان میکند.
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پالوده طالبی
پالــوده طالبــی یکــی از خوشــمزه و خوشعطرتریــن
نوشیدنیهایی اســت که میتوانید به عنوان یک نوشیدنی
خنک تابســتانی نوش جان کنید .پالوده طالبی را میتوانید
با مخلوط کــردن تکههــای طالبی ،یخ و کمی شــکر درســت
کنید .پالوده طالبی در کنار طعم و مزه خوشــایند به دلیل آب
موجود در طالبی از گرمازدگی و افت فشار جلوگیری میکند.
شربت سکنجبین و خیار
شــربت ســکنجبین یکی از نوشــیدنیهای پرطرفــدار ایرانی
اســت که به عنوان بهترین نوشــیدنی اصیل ایرانی شناخته
شده اســت ،این نوشــیدنی از آب ،سرکه ،شــکر و عصاره نعنا
تهیه میشــود .شــربت ســکنجبین برای رفع تشــنگی بسیار
مفیــد اســت و مصــرف آن بــا کاهــو در فصل تابســتان بســیار
طرفدار دارد .شربت ســکنجبین را در فصول گرم با خاکشیر،
بیدمشک و زعفران ترکیب میکنند و آن را برای رفع تشنگی
یا در کنار غذا مینوشــند ،یکــی از پرطرفدارتریــن روشهای
تهیه آن ،ترکیب این شربت با خیار است.

یخ در بهشت هندوانه
یــخ در بهشــتها بــا طعمهــای مختلــف از
نوشیدنیهای رنگارنگ تابستانی هستند که نوشیدن
آنهــا در فصل تابســتان بســیار دلچســب و لــذت بخش
اســت .یکی از پرطرفدارترین طعمهای یخ در بهشت،
یخ در بهشــت هندوانه اســت که میتوانید با تکههای
یــخزده هندوانــه آن را به راحتــی در خانه درســت کنید
و از نوشــیدن آن لذت ببریــد .همچنین بــه دلخواه می
توانید کمــی گاب یــا بهــار نارنج نیــز به این نوشــیدنی
خنک تابستانی اضافه کنید.

شربت گالب زعفران
گاب بهترین عصاره برای خوشبــو کردن محیط و کاهش
اســترس و اضطــراب اســت .عصــاره ایــن گل بــه تســکین
اعصــاب کمــک میکنــد و از گاب در تهیــه انــواع شــربت
اســتفاده میشــود .زعفــران شــادیآور اســت و بــه کاهــش
استرس ،اضطراب و افسردگی کمک میکند.
شــربت زعفران عاوه بر رفع تشــنگی ،مواد مغذی همچون
آهــن ،منیزیــم ،منگنــز ،مــس ،فســفر و پتاســیم را بــه بــدن
میرساند.
شربت نعناع
یکی دیگر از نوشــیدنیهای اصیل ایرانی شــربت نعنا اســت
کــه خــواص درمانــی زیــادی دارد .اگــر مشــکات گوارشــی
داریــد ،ایــن نوشــیدنی بــه تقویــت سیســتم گــوارش و رفــع
مشکات آن کمک بسیاری میکند .شــربت نعنا ،بدن شما
را هیدراته نگه میدارد و بهترین انتخاب برای رفع تشنگی
در تابســتان اســت .نعنا ضد نفخ اســت و بوی بد دهــان را از
بین میبرد.

نگینملکپور

ساالد سبز و قرمز تابستانی
این غذای تابستانی ساده به سفره شما رنگ و نشــاط میدهد و برای
آماده کردن آن فقط به 5دقیقه زمان نیاز دارید .برای تهیه این ساالد سبز به
 ۴۰۰گرم ســبزی خوردن ،خیار ،گوجه و کمی پنیر نیاز دارید .سبزی خوردن
را خورد کنید ،خیار ،گوجه و پنیر را نگینی کنید و با ســبزی مخلوط کنید .به
عنوانسسهمازمخلوطآبلیمو،نمکوروغنزیتوناستفاده کنید.
آب دو غ خیار
آب دوغ خیــار یکــی دیگــر از گزینههــای مناســب جایگزین وعــده غذایی یا
به عنوان میان وعده اســت .برای تهیه آب دوغ خیار در کنــار دوغ و خیار
و نعنا کــه رکن اصلی ایــن میان وعده خنک و خوشــمزه اســت میتوان از
انواع ســبزیهای معطر ،پیازچه ،گردو ،کشــمش و نان ســنتی اســتفاده
کــرد .آب دوغ خیــار یکــی از مناســبترین و خنــک تریــن غذاهــای فصل
تابستان است که عاوه بر خنک بودن بسیار مفید و انرژی بخش است.
دلمه برگ مو
مــواد الزم برای تهیــه دلمه برگ مو شــامل ،بــرگ درخت مو ،گوشــت چرخ
کرده ،لپه ،برنج ،پیاز ،سبزی دلمه ،نمک و فلفل و زرد چوبه است .برای
تهیه این غذای خوشمزه پیاز و گوشت چرخ کرده را با هم به خوبی تفت
میدهیم؛ برنج و لپه را نیمپز کرده و به گوشت اضافه میکنیم و مخلوط
مواد را در برگ مو پیچیده و با مخلوط آب و آبغوره میپزیم.
کشک بادمجان
کشــک بادمجان غذایی ســاده و پرطرفدار که در کنار طبخ آســان و ســریع
به دلیل نداشتن گوشــت و ســرو با نان به عنوان غذایی سبک محسوب
میشــود .این غذا خوشــمزه به دلیل وجود کشــک ،پیاز و بادمجان جزو
غذاهایی با طبع سرد محسوب میشود به حساب می آید.
ساالد لوبیا با ذرت شیرین
برای تهیــه این غــذا کافــی اســت لوبیــا قرمــز و ذرت آبپــز کنید ،ســپس به
همراه پیاز با کره و مقداری نمک تفت دهیــد و با گوچه فرنگی و آب لیمو
مخلوط کنید و در نهایت پنیر ،ریحان و فلفل سیاه را روی آن بریزید.
ساالد اولویه
ســاالد اولویه یکی دیگر از ســاالدهای خنک و ســرد اســت که به دلیل وجود
ســس مایونــز و نخــود فرنگــی و خیارشــور ســبب میشــود کــه بــدن شــما
احساس خنکی و کاهش دما کند .این غذای مقوی و پر انرژی میتواند
بــه عنــوان یــک وعــده بســیار مقــوی باشــد .ایــن ســاالد مناســب بــرای
دورهمیهای دوستانه و همچنین مسافرت نیز است.
رولت نان و پنیر
رولــت نــان و پنیــر بــه همــراه خیــار ،گوجــه ،ســبزی خــوردن ،هندوانــه،
گــردو و ...یک وعده غذایــی یا میان وعــده مقوی برای همــه گروههای
ســنی اســت .این میان وعده به دلیل وجود پنیر ،ســبزی ،خیار ،گوجه و
هندوانه جزو میان وعدههای خنک محسوب میشود.
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مسجد امام اصفهان
آدرس :اصفهان ،میدان نقش جهان
قدمت :سال  ۱۰۲۰ه.ق
اگر به اصفهان سفر کرده باشید حتما از مسجد تماشــایی و منحصر به فرد شــاه عباس دیدن کردهاید .این مسجد امروزه با نام «مســجد امام» یا «مسجد جامع
عباسی» شناخته میشود .این بنای با ارزش یکی از جاذبههای مهم گردشــگری در شهر اصفهان بهشمار میآید .همه ساله گردشــگران زیادی برای تماشای
شگفتی آن به اصفهان سفر میکنند .این مسجد یکی از نمونههای مهم از معماری و هنر اسالمی محسوب میشود.
مسجد امام اصفهان از مساجد تاریخی ایران کاشــیهای هفت رنگ زیبا ،مقرنسکاری خاص ،طاق و ایوانهای شــگفتانگیز ،کتیبههای تاریخی با ارزشی
دارد که چشــم هر بیننده را محو تماشــای خود میکند .همچنیــن حوضی بزرگ در وســط حیاط این مســجد جای گرفته کــه زیبایی و شــگفتی آن را دوچندان
خواهد کرد .مسجد امام اصفهان به زیبایی در میدان نقش جهان اصفهان میدرخشد .یکی از شگفتیهای این مسجد بزرگ گنبد فیروزهای رنگ آن با ارتفاع
 ۵۲متر است .اگر زیر این گنبد بایستید صدا انعکاس پیدا میکند و این موضوع باعث شده تا گردشگران زیادی برای تماشای آن لحظه شماری کنند.

مسجد نصیرالملک شیراز
آدرس :شیراز ،خیابان لطفعلیخان زند ،محله گود عربان ،کوچه نصیرالملک
معروف به :مسجد صورتی ایران
قدمت ۱۲۹۴ :هجری قمری
مســجد نصیرالملک یکی از قدیمیترین مســجدهای ایران محســوب میشــود .بازی نور و رنگ در این مســجد آن را به یکی از جاذبههای شــگفتانگیز شیراز
تبدیل کرده است« .میرزا حســن علی خان» صاحب مســجد نصیرالملک بود و به همین نام شهرت داشــت .او در ســال  ۱۲۹۴هجری قمری این بنای با ارزش
را ســاخت .میرزا حســن علی خان از افراد ثروتمند شــیراز بــود به همین دلیــل یکی از با کیفیتترین و خوشســاختترین مســجدهای ایــران را از خــود به یادگار
گذاشــت .ســاخت این مســجد حدود  ۱۲ســال طول کشــید و تاکنون  ۲بار مورد بازســازی قرار گرفت .عناصر تزئینــی خاص و شــگفتانگیز این مســجد آن را به
زیباترین مساجد ایران تبدیل کرده اســت .همچنین مقرنسکاری مسجد نصیرالملک شــهرت جهانی دارد .پنجرههای مســجد نصیرالملک را با شیشههای
صورتی ساختهاند به همین دلیل به این مسجد لقب مسجد صورتی ایران را دادهاند .در مســجد نصیرالملک بازی رنگ و نور بهخوبی مشاهده میشود .دلیل
آن استفاده از کاشیهایی با رنگهای شاد و شیشههای رنگی در ساخت پنجرهها است.
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کشــور ما ایران در هنر و معماری شــهرت جهانی دارد .مصداق بارز هنر ایرانی را میتوان در مسجدهای ایران دید .برخی از مســاجد ایران دارای قدمتی
هزارساله هستند .اما معماری شگفتانگیز آنها چشم هر بینندهای را محو تماشای خود میکند .تاجاییکه مســاجد ایرانی به یکی از جاذبههای مهم
هر منطقه تبدیل شــدهاند و هرساله گردشــگران زیادی از آنها بازدید میکنند .مســاجد در کشــور ما بنابر اعتقادات دینی و مذهبی یکی از بناهای مهم و باارزش
تلقی میشوند .برخی از این بناها از گذشتههای دور تاکنون پابرجا مانده و شکوه و جاللشان انسان را متحیر میکند .مشخصه اصلی در ساخت مساجد ایران
ترکیب رنگ ،نور ،هنر و معماری باشکوه است .این مسئله باعث میشود تا برخی از مسجدهای ایران از لحاظ زیبایی و شگفتی در جهان برتر باشند .طبق آمار
تعداد مسجدهای ایران تاکنون  ۷۳هزار باب بوده که بعضی از آنها بسیار مشهورند و ارزش تاریخی دارند.
با ورود اسالم به ایران مسجد به پناهگاهی امن برای مسلمانان تبدیل شــد .هنرمندان ایرانی تمام تالش خود را کردند تا این بنای باارزش را با هنر و ذوق خود
به زیبایی آراسته کنند .مسلمانان در گذشته به سادگی زندگی میکردند .اما برای زیبایی و شکوه مســجدهای ایران هزینه زیادی کرده و تمام هنرشان صرف
این کار میشد .در ادامه با زیباترین مسجدهای ایران آشنا میشوید.
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جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمیایران

نفس مطمئنه،
نفسی است که
نسبت به خداوند
به یقین رسیده
و هیچ شک و
تزلزلی در او راه
ندارد
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اهلل رخ مىدهــد یعنــى شــیئیت مــن ،از آن جهــت کــه به من
انتســاب داشــت ،زائل و فانى مىشــود و پندار شــیئیت من و
موجودیت مــن ،از بیــن مــىرود و موجودیت من ،بــه مالک
ً
اصلىاش بازمىگردد؛ عینا مثل لباس عاریهای که انســان از
دیگری گرفتــه و عاریه بودنــش را فراموش کرده اســت و بعد
متوجه شــده اســت که این لباس مــال دیگری اســت؛ اینجا
است که توهم لباس من معدوم شده و بجایش تعبیر لباس
او مىنشــیند؛ پس وقتى انســان به شــهود «الشــیئیت» خود
َ َ ْ ُ ْ َُ
رســیدف رجوع الى اهلل شــکل گرفته و جمله «و ِإلی ِه تقلبون»
فعلیــت یافته اســت و ماســوای او ،همــه او مىشــوند و جمله
ْ
َ
اهلل ال َمصیر» تحقق یافته است.
ِ«إلى ِ
َّ ْ ْ
َ
«النف ُس ال ُم ْط َمئِ ّن ُه» به
در برخى روایات وارده ذیل این آیات؛

امام حســین؟ع؟ و در برخى به امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و در برخى
به محمد؟ص؟ و آل ایشان و شیعیانشان تفسیر شده است که
همه از باب تطبیق معنا بر مصادیق درستاند .انسانهایی
َ
َّ َ
راج ُعون» نرســیدهاند و ِ«إ ّنــا ِإلى َر ّبِنا
َکه هنوز به مقام ِ«إنــا ِإل ْی ِه ِ
ل ُم ْن َقلِ ُب َ
ون» برای آنــان فعلیت یافته اســت ،به چنین فضائى

بادبادک بازی
بادبــادک بازی یکــی از شــیرینترین و دوستداشــتنیترین
تفریحات مــورد عالقه بچههاســت .به فرزندتــان یاد بدهید
که با استفاده از چوب ،حصیر ،کاغذ ،شابلن خیاطی ،چسب
و چنــد متر نــخ یــک بادبــادک زیبــا بســازد .در اولیــن گردش
بیرون از خانه در مکانهای مناسب آن را به آسمان بفرستید
و از داشــتن روزی خاطــره انگیز و پــر هیجان لــذت ببرید .به
جز ســاخت یک بادبادک ،ســاخت کاردســتیهای دیگر هم
میتواند ضمن تقویــت خالقیــت و افزایش اعتمــاد به نفس
بچهها ،مهارتهای دیگرشان را نیز بیشتر کند.

حرکات باالبری
تمرینات زیر را برای ســفت کردن و تقویت
عضالت ُسرینی و رهایی از دردهای پشت،
امتحــان کنیــد .یــک پایتــان را بلنــد کنید و
از صندلــی دور کنیــد؛ بــه مــدت ســی ثانیه از
ســمتی به ســمت دیگــر تــاب بدهید؛ ســپس
عضــالت لگــن را جمــع کنیــد؛ ده ثانیــه نگــه
دارید؛ رها کنید.
بایســتید و پاها را به انــدازه عرض شــانهها باز
کنید؛ وزنتان را روی پای چپ بیندازید؛ پای
راســت را بلند کنید و پشــتتان نگــه دارید؛
میز یا صندلیتان را بــرای حفظ تعادل نگه
دارید؛ آهسته با پای راســت  ۲۵بار در جهت
عقربههــای ســاعت و  ۲۵بــار خــالف جهــت
عقربههــای ســاعت ،دایــرهوار دور بزنیــد؛ پاها را
عوض کنید.

کاهش عطش با  ۹نوشیدنی خنک

حجتاالسالم والمسلمین حسین عشاقی

نفس مطمئنه ،نفســى اســت که نســبت به خداونــد به یقین رســیده و هیچ شــک و
تزلزلــى در او راه ندارد و لذا چــون به خدا و اموری کــه به آریننده ارتبــاط دارد معترض
نیست لذا نسبت به آنچه مقدر شده راضى و خداوند هم از او رضایت کامل دارد ،با این تعبیر

تماشای فیلم
یکی دیگر از برنامههایی که میتوان برای پر کردن یک روز
تابستان تدارک دید ،تماشــای فیلم در سینما است .بچهها
ســینما را دوســت دارند ،بــه ویژه ا گــر فیلــم مربوط بــه گروه
ســنی خودشــان و شــاد و پرهیجــان باشــد .تماشــای چنین
فیلمی آنها را برای مدتی راضی خواهد نمود.
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انقالب نافرجام | 60

تفسیر آیاتی از سوره مبارکه «فجر»

حسین ؟ع؟ مصداق بارز آیاتى از سوره مبارکه «فجر» است.
ْ
ُ
َ ُ
َْ
ََ
َ ُ
راض َی ًــه َم ْر ِض َّیــه ف ْادخلى فــى ِعبــادیَ ،و ْادخلى
ِــک ِ
«یا أ ّی ُت َهــا ّالنف ُــس ال ُم ْط َمئِ ّنــه ْار ِجعــى ِإلى َر ّب ِ
َ
َج ّنتى» .خداوند مخاطــب این آیات را کســانى مىداند که نفسشــان ،نفس مطمئنه اســت؛
اما نفس مطمئنه چیســت؟ نفســى اســت که نســبت بــه خداونــد و شــئون خدایــی خداوند به
«راض َی ًه»
یقین رسیده و از شــک و تزلزل بیرون رفته است و لذا در ادامه ،چنین نفســى با عنوان ِ
توصیف شده اســت یعنى او به مقام رضایت از خداوند نیز نائل شده است و نسبت به خداوند و
ً
اموری که به خداوند ارتباط دارد هیچ اعتراضى ندارد ،بلکه آنها را کامال به جا و درست مىیابد.
روشن است کسى که نسبت به خداوند و شئون خدایی خداوند راضى باشد خدا هم از او راضى
خواهد بود و لذا چنین نفســى در ادامه ،با عنوان َ«م ْر ِض َّیه» ستوده شده است که البته در برخى
َ
روایات ،متعلق اطمینان والیت امیرالمؤمنین معرفى شده که این نیز در همان راستا است زیرا از
طریق والیت امیرالمؤمنین و اهلبیت است که انسان مىتواند هدایتهای ارشادی و تکوینى
ً
را دریافته و نسبت به امور الهى به یقین برسد و مقام رضایت از خدا را حقیقتا کسب کند.
نفــس مطمئنــه بــا اطمینــان به خــدا یــک امتیــاز بــزرگ نصیبش مىشــود لــذا چنین نفســى
َ
مخاطــب بــه ْ
ِــک» شــده و مأمــور به رجــوع الــى اهلل مىشــود ،و به ســوی خدا
«ار ِجعى ِإلــى َر ّب ِ
َّ َّ َ َّ َ
راج ُعون» سرنوشــت همه
بازمىگــردد و البتــه رجوع الــى اهلل به دلیــل مفــاد ِ«إنــا ِهلل و ِإنــا ِإل ْی ِــه ِ
انسانها است ولى نفس مطمئنه زودتر از دیگران به این امتیاز نائل مىشود.

بازدید از موزه
یک تفریح یک روزه و بازدید از یک موزه میتواند تجربهای
جالــب و مفید و آموزنده باشــد .مــوزه جایی برای آشــنایی با
فرهنگها و تاریخ گذشــتگان و معاصران است .سعی کنید
در تابســتان شــرایطی را فراهم آوریــد تا تمام موزههای شــهر
را ببیند.

حرکات هوازی
تمرینات هوازی به شما کمک میکنند تا وزن خود را پایین و حضورتان را برجسته
نگه دارید .زیاد آب بنوشید .تحقیقی نشان داده است که نوشیدن آب میتواند در
کاهش وزن کمک کند .به عالوه هر قدر بیشــتر در رفت و آمد به دستشویی باشید،
مســلما کالری بیشــتری میســوزانید! همیشــه تند راه برویــد .با ایــن کار ضربان
قلبتان افزایــش پیدا میکنــد .تا جایی که ممکن اســت ،به جای آسانســور
از پله اســتفاده کنید .برای اینکه ورزش بهتری هم بشود ،دو تا پله را یکی
کنید.
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ٌ
حسین منی و أنا من ݣݣحسین | 21

شــاید تعجب کنید ،اما گاهــی اوقــات بهترین راههــای ســوزاندن کالری،
اصــال ربطــی بــه ورزش ندارنــد .روشهای غیرورزشــی هــم هســتند که به
کاهش وزن منجر میشــوند .برای مثال هرگاه میتوانید ،بایستید .در این حالت،
بیشــتر از زمانیکه نشســتهاید ،کالــری میســوزانید .فــردی  ۷۰کیلوگرمــی اگر یک
ساعت بایستد ۵۰ ،برابر بیشتر از حالتی که مینشیند ،کالری میسوزاند.
جنب و جوش باعث میشود  ۳۵۰کالری بیشــتر در یک روز بسوزانید .ضربه زدن با
پاها روی زمیــن ،صحبت کردن با حرکات دســت و جویدن آدامــس ،همگی جنب
و جوش به حســاب میآیند .جنــب و جوش میتوانــد کاهش وزن را بــه بیش از ۱۶
کیلوگرم در ســال افزایــش دهد .وضعیت ایســتادن یا نشســتن صحیــح ،در تقویت
عضالت مرکزی بدن بســیار مؤثر اســت .برای اینکه شــکم ســفتی داشــته باشــید و
پشتتان صاف باشد ،باید از ماهیچهها استفاده کنید .همیشه درست بایستید تا
ماهیچههای شــکمتان را تقویت کنید ،کمردرد را تسکین دهید و اعتماد به نفس
بیشتری داشته باشید.
تنفس عمیق ،به آرامش و پاییــن آوردن ضربان قلب کمک میکند .هــوا را از بینی
وارد و از دهان خارج کنید.همیشه بخندید .خندیدن ماهیچههای شکم را سفت
میکنــد ،دیافراگــم را ورزش میدهد ،روی قلــب تأثیر میگــذارد ،اســترس را از بین
میبرد و ظاهرتان را هــم جذابتر میکنــد .در کنار این کارهای ســاده با گنجاندن
نرمش و ورزشهــای ســبک در برنامه روزانــه ،حتی در محل کار ســالمتر ،شــادتر و
پربازدهتر خواهید بود.

زندگی سالم

اشراق از فرهنگ ایران آغاز و به نور نبوت
ختم میشود | 58

زندگی سالم

بدون ورزش هم کالری بسوزانید

سالمندان را در تابستان همراهی کنیم | 42

نخلگردانییزد
نخلگردانی از مهمترین و معروفترین آداب و رسوم محرم
در روزهای تاسوعا و عاشورا در شــهرهای مختلف است و در
بین تمــام شــهرها ،نخلگردانی یزد شــهرت بیشــتری دارد.
نخل یــک ســازه چوبی بســیار بزرگ اســت کــه اطــراف آن را
با آیینــه میپوشــانند و با شــالها و پارچههای رنگــی تزئین
میکننــد .نخلگردانــی آیینــی نمادیــن اســت کــه عموما در
ظهر یا غــروب عاشــورا برگزار میشــود .حملکننــدگان نخل
گویا ،پیکــر امام حســین؟ع؟ را پــس از ظهر عاشــورا بر دوش
گرفتهاند تا آن را به خاک بســپارند اما تمام مراســم عزاداری
در یــزد بــه نخلگردانــی محــدود نمیشــود .ســوگواری و
عــزاداری در حســینیههای معــروف ایــن شــهر همــراه بــا
نوحهخوانی و سینهزنی بخشــی از این مراسم است .از دیگر
آیینهای روزهای محــرم در یزد میتوان بــه تعزیهخوانی،
جغجغهزنی ،کتل بستن و دسته سقا اشاره کرد.

ساماندهی سبک زندگی با سنن قرآنی | 10

نفی باطل و اثبات حق | 14

محرم
اندیشه

با تعطیالت تابستان چه کنیم؟

44

ت بانوان | 78
عفاف و حجاب زین 

مسجد کبود تبریز
آدرس :تبریز،خیابانامامخمینی،بینچهارارهمنصوروبوستانخاقانی
معروف به :مسجد آبی ایران
قدمت :سال  ۸۴۵ه.ق
مســجد کبود تبریــز را بایــد یکــی از زیباترین مســجدهای ایران دانســت.
«صالحــه خانــم» دختــر ســلطان جهانشــاه دســتور ســاخت ایــن مســجد
شگفتانگیز را در سال  ۸۴۵هجری قمری داد .مسجد کبود تبریز را با نام
«مســجد جهانشــاه» هم میشناســند .به کار رفتن کاشــیهای الجوردی
در ســاخت این مســجد قدیمی باعث شــده تا نام مســجد کبود را برای آن
انتخاب کننــد .امروزه مســجد کبود یکــی از با شــکوهترین مســاجد ایران
محســوب میشــود و نام آن در لیســت جاذبههای مهم تبریز قــرار دارد .از
شگفتیهای این مسجد باید به عناصر هندسی به کار رفته در ساخت آن
اشاره کرد .این عناصر هندســی با توجه به قدمت زیاد مســجد اما با دقت
و وســواس فراوانی به کار رفتهاند و همین موضوع باعث شــده تا معماران
امــروزی از ســاخت آن متحیر شــوند .معماری این مســجد با کاشــیکاری
معرق انجام شــده و به دلیل وجود کاشــیهای فیروزهای رنگ به مسجد
کبود تبریز لقب «فیروزه اسالم» یا «آبیترین مسجد ایران» را دادهاند.
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در ایـن بخـش از مهرمـاه بـه سـنتهای الهـی و نقـش و تاثیـر آنهـا بـر
زندگـی بشـر پرداختـه شـده اسـت« .واکنـش جهـان بـه انسـان بـر اسـاس
سـنتهای الهـی»« ،قوانیـن الهـی بـر جهـان و جامعـه و جـان حاکـم
اسـت» از جملـه عناویـن ایـن بخـش اسـت.

کلمه نخست

عاشورا مکتب و حرکت جاوید
در قیام امام حســین؟ع؟ عبرتهای بیشــماری برای همه انســانها با هر مذهب و مســلکی
نمود یافت که تضمینکننده رستگاری و سعادت بشر در تمام ادوار تاریخ است .واقعه کربال
دو بخش دارد؛ یکی محتوای حرکت امام حسین؟ع؟ و دیگری در قالب و فرم پیام آن که
باید به آیندگان منتقل شود.
عاشــورا بــه مثابــه مکتبــی اســت کــه همه مســلمانان میتواننــد از آن بهرهمند شــوند .مبانی
ایدئولوژیک ،اعتقادی و دســتورالعملهای رفتاری مکتب عاشــورا در زمینه تکامل انســانها
نقــش بنیادیــن دارد؛ همانطــور کــه دیــن مبین اســام ب ه عنوان یک تفکر ،اندیشــه و مکتب
است که جنبههای اعتقادی آن باعث رشد انسان میشود.
مکتب عاشورا به لحاظ جنبههای اعتقادی دارای آموزههای بسیاری است ،امامحسین؟ع؟
برای خداوند متعال حرکت کرد؛ یعنی منافع مادی را در نظر نگرفت و هر آنچه بود خلوص
و خدایی محض بود.
درس دیگر عاشورا رسیدن انسانها به قله تکامل است .امام حسین؟ع؟ میفرماید حرکت
ما ،برای قدرتطلبی ،ثروت و مال اندوزی نیست؛ بلکه میخواهیم نشانههای خدایی سر
راه انسانها قرار گیرد و از بین نرود تا انسانها بتوانند بهسوی خداوند حرکت کنند .مکتب
امام حســین؟ع؟ میخواهد انســانها به ســمت قله تکامل حرکت کنند؛ زیرا جاده پرپیچو
خم است ،پس به نشانههایی در این جاده نیاز داریم.
هجرت کردن درس دیگر عاشورا است .هجرت یکی از مهمترین اصول و ارزشهای اسالمی
اســت .وقتی محیط مناســب تکامل و پیشــرفت نیســت باید حرکت کرد .مهاجرت کردن کار
آســانی نیســت و امام حســین؟ع؟ نیز با وجود آ گاهی از ســختی و مشــقت آن چنین تغییری
را پذیرفت .کســی که هدف و ایده بزرگی دارد ،دیگر انســانها را هم حرکت میدهد و خود
هــادی ،رهنمــون و پیشــروی آنهــا میشــود و ســختیها را بــه جــان میخرد؛ بنابرایــن بعد از
مهاجرت ،موضوع جهاد امام حســین؟ع؟ مطرح اســت .جهاد در اســام مراتب بســیار عمیق
و متعــددی دارد؛ یــک نــوع جهــاد همــان اســت که همه مردم بــه آن توجه دارند و به معنای
جنگیدن با دشــمن اســت؛ اما جهاد در نخســتین مرحله یعنی اینکه انســان با تمایالت خود
بجنگد .امام حسین؟ع؟ مانند دیگر انسانها تمایالت انسانی داشت .عالقهمند به خانواده
و فرزند بود و آسایش و امنیت خانواده و بهرهبری از امکانات این جهان را میخواست؛ اما
کســی که هدف دارد و میخواهد حرکت کند و هجرت هم کرده ،کوشــش ،تالش و جهاد با
نفس میکند که بزرگترین جهاد و به تعبیر پیامبر(ص) جهاد ا کبر است و آن را به انسانها
ت کردن از یک موقعیت به موقعیت برتر و بهتر را میآموزاند.
میآموزد .مکتب عاشورا هجر 
مکتــب عاشــورا میگویــد کــه اگــر انســان میخواهــد بــه موقعیت برتــر در هجرت برســد ،باید
تالش و کوشش کند .نخستین مرحله کوشش این است که با آنچه تمایالت درونی است،
ت تأثیر قرار دهد و از بین ببرد و میل و خواســتهاش فراتر از تمایالت
درگیر شــود و آنها را تح 
شخصی و نفسانی باشد.
در مکتب حســینی عزت بشــری و کرامت انســانها بســیار مهم اســت؛ امام حســین؟ع؟ در
ن هاشــمی که از
روز عاشــورا بــه سیاهپوســتان هــم احتــرام میگذاشــت و آنهــا را ماننــد جوانــا 
خانوادههــای برتــر بودنــد میدانســت .لــذا بشــر امــروز میتوانــد از ایــن نکات اســتفاده کند و
بدانــد خــودش ارزش دارد و زیــر بــار ذلــت نــرود و این درســی اســت که انســانها میتوانند از
عاشورا بگیرند.
عبدالحسین معزی
مدیرمسئول

سرمشق

در عالم بشری محاسبات و مناسباتی غیر از سیاست اهمیت دارد
ساماندهی سبک زندگی با سنن قرآنی

قوانین الهی بر جهان و جامعه و جان حاکم است

سرمشق
راهــــــــبرد

سرمشق
راهــــــــبرد

بیانات رهبر معظم انقالب
درباره سنتهای الهی

در عالم بشری
محاسبات و
مناسباتی
غیر از سیاست
اهمیت دارد
ســنت یعنی قانون ،قاعده؛ خدای متعال در عالم طبیعت ،در عالم انسان قواعدی
دارد ،قوانینــی دارد .وقتی حوادث اتفاق میافتاد؛ چه در شــهادت شــهید بهشــتی،
چه در حوادث بعدی؛ دشــمن ذوق میکرد ،دشــمنان سرشــوق میآمدند ،امیدوار میشدند
که دیگر بســاط این نظام انقالبی جمع شــد؛ ولــی ناامید شــدند .آن روز ناامید شــدند ،در این
چهار دهه هم مکرر این ناامیدی تکرار شــده است .دشمن در یک مقطعی به یک چیزی ،به
یک ضعفی ،به یک کمبودی در نظام جمهوری اســامی امید بســته و بعد ناامید شــده؛ این
بارها اتفاق افتاده؛ منتها مشــکل دشــمن این است که نمیتواند ّ
ســر این ناامیدی را بفهمد،
نمیتواند تشــخیص بدهد؛ نمیتواند بفهمد که چرا؛ علت چیســت که جمهوری اسالمی هر
دفعه از زیر بار این همه فشار میتواند بلند بشــود ِبایستد ،سینه سپر کند ،راه خودش را ادامه
عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات
بدهد؛ این را نمیفهمد .اینها نتوانستند بفهمند که در ِ
سیاسی ،یک محاسبات و مناســبات دیگری هم وجود دارد که آنها قادر به فهم آن نیستند؛
آنها سنتهای الهی است ،که من حاال اندکی شرح خواهم داد.
چه کسی راستگوتر از خدا است؟
َ َّ
ــمس َتجری ِل ُم َ
قدیــر َالعزیــز َالعلیم َو َالق َم َــر َق َّد ُ
ســت َق ّر َلهــا َذ ِل َ
رنــاه َ
الش ُ
ک َت ُ
نــازل»؛ اینها همه
م
«و
ِ
ِ
ٍ
َ
قانون اســت دیگر«َ .ل ّ
ــمس َی َنبغی َلها َان ُتــدر َک َالق َ
الش ُ
قوانین جاری
اســت،
قانون
ر»؛اینها
م
ِ
ِ
قوانین جلوی چشــم اســت .قانون جاذبه یک قانون جلوی چشــم اســت و همه
اســت منتها
ِ
میفهمند ،اما قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم آنها نیســتند؛ واقعا سرتاسر قرآن ُپر است
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َ َ َ
ً َ َّ َ َ َ ُ َ
جاه َد ف ِا ّنما
الم ّتقینَ ،من
از بیان این قوانین؛ مثال «انالل مع
ُی ُ
فســه» ،و امثال اینها که حاال تعدادیاش را عرض
جاهد ِل َن ِ
ِ
َ
ُ
َ
ــن َِ
خواهــم کرد .اینهــا هم قانون اســت«َ .و َمــن اصدق ِم َ
الل
ً
قیل؛ چه کســی راســتگوتر از خــدا اســت؟» خدا میگویــد این
َ
نص َــر َّن َُ
قانون اســت .یکــی از این قوانیــن این اســت« :ل َی ُ
الل
َمن َی ُ
نص ُره؛ هر کسی که خدا را نصرت کند» ،خدا او را نصرت
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
میکند؛ «لینصــرن اهلل»؛ با چند عالمت تأ کید یــا ِ«ان تنصروا
َ َ ُ ُ
نصرکــم»؛ ایــن ســنت الهی اســت .اگــر طریقی که شــما
الل ی
دارید میرویــد ،کاری که شــما داریــد میکنیــد ،جهتگیری
شما ،نصرت خدا باشــد ،نصرت خدا یعنی نصرت دین خدا،
یعنی نصــرت ارزشهــای الهی؛ یعنــی این اگــر در این جهت
حرکت بکنید ،پیروز خواهید شــد ،خدا شــما را کمک خواهد
کرد .البته به شــرطی کــه حرکت کنید ،عمل کنیــد ،نه اینکه
فقط بگویید؛ عمل کنید .این یک سنت الهی است.
ســنت الهی یعنی قانــون؛ قانون چــه جوری عمــل میکند؟
قانــون یــک موضــوع دارد ،یــک حکــم دارد؛ یــک موضــوع
دارد ،یــک نتیجــه دارد .شــما خودتــان را بــا آن موضــوع
منطبق کنید ،نتیجه قطعا ّ
مترتب خواهد شــد«ِ .ان َت ُ
نص ُروا

نص ُروا َ
َ
نص ُرکم»؛ َ«ت ُ
الل َی ُ
الل» موضوع اســت؛ یاری کنید خدا
َ ُ ُ
را ،حکــم و نتیجــه «ینصرکــم» اســت .اگــر شــما خودتــان را
ً
حتمــا آن نتیجه ّ
مترتب خواهد شــد؛
با ایــن تطبیق کردیــد،
بروبرگــرد نــدارد .وعــد ه الهــی اســت دیگــر؛ قــرآن ،فرمایش
ّ
صریــح حضــرت رب (جــل جاللــه) بــه مــا اســت؛ در اینکــه
العیاذ باهلل یــک ّذره مبالغه و خــاف و امثال اینهــا که وجود
نــدارد؛ منتهــا شــرط این اســت کــه شــما خودتــان را منطبق
کنید بــا آن موضوع؛ اگــر منطبــق کردیــد ،آن نتیجه حاصل
میشــود .جمهوری اســامی آن روز این جــوری حرکت کرد؛
ن جــوری حرکــت کردیم؛
هر وقتــی هم مــا پیــروز شــدیم ،ای 
یعنی خودمان را با یک مصداق ســنت الهــی منطبق کردیم
و خدای متعال هم نتیجه را مترتب کرد.
خدا با ما است
در ســور ه آلعمــران دو جــور ســنتها را بیان میکند :ســنت
پیروزی َ،ســنت شکســت .یکی در آیه  ۱۷۳ســور ه آلعمران
َّ َ َ
َ
َُ
قــال َل ُه ُــم ّالن ُ
ــاس ِا َّن ّالن َاس قــد َج َمعــوا لکم
اســت؛ «الذیــن
َ ُ َ َُ َ َ َ ُ
ًَ
َف َ
ــوهم َف َ
اخش ُ
زاد ُهم ایمانــا و قالوا حســبنا الل و ِنعــم الوکیل؛
َ
َ َ
مس ُ
ــن َِ
انق َلبــوا ب ِن َ
الل َو َفضــل لــم َی َ
عم ٍــة ِم َ
ســهم ُســوء».
ف
ِ
ٍُ
داستانش را البد شنیدهاید؛ جنگ احد تمام شد ،کسی مثل
سی ّ
حمز ه ّ
دالشــهدا در این جنگ به شــهادت رســید ،پیغمبر
مجروح شد ،امیرالمؤمنین مجروح شد ،تعداد زیادی شهید
شدند ،خســته و فرسوده و زخمیشده برگشــتند مدینه؛ حاال
قریش ،همین دشمنی که نتوانســته بود کاری انجام بدهد
ضربــه زده بود ،امــا نتوانســته بود پیروز بشــود بر مســلمین،
کیلومتــری مدینه
اینها بیــرون مدینــه در فاصلــهای در چند
ِ
جمــع شــدند ،گفتند امشــب حملــه کنیــم؛ اینها خســتهاند،
کاری از اینهــا برنمیآیــد ،مســئله را تمــام کنیم .عواملشــان
آمدنــد داخــل مدینــه شــروع کردنــد هراسافکنــی .آمدنــد
گفتند خبر داریــد؟ اطــاع دارید؟ اینها جمع شــدهاند ،لشــکر
فراهــم آوردهانــد میخواهند پــدر شــما را دربیاورند! امشــب
میریزنــد چنین و چنــان میکننــد! هراسافکنــی .اینهایی
ســب َنا ُ
کــه مخاطــب ایــن هراسافکنــی بودنــد« ،قالــوا َح ُ
اهلل
َو ِن َ
عــم َالوکیــل»؛ گفتنــد :نخیــر ،مــا نمیترســیم ،خــدا بــا مــا
ُ
اســت .پیغمبــر فرمــود آن کســانی کــه امــروز در احــد زخمــی
شــدند ،جمع بشــوند؛ آنها جمــع شــدند ،گفت برویــد مقابل
َ َ
انق َلبوا ب ِن َ
عم ٍة
اینها؛ رفتند آنها را شکســت دادند و برگشتند :ف
ِ
َ
ِم َ
اهلل َو فضل؛ یــک مقــدار زیادی غنیمــت آوردنــد و هیچ
ــن ِ
مشــکلی هم برایشــان پیش نیامد ،دشــمن را ناکام کردند و
برگشتند؛ این سنت الهی اســت .پس بنابراین ،اگر چنانچه
در مقابل هراسافکنی دشمن ،شــما به معنای واقعی کلمه
ســب َنا ُ
معتقد شــدید که َ
اهلل َو ِن َ
«ح ُ
عم َالوکیــل» و به وظایفتان
عمــل کردیــد ،نتیجــهاش ایــن اســت .ایــن بخش از ســوره
آلعمران این سنت را برای ما بیان میکند .این مال قضیه
ُ
ُ
ً
بعد از احد بود ،مثال شاید چند ساعت بعد از اتمام احد.
ُ
ُ
آن قضیــه ،مــال داخــل خــود احــد اســت؛ در جنــگ احــد
مســلمانها اول پیــروز شــدند دیگر؛ یعنــی اول حملــه کردند
و دشــمن را منهــزم کردنــد و بعــد کــه آن تنگــه را بــه خاطــر
دنیاطلبی از دســت دادند ،قضیه بهعکس شــد؛ باز در ســوره

دشمن در یک
مقطعی به یک
کمبودی در نظام
جمهوری اسالمی
امید بسته و بعد
ناامید شده؛
اینها نتوانستند
بفهمند که در
عالم بشر غیر
ِ
از محاسبات
و مناسبات
سیاسی ،یک
محاسبات و
مناسبات دیگری
هم وجود دارد که
آنها قادر به فهم
آن نیستند؛ آنها
سنتهای الهی
است

ََ
آلعمــران ،قــرآن ایــن را بیــان میکنــد؛ میفرمایــد«َ :ولقــد
اهلل َو َ
َص َد َق ُک ُم ُ
عــده؛ خدا وعد ه خودش را با شــما عمل کرد»،
ما وعده کــرده بودیم کــه اگــر در راه خدا جهــاد کنید ،شــما را
پیروز میکنیم؛ ما وعدهمــان را عمل کردیم« ،ا َذت ُح ّس َ
ــون ُهم
ِ
ِب ِاذ ِنه»؛ شــماها توانســتید اینهــا را زیر فشــار قرار بدهیــد و از پا
دربیاوریــد بــاذناهلل؛ اولش توانســتید .خب پــس اینجا خدا
کار خودش را کــرد؛ خدا وعدهای را که به شــما داده بود عمل
کرد ،منتها بعد شــما چه کار کردید ؟ به جای اینکه این وعده
الهی را شــکرگزاری کنید ،این لطف الهی را شکرگزاری کنید،
«ح ّت ٰی ِاذا َف ِش ُ
َ
ــلتم»؛ پایتان سست شــد؛ چشمتان به غنیمت
افتــاد ،دیدیــد بعضیها دارنــد جمع میکننــد غنائــم را ،پای
شما هم سست شــد؛ َ«ف ِش ُلتمَ ،ف َشــل شــدید؛ َو َت َ
ناز ُ
عتم»؛ بنا
کردید با همدیگر درگیر شدن ،و اختالف پیدا کردید.
خدا با کسی قوم و خویشی ندارد
علمــی جامعهشناســی روی ایــن
ببینیــد ،یــک نگاههــای
ِ
تعبیــرات قرآنــی انجــام بگیــرد؛ اینکــه چطــور میشــود یک
کشــوری ،یکی دولتی ،یک حکومتی پیشــرفت کند ،چطور
ّ
میشود متوقف بشــود و چطور میشود ســقوط کند ،اینها را
َّ ٰ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
در این آیــات قرآنی پیدا کنیــد« .حتــی ِاذا ف ِشــلتم و تنازعتم
َ
مــر َو َع َص ُیتــم»؛ عصیــان کردیــد ،نافرمانــی کردیــد؛
ِفیاال ِ
پیغمبــر بــه شــما گفتــه بــود کــه ایــن کار را بکنیــد ،نکردید.
آن وقــت ،وقتی ایــن جوری شــد ،بعــد از آنکــه خــدا آنچه را
میخواستید که همان نصرت الهی اســت به شما داده بود،
نشــان داده بــود ،به نصــرت کامل داشــتید میرســیدید ،اما
ُ َ ُ ُ ُ
ریــد ّالدنیا َو
ن وقت ِ«منکــم من ی
این جوری عمل کردیــد ،آ 
ُ
ُ
اآلخ َــر َة ُث َّم َص َر َف ُکم َع ُ
نهــم»؛ اینجا باز خدای
ِمنکم َمن ُیرید ِ
متعال به ســنتش عمل کرد ،دســت شــما را از ســر آنها کوتاه
کرد ،یعنی مغلوب شــدید؛ این سنت الهی اســت دیگر .آنجا
ســنت الهی این بود که در مقابل دشمنهراســی ِبایســتید و
پیش بروید؛ اینجا ســنت الهی این اســت کــه در مقابل میل
بــه دنیــا و دنیاطلبــی و عافیتطلبــی و کار نکــردن و زحمت
نکشــیدن و دنبــال طعمــه گشــتن و ماننــد اینهــا ،خودتــان
نزدیــک هم در ســوره
را و دیگــران را بدبخــت کنیــد .دو آیــه
ِ
آلعمــران ،این دو ســنت را بیــان میکنــد و قرآن ُپر اســت از
سنتهای الهی.
عــرض کــردم ،از اول قــرآن تــا آخــر قــرآن همینطور کــه نگاه
کنید ،دائم ســنتهای الهی تبیین َمیشود و تکرار میشود؛
َ ُ
ّ َ ََ
ُ ََ
اهلل التی قــد خلت ِمــن قبل َو
چندجــا هم بیان شــده:
«س ّــنة ِ
ً
َ َ َ َ
اهلل َتبدیل»؛ کــه از این قبیل چهــار پنج مورد
لن ت ِجــد ِل ُس ّــن ِة ِ
هم هســت که خــدا میفرمایــد ســنتهای الهــی تغییرپذیر
نیســت؛ قوانیــن الهــی ،قوانیــن متقنی اســت .خدا با کســی
هــم قــوم و خویشــی نــدارد؛ اینکــه بگوییم مــا مســلمانیم و
شــیعهایم و جمهوری اســامی هســتیم ،پــس هــر کاری که
دلمان خواست بکنیم ،نه؛ ما با دیگران هیچ فرقی نداریم؛
اگــر چنانچــه خودمــان را بــا موضــوع آن ســنتهای دســته
اول تطبیــق کردیــم ،نتیجــهاش آن اســت؛ اگــر بــا موضوع
ســنتهای دســته دوم تطبیــق کردیــم ،نتیجــهاش ایــن
است؛ بروبرگرد ندارد.
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محمدحسن صادقپور

واکنش جهان به انسان
بر اساس سنتهای الهی
قانــون علیت از جملــه قوانین عــام طبیعت اســت که بر اســاس آن رخدادهــای نظام
هســتی رقم میخورد .یکی دیگــر از اعتقادات هستیشناســانه در این نظــام معرفتی
اعتقاد به وجود سیستم «کنش و واکنش» یا «اثر و بازاثر» اســت که به وجود اثراتی در قبال هر
عمل معتقد اســت .همانگونــه که فیزیک نیوتونی میکوشــد بــرای هر نیرو یا کنــش ،نیرویی
متقابل در همان اندازه بازگشــتی به واردکننده نیرو وارد میســازد .مشــابه همین چارچوب در
عالم مــاده و فراماده بــه عنوان آثــار و پیامــد وضعی اعمال مطرح شــده اســت .بــه عبارتی هر
عملی از خوب و بد ،اثــر وضعی دارد کــه در کوتاهمدت یــا درازمدت خودش را نشــان میدهد.
این یکی از حکمتهای خداوند در نظام آفرینش اســت که عالم نســبت به کردارهای انسان
بیتفاوت نیســت و مقابل نیک و بد اعمال انسان واکنش از خود نشــان میدهد .قرآن کریم
در این زمینــه میفرماید« :ولو اناهــل القری آمنــوا و اتقوا لفتحنــا علیهم برکات من الســماء و
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االرض؛ اگر اهل شــهرها و آبادیهــا ،ایمان میآوردنــد و تقوا
پیشــه میکردنــد ،برکتهــای آســمان و زمیــن را بــر آنهــا
میگشــودیم»( .اعــراف  )۹۶ -ایــن آیــه شــریفه حکایــت از
ارتبــاط میــان کــردار آدمــی و رفتــار نظــام هســتی دارد .ایــن
ً
واکنش اعمال انسان صرفا مختص سرای آخرت نیز نیست
و در همین دنیا آثار این کردار به گونهای منعکس میگردد.
از میــان واکنشهــای مشــهود و آثــار قابــل مشــاهده گنــاه
حســب روایــات اســامی میتــوان بــه مــواردی از جملــه
«قســاوت قلب»« ،ســلب نعمت»« ،قطع بــاران»« ،کوتاهی
عمر»« ،افســردگی و اندوه»« ،فقر عمومی» و ...اشاره نمود.
در واقع همین آثار وضعی نیز طبق قاعده قانون علیت عمل
نموده و رابطــه علت و معلولی متناســب با فعل انجام شــده
معلول رفتــار و نتیجــه طبیعی آن هســتند و در
دارند ،یعنــی
ِ
شالوده قانون طبیعت مستتر هستند.
برخــی ایــن اشــکال را وارد نمودهانــد کــه برخــی کیفرهــای
نامبرده شــده در روایات بــه عنوان اثر وضعی گناه ،تناســبی
با اصل گنــاه ندارند و نســبت به عمــل صورت گرفته بســیار
ســنگین هســتند .شــهید مطهــری(ره) در همیــن زمینــه و
پیرامــون تناســب جــرم بــا کیفــر جرائــم در سیســتم جهــان
هســتی ،آن را بــر پایــه روابــط علــی و معلولــی میدانــد که در
چنیــن نظامی ،تناســب جــرم و مجــازات موضوعیــت ندارد
بلکــه قانــون علیــت حکمفرماســت« :اثــر ذاتــى گنــاه ،کیفر
قانونى نیســت تا گفته شود که باید تناســب جرم و مجازات
در آن رعایــت گردد .اگر کســى ّ
ســمى کشــنده را بنوشــد و به
انــدرز نصیحتگــو اعتنــا نکنــد خواهــد مــرد .مــردن ،نتیجه
طبیعــى و اثــر وضعــى نوشــیدن ّ
ســم اســت .چنیــن آدم
ً
خیرهســرى قطعا مىمیرد ،ولى غلط اســت که کســى بگوید
این بیچاره فقط پنــج دقیقه مرتکب جرم شــده چرا به کیفر
مــرگ مبتال شــد و هســتى خــود را از دســت داد؟ اگر به کســى
ّ
بگویند خــود را از قله کوه پــرت نکن وگرنه نابــود مىگردى،
حق ندارد اعتــراض کنــد و بگوید چه تناســبى هســت میان
ّ
ّ
خیرهســرى مــن و ایــن جــزاى شــاق .اینجــا حســاب علت و
معلول اســت .ســقوط از کوه یــا نوشــیدن زهر ،علت اســت و
نابودى معلول آن اســت .اثر آن علتها این اســت و جز این
نتواند بود».
همانگونه که در الگوی پایه اســامی ایرانی پیشــرفت آمده
اســت ،این نظــام واکنش هســتی بــه رفتــار آدمی براســاس
مجموعهای از ســنتها محقق میشــود که قوانیــن پایه در
نظــام آفرینش بــه حســاب آمــده و تغییر پذیــر هم نیســتند:
ً
َ
«ال َت ِج ُد ِل ُس ّــن ِتنا َتحویال»(اســراء  .)۷۷به عبارتی نظام سنن
الهــی اصلیتریــن قوانینی اســت کــه نحــوه تعامل انســان و
جهــان هســتی را تبییــن مینمایــد و هــر آنچــه بر سرنوشــت
بشــری و جوامــع رخ میدهــد ،حســاب شــده و طبــق همین
موازیــن اســت .شــهید مطهــری در تبییــن ضــرورت ایــن
ســنتها در نگاه قرآنــی میفرمایــد« :قرآن کریــم این گمان
را کــه ارادهای گــزافکار و مشــیتی بیقاعــده و بیحســاب
سرنوشــتهای تاریخــی را دگرگون میســازد به شــدت نفی
میکند و تصریح مینمایــد که قواعدی ثابــت و تغییرناپذیر
بر سرنوشتهای اقوام حاکم است».

قوانین الهی بر جهان و
جامعه و جان حاکم است
سنتها ،قوانینی هســتند که تبدیل و تحویلی در آنها راه نمییابد .از این رو ،قوانین
ثابت و الیتغیــر بر جــان ،جامعه و جهان اســت که بــا تغییر شــرایط و اوضــاع ،تغییری
نمییابد؛ و همانند اصول حاکم ،باقی و پا برجا اســت .با نگاهی به آموزههای قرآن ،میتوان
مجموعــهای از این ســنتها و قوانیــن ثابــت را یافت که نقــش اساســی و تاثیرگــذار در زندگی
انســان دارد .بنابراین ،شــناخت این ســنتها و قوانین الهی بــه ما کمک میکند تا تفســیری
روشــن از واقعیتهــا و حقایق جهــان داشــته و در زندگی خویــش بر پایه آن ،فلســفه و ســبک
زندگی را ساماندهی کنیم یا به تحلیل و تفســیر امور بپردازیم و تبیین روشــنی از اوضاع داشته
باشیم و توصیههای سازندهای را ارائه کنیم.
ســنت به معناى طریقه و عادت مســتمر اســت .ســنت خدا ،عــادت خــدا و جریانــى از فرمان،
حکــم و قضاى او اســت .ســنتهای خدا ،یــا به اصطــاح قرآنــی ّ
«ســنة اهّلل» که جمــع آن ،به

شکل «سنن» در قرآن به کار رفته اســت ،قوانین الهی حاکم
بر هســتی از جمله جان و جامعه و جهان اســت .برخی از این
ســنتهای الهــی مختــص انســان و جوامــع بشــری و برخی
دیگر سنتهای حاکم بر هستی است.
سنتهای الهی ،ثابت و الیتغیر هستند؛ از همین رو ،تبدیل
یعنی جایگزیــن یا تحویــل یعنی حال بــه حالی شــدن در آن
راه ندارد و تحت تاثیر شــرایط و اوضاع تغییــر نمییابد ،بلکه
همچنان ثابت خواهد بود.
بنابرایــن ،همانطــوری کــه ســنت الهــی تبدیــل نمیشــود و
به جای یک ســنت ،ســنت دیگر جــای آن را نمیگیــرد ،مثال
پیروزى در سایه صبر و مقاومت ،سنت حتمى خداوند است
که تبدیلــی در آن را نمییابــد ،همچنین در ســنتهای الهی
تحویلــی راه نمییابد؛ مثــا اگر قومی مســتحق عــذاب الهی
هستند ،از آنان به قوم دیگری بر نمیگردد ،بلکه همان قوم
مســتحق عذاب ،گرفتار سنت عذاب خواهند شــد؛ از همین
رو خــدا دربــاره مســتکبران بــه صراحت فرمایــد :انگیــزه این
كارشــان فقط اســتکبار و گردن كشــى در روى زمین و نیرنگ
زشــت بود؛ و نیرنگ زشــت جز دامن صاحبش را نگیرد .پس
ت شــوم پیشــینیان را انتظار مىبرند؟!
آیا جز سنت و سرنوش 
ت خدا تبدیــل و جایگزین نخواهــى یافت و
و هرگز براى ســن 
هرگز برای سنت الهی تحویل را نخواهی یافت.
از نظــر قــرآن ،ســنتهای الهــی حاکمیــت دارنــد و چیــزی
نمیتواند حتمیت و قطعیــت آن را از میان بردارد یا مانعی بر
سر راه تحقق و جریان آن باشد .همین ویژگی عدم تبدیل و
تحویل ســنتهای الهی به ما کمک میکند تــا همانطوری
کــه آب و هــوا را پیشبینــی کنیــم ،بتوانیــم بــه پیشبینــی
اوضاع و احــوال اجتماعــی بپردازیــم و تحــوالت اجتماعی و
کنشهــا و واکنشهای تاریخی را از پیــش بدانیم و به چاره
جویی بپردازیم و توصیههایی را برای آینده داشته باشیم.
بنابرایــن بایــد بــه ایــن ســنتهای الهــی بــه عنــوان قوانین
حاکم بر هستی ،شناخت ،توجه و اهتمام داشته باشیم؛ زیرا
عدم شــناخت یا جهل یا عدم توجــه به آنها میتواند شــرایط
زندگــی مــا در دنیــا را ســختتر کنــد؛ در حالــی که با شــناخت
نســبت به این ســنتها و توجه بدانها میتوانیم نــه تنها به
پیشبینی و توصیههای الزم برســیم ،بلکــه میتوانیم خود
را از آثــار بد و زشــت حاکمیــت برخی از ســنتها در امــان نگه
داریم؛ زیرا وقتــی علت و چرایــی مثال عذاب یــا مصیبتها را
بدانیم میتوانیم نســبت بــه آن چارهجویی کنیــم؛ چنانکه
اگر بدانیم با توبه و اســتغفار میتوانیم مصیبتــی را رفع کرده
و برداریم یا حتی دفع کنیم ،میتوان از آن سنت برای بهبود
زندگی و آسانی اوضاع اســتفاده کنیم؛ چنانکه وقتی از سنت
ابتالء به شــرور و خیــرات آ گاه باشــیم ،جز ع و فــز ع نمیکنیم
و با صبر و اســتقامت و توســل بــه درگاه خدا میتوانیــم از این
فتنهها و ابتالئات سربلند بیرون آییم.
خدا در قرآن میفرماید که شــناخت سنتهای الهی از جمله
ســنت ابتالء به ســختی و ضرر و پایــداری و اســتقامت در کنار
رســوالن الهی ،میتواند موجب صبر شــود یا شــناخت ســنت
پیروزی مومنان در ســایه اســتقامت ،عاملی برای صبر و رفع
اندوه خواهد بود.
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سرمشق
راهــــــــبرد

سرمشق
راهــــــــبرد

سنت اجل
یکی از سنتهای حاکم بر هستی ،سنت اجل است که برای
دارندگان نفس مطرح اســت؛ از نظر قرآن ،هر نفسی چشنده
مــرگ خواهد بود و هنــگام اجل مســمی از دنیــا خواهد رفت.
پس اینگونه نیســت که کســی بتواند از مرگ برهــد ،بلکه در
نهایت در هنــگام اجل مســمی ،با مــرگ مواجه خواهد شــد.
ســنت الهی بــر ایــن قــرار گرفته کــه هنــگام اجل بــدون هیچ
تقدم و تاخیــری مرگ ،شــخص را در بــر گیرد و آن را بچشــد.
بنابرایــن ،هیــچ کســی نمیتوانــد امیــد بــه زندگــی ابــدی در
دنیا داشــته باشــد و حتی اگر به همه اســباب و ابزار و وســایل
توسل و تمسک جوید ،از مرگ و اجل مسمیگریزی نخواهد
داشــت .بایــد توجه داشــت ســنت اجــل موجــب میشــود تا
شــخص مومن یــا کافر تــا زمان اجــل خویــش در دنیــا زندگی
کند و بقــای او تضمین شــده باشــد؛ بنابراین با آنکــه کافران
و گناهکاران و مجرمان مورد خشــم الهی هستند ،اما تا اجل
مسمی زندگی آنان در دنیا استمرار مییابد.

با مهمترین سنتهای الهی
آشنا شویم

ساماندهی
سبک زندگی
با سنن قرآنی
محسن مقصودلو

سنت اجل امت
همانطــوری کــه انســانها دارای اجــل مســمی هســتند کــه
تاخیــر و تقدیــم در آن راه نــدارد ،همچنیــن امتهــا و اقــوام
دارای اجلی هســتند که بقــا و قدرت ایشــان تا زمانــی خواهد
بود و ســپس به پایان میرســد ،بیآنکه تقدیــم و تاخیری در
آن راه یابد .این بدان معناســت که هیچ دولــت و ملتی تا ابد
باقی نمیمانــد ،بلکه دولتهــا و ملتها جا بهجا میشــوند؛
و همــان طوری کــه انســانها تولــد و مرگــی دارنــد ،ملتها و
دولتها نیز این گونه هستند.

در آیات قرآن ســنتهای بســیاری بیان شــده تا مردم با شــناخت آنها ،ســبک زندگی
خودشــان را ســاماندهی کننــد و مســائل زندگــی خویــش را رفــع و رجــوع کننــد و
پیشبینیهای علمی و قطعی نســبت به آینــده عمل و رفتار خود یا جامعه داشــته باشــند .از
جمله مهمترین سنتهای الهی میتوان به موارد زی ر اشاره کرد:

اجازه میدهد تا تکلیف به جا آورده نشود؛ چنانکه بر مریض
حرجی نیســت که مثــا روزه نگیرد .خــدا در قــرآن میفرماید
برای انسان راه پیشرفت و کمال یابی آسان شده است و این
از سنتهای الهی است.

سنت آسانی
از ســنتهای مهم الهی ،ســنت آســانی اســت .این بــدان معناســت که خــدا اصل را بر آســانی
گذاشــته اســت ،هر چند که هر از گاهی عســر و ســختی در زندگی پیــش میآید ،ولی اگــر به هر
ســختی نگاه کنیــم ،از دو ســو ،با آســانی همراه اســت؛ یعنــی پیش و پس هر ســختی ،آســانی
است .این بدان معناست که انسان وقتی گرفتار سختی شد ،نباید ناامید شود ،زیرا به زودی
سختی میرود و آسانی جایگزین میشود .براساس همین سنت الهی است که احکام و شرایع
الهی به شکل آسان بیان شــده تا مردم بتوانند به راحتی آنها را انجام دهند .در حقیقت دین،
سهل و سمحه است و آسانی در ذات آن نهادینه شده است .بر همین اساس است که خداوند
براساس استطاعت شخصی و عمومی از مردم خواسته تا تکالیف را به جا آورند و هرگز تکلیفی
نمیکند که بیــرون از طاقــت و توان باشــد .همچنین در اوضاع و شــرایطی که حرج آور باشــد،

سنت اتمام حجت
خــدا هــر گاه بخواهــد مردمــی را عــذاب کنــد ،اتمــام حجــت
میکنــد تا کســی مدعی ایــن معنا نباشــد کــه آ گاهــی و اطالع
نداشــته اســت کــه اگــر کاری را انجــام دهــد ،گرفتــار عــذاب
میشــود .در آیــات قــرآن بارهــا ایــن معنــا تکــرار شــده کــه از
سنتهاى خداوند ،اتمام حجت بر مردم با برهان و دالیل و
معجزات روشــن ،قبل از کیفر آنان است ،به طوری که کسی
بیخبر و بدون اطالع و آ گاهی ،عذاب نخواهد شــد .پس اگر
عذاب یــا حتی نابــودی و هالکت اقــوام مطرح باشــد ،زمانی
است که حجت بر آنان تمام شده باشد.
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سنت اختیار
خــدا انســان را دارای اراده آفریــده اســت .هــر چنــد اراده او در
دایره ســنتهای الهی محدودیت دارد و انسان در چارچوب
حکمت و مشیت الهی دارای اختیارات و حق انتخابهایی
َ
َ
اختیــار محــدود کــه از آن بــه «ل َج ْب َــر َو ل
اســت،
ولی َهمیــن َ
َت ْفو َ
یــض َب ْــل أ ْم ٌــر َب ْی َ
ــن األ ْم َر ْین یــا منزله بیــن المنزلتیــن» یاد
ِ
میشــود به انســان امکان میدهد تا با اراده و اختیار خویش
کاری را انجــام دهــد یا تــرک کند و بر اســاس همیــن انتخاب
است که ثواب یا عقاب میبیند.
سنت اختالف
از آنجــا کــه انســانها دارای اراده و اختیــار و حــق انتخــاب
هســتند ،با هــم اختــاف خواهنــد داشــت و اینگونه نیســت
که همــه یک شــکل و یــک گونــه باشــند و عمل کننــد؛ یعنی
همانطــوری که اختــاف میــان شــب و روز اســت ،همچنین
میــان انســانها نیــز چنیــن اختالفاتــی وجــود دارد؛ زیــرا از
ســنتهای الهــی در میان مــردم وجود اختــاف اســت؛ و اگر
خــدا مشــیت میکــرد ایــن اختــاف وجــود نمیداشــت ،ولی
حکمت و مشیت الهی بر وجود اختالف میان مردمان است.
بنابرایــن ،از اینکــه بین مــردم اختــاف اســت ،نبایــد آن را از
شرور دانســت ،بلکه خیری در آن اســت که باید انسان بدان
توجه یابد و از آن بهره گیرد تا برای کماالت از آن سود برد.

خدا هر گاه
بخواهد مردمی
را عذاب کند،
اتمام حجت
میکند تا کسی
مدعی این معنا
نباشد که آ گاهی
و اطالع نداشته
است که ا گر
کاری را انجام
دهد ،گرفتار
عذاب میشود.
در آیات قرآن
بارها این معنا
تکرار شده که
از سنتهاى
خداوند ،اتمام
حجت بر مردم با
برهان و دالیل و
معجزات روشن،
قبل از کیفر آنان
است ،به طوری
که کسی بیخبر
و بدون اطالع و
آ گاهی ،عذاب
نخواهد شد

سنت امهال (مهلت دهی)
از سنتهای مهم و اساسی الهی ،سنت امهال است .به این
معنا که به افــراد و امتها مهلــت میدهد تا بر اســاس افکار،
ارادهها و اختیارها ،انتخابهای خودشــان را داشته باشند.
بنابراین ،خدا افراد گناهکار را به ســرعت مجازات نمیکند،
بلکه فرصــت میدهد تــا ملکه و مقوم ذاتاشــخاص شــکل
گیرد و خود را نشــان دهد و جایی برای اما و اگــر باقی نماند و
حجت بر ایشان تمام شود.
از این سنت به سنت امالء و امهال یاد میشود که مراد تاخیر
در عقاب و مجازات تا «اجل» خود آن چیز است که خدا برای
آن مقرر کرده است.
سنت استدراج
اســتدراج از واژه درجــه ،بیانگــر ایــن معنا اســت که شــخص
درجه درجه به چیزی نزدیک میشود.
از ســنتهای الهی این اســت که گناهکاران با مکــر الهی به
نام اســتدراج مواجه میشــوند؛ به این معنا که به آنان اجازه
میدهد تا درجات زشــت کاری و گناهکاری و جرم و جنایت
را در مراحلی حتی نهایی بپیمایند.
ســپس در حالی کــه احســاس امنیــت میکنند ،ناگهــان خدا
آنهــا را بــه عذابــی ســخت میگیــرد .از نظر قــرآن ،مترفــان و
فاسقان و مانند آنها اکثرا گرفتار سنت استدراج هستند و این
را خود نمیدانند.
عالمــه طباطبایی ذیــل آیه  ۹۵ســوره اعــراف مینویســد که
«سیئه» به «حسنه» ،بر اساس ّ
تبدیل ّ
سنت استدراج است.
سنت اضالل
هدایت ابتدایی و هدایت پاداشــی خاص و نیز هدایتهای
تکوینی و تشــریعی برای بشــر همواره وجود داشــته و خواهد
داشــت .اما چیزی بــه نام اضــال ابتدایــی وجود نداشــته و
نخواهد داشــت؛ بلکه هــر گاه ســخن از اضالل الهی نســبت
بــه کســی یــا امتــی اســت ،مــراد از آن اضــال کیفری اســت؛
یعنــی از ســنتهای الهــی اســت کــه اگــر کســی از هدایــت
تکوینی ،فطــری و ابتدایــی بهره نگیــرد ،خــدا او را با اضالل
کیفر میدهــد .از همیــن رو اعراضکنندگان از توبــه را گرفتار
اضالل کیفری میکنــد؛ زیــرا آوردن «یهدى إلیــه من اناب»
بــه جــاى «یهــدى الیــه مــن یشــاء» بــراى بیــان ایــن نكتــه
اســت كــه مشــیت خــداى متعــال بــر ســنت دائمــى و نظــام
متقــن همیشــگى اســتوار اســت؛ بدیــن معنــا كــه خداونــد،
هدایــت توبهكنندگان و گمراهــى اعراضكننــدگان از توبه را
مىخواهد .یا کســانی که در برابر اسالم شــرح صدر نداشته و
آن را با جان و دل نپذیرند گرفتار گمراهی میشوند.
سنت اغوا
از ســنتهای الهی این اســت کــه شــیطان بتوانــد مردمان را
اغوا کرده و فریب دهد و بــه خود دعوت کند و بســتری برای
ســلطه خویــش فراهــم آورد؛ اما ســنت دیگــری در ایــن مورد
حاکم اســت کــه شــیطان نتواند ایــن اغواگــری را نســبت به
معصومان داشته باشد.
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سرمشق
راهــــــــبرد
14
هدایتها و روشنیها و روشن بینیها خود را نشان میدهد.
اما ایــن الطاف غیبی راحــت و ارزان به دســت نمیآید .بدون
فعالیــت و تحمــل قبــول زحمــت مددهــای غیبــی حاصــل
نمیشــود ،زیــرا خــاف قامــوس آفرینــش اســت .از مضمون
برخی از آیات قرآن این چنین بر میآیــد که خداوند هر کس را
َ َُّ َ
الل ُیؤ ّ ِی ُد ِب َن ْص ِر ِه َم ْن َی َشاء» لیکن از
که بخواهد یاری میکند «و
آنجایی که خواست خداوند حکیمانه است ،لذا برخوردی از
کمکهای ویژه الهی یک سری شــرایط و ضوابط را میطلبد
که به چند نمونه از این شرایط و ضوابط اشاره خواهیم نمود.

شرایط برخورداری
از مددهای غیبی
هاجر طرفاوی

بخشــی از آیات قرآن به کمکهــای ویژه خداونــد اشــاره دارد ،و از آن به عنــوان وعده
تخلــف ناپذیــر الهــی یــاد میکنــد و بــر وقــوع آن تاکیــد میکنــد« .و کان حقــا علینــا
نصرالمومنین؛ و برخورد نصرت و یــاری اهل ایمان را حتمی گردانیدیــم ».که به گفته برخی از
مفسران نصرت مسلمانان شامل دنیا و آخرت آنها میشوند .همچنین در آیه  ۵۱سوره غافر نیز
به حمایت موکد خداوند از پیامبران خویش و پیروان آنها ســخن به میان مــی آورد« .إنا لننصر
رسلنا و الذین امنوا فی الحیوه الدنیا و یوم یقوم االشهاد؛ البته رسوالن و اهل ایمان را هم در دنیا
بــر دشمنانشــان ظفــر و نصــرت میدهیــم و هــم روز قیامت کــه گــواه آن بــه شــهادت برخیزند
(مومنــان) را بــه مقامــات بهشــتی پــاداش میدهیــم ».ایــن آیــه و آیــات هماننــد آن از اثبــات
نصرتهای الهی و سنت تخلف ناپذیر آن از ســوی خداوند حکایت میکند .انواع عذابهایی
که خداوند برای مجازات تکذیبکنندگان رسوالناش فرو فرستاده است از همین سنت است.
پیامبران الهی در مســیر هدایت بشــریت همــواره انــواع مددهــا و نصرتهــا را از خداوند تقاضا
نمودند و این درخواســتها بارهــا از زبــان پیامبرانی همچــون نوح؟ع؟ ،طالــوت؟ع؟ و حتی
پیامبر مکرم اسالم؟ص؟ در قرآن بیان شده است .درخواست کمک از سوی پیامبر و مسلمانان
در جنگ بعد گویای این امر است« .اذا تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من
المالئکه مردفین؛ در پارهای از روایات آمده است که پیامبر اکرم؟ص؟ نیز با مسلمانان در یاری
خواســتن از خداوند هم صدا بود و میفرمود « :پــروردگارا ،وعدهای را که بــه من دادی تحقق
بخش ،خدایا اگر این گروه مومنان نابود شوند ،پرستش تو از زمین برچیده خواهد شد ».این
سنت الهی نوعی وســیله برای تربیت و تکامل است تا ملتها در مســیرهای سخت و دشوار از
پای در نیایند و همواره محکم و استوار از پس حوادث عبور کنند.
گاهی مددهای غیبی در قالب فراهم شــدن زمینه موفقیت اســت و گاهی به صورت الهامات و
14
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بـه مناسـب فـرا رسـیدن مـاه محـرم در ایـن بخـش از مجلـه مهـر و مـاه بـه
بررسـی ابعـاد واقعـه کربلا و شـهادت سـید و سـاالر شـهیدان امام حسـین(ع)
اختصـاص دارد .در ایـن بخـش میخوانیـد« :نفـی باطـل و اثبـات حـق»،
ٔ
ٓ
«سرمشـقی بـرای اینـده»« ،راه نجـات» و « حسـین منـی وانـا مـن حسـین».

محرم

ایمان
نخســتین شــرط برخورداری از امدادهای الهی ایمان اســت
بدین ترتیب در چنــد جای قــرآن وقتی از یاری و دســتگیری
خــدا و نجــات بخشــی از ســخن رفتــه اســت ،مومنــان را
مشــغول این لطف خاص دانســته اســت« .و کان حقــا علینا
نصرالمومنیــن» ایــن وعــده بــه مومنــان اســت همچنین در
خصوص مدد غیبی کــه در غالــب آرامش بخشــی نیز چنین
میفرماید« :هوالذی انزل السکینه فی قلوب المومنین».
بنابرایــن شــرط گشــایش رحمتهــا و بــرکات الهــی ،تقویت
و تاییــد روحــی از جانب خــدا و القای محبت شــخص در دل
دیگــران را ایمان قــرار می دهــد همانطور کــه در کمک دادن
به ســپاه نامرئی و دل محکمی و بشــارت دادن هم بر صفت
ایمان تکیه میکند.
جهاد
تــاش و کوششــی کــه انســان را بــه زحمــت زیــاد انــدازد راه
رســیدن بــه هدایــت الهــی اســت .جهــاد شــامل مبــارزه بــا
دشــمنان خلــق در میــدان کارزار جنــگ ،بــا هــوا و هــوس در
میــدان جهــاد بــا نفــس و جهــاد و تــاش در راه کســب علم و
معرفت می شــود .بدون شــک مجاهدان در ایــن عرصهها،
مشــمول امدادهای غیبی در لباس هدایت بخشــی خواهند
شد .در جای دیگر قرآن شهر شــرط بهرهمندی از امداد غیبی
را یــاری خداوند کــه همان یاری دین اســت دانســته اســت.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه از جملــه شــرایط جهــاد پاکی
انگیزه است.
اخالص
قرآن کریم نجات حضرت یوسف؟ع؟ را از دام گناه خطرناکی
همســر عزیز مصر برایش گســترده بــود در ســایه برگزیدگی
که
ّ
َٰ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ
ــوء َوالف ْح َشـ َـاء؛ ِإ َن ُه ِم ْن ِع َب ِاد َنا
میداند «ذ ِلك ِلنص ِرف عنه الس
ْال ُم ْخ َل ِص َ
ین» و این نشانه آن است که خداوند بندگان خالص
شــده خویــش را در ایــن بحرانهــا تنهــا نمیگــذارد و بلکــه با
امدادهای غیبی آنها را نجات میدهد .در هشــت ســال دفاع
مقدس اخالص جوانان این ســرزمین حماسهای را خلق کرد
مــردان جنــگ تاریــخ از تحلیــل آن عاجزنــد .و امــروز جوانان
دیگری از این مرز و بــوم در میدانهای نبرد علمــی و فناوری
هــر روز حماســه جدیــد را بــه نمایش مــی گــذارد .ایــن همان
اخــاص این مــردان و زنــان اســت کــه خداوند وعــده تحقق
نصرت خود را به آنها داده است.

نفی باطل و اثبات حق
سرمشقی برای آینده
راه نجات

محرم
اندیشه

اسالم و قرآن ،و برقراری قبله و نماز ،و ادامه حج و جهاد.
این یک تکلیف ســترگ و ژرف اســامی اســت که مسلمانان
ن همــه مصائب ســنگین را که
بدانند خانــدان پیامبــر؟ص؟ آ 
در طــول دو قرن و نیم ،و ســپس فرزندانشــان در طــول قرنها
تحمــل کــرده بــرای چــه بــود .آنهمــه مصائــب کــه تحمل
کردنــد و نســل انــدر نسلشــان در مبــارزه و شــهادت و رنــج و
اسارت و زندان و شــکنجه و تبعید و محرومیت به سر بردند،
همه بــرای این بود که دین خــدا باقی بماند و مشــعل جاوید
هدایت فــرو نیفتــد ،و به دســت آینــدگان برســد ،و انســانها
در هــر عصــر و نســل بتواننــد از فــروغ هدایــت بهــره گیرنــد ،و
کتاب خدا را در دســترس داشــته باشــند ،و به آیین محمدی
بگرونــد ،و ارزشهای الهــی و معیارهای ســعادت و نجات را
بشناسند.
هماکنون همین اندازه از میراث دین که به ما رسیده است،
از برکت مجاهدات و مبارزات خاندان پیامبر اکرم؟ص؟ است
و مصیبتهای بزرگی که دیدند و رنجهای توانفرسایی که
پذیرا شــدند .و اگر جز این بــود امروز دین نبــود؛ از امثال یزید
و متوکل عباســی دینــی بر جــای نمیماند .بدینگونــه یاد آن
مصیبتهــا و مجاهدتها از نظر حقشناســی ضــروری ،و از
نظر ساختن انسان متعهد و جامعه با رسالت وظیفه است.
به خوبی روشــن اســت کــه مقصود اصلــی ،حفظ دیــن خدا،
و بیــداری مــردم ،و مبــارزه بــا ســتم و اســتواری معالــم قــرآن
اســت .و زنــده کــردن آن مصیبتها و تجســم بخشــیدن به
آن حماســه ،همواره باید در همین جهت قرار داشــته باشــد،
یعنی در جهت هوشــیاری مردم و بیداری افکار ،نه در جهت
تخدیر اذهان و تسلیم نفوس در برابر طاغوطان و طاغوتیان
سیاسی و اقتصادی.

نفی باطل
و اثبات حق
استاد محمدرضا حکیمی

انســانها اغلــب در ظلمــات طبیعــت و افــکار و عقایــد
نادرســت و عادت و غرایز و آداب و عرفهای نامســتند به
تعالیــم الهی غرقنــد .اگر عمــر انســان همینگونه ســپری گــردد و از
جهان در گذرد ،تا جاودان در همین ظلمت هراسناک باقی خواهد
ماند و نوری و نجــات و آرامشــی نخواهد یافت و این خــود دوزخی
اســت بزرگ و ســهمگین به جــز دوز خهای دیگــر و تنهــا چیزی که
انســان را نجات میدهــد و راه رســیدن به ســعادت و روشــنایی جاودانــی را بــه او مینمایاند،
«کالم نور» اســت ،یعنی کالم وحی ،یعنــی پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمه طاهرین؟ع؟ .این ســخنان
است که باید در دسترس مردم قرار بگیرد؛ انســانها همه از راه درک محتوای آنها به شناخت
صحیح دست یابند ،و خود و جامعه خود را و زندگی خود را بر همان شالوده نورانی بسازند.
شهادت ،نفی است و اثبات
شهادت امام حســین؟ع؟ دو معنی داشــت :نفی آنچه به نام اســام مطرح بود؛ اثبات آنچه از
اســام فراموش گشــته و انکار شــده بود .و این هر دو با هــم ،یعنی احیای اســام .در حکومت
کسی چون یزید ،اســام محو گشــته بود ،و ضد اســام به نام اســام مطرح بود .دین توحید و
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عدل به نظامی طاغوتی و اشــرافیمنش بدل گشــته بود؛ به
جای توحیــد و عدل ،انکار وحی بود و نشــر ظلــم… و این بود
که عاشــورا دنباله «جنگ بدر» بود ،یعنی جهاد با جاهلیت از
نو زنده گشته ،جاهلیت ســلطنت اموی به خالفت اسالمی.
از اینجاست که در زیارت ســردار رشید عاشورا ،یعنی حضرت
ابوالفضل العباس؟ع؟ آمده اســت« :اشــهد اهلل ّانک مضیت
علــی ما مضی بــه البدریــون؛ من خــدا را گــواه میگیــرم که تو
همان راهی را رفتی که شهیدان جنگ بدر (در رکاب پیامبر)
رفتند».
جنایات بنیامیه و بنیعباس در تاریخ اســام معروف است.
اگــر تاریــخ بــر همــان منــوال میگذشــت و عاشــورایی پدیــد
نمیآمــد ،و ســپس مجاهــدات و جانفشــانیهایی کــه دیگــر
امامان و فرزندانشــان کردند نمیبود ،امروز چه بســا اسمی از
اســام و قرآن و نماز و قبله و حج و جهاد نبود .پس عاشــورا به
گردن همه مسلمانان حقی بزرگ دارد؛ حقی به عظمت بقای

رسالت اصلی مجالس حسینی
بنابر آنچــه یاد شــد ،بایــد محافــل و مجالســی که به نــام آن
بزرگواران و یــاد فداکاریهای آنان و ذکر مصائب ایشــان برپا
میشــود ،از شــرح این مقاصد اصلی و هدفهــای عالی تهی
نباشــد ،و هیچگاه در جهت ضد آن مقاصد و هدفها حرکت
نکنند ،وگرنه ادامه راه و دنباله رسالت اولیای خدا محسوب
نخواهد گشت و هدفهای الهی آنان را زنده نگاه نخواهند
داشــت ،و از آن ارج و ارزشــی که باید نــزد اولیای خدا داشــته
باشــد ،بینصیب خواهد بــود و در نتیجه ،اجر خدایــی را نیز
از دســت خواهــد داد .چــون اجــر و پــاداش خــدا تابــع رضای
اولیای خداســت .و رضای اولیای خدا تابــع حرکت در جهت
هدفهای الهی و ســازنده و تربیتی دین خــدا با اجرای عدل
و قســط و تداوم بخشــی به راه آنان اســت .این مسائل بسیار
مهم باید همواره دانسته باشد ،و همواره مورد نظر قرار گیرد.
هنگامی کــه میبینیم حضرت امام حســین؟ع؟ میفرماید:
«مــا قیــام کردیــم تــا بــه داد مظلومــان برســیم» ،بهخوبــی
روشن میشود که جامعه حسینی و امت عاشــورایی نیز باید
در جهــت دفــاع از مظلومــان و ســتمدیدگان حرکــت کنــد ،و
مجالس حسینی باید القاکننده این فکر و جهتدهنده این
اقدام باشد .و روشن اســت که برای این منظور باید جامعه را
همواره از ظلم و انواع آن آ گاه ساخت ،و آثار ویرانگر هر یک را

جنایات بنیامیه
و بنیعباس
در تار یخ اسالم
معروف است.
ا گر تار یخ بر همان
منوال میگذشت
و عاشورایی پدید
نمیآمد ،و سپس
مجاهدات و
جانفشانیهایی
که دیگر امامان و
فرزندانشان کردند
نمیبود ،امروز
چه بسا اسمی
از اسالم و قرآن و
نماز و قبله و حج
و جهاد نبود

روشــن کرد و همه را به مبارزه با همه انواع آن فراخواند .و نیز
نباید از شناساندن ظالمان و ستمگران غفلت ورزید.
امــام حســین؟ع؟ بــر همــه انســانهای پــس از خــود تــا آخــر
تاریخ ،حــق دارد و همه به گونــهای مرهون اوینــد؛ زیرا اگر او
نبود عاشــورا نبود ،و اگر عاشــورا نبود اســام نمیمانــد ،و اگر
اســام نمانده بود تمدن اســامی پدید نمیآید تــا مایه اصلی
تمدنها و پیشــرفتهای بعدی بشــود و در آن صورت ،این
تمــدن کنونــی وجــود نداشــت .آیــا بــا وجــود حکومتهــای
بیاعتقــاد و تابــع جاهلیــت ،کــه اصــل وحــی الهــی و نبــوت
محمدی را منکر بودند ،مانند حکومت یزید و ولید اســام بر
جای میماند ،و به سده چهارم و پنجم میرسید و آن تمدن
شکوفا و ســترگ پدید میآمد؟ و آن علم و فرهنگ و ادبیات و
اخالق و حقوق و طب و شیمی و صنعت و فیزیک و ریاضیات
و… ســامان مییافــت تــا بهتدریــج بــه دســت غریبــان افتــد
و تمــدن کنونــی آنــان را پایهریزی کنــد؟ اینها همــه در تاریخ
مسلم است.
بنیامیه هدف اصلیشان محو اســام و از میان بردن قرآن و
حذف کامل دین خدا بود از صحنه زندگی ،و بازگرداند مردم
به دوران جاهلیت .آیا کافی نیســت برای ویران کردن بنیاد
اسالم که کسی مانند یزید خلیفه شود؟ آیا معاویه فرزند خود
را نمیشــناخت؟ تأملی کوتاه در گفتهها و اعمــال یزید کافی
است که مقاصد او را روشن کند .او در ســخنان و اشعاری که
از وی نقل شده است ،دین و وحی را انکار کرده است.
از اینجــا معنــای ســخن حضــرت زینــب کبــری؟س؟ آشــکار
میشــود کــه در مجلــس یزیــد فرمــود« :بــه خــدا ســوگند
نمیتوانی یاد آل محمد را از میان ببری و قرآن را براندازی».
بانوی بزرگوار با اطمینــان و قاطعیت یزیــد را درصدد از میان
اســام و قــرآن و برگرداندن مــردم بــه دوران جاهلیت معرفی
فرمود ،آنهم در حضور خود یزید ،و در مجلس رســمی دربار
دمشق ،با حضور رجال دمشق و دعوت شــدگان رسمی و اگر
جز این بــود ،و فضای ســلطنت اموی شــام ایــن امــر را تأیید
نمیکــرد ،و کــردار یزیــد شــاهدی بــزرگ بــر ایــن هدف شــوم
نبود ،یزید میتوانســت از همین ســخن نقطه ضعفی بگیرد
و با شــدت هر چه بیشــتر با این اظهارات مخالفت ورزد و آنها
را رد کند؛ اما سخن یادشــده بیان واقعیتی بود که فضای آن
حکومت و کردار بنیامیه آن را مثل روز روشن ساخته بود.
اکنون بهخوبی روشــن میشــود کــه «عاشــورا» یعنــی چه ،و
امام حســین؟ع؟ یعنــی کــه؟ در حدیث نبوی رســیده اســت
کــه پیامبر اکــرم؟ص؟ فرمود« :حســین منــی و انا من حســین؛
حسین از من اســت و من از حســینم ».معنای جمله نخست
روشــن اســت ،حســین از من اســت یعنــی فرزنــد و نــواده من
است .درباره معنای جمله دوم من از حسینم گفتهاند یعنی
بقــای دین مــن و آییــن من به وســیله حســین اســت؛ و دین
اسالم از حسین؟ع؟ ّقوت میگیرد ،و با شــهادت او از نابودی
مصون میگردد و باقی میماند .و از اینجاســت که گفتهاند:
دین اســام« ،محمدی الحدوث و حســینی البقا»ســت ،که
اگر شــهادت عاشــورا بــا آن ابعــاد ویــژه نبــود ،بر اثــر حکومت
کســانی مانند یزید به مرور زمان اثری از قرآن و اسالم بر جای
نمیماند.
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سرمشقی برای آینده
دکتر محسن اسماعیلی

آشــنایی با تاریخ گذشــته باید منجر به تفکر برای ساختن
آینده باشــد .ایــن چیزی اســت کــه خداوند در قــرآن کریم
بارهــا و بارها برای مــا تکرار کرده اســت .خداونــد ّدر قــرآن کریم به
پیامبر؟ص؟ فرموده اســت«َ :ف ْاق ُصص ْال َق َص َص َل َع َل ُه ْــم َی َت َف َّک ُر َ
ون؛ و
ِ
اگر میخواســتیم به آن آیات او را رفعت مقام میبخشیدیم ،لیکن
او بــه زمیــن (تــن) فرومانــد و پیــرو هــوای نفــس گردیــد ،و در این
صــورت مثــل و حکایت حــال او به ســگی ماند کــه اگر بــر او حملــه کنــی و یــا او را به حــال خود
واگذاری به عوعو زبان کشــد .این اســت مثــل مردمی که آیات مــا را بعد از علم بــه آن تکذیب
کردند .پــس این حکایت بگو ،باشــد کــه به فکــر آیند» .پیامبــر داســتانهای گذشــته را بازگو
میکند تا مردم در آن تفکر کنند و ببینند چه اتفاقی و چرا رخ داد و برای آینده خودشــان درس
بگیرنــد .حضــرت علی؟ع؟ هــم فرمــود :خداونــد مشــمول لطــف و رحمت خــود قــرار دهد آن
بندهای را که به تاریخ آ گاهــی پیدا کــرده و در آن تفکر و درس عبرتی برای خودش دســت و پا
میکند .ما هم با خواندن ،شنیدن و بازگو کردن حوادث کربال ّباید وادار به تفکر و تعقل شویم.
َ َْ
نباید فراموش کنیم که پیامبر؟ص؟ فرمود«ِ :إ َّن َما ُی ْد َر ُک َا ْل َخ ْی ُر ُک ُل ُــه ِب ْال َع ْقل َو َال ِد َ
ین ِل َم ْن ال َعقل
ِ
َ
ل ُه» یعنی هرچه خوبی وجود دارد فقط با عقل قابل دســتیابی است و کســی که عقل ندارد و از
اندیشــه خودش بهرهبــرداری نمیکنــد دین نــدارد .دینداری واقعــی به معنــای خردمندی و
تعقل اســت .وقتی ما حادثــه کربال را بــا هم بازگــو میکنیم بایــد از شناســایی شــمر آن روزگار،
شمرهای روزگار خود را بشناسیم و اگر همانگونه که آن روز میبودیم با شمر مبارزه میکردیم
18
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باید با شــمرهای روزگار خودمان مبارزه کنیم .این است که
کربال را برای ما یک مکتب دائمی و جاودان میکند.
خیلــی حیــف اســت در مجالــس خوبــی کــه بــرای امــام
حســین؟ع؟ برگزار میکنیــم فقط بــه بازگو کــردن حادثه ده
روز اول مــاه محرم اختصــاص دهیــم و در ده روز مــاه محرم
هم فقط از حادثه روز دهم یاد کنیم .امام حســین؟ع؟ فقط
روز عاشــورا امــام نبــود بلکــه قبــل از آن هم امــام بــود و همه
زندگی ایشان ،همانند عاشورا و درسآموز است.
ایشــان  ۵۷ســال در ایــن دنیــا بــود نــه یــک روز .امــام
حســین؟ع؟ ،نه یک روز بلکه ده ســال امام بــود و در این ده
سال امامت و  ۵۷ســال عمر شریف الگوی ماســت لذا باید با
همه زندگی امام حسین؟ع؟ آشنا شــویم و در محرم تصمیم
بگیریم تــا ســال آینــده یــک دور زندگی امــام حســین؟ع؟ را
مطالعه کرده باشــیم و بدانیم همان حســینی که در عاشــورا
آنگونه ایســتاد قبــل از عاشــورا چه کــرده بود ،چگونــه رفتار
میکرد و زندگی وی به چه شکلی بود؟ با خانواده ،بستگان
و دوستان و حتی با دشمنان خود چگونه رفتار میکرد؟
باید زندگی امام حســین؟ع؟ را در جمیع جوانب بشناســیم تا
بتوانیم حسینی شویم .حیف اســت که خودمان را محدود و
محصور به بخش کوچکی از این گنجینه بزرگ کنیم .پیامبر
َ ُ
َ
َ ُ
قوم بدیــن ِ ّ َ
میع
اهّلل إل من حاطــه ِمن ج ِ
اکرم؟ص؟ فرمود« :ال ی ِ ِ
َجوا ِن ِب ِه» یعنی کســی نمیتواند دیندار واقعی باشد مگر اینکه
دیــن را در همه ابعــاد آن شــناخته باشــد .امام حســین؟ع؟ و
امام حسن؟ع؟ هر دو امام هســتند؛ چه قیام و چه صلح کنند
پس بایــد در هــر حــال ،زندگــی آنها مــورد مطالعــه قــرار گیرد.
این بزرگتریــن تصمیمی اســت که مــا ممکن اســت بگیریم و
معتقدمبرایآیندهمابسیار مفیداست.
تاریــخ همیشــه بــرای مــا انســانها جــذاب بــوده و همــه مــا
دوســت داریم بدانیم در گذشــته چــه اتفاقاتی افتاده اســت
اما حوادث تاریخی به دو شکل مورد مطالعه قرار میگیرند؛
گاهی اوقات مــا میخواهیــم ببینیم در گذشــته چــه اتفاقی
افتــاده اســت و گاهــی مواقــع میخواهیــم بدانیــم چــرا این
ً
اتفــاق افتــاده اســت؟ نــگاه اول را اصطالحــا تاریــخ نقلــی و
توصیفــی و نــگاه دوم را تاریــخ عقلــی و تحلیلــی مینامنــد.
ً
اطــاع از تاریــخ نقلــی ،جــذاب و مفیــد اســت امــا اصــا قابــل
مقایسه با اطالع از تاریخ تحلیلی نیست.

راه نجات
دکتر رضا داوریاردکانی

ایام محرم ارتباط خاصی با اخالق دارد .محرم ماه شــرف
و آزادگی اســت .ماه فرزند پیامبر ،امام حســین؟ع؟ است
که برای جلوگیری از انحراف اســام و امر به معروف و نهی از منکر
و اصالح امت جــدش و حفظ مــکارم اخالقی هر چه داشــت ،داد و
مظهر بزرگ دینداری و شرف و آزادگی و ایمان شد.
حادثــه بــزرگ کربال ســه شــأن دارد؛ یکی شــأن مناســک و مراســم
اســت که اهل شــر ع و حتی بعضــی از دوســتداران غیرمســلمان امام حســین؟ع؟ ،آنهــا را برپا
میدارند .شــأن دیگــر خردمندانه بــودن و اخالقی بودن اســت و باالخره به شــأن ســوم یعنی
ایمــان میرســیم کــه جــان آن دو شــأن دیگر ،اســت .مراســم و مناســک بــرای حفــظ دین و
شــریعت الزم اســت ،به خصوص که تشــیع را از عاشــورا نمیتــوان جدا کــرد .گویی امــام این
مظهر شرف انسانی با فرزندان و کسان و یارانش شهید شده است ،تا تشیع زنده بماند.
عزاداریهای ماه محرم و صفر و روضهخوانیها همواره نگهبان تشــیع بوده اســت .با اینکه
ً
عزاداران و برگزارکنندگان و گردانندگان مراسم عزاداری معموال معتقدان به اسالم و مایل به
راستی و درستیاند ،گاهی اتفاق میافتد که اشخاص نه چندان معتقد و صالح نیز به شرکت
در مراســم و حتــی در برگــزاری آنها عالقه نشــان میدهند که شــاید خلــق و خو یا رفتارشــان با

عظمت عاشورا چندان نسبتی ندارد.
شأن دوم یعنی خردمندی و اخالق بیشــتر مورد توجه و نظر
کســانی اســت که اســام را یک دین به تمــام معنــی اخالقی
میدانند و در رفتار و گفتار پیشــوایانش اخالق میبینند .به
نظر آنها امام حســین؟ع؟ جنگ نمیخواست و برای جنگ
نیامده بــود و هر چه توانســت کوشــید تــا کار به قتال نکشــد
ولی ســیر امور چنان بود که ناگزیر میبایســت از میان دو راه
یکی را برگزیند .یا به یزید و یزیدیان تســلیم شــود یا شهادت
را بپذیرد .او تســلیم در برابر نادانی و ســتم و تباه کردن دین
و دنیــای مــردم را نمیتوانســت بپذیــرد پــس راه شــهادت را
برگزیــد و از ایــن راه به کمــال عزت و شــرف و آزادگــی و مرتبه
ای ورای اخالق رسمی رسید.
شــأن ســوم حادثه کربــا ،ظهــور ایمــان بــه معنی کامــل آن
است .مؤمنان بســیارند اما هر یک در درجه ای از ایمان قرار
قــرآن از مؤمنان خواســته
دارنــد .به این جهت اســت کــه َدر ّ
شده است که ایمان بیاورند (یا أ َیها َال َ
ذین َآم ُنوا ِآم ُنوا) مرتبه
عالی ایمان به ندرت تحقق مییابــد و درک و فهم آن با عقل
و به خصوص عقل مشترک دشوار و شاید محال است.
اکنون در عصر مــا اخــاق در همه جا تنــزل یافته و در کشــور
ً
ما نیــز که بــرای اخالق انقــاب کرده اســت ،این تنــزل کامال
آشــکار اســت و اگــر ایــن ســیر ادامــه یابــد شــاید جهــان دچار
فاجعهای بــزرگ شــود .از زمان جنــگ جهانــی دوم تاکنون
هرگز پریشــانی و حماقــت و بیاعتنایــی به موازیــن اخالقی
تا این اندازه شــایع نبوده اســت .نــه فقط در دهههــای اخیر
سراسر جهان را آشوب فراگرفته اســت بلکه روشنفکران هم
بــه نظریههایــی مایــل و متوجه شــدهاند کــه قبــل از جنگ
جهانی دوم زمینهساز ماجراهای پر درد و داغ نیمه اول قرن
بیستم بود.
اخالق با امید پدیــد می آید و در فرهنگ و روابط و مناســبات
میان مردمان قــوام و تحقق می یابد .تاریــخ غربی به جایی
رســیده اســت که دیگر امیدی ندارد بلکه میسازد و مصرف
میکند .به عبــارت دیگر در ایــن تاریخ زندگــی دیگر معنایی
جــز دوره کــردن شــب و روز و مصرف کــردن و اشــتغال برای
مصــرف نــدارد .پیداســت کــه در اینجا مــراد از غــرب ،غرب
جغرافیایــی و سیاســی نیســت بلکــه شــیوه زندگــی شــایع در
سراســر روی زمیــن اســت .همــه جهــان بــا چشــم غربــی به
جهــان نــگاه میکننــد و ارزشهــا هــم یکســره ارزشهــای
بیارزش شده غربی است.
در چنیــن شــرایطی آیــا جهــان بــه ســوی فاجعــه و نابــودی
میرود؟ اینکه مسیر انحطاط سرعت گرفته است باید همه
را به فکر وادارد که بپرســند جهان دارد به کجــا میرود و چه
بر ســر آدمــی خواهــد آمد؟ آیــا دیــن میتوانــد به اخــاق مدد
برســاند و از بــروز فاجعــه جلوگیــری کنــد؟ درد این اســت که
دین نیز در معرض آســیب قرار گرفتــه و گروههایی گرد آمده
از سراسر جهان در شــرق و غرب ،پرچم دین به دست گرفته
و بــه نام دین هــر منکــری را مرتکب می شــوند و جهــان را پر
آشــوب می کنند و بر اصل اباحــه و مباح بودن هــر تبهکاری
و فســادی صحه میگذارند و نه فقــط دین را با رفتــار خود از
صحنه خارج میکنند بلکه آن را بدنام و تباه می سازند.
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عزاداری محرم در شهرهای ایران

این حسین؟ع؟ کیست که
عالم همه دیوانه اوست
زهرا علیدوست

عزاداری محرم با فرهنگ و آداب شهرهای مختلف درهم آمیخته شده است.
هـر یـک از مناطـق کشـورمان هـم سـبک و سـیاق خـود را در عـزاداری و برپایـی
مراسـم سـوگواری دارنـد .از سـوی دیگـر در بسـیاری از سـنتهای عـزاداری
شـهرهای مختلـف ،شـباهتهای فراوانـی وجـود دارد .برپایـی دسـتههای عـزاداری،
تعزیه ،گرداندن علم و نخل و تهیه غذای نذری از جمله مراسمی است که در شهرهای
ب توجهانـد کـه مـردم را نـه تنها
یشـود .گاهـی ایـن سـنتها بـه قـدری جالـ 
کشـور برپـا م 
از سراسـر کشـور بلکـه از کشـورهای دیگـر بـه تماشـا دعـوت میکننـد .در ایـن یادداشـت
نگاهـی بـه آداب و رسـوم محـرم در برخـی از شـهرهای کشـور میاندازیـم.

ِگل مالی خرمآباد
عزاداران آنقدر ناراحتند که از خود بیخود میشوند
و بــر ســر و روی خــود گل و خــاک میریزنــد ،ســپس بــر ســر و
ســینه میکوبند .این تصویری از عزاداران امام حســین؟ع؟
در ماه محــرم به خصوص روزهای تاســوعا و عاشــورا اســت.
ایــن مراســم ســمبلیک از روز هفتــم محــرم شــروع میشــود.
مــردان از صبــح ایــن روز بــه حمــام میرونــد و پــس از اصالح
ســر و صــورت ،بــا لباسهــای تمیــز ،عــزاداری خــود را آغــاز
میکنند .از ســوی دیگــر در حوضچههــای اطــراف تکیهها و
محلهــای عــزاداری ،گل درســت میکننــد .ســپس گل را از
ســر تا پا به خود میمالنــد .بعضیها هم به طــور کامل داخل
حوضچــه میشــوند .بعــد از اینکــه سراپایشــان گلــی شــد،
عزاداری را بــا ســینهزنی و نوحهخوانی پی میگیرنــد .زمانی
که ایام عزاداری مصادف با ماههای ســرد ســال باشــد ،برای
عــزاداران آتش روشــن میکننــد و آنهــا در اطراف آتــش حلقه
میزنند .بنابرایــن از روز هفتم برخی از عــزاداران در کوچهها
میچرخنــد و با صدای بلند شــعر میخوانند؛ مضمون اشــعار
آنها درخواســت هیــزم برای روشــن کــردن آتش اســت .مرکز
اصلــی برپایــی گل مالــی خرمآبــاد و ســایر شــهرهای اســتان
لرســتان اســت .البته دامنه برگــزاری این آیین به شــهرهای
اســتانهای کرمانشــاه و ایــام هــم رســیده اســت .گلمالــی
نمادی از حزن اســت که در آداب و رســوم محــرم در خرمآباد
بازتاب پیدا کرده است.

شاه حسین تبریز
یکــی دیگــر از مراســم باشــکوهی کــه در ایــام عــزاداری امام
حســین؟ع؟ در ایران برگزار میشــود ،مراســم «شاه حسین»
تبریز اســت .این آیین که در لهجه محلی به آن «شاخسی»
میگوینــد ،از چنــد روز قبــل از محــرم شــروع میشــود و تــا
ظهــر عاشــورا ادامــه پیــدا میکنــد .در این مراســم عــزاداران
ســیاهپوش کنــار یکدیگــر میایســتند و بــا قــرار دادن یــک
دستشــان پشــت کمر دیگــری ،زنجیرهای انســانی تشــکیل
میدهنــد .ســپس بــا دســت دیگــر چوبــی مخصــوص را در
مسیر ســر تا پای خود حرکت میدهند .این حرکات همراه با
نوای «شاه حســین» (شاخســی) و «وای حسین» (واخسی)
عزاداران اســت .آیین شــاه حســین ،رفتاری نمادین است؛
گویا عــزاداران در حال عزیمت بــه کربال و قــرار گرفتن در کنار
یاران امام حسین؟ع؟ هستند.
عزاداری در حسینیه اعظم زنجان
آنقــدر عــزاداری در ایــن شــهر باشــکوه و معنــوی اســت که از
زنجــان بــا عنــوان پایتخــت «شــور حســینی» یــاد میشــود.
آداب و رســوم محــرم در زنجــان از اول این ماه و در حســینه
اعظــم و زینبیه اعظــم برپا میشــود .هر شــب تعــداد زیادی
از اهالــی شــهر بــه ایــن حســینیهها میرونــد و به ســوگواری
میپردازنــد .امــا اوج مراســم زنجانیها از شــب نهــم محرم
(تاسوعا) آغاز میشــود .اگرچه گفته میشود محل برگزاری
مراسم حســینه و زینبیه اعظم اســت ،اما این دو مکان تنها
محل شروع مراسم هستند .کمی که میگذرد موج جمعیت
عــزاداران تمــام میادیــن و خیابانهــای اصلــی اطــراف را
دربرمیگیرد .مداحان و روضهخوانان با لهجه ترکی و نوایی
ســوزان روضه میخوانند؛ مــردم نیز بخش عمــدهای از این
روضهها را با آنها همنوایی میکنند و به ســینه میزنند .شور
و حال این مراســم هر بیننــدهای را تحت تاثیر قــرار میدهد
شاید به همین دلیل اســت که هر سال اقشــار مختلف مردم
از شهرهای مختلف به زنجان میروند.
نخل گردانی یزد
نخلگردانی از مهمترین و معروفترین آداب و رسوم محرم
در روزهای تاسوعا و عاشورا در شــهرهای مختلف است و در
بین تمــام شــهرها ،نخلگردانی یزد شــهرت بیشــتری دارد.
نخل یــک ســازه چوبی بســیار بزرگ اســت کــه اطــراف آن را
با آیینــه میپوشــانند و با شــالها و پارچههای رنگــی تزئین
میکننــد .نخلگردانــی آیینــی نمادیــن اســت کــه عموما در
ظهر یا غــروب عاشــورا برگزار میشــود .حملکننــدگان نخل
گویا ،پیکــر امام حســین؟ع؟ را پــس از ظهر عاشــورا بر دوش
گرفتهاند تا آن را به خاک بســپارند اما تمام مراســم عزاداری
در یــزد بــه نخلگردانــی محــدود نمیشــود .ســوگواری و
عــزاداری در حســینیههای معــروف ایــن شــهر همــراه بــا
نوحهخوانی و سینهزنی بخشــی از این مراسم است .از دیگر
آیینهای روزهای محــرم در یزد میتوان بــه تعزیهخوانی،
جغجغهزنی ،کتل بستن و دسته سقا اشاره کرد.
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چمر و چایینه ایالم
در ایــام آیینهــای نمادین جذابــی در ایام ســوگواری برگزار میشــود .یکــی از این
آیینها ،چمر اســت .البته چمر به غیر از روزهای ماه محرم ،به مناسبت درگذشت
افراد شــاخص و مهم نیز برگزار میشــود .زمان و مکان برگزاری چمر از چند روز قبل
به مردم اطــاع داده میشــود .همه در موعــد مقرر دور هــم جمع میشــوند .در این
زمان زنان ایالمی شــروع به عزاداری مخصــوص خود میکنند .آنهــا در حالی که بر
ســر و روی خود میزنند ،آواهای مخصوص عزاداری را با صــدای بلند میخوانند.
این نواهای هماهنــگ زنان آداب و رســوم محرم را به شــکلی متفــاوت به نمایش
میگذارد .سپس اسبی آراســته و مجهز به خنجر و تفنگ به میدان آورده میشود.
زنان پس از دیدن این اســب ،صدای خود را باال میبرند و عزاداری خود را با شدت
بیشتری انجام میدهند .مردم اگر نذر داشــته باشند ،غذا درست میکنند و پس از
مراســم بین عزاداران توزیع میکنند اما در ایالم یک مراســم بسیار خاص و منحصر
به فــرد دیگری نیز برپا میشــود؛ مراســمی کــه برای عــزاداری اســت اما با تــار و پود
فرهنگ مردم گره خورده اســت .این آیین با نام چایینه شــناخته میشود و بیشتر
مخصوص زنان اســت .چایینه را در چنــد روز از ماه محــرم و برای چند تــن از یاران
امام حسین؟ع؟ و خود ایشان برگزار میکنند.
آیینهای عزاداری ابیانه
یکی دیگر از مناطقی که آداب و رســوم محرم آن ،معروف شده ،ابیانه است .مردم
ابیانه همیشــه لباس ســنتی خود را به تن دارند؛ حتی در ایام ماه محــرم و عزاداری
سیدالشهدا ،باز هم مردم همان لباس ســنتی خود را حفظ میکنند .گفته میشود
جمعیتی نزدیک به  ۴هزار نفر در این مراسم شرکت میکنند.اصل مراسم عزاداری
در ابیانه از شــب تاســوعا با آیین ذاکری شــروع میشــود؛ آئینی که بــه خواندن ذکر
مصیبت در این شب اشاره میکند .فردا صبح هم نوبت مراسم پرسه است .اهالی
روســتا حرکــت خــود را از جلوی روســتای امامــزاده شــروع میکننــد و بــه خانههای
افرادی که در ســال گذشــته عزیزی را از دســت دادهاند ،ســر میزنند .صاحبان عزا
هم در حد توان خود از آنها پذیرایی میکنند.مراسمهای مختلف در روز تاسوعا و تا
غروب عاشــورا ادامه پیدا میکند .از جمله این آیینهای میتوان به جغجغهزنی،
نخلگردانــی ،شــاداگردانی ،طلو عخوانــی و شــام غریبــان اشــاره کــرد .در مــدت
برگزاری مراسم ،از مردم با غذای نذری ،چای ،خرما و سایر خوراکیهای پذیرایی
میشود.ابیانه روســتایی کوچک با امکاناتی محدود است .اگر میخواهید در ایام
تاسوعا و عاشــورا به ابیانه بروید ،از داشتن محل اقامت مطمئن شــوید زیرا در این
روزها ،اهالی روســتا که در شــهرهای دیگر زندگی میکنند ،به ابیانــه بازمیگردند و
روستا شلوغ میشود.
تعزیه خوانی در تفرش
تعزیهخوانــی از مهمتریــن شــکلهای هنرهای نمایشــی در ایــران اســت .در واقع
زمانی که میخواهند از نمایــش و تئاتر در ایــران صبحت کننــد ،از تعزی ه به عنوان
نخســتین گامهای این هنر در کشــور نــام میبرند .تعزیه بــا توجه بــه ویژگیهای
خاصــش بارها مــورد توجــه کارشناســانی از سراســر جهان قــرار گرفته اســت .اینکه
بینندههــا تمــام داســتان را میداننــد امــا بــا ایــن حــال تــا پایــان نمایــش پــای آن
مینشــینند ،بخشــی از اهمیــت تعزیــه اســت .از ســوی دیگــر گــره خــوردن شــدید
احساســات بیننده با تعزیــه ،از دیگر نقاط قوت آن اســت .در میان تمام شــهرهای
کشــور ،تفرش در تعزیهخوانی شــهرت بیشــتری دارد .حتی برخی نیز تفرش را مهد
تعزیه ایــران میداننــد .ضمن اینکــه قدیمیتریــن نســخههای برگــزاری تعزیه در
کشور ،در تفرش پیدا شده است .در تفرش تعداد زیادی حسینیه و تکیه وجود دارد
که محل مناسبی برای برگزاری این هنر آیینی است .همین موضوع باعث پرورش
تعزیهخوانان ماهر در تفرش شده است .عالوه بر تفرش ،تعزیهخوانی در بسیاری از
شهرهای استان اصفهان نیز با شکوه فوقالعادهای اجرا میشود.
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حسینمنیوأنامنݣݣحسین
آیت اهلل حسین وحید خراسانی

امام پنجــم بــه جابربنیزیــد جعفــی وصایایی دارد بســیار
عمیق .یک جملــهاش این اســت :عرض کن خــودت را بر
کتاب اهلل .کتاب خدا میزان اســت .میزان زندگی بشــر قرآن اســت.
اگر دو کفه این میــزان را بگیری؛ یک کفه تفقه در دین اســت ،کفه
دوم انذار مؤمنیــن و مؤمنات .دو بالــی که پرواز کنید تــا اعال علیین
تهیه کردی .بی بال طیران محال اســت ،با یک بــال هم پرواز غیر
ممکن اســت ،دو بال الزم اســت .بال اول پرواز به درجات عال میشــود تفقه .بال دوم میشود
انذار و امر به معروف و نهی از منکر .آن وقت است که میتوانی بگویی :ما به آن راهی رفتیم که
سیدالشهدا رفت «ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر»
در این راه چه کرد؟! کاری کرد که باور کردنی نیست .امری که خدا ذات قدوس حی قیومی که
الیدرک و الیوصف اول کســی اســت که ذکر مصیبت او کرده؛ خدا! مصیبت خوان او ،ابراهیم،
خلیل ،موسای کلیم ،عیسای مسیح ،نوح نبی ،همه انبیا و مرسلین مستمع عاشورای او.
شخصیت خاتم االنبیا؟ص؟
ٌ
«حســین منی وأنا من حسین» ،غوغاست این
هرگز نشناختیم او را .که بود؟! اوال اگر بفهمیم
جمله« .أنا» کیست؟ انیت را بشــناس« .من» این دست نیســت ،این ،دست من است .این،
سر نیست ،این سر من است .این ،بدن نیست این بدن من است .من از حسینم .عقل اینجا
حیران اســت .حســین از من ،از انیت من جدا شــده ،من هم از انیــت او جدا شــدم .این جمله
محیرالعقول است .انیت خاتم ،عقل کل ،منشأش حســینبنعلی است .اگر خدا توفیق داد
ثانیا؛ کسی که روز اول که
یک وقت این عقده را باز میکنیم تا بفهمید او که بود اوال؛ او چه کرد َ
ّْ ْ
ّ
به دنیا آمد قنداقهاش را به عرش بردند .این روز اول او .اما روز آخر :یــا أ َّی ُت َها َالنف ُس ال ُم ْط َم ِئ َن ُه
ّ
ُ
ً َ ْ ُ
ً
بادی َو ْادخ ِلی َج َن ِتی؛ روز اول ،آن؛ روز آخر ،این!
راض َیه َم ْر ِض َّیه فادخ ِلی ِفی ِع ِ
ک ِ
ْار ِج ِعی ِإلی َر ّ ِب ِ
تأثیر شهادت امام حسین؟ع؟ بر همه عوالم
امــا آخر؛ همه مصــادر اهل ســنت نقل کردنــد از مورخیــن ،محدثیــن ،از رجال عظیمالشــان،

که ابنعباس نیمه روز عاشــورا ســر و پا برهنــه از خانه بیرون
آمد شــیون زنان ،رو به قبر ســید کائنات؛ پرســیدند :چه خبر
اســت؟ گفت :االن خواب دیدم پیغمبر خاتم را ســر برهنه پا
برهنه غبارآلوده ،یک شیشــه پر خون در دستش ،پرسیدم:
یا رسول اهلل! چه خبر است؟ فرمود :خدا این قاروره را به من
داد که بروم کنار گودال قتلگاه ،خون گلوی فرزند را بگیرم.
گفــت :یــا رســول اهلل! شیشــه را کجــا میبــری؟ فرمــود :این
قاروره به عــرش خدا مــیرود .امام ششــم فرمــود :این نص
کالم است آن رکنی از عرش که این قاروره بر آن رکن گذاشته
شده ،تا قیامت میلرزد.
اثر آخر؛ آن وقتی که تمام انبیا وانفسا میگویند ،همه مالئکه
ســرگردانند ،یــک مرتبــه در این غوغــا ،آن
مقربین متحیــر و
ْ َ
ُ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
ــوا َر َّبک ْــم ِإ َّن َزل َزل َه
ق
ات
ــاس
الن
ــا
ه
ی
أ
ــا
«ی
کبــری:
هم در قیامــت
ْ ُ ُ ُّ
َّ
الس َ
ــاع ِه َش ْــی ٌء َع ِظ ٌ
یــم َی ْــو َم َت َر ْو َن َهــا َتذ َهــل کل ُم ْر ِض َع ٍــه َع َّمــا
َ
ُ
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َ
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ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ــل ح ْملها َوت َرى الن َاس ُســک َارى
أ ْرض َعت َوتض ُــع کل ذ ِات ح ْم
ٍ
َ
َ
َ
ُ
اهَّلل َش ِــد ٌید» در همچو روزی،
َو َما ه ْم ِب ُســک َارى َول ِک َّن َعــذ َاب ِ
در همچو هنگامهای ناگهان هودجی پیدا میشــود ،باطنها
عفو اهلل ظاهرها رحمه اهلل ،میآید تا عرش خدا؛ وقتی رســید
آنجا ،پیاده میشــود ،میآید کنار قائمه عــرش ،آن وقتی که
ابراهیــم ،موســی ،عیســی ،همــه درماندهاند ،حالل محشــر
یک مطلب اســت؛ آن مطلب این اســت؛ نص کالم امام این
است ،امام ششم فرمود :میآید کنار عرش خدا پیراهن غرقه
به خــون روی ســر؛ جبرئیل نازل میشــود ،میگوید :یــا زهرا!
خدا به تو ســام میرســاند ،میفرماید :این پیراهن را از روی
سر بردار ،آنچه میخواهی به تو داده میشود.
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خودشــان را به حســاب عیســی می گذارند .فکر نکردیم این
حرف مــال دنیــای مســیحیت اســت و بــا روح اســام ســازگار
نیست ،با سخن حسین سازگار نیســت .به خدا قسم تهمت
بــه اباعبــداهلل؟ع؟ اســت .اباعبــداهلل؟ع؟ کــه بــرای مبــارزه
با گنــاه کــردن قیــام کــرد ،مــا گفتیم قیــام کــرد که ســنگری
برای گنهــکاران بشــود .ما گفتیم حســین یک شــرکت بیمه
تاســیس کــرد ،بیمــه گنــاه .گفــت شــما را از نظــر گنــاه بیمــه
کردم .در عــوض چه میگیرم؟ شــما برای من اشــک بریزید،
من در عوض گناهان شــما را جبران میکنم ،اما شــما هر چه
میخواهید باشید ،ابن زیاد باشید ،عمر سعد باشید.

عاشورا مکتب عملی
اسالم است
استاد مرتضی مطهری

متـن زیـر گلچینی از مجموعه سـخنرانیهای شـهید اسـتاد مرتضـی مطهری،
درباره تحریفات مربوط به عاشـورا اسـت که در مجموعه آثار شـهید مطهری،
جلد هفدهم منتشـر شـده اسـت.
حسین؟ع؟ میگوید من نهضت کردم برای امر به معروف،
برای اینکه دیــن را زنده کنم ،برای اینکه با مفاســد مبارزه
کنم .نهضت من یک نهضت اصالحی اسالمی است .ما آمدیم یک
چیز دیگری گفتیم .دو تا تحریف معنوی بســیار عجیب و ماهرانه
در اینجا کردیم،نمیدانمبگویمماهرانهیاجاهالنه.
تحریف معنوی اول :امام حسین کشته شد تا گناهان ما بیمه شود!
یک جا گفتیم حســین بن علی؟ع؟ قیام کرد که کشــته بشــود برای اینکه کفاره گناهان امت
باشد ،کشته شــد برای اینکه گناهان ما آمرزیده شــود .حاال اگر بپرســند آخر این در کجاست؟
خود حســین چنین چیزی گفت؟ پیغمبر گفت؟ امام گفت؟ چنین حرفی را چه کســی گفت؟
می گوییم مــا به این حرفها چه کار داریم؟ امام حســین کشــته شــد بــرای اینکــه گناهان ما
بخشیده شود .نمیدانیم که این فکر را ما از دنیای مسیحیت گرفتهایم.
ملت مســلمان خیلی چیزها را ندانســته از دنیای مســیحیت بر ضد اســام گرفت .یکی همین
است .یکی از اصول معتقدات مسیحی مسئله به صلیب رفتن مسیح است برای اینکه فادی
باشــد .اآلن «الفادی» لقب مســیح اســت .این از نظر مســیحیت جزء متن مســیحیت اســت.
میگویند عیســی به دار رفــت و این بــه دار رفتن عیســی کفــاره گناه امت شــد ،یعنــی گناهان
24
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تحریف معنوی دوم :کشــته شــدن امام حسین یک
دستور خصوصی بود!
تحریف معنوی دومی که از نظر تفســیر و توجیــه حادثه کربال
رخ داد ایــن بــود کــه گفتنــد میدانیــد چــرا امام حســین رفت
و کشــته شــد؟ یک دســتور خصوصی فقط برای او بــود و به او
گفتند تو بــرو خودت را به کشــتن بــده .معلوم اســت ،اگر یک
چیزی دستور خصوصی باشــد ،به ما و شــما دیگر ارتباط پیدا
نمیکند ،یعنی قابل پیروی نیست .اگر بگویند حسین چنین
کرد ،تو چنین بکن! میگوید حســین از یک دستور خصوصی
پیــروی کــرد ،به مــا مربوط نیســت ،بــه دســتورات اســام که
دستورات کلی و عمومی اســت مربوط نیست! آن یک دستور
خصوصــی مخصــوص خــودش بــود .حــال تفــاوت ایــن دو
چگونه اســت؟ امام حســین خودش فریاد کشــیده اســت که
علل و انگیزه قیام من مســائلی اســت که بر اصول کلی اســام
منطبقمیشود،احتیاجیبهدستور خصوصینیست.
دســتور خصوصی در جایی میگویند که دستورهای عمومی
وافــی نباشــد .امام حســین در کمــال صراحــت فرمود اســام
دینی اســت که به هیچ مومنــی اجازه نمیدهد کــه در مقابل
ظلم و ســتم ،مفاســد و گنــاه بیتفــاوت بماند .امام حســین
مکتب به وجود آورد ولی مکتب عملی اسالمی.
خیلی به نظر کوچک میآید که بگویند دستور خصوصی بود.
ولــی میگوییم وقتی گفتی دســتور خصوصــی ،معنایش این
اســت که دســتورهای عمومی در ایــن زمینهها کافــی و وافی
نیست ،یعنی اگر دستور خصوصی نمیرسید اسالم دستوری
نداشــت که بگوید در چنین شــرایطی باید حرکت و قیام کرد،
بلکه اســام میگفت هر چه بــه نظرتان میرســد عمل کنید.
این خیانتی اســت به حســین بن علی؟ع؟ .آیا خیانتی از این
باالتر هم در دنیا صورت گرفته است؟
ایــن اســت کــه عــرض کــردم ایــن تحریــف معنــوی کــه در
حادثه عاشــورا صــورت گرفته اســت ،از آن تحریفــات لفظی
صــد درجــه خطرناکتــر اســت .آنکــه میگویــد ســیصد هــزار
نفــر را حســین بــن علــی کشــت ،آنکــه میگویــد زعفــر جنــی
آمــد ،آنکه مــی گویــد زینب آمــد به اباعبــداهّلل چنیــن گفت،
اباعبــداهّلل فرمــود کیســت بــرای مــن اســب بیــاورد ،اعــوان
و انصــاری نداشــت ،زینــب رفــت اســب اباعبــداهّلل را آورد،
و از ایــن درو غهــا ،اینها برای هدف حســین بن علــی آن قدر
خطر نــدارد که ایــن تحریفهــای معنوی خطرناک اســت.
بنابراین ما آمدیم نهضت حســین بن علی را که خود ،هدف
و منظوری داشته است مسخ و تحریف کردیم.

در ایـن بخـش از مجلـه مهـر و مـاه؛ بـه مناسـبت شـهادت امـام سـجاد(ع)
مطالبـی در خصـوص زندگانـی ایـن امـام بزرگـوار میخوانیـد .از جملـه
ٔ
مطميـن»« ،بازگشـت دیـن
عناویـن ایـن بخـش « ،کتـاب اخلاق»« ،نفـس
ٓ
بـه جـای سـنت» و «اشـکار کننـده ابعـاد درونـی اسلام» اسـت.
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بازگشت دین به جای سنت
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تفسیر آیاتی از سوره مبارکه «فجر»

نفس مطمئن
حجتاالسالم والمسلمین حسین عشاقی

نفس مطمئنه ،نفســی اســت که نســبت به خداونــد به یقین رســیده و هیچ شــک و
تزلزلــی در او راه ندارد و لذا چــون به خدا و اموری کــه به آریننده ارتبــاط دارد معترض
نیست لذا نسبت به آنچه مقدر شده راضی و خداوند هم از او رضایت کامل دارد ،با این تعبیر
حسین ؟ع؟ مصداق بارز آیاتی از سوره مبارکه «فجر» است.
َ
ْ
َ
ُ
َ ُ
َْ
ی
ی ِعبــادیَ ،و ْادخل 
ی فــ 
راض َی ًــه َم ْر ِض َّیــه ف ْادخل 
«یا أ َّی ُت َهــا ّالنف ُــس ال ُم ْط َم ِئ ّن ُــه ْار ِجعــ 
ــک ِ
ی ِإلى َر ّ ِب ِ
َ
َج ّنتی» .خداوند مخاطــب این آیات را کســانی میداند که نفسشــان ،نفس مطمئنه اســت؛
اما نفس مطمئنه چیســت؟ نفســی اســت که نســبت بــه خداونــد و شــئون خدایــی خداوند به
«راض َی ًه»
یقین رسیده و از شــک و تزلزل بیرون رفته است و لذا در ادامه ،چنین نفســی با عنوان ِ
توصیف شده اســت یعنی او به مقام رضایت از خداوند نیز نائل شده است و نسبت به خداوند و
ً
اموری که به خداوند ارتباط دارد هیچ اعتراضی ندارد ،بلکه آنها را کامال به جا و درست مییابد.
روشن است کسی که نسبت به خداوند و شئون خدایی خداوند راضی باشد خدا هم از او راضی
خواهد بود و لذا چنین نفســی در ادامه ،با عنوان َ«م ْر ِض َّیه» ستوده شده است که البته در برخی
َ
روایات ،متعلق اطمینان والیت امیرالمؤمنین معرفی شده که این نیز در همان راستا است زیرا از
طریق والیت امیرالمؤمنین و اهلبیت است که انسان میتواند هدایتهای ارشادی و تکوینی
ً
را دریافته و نسبت به امور الهی به یقین برسد و مقام رضایت از خدا را حقیقتا کسب کند.
نفــس مطمئنــه بــا اطمینــان به خــدا یــک امتیــاز بــزرگ نصیبش میشــود لــذا چنین نفســی
َ
مخاطــب بــه ْ
ــک» شــده و مأمــور به رجــوع الــی اهلل میشــود ،و به ســوی خدا
«ار ِجع 
ی ِإلــى َر ّ ِب ِ
َّ َّ َ َّ َ
ُ
ْ
راجعون» سرنوشــت همه
بازمیگــردد و البتــه رجوع الــی اهلل به دلیــل مفــاد ِ«إنــا ِل و ِإنــا ِإلی ِــه ِ
انسانها است ولی نفس مطمئنه زودتر از دیگران به این امتیاز نائل میشود.
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اما معنای «رجوع الى اهلل» چیست؟ و ما چگونه به اهلل رجوع
َّ َّ
ــال» ما ،مال
میکنیم؟ پاســخ این اســت که طبق جملــه ِ«إن ِ
خدائیم نه مال خودمان یعنی شیئیتی که ما به خود نسبت
ً
میدهیم و میگوییم وجود من ،حقیقتا مال ما نیست چون
ْ
َ
ک َّ
مالکیت ،حــق اختصاصی خدا اســت ِّ
«ل ُمل ُ
ــماوات َو
الس
ِ
َ
َ ْ
ْ ْ
ض َو مــا َب ْی َن ُهما َو ِإل ْی ِه ال َمصیر» ولی مــا از آن مالک حقیقی
الر ِ
غفلــت داریم و خیــال میکنیم مــا موجودیتی داریــم که مال
خودمــان و مباین بــا وجود خدا اســت ولی هــر انســانی دیر یا
ً
ً
زود ،اختیارا یا جبرا این نکته را شهود میکند که موجودیتش
و شــیئیتشِ ،ملــک او نیســت و خــودش مالــک موجودیتــی
نیســت تا بگوید وجود من ،بلکــه او مالکیت خــدا را مالکیت
خود میپنداشته اســت .با تحقق چنین شهودی ،فنای فی

اهلل رخ میدهــد یعنــی شــیئیت مــن ،از آن جهــت کــه به من
انتســاب داشــت ،زائل و فانی میشــود و پندار شــیئیت من و
موجودیت مــن ،از بیــن مــیرود و موجودیت من ،بــه مالک
ً
اصلیاش بازمیگردد؛ عینا مثل لباس عاریهای که انســان از
دیگری گرفتــه و عاریه بودنــش را فراموش کرده اســت و بعد
متوجه شــده اســت که این لباس مــال دیگری اســت؛ اینجا
است که توهم لباس من معدوم شده و بجایش تعبیر لباس
او مینشــیند؛ پس وقتی انســان به شــهود «الشــیئیت» خود
َ َْ
رســیدف رجوع الى اهلل شــکل گرفته و جمله َ«و ِإل ْی ِه ُتقل ُبون»
فعلیــت یافته اســت و ماســوای او ،همــه او میشــوند و جمله
ْ
َ
اهَّلل ال َمصیر» تحقق یافته است.
ِ«إلى ِ
َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ
ُ
در برخی روایات وارده ذیل این آیات؛ «النفس المطم ِئنه» به

نفس مطمئنه،
نفسی است که
نسبت به خداوند
به یقین رسیده
و هیچ شک و
تزلزلی در او راه
ندارد

امام حســین؟ع؟ و در برخی به امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و در برخی
به محمد؟ص؟ و آل ایشان و شیعیانشان تفسیر شده است که
همه از باب تطبیق معنا بر مصادیق درستاند .انسانهایی
َ
َّ َ
راج ُعون» نرســیدهاند و ِ«إ ّنــا ِإلى َر ّ ِبنا
َکه هنوز به مقام ِ«إنــا ِإل ْی ِه ِ
ل ُم ْن َق ِل ُب َ
ون» برای آنــان فعلیت یافته اســت ،به چنین فضائی
راه ندارند بلکهآنها یا در جهنمند یا در بهشت ابرار زیرا موجود
اعتباری را به حریم موجود حقیقی راهی نیست.
از این آیات نیز روشــن میشــود کــه کلمه «قســیم» در حدیث
«عدل مقابل» است نه
«علی قســیم الجنه و النار» به معنای ِ
تقســیم کننده؛ زیرا طبق بیانات گذشــته ،حریم محمد؟ص؟
و خاندان ایشان ،در قبال جهنم و بهشــت ابرار ،خود جایگاه
سومی است که به نفوس مطمئنه اختصاص دارد.
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صحیفها
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بازخوانی معارف ناب تربیتی
از صحیفه سجادیه

کتاب اخالق
رضا صفری

عصــر زندگانــی امــام ســجاد؟ع؟ ،یکــی از دوران پــر
چالش حیات امامان شــیعه و پیروان مکتب تشــیع
اســت .یکی از وظایف امام ســجاد؟ع؟ به عنوان امام زمان،
تحریفزدایی از مکتب اسالم و جلوگیری از ورود انحرافات و
تهمتهایی ناروا به ســاحت معصومیــن و جلوگیری از جعل
اخبــار و روایت در خصوص زندگی و ســیره آنها بــود؛ بنابراین
هدایــت و تربیــت یکــی از مهمترین محورهــای برنامــه امام
سجاد؟ع؟ بود.
هدایت به حق و تمیز حق از باطل
جامعه عصــر حضــرت ،یکــی از دورانهای پر چالــش زندگی
مســلمانان در جامعــه اســامی اســت .ترویــج اندیشــههای
جبرگرایــی ،ورود اندیشــههایی از مکاتــب هنــد ،چیــن و
دنیــای روم و حتــی ایــران به دنیــای اســام ،مســلمانان را با
چالشهای فکری و فرهنگی مختلفی مواجه ساخته و نهاد
حاکمیــت از همه ایــن رویکردها جهت ســلطه قــدرت خود و
به انحراف کشــاندن مســلمانان ســود میجســت .در چنین
شرایطی ،امام یک روز با خطابه علی گونه ،روز دیگر با تعلیم
دعا و موعظه ،گاهی با پرورش اصحــاب و یاران و همچنین
با گریه بر امام حسین؟ع؟ و شهدای کربال ،در جهت هدایت
و روشنگری فعالیت میکردند.
اصالح جامعه اسالمی
جامعــه اســامی بعــد از رحلت نبــی مکرم اســام؟ص؟ از مســیر
اصلی خود خارج شد .ازاینرو این وظیفه ائمه معصومین بود
که ســاختار و تفکرات انحرافی و غلط رایج در جامعه اســامی
را اصالح نمایند .بر همین اســاس اســت که امام حســین؟ع؟
بر این هــدف تأ کیــد میفرمایند ،امام ســجاد؟ع؟ نیــز آن را از
خداوند طلب میکند .امــام پاکیزگی زندگــی خویش و اصالح
امــت را در گرو عمل بــه اوامر و نواهــی خداوند میدانــد و آن را
ً
از پروردگار طلــب مینماید« :فأحینی َح ً
تنتظ ُم ِبما
یوه َطیبــه ِ
َ ِ
َُ َ
ُ ُُ ُ
ُ
رتک ُب ما َن َهیتُ
ارید و تبلغ ما ا ِحب ِمن حیث الاتی ما تکره ول ا ِ
َع ُنه؛ پــس مــرا زنده بــدار بــه زندگــی پاکیــزهای که بــه آنچه
میخواهم پیوســته شــود در صورتی که آنچه را نمیپسندی
به جا نیاورم و آنچه را نهی کردهای مرتکب نشوم».
توحید محوری
توحید محوریترین برنامــه همه انبیا و اولیای الهی اســت.
از همیــن رو اســت کــه امــام ســجاد؟ع؟ بــه تربیــت بــر مــدار
28
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توحیــد تأ کیــد میفرماینــد و از همیــن رو بــر مفاهیمــی مثــل
عبودیت ،معرفت خدا ،ایمان و تقوا تکیــه میکنند .مقصود
از روشهــای تربیتــی شــیوههایی اســت کــه بــرای رســاندن
متربی بــه اهــداف مــورد نظر اســتفاده میشــود .ایــن اصول
تربیتی برگرفته از مبانــی عقالنی یا وحیانی اســت .به عنوان
َ
مثال در نظــام تربیتی اســام از آیه شــریفه« :ولقــد کرمنا بنی
آدم» ،کرامــت ذاتی انســان و حفظ عزت نفــس متربی را اخذ
میکنیم و برای اجرای ایــن اصل تربیتی کــه حفظ و تقویت
عزت نفس احســاس شــخصیت متربی را نتیجه میدهد ،از
روشهایی مثل تغافل و عفو و محبت نیز استفاده میشود.
حال بــا در نظر گفتــن اهداف فــوق ،باید دید امــام چگونه در
این مســیر قدم برمیدارند .از این رو کالم و سیره امام چهارم
را در این روش یادآور میشویم.
ایجاد بصیرت و بینش صحیح نســبت به انســان و جهان از
اهداف مهم انبیا اســت .بینش انســان درباره اعمــال و رفتار
هنگامــی کامــل میشــود کــه از خویــش و جهــان اطرافــش
آ گاهــی داشــته باشــد ،در این صــورت اســت که ایــن روش،
مبتنی بر اصل تحول باطن میشــود .امام ســجاد این روش
را در دو بخش تفکیک فرمودهاند.
بصیرت و شناخت به دنیای پیرامونی
از دیــدگاه قرآن دنیــا جایگاه امتحان و مســیر رفتن به ســوی
خداونــد اســت .در ادعیــه امــام زینالعابدیــن؟ع؟ دنیــا
وســیلهای بــرای نیل بــه مقصــد و تنها گــذرگاه برای ســفر به
جهــان آخــرت اســت .بــر ایــن اســاس اســت کــه در فــرازی از
َ
صحیفه سجادیه میفرمایند«َ :و ُ
الرغبه فیالعمل َل َ
ک
ارزقنی
ِ
ُ َ
َ
الغالب َعلــی الزهد فی دنیــای؛ خداوندا
یکــون
إلخ َرتــی حتی
ِ
برای آخرتم رغبت در عمل برای خودت را روزیام قرار ده؛ تا
اینکه بیرغبتی نسبت به دنیا بر من غالب باشد».
بصیرت به وجود خود انسان
شــناخت انســان و یــا بــه عبارتــی خودشناســی بســیار مهــم
ن رو امام
اســت و مقدمه خداشناســی تعبیر شــده اســت .از ای 
در فرازهــای مختلفــی انســان را بــه خــود ارجــاع میدهــد تــا
بتواند شــناختش را نســبت به خــود افزایش دهــد .در ادعیه
امــام انســان دارای حــاالت و جلوههــای تربیتــی متفــاوت
اســت .او بایــد اســتعدادها و محدودیتهایش را بشناســد تا
از آنها در مســیر کمال اســتفاده کند .از نظر امام انسان دارای
قابلیتهایی اســت که با بینــش صحیح نســبت به خویش
میتوانــد زمینههــای رفتــار پســندیده را فراهم ســازد ،بر این
اساس تصحیح بینش انســان درباره خود یک روش تربیتی
به حساب میآید.
دوری از غفلت
غفلــت و فرامــوشکاری خصلــت پســندیدهای نیســت .از
ن رو در این مســأله امــام مدام با رفتــار عملی در ســیره خود
ای 
بــه پیروانــش هشــدار میدهــد .امــام ســجاد؟ع؟ اعطــای
بینش مربیــان بــه متربیــان را در رفتار نیــز آمــوزش میدهد.
ُزهری میگوید :شــبی ســرد امام را در حالی که مقــداری آرد و

ایجاد بصیرت و
بینش صحیح
نسبت به انسان
و جهان از اهداف
مهم انبیا است.
بینش انسان
درباره اعمال و
رفتار هنگامی
کامل میشود که
از خویش و جهان
اطرافش آ گاهی
داشته باشد،
در این صورت
است که این
روش ،مبتنی بر
اصل تحول باطن
میشود

هیزم حمل میکرد ،دیدم .پرســیدم :چه چیز با خــود دارید؟
فرمود :آهنگ سفری دارم و زاد و توشه برگرفتم .گفتم :غالم
من حاضر اســت و بــه جای شــما حمــل میکند .فرمــود :خیر
خودم حمل میکنــم و نفس خــود را از چیــزی که مــرا در این
ســفر نجات میدهد باز نمــیدارم .چند روز بعد امــام را دیدم
و عرض کردم :چنین ســفری که فرمودید نمیبینم ،فرمود:
مقصودم سفر آخرت مرگ بود.
عفو و بخشش
در دعای ابوحمزه نیز امام ضمن آمــوزش طلب عفو متربی از
مربی با ذکر صفت رحمت الهی به بندگان خطاکار امیدواری
میدهد تــا در راه تربیت مأیوس نشــوند و بــه حرکت خویش
ادامه دهند.
عفو و بخشــش یکــی از زیباترین خصلتهای انســان اســت
که در فرصتهای ســخت میتواند از خود بروز دهــد و با این
اقدام نــه تنها خــدا را راضــی میکند بلکــه به آرامــش روحی و
روانی خودش نیــز میافزاید .باالترین بخشــشها هــم از آن
خداســت .حضــرت زینالعابدیــن؟ع؟ در دعــای شــانزدهم
َُ
«عفــو» میخواند و در
صحیفه ســجادیه خداوند را با وصــف
دعای التجــاء تربیــت نفــس انســانی را تنهــا در گرو گذشــت
خداوند از گناهان فرد میداند .امام میآموزد که متربی باید
متواضعانه در برابر مربی خطایش را بپذیرد.
در ســیره امام ســجاد؟ع؟ نیز بــر روش عفــو تأ کید میشــود و
امــام آن را در برابر نزدیکان ،غالمان ،شــیعیان و مخالفان به
کار میگیرد .عمادالدین طبری نقل میکند:
روزی مــردی از بســتگان (حسنبنحســن) نــزد امــام آمــد و
به ایشــان دشــنام داد .امام در پاســخ او خاموش ماند .چون
ی که نــزد او
حســن از نــزد حضــرت بازگشــت ،امــام بــه کســان 
نشسته بودند فرمود :شنیدید این مرد چه گفت؟ میخواهم
با مــن بیاییــد و پاســخی را کــه بــه او میدهــم بشــنوید .امام
َ
«والکاظمین
نعلیــن خــود را پوشــید و بــه راه افتــاد و فرمــود:
َ
والعافین َعن الناس ُ
واهلل ُی ِحب ُ
َ
المحسنین».
الغیظ
ِ
چون بــه خانه حســن رســیدند ،امام فرمــود :بگویید ســجاد
اســت .حســن بیرون آمد .او میپنداشــت امام زینالعابدین
برای تالفــی نزد او آمده اســت .علیبنالحســین؟ع؟ فرمود:
نت ُق َ
استغف َر اهلل َم ُنه ،وإن ُک َ
نت ُق َ
«یا أخی ،إن ُک َ
لت
لت ما فی
ِ
َ
مالیس ِفی فغفراهلل لک؛ حسن به پای امام افتاد و بوسه زد و
َ َ
ُ
َ
ُ
گفت :أستغفراهلل بل قلت َ
فیک مالیس فیک وأنا احق به».
در این ماجرا امام با ســکوت خود و رفتن به خانه حسن روش
رفتاری عفــو را به متربــی خطاکار و دیگــران آمــوزش داد؛ چرا
که عفو و گذشــت ،عالوه بــر فواید و آثــار فراوان اخالقــی که در
آیات و احادیث ذکر شده اســت و خداوند خود را به این وصف
توصیــف فرموده اســت ،در عمــل به عنــوان عامــل مهمی در
تعدیل روابط بین افراد و برقراری آرامش روانی نتیجهبخش
اســت .بخشــش ،عالوه بر ترســیم روابط بین افــراد و کاهش
تنشهــای اجتماعــی ،در تأمیــن ســامت روانــی ،کاهــش
اضطــراب و افســردگی ،عصبانیــت و پرخاشــگری ،اختالالت
عاطفــی و رفتــاری ،افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و پیشــرفت
تحصیلی فرزندان بسیار مؤثر و کارآمد است.
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صحیفه

صحیفها
در پرتو معن

امام؟ع؟ در تصویر سلطه حاکم اشــاره میکند؛ امانخواهی
از شر سلطان و عدم همراهی با او اســت .امام ضمن توصیف
خاندان اموی و ســلطه حاکم ،از خداوند میخواهد که از شر
آنان در امان باشد.
نفی ظلم
نفی ظلم و ظلم پذیری و یاری مظلوم سومین محوری است
که در صحیفه بیان میشــود .امام در ایــن مباحث بر ضروت
بهرهمندی ،توانمندی و برخورداری از قدرت سیاسی تأ کید
دارند .همــان چیزی که امــروزه تحت عنــوان اراده معطوف
بــه قــدرت از آن یــاد میکنیــم ،امــام تأ کیــد دارنــد کــه چنین
امکانی باید در اختیار باشد تا بتوانند با ظلم مبارزه کنند.

 ۷گفتمان برای بازخوانی صحیفه سجادیه

بازگشت دین
به جای سنت

دکتر عبداهلل ناصری طاهری

در تاریــخ اســام ،دوره امــام ســجاد؟ع؟ و اساســا گفتمان ایشــان در صحیفــه مغفول
مانده اســت ،صحیفه بایــد در بازخوانی ســیره و تاریخ معصومان؟ع؟ و تاریخ تشــیع،
مورد توجه قرار گیرد .ما میتوانیم گفتمانهای مختلفی از صحیفه در اختیار داشــته باشیم؛
صحیفه تنها گفتمان سیاسی اجتماعی ندارد ،گفتمان تربیتی و روانشناسی صحیفه گاهی
از گفتمان حقوقی و فلسفی آن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
گفتمان غالــب در صحیفه بازســازی اجتماعی فرهنگی و اعتقادی اســت .تصویــری که امام
در گفتمان غالب خودش ارائه میدهد ،رفتار دینی جدید و رفتار اجتماعی جدید اســت .تمام
آن چیزهایی که بعد از پیامبر؟ص؟ مســخ شده اســت و مخصوصا بعد از روی کار آمدن خاندان
اموی ،تمام اینها را در قالب گفتمان جدید اصالح و پاالیش میکند.
یکــی از ویژگیهای صحیفه همان صلواتی اســت که در ادعیه تکرار میشــود ،گفت :گفتمان
علوی امام ســجاد؟ع؟ یا گفتمان ســجادی در مقابله با گفتمــان حاکم عصر با شــاهبیت و در
واقع عقد الفرید صلوات و با محوریت صلوات بر پیامبر؟ص؟ اســت ۲۰۷ .مورد در  ۵۴دعا ،امام
صلوات بر پیامبــر و آل پیامبــر را تکرار میکنــد؛ یعنی صلــوات گرانیگاه بحث امامــت ،رهبری
و والیــت جامعه اســت .این گرانیــگاه در مفصــل بنــدی گفتمان امام ســجاد؟ع؟ بســیار حائز
اهمیــت اســت ،یعنــی کلیدیترین نکتــه آن هــم بعــد از حادثه عاشــورا کــه آن چنان شــرایط
اختناق و شرایط سیاســی اجتماعی ســختی بر جامعه اســامی حاکم شــد که در برخی روایات
آمده جز اندکی مرتد شدند.
30

تیر ݣومرداد  1401مشاره 34

گفتمان محوری والیت
به نظر میرسد امام ســجاد؟ع؟ در صحیفه عالوه بر گفتمان
محــوری والیــت ،بــر پارادایم بازگشــت دیــن به جای ســنت
تأ کید میکند؛ تقابــل دین و ســنت بعد از رحلــت پیامبر؟ص؟
شکل گرفت و پس از حادثه عاشــورا به اوج خود رسید .بعد از
حادثه عاشــورا تا روی کار آمدن بنیعباس ،در اوضاع فکری
جامعه عــرب و جامعه اســامی فضــای جدیدی ایجاد شــد.
تعبیر زیبایی امام صادق؟ع؟ دارد کــه بنیامیه راه فراگیری
ایمان را باز گذاشــتند ،اما راه شــرک را بســتند تا وقتی مردم را
به شرک کشاندند ،مردم متوجه نشوند .از آغاز عصر امویان،
جبرگرایــی در جامعه اســامی نهادینه شــد و در جامعه عربی
آن روزگار ســلطه پیــدا کرد؛ تــاش امــام؟ع؟ در صحیفه این
اســت که عقلگرایــی را جایگزین ایــن وضعیت کنــد .از نظر
امام تفکر و اندیشــیدن آیینهای اســت که مؤمن خــوب و بد
خویش را در آن میبیند.
اصولیتریــن یــا روشــنترین بحث امــام در صحیفــه ،بحث
رهبری و حقانیت جامعه اســت .گفتمان صحیفــه را در چند
محور اصلی اینچنین میتوان تبیین کرد:
مبانی و اصول دین
تصویر سلطه حاکم
نفی ظلم و ظلمپذیری و یاری مظلوم
حمایت از مستمند و فقیر یا به عبارتی نفی سرمایهداری
دشمنشناسی و نوع تعامل با دشمن
اخالق سیاسی اجتماعی
اقتصاد ،زندگی و معیشت مردم
تصویر سلطه حاکم
امام در توصیف تصویر ســلطه حاکم ،خیلــی زیبا از فتح مکه
شــروع میکند .پیشــینه امویان را برمــا میکند ،بــه هجرت
پیامبر «و هاجر الی بالد الغربه و محل النأی عن موطن رحله
و موضع رجله و مســقط راسه» اشــاره میکند که پیامبر با چه
ســختی هجرت کرد و رفــت و بعــد در واقع بحث فتــح مکه و
جنگ با امویان را به عنوان بزرگترین برگزیدگان دشــمنان
پیامبــر ؟ص؟ اشــاره و توصیــف میکنــد .نکتــه دیگــری کــه

حمایت از مستمند
حمایــت از مســتمندان و فقیران و نفــی ســرمایهداری حاکم
کــه یکــی از شــاخصهای بــزرگ عصــر امــوی در دوره امــام
سجاد؟ع؟ است .با سیاستهایی که امویان پیش گرفتند،
ســنت بــر دیــن و فرهنــگ غلبــه کــرد و ســنتهای دیریــن
احیا شــد .عمــده فتوحــات امویــان در دو دهه اول قــرن اول
هجــری رخ داد ،ســرزمینهای حاصلخیــز و پــر رونقــی کــه
گنجینههای عظیم اقتصــادی را در برابر خانــدان اموی قرار
داد و جامعه را به جامعهای سرمایهدار ،بیدرد و مرفه تبدیل
کــرد .همین امــر یکــی از شــاخصها یــا مرواریدهای تســبیح
گفتمان امام؟ع؟ اســت .همان تجلی که در قصیــده فرزدق
هم قابل مشاهده است .روح کلی قصیده فرزدق در توصیف
امام ســجاد؟ع؟ در جــوار خانــه کعبــه ،همیــن روح وضعیت
اقتصادی حاکــم بر جامعه اســت ،که امام و خانــدان امامت
از فقــرا و مســتمندان دســتگیری میکننــد .فــرزدق در ذکــر
ویژگیهای خاندان اهل بیت؟ع؟ آنــان را اهل کرم مینامد
که فقط در تشهدشان ال میگویند :لوال تشهد کانت الءه نعم.
همین ویژگی در ادعیه امام سجاد؟ع؟ در صحیفه نیز بسیار
به چشم میخورد .امام؟ع؟ در این بخش با فقیر ،همنوایی
میکند؛ فقــری که پیامبــر اکــرم؟ص؟ دربارهاش گفته اســت:
«کاد الفقر ان یکون کفــرا»؛ اما در ایــن دوره ،به قدری هویت
اقتصادی جامعــه بر همه حیثیــات غلبه پیدا کــرده و آنقدر
جامعــه رفاه زده اســت کــه امــام در فرازهــای متعــدد ،از فقیر
عالوه بــر اینکــه دســتگیری میکنــد ،او را تحســین میکند:
«اللهم ّ
حبب ّ
الى صحبه الفقراء».
دشمنشناسی
فــراز بعــدی ،دشمنشناســی و نحــوه تعامــل بــا او اســت.
امام؟ع؟ در این فرازها ،چهره دشــمن را به تصویر میکشــد.
دشــمن اصلــی امویان هســتند کــه رهبــری و امامــت جامعه
و خالفت را بــه ناشایســتگی غصــب کردهاند .مــا در ماجرای
واقعــه حــره شــاهد هســتیم که امــام بــا خانــدان خلیفــه چه
میکند ،یعنی آنها را زیر چتر حمایتی خودش میگیرد .یکی
از مهمتریــن دعاهای این بخــش ،دعای معروف مــرزداران
(اهــل ثغــور) اســت؛ هــم تقویــت نیروهــای خــودی و هــم
تضعیف دشــمن را بیان میکند .امام در عین حال که معتقد

است نباید با دشمن مسالمت جویانه رفتار کرد ،بر انصاف با
دشمن تأ کید اساسی دارد.

حمایت از
مستمندان و
فقیران و نفی
سرمایهداری
حا کم که یکی
از شاخصهای
بزرگ عصر اموی
در دوره امام
سجاد؟ع؟ است.
با سیاستهایی
که امویان پیش
گرفتند ،سنت بر
دین و فرهنگ
غلبه کرد و
سنتهای دیر ین
احیا شد .عمده
فتوحات امویان
در دو دهه اول
قرن اول هجری
رخ داد

اخالق سیاسی اجتماعی
فراز دیگری کــه امــام آن را مورد تأ کیــد قرار میدهــد ،اخالق
سیاســی اجتماعــی و دغدغهای اســت که نســبت بــه زندگی
مردم دارند .شــاید روشــنترین فراز در همان دعای استســقا
اســت که برای مــردم قحطــی زده و گرفتار خشکســالی ،دعا
میکنند کــه گشایشــی در زندگی مــردم حاصل شــود .یکی از
فرازهای بســیار زیبا در این حوزه ،گذشت و شفقتی است که
امام دارنــد؛ نفی کینه تــوزی ،پوشــش عیوب و عــدم مقابله
به مثل ،حســن رفتار بــا همســایگان و مــردم .در همین دعا،
بحث تقیه و حفظ اســرار را مطرح میکنــد و از خدا میخواهد
که اسرار جامعه اسالمی برمال نشود.
اقتصاد و زندگی
بحث بعدی در صحیفــه ،بحث اقتصاد و زندگی در اندیشــه
امــام؟ع؟ اســت .در این فــراز ،امــام؟ع؟ خــدا را شــکر میکند
که بــرای توصیف احســان و کرم خــدا آزادی بیان پیــدا کرده
اســت .اهمیت عــدل و قســط کــه در اندیشــه اســامی آمده:
«العدل حیاه االحکام» .چیزی که پیامبران برای آن مبعوث
شدند و اتفاقا یکی از پیامهای صحیفه همین بحث عدالت
اجتماعــی اســت ،مخصوصــا حــوزهای کــه برمیگــردد بــه
معیشت و ســفره مردم .این مبحث مبنای مستحکم قرآنی
و دینــی دارد .به جهت اهمیتی که اندیشــه سوسیالیســتی و
مارکسیســتی در تاریخ معاصر ما پیــدا کرد ،در یــک قرن اخیر
خیلی وقتهــا پرهیــز کردیــم از اینکــه ایــن تجلــی پارادایم
اقتصــادی و اولویــت اقتصــادی بــر همــه فصــول و معیشــت
مــردم و اصــل عدالــت را طبــق آموزههــای دینــی خودمــان
مورد توجه قــرار دهیم .هر جا خواســتیم تاریخ را بــا این نگاه
تحلیل کنیم ،از آنجایی که ذهنیت مارکسیســتی و تفاســیر
سوسیالیســتی بــر تفکــرات تاریخــی مــا ســایه انداختــه بود،
دچــار خودسانســوری شــدید شــدیم .مــن معتقدم کــه یکی
از گویاتریــن تصاویر اقتصادی در خود قرآن اســت ،در ســوره
قریــش؛ آنجایــی کــه آزادی و عدالت یــا اقتصاد و معیشــت
و شــکم اولویــت پیــدا میکنــد بــر عبودیــت .صراحــت قــرآن
در ســوره قریــش« :فلیعبــدوا رب هذا البیــت الــذی اطعمهم
من جوع و آمنهــم من خــوف» ایــن دو تأمین شــده و در واقع
مفروض اســت و حاال «فلیعبــدوا رب هــذا البیــت» .اینکه در
عموم روایــات ائمه ،ایــن نکته بارز و شــاهد اســت که حیات
اخالقــی و دینی جامعــه ،به اقتصاد و عدالت وابســته اســت،
برگرفتــه از همیــن آیــه اســت .نبایــد دچــار خودسانســوری
شــویم ،این در گفتمــان امــام ســجاد؟ع؟ در صحیفــه کامال
متجلی است .طبق آموزههای قرآن ،روایات و گفتمان امام
ســجاد؟ع؟ در صحیفه ســجادیه ،حکومت دینی نمیتواند
عبودیت خدا را افضل و برتر از نان مردم قلمداد کند .لذا مکرر
در دعاهای مختلف ،امام ســجاد بــه اینکه ایــن رزق مقدر و
تکلیف شده و تقسیم شده است و همچنین ضرورت احسان
به مستمند و تأ کید بر احسان و نفی بخل را بیان میکند.
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صحیفها
در پرتو معن
32
میکنند که از آن جمله میتوان به وقایع ،گزارشها و اســناد
مکتوب ،روابط اجتماعی ،و غیره اشاره کرد .آ گاهی یافتن از
درون قلب مردم و یا اصرار بر فهمیدن رابطه شخصی افراد با
پروردگار کار آســانی نیست ،اگرچه بیشــتر مردم نیز عالقهای
به ایــن امــر ندارنــد .اگــر راهــی بــه درون قلــوب مــردم وجود
داشته باشد ،یافتن آن مستلزم مطالعه و بررسی درونیترین
نگرانیهــا و دغدغههــای افــراد اســت کــه در فعالیتهــای
بیرونی و نوشتههای ایشان منعکس میشوند .اما ابعادی از
اسالم که بیشتر توجه نظارهکنندگان بیرونی را به خود جلب
کردهاند ابعاد بیرونی و مشــخص آن هســتند که نسبتا خالی
از عشــق و حرارتی هســتند که در غرب از معنویت و روحانیت
سراغ دارند.

آشکار کننده
ابعاد درونی اسالم

اگر چه تعالیم صحیفه ســجادیه ،منطبق بر آموزههای دین اســام و در واقع ،بیانگر
دســتورات و قوانیــن اســامی در ابعــاد مختلف اســت ،امــا نمیتــوان آن را به مــردم و
جامعه دینی و اسالمی منحصر کرد .به همان اندازه که اسالم ،دینی جهانی و فراملی و پیامبر
اکرم؟ص؟ ،پیامبــر و مایــه رحمت بــرای همه مردم اســت ،صحیفــه کامله نیــز چــون برآمده از
ن رو ،تأثیر پذیری
فطرت پاک بشری است ،روی سخن با همه بشر در همه زمانها دارد .از ای 
از این ره آورد بزرگ معنوی و راه یافتن به دنیای سراســر نور و روحانیت آن ،تنها به شــیعیان و
معتقــدان بــه پیشــوایی امامــان معصــوم؟ع؟ منحصــر نبــوده ،دیگــر مســلمانان و حتــی
غیرمســلمانان نیز از ایــن توفیق برخــوردار بوده انــد .تجربههای نقل شــده در ایــن زمینه ،به
خوبی عمق این رابطه و پیوند را نشان می دهد:
ویلیام چیتک
ترجمه انگلیســی صحیفه ســجادیه همــراه با ملحقــات ،دعاهای
ایام هفته ،مناجات خمسه عشر و رسالة الحقوق امام سجاد؟ع؟،
از آثــار ارزشــمند ویلیــام چیتیــک ،اندیشــمند آمریکایــی اســت کــه
نقشی بهسزا در معرفی صحیفه در سطح جهانی داشته است.
چیتیک بر «ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه همراه با ملحقات،
دعاهای ایام هفته ،مناجات خمسه عشر و رسالة الحقوق امام سجاد؟ع؟» ،مقدمهای نسبتا
مبسوط نگاشــته و درباره امام ســجاد؟ع؟ ،صحیفه و نســخههای خطی و شــروح آن ،دعا در
اســام ،توحید ،درخواســت از خــدا ،اسماءالحســنی ،شــکر نعمتهــا و مطالبی از این دســت،
ســخن گفتــه اســت .وی در بخشــی از مقدمــه خود بــر ترجمــه انگلیســی صحیفه ســجادیه،
میگوید :کتابی مانند صحیفه ُبعد درونی و داخلی اسالم را آشکار میکند که حتی ممکن است
فهم و درک آن در ســایر متون اولیه دشــوارتر نیز بوده باشــد .هنگامی که دانشــمندان و ســایر
افراد ناآشــنا به اســام به آن مینگرند به طور طبیعی آنچه را که در نگاه اول دیده باشند درک
32
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نهـا بـرای مسـلمانان اسـت .در ایـن بخـش
مسـاجد یکـی از مهمتریـن مکا 
از مجلـه مهـر و مـاه بـه مناسـبت روز مسـجد مطالبـی دربـاره نقـش و تاثیـر و
جایـگاه مسـاجد در دوران مختلـف اسلام میخوانیـد .همچنیـن مطالبـی
در خصـوص معمـاری ،اسـلوب و دیـدگاه معمـاران ،هنرمنـدان و سـازندگان
مسـاجد مختلـف آورده شـده اسـت.

مسجد

اندره کوفسکی
انــدره کوفســکی ،دانشــمند
مســیحی لهســتانی کــه کتــاب
صحیفه ســجادیه از مرکز اسالمی
آن دیــار برایــش ارســال شــده ،در
نامــهای بــه آن مرکــز مینویســد:
«مــن در حــال حاضــر ،مشــغول مطالعــه ترجمــه انگلیســی
صحیفه ســجادیه هســتم که برایم فرســتادهاید و به شدت
تحــت تأثیر اندیشــههای امام مســلمانان ،امام ســجاد؟ع؟
قرار گرفتهام که افکار بلند و متعالــی او در صفحات صحیفه
ســجادیه تبلور یافته اســت .مطالعه این اثــر گرانقدر و دقت
در مضامیــن و معــارف سرشــار آن ،به شــدت ،روح مــرا متأثر
و مجــذوب ســاخته و از نــو ،خدایــی بــزرگ به من بخشــیده
است».
آنه ماری شیمل
آنــه مــاری شــیمل ،محقــق و
نویســنده توانای آلمانــی در یکی
از مصاحبههایــش بــا اشــاره بــه
ادیــان اســامی میگویــد« :مــن
خودم همــواره دعاهــا ،احادیث و
اخبار اســامی را از اصل عربی آن میخوانم .بخشی کوچک
از کتاب مبــارک صحیفه ســجادیه را نیــز به آلمانــی ترجمه و
منتشــر کــردهام .نزدیک هفت ســال پیــش ،وقتی مشــغول
ترجمه دعای رؤیت هالل مــاه مبارک رمضــان و دعای وداع
بــا آن ماه بــودم ،مــادرم در بیمارســتان بســتری بــود .من هر
وقت به او ســر مــیزدم ،پس از آن کــه به خــواب میرفت ،در
گوشــهای از آن اتــاق بــه کار پا کنویــس ترجمههــا مشــغول
میشدم .در کنار مادرم ،خانمی بسیار فاضل بستری بود که
کاتولیک مؤمن و متعصبی به نظر میآمــد .وقتی فهمید من
دعاهای اسالمی را ترجمه میکنم ،دلگیر شد و گفت :مگر در
مســیحیت و مکتب مقدس خودمان کمبــودی داریم که تو
به دعاهای اســامی روی آوردهای؟ ترجمهام که چاپ شد،
یک نسخه از آن را برایش فرستادم .یک ماه بعد ،تلفن کرد و
گفت« :صمیمانه از هدیه این کتاب ،سپاسگزارم؛ زیرا هر روز
به جای دعای معمول خود ،آن را میخوانم».

خانههایی به رنگ خدا
جایگاه مقدس

معروفتر ین مساجد صدر اسالم
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رموز نهفته در معماری مساجد ایران

مهدی شعبانیان

پــس از تثبیــت اســام بــه عنــوان یــک شــریعت،
معماری به مثابه یک امر علمی از اولین حوزههایی
بود که بــه خلــق فضــا متناســب بــا شــرایط جدیــد اجتماعی
ً
پرداخت .گرچــه در قرون اولیه اســام مســاجد ایرانی عمدتا
ســاختاری برگرفتــه از معمــاری آتشــکدههای ساســانی
داشــتهاند اما به مرور زمان ابعاد فرهنگی و اعتقادی اسالم از
طریــق تفکــرات معمارانی که خــود عــاوه بر تخصــص امر از
علوم اســامی نیــز بیبهــره نبودنــد در بنــای مســاجد ایرانی
تجلی بیشتری مییابد.
شــأن اعتقــادی بنــای مســاجد ایرانــی از عوامــل مؤثــری به
حســاب میآید کــه نقش بســزایی در القــای حــس معنویت و
ســیر و ســلوک عارفانه مؤمن نمازگزار ایفا مینموده اســت و با
کمال تأسف باید گفت که این جنبه اکنون تحت تأثیر ابعاد
عملکردی مساجد معاصر به شدت رنگ باخته است.
نگرانــی حاصل از ایــن موضوع ضــرورت توجه هر چه بیشــتر
به نحــوه تجلی ابعــاد تفکــر اســامی در بنای مســاجد ایرانی
به منظور بررســی راهکارهای تداوم منطقی روند مذکور را در
ساخت مساجد معاصر نمایان میسازد.
وادی طلب
جلوخــان اولیــن فضایــی اســت کــه انســان را بــرای ورود بــه
فضایــی بــا مختصــات روحانی آمــاده میســازد .جلوخــان در
مقدمــه ورود فضــای مســاجد ،ایــن بنــای قدســی را از فضا و
ابنیــه پیرامــون جــدا میســازد .ایــن فضا بــه صورت بخشــی
فرو رفته و دارای عقبنشــینی نســبت بــه بدنههای مجــاور را
میتوان با نخســتین وادی از مراحل عرفــا یعنی طلب متناظر
دانســت .ایــن فضــا فــارغ از دغدغــه کــوی و بــازار همچــون
آغوشــی باز ندای «حی علی الصــاه» را در کالبــد وجود مؤمن
ً
برپا میــدارد .در این فضــا عموما حوضــی نیز قــرار میگیرد که
نمــادی از روشــنایی ،شــفافیت و پاکیزگــی میباشــد و اولیــن
شرط ورود به خانه خدا یعنی طهارت را یادآوری مینماید.
جلوخان را میتوان سمبلی از وادی طلب دانست که با تأویل
اثر هنری قابل تطبیق با معماری مسجد است .عطار در باب
این وادی میگوید« :وادی طلب مقرون به رنج و تعب است.
وقتها بایــد تا با جــد و جهد ،حالهــا دگرگون شــود .انتظار باید
کشید .از ملک و ثروت دنیا باید دست کشید و ترک همه چیز
کــرد و از آلودگیهای جهــان صوری پاک شــد تا در ســایه زوال
ملک این جهانی نور حق تافتن گیرد».
نمازگــزار نیز در جلوخان مــال و ثروت دنیا را که همان کســب
و تجارت باشــد رها میکند و در طلب یار در هفت شــهر عشــق
میگردد ،حضــرت حــق در وادی طلــب ندایی در دل انســان
مؤمن وحی میکنــد و او میطلبد .این طلب کــه از جانب حق
تعالی است با حرکت سالک به ســوی یار ،حرکت یار به سوی
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او را بهدنبــال دارد .اذان مــؤذن را بایــد نمــادی از ایــن وحی
دانست که سالک را به سوی خود فرا میخواند.
وادی عشق
رهــرو طریقــت عرفــان پــس از عبــور از وادی طلــب بــه وادی
عشق میرسد .در مســجد نیز پس از عبور از جلوخان به سر در
مسجد میرسد .سردری که دو مناره در باالی آن نماد دستان
نیازمند سالک و گشــادگی درگاه آن نماد گشــادگی آغوش باز
خداوند اســت .نــدای وحــی الهــی اکنــون در او ایجاد عشــق
کرده اســت .این عشــق را باید متناظر با عقل در تفکر فالسفه
دانســت زیرا کــه فیلســوف محتــاج راهنمایی عقــل خویش
است حال آنکه عارف ،عشق را شمع راه وصل یار میداند.
ســالک نمازگزار در برابر الطاف بیکران خداوندی و در مقابل
درگاه او عاشقانه میایستد .او در این درگاه پیچ های اسلیمی
و ختایــی را میبینــد ،مقرنسها نیز بــا رنگهــای فیروزهای
الجوردی خویــش نوید بهشــت ابــدی را بــرای او بــه ارمغان
میآورند ،معمار مسجد این عشــق را در تک تک خشتهای
رفیع ســردر قرار داده همانگونه کــه خود او با تــک تک ذرات
وجود خویش آن را احساس کرده است.
وادی معرفت
ســالک پس از عبور از ســردر رفیع وارد فضای هشــتی مسجد
میشــود .این فضا ،عرصهــای واســط و منتظم را بــه نمایش
میگذارد کــه نمــادی از عــرش الهی اســت کــه بر بال هشــت
فرشته استوار گردیده اســت .هشــتی با ویژگیهای هندسی
خــاص خویــش ،نمازگــزار را به مکــث و تفکــر وا میــدارد .این
فضا برخالف فضاهای قبل و بعد خود ماهیتی ایســتا داشته
و بیش از تحرک بر سکون تأ کید میورزد.
این فضــای تاریــک از نمازگزار طلــب درنگ و تأمــل مینماید
تا با این تضــاد نوری ســعی بر القای بســتن چشــم از مادیات
و گشــودن چشــم دل به منظور بهــره منــدی از الطــاف الهی
ً
نماید .اشــعههای نورانــی که عمومــا از پنجرههای مشــبک
دور گردنه گنبد هشتی به درون فضای تاریک داخلی میتابد
طلوع شــمس حقیقت را بــه او نوید میدهد« .آفتــاب معرفت
نوری اســت که از نار عشــق میتراود .از این رو است که آدمی
تا عاشق نشود به معرفت حقیقی دست نمی یابد» .اما چون
آفتاب معرفــت الهی تابیدن بگیــرد هر کــه در منزلت عرفانی
خویش از آن بینا میگردد.
وادی استغنا
درایــن وادی هــر چیــزی بــرای ســالک از حیطــه نیــاز و
احتیاجــات او خــارج میگــردد و چیــزی را نمیتــوان یافت که
برای او قدر و بهایی داشــته باشــد .نمازگزار پس از گذشتن از
هشتی و سرشــار از شــناخت معبود خویش ،پای در راهرویی
میگذارد تا با تأ کید بر تناسبات هندســی آن و نیز ایجاد تغییر
جهتــی نامحســوس جهــت تنظیم شــدن بــا جهت قبلــه به
صحن توحید برسد.
با دیــدن کتیبههای جــا گرفته بــر دیوارهــای ایــن داالن کم
عرض در قالب خطوط زیبای اســامی از کوفی گرفته تا ثلث

رهرو طر یقت
عرفان پس از
عبور از وادی
طلب به وادی
عشق میرسد.
در مسجد نیز
پس از عبور از
جلوخان به سر در
مسجد میرسد.
سردری که دو
مناره در باالی
آن نماد دستان
نیازمند سالک
و گشادگی درگاه
آن نماد گشادگی
آغوش باز خداوند
است .ندای وحی
الهی ا کنون در او
ایجاد عشق کرده
است

جلی و نسخ ،ســالک خود را وارســته از تعلقات دنیوی دیده و
به شوق دیدار معبود سختی مســیر را به جان میخرد .در این
مسیر ســالک نمازگزار خویشــتن را از همه چیز بی نیاز میبیند
و تنهــا نیــاز او وصل یــار اســت و این شــوق وصل با نــوری که
از انتهای ایــن داالن تاریــک او را به ســوی خــود میخواند دو
چندان میشود.
وادی توحید
او اکنون با عبور از داالن تاریک خود را در برابر فضایی نورانی
و به شدت هندســی میبیند که از چهارسو توســط دیوارهای
دارای طــاق نمــا و ســتون محصــور گردیده اســت .ایــن فضا
در مشــابهت هندســی زیــادی بــا بنــای چهارضلعــی کعبــه
که نمــاد توحید اســت قــرار میگیــرد و تأویلــی از چهار تســبیح
خدای ســبحان اســت که هر یک جلوهای از توحید را نشان
میدهد .در این وادی تمام کثرتها بــه وحدت مبدل میگردد
که همگی نمودی از توحید الهی بشمار میآیند .در این وادی
است که عارف خودرا فراموش میکند و فقط به یگانگی خدا
میاندیشد.
وادی حیرت
پــس از عبــور از صحــن ،ســالک خــود را در برابــر ایوانــی رفیع
میبینــد کــه نیمگنبــدی برفــراز آن خودنمایی میکنــد .او به
بلندای گنبد مینگــرد و به جایــگاه خویش در عالــم آفرینش
میاندیشــد و چــون قــادر نیســت حقیقــت را دریابــد بــه بیان
سرگشتگی و حیرت خود میپردازد.
وادی فنا
در
مییابد،
وادی
آخرین
برابر
در
را
خــود
اکنون
عارف
نمازگزار
ِ
کوچکی در میانه ایوان که معنایی به گستردگی عالم در پس
آن نهفته اســت .در برابر خود محرابی را میبیند که دو ستون
از طرفین آنرا احاطه کردهاند و همچون شــاخهای از درخت
طوبی به ســمت نقطــه اوج خــود حرکت کــرده تا بــه یکدیگر
بپیوندنــد .او اکنــون آماده اســت تا پــای در محــراب عبادت
گذاشــته و آماده تکبیر گفتن گردد ،این نقطه را باید به پایان
راه زندگــی مادی دانســت .فنا نهایــت و نقطه غایت ســیر به
سوی معبود است.
«چون بنده بــه خــدای رجوع کنــد و تعلق بــه خدا گیــرد و در
قرب خدا ســاکن شــود ،هم نقش خویش را ،هم ماسویاهلل را
فراموش کند و اگر از او بپرســند تو از کجایی و چه میخواهی،
او را جــواب بهتــر نباشــد که گویــد اهلل او بــه مرتبه فنا رســیده
اســت» .این همان مقامی اســت که حــاج آنرا فریــاد برآورده
اســت .او زمانی که به این مقام رسید از خویشتن مادی خود
مرده بود و همه چیز را خدا میدید .این فقر معنوی برگرفته از
مقام فنا را باید عامل بقا دانســت زیرا که او در مقابل معشوق
خود فقیر و بی چیز است و تنها معبود است که غنی است.
در این وادی نمیتوان هیچ ســخنی را بر زبــان آورد .زیرا این
حال فراموشــی ،گنگی و بیهوشــی بر ســر تا ســر وجود ســالک
احاطه پیــدا میکنــد .در این وادی همــه چیز در نــور الهی گم
میشود و وحدانیت تجلی یکتا پیدا میکند.
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صحابــه اســت ،شــهرت دارد ،خاطــره ابراهیم ،اســماعیل و
هاجر و پیشــتر از آنان از حضرت آدم و حوا داســتانهایی را با
خود دارد و در ادوار بعــدی که آ کنده از جریانات مهم اســت،
به ویژه در عهد اسالمی که یادآور سیره پر فراز و نشیب رسول
اعظم؟ص؟ اســت .همچنیــن حجر اســماعیل در آن جاســت
که برابر روایات اســامی نمــاز گــزاردن در آن از اهمیت باالیی
برخوردار اســت ،همــان جایی کــه در بیــن ایرانیان ،بــه «زیر
ناودان طال» شناخته شده است.
در این مکان ،برابر دســتهای از روایات ،شــماری از پیامبران
مدفونند و همچنین قبر اســماعیل و مادرش هاجر در آن قرار
دارد .مقام ابراهیــم ،جایگاهی که ابراهیــم پیامبر بر آن پای
نهاد تا دیواره کعبه را باال ببرد ،و چاه زمزم که البته امروزه به
کناره مطاف هدایت شده از دیگر آثار ارزشمند این مسجدند،
مســجدی کــه در طول تاریــخ بارهــا و بارها مــورد بازســازی و
تعمیر و معماری واقع شد.
مساجد مناخه
در ضلــع جنــوب غربــی مســجد پیامبــر؟ص؟ و در مناخــه
(بارانــدازگاه کاروانهــا و پایانه شــتران) ،چند مســجد از دیر
بــاز وجود داشــته که هــم اکنون ســه تــای آن باقی اســت که
ایرانیان به دیدن و زیارت دو تای آنها ،یعنی مسجد غمامه،
مســجد امام علی؟ع؟ و برادران ســنی به زیــارت یکی ،یعنی
مسجد غمامه میروند.

معروفتر ین
مساجد صدر اسالم
پیامبر اسالم؟ص؟ همواره به مساجد و کارکردهای آن بسیار توجه داشتند ،به گونهای
که مسجد پایگاه و مرکز همه فعالیتهای سیاسی جامعه اسالمی و حتی دارالحکومه
آن زمــان بــوده اســت .در حــال حاضــر مســاجد در معــرض توجــه دشــمنان اســام قــرار دارد و
گروهکهــای همچون داعش و ســایر دشــمنان اســام در ابتــدای ورود بــه هر شــهری ،ابتدا
ت و یکم اوت ســال ۱۳۴۸
مســاجد آن شــهر را تخریب میکردند .رژیم صهیونیســتی نیز بیســ 
مصادف با  ۳۱مرداد ،مســجداالقصی که قبله اول مسلمین جهان اســت را به آتش کشید و به
همین دلیل این روز را روز جهانی مسجد نامگذاری کردند.
مسجد النبی (نبوی)
ل نواز نبوی است؛ مسجدی
اولین نقطهای که زائر مدینه با آن رابطه برقرار میکند ،مسجد د 
کــه بــا همــه توســعهها و گســتردگیهایش همچنــان یــادآور بنایــی اســت کــه در عهــد پیامبر
خود آن حضرت و همت مسلمانان اولیه بنا شده بود.
اسالم؟ص؟ و با تدبیر و همراهی ِ
ت و آمدهــا
ایــن مســجد گذشــته از اینکــه خاطرههــای حضــور ،خطبههــا ،نشســتها و رفــ 
و سیاســتگریهای آن حضــرت و برخــی از خلفــای بعــدی را در خــود دارد ،از کوشــشها و
فعالیتهــای حضــرت علــی؟ع؟ ،دغدغههــا و نگرانیهــای حضــرت فاطمــه؟س؟ و رفــت و
آمدهای حسنین؟ع؟ خبر میدهد.
مسجد نبوی عالو ه بر اینها ،با داشــتن محراب ،ماذنه (محل اذان بالل حبشی که به صورت
نمادین جــای آن محفــوظ اســت) ،ســتونهای تاریخی توبــه ،حــرس ،قرعه ،وفــود ،تهجد
و برخی از نشــانههای تاریخی دیگــر و به ویــژه قطعهای از بهشــت که حد فاصل بیت رســول
ب الســام ،بــاب بقیع ،باب
خدا؟ص؟ و منبــر آن حضرت اســت ،درهــای ورودی حرم ،چون با 
النساء و باب جبرئیل ،حال و هوای خاصی به زائر میبخشد.
عظمت و بزرگی مسجدالنبی را در شــکل و شــمایل ظاهری ،معماری و هنرمندیهای آن نیز
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میتــوان دیــد؛ معمــاری زیبایی کــه از قــرون کهن به یــادگار
دارد و آمیزهای از ســنتهای اسالمی ،بیزانســی و اسپانیایی
است ،به گونهای که حتی انســان غیر معتقد را مسحور خود
ساخته و در اندیشه فرو میبرد.

مسجد قباء
مسجد قباء از مساجدی است که حاجیان بیتاهللالحرام به
زیارت آن میروند ،این مسجد نخستین مسجدی است که
در مدینه منوره ساخته شده اســت و یکی از مساجد پربازدید
حاجیان اســت .به زائــران گفته میشــود کــه ثواب زیــارت و
نماز در آن برابر با عمره است.

مسجد الحرام
زائر حرم الهی پس از احرام در مســجد شجره که در مرز شهر
مدینــه و ســرزمین مکــه قــرار دارد ،تابع شــرایطی به ســوی
مکه حرکــت میکند تا اعمــال عبادی و مناســک شــرعی را
به جای آورد .او پس از آمادگی وارد مســجدالحرام میشود
تــا طــواف خــود را کــه هفــت دور گشــتن بــه دور خانــه خدا
است ،به جای آورد.
م انداز ســنتی و
مســجدالحرام در نــگاه اولیــه بنایــی بــا چشــ 
زیباســت که طراحــی هنــری بناهــای قــرار گرفتــه در اطراف
مطــاف (منطقــه اطــراف کعبه کــه حاجیــان در آن طــواف را
انجــام میدهند و از اطــراف خود نزدیــک به دو متــر پایینتر
است) ذهن هر کسی را با عالم معنا پیوند میزند.
مســجدالحرام بــا همــه ســادگیاش ،تاریخــی دیرینــه دارد؛
کعبه بــا چهار گوشــه مهمش کــه بــه ارکان اربعــه ،یعنی رکن
حجر االســود ،رکن عراقی ،رکن شــامی (این دو رکن در طرف
حجر اســماعیل قــرار دارنــد) و رکــن یمانی کــه بوســهگاه نبی
مکــرم اســام؟ص؟ و دیگــر شــخصیتهای بــزرگ معصــوم و

مسجد شجره
مســجدی کــه در ابتــدای حرم مکــه و در جنــوب مدینــه قرار
دارد .این مســجد یکی از میقاتهای شــشگانه مکه است.
وقتی حاجیــان یا عمــره گــذاران از بیــرون مکــه بخواهند به
ســوی آن برونــد ،بایــد در یکــی از آنهــا لبــاس مخصــوص
مهمانــی الهــی (احــرام) کــه بــرای مــردان دو تکــه ســاده و
ندوخته بیش نیســت ،بر تــن کننــد و زائرانی کــه از مدینه به
ســوی مکــه میرونــد در این مســجد کــه بــه ذو الحلیفــه نیز
شناخته است ،محرم میشوند.
مســجدی که رســول خدا؟ص؟ برای رفتن به مکه چنــد بار از
آن جــا و در زیــر درخت بلنــدش احرام بســت و مســلمانان نیز
به تبعیت از ســنت آن حضرت چنین میکنند و پس از محرم
شــدن به ســوی مکه حرکت میکنند و تا زمــان انجام اعمال
تعریف شده و واجب ،از دســتهای از کارها اجتناب میکنند و
پس از اتمام مناسک احترامی دیگر مییابند .مسجد شجره
همانند دیگر مســاجد در زمان ملک فهد باز سازی و گسترده
شد تا گنجایش زائران بسیار را داشته باشد.

مسجدالحرام در
نگاه اولیه بنایی
با چش م انداز
سنتی و ز یباست
که طراحی هنری
بناهای قرار گرفته
در اطراف مطاف
(منطقه اطراف
کعبه که حاجیان
در آن طواف را
انجام میدهند
و از اطراف خود
نزدیک به دو متر
پایینتر است)
ذهن هر کسی را با
عالم معنا پیوند
میزند

مسجد تنعیم
در ورودی مکه از طرف مدینه یا در مرز خروجی شمال مکه و
در ده کیلومتری کعبه ،مســجدی قرار دارد که حاجیان مکه
برای محرم شــدن به آن جا میروند ،چنان که زائران ایرانی
برای عمره مجدد به آن مسجد میروند و از آنجا احرام بسته
و عمــرهای را از نــو به جــای میآورند .این مســجد کــه گویی
به اعتبار نام درختــی که در آنجا بــود ،چنین نــام گرفت و به
نام مســجد عایشــه نیز شــناخته میشــود ،از مســاجد زیبای
مکه اســت و روزانه جمعیت زیــادی از زائــران را در خود جای
میدهد.
مسجد ذوقبلتین
این مسجد نیز در شمال غربی مدینه منوره واقع شده است و
از مساجدی است که حاجیان به زیارت آن میروند .مسجد
ذوقبلتین ،مسجدی است که در آن مسلمانان هنگام اقامه
یکی از نمازهای ظهر ،قبلــه خــود را از بیتالمقدس به کعبه
تغییر دادنــد ،به این شــکل که پیامبــر اکــرم؟ص؟ دو رکعت از
نمــاز ظهــر را بــه ســوی بیتالمقــدس و دو رکعــت دیگــر را به
ســوی کعبه گزاردنــد .بعدها نــام این مســجد بــه ذوقبلیتن
(دوقبلهای) تغییر یافت.
مسجد ضرار
دیگــر آثار بســیار کــه یــا امــروزه اثــری از آنها نیســت یــا امکان
دیدنشــان میســر نمیشــود ،مثل مســجد بنــات بنــی نجار،
مسجد بنی قریظه ،مشربه ام ابراهیم و مناطقی ،چون بدر،
موته و تبوک و فدک خود مبحثی دیگر است ،اما نمیتوان از
مدینه و پیامبر؟ص؟ سخن به میان آورد از مسجد ضرار یادی
نکــرد .ایــن مســجد توســط جمعــی از منافقیــن در بحبوحــه
جنگ تبوک در ســال نهم هجری بنا شــده بود به بهانه این
که افراد ناتوان و محتاج در شــب بارانی و زمستان بتوانند در
آن نمــاز گزارنــد و دوری راه آنــان را از فیــض اقامه در مســجد
باز ندارد ،امــا در واقع اقدامی در رقابت بــا بنی عمرو بن عوف
بود کــه مسجدشــان در قبــا اهمیتــی ویــژه نــزد پیامبر؟ص؟ و
مسلمانان یافته بود.
بانیان مسجد پس از اتمام کار از رسول خدا خواستند تا در آن
نماز کند و آن حضرت که مشــغول آمادهســازی جنگ تبوک
بود آنــان را به زمــان دیگر حوالــه داد و آنــان که خــود را پیروز
میپنداشــتند بــه تضعیــف مســلمانان روی کردند و مســجد
خود را بــه رخ آنان میکشــیدند بــه زعــم آن که توانســتند در
عرصه مظاهــر دینی پیش افتنــد ،اما غافــل از آن که خداوند
این مســجد را مایه ضــرار و کفــر و تفرقه خوانــد و پیامبــر را به
تخریــب آن فرمــان داد و آن حضرت نیــز افرادی را به ســوی
آن فرستاد تا منهدمش ســازند و بدینگونه درس بزرگی برای
همیشــه تاریخ بر جــای مانــد که حتــی اگــر مهمتریــن مظهر
دیانت بخواهد مایه رقابت و تفاخــر و در نهایت تفرق جامعه
گردد ،نباید بر زمین بماند.
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مسجد

مسجد

آشنایی با معروفترین مساجد ایران

خانههایی به رنگ خدا

کشــور ما ایران در هنر و معماری شــهرت جهانی دارد .مصداق بارز هنر ایرانی را میتوان در مسجدهای ایران دید .برخی از مســاجد ایران دارای قدمتی
هزارساله هستند .اما معماری شگفتانگیز آنها چشم هر بینندهای را محو تماشای خود میکند .تاجاییکه مســاجد ایرانی به یکی از جاذبههای مهم
هر منطقه تبدیل شــدهاند و هرساله گردشــگران زیادی از آنها بازدید میکنند .مســاجد در کشــور ما بنابر اعتقادات دینی و مذهبی یکی از بناهای مهم و باارزش
تلقی میشوند .برخی از این بناها از گذشتههای دور تاکنون پابرجا مانده و شکوه و جاللشان انسان را متحیر میکند .مشخصه اصلی در ساخت مساجد ایران
ترکیب رنگ ،نور ،هنر و معماری باشکوه است .این مسئله باعث میشود تا برخی از مسجدهای ایران از لحاظ زیبایی و شگفتی در جهان برتر باشند .طبق آمار
تعداد مسجدهای ایران تاکنون  ۷۳هزار باب بوده که بعضی از آنها بسیار مشهورند و ارزش تاریخی دارند.
با ورود اسالم به ایران مسجد به پناهگاهی امن برای مسلمانان تبدیل شــد .هنرمندان ایرانی تمام تالش خود را کردند تا این بنای باارزش را با هنر و ذوق خود
به زیبایی آراسته کنند .مسلمانان در گذشته به سادگی زندگی میکردند .اما برای زیبایی و شکوه مســجدهای ایران هزینه زیادی کرده و تمام هنرشان صرف
این کار میشد .در ادامه با زیباترین مسجدهای ایران آشنا میشوید.

مسجد امام اصفهان
آدرس :اصفهان ،میدان نقش جهان
قدمت :سال  ۱۰۲۰ه.ق
اگر به اصفهان سفر کرده باشید حتما از مسجد تماشــایی و منحصر بهفرد شــاه عباس دیدن کردهاید .این مسجد امروزه با نام «مســجد امام» یا «مسجد جامع
عباسی» شناخته میشود .این بنای با ارزش یکی از جاذبههای مهم گردشــگری در شهر اصفهان بهشمار میآید .همه ساله گردشــگران زیادی برای تماشای
شگفتی آن به اصفهان سفر میکنند .این مسجد یکی از نمونههای مهم از معماری و هنر اسالمی محسوب میشود.
مسجد امام اصفهان از مساجد تاریخی ایران کاشــیهای هفت رنگ زیبا ،مقرنسکاری خاص ،طاق و ایوانهای شــگفتانگیز ،کتیبههای تاریخی با ارزشی
دارد که چشــم هر بیننده را محو تماشــای خود میکند .همچنیــن حوضی بزرگ در وســط حیاط این مســجد جای گرفته کــه زیبایی و شــگفتی آن را دوچندان
خواهد کرد .مسجد امام اصفهان به زیبایی در میدان نقش جهان اصفهان میدرخشد .یکی از شگفتیهای این مسجد بزرگ گنبد فیروزهای رنگ آن با ارتفاع
 ۵۲متر است .اگر زیر این گنبد بایستید صدا انعکاس پیدا میکند و این موضوع باعث شده تا گردشگران زیادی برای تماشای آن لحظهشماری کنند.

مسجد نصیرالملک شیراز
آدرس :شیراز ،خیابان لطفعلیخان زند ،محله گود عربان ،کوچه نصیرالملک
معروف به :مسجد صورتی ایران
قدمت ۱۲۹۴ :هجری قمری
مســجد نصیرالملک یکی از قدیمیترین مســجدهای ایران محســوب میشــود .بازی نور و رنگ در این مســجد آن را به یکی از جاذبههای شــگفتانگیز شیراز
ن علی خان» صاحب مســجد نصیرالملک بود و به همین نام شهرت داشــت .او در ســال  ۱۲۹۴هجری قمری این بنای با ارزش
تبدیل کرده است« .میرزا حســ 
ن علی خان از افراد ثروتمند شــیراز بــود ب ه همین دلیــل یکی از با کیفیتترین و خوشســاختترین مســجدهای ایــران را از خــود به یادگار
را ســاخت .میرزا حســ 
گذاشــت .ســاخت این مســجد حدود  ۱۲ســال طول کشــید و تاکنون  ۲بار مورد بازســازی قرار گرفت .عناصر تزئینــی خاص و شــگفتانگیز این مســجد آن را به
زیباترین مساجد ایران تبدیل کرده اســت .همچنین مقرنسکاری مسجد نصیرالملک شــهرت جهانی دارد .پنجرههای مســجد نصیرالملک را با شیشههای
صورتی ساختهاند ب ه همین دلیل به این مسجد لقب مسجد صورتی ایران را دادهاند .در مســجد نصیرالملک بازی رنگ و نور بهخوبی مشاهده میشود .دلیل
آن استفاده از کاشیهایی با رنگهای شاد و شیشههای رنگی در ساخت پنجرهها است.
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مسجد کبود تبریز
آدرس :تبریز،خیابانامامخمینی،بینچهارارهمنصوروبوستانخاقانی
معروف به :مسجد آبی ایران
قدمت :سال  ۸۴۵ه.ق
مســجد کبود تبریــز را بایــد یکــی از زیباترین مســجدهای ایران دانســت.
«صالحــه خانــم» دختــر ســلطان جهانشــاه دســتور ســاخت ایــن مســجد
شگفتانگیز را در سال  ۸۴۵هجری قمری داد .مسجد کبود تبریز را با نام
«مســجد جهانشــاه» هم میشناســند .به کار رفتن کاشــیهای الجوردی
در ســاخت این مســجد قدیمی باعث شــده تا نام مســجد کبود را برای آن
انتخاب کننــد .امروزه مســجد کبود یکــی از با شــکوهترین مســاجد ایران
محســوب میشــود و نام آن در لیســت جاذبههای مهم تبریز قــرار دارد .از
شگفتیهای این مسجد باید به عناصر هندسی بهکار رفته در ساخت آن
اشاره کرد .این عناصر هندســی با توجه به قدمت زیاد مســجد اما با دقت
و وســواس فراوانی ب ه کار رفتهاند و همین موضوع باعث شــده تا معماران
امــروزی از ســاخت آن متحیر شــوند .معماری این مســجد با کاشــیکاری
معرق انجام شــده و بهدلیل وجود کاشــیهای فیروزهای رنگ به مسجد
کبود تبریز لقب «فیروزه اسالم» یا «آبیترین مسجد ایران» را دادهاند.
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مسجد

مسجد

مسجد شیخ لطف اهلل
آدرس :اصفهان ،میدان نقش جهان
معروف به :مسجدی با گنبد هزار رنگ
قدمت :سال  ۱۶۰۳ه.ق
مســجد شــیخ لطف اهلل از مســجدهای تاریخی ایران است که
در دوران پادشــاهی شــاه عباس اول ســاخته شــد .امروزه آن را
یکــی از زیباتریــن مســجدهای ایــران میداننــد و گردشــگران
خارجــی زیــادی همــه ســاله بــرای بازدیــد از ایــن اثــر تاریخــی
بــاارزش به اصفهان ســفر میکنند .مســجد شــیخ لطــف اهلل در
میدان نقــش جهان قــرار دارد و موقعیــت مکانی آن درســت رو
ب ه روی «عمــارت عالیقاپو» اســت .گنبــد زیبا و شــگفتانگیز
مسجد شیخ لطف اهلل از قدیمیترین و بزرگترین مسجدهای
ایــران ،بــا کاشــیکاری منحصــر بــهفــردش از معروفتریــن
کاشــیکاریهای هنــر و معماری اســامی محســوب میشــود.
دیوارهــای ایــن مســجد بــا کاشــیهای زرد رنــگ تزیین شــده
که بــه همــراه کاشــیهای کــرم ،نخــودی و ســقف آبــی رنگ،
چشــمانداز زیبایی را ایجاد میکند .با غروب آفتاب ،گنبد این
مســجد تاریخی از رنگ نخودی بــه طیف رنــگ صورتی تغییر
میکند و زیبایی آن صد چندان میشود.

مسجد وکیل شیراز
آدرس :شیراز ،خیابان آیت اهلل طالقانی ،بازار وکیل
معروف به :کاخ الجوردی ایران
قدمت :سال  ۱۱۸۷ه.ق
مسجد وکیل شیراز از  ۴۸ستون ساخته شده که محیطی اسرارآمیز را در شبستان
آن ایجاد کرده است .گردشــگران زیادی مســجد وکیل شــیراز را یکی از زیباترین
مســاجد ایران میداننــد .دلیــل آن وجود طــاق بلندی بــا کاشــیکاری الجوردی
اســت که در ضلــع شــمالی مســجد ســاختند و نــام «طــاق مرواریــد» را بــر روی آن
گذاشــتهاند .بــر روی این طــاق یکــی از ســورههای مبارک قرآن نوشــته شــده که
باعث میشود تا فضای آنجا حالتی عرفانی به خود بگیرد.
مسجد گوهرشاد مشهد
آدرس :مشهد ،صحن امام رضا؟ع؟
قدمت :دوره تیموری
یکــی از مســجدهای بــزرگ ایــران «مســجد گوهرشــاد» در شــهر مشــهد اســت.
ایــن مســجد بــه دســت «گوهرشــاد بیگــم» همســر یکــی از پادشــاهان تیمــوری
(معینالدین شــاهرخ تیموری) ساخته شــد .ظرافت و زیبایی کاشــیکاریها در
ساخت مسجد گوهرشاد هنر و معماری اسالمی را بهخوبی نشان میدهد.
درواقع مســجد گوهرشــاد یکی از زیباترین مســجدهای ایران ،را باید شــاهکاری
از معماری و هنر ایرانی در دوره تیموری دانســت .این مســجد بهدلیل نزدیکی با
بارگاه امام رضا؟ع؟ طرفداران زیادی دارد و یکی از مهمترین مساجد ایران است.
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مسجد جامع کبیر یزد
آدرس :یزد ،خیابان امام ،رو به روی برج ساعت
معروف به :مسجدی با منارههای بلند و باشکوه
قدمت :دوره ایلخانی
مســجد جامع یزد یکی از مســجدهای معروف ایران اســت .این مسجد با
منارههای بلند و با شکوه خود قدرت هنر و معماری اسالمی را به جهانیان
نشــان میدهد .مســجد جامــع کبیر یــزد را با طــرح تــک ایوانی ســاختند و
دیوارهــای آن بــه کاشــیهای فیــروزهای رنــگ مزیــن شــده اســت .اگر به
عکــس مســاجد ایران نــگاه کنیــد اکثــر آنهــا ســردر شــگفتانگیزی دارند.
مســجد جامــع کبیــر یــزد هــم دارای ســردری باشــکوه اســت .منــاره بلنــد
این مســجد  ۵۲متر ارتفاع دارد که باعث شــده تا مســجد جامع یــزد یکی از
مسجدهای باشکوه ایران لقب بگیرد.

مسجد آقابزرگ کاشان
آدرس :کاشان ،خیابان فاضل نراقی
معروف به :مسجدی با بلندترین گنبد قاجاری
قدمت :دوره قاجاریه
خانهها و بناهای تاریخی کاشان شهرت جهانی دارند« .مسجد آقابزرگ» یکی از مساجد تاریخی این شهر است که در لیست زیباترین مسجدهای ایران جای
میگیرد .این مســجد باشــکوه آجری ،نمایی شــگفتانگیز از آیینهکاری ،ســفالهای قرینه و حکاکیهایی از جنس چوب دارد .گردشــگران داخلی و خارجی
زیادی همه ســاله برای بازدید یکی از زیباترین جاذبههای توریســتی این شــهر به کاشــان ســفر میکنند .ســکوت و آرامش مســجد آقابزرگ بههمــراه معماری
شگفتانگیز آن باعث شده تا این مسجد یکی از زیباترین و منحصر ب هفردترین مساجد ایران شناخته شود.
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ّ
جایگاه مقدس

نگاهی به کاربرد لفظ «مسجد» در آیات قرآن

حجت االسالم علی قنبریان

چهار مرتبه واژه مســجد در قرآن آمده اســت که دو مرتبه صراحتا داللت بر یک مکان
اعراف.
برای عبادت کردن خداونــد متعال میکنــد .در آیات  ۲۹و  ۳۱ســوره
مقدســی
ُْ ََ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ َْ ُّ
َُ
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و
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قیم
أ
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ط
س
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
«قل أمر ر ِبی ِبال ِق ِ
ِ
َت ُع ُ
ــودون» بگو :پــروردگار من شــما را به عدل و درســتی امــر کرده (نه بــه اعمال زشــت) ،و (نیز
فرموده کــه) در هــر عبــادت روی بــه حضــرت او آرید و خــدا را از ســر اخــاص در دیــن بخوانید
چنانکه شما را در اول بیافرید دیگر بار (در محشر) به سویش باز آیید.
«یا َبنــ  َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ّ َ
ــج ٍد َو ُک ُلوا َو ْاش َــر ُبوا َو ال ُت ْس ِــر ُفوا ِإ َّن ُه ال ُی ِح ُّب ْال ُم ْس ِــر َ
فین»
ی آدم خذوا زینتک ْم ِعند ک ِل م ْس ِ
ای فرزندان آدم ،زیورهای خــود را در مقام هر عبــادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشــامید و
مسرفان را دوست نمی َدارد.
اسراف مکنید ،که خدا َ
قیموا ُو ُج َ
وه ُک ْــم ِع ْن َد ُک ّل َ
در آیه  ۲۹آمده اســت«ُ :ق ْل أ َم َــر َر ّبی ب ْال ِق ْس ِــط َو أ ُ
ْ
ــج ٍد» که در اینجا
س
م
ِ
ِ ِ
ِ
مســجد به معنای عبادت اســت .مــورد دوم در آیه  ۳۱ســوره احزاب اســت که خداونــد متعال
میفرماید« :یا َبن  َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ّ َ
ــج ٍد» که در اینجا هم بــاز به معنای عبادت
ی آدم خــذوا زینتک ْم ِعند ک ِل م ْس ِ
است .لفظ مســجد در این دو آیه ارتباط چندانی با مسجد به معنای محل و مکان ندارد بلکه
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مقصود همان عبادت است.
امــا در دو آیه دیگر لفظ «مســجد» آمــده و منظــور از آن همان
جایگاه عبــادت خداوند متعال برای مســلمانان هســت .اگر
به این دو آیه توجه داشته باشیم ،جایگاه واقعی در فرهنگ
اســامی مشــخص میشــود .یکی از این آیات ،عبارت است
َاز :آیــه  ۱۰۷ســوره مبارکــه توبــه کــه چنیــن آمــده اســت«َ :و
ًَ ُْ ًَ َْ ً
ً
ّال َ َّ َ ُ َ
ــن ْال ُم ْؤ ِم َ
ریقا َب ْی َ
نین َو
ــجدا ِضرارا و کفــرا و تف
ذین اتخذوا م ْس ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ ً
َ
ُ
حــار َب َ
اهَّلل َو َر ُســول ُه ِم ْن ق ْبــل َو ل َی ْح ِلف َّ
صادا ِل َم ْن َ
ــن ِإ ْن أ َر ْدنا
إر
َ
َ
ِ َّ ْ
ی َو ُ ْ ُ ّ
کاذ ُبــون :و (گروهــی دیگــر
ِإال ال ُح ْســن 
اهَّلل َیش َــهد ِإن ُه ْــم ل ِ
از منافقاننــد) آنــان کــه مســجدی بــرای زیان بــه اســام برپا
کردند و مقصودشــان کفر و عناد و تفرقه کلمه بین مســلمین
و ســاختن کمینگاهــی بــرای دشــمنان دیرینه خدا و رســول
بود ،و با این همه قسمهای مؤکد یاد میکنند که ما جز قصد
خیر غرضی نداریــم ،و خدا گواهــی میدهد کــه محققا دروغ
میگویند».
آن منافقانی که مســجد را بــرای زیان به اســام برپــا کردند و
مقصــود ایــن منافقــان از ایجــاد مســجد ،ایجــاد کفــر وعنــاد
و تفرقــه کلمــه بیــن مســلمین بــوده اســت .در ایــن آیــه لفظ
مســجد آمــده کــه همــان مــکان مقــدس عبــادت خداونــد
متعــال هســت امــا منافقینــی کــه ایــن مســجد را برپــا کــرده
بودند نیت و هدفشان از ســاخت این مسجد ،اشاعه معارف
اســامی وایجاد وحدت بین مســلمانان نبــود بلکه برعکس
میخواســتند کفر را اشــاعه دهند و تفرقه ای بین مســلمانان
به وجود بیاورند.
چهارمین آیهای که لفظ مســجد در آن به کار رفته است ،آیه
 ۲۱ســوره کهف هســت که در ارتباط با اصحاب کهف هست
که عدهای از مردم وقتی که بر امر اصحاب کهف اشراف پیدا
کردنــد مطــرح کردند که ما مســجدی بــرای اصحــاب کهف
اجسادشان بر این مسجد
بسازیم و برپا کنیم و
باشدَ .
َ
َ
َ
این طور میفرمایــد«َ :و َکذ ِل َ
ک أ ْع َث ْرنا َعل ْی ِه ْــم ِل َی ْعل ُموا أ َ َّن َو ْع َد
اهَّلل َح ٌّق َو َأ َّن َّ
ــاع َة ال َر ْی َب فیها إ ْذ َی َت َ
الس َ
ناز ُع َ
ــون َب ْی َن ُه ْم أ ْم َر ُه ْم
ِ
ِ
َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ ْ ً َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ
ی
ذین غل ُبوا َعل 
َفقالوا ابنوا علی ِهم بنیانا ربهم أعلم ِب ِهم قال ال
َ َ َّ َ َّ َ َ
َ
ْ
ــجدا» و این چنین ما مــردم را بر
أم ِر ِه ْــم لنت ِخــذن عل ْی ِه ْم م ْس ِ
حال اصحاب کهف آ گاه ســاختیم تــا خلق بداننــد که وعده
خدا (روز معــاد و زنده کردن مــردگان) به حق بوده و ســاعت
ی هیچ شــک خواهــد آمد ،آنگاه که میانشــان
قیامت البته ب 
تنــازع و خالف در امــر آنها بــود (یعنی در عــدد یا آئیــن آنها که
قائل بــه معاد و قیامــت بودند) پــس بعضی گفتنــد :باید گرد
آنها حصــار و بنایــی بســازیم (کــه در حبــس از خلق مســتور و
ممنوع شــوند) خدا بــه احــوال آنها آ گاهتر اســت و آنــان که بر
واقع احــوال آنهــا ظفــر و اطــاع یافتند (یعنــی خداپرســتان و
نیــکان امت بــا خــود) گفتنــد :البتــه بر ایشــان مســجدی بنا
کنیم .مردمی کــه اطالع پیدا کرده بودند بــر اصحاب کهف و
َ َ َ َ
سرگذشتشان مطرح کردند که «ل َن ّت ِخذ َّن َعل ْی ِه ْم َم ْس ِجدا»،
خوب اســت کــه برایشــان مســجدی بنــا کنیــم یعنی بعــد از
اینکه متوجه شــدند اصحاب کهف برای کار پســندیدهای از
مردم زمانه خودشان دوری کردند و کارشان موحدانه و الهی
بود ،مردم در قبال کار اینها خواســتند مســجدی را بنا کنند،
چرا که مسجد مکان متبرکی است.

در این شماره از مجله مهر و ماه به تابستان ،گرمای هوا و فراغت فرزندان
پرداختـه شـده اسـت .از جملـه عناویـن ایـن بخـش« :سـالمندان را در
تابسـتان همراهی کنیم»« ،با تعطیالت تابسـتان چه کنیم»« ،بدون ورزش
هـم کالـری بسـوزانید» و « کاهـش عطـش بـا  ۹نوشـیدنی خنـک» اسـت.

زندگیسالم

کاهش عطش با  ۹نوشیدنی خنک
با تعطیالت تابستان چه کنیم؟

بدون ورزش هم کالری بسوزانید

زندگی سالم

زندگی سالم

آب و هـوای گـرم بـه معنـای یـک فرصـت بـرای تحـرک بیشـتر و حرکـت رو بـه
جلوست .فعال بودن و تحرک فیزیکی در فصل تابستان میتواند به حفظ
وزن ایـدهآل ،بهبـود سلامت روان ،کاهـش فشـار خـون و کاهـش کلسـترول
تتـر و طـول عمـر را افزایـش دهـد .در ادامـه
کمـک کنـد و حتـی ادامـه زندگـی را راح 
فعالیتهـا و تذکـرات تابسـتانی بـرای سلامت سـالمندان معرفـی شـده اسـت.
لذت تماشای طلو ع و غروب خورشید
اجداد ما از گذشته ،غروب و طلوع خورشید را تماشا میکردند و برای آنان این موضوع
آرامشبخش و الهامبخش بود؛ اما امروزه بسیاری از ما به ندرت برای تماشای طلوع و غروب
خورشــید وقت میگذاریم و کمتر بــه آفتاب توجه میکنیم .بســیاری از تحقیقات نشــان داده
که تماشــای طلوع یا غروب خورشید ممکن اســت به همگامسازی ریتمهای شــبانهروزی ما
کمک کنــد و همچنین بــر کیفیت خواب مــا تاثیر شــگرفی بگــذارد .بنابراین نزدیــک به زمان
طلوع خورشــید از خواب برخیزید ،یک فنجان چای یا قهــوه برای خود آمــاده کنید و نظارهگر
طلوع زیبای خورشید باشید .برای تماشای غروب خورشــید میتوانید با پیادهروی به سمت
یک مکان مرتفع و بلند روید و در آنجا از دیدن غروب خورشید لذت ببرید .خورشید منبع تمام
انرژیهاست ،پس از آن غافل نشوید.
تابستان؛ بهترین زمان برای باغبانی کردن
باغبانی ،صبــر ،فــداکاری ،برنامهریزی متفکرانــه و تمایل به ســازگاری را طلــب میکند .این
کار باعــث میشــود از نظر ذهنــی و جســمی فعال باشــید؛ البتــه شــما میتوانیــد از محصوالتی
که خودتان کاشــتهاید اســتفاده کنید و فرصتی برای نشســتن در یک باغ سرســبز که خودتان
پــرورش دادهاید ،به دســت آورید .باغبانی میتواند به شــدت یــک کار فیزیکی باشــد تا مانند
حرکت ورزشــی بــه شــما کمــک کنــد .بنابرایــن بــرای ســاعات خنکتــر روز ،هنگامی کــه نور
خورشــید شــدید نیســت؛ در اوایل غروب یا صبح قبــل از ســاعت  ۱۰صبح وقــت خــود را در باغ
بگذرانیــد؛ همچنین میتوانیــد از دوســتان کمک بگیریــد و حتی به آنــان باغبانــی را آموزش
دهید تا روابط اجتماعی خود را مستحکم کنید.

سالمندان را
در تابستان
همراهی کنیم
سید مصطفی ضرابی حسینی
مریم مرادیان نیری
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پیادهروی؛ تفریحی دلچسب و مفرح
الزم نیســت برای ورزش کــردن و ســالم ماندن حتمــا از وزنه
اســتفاده کنیــد و امکانــات زیــادی مثــل باشــگاه را داشــته
باشــید ،پیــادهروی یــک گزینــه ســالم بــرای ورزش ارزان و
مناســب برای طــراوت و آمادگی اندامهای شماســت .ســعی
کنید برای پیادهروی یک همراه ،دوســت یا همسایه با خود
داشته باشید و برای پیادهروی برنامهریزی کنید .در هنگام
پیــادهروی از طبیعــت لــذت ببریــد و از بــودن در پارکهــای
محل و وقت گذراندن در این فضای با نشاط استفاده کنید.
آبدرمانی؛ فعالیتی آرامشبخش
ن را ســبک؛ از
فعالیــت در آب افــکار را آرام میکنــد و ذهــ 
اســتخرها و مراکــز آبدرمانــی کــه از لحــاظ بهداشــتی بــه
آنها اطمینــان داریــد ،حتما اســتفاده کنیــد .فصل تابســتان
بهترین فصل آبتنی برای ســالمندان اســت؛ چون احتمال
ســرماخوردگی بعــد از آبتنــی کمتــر اســت .ماهیگیــری،
قایقرانی و حتی نشســتن لب آب میتواند لــذت بخش و آرام
کننده باشد و شما را با طبیعت آشتی دهد.
ورزشهای آبی بــرای ســالمندانی که مبتــا بــه درد مزمن یا
اختالالت حرکتی هســتند میتوانــد مانند یــک دوره درمانی
تاثیرگذار باشــد .آرمیدگی عضالت بدن هنگام شنا یا آبتنی
میتواند حرکت اندامها را آسان کند و تسکین مناسبی برای
دردهــا و گرفتگیهــای بــدن ســالمندان باشــد .بســیاری از
متخصصان آبدرمانــی و راه رفتن در آب را برای ســالمندان
توصیــه میکننــد و همچنیــن روانشناســان معتقدنــد حتــی
شنیدن صدای آب میتواند به کنترل اســترس و اضطراب و
آرام شدن روح و روان آنان کمک کند.

گردش های یک روزه و پیکنیک
گاهــی الزم اســت کــه در فضــای سرســبز و آرام بنشــینید،
اســتراحت کنیــد ،پرندگان را تماشــا کنیــد و غذای خوشــمزه
و مــورد عالقه خــود را بخورید .بــرای پیک نیک کافی اســت
یک ســبد بردارید و داخل آن نان و پنیر ،یک فالســک چای،
کمی میــوه و خوراکی مورد عالقه خود را گذاشــته و با اعضای
خانواده ،دوســتان و یا همســایگان به یک پــارک و یا فضای
سرسبز برای یک ماجراجویی کوتاه بروید.
کنترل گرمای آزار دهنده هوا
افراد ســالمند نمیتواننــد مثــل جوانترها خود را بــا تغییرات
دما خوب وفــق بدهند و به همین دلیل بیشــتر ممکن اســت
هوای گرم تابستان آنها را اذیت کند.
دمای باالی هوا در تابســتان میتواند به اندازه دمای پایین
ُ
هوا در زمستان کشنده باشــد .بیماریهای مزمن بر واکنش
بدن نسبت به گرما اثر میگذارند و اغلب داروهای تجویزی
نیز ممکن اســت توانایی بدن برای کنترل دمــا را تحتتأثیر
قرار دهند.
بیشــتر افــرادی کــه در اثــر گرمازدگــی جــان خــود را از دســت
میدهند باالی  ۵۰ســال هســتند .افرادی که فشــارخون باال
دارنــد ،اضافــ ه وزن زیاد یــا کمبــود وزن زیــاد دارند و کســانی
که بیماریهــای قلبی ،ریوی و یــا کلیوی دارند نیز بیشــتر در
معرض خطر گرمازدگیاند.
الزم اســت فــرد ســالمند عالئــم گرمازدگــی یعنــی ســرگیجه،
احساس ُ
ســبکی در ســر ،اختالل حواس ،ســردرد ،عرق زیاد،
از حال رفتن و تهــوع را بدانــد و اگر احســاس گرمازدگی کرد از
اطرافیان بخواهد سریعا با اورژانس تماس بگیرند.

فرد سالمند
ً
معموال کسی
است که بیش از
 ۶۵سال سن دارد.
دمای باالی
هوا در تابستان
میتواند به اندازه
دمای پایین
هوا در زمستان
ُ
کشنده باشد.
بیمار یهای
مزمن بر وا کنش
بدن نسبت به
گرما اثر میگذارند
و اغلب داروهای
تجویزی نیز
ممکن است
توانایی بدن برای
کنترل دما را تحت
تأثیر قرار دهند.

اقدامات اولیه برای پیشگیری از گرمازدگی:
بیشتر از حد معمول آب بنوشد ،حتی وقتی تشنه نیست هم
آب بنوشد.
لباسهای نخی و آزاد بپوشد.
برای خنک شدن به پنکه اکتفا نکند و کولر روشن کند.
فعالیت بدنی سنگین انجام ندهد و زیاد استراحت کند.
قرارگرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید
ٔ
تجربــه دردناک اســت و پوســت فرد
ب ســوختگی یــک
آفتــا 
ً
ســالمند دیرتر از فرد جــوان التیــام مییابد .ضمنا اســتفاده از
ضدآفتاب با  SPFباال ضروری اســت .اگر فرد سالمند دوست
دارد پیــادهروی کنــد یا هــر فعالیــت دیگــری بیــرون از خانه
ً
انجام دهد ،حتما ســاعتهای خنکتــر روز را بــرای این کار
انتخاب کند و ســاعات اوج گرما یعنی  ۱۰صبح تا  ۴عصر را در
فضای خنک و دور از گرمای هوا بگذراند.
مراقبت از حشرات
حشــراتی که نیش میزننــد ،بیماریها را انتقــال میدهند و
ً
این اتفاق در فصل تابســتان بســیار شایع اســت ،خصوصا در
مورد پشــهها .ایــن بیماریها ماننــد ویروس زیــکا ،خطرات
قابــلتوجهی برای افــراد ســالمند دارند و دلیلــش هم ضعف
سیستم ایمنی در این افراد است.
جلوگیری از افتادن و زمینخوردن
افتــادن و زمینخــوردن ،علــت اصلــی اکثــر آســیبها در
ً
ســالمندان اســت .تقریبــا  ۴۵درصــد از زمینخوردنهــا در
بیــرون از خانــه روی میدهنــد .پیادهروهــای ناهمســطح،
شــیبها و دیگــر موانــع میتواننــد فــرد ســالمند را در معرض
زمینخــوردن قرار بدهند .بهتر اســت در پیادهرویها کســی
فــرد ســالمند را همراهــی کند و مســیرهای مناســب همــوار را
ی انتخاب کند.
برای پیادهرو 
تنظیم زمان فعالیت روزانه
طی روزهــای گــرم ،فعالیتهــای معمــول ،انرژی بیشــتری
از افــراد میگیرد .شــاید فرد ســالمند در حالت عــادی و هوای
معمولــی یــک ســاعت باغبانــی کنــد ،امــا در روزهــای گــرم
ً
تابســتان مطمئنــا بایــد ایــن زمــان را کوتاهتر کــرده و بیشــتر
استراحت کند.
هیدراته نگهداشتن بدن
هیدراتــه نگهداشــتن بدن در هر ســن و ســالی مهم اســت اما
ً
در ســنین بــاال اهمیــت بیشــتری دارد .فــرد ســالمند معمــوال
کســی اســت کــه بیــش از  ۶۵ســال ســن دارد .بــدن افــراد در
این ســن آب کمتــری دارد و احتمــال اینکــه دهیدراته شــود
بیشــتر اســت .برای اینکــه فــرد ســالمند را تشــویق کنید طی
ً
روز مکرر آب بنوشــد ،آب را طعمدار کنید .مثال بــا خیار یا نعنا
و یا آبلیمو؛ یــا آب هندوانه ،آب توتفرنگی یــا آب کرفس نیز
نوشیدنیهای خوبی برای تابستان هستند.
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بدون ورزش هم کالری بسوزانید
شــاید تعجب کنید ،اما گاهــی اوقــات بهترین راههــای ســوزاندن کالری،
اصــا ربطــی بــه ورزش ندارنــد .روشهای غیرورزشــی هــم هســتند که به
کاهش وزن منجر میشــوند .برای مثال هرگاه میتوانید ،بایستید .در این حالت،
بیشــتر از زمانیکه نشســتهاید ،کالــری میســوزانید .فــردی  ۷۰کیلوگرمــی اگر یک
ساعت بایستد ۵۰ ،برابر بیشتر از حالتی که مینشیند ،کالری میسوزاند.
جنبو جوش باعث میشود  ۳۵۰کالری بیشــتر در یک روز بسوزانید .ضربه زدن با
ت و جویدن آدامــس ،همگی جنب
پاها روی زمیــن ،صحبت کردن با حرکات دســ 
ب و جوش میتوانــد کاهش وزن را بــه بیش از ۱۶
و جوش ب ه حســاب میآیند .جنــ 
کیلوگرم در ســال افزایــش دهد .وضعیت ایســتادن یا نشســتن صحیــح ،در تقویت
عضالت مرکزی بدن بســیار مؤثر اســت .برای اینکه شــکم ســفتی داشــته باشــید و
پشتتان صاف باشد ،باید از ماهیچهها استفاده کنید .همیشه درست بایستید تا
ماهیچههای شــکمتان را تقویت کنید ،کمردرد را تسکین دهید و اعتماد به نفس
بیشتری داشته باشید.
تنفس عمیق ،به آرامش و پاییــن آوردن ضربان قلب کمک میکند .هــوا را از بینی
وارد و از دهان خارج کنید.همیشه بخندید .خندیدن ماهیچههای شکم را سفت
میکنــد ،دیافراگــم را ورزش میدهد ،روی قلــب تأثیر میگــذارد ،اســترس را از بین
میبرد و ظاهرتان را هــم جذابتر میکنــد .در کنار این کارهای ســاده با گنجاندن
نرمش و ورزشهــای ســبک در برنام ه روزانــه ،حتی در محل کار ســالمتر ،شــادتر و
پربازدهتر خواهید بود.

با تعطیالت
تابستان
چه کنیم؟
فرزانه فوالدبند

تعطیــات تابســتانی بــرای بچهها خوب و دوســت داشــتنی اســت اما بــرای والدین
نگرانیهایی به همراه دارد؛ اینکه چطور به بچهها کمک کنیم تا تابســتان خوبی را
پشــت ســر بگذارند و ضمــن اســتراحت و رفــع خســتگی تجربههایی جــذاب و بــه یادماندنی
کسب کنند .در ادامه برخی فعالیتهای مناسب تعطیالت تابستان را آوردهایم.
نوشتن خاطرات تابستانی
بهتر اســت با شــروع تعطیالت یک دفتر بــرای فرزندتان تهیه کنیــد و از او بخواهیــد کارهایی
که هر روز انجام میدهد را در آن بنویســید .او کــم کم به این فکر میافتد کــه کارهای مثبتی
انجام دهد تا چیزی برای نوشــتن در دفتر و دریافت جایزه داشــته باشــد .شــما بــا یک تیر دو
هدف زدهایــد ،اول اینکه او اوقاتــی را صرف نوشــتن خواهد کرد کــه این کار مهارت نوشــتن
و دقت و تمرکز او را باال میبرد و دوم اینکه او برای سایر اوقاتش نقشههایی خواهد کشید.
عضویت در باشگاه ورزشی
در فصل تابســتان باشــگاههای زیادی برای انــواع ورزشها ثبت نــام میکنند .با شناســایی
یکی از این باشگاههای معتبر میتوانید از مزایای آن برای فرزندتان بهرهمند شوید .این کار
موجب باال بردن سالمت جســمی و روانی ،افزایش مهارتهای اجتماعی مانند مهارتهای
ارتباطی و پرکردن اوقات فراغت میشود.
عکاسی
عکاســی هنر خوبــی اســت و امــروزه در اغلب خانههــا دوربین عکاســی پیــدا میشــود .اگر در
منزل دوربین عکاســی دارید ،به فرزندتان طرز کار با آن را بیاموزید و او را تشــویق به عکاســی
از سوژههای مختلف کنید .عکاسی کردن میتواند به افزایش دقت ،تمرکز و گسترش دایره
تفکر و دید او نســبت به محیط اطراف کمــک زیادی کند و بــا فرزندتان ایــن کار لحظههای
شاد و به یادماندنی تعطیالت تابستانی را برای همیشه ثبت میکند.
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آشپزی
فرزند شــما چه پســر باشــد و چــه دختر ،الزم اســت آشــپزی را
یــاد بگیــرد .پــس از او بخواهیــد حداقــل هفتــهای یــک بــار
یک وعــده غذایی را تهیــه کند .بــه او آموزش دهیــد و یا از او
بخواهید که از کتاب آموزش آشــپزی بیاموزد .آشپزی سالم
را به او بیاموزید و به او یاد بدهید با ســالمترین روش طبخ و
با اســتفاده از ســبزیها وحبوبات غذای مقوی و خوش مزه
درست کند.
کتاب ،یار مهربان
برای فرزندتان کتابهای مورد عالقــهاش را تهیه کنید و یا
او را عضــو کتابخانه عمومــی محل کنید .با کتــاب خواندن
اطالعات و آ گاهــی او افزایــش خواهد یافــت و دامنه لغاتش
بیشتر میشود.
داستان نویسی
از فرزندتان بخواهید هفتهای یک داســتان کوتاه بنویسد.
او را تشویق به انجام این کار کنید.
میتوانید به او ســوژه بدهیــد و بگویید در مورد ایــن اتفاق یا
در مورد آینده خودت یک داستان بنویس .او را وادار به فکر
کردن کنید.
او را از نظــر ذهنــی درگیــر در کنــار هــم قــراردادن وقایــع و
اتفاقاتــی کنید کــه باید بــا مهــارت در کنار هــم قــرار گیرند تا
داستانی را به وجود بیاورند.

بازدید از موزه
یک تفریح یک روزه و بازدید از یک موزه میتواند تجربهای
جالــب و مفید و آموزنده باشــد .مــوزه جایی برای آشــنایی با
فرهنگها و تاریخ گذشــتگان و معاصران است .سعی کنید
در تابســتان شــرایطی را فراهم آوریــد تا تمام موزههای شــهر
را ببیند.
تماشای فیلم
یکی دیگر از برنامههایی که میتوان برای پر کردن یک روز
تابستان تدارک دید ،تماشــای فیلم در سینما است .بچهها
ســینما را دوســت دارند ،بــه ویژه اگــر فیلــم مربوط بــه گروه
ســنی خودشــان و شــاد و پرهیجــان باشــد .تماشــای چنین
فیلمی آنها را برای مدتی راضی خواهد نمود.
بادبادک بازی
بادبــادک بازی یکــی از شــیرینترین و دوستداشــتنیترین
تفریحات مــورد عالقه بچههاســت .به فرزندتــان یاد بدهید
که با استفاده از چوب ،حصیر ،کاغذ ،شابلن خیاطی ،چسب
و چنــد متر نــخ یــک بادبــادک زیبــا بســازد .در اولیــن گردش
بیرون از خانه در مکانهای مناسب آن را به آسمان بفرستید
و از داشــتن روزی خاطــره انگیز و پــر هیجان لــذت ببرید .به
جز ســاخت یک بادبادک ،ســاخت کاردســتیهای دیگر هم
میتواند ضمن تقویــت خالقیــت و افزایش اعتمــاد به نفس
بچهها ،مهارتهای دیگرشان را نیز بیشتر کند.

حرکات هوازی
تمرینات هوازی به شما کمک میکنند تا وزن خود را پایین و حضورتان را برجسته
نگه دارید .زیاد آب بنوشید .تحقیقی نشان داده است که نوشیدن آب میتواند در
ت و آمد به دستشویی باشید،
ک کند .بهعالوه هر قدر بیشــتر در رف 
کاهش وزن کم 
مســلما کالری بیشــتری میســوزانید! همیشــه تند راه برویــد .با ایــن کار ضربان
قلبتان افزایــش پیدا میکنــد .تا جایی که ممکن اســت ،به جای آسانســور
از پله اســتفاده کنید .برای اینکه ورزش بهتری هم بشود ،دو تا پله را یکی
کنید.
حرکات باالبری
تمرینات زیر را برای ســفت کردن و تقویت
عضالت ُسرینی و رهایی از دردهای پشت،
امتحــان کنیــد .یــک پایتــان را بلنــد کنید و
از صندلــی دور کنیــد؛ بــ ه مــدت ســی ثانیه از
ســمتی بهســمت دیگــر تــاب بدهید؛ ســپس
عضــات لگــن را جمــع کنیــد؛ ده ثانیــه نگــه
دارید؛ رها کنید.
بایســتید و پاها را به انــداز ه عرض شــانهها باز
کنید؛ وزنتان را روی پای چپ بیندازید؛ پای
راســت را بلند کنید و پشــتتان نگــه دارید؛
میز یا صندلیتان را بــرای حفظ تعادل نگه
دارید؛ آهسته با پای راســت  ۲۵بار در جهت
عقربههــای ســاعت و  ۲۵بــار خــاف جهــت
عقربههــای ســاعت ،دایــرهوار دور بزنیــد؛ پاها را
عوض کنید.
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میان وعدههای رنگارنگ

کاهش عطش
با  ۹نوشیدنی خنک

شربت تخم شربتی
تخم شــربتی خواص زیــادی دارد و اینگونه نیســت که
فقــط بــرای فصــل گرمــا توصیه شــود ،تخــم شــربتی از
قدیم بــه عنــوان یــک نوشــیدنی ســنتی بیــن ایرانیان
جای داشــته کــه عــاوه بر رفــع تشــنگی بــرای متعادل
نگهداشتن فشارخون و الغر شدن بســیار مؤثر است،
همچنین تخم شــربتی برای درمــان بیماریهای
تنفســی مفید اســت .مخلوطــی از آن بــا زنجبیل
و عســل در درمان آســم ،ســرفه ،ســرماخوردگی،
آنفلوانزا و برونشیت مؤثر است.

شربت خاکشیر سنتی
خاکشــیر دانه گیاهی اســت که لعــاب آن خواص بســیاری از
جمله رفع عطش ،جلوگیری از گرمازدی و ...را دارد .شــربت
خنــک و شــیرین خاکشــیر یکــی از نوشــیدنیهای ســنتی و
آســانی اســت که به ســادگی در خانه قابل تهیه اســت .برای
تنــوع بخشــیدن بــه طعــم و عطــر ایــن شــربت پرخاصیــت
میتوانید کمی گالب یا آب لیمو به آن بیافزایید.

بـا شـروع تابسـتان هیـچ چیـز مثـل یـک نوشـیدنی خنـک و خوشـمزه بـر گرما
غلبـه نمیکنـد .درسـت کـردن یـک نوشـیدنی تابسـتانی دلچسـب بـدن را
از گرمازدگـی حفـظ میکنـد و کار بـا میوههـا و خوراکیهـای خوشرنـگ و
لعـاب تابسـتانی شـادی و سـرزندگی را بـه روح بـاز میگردانـد .در ادامـه این مطلب ۹
نوشـیدنی خنـک تابسـتانی معرفـی شـده اسـت.
چای میوهای با طعم نعنا
چای میوهای با طعم نعنا یکی از نوشــیدنیهای خنک کننده و دلچســب تابســتانی
است .اگر چه این نوشیدنی به اسم چای معروفه اما نوشیدنی خنک است که به همراه مقدار
زیادی یخ ســرو میشــود .در ترکیبــات این نوشــیدنی خنــک تابســتانی از انبه خرد شــده و آب
آناناس به همراه چای سبز کیسهای و نعنای دم کرده استفاده میشود.
شربت آبلیمو
از دیگر شربتهای پر خاصیت و ســنتی که در فصل گرما چارهساز گرمازدگی است میتوان به
شربت آبلیمو اشاره کرد .شربت خنک آبلیمو هم در کنار رفع عطش و باعث خنک شدن بدن
میشــود .افزودن چند برگ نعنا به شــربت آبلیمو خاصیت و طعم این شربت ترش و شیرین را
دوچندان میکند.
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پالوده طالبی
پالــوده طالبــی یکــی از خوشــمزه و خوشعطرتریــن
نوشیدنیهایی اســت که میتوانید به عنوان یک نوشیدنی
خنک تابســتانی نوش جان کنید .پالوده طالبی را میتوانید
با مخلوط کــردن تکههــای طالبی ،یخ و کمی شــکر درســت
کنید .پالوده طالبی در کنار طعم و مزه خوشــایند به دلیل آب
موجود در طالبی از گرمازدگی و افت فشار جلوگیری میکند.
شربت سکنجبین و خیار
شــربت ســکنجبین یکی از نوشــیدنیهای پرطرفــدار ایرانی
اســت که به عنوان بهترین نوشــیدنی اصیل ایرانی شناخته
شده اســت ،این نوشــیدنی از آب ،سرکه ،شــکر و عصاره نعنا
تهیه میشــود .شــربت ســکنجبین برای رفع تشــنگی بسیار
مفیــد اســت و مصــرف آن بــا کاهــو در فصل تابســتان بســیار
طرفدار دارد .شربت ســکنجبین را در فصول گرم با خاکشیر،
بیدمشک و زعفران ترکیب میکنند و آن را برای رفع تشنگی
یا در کنار غذا مینوشــند ،یکــی از پرطرفدارتریــن روشهای
تهیه آن ،ترکیب این شربت با خیار است.

یخ در بهشت هندوانه
یــخ در بهشــتها بــا طعمهــای مختلــف از
نوشیدنیهای رنگارنگ تابستانی هستند که نوشیدن
آنهــا در فصل تابســتان بســیار دلچســب و لــذت بخش
اســت .یکی از پرطرفدارترین طعمهای یخ در بهشت،
یخ در بهشــت هندوانه اســت که میتوانید با تکههای
یــخزده هندوانــه آن را به راحتــی در خانه درســت کنید
و از نوشــیدن آن لذت ببریــد .همچنین بــه دلخواه می
توانید کمــی گالب یــا بهــار نارنج نیــز به این نوشــیدنی
خنک تابستانی اضافه کنید.

شربت گالب زعفران
گالب بهترین عصاره برای خوشبــو کردن محیط و کاهش
اســترس و اضطــراب اســت .عصــاره ایــن گل بــه تســکین
اعصــاب کمــک میکنــد و از گالب در تهیــه انــواع شــربت
اســتفاده میشــود .زعفــران شــادیآور اســت و بــه کاهــش
استرس ،اضطراب و افسردگی کمک میکند.
شــربت زعفران عالوه بر رفع تشــنگی ،مواد مغذی همچون
آهــن ،منیزیــم ،منگنــز ،مــس ،فســفر و پتاســیم را بــه بــدن
میرساند.
شربت نعناع
یکی دیگر از نوشــیدنیهای اصیل ایرانی شــربت نعنا اســت
کــه خــواص درمانــی زیــادی دارد .اگــر مشــکالت گوارشــی
داریــد ،ایــن نوشــیدنی بــه تقویــت سیســتم گــوارش و رفــع
مشکالت آن کمک بسیاری میکند .شــربت نعنا ،بدن شما
را هیدراته نگه میدارد و بهترین انتخاب برای رفع تشنگی
در تابســتان اســت .نعنا ضد نفخ اســت و بوی بد دهــان را از
بین میبرد.

نگین ملکپور

ساالد سبز و قرمز تابستانی
این غذای تابستانی ساده به سفره شما رنگ و نشــاط میدهد و برای
آماده کردن آن فقط به 5دقیقه زمان نیاز دارید .برای تهیه این ساالد سبز به
 ۴۰۰گرم ســبزی خوردن ،خیار ،گوجه و کمی پنیر نیاز دارید .سبزی خوردن
را خورد کنید ،خیار ،گوجه و پنیر را نگینی کنید و با ســبزی مخلوط کنید .به
عنوانسسهمازمخلوطآبلیمو،نمکوروغنزیتوناستفاده کنید.
آب دو غ خیار
آب دوغ خیــار یکــی دیگــر از گزینههــای مناســب جایگزین وعــده غذایی یا
به عنوان میان وعده اســت .برای تهیه آب دوغ خیار در کنــار دوغ و خیار
و نعنا کــه رکن اصلی ایــن میان وعده خنک و خوشــمزه اســت میتوان از
انواع ســبزیهای معطر ،پیازچه ،گردو ،کشــمش و نان ســنتی اســتفاده
کــرد .آب دوغ خیــار یکــی از مناســبترین و خنــک تریــن غذاهــای فصل
تابستان است که عالوه بر خنک بودن بسیار مفید و انرژی بخش است.
دلمه برگ مو
مــواد الزم برای تهیــه دلمه برگ مو شــامل ،بــرگ درخت مو ،گوشــت چرخ
کرده ،لپه ،برنج ،پیاز ،سبزی دلمه ،نمک و فلفل و زرد چوبه است .برای
تهیه این غذای خوشمزه پیاز و گوشت چرخ کرده را با هم به خوبی تفت
میدهیم؛ برنج و لپه را نیمپز کرده و به گوشت اضافه میکنیم و مخلوط
مواد را در برگ مو پیچیده و با مخلوط آب و آبغوره میپزیم.
کشک بادمجان
کشــک بادمجان غذایی ســاده و پرطرفدار که در کنار طبخ آســان و ســریع
به دلیل نداشتن گوشــت و ســرو با نان به عنوان غذایی سبک محسوب
میشــود .این غذا خوشــمزه به دلیل وجود کشــک ،پیاز و بادمجان جزو
غذاهایی با طبع سرد محسوب میشود به حساب می آید.
ساالد لوبیا با ذرت شیرین
برای تهیــه این غــذا کافــی اســت لوبیــا قرمــز و ذرت آبپــز کنید ،ســپس به
همراه پیاز با کره و مقداری نمک تفت دهیــد و با گوچه فرنگی و آب لیمو
مخلوط کنید و در نهایت پنیر ،ریحان و فلفل سیاه را روی آن بریزید.
ساالد اولویه
ســاالد اولویه یکی دیگر از ســاالدهای خنک و ســرد اســت که به دلیل وجود
ســس مایونــز و نخــود فرنگــی و خیارشــور ســبب میشــود کــه بــدن شــما
احساس خنکی و کاهش دما کند .این غذای مقوی و پر انرژی میتواند
بــه عنــوان یــک وعــده بســیار مقــوی باشــد .ایــن ســاالد مناســب بــرای
دورهمیهای دوستانه و همچنین مسافرت نیز است.
رولت نان و پنیر
رولــت نــان و پنیــر بــه همــراه خیــار ،گوجــه ،ســبزی خــوردن ،هندوانــه،
گــردو و ...یک وعده غذایــی یا میان وعــده مقوی برای همــه گروههای
ســنی اســت .این میان وعده به دلیل وجود پنیر ،ســبزی ،خیار ،گوجه و
هندوانه جزو میان وعدههای خنک محسوب میشود.
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گفتگو با فوقتخصص روانپزشکی کودکان

کالسهای تابستانی
برای بچهها؛ بد یا خوب؟
سامان گلناری

و هدایت را ایفا کنــد ،نه تصمیمگیری .از طــرف دیگر باید در
نظــر بگیریم کــه بچههــا در طول ســال تحصیلی فشــارهای
روانــی زیــادی را بابــت انجــام تکالیــف مدرســه ،امتحانــات
و رعایت نظــم و مقــررات مدرســه متحمل میشــوند و فشــار
مضاعف بر آنها واقعا روا نیســت ،چرا که تحقیقات بســیاری
نشــان میدهــد بچههایــی کــه هــر روز صبــح زود از خــواب
بیدار میشــوند و آرزوی یک ســاعت خواب صبح در روزهای
تابســتان را دارند ،بیشــتر از ســایر بچهها افســرده میشوند و
موفقیت کمتری هم به دست میآورند.

در ایـن بخـش دربـاره فیلـم بـدون قـرار قبلی آخرین سـاخته بهروز شـعیبی و
آشـنایی بـا معروفتریـن نقاش معاصر ایرانی میخوانیـد .همچنین بریدهای
از یـک داسـتان دربـاره کشـف حجـاب بـا عنـوان «جشـن بـاغ صـدری» و
معرفـی دو کتـاب «کهکشـان نیسـتی»« ،درسنامـه نظریـه والیـت سیاسـی
فقیـه» و «تابسـتان  »۱۳۶۹آورده شـده اسـت.

فرهنگ و ادب

یعنی باید بچ ههــا را به حال خــود وا گذاریم تــا هر طور
دوست دارند فصل تعطیالت را پشت سر بگذارند؟
اگــر از جنبه منفــی کالسهای تابســتانی تحمیلــی بگذریم،
شــرکت بچههــا در ایــن کالسهــا مزایــای غیرقابــل انکاری
دارد .بعضی بچههــا ترجیح میدهنــد که تمــام تعطیالت را
در خانه و پای تلویزیون و کامپیوتر بگذرانند که این موجب
بیتحرکی ،انزوای اجتماعی ،کسالت و درونگرایی میشود
اما همیــن که بچه بداند هفتــهای دو روز برای مثــال ،باید ۹
صبح به کالس شنا برود ،الزام به تحرک و فعالیت را احساس
میکنــد .شــرکت در کالسهــای تابســتانی میتوانــد موجب
تقویــت اعتماد بــه نفس و بهبــود روابــط اجتماعــی کودکان
شود .از طرف دیگر انتخاب کالسها اگر درست انجام شود،
میتوانــد موجــب رشــد اســتعدادها و جهتدهــی مثبــت بــه
تواناییهای دانشآموزان شود.
در گذشـته وقتـی دوران درس و مدرسـه را سـپری میکردیـم ،تمـام هـوش و
حواسمـان بـه تابسـتان و تعطیلات بـود اما تابسـتان که میآمد ،پـدر و مادر
به ما اخطار میدادند که قرار نیست این سه ماه را عاطل و باطل بگذرانیم
و آخـرش ناچـار در کالسهـای تقویتـی و متفرقـه ثبتنـام میکردیـم .امـا ایـن روزهـا
والدیـن ،حتـی بیـش از گذشـته ،نگـران اوقـات فراغت فرزنـدان خود هسـتند و گاهی با
همسایه و اقوام هم در همین زمینه رقابت نیز میکنند .شما جزو کدام گروه از والدین
هسـتید :دوسـت دارید فرزندتان به کالس تابسـتانی برود و او در برابر خواسـت شـما
مقاومـت میکنـد یـا برعکـس ،میخواهیـد بـه عهده خـودش بگذاریـد تا بیـن در خانه
مانـدن یـا شـرکت در کالسهـای تابسـتانی ،یکـی را انتخـاب کنـد؟ در هـر دو صـورت،
بایـد مزایـا و معایـب ایـن روشهـا را بدانیـد تا بتوانید درسـت تصمیم بگیریـد .در ادامه
گفتگو با دکتر محمد ولی سـهامی ،فوقتخصص روانپزشـکی کودکان و عضو هیات
علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران ،در این خصـوص میخوانید.
نشــان را مجبور
بــا رســیدن فصــل تابســتان ،بســیاری از خانواد ههــا فرزندا 
تشــان بــه بطالت نگذرد.
سهــای مختلف بروند تا اوقات فراغ 
میکنند به کال 
آیا این ،کار درستی است؟
این روزها پدرها و مادرها بنابه دالیل مختلف سعی دارند به اجبار فرزندشان را به کالسهای
تابســتانی بفرســتند اما این بزرگترین اشــتباه خانوادههاســت ،چرا که دانشآموز بایــد در اثر
احساس نیاز خودش به این کالسها برود .البته شــرکت در کالسهای تابستانی اگر همراه با
فشار روانی خانواده باشد ،تاثیرنامطلوبی هم به جا میگذارد.
یعنی باید تصمیم را به عهده خود بچهها بگذاریم؟
خانواده میتواند با جمالتی مانند «بهتر نیســت بــرای اوقات فراغــتات برنامهریزی کنی؟»
و به حالت پیشــنهاد فرزندش را به این کار ترغیب کند .در واقــع خانواده باید نقش راهنمایی
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از کجــا بفهمیــم کــه بایــد فرزندمــان را در چــه کالســی
ثبتنام کنیم و اصال او چه استعدادی دارد؟
کالسهــای تابســتانی بســیار متنو عانــد؛ ماننــد کالسهــای
ورزشــی ،هنــری وآموزشــی .اینکــه دانشآمــوز دوســت دارد
در چــه رشــتهای فعالیــت کنــد ،مهمتریــن نکتــه اســت؛ امــا
روانشناسانمعموال کالسهایآموزشیو کالسیکمانندزبان
را برای تابســتان توصیــه نمیکنند ،بــه ویژه بــرای بچههایی
که فشــارهای درســی و انضباطی را تجربه کرده باشــند و برای
بچههای دبستانی این قبیل کالسها توصیه نمیشود .این
دانشآموزان در تابســتان نیازمند بازســازی روانی هستند ،نه
کالسهای سنگینآموزشــی که مســوولیتهای دیگری را به
آنها تحمیــل میکند .مــا برای ایــن بچهها کالسهــای مفرح
و شــاد مانند شــنا را توصیه میکنیــم .البتــه نــوع کالس باید با
توجه بــه شــرایط روانــی ،ســنی و تفاوتهــای فــردی وعالیق
دانشآمــوزان انتخاب شــود .از طرفی بســیاری از تســتهای
روانشناسیحتیدرسنینپاییننیزموجببروزاستعدادهای
کودک میشــود و والدین میتوانند بفهمند که فرزندشــان چه
توانایــی و اســتعدادی دارد .در عین حال ،برخــی والدین تمام
ســاعتهای روز فرزندشــان را با انواع کالسهای تابســتانی پر
میکنند اما این کالسها موجب کاهش بازدهی آنها میشوند
و حس خشم و انتقامجویی را در بچه ایجاد میکنند .بهترین
حالت این است که بچههای مقطع دبســتان را در یک کالس
ورزشییاهنریثبتنام کنیمودانشآموزانمقاطعراهنمایی
ودبیرستانرادر حداقلدو کالس.

ترسیم هنرمندانه تار یخ
بدون قرار قبلی

جشن باغ صدری

فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب

بدون قرار قبلی
درباره آخرین ساخته بهروز شعیبی

فیلــم داســتان دختــری ایرانی ســاکن آلمان اســت که بعــد از ســی ســال میفهمد که
پدرش فوت کرده و برای او میراثی را به جا گذاشــته است .فیلم سعی دارد روایت سفر
قهرمانانه و تحول شــخصیتی باشــد که انگار هیچ دلبستگی خاصی نســبت به وطن و زندگی
گذشــتهاش ندارد .پگاه آهنگرانی در این فیلم در نقش یاســمن که یک پزشــک جوان ایرانی
ساکن آلمان است بازی کرده است .همچنین صابر ابر در این فیلم به عنوان وکیل خانوادگی
حضور پیدا کرده است .مصطفی زمانی دیگر بازیگر مطرحی است که در بدون قرار قبلی بازی
کرده اســت .امــا نکتــه جالب توجــه اینکــه بهروز شــعیبی نیــز بــه رســم بســیاری از بازیگران-
کارگردانان در این فیلــم خودش نیز در نقش یکی از خادمان امــام رضا؟ع؟ مقابل دوربین قرار
گرفته است.
ایران عزیز
بهروز شــعیبی در فیلــم جدید خــود ســراغ ایــران رفته اســت ،ایرانــی که همــه مــا در آن زندگی
میکنیم و آن را میشناسیم اما شاید قدرش را ندانیم .شــعیبی میخواهد به ما درباره این مرز
و بوم بگوید و در کنار آن در یــک درام آرام ،کاراکتر خــودش را آرام آرام پختهتر کند و ارتباطات
او را نیز پر و بال دهد .البته در فیلم شعیبی ،این ایران نازنین چندان به سیاست آلوده نشده و
کاری با مسائل سیاسی جاری شده در آن ندارد (که این خودش میتواند از منظری یک نقطه
ضعف باشــد) اما فرهنگ و هنر و عرفان و… از نوع ایرانی در آن پیدا میشــود و به نظر میرسد
اثری است که در خارج ایران بیشتر مورد بخت و اقبال قرار بگیرد تا در بازار داخل.
بدون قرار قبلی الهام گرفته از یکی از داســتانهای مصطفی مســتور است ،نویسندهای شهیر
که آثارش امضای خاص خودش را پایش دارد و اگر از خوانندگان قصههای بینظیر او باشید،
از آرامش درونی قصههایش لذت بردهاید .مستور در داســتانهای خود ،مخاطب را وارد یک
بــازی درام پر پیــچ و خم نمیکند و به ســادهترین شــکل ممکن ،قصــهاش را روایــت میکند و
حتی شــخصیتهای قصــه را لزوما بــه مخاطــب معرفی نمیکنــد و با فضاســازی درســت کار
خودش را پیش میبرد.
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لحن مستور
فیلم بهــروز شــعیبی هــم دقیقا بــا همیــن فرمــول قصههای
مســتور پیش میرود و بیشــتر از آنکه از خود قصــه و جزیئات
آن وام بگیــرد ،وامدار لحن قصههای مســتور اســت .فیلم او
مثل غذایی دلنشــین از مادربزرگ در آرام پز است که از صبح
بار گذاشته شــده و با شعله اندکش قرار اســت تا شب روی گاز
باشــد تا قشــنگ جا بیفتد .بدون قرار قبلی هــم دقیقا همین
حس و حال را دارد و تماشــای آن مانند خوانش رمانی خوب
در یــک بعــد از ظهــر طوالنــی تابســتان اســت .ممکــن اســت
حتی کتاب را بــرای دقایقی کنار بگذارید اما شــخصیتها در
دلتان گیر خواهند کــرد و دوبــاره به ســراغش خواهید رفت.
از همیــن رو تماشــای یک ضــرب آن در ســالن ســینما انصافا
کمــی حوصلهســر بــر اســت و شــاید بــا یــک تدویــن مجــدد و
حذف برخی ســکانسها ،بتــوان آن را بــه یک اثر نــود تا صد
دقیقهای سرگرمکننده تبدیل کرد.
بازگشت
فیلــم در مــورد دختــری بــه نــام یاســمین (بــا بــازی پــگاه
آهنگرانی) است که سی سال در خارج از ایران زندگی میکند
و خبــری از پــدرش کــه در ایــران اســت نــدارد .او در آلمــان با
مادرش زندگی میکند و در یک بیمارستان کار میکند .وکیل
پدر (بــا بــازی صابر ابــر) به یاســمین زنــگ زده و خبــر از فوت
پدرش میدهد .او میگویــد پدرش وصیت کرده تا یاســمین
به ایران نیایــد در زیر خاک دفن شــود و از همین رو یاســمین
تصمیــم میگیــرد پس از ســی ســال همــراه با پســرش بــه نام
الکس به ایران برگردد.
برگشت یاسمین به ایران و رفتن او به تهران و مشهد و مواجه
شــدن او بــا برخــی از اقــوام قدیمــی و از همــه مهمتر ،گذشــته
پــدری ناشــناخته و شــناخت ایرانــی کــه وطنش اســت امــا از
آن اطالعاتــی نــدارد ،کلیت فیلــم بدون قــرار قبلی را تشــکیل
میدهنــد .وزنــه تــرازوی فیلمنامــه به نمایــش ایــران و انس
گرفتــن کاراکتر اصلــی با فرهنــگ ایرانی اســت که داســتان را
پیــش میبــرد .پــگاه آهنگرانــی در نقش یاســمین بــه خوبی
ظاهر شــده و ته لهجهای که برای خودش ســاخته در بیشــتر
اوقات درســت کار میکند .او قرار اســت نقش دختری ایرانی
که از کودکــی وارد فرنــگ شــده و حاال پــس از ســالها دوری به
وطن بازگشــته را بازی کنــد و از همین رو داشــتن لهج ه برای
ایــن کاراکتــر ضــروری بــه نظــر میرســد .آهنگرانــی در اکثــر
ســکانسها این لهجه را حفــظ میکنــد و در برخــی مواقع نیز
کنترل آن از دســتش خارج میشــود .الهام کردا هم قرار است
نقش یک زن مشهدی را بازی کند که برخالف شوهرش اصال
لهجه خوب این خطه از ایــران را ندارد و با وجــود اینکه بازی
خوبی از خــود ارائه میکند امــا این لهجه نصفه و نیمــه از دل

دیالوگهای او بدجوری توی ذوق میزند.
صابــر ابر نقشــی فرعی را بــازی میکنــد و حضــور کوتاهش در
فیلم موثر اســت و مصطفــی زمانی نیــز از پــس ماموریت خود
بــه خوبــی برمیآیــد امــا همانطــور کــه ذکر شــد ،بیشــک بار
اصلــی فیلــم روی دوش پــگاه آهنگرانــی اســت .شــخصیت
پــردازی کــه فیلمنامــه بــرای کاراکتــر یاســمین انجــام داده
مانند تمام اضالع فیلم کند و آرام است .ما یاسمین را در وهله
اول در بیمارســتان میبینیــم و جایی که به هــر جان کندنی
میخواهــد بیمــارش را احیا کنــد و البته خیلــی زودتــر از بقیه
کادر درمان هم با منطق علمی با مســاله برخــورد میکند .در
واقع در وهله اول فیلم یــک دوگانگی از او میبینیم و متوجه
میشویم او هم زنی احساسی است و هم نیست.
یاســمین یک مادر تنها اســت ،پســری به نام الکــس دارد که
هیچ حرفی نمیزند و به نظر میرســد از مشــکالت روحی رنج
میبرد و بســیار پرخاشــگر اســت .ما هیچ کلمهای دربــاره پدر
ایــن پســربچه در طول مــدت زمــان فیلــم نمیشــنویم و این
مساله نشان میدهد که یاسمین از لحاظ عاطفی ضربه بدی
خورده و احتماال پیش از آن دختری سرزنده و شاد و صد البته
احساساتی بوده که شرایط روزگار با او اینچنین تا کرده است.
یاســمین بــا شــنیدن خبــر فــوت پــدرش ناراحــت میشــود،
ناراحتی که برای خودش غیرقابل درک است و نمیتواند آن
را بپذیــرد .ورود او بــه ایران ،خاکســترهای خفتــه در دل او را
بیدار میکنــد و کم کــم او را تبدیل بــه همان زنــی میکند که
در درونش اسیر شده است .در واقع برخورد یاسمین با زندگی
گذشته پدرش و شناخت او از ایران اســت که قفل دل او را باز
میکنــد .حالش رو بــه بهبودی مــی رود و همیــن حال خوب
روی فرزندش نیز تاثیر میگذارد.
گمشده
شــخصیت یاســمین مهمتریــن عنصــر فیلــم اســت و خــود
«ایران» با تمــام معنا و زوایــای متعددش نیــز در جای جای

بهروز شعیبی در
فیلم جدید خود
سراغ ایران رفته
است ،ایرانی که
همه ما در آن
زندگی میکنیم و
آن را میشناسیم
اما شاید قدرش
را ندانیم .شعیبی
میخواهد به ما
درباره این مرز و
بوم بگوید و در
کنار آن در یک
درام آرام ،کارا کتر
خودش را آرام آرام
پختهتر کند و
ارتباطات او را نیز
پر و بال دهد

فیلــم حضــور دارد .ایــران کشــوری اســت بــا فرهنــگ غنی،
رفتارهــای خــاص مــردم (کــه الهــام کــردا و نقشــش ایفاگــر
آن اســت) و البتــه تم مذهبــی که کارگــردان از آن هــم غافل
نشده است و از همین رو شهر مشهد را برای روایت فیلمنامه
خود انتخاب کرده اســت .مشــهد ،همیشه شــهری مذهبی
بــوده (چــه قبــل انقــاب و چه بعــد انقــاب) و مــا قرار اســت
المانهایــی از عرفــان را نیــز در فیلــم ببینیــم کــه هرچنــد
کمــی غیرمنطقی ســاخته و پرداخته شــدهاند امــا در هر حال
واقعیــت جامعــه هســتند .یاســمن بــه دنبــال گمشــده خود
میرود ،اما بــا گمشــدهای پنهان در وجودش آشــنا میشــود
که ســالها به دنبالــش میگشــته اســت .او در ادامــه نیازش
به این گمشــده را بیشــتر درک میکند و در نهایت ناخواســته
وارد مســیری عارفانــه میشــود .یاســمین بــرای پیدا شــدن
گمشــدهاش ســالها مســیری غلط را انتخاب کرده است اما
حاال فطرت پاک او و فرزندش ،مسیر درست را پیدا میکند.
مفاهیم کلیشــهای مانند ،کشــف حقیقــت در فیلم شــعیبی
مادر قصه،
رنگی تازه بهخود میگیرد .نگرانیهای سطحی ِ
با برطرف شدن مشکل اصلی زندگیش ،حل میشود و فرزند
او نیز راه خوب زندگی کردن را پیدا میکند .بازی درخشان و
خوب بهروز
البته متفاوت پــگاه آهنگرانی در کنــار کارگردانی ِ
شــعیبی ،اثری متفاوت را به نمایش گذاشته است .اثری که
مخاطبان خودش را دارد.
ریتم آرام فیلم در کنار نماهای زیبــای آن ،معنای قصه را به
نوعــی تصویرگــری میکنــد .تصاویر عمومــا بــاز و فوقالعاده
فیلم از مناطق مختلف شرق ایران به ویژه خراسان در بدون
قــرار قبلی ،به نمایش گذاشــته شــده اســت .گویی فیلمســاز
اجازه داده است مخاطب به موقعیت جغرافیایی فیلم بیاید
و از نزدیک اتمســفری که یاســمین در آن نفس میکشــیده را
درک کند .بــدون قرار قبلی شــاید به نوعــی متفاوتترین اثر
سینمایی بهروز شــعیبی اســت ،اما امضای این کارگردان در
تکتک پالنهای آن دیده میشود.
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نیمتنــه ناصرالدیــن شــاه ،تصویــر مشــهدی ناصــر ،زن پای
چراغ ،خانه ســنگی ،خانــه دهاتــی ،دورنمای دیگــری از باغ
مهران ،کپیه از تابلوی مزینالدوله (تابلو میوه) ،سن ماتیو،
کپیــه تیســین ،رمــال بغــدادی ،پیرمــرد (ناتمــام) ،مصری،
زرگر ،تکیه دولــت ،حوض صاحبقرانیــه ،تاالر آیینــه ،گربه و
قفس ،جن گیــر ،آبشــار دوقلو ،شــکارگاه ،دورنمــای عمارت
گلستان اشــاره کرد .آثار او در موزههای تهران ،مجلس ،کاخ
گلستان و بخشی نیز در موزه لوور پاریس نگهداری میشود.

آشنایی با معروفترین نقاش معاصر ایران

ترسیم هنرمندانه تار یخ
 ۲۷مرداد سالروز درگذشت مردی اســت که تاریخ هنر معاصر ایران با وجودش رنگ و
عظمتــی خــاص گرفــت« .کمالالملــک» نقــاش معــروف ایرانــی ،نامــی آشــنا بــرای
ایرانیان اســت .محمد غفاری معروف به کمالالملک در  ۱۲۲۶خورشــیدی در کاشان متولد
ّ
شد .او پســر میرزا بزرگ و برادرزاده میرزاابوالحســن غفاری معروف به «صنیعالملک» از اولین
تحصیلکردگان ایرانی در فرنگ و از افراد پرنفوذ دوره قاجار بود .دوران کودکی را در روستایی
نزدیک کاشان و در چنین خانواده هنردوست و فرهنگی سپری کرد.
محمد غفــاری در  ۱۲ســالگی بــه تهران آمــد و در مدرســه دارالفنون در رشــته نقاشــی مشــغول
تحصیــل شــد .معلــم نقاشــی او در دارالفنــون «مزیــنالدولــه» بــود کــه لقــب «نقاشباشــی»
داشــت .محمد غفاری بــه ســرعت در عرصه نقاشــی پیشــرفت کرد تــا جایی کــه هنگامی که
ناصرالدینشاه از این مدرســه بازدید میکرد ،از یکی از آثار او بسیار خوشــش آمد .این اثر پرتره
اعتماد الســلطنه بــود و ایــن اســتقبال ناصرالدینشــاه باعث شــد که وی بــه دربــار فراخوانده
شــده و به عنوان نقــاش دربار انتخاب شــود .در مــدت حضورش در دربــار ،او  ۱۷۰تابلو کشــید
که معروفترین آنها تاالر آینه و اولین تابلویی اســت کــه «کمالالملک» خــود آن را امضا کرده
اســت .کمالالملک در  ۱۲۷۶خورشــیدی پس از ترور ناصرالدینشــاه بــرای تحصیل به اروپا
رفت .او بیش از سه سال از عمرش را در فلورانس ،رم و پاریس گذراند و در موزهها به رونگاری
از آثار نقاشــانی چون رامبراند و تیســین پرداخت .در پاریس با فانتن التور آشــنا شــد .سفر اروپا
تاثیری مثبت در اسلوب کار و حتی طرز دید او گذاشت .اما در  ۱۲۷۹به دستور مظفرالدینشاه
ً
به ایران بازگشــت و کار در دربار را ادامه داد ،منتها عمال نتوانســت با خواســتهای شاه جدید
کنار بیاید .سپس به عراق رفت و چند سالی در آنجا ماند.
ســالهای  ۱۲۸۱تا  ۱۲۸۳خورشــیدی پردههــای «زرگر بغــدادی» و «میدان کربال» را نقاشــی
کرد و دوباره به ایران بازگشت .بازگشــت کمالالملک به ایران ،مصادف با انقالب مشروطه
شد .او اگرچه به مشــروطهخواهان متمایل بود ،ولی در جنبش مشــروطه مشارکت مستقیم
54
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نکرد .در این هنگام کمالالملک با انتشار مقاالت و ترجمه
برخــی آثــار ژان ژاک روســو و دیگــر نویســندگان آزادیخــواه
فرانســه بــه ســهم خــود بــا حرکــت مــردم ،همــراه شــد .در
ســالهای بعــد ،مدیریــت مدرســه صنایــع مســتظرفه را بــر
عهده گرفت .او در این مدرســه به پرورش شــاگردانی همت
گماشت که بعدها اســتادانی در مکتب او شدند .او سرانجام
در  ۱۳۰۶خورشــیدی بــه دلیــل اختالفاتــی کــه بــا وزیــران
معارف بر سر استقالل مدرســه پیدا کرد از کار تدریس و شغل
دولتی دست کشید و در  ۱۳۰۷خورشیدی به ملک شخصی
خود در حسینآباد نیشابور کوچید.
در نیشــابور بود که اســتاد بر اثر حادثهای از یک چشــم نابینا
شد اما تا سالهای آخر زندگانی به نقاشی ادامه داد .در شرح
این حادثــه روایتهای مختلــف وجــود دارد از جملــه اینکه
گفته میشــود کــه ســاالر معتمــد گنجــی از خوانیــن منطقه و
دوســت کمالالملک ،آجــری را بــرای زدن یک کارگــر حمام
پرانــده که بــه عینــک و چشــم کمالالملک آســیب رســانده
است .قاسم غنی پس از این حادثه بر بالین استاد حاضر شد
و او را برای معالجه به تهران بردند اما چشم استاد مداوا نشد
و در نهایت هم نابینا شد.
وی از  ۱۲۹۰خورشــیدی تــا زمانــی که چشــمش آســیب دید،
آثار زیادی خلق کــرد که از آن جملــه میتوان به مــرد برهنه،
دورنمــای دماونــد ،دورنمــای دیگــری از دماونــد ،تصویــر

آشتی مردم با هنر
از ماحصــل برخــورد جامعــه ایرانــی بــا اندیشــههای اروپایی
به نوگرایــی یاد میشــود .ســفرهای شــاهان قاجار بــه اروپا و
بازگشــت تحصیلکــردگان فرنــگ به کشــور ،زمینه آشــنایی
ایرانیــان بــا ســبکهای نویــن هنــری و گــذر از ســبکهای
ســنتی نگارگــری ایرانــی و خطاطــی را فراهــم آوردنــد و در
ایــن میــان کمالالملک نخســتین مکتــب هنری به ســبک
واقعگرایــی را برای ایران بــه ارمغان آورد .با ایــن حال درباره
ســبک کاری او و نوگراییاش حرفهای زیادی میان اهالی
هنــر در جریــان اســت .یکــی از نقاشــان و اســاتید تاریــخ هنــر
معتقــد اســت ،بــدون شــک کمالالملــک مهمتریــن نقاش
 ۱۰۰ســال گذشته کشــور اســت .او در زمان مظفرالدین شاه با
ســفر به اروپا ،نقاشــی رنگ و روغن و شــیوه آ کادمیک هنر در
اروپــا اواخر ســده  ۱۹را کــه در اروپا رایــج بود ،تجربــه و تمرین
کرد و بــه عنوان یــک نقاش واقعگــرای آ کادمیک ،توانســت
شــهرت و جایگاهــش را در هنــر ایــران تثبیــت کنــد .اهمیت
کمال الملک در ایــن دوران به خاطر مهــارت اجرایش در هنر
واقعگــرا و آ کادمیــک یعنــی شــیوهای کــه در نگارگــری قدیم
ایرانی و مکتب زند و قاجار وجود نداشت ،است .با این حال
باید توجه داشت ،سبک کمالالملک و شاگردانش به هیچ
وجه موجب ورود هنر مدرن به ایران نشــد ،چــون این هنر از
خاستگاه دیگری میآمد.
محمدابراهیــم جعفــری اســتاد پیشکســوت عرصــه نقاشــی
از زاویــه دیگری به تاثیــر محمد غفاری به هنر نــگاه میکند.
او معتقــد اســت ،کمالالملــک ســبب آشــتی مــردم بــا هنــر
شــد ،زیرا نگاه بــه مــردم را در آثــارش مورد توجــه قــرار داد .او
میگویــد :روند فعالیــت هنری کمــالالملک نشــان میدهد
که او بــه اصالت هنر معتقــد بود و زمانــی که به اروپــا رفت نیز
همین رویه را دنبــال کرد و هنــر را نه با نگاه به ایســمها بلکه
هنــری کــه میتوانســت واقعنمایــی را در برابر مخاطــب قرار
دهد ،گذاشــت .کمالالملک هنر رئالیســتی مبتنی بر اصول
واقعگرایی نقاشــی عصر رنســانس را سبک نقاشــی خود کرد
و آن را بــه میان تــوده مــردم آورد .کمال الملک پیش از ســفر
به اروپا نیز توجه خاصی به هنر واقعگرایی داشــت .بر همین
اســاس هنــر رئالیســتی را پســندید و شــاهد هســتیم کــه او در
آثارش چگونه مردم را به شــکل رئال نقاشی کرده است .این
موضوع در تابلو «فالگیر» او مشــهود اســت که دقت کارش را
میتوان با عکاسی مقایسه کرد.
قبــاد شــیوا از پیشکســوتان عرصــه هنــر نیــز معتقــد اســت،
کمالالملک پدیدهای بود که توانســت با هنرش روح و قلب

نهضت
مشروطیت تنها
یک رویداد
سیاسی-
اجتماعی تلقی
نمیشود .تاثیرات
این نهضت بر
شعر و موسیقی
عصر قاجار در
قالب تصنیفها
و اشعار
میهنی و نقد
اجتماعی برجا
مانده و نقاشی
هم بالطبع
نمیتوانست
بیتاثیر از این
رویداد باشد.
کمالالمک
هنرمندی بود که
در طول حیاتش
از نزدیک شاهد
حوادث دوران
مشروطیت بود

مــردم را تســخیر کند .نقــش اســتاد کمــال الملــک در عرصه
هنرهای تجســمی به خصوص در کشــور ایران و نــه لزوما در
عرصــه جهانــی ،تحولــی بــود در انتقــال نقاشــی واقعگرایانه
رنســانس اروپایــی به ایــران که بســیار مــورد اســتقبال مردم
و دیگــر هنرمنــدان ایــن ســرزمین قــرار گرفــت .معتقــدم
اســتاد کمال الملــک را نمیتوان تنها در اســتادی در نقاشــی
واقعگرایانــه ارزیابی کرد ،بلکه در یــک تمامیت خصوصیات
اخالقی و صفات انسانی و ایستادگی ایشان در زندگی سیاسی
و اجتماعی وقــت و نــگاه مردمی این اســتاد هنرمنــد نیز باید
دیده شــود .او پدیــدهای بود کــه توانســت روح و قلــب مردم
را از هــر قشــری از طریــق آثــار و اخــاق خــود تســخیر کنــد .او
هنرمندی مردمی و مردمدار بود و هیــچگاه خود را به فضای
سیاسی آن زمان نفروخت.
سیاست در آثار کمال الملک
نهضــت مشــروطیت تنهــا یــک رویــداد سیاســی-اجتماعی
تلقی نمیشود .تاثیرات این نهضت بر شــعر و موسیقی عصر
قاجــار در قالــب تصنیفهــا و اشــعار میهنــی و نقــد اجتماعی
برجا مانده و نقاشی هم بالطبع نمیتوانســت بیتاثیر از این
رویداد باشد .کمالالمک هنرمندی بود که در طول حیاتش
از نزدیک شــاهد حــوادث دوران مشــروطیت بــود .آثار پیش
از مشــروطیت کمالالملــک متاثــر از گفتمــان روشــنفکران و
هنرمنــدان آن دوره ،نگرشــی انتقــادی به وضعیــت زنان در
دو حــوزه آمــوزش و مشــارکت سیاســی داشــت .واقعگرایــی
کمالالملــک در بطــن خــود ،نقــد خرافــات و بــاور بــه خــرد
خودبنیــاد را کــه از اساســیترین گفتمانهــای مطــرح شــده
روشنفکران همعصرش در مشروطیت بود ،نشان میدهد.
از سویی ملیگرایی که یکی از ارکان بنیادین و خواستهای
اساســی طبقــات ممتــاز و مــردم در مشــروطیت بــود ،در آثــار
کمالالملک از طریق ترسیم چهره سیاستمداران روشنفکر
کــه ایدئولــوژی و خاســتگاه سیاســی-اجتماعی مشــابه
داشتند ،بازنمایی شده است.
سرانجام نقاش
محمد غفاری (کمال الملک) در  ۲۷مرداد  ۱۳۱۹خورشیدی
بــر اثــر کهولــت در  ۹۵ســالگی چشــم از جهــان فــرو بســت .او
وصیت کرده بــود که در باغ خودش واقع درحســین آباد دفن
شــود ،اما بنا بــه دالیلــی وی را در نیشــابور به خاک ســپردند.
آرامگاه کمالالملــک در نزدیکی آرامگاه خیــام و در مجاورت
آرامگاه عطــار قــرار گرفته و بــه غیر از معمــاری جذابــی که در
بنای یادبــود آن بــه کار رفته ،باغ زیبا و سرســبزی هــم دارد.
گرچــه آرامــگاه کمالالملــک نســبت بــه دو آرامــگاه معــروف
دیگــر نیشــابور یعنــی خیــام و عطــار کمتر شــناخته شــده ،اما
معمــاری آن جلــب نظــر میکنــد .بــرای ســاخت بنــای ایــن
مقبره از ترکیبــی از معماری ســنتی و معماری نوین اســتفاده
شــده اســت .برای ســاخت این بنا ،شــش قــوس نیمدایره و
چهار قوس متقاطع به کار رفته که بر روی قطرهای مربع بنا
شدهاند و همین طرح جالب ،ظاهری خارقالعاده به آرامگاه
کمالالملک بخشیده است.
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بریده ای از یک داستان درباره کشف حجاب

جشن
باغ صدری

نویسنده :سیدهعذرا موسوی
انتشارات :شهرستان ادب

چهارم مردادماه ،ســالمرگ شــاه ملعون ،رضاخان اســت .از جمله خیانتهایی که این شــاه پهلوی به ملت ایران کرد ،قانون کشف حجاب
بود که در زمان خود با مقاومتها و مقابلههای گســتردهای از سوی مردم مواجه شد« .جشــن باغ صدری» داستانی است از خانم سیدهعذرا
موســوی که حالوهوای مردم کوچه و بازار را در همان روزهای قانون کشف حجاب روایت میکند .این داســتان در مجموعهداستانی به همین نام
توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است .شما را به خواندن بخشی از این داستان دعوت میکنیم:
 مادام دیگر برای چی؟ مگر میخواهیم برویم عروسی؟فریــده ایــن را میگویــد و لحــاف کرســی را بــاال میزند .تشــت ذغــال را
برمیدارد و میبــرد توی ایوان .ســوز از میــان در تو میخــزد و موهایم
را ســیخ میکند .مــادر توی اتــاق گوشــواره ،قند میشــکند .میگوید:
«کاری نمیکنیم کــه؛ دوتا قیچی میزند به موهــای این گیسبریده و
دســتی هم به ســر و روی من و تو میکشد .یک وســمه و سرمه که این
حرفها را ندارد .ناسالمتی پدرشوهرت پا گشایت کرده».
ذغال تازه میریزد.
فریده تشت را خالی میکند و ِ
 دختــر عقدبســته ا گــر بــه ســر و رویــش نرســد ،پایــش بــه حجلــهدل ننــهاش .تازهعــروس وقتی مــیرود خانه
نرســیده ،باید برگــردد ِور ِ
مادرشوهرش ،چشم همه دنبالش است.
جشــنبهها ســه زنگ پشــت ســر هم حساب
امروز نرفتهام مدرســه .پن 
داریم ،ولــی اآلن دو هفته اســت که آقای مقــدم کالس نیامده .فراش
مدرســه میگفت کــه پیرمرد ســر ســیاه ه زمســتان بــه ســرش زده که
بــرود حســنآباد ،دیدن مــادر پیرتــرش تــا ببیند کم و کســری نــدارد،
ســقف روی ســرش خراب نشــده ،ذغال دارد و چه میدانم چه .حاال
ســینهپهلو کــرده و افتاده تــوی رختخــواب .نفســش بــاال نمیآید.
میگفت ،مقدم همین دیشــب پســرش را فرســتاده در خانهاش برای
یک حبه تریا ک .البد درد به استخوانش رسیده.
صدای کلون زنانه بلند میشود .میگویم« :گمانم مادام باشد».
و کفــش نپوشــیده مــیدوم پشــت در .مــادر پشــت ســرم داد میزند:
«ذلیلشده! چادرنمازت».
مادام هاسمیک است .دکمههای پالتویش را نبسته و جوراب پشمی
پوشــیده اســت .بدن گــرد و قلمبــهاش توی کــت و دامن ســرمهایش
ِقل میخورد .از کنار حوض میگــذرد و از پلهها بــاال میآید .مادر جلو
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میآید« :خوش آمدید مادام! ّ
منور فرمودید».
مادام دستش را به چارچوب در میگیرد و وارد میشود.
 آمان از این پلهها.مادر میگوید« :زحمت کشیدید».
چشــمغرهای بــه مــن مــیرود و میگویــد« :راهنماییشــان کــن اتــاق
سهدری».
و بــه مــادام لبخنــد میزنــد و میگویــد« :اتــاق دخترهــا .آنجــا
راحتترید».
با دســت ،مــادام را بــه اتــاق مــن و فریــده هدایــت میکنــد و میگوید:
«فریدهجان برای مادام قهوه بیاور؛ گلویشان خشک شده».
مادام پیش میرود و میگوید« :خودم باالدم مادام آمانی».
خندهام میگیرد .تنها چیزی که به مادر نمیآید ،مادام بودن اســت.
مادر لبش را گاز میگیرد و میرود قندهای شکستهاش را جمع کند تا
مورچه بهشان نیفتد.
مادام قهوهاش را میخورد و دست میبرد توی موهایم.
 دوباره ســالمانی کــردی؟ چه باالیــی ســر موهــات آواردی؟ چهقدرباال ،پایین.
چیــزی نمیگویــم .در کیفــش را بــاز میکنــد و آینــه و پیشبنــدش را
درمیآورد .همیشــه دیدن کیف ســلمانی مادام ،ذوقزدهام میکند.
هر بار چیز تازهای به بســاطش اضافه شده اســت .دست میبرم توی
کیف ،جعبهای را بیرون میآورم و درش را باز میکنم.
 ِا! مادام اینها دیگر چیه؟مادامقیچیوشانهاشرابیرونمیآوردومیگذاردرویپیشبندوآینه.
 آسباب ناخنپیرایی است .خواهرم سوزان از ِفرانس بارایم آورده.ُ
ده،دوازدهتاوسیله کهدو ،سهتایشانشبیهقیچیوچاقوی کندوزبرند.

 بشین زیر پانجاره ،چشمام ببینند.پنبهســرخاب را برمیدارم و به گونههایم میمالــم .میگویم« :مادام!
کی کت و دامنهایت را برایت میدوزد؟»
آبپاشــش را امتحان میکند و میگوید« :میداهم موسیو خاچیک.
کارش حارف ناداره».
طخانــهاش رد میشــوم.
 مــن همیشــه بعــد از مدرســه از کنــار خیا کالههای خیلــی قشــنگی دارد .یک کاله ســیاهش را نشــان کــردهام.
مادام! بهنظرت مخمل ســرخ به مــن میآید؟ میدانی؟ مــادرم توی
صندوقش یک مخمل سرخ دارد که مثل پوست آهو نرم است».
مادام بــدون اینکه نگاهم کنــد میگوید« :میخواهی لبــاس امروزی
بپوشــی؟ آآلن دیگــر کســی ماخمــل نمیپوشــد .بایــد کــرپ دشــین
بخاری».
در را میپایم کــه یکوقت مادر یا فریــده نیایند .ســرم را نزدیک گوش
َ
مادام میبرم و میگویم« :دیشــب که میخواســتم کت آقــام را به گل
میخ آویزان کنم ،توی جیبش یک کاغذ دیدم».
مادام کنجکاو میشود و گوش تیز میکند.
 کاغذ از ادارهاش بود .دعوتش کردهاند که دوشنبهی آینده با عیالسر باز.
و صبیه برود باغ صدری برای جشن تجدد و ترقی ،آن هم با ِ
مادام ابرو باال میاندازد.
 راستی؟سر تکان میدهم.
 مادر و فریده هنوز چیزی نمیدانند ،ولی من دل توی دلم نیســت.مادر گوش تا گوشــم را لب حوض می ُبرد ا گر بگویم پارچه َببریم پیش
موســیو خاچیک .از این طوطی هــم که هیچ بخاری بلند نمیشــود.
فقط بلد است برای پیرپاتالها پیراهن و شلیته بدوزد.
مــادر و فریــده میآیند تــو .دیگر چیــزی نمیگویم .تا چشــم مــادر بهم
میافتد ،لبخند از لبش میرود.
 خوشــم باشــد .خانــم کجــا تشــریف میبرند؟ ســرخاب ،ســفیدابکردهای.
تندی با پشت دست ،صورتم را پا ک میکنم.
 چه غلطهای اضافه! دختر خانه و این قرتیبازیها؟مادر دســتهایش را با دامنش خشــک میکنــد و میگوید« :دســتت
درد نکنــد مــادام .وقتی دســتپخت این ورپریــده را درســت و درمان
کــردی ،بیــا ســراغ ایــن تازهعروســمان .امشــب خانهی پدرشــوهرش
دعوت دارد .مادام! دامادم را دیدهای؟ یک پارچه آقاست».
چشــم میدوزد به دهان مادام .مادام ســری تکان میدهد که یعنی
نه .لپهای فریده گل میاندازند.
***
َ
قلت میزنــم .از گرســنگی خوابم نمیبــرد .فریده آن پای کرســی ،زیر
بــرق اشــکهایش را زیر نــور مهتــاب میبینــم .آرام
پنجــره خوابیــدهِ .
هقهــق میکند و ُمفــش را باال میکشــد .نمیدانم چرا گریــه میکند.
دهانــم بــاز نمیشــود حرفــی بزنــم و چیــزی بپرســم .شــاید دلتنــگ
آقاعنایت است ،شاید...
ً
ً
حتما به خاطر حکم اســت .اصــا این فریــده مثل من نیســتِ ،گلش
زمین تا آســمان با من توفیــر دارد؛ وگرنه که مــادر اینقــدر خاطرش را
نمیخواست .پدر از ســر کار که برگشت ،نشســت توی ایوان .روزنامه

لوله شــده را پرت کــرد آنطرفتــر و دســتهایش را به هم قــاب کرد.
مادر استکان کمرباریک چای را گذاشت کنار دستش.
 خسته نباشی!پدر زل زده بود به دیوار روبهرو و هیچ حواســش به مادر نبود که زیباتر
شده بود.
 یخ نکند آقا؟پدر نفــس عمیقی کشــید .کمر اســتکان را گرفت و بیقنــد ،یکنفس
ســر کشــید .مادر آب دهانــش را قــورت داد و نگــران پرســید« :اتفاقی
افتاده؟ خبری شده؟»
آقاجون با سر ،روزنامه را نشان داد و گفت« :چی بگویم؟»
روزنامه را برداشتم و بلند و شمردهشــمرده خواندم« :هفده دیماه،
روز آزادی زنــان .دیروز میهن عزیزمــان ایران ،وارد یــک مرحل ه جدید
از حیــات اجتماعــی خــود گردیــد .در ایــن روز تاریخــی ،ســند آزادی
زنان ایــران امضا شــد و از این بــه بعــد ،زن ایرانــی وارد مرحل ه ســعی و
عمل میگــردد ...اعلیحضرت همایــون شاهنشــاهی و علیاحضرت
ملکه و واالحضرتین شــاهدخت در جشــن فار غالتحصیلــی دختران
دانشســرای مقدماتی تهران حضور یافتند و اعلیحضرت در بیانات
ملوکان ه خود فرمودند :بسیار مسرورم از اینکه میبینم زنان به حقوق
و مزایــای خود نایل شــدهاند ...ما بــا هوچیبازی و تعصبات خشــک
نمیتوانیم کاروان ترقیات مملکت را عقب نگه داریــم .زن باید از این
چادر ســیاه آزاد شــود....باید خیاطها و كالهدوزها را تشــویق كرد كه
مدهای قشــنگ به بــازار بیاورنــد .مــا میلههای زنــدان را شكســتیم؛
حاال خــود زندانی آزاد شــده ،وظیفــه دارد كــه برای خــودش بهجای
قفس ،خانه قشنگی بسازد».
شــاه بــا زن و دو دختــرش از پلههــا پاییــن میآمدنــد و دخترهــا بــا
پیراهنهای بلنــد و جورابهای ســفید ،دســتمالگردنهای ســیاه
و موهــای کوتــاه در دو ردیــف از کنار دوربین میگذشــتند .پــدر جعبه
ســیگارش را درآورد و گفت« :نظمیه از امروز جلوی هم ه مدرسههای
دخترانــه پاســبان گذاشــته تــا هیچکــدام از معلمهــای زن و دخترها،
لچک به ســر نداشــته باشــند .بلدیه مقرر کرده کــه آژانها هــر جا زنی
چادری دیدنــد ،چادر از ســرش بردارنــد .همه بایــد با لبــاس فرنگی و
کاله تردد کنند».
مادر چنگ انداخت به صورتش.
 خا ک بر سرم.و همانجا وا رفت.
شــب به خان ه آقاعنایت اینها نرفتیم .آقاجون پیغام فرستاد که باشد
برای یــک وقــت دیگر .خبــر به آنهــا هم رســیده بــود؛ به خاطــر همین
بیهیــچ حرفی قبول کردند .هنوز ســفر ه شــام را نینداختــه بودیم که
پدر خبــر دعــوت اداره را به مــادر داد .مــادر قشــقرقی بهپا کرد کــه بیا و
ببیــن .زمیــن و زمــان را بــه هــم دوخــت .صدایــش کمــی بــاال رفــت و
برافروختــه بــه پــدر گفــت« :یــک روز آمــدی و گفتــی روبنــده نینــداز،
حجاب اختیاری شده ،گفتم چشــم .فردا آمدی و گفتی پیچه نبند،
دولــت بــه ادارهجاتیهــا ســخت گرفتــه ،گفتــم چشــم .یــک روز دیگر
آمدی و گفتی چاقچور نپوش ،از این جورابهای ساق بلند ماشینی
به پا کن ،گفتم چشــم؛ ولی به فاطم ه زهــرا با کفن از ایــن خانه بیرون
میروم ،بیچادر نمیروم».
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فرهنگ و ادب
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در این بخش همانند شمارههای گذشته؛ مطالبی مرتبط با وقایع و حوادث
تاریخی چون تحصن مشروطه خواهان و وقایع انقالب مشروطه آورده شده
اسـت .از جملـه عناوینـی کـه در ایـن بخـش میخوانیـد« :اشـراق از فرهنـگ
ٓ
یشـود»« ،کودتای آمریکا علیه مردم ایران»،
ایران اغاز و به نور نبوت ختم م 
«ویرانی در یک لحظه» و «بزرگترین خیانت ناصرالدین شـاه» اسـت.

تقویم تاریخ

تابستان 1369
چهــل خاطــره از لحظــه اســارت رزمندههــای ایرانــی در کتابــی بــا عنــوان «تابســتان
 »۱۳۶۹بهقلم مرتضی ســرهنگی بهتازگی توســط انتشــارات ســوره مهر منتشــر شده
است .این کتاب در  ۴۰فصل گردآوری شده که هر فصل را سرهنگی از زبان یکی از اسرا روایت
کرده و بــه تحریــر در آورده اســت .در هر روایــت ،تنها لحظــات به اســارت درآمدن ســوژههای
کتاب از خاطــرات آنان بیرون کشــیده شــده و به شــکل متمرکز در ســبکی نزدیک به داســتان
کوتاه پرداخته شده است.
کتاب با داســتان لحظات اســارت خلبــان محمد غالم حســینی آغاز میشــود و بــا خاطره علی
علیدوســت از این لحظات ســخت پایان مییابد و در میــان روایتها ،خاطره اســارت افرادی
چون معصومه آباد ،خلبان یوســف ســمندریان و برخی دیگر از آزادگان سرافراز کشور به چشم
میخورد.
وجه منحصر به فرد کتاب یعنی تمرکز بر لحظه ملتهب به اســارت دشــمن درآمدن رزمندگان
ایرانی ،محصول ایده جذاب نویســنده اســت؛ ســرهنگی ایــن مجموعه از خاطــرات لحظات
اســارت را از میــان کتابهای خاطراتــی گردآوری کرده اســت که پیش از این توســط ناشــران
مختلف از آزادگان دفاع مقدس به چاپ رسیده است.
در بخشی از کتاب میخوانیم« :ســرباز بعثی اسلحه را پشت سرم گذاشــت و مرا به طرف دیگر
همرزمانم هــل داد ،این جا بــود که تلختریــن لحظه عمــرم را تجربه میکــردم؛ گرد اســارت را
بر چهــرهام و دیگر بچهها احســاس میکردم .دوســت داشــتیم زمین دهــان باز میکــرد و ما را
میبلعید؛ ولی خودمان را در دســت چنین دشــمنی اسیر نمیدیدیم .حس اســارت قابل بیان
نیســت! فقط آنانی که اســارت را تجربــه کردهانــد میتوانند درک کننــد! تصور وحشــتناکی از
اسارت داشــتم اما حاال خودم را گرفتار این قوم میدیدم که از انســانیت چزی نمیفهمیدند،
اما جز تسلیم به تقدیر الهی چه کار میتوانستیم بکنیم؟»
این کتاب شــامل چهل خاطره اســت که مرتضی ســرهنگی طی ســه ســال در میــان انبوهی از
خاطرات اســارت انتخاب کرده اســت .به اعتقاد نویســنده ،ادبیات اســارت از ســوغاتیهایی
است که اسیران جنگ همراه خودشان آوردند و هزینه آن جوانی و سالمتیشان بوده است.
مرتضی سرهنگی از نویســندگانی است که چهل سال اســت در حوزه ادبیات مقاومت فعالیت
دارد .از آثار او میتوان به «اســم مــن پالک اســت»« ،پا به پای بــاران» و «خرمشــهر خانه رو به
مقاومــت حوزه هنــری ،کار بر
آفتاب» اشــاره کرد .راهانــدازی و فعالیــت در دفتر ادبیــات و هنر
ِ
روی خاطــرات اســارت و اســرای عراقــی و نیــز ســردبیری هفتهنامــه کمان با انتشــار دویســت
58
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شــماره در هشــت ســال ،نــام مرتضــی ســرهنگی را در ردیــف
ٔ
عرصه ادبیات پایــداری ایران قرار
برجســتهترین چهرههای
داده اســت .ســرهنگی فعالیــت حرفــهای خــود را بــا نوشــتن
گــزارش و مصاحبــه در روزنامــه جمهــوری اســامی شــروع
کــرد .در تیرمــاه ۱۳۶۷با همراهــی هدایتاهلل بهبــودی دفتر
ادبیــات و هنــر مقاومــت را در حوزه هنــری ســازمان تبلیغات
اســامی بنیانگــذاری کردنــد .ســرهنگی نقشــی مهمــی در
مورد حضــور زنــان در ادبیات دفاع مقــدس دارد و بــر این باور
اســت کــه بــا ورود زنــان بــه عرصــه خاطرهنــگاری ،صــدای
جنــگ بلندتــر شــنیده خواهــد شــد .او میگویــد خاطراتی که
زنان و همینطــور کودکان و نوجوانان از جنــگ دارند ،قیمت
تمامشده جنگ را برای ملت ما آشــکار میکند .او به ادبیات
اسارت که انســانیترین گونه ادبیات جنگ اســت نیز توجه
ویژهای دارد .ســرهنگی در ســال ۱۳۹۳بهعنــوان چهره برتر
هنر انقالب اسالمی معرفی شــد و کتاب اسرار جنگ تحمیلی
بهروایــت اســرای عراقــی او نیــز بــه عنــوان کتاب ســال دفاع
مقدس انتخاب شد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«تشــنهام بود و از آنها آب میخواســتم ولی همیــن که دهان
بــاز میکــردم و میگفتــم ماء…آنهــا میخندیدند.گفتــم :چرا
میخندید؟ من تشــنمه ،مگه نمیگین شیعه هستین؟ خب
یه کم آب بدین بخورم!»
مشــکل اینجــا بــود کــه آنهــا فکــر میکردنــد مــن صــدای گاو
درمــیآورم تا آنها را بخندانــم .یک دفعه یــادم آمد که محرم
هنگام نوحه خواندن میگفتم :انا عطشــان حسین .گفتم:
انا عطشان اسماعیل ،انا عطشان ،تشنمه ،تشنمه».
کتاب «تابســتان  »۱۳۶۹بــا  ۳۲۶صفحــه و شــمارگان ۱۲۵۰
نسخه و قیمت  ۹۴هزار تومان منتشر شده است.

عقب ماندگی نتیجه اعتماد به مستکبر ین
ویرانی در یک لحظه
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 8مرداد؛ بزرگداشت سهروردی

اشراق
از فرهنگ
ایران آغاز و
به نور نبوت
ختم میشود

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
همیشه از لفظ شهید برای سهروردی استفاده نمائید و نه
مقتول ،چرا که او شهید شد در حالی که تنها سی و شش یا
حداکثر سی و هشت سال سن داشت .کتاب بنده با عنوان «شعاع
اندیشه و شهود در فلسفۀ ســهروردی» اولین کتاب مبسوط درباره
آراء وی اســت که در این هشــتصد ســال نوشــته شــده؛ ایــن کتاب
ترجمه نیست بلکه شرح اندیشــههای پیچیده سهروردی است.
شــر حهای محــدودی کــه تا بهحــال نوشــته شــده هیــچ کدام قــادر بــه تبییــن اندیشــههای
سهروردی نبودهاند ،زیرا فهم اندیشه او بسیار مشکل است.
از آنجا که فهم آراء ســهروردی مشــکل اســت ،بنابراین در طول این هشتصد ســال بسیار کم به
آن مراجعه و خوانده شــده است .ســهروردی میگوید «من آمده ام تا حکمت خســروانی را احیاء
کنــم» .او تنها حکیمــی اســت کــه در مقابل حکمــت یونان ایســتاد .حکمــت خســروانی همان
حکمت ایران باستان است .یکی از عللی که سهروردی خوانده نمیشد این بود که بعضی افراد
ایران را دوست نداشتند .یونان از هســتی صحبت میكند و ایران باستان از نور؛ یعنی دو تمدن
بزرگ دنیا از هستی و نور سخن میگویند .ذات اشراق عقل است؛ اما نه عقل ابزاری .در احادیث
ما آمده اســت كــه عقل صــادر شــده و همهچیز مــادون عقــل اســت .بعــد از عقل ،نفــس كل كه
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پایینترین از عقل اســت ،قرار میگیــرد و این همان تصویری
است كه سهروردی ارائه میدهد.
از محوریتریــن اندیشــههای ســهروردی فرشتهشناســی
اســت .ســهروردی فرشتهشــناس اســت .ایرانیــان باســتان
به عالم گیتــی و عالــم مینــو و در مــوازات آن به خــرد مینوی
اعتقاد داشتند .سهروردی تنها کسی است که به عالم مثال
منفصــل اعتقــاد دارد و در ایــن خصــوص برهــان اســتدالل
َ
ارائه میدهد.فرشــته در زبان عربی همان َملک اســت .پنج
واژه هســتند که یک منشــاء دارنــد و عباتند از مالــکَ ،م ِلک،
َ
ُملک ،ملکــوت و َملک .ملکــوت همان ُملک اســت که دیده
َ
نمیشــودَ .ملک عین ُملک و ملکوت اعلی است .یعنی بین
َ
عالــم ُملــک و عالــم معنا یــا همان عالــم مثــالَ ،ملــک وجود
دارد .در عالم مثال همه چیز دارای شکل است .عالم مثال،
عالم صورت اســت .عالــم مثال ،کریــم الطرفین اســت .این
عالم مثال بر برخــی افراد واضح شــده ماننــد حضرت ختمی
مرتبت کــه جبرائیل را میدیــد .چهره جبرائیــل را میدید که
به صورتهای مختلف ظاهر میشد.
ســهروردی تحــت تأثیــر فرشتهشناســی حکمــت مزدایی به
عالــم خیال بهــا میدهــد .عالــم خــواب واقعی اســت .وقتی
میخوابیــد باز هــم عالم واقعــی اســت .عالم خیــال را جدی
بگیریــد .حافظ در یــک بیــت در مورد عالــم خیال آنقــدر زیبا
گفته که میتوان در تفسیر آن یک کتاب نوشت:
گفتم که بر خیالش راه نظر ببندم
گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید
اگر خیــال با قــوه عقــل هدایت شــود بســیار وســیع میگردد.
خیاالت آدمها باهم فرق میکند .مولوی میگوید:
آن خیاالتی که دام اولیاست
عکس مهرویان بستان خداست
سهروردی در عین اینکه ایرانی تمام عیار است یک مسلمان
تمام عیار است که جانش در گرو قرآن است .او سخنی بسیار
عمیق در مورد قــرآن دارد و میگوید :وقتــی قرآن میخوانید،
با وجه و نشاط بخوانید و قرآن را چنان بخوانید كه فكر كنید
فقط در شأن شــما نازل شــده اســت و شــما مخاطب خداوند
بودهایــد .ســهروردی مســلمانی اســت كــه از فرهنــگ ایران
باســتان آغاز و به نور محمدی ختم میكند و هیچ فیلسوفی
در جهان اســام به انــداز ه او با قــرآن مأنوس نبوده اســت .ما
در دورهای زندگی میكنیم كه دوره مدرن و پســامدرن است
و قبــل از ایــن هــم در قــرون گذشــته ،اندیشــههای یونــان و
ســهروردی كمتر مــورد توجه بوده اســت .مادامی كه انســان
دارای عقــل ابــزاری اســت و عقــل را بــه عنــوان ابــزار بــهكار
میگیرد ،با سهروردی نمیتواند زندگی كند.
كتــاب «ارداویرافنامــه» دربــار ه ســیر ملكوت ،بهشــت و جهنم
اســت كه افالطــون نیــز در كتــاب دهم جمهــوری بــه آن اشــاره
داشته است .ســهروردی از این فرهنگ ســخن میگوید و صادر
اول را عقل میداند و نور هســتی را نیز عقل میداند .ســهروردی
انبیا؟ع؟راانسانهایی كاملمیداندومطرحمیكند كه كمال
انســان در كمال عقــل اســت .نبــی در اعتقــادات مــا یعنی عقل
كل .همه انبیــای ما بهخصوص حضرت محمــد؟ص؟ عقل كل
هستندومحمد؟ص؟ خاتماست؛یعنیخاتمعقل كلاست.

عقب ماندگی
نتیجه اعتماد به
مستکبر ین

عکس:
متحصنین سفارت انگلیس برای مشروطیت1284-

تودههای مردم با وجود ناآ گاه بودن از مفهوم و معنای مشــروطه به جشــن و شــادی
پرداختند .آنهــا به پیروی از پیشــوایان سیاســی و مذهبی خود در برابر اســتبداد صف
آرایــی کــرده و توانســتند نظــام مشــروطه را در ایــران برقرار کننــد .هــدف مشــروطهخواهان،
محدود گردن قدرت سنتی شــاه و درباریان بود .آنها خواهان حکومتی مبتنی بر قانون بودند
که در آن مساوات و عدالت در میان افراد برقرار باشد.
نهضت مشــروطه با همراهی و یــاری آزادی خواهان اصالح طلــب و مترقی و علمــا به پیروزی
رســید ولی هریک از ایــن گروهها برداشــتی خــاص از مفهــوم مشــروطه داشــتند .نگرشهای
متفاوت میان پیشــگامان نهضت و ســخنان مختلف آنها ،باعث ســردرگمی تودههای مردم
شده بود.
گروهی معتقد بودند مشروطه یعنی رواج شریعت اســامی و برای اثبات ادعای خود از روایات
قرآنی و احادیث کمــک میگرفتند .گــروه دیگر اما آن را بــه مفهوم اروپاییاش میخواســتند.
اینها ســخنانی در مورد میهن دوســتی به میــان میآوردنــد و دگرگونــی و تحول جامعــه را در
ایجاد کارخانههای صنعتی و تولیدی کشور و کشیدن راه آهن و غیره میدانستند.

شــیخ فضــل اهلل نــوری از روحانیــون برجســتهای بــود کــه
مشــروعه را بــه مشــروطه افــزود .وی بــا برقــراری حکومــت
مشــروطه مشــکلی نداشــت امــا بحثــش پیــاده ســازی ایــن
نــوع حکومــت در جامعــهای اســامی بــود .شــیخ فضــل اهلل
ً
این امر را کــه مجلس بتوانــد صرفا بــه اســتناد رأی اکثریت،
حتــی برخــاف قوانین شــرعی ،قانون وضــع نماینــد ،مردود
ً
میدانســت و متقابال موافقت خود را با تشــکیل مجلســی که
با رعایت احکام اسالم قانون وضع نماید ،اعالم کرد و در یک
از ســخنرانیهای خود موضع و مقصــودش را اینچنین بیان
کرد« :ایهــا الناس! من بــه هیچ وجــه منکر تشــکیل مجلس
شــورای ملی نیســتم .بلکه مدخلیت خود را در تأســیس این
ً
اســاس ،بیش از همه کس میدانم .صریحــا میگویم ،همه
بشنوید و به غایبین هم برســانید که من آن مجلس شورای
ملی را میخواهم که عمــوم مســلمانان آن را میخواهند .به
این معنی کــه البته عموم مســلمانان ،مجلســی میخواهند
که اساســش بر اســامیت باشــد و بــر خالف قــرآن و بــر خالف
شــریعت محمدی و برخالف مذهب مقــدس جعفری قانون
نگذارند .من چنین مجلسی میخواهم».
چنیــن بــود کــه در  ۳تیرمــاه  ،۱۲۸۶بــرای اعتــراض بــه حرم
حضــرت عبدالعظیم مهاجرت کرد و با ســخنرانیها و انتشــار
لوایح ،در صدد برمال ساختن مقاصد برخی مشروطه خواهانی
که مشروطه بدون تعهد به اسالم را دنبال میکردند برآمد .در
این هجرت ،حدود  ۵۰۰نفر شــیخ فضل اهلل نوری را همراهی
و یاری کردند .در همیــن دوران بود که وی تئوری مشــروطه
مشــروعه را تبییــن کــرد .از یــن پــس اختالفــات میــان برخی
مشــروطه خواهان و شــیخ فضــل اهلل و طرفدارانــش جدی تر
شــد .شــیخ فضل اهلل در دوران اســتبداد صغیــر ،همچنان به
مخالفت خود با این نوع مشروطه ادامه داد.
در  ۹دیمــاه  ،۱۲۸۷توســط کریــم دواتگــر بــه وی ســوءقصد
شــد و گلولهای بــه پای شــیخ اثابت کــرد .ضارب نیــز هنگام
دســتگیری یک گلوله بــه گلوی خود شــلیک کــرد و مجروح
شــد ،امــا پــس از مدتــی کــه در زندان به ســر بــرد ،شــاکیاش
وی را بخشــید .پــس آنکه جنــگ بیــن مشــروطه خواهان و
مستبدین ،با فتح تهران توسط قوای بختیاری و مجاهدان
بیگانــه پایان یافت .محمدعلی شــاه از ســلطنت خلــع و احد
میرزا بر تخت سلطنت نشست .به شــیخ فضل اهلل پیشنهاد
ت روس پناهنده
شــد تا بــرای تأمین جانــی و مالــی بــه ســفار 
شــود .خانــه شــیخ فضــلاهلل نــوری در روز هشــتم مردادمــاه
توســط عدهای از مشــروطه خواهان مــورد حمله قــرار گرفت
و وی را ســه روز در کاخ گلســتان بــه صــورت بازداشــت نگــه
داشــتند و ســرانجام در روز  ۱۱مردادماه و پــس از محاکمهای
کوتاه ،شــیخ فضل اهلل را برای اجرای حکم اعــدام به میدان
توپخانه بردند و رئیس نظمیــه حکم را به اجــرا درآورد و وی
را به دار آویخت.
جالل آل احمــد در کتاب غــرب زدگی مینویســد« :من نعش
آن بزرگــوار را بــر ســر دار ،همچــون پرچمــی میدانــم کــه بــه
عالمت استیالی غرب زدگی ،پس از  ۲۰۰سال بر بام مملکت
ما افراشته شــد و اکنون در زیر این پرچم ،ما مجبور به قومی
از خود بیگانهایم».
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انقالب
نافرجام

نیمــه مرداد بــرای ایرانیــان و به ویــژه آنها کــه تاریخ
میخوانند و با آن بیگانه نیستند ،یادآور روزی بزرگ
در عرصــه سیاســت و اجتمــاع اســت .روزی کــه بســیاری از
تالشها و کوششهای روشــنفکران ،علمای دین و کثیری
از گروههــای مختلــف اجتماعــی به نتیجــه رســیده و قانون
ماه پر اضطراب و سراســر تنــش به امضاء
مشــروطه پس از ِ 7
مظفرالدین شاه قاجار رسید.
بدون تردید جنبش مشــروطیت یکــی از رویدادهــای مهم و
تاثیرگذار در تاریخ تحوالت سیاسی ایران محسوب میشود.
مشروطه نهتنها بر کلیه شــئون سیاسی ،که بسیاری از وجوه
مختلــف زندگــی مــردم ایــران تاثیــرات شــگفتآور داشــت.
اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاســی مردم ،از سایر
حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود ،عمیقتر
بــوده اســت .در چرایــی پیدایــش ایــن رویــداد تحلیلهــای
متفاوتی وجــود دارد تــا جایی کــه بســیاری نارضایتی عمیق
جامعــه ایــران در ســالهای حکومــت قاجــار را ریشــه اصلــی
اعتراضــات مردمــی علیــه دولــت و زمینهســاز شــکلگیری
نهضــت مشــروطیت میداننــد .بــه عبــارت دیگــر هــرج و
مــرج و فســاد در دســتگاه اداری ،تهی شــدن خزانــه مملکت
بــر اثــر اســراف و ولخرجیهــای شــاهان و درباریــان ،انجــام
مســافرتهای مکرر و غیر ضروری مظفرالدینشاه به فرنگ
از طریــق دریافــت وام بــا شــرایط ســنگین از دول خارجــی و
تحمیل مالیاتهای کمرشــکن بر مردم ،قحطــی فزاینده در
تهران و شهرســتانها ،تســلط روزافزون بیگانگان بر کشــور،
افزایش بهای ارزاق عمومی ،ظلم و تعدی ماموران قاجاری
نســبت به مــردم ،بیحرمتی بــه علما و زیــر پا نهــادن احکام
اســامی ،بحران مالــی و ســقوط اقتصــادی کشــور و اعطای
امتیازات گوناگــون به قدرتهــای اســتعماری ،همه و همه
مواردی اســت که بــه عنوان ریشــههای انقالب مشــروطیت
مطرح میشوند.
عوامل انقالب مشروطه
در میــان تمامــی دالیلــی کــه بــرای شــکلگیری نهضــت
مشــروطه مورد نظر قرار گرفته اســت ،برخی مانند کاتالیزور و
تســریعکننده روند تحقق اهــداف انقالب مــورد توجه خاص
واقــع میشــوند .عواملی کــه بــه دلیــل ماهیت و شــکل خود
در مســیر تحقــق آرمانهای نهضــت به منزلــه عامل محرک
ایفــای نقش کردنــد .برخــی از این عوامــل که میتــوان ادعا
کرد که در پیشــبرد اهداف جنبش مشــروطه ســهم بســزایی
داشتند عبارت بودند از:
افزایــش ارتباط مــردم ایران با کشــورهای خــارج ،به ویژه
با ممالکی کــه حکومتهــای آنهــا ناشــی از آراء مــردم بوده و
براساس قانون اداره میشدند
تاسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید
ایجــاد پســت و تلگــراف در کشــور بــه عنــوان راهــی بــرای
انتقال افکار جدید در میان مردم
انتشــار روزنامههای دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و
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جهان در میان مردم
گســترش اطالعــات مــردم دربــاره انقالبهــای فرانســه و
آمریکا و دیگر کشورهای جهان
توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار نویسندگان آزادیخواه
بیدار شدن اذهان مردم نســبت به اعمال ناشایست دولت
به وسیله روشنفکرانفعاالناجتماعی وعلمایمذهبی و...
ریشــههای بنیادیــن پیشگفتــه و عوامــل محرکــی ماننــد
آنچه در باال به آنها اشــاره شــد ،ســبب شــکلگیری هستهها
و انجمنهــای ضــد حکومتــی در کشــور و ســرآغاز نهضــت
مشــروطه شــد .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه در ایــن میان
انقــاب  ۱۹۰۵روســیه کــه همزمــان بــا شــکلگیری نهضــت
مشــروطه به وقــوع پیوســت و بــه تاســیس مجلــس «دوما»
منجر شــد و ورود انقالبیون منطقه قفقاز به ایران ،در اشــاعه
تفکر انقالبی در کشــور بینقش نبــود و برای مــردم ایران که
به تازگی جنبش غرور آفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده
بودند ،انگیزه ایجاد کرد.
مرحله جدی و تعیین کننده نارضایتیهای مردمی در ایران
در دوران صــدارت شــاهزاده عبدالمجیــد میــرزا عینالدولــه
و در ماههــای میانــی ســال  ۱۲۸۴آغــاز شــد .تشــدید بحــران
اقتصادی کشــور همراه با بیحرمتی عینالدوله به بازاریان،
بازرگانان و علمای روحانی ســبب تشــکیل اجتماعات مردم
در مســاجد و حــرم حضــرت عبدالعظیــم و درخواســت آنــان
مبنــی بــر کنــار ه گیــری عینالدولــه شــد .مظفرالدیــن شــاه
بیآنکــه عینالدولــه را عزل کنــد ،تاســیس «عدالتخانــه» را
به مردم وعده داد .بیماری شــاه و بداندیشی اطرافیان وی،
اجرای وعده شــاه را نه تنها متوقف ســاخت بلکه خشونت و
تعدی عینالدوله را نســبت به مردم بیش از پیش ســاخت.
اعتــراض مــردم افزایش یافــت و موجب شــد عــده زیــادی از
علمــا و روحانیــون از جملــه آیــتاهلل ســیدعبداهلل بهبهانی و
آیتاهلل ســیدمحمد طباطبایی به قم مهاجــرت کنند .گروه
زیادی از کســبه و بازرگانان تهران نیز در تیر  1284در سفارت
انگلیس متحصن شــده ،عزل عینالدوله و بازگشت علما به
تهران و باالخره تاســیس عدالتخانه و قصــاص قاتالن مردم
و رفع موانع بازگشــت تبعیدشــدگان را خواســتار شــدند .شــاه
عینالدوله را برکنار کرد و فرمان تاسیس عدالتخانه و چندی
بعد دستور شکلگیری مجلس شورای ملی را امضا کرد.
تشکیل مجلس در دارالخالفه تهران
آنچــه کــه در تاریــخ ،مبنای شــکلگیری مشــروطه شــناخته
شــده ،صدور فرمان تاســیس مجلس در مرداد  ۱۲۸۵هجری
شمسی است .تحصن مشــروطهخواهان در تیرماه این سال
ابعاد گســتردهای یافت .آنچنان کــه مظفرالدین شــاه قاجار
در  ۱۴مرداد ،فرمان برقراری حکومت مشــروطه را صادر کرد.
در ایــن فرمان کــه خطاب بــه مشــیرالدوله صدراعظــم صادر
شــد ،آمده اســت« :در این موقع کــه رای همایــون ملوکانه ما
بدان تعلــق گرفت که بــرای رفاهیت و آســودگی قاطبه اهالی
ایــران و تشــیید و تایید مبانــی دولت ،اصالحــات مقتضیه به
مــرور در دوایر دولتــی و مملکتی بــه موقع اجــرا گذارده شــود،
چنان مصمم شــدیم که مجلســی از منتخبین شــاهزادگان و

مرحله جدی
و تعیین کننده
نارضایتیهای
مردمی در
ایران در دوران
صدارت شاهزاده
عبدالمجید میرزا
عینالدوله و در
ماههای میانی
سال  ۱۲۸۴آغاز
شد .تشدید
بحران اقتصادی
کشور همراه
با بیحرمتی
عینالدوله
به بازار یان،
بازرگانان و
علمای روحانی
سبب تشکیل
اجتماعات مردم
در مساجد و
حرم حضرت
عبدالعظیم و
درخواست آنان
مبنی بر کناره
گیری عینالدوله
شد

علما و اعیان و اشــراف و مالکین و تجار و اصنــاف به انتخاب
طبقات مرقومه در دارالخالفه تهران تشکیل و تنظیم شود...
و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و
ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت
به توسط شــخص اول دولت به عرض برســانند که به صحه
مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود»...
دو روز پــس از ایــن فرمان ،مظفرالدین شــاه دســتور تشــکیل
اولیــن مجلس شــورای ملی را صــادر کــرد .در این دســتور که
مکمــل فرمــان مشــروطیت بود آمــده اســت« :جناب اشــرف
صــدر اعظــم ،در تکمیــل دســتخط ســابق خودمــان مورخه
ً
 ۱۴جمادیالثانــی  ۱۳۲۴که صریحا امر در تاســیس مجلس
ً
منتخبین ملت نموده بودیم ،مجددا برای آنکه عموم مردم
از توجهات ما واقف باشند مقرر میداریم که مجلس مزبور را
ً
صریحا دائر نمــوده و بعد از انتخاب اجــزای مجلس ،فصول
و شــرایط نظــام مجلــس شــورای ملــی را براســاس امضــای
منتخبین به طوری که شایســته مملکت باشد مرتب نمایند
که به شــرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس
صورت پذیرد».
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توســط مجلســی مرکب از
نمایندگان شــاهزادگان ،علمــای قاجاریه ،اعیان و اشــراف،
مالکین ،تجار و اصناف آغاز شد .این مجلس هفتهای دو بار
در دارالخالفه ـ میدان  ۱۵خرداد فعلی ـ تشــکیل جلسه میداد
و پــس از  ۳۳روز موفق شــد نظامنامه انتخابــات را آماده کند
و آن را بــه امضــای شــاه برســاند .بــه موجــب ایــن نظامنامه
کــه بــا  ۵۱اصــل در  ۱۷شــهریور  ۱۲۸۵تدویــن و به تایید شــاه
رســید ،تعداد  ۱۵۶نماینده انتخاب شــدند که  ۶۰نفــر از آنان
نمایندگان تهران بودند .اولین جلســه مجلس شــورای ملی
بدین ترتیب در  ۱۷مهر این سال تشکیل شد.
کودتای رضاخان و مرگ مشروطه
در هشــتم دی  ،۱۲۸۵اولیــن قانون اساســی ایران بــا عنوان
«نظامنامــه سیاســی» مشــتمل بــر  ۵۱اصــل تدوین شــد و به
امضــای شــاه رســید .ایــن قانــون در حقیقــت گزیــدهای از
قوانین اساسی کشــورهای بلژیک ،فرانسه و بلغارستان بود.
این قانون با امضای شــاه ،صورت قانونی یافت .ده روز پس
از این رویداد مظفرالدین شاه در  ۱۸دی  ۱۲۸۵درگذشت.
از ایــن تاریــخ تــا کودتــای رضاخــان کــه بــه منزلــه مــرگ
مشــروطیت بــود طــی یــک دوره  ۱۵ســاله ،ایــران شــاهد
حــوادث فراوانــی بود .مجلــس اول مشــروطه  ۲ســال پس از
شــروع در  ۱۲۸۷توســط نظامیــان روس و به یــاری حکومت
وقــت کــه مشــروطیت را تهدیــدی علیــه پایههــای قــدرت
خــود میدانســت بــه تــوپ بســته شــد .ســپس در فضــای
اختناق ایجاد شــده بســیاری از رجال آزادیخواه و روحانیون
دلســوز و معتمدیــن جامعــه از جملــه روزنامهنــگاران بــه دار
آویختــه شــدند .در مرحلــه بعــد از یکســو تهــران بــه تصــرف
مشــروطهخواهان درآمــد و از ســوی دیگــر وقــوع جنــگ اول
جهانــی ســبب گســترش مداخــات قــوای بیگانه در شــمال
و جنــوب و غــرب ایــران شــد .قراردادهــای  ۱۹۰۷و  ۱۹۱۵نیز
ایران را به مناطق تحت نفوذ آنها تبدیل کرد.
مشاره  34تیر ݣومرداد 1401
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کودتای آمریکا علیه
مردم ایران

کودتــای  ۲۸مرداد اقــدام آمریکا و ســلطنت پهلوی علیــه دولت قانونی وقــت ایران و
ملت ما اســت .در  28مــرداد ســال  32خیابانهای تهــران صحنه عربده کشــیهای
هواداران شاه و برهم زدن امنیت عمومی شــد .کودتای  28مرداد به نهضت ملی مردم ایران
برای اســتقالل نفــت از بیگانگان مهــر خاتم زد تا ســال  1342کــه امام خمینــی نهضت جدید
اسالمی را با توجه به تجربههای ملی شدن نفت و مشروطه آغاز کرد .روابط ایران و انگلستان
که به دلیــل مخالفت بــا حقوق اساســی ملت ایران قطع شــده بــود ،دوباره از ســر گرفته شــد و
روابط ایران و آمریکا بیش از گذشته حسنه شد.
هرچند نباید اشــتباهات محمــد مصــدق و هوادارانــش را در به نتیجه رســیدن کودتــا نادیده
گرفت اما آنچه مهم است ،توطئه بیگانگان بر مصالح ملت بود که دوباره بر نفت ایران سلطه
یافتند .محیــط خفقان و اســتبداد شــدید نزدیک یک دهــه بر فضای یک کشــور حاکم شــد.
استبدادی که تا سال  ۱۳۵۷همچنان ادامه یافت.
روز  22مرداد شــاه دو برگــه را امضا کــرده بود .در یکــی از آنها فرمــان عزل مصــدق و در دیگری
فرمان بر ســر کار آمــدن فضــلاهلل زاهــدی (از فرماندهان ارتش) نوشــته شــده بود .شــاه از راه
احتیاط تهــران را ترک و به بهانه اســتراحت به ســواحل خزر میرود .ســرهنگ نصیری رئیس
گارد شاهنشاهی نیمه شب  24مرداد به قصد دستگیری مصدق به منزل وی میرود اما خود
را در محاصره نیروهای نظامی میبیند.
ارتشــبد ریاحی رئیس ســتاد ارتش از هواداران مصدق کــه از جریان کودتا آ گاه شــده بود طرح
شاه را به مصدق لو داده بود .نصیری بازداشت شــد و اکثر افسران حامی شاه دستگیر و دستور
محاصره سعدآباد داده میشود .روز  25مرداد ،رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که
در آن از انجام کودتایی نافرجام در شب گذشته یاد شده بود.
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شــاه کــه آن زمــان در کالردشــت بــود بــا خبــردار شــدن از
دســتگیری فرماندهــان نظامــی و محاصــره کاخ ســعدآباد،
با کمک خلبــان خاتمی (شــوهر فاطمه پهلوی خواهر شــاه)
ابتدا به بغداد و ســپس به رم فرار میکند .روزنامهها و رادیو،
شاه را مقصر اوضاع موجود میدانستند .حزب توده خواستار
ســقوط ســلطنت و اعالم جمهــوری شــد .طرفــداران مصدق
هنوز هم به ابقای ســلطنت نظر داشــتند و مصدق خواســتار
انحالل مجلس و تشکیل شورای سلطنت شد.
در روزهــای  25تــا  28مــرداد ،تظاهــرات احــزاب و گروههــا
علیــه ســلطنت و پایین کشــیدن مجســمه شــاه از خیابانها
در جریان بــود اما در پــس پرده ،فضــلاهلل زاهــدی به کمک
خارجیهــا در حال ســاماندهی کودتا بود .بعــد از ظهر روز 27
مرداد ،عدهای از ارتشــیها که لباس شخصی به تن داشتند
حوالی اللهزار به نفع شاه تظاهرات کردند.
روز  27مــرداد تیمســار ریاحی رئیس ســتاد ارتش به افســران
عالی رتبه ارتش تأ کید کرده بود که ارتش در هر شــرایطی به
دولت وفادار بماند چــرا که احتمال میداد شــورشهایی به
نفع شــاه صورت بگیرد .با وجود این روز  28مرداد ،چنانکه
باید و شاید آنها از حکومت مصدق دفاع نکردند.
ت آنهــا بیشــتر شــد و بــا چــوب و چماق
روز  28مــرداد ،فعالیــ 
به مراکــز احزاب طرفــدار مصــدق حملــه کردنــد .فرمانداری
نظامی تهــران کــه در اختیــار مصدق بــود ممانعتی نکــرد و از
جانب ســران کودتا به فرماندهــان واحدهــای نظامی مقیم
تهران دســتور داده بودند که اگر از کودتــا حمایت نمیکنید،
سکوت اختیار کنید.
رفتــه رفتــه نقــاط حســاس شــهر از جملــه رادیــو را بهتصرف
درآورده و خانــه مصــدق محاصــره شــد .ســاعت ۳:۳۰بعد از
ظهر  28مرداد ،زاهدی رسما ســقوط مصدق و انتصاب خود
به نخســتوزیری را اعالم کرد .ســاعت  7:30با دســتگیری
مصــدق کودتا پیــروز شــد و وی به بازداشــتگاه رفت و شــاه با
تلگراف زاهدی به کشور بازگشت.
کرملیــن روزولــت (بــرادرزاده تئــودور روزولــت رئیسجمهــور
اسبق آمریکا) کارشــناس امور خاورمیانه سازمان سیا بود که
نقــش برجســتهای در طراحــی کودتا داشــت .روزولــت اواخر
سال  ۱۳۵۷شمســی در مصاحبهای اعالم میکند« :کودتای
 28مرداد نخستین عملیات مخفی علیه یک دولت خارجی
بود که بهوسیله سیا در ماههای آخر حکومت ترومن تنظیم
شــده بود ».روزولت مدعی شــده بود که اواســط ســال 1953
به مدت ســه هفته در ایــران اقامت داشــته و با کمــک ژنرال
شوارتکســف (مامــور ســازماندهی کادر شــهربانی ایــران در
ســالهای  20تا  27و از دوســتان فضلاهلل زاهــدی) کودتا را
رهبری کرده است.
روزولــت معتقد بود اجرای کودتا برای ســیا ضرورت داشــت.
وی  75هــزار دالر را بــرای خــرج کودتــا بــه ســه آمریکایــی
و  5ایرانــی داده بــود .تنهــا ســه نفــر هویــت او را در تهــران
میدانســتند .یکی شــاه که از پیشــنهاد عزل مصدق و سرکار
آوردن زاهدی اســتقبال میکند .پیشــنهاد رفتن به بغداد در
صورت موفقیــت آمیر نبــودن مرحله اول کودتا نیز پیشــنهاد
روزولت بود.

هدیه آمریکایی برای مردم شرقی

و یرانی در یک لحظه

در ششــم مرداد  ،۱۳۲۴در طول جنگ جهانی دوم ،یک بمب افکن آمریکایی ،B۲۹
اولین بمب اتمی در جهــان را بر فراز شــهر هیروشــیما در ژاپن پرتاب کــرد .این انفجار
بالفاصله باعث کشــته شــدن  ۸۰هزار نفر شــد؛ دهها هــزار نفر دیگر پــس از آن حادثه بــر اثر قرار
گرفتــن در معرض تشعشــعات جــان خــود را از دســت دادند .ســه روز بعــد ،دومیــن  B۲۹بمب
دیگــری را بــر روی ناکازاکی پرتــاب کرد که به طــور تخمینــی به مــرگ  ۴۰هزار نفر منجر شــد.
هیروهیتــو ،امپراتور ژاپن در یک ســخنرانی رادیویــی در  ۲۴مرداد آن ســال با اشــاره به قدرت
ویرانگر بمب و بیرحمی بمب جدید ،تســلیم شدن بیقید و شــرط کشورش در جنگ جهانی
دوم را اعالم کرد.
حتی قبل از شروع جنگ جهانی در سال  ،۱۳۱۸گروهی از دانشمندان آمریکایی ،که بسیاری
از آنها پناهندگان در اروپا بودند ،نگران تحقیقات تسلیحات هستهای بودند .در سال ،۱۳۱۹
دولت وقت آمریکا بودجه برنامه توسعه تسلیحات اتمی خود را آغاز کرد.
تعدادی از مهندســان ارتش آمریکا وظیفه هدایت پروژه ســاخت تأسیســات وســیع الزم برای
برنامه فوق محرمانه را به نام «پروژه منهتن» بر عهده داشــتند .در اوایل صبح  ۲۵تیر ،۱۳۲۴
پروژه منهتن اولین آزمایش موفقیتآمیز خود را از یک دســتگاه اتمــی ،یک بمب پلوتونیومی
در ســایت آزمایــش «ترینیتــی» در منطقــه آالموگــوردو ابالــت نیومکزیکــو انجــام داد .در زمان
آزمایش ترینیتی ،کشورهای متفقین ،آلمان را در اروپا شکست داده بودند؛ با این حال ،ژاپن
با وجود نشــانههای واضح (در اوایل ســال  )۱۳۲۳مبنی بر اینکه شــانس کمی برای پیروزی
دارد ،متعهد شد که تا پایان تلخ در اقیانوس آرام بجنگد.
ً
مجموعا نیمی از تلفات متفقین در ســه ســال کامل جنگ در اقیانوس آرام توســط ژاپن بر آنها
وارد شــد ،و این ثابــت کرد کــه ژاپن حتــی با وجــود نزدیکی بــه شکســت مرگبارتر از قبل شــده
اســت .در اواخر جوالی ،دولت ژاپن درخواست متفقین برای تســلیم را که در بیانیه پوتسدام
مطرح شده بود ،رد کرد.
ژنرال داگالس مــک آرتــور و دیگــر فرماندهان ارشــد نظامی آمریــکا از ادامــه بمبــاران ژاپن که
ً
قبال در حال اجرا بــود و دنبال کردن یک تهاجم عظیم با اســم رمز «عملیات ســقوط» حمایت
کردند .آنها به ترومن توصیه کردند که تهاجم مستقیم به ژاپن به صورت زمینی ممکن است
به تحمیل یــک میلیون تلفات بــه آمریکا منجر شــود .برای جلوگیــری از چنین میــزان تلفات
باالیــی ،ترومن تصمیم گرفــت که از بمب اتمی اســتفاده کند ،بــه این امید اینکــه جنگ را به

مرحله پایان سریع برساند.
هیروشــیما ،یک مرکز تولیدی با حدود  ۳۵۰هزار نفر جمعیت
در حدود  ۵۰۰مایلــی توکیو ،بــه عنوان اولین هــدف انتخاب
شــد .پــس از رســیدن بــه پایــگاه آمریــکا در جزیــره تینیــان
اقیانــوس آرام ،بمــب اورانیــوم  ۲۳۵بــا وزن بیــش از  ۴تن در
یک بمب افکن  B۲۹بارگیری شــد .هواپیمای مذکور ،بمب
اتمی موسوم به «پسر کوچولو» را با چتر در ساعت  ۸:۱۵صبح
پرتاب کــرد و در ارتفــاع  ۶۰۹متری باالی شــهر هیروشــیما در
انفجاری معــادل  ۱۲تــا  ۱۵هــزار تــن  TNTمنفجر شــد و پنج
مایــل مربــع از این شــهر را ویــران کــرد .با ایــن حــال ،ویرانی
هیروشــیما نتوانست باعث تســلیم فوری ژاپن شــود و در ۱۸
مــرداد  ،۱۳۲۴ســرگرد چارلز ســوینی ،بمــب افکن دیگــری را
به پرواز درآورد .بمب دوم موســوم به «مرد چاق» در ســاعت
 ۱۱:۰۲بر روی شهر ناکازاکی پرتاب شد .این بمب قدرتمندتر
ً
از بمبی بود که در هیروشــیما اســتفاده شــد؛ این بمب تقریبا
 ۴.۵تــن وزن داشــت و بــرای ایجــاد یــک انفجــار مانند یک
انفجار ناشی از  ۲۲هزار تن  TNTساخته شده بود.
در ظهر  ۲۴مــرداد ( ۱۳۲۴بــه وقت ژاپــن) ،امپراتــور ژاپن در
یک برنامه رادیویی تســلیم کشــورش را اعالم کــرد .این خبر
به ســرعت پخــش شــد و جشــنهای «پیــروزی بر ژاپــن» در
سراســر آمریــکا و ســایر کشــورهای متفقین آغاز شــد .قــرارداد
رســمی تســلیم ژاپــن در  ۱۱شــهریور  ۱۳۲۴در کشــتی جنگــی
آمریکا بــه نام «میســوری» کــه در خلیــج توکیو لنگــر انداخته
بود ،امضا شــد .به دلیــل گســتردگی ویرانی و هــرج و مرج ،از
جمله این واقعیت که بســیاری از زیرساختهای هر دو شهر
از بین رفته بود ،آمار دقیق کشــتههای بمباران هیروشــیما و
ناکازاکی ناشناخته اســت .با این حال ،تخمین زده میشود
که حــدود  ۷۰هــزار تا  ۱۳۵هــزار نفــر در هیروشــیما و  ۶۰هزار تا
 ۸۰هــزار نفــر در ناکازاکــی ،هــم بر اثــر قــرار گرفتــن در معرض
انفجارها و هم به دلیل عوارض جانبی طوالنی مدت ناشی از
تشعشعات اتمی جان خود را از دست دادند.
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امتیازنامه رویتر چه بود؟

بزرگتر ین خیانت
ناصرالدین شاه

یکی از مشهورترین امتیازاتی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار و با اصرار میرزا حسین
خان سپهســاالر ،صدر اعظم وقت به بیگانگان داده شــد ،امتیاز رویتر بود .قراردادی
که در ســال  ۱۲۵۱میان بارون جولیــوس دو رویتر و دولت قاجــار در زمان ســلطنت ناصرالدین
شاه در  ۲۴ماده منعقد شد .به موجب این قرارداد ،امتیاز انحصاری ایجاد راه آهن و استخراج
معادن ایران از قبیل ذغال سنگ ،آهن ،مس ،ســرب ،نفت و به طور کلی هر معدن دیگری را
که قابل بهره برداری برای کمپانی باشد به مدت  ۷۰سال به رویتر انگلیسی واگذار شد.
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در ایــن قــرارداد خفت بــار ،رویتر حق داشــت بــه هر اســم و با
هر شــرایطی که الزم بداند ،یــک یا چند شــرکت جهت انجام
امور امتیازنامه تشــکیل دهد؛ اراضی مورد نیاز خود را به طور
رایــگان دریافــت دارد؛ مصالــح مــورد اســتفادهاش را بــه طور
مجانــی تحویــل گیــرد و از پرداخــت تمــام حقــوق و عوارض
گمرکی معاف باشد.
به موجــب ایــن امتیــاز ،ســاختن هرگونــه راه و راهآهن و ســد
از دریــای مازنــدران تــا خلیــج فــارس و بهرهبــرداری از همــه
معــادن ایــران (بهجــز طــا و نقــره) ،ایجــاد مجــاری آبــی و
قنــات و کانالها برای کشــتیرانی یا کشــاورزی؛ ایجاد بانک
و هرگونــه کمپانــی صنعتــی در سراســر ایــران؛ حــق انحصــار
کارهای عامالمنفعه؛ خرید و فروش توتون و تنباکو اســتفاده
و بهر هبــرداری از جنگلهــا برای مدت  ۷۰ســال و اســتفاده از
گمرکات ایران بــه مدت  ۲۵ســال در ازای پرداخــت 200هزار
ً
لیره انگلیســی و ســود  %5در اختیار رویتر قرار گرفــت که بعدا
معلوم شد که میرزا حسین خان سپهساالر  ۵۰هزار لیره ،میرزا
ملکم خان  ۲۰هزار لیره ،معین الملک  ۲۰هــزار لیره و مبالغی
نیــز اقبــال الملک بــه عنــوان رشــوه بــرای عقــد این قــرارداد
از انگلیســیها دریافــت کردهانــد .روحانیــون محلــی بعــد از
شــنیدن خبر عقد این قرارداد برآشــفتند و شــبنامههایی در
تهران پخش شــد که نوشته بود شــاه اختیار کشــور را به یک
یهودی داده اســت .ایــن قــرارداد به قــدری اســتعماری بود
که اعتراض همه دنیــا ،حتی دیپلماتهای انگلیســی مانند
لــرد کــرزن را نیــز برانگیخــت .وی دراینبــاره گفــت« :وقتی
که امتیاز رویتر منتشــر گشــت ،مندرجات آن حاکی از تســلیم
کامــل و خارقالعاده کلیه منابع صنعتی کشــور بــه بیگانگان
بــود و تا بــه امــروز در هیچ مســتعمرهای داده نشــده اســت».
بــارون رویتــر بــه زودی درک کــرد کــه بــدون تضمیــن دولت
نه او میتوانــد قرضه شــش میلیون لیــره مندرج در مــاده ۱۶
امتیازنامه را راه بیندازد و نه توانایی آن را داشــت که شــرکتی
تشــکیل دهــد تــا امتیــاز مزبــور را بهرهبــرداری کنــد .اجــرای
امتیازنامه موجب منازعه دائمی بین ایران و روس میشد.
ایــن امتیــاز کــه آن را بزرگتریــن خیانــت ناصرالدیــن شــاه
میداننــد ،همــه زندگــی اقتصــادی و سیاســی ایرانیــان را
برای مدت  ۷۰ســال در اختیار رویتر قرار داد؛ امــا پیش از اجرا
ناصرالدین شاه ســرانجام در برابر فشار سیاسی روسیه تزاری
و مخالفت افکار عمومی و محافل عمومــی و بازرگانی جهان
و اعتراضات داخلی به رهبری مال علی کنــی آن را باطل کرد؛
همچنین دولت انگلســتان حاضر به طرفــداری از جاه طلبی
بیش از حــد رویتــر نگردید ،امــا چون رویتــر دســت از دعاوی
خود برنمیداشــت ،ناگزیر امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی
ایران را به وی داد.
این قرارداد به علت تخلف در اجرای مفاد آن در زمان تعیین
شــده و همچنین دخالت روســیه ،هرگز به مرحله اجرا نرسید
ولی بدنامی آن برای میرزا حسین خان مشیرالدوله ،معروف
به سپهســاالر ،صدر اعظم ناصرالدین شــاه ماند؛ البته دولت
ایران بعدها ،قرارداد دیگری به عنوان غرامت ،با پســر رویتر
َ
ــل آن ،بانک شاهنشــاهی و بانک صنایع و
منعقد کــرد و از ِقب ِ
معادن ایران توسط وی تأسیس شد.

ش و مطالبـی دربـاره یازدهمیـن همایـش
در ایـن شـماره از مجلـه گـزار 
مس ٔـيوالن دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر کـه در شـهر
مشـهد برگزار شـد آورده شـده اسـت .از دیگر عناوینی که در این بخش آمده
یسـازی
یتـوان بـه« :همایشـی کـه دلهایمـان را جلا بخشـید» « ،عملیات 
م 
یهـای مشـترک»« ،غدیر خم بزرگترین عید اسلامی» و
تفاهـمنامـه همکار 
ت بانـوان» اشـاره کـرد.
«عفـاف و حجـاب زینـ 

هالل

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

طی مراسمی از خدمات
مرحوم حجت االسالم والمسلمین دعایی تقدیر شد

انسانی خالص و مؤمن

مراســم معارفه دکتر ســید عبــاس صالحــی و تکریــم از خدمــات فرهنگی و رســانهای
مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید محمود دعایی؛ با حضور مسئوالن کشوری و
لشکری برگزار شد.
حجت االســام والمســلمین معزی بــه نمایندگی از دفتــر رهبر معظــم انقالب با حضــور در این
مراسم حکم انتصاب دکتر صالحی را قرائت کرد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمــر در این مراســم ضمــن تقدیــر از خدمــات مرحوم
حجت االســام والمســلمین دعایــی از دوره آشــنایی خود بــا آن بزرگــوار و وفــاداری ،تواضع و
جوانمردی وی ســخن گفت و افزود :حســن خلق مرحوم دعایــی به گونهای بــود که همه از
اخالق وی سخن میگویند .بلند طبعی ،رشادت و شــجاعت از دیگر ویژگیهای جوانمردان
اســت که در اخالق مرحوم دعایی دیده میشــد .حجتاالســام والمســلمین معــزی تصریح
کرد :حجت االســام والمســلمین دعایی انســانی خالص و مومن بود که در عمل باور راســخ و
عمیقی به حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقالب داشت.
وی با اشــاره به مبارزات مرحوم دعایی و فعالیتهای رســانهای ایشــان افزود :ایشــان پس از
پیروزی انقالب در زمینه سیاســی فعالیت کرد و به عنوان اولین ســفیر ایران در عراق از ســوی
امام خمینی(ره) منصوب شد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تصریح کرد :مرحوم دعایی تا آخرین روزهای زندگی
پرثمرش طلبه بــود و حقیقتا مانند یک طلبه زندگی کرد .ایشــان شــش دوره نماینده مجلس
و  ۴۲ســال مســئول روزنامه بود ولی هیچ وقت حقوق نگرفت و به شــهریه طلبگی اکتفا کرد و
چنین اخالقی تنها در جوانمردان دیده میشود.
حجت االسالم والمســلمین معزی تاکید کرد :مرحوم دعایی طی ســالها فعالیت؛ شایستگی
خود را به خوبی نشــان داد و کارهــای او ماندگار خواهد ماند .موسســه اطالعات یک ســرمایه
ارزشــمند برای کشــور اســت که به همت مرحوم دعایی این جایــگاه ارتقاء یافــت و عرصهای
برای پیشرفت و بالندگی سالیق مختلف در عرصه فرهنگی شد.
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در حکم انتصاب
رابط حوزه نمایندگی ولی فقیه
در مجتمع دارویی درمانی
هالل ایران تاکید شد

گسترش معارف
و فرهنگ اسالمی

حجــت االســام والمســلمین معــزی؛ نماینــده
ی فقیه در جمعیت هــالاحمر طی حکمی،
ول 
حجتاالســا م والمســلمین علی اشــرف تیموری تبار را
ب ه عنــوان رابط حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در مجتمع
دارویی درمانی هالل ایران منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:
حجــت االســام والمســلمین جناب آقــای علی اشــرف
تیموری تبار
سالم علیکم؛
بــا عنایــت بــه درخواســت سرپرســت محتــرم مجتمــع
دارویــی درمانی هــال ایــران و نظر بــه تعهــد و تجارب
ارزشــمند جنابعالــی ،بــه موجــب ایــن ابــاغ شــما را بــه
عنــوان رابــط حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در مجتمــع
دارویــی درمانــی هــال ایــران منصــوب مینمایــم ،تــا
نســبت بــه انجــام ماموریتهــای محولــه زیر نظــر این
حوزه اقــدام نمایید .اهــم وظایف جنابعالی؛ گســترش
معارف و فرهنگ اسالمی ،تحکیم پایههای اعتقادی،
معنــوی و اخالقــی مدیــران ،کارکنــان ،جوانــان،
امدادگــران و داوطلبــان ،تقویــت ارزشهای اســامی و
انقالبی و نظارت بــر امــور آن مجتمع به منظــور رعایت
نیت واقف محترم و موازین شر ع مقدس است .توفیق
روز افزون جنابعالی را در حسن انجام وظایف محوله از
درگاه خداوند متعال خواهانم.

یازدهمین همایش مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر در مشهد برگزار شد

ضرورت دفاع
از مبانی و معارف دینی
در عصر کنونی

یازدهمیــن همایــش مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمر
اســتانها و ســازمانها در شــهر مقدس مشــهد و به میزبانی استان خراســان رضوی،
برگزار شد .در این همایش که با حضور حجت االسالم والمسلمین معزی نماینده ولی فقیه در
جمعیت ،دکتر یعقوب ســلیمانی دبیر کل جمعیت و دکتر ذاکریان ،مدیر عامل حمعیت هالل
احمر ،همچنیــن معاونین حــوزه نمایندگی و  ٣٢نفر از مســئوالن دفاتر نمایندگــی ولی فقیه در
اســتانها برگــزار شــد ،شــرکتکنندگان ضمــن تبییــن سیاســتها و برنامههــای راهبــردی و
راهکارهای عملی به تبادل تجربیات و نقطه نظرات خود پرداختند.
حجت االســام والمســلمین معزی نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمــر در ابتدای این
همایش با تاکیــد بر دیدگاههــای مقام معظــم رهبری تصریح کرد :ضروری اســت در راســتای
جهــاد تبییــن بــا عنایــت بــه دیدگاههــای مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) و بــه عنوان
مهمترین مســئولیت و وظیفه دفاتر نمایندگی در راســتای ارتقاء فرهنگ دینــی در هالل احمر
اقدام و برنامهریزی کرد و میبایست بر اصول و مبانی ایستادگی کرد.
نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هاللاحمــر در ادامه با اشــاره به شــیوع ویروس کرونــا و توقف
برگــزاری بســیاری از برنامهها و نشســتها گفت :بیــش از دو ســال از برگزاری آخرین نشســت
سراسری مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استانها و سازمانها میگذرد و علیرغم آنکه
حدود  ۶نشســت مجازی برگزار گردیده اســت ،بســیار خرســندیم که بار دیگــر در کنار مضجع
شــریف امام رضا؟ع؟ و بــه میزبانی جمعیت هالل احمر اســتان خراســان رضوی این نشســت
برگزار میشود.
وی شــیوع ویــروس کرونــا را در جهــان یــک رویــداد خســارتبار برشــمرد کــه ابعــاد آن تمــام
بخشهای زندگی انسانها را در برگرفت.
حجت االسالم والمسلمین معزی یکی از ابعاد خسارت بار شــیوع ویروس کرونا را عدم برگزاری
ت و تصریــح کرد :پــس از دو ســال بــا توجه به
مراســمهای معنــوی از جملــه نماز جمعــه دانســ 
کاهــش ،کنتــرل و مدیریــت موضــوع کرونــا در کشــور شــاهد برگــزاری یازدهمیــن گردهمایــی
مســئوالن دفاتر حوزه نمایندگــی ولیفقیه هســتیم .خوشــبختانه ایــن همایش ســاالنه برای

ســومینبــار در جــوار حــرم امــام رضــا؟ع؟ برگــزار میشــود و با
همــکاری همــه مســئوالن دفاتر شــاهد تبــادل نظــر و بحث و
بررسی پیرامون موضوعات مختلف و به ویژه عنوان اجالس
یعنی «جهاد تبیین» و برنامهریزی در این زمینه بودیم.
در مسیر جهاد تبیین حرکت کنید
حجت االســام والمســلمین معزی با اشــاره به حضــور هالل
احمــر در همــه حــوادث و مشــکالت در کنــار مــردم افــزود :از
مسئوالن دفاتر تشــکر میکنم که در موضوعات و حوادث در
کنار تمامی همکاران جمعیت هالل احمر حضور جدی دارند
و فرصت مغتنمی اســت که با انتخاب اعضای شورای عالی
و انتصاب ریاســت محتــرم جمهــور ،دکتر کولیوند بــه عنوان
شــخصیتی انقالبی و فعال در مسئولیت ریاســت هالل احمر
قرار دارنــد و بایــد در راســتای ارتقــاء ســطح فرهنگــی و دینی
هالل احمر و جامعه گام برداشت.
وی با اشاره به عنوان انتخاب شده برای این دوره از نشست
تاکید کــرد :در ایــن دوره پیرامــون جهــاد تبیین که از ســوی
رهبر معظــم انقالب(مدظه العالــی) مطرح و تاکیــد فرمودند
باید تصریح کرد که انقالب ما ،انقالبی دینی و اســامی است
که در اواخر دهه هفتم قرن بیستم تحققیافت ،در شرایطی
که برخی معتقد بودند دین رو به خاموشی است اما انقالبی با
نام دین و در مســیر احکام الهی و ارزشهای اســامی و دینی
به رهبــری معمار کبیــر انقــاب(ره) محقــق گردیــد و ایران،
بــه عنــوان کشــوری مهــم ،ژئوپولتیــک ،تاریخی ،بــا تمدن
طوالنــی و تاثیرگــذار در منطقــه و جهــان ،در منظــر جهانیان
درخشیده است.
انقالب اسالمی ایران ،عامل تحول جهان
نماینــده رهبر معظــم انقــاب در هــال احمــر تاکید کــرد :به
رهبــری حضرت امــام خمینــی(ره) انقالبی شــکل گرفت که
دنیا را متحول نمــود هر چند در تمــام ابعاد مختلــف از جمله
نظامی ،دینی ،سیاســی و اقتصادی ،فرهنگی و ...دشمنان
توطئه و دشمنی نمودهاند و از هیج اقدامی فروگذار نکردهاند
و به تعبیــر رهبــر معظم انقــاب از صد جهــت به ایــن انقالب
هجمه آوردهاند و تالش کردند که معارف دینی و آموزههای
حیات بخــش الهــی را در جامعــه و مــردم و بــه ویــژه جوانان
تخریبنمایند.
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حجــت االســام والمســلمین معــزی افــزود :دشــمنان تمــام
تالش خود را با اســتفاده از ابزارهای مختلف به کار میگیرند
تا بتواننــد جامعه و حکومــت اســامی را دچار چالــش نمایند
و در طــول  ۴۳ســال گذشــته این وضعیــت و انــواع تحریمها
وجود داشــته اســت و باید در برابر این دشــمنیها ایســتادگی
کرد ،چنانچه امــام(ره) و رهبــری فعالیت و مبارزه خــود را در
هر شرایطی دنبال کردهاند.
فرهنگ مقاومت ،ایستادگی و جهاد
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر تاکید کــرد :پس
از ارتحال امــام ،خلف صالــح ایشــان در بزرگتریــن بحرانها
کشــور را مدیریــت و رهنمــون کردنــد و فرهنــگ ایســتادگی و
مقاومت را دنبال نمودند و هدایــت را در جامعه دنبال کردند
و جهــاد تبییــن را فرمودنــد کــه مقاومــت ،ایســتادگی و جهاد
اســت برای آشــکار کردن ،کوشــش نمــودن و بیــان حقیقت
اســت که در راه خدا دنبال میشــود و روحانیون بیش از همه
این وظیفه را دارند چرا که هدف آنــان داعی الی اهلل ،دعوت
به راه خدا ،ترویج دین و دفاع ارزشهای الهی و مکتب الهی
و توحید اســت و باید در این جهت تبیین نمود و دین ،قرآن،
اهل بیت؟ع؟ ،امامت ،والیت و آموزههای دینی و اسالمی را
تشریح و تبیین نمود.
جمعیت هالل احمر؛ نهادی غیر سیاسی
حجت االسالم والمســلمین معزی خاطر نشان کرد :جمعیت
هالل احمــر یک مجموعه سیاســی نیســت بلکه در راســتای
وظیفه دینی و الهی گام بر میدارد و در این جهت الزم اســت
در حــوزه جهــاد تبییــن فعالیــت نمــود و در برابــر دشــمنیها
ایستادگی کرد .رهبر این نظام یک فقیه ،دین شناس ،الهی
و سیاستمدار و دفاع از اســام و نظام از فرائض است و باید در
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جمعیت هال ل
احمر یک
مجموعه سیاسی
نیست بلکه در
راستای وظیفه
دینی و الهی گام
بر میدارد و در
این جهت الزم
است در حوزه
جهاد تبیین
فعالیت نمود و
در برابر دشمنیها
ایستادگی کرد.
رهبر این نظام
یک فقیه ،دین
شناس ،الهی
و سیاستمدار و
دفاع از اسالم و
نظام از فرائض
است

راســتای جهاد تبیین با عنایــت به دیدگاههــای مقام معظم
رهبری(مدظلــه العالــی) و بــه عنــوان مهمتریــن مســئولیت
و وظیفه دفاتــر نمایندگــی در جهــت ارتقاء فرهنــگ دینی در
هالل احمر اقدام و برنامهریزی کرد و میبایست برای اصول
و مبانی ایســتادگی کرد و به ویژه در مورد جوانان باید بیشــتر
فعالیت کرد و برنامههای ویژه اجرایی نمود.
تالش در جهت ارتقاء سطح علمی
نماینده مقام معظم رهبــری در جمعیت هالل احمر در ادامه
ضمن اشاره به پیشینه ،تجربیات و برخی از سوابق اقدامات
جمعیت ،فعالیت در عرصه فرهنگی و تبلیغی را یک اولویت
در وظایــف روحانیون برشــمرد و اضافه کرد :مســئوالن دفاتر
نیز باید مانند ســایر روحانیون نســبت به ارتقاء ســطح علمی
خــود در همــه دوران زندگــی اهتمــام داشــته باشــند .ارتباط
مســتمر روحانیون با مردم و جامعه مخاطب نیز امری بسیار
مهم و ضروری است که باید به آن توجه ویژه شود.
وی در پایان ســخنان خود ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره
ت االســام والمســلمین دعایــی؛ از ایشــان بــه
مرحــوم حجــ 
عنوان نمونهای یک روحانی خدمتگذار و مردمی یاد کرد.
مردم محور و اولویت انقالب هستند
در ادامه این همایش حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی
ضمن تاکید بر اهمیت خدمت به مردم تصریح کرد :فعالیت
شــما در ادامــه فعالیــت مقــدس انبیــاء اســت و میبایســت
امیدوار در این مســیری کــه قدم گذاشــتهاید ،موفــق و موید
باشــید و ارائــه خدمــت بــه خلــق خــدا بــرای جلــب رضایــت
پــروردگار ،باالتریــن عبادتهاســت و ثوابی همچــون ثواب
انبیاء دارد.
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم مــردم در تشــکیل و ســاختن

هــر جامعــه از نــگاه اندیشــمندان افــزود :هــر انقالبــی در هــر
جامعــهای بــر اســاس چهــار رکــن مــردم ،رهبــری و پیشــوا،
تشــکل ،تحــزب و اســتمرار و تــداوم تشــکیل میشــود و
مهمتریــن رکــن در چهــار عنصــر ،مــردم هســتند و خدمت به
مردم از اصول مورد تاکید دین مبین اسالم است.
حجتاالســام والمســلمین راشــد یــزدی ضمــن بازخوانــی
جنگ احــد تصریح کــرد :در جنــگ احد زمانــی که عــدهای از
ســپاهیان پیامبر؟ص؟ توصیه ایشــان را اجرا نکردنــد و تنگه را
ث شکست مســلمین گردید ،پیامبر؟ص؟ بسیار
رها کردند باع 
اندوهگیــنو ناراحــت شــد کــه آیــه نــازل شــ د کــه پیامبر؟ص؟
برای چــه اندوهگین هســتی؟ من آنهــا را میبخشــم و تو هم
برای آنها طلب اســتغفار کن .خداوند در آیاتــی به پیامبر؟ص؟
در خصوص از مردم بــودن ،با مردم بودن ،بــرای مردم بودن
و در قلب مــردم بودن توصیه کــرده و همانطور کــه در این آیه
در کنار همه خصوصیــات بارز اخالقــی پیامبر اســام به مردم
اشاره میشود نشــان دهنده آن است که برای موفقیت در هر
جامعه و هر کاری باید به قلب مردم دســت یافت و مســئوالن
بدانیــد کــه پیامبــر؟ص؟ بــا اخالقشــان در دل مــردم جــای بــاز
کردند و شما نیز از سیره ایشان الگو بگیرید.
وی همچنیــن با اشــاره به حدیثــی از حضرت موســی؟ع؟ در
خصوص خدمت به بنــدگان خدا افــزود :خداوند این نعمت
را به مسئوالن و کارکنان جمعیت هالل احمر عنایت فرموده
و قطعا وقتــی محصول تالشهایشــان را میبینند احســاس
رضایت خواهند کرد.
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی در ادامه سخنان خود
گفت :آوردهاند که حضرت موســی؟ع؟ از خدواند پرســید که
اگر تو بنده بودی برای جلــب نظر خدایت چه میکردی؟ ندا
آمد :اگــر بنده بــودم برای جلــب رضایت پــروردگار ،بــه مردم
خدمــت میکــردم .پــس میتــوان اینگونــه فهمیــد کــه تاثیر
ایمان به خدا در تســکین مصائــب ،ارزش بســیار واالیی دارد
و این مســئله را قطعا کارکنان جمعیت هــال احمر به خوبی
احساس کردهاند.
وی در همین زمینه خطاب به مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هــال احمر توصیــه کرد :مطابــق با معارف
دینی در این مســیر احساس خســتگی و پشــیمانی نکنید که
قطعــا موفق خواهیــد بــود و مطمئن باشــید قدم در مســیری
گذاشتید که مسیر انبیاء الهی است.
حجــت االســام والمســلمین راشــد یــزدی در پایان ســخنان

در امتداد راه
شهید فهمیدهها
و کارجوها،
داوطلبانی
همچون علی
لندیها در هال ل
احمر خدمت
میکنند که برای
نجات افراد ،جان
خود را تقدیم
کردهاند .در مقابل
هجمههای
فرهنگی
دشمنان ،باید
فدا کاری و از
خود گذشتگی
داوطلبان ترویج
شود

خــود نیز با اشــاره به خدمــات و فعالیــت مردمی هــال احمر،
این نهــاد را عمیقتریــن و بارزتریــن تشــکیالت اجتماعی در
کشور برشمرد که به ارائه خدمات نو عدوستانه میپردازد.
هدف فرهنگی هاللاحمر؛ ترویج روحیه بشردوستی و ایثار
دکتر ســلیمانی؛ دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر در ادامــه این
مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد امــام خمینــی(ره) و ارواح
شــهدای مدافعــان حــرم ،مدافعــان ســامت و همچنیــن
شــهدای امدادگــر هــال احمــر گفــت :در راســتای تعالــی
برنامههای این جمعیت ،رســالت ما رســالت فرهنگی اســت
و کار ما توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی است.
وی افــزود :مــا بــه منظــور تحقــق اصــول و اهــداف جمعبت
هاللاحمــر بایــد انســانیت ،مــودت و کاســتن آالم بشــری را
در ســرلوحه کار خود قــرار دهیم و این شــعار و اهــداف ،الگو و
نقطه ثقل این جمع اســت .در امتداد راه شــهید فهمیدهها و
کارجوهــا ،داوطلبانی همچون علــی لندیها در هــالاحمر
خدمــت میکنند که بــرای نجات افــراد ،جان خــود را تقدیم
کردهانــد .در مقابــل هجمههــای فرهنگــی دشــمنان ،بایــد
فداکاری و از خود گذشتگی داوطلبان ترویج شود.
دفتر نمایندگی ولی فقیه
نقطه اتصال هالل احمر با روحانیت
در ادامــه ایــن همایــش دکتــر ذاکریــان مدیر عامــل جمعیت
هــال احمــر خراســان رضوی بــا اشــاره بــه جایــگاه فرهنگی
خــاص مســئوالن دفاتــر ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمر
گفت :به اعتقاد مــن آن چیزی که بیشــتر در ایــن بخش ذکر
شــده اســت بحث نظارت بــر امــور شــرعی و موقوفات اســت
کــه ایــن یــک کارکــرد ضــروری ولــی حداقلــی اســت در حالی
که ایــن جمعیــت بــا ایــن فعالیتهــای گســترده اجتماعی،
مجموعهای اســت که به جریانات مختلــف مردمی از جمله
جوانان ،داوطلبان ،خیرین ،بزرگســاالن و ...متصل است و
ما چندین کارکرد دیگر را از این مجموعه خواستاریم.
وی در پایــان تصریح کرد :ایــن نمایندگــی در درون جمعیت
به عنوان یک هدایتگر فرهنگی ،راهبــر معنوی و نقطه ثقل
معنویــت اســت که خــط مشــی اســامی را بــه بدنــه جمعیت
نشــان میدهد و در خارج از جمعیت به عنــوان نقطه اتصال
به روحانیت ،حوزه ،ســازمان تبلیغات ،ســازمان اوقاف و...
که هــر کــدام در درون خــود فرصتهــای بیشــماری دارد که
میتواند کارآمدی جمعیت را مضاعف کند.
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هـ ـ ـ ــالل

نشست مشترک نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
با حوزه علمیه خراسان برگزار شد

نقش پررنگ طالب
در دوران کرونا

نشست مشــترک نمایندگی مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر با حوزه علمیه
ی فقیه در
خراســان در حاشــیه یازدهمیــن گردهمایــی مســئوالن دفاتــر نمایندگی ولــ 
م نامــه همــکاری حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه در
جمعیــت هاللاحمــر ،بــا هــدف انعقــاد تفاه 
جمعیت هالل احمر با حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
در این نشست که با حضور حجت االسالم والمســلمین معزی؛ نماینده مقام معظم رهبری در
جمعیت هالل احمر و هیات همراه برگزار شــد بر اهمیت مشارکت اجتماعی طالب و روحانیون

در دیدار نماینده ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر
با تولیت آستان قدس رضوی پیگیری شد

عملیاتیسازی تفاهمنامه
همکار یهای مشترک
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در فعالیتهای اجتماعی تاکید گردید.
تفاهم نامه فوق در راســتای گســترش ارتباطات و همکاری
حوزههــای علمیــه و جمعیت هــال احمر ایــران و بــه منظور
بهرهگیری از مشــارکت و حضور طــاب و فضالی حــوزوی در
فعالیتهای داوطلبانه بشردوستانه منعقد گردیده است.
حجــت االســام والمســلمین معــزی در ایــن نشســت ضمــن
ابــراز امیدواری از رشــد فعالیتهــا و ارتباطات مشــترک حوزه
و جمعیت هــال احمــر در امتــداد اجرایی شــدن ایــن تفاهم
نامه مشــترک ،به نقش و پرچمداری طالب در ارائه خدمات
اجتماعــی در ســالهای اخیــر اشــاره کــرد و افــزود :طــاب در
خدمترسانی به بیماران کرونا نقش به سزایی داشتند.
در ادامه این نشست حجت االسالم والمسلمین سید مصباح
عاملــی ،مدیر عامــل حــوزه علمیه خراســان بــزرگ نیز ضمن
خوشآمدگویی به حاضــران ،از عملکرد جمعیت هالل احمر

در سالهای گذشته قدردانی کرد.
وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت هــال احمــر ،تمــام اقدامــات،
فعالیتها وماموریتهایش در راستای خدمت به مردم است،
م نامه نتایــج بســیار مثبتــی را در عرصههای
افــزود :این تفاه ـ 
آموزشی ،پژوهشی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
مدیــر عامل حــوزه علمیــه خراســان بــزرگ تفاهم نامــه فوق
را در توســعه و تقویــت کانونهــای طالب و مدیریت مســتمر
آن دارای نقــش بــه ســزایی خوانــد .همچنین بهرهگیــری از
ظرفیتهــای طــاب در بحــث تبلیــغ و ترویــج فعالیتهای
بشردوســتانه و ارائه دورههای آموزشــی امــدادی به طالب از
مهمترین محورهای این تفاهمنامه به شمار میآید.
الزم به ذکر اســت که دو طرف در این نشســت بر لزوم توســعه
ی مشترک تاکید داشتند .پیش از این نیز تفاهم
همکاریها 
نامه جامعی با حوزه علمیه خراســان به امضا رســیده بود که
تفاهــم نامــه اخیــر در راســتای تقویــت همکاریها و توســعه
آثــار مثبت آن میــان دو نهــاد بوده اســت .تعامــل و همکاری
متقابــل در راســتای بهرهگیــری از امکانــات ،حمایتهــا و
تســهیالت جمعیت هالل احمر بــه منظور اســتقرار ،تقویت و
توانمندســازی طالب و گســترش آموزشهای امدادی برای
حوزویــان ،ارائه خدمــات فرهنگــی و دینی به جامعــه جوان
کشــور متناســب بــا ماموریتهــای جمعیــت ،پاســخگویی
به نیازهــای هــال احمــر بــا حضــور کارآمــد و مؤثــر حوزویان
متناســب با ماموریتهای طرفین از جمله اهدافی است که
در این تفاهم نامه ذکر شده است.
در این جلسه جمعی از معاونین حوزه علمیه خراسان و حوزه
نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر حضور داشــتند،
موضــوع ارزیابــی تعامــل دوره گذشــته مطــرح و کارشناســان
خواستار تشکیل ارزیابان و ناظر به رفع موانع شدند.

حجــت االســام والمســلمین معــزی؛ نماینــده ولــی
فقیــه در جمعیت هاللاحمــر ،در ادامــه برنامههای
یازدهمیــن گردهمایی مســئولین دفاتر نمایندگــی ولی فقیه
در هــال احمــر اســتانها و ســازمانها در مشــهد مقــدس ،با
حجــت االســام والمســلمین مــروی؛ تولیــت آســتان قــدس
رضوی دیدار و گفتو گو کرد.
حجــت االســام والمســلمین معــزی در ایــن دیــدار بــر لــزوم

م نامــه اخیــر جمعیــت هــال احمــر بــا
عملیاتیســازی تفاهــ 
آستان قدس رضوی تاکید کرد.
نماینده رهبر معظم انقــاب در جمعیت هاللاحمر با اشــاره
بــه موضــوع جهــاد تبییــن کــه محوریــت اصلــی یازدهمیــن
گردهمایی مســئوالن دفاتــر نمایندگی ولیفقیــه در جمعیت
هاللاحمر استانها و ســازمانها بود در این دیدار صمیمانه
تصریــح کــرد :یکــی از عرصههــای مهــم در همکاریهــای
مشترک موضوع جهاد تبیین است و مسئوالن دفاتر و فعاالن
فرهنگی میتواننــد از ظرفیت عظیم فرهنگی آســتان قدس
رضــوی در عرصــه جهاد تبییــن در راســتای این تفاهــمنامه
بهرهمند شوند.
حجت االســام والمســلمین معزی در ادامه ضمــن قدردانی
از تولیــت آســتان قــدس رضــوی در شــکلگیری ایــن تفاهم
تصریــح کرد :بــا توجــه بــه پیشــینه فعالیــت حجت االســام
والمســلمین مــروی و ارتبــاط قــوی ایشــان بــا علما و اســاتید
علوم دینی ،ظرفیت علمی آموزشــی و فرهنگی غنی در مراکز
وابســته به آســتان قدس رضــوی از جملــه دانشــگاه رضوی
و کتابخانــه آســتان شــکلگرفته اســت کــه مســئوالن دفاتــر
از ایــن ظرفیتها نیــز میتواننــد بهرهمنــد شــوند و نمونه آن
ی در زمینه
هم برنامهریــزی این دو مجموعــه برای همــکار 

م الهدی
قدردانی آیتاهلل عل 
از عملکرد جمعیت هالل احمر

ت االســام والمســلمین عبدالحســین معــزی در حاشــیه برگــزاری
حجــ 
یازدهمین گردهمایی مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استانها که
ت اهلل سید احمد علمالهدی دیدار و گفت و گو کرد.
در مشهد مقدس برگزار شد باآی 
ت اهلل ســید احمــد علــمالهــدی در ایــن دیــدار ،ضمــن قدردانــی از فعالیتهای
آیــ 
جمعیت هــال احمر در جریــان مقابله بــا ویــروس کرونا و با اشــاره به جایــگاه ویژه
اســتان خراســان رضوی ،تأ کید کــرد :بایــد در دوره جدیــد مدیریت ایــن جمعیت،
تحوالت شایستهای در سطح هالل احمر خراسان رضوی صورت بگیرد.
ت االسالم والمســلمین عبدالحسین معزی نیز با اشــاره به فرا رسیدن صدمین
حج 
ســالگرد تاســیس جمعیت هالل احمــر در کشــور و تاثیرگــذاری بــاالی فعالیتهای
هاللاحمر ایران در سطح بینالمللی ،به تبیین خدمات و ظرفیتهای هالل احمر
و تشــریح برنامهها و رویکردهای جدید این جمعیت پرداخت و ابراز امیدواری کرد
که تحوالت سازندهای در خدمات اجتماعی ،فرهنگی و فعالیتهای بشردوستانه
جمعیت هالل احمر روی دهد.
همچنیــن در این دیــدار ،بر اهمیت توجــه به فعالیــت اجتماعی منطبــق بر معارف
دینی تاکید شد.

خدمات
خالصانه
جمعیت هال ل
احمر برای نجات
جان انسانهای
حادثه دیده،
بسیار ارزشمند
است

موضوع اخالق امدادگری است.
حجــت االســام والمســلمین معــزی در ایــن دیــدار بــه بیــان
روایاتی نیز در خصوص امام رضا؟ع؟ پرداخت.
حجت االســام والمســلمین مــروی نیــز در ایــن دیــدار ضمن
خیر مقدم به حاضران ،به بیــان روایاتی در خصوص عظمت
امام رضــا؟ع؟ پرداخت و بــا ذکر روایاتــی از ائمــه اطهار؟ع؟ در
خصوص جایگاه و عظمت امام هشتم شیعیان تصریح کرد:
حرم شریف امام رضا؟ع؟ در شهر مشهد نعمت بزرگی به شمار
میآید که قلبهای میلیونها انسان را جذب کرده است.
تولیــت آســتان مقــدس رضــوی در ادامــه بــه ذکــر خاطراتــی
در خصــوص ارتبــاط عاشــقان و زائــران آســتان مقــدس امام
رضا؟ع؟ پرداخت و ضمن ابــراز امیــدواری از ارتقاء همکاری
مشترک آســتان قدس رضوی با جمعیت هالل احمر که یک
ارگان اجتماعــی فرهنگــی اســت ،گفــت :خدمــات خالصانه
جمعیت هــال احمر بــرای نجات جــان انســانهای حادثه
دیــده و کمک بــه اشــخاصی که بــه واســطه بالیــای طبیعی
تمام دارایی خود را از دست دادهاند ،بسیار ارزشمند است.
در ادامه این مراســم دکتر یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت
هالل احمر نیز به تشــریح کوتاهی در خصــوص فعالیتهای
جمعیت هالل احمر پرداخت.
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؟س؟

حضرت معصومه
بهتر ین الگوی
بانوان امدادگر

همایشی که دلهایمان
را جال بخشید

سید محمدطه نعیمایی موسوی

یازدهمیـن همایـش مسـئوالن دفاتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هلال
احمـر اسـتانها و سـازمانها بـه ریاسـت حجـت االسلام والمسـلمین معـزی؛
نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت در مشـهد مقـدس بـا موضـوع «جهـاد تبییـن»
و برنام ههـای متنـوع برگـزار شـد و توانسـت بـا گذشـت بیـش از  ۲سـال از شـیوع کرونـا و
توقـف اینگونـه نشسـتها ،زمینـه ارزشـمندی بـرای ایجـاد همگرایی ،تبـادل تجربیات،
تهـای متنـوع و جدیـد فراهـم نمایـد.
تعریـف فعالی 
سفری پر از درس و خاطره
پرواز رأس زمان مقرر با حضور حجت االســام والمسلمین
معــزی و هیــأت همــراه از فــرودگاه مهرآبــاد آغــاز میشــد و مــن نیم
ســاعت قبل پرواز بــه ســالن انتظار رســیدم و به دوســتان همســفر
که به همراه حجت االســام والمســلمین معــزی در ســالن فرودگاه
حضور داشــتند پیوســتم .پــس از چــک شــدن کارت پرواز ســفر به
صورت رسمی آغاز شــد .در حین پرواز ،خلبان توضیحات مفیدی داد که قابل تامل بود .چند
دقیقه بعد یکی از همراهان ردیف جلو ار دوســتان همســفر کاغذ سفید خواســت که متاسفانه
همراهم نبود .وقتی علت را جویا شــدم فهمیدم حجت االسالم والمسلمین معزی برای تشکر
و تقدیــر از خلبــان میخواهــد مرقومــهای بنویســد .ای کاش نوشــته را میدیدم ولــی از اقدام
ایشــان درس اول را گرفتــم .قطعــا لســان تشــکر و تشــویق از خلبــان و کادر پــرواز از طرف یک
روحانی حس خوبی را منتقل میکند ،آن هم مکتوب.
وقتی هواپیما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس فرود آمد و دوستان به استقبال ما
آمدند .خیلی ســریع بعد از مصاحبه کوتاه نماینده ولی فقیه در هالل احمر و تشریفات معمول
با چند ماشین به سمت محل اقامت حرکت کردیم.
زیارتی جان بخش
لهجه شیرین راننده تاکسیهای مشــهد؛ حضور کنار ضریح علی بن موسی الرضا؟ع؟ را مژده
مــیداد و از فرصتی کــه لیاقــت و توفیق زیــارت را بــرای ما فراهــم کرده اســت خداوند را شــاکر
هستم .لهجه شیرین مشــهدی واقعا گویش زیبا و قشنگی اســت که مالحتی همراه با آرامش
خاص بر آن حاکم است.
پس از طی تشــریفات اداری و پر کردن فرمهای محــل اقامت ،وارد اتاقها شــدیم که به حرم
مطهر مشــرف بود و با اشــتیاق و ذوق ،پــرده اتــاق را کنار زدیم تــا گنبد طــای آقا را فعــا از دور
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ببینیم تا بعد از غســل زیارت به آســتان بوســی برویــم و همه
را یــاد کنیم .باید وقتی مشــرف میشــدم از والدیــن مرحومم
تا آنهایی کــه التماس دعا داشــتند همــه را یاد میکــردم و به
محــض ورود به حرم مطهــر همه را یــک جا همان شــب اول
از آقا خواستم.
همایشی بینقص که دلهایمان را جال داد
نیروهای اجرایی همایش از مدتهــا قبل فعالیتهای خود
را آغــاز کــرده بودنــد و زمانبنــدی همایش ،محــل برگزاری،
اســکان ،تهیــه بلیــط ،ایــاب و ذهــاب ،دعــوت و هماهنگــی
با میهمانان ویژه ،ســخنرانان ،تقســیم اتاقهــا ،هماهنگی
بازگشت ،پذیرایی ،مکان نشستن در ســالن اجالس ،تهیه و
تنظیم فولدرهــا و محورهای مورد نظــر ،تنظیم و هماهنگی
جلسه و ...انجام شده بود.
یکــی از مهمتریــن بخشهــای ایــن همایــش نیــز ،دیــدار بــا
تولیــت آســتان مقــدس حضرت علــی بــن موســی الرضا؟ع؟
بــود .احســاس میکــردم امــام رئــوف خیلــی اختصاصــی
دعوتمان کرده اســت .همه موضوعات محتوایــی و اجرایی
منظم ،بدون حاشیه و دقیق هماهنگ شــده بود و نقصی را
نمیتوانستید مشاهده کنید .نکته جالب اینکه پس از پایان
اجــاس وقتی بــه دلیــل تاخیــر و کنســلی پــرواز مقرر شــد دیر
وقت باز بــه محل اقامــت بازگردیم ،همــکاران اجرایی حوزه
نمایندگــی ولی فقیــه در هــال احمر بــار دیگر با خوشــرویی و
علیرغــم همــه موانــع ،هماهنگیهــای الزم را بــرای اســکان
میهمانان انجام دادند و نگذاشتند آب از آب تکان بخورد.
لطیفترین و عارفانهترین بخش ســفرمان ،شــادی و شوق
زائدالوصــف علی آقای مــرادی ،جوان بیســت و اندی ســاله
حوزه نمایندگی بود که با کت و شــلوار ســرمهای ،شخصیت
خاص و ویژهای پیدا کرده بود .به خاطر کنسلی پرواز و دیدار
و زیارت مجدد امــام مهربانیها بیش از همه خوشــحال بود
که میتواند بار دیگر به توفیق زیارت نائل گردد.
مجید آقای معزی مشاور نماینده ولی فقیه و مدیر کل حوزه
نمایندگــی ،بــه عنــوان مســئول و مدیر ایــن همایــش بدون
اغراق در کمال دقــت برنامههــا را دنیال میکــرد و صمیمانه
بــا دوســتان روحانــی و بینقــص و حاشــیه رفتــار میکــرد و با
راهبــری دقیق تیــم منســجم موفقیتهــای ارزشــمندی در
این دوره از همایش رقم خورد.
دســت مریزاد به همه دوســتان عزیز در حــوزه نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر

شهیدان
اسوه و الگو
نسل امروز

حجت االسالم والمسلمین عبدالحســین معزی؛ نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل
احمر در حاشــیه یازدهمین همایش مســئوالن دفاتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت
هالل احمر استانها و سازمانها که در شهر مقدس مشهد برگزار شد ،با خانواده بزرگوار شهید
ت و گو کرد.
ی پور دیدار و گف 
مهد 
حجت االسالم والمسلمین معزی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز
انقالب اســامی ایران ،جنــگ تحمیلی و مدافعــان حرم؛ تصریح کــرد :امنیت و آســایش امروز
ن عزیزشــان برای استقالل و
کشــورمان را مدیون خون شهدای گران قدری هســتیم که از جا 
آزادی میهن خود گذشتند  .شهیدانی که اسو ه و الگو نســل امروز هستند ،دالور مردان و از خود
م نمودهاند.
گذشتگانی که ایثارگری را طی این سالها به معنای حقیقی ترسی 
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه در طول سالهای پس از
پیروزی انقالب اسالمی ،سخنان بسیاری در وصف شهدا بیان شده است گفت :شهدا افتخار
همه ملت ایران هستند .ایشــان نه فقط از نگاه دینی و بعد اســامی رتبه و مقام رفیعی دارند؛
بلکه به گفته قرآن کریم در پیشگاه خداوند متعال زنده و جاویدان هستند .شهدا چه از منظر
ملی و مردمــی که به ســبب خدمــات و رشــادتهایی که بــه جامعه خویــش کردهانــد موجب
افتخار هستند.
شــهید حســین مهدیپور که عالقه بســیاری به کســب علــم و دانش داشــت با شــروع جنگ
تحمیلــی پــس از گذرانــدن دوره امدادی بــه یــاری رزمنــدگان شــتافت و ســرانجام در منطقه
مهران به درجه شهادت نائل شد.

حجــت االســام
والمسلمین مهدی
فقیهــی مســئول دفتــر
نمایندگــی ولــی فقیــه در
جمعیت هالل احمر اســتان
قــم در نشســتی بــا بانــوان
امدادگر دیدار و گفت و گو کرد.
وی در ایــن نشســت ضمــن اشــاره بــه نقــش و اهمیــت
حجاب در جامعه ،گفت :بــرای ایجاد فرهنگ حجاب
و پوشــش مناســب در جامعــه ،بایــد ابتــدا پایههــای
اعتقــادی و بینــش افــراد را نســبت بــه حجــاب محکم
کنیــم و ایــن ،یعنــی نهادینــه کــردن باورهــا و فرهنــگ
درســت و واقعی دین مبین اســام .باید بپذیریم که در
خصوص فرهنگ حجاب و پوشــش مناســب هیچگاه
تهدیــد و اجبــار ،بــه عنــوان اولیــن راهــکار ،اثــر بخــش
نخواهد بود.
فقیهی در ادامه با تاکید بر نگاه جامعه اســامی نســبت
بــه بانــوان محجبــه مســلمان افــزود :پوشــش ،معرف
شــخصیت بانوان مؤمن و مسلمان اســت ،حفاظی که
موجب میشــود افــراد الابالــی جــرأت نکنند به ایشــان
جســارت کرده و با چشــم و نگاه هوســران خود به گوهر
وجودی ایشان بنگرند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل
احمــر اســتان قــم ،حضــرت فاطمــه معصومــه؟س؟ را
الگوی بانوان امدادگر قم دانســت و تصریح کرد :بانوان
امدادگــر باید حضــرت فاطمه معصومه؟ع؟ که شــیر زن
دوران خویش بــود ســرلوحه رفتار خــود قرار دهنــد ،زیرا
ایشان هم از منظر حجاب و پوشش و هم از منظر علم و
دانش کوشا بودند و به جایگاه علمی باالیی دست پیدا
کردند و این مهم نشــان میدهد که بانوان محجبه نیز
میتوانندبهجایگاهرفیععلمیومعنویبرسند.
حجت االســام والمســلمین مهــدی فقیهــی همچنین
با اشــاره به نیــاز همیشــگی جامعه بــه امر به معــروف و
نهی از منکر تاکیــد کرد :امر به معروف و نهــى از منکر دو
واجب مؤکد کفایی است که در زندگی اجتماعی انسان
تأثیری عمیق و گســترده دارد .بر این اســاس ،هر کس
به حسب توانایی موظف است به این امر بپردازد.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن نشســت حجــتاالســام
والمســلمین فقیهی بــه بانــوان امدادگری کــه در حوزه
امر به معروف و نهی از منکر فعالیت داشــتند تقدیر و به
رسم یادبود هدایای نفیسی به ایشان اهدا کرد.
مشاره  34تیر ݣومرداد 1401
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غدیر خم
بزرگتر ین عید اسالمی
جشــن عید ســعید غدیرخم با حضــور پرشــور کارکنــان جمعیت هــال احمر در ســالن
توانبخشی این مجموعه برگزار شد.
این مراســم با حضور حجتاالســام والمســلمین معزی؛ نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل
احمر ،دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هالل احمر و یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت
هاللاحمر برگزار شد.
ت االســام والمســلمین معــزی ســخنان خــود را در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اهمیــت
حجــ 
گرامیداشــت عید ســعید غدیر خم آغاز کرد و با اشــاره به روایتی از امام صادق؟ع؟ ،عید سعید
غدیر خم را بزرگتریــن و با فضیلتتریــن عید در دین مبین اســام و در میان شــیعیان جهان
برشــمرد و تصریح کرد :در روایات از عید ســعید غدیر خم به عید اهلل اال کبر یعنی بزرگترین عید
تعبیر شده است .پس این عید را میتوان بزرگترین عید در اسالم دانست .در واقع این عید به
مناســبت واقعهای تاریخی اســت که حاصل زحمات تمام فرســتادگان الهی ،در روز غدیر خم
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به کمال رسیده است.
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هــال احمر در ادامه
سخنان خود با اشــاره به اهمیت واقعه غدیر افزود :در واقعه
غدیر خداوند متعال مسیر رستگاری بشر را به تمام جهانیان
در تمام دامنه تاریخ نشان داده است.
ت االسالم والمسلمین معزی در ادامه با اشاره به روایات
حج 
دینی ،والیــت امیرالمومنین علیه الســام را در امتــداد والیت
خداونــد بــاری تعالی و والیــت پیامبــر؟ص؟ دانســت و تصریح
کــرد :یکــی صحابــه رســول خــدا نقــل میکنــد کــه از پیامبــر
اسالم؟ص؟ شــنیده اســت که با اشــاره به امام علی؟ع؟ فرمود
این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود.
ل احمر ســخنان خود را در
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هال 
این مراســم با اشــاره به اهمیت الگو برداری از ســیر ه رفتاری
امام علی؟ع؟ ادامه داد و ســیر ه عملی اهل بیت علیه السالم
را سرشــار از نــکات درس آمــوز و نــو بــرای هــر دوره و زمانــی
دانست.
ت االسالم والمسلمین معزی با اشاره به فضائل اخالقی
حج 
امام علی؟ع؟ و حضور مجاهدانــه حضرت در جنگ احزاب،
تصریــح کــردَ :ع ْمــرو بــن َع ُ
بــد َود از بزرگتریــن جنگجویــان
عــرب بــود و همــگان از قــدرت او هراس داشــتند .شــجاعت
امیرالمؤمنیــن در مبــارزه بــا َع ْمــرو بــن َع ُ
بــد َود ،بــه تنهایــی
عظمت و برتری حضرت را نشــان میدهد و مهمترین شاهد
این ماجرا نیــز جمله معــروف پیامبر در وصــف امیرالمؤمنین
اســت که فرمودند :امــروز تمــام ایمــان در برابر تمام کفــر قرار
گرفته است.
ل احمر انقــاب در بخش
نماینده ولــی فقیه در جمعیــت هال 
دیگری از ســخنان خود به بازخوانی بخشــی از شعر شاخص
اســتاد شــهریار در وصــف حضــرت امیرالمومنیــن پرداخت و
خوانش این شعر در میان مردم را نشانه عالقه و ارادت مردم
ایران اسالمی به امیر مومنان علی؟ع؟ عنوان کرد.
ت االســام والمســلمین معــزی در پایــان ســخنان خود
حجــ 
ن اینکه راه رســیدن به ســعادت ،حرکت در مســیر ائمه
با بیــا 
اطهار؟ع؟ اســت ،تاکید کرد :ضــرورت دارد این عید ســعید را
در جامعه اسالمی گرامیبداریم.
دکتر پیرحســین کولیوند ،رئیــس جمعیت هــال احمر ایران
نیز در این مراسم ضمن تبریک عید سعید غدیر خم به عموم
ط مشی بشردوستانه
شــیعیان جهان با اشــاره به اهداف و خ 
جمعیت هــال احمر نیــت و هــدف اقدامــات و فعالیتهای
جمعیت هالل احمر را برآمده از ســیره رفتای ائمه اطهار؟ع؟
به ویژه امیرالمومنین علی علیه الســام دانست و بر ضرورت
الگو برداری بیشتر از سیره آن حضرت تاکید کرد.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر در پایان ســخنان خــود ضمن
اشــاره به اقدامات و فعالیتها اثــر گذار حــوزه نمایندگی ولی
فقیــه در جمعیــت هــال احمــر از تالشهــای صــورت گرفته
این بخش در اهتمــامورزی به برگزاری اعیاد و مراســمهای
مذهبی و دینی قدردانی کرد.
گفتنــی اســت در ایــن برنامــه گــروه هنــری ،نمایشــی آیینــی
حنانه نیز به اجرای یک برنامه آیینی پرداخت و در پایان نیز
به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان تقدیم شد.

جشن عید غدیر خم در موسسه علمی کاربردی
جمعیت هالل احمر برگزار شد

علم اندوزی فریضهای واجب
به مناســبت عید ســعید غدیر و با حضور پرشور کارکنان ،دانشــجویان و مدیران
موسســه علمی کاربردی جمعیت هالل احمر ،مراســم جشــن عید در ســالن این
مجموعــه برگــزار شــد .در این مراســم کــه با حضــور حجــتاالســام والمســلمین معزی؛
نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر و دکتر یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هالل
احمــر برگزار شــد ،نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالاحمــر در جمعیت هــال احمر بر
م اندوزی در معارف دینی تاکید کرد.
اهمیت عل 
ت االســام والمســلمین معزی مســئل ه تاریخــی غدیر خــم را واقعــ ه عظیــم در تاریخ
حج 
جهان اســام برشــمرد و تصریح کرد :اگــر واقعه غدیر خم شــکل نمیگرفت ،امروز اســام
اینگونه مانــدگار و پویــا نمیماند .غدیــر یک واقعه افســانهای نیســت ،ایــن واقعه یک
حقیقت اســامی تاریخی اســت که دهها تن از صحابه ،تابعین و صدها عالم و نویســنده
آن را بارها روایت ،بازخوانی و تفسیر کردهاند.
حجتاالسالم والمســلمین معزی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به آیاتی از سوره مائده
در خصوص واقعه غدیــر خم و والیت امیرالمومنین علی؟ع؟ تصریح کــرد :در قرآن کریم
ل شــدهاســت ،بهطور
در آیاتی آمده اســت :اى پیامبــر! آنچه از طرف پروردگارت برتو ناز 
کامل به مردم ابال غ کن؛ و اگر چنین نکنى ،رسالت او را انجام ندادهاى.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تبییــن ابعاد مختلف واقعه غدیر خم به مرور
این واقعه تاریخی پرداخت .وی این واقعــه مهم تاریخی را به مانند واقعه عظیم کربال،
رویدادی ویژه ،مهــم ،هدایتگــر و تاثیرگذار در دین مبین اســام برشــمرد ،رویدادی که
مانع از ایجاد کج فهمی و تحریف در دین مبین اسالم شده است.
ت االسالم والمســلمین معزی در ادامه با بیان اینکه ارزش نهادن به علم و توجه به
حج 
علم اندوزی در اســام فریضهای واجب اســت ،افزود :مرد و زن مســلمان بایــد به دنبال
کســب علم ،دانش و معرفت باشــند .هدف دین اســام ســعادت در دنیا و آخرت اســت.
هدف و مقصود اســام از توجه و تاکید بــر علم اندوزی و کســب دانش آن اســت که ،هم
جسم و هم روح انسان را به سمت تعالی ،ترقی و پیشرفت حرکت دهد.
حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان ســخنان خود به بیان ویژگیهای شخصیتی
واالی امیرالمومنیــن حضــرت علــی؟ع؟ پرداخــت و افــزود :مــوالی متقیــان علــی؟ع؟ با
دارا بــودن روحی ه الهــی و معنوی ،آ گاه و مشــرف بودن به ابعاد وســیع دین مبین اســام
و حکومت اســامی ،همچنین برخورداری از ویژگیهای واال و برجســت ه انسانی بهترین
گزین ه خداوند متعال برای امامت و رهبری مســلمانان جهان بود که به دســتور پروردگار
از سوی پیامبر عظیم الشــان اسالم محمد مصطفی؟ص؟ به مســلمانان معرفی شد .نگاه
حضرت علی؟ع؟ در کتاب نهج البالغه به سیاســت نشــان از اهمیت علم و علم آموزی و
دانش اندوزی در سیره این امام بزرگوار دارد.
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گزارشی از نشست علمی تخصصی
«همیاری اجتماعی در اندیشه امام علی ؟ع؟»

«همیاری»در نگاهدینی
تنهامحدودبهموضوعات
اقتصادینیست
نشست علمی -تخصصی «همیاری اجتماعی ،مبانی ،گستره و راهکارها در اندیشه
امام علی؟ع؟» به همت معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشی حوزه نمایندگی
ولی فقیه جمعیت هاللاحمر برگزار شــد .این نشســت در ادامه سلسله نشســتهای معاونت
فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هاللاحمــر و با هدف تقویت
مبانی نظــری حوزه امــداد و یاریگــری در جمعیــت هالل احمــر اصفهــان برگزار شــد .هدف از
ن نشســتهای علمی-تخصصــی ،بررســی و تحلیــل موضو عهــای مربــوط بــه
برگــزاری ایــ 
جمعیت هاللاحمر با حضور اندیشمندان و متفکران حوزه علوم انسانی است.
در این نشســت که بــه همــت معاونت فرهنگــی و امور آموزشــی حــوزه نمایندگــی ولیفقیه در
جمعیت هاللاحمر اســتان اصفهان برگزار شــد ،حجت االســام و المســلمین فعــال اصفهانی
به اهمیت همیــاری اجتماعی در آرا و اندیشــه امام علی؟ع؟ اشــاره کرد .این پژوهشــگر حوزه
دینی سخنان خود را با اشاره به این موضوع آغاز کرد که انسانیت با اعمال و رفتار خود انسان
نمایان میشود.
همیاری مولفه انسانیت
به نگاه مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان یکی
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از وجههای متمایز کننده انسان با حیوان ،مساله همیاری
اســت .وی در اینبــاره میگوید«:موضــوع یاریگــری در
انســانهای نخســتین مفهومی اساســی بــه شــمار میآمده
اســت .اســاس تشــکیل زندگــی اجتماعــی همیــن موضــوع
همیاری اســت ،یاریگری در زمینه کشــاورزی ،امنیت و...
از مصداقهای همیاری در انســانهای نخســتین به شــمار
میآید».
وی در ادامــه بــه موضــوع یاریگــری و همیــاری در نــگاه و
اندیشــه فیلســوفان معاصر نیز پرداخــت و آن را یــک مفهوم
فرامنطقــهای دانســت .حجــت االســام و المســلمین فعال
اصفهانــی در اینبــاره میگویــد «:همیــاری اجتماعــی یــک
مفهوم صرفا دینی نیســت ،هر انســانی به طور فطــری با آن
آشنا است».
همیاری ،دستوری الهی
ایــن ســخنران در ادامــه بــه موضــوع همیــاری اجتماعــی،
مبانــی ،گســتره و راهکارهــا در اندیشــه امــام علــی ؟ع؟
اشــاره کــرد .حجــت االســام و المســلمین فعــال اصفهانــی
بــا بیــاناینکــه از حیــث مبانــی اندیشــه ،همیــاری در نــگاه
امیرالمومنین ،دســتوری الهی اســت ،تصریح کــرد« :در نهج
البالغه بارها به موضوع توجه به دیگران اشــاره شــده است.
در نامــه  53حضــرت امیرالمومنیــن همیــاری در الیههــای
مختلف اجتماعی مهم شــمرده شــده اســت .وی در تکمیل
این موضوع میگویــد «:همیاری در نگاه دینــی تنها محدود
بــه موضوعــات اقتصــادی نیســت و ابعــاد وســیع عاطفــی و
اخالقــی و ...را شــامل میشــود .در نــگاه امیرالمومنین ؟ع؟
همیاری یک مسئولیت اجتماعی است که باید نسبت به آن
اهتمام ورزید».

گزارشی از نشست علمی تخصصی
«پیوست فرهنگی-اجتماعی در حوادث طبیعی»

شاخصهاییکاقدام

نشســت علمــی -تخصصــی « پیوســت فرهنگی-اجتماعــی در حــوادث طبیعی» به
همت معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه جمعیت
هاللاحمــر برگزار شــد .ایــن نشســت در ادامه سلســله نشســتهای معاونــت فرهنگــی و امور
آموزشــی و پژوهشــی حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هاللاحمــر و با هدف تقویــت مبانی نظری
حوزه امداد و یاریگری در ساختمان صلح هالل احمر برگزار شد.
دکتر ابراهیم معظمی گودرزی ،مدیرکل هماهنگی و اجرای سیاستهای فرهنگی دبیرخانه
شــورای عالی انقالب فرهنگــی خود را با اشــاره بــه جایگاه قانونی پیوســت فرهنگی ســخنان
خود را با اهمیت اســناد باالدســتی در آرا و نظرات رهبر معظم انقالب آغاز کرد .وی با اشــاره به
این موضوع که ایشــان در دیدار اعضای شورای اســامی عالی انقالب فرهنگی در آذرماه سال
 1386بر ضرورت تهیه پیوســت فرهنگی برای طر حهای گوناگون کشــور تاکید داشتهاند به
تشریح جایگاه این مهم در سیاستهای کلی نظام پرداخت.
این شخصیت علمی فرهنگی در ادامه به تشریح اهداف پیوست فرهنگی اجتماعی در حوادث
طبیعی پرداخــت و گفت:یکی از عواملــی که منجر به افزایــش هزینههای مالــی و اجتماعی در
حوادث طبیعی میشــود ،پیشبینی نکــردن پیامدهای و آســیبهای فرهنگــی اجتماعی در
حوادث است که در نتیجه نبود نگاه جامع و چند بعدی به حوادث شکل گرفته است.
وی هــدف از پیوســت فرهنگی را شناســایی ،مداخلــه و ارزیابــی از آثــار و پیامدهــای فرهنگی
اجتماعــی در حــوادث طبیعــی دانســت و پیوســت فرهنگــی اجتماعــی را راهنمــای عملــی
دانست که ســازمان را به ســمت انجام راهکارها و اقدامات عملی فرهنگی و اجتماعی در کنار
وظایف تخصصی و عملیاتی ســازمان سوق میدهد ،ســپس تصریح کرد :بایستی متناسب با
مقتضیات و شــرایط جامعه محلــی از طریق ارائه راهکارهــای عملی برای تقویــت آثار مثبت و
حذف و کاهش پیامدهای مخرب آن در فرهنگ جامعه کوشید.

راهکارها و اقدامات عملی فرهنگی و اجتماعی
او در بخــش دیگری از ســخنان خــود بــه بازخوانــی مفاهیم
نظریــه و تعاریــف واژگان کلیــدی مرتبــط بــه ایــن موضــوع
پرداخــت .بازخوانــی وظایف جمعیــت هالل احمر در ســطح
کشور و خارج بر اساس اساسنامه بخش دیگری از سخنان
ارائه شده در این نشست بود.
اشــاره بــه موضاعاتــی همچــون ظرفیتهــای عملیاتــی
جمعیت هالل احمــر همچون فعالیــت یک میلیــون جوان،
فرصتهــا و زیرســاختهای موجــود در جمعیــت در عرصــه
یاریگــری در این ســازمان ،وجــود مبانی اعتقــادی و مذهبی
و ملــی ماننــد ایثــار و ،...وجــود نیــروی انســانی متخصــص
فــراوان و عالقمند بــه حــوزه یاریگــری و وجود مراکــز علمی و
دانشی امداد و نجات در کشور ،وجود ظرفیتهای مردمی و
موسسات خیریه تخصصی ،وجود قوانین و مقررات و مبانی
حقوقی ،تعامل و همکاری مناسب بین دستگاههای دولتی
و غیردولتــی از دیگر مــوارد مطرح شــده در این نشســت بود.
مســاله هویت ،عقالنیت ،اخالق ،عدالت ،کرامــت ،تعلیم و
تربیت ،ســبک زندگی ،ارتباطات ،وحــدت ،نظم اجتماعی،
اســتقالل ،کاهــش نابرابریهــای از شــاخصهای فرهنگی
اجتماعی در پیوست فرهنگی اســت که بنا به گفته معظمی
گودرزی باید مورد توجه قرار گرفته شود.
مقایســه برنامههای فرهنگی اجتماعی در صلیبسر خهای
کشــورهای همچــون نــروژ ،اســترالیا ،انگلســتان و ایتالیــا و
همچنیــن بررســی چالشها و مشــکالت موجــود در جمعیت
هالل احمر در موضوع پیوست فرهنگی-اجتماعی همچون
کمبود منابــع اعتبــاری و نبــود آمــار و اطالعــات از حوزههای
گوناگون و ...از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد
واکاوی قرار گرفت.
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پایگاه اطالعرسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

و صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

صفحــه اینســتاگرام ماهنامــه مهرومــاه پــل
ارتباطــی بیــن ماســت ،هــم نقــد و نظر شــما را
میشــنویم هم گزیدهای از مطالب هرشماره را در آن با
هم مرور میکنیم .نوشــته ها و مطالب مفید شــما را نیز
از ایــن طریــق با دیگــر مخاطبــان در سرتاســر ایــران به
اشــتراک میگذاریــم .از همــه مهمتــر ا گــر صاحــب
کسب و کاری هســتید که مایلید آن را به مخاطبان
ماهنامه مهرومــاه معرفی کنید ،مــا بصورت رایگان
آ گهی شمار ا چاپ میکنیم.
برای این کار می بایست:
 .1صفحه ماهنامه مهروماه به آدرس
 rcs_mehromahرا دنبال کنید.
 .2از طریق دایرکت درخواست خود را ثبت کنید.
بعد از بررســی هــای اولیــه؛ تبلیغ کســب و کار شــما که
می تواند شــامل انواع محصــوالت و خدمــات خانگی،
تجــاری و ...باشــد هــم در مجلــه و هــم در صفحــه
ماهنامــه مهرومــاه منتشــر خواهد شــد به ایــن صورت
شــما در معــرض دیــد خانــواده بــزرگ همــکاران و
امدادگران در جمعیت هالل احمر خواهید بود.

w w. n v h e l a l . i r

نشســت دختران حاج قاســم با رویکرد عفــاف و حجاب با
حضور حجت االســام والمسلمین حســینی صدر نماینده
ولــی فقیــه در ســپاه ،جمعــی از فرماندهــان ســپاه ،حجت االســام
والمســلمین جعفری مســئول دفتر نماینده ولی فقیــه در جمعیت
هــال احمــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری و بیــش از  ۱۰۰نفــر از
اعضای این جمعیت در شهرکرد برگزار شد .
ایــرج کیانــی بروجنی؛ مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر در اســتان چهارمحــال و بختیاری
ضمن اشــاره به اهمیــت و جایگاه حجــاب در جامعه اســامی گفــت :امنیت و آرامــش خاطر از
آثار بارز حجاب اسالمی است .انسان در پناه محافظ ،احساس آرامش بیشتری دارد .حجاب
نیز نگهبــان زن از نگاههــای آلوده و آســیبهای احتمالی اســت که به زن مصونیــت و آرامش
میبخشد و هر چه این پوشش کاملتر گردد درصد امنیت و حفاظت آن باالتر میرود.
حجت االســام والمســلمین علی اکبر جعفری؛ مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت
هالل احمر اســتان چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این نشســت با تاکید بر نقش پررنگ و
اثرگذار بانوان جمعیت هالل احمر در فرهنگسازی تصریح کرد :اعضای جمعیت هالل احمر
از افرادی تشــکیل شــدهاند که طبق فرمایشــات بزرگان دین ،عفاف و حجاب را ســرلوحه کار
خود قرار دادهاند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر اســتان چهارمحــال و بختیاری در
ادامــه افــزود :امدادگــران ،نجاتگــران ،جوانــان و داوطلبــان جمعیــت هــال احمر اهــل کار و
کوشــش هســتند و در انجام تمام کارهای عــام المنفعه همیشــه بیادعا و با از خود گذشــتگی
عمل کردهاند ،چرا که عشــق به خداوند در وجود این عزیزان از هر چیزی باالتر اســت و همین
ارادت عامل انجام فعالیتهای بسیار بزرگی بوده است.
در ادامه این نشســت حجت االســام والمســلمین حســینی صدر؛ نماینــده ولی فقیه در ســپاه
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ضمن تبریــک عید بــزرگ غدیر خم گفــت :یکــی از بزرگترین
افتخارات ما این اســت که عیــد جاودانهای چون غدیــر را داریم چرا که پیامیبر اســام محمد
مصطفی؟ص؟ آن را از بزرگترین روزهای مسلمانان نامیده است.
نماینده ولی فقیه در ســپاه اســتان با اشــاره به آثار و برکات انقالب اســامی ایران تصریح کرد:
در انقالب اسالمی ایران هیچ محدودیتی برای زنان عنوان نشده اســت چرا که زنان در کشور
ایران بر اســاس آموزههــای دینی خود آموختهانــد که باید با آراســتگی کامل خــود را در جامعه
نشــان دهند که یکی از این زینتها حفــظ عفاف و حجاب اســت که در بســیاری از احادیث و
روایات اسالمی از آن نام برده شده است.
وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات اعضای جمعیت هالل احمر گفت:
امدادگرانی که در حوادث قرار میگیرند به خاطر نجات جان یک انسان دیگر از خود گذشتگی
میکنند و مســلما از خود حادثــه دیده نیز بیشــتر اســترس و نگرانــی دارند چرا کــه نجات جان
حادثهدیدگان برایشان بسیار مهم است ،ایثار و فداکاری نیروهای جمعیت هالل احمر چنان
باالست که تنها خداوند متعال میتواند اجرشان را بدهد.

حجــت االســام والمســلمین معــزی؛
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
در پی وقــوع زمین لرزه شــش ریشــتری در مناطق
جنوب کشور ،با صدور پیامی به مصیبت دیدگان
ایــن حادثــه دلخــراش تســلیت گفــت و بــر لــزوم
تســریع و ســرعت بخشــی در امــر امدادرســانی،
آواربــرداری و خدماترســانی بــه حادثهدیــدگان
تاکید کرد.
متن پیــام حجت االســام والمســلمین معــزی به
این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خبر وقــوع زمین لرزه در جنوب غرب کشــور و جان
باختن و مصدوم شــدن جمعــی از هموطنان عزیز
م میهنانمان در
ایران اسالمی ،سبب تالم خاطر ه 
سراسر کشور شده است.
اینجانــب ضمن عرض تســلیت بــه خانوادههای
جــان باختــگان و ملــت شــریف ایــران ،آرزوی
بهبــودی و بازگشــت هرچــه ســریعتر بــه شــرایط
عــادی بــرای آســیب دیــدگان را از درگاه خداونــد
منان مسئلت دارم.
اکنون کــه چشــم عــدهای از هموطنــان مصیبت
زده بــه کمــک دســتگاههای ذیربــط دوختــه
شــده اســت ،بــر همــه ارگانهــای امدادرســان و
خدماترســان خصوصــا جمعیــت هــال احمــر
واجب اســت کــه بــا تمــام تجهیــزات و امکانات و
بســیج نیروهای خــود ،به رفع مشــکالت به وجود
آمده در مناطق زلزله زده بپردازند.
در پایــان از تــاش همــ ه ارگانهــا و دســتگاههای
امدادرســان و خدماترســان خصوصــا نیروهــای
فــداکار ،از خــود گذشــته ،خــدوم و همیشــه در
صحنــ ه جمعیــت هــال احمــر جمهوری اســامی
ایران کــه موجبــات تســهیل در روند امدادرســانی
و تســکین آالم مصیبت دیدگان را بــر عهده دارند،
قدردانی مینمایم.

صفحه اینستاگرام
ماهنامه مهروماه
راه اندازی شد

باشـگاهمـهرومـاه

عفاف و حجاب زینت بانوان

پیام
نماینده ولی فقیه
در هاللاحمر
در پی زلزله
منطقه جنوب کشور
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پاسخ صحیح شماره :33

3

4

1

3

2

1

4

2

برندگان شماره 33
9127836514
**
9115602951
**
9131847479
**
9131094761
**
9138794080
**
9945970423
**
9166694895
**
9143882734
**
9144419554
**
9357603758
**
9387648799
**
9144408328
**
9382102509
**
9131844735
**
9127473998
**
9144263849
**
9123530502
**
9128510160
**
9188557522
**
9154142412
**
9372823582
**
9214650193
**
9188464811
**
9149381244
**
9191438326
**
9038523600
**
9179615306
**
9030589546
**
9159611182
**
9335993393
**
9900827679
**
9156689901
**
9177838495
**
9177410677
**
9330695372
**
9133979720
**
9139845769
**
9113331447
**
9398488535
**
9150905367
**

علی اصفهانی .قزوین
علیرضاپورعلی فتیده.گیالن.رودسر
کاظم خیری .چهارمحال وبختياري
منوچهر قاسمی .چهارمحال و بختیاری
حکیمه محمدی .چهارمحال و بختیاری
یسنا نگارستانی  .کرمان
علی رضا دولتشاهی  .سمنان
زینب خجسته.آذربایجان غربی
رقیه مشاری  .آذربایجان غربی
سیده زهرا میرحبیبی رودسری.گیالن
هرمز ترک لرکی .خوزستان
ژیال طوفانی .آذربایجان غربی
امیررضا غفاری .آذربایجان غربی
شیرین کوهی حبیبی .چهارمحال و بختیاری
سکینه خلج  .قم
علی غفاری .آذربایجان شرقی
نرگس صداقتی  .قم
سید علی حسینی یزدی  .قم
سمشیرا تنها .کرمانشاه
فرشته بتویی.خراسان رضوی .فیروزه
فرزانه اسکندری .البرز
نادر عین الهی .البرز
محمد حامد علی ویسی .ایالم
بهزاد باقری .آذربایجان غربی .ارومیه
رضا اسماعیلی .زنجان
مهرداد عابدینی  .زنجان
زهرا ایزدجو .بوشهر
سارا سورگی  .خراسان جنوبی
سعید دوراندیش .خراسان جنوبی
آمنه معرفاوی  .بوشهر
مهدی آبگرمی .خراسان جنوبی
طیبه علیزاده  .خراسان جنوبی
ساعد رحیمی دولت آباد .کهگیلویه وبویراحمد
اسماعیل.مرادیان .گهکیلویه و بویراحمد
بتول محمدرضا خانی .کرمان
محمد جواد وجودی.کرمان
محمد جواد حیدری .چهار محال و بختیاری
فاطمه محمدی  .گیالن
محمدتقی شعبانی .لرستان .بروجرد
مهناز غالمی .خراسان جنوبی

جهت دریافت جوایز به دفتر حوزه نمایندگی استان خود مراجعه نمایید
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زمان ارسال پیام تا  31شهریور

مسابقه پیامكی
01

02
03
04
05
06
07
08

عالقه مندان به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه میتوانند با
مطالعه سؤاالت زیر ،پاسخ آن را در بخشهای مختلف مجله پیدا و
به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاسخ شــما باید یك عدد  8رقمیباشد كه هر رقم آن گزینه صحیح
هر یك از سواالت است .بهطور مثال :در ســوال یك ،پاسخ شماره
 2صحیح است و در سوال دو گزینه شماره  4و در سؤال سه گزینه
شماره 1و ...عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود241 ----- :
ضمنا همراه  8عدد ارســالی ،نام و نام خانوادگی خود و نام استان
محل خدمت خود را حتماًقید كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.

محوریترین برنامه همه انبیاء و اولیای الهی چیست؟
 .1یگانه پرستی

			
 .3معاد

		
 .2ایمان به خدا

 .4توحید

امام حسین؟ع؟ در چند سالگی به شهادت رسیدند؟
 ۷۰ .1سالگی

		
 ۴۹ .3سالگی

		
 ۵۷ .2سالگی

 ۵۸ .4سالگی

مقدمه خداشناسی چیست؟
 .1خودشناسی

			
 .3علم

 .2فرهنگ		

 .4دانش اندوزی

جوهرهای که در کربال خود را نشان داد چه بود؟
 .1هویت تشنه

		
 .2هویت همراه

 .3هویت منتظر و مترصد

 .4هر سه مورد

فرمان تاسیس مجلس شورای ملی توسط چه کسی صادر شد؟
 .1رضا شاه

		
.2مظفرالدینشاه

		
 .3ناصرالدین شاه

 .4محمد شاه

کدام سفارتخانه خارجی برای تحصن مشروطه خواهان در سال  1284انتخاب شد؟
		
 .1روسیه

			
.2فرانسه

 .3آمریکا

.4انگلستان

موضوع کتاب تابستان  ۱۳۶۹چیست؟
 .1زندگینامه

 .2جنگ تحمیلی

 .3خاطرات اسارت رزمندگان ایرانی

 .4خاطره نویسی

محمدغفاری کیست؟
.1کمالالملک

		
 .2اعتمادالسلطنه

		
 .3محمدشاه قاجار

 .4سهروردی

گزیده مستند روضة الشهدای مال حسین واعظ کاشفی؛ به سعی و پژوهش محمد حقی
یکی از مهمترین مقاتل عاشورا ،کتاب «روضهالشهدا» نوشته مالحســین واعظ کاشفی است که به گمان برخی نخستین
مقتل نگاشــته شــده به زبان فارســی اســت .اهمیــت کتاب بــه گونــه ای بود کــه پــس از تالیف روضــه الشــهدا بســیاری از مجالس
عزاداری برای اهل بیت و مخصوصا امام حســین علیهم السالم براســاس خوانش این کتاب برگزار میشــد ،تا این که رفته رفته به
مجالس روضه خوانی معروف و مشــهور شــد .یکی از انتقادات وارد بر این کتاب که در طول تاریخ بســیار مطرح شــده استفاده آن از
روایات تاریخی ضعیف و غیرمستند است و چهرههای مشهوری مانند سیدمحسن امین ،محدث نوری و شهید مطهری به انتقاد
از آن پرداختنــد .حاال با گذشــت نزدیک به  ۵۰۰ســال از نــگارش این کتاب ،محمــد حقی با رجوع بــه منابع دســت اول تالش کرده
فرازهای تاریخی صحیح این کتاب را مستندسازی کرده و از این حیث ،نقیصه «روضهالشهدا» را رفع کند.
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