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4 سال اول / شماره ششم    /

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

) ُقْل بَِفْضِل الّل َوبَِرْحَمتِِه َفبَِذلَِك َفلْیَْفَرُحواْ (  )1(

در اّیامـی کـه شـهادت بانـوی افتخـاِر ُملـک و ملکـوت 
حضـرت صدیقة طاهره؛ فاطمة زهرا )سـام اهلل علیها( سـایة 
حـزن را بـر دل هـای امت اسـامی تابانده، قلـم زدن پیرامون 
» آیین هـا و سـنت ها« کـه در قـاِب شـادی و نشـاط مطرح می شـود، 
سـنگین بـه نظـر می آیـد؛ لیکـن بـا کسـب اجـازه از سـاحت مقّدسـه 
آن حضـرت و فرزنـد عزیـزش حضـرت ولـی اهلل األعظـم حجـت بن 
الحسـن )ارواحنـا لـه الفـداء و عّجل اهلل تعالـی فرجه الشـریف( پرونده 
موضـوع ایـن شـماره » صفیـر حیـات« به گونـه ای مورد بررسـی قرار 
گرفتـه کـه آن مقامـات عظمـای عالـم بـدان راضـی باشـند و جامعه 
اسـامی در جهـت احیـای روحیـة ُپـر کار و ُپر نشـاط بـرای نیـل بـه 
اهـداف بلنـد انسـانی و اسـامی کـه همـان سـعادت و موفقیـت در 
مراحـل زندگـی دنیـوی  و کامیابـی در آخـرت اسـت، اسـتفاده نمایند. 
انشـاءاهلل. پـس بـا ایـن امیـد و آرزو می گوییـم :   آن چنـان کـه از آیات 
نورانـی قـرآن کریـم اسـتفاده می شـود: انسـان، محـور گـردش عآلم 
اسـت و ایـن گردش نیز بـر مدار انسـانّیت ارزش پیدا می کنـد.)2( وجود 
انسـان و ارزش خلیفـت او آداب، سـنن و تمدنـی را طلـب می کنـد تـا 
بـر اسـاس آن در تعامـل و رفتـار بـا طبیعـت و راز خلفـت، برتری های 
وجـودش را بـه منصـه ظهـور و بـروز برسـاند. اگرچه شـاید بتـوان در 
قدمـت طبیعت نسـبت به آفرینش انسـان مهـر تأیید وارد کـرد؛ ولی با 
پیدایـش انسـان، تأمـل در آفرینش و خلقت هسـتی به مرحلـه تازه ای 
رسـید و زندگـی تـوأم بـا شـعور معنایـی نویـن به هسـتی بخشـید. با 
دقـت در ایـن عظمت خلقـت، دو حالت نفسـانی که در برابـر جریانات 
مختلـف بـر آدمـی عـارض می شـود، جلـوه می کنـد؛ اول غـم، کـه 
متاعـی انـدک و دوم شـادی و نشـاط، که مائده ای رحمانیسـت. بشـر 
بالذات شـادی خواه و شـادی طلب اسـت و غم و اندوه، دور از سـاختار 
و گوهـر نفـس آدمی اسـت. انسـان، شادی گراسـت و دوسـت دار بزم و 
سـرور؛ سـور را هـر انـدازه باشـد، می طلبد و سـوگ را حتـی اندکی بر 
نمی تابـد. وقتـی کودکـی می خندد، دلشـوره و دلواپسـی از مـادر زدوده 
می شـود و آسـایش و آرامـش بـه قلـب او راه می یابد. آن گاه کـه ناآرام 
و غمگیـن اسـت، آراِم مادر هم سـتانده می شـود. این حالـت در ضمیر 

همـه انسـان ها ناخـودآگاه اینگونـه تداعـی می کند. 
در فرهنـگ قرآنـی مـا هـم، شـادی از منزلـت و جایـگاه ویـژه ای 
برخـوردار اسـت، چنانچه از آیه نورانِی مطلع سـخن محتمل اسـت که : 
فـرح و شـادی از آثـار نـزول نعمـت از ُمنِعم اسـت؛ که اگر با شـکر به 
درگاه خداونـد کریـم همراه باشـد، باعث فزونی انعام الهی خواهد شـد. 
)لَئِـن َشـَكْرُتمْ  ألَِزیَدنَُّكـْم( )3( و اگـر بـا غفلـت و ناسپاسـی مقرون 
شـود. )َولَئِـن َکَفْرُتمْ (، )4( باید کـه )َفلْیَْضَحُكواْ َقلِیـاًل َولْیَبُْكواْ َکثِیًرا 

َجـَزاء بَِما َکانُواْ یَْكِسـبُوَن(.)5( 
خداونـد در آیـه کریمـه ) ُقـْل بَِفْضـِل الّل َوبَِرْحَمتِـِه َفبَِذلِـَك 

َفلْیَْفَرُحـوْا (  بر این شـادی با جملـه ) َفلْیَْفَرُحوا ( مهـر تأیید می زند و 
آن را جـزو خـواص و عنایات خویش بر بندگان می شـمارد.

در گسـتره تمـدن عظیـم بشـری نیـز، غم و انـدوه مایه سـکون، 
توقف و خسـتگی، و شـادی و نشـاط عامل حرکت، پویایی و زندگانی 

بـوده اسـت. چنانکه حافـظ می گوید:

دمی با غم به سر بردن جهان یك سر نمی ارزد                          
به می بفروش دلق ما، کزین بهتر نمی ارزد

در فرهنـگ و تمـدن مـا ایرانیان که بعد از نزول و ورود اسـام به 
ایـن سـرزمین به » فرهنـگ ایرانی ـ اسـامی« تغییر یافـت و هویت 
مـا ایرانیـان بـدان قوام پیـدا کـرد ارزش هـا، جاذبه ها و اسـطوره هایی 
وجـود دارد کـه شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه در هیـچ جای دنیـا چنین 
فرهنگـی بـا ایـن قدمـت و بـا ایـن عظمت وجـود نـدارد. ایـن آیین و 
فرهنـگ؛ هـم دارای جهـات اخاقـی اسـت کـه جوانمردی،  مـرّوت و 
خانـواده گرایـی بخشـی از ویژگی هـای آن اسـت و هـم دارای جهات 
معنـوی کـه مبـدأ و معـاد و اعتقاد بـه ثقلین اکبـر و اصغـر از امتیازات 
ایـن فرهنـگ بـه شـمار مـی رود. در هـر یک از ایـن جهات، شـادی و 

شـادی بخشـی، فـراوان یافت می شـود.
» نـوروز« یکـی از آن جلوه های شـادی در فرهنگ و سـّنت ایرانی 
اسـت کـه در انـدازه خود، پیام هـای زیـادی را در نمادین سـاختن آداب، 
فرهنـگ و سـنن ایرانیـان در بـر دارد. نـوروز کـه در زمان حیـات طیبه 
امیرمؤمنان حضرت علی)ع( به شـهد شـیرین کام گوهربار آن حضرت 
مزّیـن گردیـد که : روزی برای حضـرت علی)ع( هدیه نوروز آورده شـد؛ 

حضرت پرسـید: » این چیسـت و به چه مناسـبت اسـت؟«
عرض کردند: امروز نوروز است ]و این هدیه نوروز است[. 
حضرت که این رفتار و سنت را زیبا و پسندیده دید، فرمود:

» هر روز را برای ما نوروز سازید«.)6(
نوروز مجالی اسـت بـرای تجدید قوا و بازسـازی روحی و اخاقی 
کـه در قالب هـای زندگـی، عشـق، محبـت و ... نمـود پیـدا می کنـد و 
دعـای تحویل سـال نیز گواه بر این سـنت حسـنه اسـت: » یَـا ُمَقلَِّب 
َل الَْحْوِل َو  الُْقلُـوِب َو اأْلَبَْصـاِر یَـا ُمَدبِّـَر اللَّیْـِل َو النََّهاِر یَـا ُمَحـِوّ

ْل َحالَنَـا إِلَی أَْحَسـِن الَْحاِل«. اأْلَْحـَواِل َحِوّ
آنچـه در ایـن بیـن بر تمامـی دوسـت داران و دلسـوزان فرهنگ، 
سـنت و آییـن ایـن مرز و بـوم الزم اسـت اینکـه: از ناخالصی های این 
سـنت دوری بجوییـم و بـر حفـظ اصوِل فرهنگ شـکوهمند اسـامی 
ـ ایرانـی پیوسـته تـاش نماییـم. البته ایـن بدین معنا نیسـت که بین 
فرهنـگ ایرانـی و اسـامی جدایـی قایل باشـیم و بر پاالیـش این دو 
از یکدیگـر همـت گماریـم؛ بلکـه فرهنـگ ایرانـی را کـه در فرهنگ 
دینـی مـا هضـم شـده و زوایـد را از خـود پاک نمـوده، تقویـت نماییم 
و بـر تعالـی آن کوشـا باشـیم. زودودن سـنت بـا تحـّول در سـّنت که 
امری ممدوح اسـت، دو مسـیر جداگانه دارد؛ فرهنِگ یک ملت هویت 
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اوسـت که دسـت اندازی در آن خسـارت های زیـادی را متوجه فرهنگ 
ملـی، زندگـی اجتماعـی و مـردم آن کشـور خواهـد نمـود. بگذریـم که 
ایـن آسـیب ها در بعضـی مواقـع؛ خواسـته یـا ناخواسـته توسـط برخـی 
افـراد، گروه هـا و یـا حتـی برخی شـخصیت ها بـر حرکت هـای عمومِی 
مـردم کـه نشـأت گرفته از سـابقه ملـی و فرهنگـی آن مردمان اسـت، 
و  خسـارت ها  بـر  عـاوه  آن،  جبـران  کـه  حالـی  در  می کنـد.  وارد 
ناهنجاری هـای پیـش آمده، فرصـت طوالنی و طاقت فرسـایی را طلب 
می کنـد. لـذا بایـد به اصل شـادی مـردم که بـه مناسـبت های مختلف 
ابـراز می شـود، معنـا داد و بـر خواسـتة عمـوم کـه بـه صـورت ملـی یا 

مذهبـی نمایـان می شـود بهـا و احترام گذاشـت. 
از ایـن رو و بـه دنبال سـخن باید گفت که: نهـال معرفت و عبادت 
رحمانـی، در دل سـبزه زار نشـاط ثمـر می دهد و از درخت سـموم غّصه 
و انـدوه » زّقـوم« بـه بـار می نشـیند. بـه همیـن معیار اسـت کـه مرجع 
عالیقـدر حضرت آیـت اهلل صانعی )مدظلـه( می فرماید: »  عبـادت و نماز 

بـا نشـاط، ثوابش بیشـتر از نمـاز با غم و غّصه اسـت«.
متأسـفانه در جامعـه امـروزی، تأثیـرات عمـده ی شـادی و غـم 
در زندگـی اجتماعـی و فـردی بـه بوتـة فراموشـی سـپرده شـده و بـا 
برداشـت ها و قرائت هـای خالی از اسـتناد و اسـتدالل منطقـی، عاوه بر 
نکوهـش شـادی و نـگاه تحقیر آمیـز بـه حیـات دنیایی، نسـبت هایی به 
دور از واقعیت به فرهنگ دینی و اسـامی داده شـده اسـت. در فرهنگ 
دینـی مـا شـادی و نشـاط از آموزه هـای محکم و انـکار ناپذیر اسـت، و 

اخـاق هـم در گـرو ایـن خصیصـه رشـد می یابد.
برخـی بـه اشـتباه، انـدوه و انـزوا را جایگزین شـور ، نشـاط و سـرور 
قلمـداد کرده انـد، در حالی که شـاد بودن و شـاد زیسـتن و شـاد نمودن از 
ویژگی هـای مسـلّم دیـن اسـام به شـمار می رود، تـا آنجایی کـه پیامبر 
رحمـت و رأفـت حضـرت محمـد)ص( روی گشـاده و چهـره متبّسـم و 
نمکین اش از امتیازات و خواص ایشـان شـمرده شـده اسـت.)7( چنان که 

سـعدی در وصـف آن محبـوب عالمیان گفته اسـت:

شفیٌع مطاٌع نبیٌ کریم
بسیٌم وسیٌم قسیٌم جسیم

دیگـران  نمـودن  شـاد  دربـاره  نیـز  حسـین)ع(  امـام  حضـرت 
می فرمایـد: »أفضـل األعمـال بعـد الصـالة، إدخـال السـرور فـی 
قلـب المؤمـن...«؛)8(  بهتریـن عمل هـا بعـد از نمـاز، ایجـاد شـادی و 

سـرور در دل مؤمـن اسـت.
حتـی خواننـدگان محتـرم ماحظـه می فرماینـد کـه اولیـن بنـد از 
دعـای پـس از فرایـض نمـاز در مـاه مبـارک رمضـان » اللّهـم أدخـل 
علـی أهل القبور السـرور« اسـت. در سـایه چنیـن تعلیماتی اسـت که 
مسـلمانان در حالـت مصیبـت و در غـم از دسـت دادن وابستگانشـان در 
مجالـس و محافـل ختم و قبر برای »شـادی روح مردگان« اعمال و اذکار 
ثوابیـه نثـار می کنند. بنابراین، آیین سـوگ هـم خود دریچه ای بـرای آزاد 

نمـودن ارواِح درگذشـته گان؛ از غم هـا، دردها و غّصه ها، و تسـّا و آرامش 
بـرای بازماندگان اسـت.

از ایـن رو شـاد بودن و شـاد کـردن در فرهنگ غنی اسـام، همواره 
بـه عنـوان ارزش معنـوی مورد توجـه و عنایت قرار گرفته اسـت. البته در 
ایـن بـاره بایـد بـه این نکتـه اهتمـام گردد کـه الزمه شـاد بودن و شـاد 
نمـودن خیرخواهـی و مثبـت اندیشـی برای دیگران اسـت؛ امـری که در 
فرهنـگ اسـامی مـا از زبـان گوهـر بـار ائمـه دین)صلـوات اهلل علیهم 

اجمعیـن( در موضوعـات مختلف بدان توصیه شـده اسـت. 
انسـانی کـه با نگـرش منفی به میـدان اجتمـاع آدمـی گام می نهد، 
عـاوه بـر افسـردگی روحـی بـرای خـود، بـرای دیگـران نیـز مصیبت و 
دلمردگـی و پژمردگـی و رکـود بـه وجـود مـی آورد. افـراد منفی بـاف و 
منفی اندیـش در برقـراری ارتباط بـا دیگران نیز دچار مشـکل خواهند بود 
و بـا نوعـی انزواگرایـی و افسـردگِی توأم با تنّفـر و انزجـار مواجه خواهند 
شـد. سـوگمندانه باید بـر این واقعیت تلخ، قلـم اذعان فـرود آورد که ما از 
ابتـدا شـاد بودن و شـادی کـردن را نیاموخته ایـم تا به این درک برسـیم 
کـه: شـاد بـودن هنـر زندگی و شـاد کردن تکامـل روحـی و روانی حیات 
اجتماعی اسـت. وقتی در فرد یا جامعه ای شـادی و نشـاط کاسـته شـود، 

روان انسـان از تعـادل و انسـجام بـاز می ایسـتد و خرد ناتوان می شـود. 
متأسـفانه در جامعـه جوان کشـور، تحّرک، پویایی و سخت کوشـِی 
چندانـی بـه چشـم نمی خورد و عـده ای از آنان نیز با نوعـی بی انگیزگی، 
بیگانگـی و کم حوصلگی دچار شـده اند. شـاید گفته شـود عواملی چون: 
مشـکات و معضـات اقتصـادی، اجتماعـی و ... از ایـن دسـت موجب 
بـروز چنین پدیده هایی شـده اسـت؛ ولی باید توجه داشـت کـه از منظر 
علّـی و آسیب شناسـی قضایـا، ریشـه های خفتـه ایـن ناهنجاری  هـا، 
بزهکاری هـا و میوه هـای مسـموم آن را بایـد در کسـالت، فشـل، یأس 
و خمودگـی جسـتجو کـرد. عواملـی کـه بازشناسـی آنها امـری مهم و 
پیشـگیری و مـداوای آن نیـز ضـروری می نمایـد.  باشـد کـه بـا هّمت 
بلنـد و تـاش همه گیـر و بـا اسـتفاده از فرهنـگ، آییـن و سـنن غنـی 
خـود در مسـیر طراوت و شـادابی جامعه اسـامی و ایرانـی، گام نهیم و 
بـا همدلـی، انسـجام و  وحـدت کلمه نقطة کـور کسـالت و خمودگی را 

از آحـاد  مـردم باوفـای ایـران پاک نماییم. انشـاءاهلل 
مدیرمسئول

پانوشت ها:
1. سوره یونس، آیه58.

2. نک: آیات سوره های: بقره ) آیه30(؛ انعام )آیه165( ؛ یونس )آیه 14(؛ فاطر )آیه39(؛ نمل )آیه62(؛ 
ص  )آیه26(؛ مؤمنون )آیه14(.

3و4. سوره ابراهیم، آیه7.
5. سوره توبه، آیه 82.
6. فقیه، ج 3، ص300

6. نک: أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج7، ص152؛ »قال رسول اهلل)ص( : أخی یوسف أصبح مّنی 
و أنا أملح منه.«؛ برادرم یوسف]پیامبر[ زیباتر از من بود؛ ولی من جّذاب تر و نمکین تر از او هستم.

7. بحار االنوار، ج44، ص194، باب مکارم اخاق، ح7؛ مناقب آل ابی طالب،  ج4، ص 75، فصل: 

فی معالی اموره)ع(.
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راجع به شخصّیت حضرت زهرا )علیها سام اهلل( بهترین روایتي که مي 
تواند شخصّیت حضرت زهرا را به ما بفهماند، آن صحیحه اي است که کلیني 
در کافي نقل کرده که جبرئیل بعد از رسول اهلل )صلوات اهلل و سامه علیه( 
مرتب به خانه حضرت زهرا مي آمد، اماء مي کرد به حضرت زهرا او مطالب 
را براي حضرت زهرا مي آورد، حضرت زهرا هم اماء مي کرد و امیر المؤمنین 
مي نوشت. با اینکه جبرئیل امین وحي است، او حافظ وحي است، او مقرب 

ترین ملک است که وحي را مستقیم مي گیرد و براي رسول اهلل مي آورد.
و اّما نسبت به مظلومّیت زهرا )علیها سام اهلل( هر یکي از شماها فکري 

دارید و مطلبي دارید و گفته اید و شنیده اید.
 یکي مظلومّیت حضرت زهرا را به این مي داند که در خانه اش را 
که حتي رسول اهلل بي اجازه نمي آمد، رسول اهلل هم قبًا اجازه مي گرفت 
و مي آمد، بی اجازه وارد شدند و آن وقایع را پیش آوردند. یکی مظلومّیت 

حضرت زهرا را به این مي داند که خواست دفاع کند از همسرش که این 
گونه  نبرید، آخر این علي بن أبیطالب است، این علی در تمام غزوات بوده، 
این ابوالحسنین است، شوهر زهرا است، اینطوري نبرید، به این نحو نبرید. 
آمد دفاع کندکه به قول مرحوم کمپاني: »و األثر الباقي کمثل الدملج   *   

في عضد الزهرا اقوی الحجج«. 
یک کسي مي گوید: دلیل بر مظلومّیت زهرا )علیها سام اهلل( این است 
که زهرا بستري شد تو مدینه تا این روزهاي آخر یک زن براي عیادت زهرا 
نیامد. عجیب است، خیلي دنیا بد است، اف بر جنایت بشرّیت، اف بر جهل 
بشر، تا این روزهاي آخر، این هم ظاهراً نقشه سیاسي بود و ااّل چطور شد 
روزهاي آخر زن ها جمع شدند، آمدند براي عیادت حضرت زهرا )علیها سام 
اهلل(، شاید یک روز یا دو روز به شهادتش مانده، اینها به عیادت زهرا آمدند. 
وقتي آنها گفتند: »کیف اصبحت یا بنت رسول اهلل« چطوري صبح کردي؟ 
زهرا است، جبرئیل بر او نازل مي شود، بعد از پیغمبر هفتاد روز تقریباً جبرئیل 
بر او نازل شده، مطالب را گرفته، اماء کرده علي)ع( نوشته، این زن است، 
این زهرا است. به جاي بحث فرمود: حالم خوب نبوده، مریضی هایم اینطور 
بوده، کسالتم اینطور بوده، آن نحو شد این نحو شد، بخوانید شیخ صدوق 
نقل کرده دیگران هم نقل کرده اند، حضرت زهرا آن جمات بلند را براي 
زن ها گفت و زنها هم تحت تأثیر قرار گرفتند، رفتند به شوهرهایشان گفتند، 
باز نقشه علیه زهرا کشیده شد. بُعد از رحمت خدا براي شما باد، مفّصل آنجا 
صحبت کرده، حرف هایش تقریباً آن مقداري که نقل شده، شبیه حرف هاي 

خطبه اش در مسجد است.
این مظلومّیت دختر پیغمبر است، پیغمبر همه زحمت ها را براي اینها 
کشیده است، حاال براي عیادت زهرا نیامدند، این روزهاي آخر آمدند. رفتند به 
شوهرهایشان گفتند، شوهرها آمدند عذر خواهي کنند. الاله االاهلل، »السام 
علیک یا اّول مظلوم« به قربان تو یا علي! خدا نصیبتان کند کنار حرم امیر 
المؤمنین این زیارتنامه را آنجا با هم بخوانیم. من روي این جمله خیلي 
حّساس هستم؛ السام علیک یا اول مظلوم. مي دانید عذر مردهایشان چي 
بود؟ مردها آمدند، بعضي هایشان پیغام دادند براي زهرا که زهرا تقصیر 
شوهرت است. ال اله االاهلل ببینید جهل چه می کند؟ اگر شوهرت قبًا به ما 
گفته بود ما این کار را نمي کردیم. دروغ چگونه؟ خیانت تا چه حد؟ جهل و 
وحشي گري تا چه حد؟ گفتند: حاال دیگر کار گذشته است، چه می گویید که 
کار گذشته است؟ اگر خیانت است که خیانت گذشتن ندارد، خوب برگردید 
ماهي را از آب هر وقت بگیرند تازه است. تازه تقصیر را گذاشتند گردن امیر 
المؤمنین )صلوات اهلل و سامه علیه(. یک کسي مي گوید: مظلومیت حضرت 

زهرا این بود.
یک کسي مي گوید: مظلومّیت زهرا این بود آنهایي که زهرا را مظلومه 
قرار دادند، آمدند به علي گفتند: علي، ما مي خواهیم بیاییم زهرا را ببینیم این 
روزهاي آخر، مي خواهیم بیاییم زهرا را ببینیم یعني چه؟ یعني مي خواهیم 
زهرا را ببینیم، این آخر سري زهرا را مثل زن هاي دیگر راضي کنیم، همه 
کارها را کردیم، بعد هم جنازه را روي دوش بگیریم و راه بیفتیم. مثل کارهاي 
ساواک سابق، ساواک مي زد، شکنجه مي کرد، اذّیت مي کرد، بعد که مي 
خواست بیاید بیرون، خیلي عذر خواهي مي کردند، ببخشید سوء تفاهمي شده 
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بود، این ده تومان را هم بگیرید و بروید. آنها در یک حد پایین ساواک جهنمي 
اش اینها در یک حد باالتر، یعني زهرا متوجه نیست که اینها کاه میخواهند 
سر زهرا بگذارند. زهرا هم به علي عرض کرد »البیت بیتک«، خانه خانه تو 

است من هم کنیز تو هستم، من که اجازه خانه تو را ندارم.
من نمي دانم به زهرا چه گذشته وقتي اینها آنجا آمدند. یعني ببیند 
آنهایي که باالترین ظلم را در باره اش کردند، حاال شدند طرفدار، حاال شدند 
عاقه مند، حاال هم مي خواهند باز هم به شوهرش ظلم کنند، باز هم مي 
خواهند از جنازه زهرا، علیه علي استفاده کنند، بر این زهرا چه گذشته من 
نمي دانم. اینقدر هست که صورتش را برگرداند، اّما برگرداندن معنادار، خیلي 

معنا داشت. این هم یک کسي مي گوید: مظلومّیت است.
من امروز داشتم فکر مي کردم که کدام این مصیبت ها براي حضرت 
زهرا مظلومّیت است؟ من به فکر قاصر خودم یک مطلبي را دیدم که فکر 
مي کنم این مطلب خیلي دلیل بر مظلومیت است، یا از همه دلیل ها باالتر 
است، یا حداقل کمي از آنها ندارد. با اینکه قصه هم خیلي ساده است. فدکي 
دست حضرت زهرا )علیها سام اهلل( بود، رسول اهلل طبق وحي بخشید. به 
زهرا نبخشید، به عصمت بخشید، به عّفت بخشید، به عدالت بخشید، به 
حّرّیت بخشید، به آزادي بخشید و لذا زهرا هم با اینکه فدک دستش بود 
هیچي ذخیره نکرده، مدتها فدک دست زهرا بوده براي خودش چیزي ذخیره 
نکرده است. ولي در عین حال نتوانستد ببینید از نظرسیاسي که این فدک هم 
دست زهرا باشد. خود امیر المؤمنین )صلوات اهلل و سامه علیه( مي فرماید: 
َماُء «، همه آنچه آسمان  » بَلَی َکانَْت ِفي أَْیِدیَنا َفَدٌک ِمْن ُکلِّ َما أََظلَّْتُه السَّ
سایه انداخته بود فدک بود، ما به همه چیز راضي شدیم براي آنها، آسمان 
یک فدکي را سایه انداخته بود براي ما، از زیر آنچه آسمان سایه انداخته بود، 
ُ  َو  ْت َعلَْیَها نُُفوُس َقْوٍم َو َسَخْت َعْنَها نُُفوُس آَخِریَن َو نِْعَم الَْحَکُم اهللَّ » َفَشحَّ
َما أَْصَنُع بَِفَدٍک َو َغْیِر َفَدٍک ...« این خطبه اي که امیر المومنین آنجا دارد. 

خیلي خوب فدک را گرفتند، گرفتند که گرفتند.
زهرا )علیها السام( براي اینکه یاد بدهد از حق باید دفاع کرد، باید 
حد اقل اعام کرد ظلم را ،که ظالم ظلم نکند و بگوید: نفهمیدند ندانستند. 
گرفتند فدک را، زهرا براي دفاع از حقش آمد مسجد، زهرا دختر پیغمبر 
آمده. شما فرض کنید اصًا فدک به زهرا داده نشده، فرض کنید نعوذ باهلل، 
ثم العیاذ باهلل، ثم العیاذ باهلل، یک اشتباهي نعوذ باهلل شده، فدک براي زهرا 
نیست، اّما به هر حال دختر پیغمبر است، دلش خوش است به این فدک، 
خوب جایش بود علي القاعده اصًا نگیرند، حاال هم که گرفتند، دیگر وقتي 
دیدند قصه اینقدر است که زهرا تا تو مسجد آمده بدهند، گفتند: به تو نمي 
دهیم، باید گواه بیاوري، حاال زهرا چه کسي را گواه بیاورد؟ ام ایمن را گواه 
آورد، کار دختر پیغمبر به اینجا کشیده، حرفش را بخواهند بفهمند حق است 
یا ناحق است، باید ام ایمني که افتخارش این است زهرا به من اجازه بدهد 
کفش هایش را پاک کنم، زهرا به من اجازه بدهد خاک هاي خانه اش را 
جارو کنم، سرمه چشمم کنم، حاال مي گویند: این بیاید برایت شهادت بدهد 
تو راست مي گویي. من نمي دانم به زهرا چقدر سخت گذشته است. زهرا با 
همه عظمتش، درست است ام ایمن آمد، اّما این خیلي کسر و ترور شخصّیت 
است. این خیلي پائین آوردن زهرا است. آنقدر زهرا را پایین آوردند، پایین 
آوردند، پایین آوردند که اّم ایمن باید بیاید برایش شهادت بدهد. اّم ایمن 

هم آمد شهادت داد. زهرا چاره نداشت، علي هم شهادت داد، حسنین هم 
شهادت دادند. نامه رّد فدک را هم از دست آن شخص گرفت. برگشت، دارد 
مي آید خانه، نامه را مي خواهد بیاورد، حاال ببینید شخصّیت زهرا را پایین 
آوردند، شوهرش را آورده گواهي داده، بّچه هایش را هم آوردند و ام ایمن را 
هم آورده، همه گرفتاري ها یک طرف، خطبه اش را خوانده و حرف هایش 
را هم زده، دلش خوش است نامه فدک را گرفته دارد مي آید. آن ظلم ها از 
نظر روحي و بدتر این از نظر بدني. مرحوم آیت اهلل کمپاني مي گوید: چشم 
حضرت زهرا خون آلود، شد، » و احمّرت العین و عین المعرفة   *   تزرف 

بالدمع علي تلک الصفة«. این یک نکته.
نکته دّومي که همه باید از زهرا درس بگیریم، زهرا مثل شوهرش علي 
جامع بین اضداد بود. علي هم مرد عرفان است هم مرد میدان، علي هم مرد 
بیهوشي از ترس خداست که مي افتد روي زمین، آن مرد خیال مي کند علي 
از دنیا رفته، مرحوم آیت اهلل آقا شیخ جعفر شوشتري مي گوید: آن مرد آمد 
گفت: زهرا شوهرت از دنیا رفته، گفت: »هي و اهلل الغشیة التی تأخذه من 
خشیة اهلل«، این علي است. این علي عبادت است، این علي عرفان است. اّما 
همین علي عرفان و همین علي عبادت، علي میدان جنگ است و علي نبرد، 
علي آزادي، علي حّریت، علي استقال، علي حفظ احکام اسام و آثار رسول 
اهلل )صلوات اهلل و سامه علیه(. هم مرد زهد است و هم مرد حماسه، هم مرد 
قلم است و هم مرد خطابه. زهرا هم این چنین است. زهرا هم زن تعّبد است 
ک و زن حجاب است و عفت، هم زن مبارزه است وهم فداکاري در  و تنسُّ
راه حفظ اسام و قرآن. تعبد را بنگر، فداکاري  و مبارزه را بنگر، مثل بسیاري 
از زنان ما که از زهرا درس گرفتند. اّما همه ما باید درس بگیریم. زهرا وقتي 
دارد وصیت مي کند، وصیت کرد به اّم ایمن یا اسماء، که شنیده ام در سمت 
یمن، اماري مي سازند، نعش مي سازند، براي من نعشي بسازید، یا تابوت یا 
اماري، براي اینکه جسد زهرا تو دل شب حتي چشم أبي ذر و سلمان هم به 
او نیفتد، چون تابوت که نبوده مي گرفتند روي فرشي مي بردند، فرمودند: 
تابوت بسازید که بدن من مخفي و مستور باشد. این چه تعّبدي است نسبت 
به حجاب؟ این چه تعبدي است نسبت به عفاف؟ این تعبدش نسبت به 
عفاف، آن هم نمازش، آن هم به علي مي گوید: کنار قبر من بنشین قرآن 
بخوان، این تعّبد است دیگر، کنار قبر من بنشین قرآن بخوان، این تعبد است. 
آن هم مبارزه اش و فداکاري اش و شهادتش، آن هم سخنراني و خطابه اش 
که آن خطابه قّرا را در آن مسجد ایراد کرد که ظاهراً اینجاست که مي گویند: 

پنجاه آیه قرآن را زهرا در آن خطابه استدالل کرد.
این هم یک درسي که از حضرت زهرا همه باید بگیریم. هیچگاه، نه 
مرد گوشه گیري باشیم که هواي نفس است، نه فقط مرد مبارزه باشیم که 
ک، و هم میدان مبارزه و نبرد. و بر همه ماهاست  خدا نیست. هم تعبد و تنسُّ
که در ایام عزاداري اش در مجالس عزاداري اش در حّد توان شرکت کنیم. 

/  بهمن و اسفند 794
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/  بهمن و اسفند 994

ادیب  دکتر  آقای  جناب  خدمت  در   
هستیم موضوع مصاحبه در رابطه با فسفه شادی و نشاط 
در دین هست. من تشّكر می کنم از حضور حضرتعالی. به 
عنوان اّولین سؤال آیا می توانیم در بین نظرات متخصصین 
دینی یك تعریف جامع و واحدی از نظریّه شادی ارائه کنیم؟

n من هم تشّکر می کنم و امیدوارم که آنچه به عرض می رسد 
مفید باشد. اّواًل تعریف شادی اصًا بر عهده دین شناسان و متخصصان 
لذا متخصصان دین،  نیست  دینی  زیرا شادی یک مفهوم  نیست  دین 
را  نه می توانند آن  فیلسوفان، فقیهان، محدثان، دین شناسان  عالمان، 
تعریف کنند، نه حق دارند آن را تعریف کنند و تعریف شادی را باید یا 
ُعرف یا لغت یا روانشناسی یا هر جای دیگر گرفت. نهایتاً می توانند درباره 
حکم آن بحث کنند که آیا شادی امری رواست یا ناروا؟ با اهداف و مقاصد 
دین سازگار است یا نیست؟ و اگر شادی اقسام دارد آیا همه اقسامش 
یک حکم دارد یا اقسام گوناگونش احکام گوناگون دارد؟ به عبارت دیگر 
طلب کردن تعریف و توضیح مفهوم شادی و بیان واقعّیت شادی از دین، 
طلب بی جایی است چون که این مفهوم یک امر برون دینی و عرفی 
است که یا باید یک معنای عرفی از آن بکنیم یا یک معنای روانشناختی، 
یا در ابعاد فلسفی از آن بحث کنیم و یا اگر ابعاد اجتماعی دارد بر جامعه 
شناسان است که از آن بحث کنند و ربطی به دین ندارد به جز بیان حکم. 
کاری که عالمان دین می کنند استنباط و استخراج حکم است و اقسام و 
انواع شادی یا هر پدیده دیگری از منابع دینی است اّما تعریفش از دین 

گرفته نمی شود.
 شما اشاره فرمودید مفهوم و واقعیّت 
به  توجه  با  پس  است.  عرفی  امر  یك  نشاط  و  شادی 
عرف های مختلف، عقالی مختلف، سیره های مختلف عقال در 
جوامع مختلف و با توجه به زمان و مكان های مختلف، یك 
تعریف واحدی نمی شود از شادی بیان کرد، بلكه شادی یك 

امر نسبی است. آیا این درست است؟
n هم بله و هم نه! اگر شادی را به عنوان یک فعل نفسانی یا 
انفعال نفسانی یا حالت نفسانی در انسان بدانیم به نظر می آید اگر چه 
شادی  وقت  در  انسان ها  همه   که  کرد  اثبات  برهانی  هیچ  با  نمی شود 
حالت واحدی دارند ولی به نظر می آید یک امر بین االذهانی است یا 
همه  و  است   )enter subjective(اینترسابجکتیو اصطاح  به 

انسانها کم و بیش حالت واحدی را به عنوان شادی تجربه می کنند که 
خیلی ربطی به فرهنگ یا زمان یا جغرافیای آنها ندارد اّما آنچه به لحاظ 
فرهنگی و جغرافیایی و زمانی در ویژگی های دیگر تغییر پیدا می کند دو 
چیز است یکی عوامل ایجاد کننده شادی و دیگری گونه های حرکات، 
رفتار و بازتاب هایی که در وقت شادی افراد از خود بروز می دهند. یک 
بچه کوچک ممکن است با یک آب نبات چوبی شاد بشود، یک آدمی 
ممکن است با برنده شدن در میدان ورزشی شاد  شود یکی دیگر با به 
دست آوردن سرمایه عظیم شاد  شود، یکی با دانستن و یادگیری یک 
مسأله  علمی شاد  شود، فرد دیگری با عبادت و ُقرب به درگاه خدا شاد 
و... . اینها عوامل و عللی است که باعث بروز و ظهور شادی در وجود 
انسان است و وقتی افراد شاد می شوند خروجی هایشان مختلف است یکی 
می خندد، یکی می چرخد، یکی می  رقصد، یکی کف می  زند، یکی جست 
و خیز می کند و حتی یکی ممکن است از شادی گریه کند! بنابراین آنچه 
که اقتضاء فرهنگ است و اقتضای حتی نه فرهنگ، شخصّیت، درجات 
و مراتب انسان هاست این است که با چه چیزی شاد می شوند و بعد که 
شاد می  شوند چه رفتاری از خودشان بروز می   دهند ولی ظاهراً اصل شاد 
شدن بدون اینکه بتوانیم دلیلی برایش اقامه کنیم باید بپذیریم که در بین 
همه  انسان ها یک پدیده کم و بیش واحدی است و گرچه مثل بقّیه احوال 
نفسانی، درجات و مراتب دارد ولی اصلش یکی است؛ ممکن است من 
گاهی شاد گاهی شادتر باشم گاهی دیگری از من شادتر است اّما اصل 
شادی به نظر می آید یک پدیده نفسانی است که اجمااًل پذیرفتیم در همه  

انسان ها به یک نحو محقق می  شود.
 همان گونه که شما فرمودید، شادی 
نفسانی  انفعال  اینكه  بنابر  است.  نفسانی  انفعال  نوع  یك 
انفعال  این  موجب  که  آنچه  ولی  نیست  اختیاری  باشد، 
نفسانی بشود یعنی آن بستر، کانتكس و مقدمات در اختیار 
که  انسانی  یك  عنوان  به  بكنیم  باید  چكار  ما  است.  بشر 
شادی  به  رسیدن  برای  باشیم؟  داشته  شادی  می  خواهیم 
چه بستری را می توانیم فراهم کنیم؛ چه این که در جامعه 

مؤمنانه زیست کنیم چه غیر آن؟
n یک وقت سؤال شما این است - همانطور که بیان فرمودید - 
اینکه ما چکار باید بکنیم تا شاد بشویم؟پاسخ این پرسش از دین اتفاق 
نمی افتد و این را از روانشناسی و از انسان شناسی باید پرسید و از هر جای 
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دیگر غیر از دین. دین نمی تواند بگوید چکار کنید تا شاید شاد بشوید. 
البته به نظر می آید که دین در دو جا می تواند برای ما حرفی برای گفتن 
داشته باشد یکی اینکه اگر عوامل متعّددی برای شاد شدن وجود دارد و 
علل مختلفی باعث شادی می شود، آیا انجام همه آن علل و عوامل از 
نظر دین رواست؟ فقط هم نگاه فقهی به مسأله نداریم که مثًا اگر فان 
پدیده باعث شاد شدن می شود حال است یا حرام نه! یک کمی فراتر 
از نگاه فقهی آیا در مجموعه فرهنگ دینی اگر مثًا فرض کنید لهو و 
لعبی باعث شادی می شود حّتی اگر نتوانیم بگوییم حرام است آیا دین 
روی خوشی به آن نشان می دهد یا نمی دهد؟ به عنوان نمونه اگر سیر و 
تفّرج در طبیعت، اگر گفتگو و همنشینی با دوستان و اقوام، اگر لّذت های 
جنسی، اگر پول جمع کردن، اگر شعر خواندن، درس خواندن و هر چیز 
دیگری باعث شادی می شود آیا دین نسبت به اینها چه موضعی دارد؟ 
اینجا جایی است که دین باید جواب بدهد. حاال یا مسأله در چهارچوب 
مباحات قرار می گیرد و یا نهایتاً در موردش یک داوری اخاقی صورت 
می گیرد و توصیه می شود و راجح و یا مرجوح بودنش را بیان می دارد یا 
ممکن است به حّدی مسأله از نظر دین اهمیت داشته باشد که حکم 
به وجود یا حرمتش از ناحیه   دین فهمیده بشود. این را می شود از دین 
سؤال کرد. نکته دیگر اینکه حاال اگر شاد شدیم چکار کنیم؟ آنجا هم 
باز به نظر می آید بخشی است که الاقل به فعل ارادی انسان برمی گردد. 
ممکن است گاهی وقت ها یک شادی پیش بینی نشده باعث بشود کسی 
رفتار خارج از اختیار خودش را انجام بدهد، آنها هم موضوع حکم دینی 
نیست. اّما وقتی فرض کنید مجلس جشن عروسی داریم، به لحاظ فقهی 
و شرعی و یا به لحاظ اخاقی و چهارچوب ارزش های دینی چه کارهایی 
را مجازیم در چنین شرایطی انجام بدهیم؟ این دو بخش را از دین باید 
بپرسیم. به نظر می آید دین هم تا حدودی پاسخ گوی ما هست. اّما اینکه 

چه عللی باعث شادی می شود یک سؤال روانشناختی است.
 می توانیم با یك بیان دیگر بگوییم: در 
آموزه های دینی امر تأسیسی برای ایجاد شادی نداریم بلكه 

یا امضاء است یا نفی شادی های ممنوعه.
n البته اینکه شما می فرمایید حرف خیلی خوب و عمیقی است 
ولی من منظورم این نبود. ببینید من حرفم این است که دین حکمش 
یا درباره یا اعمالی است که به شادی منجر می شود یا افعالی که نتیجه 
شادی است و خود شادی موضوع حکم نمی تواند باشد چون که خارج از 
اختیار انسان است. حاال شما می فرمایید آن اعمالی که به شادی منجر 
می شود و رفتارهایی که بر اثر شادی بروز داده می شود اینها را هیچ موقع 
دین نیامده طراحی کند و به بیان شما تأسیسی نیست؛ منظورتان اگر این 
باشد درست است چون که وقتی آدم شاد می شده یک رفتارهایی می کرده 
و دین طبیعتاً در این میان بعضی از این عوامل را ترجیح داده و بعضی 
را مرجوح و بعضی را ممنوع دانسته است. اّما باز این منافات با این ندارد 
که دین به ما با یک اقسامی از شادی یا یک اقسامی از علل و عوامل 
شادی آشنا کند که اگر دین نبود نمی فهمیدیم. دین می گوید که حاال که 
تو دوست داری شاد باشی بیا تا من نشان بدهم شادی حقیقی کجاست 

و چه جوری می شود شاد شد. 

 در همین بحث مبانی دینی در رابطه 
با بحث شادی، یك روایت صحیحه ای وجود دارد که معروف 
است به روایت جنود عقل و جهل. در این روایت مفصل فرح 
است. چه  جنود جهل شمرده  از  را  غم  و  عقل،  جنود  از  را 

ارتباطی بین شادی و عقل، و غم و جهل وجود دارد؟
n اجازه بدهید قبل از اینکه به این روایت بپردازیم من یک تقسیم 
لحاظی  از  از جهتی  را  نظر می آید که شادی  به  را عرض کنم.  بندی 
شادی  یک  شادی  وقت  یک  کرد؛  تقسیم  می شود  قسم  دو  به  الاقل 
ناشی از ارتقاء شخصّیتی انسان و ناشی از استقرار و آرامش در شخصّیت 
وقتی  است.  ارزشمند  شادی  یک  و  متعالی  شادی  یک  و  است  انسان 
می گویم متعالی است نمی خواهم حتماً به عوالم غیب پیوندش بزنم.این 
نوع از شادی از سبکی شخصیت انسان ناشی نمی شود و اتفاقاً از غنای 
شخصیت انسان ناشی می شود. اما گاهی وقت ها شادی یک شادیی است 
که از سبکی، و از بی قراری شخصیت انسان ناشی می شود که شاید بشود 
اسمش را سرخوشی گذاشت. اجازه بدهید با مثال روشن کنم. فرض کنید 
که یک آدمی از کشف یک حقیقت علمی از اینکه توانسته یک خدمتی 
انجام بدهد از اینکه یک موفقّیتی بدست آورد از اینکه سامتش را باز 

یافته از اینکه عزیزش را بعد از مّدت ها دیده به شوق آمده: 
دیدار یار غایب دانی چه شوق دارد ...  ابری که در بیابان بر تشنه 

ا ی ببارد.
یا اینکه یک آدمی صرفاً از یک لطیفه به خنده افتاده باشد، از یک 
صدای مهیبی که مثًا در خیابان شنیده متعجب شده بعد منبعش را که 
کشف می کند خنده اش می گیرد؛ به نظر می آید این دو تا را یک دست و 
در یک رتبه نمی شود دانست. در قرآن کریم ما هم تعبیر شادی یا فرح را 
به عنوان یک ارزش مثبت داریم هم به عنوان یک ارزش منفی؛ از طرفی 
در مورد قارون گفته شده که به دلیل آن ثروت بی حسابی که داشت، 
او یک احساس  باید جابجا می کردند.  پهلوانها  را  گنج ها و کلیدهایش 
سرخوشی داشت و حس می کرد خیلی خوش به حالش شده است. در 
خوشحال  خیلی  تو  الفرحین«،  االاهلل الیحب  التفرح  می  گوید:»  اینجا 
نباش خدا خوشحال ها را دوست ندارد. در جای دیگر قرآن می فرماید: 
آنهایی که به شهادت می رسند و به درگاه الهی راه پیدا می کنند این ها 
حقیقتاً زنده اند مرده نیستند و شما خیال می کنید مرده اند اینها زنده اند و 
همچنان دارند روزی می خورند و ویژگی شان این است که »فرحین بما 
آتاهم اهلل من فضله«، اینها از آنچه خدا به آنها داده بسیار در حال شادی 
و خوشحالی هستند. در قرآن می گوید: شهدا که عالی ترین مراتب قرب 
را رسیدند و برجسته ترین انسان ها از بندگان خدا هستند، ویژگی شان 
این است که فرح دارند و شادند و از آن طرف به قارون می گوید: خیلی 
شاد نباش که خدا فرحین را دوست ندارد. مسلما اینجا با دو نوع فرح و 
دو نوع شادی مواجه هستیم یک نوع شادی، ناشی از غفلت مقام انسانِی 
انسان است که آخرت و حقیقت را فراموش می کند، دل خوش به دنیا 
می شود و فخر می فروشد و با مردم به بدی رفتار می کند و باعث می شود 

او از مقام انسانّیت ساقط بشود.
منشأ  گونه  قارون  شادی  این  یعنی   
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رزیالنه دارد.
n درست است منشأء رزیانه دارد. یک وقت فرح ناشی از احساس 
قرب است. احساس لقاء است که به دنبال یک ایثار و گذشت و فداکاری 
اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر می آید چه در آیات شریفه، چه در آن 
روایتی که شما اشاره فرمودید چه در روایات دیگر باید ببینیم مراد، چگونه 

فرحی است.
از  را  شادی  که  روایتی  به  بپردازیم   

جنود عقل، و غم را از جنود جهل دانسته است.
n عقل و جهلی که در روایات و در لسان آن روزگار به کار رفته 
به معنای دانایی و نادانی نیست؛ جهل به معنای حماقت است و عقل به 
معنای رفتار درست و صحیح یا زندگی درست و صحیح. می شود گفت 
جهل از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم به بعد بیشتر به معنای نادانی به 
کار رفته لذا گاهی وقت ها ِحلم و جهل در مقابل هم قرار می گیرند، غیر 
از ُحُلم که به معنای عقل است. در روایتی آمده است: »الحلم غطاء ساتر 
و العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقک بحلمک و قاتل هواک بعقلک »؛ 
یعنی حلم در مقابل ناهنجاری و عقل در مقابل هوا و هوس قرار می گیرد 
و هوای نفس خویش را با عقلت بکش! بنابراین معلوم می شود که در 
اینجا وقتی جنود عقل و جهل گفته می شود یعنی آنچه باعث رفتارهای 
ناهنجار، سخیف و غیر ارزشی در وجود انسان می شود، جهل، و آنچه 
موجب متانت و درستی و رفتارهای حکیمانه می شود عقل است. پس 
از ذکر این نکته به نظرم معلوم می شود که مراد از اینکه فرح جزء جنود 
عقل است و غم جزء جنود جهل؛کدام فرح و غم است. همین تقسیم 
که در مورد شادی گفتیم در مورد غم هم می شود. طبیعتاً آن شادی که 
ناشی از ارتقاء وجود انسان، ناشی از غنای وجود انسان، ناشی از احساس 
ُپری بی نیازی است، باعث رفتار متین و باعث اعتای شخصیت انسان 
می شود؛ می شود جزء جنود عقل. در مقابل، این غمی که ناشی از پوکی 
و بی هودگی باشد، آن غمی است که جزء جنود جهل خواهد بود. همین 
جا در باره تقسیم غم هم عرض کنم غم هم در وجود انسان باز دو جور 
است یک وقت انسان برای خودش یک شخصّیت ارزشمند متعالی قائل 
است اّما در عین حال می بیند خیلی مراتب باالتر از او هست و یک تمّنای 
مراتب باالتر،  یک احساس نداشتن در دلش شکل می گیرد؛ چیزی که 
ما گاهی وقت ها در سطح زندگی عادی از او تعبیر به غبطه می کنیم مثل 
غبطه خوردن عالمی که استادش را که می بیند و غبطه می خورد چرا 
من در حّد او نیستم؛ شاعری حافظ را که می بیند غبطه می خورد چرا 
اما وقتی  داده  انجام  برای خلق  نیستم، فردی خدمتی  من مثل حافظ 
خدمت های دیگران را می بیند خدمت خودش را کم می یابد؛ یا اصًا از 
همه اینها باالتر، خودش را در مقام بندگی می یابد، به عظمت پروردگار 
عالم توجه می کند و احساس کمبود می کند، احساس نیاز و فراق می کند 
و یک حالت نُستالوژی، یک حالت غم فراق در وجودش شکل می گیرد. 
این غم، غم مقدسی است این غم حرکت دهنده و اعتاء دهنده است و 
انسان را به حرکت وا می دارد. این غم، غم خوبی است این را نمی شود 
جزء جنود جهل محسوب کرد، این غم مثبت و به قول بعضی ها غم سبز 
است. اّما یک وقتی غم ناشی از دست دادن فرصت های زودگذر و منافع 

دنیا و امور بی ارزشی است که بی خودی به آن دل بسته بوده و حاال 
او را از دست داده یا رقابت های غیر قابل دفاع و حسادتها. اینها چیزی 

است که طبیعتاً قابل توسعه نیست:
غم دنیای بری چند خوری .... باده بخور حیف باشد دل دانا که 

مشّوش باشد 
این غم ها باعث تشویش دل می شود و آدم دانا 
او همراهی  به  یا آن که عاقل است و جنود عقل 
بنابراین،  باشد.  داشته  نباید  را  غمی  چنین  می کند 
جنود  جزء  که  فرحی  آن  که  است  این  فهمم  من 
عقل است فرح مثبت و ارزشمندی است که ناشی 
از غنای وجودی انسان است و غمی که جزء جنود 
جهل است غمی است که از سخافت و رکاکت و بی 

مایگی انسان ناشی بشود.
هر  و  شادی  هر  این،  بنابر   
غمی به طور مطلق نمی تواند مثبت یا منفی باشد و 
به طور کلّی نمی توانیم بگوییم شادی موتور حرکت 
نیست.  انسان  حرکت  موتور  غم  و  است  انسان 
هم  شادی ها  از  بعضی  بگوییم  می توانیم  بنابراین 
می تواند مانع حرکت انسان بشود همچنان که برخی 

از غم ها می تواند موتور حرکت انسان باشد.
n اگر واقعاً بپذیریم که این احوال نفسانی در واقع یک سری 
امور بالقّوه در وجود انسان هستند و اینکه به چه سمتی فعلّیت پیدا 
می کند مهم است؛ این برداشت شما درست است. مثل بقّیه امیال 
نفسانی مثا امید را فرض کنید؛ امید یک حالت نفسانی در ماست 
که یا مثبت است و یا منفی و بستگی دارد که به چه چیزی امیدوار 
باشیم، به خدا، به ارزش های مثبت و به نیروهای مثبت عالم خلقت 
امیدوار باشیم یا به شروع بدی ها و زشتی ها دل ببندیم. یا  عشق را 
فرض بفرمایید که به چه چیزی عشق بورزیم؛ به زیبایی ها و خوبی ها 
پلشتی ها. خود  و  و زشتی ها  و خباثت ها  به شرارت ها  یا  و کماالت 
متعلّقش  دارد  بستگی  برود  به کدام سمت  نیست  معلوم  ذاتاً  عشق 
چه باشد. غم و شادی هم همین طور است؛ بعضی شادی ها می تواند 
آدم را بیچاره کند، بعضی غم ها هم می تواند آدم را بیچاره کند. لذا در 
روایات گاهی وقت ها از غم نهی شده از امام صادق)ع( نقل شده: » 
یا ابن جندب من أصبح مهموماً لسوی فکاک رقبته فقد هون علیه 
الجلیل و رغب من ربه فی الربح الحقیر«. اگر کسی می خواهد به غیر 
از آزادی و نجات جاودانه و ابدی خودش، غّصه چیز دیگری را بخورد 
خودش را ضایع کرده و به خود، بی اعتنایی کرده است. پس غّصه 
خوردن برای آزادی ابدی و جاودانه، برای نجات ابدی برای رهایی از 
همه ی زشتی ها و پلشتی ها و رسیدن به قرب خداوندی، خیلی خوب 
است و آدم را حرکت می دهد. اّما غّصه نان و زندگی دنیا را خوردن 

ارزش ندارد.
 این گونه غصه و غم هایی که بی ازرش 

است طبیعی انسان نیست؟

کاری که 
عالمان دین می کنند

 استنباط و استخراج
 حکم است و

 اقسام و انواع شادی
 یا هر پدیده دیگری 
از منابع دینی است

 اّما تعریفش
 از دین 

گرفته نمی شود.



12 سال اول / شماره ششم    /

اّما  است؛  طبیعی  بله   n
ارزشمند  دلیل  بودنش  طبیعی 
هم  عصبانّیت  نیست.  بودنش 
باید  اّما  است  طبیعی  امر  یک 

انسان مهارش کند.
عاطفه  و   

هم...

n عاطفه هم امر طبیعی 
است و باید مهارش کنیم. همه 
حرف من همین است که غم و 
باید  و  است  عشق  مثل  شادی 

مهارش کرد.
دست  از  که  را  عزیزی  یك  شما   

می دهید چه کار می کنید؟

nعزیزی را که از دست می دهم غّصه دار می شوم اّما من عرضم این 
است که انسان به عنوان یک موجودی که در بستر و دامن طبیعت زندگی 
می کند این احواالت نفسانی اش همه  منشأ طبیعی دارد اما مهم مدیریت 
کردن اینهاست. اگر از دست دادن عزیز باعث گریه و اندوه انسان بشود 
طبیعی است کاری نمی شود کرد اّما اگر این اندوه بخواهد انسان را فلج 
کند و زمین گیر کند چون عزیزم را از دست داده ام و دیگر زندگی را 
ترک کنم و فعالّیت های مثبت زندگی را کنار بگذارم و اقدامی علیه خودم 
انجام دهم، حتماً از نظر دین مورد مامت است. ولی متأثر شدن یک 
پسر رسول خدا )ص(  ابراهیم  درگذشت  ماجرای  در  است.  امر طبیعی 
وقتی حضرت گریه می کرد کسی آمد و گفت: شما چرا گریه می کنید؟! 
پیامبر)ص( فرمود: بخدا پناه می برم از دلی که رحم نداشته باشد ولی 
شکایت نمی کنم؛ قلب محزون است اشک می ریزد ولی زبان به شکایت 
گشوده نمی شود. این در واقع مدّیریت کردن رفتارهایی است که از غم 

یا شادی ناشی می شود.
 بحثی را علمای اخالق مطرح می کنند 
با عنوان لذت نفس یا اَلَم نفس.آیا می توان بحث شادی و 
غم را همانطور حساب کرد و شادی را لذت نفس و غم را اَلَم 

نفس دانست؟
n این تعبیر و این بیان در واقع نام گذاری و 
بیان اصطاح است. به نظر می آید لذت و اَلَم، اعم از 
شادی و غم است؛ یعنی ممکن است یک آدمی در 
عین اینکه هیچ غّصه ای در دلش نیست اما با این 
دارد.  بگوییم غم  نمی توانیم  درد می کشد،  دارد  که 
گاهی وقت ها ممکن است انسان در عین اینکه خیلی 
یا  خنک  آب  لیوان  یک  خوردن  با  ولی  دارد  غّصه 
یک شربت گوارایی یک احساس لّذتی برایش حاصل 
شود. به نظرم این همانی بین شادی و لّذت نفسانی 
و غم و اَلَم نفسانی نمی شود برقرار کرد. ظاهراً لّذت 
نفسانی اعم از شادی است و یکی از اسباب شادی 
است و اَلَم نفسانی هم اعم از غم است و یکی از اسبابش غم است. در این 
باره باید دقیق تر با اهل فن سخن گفت من اجمااًل این به ذهنم می رسد.

 نكته ای که اینجا وجود دارد این هست 
که شادی مخالفینی هم دارد که البته شاید در ذوق هم بزند. 
اصالً شادی یك امر نفسانی است که از اختیار انسان به دور 
است ولی به هر حال بعضی ها در جامعه تبلیغ و پمپاژ می کنند 
که ما باید کمتر شادی کنیم و بیشتر گریه و غم داشته باشیم 
و به برخی از متون نقلی هم استناد می کنند؛ مثالً می گویند 
در سوره توبه آیه 81 می فرماید کمتر بخندید و بیشتر گریه 
کنید. یا مثالً روایاتی که می گویند در مصائب اهل بیت )ع( 
گریان باشید و عزا بگیرید. و برخی هم در صدد هستند که 

در طول سال، دهه های مختلفی تشكیل بدهند.
n شما چند سؤال را با هم مطرح کردید. اجازه بدهید اینها را از 
هم تفکیک کنیم و جواب عرض کنیم. اّواًل معنای آیه شریفه مذکور این 
نیست که همه آدم ها همیشه باید یکسره گریه کنند و خنده نکنند بلکه 
معنی اش این است آن آدم هایی که به آخرت، به سعادت اخروی، به حیات 
جاوید خودشان توجه ندارند و غرق در دنیاگرایی شدند باید بدانند که گریه 
و غمشان بر شادی شان خواهد چربید. شأن نزول این آیه این است که 
در آخرین سال های حیات پیامبر)ص( در سال نهم، یک جنگی برای 
مسلمانها اتفاق افتاد. پیامبر)ص( امر کرده که مسلمان ها همه برای جنگ 

حضرت امیر)ع( 
وقتی که نوزدای به دنیا می آید 

خیلی فرحناک می شد 
یا وقتی اقامه حق می کرد؟! 

حضرت امیر وقتی بهترین عزیزش از 
دست می رفت 

بیشتر غصه می خورد 
یا وقتی خلخال از پای زن یهودی درمی 

آوردند؟! ایشان در چه زمانی فرمود: 
مؤمن اگر از غصه بمیرد جای مالمت 

نیست؟! کی فرمود جوان ها پیر می شوند 
و پیرها می میرند؟! 

کی فرمود خار در گلو، استخوان در چشم 
دارم؟! 

وقتی که عزیزانش از دست رفته بودند یا 
وقتی که اسالم را 
در خطر می دید؟!
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شرکت کنند؛ در گرمای تابستان با امکانات بسیار کم که از این سپاه به 
عنوان جیش العسره یاد شده یعنی سپاه تنگدستی. یک عّده ای دیدند در 
پس این جنگ و این سپاه پول و مالی وجود ندارد. تعبیر خود قرآن کریم 
در همین سوره ی مبارکه این است که اگر مال نزدیکی بود و یک سفر با 
مقصد مشخصی بود دنبالتان می آمدند. همین طور هم بود پیغمبر دست 
خالی رفت و دست خالی هم برگشت. لذا این ها هر کدام بهانه ای آوردند؛ 
یکی گفت که تابستان است و هوا گرم، و نمی توان از خانه و سرپناه 
بیرون آمد؛ دیگری می گفت زندگی مان بی یار و یاور است و... بعد از این 
نرفتند و خیلی خوشحال خندان شدند که چه خوب شد دعوت پیامبر را 
رّدش کردیم! این آیه شریفه ناظر به شادی و نشاط این هاست که نسبت 
به این دنیاشان اآلن خوشحالند اما این دو روز دنیا خواهد گذشت و اینها 
غّصه  و  پیامبر خواهند گریست  با  نکردن  به خاطر همراهی  االبد  الی 
خواهند خورد که چرا این  فرصت های طایی همراه با پیامبر بودن را 
از دست خواهند داد. این اصًا قّصه، قّصه ی دیگری است و ربطی به 
حکم دنیایی و امر در دنیا ندارد. اما نکته دوم درباره گریستن بر مصائب 
اهل بیت)ع(. آنچه که در روایات و در بیان ائمه)ع( درباره مصائب اهل 
بیت)ع( آمده، من در دو قالب درک می کنم و می فهمم؛ یک بُعد نفسانی و 
فردی و انسانی است برای شخص انسان. ما دعوت شده ایم به همدلی با 
اولیای خدا و هم افقی با اولیاء خدا. یک روایتی نقل شده که فرموده اند:» 
شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا«، من این 
روایت را این جور می فهمم - اگر فهمم درست باشد- وقتی می گوید:» 
شیعتنا خلقوا من فاضل طینتا« یعنی شیعیان ما، با ما هم سرشت و هم 
ذات هستند، طبعشان مثل ماست، » یفرحون لفرحنا«، هر چیزی که ما 
را خوشحال می کند آنها را هم خوشحال می کند و برای خوشحالی های 
ما خوشحال می شوند، » و یحزنون لحزننا«، برای حزن های ما محزون 
می شوند. به نظر شما حضرت امیر)ع( وقتی که نوزدای به دنیا می آید 
خیلی فرحناک می شد یا وقتی اقامه حق می کرد؟! حضرت امیر وقتی 
بهترین عزیزش از دست می رفت بیشتر غصه می خورد یا وقتی خلخال 
از پای زن یهودی درمی آوردند؟! ایشان در چه زمانی فرمود: مؤمن اگر 
از غصه بمیرد جای مامت نیست؟! کی فرمود جوان ها پیر می شوند و 
پیرها می میرند؟! کی فرمود خار در گلو، استخوان در چشم دارم؟! وقتی 

که عزیزانش از دست رفته بودند یا وقتی که اسام را در خطر می دید؟!
حضرت  عزای  در  امیر)ع(  حضرت   

زهرا)س( هم تعابیر بلندی دارند.
n حضرت امیر)ع( مسلماً در فقدان جانسوز زهرا)س( گریه کرد و 
مثل هر انسان دیگری عزادار حضرت زهرا)س( شد، ما هم بعد از هزار 
سال و چند سال عزادار هستیم. اّما من عرضم این است اصًا معنای 
پیامبر اهل بیت است. طبیعتًا  با  افقی روحی و معنوی  این روایت هم 
شهادت امام حسین)ع( همه حق خواهان عالم را برای ابد متأثر کرده و 
می کند با این نگاه، نه با این نگاه که صرفا بنشینیم و با العیاذباهلل تکه 
تکه کردن پیکر مقدس حضرت با دروغ و راست به هم بافتن، با سناریو 
درست کردن، فقط کاری کنیم که مردم گریه کنند! خدا رحمت کند آقای 
مطهری را در حماسه حسینی یک جایی می گوید: اگر انسانی با درک 
عظمت سیدالشهدا و حماسه سیدالشهدا هم روح بشود، همراه بشود، هم 
این قطره  بریزد،  از گوشه چشمش  بعد یک قطره اشک  و  بشود  افق 
اشک او را زیرورو و متحول می کند و دریای آتش پروردگار را خاموش 
خواهد کرد. پس این یک بُعدش است. یک بُعد دیگر بُعد سیاسی است 
این بُعد سیاسی در مورد خصوص حادثه کربا خیلی رویش  که اتفاقاً 
تکیه شده است که ماجرای کربا و ماجرای عاشورای سیدالشهدا)ع( یک 
نقطه عطف در تاریخ شیعه است، نقطه ای است که حساب تشیع را از 
همه مذاهبی که بر گرد قدرت تنیده بودند جدا کرده، نقطه ای است که 
در واقع شیعه به پایان راه تعامل و مسالمت با دستگاه حکومت رسیده 
و از آن بعد راه جدایی را پیش می گیرد. درست است که دیگر ائمه بعد 
فعالّیت سیاسی  با حکومت نمی شوند و دنبال  امام حسین)ع( درگیر  از 
نمی روند ولی به کلّی مسیر حکومت بر مسلمین را از مسیر اسام جدا 
تلقی می کنند. این اتفاقی است که بعد از عاشورا می افتد. لذا این حادثه و 
این شهادت، این شعار و این فریاد در طول تاریخ باید بازتاب پیدا کند و 
تکرار بشود. این ربطی به این ندارد که ما باید همیشه غصه دار باشیم  و 
ربطی به این ندارد که ما همیشه باید محزون باشیم. این هم نکته دوم.

اهل  را  غم  همان  گفت  می توان   
برای  موتور حرکت  و  به یك جنبه سیاسی  تبدیل  بیت)ع( 
به  آید.  بیرون  از خمودگی  می تواند  که شیعه  کردند  شیعه 
بیان دیگر حرکت و شهادت امام حسین)ع( غمی است که 

نیروزاست.
و  حماسی  جنبه  یک  واقع  در  یعنی  است  درست  کامًا  بله   n
اجتماعی به این حرکت دادند. نکته سوم اینکه فرمودید دهه های عزاداری 
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با هم دارد متصل می شود، این اصًا از جنس دیگری است و ربطی 
به اسام ندارد چون یک قشری در جامعه ما پدید آمدند که شغل 
شان مّداحی شده و مّداحی یک فعالّیت شغلی برای آنان محسوب 
می شود. خب این بندگان خدا نان می خواهند بخورند، زندگی دارند و 
در واقع بیزینسشان این اقتضاء را می کند که به دهه های متوالی دامن 
بزنند. بعضی از مّداحان یا بعضی از منبری ها به هر حال اگر قرار باشد 
سالی ده روز یا حتی یک ماه یا حتی دو ماه فقط کاسب باشند و بقّیه 
سال خاک بخورند؛ طبیعتاً زندگی شان با مشکل مواجه می شود. یک 
زمانی مداحی حرفه نبود و جنبه حرفه ایش خیلی کم بود و شاید تا 
مثًا ده، بیست سال پیش سی سال پیش همین طور بود که غالب 
ذاکران اهل بیت و مداحان کسانی بودند که شغلی داشتند، سرکارشان 
بودند و در در اّیام محرم کارشان را تعطیل می کردند و خیلی وقت ها 
تبّرعاً مداحی  کرده و در مقابلش وجهی دریافت نمی کردند و همان 
فرصت هم در واقع یک فداکاری بود. اّما وقتی مداحی پولی شد و 
بگردد  باید  که  است  طبیعی  حرفه ای شد 
امام زاده پیدا کند، شهید پیدا کند و روایت 
پیدا کند. یا اگر پیدا نکرد جعل می کند تا 
و  باشد  برقرار  اش  کاسبی  سال  طول  در 
بتواند نانش را بخورد. این ها ربطی به اسام 
ندارد و برمی گردد به یک پدیده اجتماعی و 

اقتصادی که در روزگار ما اتفاق می افتد.
ولی   
سو  و  سمت  این  به  جامعه 
این  جامعه  یعنی  است  رفته 
پدیده اجتماعی و اقتصادی را 
پذیرفته یعنی جامعه هر جوری 
که آنها خواستند به طرف غم 
متمایل شد و بر همین اساس 
افزایش  به  رو  غم  جلسات 
جلسات  این  جمعیّت  و  است 
و  مولودی  جلسات  به  نسبت 

شادی بیشتر است!
n اتفاقاً این جور نیست، اخیراً دیدید 
هم  شادی  جلسات  مداحان  این  اّواًل  که 
برگزار می کنند و اگر نگوییم جلسه مولودی 
کنار  در  الاقل  می گیرند،  عزا  از  بیشتر 
مولودی  فرصت های  از  عزا،  فرصت های 
به  بی شباهت  متأسفانه  و جلساتی می گیرند که  استفاده می کنند  هم 
پارتی های آنچنانی نیست! نکته دیگر این که اتفاقاً رفتارها و تظاهراتی 
که در مجالس غم می کنند غم انگیز نیست! این نکته مهمی است، یک 
فرصتی است دیگر که جوان ها را جمع می کنند و نحوه عزاداری برخی 
از آنان مانند نورپردازی، صداها و طنین و حرکاتی که انجام می دهند بی 
شباهت به رقص و پایکوبی نیست! منتها خب در اّیامی صورت می گیرد 

که می خواهند یک وجاهت دینی پیدا کند و در واقع آن هیجاناتی را 
این  در  ارضاء می کند،  را  افراد  پایکوبی  که در خیلی جاها در مجالس 
مجالس به نام دین افراد را ارضاء می کنند و البته این از دو جهت زیان 
بار است یکی اینکه خود این رفتارها خیلی وقت ها رفتارهایی است که 
باعث سبکی شخصّیت افراد می شود و مصیبت عظما این است که اینها 
به نام دین صورت می گیرد و آن جوانی که می آید در آن مجلس خیال 
می کند دارد یک کار ُقربی انجام می دهد در حالی که از مکتب اهل بیت 
فاصله هم خیلی وقت ها می گیرد. چیزهایی یادش می دهند که ربطی به 
سیدالشهدا)ع( ندارد و حرکاتی می کند که بر اساس موازین فقهی و بر 

اساس فتاوای فقیهان و مراجع عظام نمی شود آن کارها را جایز دانست.
 در این جا یك مقداری از بحث های 
مربوط به فلسفه شادی کناره بگیریم. شما اگر یك نگاه کلّی 
بكنید به جامعه خودمان، آیا جامعه فعلی ما را جامعه ای شاد 

توصیف می کنید یا غمناک یا بینابین؟
n جامعه ما جامعه غمناک، افسرده و غمزده ای است ولی علّتش 
مجالس عزا و روضه خوانی نیست علّتش این است که مردم ثبات شغلی 
ندارند، علّتش این است که وضع اقتصادی و هنجارهای اجتماعی به هم 
ریخته است، علّتش این است که در ما حال گذار هستیم و نه ارزش های 
سّنتی مان را داریم و نتوانستیم مدرنیته را نهادینه کنیم. علّتش اینهاست و 
ربطی به روضه خوانی ندارد. روضه خوانی علّت غم های جامعه نیست اگر 
هم باشد معلول اینهاست. اینها باعث شده است که مردم طبیعتاً دلشان 
می خواهد یک گوشه ای پیدا کنند و بیشتر گریه کنند کما اینکه اآلن طبق 
بعضی از آمار ها بیش از ده میلیون نفر در کشور ما از داروهای آرام بخش 
استفاده می کنند و برای بعضی ها این گونه مجالس چنین کارکردی دارد.

نبود که وجود  این  البته من منظورم   
آنچه  بدانیم.  العلل  علت  و  غم  نشانه  را  عزاداری  مجالس 
که حضرتعالی به عنوان دالیل مانند فقر و بیكاری و اضافه 
این  به  توجه  با  است.  توجه  قابل  و طالق؛  اعتیاد  می کنیم 
نمونه ها شما چه پارامترهایی را برای یك جامعه شاد در نظر 

دارید؟
n البته این سؤال یک سؤال تخصصی است و باید اهل فن جواب 

بدهند مانند جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی.
 حق با شماست ولی من پرسشم از 
منظر و دیدگاه دینی است. اصالً حضرتعالی به عنوان یك 
کارشناس دینی شادی مؤمنانه را در یك جامعه قبول دارید؟

n ببینید! نمی شود شما یک مفهومی غیر دینی را که ربطی به 
مفاهیم  کنار  در  کردن  پایین  و  باال  مقداری  با یک  زور  به  ندارد  دین 
دینی جا بدهید. اینکه دین چه تعریفی از جامعه شاد دارد و از نظر دین 
چه پارامترهایی باعث شادی جامعه می شود؛ به نظر من سؤال بی ربطی 
راهی  راه های تحقق شادی،  و  تعریف شادی  قبًا عرض کردم  است. 
بله!  اینکه می فرمایید شادی مؤمنانه را قبول دارید؟  اّما  ندارد.  در دین 
من معتقدم هر چیزی می تواند جهت مؤمنانه و غیرمؤمنانه داشته باشد 
چون ایمان یکی از عمیق ترین احوال نفسانی انسان است که روی بقّیه 

 یک نوع شادی، 
ناشی از غفلت 
مقام انسانِی انسان
 است که آخرت و 
حقیقت را فراموش می کند، 
دل خوش به دنیا می شود 
و فخر می فروشد و با 
مردم به بدی رفتار می کند
 و باعث می شود او از
 مقام انسانّیت ساقط بشود.
 یک وقت فرح ناشی از
 احساس قرب است
 احساس لقاء است که 
به دنبال یک ایثار و گذشت
 و فداکاری
 اتفاق افتاده است.



/  بهمن و اسفند 1594

احوال اثر می گذارد. ما درس خواندن مؤمنانه و غیرمؤمنانه داریم، علم و 
عالم شدن مؤمنانه و غیرمؤمنانه داریم، امید مؤمنانه و غیرمؤمنانه داریم، 
عاشق شدن مؤمنانه و غیرمؤمنانه داریم و غم و شادی هم مومنانه و 
از  اگر یک شادی  کردم.  که عرض  بنایی  به همان  داریم  غیرمؤمنانه 
یک عللی برخواسته باشد که در نظر دین ارزشمند است و بعد با یک 
رفتارهایی همراه باشد که از نظر دین رواست این می شود شادی مؤمنانه 
و اگر شادی از یک عللی برخاسته باشد که از نظر دین ضّد ارزش است 
و با یک رفتارهایی همراه باشد که از نظر دین نارواست، می شود شادی 
غیرمؤمنانه. اّما اینکه چه پارامترهایی اگر در جامعه دینی باشد می فهمیم 
این جامعه شاد است این سؤال غیر دینی است پاسخش هم غیر دینی 

است. 
 در یك جامعه، حكومت ها و قدرتمندان 
چقدر می توانند در شادی و غم افراد یك جامعه تأثیرگذار 

بشوند. منظورم از لحاظ ایجاد بستر و زمینه هاست؟
n به نظر می آید خیلی باید  بتوانند مؤثر باشند و باید هم مؤثر 
باشند. یک زمانی در روزگاران خیلی دور، حکومت نفوذ زیادی در احوال 
و اوضاع زندگی شهروندان نداشت کار حکومت این بود که یک امنیت 
کلّی را فراهم کند که مردم کنار هم زندگی کنند؛ یک جایی که از بیرون 
تهدیدی می آید یا در داخل نزاعی برمی خیزد کار حکومت این بود که 
آرامش و امنیت برقرار کند، یک خراجی هم بگیرد از مردم برای اداره 
کردن خودش و برای انجام امور مردم؛ اما اآلن واقعاً با توجه به نفوذی 
که دولت و حکومت به معنای فراگیر کلمه در همه ابعاد زندگی مردم دارد 
حتی در کشورهایی که به اصطاح لیبرال هستند و حکومت در آن حداقل 
مداخله را دارد، برنامه ریزی هایی کان عمًا با سیاست های حکومت 
شکل می گیرد تا چه رسد به کشورهایی مثل ما که حکومت نقش پر 
احساس  اآلن  که  است  این  واقعش  دارد.  مردم  زندگی  در  تری  رنگ 
می کنیم اینکه ما شب نان و پنیر بخوریم یا نان ماست! به یک معنا دست 
حکومت است یعنی می تواند با باال و پایین کردن پارامترهایی مثل قیمت 
ماست و پنیر، با یک باال کردن بعضی از امور دیگر، ما را به این نتیجه 
برساند که شب نان و ماست بخوریم یا نان پنیر! طبیعتاً طراحی بخشی از 
فرهنگ در جامعه، به سیاست های حکومت برمی گردد و بسترسازی برای 
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه بخشی از آن به حکومت برمی 
گردد. اگر حکومتی بتواند جامعه را با آرامش، اطمینان، رفاه، امنیت، آزادی 
مردم شادتر  و... طراحی کند، رضایتمندی حاصل خواهد شد و طبیعتاً 
خواهند بود. اما اگر این عوامل در جامعه کمیاب یا نایاب باشد طبیعتًا 
بین خودشان شروع می شود  درگیریها  و  بود  نخواهند  رضایتمند  مردم 
و یک سیگل تشدید کننده ای هم هست یعنی یک دور باطلی شروع 
می شود: مردم ناراضی و ناشاد بدتر عمل می کنند و هزینه ها را بر حکومت 
بار می کنند و حکومت ناچار می شود با سخت گیری بیشتری عمل کند و 

طبیعتاً هر دو یک رفتار فرسایشی را با هم خواهند داشت.
 گذشته از ایجاد بسترهای رضایتمندی 
مردم  در  شادی  اش  خروجی  می تواند  که  حكومت  توسط 
فلسفه  فاز  وارد  حكومت ها  است  ممكن  می باشد،  جامعه 

شادی و غم بشوند و تعریفی از شادی و غم بیان کرده و 
بگویند شادی غم آن است که ما می گوییم. 

قای ادیب: وقتی که ما عرض کردیم دین که از ناحیه خدای تبارک 
و تعالی آمده نمی تواند تصّرف در این معنا کند و این معنا یک معنای 
عرفی است؛ طبیعتاً حکومت نمی تواند بیاید تعریف کند که من می گویم 
غم و شادی چیست. بله! حکومت می تواند با رجوع به اهل فن، به عالمان 
انسان شناس، جامعه شناس و روانشناس تشخیص بدهد که چه عواملی 
باعث شادی می شود وسپس آن عوامل را در جامعه پیگیری کند، به آن 
بها بدهد  که چه عواملی باعث غم می شود و سعی کند آن عوامل در 
جامعه پدید نیاید. اّما اینکه خود او بگوید از نظر من فردا شادی فان معنا 
و مصداق است، اصًا به نظر می آید وجهی ندارد. حتی دین هم این کار 

را نمی تواند بکند تا چه رسد به حکو.مت!
 اگر اجازه بدهید می خواهم وارد حریم 
خصوصی حضرتعالی بشوم و پرسش پایانی من این است: 

آیا شما خودتان را آدم شادی می دانید؟
n قصد دارید پاسخ را در نشریه تان بیاورید؟

 اگر شما اجازه دهید می خواهم بیاورم.
n متأسفانه نه! من چندان آدم شادی نیستم به دو دلیل یکی دلیل 
شخصی دارد و یک دلیل اجتماعی؛ دلیل اجتماعی اش این است که من 
و خیلی های دیگر مثل من در واقع یک آدم های آرمان باخته ای هستیم، 
ما به هر حال از نوجوانی مان با انقاب شروع شده بعد اواخر نوجوانی 
و دوره جوانی با جنگ و با دفاع مقدس سپری شده و پیشاپیش یک 
آرزوها و آرمان هایی داشتیم و تاش مان این بوده که یک جامعه آرمانی 
- اسامی قابل ارائه به جهان که بتوانیم به همه چیزش افتخار کنیم، 
داشته باشیم در حالی که واقعش وضع مان رضایت بخش نیست، ناامید 
نیستیم از اینکه ان شاهلل به آن نقطه ای که آرزو و آرمان مان بوده برسیم 
ولی خیلی اآلن وضع رضایت بخشی نداریم. طبیعتاً این باعث غم و غّصه 
در آدم می شود و همین طور در مورد شخص خودم هم متأسفانه همین 
طور است یعنی من اآلن دیگر در سرازیری عمر قرار گرفتم و خیلی 
آرزوها برای کمال و تعالی خودم داشتم که متأسفانه همه فرصت هایش 
از دست رفته و احساس می کنم به آن چیزهایی که می خواستم، نرسیدم 

لذا مجموعاً غم بر من بیشتر حاکم است تا شادی، متأسفانه!
 با شناختی که ما از شما داریم، این 
و  شده  شما  حرکت  باعث  دارید  شما  که  غصه ای  و  غم 
می شود و خیلی ها به حال شما غبطه می خورند. از فرصتی 

که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزارم.
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اشاره :

نشریه نسیم بیداری در شماره 51 خویش سؤاالتی را به شرح زیر برای نوه بنیانگذاری جمهوری اسالمی، حجت االسالم و المسلمین 
سید علی خمینی، ارسال کرد:

 شادی در اسالم چه مستنداتی دارد؟ آیا توصیه ها بیشتر به حزن و اندوه است یاشادمانی؟
شادی مورد توصیه در اسالم چه شاخصه ها و مولفه هایی دارد؟  -1

این تلقی وجود دارد که دینی بودن جامعه ما، سبب ناشادمانی شده است. واقعیت دین چیست و اگر اسالم با حزن مخالف است،   -2
جا افتادن این تلقی را ناشی از چه کاستی هایی می انید؟

ممكن است گفته شود ضعف و برداشت اشتباه مدیریت اجرایی در کشور، سبب این تلقی اشتباه درباره کارکردهای دین شده است.   -3
ضمن پذیرش این ضعف ها، این پرسش به صورت جدی وجود دارد که که چرا علما و روحانیون هم کمتر در این باره سخن و توصیه دارند.

عوامل و راه های به وجود آوردن شادی با حفظ اصول دینی چه می تواند باشد؟  -4
نظر بنیان گذار جمهوری اسالمی درباره شادی چه بود؟ ایشان مرزهای در جامعه را کجا می دانستند؟   -5

نشریه صفیر حیات با توجه به شماره ویژه خود به باز نشر پاسخ های جناب آقای سید علی خمینی می پردازد.

حجت االسالم والمسلمین
 سید علی خمینی
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شادی در شرع و ادبیات
به نظرم پاسخگویی به این سؤاالت و سؤاالت احتمالی دیگری که در 
این موضوع مطرح می شود نیازمند مقدمه ای است؛ مقدمه ای دینی- فلسفی 
که در آن هم نگاه اسام را و هم نگاه عقل تنها را به مقوالت این جهان 
توضیح بدهیم؛ البته آنچنان که به ذهن قاصر خودم می رسد و آن چنان که 

فهم کرده و اندیشیده ام.
اول باید به روح جاری در گزاره های اسامی نظر پیدا کنیم. به نظر من 
مهم ترین کاری که اسام کرده و مهم ترین کاری که پیامبر عظیم الشأن 
اسام انجام داده، رنگ  بخشیدن به رفتار و اعمال انسان است. این کار 
انقاب های شگرفی را ایجاد کرده که من به چند نمونه اش اشاره می کنم؛ 

بعد روی بحث خودمان منطبق خواهم کرد.
البته تأکید هم دارم که این نگاه من فرادینی است، یعنی از دید فلسفه 
دین به این رویکردها نگاه خواهم کرد، لذا معتقدم مانند تمام گزاره های 
این چنینی پای سخنان من بر دوش تاریخ و فلسفه استوار است نه نقل و 
تعبد. لذا در پاسخ به سؤال شما که شاید جنبه درون دینی داشت من خواستم 
یک جنبه فلسفی به قصه بدهم تا پنجره ای باز شود و بعد می شود با نگاهی 
درون دینی بحث را کامل کرد، اما به هرصورت گمان من این است که اگر 
مطالبی که اینجا عرضه می دارم منقح شود و از پس نقدهای احتمالی بر آید، 

بحث را روشن تر می کند.
به هرصورت گفتم که رنگ بخشی به افعال بزرگترین کار پیامبر اسام 
است و نمونه ای از این ها را ذکر می کنم: و آن انقاب اخاقی یاری مظلوم 
است. عرب جاهلی می گفت: »انصر اخاک ولو کان ظالما« برادرت را یاری 
کن ولو اینکه ظالم باشد. ببینید چقدر از رذالت و سخافت اخاقی بهره مند 
است؟! یعنی عدل که گوهر هستی بشر است، زیر پای نسبت ها و روابط 
خرد می شود و این تنها در حیطه عمل نمی ماند که گزاره اخاقی برایش 
درست می شود. انصر اخاک ولو کان ظالما. اساسا فرق جامعه جاهلی و 
جامعه زمان ما در این است که اگر چه ما هم رفتارمان خیلی وقت ها جنبه 
جاهلی دارد، اما این که به جامعه ما اطاق جامعه جاهلی نمی شود، این است 
که ما حداقل در حیطه آرمان هایمان کمال گرا هستیم، اما جامعه جاهلی 
پیش از پیغمبر این رذیانه ترین عمل را به صورت جمله آرمانی انصر اخاک 

ولو کان ظالما درمی آورد.
خوب حاال پیغمبر با این جمله چه کرد؟ با این نگاه و شیوه و رسم 
زندگی جاهلی چه کرد؟ پیغمبر آمد و رنگ این گزاره را گرفت و رنگ 
دیگری بدان بخشید. فرمود: بله، من هم قبول دارم که باید برادر ظالم را 
یاری کرد! اما یاری برادر ظالم به این است که جلوی ظلم او را بگیری و 

نگذاری ظلم کند!
به  را  اخاقی  گزاره  رذیانه ترین  اخاقی  اصاح  یک  با  می بینید! 
گزاره ای گوهرین و درخشان تحویل برد و تبدیل کرد. رنگ این نگاه را از 
سیاه به سپید مبدل ساخت. صبغة اهلل بدان بخشید. )در قرآن هم صبغة اهلل 

داریم؛ به معنای رنگ خدا(.
من این یک مورد به ذهنم رسیده بود و در چند جا که بحث داشتم و 
یک جا که در مورد اخاق بحثی داشتم، مطرح کردم و همان جا گفتم که 

روش پیامبر در مورد برخی از رسوم جاهلی، انقابی بود، در مورد برخی 
دیگر اصاحی و بعد به نمونه هایی از برخوردهای انقابی او نیز اشاره کردم.

بعدها دیدم جناب آقای حکیمی بزرگوار هم در الحیاة مواردی را ذکر 
کرده و عنوان انقاب های اخاقی پیامبر را رویش گذاشته که از حیث 
پیامبر  اخاقی  اصاحات  حیطه  در  من  که  شمرده  را  چیزهایی  محتوا 
می شمرم. حاال بحث در لفظ نیست، ولی ایشان هم چند مورد را ذکر کرده، 
اگرچه به گمانم این بحث انصر اخاک را آن جا نیاورده است، ولی به هرحال 
موارد متعددی را ذکر کرده که عاقه مندان می توانند به آنجا هم مراجعه 
کنند.]منظور نویسنده محترم کتاب ارزشمند الحیاة است که از مجموعه ای 
از احادیث توسط استاد محمد رضا حکیمی جمع آوری و تدوین شده است[. 
خاصه آنچه تا اینجا می خواستم عرض کنم اشاره ای به تغییر رنگ و 
محتوایی است که پیامبر با اعجاز فکر و اندیشه اش در رفتار و افکار آدمیان 

ایجاد کرده است.
حاال با این نگاه به سراغ شادی می آییم. من معتقدم 
شادی هم رنگ دارد، می تواند رنگ انسانی داشته باشد و 
هو  »بما  انسان  آنچه  داشته باشد.  جاهلی  رنگ  می تواند 
انسان« باید به دنبالش باشد شادی انسانی است؛ شادی ای 
با  باشد، شادی ای که به وضوح  با غم عجین  که چه بسا 

سرخوشی جاهانه متفاوت است!
دغدغه من در این نوشته، بیان همین نکته است و 
امیدوارم بتوانم حس درونی خودم را به شما و خوانندگانی 
که از طریق کلمات حرف های مرا می خوانند منتقل کنم. لذا 
می خواهم در این زمینه کمی بسط سخن دهم و حرف هایی 
که می زنم اندیشه هایی است که بدان معتقدم و بارها به 
آن ها اندیشیده ام. امیدوارم این افکار پراکنده را بتوانم در 

بیان منسجم القا کنم.
در این زمینه می باید چندین مطلب روشن شود که 

پازل سخن من کامل گردد.
یکی از این ها، بحث لبخند و گریه است و رابطه آن ها 
با شادی و غم. لبخند و گریه شادی و غم نیستند، بلکه مبرز 

آن ها هستند، آن هم مبرز مشترک یعنی گاهی در شادی به کار می آیند و 
گاه در غم. همه خنده ها از شادی نیست که: » ای بسا خنده که از گریه 

غم  انگیزتر است«. یا به قول شاعر:
پشت این نقاب خنده پشت این نگاه شاد،

چهره خموش مرد دیگری است،
مرد دیگری که سال های سال ناامید ناامید ناامید زیسته،

مرد دیگری که پشت این نقاب خنده،
هر زمان به هر بهانه با تمام قلب خود گریسته.

همین طور است گریه؛ مگر ما گریه شوق نداریم، اشک است اما اشک 
شادی.

بنابراین خنده و گریه دو مبرزند؛ آن هم مبرز مشترک مثل اشتراک 
لفظی در الفاظ و وضع آن ها. با این تفاوت که داللت مشترک لفظی بر 

من معتقدم شادی هم 
رنگ دارد، می تواند رنگ 

انسانی داشته باشد و 
می تواند رنگ جاهلی 

داشته باشد. آنچه انسان 
»بما هو انسان« باید 

به دنبالش باشد شادی 
انسانی است؛ شادی ای 
که چه بسا با غم عجین 

باشد، شادی ای که 
به وضوح با سرخوشی 

جاهالنه متفاوت است!
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مدلول خود وضعی است، اما داللت این دو عامت و دال بر مدلول خود 
طبعی است، هم چنان که علمای منطق اصل این تقسیم بندی را دارند که 

دال یا عقلی است یا طبعی است و یا وضعی.
نکته دیگری که باید بدان بیندیشیم، این است که انسان بما هو انسان 
در این جهان مادی که از در و دیوارش حوادث غم آلود می بارد چگونه 
می تواند شاد باشد؟ شما از من بخواهید که سیاهی های این دنیا را به شما 
نشان دهم. مگر کم است؟! انسان اگر انسان باشد وقتی از در خانه بیرون 
می آید صحنه های رقت آور را می بیند؛ از کودک کار، از معلول رها شده، از 
آسمان تیره، از خبرهای ناگوار قتل و غارت و تجاوز، از غزه و عراق، از 
دریای آبی سابق و سیاه امروز! از دوری از معبود، از یلگی و رهایی استبداد 

و استعمار. این ها از در و دیوار این جهان می ریزد! این ها که گفتم کافی 
است که انسان بما هو انسان غم بر غم بیفزاید؛ اضافه کنید غم عزیزان را 
که چون کوه انباشته می شود و کاه کاه فراموش می گردد! غم فقدان پدر، 
مادر، برادر سهل است که حتی مرگ هرکس انسان و روحیه انسانی را غم 

اندود می کند!
حاال شادی چه؟.... شادی چه؟ باید فکر کنیم پیدا کنیم. یک تحقیق 
میدانی کنید؛ بروید از مردم بپرسید چند خبر غمبار بگویند و چند خبر 
خوشحال کننده؟ می ترسم خوشحالی هایمان به برد تیم ملی والیبال و امثال 

آن محدود شود!
هم  را  پاسخش  است.  مسأله  طرح  می گویم  دارم  من  که  این ها 

خواهم داد، شادی و غم را هم تعریف خواهم کرد.
از طرف دیگر؛ از میان شاعران حکیم، مگر خیام معروف به شادی و 
شادخواری و دم غنیمت دانی نیست؟ مگر صدا نمی زند که: می نوش که 

جاودانی این است. یا نمی گوید:
ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می گذرد
اما همین خیام حکیم در همین منظومه شعری اش سرخوش نیست؛ 

به دنبال شادی است، به دنبال خوشی است. می گوید:
من در پی آن دمم که ساقی گوید

یك جام دگر بگیر و من نتوانم
می گوید من در پی آنم یعنی فاقد آن است. اساسا آقایان! زندگی بشر 
ماالمال از غم انسانی است. این مقدمه را هم حفظ کنید تا در نتیجه گیری 

از آن استفاده کنم.
نکته دیگری که برای تنقیح بحث الزم می دانم مورد اشاره قرار دهم 
بحث غم انسانی و غم غیر انسانی و نیز شادی انسانی و شادی غیر انسانی 

است. یا بگو شادی و غم متعالی و شادی و غم غیر متعالی.
ادعای من در این گفتار که تاش می کنم آن را تبیین کنم و از دل 
این پراکنده گویی ها بدان نائل شوم، بحث این همانی شادی و غم انسانی و 

این همانی شادی و غم غیر انسانی است.
می خواهم بگویم که غم انسانی، همان شادی است و شادی غیر 
انسانی همان غم است. ممکن است اشک غم متعالی از دیده کسی جاری 
باشد، اما من او را شادی می نامم نه آن که لبخند جهل می زند و با قرص 

روان گردان قهقهه سر می دهد.
کلمه غم در آثار شرعی و ادبی، بسیار است. من ادعا می کنم که قاطبه 
غم هایی که در دیوان حافظ شما می بینید عین شادی است و غم نیست. غم 
انسانی همان شادی است. آزادی همان شادی است، اشک جاری به خاطر 

مظلوم اگرچه تلخ است، اما شادی چیزی غیر آن نیست.
از این منظر، هرچه جامعه انسانی تر شود شادتر می شود و هرچه جامعه 
حیوانی تر شود غمناک تر می شود. غم حقیقی غم دوری از انسانیت است. 

اشک برخاسته از انسانیت، عین شادی است.
دقت کنید! من نمی خواهم بگویم غم های انسانی به شادی منجر 
می شود، من نمی خواهم بگویم این دنیا را در غم بسر ببر تا در دنیای دیگر 
شادی را تجربه کنی، نه؛ حرف من این است که اصا شادی و غم اگر 
انسانی باشند یکی هستند. حرف من این است که همان طور که وقتی 
می بینی کودکی دارد به زمین می خورد و ناگاه به کمک دست پدرش نجات 
می یابد شاد می شوی و این شادی حقیقی است، می گویم اگر آن کودک 
زمین خورد و تو از سر انسانیت گریستی این هم شادی است؛ شادی انسانی 

و شادی انسان بودن.
این غم ها منجر به شادی نمی شود، بلکه اصا شادی چیزی غیر از 
این غم ها نیست. غم واقعی غم پوچی است. ببینید! هرکس در زندگی اش 
ممکن است لحظه ای به سرش بزند و فکر خودکشی کند، بعضی از این ها 
صرف تصور است. عصبانیتی زودگذر است، اما وقتی غم حقیقی باشد و 
آدم  به سراغ  از روی عصبانیت  بدهد، خودکشی  دست در دست پوچی 

نمی آید بلکه در شکل عاقانه اش رخ می نمایاند.
این نکته را در کتاب خاطرات جناب سایه دیدم که او بدان اشاره کرده، 
نکته  درستی است. آقای ابتهاج می گوید فرایند خودکشی صادق هدایت 
ساعت ها طول کشیده، چون خانه اش خیلی منفذ داشته و او سر فرصت 
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با دقت فراوان آمده و تمام این منفذها را بسته، بعد گاز را روشن کرده و 
خودکشی کرده است. غم او، بله غم است که به پوچی می انجامد، به نیستی 
می رسد و به عدم می خواند، اما غمی که در میان شاعران قرون گذشته 
هست، من ادعا می کنم قاطبه اش عین شادی است. غم عشق چیست؟ غیر 
از شادی است؟ به این نکته دقت کرده اید که شادی خیام عین غم حافظ 
است؟ چون هردو یکی است. به تعبیری خیام هم انسان غمناکی است اتفاقا 
چون انسان است غم انسانی دارد )البته در پرانتز بگویم که وقتی می گویم 
خیام یا حافظ اصا کاری به این دو فردی که در یک تاریخی زیسته اند 
ندارم، بلکه این ها در آثارشان متولد شده اند و یک حقیقت اندیشه ای دارند، 
لذا می بینیم ویتگنشتاین که یک نفر بوده، در تاریخ اندیشه مبدل به دو نفر 
می شود: ویتگنشتاین اول و ویتگنشتاین دوم! درحالی که جسم او یک نفر 
بوده و ما در بحث از اندیشه نام را برکسی می گذاریم که از دل مجموع 
اندیشه هایی متولد شده است، لذا شادی و غم حافظ را من نمی روم تاریخ 
بخوانم تا استخراج کنم شاید آدم بی خیالی بوده باشد، من حافظ پساآثار را 
می گویم.( نمی دانم چقدر توانستم مراد خود را و فهم خود را تبیین کنم، اما 
من معتقدم که با برنامه طنز و با لباس قرمز و آبی و در شکل پست تر با 

قرص و افیون نمی توان شادی آورد و گفت این کشور شاد است یا نه.
رویکرد  آن  با  اسام  که  می گویم  اینجا  تا  عرایضم  جمع بندی  در 
رنگ بخشی و متعالی خود - با نگاه فلسفه دینی عرض می کنم- به دنبال 
شادی و غم متعالی است. دنبال انسانیت است که همان شادی است، 
به دنبال غمی است که همان شادی است. به دنبال هویتی است که همان 
شادی است. این انقاب معنایی است که به شادی و غم رنگ می دهد. ما 
بارها و بارها شنیده ایم که امام حسین)ع( هرچقدر به ظهر عاشورا نزدیک تر 
تأکید  انسانیت است.  این شادی  یعنی چه؟  برافروخته تر می شد.  می شد 
می کنم غمی نیست که به شادی منجر شود، بلکه شادی چیزی نیست 
غیر از همین انسان شدن؛ انسان بودن و فهم انسان بودن شادی است. آزادی 
شادی است، آزادی بله، اما آزادی آویخته، آزادی از دل الجبر و التفویض 
آزادی همان سان که حاجی سبزواری می گوید »لکن کما  آمده،  بیرون 

الوجود منسوب لنا، الفعل فعل اهلل و هو فعلنا.« یا شعری ساخته بودم:
مجبور مخوان ما را، ما سایه مختاریم
ما سایه مختاریم مختار مخوان ما را.

از جام جم ار پرسی، انجام جمت گویم
همخانه اسكندر، همسایه با دارا!

حاال با این ترسیم من می گویم حکومت دینی حکومت شادی متعالی 
است و از نگاه معلول به علت: اگر شادی متعالی در جامعه ای هست آن 

جامعه، جامعه اسامی است و اال آن جامعه، جامعه کفر است.
در اینجا می خواهم پنجره دیگری را باز کنم و مربوط به بحث خودمان 
میزان  مطلوب  جامعه  ماک  من،  عقیده  به  که  گفته بودم  قبا  نمایم. 
رضایتمندی جامعه است. نه آزادی است، نه اقتصاد است، بلکه معجونی 

است که آن را میزان رضایتمندی جامعه نامیده  بودم.
ببینید در تاریخ اندیشه سیاسی، لیبرال ها تمام نظرشان به آزادی بود 
یا بهتر بگویم وجه غالب نظرشان آزادی تضمین شده بود و کمونیست ها بر 

مساوات و خلق و توده ممحض شده بودند یا اقتصاد سوسیالیستی در دوره  ای 
ماک رسیدن به جامعه مطلوب تصور می شد، اما این ها هیچ یک جامعه 
آرمانی نیست. جامعه آرمانی معجونی است که در آن میزان رضایتمندی 
مردم باالتر است. در همان بحث گفتم که بیایید، دو مقطع را باهم بسنجیم: 
چند سال قبل از انقاب و چند سال بعد از انقاب را. از نظر اقتصادی آمارها 
گویای این است که دوران قبل از انقاب با همه مشکات اقتصادی و 
غیره که بود، وضع کشور از نظر اقتصادی بهتر از مثًا سال 60 است که 
کشور تازه تأسیس شده و با مشکات اقتصادی عدیده روبرو است و با 
جنگی تمام عیار دست به گریبان است، اما میزان رضایتمندی قاطبه مردم، 

چیز دیگری است.
مردم به هردلیل و صد دلیل در دوران پهلوی راضی نبودند، ولذا انقاب 

کردند. اما در سال 60 مثا میزان رضایتمندی مردم به مراتب 
باالتر است. حاال نمی خواهم بحث را مفصل کنم و تفصیل 
دهم، بلکه به نظرم می رسد در تکمیل آن سخن و اندیشه 
اینجا بگویم که رضایتمندی، فرع شادی انسانی و شادی 
متعالی است؛ لذا هرچقدر جامعه انسانی تر باشد شادتر است 
ولو یک برنامه طنز هم از صداوسیمایش پخش نشود، ولی 
هرچقدر جامعه از انسانیت دور شود و به منیت شیطانی دچار 
شود غم بارتر شده و رضایتمندی مردم هم از آن پایین تر 
می آید. حال هرچه می خواهید فیلم طنز بسازید و شعر طنز 

چاپ کنید و لباس رنگی را در میان مردم رواج دهید.
لذا هنر امام این بود که نگاه ها را عوض کرد، دل ها را 
دگرگون کرد، غم خود و دیگران داشتن را به ما آموخت؛ 
همین پدیده پردامنه صدور انقاب برخاسته از روح حاکم 
بر مردم آن دوران است. این چقدر شریف است که مردمی 
خود، بدون زور و پول حکومت، دغدغه کشورهای غریبه 
دیگر را داشته باشند. این چقدر نجیبانه است که مردم یک 
کشور بدون آن که داعیه استکباری و استعماری داشته باشند 

به دنبال اشتراک گذاشتن فهم نوین خود از زندگی باشند. لذا به شدت معتقدم 
انقاب ما یک انقاب اسامی و انسانی بود. انسان متعالی در آن پررنگ 
بود. هنر امام، بخشیدن نگاه انسانی جدید به مردم بود یا بهتر بگویم بسیج 
انسان ها بود. امام به دنبال انسان بود، به دنبال ساختن انسان و چه خوشبخت 
بود که توانست در دوره ای، ثمره تاش خود را ببیند و آدم هایی را ببیند 
که به مرز انسانیت نائل شده بودند، خود را نمی دیدند انسانیت را می دیدند. 
حاال ببینید چقدر مرده است و غم بار و غم افزاست اندیشه ای که در پی 
شکم خود و خانواده و محله و استان و کشور خویش است. من گمان 
نمی کنم سیاست نظام که کمک به فلسطین و لبنان و تمام مظلومان عالم 
باشد مورد قبول ملت نباشد، بلکه ممکن است برخی انتقاد داشته باشند که 
برخی شعار می دهند و عمل نمی کنند و مقاصد دیگری دارند و اال اصل غم 
انسانی داشتن و با نداری به کمک مظلوم رفتن، از باالترین مصادیق انسانیت 

است که ملت ما در جای جای تاریخ خود آن را اثبات کرده است.

کلمه غم در آثار شرعی 
و ادبی، بسیار است. من 

ادعا می کنم که قاطبه 
غم هایی که در دیوان 

حافظ شما می بینید 
عین شادی است و غم 

نیست. غم انسانی همان 
شادی است. آزادی همان 
شادی است، اشک جاری 

به خاطر مظلوم اگرچه 
تلخ است، اما شادی 

چیزی غیر آن نیست.
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 بامدادی که تفاوت نكند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فكرت نكند نقش بود بر دیوار

خبرت هست که مرغان سحر می گویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

از غزلهاي زیبا ودلنشین سعدي غزل باال است که در وصف بهار و 
طبیعت  و به مناسبت سر آغاز سال نو سروده است. برابري روز و شب و بي 
تفاوتي در لیل و نهار گویاي نشاط و  تعادلي است که در ایام بهار در زیبایي 
طبیعت رخ می نماید. به قول حافظ: چه جورها که کشیدند 
بلبان از دي / ببوي آن که دگر نوبهار باز آید. وحافظ بر 

افروختن چراغ دل را در گرو نسیم باد نوروزي می داند . 
زکوي یار می آید نسیم باد نوروزي

 از ین باد ار مدد خواهي چراغ دل بر افروزي
دست کم در این بخش از جغرافیا روز شب به برابري 
می رسد و جور سرماي سوزناک دي جاي خود را به بهار 
وآواز بلبان و زیبایي غنچه ها می دهد  و بلندي روزها و 
کوتاهي شبها تا ماه تیر ادامه می یابد . عارفان و شاعران، از 
تحوالتي که در طبیعت رخ می نماید و یا از زیبایي هایي که 
در سراچه هستي جلوه می کند، سوژه ها وبهره هاي زیبایي 
برگرفته اند. در همین غزل، سعدي خدا شناسي خود را چنین 

نمایان می سازد .
این همه نقش عجب بر درو دیوار وجود
 هر که فكرت نكند نقش بود بر دیوار .
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار

واز خواندن مرغ سحر درس مبارزه به جهالت می آموزد: 
خبرت هست که مرغان سحر می خوانند

 آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار 
برداشت عرفاني استاد شهریار از نوروز و زیبایي طبیعت چنین است :

از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم
 چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم

در این مقاله موجز بر آنم تا در س دیگري از تعادل روز وشب ونشاطي 
که در آغاز فصل بهار رخ می نماید، بیاموزم،وآن تعادل ونشاطي است که در 
زندگي ومعیشت آدمیان باید وجود داشته باشد. نیک می دانیم که زندگي 
انسانها بر اساس نشاط و هماهنگي قوانین در طبیعت و تعادل برابري در 
معیشت پاي گرفته است و خالق هستي جهان و هرچه در او هست را بر پایه 

قسط ومیزان قرار داده است: 
دور فلكي یكسره بر منهج عدل است 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

 )حافظ(

قران کریم به آدمیان امر کرده است:» و اقیمو الوزن بالقسط وال تخسروا 
المیزان« .میزان را بر اساس عدالت استوار بدارید؛چرا که پیش از آن جهان 
هستي را چنین تبیین می نماید: » والسماء رفعها و وضع المیزان اال تطغوا 
في المیزان«، یعني بعد از این که ازقوانین عادالنه درعالم خبر می دهد، نهي 
از طغیان وستم می کند. و این که قوانین زندگي باید بر اساس عدالت قوام 
واستوار یابد. مفسرین گفته اند: »میزان« به معنی هر گونه وسیله سنجش 
است، سنجش حق از باطل، سنجش عدالت از ظلم و ستم، و سنجش ارزشها 
و سنجش حقوق انسانها در مراحل و مسیرهای مختلف اجتماعی. »میزان« 
هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می شود، چرا که همه وسیله 
سنجشند. درست است که»میزان« در لغت به معنی ترازو و وسیله وزن کردن 
سنگینی اجسام است، اما مسلما میزانی که در این آیه، بعد از ذکر آفرینش 
آسمان به آن اشاره شده مفهوم گسترده ای دارد که هر وسیله سنجش و 
همه قوانین تکوین و تشریع را فرا می گیرد، نه فقط وسیله سنجش وزن 
اجناس. اصوال برافراشته بودن آسمان و نظم دقیقی که بر ملیونها کره آسمانی 
حاکم است بدون میزان و قوانین حساب شده ای امکان پذیر نیست. و اینکه 
می بینیم در بعضی از عبارات»میزان« به معنی»قرآن« یا به معنی»عدل« یا 
به معنی»شریعت« یا»ترازو« تفسیر شده است در حقیقت هر کدام اشاره به 
مصداقی از این مفهوم کل و گسترده است. در آیه بعد نتیجه گیری جالبی از 
این موضوع کرده می افزاید:» هدف از قرار دادن میزان در عالم هستی این 
است که شما هم میزان را رعایت کنید و در آن طغیان ننمائید« )أاَلَّ تَْطَغْوا 
ِفي الِْمیزانِ (. شما نیز بخشی از این عالم عظیم هستید و هرگز نمی توانید 
به صورت یک وصله ناهمرنگ در این جهان بزرگ زندگی کنید، عالم 
نظام و میزانی دارد، شما هم باید نظام و میزان داشته باشید. )تفسیر نمونه 
ج23ص108( و)المیزان فی تفسیر القرآن،ج 19،ص 98 (. زیبایي نظام تکوین 
و طبیعت در این است که هر چیزي بر اساس عدالت در جاي خود قرارگرفته 
و ذرات و موجودات عالم در مدار خود حرکت می کنند . »و کل في فلک 

یسبحون «. بقول شیخ محمود شبستري در گلشن راز: 
جهان چون چشم و خط وخال و ابروست 

که هر چیزي به جاي خویش نیكوست 
اگر یك ذره را برداري از جاي

همه عالم فرو ریزد سراپا
یا بقول نظامي گنجوي :  

هر آن نقشي که برصحرا نهادیم
 تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم
سرمویي ززلف خود نمودیم

 جهان را در بسي غوغا نهادیم 
چو آدم را فرستادیم بیرون

 جمال خویش بر صحرا نهادیم 
خداوند می خواهد این زیبایي ونشاط وعدالت در طبیعت را به زندگي 
آدمیان سرایت دهد وظلم و طغیان و بي نشاطي و افسردگي را از جامعه 
بشري بزداید. یعني نظام شریعت و معیشت باید هماهنگ نظام طبیعت 
باشد. این هماهنگي و عدل محوري در یک جمله خبري وانشایي چنین 



22 سال اول / شماره ششم    /

َماَواِت َو ااَلرض «)کافي  بیان شده است: پیامبر)ص( در وصف جهان چنین می فرماید: »بِالَعدِل َقاَمِت السََّ
ج5ص266(،» زمین و آسمان ها به واسطه عدالت بپاداشته شده اند « بر این اساس قرآن کریم به انسانها 
دستور می دهد: »اِعِدلُوا ُهَو اَقَرُب لِلتََّقَوي«،عدالت پیشه کنید تا شما را به تقوا نزدیک کند، )مائده/ 8( و یا: 

»واذا قلتم فاعدلوا«،هنگامي که سخن می گویید عدالت را رعایت کنید، )انعام/152(. و یا می فرماید : » ان 
اهلل یامر بالعدل واالحسان «، همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد، )نحل/90(. تاکید و اصرار 
قرآن بر این که زندگي انسانها باید بر اساس عدالت پا بگیرد بر کسي پوشیده نیست و ضرورت این 

معنا به حدي است که از اهداف اصلي پیامبران، بپا داشتن آدمیان براي عدالت بوده است،)حدید/25(. 
حال،این تفاوت فاحش و این فاصله طبقاتي و این دار و نداري که در زندگي آدمیان بروزکرده و هر 
روز بیشتر می شود به طوري که اکثر ثروت جهان در دست اقلیتي از افراد است، بر خاف اساس 
طبیعت و اصول دیانت است. علت این که ادیان بر تحقق عدالت تاکید نهاده اند و از فلسفه هاي 
نزول وحي و ایجاد بعثت انبیاء ایستادگي آدمیان بر سکوي عدالت دانسته است، براي این که 
فقدان عدالت در معیشت آدمیان تقابل و رویارویي با نظام تکوین است و درنتیجه گردش 
زندگي خارج از مدار و ناموس طبیعت است و جامعه را به هم می ریزد. ممکن است جامعه 

عاري از عدالت با کنترل حکومت ها سالیاني سراپا باشد ولي این جامعه از درون بهم ریخته و 
ممکن است روزي از هم گسیخته گردد. به تعبیر زیباي حافظ: 

ساقي بجام عدل بده باده تا گدا / غیرت نیاورد که جهان پر با کند
یعني غالب جنگ ها وانقاب هایي که در جهان رخ داده است به خاطر فقدان عدالت 
وحکومت هاي ظالمانه بوده است .قرآن کریم به این سنت تاریخي تصریح دارد : » َو تِلَْک 
ْوِعًدا«، این شهرها و آبادی هایی است که ما  ا َظلَُمواْ َو َجَعلَْنا لَِمْهلِِکِهم مَّ الُْقَری أَْهلَْکَناُهْم لَمَّ
آن ها را هنگامی که ستم کردند، هاک نمودیم و برای هاکتشان موعدی قرار دادیم )آن ها 
ویرانه هایش را با چشم می بینند، و عبرت نمی گیرند(،)کهف/ 59(. و در جاي دیگر می فرماید 
ْرناها تَْدمیرا «،  :» َو إِذا أََرْدنا أَْن نُْهلَِک َقْرَيةً أََمْرنا ُمْتَرفیها َفَفَسُقوا فیها َفَحقَّ َعلَْیَها الَْقْوُل َفَدمَّ
و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه هاک سازیم پیشوایان و متنّعمان آن شهر 
را امر کنیم )به طاعت، لیکن( آنها راه فسق )و تبهکاری و ظلم( در آن دیار پیش گیرند )و 
مردم هم به راه آنها روند( پس آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت، آن گاه همه را هاک 
می سازیم، )اسراء/ 16(. مترفین واسراف کاران ومتنعمان کساني هستند که این فاصله هاي 
زشت طبقاتي را ایجاد می کنند واین فاصله هاي فاحش چون بر خاف نرم و هنجار و بر خاف 
ناموس طبیعت می باشد، منجر به در گیریهاي اجتماعي می شود . حافظ این معنا را با هنر زیباي 

خود در این بیت آورده است:
چون دور فلك یكسره بر َمنَهج عدل است

خوش باش که ظالم نَبرد ره به منزل
و سعدي با نگاه تیز بین خود، شروع عدالت و یا بي عدالتي را از حاکمان می داند. در ابیاتي عدالت 

و اندیشه را الزمه کار حکمرانان دانسته و می گوید:
شنیدم که خسرو به شیرویه گفت

در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت
بر آن باش تا هر چه نیت کنی

نظر در صالح رعیت کنی
اال تا نپیچی سر از عدل و رای
که مردم ز دستت نپیچند پای

گریزد رعیت ز بیداد گر
کند نام زشتش به گیتی سمر

بسی بر نیاید که بنیاد خود

خداوند 
مي خواهد این 
زیبایي ونشاط 
وعدالت در طبیعت 
را به زندگي
 آدمیان سرایت 
دهد و
ظلم و طغیان
 و بي نشاطي و 
افسردگي را از 
جامعه بشري 
بزداید. یعني
 نظام شریعت 
و معیشت باید 
هماهنگ
 نظام طبیعت باشد. 
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بكند آن که بنهاد بنیاد بد
خرابی کند مرد شمشیر زن

نه چندان که دود دل طفل و زن
ملک الشعراي بهار در ترجمه حدیث نبوي که فرماید: بالعدل قامت 

السموات واالرض، می گوید: 
آسمان ز عدل بر پا شد

و اَنُجم از عدل، عالم آرا شد
وین ُسراِدق که بی  حسابستی

عدل اگر نیستی، خرابستی
مولوي چه زیبا، این روایت امام علي)ع( را، که در تعریف عدل می فرماید: 
وضع الشئ في موضعه، عدل یعني هر چیزي را در جاي خود قرار دادن، به 

نظم درآورده است:
عدل ِچبود، وضع اندر موضعش
 ظلم ِچبود، وضع در ناموضعش

عدل ِچبود، آب ده اشجار را
ظلم ِچبود، آب دادن خار را

بشر از دیر باز به دنبال مبارزه با ظلم اجتماعي بوده تا درد و رنجهایي که 
بر آدمیان می رفته کاهش دهد. صائب تبریزي می گوید: 

عدالت کن که درعدل آنچه در یك ساعت به دست آید
 میسرنیست در هفـتاد سال اهل عبادت را

شاید یکي از عللي که جوامع را عاوه بر، از هم گسیختگي، رو به 
افسردگي می برد، تفاوتهاي مالي است که در میان مردم رو به گسترش است. 
و این فاصله هاي طبقاتي ناشي از بي تدبیري ویا بي توجهي حاکمان به اصل 
موضوع است . انسانهاي نادار و فقیري که شاهد زندگي هاي اشرافي، بویژه 
در سطح طبقات حاکم و یا برخي روحانیون مسئول هستند، نمی توانند تحمل 
کنند. چرا حضرت علي )ع( مسئوالن خود را از زندگي اشرافي پرهیز می داد و 
یا حتي اگر بر سفره اشراف به عنوان مهمان شرکت می کردند توبیخ می نمود؟ 
)نمونه آن نامه حضرت به عثمان بن حنیف است( براي این که مردم بي بهره 
و تهي از مال، بادیدن رفاه و خوشي در طبقه حاکم به رنج نیایند. از سوي 
دیگر سنت تاریخ بر این بوده که اگر به جاي ستم، نیکوکاري و اصاح در 
جامعه رواج داشته باشد، خداوند آن جامعه را به خاطر ستم تباه نمی سازد. » َو 
ما کاَن َربَُّک لُِیْهلَِک الُْقری  بُِظلٍْم َو أَْهُلها ُمْصلُِحوَن«،  )هود/ 117( پروردگار 
تو هیچ قریه ای را که مردمش نیکوکار باشند به ستم هاک نخواهد ساخت. 
در برابر اصاح، افساد و ظلم است که باعث ویراني جامعه می شود. از ابن 
عباس چنین روایت شده که می گوید: من از قرآن به خوبی استفاده کرده ام 
که ظلم و ستم، خانه ها را ویران می کند. سپس به این آیه استدالل کرد: » 
فتلک بیوتهم خاوية بما ظلموا ان فی ذلک آلية لقوم یعلمون«، این خانه های 
آنهاست که بخاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است 

برای کسانی که آگاهند،)نمل/ 52(. 
از سنت هاي زیباي باستاني ایرانیان که در ایام نوروز محقق می شده، رد و 
بدل هاي مالي بوده است، هر چند این کارها جنبه سمبلیکي ونمادین داشته؛ اما 
نشان می دهد که انسانها با گذشت مالي و دستگیري از دیگران شاد می گشته 

اند. واژه »انفاق« در قرآن که به کرات به کار رفته 
است، گویاي یک نوع گذشت مالي و از بین بردن 
تفاوتهاي طبقاتي است. زیباتر این که متعلق انفاق را 
با عشق و محبت آمیخته است: » وانفقوا مما تحبون« 
یعني هر آن چه مورد عاقه انسان است باید انفاق 
نماید. در ایام عید دید و بازدیدها از فامیلهاي نزدیک 
شروع می شود و این سنت از ایران باستان ادامه داشته 
اشت. تاکید قرآن بر»اولي القربي«و این که از انفاق 
یک  گویاي  ورزید،  دریغ  نباید  نزدیکان  به  نسبت 
واقعیت انساني است. » َو ال َیأْتَلِ  أُولُوا الَْفْضِل ِمْنُکْم 
َعِة أَْن ُیْؤُتوا أُولِي الُْقْربی  َو الَْمساکیَن َو الُْمهاِجریَن  َو السَّ
ِ َو لَْیْعُفوا َو لَْیْصَفُحوا أَ ال ُتِحبُّوَن أَْن َیْغِفَر  في  َسبیِل اهللَّ
ُ َغُفوٌر َرحیٌم«، ثروتمندان و توانگران  ُ لَُکْم َو اهللَّ اهللَّ
شما نباید سوگند یاد کنند که از دادن مال به خویشان 
و بینوایان و مهاجراِن راه خدا سر باز زنند، آنان باید 
ببخشند و درگذرند، آیا دوست ندارید که خدا شما 
راببخشد؟ )نور/22(. چقدر روح این آیه با آداب و سنن 
ایراني در ایام نوروز که از تمام گذشته هاي اختاف 
برانگیز در می گذرند و زیارت نزدیکان و دوستان را از 
برنامه هاي این ایام خجسته می دانند. و این یادداشت 

را با غزلي دیگر از سعدي به پایان می برم: 
 برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
چو آتش در درخت افكند گلنار

دگر منقل منه آتش میفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

حسدگو دشمنان را دیده بردوز
بهاری خرمست ای گل کجایی
که بینی بلبالن را ناله و سوز

جهان بی ما بسی بودست و باشد
برادر جز نكونامی میندوز

نكویی کن که دولت بینی از بخت
مبر فرمان بدگوی بدآموز

منه دل بر سرای عمر سعدی
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغا عیش اگر مرگش نبودی

دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

فقدان عدالت در معیشت 
آدمیان تقابل و رویارویي 

با نظام تکوین است
 و درنتیجه

 گردش زندگي خارج
 از مدار و ناموس طبیعت 

است و جامعه را 
به هم می ریزد. 

ممکن است جامعه
 عاري از عدالت با کنترل 

حکومت ها سالیاني 
سراپا باشد ولي این 
جامعه از درون بهم 

ریخته و ممکن است 
روزي از هم

 گسیخته گردد.
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دکتر محمدرضا موّحدی
)دانشیار دانشگاه قم ؛ گروه زبان و ادبیات فارسی(
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ــی  ــا معان ــی، ب ــفر انفس ــر س ــی در براب ــفر آفاق ــاح س اصط
ــی   ــه از کام نوران ــت، برگرفت ــوان دریاف ــه از آن می ت ــددی ک متع
قــرآن کریــم اســت . بســیاری از مفســران مســلمان، پــس از پذیــرش 
معانــی ظاهــری مربــوط بــه ایــن آیــه شــریفه قــرآن کــه: »َســُنریِهْم 
ــة  ــه دو کلم ــت، 53(، در توجی ــِهْم« )فصل ــاِق وَ فی اَنُْفِس آیاتِنا فی اآلف
ــی از  ــد. برخ ــته ان ــراز داش ــود را اب ــت های خ ــس برداش ــاق و انف آف
ایــن مفســران اظهــار کــرده انــد کــه مقصــود از آفــاق، عالــم کبیــر  
ومــراد از انفــس، عالــم صغیــر اســت  و چــون از دیــدگاه آنــان، هــر 
ــر موجــود اســت، در  ــم کبی ــد در عال ــدرت خداون ــه از ق ــه ای ک نمون
ــی  ــیر در یک ــس  س ــود، پ ــت می ش ــان یاف ــز هم ــر نی ــم صغی عال
ــر  ــر منج ــم دیگ ــت از عال ــم و درک درس ــه فه ــا ب ــن عالم ه از ای
ــده  ــل ش ــن نق ــر المومنی ــه از حضــرت امی ــه اینک ــر ن ــود. مگ می ش

کــه: 
ا تزعم انّك جرم صغیر

وفیك انطوی العالم االکبر

) آیــا تــو می پنــداری کــه موجــودی کوچــک هســتی،  درحالــی 
کــه عالــم بــزرگ در تــو پنهــان شــده اســت!(

مشــکل آنجاســت کــه انســان برحســب تصــورات خود،زندگــی 
ــن جهــان نشــناخته اســت: ــی خــود را در ای ــگاه واقع ــد و جای می کن

ای آنكه تراست ملك اسكندر و جم
  از حرص مباش در پی نیم درم

عالم همه در توست ولیكن از جهل
 پنداشته ای تو خویش را در عالم 

از ایــن رو بســیاری از قدمــا، جســم انســان را بــه منزلــة عــرش، 
نفــس را بــه منزلــة کرســی، قلــب را چونــان بیــت المعمــور، و...مــی 
ــانی را از  ــن همس ــی،  ای ــت آدم ــرای خلق ــی در ماج ــتند و حت دانس

زبــان ابلیــس در تفاســیر خــود 
چنین نقل کرده اند که:

آنــگاه کــه هیــچ یــک از مایکــة مقــّرب،  محــرم راز آفرینــش 
نشــد وآن زمــان کــه هیــچ کــدام از آنهــا آدم را نمی شــناخت؛ یــک 
ــا خــود می گفتنــد: ایــن چــه  ــه یــک از کنــار آدم می گذشــتند  و ب ب
نقــش عجیبــی اســت کــه خداونــد می نــگارد وبــاز ایــن چــه پدیــدۀ 
شــگفت و رنگارنگــی اســت کــه از پــرده غیــب بیــرو ن می آورنــد؟

ــرا  ــر شــما م ــان می گفت:اگ ــه آن ــب خطــاب ب ــر ل ــز زی آدم  نی
ــن  ــر از ای ــا س ــید ت ــم. باش ــما را می شناس ــن ش ــید، م نمی شناس
ــمارم! ــک برش ــه ی ــک ب ــما را ی ــامی ش ــردارم، اس ــوش ب ــواب خ خ

ــد،  ــکاوی می کردن ــاب آدم کنج ــتر در ب ــه بیش ــه هرچ مایک
ــس  ــه روزی ابلی ــا اینک ــد. ت ــی می بردن ــود او پ ــه راز وج ــر ب کمت
فریبــکار در اطــراف پیکــرۀ گلــی آدم، می گشــت و بــا نگاهــی 
ــان  ــه ده ــد ک ــون دی ــت. چ ــره می نگریس ــن پیک ــه ای ــه ب بدبینان

ــی  ــت: کم ــه گف ــر مایک ــه دیگ ــت، ب ــاز اس ــی ب آدم
ــم.  ــما را دریاب ــا پاســخ پرســش های ش ــد ت ــگ کنی درن
ــم درون  ــا ببین ــی روم ت ــرو  م ــوراخ ف ــن س ــه ای ــن ب م
ــت و  ــرو رف ــه درون آدم ف ــون ب ــت؟ چ ــه اس آن،چگون
در اطــراف اعضــای درونــی او چرخــی زد، نهــاد و پیکــر 
آدم را همچــون جهانــی کوچــک دیــد کــه از هرچــه در 
جهــان بــزرگ دیــده  بــود، در آنجــا نمــودار و عامتــی 
ــر مثــال آســمان یافــت هفــت  از آن بازیافــت. ســر را ب
طبقــه؛ چنانکــه بــر هفــت آســمان، هفــت ســتارۀ 
ســیاره هســت، بــر هفــت طبقــات ســر آدم نیــز هفــت 
قــوۀ بشــری) خیــال،  وهــم، متفکــره، حافظــه، ذاکــره، 
مدبــره، وحــس مشــترک( یافت.همچنیــن تــن را برامثال 
ــان و  ــان و گیاه ــن درخت ــه در زمی ــد؛ چنانک ــن دی زمی
جوی هــای روان و کوه هــا هســت، در تــن آدمــی  هــم 
برخــی موهــا همچــون درخــت، بلنــد و برخــی همچــون 
ــای  ــال جوی ه ــر مث ــا ب ــود و رگ ه ــاه ب ــان، کوت گیاه
ــود  ــخت ب ــای س ــم کوه ه ــتخوان ها در حک روان و اس
و..... ) حکایــت آینــه، بــاز گردانــی کتــاب مرصــاد العبــاد، 

ــن رازی،42-41(. ــم الدی نج
ای راز نُه فلك ز وجودت، عیان همه
در دامن تو حاصل دریا و کان همه 

پیش تو سر به خاک مزلت نهاده اند 
با آن علوم ومرتبه، روحانیان همه 

در گوش کرده حلقۀ فرمان پذیری ات
خاک و هوا وآتش و آب روان همه

از ایــن رو کنجــکاوی در ایــن جهــان بیرونــی، و پی 
ــا را  ــد م ــی می توان ــه رازهــای طبیعــت از جهات ــردن ب ب
بــه رازهــای درونــی خــود، رهنمــون ســازد. بــه تعبیــری 
ایــن موج هــای بیرونــی دریاســت کــه می توانــد برخــی 
ــری  ــه تعبی ــا  و ب ــود م ــران وج ــی ک ــر  ب ــرار بح از اس

همــان گنــج مخفــی عارفــان را آشــکار ســازد: 
سّر بحر بی کران را موج بر صحرا  نهاد                           

گنج مخفی آشكارا شد، نهان آمد پدید!

پــس ســیر در ایــن جهــان فــارغ از لذت هــای 
حســی،  می توانــد مقدمــه ای باشــد بــرای کســب 
معرفــت نســبت بــه خــود، و آن گونــه کــه حکیــم ناصــر 
خســرو گفتــه است،کشــف حــق و باطل هــای گوناگونــی 
کــه در جهــان، عــرض انــدام می کننــد، جــز بــا تقابــل آن 
اندیشــه ها و ســنجش مســتقیم - و نــه از زبــان معانــدان 

ــع دســت دوم خصمــان- میســر نیســت: و از مناب

 

سیر در این جهان 
فارغ از لذت های 
حسی،  می تواند 

مقدمه ای باشد برای 
کسب معرفت نسبت 

به خود، و آن گونه که 
حکیم ناصر خسرو 

گفته است،کشف حق 
و باطل های گوناگونی 

که در جهان، 
عرض اندام 

می کنند، جز با 
تقابل آن اندیشه ها و 

سنجش مستقیم 
- و نه از زبان 

معاندان و از منابع 
دست دوم خصمان- 

میسر نیست
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 برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم 
 نز خانم یاد آمد و نز گلشن و منظر
از پارسی و تازی وز هندی وز ترک

 وز سندی و رومی و ز عبری همه یكسر
وز فلسفی و مانوی و صابی و دهری

 درخواستم این حاجت و پرسیدم بی مر
از سنگ بسی ساخته ام بستر و بالین 

وز ابر بسی ساخته ام خیمه و چادر
گاهی به نشیبی شده هم گوشۀماهی  

 گاهی به سر کوهی برتر ز دو پیكر
گاهی به زمینی که درو آب چو مرمر

گاهی به جهانی که درو خاک چو اخگر
گه دریا گه باال گه رفتن بی راه 

 گه کوه و گهی ریگ و گهی جوی و گهی جر
گه حبل به گردن بر مانند شتربان
گه بار به پشت اندر مانندۀ استر

پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر
جوینده همی گشتم از این بحر بدان بر
گفتند که »موضوع شریعت نه به عقل است

زیرا که به شمشیر شد اسالم مقرر 
گفتم که »نماز از چه بر اطفال و مجانین
 واجب نشود تا نشود عقل مجبّر؟....

)ناصرخسرو،دیوان قصاید(

همیــن نــگاه حکمــی و عارفانــه را از زبــان 
اقبــال الهــوری می توانــد شــنید کــه مهــم 
ــرواز  ــدرت و امــکان پ ــذت زندگــی را ق ــن ل تری
ــا فطــرت  ــر آشــیان بســتن را ب ــد  ودل ب می دان

ــد: ــاز می بین ــا ناس ــری م ــاک بش پ
حاکمی در عالم باال و پست

جز به حفظ جان و تن ناید بدست
لذت سیر است، مقصود سفر
گر نگه بر آشیان داری، مپر

ماه گردد تا شود صاحب مقام
سیر آدم را ُمقام آمد حرام

زندگی جز لذت پرواز نیست
آشیان با فطرت او ساز نیست

رزق زاغ و کرکس اندر خاک گور
رزق بازان در سواد ماه و هور

 )اقبال الهوری، جاوید نامه(

شــاعران دیگــری نیــز بــا اســتعاره ها و 

ــود  ــفر ) از خ ــا ارزش س ــد ت ــرده ان ــعی ک ــون س ــبیه های گوناگ تش
ــی  ــر را  عین ــیع ت ــاق وس ــه آف ــن ب ــت یافت ــن(  ودس ــرون رفت بی
ــر  ــد: اگ ــی می گوی ــی بافق ــه، وحش ــرای نمون ــد. ب ــوه دهن ــر جل ت
ــج ســفر از کــوه و پاالیــش را  ــادن، رن ســنگ های گــران بهــای مع
ــز  ــتند! آب نی ــاهان نمی نشس ــاج پادش ــت و ت ــر تخ ــیدند، ب نمی کش
ــره  ــاک تی ــا خ ــش ب ــت!(، رنگ ــافر نمی گش ــر روان نمی شد)مس اگ
ــا  ــر ت ــج ســفر از اب ــر رن ــاه نیســانی، اگ ــاران م ــود! قطــره ب ــر ب براب
ــان  ــدی درخش ــه مرواری ــرد، ب ــل نمی ک ــان را تحم ــی در عم صدف
ــکوه  ــّر و ش ــر ف ــان اگ ــز ای انس ــو نی ــس ت ــد! پ ــل نمی ش تبدی

ــاش : ــفر ب ــته در س ــی، پیوس ــانیت می طلب انس
اگر خواهی در این دیر مجازی

دوایی  بهر درد  عشقبازی
بنه بهر سفر رو در بیابان

که درد عشق را این است درمان 
مثل باشد درین دیرینه مسكن
جهان گشتن به از آفاق خوردن
گرت باید به فّر سروری دست

سفر کن زانكه این فّر در سفر هست
چو لعل از خاک کان گردد سفر ساز

دهد زینت به تاج هر سرافراز
ز یكجا آب چون نبود مسافر
شود یكسان بخاک تیره آخر

بنه سر در سفر،  منشین به یك جا
گرت باید ز اسفل شد،  به اعال
ُدر نامی شود هر قطره باران

ز ابرش چون سفر باشد به عمان
)وحشی بافقی،منظومۀ ناظر و منظور(

ایــن مشــاهدۀ آثــار و احــوال بیرونــی از نظــرگاه روشــن 
ضمیران،موجــب رشــد و ترقــی انســان ها بــوده وآن را پلــی ارتباطــی 
ــر  ــوی دیگ ــی از س ــو  و خداشناس ــک س ــی از ی ــان خودشناس می
ــار  ــر اعتب ــه نظ ــد »ب ــان بای ــان، انس ــر آن ــد.در تعابی ــته ان می دانس
نــگاه در افــاک و انجــم و اختــاف ســیر و اشــکال ایشــان« کنــد 
تــا کمــال قــدرت الهــی و حکــم و تدبــر او را در نظــام متقــن عالــم 
مشــاهده کنــد و ایــن معنــی »ســبب ارتقــاء وی بــر مــدارج کمــال 

ــن راز، 167(.  ــرح گلش ــی، ش ــردد« )الهیج گ
در نوشــته های صوفیانــه، گاهــی مقصــود از ســیر آفاقــی و 
ــم مجــّردات؛  انفســی، ســفر روح اســت در حــوزۀ محسوســات و عال
ــاه را  ــوغ م ــی بل ــه،  حت ــه الحقیق ــنایی در منظومةحدیق ــه س چنانک
ــدر  ــا ب ــو از هــال ت ــه مغرب ــه خاطــر ســیر و ســفرش از مشــرق ب ب

کامــل، می دانــد: 

مشاهدۀ آثار و احوال 
بیرونی از نظرگاه 
روشن ضمیرآن،
موجب رشد و ترقی 
انسان ها بوده
 وآن را پلی ارتباطی 
میان خودشناسی
 از یک سو  و 
خداشناسی 
از سوی دیگر
 می دانسته اند.
در تعابیر آنان،
 انسان باید 
»به نظر اعتبار 
نگاه در افالک و انجم
 و اختالف سیر و 
اشکال ایشان« 
کند تا
 کمال قدرت الهی
 و حکم و تدبر او را در 
نظام متقن 
عالم مشاهده کند.
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آسمان از سفر، نمود جالل
قمر اندر سفر، گرفت کمال

) سنایی، حدیقه(

گاهــی نیــز بــا نگاهــی تأویلــی ، و بــا عنایــت بــه اینکــه همــه 
ــوند ،  ــوب می ش ــن محس ــاب تکوی ــات کت ــتی ، کلم ــودات هس موج
ســیر انفســی، را ســفری دانســته انــد در خــود کــه طــّی آن، ســالک 
ــل،  ــرص، بخ ــای ح ــر، از بیابان ه ــت پی ــق و هدای ــدد عش ــه م ب
ــد  ــادت و حق ــر و حس ــای کب ــذرد و کوه ه ــهوت می گ ــب و ش غض
ــد. ــتگی برس ــة فرش ــه مرتب ــی ب ــة حیوان ــا از مرحل ــوردد ت را در می ن

عجب تر از تو ندارد جهان تماشاگاه 

چــرا بــه چشــم تعجــب بــه خــود نظــر نکنــی! از ایــن رو بــوده 
کــه در زبــان قدمــا معمــوال انســان جهــان دیــده،  بــه کمال انســانیت 
ــر تلقــی می شــده و آن کــس کــه ســرد و گــرم دهــر را  ــک ت نزدی

ــت:  ــنایی می گف ــتر می نهادند.س ــیده، ارج بیش چش
کودکی؛ در سفر تو مرد شوی
رنجه از راه گرم وسرد شوی

ــة  پــس هنــری نیســت کــه همچــون عنکبــوت در گوشــه خان
خــود نشســته باشــیم و بــه صیــدی کــه خداونــد می فرســتد، 

ــعدی: ــول س ــه ق ــم. ب ــت دهی رضای
تا تو در خانه صید خواهی کرد
 دست و پایت چو عنكبوت بود!

ــم  ــفر ه ــان، س ــا ایرانی ــگ م ــه در فرهن ــت ک ــبب نیس ــی س ب
قــدرت تشــخیص نیــک و بــد را در آدمــی می افــزوده، وهــم ســنگ 
ــد:  ــه ان ــه می گفت ــوده اســت؛چرا ک ــود ب ــناخت خ ــرای ش محکــی ب

ــد شــناخت! آدمــی را در ســفر بای
»مــرد در ســفر بــر مــراد خــود ظفــر یابــد و اهــل ظاهــر و باطــن 
ــان  ــن از گم ــان و یقی ــم از ج ــد و جس ــرق کن ــل را ف ــق و باط و ح
ــرد و حیــرت و  ــا پذی ــرد و خاطــرش صف ــاز دهــد. دل او آرام گی امتی

ــیاحه، 16(. ــیروانی، بستان الس ــزد« )ش ــردد از وی برخی ت
ختــام ایــن ســخن ناتمــام را بــه بیتــی از صائــب می ســپاریم کــه 
ــت ســفر،  تحــّرک و جهــش را همچــون جهــش  ــه زیبایــی خصل ب
شــراره از ســنگ، امــری فطــری و مســتدام بــرای آدمیــان می دانــد، 
ــاور او انســان بایــد نقــد زندگــی خــود را صــرف  ــه کــه در ب آن گون

انجــام چنیــن ســفری کنــد:
دایم ز خود، سفر، چو شرر می کنیم ما
نقد حیات، صرف سفر می کنیم ما   

)صائب،781( 
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مقدمه
پروردگار حکیم انسان را از تنهایی برحذر داشته و امر نموده تا به 
خویشاوندان خود نزدیک شده و با آنها همبستگی داشته باشد. از آن سو قطع 
کننده ارتباط با عزیزان خود را زیانکار دانسته، از رحمت خود دور و فرجام 

بدی را برایشان پیش بینی کرده است، از مخلوق خود-که بهتر از هرکس 
او را می شناسد- خواسته تا با پدر و مادر، اهل خانواده و خانوار خود ارتباط 
داشته و از آنها- تا آنجا که می تواند و رضای پروردگار در آن است- حمایت 
نماید. اما از بین همه مردمان تنها خردمندان ناب)اولوااللباب( فلسفه این 
امر و نهی الهی را فهمیده و گردن می نهند و اینها در اقلیت هستند. اما اکثر 
افراد جامعه یا قبل از پیوند زناشویی و یا پس از آن درست برعکس عمل 
می کنند. یا با کسانی خویش و قوم می شوند که خداوند از دوستی و محبت 
و آمد و شد با آنها نهی نموده و یا به علت کوچکترین اختاف و کدورتی 
رابطه دوستی و صمیمیت را قطع نموده، کار را به دشمنی و نزاع کشانیده و 
تنها و بی پناه می شوند. تنهایی و نداشتن حمایت اجتماعی با وجود سختی ها 
و مشکاتی که سر راه انسان قرار دارد، منجر به غمگینی و افسردگی خواهد 
شد. در حالی که انسان نیازمند شادی است تا بتواند فعالیت های روزمره خود 
را درست انجام دهد. برخی متأسفانه دعوت به همبستگی می کنند، اما با 
شادی مخالف هستند و برخی دیگر در عیاشی فرو رفته و از پیوند با خانواده 
و خویشان سر باز می زنند. بنابراین انسان امروز نیازمند است تا از افراط در 
پاک دیني)مخالفت و مقاومت در مقابل شادي و لذت( به دامن بي بندوباري 
و عیاشي نیفتد که این دو یکدیگر را باز تولید مي کنند؛ با این تفاوت که 
این عصر، عصر دهکده جهاني و نبرد نابرابر سعادت گرایان شادي بخش و 
لذت آفرین با دو گروه افراط کننده )زهدفروشان مخالف لذت و شادي و 
بي بندوبارها( مي باشد. در این بین جوانان احساس مي کنند که از زمین و 
آسمان سگ را رها کرده و سنگ را براي دفاع بسته اند، بخصوص آن ها که 

از امکان لذت حسي محروم بوده و تنها به لذات خیالي)در تلویزیون هاي 
ماهواره اي و در اینترنت و...( و وهمي)با مصرف مواد توهم زا وغیره( مشغول 
بوده و طبیعی است که از لذات عقلی نیز بی بهره باشند. بخشی از این فساد 
اجتماعی معلول از هم پاشیدن نظام مقدس خانواده و قطع رحم می باشد و 
این نتیجه مختصر مقاله حاضر است.این بحث در ابتدا با تعریف 
صله رحم شروع شده و پس از تبیین لذت، نشاط و شادی و 
تفاوت آنها، به موانع صله رحم و شادی و در نهایت به ارتباط 

بین صله رحم و شادی می پردازد.

صله رحم و قطع رحم
از  نزدیکان  به  نمودن  احسان  رحم  صله  از  مراد   «
خویشاوندان نسبی و سببی و مهربانی و عطوفت نشان دادن به 
آنها و رعایت کردن احوال آنان است.«؛ بنابراین از جمله کسانی 
که خداوند تحت عنوان صله رحم انسان را ملتزم به پیوستگی 
و همبستگی با آنها نموده، خویشاوندان)رحم( می باشند. بجز 
قرآن کریم در احادیث قطعی نیز فواید و نتایج این واجب الهی 
یادآوری شده است. امام صادق)ع( می فرمایند:» صله االرحام 
تحسن الخلق«، معاشرت با ارحام باعث می شود خلق و خوی 
فرد نیکو شود. یا در جای دیگر بیان داشته اند:» صله االرحام 
باعث  آنها  با  معاشرت  و  ارحام  بیته«، صله  اهل  فی  تحب 
می شود، فرد در میان خانواده اش محبوب شود. در مقابل صله 
رحم، قطع رحم قرار دارد و »مراد از قطع رحم این است که وی 
را با گفتار یا کرداری اذیت و آزار دهی، یا به چیزی نیازمند است و تو بیش 
از نیاز خود از آن بهره مند هستی؛ ولی از بخشش خودداری کنی و یا قادر به 
دفع ظلم از او باشی و دفع ظلم از وی نکنی و یا از روی کینه او را رها کرده 
باشی و اگر مریض شد به عیادتش نروی و موقعی که از مسافرت برگشت، 
به زیارتش حاضر نشوی. همه این امور و امثال آن از مصادیق قطع رحم 
است و آنچه مقابل این امور است از مصادیق صله رحم شمرده می شود. 
جلوگیری از اذیت و آزار او، مواسات نمودن به مال با او و به ماقات وی 

رفتن و با دست و زبان کمک کردن و غیره«

لذت، شادی و نشاط 
مفاهیم لذت، شادی و نشاط با یکدیگر تفاوت دارند، اما اغلب بین آنها 

تفکیک قایل نشده و سوء تفاهماتی را ایجاد می کنند.
لذت به معناي خوشي در مقابل الم یا ناخوشي است و در روان   .1
شناسي یکي ازکیفیات نفساني است. لذت ادراک حالي مایم و خوشایند 
است، مانند ادراک مزه شیریني به وسیله حس چشایي و ادراک نور به 
وسیله چشم که چهار نوع است: حسی، خیالی، وهمی و عقلی و اغلب 
مردم همان لذات حسی، خیالی و وهمی را با ترشح هورمون سرخوشی و 
لذت)سروتونین( تجربه می کنند. چه آنچه که چون شراب با ایجاد سرخوشی 
موقت، بیماریهای جسمانی و روانی همچون افسردگی را به ارمغان آورد و 
چه فعالیتی چون ورزش که بر جسم و جان بیفزاید. هم ریشه با لذت سه آیه 
در قرآن وجود دارد، که در یک مورد به لذت بصری: »...و فیها ما تشتهیه 
االنفس و تلذ االعین ...«، در آنجا)بهشت( هر چه نفوس را بر آن میل و 
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اشتها است و چشم ها را شوق و لذت، مهیا باشد. و در دو مورد به لذت چشایی اشاره دارد:» یطاف علیهم بکاس 
من معین بیضاء لذۀ للشاربین«)1( حور و غلمان براي بندگان خدا با جام شراب طهور دور می زنند، شرابي سپید و 
روشن که آشامندگان لذت کامل برند. و همچنین: » و انهار من خمر لذۀ للشاربین«، براي متقین در بهشت نهرها 
از شراب ناب که نوشندگان را به حد کمال لذت بخشد و....مهیاست. لذت را پایین ترین سطح شادی دانسته اند. 
لذت برخاف نشاط و شادی از لشکریان عقل نبوده، بلکه با حس و خیال و وهم مرتبط است. و اگرچه برخاف 
اپیکوریسم و روان شناسان لذتگرا، خوشباشي)لذتگرایی( غایت هستی نیست؛ اما برخاف نظر پاک دینان افراطي، 
با وجود لذت و کامیابي)غیرحرام( در خلوت زندگي است که مي توان در امرار معاش و مراوده با دوستان صمیمي و 

حتي مناجات با خداوند موفق بود. 
اما شادی یکی از هیجان های مثبت است که از نظر روان شناسی حداقل دو جنبه دارد: عاطفی) معرف   .2
تجربه هیجانی شادی، شعف، خشنودی( و شناختی)رضامندی از حیطه های گوناگون زندگی مانند موقعیت خانواده، 
کار و...(  و شرط آن این است که با عاطفه منفی همراه نباشد. شادی از نظر ارزشی نیز دو نوع است: شادی ممدوح 
و مذموم. در قرآن کریم با تعبیر سرور و حبور در شادی ممدوح و با تعبیر فرح)بیشتر موارد( در شادی مذموم -که 
موجب تکبر است- به کار گرفته شده است. سرور و حبور ناشی از تفکر و فرح ناشی از قوه شهوت است. فیومی در 

مصباح گفته: فرح در معنی تکّبر، خرسندی و شادی به کار می رود. 
3.و باالخره نشاط در مقابل کسالت و خمودی قرار داشته و در صورت سامت جسمانی و فعالیت آن به وجود 
می آید. مثا نداشتن یبوست، مصرف روغن زیتون و ورزش کردن موجب نشاط می شود. امام جعفر صادق)ع( نشاط 
و شادی را از لشکریان عقل معرفی کرده و مي فرماید:» نشاط ضد آن کسالت و شادي ضد آن اندوه است.« و از 
آنجا که »شادي باعث انبساط خاطر و سبب نشاط انسان مي شود.« و نشاط پیش از عمل موجب شروع و پس از 
عمل موجب تطویل و نیکو به جا آوردن آن می شود؛ می توان نتیجه گرفت نشاط با شادی توام بوده و از آن تفکیک 

ناپذیر می باشد.
از این ماحظات نتیجه گیری می شود که لذت برای رسیدن به شادی و نشاط اولویت زمانی داشته و شادی و 

امام جعفر صادق)ع( 
نشاط و شادی 
را از لشکریان عقل 
معرفی کرده و 
مي فرماید:
» نشاط ضد آن 
کسالت و شادي
 ضد آن اندوه است.
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نشاط در اولویت رتبی نسبت به لذت قرار دارند. بنابراین هر سه مفهوم با یکدیگر مرتبط می باشند و اگر لذتی به شادی 
و نشاط نینجامد و حتی برعکس منجر به غمگینی و افسردگی بشود؛ لذتی کاذب)بیش از نیاز بدن( به شمار می رود و 

همچنین اگر لذت تجربه نشود، نوبت به شادی و نشاط نیز نخواهد رسید.

موانع صله رحم و شادی
همچنان که گذشت با وجود لذت و کامیابي)غیرحرام( در خلوت زندگي است که مي توان در امرار معاش و مراوده 
با دوستان صمیمي و حتي مناجات با خداوند موفق بود. مصداق این نوع لذت همان رابطه جنسی با همسر می باشد. 
حال اگر فرصت ازدواج برای  دوازده میلیون جوان ایرانی فراهم نباشد، با وجود محرومیت جنسی نمی توان از نوجوان و 
جوان جامعه انتظار شاد و بانشاط بودن و به تبع مراوده با دوستان و خویشاوندان را داشت. و اگر بین همسران نیز رابطه 
جنسی منجر به رضایت طرفین برقرار نباشد، باز این کج خلقی حاصل از ناکامی جنسی، حال و حوصله رفت و آمد با 
بستگان را کاهش خواهد داد و اینها بجز انحرافات و اختاالت روانی- جنسی و بجز طاق و... در خانواده های ایرانی 
می باشد. » طاق از جمله فاکتورهایی است که پایه های زیربنایی خانواده را متزلزل کرده و با مشکات جنسی رابطه 
دارد. روابط جنسی شکل دهنده بخشی از ادراکات زوجین از همدیگر است و ادراکات جنسی در بین زوجین ارتباط 
مثبت با رفتارهایی دارد که نگهدارنده و تداوم بخش ازدواج است. نتایج تحقیقات نشان داده است که صمیمیت جنسی 
با صمیمیت عاطفی در ارتباط است.«)هاربین و گمبل، 1977(. رابطه جنسی به منزله مینیاتور رابطه عمومی است. و با 
منتفی بودن لذت، از شادی و نشاط و به دنبال آن از صله رحم نیز خبری نخواهد بود. در ایران بجز طاق محضری و 
شاید بیش از آن، طاق عاطفی اتفاق می افتد که مشکل جنسی مهمترین علت آن می باشد. »طاق عاطفی به سردی 
رابطه میان زن و شوهر گفته می شود که در این رابطه، ضعف ارتباط عاطفی زن و شوهر منجر می شود به سردی 
تمامی روابطی که یک زوج می توانند با هم داشته باشند.« ؛ متاسفانه این نوع طاق در بین تحصیل کرده ها بیشتر 
گزارش شده است. »طاق عاطفی در بین تحصیل کرده ها سه برابر خانواده های عادی است، در این نوع از جدایی 
تنها مسائل فرهنگی یا خانوادگی، وجود فرزندان و شرایط اجتماعی مانع طاق می شود و زوجین به اجبار در کنار هم 
زندگی می کنند و یکی از عوارض این نوع زندگی ایجاد روابط فراخانوادگی و فرازناشویی است. هفتاد درصد از موارد 

اگر ثابت کنیم 
در دین ما شادی، 

سعادت و خوشبختی 
نقش تعیین کننده دارد که 

واقعا چنین هست،
 اما زمینه های اجتماعی

 شرایط شکوفایی این
 آموزه ها را فراهم نکند، 
نمی توان از شادی سخن 
گفت و زمینه اجتماعی ما 

تایید کننده شادی های فردی
 و ناپایدار ما نیست.
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طاق عاطفی به صورت روابط فراخانوادگی و فرازناشویی ادامه 
می یابد که خطر جدی برای پاکی خانواده و صداقت اجتماعی 
دارد و سی درصد از موارد به جدایی و طاق تن می دهند. غرور 
کاذب و عدم قبول نظریات منطقی زن و شوهر در میان افراد 
تحصیل کرده از علل افزایش طاق عاطفی است، عدم پذیرش 
راهنمایی و کمک بزرگترها از جانب افراد تحصیل کرده، عدم 
اعتقاد به مشاوره، اشتغال زوجین، مشکات جنسی و اختافات 
مالی ریشه های اصلی رفتاری در بروز طاق عاطفی است.« و 
همه این محرومیت ها از لذت حال موجب درد و رنج،کسالت و 
غم و اندوه خواهد شد. اما تنها این عوامل روان  شناختی نیستند 
که فرصت لذت بردن از زندگی و داشتن روحیه شاد و با نشاط 
این نظام  از آن  بلکه بیش و پیش  از مردم سلب کرده اند،  را 

اقتصادی و سیاسی است که شادی بخش یا غم افزاست. »در جوامعی مانند 
ما سیاست و اقتصاد همواره مهم ترین منابع تکذیب شادی بوده اند. به این 
معنا که سیاست با ممنوعیت ها، محدودیت ها و شکست های خود و اقتصاد 
با نابرابری ها و تبعیض هایش سهمی مهم درتولید ناامیدی داشته اند.« یاس 
و ناامیدی از شرایط اقتصادی هم محدود کننده شادی است، زیرا شادی با 
وضعیت معیشت و زندگی انسان گره خورده است، چگونه از فردی که نان 
برای خوردن ندارد، توقع داشته باشیم شاد باشد؟ تزریق شادی به جامعه 
دردمند، ظلم بوده و جنبه مخدر دارد و صحبت کردن از شادی در این جامعه 
به معنای سرگرم کردن آنها به امر دیگری غیر از واقعیت های جامعه است. 
از دیگر موانع شادی در جامعه ایرانی که ممکن است توسط برخی 
القا شود، عزاداری های ایام محرم و صفر و بالکل اقامه جلسات روضه ائمه 
معصومین)ع( است. اگر مراد از این شبهه افکنی این باشد که افراط ها، 
تحریف ها، غلوها و یا برخی روش های نادرست در عزاداری ها که در این 
باره وجود دارد، از جمله موانع شادی محسوب می شود، سخن گزافی نیست؛ 
اما اگر عزاداری ها در قالب همنوایی با اهل بیت)ع( در طریق تکامل و 
اقامه شعائر دینی و اسامی باشد، باید گفت: نه تنها موجب غم، کدورت 
و ایستایی نیست بلکه خود عامل حرکت جامعه در طی طریق است، به 
شرط آن که متولیان به خوبی و به درستی زوایای زندگانی معصومین)ع( و 
علل و عوامل نهضت آنان و رنج و مشقتی که در راه اعتای کلمه حق و 
کسب آزادی؛ متحمل شده اند را به خوبی تبیین نمایند. نباید فراموش کرد 
که تشیع دین ضد استبدادی و تحجر بوده و مبارزه اش در راه آزادی جز با 

آگاهی، نشاط و شادی امکان  پذیر نبوده است.

شادی و صله رحم
در احادیث اسامی فواید بسیاری برای صله رحم ذکر شده  است که 
از آن جمله یادگیری رفتارهای شایسته، رشد روحیه حمایت اجتماعی و 
تعاون، افزایش عواطف انسانی، کمک به سامت روانی ارحام و ارتقای 
سطح امید به زندگی و طوالنی شدن عمر، زیاد شدن روزی، دفع شدن با 
و پاکیزه شدن اعمال و رشد معنوی است. تحقیقات روان شناسی علمی هم 
نشان داده است که ارتباط رضایت بخش و یادآوری دوستان و خویشاوندان 
عاوه بر فواید معنوی و روحانی، فواید روانی بسیاری دارد که از آن جمله  
می توان دستیابی به منبع حمایت اجتماعی، یادگیری مهارت های اجتماعی 
از طریق یادگیری  مشاهده ای و پرداختن به ارتباطات مناسب، خودنظم دهی 
رفتارها در خال ارتباط صحیح با دیگران را برشمرد. ضمنا صله  رحم موجب 
باال رفتن مقاومت افراد در مقابل فشارهای روانی گشته  و باعث کاهش 
بیماری های قلبی- عروقی و بیماری های روانی می شود. اما همچنان که 
گذشت ارتباط با خویشاوندان بدون داشتن روحیه شاد و با نشاط و بدون 
ایجاد زمینه های اجتماعی مناسب تحقق نمی یابد تا منشا این همه برکات 
بشود و عبادت را اگر هموار کردن راه خدا معنی کنیم، قبل از صله رحم که 
موجب رضای پروردگار می باشد، باید شاد و با نشاط بود و برای شاد و با 
نشاط بودن الزم است بستر و زمینه های اجتماعی آن فراهم بشود. اگر 
فردی احساس طرد شدن و تنهایی داشته و خود را دائما در معرض خطر 
ببیند، احساس ناایمنی خواهد کرد؛ آنگاه محیط خانواده و خانوار خود را نیز 
ناامن و ناایمن خواهد نمود، تا چه برسد به این که با آنها ارتباط نیکو داشته 

و به موقع حمایتشان نماید.
همچنان که گذشت، شادی و نشاط بستر اجتماعی مناسب می خواهد 
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تا بتوان آموزه های دینی نسبت به شادی و نشاط را تحقق بخشیده و جامعه 
را از غم و اندوه نجات بخشید. اگر ثابت کنیم در دین ما شادی، سعادت 
و خوشبختی نقش تعیین کننده دارد که واقعا چنین هست، اما زمینه های 
اجتماعی شرایط شکوفایی این آموزه ها را فراهم نکند، نمی توان از شادی 
سخن گفت و زمینه اجتماعی ما تایید کننده شادی های فردی و ناپایدار 
ما نیست. اتفاقاً این زمینه اجتماعی، بستر مساعدی برای غم، ناامیدی و 
نارضایتی خواهد بود. ضمنا ما نیازمند ساخت الگوهای شادی هستیم. یکی 
از مهم ترین کاستی های دنیای مدرن، کاستی آیین است و به همین دلیل 
مدام می خواهند به سمت ابداع آیین جدید بروند. به نظر می رسد ما در ساخت 
این آیین شادی بخش ناتوان هستیم، زیرا تا حدی این آیین خود را محدود 
می کنیم که هرگونه نیاز محدود می شود و امکان بیان خود را ندارد. برای 
پاسخ به نیاز به مطالبه اجتماعی شادی باید این الگوهای جدید را ساخت 
که یک ساخت فرمایشی و از باال نیستند، بلکه نیازمند به مشارکت مردم، 
نیاز خود آنها و استفاده از فرهنگ بومی و تاریخی خود آنها دارد تا بتوانند 
فرهنگ گذشته تاریخی شادمانی و جشنی را که در این جامعه بوده است 
را با جهت گیری های فکری و اعتقادی خود هماهنگ کنند و بتوانند این 
فرهنگ شادی را به وجود آورند. تا زمانی که ما این تایید را از متن اجتماعی 
خود برای شادی و سعادت نگیریم، نمی توان به این مطالبه اجتماعی پاسخ 
داد و شادی به یک مساله اجتماعی تبدیل می شود. خوشبختانه فرهنگ ما 
ایرانی- اسامی است و این هر دو هویت بخش ما هستند و در هر کدام 
به نوبه خود جاذبه ها و مناسک و مراسم شاد و شادی بخش به فراوانی 
یافت می شود. در این زمینه باید به جاذبه هایی اشاره کرد که ائمه ما و 

قهرمانان ما دارند. این جاذبه ها در هیچ یک از فرهنگ های 
دنیا وجود ندارد. اسطوره ای مانند حضرت عباس)ع( که هم 
شجاع است و هم اخاقی و خانواده گراست، در هیچ جای دنیا 
نیست. جامعه با چنین اسطوره هایی زیست می کند. به خاطر 
همین است که از رؤسای این کشور بخشش و جوانمردی 
چرا  نمی بخشی؟،  را  دشمنت  چرا  می گوید  و  دارد  انتظار  را 
کسی را که خطا کرده است نمی بخشی، ببخش. پس باید 
این موارد را تجلیل کرد. جامعه ایرانی یک ظرفیت باالیی دارد 
که نمی خواهد آنها را از دست بدهد و دنبال شخصیت هایی 
که بنیانشان غیراخاقی، ضدخانوادگی و ضداجتماعی است، 
نیست. ائمه پدیده های تاریخی و فرهنگی هستند، اتفاقا آنها 
هستند که فرهنگ ایرانی را می سازند. و کاش این الگوهای 
بی بدیل تاریخ بشری درست معرفی بشوند تا همگان بدانند چگونه می توان 
در عین تحمل سختی، مصیبت و مرارت، شاد بود و با نشاط و به وفادارترین 
الگوی خانوادگی در تاریخ بشر تبدیل شد. الگوهایی که در زندگی پربار خود 
بیش از همه در مناجات با خدا لذت های عقلی را چشیدند و به کمک خانواده 
و خویشاوندان صالح در مبارزه با شرک و شرکاء راه شادی و نشاط بندگان 
خدا را از لوث وجود قارون ها، فرعون ها و بلعم باعوراهای رنج آفرین پاک 

نموده و خود اسوه سرور و شادمانی پایدار شدند. 
جاده زندگی دو راه در پیش رو دارد. می توان با اطرافیان و عزیزان 
خود از غذاهای لذیذ لذت برد و با نوشیدن شراب شنگول شد و با رقص و 
پایکوبی به سبکسری پرداخت و بی خبر از رنج اطرافیان و بی توجه نسبت 
به اهداف بلند آفرینش به فرحی زودگذر رسید و می توان جاده سنگاخ بشر 
را با همراهی و همدلی و دعای پدر و مادر و خویش و قوم هموار کرد و با 
تحمل سختی های لذتبخش به سروری جاودانه رسید و این پیام کارگردان 
حکیم برای هنرمندان صحنه موقت زندگی است:»هان ای انسان ! تو در 
راه پروردگارت تاش می کنی و باالخره او را دیدار خواهی کرد، در آن روز 
کسی که نامه اش را به دست راستش دهند؛ به زودی خواهد دید که حسابی 
آسان از او می کشند و خوشحال و خندان به سوی همفکرانش برمی 
گردد و اما کسی که نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند، به زودی فریاد 
واویایش بلند می شود و در آتش بسوزد؛ آری او در دنیا نزد همفکرانش 

مسرور بود، او می پنداشت که هرگز نزد ما برنمی گردد«.



34 سال اول / شماره ششم    /

احمد حیدری
)پژوهشگر دینی(



/  بهمن و اسفند 3594

معنای لغوی و اصطالحی
»عیـد« در لغـت از مصـدر »عـود« بـه معنـای بازگشـت و تکـرار 
عملـی در هر سـال می باشـد)مفردات راغـب، 598(. بعضی هـم آن را به 
معنـای روز اجتمـاع و حضور)مصباح المنیـر، ص436؛ القاموس المحیط، 
ص288( یـا روز بازگشـت شـادی و سـرور عمومـی و اجتماعـی گرفتـه 

اند)مجمـع البحریـن، ج3، ص76(.
در اصطـاح هـم بـه روزی که عموم مـردم شـادی و اجتماع کنند، 
گفتـه می شـود. در آیـه »تکـون لنا عیدا« بـه معنای روز شـادی عمومی 

استعمال شده اسـت)مفردات، 598(.
در هـر ملـت و دینـی روزهایـی وجـود دارد کـه عمـوم مـردم بنا بر 
سـنت نیـاکان و پیشـینیان یا دسـتور رهبـران دینی در آن ایام به جشـن 
و سـرور می پردازنـد و بـه جهـت شـادی و جشـن و سـرور عمومی عید 

می شـوند.  خوانده 

روز بهره مندی و سرور
بـه طـور طبیعـی در ایام عید مـردم به خوردن، نوشـیدن، پوشـیدن 
لبـاس نـو، دید و بازدیـد و ... می پردازند. آیات و روایـات هم حکایت دارد 

کـه ایام عیـد از این جهـت موضوعیت دارد.
در تنهـا آیـه ای کـه لفظ عیـد آمده خداونـد از زبان حضرت عیسـی 

می فرماید:
لِنا َو  ـماِء تَُکوُن لَنـا عیـداً أِلَوَّ اللَُّهـمَّ َربَّنـا أَنْـِزْل َعلَْینـا مائِـَدةً ِمَن السَّ

آِخِرنـا َو آَيًة ِمْنَک)مائـده/114(.
خداونـدا! پـروردگارا! از آسـمان مائده ای]طعامـی[ بـر ما بفرسـت! تا 

بـرای اول و آخـر مـا، عیدی باشـد، و نشـانه ای از تو.
رسـول خـدا به اصحـاب پیـام داد که روز عیـد فطـر و روزهای بعد 
از آن را روزهـای خـوردن، نوشـیدن و لـذت جنسـی قـرار دهند)دعائـم 

االسـام، ج1، ص285(.
هدیـه دادن و هدیـه گرفتـن نیز از رسـوم معهود و گسـترده در ایام 
عیـد اسـت و معصومیـن در ایـام عیدهـای مذهبـی و غیـر مذهبـی بـه 
اجـرای ایـن رسـم که همیشـه پسـندیده اسـت، سـفارش کـرده و خود 
هدایـا را می پذیرفتنـد و بـه وجه نیکو جبـران می نمودند)کافـی، 141/5؛ 

وسـائل، 288/17(.
همچنیـن نظافـت و اسـتعمال عطـر و بوی خـوش در ایام سـرور و 

شـادی بیشـتر مورد عنایت اسـت و سـفارش شـده است. 
اسـام به شـادی و سـرور اهمیت فراوان داده و هر چه شـادی آور 

باشـد و انسـانها را نشـاط بخشـد، مورد عنایت این دین است. 
در روایـت آمده اسـت که مردی عرب به خدمت رسـول خدا رسـید 

و از ایشـان خواست تا شـترهایش را برایش بفروشد. 
حضـرت فرمودنـد مـن عادت بـه فروشـندگی در بازارها نـدارم ولی 
می توانـم شـما را راهنمایـی کنم؛ بعـد در مورد تک تک شـترهایش او را 

راهنمایـی کـرد که هـر کدام را بـه چه قیمتـی عرضه کند. 
مـرد بـه بـازار رفـت و با توجـه بـه راهنمایی هـای پیامبر شـترها را 
عرضـه کـرد و همـه را با همـان قیمت هایی کـه پیامبـر راهنمایی کرده 

بـود، فروخـت و بعـد بـه محضـر رسـول خدا رسـید تا از ایشـان تشـکر 
و قدردانـی کنـد و شـترانی بـه ایشـان پیشـکش دهد. رسـول خـدا ابتدا 
نپذیرفـت و بعـد از اصـرار فراوان پذیرفت شـتری هدیه بگیـرد و فرمود: 
هدیـه ات شـتر غمگینی که فرزنـدش را از او جدا کرده اند، نباشـد.)کافی، 

)317/5
وقتـی حضـرت طاقـت دیدن انـدوه حیوانـی را ندارد، طبیعی اسـت 
کـه از غـم و اندوه مردم بیشـتر ناراحت می شـود و سـرور و شـادی آنان 

را طالب اسـت.
امام علی در وصف مؤمن می فرماید:

اٌم)کافی،  اٌم بَسَّ ـاٍس َصلِیٌب َکظَّ ـاٌش  اَل بَِعبَّاٍس َو اَل بَِجسَّ ـاٌش بَشَّ َهشَّ
)229/2

مؤمـن نـرم و خوشـرو، محکـم، خشـم خورنده و متبّسـم اسـت و 
عبـوس و عیبجـو نمی باشـد.  

هـر چـه ایـن صفـات را در انسـان ایجـاد کنـد و اسـتمرار بخشـد، 
ارزشـمند اسـت و برگزاری جشـن و گرفتن عید ایجاد شـادی در خانواده 
و جامعه و گسـتراندن آن بوده و ارزشـمند اسـت از این رو در دین اسـام 

هـم اعیـاد دینـی وجـود دارد و هـم اعیاد ملی ارج گذارده شـده اسـت. 
در هـر هفتـه یـک روز عیـد اعام شـده اسـت تـا افـراد در آن روز 
به نظافت، آسـایش، شـادی و اسـتراحت بپردازند و سـختی زندگی را از 
تـن بـه در کنند)فقه رضوی، 30؛ وسـائل الشـیعه، 316/3و 381(؛ عاوه 
بر آن به مناسـبت تمام شـدن ایام حج و شـکر موفقیت در حج و شـکر 
موفقیـت در روزه مـاه رمضـان، روز دهـم ذی حجـه و اول شـوال عیـد 
اعـام شـده همچنـان کـه روز هیجـدم ذی حجـه بـه مناسـبت ابـاغ 
والیـت امـام علـی به عنـوان عیـد از طرف امامان بزرگ داشـته شـده و 

از برگـزاری عیدهـای ملـی و قومـی هـم نهی نکرده اسـت.  

مذمت سرمستی و طغیان 
متاسـفانه انسـان ها بـه جـای خـوردن، نوشـیدن، پوشـیدن، لـذت 
بهـره  منـد سـاختن  نعمـت،  کـردن، شـادی، شـکر  آسـایش  بـردن، 
دیگـران و شـریک کـردن آنـان در شـادی خـود، از اعتـدال خارج شـده 
و بـه سرمسـتی، مانـور تجمـل، تفرعـن و تفاخـر کـه مذموم بـوده و به 
آزرده سـاختن بنـدگان می انجامـد، رو می آورنـد و خداونـد از این رفتارها 
نهـی کـرده و آنهـا را ناخـوش مـی دارد و  »فـرح«، سرمسـتی و شـادی 
کـردن ناپسـند، آلـوده بـه گنـاه و مـردم آزاری خوانـده و نهـی کـرده 

حدیـد/23(.   اسـت)قصص/76؛ 
قارون بنی اسـرائیل نمونه ثروتمندانی اسـت کـه می توانند از ثروت 
فـراوان خود در جهت رفاه سـالم و شـادی خود، خانـواده و اطرافیان بهره 
بگیرنـد و در کنـار آن بـا دسـتگیری از محرومـان و آمـاده کردن اسـاب 
رفـاه، آنـان را هم در عیش خود شـریک سـازند و آخرت خـود را هم آباد 

سـازند و مؤمنـان عالـم هم آنـان را به ایـن راه فرامی خوانند:
َ ال ُیِحـبُّ الَْفِرحیـنَ َو ابَْتـِغ فیمـا  قـاَل لَـُه َقْوُمـُه ال تَْفـَرْح إِنَّ اهللَّ
أَْحِسـْن  َو  نْیـا  الدُّ ِمـنَ  نَصیَبـکَ  تَْنـسَ  َو ال  اآْلِخـَرةَ  اَر  الـدَّ  ُ اهللَّ آتـاَک 
َ ال ُیِحـبُّ  ُ إِلَْیـکَ َو ال تَْبـِغ الَْفسـاَد ِفـي اأْلَْرِض إِنَّ اهللَّ َکمـا أَْحَسـَن اهللَّ
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لُْمْفِسـدین )قصص77-76( ا
قومـش به او گفتنـد: »این همه شـادی مغرورانه مکـن، که خداوند 
شـادی کنندگان مغـرور را دوسـت نمـی دارد! و در آنچـه خدا به تـو داده، 
سـرای آخـرت را بطلـب و بهـره ات را از دنیا فراموش مکـن و همان گونه 
کـه خـدا بـه تو نیکـی کرده نیکی کـن و هرگـز در زمین در جسـتجوی 

فسـاد مبـاش، که خدا مفسـدان را دوسـت ندارد!
ولی ... .

اسـام در عین دعوت به شـادی و سـرور، از فرح و سرمسـتی های 
غافانـه هم نهی کرده اسـت. 

رنگ عبودیت پاشیدن به شادیهای دنیایی
طریـق مـورد پسـند دین اعتدالل و میانـه روی اسـت از این رو هم 
بـه شـادی و سـرور دعـوت کـرده و هم از سرمسـتی و 
القیدی نهی کرده اسـت. غایت خلقت انسـان رسـیدن 
به مقام »والیت اللهی« اسـت و راه و فرصت رسـیدن، 
دنیـا اسـت از ایـن رو در عیـن دعـوت به شـادی، رفاه، 
بهره منـدی و لـذت، بنـدگان را به عبودیت، خـدا و معاد 
توجـه می دهـد تـا دنیـا را در راسـتای آخـرت سـاخته و 

اسـباب رسـیدن به اوج قـرار دهند. 
اعیـاد  در  می کنـد  دعـوت  کـه  ایـن  ضمـن  در 
نوشـیدن،  خـوردن،  بـه  ملـی  و  دینـی  و جشـن های 
پوشـیدن، نظافـت، تفریـح، هدیـه دادن و گرفتـن، دید 
و بازدیـد و ... بپردازنـد، در همـان حال به غسـل)با نیت 
عبـادت و اطاعـت امـر خـدا(، نمـاز و دعای خـاص عید 
هـم دعـوت می کنـد تا ایـن دو بـه هم عجین شـوند و 
دنیـای فـرد را در راسـتای آخرتـش قـرار دهنـد و مانع 
غفلـت و فراموشـی خـدا و آخـرت شـوند و از متمایـل شـدن بـه فرح و 

سرمسـتی و فسـاد بازدارنـد. 
بـه همیـن جهـت اسـت که هـم در اعیـاد دینـی اعمال مسـتحبی 
فـراوان از غسـل و نمـاز و دعـا و زیـارت وارد شـده و هـم در اعیـاد غیر 
دینـی و ملـی تـا بـا نماز و دعا و غسـل هـم معنویت عید بـاال رود و هم 

از درافتـادن بـه وادی سرمسـتی و عیاشـی و گناه بـازدارد. 

عید واقعی
همـه روزهـا روز خداسـت و هـر روز و سـاعتی کـه انسـان مـورد 
توجـه خـدا واقـع شـود و نظر لطـف و عنایت خـدا متوجهش گـردد، آن 
روز و سـاعت عیـد واقعـی اوسـت و مهمتریـن اقدامی که بنـده می تواند 
انجـام دهـد که نظـر لطف خـدا را جلب سـازد، خـودداری از گناه اسـت 
کـه خـود طاعتـی عظیـم می باشـد از ایـن رو امـام علـی بن ابـی طالب 

بـه حـق می فرماید: 
هـر روزی کـه از انسـان معصیتـی سـر نزنـد، او روز بـه واقـع عید 

اسـت)نهج الباغـه، حکمـت 420(  
راوی گویـد: در روز عیـدی بـر امیرالمومنین)سـام اهلل علیـه( وارد 
شـدم و دیـدم کـه نـزد حضـرت طبقـی از نـان گنـدم، خطیفـه )نـان 

شـیرمال( و ملبنـه )حلـوا شـکری( اسـت. بـه آن حضـرت عـرض کردم 
]مبـارک بـاد[ روز عیـد و خطیفـه!

حضـرت فرمـود: ایـن عید کسـی اسـت کـه آمرزیده شـده اسـت. 
)مناقـب 99/2(

عیـد در حقیقـت روز عـود و بازگشـت بـه پروردگار اسـت و کسـی 
را سـزاوار اسـت شـادی کنـد کـه به پـروردگار رجـوع کـرده و آمرزیده و 

پذیرفته شـده باشـد.

نوروز در زمان معصومین
گـر چـه نـوروز از اعیـاد دینی مسـلمانان نیسـت بلکـه از اعیاد ملی 
ایرانیـان اسـت و مـردم ایـن سـامان از قرن ها قبل از اسـام ایـن روز را 
بـه عنـوان عید جشـن می گرفتـه انـد و آداب و سـنن نوروز هـم فراوان 
اسـت کـه آنهـا مادامی کـه با عقانیـت و انسـانیت و دسـتورهای متین 
دینـی همـراه بـوده و مخالفت و تضادی نداشـته باشـد، ارزشـمند اسـت 
و سـنت و سـیره ای معقـول و پسـندیده اسـت کـه اخـذ بـدان نـه تنهـا 
ممنـوع نبـوده کـه پسـندیده می باشـد و لـذا در دوران امامـان که بعضی 
مسـلمانان و شـیعیان عجمـی و یـا حتی بعضـی ایرانیان مجوسـی بنا بر 
سـنت قومـی خود ایـن روز را گرامی می داشـتند و به معصومیـن به این 
مناسـبت هدیـه و پیشـکش می دادنـد، آن بزرگـواران این رفتار و سـنت 
انسـانی و ارزشـمند را تاییـد کـرده و هدایـا را پذیرفته و قـدردان بودند و 

می کردند.  تافـی 
نقـل شـده روزی بـرای حضـرت علـی هدیـه نـوروز آورده شـد؛ 

حضـرت پرسـید: ایـن چیسـت و بـه چـه مناسـبت؟
عرض کردند: امروز نوروز است]و این هدیه نوروز است[. 

حضرت که این رفتار و سنت را زیبا و پسندیده دید، فرمود:
هر روز را برای ما نوروز سازید)فقیه 300/3(

حضـرت بـا ایـن جملـه جالـب ارشـاد کرد کـه می تـوان هـر روز را 
نـوروز سـاخت و شـاد بـود و شـاد سـاخت و کدورتهـا را کنـار گذاشـت 
و هدیـه داد  و در روایـت دیگـر حضـرت فرمودنـد نـوروز مـا هـر روز 
اسـت)همان( و چـه زیبـا بـا الهـام از ایـن جمله گفتـه اند: »هـر روزتان 

نوروز«.

استحباب غسل نوروز 
عـاوه بـر این که امامان از جشـن ایـن روز و هدیـه دادن و گرفتن 
و دیگـر کارهـای صحیحی کـه در این جشـن ها صورت می گیـرد؛ نهی 
نکـرده و بـا قبـول هدیـه و با سـخنان تاییـدی آن را امضا کـرده اند، بنا 
بـر بعـض روایـات ماننـد اعیاد دینی به غسـل یـا نماز خاص نیـز دعوت 

کـرده اند. 
در کتـب فقهـی و روایـی حدیثی به نقـل از مصباح المتهجد شـیخ 
طوسـی از امـام صـادق روایـت شـده کـه حضرت خطـاب به معلـّی بن 

خنیـس فرمودند: 
در روز نـوروز در حالـی که روزه هسـتی، غسـل کـن و لباس نظیف 
بپـوش و بـا بهتریـن عطرهـا خود را خوشـبو کـن و بعد از نوافـل ظهر و 
عصـر چهـار رکعت نمـاز بخوان]به دو سـام[ در رکعـت اول بعد از حمد 

اسالم
 به شادی و سرور
 اهمیت فراوان داده
 و هر چه شادی آور باشد و 
انسانها را 
نشاط بخشد، 
مورد عنایت 
این دین است. 
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ده بـار سـوره قـدر و در رکعـت دوم بعد از حمد ده بار سـوره کافرون و در 
رکعـت سـوم بعـد از حمد ده بار سـوره توحیـد و در رکعت چهـارم بعد از 
حمـد ده بـار سـوره های فلـق و ناس و بعد از تمام شـدن نماز به سـجده 
شـکر بـرو و دعـا کـن کـه خداونـد گنـاه پنجـاه سـال تـو را می آمـرزد.

)وسـائل الشـیعه، 335/3 و 172/8؛ سـرائر ابن ادریس، 15/1(
بـا توجـه به آسـان گیـری در ادلـه مسـتحبات، بسـیاری از فقهای 
شـیعه بـا اسـتناد بـه ایـن روایـت غسـل و نمـاز نـوروز را جایز شـمرده 
و بجـاآوردن آن را بـه امیـد ثـواب سـفارش کرده انـد.) منتهـی المطلـب 
)ط.ق(، ج 1، ص 130؛ جواهـر، ج5، ص41؛ صـراط النجـاة، آیـت اهلل 

خویـی، ج 2، ص426(

مخالفت امام کاظم)ع(!
بـه صراحـت روایاتـی کـه در باال ذکر شـد، عیـد نوروز عیـد قومی 
فارسـیان بـوده اسـت و مردمـی از اهـل فـارس کـه بـه هـر دلیـل در 
شـهرهای اسـامی و در کوفه و مدینه و ... حضور داشـته اند بنا بر سـنت 
پیشـینیان خـود این روز را گرامی می داشـته و در آن جشـن گرفتـه و ...؛ 
امامـان هـم وقتـی بـا هدایای ایـن روز مواجه می شـدند ابتدا وجـه آن را 
می پرسـیدند و وقتـی مطلـع می شـدند کـه جشـن و عیدی قومی اسـت 
کـه رفتارهـای صحیحـی در آن هسـت، آن را امضـا و تاییـد می کردند. 
البتـه بـه طـور طبیعـی در این سـنت قومی همـان گونه کـه وجوه 
مثبتـی وجود داشـت، سـنت های غلطـی هم وجود داشـت کـه امامان با 

آن مبـارزه کردند. 
در مناقب ابن شهرآشوب آمده:

منصـور عباسـی از امـام کاظـم خواسـت در عید نـوروز جلوس کند 
تا مقامات لشـکری و کشـوری به حضور ایشـان برسـند و عرض تهنیت 

بگوینـد و هدیـه بیاورنـد و هدایای آنـان را تحویل بگیرد. 
امـام فرمود من در اخبار و روایات جّدم جسـتجو کـرده ام و خبری از 
نوروز ندیده ام  و این سـنت فارسـیان اسـت که اسـام آن را محو  کرده 
و پنـاه می بـرم بـه خدا که آنچه را اسـام محو کـرده، دوباره زنده سـازم.

منصـور مطرح کرد که این سیاسـتی اسـت که بـرای جذب و جلب 
سـپاهیان پیشـه سـاخته ایم  و بـه خـدای بزرگ تـو را قسـم می دهم که 
اجابـت کنـی. امام هـم به ناچار جلوس کـرد و مقامات به محضر ایشـان 
رسـیدند و ضمـن تبریـک، هدایای خـود را عرضه کردنـد و خادم منصور 

کـه ناظـر بود، صـورت هدایا را ثبـت می کرد. 
در آخـر کار پیرمـردی فرتـوت بر امام وارد شـد و عـرض من مردی 
فقیر و تهیدسـتم و سـه بیت در رثای جدت حسـین گفته ام که هدیه به 
پیشـگاه شـما عرضه می کنم و ابیاتـش را قرائت کرد. امام با خوشـرویی 
تمام فرمود هدیه شـما را پذیرفتم و از او قدردانی کرد و او را به نشسـتن 
در کنـار خـودش فراخوانـد بعد به خـادم منصور گفت بـرو و از منصور در 
بـاره هدایـا کسـب تکلیف کن.  خـادم رفت و بازگشـت و گفـت منصور 
همـه هدایـا را به شـما بخشـیده اسـت و امام همـه آنها را بـه همان پیر 

فرتوت بخشـید.) مناقب 319-318/4(
ممکـن اسـت کسـانی بـا تمسـک بـه این سـخن نـوروز را سـنتی 

جاهانـه و مشـرکانه بپندارنـد که اسـام آن را مذموم شـمرده و میرانده 
اسـت ولـی دقـت در حدیـث باال نشـان می دهـد امام بـا وجـوه منفی و 

طاغوتـی ایـن سـنت مبـارزه کرده نـه با وجـوه مثبـت آن زیرا:
1. خلیفـه از امـام می خواهـد در نـوروز بـه عنـوان ابـواب جمعـی 
خافـت جلـوس کنـد تـا بـه تبریـک گویـی او بیایند و امـام ایـن اقدام 
را حمایـت از جـور می شـمارد و نمی پذیـرد و اصـل نـوروز را بـه عنـوان 
سـنت دینی و سـیره رسـول خـدا که جلوس کـرده و مردم بـه محضر او 
آمده و هدیه آورده باشـند و ...؛ به رسـمیت نمی شناسـد زیرا اصا سـیره 
رسـول خـد ا ایـن گونه نبوده حتـی در اعیاد مذهبی. مردم از سـر محبت 
و ارادت و عشـق بـه رسـول خدا پیشـکش می دادنـد و پیامبر هـم هدایا 
و تحفه هـای آنـان را قبـول می کـرد و جبـران می نمـود و ایـن را سـنت 
خویـش سـاخت و بـدان دعـوت کـرد نه ایـن که بـر مجلس بنشـیند و 

مـردم بیاینـد عـرض ارادت کنند و هدیه پیشـکش سـازند و ... . 
امـا گرفتن هدیه به مناسـبت های مختلـف و قدردانی 
از هدیه دهنده و جبران محبت او از سـیره مسـتمره پیامبر 
بـوده اسـت. از امـام صـادق پرسـیدند: فـردی دارای زمین 
کشـاورزی بزرگی اسـت که افـرادی روی آن کار می کنند 
و کشـاورزانش عـاوه بـر خراجـی کـه می پردازنـد، بـه 
مناسـبت جشـن نـوروز یـا مهـرگان به ایـن مالـک هدیه 
می دهنـد تـا محبـت و توجـه او را بـه خـود جلـب کننـد. 

حکم ایـن هدایا چیسـت؟ 
امـام پرسـید مگـر نه ایـن که هدیـه گیرنـده و هدیه 
دهنـده مسـلمان می باشـند؟ پس جایز اسـت کـه هدایا را 
قبـول کنـد و آنهـا را عـوض نیکـو دهد که سـنت رسـول 
خـدا بـر قبـول هدیـه و جبـران نیکـو بـود و این را نشـانه 
دینـداری می دانسـت و آنچـه بـا دینـداری مخالف اسـت، 
قبـول هدیـه از کافران و منافقان بی دین اسـت که اهداف 

شـوم و غیـر خدایـی دارنـد و دشـمنان خـدا و رسـول می باشـند.)کافی 
)141/5

2. ایـن کـه خلیفـه امـام را بـر پذیرفتن قسـم داده، نوعـی تحمیل 
و تهدیـد اسـت و طبیعـی اسـت کـه امام بـه جهت ایـن تهدیـد و خطر 
پذیرفتـه اسـت. محال بود کـه امام این سـنت طاغوتی را بـه اختیار احیا 
کند)معـاذ اهلل ان ...( و معلـوم می شـود چـاره ای جز قبول نداشـته اسـت 
و در تمـام مـدت مامور هـارون بـاالی سـر امـام بـود و هدایـا را تحویل 

می گرفـت و ثبـت می کـرد.
3. ایـن که این سـنت فارسـیان بوده و اسـام آن را محـو کرده، به 
رفتـاری کـه منصـور انتظار داشـت باز می گـردد. این که حاکـم و خلیفه 
جلـوس کنـد و مردم به محضـرش بشـتابند و برایش هدیـه بیاورند و او 
منـت بگـذارد و بپذیرد و ...؛ طبیعی اسـت که اسـام اینهـا را محو کرده 
اسـت. رسـول خدا بـه قبول هدیه و مکافات آن سـفارش کـرده نه قبول 

هدیـه و منت گذاشـتن با قبول!
4. ایـن کـه امـام بـه مأمور هـارون می گویـد در بـاب هدایا کسـب 

طریق مورد پسند 
دین اعتدالل و میانه 
روی است از این رو 

هم به شادی و سرور 
دعوت کرده و هم از 
سرمستی و القیدی 

نهی کرده است.
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تکلیـف کن؛ یعنی امـام اجازه تصرف ندارد و مجبور اسـت. 
5. در آخـر هـم امـام بـا دادن همـه هدایـا بـه پیرمرد 
فقیری که عاشـقانه در وصف امام شـهید شـعر سروده بود، 
از ایـن فرصـت در راسـتای اهداف خدایی اش اسـتفاده برد 
و اعـام کـرد کـه ایـن روز بایـد روز شـاد کـردن رعیـت 
و محرومـان توسـط حاکمـان و قدرتمنـدان باشـد نـه بـه 

 . عکس
روایت معلّی بن خنیس در عظمت نوروز

روایتـی از معلی بن خنیـس در بعضی کتب روایی وارد 
شـده که بسـیار مشـکوک اسـت و نمی تـوان بـدان اعتماد 
کـرد. بنـا بر این روایت کـه بعضی آن را بسـیار مفصل هم 
نقـل کرد ه انـد، نـوروز از بزرگترین »یوم اهلل« ها می باشـد. 

ایـن روایـت را کـه سـندش مجهـول می باشـد، احمد 
بـن فهـد حلـی از عالمـان قرن نهـم در کتابـش »المهذب 
البـارع فـی شـرح المختصـر النافـع« از عامـه سـید بهاء 
الدیـن علـی بن عبـد الحمید نّسـابه بـه سـند وی از معلّی 
بـن خنیـس از امـام صـادق نقـل کـرده و مضمونـش این 

که:  اسـت 
نـوروز روزی اسـت که پیامبر در غدیر بـرای امام علی 
عهـد و بیعـت گرفـت و مـردم بـر امامـت و والیت بـا امام 
بیعـت کردنـد، روزی اسـت که رسـول خدا امام علـی را به 
وادی جـّن فرسـتاد  و ایشـان از جنیـان عهـد و پیمـان بـر 
اطاعـت گرفت، روزی اسـت کـه امام علی بـر اهل نهروان 
پیـروز شـد و ذو الثدیـه را کشـت، روز ظهـور قائـم ما اهل 
بیـت و پیـروزی او بـر دجـال و بـه دسـت گرفتـن والیت 

می باشـد. امور 
ما در هر نوروزی انتظار ظهور او را داریم.

نـوروز از روزهـای مـا بـوده کـه فارسـیان آن را پاس 
داشـتند و شـما)عرب ها( آن را ضایـع کردیـد. 

نـوروز روزی بـود کـه پیامبـر بنـی اسـرائیل از خـدا 
خواسـت قومـی را کـه در فـرار از طاعون مـرده بودند، زنده 
کنـد و خداونـد فرمـود بـر قبـور آنـان آب بپـاش  و زنـده 
شـدند و از اینجـا سـنت آب پاشـی بـاب شـد در حالـی که 
جـز راسـخان در علم کسـی ریشـه ایـن سـنت را نمی داند 
ج1،  اسـت.)المهذب،  فارسـیان  سـال  روز  اول  نـوروز  و 

ص195-194(
در روایـت دیگـری که ایشـان به طور مرسـل از معلّی 
از امـام صـادق نقـل کـرده فضائلی بـه مراتب باالتـر برای 
روز نـوروز شـمرده شـده از جملـه ایـن کـه امـام از معلـی 
می پرسـد آیـا نـوروز را می شناسـی؟  و بعد با قسـم بسـیار 
غلیـظ و شـدیدی عظمت نـوروز را به امـری از قدیم االیام 
مرتبـط دانسـته و بـرای شناسـاندن نـوروز، اهمیـت فـوق 

العـاده ای قائـل شـده و در وصـف نـوروز می گوید:  
ایـن روزی اسـت کـه خدا از بنـدگان بـر توحید، ترک 
شـرک و اطاعـت از پیامبران و اولیایش پیمان گرفته اسـت،  
این روزی اسـت که در آن خورشـید تابیـدن و بادها وزیدن 
گرفتنـد و زمیـن گل رویانـد،  روزی اسـت که کشـتی نوح 
بـر جـودی آرام و قرار گرفت، روزی اسـت کـه قوم هاک 
شـده در فـرار از طاعـون را زنـده کـرد، روز بـت شـکنی 
ابراهیـم و بت شـکنی علـی بر دوش پیامبر در کعبه اسـت. 

ص195( )همان، 
روایتـی دیگـر بـا همین سـند مجهـول در مسـتدرک 
آمـده کـه خیلـی طوالنـی اسـت و اسـامی 30 روز مـاه به 
زبـان فارسـی و اوصـاف و فضایـل و تیمـن و نحوسـت 
هـر روز در آن ذکـر شـده اسـت )مسـتدرک الوسـائل، ج8، 

ص170-157(
ایـن روایـات کـه همگـی از لحـاظ سـند مجهـول 
می باشـند و فقـط در کتاب مهـذب به صورت مرسـل نقل 
شـده و عامـه مجلسـی هـم آنهـا را از کتابی ناشـناخته با 
سـندی مجهـول نقل کـرده اسـت]َرأَْیُت ِفي بَْعـِض الُْکُتِب 
ِد  ِ بِْن ُمَحمَّ ِ بْـنُ َعلِيِّ بِْن ُعَبْیـِد اهللَّ الُْمْعَتَبـَرةِ َرَوی َفْضـُل اهللَّ
ِ بْـِن  ـِد بْـِن ُعَبْیـِد اهللَّ ـِد بْـِن ُمَحمَّ ِ بْـنِ ُمَحمَّ بْـِن َعْبـِد اهللَّ
ِد بْـِن الَْحَسـِن بِْن َجْعَفـِر بِْن  الُْحَسـْیِن بْـِن َعلِـيِّ بْـِن ُمَحمَّ
الَْحَسـِن بْـِن الَْحَسـِن بِْن َعلِـيِّ بِْن أَبِـي َطالٍِب ع َعـْن أَبِي 
وْرَیْسـِتيِّ  ِد بِْن أَْحَمَد بِْن الَْعبَّاِس الدُّ ِ َجْعَفِر بْـنِ ُمَحمَّ َعْبـِد اهللَّ
يِّ  ـٍد َجْعَفِر بِْن أَْحَمـَد بِْن َعلِيٍّ الُْمونِِسـيِّ الُْقمِّ َعـْن أَبِي ُمَحمَّ
ـِد بِْن ُیوُسـَف  َعـْن َعلِـيِّ بْـِن بِـَاٍل َعـْن أَْحَمـَد بْـِن ُمَحمَّ
ائِـِغ َعْن  ِد بْـِن الُْحَسـْیِن الصَّ َعـْن َحبِیـٍب الَْخْیـِر َعـْن ُمَحمَّ
أَبِیـِه َعـْن ُمَعلَّی بْـِن ُخَنْیٍس)بحاراالنـوار، ج56، ص91([ نه 
تنهـا قابـل اعتمـاد نیسـتند بلکه نشـانه های واضـح بر بی 

اعتبـاری آنها موجـود اسـت از جمله: 
1. در روایـات متعـدد و معتبـر بـه صراحـت نـوروز به 
فارس هـا نسـبت داده شـده اسـت و معلوم می شـود عیدی 
قومـی اسـت نـه مذهبـی و دینـی، در حالـی کـه در ایـن 
روایـات از اعیـاد مربـوط به اهل بیت شـمرده شـده]ایامنا[ 

کـه فارس هـا آن را گرامـی داشـتند و عـرب ضایـع کـرد!
2. اگـر در نـوروز چنیـن اتفاق هـای مهمـی افتـاده 
باشـد بـه یقیـن نـوروز از ایـام اللهـی می شـود کـه بایـد 
توسـط پیامبـر و امامـان یـاد می شـد و بـه بزرگداشـت آن 
دعـوت می گردیـد در حالـی کـه مـا چنیـن ذکـر و دعوتی 

نمی یابیـم.  را 
3. امـام کاظـم)ع( بـه منصـور دوانیقـی بـه صراحـت 
گرامـی داشـت نـوروز را بـه عنـوان روزی از یـام اهلل و روز 
ظهـور قـدرت خـدا ناشـناخته معرفـی می کند ولـی در این 

در دوران
 امامان که بعضی 
مسلمانان و شیعیان 
عجمی و یا حتی 
بعضی ایرانیان مجوسی 
بنا بر سنت قومی 
خود این نوروز را 
گرامی می داشتند و 
به معصومین به این 
مناسبت هدیه و 
پیشکش می دادند، 
آن بزرگواران این رفتار 
و سنت انسانی و 
ارزشمند را تایید کرده و 
هدایا را پذیرفته
 و قدردان بودند و
 تالفی می کردند. 
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روایـات از بزرگتریـن روزهـای خـدا شـناخته می شـود. 
و ...

بـه نظـر می رسـد دسـت هایی خواسـته اند به نـوروز وجهـه مذهبی 
بدهنـد تـا بعـد از اسـام هـم مـورد توجـه ویـژه ایرانیانی که مسـلمان 

شـده اند، بمانـد ولـی راه اشـتباه رفته انـد. 

نتیجه نهایی
همـان گونـه که در روایـات باال هم آمد ایرانیان باسـتان دو جشـن 
مهـم داشـته اند کـه در ایـام اعتـدال بهـاری و پاییزی صـورت می گرفته 
و جشـن نیـروز و جشـن مهـرگان بـوده اسـت که در ایـن ایام به سـرور 
و شـادی و دیـد و بازدیـد و هدیـه دادن و ... می پرداخته انـد و این سـنتی 
نیکـو بـوده و اسـام هـم از ایجـاد سـنت های نیکـو و عمـل بدانهـا 
تمجیـد کـرده همچنـان کـه باب کردن سـنت ناپسـند را مذمـت نموده 

است)محاسـن، ج1، ص27(.
در روایتـی آمـده کـه بـراء بـن معرور سـه کار انجـام داد کـه بعد از 
او بـه اراده خـدا سـنت شـد؛ اول ایـن که عرب با سـنگ خـود را تطهیر 
می کـرد و او بـا آب خـود را تطهیـر کـرد و خداوند تطهیر با آب را سـنت 
سـاخت، دیگـر این که هنـگام مرگش قبـل از هجرت پیامبر بـه مدینه، 
چـون در مدینـه بـود بـا توجـه به بـودن کعبـه و پیامبر در مکـه، وصیت 
کـرد او را بـه طـرف کعبـه و مکـه بچرخاننـد و خداوند دسـتور داد کعبه 
قبلـه شـده و محتضـر را رو بـه قبله بچرخانند و سـوم این کـه به هنگام 
مـرگ وصیـت کـرد که ثلـث اموالـش را در کارهـای خیر مصـرف کنند 

کـه این هم سـنت شـد.)خصال، صـدوق، ج1، ص192( 
سـّنت نـوروز نیـز از سـنن ایرانیـان قبـل از اسـام بـود کـه وقتی 
امامـان بـا وجـوه مثبت آن مواجه شـدند، آن را پذیرفتنـد و وقتی با وجوه 

منفـی آن مواجـه شـدند، آن را انـکار کردند.
در دوران امامـان، ایرانیانـی کـه بـه هـر دلیـل در حـوزه حکومـت 
اسـامی سـاکن بودنـد اعـم از مسـلمان و مجـوس، ایـن روز را گرامـی 
می داشـتند و حتـی بـه امامان در ایـن روز از جانب ایرانیـان هدایایی داده 
می شـد و آن بزرگواران پذیرفته و از جشـن گرفتن این روز و هدیه دادن 

و ... نهـی نکرده انـد. 
البتـه عیـد نـوروز عیـدی قومـی اسـت و عیـدی مذهبـی و دینـی 
نیسـت گـر چه بنـا به روایاتـی برای این عید هم غسـل و نماز سـفارش 
شـده ولـی در هـر حـال این عیـد قومی اسـت و دینی نیسـت و منافاتی 
هـم بـا دیـن نـدارد و تا زمانـی که در راسـتای اخـاق و آداب انسـانی و 
مفید باشـد، پسـندیده اسـت و هر گاه به آداب خرافی یا احیانا مشـرکانه 

و ظالمانـه آلـوده گـردد، بایـد بـا آن آداب مخالفت کرد. 

بدعت شمردن این عید
متأسـفانه همـان گونـه کـه سـعی شـده ایـن عیـد را رنـگ و بوی 
مذهبـی و دینـی بدهنـد و روایـات مجهـول سـابق گـواه ایـن اراده بود، 
در جهـت مقابـل هـم بعضی تـاش دارند این عیـد و بزرگداشـت آن را 

نوعـی بدعـت و تاش اسـام سـتیزانه جلـوه دهند.
متاسـفانه هـر دو گـروه بر خطا هسـتند و صحیح آن اسـت که عید 

نـوروز سـنتی ملی و ایرانی اسـت که وجوه مثبـت فراوانی دارد و اسـام 
با وجوه مثبت سـنن پیشـینیان سـتیز نداشـته و ندارد بلکه مؤید و مروج 

آن سـنن می باشد: 
ُ لُِیَبیِّـنَ لَُکـْم َو َیْهِدَیُکـْم ُسـَنَن الَّذیَن ِمـْن َقْبلُِکـْم َو َیُتوَب  ُیریـُد اهللَّ

ُ َعلیـٌم َحکیٌم )نسـاء/26( َعلَْیُکـْم َو اهللَّ
در بیـان مـراد ایـن آیه گفته اند منظور این اسـت که مـا می خواهیم 
برای شـما همه سـنت های سـابقه چه حـق و چه باطلـش را بیان کنیم، 
تـا شـما مـردم دارای بصیـرت شـوید، و سـنت های حـق و صحیـح را 

بگیریـد و باطلـش را رها کنید.)ترجمه المیـزان، ج4، ص447(
فقهـای شـیعه ضمـن قبول وجـوه مثبت ایـن عید به انجام غسـل 
و نمـاز ایـن روز بـه امیـد ثواب دعوت کـرده  و در عین حـال از رفتارهای 

بیهـوده یـا آلـوده بـه آمیزه های شـرک آلود نهـی کرده اند.   
همچنـان کـه بنا بـر روایات و نظر مفسـران حضـرت ابراهیم وقتی 
دیـد عیـد قومش با سـنن منفی و گناه آلوده اسـت، از حضـور در آن عید 
خـودداری کـرد و بیماری خود یعنی آزردگی روحی از مشـاهده آن سـنن 
غلـط را عذر برای شـرکت نکـردن شـمرد.)بیان المعانـی، ج3، ص453؛ 

التحریر، ج23، ص56( 
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برخیز که می رود زمستان
بگشای دِر سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می کند گل افشان
خاموشی بلبالن مشتاق
 در موسم گل ندارد امكان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروخته ست و دستار
 بس خانه که سوخته ست و دکان
چشمی که به دوست برکند دوست
 بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می رسد دست
 سهلست جفای بوستان بان
)سعدی شیرازی(

خاموشـی  و  سـرد  زمسـتانی  از  پـس  اکنـون 
بلبـان و پژمردگـی باغ و بوسـتان، روزهـای اعتدال 
و  روزگار  صانـع  دسـِت  و  می رسـد  راه  از  بهـاری 
برآورنـدۀ گل در اللـه زار، طبیعـت را بـه سرسـبزی 
بهـار نویـد می دهـد. بهـاری کـه بـا ورود خـود هم 
گرمابخـش روزها و شبهاسـت و هـم آرایندۀ طبیعت 

خداداد. 
آغـار این نوشـتار با سـروده ای از اسـتاد سـخن 
سـعدی شـیراز همـراه اسـت کـه خبـر از گذشـت 
زمسـتان و آمـدن فصـل نارنـج و بنفشـه می دهـد. 
خبـر از حرکـت و خـروش و نشـاط و شـادابی. بـا آنکـه همـة روزهـا و 
فصلهـا روزهـای عمر ماسـت و همة زمان مخلوق پـروردگار، آمدن بهار 
انسـان را نیرویـی دیگـر و روح و روانـی تـازه می بخشـد. گویـی آدمیان 
نیـز چـون گلهـا و درختـان و سـبزه ها و کـوه و صحـرا، نشـاطی دیگـر 
و جانـی تـازه  می یابنـد و همنـوا بـا طبیعـت سرسـبز، فصلی تـازه را در 

زندگـی از سـر می گیرنـد. 
از سـعدی و سـخن او گفتیـم؛ چـه بهتـر کـه رشـتة سـخن را بـه 
قلم شـیوای او بسـپاریم که چه دل انگیز و ِسـحرآمیز، دیباچة گلسـتان 
خویـش را  -کـه خود با نگاه به بهار طبیعت به رشـتة تحریـر درآورده- 
بـه سـپاس از پـروردگار آراسـته و بـا زبانـی بی همتـا بـه سـرافرازی در 
عرصـة سـخن برخاسـته و دیـدۀ دل را بـه تماشـای جمـال کام خـود 

کشـانده و شـیرینی گفتـار خویـش را اینگونه بـه خوانندگان چشـانده:
»مّنـت خـدای را عـّز و جـّل کـه طاعتش موجـب قربت اسـت و به 
شـکر انـدرش مزیـد نعمت؛ هر نفسـی کـه فرومـی رود ُمِمّد حیات اسـت 

و چـون برمی آیـد مفـرِّح ذات؛ پـس در هر نفسـی دو نعمت موجود اسـت 
و بـر هـر نعمـت شـکری واجـب. از دسـت و زبـان کـه برآیـد کـز عهدۀ 

شـکرش بـه در آید؟
كور. اِعملوا آَل داوَد شكراً َو قلیٌل ِمن عبادَی الشَّ

بنده همان به که ز تقصیر خویش
 عذر به درگاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندیش

کس نتواند که به جای آورد«

آنـگاه بـا زبانـی ادیبانه و دوسـویه که هم بـارش بـاران و پیامد آن 
یعنـی گسـترش سـبزه ها در طبیعت و بهره منـدی بنی آدم از این سـفرۀ 
پرنعمـت را بـه یادمـی آورد و هـم از سـویی رحمت بی پایان پـروردگار را 
نسـبت بـه بنـدگان بی مقـدار و خطاکار در پیش چشـم می گـذارد چنین 

می نگارد:
نعمـت  خـوان  و  رسـیده  را  همـه  بی حسـابش  رحمـت  »بـاران 
بی دریغـش همـه جـا کشـیده؛ پـردۀ نامـوس بنـدگان بـه گنـاه فاحش 

نـَدرد و وظیفـة روزی،  بـه خطـای منکـر نُبـرد؛
ای کریمی که از خزانۀ غیب
گبر و ترسا وظیفه خور داری
دوستان را کجا کنی محروم

  تو که با دشمن این نظر داری؟!«

سـعدی از آن سـخن پردازانـی اسـت کـه اسـتادانه امـا بی هیـچ 
دشـواری و پیچیدگـی، کامـش را ماننـد صفحه ای از طبیعـت و منظره 
و تصویـری دلنشـین در برابـر خواننده می گـذارد. منظره ای کـه خواننده 
آرام و شـادمان پـا بـه پای شـاعر حرکـت می کند و صحنه های نقاشـی 
شـدۀ در کامـش را بـه تماشـا می ایسـتد و بـا جانـی سـیراب از ایـن 

مناظـر می گـذرد.  
 در قسـمتی دیگـراز دیباچـة گلسـتان می بینیـم کـه اسـتاد سـخن 
چگونـه بـاِد صبـا را بـه فرش گسـتر و سـبزی طبیعـت را به فـرش، ابر 
بهـاری را بـه دایـه و گیاهان تازه روییـده را به نوزادان و ... تشـبیه کرده 
و سـخنی آفریـده کـه پـس از او از هیـچ شـاعر و سـخنوری برنیامـده 
اسـت: »فـّراِش بـاِد صبـا را گفته تا فـرش ُزمّردیـن بگسـترد و دایة ابر 
بهـاری را فرمـوده تـا بنـاِت نبات را در مهـد زمین بپـرورد؛ درختان را به 
خلعـت نـوروزی قبـای سـبز ورق در بر کـرده و اطفاِل شـاخ را به قدوم 
موسـم ربیع کاه شـکوفه بر سـر نهاده؛ عصارۀ نالی به قدرت او شـهد 

فایـق شـده و تخـم خرمایـی به تربیتش نخل باسـق گشـته«.
را  او  و  می دانیـم  شـادابی  و  سـخنی  شـیرین  شـاعر  را  سـعدی 
سـخنوری آشـنا بـه روان انسـان و واقعیـت وجود بشـر می شناسـیم. او 
در هرجـای و بـه مناسـبت و اقتضـای کام، هربـار بـه گونـه ای شـهد 
کام خـود را بـه کام خواهنـدگان و خواننـدگان سـخنش ریخته و ذهن 
مخاطـب را بـه شـیرینی و گیرایـی کامـش آمیخته. شـیراز شـهر گل 
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و بلبـل اسـت و سـعدی فرزنـد آن شـهر. طبیعـت بهـاری و سرسـبزی 
فروردیـن و اردی بهشـِت شـیراز همیشـه روح نـواز بـوده اسـت. اکنـون 
شـاعر در توصیـف یـک صبـح دل انگیـز بهـاری و آنـگاه که هـوا هنوز 
اصطاحـًا گـرگ و میـش اسـت ما را بـه صبح خیـزی و گشـت و گذار 
در صحـرا فرامی خوانـد تـا با دیـدن صحنه هـای چشـم نواز و زیباییهای 
جان بخـش دل را بـه تأمـل و تفکـر در قـدرت پـروردگار واداریـم و بـا 
شـنیدن نـوای بلبـان، هوشـیار شـویم و سپاسـگزار آفریـدگار باشـیم؛ 
کسـی کـه بـا تماشـای ایـن زیباییها و نـوای پرنـدگان به قـدرت خالق 

اقـرار نکنـد دل نـدارد؛ گویـی موجودی سـنگدل اسـت:
»بامدادی که تفاوت نكند لیل و نهار

 خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار 
بلبالن، وقت گل آمد که بنالند از شوق 

 نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار 
آفرینش همه تنبیِه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
 هر که فكرت نكند نقش بود بر دیوار 
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند
 نه همه مستمعی فهم کند این اسرار 
خبرت هست که مرغان سحر می گویند

 آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟«

او درس خوانـدۀ مکتـب توحیـد و آراینـدۀ سـخن خود بـه آیه های 
نـور اسـت. کسـی را کـه در این دنیا چشـم بینایـی برای دیـدن و درک 
توحیـد و قـدرت آفریـدگار نـدارد، در آن سـرای نیـز بی چشـم و محروم 
از نظـر بـه خداوند می شـمارد؛ پـس با برشـمردن بخشـی از آفریده ها و 
زیباییهـای خـداداده در فصـل بهـار، هشـدار می دهد کـه نباید غافـل بود:

»هر که امروز نبیند اثر قدرت او
         غالب آن است که فرداش نبیند دیدار 

تا کی آخر چو بنفشه سِر غفلت در پیش
  حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 

که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟
یا که داند که برآَرد گل صد برگ از خار؟ 

آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب 
 سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار 
باد بوی سمن آورد و گل و سنبل و بید 
 دِر دّکان به چه رونق بگشاید عطار؟ 
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز
  نقشهایی که درو خیره بماند ابصار  
عقل حیران شود از خوشۀ زرین ِعنَب 

 فهم عاجز شود از ُحّقۀ یاقوِت انار

سـپس شـاعر مانند نگارگـری چیره دسـت، منظـرۀ دل انگیزی از 
درختـان و میوه هـا و چگونگـی شـکل و ترکیبشـان را در قالـب کلمات 
نقاشـی می کنـد؛ بـه گونـه ای کـه خواننـده، خـود را در باغی پـر درخت 
و خـّرم، تصـّور می کنـد و از طبیعـت نـاب و فرح بخـش آن تازگـی و 

سـرزندگی می گیـرد: 
بندهای رطب از نخل فرو آویزند

    نخلبنداِن قضا و قدر شیرین کار 
تا نه تاریك بود سایۀ انبوه درخت 

  زیر هر برگ، چراغی بنهند از گلنار 
سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی

 هم بدان گونه که گلگونه کند روی، نگار 
شكل اَمرود، تو گویی که ز شیرینی و لطف

 کوزۀ چند، نبات است ُمعلّق بر بار 
آب در پای ترنج و به و بادام، روان 

   همچو در پای درختاِن بهشتی انهار

هـدف سـرایندۀ ایـن بیتهـای دلنشـین فقط این نیسـت کـه آمدن 
بهـار را فریـاد کنـد یـا قـدرت سـحرآمیز شـاعری خویـش را در پیـش 
چشـم بنمایـد بلکـه سرمسـت از این هوای روح نـواز، ذهن و زبـان را به 
سـوی خداونـد مهربان می کشـاند تـا حکمت و قـدرت بی همتـای او را 
در ایـن سرمسـتی ناشـی از طبیعـت یـادآوری کنـد و مـا را از افتادن به 

دام غفلـت برهاند: 
گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین 

جِر االَخضِر نار     ای که باور نكنی فی الشَّ
پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز
 ماه و خورشید مسّخر کند و لیل و نهار 
چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ 
انگبین از مگس نحل و ُدر از دریا بار 
نیك بسیار بگفتیم درین باب سخن 

        و اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار 
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
  همه گویند و یكی گفته نیاید ز هزار 
آن که باشد که نبندد کمر طاعت او؟

  جای آن است که کافر بگشاید زنار 
نعمتت، بار خدایا، ز عدد بیرون است 

  شكر انعام تو هرگز نكند شكر گزار 

پـس از ایـن همـه یـادآوری نعمتهـا و گشـودن زبـان بـه ثنـا و 
سـتایش پـروردگار، خاضعانـه از خداونـد آمـرزش و گذشـت را طلـب 

دارد: سـعادت  آرزوی  و  می کنـد 
این همه پرده که بر کردۀ ما می پوشی 
   گر به تقصیر بگیری نگذاری دیّار 
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ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟
   تاِب قهر تو نداریم خدایا، زنهار! 
فعلهایی که زما دیدی و نپسندیدی 

     به خداوندی خود پرده بپوش ای ستّار 
حیف ازین عمر گرانمایه که در لغو برفت
 یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار 
درد پنهان به تو گویم که خداوند منی 
 یا نگویم که تو خود مّطلعی بر اسرار 

سعدیا، راست روان گوی سعادت بردند 
 راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

نـگاه بـه نـوروز و بهار و دگرگونـی طبیعت در دید هر شـاعر حاوی 
نکتـه ای عبـرت آمـوز و راهگشاسـت. حکیـم عمـر خیـام نیشـابوری، 
نویسـنده و شـاعر قـرن پنجـم هجـری اسـت. یکـی از آثـار مهـم وی 
رباعیـات اسـت کـه شـهرت عالمگیـر دارد . ایـن شـاعر نام آشـنا و دم 
غنیمـت شـمار ادب فارسـی نیـز نـوروز و بهـار را فرصتـی بـرای توجه 
بـه ایـن نکتـه می دانـد کـه نبایـد در گذشـته و دیـروز مانـد بلکـه باید 
ایـن زمـان و ایـن روز را در عمـر خویـش قـدر دانسـت. حکیـم خیـام 
کامش مملو از اسـتدالل و آگاهی دادن اسـت و هر خواننده ای را وادار 
بـه تفکـر می کنـد . در اینجـا بـه دو رباعـی او که بیشـتر در بـاره نوروز، 
گل، طربناکـی بلبـل و ناپایداری گل و سـبزه اسـت، نگاهـی می کنیم و 

دریافـت و نـگاه او را از دیـد می گذرانیـم.
برچهرۀ گل شبنم نوروز خوش است

 در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
 ***  

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
 بلبل ز جمال گل طربناک شده

در سایۀ گل نشین که بسیار این گل
  از خاک برآمده است و در خاک شده

عطـار شـاعر عـارف و نامدار قرن ششـم در بیشـتر اشـعارش حال 
و هـوای عرفانـی دارد و شـاعران عـارف بعـد از وی از اشـعار او الهـام 
گرفته انـد. ایـن عـارف سـوخته دل نیز همـراه با طبیعت به وجـد آمده و 

نشـاطی را در کام خویـش چنیـن جاری کرده اسـت: 
جهان از باد نوروزی جوان شد

  زهی زیبا که این ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشكین نفس گشت

  صبای گرم رو عنبر فشان شد
تو گویی آب خضر و آب کوثر

ز هر سوی چمن جویی روان شد

موالنـا جال الدین محمد بلخي شـاعر شـوریدۀ شـورانگیز عرفان 
اسـامی و ادب فارسـی اسـت. غزلیات او صحرای نشـاط دل و بوستان 
سرسـبز خّرمـی و سرخوشـی بنـده ای اسـت کـه در اشـتیاق وصـال به 
دوسـت بی همتـا یعنـی آفریدگار عالم، هـر صحنه و منظـره و آفریده ای 
را نشـانی از او می بیند و اندیشـیدن در آن را تفکری در طریق رسـیدن 
بـه او.  مولـوی همـه چیز را زنـده  و در گفت و گو می بینـد. گفت و گو از 
یـار؛ یـاری کـه همه جـا پر اسـت از آفریده هایـش. همه چیز از اوسـت؛ 
پـس خوشـایند دل و بهار جان اسـت همچنان که طراوت بهار و سـبزه 

و کوهسـار خوشـایند طبیعت و دوسـت داران آن است:
بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

 خوش و سرسبز شد عالم اَواِن الله زار آمد
ز سوسن بشنو اي ریحان که سوسن صد زبان دارد

 به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد
گل از نسرین همي پرسد که چون بودي در این غربت

همي گوید خوشم زیرا خوشي ها زان دیار آمد
سمن با سرو مي گوید که مستانه همي رقصي

 به گوشش سرو مي گوید که یار بردبار آمد
بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد

 که زردي رفت و خشكي رفت و عمر پایدار آمد

 شـاعر رازهـای دل، شـمس الدین محمد حافظ شـیرازي 
نیـز مـا را به پیشـباز نـوروز می برد امـا او هم از مـا می خواهد 
کـه نـه فقط با چشـم سـر بلکه با چشـم دل به اسـتقبال بهار 
برویـم؛ زیـرا بهار نسـیمی اسـت کـه از کـوی یار برخاسـته و 
کسـی می توانـد از ایـن نسـیم بهـره ببـرد کـه چـراغ دل را 
برافـروزد و از جـان آن را درک کنـد. برافروختـن چـراغ دل، 
توجـه قلبی بـه عظمت آفرینـش و راز دگرگونی هـای زمانه و 
طبیعـت به دسـت خالـق آن و تامل در هدف پـروردگار از این 
آفرینـش اسـت. بهـره بـردن از ایـن نشـاط بهـاری و طبیعت 
زنـده هم به این اسـت که دل بـه ناپایداری های آن نسـپاریم 

و فرصـت کوتـاه زندگی را قدر بدانیم و دور از غم بگذرانیم، به گشـت و 
گـذار صحـرا برویم؛ بـا بلبان و دیگـر پرندگان خوش آواز همنوا شـویم 

و دل را بـا طـراوت ایـن بهـار خدادادی مصفـا کنیم :   
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر ُخرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

 که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی
ز جاِم گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امكان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
 مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

با آنکه
 همۀ روزها و فصلها 
روزهای عمر ماست 

و همۀ زمان 
مخلوق پروردگار، 

آمدن بهار انسان 
را نیرویی دیگر
 و روح و روانی
 تازه می بخشد.
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طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
 کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده مي گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حكم میر نوروزی
ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست
 مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
 که حكم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

نـوروز و آمـدن بهـار و طـراوت دوبـاره طبیعت مـورد توجه 
همه شـاعران و سـخنوران فارسـی زبـان در دوره هـای گوناگون 
از گذشـته تـا امـروز بوده و هسـت و هـر یکی با توجـه به زمینة 
فکـری خـود بـه نوعـی بـه وصـف نـوروز و جلوه هـای زیبـای 

پرداخته اند. طبیعـت 
ملک الشـعرای بهار )1266-1330( کـه از بزرگترین ادیبان 
دورۀ معاصـر بـود، در قصیـده ای زیبا در وصف بهـار – که ابیاتی 
از آن را در اینجـا می خوانیـم- بسـیار هنرمندانـه ایـن صحنـة 
دل انگیـز طبیعـت را در شـعر بـه تصویر کشـیده و همچون خود 
بهـار شـعر خویـش را طـراوت و زندگـی بخشـیده اسـت. او نیز 
ماننـد سـعدی بـه سـراغ بـاد صبـا رفتـه و او را ماننـد خیاطـی 

شـمرده کـه لباسـهای رنگین بـر پیکـر گلها دوخته اسـت:
دگرباره خیاِط باد صبا

 بر اندام گل دوخت رنگین قبا
یكی را به بر ارغوانی َسلَب

  یكی را به تن خسروانی ردا
ز اصحاب بستان که یكسر بُدند

 برهنه تن و مفلس و بی نوا
به دست یكی بست زیبا نگار
 به پای یكی بست رنگین حنا

بیاراست بر پیكر سروبُن
یكی سبز ِکسوت ز سر تا به پا

آنـگاه ایـن باد صبـا چون مردمانـی که آیین و سـنت هدیه 
دادن را در نـوروز اجـرا می کننـد و بـه فرزنـدان و خویشـان و 
دوسـتان عیدی می دهند دسـت بخشـش بـاز کرده و بـه گلها و 

شـکوفه ها عیدی داده اسـت: 
بسی ساخت بازیچه و پخش کرد

به اطفاِل باغ از گل و از گیا
به دست یكی پیكری خوب چهر
 به دست یكی لُعبتی خوش لقا

یكی بسته شكلی به رخ بُلعجب
 یكی ِهشته تاجی به سر خوش نما
یكی را به بر، ُطرفه ای ُمشك بیز

 یكی را به بر ُحّقه ای عطرسا

 سـلمان هراتی از شـاعران جوانی بود که متاسـفانه دسـت 
اجـل مجـال نـداد کـه شـاهد شـکوفایی و اوجگیـری او در ادب 
امـروز باشـیم. او در بیسـت و هفـت سـالگی بـه سـوی سـرای 
باقی پرکشـید و حسـرت دوسـتداران سـخنش را بر دل نشـاند. 
ایـن شـاعر جوان با نگاهی به زمسـتاِن سـپری شـده و توجه به 
بهار فرارسـیده، ضمن یـادآوری خاطرات تلخ و گذشـتة ناخوش، 
آمـدن بهـار را  نویـدی بـرای امیـد و زندگـی دوبـاره می دانـد و 
همـراه بـا همدردی چشـم به روزهـای پرحرارت و درخشـندگی 
خورشـید امیـد و سـرزندگی دوخته اسـت. حال و هوای تنفسـی 
ایـن شـعر کـه مربوط به سـه دهه پیش اسـت گذشـتة باصفایی 
را نشـان می دهـد کـه دریغا چنـان نماند و گرد و غبـار دنیازدگی 
صفحـة پاکـش را تیره کرد. با سـخن شـاعر همراه می شـویم و 

دل را بـه دریـای آرامش کام او می سـپاریم:
دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو

امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو
آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد
 غیر از شب آیا چه می دید، چشمان تار من و تو
دیروز در غربت باغ، من بودم و یك چمن داغ
 امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو 
غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران
  صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو

این فصل فصل من و توست، فصل شكوفایی ما
برخیز با گل بخوانیم، اینك بهار من و تو

با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم
در باغ می ماند یا دوست گل یادگار من و تو

چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم
من می روم سوی دریا جای قرار من و تو 

نوروز و آمدن بهار و 
طراوت دوباره طبیعت 
مورد توجه همه 
شاعران و سخنوران 
فارسی زبان 
در دوره های گوناگون از 
گذشته تا امروز بوده و 
هست و 
هر یکی با توجه به 
زمینۀ فکری خود به 
نوعی به وصف نوروز 
و جلوه های زیبای 
طبیعت پرداخته اند.
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پس از گذشت 28 سال از انقالب اسالمی، بفرمایید انقالب تا چه 
حد به اهداف خودش دست یافته است؟

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم. قبل از اینکه پاسخ 
شما را بدهم می خواهم یکی از خاطرات خوب و به یاد ماندنی که در اذهان مردم 
ایران در زمان انقاب و نیز شاگردان و یاران و دوستداران اندیشه و افکار امام)س( 
به یادگار مانده است، یادآوری کنم. وقتی در مهر ماه سال 57 رژیم بعثی عراق 
اجازه هر گونه فعالیت سیاسی را از امام گرفتند و برای ایشان محدودیت ایجاد 
با نزدیکان خود تصمیم  با مشورت  از دوستان و  امام به پیشنهاد برخی  کردند، 
گرفتند به فرانسه عزیمت کنند و دولت و مردم فرانسه به مدت چند ماه میزبان امام 
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و رهبر انق الب اسامی بودند و امام از دهکده نوفل لوشاتو به هدایت 
فکری انقاب ادامه دادند تا در دوازدهم بهمن 57 به ایران بازگشتند و 
آن مراسم استقبال باشکوه و بی نظیر در طول تاریخ ملت ایران رقم خورد. 
بنده از خداوند بزرگ سعادت و موفقیت ملت و دولت فرانسه را خواهانم. 
در مورد سؤال شما باید نکاتی را متذکر گردم. امام خمینی)س( با شروع 
نهضت در پانزدهم خرداد 42 و استمرار آن تا سال 56 اولین گامی که 
در جامعه برداشتند افزایش میزان شناخت و آگاهی مردم بود و این یکی 
از عوامل پیروزی انقاب بود. امام به اصول اساسی که در دوران انقاب 
بیان می کردند ایمان داشتند و پس از پیروزی و به هنگام تدوین قانون 
اساسی، این اصول بنیادی را لحاظ کردند از جمله حق حاکمیت انسان 
بر سرنوشت اجتماعی خویش، حق برخورداری از آزادیهای قانونی مانند 
و  آنها  رأی  با  و  با مردم  امور جامعه  تدبیر  اندیشه،  و  قلم  بیان،  آزادی 
زمان  در  است.  قید شده  اساسی  قانون  در  از حقوق دیگر که  بسیاری 
رهبری امام امت)س( علی رغم بروز مشکات فراوان در کشور و  برخی 
موانع که بر سر راه انقاب ایجاد شد و سپس وقوع جنگ تحمیلی، مردم 
از این حقوق برخوردار بودند و بین طبقات جامعه و دولت وحدت، همدلی 
و وفاق ملی حاکم بود و نشانه آن هم موفقیت در عرصه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و ... بود. متأسفانه پس از 
رحلت امام)س( به مرور زمان جامعه ما از آرمانها و اندیشه و افکار امام 
کمی فاصله گرفت و حتی یاران وفادار به امام و دوستداران اندیشه ایشان 
نیز نمی توانند و امکانات تبلیغاتی در اختیار ندارند که بتوانند این افکار و 
اندیشه ها را در جامعه برای نسل جوان امروز مطرح کنند، از همین روست 
که امروز برخی از حقوق اجتماعی مردم نادیده گرفته می شود و آزادیهای 

قانونی مردم نیز محدود می شود. در شیوه مدیریتی و اجرایی در جامعه هم 
تغییر ایجاد شده است به طوری که در انتخابات مجلس، نمایندگان مردم 
که در مجلس حضور داشتند برای شرکت در انتخابات رد صاحیت شدند، 
در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به گونه ای رفتار کردند که یکی از 
شاگردان وفادار و دوستدار اندیشه امام)س( جناب آقای هاشمی با تبلیغات 
وسیعی که بر علیه ایشان شده نتوانست در انتخابات رأی الزم را بدست 
آورند. این مسائل که در جامعه بروز کرده است. از این امور نشانگر آن 
است که آرمانها و اندیشه های امام فاصله گرفته ایم، بلکه شرایط جامعه 
را به گونه ای قرار داده ایم که یاران امام و دوستداران اندیشه های ایشان 

نیز امکان احیای آن اصول را پیدا نمی کنند.
به  ما  است  کرده  ادعا  نهم  دولت  در  جمهور  رئیس 

شعارهای آغاز انقالب برمی گردیم و آنها را اجرا می کنیم؟
با توضیحاتی که در پاسخ سؤال قبل بیان نمودم کامًا واضح است 
که این ادعا صرفاً یک شعار تبلیغاتی است و قضاوت نسبت به عملکرد 

این دولت با مردم است.
به نظر شما آیا ایشان می تواند به وعده هایشان عمل 

کنند؟
در این مدت که ایشان ریاست قوه مجریه را در اختیار داشته است 
کمتر موردی را مشاهده کردیم که طبق یک برنامه ریزی صحیح، دقیق و 
منطقی اقدامی در جامعه صورت گرفته باشد، در بیشتر مواقع سیاستهایی 
که به اجرا در آمده به صورت مقطعی و گذرا اعمال شده است. اینکه 
بیش از یک صد نفر از نمایندگان مجلس برای رفع مشکات جامعه با 
جناب آقای هاشمی و آقای کروبی دیدار و گفتگو داشتند مؤید آن است 

که ایشان نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند.
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آیا این سیاست دولت جنبه عوام فریبی دارد؟
نمی توانم بگویم عوام فریبی است چون جنبه افترا پیدا می کند، شاید 
ایشان معتقد است کاری که انجام می دهد درست است، مردم هستند که 
در نهایت قضاوت می کنند و اینکه کارشناسان و صاحب نظران مسائل 
اجتماعی می توانند نسبت به عملکرد دولت و کارنامه ایشان قضاوت کنند.

و  مستقل  طور  به  مدنی  جامعه  جنابعالی  نظر  به  آیا 
فراتر از اقدامات دولت نهم رشد و تكامل می یابد و بخاطر 
برای  جامعه  در  بیشتر  آموزش  کسب  امكان  که  تحوالتی 
خانمها فراهم نموده است، بین مردم شكاف ایجاد می کند و 
در واقع جامعه نسبت به حكومت و دولت متحول تر می شود؟

در جامعه  بیشتری  آگاهی  و  بینش  از شناخت،  کسانی که  مسلماً 
خواستار  ندادند،  رأی  ایشان  برنامه های  و  تفکر  طرز  به  و  برخوردارند 
تحوالت فرهنگی در جامعه هستند و تمایل به استمرار جامعه مدنی دارند 
و قطعاً این رویه همان دیدگاه و نظریه امام امت)س( در تبیین ساختار 
نظام سیاسی کشور بود که ارکان و اساس آن مبتنی بر تحقق جامعه 
مدنی، احترام به حقوق اجتماعی تمام طبقات جامعه و عدالت اجتماعی 
بود، اگر با همین دیدگاه به جامعه نگاه کنیم در واقع می توان گفت بخشی 
از جامعه کنونی از نظر علمی، فرهنگی و هنری نسبت به دولت فعلی 

متحول تر و تکامل یافته تر است.
در ارتباط با دستآوردهای انقاب اسامی، به نظر شما آیا در زمینه 
حقوق اجتماعی زنان، آموزش و تحصیل، اشتغال، عدالت اجتماعی و... 
تاش خوبی صورت گرفته است و یا هنوز نقصان و کاستی وجود دارد؟

نسبت به حقوق اجتماعی زنان در جامعه و موضوع تساوی و برابری 
حقوق با مردان هم چنان که قبًا بنده در مورد آن بحث نموده ام، حتی در 
قوانین مدنی و جزایی نیز مشکاتی وجود دارد، زیرا بر طبق مبانی فقهی 
عالمان و فقیهان گذشته تدوین یافته است و نیاز به بازنگری و بررسی 
مجدد دارد، ولی در سایر زمینه ها از جمله موضوع ادامه تحصیل، اشتغال 
و.. در دولت های قبل تاشهای خوبی صورت گرفته است، ولی اینکه آیا 
سعی دولت نهم در این مورد ادامه برنامه های دولتهای قبلی باشد یا نه، 
باید آینده درباره آن قضاوت کرد. آنچه مهم است اینکه درباره موضوع 
ادامه تحصیل جوانان، اشتغال، ازدواج، مسکن و ... نیاز به یک برنامه ریزی 
صحیح و منطقی توسط کارشناسان مجرب دارد که این مسائل اجتماعی 
نیز در جامعه مورد بررسی قرار گیرد و مشکات مردم خصوصاً جوانان 

حل گردد.
آیا طرح سخنان شعارگونه توسط برخی از مقامات بلند 
پایه در ایران، وجهه سیاسی ایران را در نزد مقامات دولتی 

و سیاستمداران اروپایی بهبود می بخشد یا اثر منفی دارد؟
واضح است هر گونه موضع گیری و اعام نظریات سیاسی توسط 
مقامات بلند پایه با عکس العمل و واکنش مقامات سیاسی سایر کشورها 
-مخصوصاً کسانی که طرف گفتگوی ایران در مسائل هسته ای هستند- 
مواضع  در  تندروی  و  شعارگونه  مسائل  طرح  بنابراین  می شود.  روبه رو 
سیاسی از سوی مقامات ایران می تواند وجهه سیاسی و بین المللی ما را در 
نزد افکار عمومی جهان تنزل دهد و اعام تحریم اقتصادی و در انزوای 

سیاسی قرار دادن ایران در نهایت به ضرر منافع 
عمومی جامعه تمام می شود.

آیا امكان دارد این گروه از مقامات ایرانی 
صالح  به  شعارها  این  طرح  که  بشوند  متوجه 

آنان نیست؟
به نظر بنده آنان می دانند طرح این شعارها 
و مواضعی که اعام می کنند به صاح کشور و 
مردم نیست و وجهه سیاسی و آبروی ما را در 
بلند پایه  سطح بین المللی و همچنین مقامات 
مذاکرات  در  حتی  و  می کند  تضعیف  اروپایی 
و گفتگوی با آنها بر سر مسئله هسته ای بعداً 
و  مردم  امروز  حتی  می شویم،  مشکل  دچار 
اقشار مختلف جامعه نیز آگاه شده اند که طرح 
این شعارها به مصلحت کشور و منافع عمومی 
مشکاتی  به  توجه  با  خصوصاً  نیست،  جامعه 
آن  با  حاضر  حال  در  اقتصادی  نظر  از  که 
مواجه هستیم باید در اعام مواضع سیاسی و 
قانونی  جوانب  تمام  می کنند  بیان  که  نظراتی 
که در روابط دیپلماتیک به طور متعارف رعایت 
جریان  در  شااهلل  ان  تا  کنند  مراعات  می شود، 
مذاکره و گفتگو به یک توافق منطقی و عقانی 
برخورد  یا  اقتصادی  تحریم  به  و  یابیم  دست 
عمومی  منافع  برای  که  نشود  منتهی  نظامی 
کشور و مردم جامعه ضرر و زیان در پی خواهد 

داشت.
آیا شما نگران حمله نظامی هستید؟

و  سیاسی  تند  مواضع  اعام  چون  خیر، 
برای جلب نظر مخاطبان  بیشتر  طرح شعارها 
شرایط  نیستند  حاضر  هیچ گاه  و  است  داخلی 
سخت و دشوار را تحمل کنند، بنابراین هر گاه 
احساس کنند مذاکرات با مقامات اروپایی دچار 
نظرات خود  تقلیل  با  بست می شود، حتی  بن 
توافق دست  راه حل و  به یک  سعی می کنند 
پیدا کنند، لذا مطمئن هستیم که کار به برخورد 

نظامی نمی کشد.
باشد  تندتر  شعارها  چه  هر  حقیقت  در 

زودتر خاموش می شود و به سردی می گراید؟
آری، شعارهای تند و مواضع غیر اصولی 
زمان  هر  و  بود  خواهد  گذرا  مقطع  یک  برای 
صاح بدانند از این شعارهای تند عدول خواهند 
کرد، چون خودشان هم می دانند شرایط کشور 
آمادگی پذیرش و تحمل یک حمله نظامی را 

ندارد.

امام خمینی
 به اصول اساسی

 که در دوران انقالب 
بیان می کردند

 ایمان داشتند و پس از 
پیروزی و به هنگام 

تدوین قانون اساسی، 
این اصول بنیادی

 را لحاظ کردند 
از جمله 

حق حاکمیت انسان 
بر سرنوشت اجتماعی خویش، 

حق برخورداری از
 آزادی های قانونی
 مانند آزادی بیان، 

قلم و اندیشه، 
تدبیر امور جامعه با مردم

 و با رأی آنها و 
بسیاری از حقوق دیگر

 که در قانون اساسی 
قید شده است.
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دولت فعلی در خیلی از موارد کارها را 
به نام اسالم و دین و مذهب تمام میكند، 
به نظر شما آیا استفاده از امور دینی برای 
دین  وجهه  برای  سیاسی  اهداف  پیشبرد 

ضرر دارد یا خیر؟
شد،  خواهد  تمام  دین  زیان  به  و  دارد  ضرر  قطعاً 
وقتی یک سیاستی را اعام میکنند و به ضرر مردم تمام 
از  را  زیان  و  این شکست و ضرر  برخی  می شود شاید 
ناحیه دین بدانند و باورها و ایمان آنان نسبت به مسائل 
دینی و مذهبی سست شود، لذا در شیوه هدایت فکری 
و رهبری امام امت)س( این گونه نبود که از امور دینی 
و مذهبی برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کند، چون 
از درایت و هوشیاری باالیی برخوردار بود و این توانایی 
و توانمندی ایشان در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی - 
اجتماعی را در سایر عالمان دینی و فقها شما نمی توانید 

مشاهده کنید.
و  تشنج  مستحضرید  که  طور  همان 
و  است  زیاد  خیلی  خاورمیانه  در  برخورد 
ارتش  و  بین فلسطینی ها  موضوع درگیری 
اسرائیل یكی از مسائل مهم در این منطقه 
موضوع  با  ارتباط  در  ایران  دولت  است. 
برگزاری  به  اقدام  آن  نفی  و  هولوکاست 
کنفرانسی نموده است. به نظر جنابعالی آیا 
یا  این کار درست است  در شرایط کنونی 

خیر؟
هیچ  کنفرانس  این  برگزاری  کنونی  شرایط  در 
ضرورتی برای کشور نداشته است و در مسائل فیمابین 
اعراب و اسرائیل نیز تأثیری نخواهد داشت، چون این 
موضوع مربوط به یک حادثه است که در جریان جنگ 
جهانی دوم اتفاق افتاده است و مورخین و کارشناسان 
مسائل نظامی باید در مورد آن نظر بدهند و ارتباطی با 
دولتها ندارد. برگزاری کنفرانس در مورد تاریخ یک ملت 
و زیر سؤال بردن یک سری مسائل که آنان نسبت به 
آن حساسیت دارند و برای آن احترام و ارزش خاصی 
قائل هستند، کار پسندیده و منطقی نیست، همچنان که 
اگر راجع به تاریخ گذشته کشور ما فیلمی بسازند یا یک 
نارضایتی  موضوعی را غیر واقعی جلوه بدهند، موجب 
در مردم و دولتمردان می شود، این اقدام در مورد نفی 
هولوکاست کار نسنجیده و اشتباه محض بود و دولت در 
شرایط فعلی که در حال مذاکره با طرف های غربی در 
راستای حل و فصل موضوع انرژی هسته ای قرار دارد، 

لزومی نداشت به برگزاری این کنفرانس اقدام کند.
که  دینی  عالم  یك  عنوان  به  شما 

در  هولوکاست  واقعاً  می کنید  فكر  آگاه هستید،  و  فرهیخته 
جنگ جهانی دوم رخ داده است؟

این موضوع به زمان جنگ جهانی دوم بر می گردد و برای اثبات یا 
نفی آن باید کارشناسان نظامی و افرادی که در این مسائل صاحب نظر 
هستند با استناد به مدارک مستدل و منطقی ابعاد مختلف آن را مورد 

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و نظر خود را اعام نمایند.
شما در سخنان خودتان خیلی با صراحت از آقای هاشمی 

رفسنجانی صحبت کردید، علت آن چیست؟
همان طور که اشاره کردم ایشان جزء شاگردان امام بودند و افکار 
و اندیشه های سیاسی امام را قبول دارند و مورد تأیید ایشان بودند و چه 
قبل از انقاب و چه پس از پیروزی نقش مهم و بسزایی داشتند و منشاء 
خدمات ارزنده ای به انقاب و نظام شدند و در مسئولیت های مهم اجرایی 
عمًا پایبندی خودشان را به اصول اساسی مورد نظر امام امت)س( نشان 

دادند.
فكر می کنید افرادی مثل ایشان در شرایط فعلی کشور 

چه کمك و مساعدتی داشته باشند؟
با شناختی که از ایشان سراغ داریم و تجربه فعالیت در مسئولیتهای 
مهم در قوه مقننه و مجریه به اقشار مختلف جامعه ثابت کردند که با 
کمک مشاوران و کارشناسان مجرب و با تجربه، توانایی حل مسائل و 
مشکات جامعه را دارند، اما اکنون مسئولیت اجرایی ندارند و تبلیغات 
سوئی که در جامعه علیه ایشان وجود دارد امکان بهره مندی از نظرات 

ایشان را منتفی کرده است.
در واقع جریان فكری ایشان توانایی حل مشكالت را 
دارند در حالی که دیگر جریانات فكری و سیاسی در جامعه 

از این توانمندی برخوردار نیستند؟
آری، وزانت علمی و پایگاه اجتماعی قوی و مستحکم ایشان در 
جامعه، ارتباط خوب و صمیمی با حضرت امام، نقش و پایگاه اجتماعی 
در حوزه علمیه، تجربیات سودمندی که در جریان فعالیت در قوه مقننه و 
مجریه داشتند، جریان فکری و خط مشی سیاسی ایشان را از موقعیت و 
جایگاه ممتازی در جامعه برخوردار کرده است و این توانایی و توانمندی 
ناشی از تجربیات علمی و برنامهریزی صحیح و منطقی به کار گرفته شده 
توسط ایشان در گذشته می باشد، لذا در ماقاتی که اخیراً با عالمان دینی، 
مراجع تقلید، طاب و روحانیون داشتند، برخورد توأم با احترام بزرگان 
حوزه نشانگر موقعیت و جایگاه ممتاز ایشان در بین بزرگان و عالمان 

دینی حوزه علمیه قم است.
در ارتباط با خط مشی سیاسی - اجتماعی ایشان اینكه 

کثرت گرا نیز هستند؟
همان طور که به ویژگیها و خصوصیات فردی ایشان اشاره کردم 
اقشار  بین  در  که  خوبی  موقعیت  و  اجتماعی  پایگاه  علمی،  شخصیت 
مختلف خصوصاً عالمان دینی، فرهیختگان، روشنفکران و سایر گروه های 
فکری و سیاسی دارند سبب شد از تمام جناح ها و طیفهای سیاسی برای 
پیشرفت امور کشور کمک و مساعدت بگیرند، و امروز نیز هدایت فکری، 
راهنمایی و نظرات و دیدگاهی که بیان می کنند نشانگر همان دید وسیع 

بنده معتقدم کشور ما 
قانون اساسی دارد که 
میراث ماندگار انقالب 
اسالمی، حضرت 
امام)س( و یادآور 
رشادتها و جانفشانی 
فرزندان این مردم است، 
این میثاق ملی و قانون 
اساسی باید اجرا شود، 
نهادهای قانونی هم 
باید بر حسن اجرای 
آن نظارت کنند، مجلس 
خبرگان رهبری نیز 
بر فعالیت و عملکرد 
رهبری نظارت دارد و 
می تواند بر طبق قانون 
موارد تخلف 
را تذکر دهد.
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ایشان نسبت به مسائل کشور است. در همین دیدار اخیر و در ماقاتی 
که با ایشان داشتم راجع به اصاح قوانین مدنی و جزایی صحبت کردیم 
باید در  بخواهید اصاحاتی که  نمایندگان مجلس  از  پیشنهاد کردم  و 
قوانین مدنی و جزایی انجام شود را تصویب کنند چون با قانون اساسی 
نیز هماهنگ است، و چنانچه شورای نگهبان به آن اشکال کند، مجمع 
تشخیص مصلحت می تواند در مورد آن تصمیم نهایی را بگیرد. ایشان 
بهشتی  با شهید  نیز  انقاب  از  قبل  که  گفتند  و  پذیرفتند  را  نظر  این 
راه  سر  بر  مشکاتی  اما  کنند،  عمل  گونه  این  که  کردند  برنامه ریزی 
افکار عوامانه هست  ما دچار یک سری  از جامعه  اینکه بخشی  و  بود 
که نمی توان در حال حاضر این چنین عمل کنند. از همین روست که 
بنده معتقدم امروز عالمان دینی، اندیشمندان، فرهیختگان، روشنفکران و 
صاحبنظران مسائل اجتماعی و نیز رسانه های ارتباط جمعی باید در این 
خصوص و در مورد اصاح قوانین مدنی و جزایی تجزیه و تحلیل کنند 
و به  روشنگری  بپردازند و مسائل آن را برای مردم جامعه تبیین کنند، 
و همه گروه های فکری باید بدانند اگر بخواهند به اهداف و آرمانهایی 
که حضرت امام)س( به آن می اندیشید که تحقق جامعه مدنی و عینیت 
به شخصیت های  پیش  از  بیش  باید  یابند،  بود دست  آن  به  بخشیدن 
امثال آقای هاشمی توجه کنند و به نظرات ایشان عنایت داشته باشند و 
همه جناح ها و طیف های سیاسی، دولتمردان، نمایندگان محترم مجلس 
و صاحبان قلم باید ضمن قدر دانی و بهره مندی از وجود این شخصیت 
گرانمایه، مراقب تبلیغات سوء و عوام فریبانه که متأسفانه در بخشی از افراد 
جامعه تأثیر گذاشته، باشند که یاران واقعی و وفادار به اندیشه سیاسی 
امام)س( از عرصه امور سیاسی- اجتماعی جامعه کنار نروند و همچنان 
مردم و جامعه از نظرات و تجربیات سودمند ایشان استفاده کنند، البته این 
موضوع برای بنده مایه نگرانی هست چرا که ایشان یک سال و نیم قبل 
وقتی در قم سخنرانی داشتند، گروهی اندک و انگشت شمار به هنگام 
سخنرانی ایشان سعی کردند مراسم را به هم بزنند، این حرکتهای سیاسی 
کور در جامعه نهایتاً موجب هرج و مرج و رواج بی حرمتی نسبت به قوانین 
در جامعه خواهد شد که این حوادث شایسته نظام جمهوری اسامی و 

جامعه انقابی در ایران نیست.
آیا جنابعالی و سایر عالمان و مراجعی که با شما هم 
فكر و هم عقیده هستند تاکنون فكر کرده اید با ارسال نامه 
به نوعی رهبر انقالب را مخاطب قرار دهید و ایشان را در 

جریان این حوادث و رویدادها قرار دهید؟
خیر، بنده تاکنون به این موضوع فکر نکرده ام، چون خود ایشان 

نسبت به این اوضاع و حوادث آگاهی کامل دارند.
اگر معتقدید که ایشان در جریان امور هستند، آیا انتظار 
این  برطرف شدن  برای  ایشان  که  هستید  متوقع  و  دارید 

مشكالت و حل آنها اقدامی انجام دهند؟
انتظار بنده این نیست که آزادی تفکر و عمل از ایشان گرفته شود، 
بنده معتقدم کشور ما قانون اساسی دارد که میراث ماندگار انقاب اسامی، 
حضرت امام)س( و یادآور رشادتها و جانفشانی فرزندان این مردم است، 
این میثاق ملی و قانون اساسی باید اجرا شود، نهادهای قانونی هم باید 

بر حسن اجرای آن نظارت کنند، مجلس خبرگان رهبری نیز بر فعالیت 
قانون موارد تخلف  بر طبق  و عملکرد رهبری نظارت دارد و می تواند 
را تذکر دهد، دستگاه قضایی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
با  می توانند  نوعی  به  همه  اسامی  محترم مجلس شورای  نمایندگان 
احساس مسئولیت نسبت به انقاب، نظام جمهوری اسامی و مردم ایران 
اگر مواردی را مشاهده می کنند تذکر دهند، بنابراین با وجود نهادهای 

قانونی در کشور نیازی به اقدام عالمان، فقها و مراجع تقلید نیست.
البته یک نکته ای را می خواهم خطاب به روزنامه نگاران، خبرنگاران 
خبرگزاری ها که معمواًل برای انجام گفتگو و مصاحبه تشریف می آورند 
عرض کنم مبنی بر اینکه امروز مسائل مهمی که در جهان حائز اهمیت 
است یکی موضوع تروریسم و انجام عملیات انتحاری توسط گروه های 
مختلف است که جامعه بشری را تهدید می کند و موضوع دیگر بحث 
حقوق بشر است. به نظر بنده از دیدگاه اسام این موضوعات اهمیت 
خاصی دارند و در درجه اول اهمیت قرار دارند و ما باید بیشتر به این 
موضوعات بپردازیم که چگونه باید نسبت به هدایت فکری جامعه اقدام 
کنیم که پدیده زشت تروریسم در جامعه مورد نکوهش و مذمت قرار 
این تئوری فکر  از دیدگاه مردم محکوم شود و کسانی که به  گیرد و 
می کنند بدانند در بین مردم هیچ پایگاه و موقعیتی ندارند و روشنفکران، 
و  سیاستمداران  تقلید،  مراجع  دینی،  عالمان  اندیشمندان،  فرهیختگان، 
دولتمردان بایستی با تشکیل کنگره و کنفرانس در سطح بین المللی از 
دیدگاه اسام و حقوق بشر موضوع تروریسم را مورد نقد و بررسی قرار 
دهند و آن را محکوم نمایند و رعایت حقوق بشر که با قوانین اسام نیز 

انطباق دارد را مورد توجه و عنایت بیشتر قرار دهیم.
خاتمی  آقای  از  نامی  گفتگو  این  طول  در  جنابعالی 
نبردید، آیا به نظر شما ایشان نتوانستند در دوران ریاست 

خودشان مفید باشند؟
بنده به غیر از شخصیت علمی، عرفانی و کم نظیر حضرت امام)س( 
که برای تمام دوستداران و ارادتمندان به ساحت ایشان به عنوان الگوی 
کامل مطرح هستند نمی توانم بر روی سایر اشخاص تکیه کنم، آقای 
خاتمی در دوره ریاست جمهوری خودشان در حد توانایی و توانمندی که 
از آن برخوردار بودند به کشور و مردم خدماتی کردند، ولی به هر حال 
کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و حتی مردم ایران معتقدند عدم 
تحقق یک سری از اهداف و آرمانهایی که ایشان به مردم وعده داده 
بودند گروه های زیادی از مردم دچار یأس و ناامیدی شدند و شکست 
اصاح طلبان در جریان انتخابات مجلس یکی از تبعات منفی سیاست 

انفعالی توسط ایشان بود. 

)مصاحبه خبرنگار لوموند با مرجع عالیقدر در تاریخ 85/12/10(
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رضا احمدی
)پژوهشگر دینی(

از عصر ماشین، چهارپایان و گاری ها وسایل  قبل 
حمل و نقل جوامع بود. پس از ورود اتومبیل به زندگی 
شد.  اتومبیل  از  مملو  جاده ها  و  خیابان ها  شهرنشینی 
قوانین عبور و مرور شکل گرفت. در شهرها برای جلو 
تدوین  قوانینی  عابران،  با  اتومبیل ها  تصادف  از  گیری 
گردید. شهروندانی که قصد عبور از عرض خیابان ها را 
داشتند می بایست از خط عابران پیاده عبور کنند و این 
قاعده بصورت قانون، جهانی در آمد. هنگام عبور از روی 
خط عابر، همه اتومبیل ها در نزدیکی آن توقف می نمایند. 

عابران با اطمینان خاطر عرض خیابان را طی می کنند.
اتومبیل در اوایل قرن بیستم وارد ایران شد. در سال 
1281 شمسی یا 1902 میادی مظفرالدین شاه در اولین 
سفر خود به اروپا با اتومبیل آشنا شد. او در اولین نظر 
به اتومبیل ها به آنها دل بست و از محل چند صد هزار 
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لیره استقراضی از بانک شاهنشاهی ایران که متعلق به انگلیسی ها بود 
دو دستگاه رنو خریداری نمود و به همراه راننده به ایران آورد. در بین 
راه یکی از آن دو خراب و برای همیشه در همان جا ماند. اتومبیل دیگر 
وارد تهران شد و مورد استفاده وی قرار گرفت. همین اتومبیل پس از 

مظفرالدین شاه به محمد علی شاه قاجار رسید. 

اولین تصادف
 نخستین تصادف مرگبار تاریخ ایران در پاییز )سال ۱۳۰5ق ( ما 
بین اتومبیل مظفر الدین شاه و درشکه درویش خان نوازنده اتفاق افتاد و 
خیابان سپه که جزو نخستین خیابان هاي سنگ فرش شده تهران بود به 
خون درویش خان آغشته و نواي دلکش مردي که تار او دل هاي خسته 
و عاشق را تا ملکوت می برد، براي همیشه خاموش شد.  شوفر فرنگي 
مظفر الدین شاه که همراه اتومبیل به ایران فرستاده شده بود بر اثر بي 
احتیاطي، درویش خان را به کام مرگ کشاند تا این خواننده نخستین 
فردی باشد که در تصادف کشته شده است. پس از این واقعه سرتیپ 
درگاهي آیین نامه اي به نام نظامنامه درشکه هاي عمومي تهیه کرد و 
نخستین نظامنامه عبور و مرور تدوین شد. در این سال گواهینامه ها نیز 

درجه بندي شده و سه نوع گواهینامه صادر گردید.) سایت عصر ایران(
 به مرور اتومبیل ها در ایران افزایش یافت و به همین نسبت خیابان ها 
و جاده های بین شهری ساخته شد. با افزایش وسایل نقلیه و گسترش 
شهرها شاهد رفتارهای پرخطر از سوی دسته ای از رانندگان اتومبیل و 
راکبین موتورسکلیت هستیم. رفتاربسیار تعجب برانگیزی در شهرهای 
کشور به چشم می خورد که که همه را متعجب می سازد. در ایران امروز 
بر خاف همه دنیا دسته ای از مردم هنگامی که فکر عبور از خیابان را 
می کنند، دچار استرس و دلهره می شوند. این مسئله در همه گروه های 

سنی دیده می شود ولی در میانساالن و بانوان بیشتر مشاهده می شود. اگر 
عابران را قبل از عبور معاینه نمایند شاهد آنیم که فشارهایشان باال رفته 
است، برای اینکه در زیر چرخ اتومبیل له نشده و یا با سپر آنها نقش بر 
زمین نگردند، مضطرب هستند. موتور سکلیت هایی که با سرعت سرسام 
آور از میان ماشین ها و پیاده روها ویراژ می دهد، همه را هراسناک کرده 
است. این دل نگرانی موجب گردیده که عابران حتی در روی خط عابر 
پیاده بدوند! این پدیده منحصر به فرد در جهان برای این است که عابرین 
بی نوا طمعه اتومبیل ها نشوند، زیرا دسته ای از رانندگان پس از زیر گرفتن 
عابران از صحنه جرم پا به فرار می گذارند پس، عابران ناچار از دویدن 
هستند. این وضعیت رانندگی ایرانیان موجب شد که آمار کشته شدگان 
در سال های 1393- 1373 به 400000 نفر برسد. ) خبرگزاری مهر( این 
تلفات بیش از تلفات انسانی ما در جنگ هشت ساله است. آسیب دیدگان 
این حوادث چندین برابر کشته شدگان می باشند، بیش از 93درصد سوانح 

رانندگی ناشی از خطای انسانی می باشد.) خبرگزاری مهر(
آمار  نقلیه دارد  ایران وسایل  برابر  آلمان در حالی که چهار  کشور 
تلفات  اینکه  حال  می باشد،  نفر   500 ساالنه  کشور  آن  شدگان  کشته 
ایرانیان 40 برابر آلمان می باشد. ) رنانی، محسن،سایت مجمع مدرسین 
و محققین حوزه علمیه قم( این وضعیت هشدار دهنده نشانه ای از بروز 
نوعی رفتار پر خطر در رانندگی است که در صورت بی اعتنایی به بحرانی 

فراگیرتر تبدیل خواهد شد. 

رفتارشناسی
موضوع بحث ما تحلیل آمار تلفات جاده ای و تصادفات کشور نیست 
بلکه بحث پیراموان عوامل دویدن عابران بر روی خط سفید است. چرا 
بعضی ازمردم در شهرها هنگام عبور از خیابان نگرانند و بر روی خط 
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سفید عابرین پیاده می دوند؟ برای پاسخ به این سوال چند 
فرض قابل تحلیل است:

فرض اول: نظام آموزشی- تربیتی ما قادر به تربیت 
شهروند نیست. 

با توجه به گسترش شهر نشینی و تغییر سبک زندگی 
در قرن بیستم نظام های آموزشی و تربیتی در کشورها ما 
امروز  است.  نکرده  پیشرفت  تغییرات  به  و همسان  همراه 
جامعه ما به نظام آموزشی - تربیتی نیازمند است که انسانی 
شهروند خروجی آن باشد. در این نظام تربیتی کودکان را 
از سنین پایین با آموزش هایی برای ورود به زندگی شهری 
آماده می سازد. در این نظام تربیتی به کودکان می آموزند، 
همه انسان دارای حقوقی هستند که باید از سوی دیگر همنوعانشان به 
رسمیت شناخته شود و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. تجاوز به حقوق 
دیگری گناهی بزرگ است، انسانها با هم متفاوت دارند و این تفاوت به 
رسمیت شناخته است. آنان یاد می گیرند، میهن و هموطنان خود را دوست 
دارند، خطر قرمز آنها عبور از قوانین است، همه در برابر قانون مساویند و 
باید تابع قانون باشند، هیچ کس مافوق قانون نیست. و... این آموزش ها 
از پیش دبستانی و حتی درون خانواده ها آغاز می شود تا فرد را آماده ورود 
به زندگی شهری نماید. این ضعف در نظام آموزشی و فرهنگ سازی 
کشور به چشم می خورد که توانایی برای تربیت شهروند را ندارد. آنگاه 
که به هزینه 6000 میلیاردی تومانی بودجه فرهنگی کشور می افکنیم 
ناخداگاه از خود می پرسیم این هزینه هنگفت چگونه هزینه می شود که 
پس از سالیان دراز متأسفانه نتوانسته ایم نظام تربیتی - آموزشی کشور 
را با برنامه های توسعه همراه سازیم و بلکه به روزمرگی و سلیقه زدگی و 

عوام زدگی گرفتار شده ایم!
اندازهای واقعی، برنامه الزم  نظام تربیتی کشور باید دارای چشم 

و نیروهای کارآمد برای تربیت شهروند برای جامعه ایران باشد. جامعه 
امروز ما بیش از هر چیز نیاز به شهروند دارد تا آدم هایی که قرار است 
در کنار هم فقط زندگی کنند. رانندگان و عابران پیاده بی آنکه آموزش 
می کنند.  زندگی  فقط  و  اند  شده  رها  در شهر  باشند  دیده  شهرنشینی 
طبیعی است آنها قادر به رعایت اصول شهرنشینی نخواهند بود و بلکه هر 
یک حقوق دیگری را زیر پا می گذارد که پیامد آن تلفات زیاد انسانی و 

دویدن عابران از ترس جانشان بر روی خط عابر پیاده است.

سخت  مقرارات  و  قانون  برابر  در  ایرانیان  دوم:  فرض 
مقاومت می کنند.

انسان بسیاری از صفات اخاقی و اجتماعی خود را از گذشته دریافت 
می کنند و سالیان دراز طول می کشد تا این خصلت های نهادینه شده 
اصاح گردد. بی قانونی و اقتدارگرایی، سلیقه ای عمل کردن صاحبان 
قدرت در نظام های استبدادی درتاریخ ایران باعث شده است تا این خوی 
و خصلت از الیه های باالی قدرت در بین توده های مردم باز تولید شود و 
توده های مردم در مقابل قاعده مندی و قانون مقاومت نمایند. بی توجهی 
به مقررات راهنمایی و رانندگی در جامعه امروز ما ریشه در خصلت قانون 
گریزی و نادیده گرفتن حقوق دیگران دارد. قانون گریزی و دور زدن 
این،  بنابر  نگریسته می شود.  اجتماعی  در الیه  زرنگی  نوع  قانون یک 
عابران پیاده برای حفظ جان خود مجبور به دو یدن از عرض خیابان 

هستند.

فرض سوم: ضعف نظام جزایی
در  ندارد.  را  الزم  بازدارندگی  رانندگی  جرایم  برای  جزایی  قوانین 
صورت تصادف منجر به قتل، راننده محکوم به دیه و شش ماه حبس 
قابل خرید محکوم می شود در حالی که هنوز جسد مقتول دفن نشده 
است راننده با همان اتومبیل خود مشغول ویراژ دادن در خیابان ها می شود 

آنگاه که به
 هزینه 6۰۰۰ میلیاردی 
تومانی بودجه فرهنگی 
کشور می افکنیم 
ناخداگاه از خود 
می پرسیم این هزینه 
هنگفت چگونه هزینه
 می شود که پس از 
سالیان دراز 
نتوانسته ایم نظام 
تربیتی - آموزشی 
کشور را با برنامه های 
توسعه همراه سازیم 
و بلکه به روزمرگی و 
سلیقه زدگی و عوام 
زدگی و گرفتار شده ایم!
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می پردازد.  بیمه  نیز  را  دیه  نمی کند.  احساس  محرومیتی  گونه  هیچ  و 
نظام های جزایی باید کارکرد تنبیه متخلف و بازدرندگی را داشته باشند.

فرض چهارم: پایین بودن آستانه تحمل
اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی موجب وضعیت نابردباری عمومی 
درکشور شود، در این صورت با کوچک ترین نامایمت ها، نزاع و درگیری، 
جرح و قتل در جامعه پدید می آید. آمارهای پزشکی قانونی گواه براین 
است که روزانه 1600 پرونده تشکیل می شود و ساالنه چه تعداد در گیری 

ثبت شده درکشور وجود دارد این خود نیز قابل توجه است.
این وضعیت در موقع رانندگی خود را نشان می دهد و فرد، حاضر به 

رعایت حقوق دیگران نمی باشد. 

فرض پنجم: خود شیفتگی و کم ظرفیتی
 دسته ای از انسان ها تابع شرایط هستند و اینان با دستیابی به اشیاء 
چنین  می کنند.  بینی  خودبرتری  احساس  و  کرده  گم  را  خود  کوچک، 
افرادی آن گاه که سوار اتومبیل می شوند - به ویژه اگر لوکس باشد - 
خود را گم کرده و به هر وسیله سعی بر اثبات برتری خود بر دیگران 
را دارند. بی توجهی به حقوق دیگران و نقض قوانین برای این طیف از 

جامعه امری عادی است.

سخن آخر
نمی توان یک متغیر را عامل نگرانی و دویدن مردم هنگام عبور 
از خیابان تعیین کرد. ترس مردم از تصادف و بی ماحظگی رانندگان 
و موتور سواران، عابران را ناگزیر از دویدن می کند. آنها می دانند مردم 
مجبورند بدوند تا از مرگ و سفره شدن در کف خیابان در امان بمانند. 
سوال بعدی این است که چرا مسئولین و متولیان امور به این گونه مسایل 

کمتر توجه دارند؟ چند پاسخ براین این سوال می توان برشمرد:

را  باورند که ما داعیه نجات ملت های جهان  براین  الف- عده ای 
داریم، کسر شان است که به این گونه مسائل پیش پا افتاده سرگرم شوند.

تریبون های رسمی  در  این مسایل  به  نباید  معتقدند  ب- گروهی 
پرداخته و به آن دامن زد، چون آتو به دست دشمنان می دهیم و آنها 

سیاه نمایی می کنند.
ج- اما گروهی معتقدند، باید همه مسایل جامعه را از ریز و درشت، 
باید مورد توجه قرار داد تا یک حادثه به مسئله و مسئله به بحران تبدیل 
نشود. از ابتدا باید با مردم و اهل نظر صادقانه در میان گذشت و همه راه 

حل ها را شنید. و تصمیم مقتضی را گرفت.
در تریبون های رسمی نظریه اول و دوم مورد توجه است و بدین 
خاطر است که ما در برخورد با مسایل کوچک از انعطاف الزم و توانمندی 
مؤثر برخوردار نیستیم و مسایل ساده به بحران تبدیل می شود. روحیه 
پنهانکاری و مخفی کردن مسایل موجب شده هر موضوع برای ما مسئله 
با پدیده های  اگر در برخورد  و به کابوسی برای مسئولین تبدیل شود. 
اجتماعی از مخفی کاری و ترس دست برداشته شود و واقع بینانه برخورد 
مسئله  نمی کنیم.  تولید  آسیب  و  مشکل  دیگران  و  خود  برای  نماییم 
استرس و نگرانی شهروندان در هنگام عبور از خیابان که منجر به دویدن 
آنها می شود، یک مسئله اجتماعی جامعه ماست که در شأ ن جامعه دینی 
و اسامی ما نیست، و موجب سرافکندگی همه ماست که وضع عبور ما 
این چنین باشد. این مسئله را می توان مدیریت کرد، همان گونه که دنیا 
آن را مدیریت کرده است. در صورت پنهانکاری و بی توجهی به یک 

بحران تبدیل خواهیم کرد، که هزینه های آن بسیار باال خواهد بود.
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 عنــوان فرعــی: عمــِل بهتــر ؛ »...  َو 
بِعملــی اِلــی اَحســن ااِلعمــاِل؛ و کارهایــم را تــا 

ــان« ــه آن برس ــن درج ــی تری عال

اصالت و اهّمیت عمل
عمــل در فرهنــگ واژگانــی مــا بــه معنــای 
ــا هــر کاری کــه از روی آگاهــی و  کار اســت، اّم
اندیشــه انجــام گیــرد. بــر خــاف »ِفعــل« کــه 
ــواه  ــود: خ ــه می ش ــی گفت ــر کار و ُکنش ــه ه ب
ــواه  ــرد، خ ــام گی ــه انج ــی و اندیش از روی آگاه

ــدون آگاهــی و اندیشــه. ب
آدمــی اگــر بخواهــد نیروهایــش رشــد کنــد 
ــکوفا  ــودش ش ــرف وج ــتعدادهای او در ظ و اس
ــت  ــارج دس ــود در خ ــته خ ــه خواس ــود، و ب ش
ــی  ــه عمــل روی آورد، یعن ــد ب ــر بای ــد، ناگزی یاب
از ســاحِت فکــر عبــور کنــد و بــه ســاحِت اقــدام 
ــر و  ــه خی ــت ک ــن اس ــد. روش ــل گام نه و عم
فضیلــت، بــا تّصــور ذهنــی و اندیشــیدن دربــاره 
ــه ســودمندی آنهــا، حاصــل نمی شــود؛  آنهــا و ب
زیــرا کــه تّصــور و ادراِک خیــر تنهــا یکــی 
ــل  ــت، و عام ــن آن اس ــق یافت ــل تحق از عوام
ــیدن  ــردن و کوش ــز کار ک ــزی ج ــی چی اساس
ــی  ــن حقیقت ــه آن نیســت و ای ــیدِن ب ــرای رس ب
ــرآن  ــا ـ ق ــی م ــای دین ــوزه ه ــه در آم اســت ک
ــد شــده اســت،  ــدان تأکی ــراوان ب ــث ـ ف و احادی
ــا در زندگــی پــس  ــان را، حّت ــا آنجــا کــه آدمی ت
از مــرگ، در گــرِو اعمــال شــان دانســته اســت: 
»َو اَن لَیــَس لِانســاِن ااِّل مــا َســَعی، و اَنَّ َســعَیُه 
ــی«؛)1(  ــزاُء االوَف ــزاُه الَج ــمَّ ُیج ــَری. ُث ــوَف ُی َس
آدمــی را چیــزی جــز آن چه ]بــرای آن[ کوشــیده 
اســت نخواهــد بــود. و بــه زودی بهــره کوشــش 
وی ]در ایــن جهــان[ دیــده خواهــد شــد. ســپس 
ــه  ــر ]در آن جهــان[ ب پاداشــی هــر چــه تمــام ت
او خواهنــد داد. امــام رضــا )ع( فرمــود: »ال ُینــاُل 
ــزد  ــه آن چــه در ن ــداهللِ ااِّل بالعمــِل«؛)2( ب ــا ِعن م
خداونــد اســت جــز بــا عمــل نمــی تــوان دســت 
یافــت. شــخصیت آدمــی در پرتــو اعمــال او 

شرحی بر دعای مكارم االخالق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  13 (

محمدتقی خلجی
)پژوهشگر  و محقق دینی(
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فراهــم مــی آیــد و تنهــا وســیله ای کــه بــرای دســت یافتــن بــه هــر 
چیــزی کــه خواســتار رســیدن بــه آن اســت و مــی توانــد به آن برســد، 
کار و کوشــش و عمــل اســت؛ یعنــی مقیــاس در انــدازه گیــری ارزش 
ــی  ــاز و فضیلت ــر امتی ــت، و ه ــل اس ــا عم ــت او همان ــان و کرام انس
وابســته بــه عمــل اســت. از همیــن روســت کــه امیــر مؤمنان علــی )ع( 
در توصیــف مؤمــن فرمــود: الُمؤمــُن بعملــِه؛)3( مؤمــن بــه عمــل خــود 

ــار و شــعار و اّدعــا و اظهــار[. ــه گفت ــه ب مؤمــن اســت ]ن
ــم  ــم، فانّک ــم باعمالِک ــادرُوا آجالک ــود: »ب ــر فرم ــای دیگ در ج
ــا عمــل هــای  مرتهنــوَن بمــا اســلفُتم، و مدینــون بمــا قّدمتــم«؛)4( ب
ــه،  ــما، هم ــه ش ــرا ک ــد؛ چ ــی گیری ــان پیش ــل هات ــر اج ــش ب خوی
گــروگان پیشــاپیش فرســتاده هــای خویش-ایــد و پــاداش و کیفرتــان 

ــد.)5( ــام داده ای ــه انج ــت ک ــی اس ــنگ اعمال ــم س ه
چــه بســیارند اشــخاص و گــروه هایــی کــه صاحبــان اندیشــه و 
ــا  ــد، و اّم ــی دانن ــزرگ م ــود ب ــز خ ــد و آن را در مغ اهــل رأی و نظرن
ــق  ــاس محق ــار لب ــر آن اندیشــه ها و آراء و انظ ــد ب ــی توانن ــون نم چ
ــر آنهــا مترتــب نمی شــود و احــدی از آنهــا  ــری ب ــچ اث بپوشــانند، هی
ســودی نمی بــرد. و چــه بســیارند گــروه اندکــی کــه از داشــتن چنــان 
آراء و اندیشــه هــا برخــوردار نیســتند، ولــی می تواننــد کــه آن چــه را 
ــن جهــت  ــه همی ــد، و ب ــه عرصــه ی وجــود بیاورن ــد ب در خاطــر دارن
اســت کــه آثــار شایســته و نیکویــی از خــود بــر جــای مــی گذارنــد. 
مــا حصــل ایــن کــه آدمیــان، از منظــر آمــوزه هــای اســامی، تنهــا در 
پرتــو کار و عمــل اســت کــه بــه هــدف هــای خــود دســت مــی یابنــد. 

در ایــن حدیــث نیــک بیندیشــید: 
امــام علــی )ع( فرمــود: »العلــُم ُیرشــدک، و العمــل یبُلــُغ بک   -1
ــه  ــو را ب ــل ت ــا عم ــد، و اّم ــی می کن ــو را راهنمای ــم ت ــَة«؛)6( عل الغاي

هــدف مــی رســاند.
ــاس یبصــر  ــا هشــام اِّن کلَّ الّن ــود: »ی ــام کاظــم )ع( فرم ام  -2
النجــوم و لکــن ال یهتــدی بهــا ااّل مــن یعــرف مجاریهــا و منازلهــا. 
و کذلــک انتــم تدرســون الحکمــة و لکــن ال یهتــدی بهــا منکــم ااّل 
مــن عمــل بهــا«؛)7( ای هشــام، بــه راســتی، همــه مــردم ســتارگان را 
مــی بیننــد ولــی جــز کســی کــه گــذرگاه هــا و منــازل آنهــا را بدانــد 
بــدان هــا ره نیابــد و مســیر خــود را تشــخیص ندهــد، هــم چنین شــما 
حکمــت را بــه درس می خوانیــد، ولــی جــز کســی از شــما کــه آن را 

بــه کار بنــدد بــدان ره نیابــد.

عمل و کار نیك
اعمــال و کارهــای آدمیــان، بــه لحــاظ نیــک و نیکوتــر بــودن و 
همیــن طــور، بــه لحــاظ بــد و بدتــر بــودن، از نّیــت هاشــان مایــه مــی 
گیــرد؛ یعنــی ریشــه در نّیت هاشــان دارد، هــم چنــان کــه پیامبــر )ص( 
فرمــود: »انّمــا االعمــاُل بالّنیــات و لــکّل امــری ما نــوی«؛)8( بــی گمان 
عمــل وابســته بــه نّیــت هاســت و بــرای هــر کــس همــان اســت کــه 
قصــد کــرده و هــدف قــرار داده اســت، و هــم چنــان کــه نّیت هاشــان، 
بــه لحــاظ ارزش معنــوی، دارای درجــات و مراتــب اســت اعمــال شــان 

نیــز درجــات و مراتــب دارد. و معیــار در نیــک و بــد اعمــال و کارهــای 
آدمــی، ســازگاری و ناســازگاری آنهــا بــا آمــوزه هــای قرآنــی و تعالیــم 
نبــوی اســت. رســول خــدا)ص( فرمــود: »ال ُیقبــل قــوٌل ااّل بعمــٍل، و 
ــٌة  ــوٌل و عمــٌل و نّی ــل ق ــٍة، و ال یقب ــوٌل و ال عمــٌل ااّل بنّی ــُل ق ال یقب
ااّل بإصابــة الّســنِة«؛)9( ســخنی پذیرفتــه نمــی شــود مگــر بــه عمــل و 
ســخنی و عملــی پذیرفتــه نمی شــود مگــر بــه نّیــت، ســخنی و عملــی 
و نّیتــی پذیرفتــه نمــی شــود مگــر آن کــه بــا ســّنت ]نبــوی[ ســازگار 

. شد با
بــه تعبیــر بهتــر، معیــار در کارهــا و اعمــال نیــک آدمــی، کیفیت و 
چگونگــی اســت نــه کمّیــت و حجــم و مقــدار آنهــا؛ چــرا کــه خداونــد 
ــًا؛)10( مــرگ و زندگــی را  ــم اَحَســُن َعَم ــم اَُیکُّ خــود فرمــود: »لَِیبُلَوُک

آفریــد تــا شــما را بیازمایــد کــه کــدام یــک نیکوکردارتریــد« 
و امام صادق )ع( درباره این آیه فرمود:

ــر« و  ــل »بهت ــه عم ــت؛ بلک ــر« نیس ــل »بیش ت ــود عم مقص
ــدا دارد  ــرس از خ ــه ت ــتگی ب ــتی کار بس ــت. و درس ــر اس ــت ت درس
ــه  ــا ب ــود: عمــل را ت ــح ... ســپس فرم ــت صحی و داشــتن قصــد و نّی
پایــان خالــص نــگاه داشــتن ســخت تــر از خــود عمــل اســت، و عمــل 
خالــص آن اســت کــه نخواهــی کســی جــز خــدای بــزرگ تــو را بــرای 
ــت  ــه نّی ــد ک ــت. بدانی ــل اس ــر از عم ــت برت ــد و نّی ــتایش کن آن س
ــُل  ــل ُکلٌّ َیعَم ــد: »ق ــه را خوان ــن آی ــپس ای ــل اســت. س ــان عم هم
ــد«.)12( ــر طینــت خــود مــی تن ــی شــاِکلَتِِه«)11( بگــوی: هــر کســی ب َعلَ

بــه همیــن دلیــل، امــام ســجاد )ع( در ایــن نیایــش، آن چــه بــا 
ــرده  ــب ک ــوی طل ــارگاه رب ــه از ب ــاده و فروتنان ــان نه ــد در می خداون
اســت، توفیــق انجــام عمــل بــا کیفیــت اســت؛ یعنــی آن چــه دغدغــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــت اس ــد هم ــام بلن ــام هم ــر آن ام ی خاط
ــن و نیکــو  ــن، برتری ــل تری ــش، کــه کام ــن و نیّت ــال ایمــان، یقی دنب
تریــن اســت، ســرانجام کارهایــش نیــز بهتریــن باشــد: »و بعملــی الــی 
احســن االعمــاِل« کارهایــی کــه تحســین خداوند پــاداش آنهاســت. در 
نیایــش دیگــر، بــه پیــش گاه خداونــد چنیــن عرض مســئلت کــرد: »... 
و ایدنــی بتوفیقــک و تســدیدَک، و اعّنــی علــی صالــح الّنیــّة، و مرّضــی 
القــول، و مستحســن العمــل؛)13( بــار خدایــا ... و مــرا بــا توفیــق دادن 
و اســتوار داشــتن، پشــتیبانی کــن، و مــرا بــر داشــتن نّیــت شایســته و 

گفتــار پســندیده و کار در خــور تحســین یــاری کــن.
آری، در آموزه هــای اســامی جوهــر کار و عمــل، کیفیــت و 
ــدک  ــه بســا ان ــدار آن؛ چــرا ک ــت و مق ــه کمی چگونگــی آن اســت ن
کــه بالنــده تــر از بســیار اســت و گاه چیــز انــدک مــی بالــد و بســیار 
می شــود، و چیــز بســیار مضمحــل و تبــاه مــی گــردد و از میــان مــی 
ــُر فیذهــب«)14(  ــر، و َیضمحــّل الکثی ــُل فیکُث ــی القلی ــد َینِم رود؛ »ق

بــار خدایــا! بــر محمــد و دودمانــش درود بفرســت، و ایمــان مــان 
ــن  ــان را برتری ــن م ــه ی آن برســان، و یقی ــن مرتب ــل تری ــه کام را ب
یقیــن قــرار ده، و نیــت مــان را بــه نیکوتریــن نیــت هــا منتهــی کــن، و 

کارهــای مــان را تــا عالــی تریــن درجــه ی آن برســان!
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یاد ده ما را سخن های دقیق
که ترا رحم آورد آن ای رفیق
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو
ایمنی از تو، مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصالحش تو کن
مصلحی تو، ای تو سلطان سخن

کیمیا داری که تبدیلش کنی
گرچه جوی خون بود نیلش کنی
این چنین مینا گری ها کارتست

 این چنین اکسیرها ز اسرار تست)15(
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روشن است 
که خیر و فضیلت، 
با تّصور ذهنی و 
اندیشیدن درباره 
آنها و به 
سودمندی آنها، 
حاصل نمی شود؛ 
زیرا که تّصور و 
ادراِک خیر تنها یکی 
از عوامل تحقق 
یافتن آن است، 
و عامل اساسی 
چیزی جز کار کردن 
و کوشیدن برای 
رسیدِن به آن نیست.

رابطه مستقیم 
خنده و طول عمر

که  است  آن  بیانگر  دانشمندان  اخیر  تحقیقات  نتایج 
خندیدن موجب طول عمر می شود.

بر اساس نتایج پژوهش های جدید، خندیدن چند سال 
عمیق تر  خنده  که  میزان  هر  به  و  می افزاید  افراد  عمر  به 
این  می شود؛   افراد  بیشتر  عمر  به  منجر  باشد،  واقعی تر  و 
بررسی  با  و  میشیگان  ایالت  دانشگاه »واین«  در  پژوهش 
انجام   1952 درسال  بیس بال  مطرح  بازیکن   230 عکس 
شده است و در کنار هر عکس، اطاعاتی از قبیل سن، وزن، 
قد و وضعیت تأهل مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله 
بعد دانشمندان، ورزشکاران را با توجه به خطوط خنده و در 
بازه »هیچ«  تا »کامل« ) 100 - 1 ( رده بندی کردند؛ مرحله 
بعدی این پژوهش مقایسه طول عمر این ورزشکاران برای 
نتیجه گیری درباره این مسئله بود. از بین 184 ورزشکاری 
که تاکنون فوت کرده اند، افرادی که در رده »عدم خنده« 
قرار داشتند، دارای میانگین طول عمر 9 / 72 سال بوده ا ند؛ 
این در حالی است که ورزشکارانی که در رده »خنده نزدیک 
به میانگین« قرار داشتند، میانگین طول عمر آنها حدود 75 

سال بود. 
بر اساس نتایج این پژوهش، افرادی که در باالترین 
رده میزان خنده قرار داشتند، به طور میانگین 9 / 79 سال 
عمر کرده اند که این رقم 7 سال بیش از افرادی است که 
نمی خندیدند. این پژوهش همچنین حاکی از آن است که 
خنده تصنعی در این زمینه کارایی ندارد و تنها افرادی که 

واقعاً می خندند طول عمر بیشتری خواهند داشت.
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چرا طراحان ُمد در غرب، به حجاب روی آورده اند؟

کیمبرلی کریسمن کمبل 
ــد؛  ــان م ــاب قربانی ــندۀ کت ــس و نویس ــاکن لس آنجل ــد س ــگار م )تاریخ ن

ــت( ــری آنتوان ــانزدهم و م ــی ش ــار لوئ ــاس در درب لب

کتــاب  در  کولریــج  نیــکاس 
ــق صنعــت نفــت  ــر رون ــة مــد، تأثی توطئ
ــاالی  ــطح ب ــای س ــر »مده ــه ب خاورمیان
زنانــه« در فرانســه را بررســی می کنــد. در 
میانــة دهــة 1970 مدهــای ســطح بــاالی 
زنانــه تــاش می کــرد جایــگاه فرهنگــی 
و ســود مالــی خــود را حفــظ کنــد. 
»ناموفق تریــن  می نویســد  کولریــج 
ــرض  ــو در ق ــا گل ــه ت ــد ک ــای ُم خانه ه
فــرو رفتــه بودنــد، عرب هــا را ماننــد 

ــان  ــیدند. آن ــا را می دوش ــه آن ه ــد و بی رحمان ــازی می دیدن ــای پول س گاوه
از عاقــة عرب هــا بــه مهره هــای گران قیمــت اســتفاده می کردنــد و 
لباس هایــی تولیــد می کردنــد کــه از گــردن تــا قــوزک پــا مهــره داشــتند«. 
ــکان  ــه مال ــدن ک ــه در لن ــة همکــف هــرودز، فروشــگاهی چندطبق در طبق
ــن  ــی در ویتری ــکات ها به زیبای ــتند، ش ــر هس ــلطنتی قط ــدان س آن، خان
ــن کار  ــد. ای ــدار الکلشــان برچســب خورده ان ــر اســاس مق ــده شــده و ب چی
جهــت احتــرام بــه خریــداران مســلمان اســت. در ســالن کفــش طبقــة بــاال 
کــه »بهشــت کفــش« نامیــده می شــود، صندل هــای تزئین شــده بــا 
جواهــرات هرجفــت بــا قیمــت هــزار دالر بــه فــروش می رســد. ایــن جواهــر 
را می تــوان در پاییــن عبــا، ســاری و شــلوار دیــد. امــا در طبقه هــای میانــی 
ــرای  ــر از مــارک هســتند، چیزهــای کمــی ب ــه طراحــی و پ ــوط ب کــه مرب
ــداران به خصــوص در  ــن خری ــود دارد. ای ــمار وج ــلمان بی ش ــداران مس خری
شــلوغی مــاه رمضــان، یعنــی خریــد گســترده ســاالنه در مقدس تریــن مــاه 
ــا  ــد. ام ــج می رون ــه فروشــگاه های نایتس بری ــم مســلمانان، به کــّرات ب تقوی
ایــن اوضــاع در حــال تغییــر اســت. خانــة مــد ایتالیایــی »دولچه اندگابانــا)1(« 
ــا زیبایی شناســی مشــهور،  به تازگــی ِســری جدیــدی از روســری و عبــا را ب
شــاد و اغراق آمیــز خــود روانــه بــازار کــرده اســت. ایــن تولیــدات کــه فقــط 
ــوردوزی  ــد، دارای ت ــروش می رس ــه ف ــس ب ــدن و پاری ــه، لن در خاورمیان
ــا عینــک آفتابــی بــزرگ، انگشــتر درشــت، کفــش  ســیاه بــوده و همــراه ب
پاشــنه بلنِد ســوزنی و کیف دســتی بــزرگ ارائــه می شــود. پارچه هــای 
گل دار بــا طــرح بابونــه، لیمــو و ُرز در مجموعــة بهــار و تابســتان 2016، ایــن 
کارهــا را بــه شــلوارک ســاحلی و لباس هــای زنــان خانــه دار در دهــة 1950 
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شــبیه کــرده و نشــانگر ایــن اســت کــه ایــن مجموعــه چیــزی فراتر از 
اتفــاق اســت. مدپرســتان مســلمان و غیرمســلمان بــا اشــتیاق از اعان 
ــه  ــن مجموع ــود ای ــه می ش ــد. گفت ــتقبال کرده ان ــا اس دولچه اندگابان
ــا تأخیــر آمــده و درعین حــال ارزش انتظــار را داشــته اســت.  خیلــی ب
ــد  ــت می توانن ــی راح ــه خیل ــده اند ک ــی ش ــان طراح ــا چن ــن کاره ای
ــت  ــن مزی ــن ای ــدار هــم جــذاب باشــند. همچنی ــراد غیردین ــرای اف ب
را دارنــد کــه بــرای کســب وکار واقعــاً ســودآورند. مجلــه فوربــز، ایــن 
ــال ها«  ــی س ــد ط ــن برن ــت ای ــمندانه ترین حرک ــه را »هوش مجموع
خوانــد. ایــن حاکــی از آن اســت کــه جامعیــت بــرای شــرکت هایی کــه 
چشــم بــه بــازار جهانــی دارنــد، از نظــر اقتصــادی مهــم اســت. البتــه 
زنــان مســلمان ســال ها اســت کــه مارک هــای گران قیمــت، ازجملــه 
دولچه اندگابانــا می خرنــد. شــاید حتــی بتــوان گفــت کــه صنعــت مــد 
ــد.  ــد ش ــت خواه ــا ورشکس ــت آن ه ــدون حمای ــاد ب ــال زی ــه احتم ب
نیــکاس کولریــج در کتــاب توطئــة مــد، دربــارۀ تأثیــر رونــق صنعــت 
ــه)2(« در فرانســه  ــاالی زنان ــر »مدهــای ســطح ب ــه ب نفــت خاورمیان
می نویســد. ایــن مســئله از میانــة دهــة 1970 آغــاز شــد. در آن زمــان 
ــی و  ــگاه فرهنگ ــرد جای ــاش می ک ــه ت ــاالی زنان ــطح ب ــای س مده
ــن  ــج می نویســد »ناموفق تری ــد. کولری ــی خــود را حفــظ کن ســود مال
ــا  ــد، عرب ه ــه بودن ــرو رفت ــرض ف ــو در ق ــا گل ــه ت ــد ک ــای ُم خانه ه
را ماننــد گاوهــای پول ســازی می دیدنــد و بی رحمانــه آن هــا را 
ــت  ــای گران قیم ــه مهره ه ــا ب ــة عرب ه ــان از عاق ــیدند. آن می دوش
ــردن  ــه از گ ــد ک ــد می کردن ــی تولی ــد و لباس های ــتفاده می کردن اس
ــتفاده  ــی اس ــا در جاهای ــن مهره ه ــتند. ای ــره داش ــا مه ــوزک پ ــا ق ت
ــتکش، کاه و  ــود: دس ــده ب ــده ش ــدرت دی ــًا به ن ــه قب ــد ک می ش
و لباس هــای مجلســی«. تــا ســال 1983، نگرش هــا و ســلیقه ها 
ــه  ــاره گرفت ــی دوب ــه جان ــوی ک ــان فرانس ــود. طراح ــده ب ــوض ش ع
ــا  ــرای آن ه ــرام می گذاشــتند و ب ــداران عربشــان احت ــه خری ــد، ب بودن
ــادار  ــا وف ــد آن ه ــه برن ــتریانی ب ــن مش ــدند. چنی ــل می ش ارزش قائ
بودنــد و ســرتاپا، لباس هــای طــراح محبوبشــان را می پوشــیدند. 
ــن  ــرب بزرگ تری ــان ع ــه زن ــزارش داد ک ــرز گ ــال 2011، رویت در س
خریــداران مدهــای ســطح بــاالی زنانــه هســتند. در بــازاری کــه فقــط 
ــان  ــر جه ــژه در سرتاس ــتری وی ــت هزار مش ــدود بیس ــت ح در خدم
ــد.  ــکیل می دهن ــتریان را تش ــدۀ مش ــش عم ــان بخ ــن زن ــت، ای اس
بــرای  را  اختصاصــی  لباس هــای  ایــن  خریــداران،  از  بســیاری 
جشــن های عروســی آنچنانــی ســفارش می دهنــد کــه ممکــن اســت 
تــا یــک هفتــه بــه طــول بینجامــد و نیازمنــد چندیــن دســت لبــاس 
باشــد. جمعیــت جهانــی مســلمانان، جــوان و روبه رشــد اســت. مجلــة 
ــزرگ  ــازار مــد ب ــوان »ب ــا عن ــاه جــوالی ب ــه ای در م فورچــن در مقال
ــال 2013،  ــه در س ــزارش داد ک ــلمان« گ ــان مس ــدی: زن ــر بع و بک
مســلمانان 266 میلیــارد دالر بــرای خریــد لبــاس خــرج کردنــد. ایــن 
رقــم از مجمــوِع ژاپــن و ایتالیــا بیشــتر اســت. ایــن مجلــه پیش بینــی 
ــد.  ــارد دالر برس ــه 484 میلی ــال 2019 ب ــا س ــم ت ــن رق ــه ای ــرد ک ک

ایــن افزایــش ناگهانــی بــا تاشــی از پیــش  طراحــی  شــده هم زمــان 
شــده اســت تــا خاورمیانــة غالبــاً مســلمان را بعنــوان مرکــزی بــرای 
ــی در  ــد؛ به خصــوص بهشــِت فروشــگاه های تجمات ــد نشــان دهن م
ــه  ــی ب ــال 2014 در دب ــود را در س ــروز خ ــة ک ــنِل، مجموع ــی. َش دب
ــان اولیــن هفتــة  ــی میزب نمایــش گذاشــت. اکتبــر ســال گذشــته، دب
ــه ای و  ــای خاورمیان ــی از طراحی ه ــه در آن، ترکیب ــود ک ــود ب ــد خ م
اروپایــی بــه عرضــه درآمــد. در نوامبــر، اســتا مک کارتنــی مجموعــة 
ــی  ــش گذاشــت؛ یعن ــه نمای ــود را در آنجــا ب ــار 2016 خ پوشــاک به
یــک مــاه پــس از رونمایــی از آن در پاریــس. او از مدتــی قبــل، چندین 
فروشــگاه در ایــن منطقــه دارد. همیــن هفتــه، گوچــی طرحــی محــدود 
ــت  ــه از هش ــرد ک ــی ک ــود را رونمای ــوِس خ ــتی دیونیس از کیف دس
ــدن،  ــورک، لن ــود؛ رم، نیوی ــه ب ــام گرفت ــد اله ــی م ــز بین الملل مرک
ــنبه،  ــی. در روز سه ش ــو و دب ــگ، توکی ــانگهای، هنگ کن ــس، ش پاری
دولچه اندگابانــا عکســی از جدیدتریــن بوتیــک کــودکان خــود در 
فروشــگاه دبــی را در توییتــر منتشــر کــرد. حتــی شــایعاتی مبنــی بــر 
رونمایــی از یــک »مجلــة ُوگ عربــی« در ســال 2016 وجــود دارد. بــا 
توجــه  بــه مخاطــرات بــاال و ایــن اوضــاع قمارگونــه، تعجبــی نــدارد 
کــه طراحــان و خرده فروشــان در دو ســر طیــف صنعــت مــد، ســال ها 
ــد.  ــداران می رون ــواز خری ــه پیش ــا ب ــی در آنج ــه در خاموش ــت ک اس
دی کــی ان وای، اســکار دوال رانتــا، تامــی هیلفیگــر، مانگــو و مونیــک 
ــه و  ــط در خاورمیان ــه فق ــی کوچــک ســاخته اند ک ــه مجموعه های لوئی
ــگاه های  ــد. فروش ــروش می رس ــه ف ــان ب ــاه رمض ــی م ــواًل حوال معم
اینترنتــی نظیــر مــدوس اپرانــدی و نت آپورتــر »طرح هــای مخصــوص 
ــو و  ــر یونیکل ــدی نظی ــدگان م ــد. تأمین کنن ــه می دهن ــان« ارائ رمض
ــد.  ــتفاده کرده ان ــود اس ــات خ ــای باحجــاب در تبلیغ ــدام از مدل ه اچ ان
ــان  ــگ و وباگ نویس ــندگان زرن ــم فروش ــال 2009 ه ــدود س در ح
مــد، شــاخه ای بــا عنــوان مــد »ســاده و پوشــیده« ایجــاد کردنــد کــه 
ــدۀ نیازهــای پوششــِی مســلمانان، مورمون هــا، یهودی هــای  دربرگیرن
ارتدوکــس و مســیحیان بنیادگــرا اســت. صنعــت مــد همیشــه 
پاســخ گوی بازارهــای پرمنفعــت نوظهــور بــوده اســت؛ خــواه در چیــن، 
ژاپــن یــا برزیــل. بــرای ایــن کار هــم از افــراد مشــهور محلــی اســتفاده 
ــد  ــایزهای جدی ــی س ــد و حت ــاری جدی ــوالت انحص ــرده و محص ک
ــد باشــد. ســال گذشــته،  ــا مناســب مشــتریان جدی ــد ت ایجــاد می کن
ــازار مکزیــک طراحــی  ــرای ب ــا مجموعــه ای کوچــک ب دولچه اندگابان
ــود.  ــور ب ــن کش ــای ای ــی ها و قاب دوزی ه ــم از کاش ــه مله ــرد ک ک
امــا مســلمانان تنــوع جغرافیایــی و فرهنگــی بیشــتری دارنــد. چیــزی 
ــا  ــور ی ــاً در کواالالمپ ــد، لزوم ــروش می رس ــه ف ــت ب ــه در کوی ک

کاالمــازو مشــتری نخواهــد داشــت.
مجموعــة جدیــد دولچه اندگابانــا، ســؤاالتی در مــورد رابطــة 
ــه  ــت ک ــاد داش ــه ی ــد ب ــزد. بای ــن برمی انگی ــی و دی ــد غرب ــن م بی
هرآنچــه صنعــت مــد از آن هــا تجلیــل بســیاری می کنــد، در بســیاری 
از مذاهــب، ناپســند شــمرده می شــوند؛ مثــل مادی گرایــی، خودبینــی و 
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شــهوت رانی. اگــر ســرمایه داری را نیــز بــه ایــن ملغمــه اضافــه کنیــد، 
ــول  ــان بی پ ــود. طراح ــکار می ش ــتثماِر آش ــه اس ــبیه ب ــت ش جامعی
فرانســوی را بــه یــاد بیاوریــد کــه در دهــة 1970 چــه تاشــی بــرای 

ــد.  ــا)3 (می کردن پترودالره
رابطــة مــد غربــی به خصــوص بــا اســام دچــار مشــکل 
ــم. در  ــال 2008 بیندازی ــن س ــه همی ــی ب ــت نگاه ــی اس ــت. کاف اس
ــغلی  ــچ درخواســت ش ــره ای ابرکرومبی اندف ــگاه زنجی ــان فروش آن زم
ــر«  ــت ظاه ــا »سیاس ــون ب ــود؛ چ ــرده ب ــاب را رد ک ــک زن باحج ی
ــض  ــه تبعی ــاب ب ــراد باحج ــج اف ــا رن ــت. ام ــت نداش ــا مطابق آن ه
ــاالت متحــده و  ــار در ای ــن ب ــن چندی ــم نمی شــود. آن هــا همچنی خت
ــد. حجــاب کــه  ــه فیزیکــی قــرار گرفته ان دیگــر کشــورها مــورد حمل
ــراز وجــود شــخصی و  طــی ســالیان دراز، هــم نمــادی از ســبک و اب
ــع  ــدی به نف ــور روبه رش ــت، به ط ــوده اس ــی ب ــد دین ــاد تعه ــم نم ه
رواج کاه هــا و عمامه هــای »امن تــر« کنــار گذاشــته می شــود. 
ــتفاده  ــی اس ــاحی سیاس ــوان س ــاب به عن ــز از حج ــلمانان نی غیرمس
ــی عرضــه  ــی بحران ــا در دوران ــد دولچه اندگابان ــی جدی ــد. آگه می کنن
شــده اســت. ایــن اطاعیــه مدعــی اســت کــه مــد غربــی و اســام 
ــناختی  ــر زیبایی ش ــادی از نظ ــند. اتح ــدت باش ــق وح ــد خال می توانن
ــی  ــد لباس های ــث تولی ــه باع ــار: ک ــی پرب ــر اجتماع ــاز و از نظ همس
ــع منزوی شــدن اســام  ــد کوچــک در رف ــی هرچن ــده و گام ــا ش زیب
در کشــورهایی نظیــر ایــاالت متحــده، بریتانیــا و فرانســه اســت. رینــا 
لوئیــس، اســتاد دانشــکدۀ مــد لنــدن، در کتــاب چــاپ 2015 خــود بــا 
عنــوان مــد اســامی: فرهنگ هــای ســْبکی معاصــر اســتدالل می کنــد 
کــه مــد اســامی »بازتــاب کافــی در رســانه های مــد نداشــته اســت«؛ 
امــا »در رســانه های خبــری، بیش ازحــد بازتــاب داده می شــود«. ایــن 
ــه  ــد، تجرب ــی اســت: »اینکــه م ــط، مبتن ــرض مرتب ــر دو ف مســئله ب
غربــی اســت و دیگــر اینکــه مســلمانان جــزء غــرب نیســتند.« امــروزه 
ــا نه تنهــا نمــاد فــرِد منــزوی و  ــه نیســت. حجــاب و عب دیگــر اینگون
ضدمــد نیســتند؛ بلکــه به طــور ناگهانــی بــه جریــان اصلــی مــد غربــی 
ــرض  ــا هــم در مع ــد، حجــاب و عب ــه بع ــل شــده اند. از اینجــا ب تبدی
ــتند  ــی هس ــای گران قیمت ــی و مارک ه ــاس تقلب ــا، اجن ــان مده هم
ــن اســت  ــب ماجــرا ای ــة جال ــا نکت ــی. ام ــه دیگــر لباس هــای غرب ک
کــه احتمــااًل نســل جدیــدی از مدپرســتان مســلمان اینــک می تواننــد 

ــد. ــان ببینن ــر از خودش ــی بهت ــان، بازتاب ــت موردتحسین ش در صنع

پانوشت ها:
Dolce & Gabbana ]1[ 

]haute couture ]2: اصطاحی فرانسوی به معنای مد سطح باالی لباس های زنانه

]Petrodollar ]3: دالرهایــی کــه از طریــق صادرکــردن نفــت بــه دســت می آیــد. )منبــع: 

پایــگاه اطــاع رســانی ترجمــان

نقد دبیر علمی سی و سومین جایزه کتاب سال
 بر کیفیت محتوایی کتاب

محمدعلی مهدوی راد
در ایــن دوره نیــز چونــان دوره هــای پیشــین آثــار نگاشــته شــده 
در ابعــاد گســترده تمــدن اســامی کــه در فراخنــای میــدان دانــش و 
ــه فحــص و  ــه اســت، ب ــه ســال 1393 مجــال نشــر یافت پژوهــش ب
بحــث نهــاده شــد، و برآینــد کوشــش هایی عالمــان بــدون هیچ گونــه 
زاویــه دیــد ویــژه  ای بررســی گردیــد و نتیجــه آنچــه از پــس یکســال 
تــاش عزیــزان در دبیرخانــه جایــزه کتــاب ســال و ده هــا تــن محقــق،  
ــده  ــم آم ــم در بخــش داوری فراه ــد و مترج ــر، منتق نویســنده، متفک

ــد. ــه درمی نگری ــن اســت ک ای

ــه  ــد و ب آنچــه از میــراث مکتــوب در کتــاب ســال فراهــم می آی
ــنواره های  ــز در جش ــود و نی ــاده می ش ــی نه ــد و بررس ــث و نق بح
ــه  ــی گرفت ــه ارزیاب ــان را ب ــان  عالم ــان و بن ــد بی ــه برآین ــری ک دیگ
ــی  ــدی و چون ــد چن ــج بســیار می توان ــد و نتای ــار فوائ می شــود. در کن
پژوهــش در ابعــاد تمــدن اســامی را از نظــر عمــق، گســتره، نوآمــدی، 
کارآمــدی، فخامــت آثــار و جزالــت بیــان و ... نشــان دهــد. نتایــج بــه 
دســت آمــده از آنچــه در ســال 93 مجــال نشــر یافتــه اســت بــه لحاظ 
ــل  ــد بَ ــدارد، کاســتی را نشــان نمی دهــد کــه بمان کمیــت مشــکلی ن
ــا به لحــاظ کیفیــت، عمــق،  ــز هســت. ام ــی نی نشــانگر اندکــی افزون
ــل  ــه تأم ــته های ژرفنگران ــه و نگاش ــف محققان ــو، تألی ــد ن ــه دی زاوی
برانگیــز اســت. در میدان هایــی از پژوهــش اثــر برگزیــده دیــده نشــد 
ــد اســتوار  ــه چن ــان ترجمــه و گاه ن ــه همچن و در وادی هــای گونه گون
جلــوه بیشــتری دارد. در حــوزه تحقیــق نصــوص نیــز گــو این کــه کار 
بازخوانــی شــده و تصحیــح و تحقیــق شــده کــم نیســت، امــا آن همــه 
نیــز از جایــگاه بلنــدی برخــوردار نیســت، عالمــان، معلمــان، پیشــروان 
تحقیــق و متولیــان پژوهــش به ویــژه دولــت بایــد چاره اندیشــی 



60 سال اول / شماره ششم    /

ــن  ــش چنی ــز کمابی ــر نی ــنواره های دیگ ــه در جش ــن نتیج ــد. ای کنن
ــگ و  ــش، فرهن ــان دان ــای متولی ــد دغدغه ه ــه بای ــت، و این هم اس
کتــاب و کتابــت را افــزون کنــد و همــگان را بــه چاره اندیشــی وادارد. 
ــده و شناســایی  ــِع صــادِق نگران کنن ــن واق ــی ای نقــد و بررســی چرای
ــد و  ــخ بای ــی راس ــد عزم ــوار باش ــدان دش ــد چن ــیب  هایش نبای آس

همتــی بلنــد، کــه امیدواریــم رقــم بخــورد.
)منبع: خبرگزاری ایبنا(

فقط روحانیون بخوانند!

رسول جعفریان
وقتــی مرحــوم شــریعتی نوشــت 
ــی  ــون امضــای یــک روحان کــه تاکن
پــای هیــچ قــرارداد اســتعماری نیامده 
اســت، از واقعیتــی ســخن گفــت کــه 
روحانیــت  آبــروی  واســاس  پایــه 
ــه  ــرای او بلک ــط ب ــه فق ــن ن ــود. ای ب
معلــوم همــه تاریــخ بــود کــه اکثریــت 
کنــار  در  ســختی ها  در  روحانیــون 
مــردم بوده انــد، امــا شــیرینی کار بــه ایــن اســت کــه تــا بــه آخــر در 
کنــار مــردم بماننــد. در حــال حاضــر، رســانه ها اخبــار ســخنان ائمــه 
جمعــه را طــوری منعکــس می کننــد کــه برخــی از مخاطبــان تصــور 
می کننــد گویــا دســتور العملــی بــرای گفتــن حرف هــای مشــخصی 
ــم  ــن دل ــت، و م ــور نیس ــن ط ــا ای ــود. اص ــان داده می ش ــه آن ب
ــن  ــور ای ــم چط ــد نمی دان ــم، هرچن ــول کن ــن را قب ــد ای نمی خواه
وضعیــت را بــرای خــودم توجیــه کنــم! گاهــی هــم ایــن طــور توجیــه 
می کنــم کــه بــه هــر حــال هــر قشــری نیــاز بــه راهنمایــی دارد. امــا 
ــه ایــن جاســت کــه برخــی از حرف هــا، هرچنــد ممکــن اســت  نکت
ــان  ــتر از جوان ــه بیش ــده ای را ک ــا ع ــازد، ام ــنود س ــی را خش جماعت
هســتند، دور می کنــد. ایــن درســت اســت کــه در کنــار جاذبــه، دافعــه 
ــا  ــدر از م ــوان، آن ق ــن نســل ج ــت، ای ــا حقیق ــد، ام ــد باش ــم بای ه
ــت،  ــس اس ــه ب ــر دافع ــم دیگ ــر می کن ــه فک ــد ک ــه گرفته ان فاصل
بایــد بــه فکــر جاذبــه باشــیم. ســیمای مقــدس، وقتــی متمرکــز روی 
ــاش  ــه ت ــرای ایجــاد دافع ــی ب ــدازه کاف ــه ان مســأله ای می شــود، ب
ــه  ــم ک ــون، کاری کنی ــا روحانی ــت م ــر اس ــل، بهت ــد؛ در مقاب می کن
ــم. اگــر حرف هــای  ــن از خــود دور نکنی ــان را بیــش از ای ــن جوان ای
مــا بــه گونــه ای باشــد کــه نــه تنهــا در جهــت جــذب آن هــا نباشــد، 
بلکــه دافعــه قــوی ایجــاد کنــد، بایــد پاســخگوی مســؤولیتی باشــیم 

ــرای ائمــه  ــه ایــن حــرف فقــط ب ــود. البت کــه متوجــه مــا خواهــد ب
ــه هــم،  ــوه قضایی ــون، مخصوصــا در ق ــه روحانی ــه نیســت، بقی جمع
ــد  ــه می کنن ــی ک ــار تهدید های ــند. در کن ــان باش ــب جوان ــد مراق بای
و شــاید بــرای امنیــت الزم اســت، حــاال مــا چــه درک بکنیــم چــه 
نکنیــم، گاهــی حرف هایــی در دفــاع از حقــوق شــهروندان و جوانــان 
و حقوقــی کــه روزانــه از دســت مــی رود بزننــد. مثــا ایــن جملــه را 
بگوینــد کــه »مــا در مقابــل ایــن همــه تصادفــات کــه واقعــا نوعــی 
ــا ... اعــام جــرم  ــه رئیــس پلیــس ی قتــل عــام اســت، ]مثــا[ علی
ــرد  ــد ک ــنود خواه ــادی را خش ــداد زی ــخن تع ــن س ــم«. ای می کنی
ــوه  ــای ق ــه علم ــرد ک ــد ک ــاء خواه ــان الق ــه آن ــور را ب ــن تص و ای
قضائیــه، بــه فکــر جــان مــردم بیچــاره کــه روزانــه و مظلومانــه در 
ــه  ــش گرفت ــای آت ــوند و گاه در اتوبوس ه ــته می ش ــات کش تصادف
ــه »در  ــه ک ــن جمل ــن ای ــد گفت ــال بفرمایی ــتند. ح ــوزند، هس می س
ــوی  ــم از س ــد« آن ه ــع می کردن ــی توزی ــوی صلوات ــال 88 آبج س
ــر  ــامی ظاه ــوری اس ــیمای جمه ــب در س ــه مرت ــی ک ــک روحان ی
می شــود، چــه حکمــی دارد؟ آیــا از آن حرف هــا نیســت کــه فاصلــه 
ایجــاد می کنــد )آیــا عقیــده شــما هــم مثــل مــن اســت؟( روحانــی 
ــد:  ــتند گفتن ــه هس ــام جمع ــا ام ــه اتفاق ــم ک ــری ه ــرم دیگ محت
»زمانــی کــه شــاه از ســفر امریــکا بازگشــت پــس از آن کــه بیســت 
ــزار  ــه ه ــاف س ــرف اوق ــکا داد از ط ــه امری ــران را ب ــت ای ــال نف س
ــه  ــا س ــد.« واقع ــتقبال کنن ــاه اس ــا از ش ــدند ت ــاب ش ــی انتخ روحان
هــزار روحانــی؟ ایــن هــم کــه امــام جمعــه یــک شــهر مهــم بلکــه 
ــرده  ــج ک ــرب را فل ــاد غ ــا اقتص ــد: تحریم ه ــهر بگوی ــن ش مهم تری
ــک جــوان ممکــن اســت ایجــاد  ــه انعکاســی در ذهــن ی اســت، چ
ــرای  ــم را ب ــل، فه ــم حداق ــرض می کن ــل، ع ــد حداق ــا بای ــد. م کن
مخاطبیــن خودمــان از میــان جوانــان قائــل باشــیم و تصــور نکنیــم 
ــه  ــدا را شــکر ک ــزرگ نشــده اند. خ ــوز ب ــا بچــه هســتند و هن این ه
ــد در حــرف زدن ادب را  ــی آمــد کــه الاقــل بتوان حــاال یــک روحان
مراعــات کنــد، ان شــاءاهلل کــه در ســبک و ســیاق زندگــی و مدیریــت 
هــم بتوانــد مجــری احــکام خــدا و مدافــع حقــوق مــردم، همــه مــردم 

نــه بخشــی از آن هــا، باشــد. 
)منبع: دین آنالین(

نظرسنجي مشكوک نهاد نظامی 
درباره نیاز مردم به روحانیان

ــنجی  ــک نظرس ــی در ی ــای نظام ــه نیروه ــته ب ــادی وابس نه
ــه  ــه ب ــاز جامع ــدم نی ــاره ع ــش هایی درب ــرح پرس ــه ط ــکوک ب مش
ــوری اســامی افشــاگری  ــه جمه ــه اســت. روزنام ــت پرداخت روحانی
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ــی از  ــط جمع ــه توس ــنجی« ک ــز افکارس ــک »مرک ــت: ی ــرده اس ک
ــنامه ای  ــع پرسش ــه توزی ــدام ب ــود اق ــی اداره می ش ــای نظام نیروه
ــن فکــر را در  ــت اســت و ای ــاره روحانی کــرده کــه ســؤاالت آن درب
ــراد  ــه اف ــازی ب ــد کــه جامعــه امــروز نی ــان خــود القــا می کن مخاطب
ــا  ــن اســت: »ب ــه، یکــی از ســؤاالت ای ــرای نمون ــدارد. ب ــی ن روحان
ــاال رفتــن ســطح ســواد و آگاهــی دینــی مــردم، دیگــر  ــه ب توجــه ب
ــل  ــه قاب ــان وجــود دارد؟« نکت ــه روحانی ــه ب ــرای مراجع ــی ب ضرورت
تأمــل ایــن اســت کــه ایــن مرکــز افکارســنجی زیــر نظــر افــرادی 
ــت از  ــت خــود را مرهــون شــعار تبعی ــه موجودی ــد ک ــت می کن فعالی
روحانیــت و والیــت هســتند و در جامعــه بــه همیــن عنــوان شــهرت 
ــده داده در  ــود وع ــان خ ــه مخاطب ــاع ب ــت اط ــتون جه ــد. س دارن
آینــده بخش هــای دیگــری از ایــن موضــوع خطرنــاک را بــه اطــاع 
برســاند. بــه گــزارش دیــن آنایــن، صــورت پذیرفتــن ایــن دســت 
ــا چندیــن احتمــال خوشــبینانه و  نظرســنجی ها در نهــادی نظامــی ب

ــه ممکــن اســت مواجــه باشــد: بدبینان
یکــم آن کــه آن نهــاد نظامــی در پــی آن اســت تــا بدانــد آیــا 
ــیب  ــته آس ــوری توانس ــت جمه ــه ریاس ــی ب ــر روحان ــاب دکت انتخ
ــه  ــان را در ســطح جامع ــه روحانی ــژاد ب ــدی ن ــیده در دوران احم رس
ــدان دلیــل صــورت پذیرفتــه  ترمیــم کنــد؟ دوم آنکــه نظرســنجی ب
ــزان  ــه می ــه چ ــان در جامع ــوذ روحانی ــزان نف ــود می ــته ش ــا دانس ت
ــای  ــت بخش ه ــرای تقوی ــاد نظــام ب ــق آن نه ــن طری اســت و از ای
عقیدتــی کوشــش کنــد. ســوم آنکــه آن نهــاد نظامــی بدیــن طریــق 
می خواهــد حضــور مســتقیم و غیرمســتقیم خــود را در بخــش 

ــد. ــن اعــام کن ــگ و دی فرهن
)منبع : دین آنالین(

آیا شادابی ایرانیان کاهش یافته است؟

سعید منتظرالمهدی 
)معاونت اجتماعی نیروی انتظامی(

اخیــراَ رســانه های کشــورمان 
رســانه های  برخــی  نیــز  و 
نظرســنجی  نتایــج  برون مــرزی، 
ــوپ(  یــک موسســه آمریکایــی ) گال
را گــزارش کــرده انــد کــه در آن 
ادعــا شــده اســت ایرانیــان از حیــث 
ــای لیســت  ــادابی در انته ــر ش پارامت

ــن  ــر روشــن تر، در ای ــه تعبی ــد، ب ــرار گرفته ان ــان ق ــد کشــور جه چن

ــا  ــن ادع ــتند. ای ــاد نیس ــران ش ــردم ای ــه م ــده ک ــا ش ــزارش ادع گ
ــد.  ــرار می ده ــا ق ــش روی م ــی را پی ــوال اساس ــد س ــه چن بافاصل

برخــی از ایــن ســواالت بــه ایــن شــرح اند:
1- داده هــای حاصــل از نظرســنجی مــورد اســتفاده چــه میــزان 

از اتقــان علمــی برخودارنــد؟
2- آیا واقعَا مردم ایران ناشادند؟

ــی  ــتمر فزون ــورت مس ــه ص ــادی را ب ــوان ش ــه می ت 3- چگون
ــید؟ بخش

ــه هــر  ــا ب ــد تــاش می شــود ت ــی می آی در ســطوری کــه در پ
یــک از ایــن ســه ســوال بــه اختصــار پاســخ داده شــود.

1. نقد نظرسنجی گالوپ
بــه اذعــان بســیاری از کســانی کــه تحقیــق پیرامــون مفهــوم ” 
شــادی “ ) نشــاط ( را انجــام داده انــد، ایــن ســازه نظــری و ویژگــی 
ــا مطمــح  ــد شــاخصه اساســی اســت کــه تنهــا ب خلقــی،  دارای چن
 )Objective ( نظــر قــرار دادن آنهــا می تــوان بــه صــورت عینــی
ــد از :  ــاخص ها عبارتن ــی از آن ش ــت. برخ ــنجش آن پرداخ ــه س ب
احســاس رضایــت،  احســاس کنتــرل بــر زندگــی،  امیــد بــه آینــده،  
خوش بینــی،  ظرفیــت خندیــدن و شــوخی کــردن،  احســاس انســجام 
درونــی و خشــنودی کلــی. نیــازی بــه حجــت نیســت کــه ســنجش 
ــی  ــری از مقیاس هــای دارای پایای ــا بهره گی ــن شــاخص ها تنهــا ب ای
) reliability( و روایــی )Validity( بســنده و مکفــی میســور 
ــه کــه در گزارش هــای منتشــره ذکــر شــده  ــا،  آن گون می گــردد. ام
اســت گالــوپ بــرای ســنجش شــادی تنهــا از یکــی دو ســوال کلــی 
ــنجد  ــاط را نمی س ــادی و نش ــا ش ــه تنه ــه ن ــه اســت ک ــره گرفت به
بلکــه تنهــا نوعــی ” نگــرش“ ) attitude( شــهروندان را نســبت 
بــه برخــی مســائل بازگــو می کنــد؛ بنابرایــن،  بــر اســاس داده هــای 
ــران را  ــردم ای ــادی م ــوان ش ــا نمی ت ــه تنه ــوپ ن ــه گال ــب ب منتس
ــه داوری پیرامــون آن  ــوان ب پاییــن تلقــی نمــود بلکــه اساســا نمی ت

پرداخــت.

2. میزان نشاط و شادابی مردم ایران
در چنــد تحقیــق معتبــر جهانــی برخــی محققــان بــا بهره گیــری 
ــی  ــی باالی ــه از روای ــفورد،  ک ــاط آکس ــاده ای نش ــاس 29 م از مقی
ــه گروهــی از  ــد کشــور، از جمل ــردم چن برخــوردار اســت،  نشــاط م
مــردم ایــران را مــورد ســنجش قــرار داده انــد. آنــان گــزارش کرده انــد 
ــرار  ــه ق ــا در میان ــن 150 کشــور دنی ــران از بی ــردم ای ــه نشــاط م ک
دارد؛ یعنــی نشــاط مــردم ایــران نــه بــه انــدازه شــهروندان هلنــدی،  
ســوئدی و فرانســوی باالســت و نــه در حــد مــردم بــاروس،  عــراق،  
ــورهای  ــطح کش ــه در س ــت، بلک ــن اس ــمالی پایی ــره ش ــا و ک زامبی
ــت.  ــش اس ــی و اتری ــای جنوب ــه،  آفریق ــتان،  ترکی ــون انگلس همچ
پژوهش هــای داخلــی نیــز شــواهدی بــه دســت داده انــد کــه نشــان 
ــه  ــوار، ن ــخت و دش ــرایط س ــی در ش ــران، حت ــردم ای ــد م می ده
ــرای شــادکردن  ــی ب ــد،  بلکــه فرصت ــود را نمی بازن ــه خ ــا روحی تنه
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ــد  ــال، چن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود می یابن ــرای خ ــاداب زیســتن ب و ش
پژوهــش نشــان داده اســت کــه شــادابی ایرانیــان از حــدود 60 ) در 
ــاعد (  ــوب و مس ــرایط خ ــا 90 ) در ش ــوار ( ت ــخت و دش ــرایط س ش
در نوســان بــوده اســت. پیشــینه تــار یخــی ملــت ایــران نیــز بیانگــر 
ــرداز“  ــادخو“ و ” طنزپ ــی ” ش ــَا مردم ــان اساس ــه ایرانی ــت ک آن اس
ــده از  ــد خن ــز نمی گذارن ــواری ها نی ــی در دش ــرم حت ــتند و الج هس
لبــان آنــان رخــت بــر بنــدد. آنــان بــر ایــن باورنــد کــه »نیــک و بــد 

هــر دو ز یــزدان بود//.لــب مــرد بایــد کــه خنــدان بــود.«

3. روش های افزایش شادابی
چنــد عامــل،  تاثیــر نیرومنــدی بــر نشــاط دارنــد کــه آن عوامــل 
ــح.  ــروردگار. 2- فراغــت و تفری ــش پ ــادت و نیای ــد از: 1- عب عبارتن

3- روابــط اجتماعــی و صلــه رحــم
4- خوش بینــی و امیــد بــه بهبــود روزافــزون شــرایط. 5- 
ورزش و تحــرک جســمانی. 6- مســافرت و گــردش در طبیعــت 
ــزان،  آمــار مســافرت ها در داخــل کشــور در  )جهــت اطاعــات عزی
ــور  ــارج کش ــافرت های خ ــر و مس ــون نف ــدوداَ 51 میلی ــوروز 93 ح ن

ــت(. ــوده اس ــزار و 350 ب 425 ه
ــش  ــن ش ــه ای ــد ک ــان داده ش ــع نش ــش جام ــک پژوه در ی
عامــل بــه تنهایــی حــدود 70 درصــد شــادابی را تبییــن می نماینــد؛ 
بنابرایــن، بــا اهتمــام ورزیــدن و برنامه ریــزی بــرای انجــام هــر یــک 
ــادابی  ــتمر ش ــورت مس ــه ص ــوان ب ــور، می ت ــت مذک ــش فعالی از ش

ــی بخشــید. خــود را فزون
)منبع: الف(

]صفیــر حیــات: مــا تنهــا در پــی انعــكاس نظــرات ایــن 
ــاخص های  ــادی و ش ــش ش ــاره افزای ــی در ب ــام انتظام مق
ــوت  ــدگان دع ــه از خوانن ــتیم بلك ــران نیس ــه ای آن در جامع
ــتی  ــا کاس ــش ی ــاره افزای ــی در ب ــر نظرات ــا اگ ــم ت می کنی
شــادی و نشــاط در جامعــه و پارامتر هــای آن مــد نظــر دارنــد، 
ــم.[ ــس نمایی ــده منعك ــماره آین ــا در ش ــال ت ــریه ارس ــه  نش ب

نظارت استصوابی فقه بر علوم حوزوی

رضا بابایی
ــه  ــروه خاص ــه گ ــوان در س ــی را می ت ــث دین ــائل و مباح مس
ــترین  ــه، بیش ــای علمی ــکام. حوزه ه ــاق و اح ــادات، اخ ــرد: اعتق ک
وقــت و ســرمایه های خــود را صــرف اســتنباط احــکام فرعــی 
شــاخصة  مهم تریــن  فقه محــوری،  رو  همیــن  از  و  می کننــد 

ــت.  ــیعی اس ــة ش ــای علمی حوزه ه
ــی  ــه از متول ــذر، فق ــن رهگ از ای
رســمی، مقتــدر و ســازمان یافته ای 
ــاف  ــت؛ برخ ــده اس ــوردار ش برخ
ــادی و تاریخــی کــه  مباحــث اعتق
ــب بــا  ــتقل و مناس خانــه ای مس
شــأن و ماهیــت خــود نداشــته، در 
اجاره نشــینی  فقــه  دولت ســرای 
بــر  فقــه  قیمومیــت  می کننــد. 
و  مــورخ  اعتقــادات،  و  تاریــخ 
ــش  ــی بی ــان منصب ــه آن ــاند و ب ــا می نش ــایة فقه ــم را در س متکل
تأثیرگــذاری  ترتیــب،  بدیــن  نمی دهــد.  حــوزه«  »فضــای  از 
ــادات،  ــوزۀ اعتق ــان در ح ــی، و متکلم ــائل تاریخ ــان در مس تاریخ دان
ــارت  ــه عب ــود. ب ــد ب ــی نخواه ــع فقه ــدازۀ مراج ــد و ان ــز در ح هرگ
ــر فقهــا در حوزه هــای شــیعی، موجــب  ــد و معتب ــگاه بلن دیگــر، جای
شــده اســت کــه پرچــم مباحثــات و منازعــات اعتقــادی و تاریخــی 
ــل  ــز فص ــی نی ــخ و باورشناس ــد و در تاری ــان باش ــت آن ــز در دس نی
ــوزه،  ــی در ح ــچ دانش ــه، هی ــز فق ــد. ج ــوب گردن ــاب محس الخط
ــرای خــودش  ــد ب ــه اســت کــه بتوان ــوغ و اســتقالی نیافت ــان بل چن
تصمیــم بگیــرد و اعــام نظــر کنــد؛ بلکــه دســتاوردهای هــر علمــی 
ــع و  ــدون مان ــار آن ب ــا اظه ــه بگــذرد ت ــی فق ــد نخســت از صاف بای
ــان دانش هــای دیگــر اســت  ــه، ناظــر و دیده ب کشــمکش باشــد. فق
ــنجد.  ــد، می س ــه می شناس ــی ک ــا موازین ــا را ب ــتاوردهای آنه و دس
ــه ای  ــی، نمون ــاله های فقه ــی رس ــود« در برخ ــدت وج ــر »وح تکفی
تاریخــی بــرای نظــارت اســتصوابی فقــه بــر عرفــان اســت. از همیــن 
دســت اســت داوری در منازعــات تاریخــی کــه اظهــار نظــر دربــارۀ 
آنهــا بــه دانشــی وســیع و گســترده و تخصصــی نیــاز دارد؛ امــا فقهــا 
بیــش از مورخــان در سرنوشــت ایــن منازعــات مؤثرنــد. بارهــا تجربــه 
شــده اســت کــه تاریــخ دان یــا متکلــم یــا محدثــی، خواســته اســت در 
مســئله ای مربــوط بــه حــوزۀ تخصصــی اش، راهــی دیگــر پیــش نهــد 
یــا فهمــی متفــاوت ارائــه دهــد، امــا نتوانســته و دیــر یــا زود تســلیم 
شــده اســت. ایــن واقعیــت، بدیــن معنــا اســت کــه تکلیــف منازعــات 
ــوف در  ــای مأل ــی و راهکاره ــة فقه ــی را، اندیش ــی و کام تاریخ
ــاد  ــای اجته ــع و روش ه ــب، مناب ــن ترتی ــد. بدی ــه روشــن می کن فق
ــی  ــفی و عرفان ــی و فلس ــی و کام ــی های تاریخ ــی، در بررس فقه
ــا چهــرۀ  ــی ب ــد. کتاب های ــه می یابن ــگ و قاهران ــز حضــوری پررن نی
ــه روش  ــتر ب ــته اند، بیش ــان نوش ــه فقیه ــی ک ــا کام ــی ی تاریخ
فقهــی و سرشــار از منابعــی اســت کــه بیشــتر منزلــت فقهــی دارنــد 
تــا اعتبــار تاریخــی یــا کامــی. میــزان اعتبــار »خبــر واحــد« در فقــه 
ــگاه  ــای ن ــی، از پیامده ــی و کام ــث تاریخ ــه مباح ــال آن ب و انتق
فقیهانــه بــه تاریــخ و کام اســت. کام و تاریــخ و فلســفه و عرفــان 
ــد  ــه اســتقال بیشــتری دارن ــاز ب و تفســیر در حوزه هــای علمیــه، نی
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ــیاری از  ــد. بس ــل کنن ــتی عم ــود به درس ــف خ ــه وظای ــد ب ــا بتوانن ت
فقهــای بزرگــوار شــیعه، همچــون آیــت اهلل العظمــی بروجــردی، بــا 
همــة اعتبــار عــام و جایــگاه بلنــد حــوزوی، اســتقال علــوم دیگــر را 
ــئولیت های  ــص و مس ــرون از تخص ــد و بی ــه بودن ــش پذیرفت کم وبی
خــود مداخلــه نمی کردنــد؛ یعنــی تاریــخ را بــه تاریــخ دان و کام را به 
متکلمــان ســپرده بودنــد؛ مگــر به ضــرورت و پس از فشــارهای بســیار 
از ناحیــة دیگــران. بدیــن رو برخــی از آنچــه امــروز تابــو شــده اســت 
ــان،  ــان ایش ــرد، در زم ــون ک ــارۀ آن چندوچ ــوان درب ــر می ت و کمت
ــی  ــود. در دوره های ــوزه ب ــن ح ــه دار در مت ــای دامن ــوع بحث ه موض
کــه بزرگانــی همچــون ســید مرتضــی و شــیخ مفیــد بــر حوزه هــای 
علمیــه ریاســت داشــتند، متکلــم یــا مفســیر قــرآن، منزلتــی همســان 
ــیری  ــی و تفس ــار کام ــن آث ــت و مهم تری ــوزه داش ــه در ح ــا فقی ب
ــد.  ــگارش درآم ــه ن ــا ب ــان زمان ه ــز در هم ــیعه نی ــی ش و تاریخ
ــداد و  ــوزۀ بغ ــرون داد ح ــد دارد، ب ــوی تردی ــن دع ــی در ای ــر کس اگ
نجــف)در زمــان ریاســت شــیخ طوســی و شــاگردانش( را بــا آنچــه در 
ــه  ــار یافت ــف انتش ــم و نج ــة ق ــای علمی ــر از حوزه ه ــای اخی قرن ه
اســت، بســنجد. بــرای نمونــه، مهم تریــن آثــار شــیخ مفیــد، در علــم 
ــد  ــرح عقای ــاالت، ش ــل المق ــون: اوائ ــت؛ همچ ــد اس کام و عقای
ــای  ــه. کتاب ه ــائل الســرویه، نکــت االعتقادی ــه المس صــدوق، اجوب
مهــم تاریخــی شــیعه را نیــز همــو نوشــت: االرشــاد و الجمــل. ســید 
مرتضــی نیــز بیــش از آنکــه فقیــه باشــد، متکلــم بــود. کســی کــه 
ــه  ــد ک ــک می دان ــت، نی ــیده اس ــه را بررس ــای علمی ــخ حوزه ه تاری
ــوی  ــه دع ــه فقی ــود و ن ــه ب ــایة فق ــخ در س ــه کام و تاری ــتر ن پیش
مرجعیــت عــام بــرای همــة علــوم حــوزوی داشــت؛ بلکــه هــر یــک 
به اســتقال بخشــی از اطلــس دیــن را رســم می کــرد. ســیطرۀ فقــه 
ــر جــای می گــذارد  ــاری ب ــوم، آث ــر ســایر عل ــم دیگــری ب و هــر عل
کــه در درازمــدت نــه بــه نفــع قاهــر اســت و نــه بــه ســود مقهــور. 
ــه حــل  ــود دارد ک ــی وج ــزاران مســئلة فرع ــل ه ــا، ب ــون صده اکن
آنهــا فقــط بــا سرانگشــت اجتهــاد فقهــی ممکــن اســت؛ البتــه فقهــی 
کــه واحــد الهــّم و الغــّم اســت، نــه فقهــی کــه بــار تاریــخ و اعتقادات 
ــه  ــد. فقی ــه دوش می کش ــم ب ــت را ه ــفه و سیاس ــان و فلس و عرف
ــدان داری  ــز می ــی نی ــی و تاریخ ــات کام ــه در منازع ــواری ک بزرگ
می کنــد و پرچــم جبهــة شــیعه را بــر دوش می کشــد، بایــد در همــة 
ــت کم  ــا دس ــرآمد ی ــوزوی س ــوم ح ــی و عل ــاخه های دین شناس ش
متخصــص باشــد. چنیــن جامعیتــی به تحقیــق ناممکــن اســت؛ پــس 
چــاره ای هــم جــز ایــن نیســت کــه هــر کــس در حــوزۀ تخصصــی و 
مســئولیت صنفــی خــود اقــدام کنــد. فقــه مســاوی بــا دیــن نیســت؛ 
ــی از آن اســت. دین شناســی، مجموعــه ای از دانش هــای  بلکــه جزئ
ــک از آنهــا  ــده و گســترده اســت کــه صاحب نظــری در هــر ی پیچی
ممکــن نیســت مگــر بــه قیمــت بیگانگــی از ســایر علــوم. پــس هــر 
ــژۀ خــود قناعــت  ــه مســئولیت های وی ــد ب دانشــی و دانشــمندی بای
ــی  ــا دین شناس ــارد، ت ــان بگم ــر هم ــود را ب ــت خ ــة هم ــد و هم کن

ــه عضــوی از ایــن چهــره،  ــد؛ وگرن چهــره ای متــوازن و معقــول بیاب
همــة آن را می پوشــاند.

)منبع: دین انالین(

دونالد ترامپ: خواهان سرکوب کامل 
همه مسلمانانی هستم که وارد آمریكا می شوند.

مایکل استارک ) فیلسوف مسیحی(
ــث  ــد از حی ــور بای ــامی بالتیم ــه اس ــا در جامع ــخنان اوبام س
ــته  ــین نگریس ــده تحس ــه دی ــان، ب ــه آزادی ادی ــت وی ب ــگاه مثب ن
شــود. بویــژه آنکــه در چنــد مــاه اخیــر برخــی از نامزدهــای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ســخنان توهین آمیــزی در مــورد مســلمانان 
ــرای  ــا ب ــه گذشــته، اوبام ــر هفت ــد. در اواخ ــان رانده ان ــه زب ــان ب جه
ــجدی در  ــش، از مس ــوری خوی ــت جمه ــار در دوران ریاس ــن ب اولی
ــامی  ــه اس ــا در جامع ــخنان اوبام ــرد. س ــدار ک ــده دی ــاالت متح ای
بالتیمــور بایــد از حیــث نــگاه مثبــت وی بــه آزادی ادیــان، بــه دیــده 
تحســین نگریســته شــود. بویــژه آنکــه در چنــد مــاه اخیــر برخــی از 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ســخنان توهیــن آمیــزی در 
مــورد مســلمانان جهــان بــه زبــان رانــده انــد. متاســفانه ایــن دســت 
ســخنان، تــرس از مســلمانان و بــاور بــه اینکــه همــه آنهــا تفســیری 
ــد. در  ــه می کن ــد را نهادین ــام دارن ــش از اس ــیر داع ــابه تفس مش
ــز  ــح آمی ــت و صل ــی مثب ــه لحن ــد ک ــاش می کن ــا ت ــل، اوبام مقاب
ــه  ــی نســبت ب ــه طــور کل ــه طــور خــاص و ب ــه اســام ب نســبت ب
آزادی ادیــان اتخــاذ کنــد. نخســت، بــا ارائــه ســال ها شــک و تردیــد 
در مــورد احتمــال مســلمان بــودن اوبامــا، اســام هراســی زنــده شــد. 
در هشــت ســال گذشــته و از زمانــی کــه اوبامــا در عرصــه سیاســت 
ــکا  ــردم آمری ــده، بســیاری از م ــدی مطــرح ش ــور ج ــه ط ــکا ب آمری
ــه تردیــد در  ــد. ارائ ــودن وی را مطــرح کــرده ان احتمــال مســلمان ب
ــه  ــد در مــورد کل مســلمانان ب ــه طــور خــاص، تردی ــا ب مــورد اوبام
طــور عــام اســت. لحنــی کــه در پــس پــرده ادعــای مســلمانی اوبامــا 
وجــود دارد، حکایــت از خطرنــاک قلمــداد کــردن مســلمانان دارد. این 
لحــن آشــکارا غلــط اســت و اوبامــا نیــز در مســجد بالتیمــور ســعی 
داشــت اشــتباه بــودن ایــن بــاور را ابــراز کنــد. وی بــه طــور ویــژه، 
شــهروندان مســلمان آمریکایــی را افــرادی دلســوز معرفــی می کنــد 
ــد. وی  ــت می کنن ــدان حمای ــرا کمــک کــرده و از نیازمن ــه فق کــه ب
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ــور  ــن کش ــیحیان در ای ــا از مس ــت آنه ــا و مراقب ــلمانان کنی ــه مس ب
ــاف  ــر خ ــا ب ــرد. دوم، اوبام ــاره ک ــز اش ــت ها نی ــل تروریس در مقاب
برخــی از نامزدهــای جمهــوری خــواه انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــود در  ــخنان خ ــا در س ــت. اوبام ــدی اس ــان ج ــورد آزادی ادی در م
ــان  ــورد آزادی ادی ــا در م ــا واقع ــر م ــه: »اگ ــور گفت ــجد بالتیم مس
ــی  ــاور مذهب ــه یــک ب ــه ب ــم کــه حمل ــد بپذیری جــدی هســتیم، بای
حملــه بــه تمامــی باورهــای مذهبــی اســت. زمانــی کــه یــک گــروه 
ــم  ــئولیت داری ــا مس ــه م ــرد، هم ــرار می گی ــه ق ــورد حمل ــی م مذهب
ــای  ــیاری از آمریکایی ه ــم.« بس ــان کنی ــود را بی ــراض خ ــه اعت ک
ــا ایــن وجــود، بنظــر  مســیحی از آزادی ادیــان اســتقبال می کننــد. ب
ــندند و  ــود می پس ــرای خ ــط ب ــاور را فق ــن ب ــا ای ــه آنه ــد ک می رس
مســلمانان شایســته رفتــاری مشــابه، زمانــی کــه مداومــا بــه دیــده 
افــرادی خشــن نگریســته می شــوند، نیســتند. ترامــپ در ســخنرانی 
ــد ترامــپ خواهــان ســرکوب  خــود در دســامبر 2015 گفــت: »دونال
کامــل همــه مســلمانانی اســت کــه وارد آمریــکا می شــوند.« اگرچــه 
هیــچ یــک از دیگــر نامزدهــا بــه صراحــت ترامــپ علیــه مســلمانان 
ــش  ــه چال ــر ب ــز کمت ــپ نی ــخنان ترام ــا س ــد، ام ــه ان ــخن نگفت س
ــر کــس دیگــری  ــا ه ــپ و ی ــت از ترام کشــیده شــده اســت. حمای
کــه خواســتار ممانعــت از شــهروندی افــراد مذهبــی شــود، بایــد بــه 
مثابــه بــی حرمتــی بــه آزادی ادیــان نگریســته شــود. علــی الظاهــر، 
ترامــپ از حمایــت اوانجلیســت ها در سراســر کشــور برخــوردار اســت. 
اگــر مســیحیان حقیقتــا آزادی ادیــان را ارج می نهنــد، بایــد از حقــوق 
ــش  ــی خوی ــای مذهب ــه آیین ه ــرای ارائ ــا ب ــق آنه ــلمانان و ح مس
ــان در  ــا ایم ــردم ب ــان م ــه وحــدت می ــا ب ــد. ســوم، اوبام ــاع کنن دف
ــن شناســانه  ــات دی ــی کــه اختاف ــکا اشــاره کــرد. در زمان های آمری
ــن  ــق آزادی دی ــود، ح ــد می ش ــدی و تن ــای ج ــه مباحثه ه ــر ب منج
مجــددا میــان اســاتید دیــن شناســی وحــدت ایجــاد می کنــد. آزادی 
ادیــان نوعــی اعــام برابــری اســت. مذهــب بــا تحــول تبدیــل بــه 
نوعــی تعصــب شــده اســت کــه جوامــع را از هــم دور کــرده اســت. 
در مقابــل، ایــن ارزش هــای مشــترک هســتند کــه بایــد افــراد را بــه 
ــد  ــری می توان ــان آورد. براب ــه ارمغ ــری را ب ــد و براب ــد ده ــم پیون ه
همــه افــراد جامعــه را تبدیــل بــه یــک خانــواده کنــد. همانطــور کــه 
اوبامــا در نتیجــه گیــری خــود گفــت : »مــا یــک خانــواده آمریکایــی 
هســتیم. افــول و صعــود مــا بــا یکدیگــر اتفــاق می افتــد. ایــن مهــم 
ــاور هســتم کــه  ــن ب ــر ای ــا مــن ب ــود. ام همــواره آســان نخواهــد ب
ســرانجام بهتریــن پژواک هــا برنــده خواهنــد شــد و ایــن بــاور مــن 

ــد.« ــدوار می کن ــده امی ــه آین را ب
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رواج تبلیغات فروش تخمك و تقاضا
برای رحم جایگزین به زنان نابارور

ــر  ــی ب ــی مبن فتواهای
اســتفاده  اشــکال  عــدم 
ــود  ــاره ای وج ــم اج از رح
ــتفاده از  ــن اس دارد. بنابرای
ــرای بچــه دار  ــن روش ب ای
ــرعی از  ــر ش ــدن از نظ ش
نظــر فقهــا بامانــع اســت. 
کمــک  روِش  ایــن  امــا 
بــاروری درکنــار دیگــر روش هــای کمــک بــاروری مباحــث اجتماعــی 
پیچیده تــری دارد و مســائل عدیــده فقهــی، اخاقــی و حقوقــی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال درمــورد نســب بچــه ایــن 
ــک  ــر بایولوژی ــا از نظ ــه صرف ــه بچــه ن ــود ک ــئله مطــرح می ش مس
ــد  ــی خواه ــه کس ــه چ ــق ب ــی متعل ــی و فقه ــر اجتماع ــه از نظ بلک
بــود؟ علیرضــا باقــری چیمــه )عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران( درخصــوص انتشــار آگهی هــای تبلیغاتــی درمــورد 
فــروش تخمــک و تقاضــا بــرای رحــم جایگزیــن بــه زنــان نابــارور 
گفــت: ایــن آگهی هــا کامــا برخــاف موازیــن علمــی هســت یعنــی 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده؛ نیس ــته ش ــه نوش ــی ک ــن راحت ــه همی ب
ــرای  ــج آوری ب ــده و رن ــی پیچی ــه خیل ــک پروس ــک ی ــدای تخم اه

خانم هاســت.
ــر عــدم  ــی ب ــی مبن ــا فتواهای ــان اینکــه در کشــور م ــا بی وی ب
ــتفاده  ــن اس ــود دارد. بنابرای ــاره ای وج ــم اج ــتفاده از رح ــکال اس اش
ــا  ــر فقه ــرعی از نظ ــر ش ــدن از نظ ــه دار ش ــرای بچ ــن روش ب از ای
ــار  ــاروری را درکن ــن روِش کمــک ب ــر ای ــت: اگ ــع اســت؛ گف بامان
دیگــر روش هــای کمــک بــاروری بگذاریــم؛ به نظــر می رســد 
ــده  ــائل عدی ــود و مس ــد ب ــر خواه ــی آن پیچیده ت ــث اجتماع مباح
فقهــی، اخاقــی و حقوقــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــه عنــوان 
مثــال درمــورد نســب بچــه ایــن مســئله مطــرح می شــود کــه بچــه 
ــی  ــی و فقه ــر اجتماع ــه از نظ ــک بلک ــر بایولوژی ــا از نظ ــه صرف ن

ــود؟ ــه چــه کســی خواهــد ب ــق ب متعل
ــا  ــی از علم ــه داد: بعض ــکی ادام ــاق پزش ــص اخ ــن متخص ای
ــد شــده از  ــوزاد متول ــه ن ــد ک ــاره ای نظــر می دهن ــورد رحــم اج درم
طریــق رحــم جایگزیــن متعلــق بــه کســی اســت کــه نــوزاد را متولــد 
کــرده و برخــی دیگــر معتقدنــد بچــه متعلــق بــه مــادر اول و کســی  

اســت کــه تخمــک او در رحــم نفــر دوم گذاشــته شــده اســت.
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ــم همــه روش هــای  ــر بخواهی ــرد: اگ ــح ک ــری تصری ــر باق دکت
کمــک بــاروری را کــه درحــال حاضــر در کشــور قابــل اجــرا 
ــوزاد  ــک ن ــدن ی ــا آم ــه در بدنی ــم، در نتیج ــکار ببری ــد را ب می باش
ــک زوج  ــال ی ــوان مث ــه عن ــند. ب ــهیم باش ــد س ــر می توانن ــج نف پن
ــی  ــان اهدای ــتفاده از روی ــا اس ــد ب ــی( می توانن ــادر اجتماع ــدر و م )پ
یــک زوج دیگــر )پــدر و مــادر بیولوژیــک( و نیــز درخواســت از یــک 
خانــم دیگــر کــه رحــم خــود را در اختیــار آنهــا قــرار می دهــد )اجــاره 

ــوند. ــد ش ــد( دارای فرزن می ده
وی افــزود: بنابرایــن ایــن نگرانــی بــه وجــود می آیــد کــه علــم 
ــی رود و  ــش م ــد؛ پی ــودش می خواه ــه خ ــه ک ــوژی آن گون و تکنول
ــد  ــرار می ده ــا ق ــش روی م ــاروری را پی ــد کمک ب ــای جدی روش ه
ــن ماحظــات اخاقــی و حقــوق آن  ــدون درنظــر گرفت ــز ب ــا نی و م

تمایــل بــه اســتفاده از آنهــا خواهیــم داشــت.
دکتــر باقــری گفــت: درمــورد اخــاق پزشــکی بحــث مفصلــی 
ــه موضــوع رحــم  اجــاره ای و اهــدای تخمــک  ــط ب ــه مرتب ــه البت ک
هــم می شــود؛ وجــود دارد کــه مــا از آن تحــت عنــوان رابطــه   فقــه، 
ــن راســتا طبیعــی  اســت کــه  ــم. در ای ــام می بری اخــاق و حقــوق ن
ــرف اول را  ــه ح ــک کشــور اســامی؛ فق ــوان ی ــا به عن در کشــور م
ــه  ــری را ک ــه ام ــت ک ــن اس ــرف اول زدن ای ــوم ح ــد و مفه می زن
ــات  ــرای ان ماحظ ــوان ب ــد؛ می ت ــکال باش ــدون اش ــه ب ــر فق ازنظ

اخاقــی وحقوقــی را تبییــن کــرد.   
وی بــا بیــان اینکــه اگــر فقهــا امــری را از نظــر فقهــی بــدون 
اشــکال بداننــد بــه دنبــال آن محققیــن، پزشــکان و دانشــمندان نیــز 
ــوارد  ــه م ــد در اینگون ــد نمــود؛ گفــت: تصــور کنی آن را اجــرا خواهن
فقیــه حکــم فقهــی خــود را منــوط کنــد بــه تبییــن مبانــی حقوقــی و 

ــوا می دهــد. ــاره آن فت اخاقــی درمــورد امــری کــه درب
ــاره ای  ــم اج ــورد رح ــر در م ــال اگ ــور مث ــه ط ــه داد: ب وی ادام
فتــوا اینگونــه بیــان شــود کــه »اســتفاده از رحــم اجــاره ای پــس از 
تدویــن موازیــن اخاقــی و حقوقــی مربوطــه و رعایــت آن، بامانــع 
ــد شــد  ــری حــل خواهن اســت«، بســیاری از مشــکات به نحــو بهت
امــا چنانچــه این گونــه بیــان شــود کــه: »اســتفاده از رحــم اجــاره ای 
بــا شــرطی کــه در مقدمــه آمــده؛ بامانــع اســت« مــا شــاهد چنیــن 
ــق و دانشــمند  ــک محق ــر ی ــورد اخی ــود. درم ــم ب مشــکاتی خواهی
ــاز  ــود را آغ ــی رود و کار خ ــک م ــه کلینی ــرد و ب ــوا را می گی ــن فت ای
ــن  ــه تدوی ــرده ب ــوط ک ــه آن را من ــورد اول ک ــا در م ــد ام می کن
موازیــن اخاقــی و حقوقــی مربوطــه بنابرایــن آن دانشــمند و پزشــک 
نمی توانــد آن را قبــل از اینکــه قوانیــن موضوعــه و مشــخص شــدن 
ــن  ــات در ای ــی اوق ــه گاه ــد. مشــکلی ک ــرا کن ــی؛ اج ــی اخاق مبان
موضــوع پیــش  می آیــد؛ ایــن اســت کــه فــردی را بــه عنــوان رحــم 
ــول بدهنــد  ــه وی پ اجــاره ای اســتخدام می کننــد و ممکــن اســت ب
یــا او از بــاب دوســتی یــا هــر انگیــزه ای ایــن کار را بکنــد امــا بعــد 
ــت. در  ــمی اس ــکات جس ــن او دارای مش ــود جنی ــخص می ش مش

ــن بحــث ســقط  ــر جنی ــاه از عم ــه م ــا س ــداز دو ی ــرایط بع ــن ش ای
ــش  ــا پی ــا گاه ــا هــم مجــاز اســت ام ــه قانون او مطــرح می شــود ک
ــرات  ــاس نظ ــاره داده براس ــود را اج ــم خ ــه رح ــادری ک ــد م می آی
فقهــی طبق نظــر مرجــع تقلیــدی کــه از او تبعیــت می کنــد؛ 
ســقط بچــه را حــرام می دانــد و مــادری کــه از ایــن خانــم خواســته 
رحمــش را در اختیــار او قــرار بدهــد نظــرش ایــن اســت کــه بچــه 
ــد. ــش می آی ــی پی ــن دو مشــکات فراوان ــان ای ــس می ســقط شــود؛ پ

ایــن متخصــص اخــاق پزشــکی بیــان کــرد: گاهــی مســائلی 
ــز  ــاره ای نی ــم اج ــرارداد رح ــی از ق ــوزاد ناش ــدن ن ــو ش ــون دوقل چ
ــم  ــته رح ــه خواس ــادری ک ــع م ــی مواق ــه برخ ــود دارد و اینک وج
ــار  ــد و اظه ــوزاد را نمی خواه ــر دو ن ــرد؛ ه ــرار بگی ــارش ق در اختی
ــن  ــفانه در ای ــه متاس ــد ک ــوزاد را می خواه ــک ن ــط ی ــد  فق می کن
شــرایط نیــز تکلیــف اجــاره دهنــده رحــم مشــخص نیســت و هیــچ 
ــدارد. ــود ن ــن موضــوع وج ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــون و مرجع قان

ــه انتشــار آگهــی درخصــوص اجــاره  ــا اشــاره ب ــر باقــری ب دکت
ــد اعضــا  ــورد پیون ــا درم ــه م ــن مســاله ای اســت ک ــت: ای رحــم گف
ــود  ــه خ ــک کلی ــا ی ــد مث ــرادی می خواهن ــه اف ــم و اینک ــم داری ه
ــه  ــه ک ــروش کلی ــد و ف ــا نتوانســته ایم از خری ــی م را بفروشــند. وقت
آســیب اجتماعــی بیشــتری هــم دارد؛ جلوگیــری کنیــم طبیعی ســت 
کــه موضــوع اجــاره دادن رحــم هــم دچــار مشــکل شــود تــا آنجــا 
کــه افــرادی آگهــی تقاضــا یــا آمادگــی خــود را بــرای رحــم اجــاره ای 

بــر در و دیــوار شــهر نصــب کننــد. 
ــاد  ــی و ایج ــوزش عموم ــی آم ــای خال ــه ج ــاره ب ــا اش وی ب
دســتورالعمل ها و قوانیــن موضوعــه در حــوزه رحــم جایگزیــن اظهــار 
کــرد: درحــال حاضــر بعضــی از امــور پزشــکی درحــال انجــام اســت 
ــکات  ــی آن مش ــده و درپ ــن نش ــا تدوی ــی آنه ــن اخاق ــه موازی ک

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــرای جامع ــی ب فراوان
ــق  ــه طب ــرفته ای ک ــع پیش ــرد:  جوام ــار ک ــری اظه ــر باق دکت
قوانیــن خــود رحــم اجــاره  ای را پذیرفته انــد؛ ســعی کرده انــد 
ــر دچــار  ــراد کمت ــا اســتفاده از آنهــا؛ اف ــد کــه ب ــی وضــع کنن قوانین
ــش  ــا پی ــه در دنی ــوردی ک ــن م ــال اولی ــور مث ــوند. به ط ــکل ش مش
آمــد در انگلســتان بــود. در ایــن قصــه؛ خانمــی کــه رحمــش را اجــاره 
داد بــرای یــک جنیــن صاحــب فرزنــد دوقلــو شــد امــا والدینــی کــه 
درخواســت رحــم کــرده بودنــد؛ دوقلوهــا را نپذیرفتنــد. پــس از بــروز 
چنیــن مشــکاتی قوانیــن و قراردادهایــی کــه بیــن ایــن افــراد بســته 
ــری  ــه شــکل دقیق ت ــا ب ــر شــده و ســعی شــد قرارداده شــد؛ کاملت

ــی پاســخ دهــد. ــه تمــام مشــکات احتمال ــا ب نوشــته شــود ت
ــر اینکــه آنچــه  ــد ب ــا تاکی ــن متخصــص اخــاق پزشــکی ب ای
ــاهد  ــدی ش ــاق اعضــا پیون ــد اعضــا در خصــوص قاچ ــورد پیون درم
هســتیم در مــورد رحــم اجــاره ای نیــز در کشــورهایی مثل هندوســتان 
دیــده می شــود؛ گفــت: شــرکت هایی هســتند کــه خانم هایــی را کــه 
حاضرنــد رحم شــان را اجــاره بدهنــد شناســایی کــرده و بــه والدینــی 
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ــن  ــد. ای ــی می کنن ــتند؛ معرف ــی هس ــورهای غرب ــتر از کش ــه بیش ک
ــا  ــاه از آنه ــول 9 م ــرده و در ط ــتخدام ک ــا را اس ــرکت ها خانم ه ش
ــا  ــان از آن ه ــه دور از خانواده ش ــی ب ــد و در محل ــداری می کنن نگه
ــرکت  ــق ش ــل بچــه رو از طری ــد از وضــع حم ــرده و بع ــت ک مراقب

ــد.  ــرار می دهن ــن ق ــار والدی ــطه در اختی واس
دکتــر باقــری گفــت: ایــن روش نــه تحــت عنــوان قاچــاق پیونــد 
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــت ک ــی اس ــار غیراخاق ــی از رفت ــی نوع ــا ول اعض
درحالیکــه در کشــورهای مختلــف ســعی بــر ایــن اســت که با مشــخص 

کــردن موازیــن قانونــی و اخاقــی بــا ایــن مســائل برخــورد شــود.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران درمــورد ایــن ســوال 
ــال  ــت: انتق ــرد؛ گف ــرل ک ــوراد را کنت ــن م ــوان ای ــه می ت ــه چگون ک
جنیــن بــه خانمــی کــه رحمــش را اجــاره داده؛ تکنیــک پیشــرفته ای 
ــن کار در  ــت و ای ــر نیس ــی امکان پذی ــر کلینیک ــه در ه ــاز دارد ک نی
کلینیک هــای کمــک بــاروری کــه درحــال حاضــر در کشــور فعالیــت 

ــود. ــام می ش ــد؛ انج می کنن
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا 
ــائل را  ــن مس ــد ای ــه می توان ــی ک ــی از گلوگاه های ــه یک ــان اینک بی
ــاروری هســتند کــه در کشــور وجــود  کنتــرل کنــد مراکــز کمــک ب
دارنــد و از نظــر وزارت بهداشــت مجــوز کار دارنــد؛ گفــت: اگــر قــرار 
ــه  ــا ضوابــط اخاقــی مشــخصی ب ــا قانونــی ی باشــد دســتورالعمل ی

اجــرا دربیایــد؛ بایــد از طریــق ایــن مراکــز اعمــال شــود.
ــی در  ــت کنون ــه وضعی ــات ادام ــه درخصــوص تبع ــری چیم باق
نصــب آگهــی بــرای رحــم جایگزیــن؛ بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع 
ــروش اعضــای  ــه در خصــوص ف ــی اســت ک ــا مشــابه وضعیت کام
بــدن هســت؛ اظهــار کــرد: بایــد بررســی شــود کــه چــرا یــک فــرد 
بایــد مجبــور باشــد ایــن کار را انجــام دهــد. البتــه کســی بــه رفتــار 
ــه  ــه اینک ــه ب ــرد و باتوج ــرادی نمی گی ــن کار ای ــتانه  ای انسان دوس
فتــاوای شــرعی نیــز وجــود دارد؛ علی القاعــده ایــرادی وجــود نــدارد 
ــش را در  ــد و رحم ــک بکن ــی کم ــه زوج ــد ب ــی بخواه ــه خانم ک

ــار قــرار بدهــد. اختی
ــن  ــن اســت کــه ای ــد کــرد: مســاله  مهــم ای ــری تاکی ــر باق دکت
ــردی  ــا ف ــود ت ــال ش ــی دنب ــده اجتماع ــک پدی ــورت ی ــیوه به ص ش
ــا رحمــش  ــد ی ــی اش را بده ــه بده ــرای اینک ــد ب ــه اش را بفروش کلی
را اجــاره دهــد بــرای اینکــه مشــکات مالــی دارد یــا مخــارج درمــان 
بچــه اش را بدهــد. اگــر ایــن موضــوع در جامعــه بــاب شــود، محــدود 
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ــور ادام ــود و همین ط ــد ب ــم نخواه ــه و رح ــه کلی ب

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم پیشــگیری کنیــم 
ــود  ــوی ش ــه نح ــراد ب ــرایط اف ــه ش ــت ک ــن اس ــز ای ــن چی مهمتری
کــه از جبــر نــداری مجبــور بــه ایــن کار شــوند پــس بایــد مســائل 

قانونــی و اخاقــی درخصــوص ایــن مســئله تدویــن شــود.

)منبع: ایلنا(

محمد حسن موحدی ساوجی: 
زندگی مسلمانی در جامعه ما به حفظ ظواهر دین 

خالصه شده و از روح دین بی خبریم. 

ــا  ــد، ب اســتاد اخــاق دانشــگاه مفی
تاکیــد بــر اینکــه زیســت مســلمانی تنها 
ــی  ــر دین ــه موضــوع ظواه حساســیت ب
ــی،  ــز از دروغ گوی ــت: پرهی ــت گف نیس
نفــاق و دو رویــی، کســب روزی حــال، 
ــه  ــرام ب ــت انســانی و احت ــت کرام رعای
ــاخصه ها  ــراد از ش ــی اف ــم خصوص حری
ــم در زیســت  ــیار مه ــای بس و ویژگی ه
ــکات  مســلمانی اســت متاســفانه ایــن ن
ــا از  ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و م ــا ب ــه م ــی در جامع اخاق
ــاب  ــل حج ــن مث ــر دی ــت ظواه ــه رعای ــا ب ــلمانی تنه ــت مس زیس
ــی  ــی در زندگ ــرات مثبت ــه تاثی ــن ک ــم و از روح دی ــیت داری حساس
فــردی و اجتماعــی دارد غافــل شــده ایــم. حجــت االســام محمــد 
حســن موحــدی ســاوجی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار شــفقنا زندگــی، 
اظهــار کــرد: رعایــت نــکات اخاقــی در زیســت مســلمانی جایــگاه 
ــی و  ــی، اجتماع ــردی، خانوادگ ــط ف ــد در رواب ــه بای ــژه ای دارد ک وی
سیاســی مــورد توجــه قــرار بگیــرد، متاســفانه آنچــه در عــرف و جامعه 
ــن اســت و  ــه ظواهــر دی ــت داده می شــود عمــل ب ــا بیشــتر اهمی م
ــل  ــه عم ــی ک ــم در حال ــلمانی می دانی ــت مس ــز زیس ــا آن را ج تنه
بــه روح دیــن کــه تاثیــرات مثبــت و مســتقیمی در جامعــه دارد مــورد 

عفلــت واقــع شــده اســت.
ــت  ــا از زیس ــه م ــه در جامع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــر  ــی از ظواه ــوان یک ــه عن ــاب ب ــر حج ــه ام ــا ب ــلمانی تنه مس
ــی  ــای دین ــی از آموزه ه ــرد: یک ــح ک ــود تصری ــه می ش ــن  توج دی
ــه اســت راســتگویی  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــه دراســام بســیار م ک
ــد در  ــراد بای ــاس آن اف ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــز از دروغگوی و پرهی
ــه مــزاح خــودداری کننــد  زیســت مســلمانی از دروغ گفتــن حتــی ب
امــا مســئله ایــن اســت آیــا ایــن آمــوزه مهــم در جامعــه مــا مــورد 
ــه در  ــیتی ک ــت و حساس ــفانه آن اهمی ــرد. متاس ــرار می گی ــه ق توج
جامعــه مــا بــه بحــث حجــاب می شــود بــه مولفه هــای دیگــر دیــن 
اهمیــت داده نمی شــود و مــا در زیســت مســلمانی تنهــا بــه حجــاب 

توجــه می کنیــم.
یــن اســتاد دانشــگاه مفیــد، پرهیــز از تملــق گویــی را از دیگــر 
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ــای  ــت: در آموزه ه ــت و گف ــلمانی دانس ــت مس ــای زیس مولفه ه
ــی  ــق گوی ــه از تمل ــت ک ــده اس ــد ش ــرات تاکی ــه ک ــا ب ــی م دین
ــروت و قــدرت هســتند  بخصــوص تملــق افــرادی کــه صاحــب ث
پرهیــز کنیــم چــرا کــه تملــق موجــب می شــود فــرد دچــار کبــر، 
ــار فــردی و اجتماعــی  ــزرگ بینــی کاذب شــود و آث غــرور و خودب
بســیار زیــان بــاری ایجــاد می کنــد و پیامبــر اســام)ص( در همیــن 
زمینــه می فرماینــد: »کســانی کــه تملــق می کننــد بــه صورتشــان 
ــی  ــق گوی ــا تمل ــه م ــرف و جامع ــفانه در ع ــید« متاس ــاک بپاش خ

ــود. ــده می ش ــیار دی ــدرت بس ــان ق صاحب
حجــت االســام موحــدی ســاوجی پرهیــز از دو رویــی و نفــاق 
را از دیگــر ویژگی هــای زیســت مســلمانی عنــوان کــرد و افــزود: 
نفــاق مســئله سیاســی نیســت امــری کامــا اخاقــی اســت، نفــاق 
یعنــی فــردی در برابردیگــری بــه گونــه ای ســخن بگویــد کــه در 
ــخن  ــر س ــوع دیگ ــر ن ــت س ــا در پش ــدارد و ی ــاور ن دل آن را ب
ــاق و  ــا نف ــه ب ــد آمیخت ــی نبای ــلمانی زندگ ــت مس ــد، زیس می گوی
دورویــی باشــد متاســفانه ایــن نکتــه اخاقــی نیــز در جامعــه مــا 

مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.
ایــن اســتاد اخــاق در ادامــه یــادآور شــد: توجــه بــه کســب 
ــه  ــلمانی اســت ک ــای زیســت مس ــر مولفه ه ــه حــال از دیگ لقم
انســان بایــد تــاش کنــد مــال و روزی حــال بدســت بیــاورد در 
روایــات نیــز آمــده اســت »اگــر کســی بــرای کســب روزی حــال 
خانــواده خــود تــاش کنــد هماننــد مجاهــد فــی ســبیل اهلل اســت« 
بایــد دیــد در زیســت مســلمانی جامعــه مــا تــا چــه انــدازه بــه روزی 

حــال و پرداخــت واجبــات مــال خــود توجــه می کنیــم.
ــم  ــت حری ــرد: رعای ــان ک ــه بی ــن در ادام ــگر دی ــن پژوهش ای
خصوصــی افــراد نکتــه دیگــر اخاقــی اســت کــه بایــد در زیســت 
مســلمانی مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن موضــوع را از آیــات قرآنــی 
هــم می تــوان برداشــت نمــود. بــه عبــارت دیگــر حــوزه خصوصــی 
ــردم  ــان م ــه اذع ــق ن ــن ح ــد و ای ــت باش ــد دارای امنی ــراد بای اف
اســت و نــه حکومت هــا؛ البتــه منظــور قــرآن آن بخشــی اززندگــی 
انسان هاســت کــه مربــوط بــه خودشــان اســت و هیــچ تاثیــری در 
اجتمــاع یــا در حقــوق دیگــران نــدارد.در قــرآن آیــه » یاَأَیهــا اَّلذَیــن 
ــوا  ُسس ــَم و اَلتََجّ ــِن إٌْث ــض الَِّظّ ــِن إََّن بَْع ــن الَِّظّ ــوا اَْجتُِنبواَکثیًراَِم آَُمن
« امنیــت حــوزه خصوصــی را توضیــح می دهــد و بــه مــردم 
می گویــد:» ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد! از بســیاری از گمانهــا 
بپرهیزیــد، چــرا کــه بعضــی از گمانهــا گنــاه اســت و هرگــز )در کار 
ــس  ــور از تجس ــر منظ ــا اگ ــد.« و در اینج ــس نکنی ــران( تّجس دیگ
تمــام حیطــه خصوصــی افــراد نباشــد یکــی از مصادیقــش حیطــه 
خصوصــی اســت. بــه طــور نمونــه اگــر فــردی در جایــی کــه کســی 
نمی بینــد کاری را مخفیانــه انجــام داد؛ جــزء حیطــه خصوصــی اش 
اســت و اگــر کســی بخواهــد کاوش کنــد تــا بخواهــد از آن ســردر 

بیــاورد، بــه حیطــه خصوصــی افــراد وارد شــده اســت.

حجــت االســام ســاوجی حفــظ کرامــت انســانی را از 
ــت:  ــت و گف ــلمانی دانس ــت مس ــم زیس ــاخصه های مه ــر ش دیگ
ــه اطرافیانمــان کرامــت  ــا نســبت ب ــه دیگــر آن اســت کــه م نکت
انســانی را رعایــت کنیــم مخصوصــا کســانی کــه بــا آنهــا مخالــف 
ــی  ــن عل ــرت امیرالمومنی ــده از حض ــل ش ــات نق ــتیم. در روای هس
ــد و  ــه بودن ــال محارب ــی در ح ــه گروه ــوارج ک ــه خ ــبت ب )ع( نس
نســبت بــه حضــرت توهیــن می کردنــد و حضــرت را کافــر 
ــه  ــتند ک ــا هس ــرادران م ــان ب ــوده اند:»آن ــد فرم ــاب می کردن خط
برمــا یــورش آورده انــد «بنابرایــن حضــرت بــر ایــن گــروه نســبت 
بــه آنهــا تعبیــر مشــرک رابــه کار نبــرده بلکــه آنهــا را بــرادر خــود 
نــام بــرده اســت و یــا در مــورد اصحــاب معاویــه در جنــگ صفیــن 
در خطبــه 206 نهــج الباغــه دو تــن از یــاران حضــرت، اصحــاب 
ــن ناپســند  ــه حضــرت فرمودند:»م ــد ک ــنام می دادن ــه را دش معاوی
مــی دارم بــرای شــما کــه دشــمنام دهنــده باشــید.« و بــه یارانشــان 
ــار صحیــح  ــه گفت ــد ب فرمودند:»اگــر اعمــال آنهــا را توصیــف کنی
ــه  ــرای اتمــام حجــت هــم رســاتر اســت ب ــر اســت و ب نزدیــک ت

ــد جــای اینکــه آنهــا را دشــنام دهی
بــه گفتــه وی رعایــت ایــن نــکات ذکــر شــده بایــد در زیســت 
مســلمانی در اولویــت قــرار بگیــرد، زندگی اســامی و معنــوی صرفا 
ایــن نیســت کــه نمــاز بخوانیــم و حجــاب خــود را رعایــت کنیــم 
بایــد نــکات اخاقــی دیــن کــه روح دیــن اســت و تاثیــرات فــردی 
ــن،  ــی را تضمی ــامت اجتماع ــی دارد س ــیار مثبت ــی بس و اجتماع
ــت  ــد، رعای ــش می ده ــش را افزای ــم و آرام ــی را ک ــه طبقات فاصل

شــود امــری کــه در جامعــه مــا بســیار کمرنــگ شــده اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه مفیــد بــه جملــه ای ســید جمــال الدیــن 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــدآبادی در خصــوص زیســت مســلمانی اش اس
ایشــان می فرماینــد: »مــن بــه مغــرب زمیــن رفتــم اســام را دیــدم 
مســلمان نیافتــم در مشــرق زمیــن مســلمان دیــدم امــا اســام را 
نیافتــم« ایــن جملــه مصــداق بــارز بــی توجهــی بــه شــاخصه های 
زیســت مســلمانی در جامعــه اســامی مــا اســت کــه مــا ادعــای 

اســام را داریــم امــا زیســت اســامی نداریــم.
ــوع آداب معاشــرت  حجــت االســام ســاوجی در خصــوص ن
ــاط  ــرد: آداب معاشــرت و ارتب ــار ک ــز اظه در زیســت مســلمانی نی
ــلمانی  ــت مس ــی در زیس ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــی ف در زندگ
ــتگویی  ــت و راس ــرام، صداق ــت، احت ــه محب ــر پای ــواره ب ــد هم بای
باشــد افــراد از دروغ گویــی و ایجــاد نفــاق پرهیــز کننــد بــه گونــه 

ــد کــه اختــاف ایجــاد شــود. صحبــت نکنن
ایــن پژوهشــگر دیــن در پایــان بــا بیــان اینکــه شــخصیت های 
ــلمانی در  ــت مس ــاد زیس ــی در ایج ــای فرهنگ ــی و نهاده مذهب
ــر  ــگ ت ــر رن ــش پ ــتار نق ــد خواس ــل نکردن ــق عم ــه موف جامع

ــد. ــوص ش ــن خص ــاتید در ای ــون و اس روحانی
)منبع: شفقنا( 
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چرا دچار عقب گرد فرهنگی شده ایم؟

جامعــه ایــران بــه کــدام ســو در حــال حرکــت اســت؟ به طــور 
قطــع می تــوان جوانه هــای مثبتــی را در آن دیــد و بــه همیــن دلیــل 
ــی در ســوی دیگــر، نمونه هــای  ــه آینــده امیــدوار شــد. ول نســبت ب
ــه  ــرآور بلک ــا تأث ــه نه تنه ــی ک ــت؛ نمونه های ــم نیس ــز ک ــی نی منف
ــی  ــد منف ــک رون ــانگر ی ــه نش ــی ک ــت؛ نمونه های ــده اس ناامیدکنن
اســت. مــواردی کــه در ادامــه ارایــه می شــود، در روزهــای گذشــته 
بیشــتر در ذهن هــا بــوده  و شــواهد واقعــی بســیار بیــش از ایــن مــوارد 
اســت. روزنامــه شــهروند نوشــت: نمونــه اخیــری کــه موجــب تأثــر 
ــگ ها در  ــن س ــگ خونی ــر جن ــود. تصاوی ــی ب ــازی سگ کش ــد، ب ش
ــد روزی اســت کــه در خبرگزاری هــا  ــران،  چن یکــی از شــهرهای ای
می چرخــد،  تصاویــری کــه در ابتــدای ورود بــه ســایت های خبــری، 
ــه جــان  ــر چنــدش آوری از ب ــر از تصاوی  هشــدار +16 می دهــد و خب
ــاره  ــری از تکه پ ــد،  تصاوی ــی می ده ــگ های وحش ــادن س ــم افت ه
و  آنهــا  صاحبــان  تشــویق  به واســطه  کــه  ســگ هایی  شــدن 
ــک می شــوند  ــدر تحری ــزه، آنق ــری با انگی ــد صــد نف تماشــاچیان چن
کــه تــا مــرز کشــتن هــم پیــش می رونــد. هرچنــد مقامــات محیــط  
ــن  ــه ای ــا ادام ــد کــه ب ــی محــل اعــام کرده ان ــز قضائ زیســت و نی
کار برخــورد می شــود. ولــی مســأله مــورد نظــر بــا برخــورد اداری و 
ــه جــان هــم انداختــن  ــی حــل نمی شــود. اینکــه عــده ای از ب قضائ
ــد  ــی اســت کــه بای ــد، بحث ــذت ببرن ــدن یکدیگــر ل ــات و دری حیوان
مــورد توجــه قــرار گیــرد. در گذشــته خروس هــا را بــه جــان یکدیگــر 
می انداختنــد کــه قطعــا ابعــاد خشــونت آن بســیار کمتــر بــود. ولــی 
ــابقه  ــب مس ــی در قال ــده وحش ــگ آموزش دی ــا 2 س ــن کاری ب چنی
نکتــه ای اســت کــه نبایــد آن را نادیــده گرفــت. نمونــه بعــدی شــاخ 
ــق دادن  ــتان ... از طری ــای اس ــن از قلدره ــد ت ــانه کشــیدن چن و ش
ــه روح و  ــری ک ــت؛ تصاوی ــازی اس ــای مج ــری در فض ــام تصوی پی
ــن  ــه ای ــد ک ــه ش ــد گفت ــد. هرچن ــه دار می کن ــده را جریح روان بینن
افــراد بازداشــت شــده اند و تصاویــری نیــز از برخوردهــای پلیــس بــا 
آنــان نیــز درج شــد، ولــی تصاویــر منتشــر شــده از همیــن برخوردهــا 
نیــز بــه جــای نشــان دادن روح قانــون، ســعی در نشــان دادن قــدرت 
بدنــی پلیــس و تحقیــر بازداشت شــدگان دارد کــه در اســاس بازتولیــد 
رفتــار دستگیرشــدگان اســت. نمونه هــای دیگــر کــه در ورزش دیــده 
می شــود، حملــه بــه بازیکنــان و اتوبــوس تیم هــای ورزشــی اســت. 
درواقــع در گذشــته ایــن نــوع رفتارهــا بیشــتر در میــان تماشــاگران 
فوتبــال دیــده می شــد، ولــی چنــد ســالی اســت کــه ورزش کشــتی 
و از آن مهم تــر والیبــال و بســکتبال نیــز دچــار ایــن عارضــه 

ــه نســبت ورزش  ــه ب ــر ک ــن دو ورزش اخی ــژه ای ــده اســت. به وی ش
دانشــگاهی و طبقــات متوســط محســوب می شــدند، از نظــر فضــای 
مســابقه اکنــون وضــع بســیار بدتــری پیــدا کرده انــد؛ بــه طــوری کــه 
شیشــه اتوبــوس تیــم میهمــان را بــا ســنگ شکســته اند و بــه یــک 
بازیکــن بســکتبال تیــم میهمــان چاقــو زده انــد! و در مســابقه والیبــال 
ــای  ــه رفتاره ــس ک ــد، از ب ــه کردن ــم را جریم ــان 2 تی کل بازیکن
خشــن و زشــت نشــان داده انــد. نمونــه مشــابه دیگــر حملــه اینترنتــی 
بــه ورزشــکاران و تیم هــای خارجــی اســت کــه تیم هــای ایرانــی را 
ــر  ــای دیگ ــت. نمونه ه ــت اس ــاده زش ــی فوق الع ــن یک ــد! ای می برن
مزاحمت هــای خیابانــی بــرای بانــوان و حتــی تعرضــات وحشــتناک 
از ســوی افــرادی اســت کــه مشــهور بــه اوباش گــری هســتند. ایــن 
ــه افزایــش  ــد رو ب ــر اســت کــه رون نمونه هــا فقــط در 10 ســال اخی
ــی  ــیت و آگاه ــن حساس ــی از ای ــه بخش ــود. البت ــاهده می ش آن مش
ــار  ــدرت انتش ــه ق ــت ک ــازی اس ــبکه های مج ــل ش ــه دلی ــا ب م
ــا  ــی کــه در گذشــته ی ــا داده اســت. قدرت ــه م ــر را ب ــار و تصاوی اخب
ــون  ــود. اکن ــزد مــردم نب ــار اســتفاده از آن ن ــا اختی وجــود نداشــت ی
ــادر اســت  ــه ق ــده ک ــه ای ش ــل به گون ــی و موبای ــانه های اینترنت رس
هــر نــوع خبــری را در کوتاه تریــن زمــان در اختیــار افــکار عمومــی 
ــا می شــویم.  ــن رفتاره ــه ای ــن رو به ســرعت متوج ــد؛ از ای ــرار ده ق
ــا وجــود  ولــی ایــن، همــه مســأله نیســت. بــه نظــر می رســد کــه ب
رشــد و توســعه آمــوزش، از نظــر فرهنگــی نوعــی پســرفت را تجربــه 
ــه خشــونت و پشــت  ــه و توســل ب ــای غیرمتمدنان ــم. رفتاره می کنی
ــه وضــوح  ــی ب ــه هنجارهــا، معیارهــا و ارزش هــای اخاق ــا زدن ب پ
درحــال افزایــش اســت. اگــر بپذیریــم کــه چنیــن پدیــده ای وجــود 
ــده  ــک ای ــی ی ــم. ول ــه یابی کنی ــد ریش ــی بای ــور طبیع دارد، به ط
ــاره وجــود دارد کــه جامعــه مــا فاقــد گروهــی اســت  اولیــه در این ب
ــد. در  ــته باش ــردم داش ــان م ــی الزم را در می ــت اخاق ــه مرجعی ک
گذشــته نهادهایــی بودنــد کــه ایــن وظیفــه را بــه دوش می کشــیدند، 
ــه  ــبیحی ک ــخ تس ــتیم. ن ــی هس ــن مرجعیت ــد چنی ــون فاق ــی اکن ول
دانه هــای جامعــه یعنــی مــردم را بــه یکدیگــر وصــل کنــد و آنــان را 
در کنــار یکدیگــر قــرار دهــد، پــاره شــده  اســت و ایــن دانه هــا روی 
زمیــن رهــا شــده اند. اکنــون مشــکل ایــن اســت کــه حتــی اگــر نــخ 
جدیــدی هــم به وجــود آیــد، پیــدا کــردن ایــن دانه هــای جــدا شــده 
ــر  ــای دیگ ــار دانه ه ــخ و کن ــن ن ــوب ای ــا در چارچ ــرار دادن آنه و ق
ــد زنــگ  کار بســیار ســختی اســت. زوال رفتارهــای اجتماعــی را بای

خطــری جــدی تلقــی کــرد.
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منزل حجت االسام قدس علوی

کدپستی : 4913616583 
تلفن های تماس :      32233270  /   32332270   ) 017 (

همراه مسئول دفتر ) حجت االسام قدس علوی ( :  91 57 371 0911

میدان دانش سرا ،  خیابان دانش سرا  ، کوچه حاج عبدالعظیم، پاک 4 
 کدپستی  :       5136975499    

تلفن های تماس :                 35264626  /  35232023  )  041 (
نمابر :                                                    35252774    ) 041 (
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