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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23  اصول گفتمان علم گرایی که توسط رهبری مطرح شد چه بود؟     به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم علی راد، مسئول نمایندگی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس در قم، در نشست وبیناری »دانشگاه تراز انقالب در گفتمان رهبری« گفت: رهبر معظم انقالب در طول جلسات به گفتمان های 
علم گرایی، دانشگاه علم محور، تولید علم و پیشرفت علمی تأکید داشتند؛ در مفهوم علم، گستره و مفهوم مد نظر ایشان شامل علوم انسانی، اسالمی، تجربی، طبیعی و... بوده و این موضوع غیر از علم دینی رایج و علوم الهی و دینی به معنای اعم است. گفتمان علم گرایی مبتنی بر اصول و پایه هایی است و مؤلفه هایی 
دارد. گفتمان سازی علم، توجه به فلسفه علم، مرجعیت علمی، فرهنگ نوآوری علم، حل مسئله پژوهش محوری، پژوهش مسئله محور، اصل جهاد علمی، اصل پیوند با صنعت، تعامل مدیریت دانشگاه، اصل دیپلماسی علمی و... از اصول گفتمان علم گرایی است که توسط رهبری در دانشگاه های ایران مطرح شد.

حجت االسالم پناهیان مطرح کرد

 چرا سِر سجاده عبادت باید
 به سیاست بپردازیم؟ 

حجت االسالم علیرضا پناهیان در سحرهای ماه مبارک 
رمضــان بــا حضور در برنامه ســحر شــبکه افــق، درباره 
بســتر ظهــور پیامبــر اســالم)ص( و ارتبــاط آن بــا عصــر 
ظهــور و مقدمات فرج به گفت وگو می پــردازد. در ادامه، 
بخش هایی از دیدگاه ایشــان در جلســه دوازدهم آن را 

می خوانید.
رابطــه بیــن معنویت و سیاســت رابطه بســیار محکم و 
وثیقی است. ما باید توسط پروردگار عالم امتحان شویم 
تــا رشــد پیدا کنیــم و ایمانمــان معلوم شــود؛ همچنین 
ایمانمــان برای خودمان تقویت و تثبیت شــود. خداوند 
متعــال صریحــاً در قرآن می فرماید: من اساســاً شــما را 
َّذی َخلََق الَْموَْت وَ الَْحیاةَ لِیَبْلُوَکُْم  برای امتحان آفریدم »ال
ُُّکمْ أَْحَســُن َعَمالً؛ ملک/۲«. اینجا بهشــت ما نیست؛  أَی
اینجــا بایــد در حــال تکامل و تکوین باشــیم تــا آن گونه 

شویم که می خواهیم و می توانیم و اراده می کنیم.
حســاس ترین این امتحان ها در عرصه سیاســت است 
نه ســرِ ســجاده نماز. اوجش در عرصه سیاســت است 
نه ســرِ ســجاده نماز و عبادت؛ شــما سرِ ســجاده نماز و 
عبــادت بایــد آن اوج را نشــانه گیری کنیــد وااّل اگــر نماز 
بخوانیم و به غایات نماز توجه نداشته باشیم خدا فریب 
نمی خــورد. مثــالً ما رابطه خودمان را بــا خدا در عبادت 
تنظیــم کردیــم. این رابطه مــا اگر بخواهد با خدا تنظیم 

شود نهایتش به کجا می رسد؟
شــخصی داشــت عبادت می کــرد، یکــی از انبیای الهی 
گفــت: خدایــا چــه بنــده خوبــی داری کــه این قــدر دارد 
عبــادت می کنــد. فرمــود: نــه، عبادتــش ارزش چندانی 
نــدارد؛ چون عقل درســتی نــدارد. با او معاشــرت کن تا 
ببینــی. نبی خدا با او معاشــرت کــرد و گفت: چه خبر؟ 
چه درد دلی داری؟ معموالً درد هر کســی نشــان دهنده 
فهم و عقل اوست. گفت: این علفزارها االن سبز است، 
چند وقت دیگر پاییز می شــود این ها خشــک می شود. 
مــدام می گویم خدایا گوســفندانت را بفرســت این ها را 
بخورنــد که این ها اســراف نشــود... فرمود ببین عقلش 

این قدر می رسد.
حاال ما ســرِ ســجاده عبــادت چه می خواهیــم بگوییم؟ 
چــه می خواهیم برای خودمان؟ بــرای فرزندانمان؟ برای 
جهــان بشــریت چــه می خواهیــم؟ از کجــا می خواهیــم 
مقرب پروردگار عالم شــویم؟ از چه طریقی؟ این خیلی 
مهم اســت. اینکه دعــای افتتاح دعای ویــژه ماه مبارک 
رمضان اســت، دلیلش چیســت؟ در مضامین این دعا 

دقت کنید.
یکــی از کارهایــی که باید انجام بدهیــم »األهمّ فاألهم« 
کردن بین ادعیه است. خیلی جاها برنامه دعا خواندن 
دارنــد؛ واقعــاً بیــن ادعیه کدام دعا مهم تریــن دعای ماه 
مبارک رمضان اســت؟ از اهل فضل و اهل معنا ســؤال 
می کنم آیا در ماه رمضان دعایی به عظمت دعای افتتاح 
می رســد که توصیه شود هر شب بخوانید؟ شما در آن 
دعا بسیار شفاف تر از بسیاری از دعاهای دیگر تقاضای 
فرج حضرت ولی عصر)عج( را می کنید و در آن دعا حتی 
چگونگــی وضــع زمان حکومت حضــرت را هم توضیح 
می دهید. کار به مقدمه ســازی برای ظهور حضرت هم 

می کشد.
ابتدایــش  هســت.  هــم  اســتغفار  افتتــاح،  دعــای  در 
استغفارهایی با مضامینی بسیار شبیه مضامین دعای 
ابوحمزه ثمالی است. ولی امام سجاد)ع( دعای ابوحمزه 
ثمالی را در زمانی فرمودند که با امثال حجاج بن یوسف 
ثقفی هــا مقــارن بــوده. در آن شــرایط ســخت طبیعتــاً 
نمی توانند از مسائل امامت و مسائل سیاسی اجتماعی 
حــرف بزننــد. دعای افتتاح که ســفارش شــده هر شــب 

خوانده شود، االن بین ما زیاد رسم نیست.
ارتبــاط مــاه رمضــان بــا امــام زمان)عــج( چیســت؟ ایــن 
زمان)عــج(  امــام  اســت.  ســؤال  مــردم  بــرای  خــودش 
ظهورشــان یک درگیــری سیاســی در اندازه های جهانی 
ایجــاد می کنــد؛ معــادالت قــدرت در جهــان را به هــم 
می ریــزد و کامــالً یک اتفاق سیاســی اســت، البته آثار و 
تبعــات معنــوی هم بــرای افــراد خواهد داشــت.چرا ماه 
رمضــان هر شــب بایــد درباره مهم ترین واقعه سیاســی 
جهــان بشــریت دعا کنیم؟ به همان دلیل هم ســحرها 
باید در مورد دین و سیاست صحبت کنیم. چرا ما سرِ 
ســجاده عبادت باید به سیاســت بپردازیم؟ برای اینکه 
افق دیدمان و مقدار عقلمان معلوم شود، بر آن اساس 

عبادتمان پذیرفته می شود. 
در سوره حمد می بینید یک گروه بندی اجتماعی صورت 
َّذیَن أَنَْعمَْت َعلَیْهِْم  می گیرد. قرآن می فرماید: »ِصراَط ال
ِّین « )فاتحه / ۷( این در  ال َغیْرِ الَْمغُْضوِب َعلَیْهِمْ وَ الَ الضَّ
واقع یک نوع گروه بندی اجتماعی است. یعنی شما یک 
انســان اجتماعی هســتید که دارید حمد می خوانید و 
آن را به مسائل اجتماعی می کشانید. این طوری نیست 
کــه بگوییــم خدایا من به دیگــران کاری نــدارم من را به 
راه راســت هدایــت کــن 
و تمــام! بایــد موضــع 
خــودت را نســبت به 
کســانی کــه خــدا بــه 
داده  نعمــت  آن هــا 
بــه  نســبت  و  اســت 

دیگران مشخص کنی.

حفر 40 حلقه چاه در 25 سال 
خانه نشینی توسط حضرت علی)ع(

انصــاری،  علــی  محمــد  دکتــر 
در  کریــم  قــرآن  مفســر 
شــب های ماه مبارک به 
از قــرآن  آیاتــی  تفســیر 
کــه  می پــردازد  کریــم 
در ادامــه خالصــه ای از 
تفســیر ایشــان ذیل سوره 
بــا موضــوع »تــالش  و  »یــس« 

اقتصادی امیرالمؤمنین)ع(« را می خوانید.
یکــی از دوران پنج گانــه عمــر حضرت علــی)ع(، دوره 
خانه نشــینی بود. ایشــان نزدیک ۲۵ ســال در مدینه 
خانه نشــین بودند.  حضرت در این مدت ۲۵ ســال، 
نزدیــک بــه 40 حلقــه چــاه در مدینه حفــر کردند که 
بدیــن ترتیــب اقتصادی تریــن و کارآفرین تریــن فــرد 
مدینــه بودند.به گواه تاریخ در این ۲۵ ســال حضرت 
علــی)ع( از بــازوی خــودش، با تالش اقتصــادی و کار 
کشــاورزی اش، هــزار بنده را آزاد کــرد. روش بزرگان و 
پیشوایان ما به کار بستن این ضلع سوم بوده است 

»و ما عملته ایدیهم«.
فردی به نام »ابی نیزر« از تبار شاهزادگان و بزرگ زادگان 
ایرانی، آنچنان عاشق علی)ع( شد که ایران را رها کرد و 
خدمت حضرت)ع( رسید و پیشکار ایشان در مدینه 
شــد. او روی دو نخلســتان کار می کرد. روزی حضرت 
علی)ع( وارد شــد و پرســید: اوضاع چطور است؟ »ابی 
نیزر« گفت: ســطح آب پایین است و کفاف نمی دهد. 
سپس حضرت سؤال کرد: چیزی برای خوردن داریم؟ 
ابــی نیــزر چند لقمه از غذای خود را که مقدار بســیار 
کمــی بــود به امــام تعارف می کنــد، امام میــل نموده و 

شکرگزاری کردند.
 ابی نیزر بابت اینکه غذا در شــأن امام نبود از ایشــان 
عذرخواهــی می کنــد.در ایــن هنگام حضــرت علی)ع( 
می فرماینــد: »و النّفــس راغبة إذا رغّبتهــا و إذا ترد إلی 
قلیــل تقنــع«؛ بــدان و آگاه بــاش نفــس، رغبــت پیــدا 
می کنــد، هــرگاه آن را ترغیــب کنــی و هرگاه بــه اندکی 

بسنده کنی، نفس قناعت می کند.
سپس حضرت کلنگ را از وی گرفته و شروع کردند به 
حفر یک چاه. »ابی نیزر« نقل می کند: »یکدفعه دیدم 
همهمــه ای بــه گوش می رســد، متوجه شــدم حضرت 
بــا هــر ضربــه ای کــه بــر زمیــن می کوبنــد، می فرمایند 
ســبحان هللا. ســپس بــه جــای تســبیح، گفتنــد: هللا 
اکبــر، هللا اکبر. پرســیدم: چه شــده، فرمودنــد: به آب 
رســیدیم. بیــرون آمدنــد و گفتنــد: قلــم و کاغــذ بیاور. 
حضرت فرمودند: این نخلســتان بســیار عظیم و آباد 
خواهد شد. ایشان نوشتند: این نخلستان وقف باشد 
بــر فقرای اوالد حســنین و فقــرای مدینه و حق فروش 
ندارند مگر آنکه در فشــار و شــرایط خاص قرار گرفته 
باشند. امیرالمؤمنین)ع( وقف نامه را همان جا با جامه 
خیس و با بازوی آزرده از ضربه کلنگ نوشتند«.آن طور 
کــه نقل شــده، طمع خیلی ها بر این نخلســتان بوده. 
زمانــی در دوره امام حســن)ع( و محصــور بودن امام و 
ســختی های آن زمان، معاویه پیشــنهادی برای خرید 
این نخلستان به امام حسن)ع( می دهد، اما حضرت 
فرمودنــد: بــه وصیت پــدر این باید در مســیر خودش 
)وقف( باقی بماند. فرمودند: سختی را تحمل می کنیم، 
اما نمی فروشــیم. این ســنت علی بن ابی طالب است.
این سنت امیرالمؤمنین)ع( و فرزندان او است. منابع 
را باید با تالش و کوشش، با اندیشه و حسن مدیریت 
به کار گرفت. در نتیجه انسان به مقام »افال یشکرون« 

و به مقام شکرگزاری می رسد.

کسی که از گناه پشیمان شود 
خدا در توبه یاری اش می کند

حجت االسالم  حسین انصاریان 
بــه مناســبت مــاه مبــارک 
حســینیه  در  رمضــان 
ســخنرانی  بــه  هدایــت 
در  کـــــــــــه  می پـــــردازد 
ادامــه خالصــه ای از آن را 

می خوانید.
قــرآن کریــم تعبیــرات متفاوتی 
دربــاره گنــاه دارد؛ مشــرکان را افــرادی نجس معرفی 
می کنــد، شــراب و قمــار را عمــل شــیطان می دانــد، 
همچنیــن در برخــی تعبیــرات، گنــاه را آتــش معرفی 
کرده اســت. قرآن خوردن مال یتیم، مال مردم، ارث 

برادر، خواهر و مادر را هم آتش می داند.
با توبه نظام هســتی با انســان آشــتی می کند. وقتی 
کســی از گناه پشــیمان شــود خداوند او را برای توبه 
یــاری می کنــد تــا گناهانــش را جبران کند؛ کســی که 
هنــوز توبــه، نکــرده و در باطــن او گذشــته  اســت کــه 
توبــه کند خداوند می فرماید: بــه یاری من آن ها توبه 
می کنند. بازگشــت و توبه به ســوی خداوند با یاری و 
خواســت الهی است.شب قدر به رحمت خدا بسیار 
امیــدوار باشــید. اگر می خواهید از گناهــان خود فرار 
کنیــد به ســوی خــدا فرار کنیــد. خداونــد می فرماید: 
کســانی کــه مؤمــن شــدند و به قــرآن، قیامــت و خدا 
ایمــان آوردنــد خداوند رحمت خــود را بر آن ها جاری 
می کنــد و توبــه آن هــا را می پذیــرد. پــس  از آنکه توبه  
حضرت آدم)ع( قبول شد، فرمود: الهی این توبه را در 
نسل من هم قرار بده، خداوند فرمود توبه را در نسل 
تــو قــرار می دهــم و تــا پیش از مــرگ بــه آن ها مهلت 
می دهم.خداونــد ارحم الراحمیــن اســت، اگــر از روی 
نادانــی و جهالــت گنــاه کردیــد، توبه کنیــد، بین خود 
و مردم را اصالح کنید که او شما را خواهد بخشید.

الهه ارجمندی راد: مادر دست دوقلوهایش را می گیرد و با دندان چادرش 
را نگه می دارد. کاش امســال هم مردش همراهشــان می شــد و شب کاری 
نداشــت. امیرعلی و امیرمحمد مانند همیشــه ذوق حرم رفتن داشتند. از 
اول ماه رمضان هر سحر بیدار می شدند و روزه کله گنجشکی می گرفتند. 
امیرمحمد به مادر گفته بود: »مامان! حاال که ما هم روزه گرفتیم پس خدا 
توی شــب قدر آرزوهامون رو برآورده می کنه؟« مادر خندیده بود. دســتی 
به سر پسرکش کشیده و گفته بود: »حتماً می شنوه اما توی زمان خودش 
برآورده می کنه...«. امیرمحمد با خودش فکر کرده بود راستی وقت خودش 
یعنی کی؟ این را امیرعلی هم نمی دانست. به داشتن یک ماشین پراید فکر 
می کرد. اگر ماشین داشتند مادر با آن سختی، مادربزرگ را دکتر نمی برد 
یا پدر این قدر شب ها از سر کار دیر به خانه نمی رسید. تازه می توانستند 
جمعه ها غذایشان را بردارند و پنج تایی بیرون شهر بروند. مثل آن دفعه ای 
که با ماشــین دایی به صحرا رفته بودند. شــاید هم می توانســتند باالخره 
به یک ســفر خانوادگی بروند. او و امیرعلی اصالً نمی دانســتند تجربه اش 

چطور است.
حــرم داشــت شــلوغ تر می شــد. هنــوز اذان نــداده بودند. جایــی در صحن 
انقــالب میــان صف های نماز پیدا می کنند و رو به گنبد می نشــینند. مادر 
لقمه بزرگی از نان، پنیر و سبزی برای هر کدام آورده بود. سیب و نخودچی 
هــم تــوی کیفش بــود. امروز برای اولین بار روزه شــان را تا االن نگه داشــته 
بودنــد. دل امیرمحمــد ضعــف می رفت. اما امیرعلی بــا آن غرور خاصش، 
خود را از تک وتا نمی انداخت. رفت و از آقای خادم یک کتاب ادعیه گرفت. 
مــادر بــرای خــودش کتاب دعــا و قــرآن آورده بود. این یکی هم مــال آن دو 
می شود تا با هم موقع مراسم، سر بگیرند. هللا اکبر اذان را که می گویند، 
دیگــر نمی توانــد خود را نگه دارد. لقمه بزرگی از ســاندویچ نان و پنیرش را 

گاز می زند... .

چند کلید طالیی برای جلوگیری از پرخاشگری کالمی
فارس: همسرتان دیر به منزل آمده یا قرار میهمانی داشتید و تلفنش را جواب 
نمی دهــد، در ایــن شــرایط در اغلــب مواقــع امــکان دارد عصبانــی شــوید و به 

محض ورود او ناراحتی تان تبدیل به پرخاشگری کالمی شود. 
حال یک مثال از نحوه پرخاشگری کالمی می زنیم که به راحتی با یک الگوی 
صحیح می تواند تبدیل به رفتار درست شود. به طور مثال همسر شما دیر به 
منزل آمده و تلفن هایتان را جواب نمی دهد، دیر آمدنش را هم اطالع نداده و 
شما هم قرار میهمانی داشتید یا مهمان در خانه دارید، خیلی نگران هستید، 
اما همین که او پایش را به منزل می گذارد ناراحتی و نگرانی شما تبدیل به یک 

خشم وعصبانیت زیاد می شود.

روش اشتباه:به محض دیدن او بدون هیچ کلمه ای پرخاشگری می کنید: »
»سالم کردنت بخوره تو سر من، یه زنگ نمی تونستی بزنی؟«

-استفاده از کلمات همیشه یا هیچ وقت: تو همیشه بی فکر و بی خیالی، هیچ 
وقت من برات مهم نیستم... .

-به جای رفتار اشــتباه او، شــخصیتش را نشــانه بگیرید: یه کم شــعور داشتی 
یه زنگ می زدی.

روش درست:لحظه ای درنگ کنید، نفس عمیق بکشید، جمله خود را با »
کلمه وقتی که شروع کنید، سپس احساس خود را بیان کنید و در آخر دلیل 

ناراحتی خود را بگویید.مثالً: »وقتی تو دیر میایی و جواب تلفنتو نمیدی 
احساس نگرانی می کنم«، چون فکر می کنم برات اتفاق بدی افتاده که جواب 

نمیدی.»وقتی«، »احساس می کنم« و »چون« یک روش موفق در داشتن 
رابطه موفق است. به جای آنکه انگشت خود را به سمت طرف مقابل 

بگیرید از احساس خود حرف بزنید:
وقتی غر می زنی، حس می کنم برات کافی نیستم.
وقتی قهر می کنی، حس می کنم خیلی ازت دورم.

در حالت کلی باید به جنگ پرخاشگری رفت و راهکار های مختلف را برای از 
بین بردن آن استفاده کرد، مثل:

۱. خنک کردن بدن با نوشیدن آب خنک یا دوش گرفتن با آب ولرم
۲. تغییر مدل رفتاری و ســرگرم کردن؛ به طور مثال اگر عصبانی هســتید یک 
تسبیح به دست بگیرید و دانه های تسبیح را حرکت دهید و استغفار کنید یا 

تسبیحات حضرت زهرا بخوانید و کم کم روی این موضوع تمرکز کنید.
3. تمرین 4۷۸ را انجام دهید، به این صورت که در چهار ثانیه هوا را به داخل 

ریه ببرید، هفت ثانیه نگه دارید و در هشت مرحله هوا را تخلیه کنید.

یک راهکار طالیی؛ بابت اشتباه هایتان عذرخواهی کنید»
اگــر در جایــی کنترل از دســتتان خارج شــد و ســر همســر یا فرزندانتــان فریاد 
زدیــد و پرخاشــگری کالمــی کردید، حتماً از آن هــا عذرخواهی کنید؛ این ارزش 
یــک پــدر یــا مــادر خانــواده را کم نمی کنــد بلکه عذرخواهــی را بــه فرزندان نیز 
آمــوزش می دهــد. همیــن یــک عذرخواهــی ســاده ســبب می شــود خیلــی از 
کینه هــا و ناراحتی هــا کمرنگ شــود و به مرور می توان با تمرینات مطرح شــده 

پرخاشگری ها را هم کاهش داد.

دوست داشتم زودتر پیر شوم!
کیان راد: خیلی  پیشتر از آنکه ماشین های برقی داخل حرم راه بیفتند، 
تعداد خادم هایی که مسن ترها را با ویلچر به زیارت می بردند بیشتر بود. 
طــوری کــه هروقت ســرت را می چرخاندی، چنــد پیرمرد و پیــرزن را روی 
ویلچــر می دیدی که توســط خادم ها جابه جا می شــدند. مــادرم می گفت 
بیشــترین ثــواب مــال همیــن خادم هایــی اســت کــه ویلچرهــا را جابه جا 
می کنند. هم دعای خیر زائران پشت سرشان است و هم دعای خود آقا.
مــن بارهــا تــوی حیــاط خانــه مادربزرگــم روی ویلچرش نشســته بــودم و 
آن قدر حرفه ای شــده بودم که می توانســتم راحت دور باغچه دور بزنم یا 
ویلچــر را تــوی داالن ســر و ته کنم. ویلچرهای حرم امــا چیز دیگری بود. 
شکل و شمایلش دقیقاً شبیه ویلچر مادربزرگم بود، چه بسا اصالً ویلچر 
مادربزرگ را همان کارخانه ای ســاخته بود که برای حرم ویلچر می ســازد 
اما از نظر من ویلچرهای حرم صد من توفیر داشــت با تمام ویلچرهایی 

که تا آن روز دیده بودم. 
هربــار کــه گوشــه ای از صحــن می نشســتم، بــا حســرت بــه پیرمــرد و 
پیرزن هایــی نــگاه می کردم که با شــرمندگی روی ویلچر نشســته بودند و 
دائم خادمی که ویلچرشان را راه می برد، دعا می کردند. دلم می خواست 
حتی برای یک دقیقه هم که شده، لذت نشستن روی ویلچرهای حرم را 
بچشم. احتماالً همزمان با این ماجرا، پیرمرد و پیرزن های روی ویلچر هم 
با حسرت سایر زائران را نگاه کرده و آرزو می کردند از شر ویلچرها راحت 

شوند و یک بار دیگر مثل مردم عادی روی پاهایشان راه بروند.
بعدها سروکله ماشین های برقی سفیدرنگ توی حرم پیدا شد تا تعداد 
ویلچرها روز به روز کمتر شــود. پیرمردها و پیرزن ها منتظر ماشــین های 
برقــی می ماندنــد و کمتــر کســی بــرای رفتــن بــه زیــارت بــه خادم هــا رو 
می انداخــت. پیــش خــودم می گفتم حاال خیلــی از خادم های این بخش 
بیکار شــده اند و دیگر نمی توانند مثل قدیم ثواب جمع کنند. هیچ کس 
به جز پیرمرد و پیرزن ها از آمدن ماشین های سفیدرنگ راضی نبود. به 
خصــوص مــن کــه منتظر بودم هرچه ســریع تر پیر شــوم و بــا ویلچرهای 
حــرم این طــرف و آن طرف بــروم! حاال اما فکر می کردم تا وقتی من به آن 
سن و سال برسم، عالوه بر ماشین های سفید برقی، ده ها فناوری به روز 
دیگر هم به سیستم حمل و نقل حرم اضافه می شود و نسل خادم های 
ویلچر به دســت هم برای همیشــه منقرض خواهد شد. می دانستم قرار 
نیســت هیچ وقت به آرزویم برســم، درســت مثل پیرمردها و پیرزن هایی 
که می دانستند دیگر هیچ وقت نمی توانند 

با پای خودشان به زیارت بیایند. 
پی نوشت: به قول گروس عبدالملکیان: 
نمی دانــم کــدام پــل در کجــای جهــان 
بــه  شکســته اســت کــه هیچ کــس 

خانه اش نمی رسد.

 معین اصغری: یکی از مواردی که برایم خیلی سنگین است و متأسفانه فراوان 
هم در اشعار مختلف به گوش می رسد –به خصوص در اشعار نوحه و هیئتی- 
کژتابی های معنایی است که تا حد زیادی می تواند با سطح سواد ادبی شاعر 

ارتباط داشته باشد.

در اشعار عاشقانه یا موضوعات دیگر هم کژتابی وجود دارد اما وقتی ممدوح 
ما حضرات معصومین)ع( هستند حساسیت صد چندان می شود و نباید به 
همیــن ســادگی هــر واژه ای کــه به ذهن خطور کــرد را بدون توجــه به معناهای 

دیگری که به ذهن متبادر می شود در شعر آورد.
غزل امروز را به بهانه یکی از همین کژتابی ها انتخاب کردم؛ غزلی متوسط که از 
نظر فنی خیلی نکته خاصی ندارد اما بیت سوم آن می تواند موضوع نقد امروز 
ما باشد. جایی که شاعر می گوید در دفتر نذورات حرم، همسرم را نذر تو کردم. 
اوالً کــه بیــن »نذر کردن« و »وقف کردن« تفاوت آشــکاری وجود دارد که شــاعر 
اصالً به آن توجهی نداشــته اســت. یعنی اگر به جای واژه نذر از وقف اســتفاده 
می کرد کامالً این کژتابی برطرف می شد. جالب اینجاست که از نظر وزنی هم 

خللی پیش نمی آمد و دلیل این قصور را نمی دانیم.
از این هم که بگذریم اصالً چه دلیلی دارد که ما همسر خود را نذر کنیم؟! نه از 
نظر ادبی نکته زیبایی دارد و نه از نظر عقلی و نه عرفی و نه هیچ جنبه دیگری. 
بله درست است. شاید بگویید در ادبیات دینی داریم »بابی انت و امی و نفسی 
و اهلی و مالی« اما تعبیر »خودم و مالم و خانواده ام به فدای تو باد« کجا و »نذر 

تو کردم همسرم را« کجا .
این ضعف زبان منحصر در بیت ســوم نیســت. در مطلع شــعر نیز که اصوالً 
باید به آن توجه زیادی داشت می بینیم شاعر بدون هیچ ترکیب سازی خاصی 
می گوید شیرینی طعم حرم را حس می کنم. در حالی که اصالً حرم به خودی 
خود طعمی ندارد ولی شاعر ما از این مسئله هم به سادگی گذشته است. مثالً 
می شد گفت شیرینی طعم خاطره حرم یا سوغات حرم یا هر چیز دیگری که 

ربطی به طعم داشته باشد.
وا می کنم سوی تو تا بال و پرم را

حس می کنم شیرینی طعم حرم را
تا که حواسم پرت این و آن نباشد
خالی کن از غیر خودت دوروبرم را

در دفتر ثبت نذوراتت ببین که
نذر تو کردم هم خودم هم همسرم را

یک جلوه کن با پرتو شمس الشموسی
از دامن خود جمع کن خاکسترم را
حاال پر از بغضم که دارم می گذارم

بر شانه گلدسته های تو سرم را
آیینه کاری رواقت هم گواه است
پر کردی از زو ار خود سرتاسرم را

این چندمین باراست می آیم ولی کاش
یک دفعه هم می شد بیارم مادرم را
ایمان چشمانت مرا از شک درآورد

لبریز عشقت کن تمام باورم را

ادب الرضا

رمضانهدیدگاه

آرزوی امیرمحمد و امیرعلی   عکس: سید محمدهادی شفیعیعکس نوشت

گشت زنی مدام در اینترنت»
بــر اســاس مطالعــات انجام شــده در یــک مجله کانادایی، گشــت زنی مــدام در 
شــبکه های اجتماعــی آنالیــن در مــا احســاس خشــم، اضطــراب و تنفــر ایجــاد 

می کند.

پذیرش مسئولیت های خارج از حد توان»
وقتی مســئولیت هایی که به ما ســپرده شــده بیش از حد توانمان باشــد، دچار 
اضطراب و نگرانی می شویم. به این علت که می دانیم از پس کاری بر نمی آییم 

یا اعتماد به نفس انجام دادن کاری را نداریم دچار اضطراب می شویم.

وقت گذرانی طوالنی به تنهایی»
تنها وقت گذراندن مفید اســت و به ما اجازه  تفکر و تعمق بیشــتر می دهد، اما 
اگر انســانی برون گرا باشــید در صورتی که بیش از حد در تنهایی بمانید دچار 

اضطراب شده و تعادل را از دست می دهید.

کمبود خواب»
مشــکالتی که موجب تداخل برنامه  خواب ما می شــوند مانند فکر و خیال های 
شــغلی، عوارض برخی قرص های مصرفی، روابط خصوصی و... ما را مضطرب 

می کنند.

زندگی در شهر»
زندگی شهری معایب و فوایدی دارد. معایب آن اثری مستقیم بر سالمت روان 
ما دارد. دالیلی مانند صدا های بلند، شــلوغی و ترافیک های ســنگین به شــدت 

ما را مضطرب می کنند.

8 اشتباه در سبک زندگی که شما را نگران و مضطرب می کند 

  حجت االســالم محســن قنبریان   دوگانه عدالت-آزادی قصه 
عجیبــی دارد. برخــی حکومت ها هر دو 
را رد کردنــد و برخــی جانــب یکی را 
گرفتند. در غرب جدید دو مشرب 
»اصالت فرد« یا »اصالت جامعه« 
هرکــدام جانــب یکــی از ایــن دو 
را گرفتــه و دیگــری را بــه آن یکــی 

تأویل بردند.
معتقدان به اصالت فرد، آزادی را مقدم 
بــر عدالــت کردنــد و لیبرالیســم را پدیــد آوردنــد. در نهضــت 
مشــروطیت اروپا »تعدیل قدرت« را نشــانه گرفتند. عدالت در 
برخــی قرائت های این مکتب، »عدالت معاوضی« یا مبادله ای 
معنا شــد. مفهومش این اســت که عدالت، جز برابری ســود و 

زیــان ناشــی از معامــالت معنایــی ندارد؛ پــس آنچه اراده افراد بــر آن توافق 
کنند، عادالنه است، چون هر کس به سود و زیان خود بیش از دیگران آگاه 
اســت، از ایــن رو امکان بســته شــدن قراردادهای غیرعادالنــه وجود ندارد. 

چنان که می بینید عدالت به آزادی افراد تأویل برده می شود.
درمقابــل معتقــدان بــه اصالــت جامعــه ، عدالــت را بر آزادی مقدم داشــته، 
سوسیالیســم را پدیــد آوردند. نهضت های سوسیالیســتی قــرن ۱9 »تعدیل 
ثروت« را نشانه گرفت. مارکس شعارش را »از هر کس به قدر توانایی و به 
هرکــس بــه قدر نیاز« قرار داد. اینجا »عدالت توزیعی« با مداخله حداکثری 
دولــت و کاهــش آزادی افــراد ســر درآورد کــه بــه دیکتاتوری هــای لنیــن و 

استالین هم انجامید.

مکتب علی)ع(»
در مکتــب اســالم دوگانــه اصالــت فــرد یــا جامعــه بدیــن شــکل قابــل طرح 
نیســت و اصالــت هــر دو قابــل دفاع اســت.۱ عدالــت و آزادی نیــز در تقابل 
با هم درنمی آیند. حوزه وســیع عدالت اجتماعی با »عدالت سیاســی« آغاز 
می شود. در مکتب تشیع عدالت سیاسی، تعبیر دیگری از »امامت عدل« 
و والیت است که از قضا نقطه آغاز آزادی هم هست. بدین معنا که والیت 
بــا زور و ســلطه برقــرار و ادامه نمی یابد؛ بلکه حتماً بــا انتخاب آزادانه مردم 

در جامعه محقق می شود.
علــی)ع( در جــواب ابوســفیان کــه پــس از رحلــت پیامبر)ص( می خواســت 
مدینه را برایش پر از سواره و پیاده کند تا حقش را بگیرد، فرمود:»هذا ماء 

آجن« یعنی این نحوه گرفتن حق والیت، آب متعفن است.۲
در شــورای 6 نفــره، بــه عبدالرحمــن عــوف فرمــود: »لنا حــق ان اعطیناه واال 
رکبنــا اعجــاز االبــل«3 یعنــی برای مــا حقی اســت )حق والیــت و حکومت( 
اگر به ما اعطایش کنند؛ واال بر پشــت شــتر می نشــینیم هرچند شــب روی 
طوالنی شــود.چه زیبا تعبیر می کند؛ این حق اعطا کردنی اســت نه به زور 

گرفتنی. 
انتخاب غیر حاکم الهی هم رفتن در شــب ظلمانی اســت؛ اما علی)ع( این 

شب روی را بر به زور گرفتن حق ترجیح می دهد.
پس از عثمان هم به طلحه و زبیر نوشــت: »ان العامة لم تبایعنی لســلطان 
غالــب و ال لعــرض حاضــر«4 یعنــی عموم مردم با زور و ســلطه با من بیعت 
نکردند با پول پاشــی من هم به بیعت در نیامدند؛ هم عامه و عموم بودند 

و هم دلخواه و آزادانه.
پس شروع عدالت به عدل سیاسی و شروع عدل سیاسی با آزادی است. 
حتــی آن هــا کــه بیعت نکــرده بودند پس از تشــکیل حکومــت آزاد بودند و 
فقــط بــا بیعت شــکنانی کــه علیــه حکومت الهی مــورد انتخاب مــردم، بغی 

کرده و دست به عملیات مسلحانه می زدند مبارزه می شد.
البتــه همان هــا کــه در پذیــرش عــدل سیاســی آزاد بودنــد، پــس از تحقــق 
مردمــی حکومــت عدل در برابــر عدالت اقتصادی آزاد نبودند. با قاســطین 
و با زیاده خواهان مبارزه می شــد. این ترکیب زیبا و متوازن عدالت و آزادی 
در مکتــب علــی)ع( اســت. از این رو عــده ای آزادی او را و عــده ای عدالتش 

را تحمل نمی کردند!

آنان که آزادی اش را تحمل نمی کردند!»
در دوره او نیز کسانی که جگرخون کنند و زیاده از والیت 
جلــو بروند، بودنــد. این چند نمونه خواندنی اســت.

1. مشاجره علی)ع( با رئیس شرطه کوفه
پــس از پایــان جمــل وقتی حضــرت وارد کوفه شــد، 
درباره کســانی که در همراهی اش کوتاهی کرده و به 
جنــگ نیامــده بودند به مردم فرمود بدی کار آن ها را 
به آن ها گوشــزد کنند و از آن ها دوری گزینند.مالک 
بن حبیب یربوعی که رئیس شرطه های امام در کوفه 
و به مثابــه فرمانــده انتظامی بود به امــام عرض کرد: 
بــه خدا می بینــم دوری از آن ها و گوشــزد کردن بدی 
کارشــان چیز کمی اســت. به خدا اگر امر کنی آن ها 
را به قتل می رسانیم!امیرالمؤمنین)ع( فرمود: پناه بر 

خدا ، ای مالک، از حد و حدود تجاوز کردی و کار را به جای باریکی کشاندی!
فرمانده گفت: اندکی بی عدالتی بهتر از کنار آمدن با دشمنان است!

امیــر)ع( پاســخ فرمود: خــدا این طور حکم نمی کند.  ای مالک خدای ســبحان 
می فرماید: »النفس بالنفس« پس چرا بی عدالتی کنم؟

این صحنه، به برخی مخالفان جنگ جمل جرئت اعتراض داد. ابوبرده بن عوف 
که از متخلفان بود حاال به اعتراض بلند شد و کشتن طلحه و زبیر و جملی ها 
را زیرسؤال برد. امام شروع به توضیح کرد و جنایت های آن ها در بصره از جمله 

کشتن حدود  هزار نفر از مردم را فهرست کرد.
ابوبرده گفت: تا پیش از این در شک بودم ولی اکنون خطای آن ها بر من روشن 

شد و دانستم حق با شماست!۵
البتــه گاه می شــد یــاران حضرت –که این ســطح از آزادی خواهی امــام را نوش 
نکــرده بودند- معترض را به قصد کشــت می زدنــد! چنان که وقتی اربد از بنی 
فزاره هنگام خطبه امام برای تشجیع مردم به صفین، به امام اعتراض و ایشان 
را متهم کرد: »باز می خواهی ما را برسر برادران شامی بتازانی تا آن ها را به خاطر 

چنین کردیــم؟!« گروهی تــو بکشــیم؛ همان طور با بــرادران بصری مان 
لگد و پاشنه شمشیر دنبالش کردند و در بازار این قدر با مشت و 
قاتــل او را زدند تا مرد! چون در غوغا و شلوغی  و  بــود  مــرده 
داد.معلــوم نبــود امــام دیــه او را از بیت المال 

 )وقعة صفین ص94و9۵(

2. شهرک خوارج!
و  بحــث  صفیــن  از  برگشــت  در 
مشــاجره ســر حکمیــت بین ســپاه 

کوفه تمام نمی شد. عده ای از خوارج 
از ورود به کوفه خودداری کردند و به 
حــروراء در نیم فرســخی کوفه رفتند. 
بقیــه هم یــک یک و چنــد نفر چند 
نفــر پیوســتند تــا شــهرکی ۱۲هــزار 
نفری شــدند! بــرای خــود فرمانده و 

امام جماعت انتخاب کردند. 
طبعــاً اصحــاب چنین وضعــی را بر 
نمی تابند و دائم از امام می خواهند 
آن هــا را ســرکوب کنــد. اما دســتور 
امــام ایــن اســت: تــا وقتــی خونــی 
نریخته اند و مالی غصب نکرده اند 

کاری با آن ها نداشته باشید!
چندیــن نوبــت بــرای مباحثــه بــا 
آن هــا و رفع شبهاتشــان بــه قریه 
و شــهرک آن هــا رفــت. گاهــی بــا 
ابن عباس و گاهی تنها. یک بار با  
۱00 نفــر همراه رفت و با ابن الکواء 
)امــام جماعت آن ها( بحث کرد و 

نجاشی شاعر معروف هم 
با شمشیر و هم با رسانه 
شعر پشتیبان او بود. ماه 

رمضان فریب خورد و شراب 
نوشید. حضرت بدون 

تعارف و الپوشانی بر حامی 
فرهنگی-نظامی خود حد 

جاری کرد

 jنگاهی به نمونه های تاریخی از ائتالف عدالت و آزادی در حکومت امیرالمؤمنین

j ماه غریبستان علی

درنگ

سبک زندگی

او را با ۱0 نفر از خوارج جدا نمود.6
آن هــا هــم متقابالً به مســجد کوفه می آمدند و بحــث می کردند و گاه در نماز 

حضرت وارد شده علیه حضرت آیه می خواندند و امام پاسخ می داد.
تــا وقتــی خــون خبــاب و زنش را نریختند به جنگ با آن هــا نرفت و وقتی هم 
رفت اول خطبه خواند و روشنگری کرد. نتیجه این شد که ۸هزار تن از آن ها 

را با بیان حکیمانه خود جدا کرد و با 4هزار نفر باقیمانده جنگید.
از عجایب تاریخ اینکه این قومی که فریب قرآن روی نیزه عمروعاص را خورده 
بودند حاال وقتی امیرالمؤمنین)ع( جوانی را با قرآن فرســتاد تا باز بشــنوند و 
تصمیم بگیرند او را تیرباران کردند! در کدام دموکراسی دنیای قدیم و جدید 

این آزادی را سراغ دارید؟!

3. مدارا با معترض!
خرّیت بن راشــد پس از صفین و ماجرای حکمیت با 30 نفر نزد امام آمد و 
گفت: به خدا قســم نه دســتوراتت را اطاعت می کنم و نه پشــت ســرت نماز 
می خوانم! فردا هم از تو جدا خواهم شــد. امام به او یادآوری کرد که در این 
صورت پیمان شکسته ای و نافرمانی پروردگار کرده  و تنها به خود ضرر زده ای!
بینشان سر حکمیت بحث شد اما خریت قانع نشد. یکی از اصحاب پرسید: 
چــرا او را دســتگیر نمی کنیــد تــا بیعــت کند یا به زنــدان افتد؟! فرمــود: اگر با 
همه کسانی که نسبت به آن ها سوءظن داریم چنین کنیم، زندان هایمان پر 
می شود، نظر من این است بازداشت و 
حبس و کیفر آن ها را تنها در صورتی 
که آشــکارا با ما مخالفت کنند عملی 

کنیم.۷
بدیــن گونــه خریــت باوجــود 
دوبــاره  بحــث  قــرار  اینکــه 
از کوفــه رفــت و  بــود  گذاشــته 
را مجبــور  امــام  و  کــرد  شــورش 
نمــود. خــود  بــا  جنــگ  بــه 

آن ها که عدالتش را تحمل نکردند!»
درشــت ترین آن ها را همه می شناســیم. حزب قاســطین و اموی ها و طلحه و 

زبیر و جملی ها فقط برای عدالت او بود که به جنگ با او درآمدند.
عمروعــاص بــه معاویه نوشــت: چــه خواهی کرد آنــگاه که هرچــه داری از تو 
گرفتــه شــود؛ ماننــد درختــی که پوســت آن را از تنــه اش جدا کننــد. هرآنچه 

می توانی بکن!
غیر از این دانه درشــت ها با آدم های خودش هم ســر عدالت کوتاه نمی آمد، 
حتی اگر به دشمن بپیوندند! قعقاع بن شور )از کارگزارانش( را درباره مهریه 
سنگینش و عطر و بخورهایش مورد معاقبه قرار داد. او فرار کرد و به معاویه 

پیوست.۸
بــه بــرادرش عقیــل بــا عائله منــدی زیــاد اندکــی گندم بیشــتر از ســهمش از 

بیت المال نداد تا عقیل سرسفره معاویه نرود!
نجاشــی، شــاعر معروف هم با شمشــیر و هم با رسانه شعر پشتیبان او بود. 
در صفین از دلیرانی بود که با جمعی بیعت مرگ بسته بود، یعنی جنگ با 
معاویه تا شــهادت! ماه رمضان فریب خورد و شــراب نوشــید. حضرت بدون 
تعــارف و الپوشــانی بر حامی فرهنگی-نظامی خــود حد جاری کرد! طارق بن 
عبــدهللا نهــدی از بزرگان قبیله نجاشــی بــه اعتراض آمد: ســرانجام ما راهی 
پیــش می گیریم که به جهنم منتهی می شــود! درپاســخ فرمــود: برادر نهدی، 
نجاشــی یک نفر مســلمان اســت که احترام آنچه خدا محترم شمرده را نگه 
نداشــته اســت و ما هم حد بر او جاری کردیم تا کفاره گناه او باشــد. طارق و 
نجاشــی شــب از کوفه فرار و به معاویه پیوســتند. معاویه آن ها را پذیرفت و 
در مذمت علی)ع( ســخن گفت. طارق برخاســت و به معاویه اعتراض کرد و 
گفت: ما طاقت عدالت علی)ع( را نداشتیم که از وی بریده و به تو پیوستیم.

پی نوشت:
1. این نظر را شهید مطهری در آثار خود به تفصیل تبیین کرده اند.

2. خطبه 5 نهج البالغه و هم طبری ج2، ص237 و ارشاد مفید ج1، ص190
ابــن  مناقــب  و  البالغــه  22نهــج  حکمــت   .3

شهرآشوب ج1، ص274
4. نامه 54 نهج البالغه

5 تــا 8. کوفــه و نقــش آن در قــرون نخســتین 
اســالمی/ محمد حســین رجبی دوانی به ترتیب 
صفحات: 182و183/ 201و232/202و233/ 268/ 

268و269

حتی آن ها که بیعت نکرده 
بودند پس از تشکیل 

حکومت آزاد بودند و فقط 
با بیعت شکنانی که علیه 

حکومت الهی مورد انتخاب 
مردم، بغی کرده و دست به 
عملیات مسلحانه می زدند 

مبارزه می شد

اگــر همیشــه احســاس اضطــراب، نگرانی و حتی پــرش عضالنی 
داریــد بایــد علــت را در ســبک زندگــی خــود جســت وجو کنیــد. 
اختالل اضطراب و نگرانی، کیفیت زندگی ما را به خطر انداخته 
و بر ســالمت روان و جســم ما اثر منفی می گذارد. اگر در زندگی 
روزمــره خــود بدون هیچ دلیــل واضحی مدام مضطرب هســتید، 
بــرای شناســایی عوامل این مشــکل مطلب ایرنــا  را بخوانید. در 
ادامــه بــا دالیلــی که شــما را ناخواســته دچار اضطــراب می کنند 

همراهی می کنیم.

خبر های ناگوار و شوکه کننده»
اغلــب خبر هــا بــدون توجــه بــه بهداشــت روانــی شــنوندگان دربــاره  
خشونت، جنگ و عصبانیت است که مخاطب را نگران و مضطرب 

می کند.

کمبود آب»
جالــب اســت بدانیــد کــم آبــی فقــط موجــب خشــک شــدن زبــان و 
اختالالت سیستم گوارشی نمی شود؛ کم آبی حتی بر حال روانی ما 

اثر مستقیم دارد.

کمبود قند در خون»
اگــر گرســنه باشــید و غــذا نخوریــد دچــار اُفــت قند خون می شــوید. 
رابطه ای مستقیم بین گرسنگی و خشم وجود دارد. به این صورت که 
به هنگام گرسنگی دچار ضعف اعصاب می شویم. نگرانی نیز یکی از 

محصوالت گرسنگی است که آرامش را از ما می گیرد.

 کژتابی معنایی در شعر مذهبی


