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مهال آزرمیدخت
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی-وردودی ۹۸
گمــان میکنــم اولیــن بــار دولــت اســتعماری بریتانیــا بــود
کــه در زمــان قاجاریــه و ماجــرای قــرارداد تنباکــو ،وقتــی از
صــدور فتــوای تاریخــی میــرزای شــیرازی خبــردار شــد ،بــه
ایــن درک رســید کــه یــک زعیــم «شــیعه» ظرفیــت تمــام و
کمــال رهبــری را دارد ،تــا بــر قلــدران جهــان فشــار وارد کنــد
و جلــوی پــای تصمیمــات سیاســی و خانــه خرابکــن آنهــا
ســنگ بیانــدازد.
کمــی بعــد در دوران پهلــوی ،ایــاالت متحــده هــم طعــم تلــخ
خــروش حــوزه علمیــه قــم بــر علیــه قانــون کاپیتوالســیون
را چشــید و از صفآرایــی متحدانــه علمــا بــا ســردار امــام
خمینــی چهــره درهــم کشــید!
بعــد از آن هــزار حربــه عمروعاصــی نظیــر تبعیــد و ســرکوب و
کشــتار و ...بــه کار گرفــت تــا رشــته نامرئــی والیتپذیــری را
پــاره کنــد .از اینجــا بــه بعــد ،فقــط انگلیــس و آمریــکا در پــی
خامــوش کــردن نــور شــیعه نبــود ،حــاال دشــمن بیمنطقــی
بــه نــام اســرائیل وارد میــدان شــده بــود.
مســئله فلســطین و زیــر ســوال بــردن مشــروعیت
صهیونیســتها را امــام خمینــی(ره) در ســالهای آغازیــن
نهضــت مطــرح کردنــد و حتــی از مبلغیــن و روحانیــان
خواســتند کــه فلســطین را بــه عنــوان دغدغــه جهــان اســام
تشــریح کننــد و رژیــم شــاه در آن دوران برخــورد شــدیدی
نیــز در ایــن مــورد داشــت.
امــا رابطــه ایــران و اســرائیل پــس از کودتــای  ۲۸مــرداد
ادامــه داشــت تــا آنکــه انقــاب اســامی ایــران در ســال
 ۵۷بــه پیــروزی رســید .متعاقــب پیــروزی انقــاب ،دولــت
موقــت بــه نخســتوزیری مهنــدس مهــدی بــازرگان در ۳۰
بهمــن همــان ســال دســتور قطــع رابطــه ایــران و اســرائیل
را صــادر کــرد .دولــت موقــت در آن زمــان در نخســتین
موضعگیــری رســمی خــود در اطالعیــهای ،دســتور اخــراج
 ۳۲کارمنــد ایــن رژیــم را داد و شــعبه هواپیمایــی «العــال»
را تعطیــل و قطــع کامــل روابــط ایــران و رژیــم اشــغالگر
قــدس را اعــام کــرد و ســفارت ،ایــن رژیــم را بــه مقاومــت

فلســطین تغییــر داد .ایــن اتفاقــات بــه آتــش دشــمنی و

دشــمن حســود و کینهجــوی قســم خــورده مــا در عــرض

خشــم اســرائیل دامــن زد و بیشــتر از قبــل ،مخالفــت بــا

کمتــر از یــک ســال ،کاری کــرد کــه مــا کنــار اســامی پرافتخــار

شــیعه را ابــراز کــرد.

حــاج قاســم ســلیمانی و محســن فخــری زاده شــاخص

بعــد از انقــاب بــا شــکوه اســامی مهمتریــن مســئلهای کــه

«شــهید» را قــرار دهیــم و حســرت ببریــم بــه هنگامــی کــه

خــواب شــب را از چشــم دشــمنان قســم خــورده شــیعیان،

بودنــد و نشــناختیم و درک نکردیــم! بلــه ،آخریــن حربــه

از اســرائیل تــا انگلیــس و اروپــا گرفتــه ،والیــت فقیــه اســت!

کثیــف دشــمن ،حــذف فیزیکــی و ناجوانمردانــه در میــدان

چــرا کــه نقــش رهبریخواهــی و والیتپذیــری ،امــت

مبــارزه اســت .دشــمنی کــه میدانــد تــوان مقابلــه رو در رو

اســامی و اقتــدار حکومــت علــوی را در بزنگاههــای حســاس

را نــدارد ،همیشــه در تاریکــی حرمــت میکنــد و از پشــت

تاریخــی و سیاســی تجربــه کــرده بودنــد و بــرای ســرکوب آن

خنجــر میزنــد.

از هیــچ تالشــی کــم نگذاشــته بودنــد؛ امــا همــه رنجهایــی

اینهــا دشــمنان قســم خــورده شــیعیان هســتند و همانطــور

کــه بــه جــان خریدنــد ،نــه تنهــا باعــث عقبگــرد نشــد کــه

کــه پیــش از ایــن بــا کینــه و حســد خــود قلــب مــا را بــه آتــش

هرکــدام نیــروی مضاعفــی بــرای حرکــت رو بــه جلــوی جامعــه

کشــیدند ،بعــد از ایــن هــم همیــن آش اســت و همیــن

شــیعه ایرانــی بــود.

کاســه .البتــه ،بایــد متوجــه ایــن موضــوع بــود کــه امــروز

ت والیــی بــا منطقـه جنـگزده
در چندســال گذشــته ایــن امـ ِ

اســرائیل بــه عنــوان دشــمن جهــان اســام مطــرح اســت و

و غارتشــده خاورمیانــه کاری کردنــد کــه جزیــره ثبــات

دشــمنی اســرائیل محــدود بــه شــیعه و ســنی نیســت بلکــه

داعشــیها (بخوانیــد دســت نشــاندههای صهیونیســت)

صهیونیســم بــا کلیــت اســام دشــمن اســت.

تبدیــل شــد بــه عرصــه شــکوفایی نیروهــای جــان بــر کــف

و حریــف عاقــل میدانــد کــه بــرای مقابلــه بــا چنیــن

حــاج قاســم ســلیمانی .پیشــرفتهایی کــه بــه میــدان

دشــمنی ،نبایــد ابوموســی بــه میــدان فرســتاد و توقــع بــرد

جنــگ رو در رو و تهاجــم ختــم نمیشــد و مصــداق بــارز

داشــت؛ ایــن میــدان ،حریفــی از جنــس مالکاشــتر و عمــار

آن را میتوانیــم در میــدان تدافــع و صنعــت دفاعــی بــه

میطلبــد !

طالیــهداری محســن فخــری زاده ببینیــم؛ امــا...

پنجــاه عــددی رنــد اســت؛ شــاید حتــی عــددی
معمولــی بــه نظــر برســد ،شــاید کمتــر کســی
ایــن عــدد را نمــاد و نشــان کــرده باشــد ،شــاید
هــم کســی از آن اســتفاده کــرده باشــد بــدون
آنکــه متوجــه رازش شــود .معمــای ایــن عــدد،
در حاصــل جمعــی معمولــی اســت کــه جوابــش
میرســد بــه یــک راز بزرگتــر.
مــن پنجــاه را بــا  ۲۶۳کــه عــدد رنــدی هــم
نیســت ،جمــع میبنــدم و شــما میبینیــد کــه
حاصــل چقــدر برایتــان آشــنا میشــود؛ مجمــوع
ایــن دو عــدد عــادی ،میشــود عــدد خــاص
.۳۱۳
عــددی کــه نشــان میدهــد چقــدر جمعیــت
زمیــن کــم اســت؛ بهتــر بگویــم چقــدر ناخالصی
زیــاد اســت کــه از بیــن میلیاردهــا نفر جمعیت،
هنــوز قطــار  ۳۱۳بــه حــد نصــاب نرسیدهاســت.
بــه هرحــال بگذاریــد برگــردم ســر حســاب و
کتــاب خــودم .رمــز ایــن اعــداد بــه همینجــا
ختــم نمیشــود.
داشــتیم  ۵۰را بــا  ۲۶۳جمــع میزدیــم و احتمــاال
برایتــان ســوال پیــش آمــده کــه چــرا ۵۰؟! حــاال
ایــن عــدد هــم مثــل  ۳۱۳برایتــان مهــم شــد.
بیایید یکبار برعکس پیش برویم ،یعنی ۲۶۳
را از  ۳۱۳کــم کنیــم تــا ببینیــم بــا ایــن حاصــل
رنــد ،بــه کجــای تاریــخ میرســیم.
خــوب فکــر کنیــد ،در کــدام بخــش از اســام از
ایــن عــدد یــاد شــده اســت؟
در جایــی از تاریــخ ،بیــن جنگهــا و
شمشیرکشــیهای مردانــه ،امــام باقــر (علیــه
الســام) در حدیثــی فرمودنــد کــه  ۵۰نفــر
از یــاران قائــم را بانــوان تشــکیل میدهنــد؛

زنانــی کــه در آخرالزمــان ،در ســپاه امــام
زمانهشــان فرمانــده میشــوند .بلــه ،فرمانــده!
فرماندههایــی کــه ســربازی نخواهنــد رفــت.
شــاید حتــی تفنــگ هــم در دســت نگیرنــد ،امــا
وظیفــه خودشــان را میداننــد و امــام زمانشــان
هــم از ظرفیتهایشــان آگاه اســت کــه آنهــا را
فرمانــده میکنــد .زنانــی کــه در زمــان حیاتشــان
طــوری زندگــی کردنــد کــه بعــد از مــرگ ،الیــق
همراهــی بهتریــن مــردان و زنــان عالــم باشــند و
موثــر در حرکــت جهانــی ظهــور.
ایــن عــدد دو رقمــی ســاده ،بــه تنهایــی تمــام
معــادالت زنســتیزی را زیــر ســوال میبــرد؛
عــددی کــه نشــان میدهــد اســام نــه تنهــا
زن را محــدود نمیکنــد ،کــه مقامــش را تــا
حــد فرمانــده بــاال میبــرد ،بــه او اختیــار عمــل
میدهــد و فخــرش را بــه تمــام نامــردان عالــم
میفروشــد .صبــر کنیــد ،هنــوز جالبتــر هــم
میشــود.
نمیخواهــم داســتان  ۵۰را فقــط بــا جمــع و
تفریــق تمــام کنــم ،میخواهــم کمــی اعــداد
مو
را بزرگتــر کنــم ،مثــا  ۳۱۳را دوبرابــر کنــ 
برســم بــه  .۶۲۶عــددی کــه شــاید کمتــر شــنیده
باشــید امــا اهمیتــش اگــر از اعداد قبلی بیشــتر
نباشــد ،کمتــر هــم نیســت.

البــد میپرســید ایــن  ۳۱۳نفــر اضافــی چــه
ک کلمــه
کســانی هســتند؟ جــواب شــما یــ 
اســت؛
 ۳۱۳مــادر ۳۱۳ .نفــر زن دیگــر کــه اندیشــه
«ســرباز امــام زمــان بــودن» را در ذهــن
فرزندانشــان کاشــتهاند و حــب اهــل بیــت را بــه
کامشــان ریختنــد.
مادرانــی کــه بــه فرزندانشــان ،ایثــار و ایمــان،
و مهمتــر از همــه ،مفهــوم عمیــق شــیعه را
شناســاند هاند.
حاال با یک حســاب ســاده وکوچک ،میبینیم
کــه تعــداد زنــان موثــر در ظهــور از مردها بیشــتر
اســت ۳۱۳ .مــادر و  ۵۰زن ،قــرار اســت آینــده
بشــریت را رقــم بزننــد و معادلــه عالــم را بــه
جــواب «حــق» برســانند .حــاال بعــد از ایــن،
کســی میتواند بگوید اســام ،دین زنســتیزی
اســت؟!
نمیدانــم درس ریاضــی برایتــان شــیرین اســت
یــا نــه ،ولــی فکــر کنــم وقتــی کــه بــا چنــد جمــع و
تفــرق و ضــرب ســاده بــه اهمیــت ویــژه زنــان در
جامعــه مهــدوی پــی ببریــد ،شــیرین شــود!
خودش بهترین خریدار بود.
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پشیمان میشوید...
پشــیمان میشــوید آن زمانــی کــه دیگــر
پشــیمانی هیــچ ســود و فایــدهای برایتــان
نــدارد.
آری ،ایــن ســخنان گوهــر بــار کســی اســت کــه
چندیــن ســال اســت افــکار ذهنــم را آشــفته
و پریشــان کــرده اســت و خــواب وخــوراک را
برایــم حــرام کــرده!
خــوب بــه یــاد مــیآورم درســت از زمانــی کــه
رگههــای بلــوغ در چهــره و صــدای کودکان ـهام
راه یافــت ،نــام و آوازه خانــدان پــاک و مطهــر
پیامبــر را میشــنیدم کــه همیشــه زبانــزد
انصــار و مهاجــران بودنــد،
«خانــدان بنیهاشــم» کــه نســل در نســل
رســالت خــود را در هدایــت مردمانــی دیدهانــد
کــه جهــل ننـگآور آنقــدر چشــم وگوششــان را
بــر دیانــت حــق بســته بــود کــه انــدک روشــنایی
درســتی و راســتی بــه درون زنگزدهشــان راه
نمییافــت.
ســیر اتفاقــات شــوم ســال یازدهــم هجــری،
بــاری دیگــر بــه ســرعت بــاد از مقابــل چشــمان
بهــتزدهام میگذرنــد:
هنگامــی کــه واپســین خورشــید پرفــروغ
انبیــاء ،محمــد رســول خــدا(ص) چشــم بــر
جهــان فــرو بســت و رســالت خــود را بــه اتمــام
رســاند ،همــان زمانــی کــه مــا زنجیــر ثقیــل
خالفــت را بــه گــردن و دســت و پاهــای خــود
بســته بودیــم و آن را میــان خــود میکشــیدیم
و بــر ســر آن بــه نــزاع و جــدل میپرداختیــم
و انــدک اندوهــی در ســوگ رســول خــدا بــر
چهرههایمــان نمایــان نبــود؛ علــی(ع) بــا تعــداد
معــدودی از صحابــه ،مشــغول خاکســپاری

پیکــر مطهــر رســول خــدا(ص) بــود.
بعــد از خاتمــه یافتــن کشــمکشهای فــراوان
میــان مــا و مهاجــران در ســقیفه ،ابوبکــر بــه
عنــوان خلیفــه بــر حــق مســلمانان انتخــاب
شــد.
ای کاش همــان زمــان ،عقلــم را در حصــار
غفلــت نهــان نمیکــردم .ای کاش بــا چشــمان
بــاز ،تصمیمــی میگرفتــم کــه حــال بعــد
از ســالیان ســال از کــرده خــود پشــیمان و
پریشــان نباشــم کــه خــود را مذمــت کنــم.
آن هنــگام جــوان بیتجربـهای بــودم کــه هــوا و
هــوس دنیــوی مــرا بــا خــود بــه ایــن طــرف و آن
طــرف میکشــاند .پــدرم گمــان میکــرد حــال
کــه خلیفــه بــر حــق مســلمانان ابوبکــر اســت
هــر چــه او بگویــد و هــر دســتوری بدهــد ،مــردم
بایــد گــوش بــه فرمــان او باشــند! میگفــت:
آری ،درســت اســت کــه محمــد ســرور انبیــا
و علــی دامــاد او از پاکتریــن خانــدان الهــی
بودهانــد و حرفهــا و سخنانشــان از ســر
دلســوزی و هدایــت بــرای ایــن مردمــان بــوده
اســت؛ امــا حــال کــه خلیفــه اول انتخــاب شــده
اســت ،مخالفــت بــا دســتورات او نوعــی گنــاه
بــه حســاب میآیــد! در گوشــم میخوانــد کــه
نکنــد هــوا بــه ســرت بزنــد و بــا خلیفــه بــر حــق
خــودت بیعــت نکنــی؟
چــه بایــد میکــردم؟ کــدام راه؟ ســعادت یــا
شــقاوت؟
حامــی و پشــتیبان ابوتــراب و همســرش
فاطمــه اطهــر میبــودم یــا خلیفــهای کــه بــا
وعــده پــول و مقــام بــه زور از مســلمانان بیعت
میگرفــت؟
دو راهــی عقــل و غفلــت ماننــد ریســمانی

محکــم خرخــرهام را میجویــد ،و هــر لحظــه
امــکان داشــت جانــم را بگیــرد.
طمــع ملــک و وسوســه شــیطان مــرا هــم در
دام خــود گرفتــار کــرد .آنقــدر پــدرم لعــن و
نفرینهــا و ناســزاهایش را بــارم کــرد کــه اگــر
بیعــت نکنــی از ارث محــروم خواهــی شــد و
دیگــر فرزنــدی بــه نــام تــو نخواهــم داشــت ،کــه
بــه ناچــار مجبــور بــه بیعــت شــدم.
بیعتهــای مــا بیخــردان در حالــی بــود کــه
پیشتــر از آن در غدیرخــم پیامبــر(ص)
جانشــین خــود علــی(ع) را در مقابــل چشــمان
چندیــن هــزار نفــر انتخــاب کــرد و وصــی و

جانشــین خــود خوانــد امــا طمعخواهــی دلمان
آرام نمیگرفــت.
چشمانمان را به اموال و امالک رسول خدا
دوختیم ،تا شاید حرص و طمعکاری
درونمــان کمرنــگ شــود ،امــا بــاز هــم ایــن
زیادهخواهــی کافــی نبــود.
حتــی از بــاغ شــکوهمند فــدک کــه ملــک
فاطمــه یگانــه دختــر رســول خــدا بــود هــم
چشــم برنداشــتیم.
فاطمــه دختــر پیامبــر دیگــر دلــش تــاب نیــاورد
و در مســجدالنبی خطــاب بــه خلیفــه و انصــار
خطبــهای را خوانــد ،از صفــات و ویژگیهــای
عظیــم خداونــد ،از رنــج و دردهــای عظیمــی
کــه پیامبــر بــه جــان خریــده تــا بــه راه رســتگاری
هدایتشــان کنــد تــا رشــادتهای شــجاعانه
حضــرت علــی(ع) در رکاب او.
ســخنان آن روز حضــرت بــر روی ذهــن
ســنگیام هــک شــد و هرگــز پــاک نشــد،

فرمــود:
«ای بابکــر ،تــو میگویــی فرزنــدان انبیــاء
خــدا ،هیــچ ارثــی نخواهنــد بــرد؟ در کتــاب
خــدا نوشــته شــده اســت کــه تــو میتوانــی از
پــدرت ارث ببــری ،امــا مــن نمیتوانــم؟ قــرآن
آشــکارا در آیــات خــود میگویــد کــه پیامبــران
بــرای فرزندانشــان ارث میگذارنــد ،آن بــاغ
ملکــی بــود کــه پــدرم آن را بــه مــن بخشــیده
بــود ،نکنــد فکــر میکنیــد مــن هیــچ نســبتی بــا
پــدر خــود نــدارم؟! صــدای مــن را میشــنوید و
ســکوت پیشــه میکنیــد؟»
وای بــر مــن کــه آنقــدر در باتــاق کفــر فرو رفته
بــودم کــه بــه راه حــق هدایــت میشــدم امــا
نــدای آن را نمیشــنیدم تــا ســوی آن قدمــی
بــر دارم.
حــال معنــای ســخنان فاطمــه را میفهمــم امــا
چــه فایــده ،دیگــر پشــیمانی ســودی نــدارد!
البته که اینها همچنان پایان ماجرا نبود...
افســار زیادهخواهــی بیپایــان مــا آنقــدر
میتاخــت کــه هیــچ مانعــی بــر ســر راهــش او
را رام نمیکــرد!
بــاز هــم طمعمــان پایــان نگرفــت تــا جایــی کــه
خلیفــه وقــت ،عمــر بــن خطــاب را فرســتاد تــا
بــه زور از اهــل بیــت بیعــت بگیــرد .بــا چشــم
خــود دیــدم کــه آتــش خشــم ظلمــت و تاریکــی
چشــم عمــر را کــور کــرده بــود ،صدایــش را
درگلویــش انداخــت و بــا گســتاخی فریــاد
م ـیزد« :ای علــی ،بــه خــدا قســم اگــر بیعــت
نکنــی خانــهات را بــه آتــش میکشــم!»
رو بــه مــا ســپاهیان دســتور داد تــا هیــزم جمــع
کنیــم و خانــه فاطمــه زهــرا ،تــک دردانه رســول
خــدا را بــه آتــش بکشــیم .چشــمانش جــز

غضــب و حماقــت چیــزی را نمیدیــد ،بــا آنکــه
فاطمــه را پشــت در دیــد امــا بــا تعــدی و اجبــار
آنچنــان لگــدی بــر در زد کــه بــر اثــر اصابــت
در ،پهلــوی او جراحــت وخیمــی یافــت و فرزنــد
عزیــزش ســقط شــد.
کاش آن لحظــه وجــود نداشــتم تــا ببینــم،
بهتریــن زنــان عالــم بیــن در و دیــوار محصــور
مانــده اســت .مجروحیــت شــدید او موجــب
شــد تــا چندیــن روز در بســتر بیمــاری بمانــد و
در مظلومیــت تمــام بــه شــهادت برســد.
ای کاش آن هنــگام کــه فاطمــه زهرا(ســام
هللا علیهــا) بــا ســخنانش ســعی در بیــداری مــا
مردمــی میکــرد کــه در خــواب جهالــت فــرو
رفتــه بودیــم ،ســکوت نمیکــردم .ای کاش آن
زمــان خــودم را بــه کــر بــودن نمـیزدم کــه هیــچ
صدایــی در وجــودم نهادینــه نمیشــود!
حــال مگــر ندامــت و تاســف اســفناک مــن،
ســودی بــرای دل فرزنــدان معصــوم او دارد؟
مگــر میتوانــد دل شکســته و زخمخــورده
زینــب و امکلثــوم را التیــام بخشــد؟ مگــر
مرحمــی بــر اشــکها و نالههــای ســوزناک
علــی میشــود؟
حــال پیکــر مقــدس و پــاک او بــه وصیــت
خودش دور از چشم همه غاصبان و ظالمان
و مردمــان گمراهــی دفــن شــده اســت کــه او را
بــه عنــوان بهتریــن زنــان عالــم میدانســتند
امــا ماننــد مــن آنچنــان گریبانشــان در بــرف
فــرو رفتــه بــود کــه چشمشــان جــز جهالــت
چیــزی را مشــاهده نمینمــود...

7
نشریهکانونمهدویتدانشگاهفردوسیمشهد
شماره  - 14دی 99

جــان جــوان ،از تن
جــوان خوشتــر!

خالقیــت و ابتــکار ذاتــی اســت ولــی بخشــی
از آن تحــت تاثیــر تربیــت و آمــوزش اســت.
جــوان مــا بایــد ســرمایهگذاری خــود را بــر روی
زمینههــای ابتــکار و خالقیــت قــرار بدهــد
تــا بتوانــد بــار تمــدن را در آینــده بــه دوش
بکشــد .همچنیــن جامعـ ه مــا محتاج دانشــی
اســت کــه در آینــده قیمــت داشــته و ابــزار
عــزت و قــدرت گــردد .از این رو ،دانشــمندان
آینــده پژوهــی معتقدنــد در میــان رشــتههای
موجــود در علــوم بشــری چهــار رشــته اســت
کــه در دهههــای پیــش رو ارزش و قیمــت
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در شــماره قبــل ،بــه بررســی عناصــر الزم
جهــت شــکلگیری تمــدن اســامی پرداختیــم
و دانســتیم اســتقالل در عرصــهی نظامــی،
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی از ارکان ســاخت
تمــدن هســتند و نســبت مــا بــا آن تمــدن
اســامی چیســت و جــوان در چــه نقطـهای از آن
قــرار دارد .اکنــون وقــت آن رســیده کــه بدانیــم
جــوان بایــد چــه ویژگیهایــی را در خــود تقویــت
کنــد تــا قدمــی در راســتای تحقــق آن جامعــه
برداشــته باشــد.
جوان تمدنساز
جــوان موجــودی اثرپذیــر و آموزشپذیــر اســت
و از آنجایــی کــه فکــر و دل جــوان هنــوز دچــار
دلمشــغولیهای روزگار و مســائل متنــوع فــردی
و اجتماعی نگشــته ،از موقعیت بســیار مناســبی
بــرای یادگیــری بهرمنــد اســت و قلــب و دل او
مانند زمین آماده کشــت ،هر دانهای را پذیرفته
و میپرورانــد .جــوان بــه طــور طبیعــی کمتــر از
بزرگترهــا در تاریکیهــای روحــی و قســاوت
قلبــی غوطـهور اســت و دارای دلــی روشــن ،قلبــی
پــاک و روح و فکــری جــوان و شــاداب میباشــند.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه زودتــر از بزرگترهــا
بــه ســوی حــق و فضیلــت رو میآورنــد .پــس
تربیــت جــوان و ســمت و ســوی دادن بــه افــکار
و رفتــار او از مهمتریــن وظایــف هــر جامعــهای
اســت و همیــن جــوان اســت کــه جامعــه را نیــز
رشــد میدهــد .جوانــی کــه بــا همــه کاســتیها و
گالیههــا و کارشــکنی مســئوالن اجرایــی کشــور،
به انقالب اســامی وفادار اســت و از درون ســوز
و غیرتــی دارد و خــود را در ایــن عرصــه بــه زحمــت
میافکنــد .ســاختن تمــدن اســامی یعنــی
ایســتادگی در برابــر شــیاطین جــن و انــس ،یعنی
مقابلــه بــا همـ ه بدخواهــان و هواپرســتان ،یعنــی
مقاومــت در برابــر مشــکالت طاقــت فرســا ،یعنی

شکســتن ســاختارهای موجــود و تولیــد علــوم و
ســاختارهای نویــن .جــوان مــا شــجاع اســت و
سدشــکنی میکنــد و پیــش مـیرود و از دشــمن
نمیهراســد و جهادگــری میکنــد .کســی کــه
در ایــن عرصــه قــدم گذاشــته همــواره بــه دنبــال
خودســازی و تربیــت نفــس اســت .اگــر کســی
نفــس خــود را نســاخت و بــا هــوای آن مبــارزه
نکــرد نمیتوانــد در برابــر هواپرســتان بایســتد و
در ایــن مســیر شکســت میخــورد .راه ســاخت
تمــدن اســامی بــدون تــوکل بــر خــدا و تکیــه
کــردن بــر او و مــدد گرفتــن از او قابــل پیمــودن
نیست .اوال انسان به عنوان یک فرد از جامعه،
هرچــه کــه هســت خــود بــه خــود چــه بخواهــد،
چــه نخواهــد بــه شــکل ارادی و غیــرارادی ،روی
دیگــران اثــر میگــذارد ،یعنــی ارتبــاط نفــوس
روی یکدیگــر فقــط در محــدودهای نیســت
کــه انســان تصمیــم بگیــرد دیگــران را بســازد.
مثــا شــما اگــر یــک آدمــی باشــید کــه تصمیــم
داریــد کار اجتماعــی نکنیــد ،در خانــه خودتــان
نمــاز بخوانیــد ،بخواهیــد یــا نخواهیــد اثــرش بــه
دیگــران هــم میرســد .همچنیــن اگــر خــدای
نکــرده هرکســی ،در منــزل خــودش تنهایــی بــه
گنــاه مشــغول بشــود ،بخواهــد یــا نخواهــد اثــرش
بــه دیگــران هــم برمیگــردد .روایــات مختلفــی
داریــم کــه مثــا فــرض کنیــد در امتــی بــه خاطــر
اینکــه یــک مؤمنــی نیمــه شــب بلنــد میشــد و در
درگاه خــدا گریــه میکــرد ،خــدا عــذاب را از آن
امــت برداشــت! آن فــرد اصــا کاری بــه دیگــران
نداشــت ،بــرای خــودش نمــاز میخوانــد اصــا
از تــرس گناهــان خــودش و یــاد آخــرت گریــه

میکــرد؛ امــا اثــرش ایــن بــود کــه خــدا بــا را از
دیگــران هــم برمیداشــت .دومــا عمــل صالــح،
عملــی اســت کــه منجــر بــه ســامت قلــب و
جــان انســان بشــود .بــه هميــن جهــت مــا در کار
فرهنگــی بــا ظاهــر افــراد طــرف نیســتیم؛ بلکــه
بــا جــان افــراد طــرف هســتیم .آن تــاش و کاری
اثرگــذار اســت کــه برخواســته از قلــب مــا باشــد.
بــه همیــن جهــت در آداب تعلیــم و تعلــم ،در
آداب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،در آداب
وعــظ و خطابــه ،روایــات متعــددی را میبینیــد
کــه همــه صحبــت از ایــن میکنــد کــه اگــر مــا
کــه کار فرهنگــی میکنیــم و خودمــان طهــارت
قلبــی نداشــته باشــیم ،عمــل مــا تأثیــر بســزایی
در افــراد نخواهــد گذاشــت« .العالــم اذا لــم
يعمــل بعملــه زلــت موعظتــه عــن القلــوب»؛
یعنــی کســی کــه دارد موعظــه میکنــد اگــر
خــودش بــه ایــن حرفــی کــه میزنــد عمــل نکنــد،
ایــن موعظــهای کــه از زبانــش صــادر میشــود
در قلــب مــردم نمیمانــد ،یعنــی از قلــب مــردم
میلغــزد و میریــزد« :کمــا يــزل المطــر عــن
الصفــا» ،همانطــور کــه بــاران روی تختــه ســنگ
نمیایســتد ،از تختــه ســنگ ســرمیخورد و
پاییــن میآیــد .اثــر در عرصــه کارهــای فرهنگــی،
مــال و جــان و دل انســانها اســت؛ مــال حرفهــا
نیســت ،مــال محتوایــی اســت کــه آن محتــوا از
یــک دل خالصــی برخواســته باشــد ،بــه همیــن
جهــت جــوان اگــر خــودش را نســازد ،تأثیــری هــم
در دیگــران نخواهــد گذاشــت .جــوان بایــد حتمــا
خــاق و مبتکــر باشــد ،چــرا کــه آینــده در دســت
انســانهای خــاق و مبتکــر اســت .بخشــی از

بیشــتری دارد.1 :علــوم انســانی .۲آیتــی
.٣بیوتکنولــوژی .۴نانوتکنولــوژی .ازایــن رو،
جــوان مؤمــن تمدنســاز کــه میخواهــد در
آینــده تأثیــر مهمــی داشــته باشــد بایــد ســعی
کنــد اوقــات خــود را در یکــی از ایــن چهــار
رشــته متمرکــز گردانــد.
مروری بر اهمیت علوم انسانی
در شــماره گذشــته بــه شــکل گــذرا بــا
نرمافــزار و ســختافزار تمــدن اســامی آشــنا
شــدیم .نرمافــزار تمــدن را علــوم انســانی
مینامنــد .بــرای علــوم انســانی تعریفهــای
مختلفــی بیــان شــده اســت؛ یکــی از بهتریــن

تعریفهــای آن چنیــن اســت« :علــوم
انســانی ،علومــی کــه بــه فهــم ،توصیــف
و تبییــن ویژگیهــای درونــی و رفتارهــای
انســان در حیطههــای فــردی ،جمعــی،
مــادی و ماورایــی میپردازنــد ».قطــاری
را فــرض کنیــد کــه روی ریلــی بــه ســوی
مقصــد حرکــت میکنــد .آنچــه مقصــد ایــن
قطــار را مشــخص مینمایــد ریــل آن اســت؛
لوکوموتیــو هرچــه هــم تغییــر کنــد و خــوب یــا
بــد باشــد بــه هرحــال قطــار بــه ســوی مقصــدی
حرکــت خواهــد کــرد کــه ریــل بــرای آن در نظــر

گرفتــه اســت .اگــر نهایــت ریلهــا ســقوط در
یــک دره باشــد ،بــا بهبــود بخشــیدن بــه واگــن
و لوکوموتیــو مشــکل حــل نمیشــود؛ بلکــه
حرکــت قطــار بــه ســوی پرتــگاه تســریع نیــز
میشــود .نرمافــزار تمــدن یــا همــان علــوم
انســانی نقــش ریــل قطــار جامعــه را بــازی
مینمایــد و دیگــر علــوم در حکــم کابیــن
و لوکوموتیــو هســتند .از طرفــی میدانیــم
انســان موجــودی چندالیــه و دارای نفــس
مجــردی اســت کــه ابدیــت در پیــش دارد؛
دنیــا در مقابــل ابدیــت او همچــون خوابــی
اســت در مقابــل بیــداری؛ هی ـچگاه انســان از
بنــد محدودیــت آزاد نمیشــود مگــر آنکــه بــه

بندگــی و عبودیــت در برابــر نامحــدود مطلــق
یعنــی خداونــد در آمــده و بــه او متصــل شــود؛
اگــر انســان در غيــر مســیر تربیــت نفــس و
ســير إلــى هللا قــدم بــردارد ،ضرر کــرده و نفس
او هیــچگاه آرامــش نمییابــد؛ رفتــار انســان
بــر شــبکه درهــم تنیــده هســتی اثرگذاشــته
و بازخــورد آن بــه خــود او نیــز بــر میگــردد و
جــز اولیــای الهــی کســی بــه عوالــم غیــب آگاه
نیســت و عقــل مســتقل بــه همــه الیههــای آن
راه نــدارد .بنابرایــن جــز اولیــای الهــی کســی
تــوان و حــق قانونگــذاری بــرای بشــر را نــدارد
و بایــد نرمافــزار تمــدن را از محضــر ایشــان
آموختــه و بــه دســت آورد .علــوم انســانی
متولــد شــده بــا اســتفاده از چنیــن علــم برتــر
و منابــع وحیانــی را علــوم انســانی اســامی
مینامیــم .منظــور از علــم دینــی و علــوم
انســانی اســامی علمــی نیســت کــه صفــر تــا
صــد آن بــر اســاس منابــع وحیانــی تولیــد شــده
باشــد ،بلکــه دانشــی اســت کــه در تولیــد و
بــه دســت آوردن آن از منابــع دینــی حداکثــر
اســتفاده شــده باشــد .دانشــمندانی کــه هــم
در علــوم انســانی و هــم در علــوم اســامی
تخصــص دارنــد میگوینــد« :مــا ادعــا نداریــم
کــه پاســخ همــه ســؤاالت در دیــن موجــود
اســت و هیــچ نیــازی بــه تجربــه و تحقیــق و
دســتاوردهای دانشــمندان جديــد نیســت؛
ولــی در منابــع دینــی مــواد خــام فراوانــی بــرای
فــرآوری کــردن و تولیــد علــوم انســانی وجــود
دارد ،بــه طــوری کــه اگــر از منابــع دینــی بــرای
تولیــد علــوم انســانی و مدیریــت و رشــد
جامعــه اســتفاده کنیــم تحوالتــی بنیادیــن
صــورت گرفتــه و مســیر کالن جامعــه تغییــر
نمــوده و انســانها بــه ســوی ســعادت حقیقــی
حرکــت خواهنــد کــرد ».پــس علــوم انســانی
کــه تمــدن اســامی الزم دارد ،در حوزههــای
علمیــه میتــوان آن را یافــت و اگــر جوانــی
در دانشــگاهها بخواهــد در ایــن زمینههــا
کاری کنــد بایــد بــه دنبــال کاری مشــترک بــا
مجتهــدان حــوزوی باشــد در غیــر ایــن صــورت،
علــوم انســانی غیــر الهــی و غیــر اســامی بــه
تنهایــی هیــچ خدمتــی بــه اســام و تمــدن
اســامی نمیتوانــد بکنــد.
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علی الالیی میخواند...
مهال آزرمیدخت
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی-ورودی ۹۸

الالالال بخواب زینب ،نبینی پشت در جنگه
نبینی خاک و خاکستر ،بخواب دشمن دلش سنگه
الالالال بخواب بابا ،نبینم چشم ِ تو خیسه
شکوِه کار ِ ابلیسه
فقط صبر و فقط ایمان که ِ
حسن دید جای ِ سیلی رو ،از این بدتر مگه میشه؟
یه بغضی تو گلوش داره ،دلش میسوزه آتیشه
الالالال بخواب دختر ،تو خوابت مثل زهرایی
نگاه ِ پرشکوهش رو به ارث بردی تو تنهایی
بگو زهرا کجا رفتی ،من اینجا وارث دردم
علی مونده غریب بانو ،بدون یاور و همدم
خداوندا ،چرا با من ندارد این جهان سازش
صدای در که میآمد به او گفتم نرو خواهش
گل یاس ِ کبود ِ من ،تو با من زندگی کردی
که از غمهای من پرپر شدی و مونس دردی
یه کاری کن که بعد از این ،تمام ِ من غم و آهه
ط چاهه ،فقط چاهه
انیس و مونس اشکام فق 
نشان از غیرت و مردی ندارند اهل این دنیا
بدون محسن و زهرا
علی تنهای تنها شد
ِ
الالالالال بخواب زینب ،نکن گریه نکن زاری
علی پیش ِ تو میمونه ،نره تو پای ِ تو خاری
بابا درگیره تابوته ،نمیشه باورش هرگز
که با چشمای خونبارش بگه زهرا ،خداحافظ!!

چــرا در تمــام ادیــان
منجــی وجــود دارد؟
زهراحیاتی
کارشناسی ادبیات فارسی -ورودی 98

برخــاف بــاور همــگان ،نــه تنهــا اســام
بلکــه شــمار بســیاری از ادیــان بــر ایــن
باورنــد کــه ســرانجام منجــی ظهــور خواهــد
کــرد تــا در سراســر ایــن عالــم ،عــدل و داد
را برپــاکنــد.
در واقــع انســان در کنــار تمــام نیازهــای
مــادی و معنــوی ،نیازمنــد امیــدواری بــه
مســئله ظهــور منجــی بــرای نجــات دنیــا از
ظلــم و ســتم اســت.
در ادیانــی همچــون یهــود ،مســیحیت،
زرتشــت و از همــه مهمتــر اســام و
همچنیــن در آیینهــای بــودا و هنــدو بــاور

بــه ظهــور منجــی وجــود دارد.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه نــام ایــن
منجــی در هــر دیــن و آیینــی متفــاوت
اســت .بــرای مثــال ،در آییــن هنــدو در
کتــاب پورانــا شــرح مفصلــی دربــاره عصــر
کالــی یــا همــان آخرالزمــان آورده شــده و
همچنیــن در کتابهــای دیــد ،باســک
و شــن جــوک از منجــی بــه نــام آواتــارای
دهــم یــاد شــده اســت.
بوداییــان نیــز بــاور بــه میتریــه یــا همــان
ظهــور موعــود و برقــراری صلــح در سراســر
جهــان بــه وســیل ه او را دارنــد .براســاس
باورهــای رهبــران فعلــی بوداییــان ،بــه ویــژه
داالیــی المــای چهاردهــم ،نــام ایــن منجــی
بــودای پنجــم اســت.
در آییــن زرتشــت نیــز منجــی بــا نــام
سوشــیانس یــا سوشــیانت ،بــه معنــای
فــرد سودرســاننده یــا نجاتدهنــده و
پیشــوای دیــن ،وجــود دارد و از ایــن منجــی
در کتابهــای جاماســبنامه و زنــد یــاد

شــده اســت.
در دیــن مســیحیت نیــز در برخــی
بخشهــای انجیــل بــه ظهــور دوم یــا
بازگشــت مجــدد مســیح(ع) بــرای نجــات
دنیــا اشــاره شــده اســت و ایــن امــر از
اعتقــادات محکــم مســیحیان اســت.
در دیــن یهــود نیــز ،در اســفار تــورات و
برخــى از کتابهــاى دیگــر آن ،کــه مربــوط
بــه برخــى پیامبــران بنــى اســرائیل هســتند،
نویــد ظهــور رهبــرى بــزرگ بــه نــام مســیح
یــا ماشــیح بــه زبــان عبــرى و بــه معنــاى
«مســح شــده» داده شــده اســت.
همانطــور کــه بــر همــگان واضــح و مبرهن
اســت ،منجی بزرگ دین کامل و آســمانی
اســام هــم قائــم آل محمــد ،مهدی موعود
(عــج) اســت و آثــار و کتــب بســیاری هــم
بــرای اثبــات ایــن مســئله وجــود دارد.
جالــب اســت بدانیــد کــه حتــی در مذهــب
اهــل تســنن هــم کتابهــای بســیاری
دربــاره حضــرت مهدى(عــج) نوشــته شــده
اســت و بــا وجــود ایــن کــه اهــل ســنت بــه
اصــل امامــت اعتقــاد ندارنــد امــا بــاور بــه
وجــود منجــی در میــان برخــی از آنــان رواج
دارد.
بــه طورکلــی ایــن نامهــای متفــاوت در
اصــل موضــوع کــه وجــود قطعــی منجــی
بــرای عالمیــان اســت تفاوتــی ایجــاد
نمیکنــد .در حقیقــت تمــام انســانها
نیــاز دارنــد کــه بــر ایــن بــاور باشــند ،نیــازی
حیاتــی و مهــم کــه همــ ه مــا انســانها را
امیــدوار بــه رهایــی از تمــام بندهــای ظلــم
و نابــودی از هرگونــه شــر و ســتمی نگــه
مــیدارد.
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زنان در تاریخ و جامعه ،میدان نبرد یا نظارهگر وقایع؟
نگار تقوایی
کارشناسی فیزیک-ورودی 98

معرفــی رمــان مــن برمیگــردم و مصاحبــه بــا
نویســنده رمــان ســرکار خانــم دولتــی
(نقــش زن در تاریــخ و جوامــع مختلف)ایــن
جملــه بــرای همگــی مــا آشناســت ،یــا حداقل
مضمــون آشــنایی دارد.
بارهــا در فضــای مجــازی و غیــره ،کمپینهــا
و صفحــات مختلفــی را دیدهایــم کــه
موضوعشــان حمایــت از حقــوق زنــان و
برجســتهتر کــردن نقــش «زن» در جامعــه
بــوده اســت ،مختــص بــه قشــر خاصــی هــم
نیســت!! فعــاالن حقــوق زنــان در تمامــی
اقشــار همــواره ســعی داشــتهاند در راســتای
برجســتهتر کــردن نقــش زن فعالیــت
کننــد ،فعالیتهــا و اهدافــی کــه بــه جــای
کاربــردی بــودن و هدفمنــد بــودن ،شــاید
در اغلــب مــوارد بیشــتر جنبــه نمادیــن و
ظاهــری داشــته و بــه مســائل بــه نســبت
بیاهمیتتــری پرداختــه انــد.
و بــه نظــر میرســد کــه همیــن امــر باعــث
شــده تــا اغلــب اوقــات اهمیــت زنــان در
وقایــع تاریــخ و جامعــه بــه حاشــیه و مســائل
بیاهمیــت کشــیده شــود.
در بیــن قشــر مذهبــی و بــه بــاور شــیعیان،
یکــی از مســائلی کــه همیشــه مــورد اعتقــاد
و باورمــان بــوده و هســت ،ظهــور منجــی
موعــود و حضــرت مهدی(عــج) اســت ،امــا
بــا وجــود اینکــه طبــق روایــات معتبــر  ۵۰نفــر
از یــاران حضــرت زن هســتند بــاز هــم کمتــر
و کمتــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده ،و
شــاید آنطــور کــه بایــد نقــش زنــان جــدی
گرفتــه نشــده اســت .حتــی در طــول تاریــخ
اســام و شــیعه ،زنانــی بودنــد کــه زیــر فشــار
و تحمــل ســختیهای زیــادی حاضــر نشــدند
دســت از مبــارزه بکشــند.
موضــوع رجعــت نیــز ،همیشــه برای شــیعیان

جالــب و مــورد ســوال بــوده اســت.
زمانــی کــه حــرف از رجعتکننــدگان بــه
میــان میآیــد ،بســیاری از مــا بــه طــور
ناخــودآگاه یــاد مردانــی میافتیــم کــه در
روز ظهــور همــراه امــام زمــان هســتند،
غافــل از اینکــه در روایتــی صحیــح از
امــام صــادق نــام بانــوان رجعتکننــده
در روز ظهــور مطــرح شــده اســت.
امــا کتــاب مــن برمیگــردم از خانــم
فاطمــه دولتــی در همیــن بــاب و در
مــورد نقــش زنــان در تاریــخ و مســئله
رجعــت نوشــته شــده ،کتابــی سرشــار از
حــس زنانــه و پــر از امیــد و امیــدواری،
امیــد و انتخــاب حــق ،مبــارزه و تحمــل و
در نهایــت فــراز و نشــیبهایی کــه راه
بــه ســوی حــق و رســتگاری اســت.
کتــاب مــن برمیگــردم داســتان شــش
زن بــزرگ اســت ،شــش زن کــه هــر
ِ
کــدام در یــک دوره تاریخــی زندگــی
کردهانــد و زندگــی پرفــراز و نشیبشــان
بــه طریقــی بــا یکدیگــر پیونــد خــورده
اســت.
امــا تصمیــم گرفتیــم بــرای اینکــه بیشــتر
از هــدف و احساســات پشــت کلمــات
چیــزی بفهمیــم ،مصاحبــهای کوتــاه بــا
ســرکار خانــم دولتــی ،نویســنده کتــاب
داشــته باشــیم.
لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و از
سابقه کاریتان بگوید
ســام مــن فاطمــه دولتــی هســتم،
متولــد بهمــن  ،۱۳۷۳طلبــه ســطح ۲
تعلیــم و تربیــت و دانشــجوی ارشــد
مطالعــات زنــان ،کتــاب مــن برمیگــردم
تنهــا رمــان مــن اســت امــا قبــل از ایــن،
آثــاری همچــون پهلونشــین ،شــیردار
خونیــن و شــب چهلــم نیــز داشــتهام کــه
چــاپ شــدهاند.
بــه نظــر شــما مهمتریــن چیــزی کــه

باعــث میشــود زنــان چــه در تاریــخ ،چــه
امــروز نادیــده گرفتــه بشــوند و یــا آن طــور
کــه بایــد از آنهــا تقدیــر و اســمی بــرده
نشــود چیســت؟
اگــر نگاهــی بــه تاریــخ و حتــی زمــان
انســانهای اولیــه بیاندازیــم ،میبینیــم
کــه از ابتــدای تاریــخ بشــریت ایــن فکــر و
احســاس ایجــاد شــده کــه زنهــا نمیتواننــد
کار ســخت انجــام بدهنــد ،بــه عبارتــی
در میــدان نمیتواننــد حضــور داشــته

باشــند ،زمــان انســانهای اولیــه مردهــا
بــه شــکار و مبــارزه میرفتنــد و زنهــا در
غارهــا میماننــد و وظیفــه پخــت و پــز و
ســایر مــوارد را داشــتند ،ایــن موضــوع
رفتــه رفتــه ایــن احســاس را در خانمهــا
و بقیــه جامعــه ایجــاد میکــرد کــه بلــه!
مردهــا در میــدان حضــور دارنــد و تــاش
میکننــد و زنهــا ضعیــف هســتند ،پــس
بایــد کنــار بماننــد و نظارهگــر باشــند،
چیــزی کــه نســل بــه نســل گشــته و بــه مــا

رســیده و در افــکار و فرهنــگ جامعــه
ریشــه کــرده اســت ،شــاید باعــث شــده
اســمی از زنــان بــرده نشــود و خیلــی از
شــخصیتهای برتــر و قهرمانــان تاریــخ
و یــا حتــی االن کــه زن هســتند آن طــور
کــه بایــد دیــده نشــوند و مــورد تقدیــر
قــرار نگیرنــد.
نادیــده گرفتــه شــدن زنــان حتــی در
امــور مذهبــی بــا وجــود اینکــه حتــی
معصومیــن هــم احادیــث زیــادی
دارنــد ،امــا بــاز هــم رایــج اســت ،بــه نظــر
شــما بــه عنــوان یــک زن مــا میتوانیــم
مقصــر باشــیم؟ چــه کاری از طــرف مــا
باعــث ایــن اتفــاق شــده؟
بلــه چــرا کــه نــه! حتمــا مــا زنهــا هــم
مقصــر هســتیم ،شــاید خیلــی وقتهــا
ناخــودآگاه باشــد امــا مقصریــم،
همانطــور کــه گفتــم ایــن مســئله نســل
بــه نســل گشــته و بــه مادرهایمــان و از
مادرهایمــان بــه مــا رســیده اســت ،و
از مــا حتــی میتوانــد بــه دخترانمــان
برســد ،چیــزی کــه باعــث میشــود ایــن
بــاور بچرخــد و ادامــه پیــدا کنــد عــدم
خودبــاوری اســت ،تــا وقتــی مــدام ایــن
فکــر را داشــته باشــیم و خودمــان را
بــاور نکنیــم هــم ادامــه پیــدا میکنــد،
اگــر بــه دیــن اســام نگاهــی بیاندازیــم
میبینیــم کــه روایتگــر خیلــی از وقایــع
بــزرگ خانمهــا بودهانــد ،در واقعــه
عاشــورا حضــرت زینــب اگــر نبودنــد
شــاید عاشــورا اکنــون عاشــورا نبــود!
نــگاه کــردن بــه کالم قــرآن و اهمیــت
بــه زنــان و نقــش زنهــا ایــن بــاور را در
مــا ایجــاد میکنــد کــه نــه ،زنهــا فقــط
نظارهگــر نیســتند و دور از میــدان نبــرد
نایســتاد هاند
بــه نظــر شــما یــک زن بــا عقایــد مذهبی
چگونــه میتوانــد نقــش زن را پررنگتــر
کنــد؟ چــه وظایفی دارد؟

همیــن کــه از دیــدگاه مادرهایمــان فاصلــه
بگیریــم و تــاش بــرای خودبــاوری داشــته
باشــیم ،نــه اینکــه مادرهایمــان را تــرک
کنیــم و کال تصــور غلــط داشــته باشــیم
دربارهشــان نــه! از بــاوری کــه در فکــر
آنهــا و مــا ریشــه کــرده فاصلــه بگیریــم،
بــه مطالعــه و شناســایی قهرمانهــای زن
بپردازیــم ،فیلمهــا و کتابهایــی بــا ایــن
موضوعــات کمککننــده اســت و تولیــد
چنیــن محتوایــی.
دیــدگاه فمینیســتگونه همیشــه طــوری
در جامعــه جلــوه شــده کــه انــگار دیــن و
مذهــب زن را نادیــده گرفتــه در حالــی کــه
ایــن ســنتهای جامعـ ه اســت نــه دیــن ،بــه
نظــر شــما ایــن کتــاب یــا هــر اثــر دیگــری بــا
ایــن موضــوع و بــدون نــگاه جانبدارانــه تــا
چــه حــد میتوانــد تاثیرگــذار باشــد؟
در پاســخ بــه ســوال قبلــی اشــاره کــردم
کــه نوشــتن چنیــن آثــاری یــا ســاختن
فیلمهایــی بــا ایــن موضــوع میتوانــد ایــن
طــرز تفکــر و ایــن الگــوی فکــری کــه نســل
بــه نســل منتقــل شــده و بــه مــا و زنــان
جامعــه مــا رســیده را تغییــر دهــد ،گرچــه
زمانبــر اســت امــا شــاید موثرتریــن روش
در حــال حاضــر باشــد.
ویژگــی کــه خودتــان از شــخصیت اصلــی
داســتان دوســت داریــد؟
شــخصیت اصلــی رمــان مــن زبیــده خاتــون
اســت .بــه نظــر مــن بــه عنــوان نویســنده،
بارزتریــن و مهمتریــن ویژگــی زبیــده
خاتــون در کنــار همــه خصوصیاتــش،
عشــق اســت ،زنــی کــه از احتــرام و ثــروت
و جایــگاه بســیار باالیــی برخــوردار اســت و
همــه بــرای او ارزش بســیاری قائــل هســتند
و محکــم و قــوی بــه نظــر میرســد امــا بــا
ایــن وجــود مــدام درون او و کارهایــی کــه
انجــام میدهــد عشــقی آتشــین و واقعــی
نمایــان اســت کــه بــه نظــرم زیباتریــن و
اصلیتریــن ویژگــی اوســت.
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بــارز تریــن ویژگــی داســتان« ،امیــدواری»
اســت ،ایــن امیــدوار بــودن در ابعــاد زندگــی
شــخصیتان چقــدر نقــش داشــته و مهــم بوده؟
در حقیقــت امیــد همیشــه بخــش مهمــی
از زندگــی مــن بــوده اســت ،میتــوان گفــت
مهمتریــن بخــش زندگــی مــن ،نــه فقــط زندگــی
مــن کــه فکــر میکنــم امیــد الزمــه و مهمتریــن
فاکتــور زندگــی هرکــس اســت ،اینکــه مــن
هــر روز از خــواب بیــدار میشــوم و بــرای روزم
هیجــان دارم و برنامــه میریــزم از امیــد اســت،
هنگامــی کــه ازدواج کــردم  ۱۸ســال داشــتم
و همــه ایــن بــاور را داشــتند کــه تمــام شــد! و
ازدواج را یــک پایــان میدانســتد کــه باالخــره
یــا خوشــبخت میشــود یــا بدبخــت و مشــخص
شــده ،امــا مــن بــه ایــن دیــد نــگاه نمیکــردم،
ازدواج را یــک پــل بــرای رســیدن بــه اهــداف و
موفقیتــم میدیــدم ،بــه تمــام وقایــع زندگ ـیام
چنیــن دیدگاهــی دارم و ایــن امیــد اســت کــه
ایــن نــگاه را بــه مــن میدهــد.
نو شــتن
کتــاب و

شــخصیتپردازی کار ســختی بــود؟ البتــه
نوشــتن حرفــهای کــه کار ســختی اســت امــا
طــرح و شــخصیتپردازی داســتان چطــور بــود؟
مشــکل بــود؟
خــوب کتــاب بیشــتر جنبــه تاریخــی دارد ،و
نیــاز داشــت بــه منابــع مطالعاتــی تاریخــی و
یــک مســئله تاریخــی قــرار بــود بــه رمــان تبدیــل
شــود ،پــس ســختیهای خــودش را داشــت،
شــخصیتپردازی هــم همینطــور ،امــا بــه طــور
کلــی نــه خیلــی مشکلســاز نبــود.
چــرا بــه عنــوان مضمــون اصلــی داســتان رجعــت
را انتخــاب کردیــد؟
واقعیتــش موضــوع رجعــت ایــده اصلــی خــود
مــن نبــوده ،انتشــارات جمکــران ایــن موضــوع را
بــه مــن پیشــنهاد دادنــد و مــن بررســی کــردم و
دیــدم مــورد عالقــه مــن اســت و موضــوع جالــب
و متفاوتــی اســت.
چالشبرانگیزتریــن بخــش داســتان بــه نظــر
خودتــان کجاســت؟

بــه نظــرم چالشبرانگیزتریــن بخــش داســتان
دســت کشــیدن از عشــق و جــدال بیــن عشــق
و اعتقــاد اســت ،وقتــی زبیــده خاتــون میبینــد
کــه امــام بــه دســت هــارون بــه شــهادت رســیده
اســت و نمیخواهــد بــاور کنــد ،از طرفــی عشــق
در وجــودش سرکشــی کــرده و بــا تمــام وجــود
عاشــق اســت و از طرفــی دیگــر ایمــان و اعتقــاد
و عقــل چیــز دیگــری میگویــد و ایــن جــدال بیــن
عشــق و اعتقــاد بــه نظــرم خیلــی چالشبرانگیــز
اســت کــه چگونــه میتوانــد از عشــقش دســت
بکشــد.
چیــزی هســت کــه بــرای خودتــان قابــل نقــد
باشــد و اگــر بنــا بــه بازنویســی باشــد بخواهیــد
تغییــرش بدهیــد؟
االن کــه حــدود یــک ســال و نیــم از چــاپ رمانــم
گذشــته اســت ،نــگاه کــه میکنــم میبینــم
خیلــی از قســمتها خــودم حــرف زدهام ،بــه
عبارتــی زیــادی حــرف زدهام و ســعی کــردهام
دغدغههــای درونــی و افــکار خــودم را کــه
مدتهــا بــود دلــم میخواســت بــه زبــان بیــاورم
در کتابــم گفتـهام ،شــاید اگــر بنــا بــه بازنویســی
بــود خــودم کمتــر حــرف مــیزدم و اجــازه
م ـیدادم شــخصیت اصلــی داســتان حرفهــای
خــودش را بزنــد نــه مــن.
بــاز هــم بــه اینکــه رمانــی بــا ایــن مضمــون
بنویســید فکــر میکنیــد؟
در ایــن ژانــر بــا موضــوع زنــان ،احتمــاال بلــه
خواهــم نوشــت.
سخن آخر؟
حــرف آخــر اینکــه ،کتــاب مــن برمیگــردم را بــه
اطرافیانمــان معرفــی کنیــم و یــا هدیــه بدهیــم،
نــه بخاطــر اینکــه مــن نویســنده ایــن رمانــم
و ایــن کتــاب را مــن نوشــتهام ،بلکــه بــه ایــن
خاطــر کــه بــه خودبــاوری برســیم ،زنهــای
قهرمــان را بشناســیم ،آنهــا بــه شناختهشــدن
نیــازی ندارنــد ،ایــن مــا هســتیم کــه بــه آنهــا
نیــاز داریــم تــا راه و مســیر برایمــان روشــن شــود
و آنهــا را الگــوی خــود قــرار دهیــم و بــاور کنیــم
کــه نقــش مهمــی داریــم.

سوراخ دعا را گم کردهاند
بررسی عملکرد مؤلفان غربی در حوزه منجی و مهدویت

مجید نجفی
محمد حسین دلیری راد
(ارشد ادیان و عرفان تطبیقی)

اگــر خاطرتــان باشــد در شــماره قبلــی
همیــن نشــریه ،بــه بررســی عملکــرد
هالیــوود در حــوزه منجــی پرداختیــم.
امــا در همــان شــماره اشــاره کردیــم کــه
ایــن رونــد بعــد از انقــاب ایــران رونــد
صعــودی بــه خــود گرفــت و توجــه غــرب
بــه مهدویــت را بیــش از پیــش ســاخت.
صدهــا کارشــناس و محقــق مختلــف در
حوزههــای مختلــف اســامی بــه کاوش و
تحقیــق پرداختنــد تــا نقــش «مهدویــت»
را در اســام مــورد بررســی و بازخوانــی
قویتــری قــرار بدهنــد و بــا روشهــای
مختلــف ،تخریــب منجــی مســلمانان را
در دســتور کار قــرار دادنــد.
ســینمای هالیــوود یکــی از قالبهــای
غــرب بــرای ضربــه بــه مفهــوم منجــی
مســلمانان بــود .امــا همــه ماجــرا در
ایــن قالــب خالصــه نمیشــود .همزمــان
بــا هالیــوود ،قلــم ِ قلــم بــه دســتان
غربــی نیــز در جهــت ارائــه چهــرهای ضــد
مســیح «آنتــی کرایســت» از حضــرت
مهدی(عــج) نهایــت تــاش خودشــان را
کردنــد و آثــاری را در همیــن زمینــه تألیــف
کردنــد .امــا ایــن آثــار چــه میگوینــد؟
اگــر در کتابهــای «مهدویــت محــور»
غــرب تورقــی کنیــم ،بــا مطالبــی از قبیــل
دیــدگاه آخرالزمانــی داعــش ،ایــران و
مهدیگرایــی شــیعیان دوازده امامــی،
آخرالزمــان نمایشــی ،ایــران و تشــیع،
مقایســه مهــدی و ضــد مســیح ،مهــدی
دروغیــن و مســیحای دروغیــن و عناویــن

متعــدد و مختلــف دیگــر در
زمینــه منجــی و آخرالزمــان روبــرو
میشــویم .مســئله اساســی در این
کتابهــا ایــن اســت کــه اســاس آنهــا
معرفــی «تصویــری خیالــی و نابودگــر»
از آخریــن امــام شــیعیان ،حضــرت
مهدی(عــج) اســت کــه وقتــی مخاطــب
غربــی ایــن مطالــب را مطالعــه میکنــد،
کامــا دگرگــون میشــود و طبیعــی
اســت کــه علیــه اســام و مهدویــت
موضــع مخالــف بگیــرد .ایــن همــان تــرور
رســانهای شــخصیت مقــدس اســت!
«مهــدی مســیحای بــه ســرقت رفتــه»،
«مهــدی»« ،جنــگ خــدا بــا تــرور:
اســام ،پیشــگویی و انجیــل»« ،ســپیده
دم طالیــی» و عناویــن متعــدد دیگــر کــه
در معرفــی شــخصیت امــام زمان(عــج)
تألیــف شــده اســت ،فقــط نمونههــای
اندکــی از تــاش غــرب
منجــی
تــا
اســت
مســلمانان را
آ نگو نــه
کــه

میخواهنــد معرفــی کننــد و مســیحیان
و معتقــدان بــه منجــی را علیــه او
برانگیزاننــد؛ چــرا کــه در واقــع او را ضــد
مســیح یــا همــان «دجــال» معرفــی
میکننــد .
رون کانتــرل ،ای جــی کوئنــل ،تومــاس
ام کاســتیگن ،ولیــد شــوعبات و تیموتــی
فرنیــش از نویســندگان فعــال در حــوزه
مهدویــت هســتند کــه هــر کــدام از آثــار
بــاال متعلــق بــه یکــی از ایــن اشــخاص
اســت و خصوصــا تیموتــی فرنیــش
کــه دارای اثــرات متفــاوت در زمینــه
مهدویــت اســت و خــب در نهایــت خــط
فکــری همــه آنهــا ،معرفــی یــک منجــی
خشــن ,نابودگــر و ضــد بشــریت از امــام
عصر(عــج) اســت.
الزم اســت یــادآوری کنیــم کــه اینهــا
فقــط یکــی از قطعــات پــازل غــرب بــر
علیــه حضــرت مهــدی(ع) هســتند و ایــن
مســئله خیلــی مهــم اســت امــا چیــزی
کــه مهمتــر اســت ,نقــش مــا در ناقــص
کــردن ایــن جورچیــن تروریســتی غــرب
علیــه آنتــی تروریســت بــزرگ جهــان
اســت!
منبــع کتــب :ســایت تخصصــی غــرب
شناســی «عصــر موعــود» بــه نقــل از

ســایت
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خورشید
آزاده رباطجزی

خورشــید از پشــت دیــوار کاهگلــی حیــاط
پاییــن میرفــت ،امــا انــگار چیــزی از
گرمایــش را بــا خــود نمیبــرد .شــهر مــا
معــروف اســت بــه ایــن کــه خورشــیدش
شــبها هــم غــروب نمیکنــد و فقــط
در جایــی پشــت دیوارهــای شــهر پنهــان
میشــود ،در جایــی کــه کســی نمیدانــد
کجاســت...
مامــان داد زد« :هــی بــا تــوام ســلیمه!
مگــر نشــنیدی؟ گفتــم زود چــادرت
را ســرت کــن ،بــا خانمهــای همســایه
میخواهیــم برویــم عیــادت .بایــد تــا
شــب نشــده برگردیــم ».مــن کــه همیشــه
حــس میکــردم بــرای بــزرگ شــدنم
دارد دیــر میشــود و ولــع زن شــدن در
اســتخوانهایم رخنــه کــرده بــود ،از جــا
پریــدم ،چــادر بلنــدم را از زیــر پاهایــم
جمــع کــردم و دو دســتی محکــم گرفتــم،
گیوههایــی را کــه بابــا هنگامــی کــه هنــوز
کار میکــرد ،بــرای مامــان دوختــه بــود
پوشــیدم و پشــت ســر مامــان ،بــه راه
افتــادم .خانمهــای دیگــر ،یکــی یکــی
درهــای چوبــی خانههایشــان را بــاز
میکردنــد و بیــرون میآمدنــد و بــه مــا
میپیوســتند .یکــی دســت بچــهاش را
لخلخکنــان میکشــید ،و دیگــری از
خرمــای داخــل کیســهاش ،بــه بچههــا
تعــارف میکــرد .چنــد کوچــه را کــه رد
کردیــم ،مامــان گفت« :همینجاســت».
ی دیگــری اشــاره کــرد
و بــه خانــه کاهگلــ 
کــه در نداشــت و دیوارهــای کاهگلــی دور
در ،ســیاه شــده بــود و جاهایــی از آن فــرو
ریختــه بــود و چنــد جــای دیگــرش هــم
وقتــی ســمیه خانــم بــرای ورود ،دســتش
را بــه آن گرفــت ،فــرو ریخــت! از داالن
تنــگ ورودی کــه داخــل شــدیم ،پاهایــم را
بــه دیــوار کوبیــدم تــا خاکســترهایی که دم
در بــه گیوههایــم چســبیده بــود ،بریــزد.

پلههــای حیــاط را پاییــن رفتیــم .مــن هــم
مثــل همــه خانمهــای همــراه مامــان ،بــه
خانمــی کــه گوشــه حیــاط مشــغول کاری
شــبیه نجــاری بــود ،ســام کــردم و بــا
تــکان ســرش جــواب گرفتــم .مامــان از او
پرســید« :اســما خانــم ،میتوانیــم داخــل
شــویم؟» و بــدون آن کــه منتظــر جوابــش
بشــود ،داخــل شــد .مــن امــا کمــی تــوی
حیــاط مانــدم و میخکــوبِ چوبهــای
بلنــدی شــدم کــه اســما خانــم روی زمیــن
میگذاشــت و چوبهــای کوچــک را
عمــود بــر آنهــا محکــم میکوبیــد .بــه
گمانــم ،چش ـمهایش مشــکلی داشــتند،
کــه بــی دلیــل اش ـکهایش روی چوبهــا
و میخهــا میریخــت! چشــم از او و
صنــدوق بــزرگ چوبــیاش کــه انــدازه
قــد یــک آدم بــزرگ بــود ،برداشــتم و
زود خــودم را بــه اتــاق کوچکــی کــه در
ســمت دیگــر حیــاط ،بــا یــک پــرده کهنــه
ولــی بســیار تمیــز ،پوشــانده شــده بــود،
رســاندم و گیوههایــم را کنــدم .وارد اتــاق
کــه شــدم ،عطــر یــاس ،از گوشهگوشــه
اتــاق بلنــد شــد و بــه مشــامم نشســت.
خانمهــای همســایه ،همــه نشســته
بودنــد و بــه مخدههــای دور اتــاق تکیــه
داده بودنــد و در میانشــان ،خانــم جوانــی
در بســتری ســفید ،بــه پهلــو تکیــه داده
و نشســته بــود .تــا چشــمش بــه مــن
افتــاد ،قبــل از آن کــه بتوانــم چهــرهاش
را خــوب ببینــم و ردی از آشــنایی پیــدا
کنــم ،ســام کــرد .پشــت ســرم را نــگاه
کــردم ،کســی نبــود! فهمیــدم کــه بــه مــن
ســام کــرده! خــودم را از شــگفتی ایــن
کــه آدم بزرگــی بــه مــن ســام کــرده بــود،
جمعوجــور کــردم و جــواب ســامش را
دادم و زود کنــار مامــان نشســتم و مثــل
او پشــتم را بــه مخــده ســبز رنــگ دادم.
انــگار چــادر بلنــدم و گیوههــای مامــان کار
خودشــان را درســت بلــد بودنــد ،خانــم
همســایه متوجــه کوچک ـیام نشــده بــود!
شــاید هــم متوجــه شــده بــود و نخواســته
بــود بــه رویــم بیــاورد ،هرچــه کــه بــود،
در آن جمــع ،و در آن اتــاق کوچــک ،بــه
احســاس بزرگــی و محتــرم بــودن ،مهمــان
شــده بــودم! مرتــب و دو زانــو نشســتم ،تــا
بیشــتر خــودم را بــه بزرگــی بزنــم!

خانــم صاحبخانــه کــه بــه ســختی
نشســته بــود و روی صورتــش اثــر کبــودی
حادثــهای دیــده میشــد ،دســتی بــه
پهلویــش گرفــت ،کمــی جابهجــا شــد و بــه
همــه خانمهــا تعــارف کــرد تــا از خرماهــای
ســیاه گــرد شــهرمان ،کــه در یــک ظــرف
بــزرگ چیــده بودنــد و روی طاقچــه
کاهگلــی گذاشــته بودنــد ،بخورنــد .بعــد
صــدا زد« :زینــب جانــم،
دخترکــم ،محبــت کــن و
لیوانهــای شــیر را بــرای
مهمانــان بیــاور .ممنونــم
عزیزدلــم ».و چنــد ثانیــه
بعــد دخترکــی ،تقریبــا ً
هــم ســن و ســال مــن ،بــا
موهــای بلنــد خرمایــی کــه
بــا ســلیقه ،شــانه و بافتــه
شــده بــود ،بــا یــک ســینی
پــر از لیوانهــای شــیر وارد
اتــاق شــد و چــه عطــر یــاس
تــازهای بــه لباســش زده
بــود! لیوانهــای شــیر و
خرماهــا را تعــارف کــرد و
کنــار مــادرش نشســت.
خرمــا را کــه داخــل دهانــم
گذاشــتم ،طعــم دیشــب و
پریشــب و شــبهای قبــل
زیــر زبانــم آمــد ...ایــن
خرمــا ،خرمــای شــهرمان
نبــود ،همــان خرمایــی بــود
کــه شــبها میخوردیــم.
آن شــب ،بیمــاری بابــا
خیلــی شــدیدتر شــده بــود،
بــا هــر ســرفهاش انــگار تهمانــده جانــش را
بیــرون میریخــت ،مامــان میترســید کــه
ایــن ســرفه دیگــر ،ســرفه آخــرش باشــد،
زیــر لــب میگفــت« :خدایــا ،اگــر ایــن مرد
بمیــره ،در ایــن شــهر بــزرگ دیگــر هیــچ
کــس را نداریــم ،بدبخــت میشــویم ،بــه
خــاک ســیاه مینشــینیم ،خــودت بــه مــا
رحــم کــن ».و دزدکــی میدیــدم کــه بــا
گوشــه آســتینش اشــکهایش را پــاک
میکنــد .مامــان میرفــت و میآمــد و
کاســه کاســه آب دســت بابــا مــیداد و
میگفــت« :چــاره ایــن ســرفهها ،فقــط
شــیر اســت ،زهــرش را میگیــرد .کاش

شــیر داشــتیم ».و همانطــور کــه گوشــه
آســتینش را بــه گوشــه چشــمش میمالیــد،
چــادر روی ســرش انداخــت تــا بــرود و از
همســایهای ،کاســهای شــیر قــرض بگیــرد،
کــه بــا صــدای کوبــه زنانــه در ،بــا تعجــب بــه
ســمت در رفــت .در شــهر مــا ،بــد میداننــد
زنهــا بعــد از غــروب آفتــاب ،بیــرون از
خانــه باشــند! بعــد از دقیقههــای نســبتا ً
طوالنــی ،صــدای
بابــا بلنــد شــد
کــه« :کیســت
ایــن وقــت شــب
و بــاز
زن؟»
ســر فه ها یش
بدتر و بدتر شــد.
مامــان بــه اتــاق
برگشــت ،پیــش
بابــا نشســت و
گفــت« :دوبــاره
خانــم همســایه
همــان
بــود،
کــه چنــد شــب
پیــش هــم آمــده
بــود و بــرای
شــوهرش کمــک
میخو ا ســت ،
چیزایــی
یــک
میگفــت که دلم
برایــش ســوخت.
ابوخالــد ،اینهــا
آدمهــای بــدی بــه
نظــر نمیآینــد.
گفــت
می
حقشــان را خوردنــد ،ارثیــه پدرشــان کــه یــک
بــاغ بــزرگ بــوده ،بــاال کشــیدند و حــاال هــم
حــق شــوهرش اســت کــه حاکــم بشــود ولــی
اینهــا نمیگذارنــد! میگفــت شــوهرش
پســرعموی محمــد اســت ،میگفــت
خــود محمــد گفتــه اســت کــه بعــد از مــن
پســرعمویم خلیفــه اســت .خانــم خوبــی
اســت ،اصــا شــبیه دروغگوهــا نیســت.
گفــت از چهــل تــا مــرد قــول گرفتــه اســت
کــه فــردا صبــح ،بــا ســرهای تراشــیده ،برونــد
در خانهشــان جمــع بشــوند و از شــوهرش
حمایــت کننــد .مــن هــم گفتــم شــوهرم اگــر
حالــش بهتــر بشــود حتمــا ً میآیــد ».بابــا تــا

خواســت حرفــی بزنــد ،دوبــاره ســرفه امانــش
را بریــد ،کمــی کــه آرامتــر شــد ،گفــت« :زن،
تــو چــرا از قــول خــودت حــرف زدی آخــر؟
بــه نظــر تــو ،مــردی کــه زنــش را میفرســتد
ایــن وقــت شــب در خانــه مــردم کــه برایــش
کمــک جمــع کنــد ،ایــن مــرد ،الیــق حمایــت
کــردن اســت؟ یعنــی چهارتــا مــرد نداشــته
تــا بفرســتد؟ مطمئــن بــاش اگــر حرفــش
درســت بــود ،چهــار نفــر دیگــر همراهــش
میآمدنــد ،بــرو خلیفــه را ببیــن چــه دم و
دســتگاهی راه انداختــه ،کــرور کــرور آدم
دور و بــرش هســتند و قبولــش دارنــد.
حتمــا ً خــدا بــا اوســت ،حتمــا حــق میگویــد،
وگرنــه ایــن همــه آدم عقــل ندارنــد؟ فقــط
ایــن زن و شــوهرش عقــل دارنــد؟ بــس کــن
ایــن ســادگیها را »...و جملــه آخــرش
را ســرفه قطــع کــرد ،ســرفه و ســرفه و...
مامــان کــه هــول شــده بــود ،دو دســتی
تــوی ســرش زد ،مــن دویــدم و یــک کاســه
آب بــه دســت بابــا دادم و کمکــش کــردم
بنشــیند .کمــی کــه بابــا آرامتــرشــد ،مامــان
گفــت« :درســت میگویــی ابوخالــد ،ببخــش
کــه عصبانیــت کــردم .اســتراحت کــن ».تــا
چشـمهای مریــض و گودافتــاده بابــا داشــت
گــرم میشــد ،ایــن بــار صــدای کوبــه مردانــه
در مامــان را پرانــد ،چــادر را روی ســرش
انداخــت و روبنــدهاش را بســت و بــه طــرف
در رفــت .ایــن بــار مــن هــم دنبالــش رفتــم.
در کــه بــاز شــد ،تصویــر قــد و بــاالی همــان
آقــای مهربــان ش ـبهای قبــل ،داخــل قــاب
در قــرار گرفــت ،ســام گرمــش مثل همیشــه
درون داالن خانــه پیچیــد و بســتههای نــان
و خرمــا و ظــرف شــیر را کــه بــه طــرف مامــان
گرفــت ،اشــکهای مامــان جــاری شــد ،بــا
گریــه گفــت« :خــدا از بــرادری کمتــان نکنــد،
کاش شــما را میشــناختم ،یــک روز جبــران
میکــردم ،بــرای شــوهرم دعــا کنیــد ،ســخت
مریــض اســت ».و بــا هــق هــق رویــش را
برگردانــد .آقــای روبنــدهدار گفــت« :خــدا
بــزرگ اســت خواهــرم .اگــر اجــازه بدهیــد،
چنــد دقیقــهای مزاحــم بشــوم و از ایشــان
عیــادت کنــم ».مامــان بــا ذوق اشـکهایش
را پــاک کــرد و از ســر راه مــرد کنــار رفــت و او
را بــه داخــل اتــاق راه داد .مــرد ،کنــار بابــا کــه
از شــدت ســرفه جانــی نداشــت و خوابیــده
بــود ،نشســت .دســت پینهبســتهاش را ،بــه

نرمــی روی ســر بیمــار بابــا کشــید ،ســرش را
بــه ســمت آســمان گرفــت ،دس ـتهایش را
بلنــد کــرد چیزهایــی زیــر لــب گفــت ،نــگاه پــر
از ســوال مــن را بــه تبســمی نــوازش کــرد و
بســاط مهربانــیاش را برداشــت و رفــت...
از آن شــب بــه بعــد ،عطــر نخلســتان ،هیــچ
وقــت از خانــه مــا بیــرون نرفــت و بابــا دیگــر،
هیــچ وقــت ســرفه نکــرد.
بــا صــدای ســرفه و ضــرب آرنــج مامــان،
حواســم بــه خانمهــا و آن اتــاق کوچــک و
فاطمــه خانــم جمــع شــد .نوبــت مــن بــود کــه
آیــهای را کــه فاطمــه خانــم یــاد مــیداد ،از
بــر بخوانــم ،ولــی هرچــه تــاش کــردم ،یــادم
نیامــد ،دســت و پــا شکســته ،چیزهایــی
گفتــم« :یریــد یذهــب الرجــس اهــل البیــت
و تطهیــراً» و بــا صــدای خنــده خانمهــا ســرم
را پاییــن انداختــم.
تــا زمانــی کــه بــه خانــه برگشــتیم ،هنــوز
خجالــت لحظــهای کــه حواســم پــرت شــده
بــود و آیــه را درســت یــاد نگرفتــه بــودم،
درون دســتانم یــخ زده بــود .بــه خــودم قــول
دادم ،حواسپرتیهــای آن روزم را روزهــای
بعــد جبــران کنــم .بــه خــودم امیــد دادم،
وقــت بــرای جبــران هســت.
امــا ...امــروز صبــح کــه مامــان دو دســتی
تــوی ســرش زد و حیــران بــه اتــاق آمــد
و بــرای بابــا ،از تشــییع جنــازه گفــت ،از
تابــوت و چیزهــای دیگــری کــه معنیشــان را
نمیدانســتم و از ایــن کــه جســم نحیفــش
دیگــر حریــف درد نامــردی نشــده ،از ایــن
کــه وصیــت کــرده شــبانه درون تابوتــی کــه
اســما برایــش میســاخته بخواباننــدش،
شــبانه دفنــش کننــد و هیــچ کــس را خبــر
نکننــد و هیــچ کــس ندانــد کجــای ایــن خــاک
میتوانــد ســر بــر مــزارش بگــذارد و شــرمها
وپشــیمانیهایش را گریــه کنــد .از ایــن کــه
دیگــر وقتــی بــرای جبــران نمانــده ،دیگــر
عطــر یــاس بــه مشــاممان حــرام خواهــد
شــد و دیگــر شــهرمان یاســی نخواهــد دیــد،
میگفــت و مــن حیــرتزده نــگاه میکــردم.
شــهر مــا معــروف اســت بــه ایــن کــه
خورشــیدش ش ـبها هــم غــروب نمیکنــد،
و فقــط در جایــی پشــت دیوارهــای شــهر
پنهــان میشــود ،در جایــی کــه هیــچ کــس
نمیدانــد کجاســت...

هر دل یک مسجد
توصیههایی برای ایام فاطمیه در خانه
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ســالهای زیــادی از ورود تکنولــوژی بــه زندگــی بشــر گذشــته ،امــا در تمــام ایــن ســالها هیــچ کــس فکــرش را نمیکــرد مــدارس و دانشــگاهها
و خیلــی از مکانهــای عمومــی ،توســط ایــن معجــزه قــرن بــه خانههــا بیاینــد؛ امــا حــاال بــه لطــف کرونــا ،تجربــه هیئــت خانگــی هــم داشــتیم.
مساجد هم یکی از همان مکانهای عمومی است که به خاطر شرایط امسال بهتر است به کنج خانه بیاید
و خودمان بشویم دسته عزاداری ،نه دستک عزاداری!
یک دسته کوچک نشسته در کنج خانه.
ممکــن اســت تــه دلتــان بپرســید یــک دســته کوچــک ،آن هــم بــا کمتریــن امکانــات ،چــه کاری از دســتش بــر میآیــد؟ اشــتباه نکنیــد ،چــه
کوچکهایــی کــه قبــول شــدند و چــه بزرگترهایــی کــه حتــی نتوانســتند نمــره قبولــی بیاورنــد .بــه قــول شــاعر «یــک جمــع نکوشــیده رســیدند بــه
مقصــد ،یــک قــوم دویدنــد و بــه مقصــد نرســیدند!»
معمای برتری عدهای کم بر عدهای زیاد ،هنوز حل نشده اما اثبات شده که در معادالت فرازمینی ،کیفیت همیشه حرف اول را میزند.
امســال و بــا شــرایط خــاص قرنطینــه ،ایــام عــزاداری اباعبــدهللا را بــا هیئتهــای خانگــی و ســیاهپوش کــردن منــازل گذراندیــم ،حــاال وقتــش
رســیده کــه هــم خودمــان هــم خانههــا را ســیاه پــوش و عــزادار مــادر کنیــم؛ کار ســختی نیســت ،خیلــی ســاده و حتــی بــا یــک پرچــم هــم میشــود
یــک مســجد بنــا کــرد!
حتی کمی سادهتر ،میتوان این کار را در خانه وجودمان انجام بدهیم؛ هر دل یک مسجد!
دلــی کــه در مــورد حضــرت زهــرا(س) مطالعــه کنــد ،دلــی کــه خطبــه حضــرت زهــرا(س) بخوانــد و آن را انتشــار بدهــد ،دلــی کــه ســخنان حضــرت
زهــرا(س) را بــه دل هــای دیگــر برســاند ،دلــی کــه فاطمیــه را هــر جایــی احیــا کنــد در خانــه ،در فضــای مجــازی ،در دلهــای امــت شــیعه!
حتی دلی که انا اعطیناک الکوثر بخواند!
بخوانــد و یــادش نــرود کــه مــاک ،کیفیــت اســت ،نــه تعــداد نفــرات ،نــه صــدای بلنــد روضــه،
مــاک دلــی اســت کــه رســم پــرواز آموختــه .دلــی کــه میدانــد جــای یــک نفــر خالــی اســت.
جای نور چشمی ،جای یوسف مادر!
پای روضههایتان ،یادتان باشد که حضرت زهرا(س) گرهگشا هستند.
دعا کنید و بخواهید گره دنیا را باز کنند و این کنعان بییوسف را سامان بدهند.
راستی!
اشک برای حضرت مادر هم فراموش نشود!
التماس دعا
دوماهنامه کانون مهدویت دانشگاه فردوسی
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