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نــــگاره

علیرضا پاکدل

#کرونا

شکار در شمال  ۵سال ممنوع شد

نتایـــــــــــج جدیدتریـــــــــــن
تحقیقاتــی کــه ســازمان
هشتـگ بهداشــت جهانــی منتشــر
کرد حســابی بازتاب داشت .این سازمان اعالم
کرده تحقیقات ثابت نکرد ه که احتمال انتقال
ویروس کرونا به انســان از طریق دست زدن به
اجســام مختلف ،مثالً به دســتگیره در ،کیبورد
کامپیوتــر و نظایر آن وجود دارد .از طرف دیگر
گفته ضدعفونی کردن شــهرها در از بین بردن
ویــروس کرونا نقشــی نــدارد و حتی به انســان
آسیب میزند .این تحقیقات کسانی را که چند
ماهی اســت همــه چیز را ضدعفونــی میکنند
متعجب و شــوکه کرده هرچند کاربرانی به این
اشاره میکنند که بهداشت جهانی همچنان بر
ضدعفونــی تأکید میکند« :فقط میخواســتن
مــن  ۶۷مــدل مــرض پوســتی بگیــرم»« ،تورو
قــرآن ولمــون کنیــن ،تمــام ایــن ســطوحی که
نــام بردیــن رو تو این ســه مــاه آنقد ســابیدیم
کــه دیگه وجــود خارجــی نــدارن»« ،ذرهای به
اطالعاتــی چینــی ســازمان جهانــی بهداشــت
اطمینــان نکنیــد ،بیتوجــه بــه ایــن ســازمان
مفتخور ،پروتکلهای خودتون رو تمام و کمال
رعایــت کنیــد» « ،بــرای کلیک با جــون آدمها
بــازی نکنید .در این توصیه نام ه گفته شــده اگر
چه هنوز به طور قطعی در تحقیقات که تا االن
انجــام شــده رابطه بیــن لمس اجنــاس و ابتال
پیــدا نشــده ولی با اطالعات گذشــته و شــواهد
که از بیمارستانها موجوده ،ضد عفونی کردن
اجســام بشــدت توصیه میشــه»« ،روزای اول
میگفتــن از هــوا منتقل نمیشــه ،فقــط لمس.
حــاال ۱۰۰درصــد عکسشــو میگــن« ،».همیــن
مانــده اســت کــه ســازمان محتــرمبهداشــت
جهانــی ،اعــام کنــد ایــن دســتکش وماســک

هــم فایده ندارند و خــاص! البته وقتی با یک
ویروس وحشی ناشناخته طرفیم ،نتایج جدال
بــاآن بــه ناچار مــدل قطــره چکانی به دســت
میآیــد« ،».اینجــوری کــه دارن خبرگزاریهــا
میگــن انــگار یکی دو روزه ســازمان بهداشــت
جهانــی کالً زده زیــر همه چی و شــده مثل این
باباهــا کــه از خونهتکونــی خســتهان .اول گفتن
معلوم نیس کرونا از سطوح و دستگیره منتقل
بشــه بعدش هم گفتن کالً ضدعفونی جاهای
عمومی و محلهای سربســته بیخوده»« ،واهلل
بــه خــدا اگه مــن دیگــه بفهمــم این ســازمان
بهداشــت جهانــی چی میگــه مســخره کرده.
پــس فردا میگــه همه اینا دوربیــن مخفی بود
اما متأســفانه چندصدهزار نفر مردن»« ،چند
تــا از دوســتان مــن مشــخصاً از ســطوح آلــوده
مبتال شــدن همون اوایل« ،».پوســت به دست
ملــت نمونده تازه ســازمان بهداشــت جهانی
بیانیه میده میگه اینکه کرونا از طریق دســت
منتقل میشــه ثابت نشــده» ۴« ،ماهه هرچی
میخوریــم مــزه مایــع ظرفشــویی و وایتکــس
میده بعــد اومدن میگن ثابت نشــده کرونا از
اجســام منتقل میشــه»« ،اینا کالً دارن نظریه
ضدعفونی کردنو میبرن زیر سؤال.متن خبر را
هم بخوانید :ســازمان روز شنبه  ۲۷اردیبهشت
در توصیههــای بهداشــتی خــود همچنــان بــر
اســتفاده از مــواد ضدعفونیکننده بــرای تمیز
کــردن ســطوح تأکید کــرد .به همیــن دلیل نیز
ضدعفونــی کــردن نــه فقــط در بیمارســتانها
بلکــه در محیطهــای دیگــر مانند دستشــویی،
سرویسهای بهداشتی ضروری است« ،».بعد
هر روز مانور پاشیدن مواد ضدعفونی تو سطح
شــهر میذارن و کلــی خبرنگار و
عکاس هم رپورتاژ میرن».
شهروند

روز شاعر ریاضیدان

یگانه خدامی

مجـــازی

دیــروز روز بزرگداشــت عمــر
خیــام نیشــابوری شــاعر،
ماجرا ریاضیــدان و منجــم بــزرگ
جهــان بود .روزی که نه فقــط در ایران که در جهان
مورد توجه قــرار گرفت و حتی گوگل لوگوی خود را
به او اختصاص داد .به این بهانه کاربرانی اشــعار و
رباعیات او را نوشتند و از کارهای بزرگش یاد کردند:
«یکــی از برجســتهترین کارهــای وی را میتــوان
سروسامان دادن و سرپرستی محاسباتگاهشماری
ایــران در زمــان وزارتخواجــه نظامالملک ،که در
دوره پادشــاهیملکشــاه ســلجوقی بود ،دانست؛
محاســبات منســوب بــه خیــام در این زمینــه هنوز

معتبر اســت و دقتی به مراتب باالتر از گاهشماری
میالدی دارد».اســمخیــام بــرام تداعیکننده اون
نوار کاســت شیشــهای با جلد ســبز رباعیــات خیام
شجریان ،شاملو و شهبازیانه که سال  ۷۱گرفتمش
و مســحورش شــدم»« ،خیام خارج از ایران بســیار

مشــهورتر از ایرانه .یکی از دهانههای ماه و سیارک
 ۳۰۹۵به افتخار او «عمر خیام» نامگذاری شــد ه و
در سراسر جهان هتلها و خیابانهای زیادی بهنام
وی نامگذاری شــده ...تقویمی که اینک ما در ســال
 ۱۳۹۹آن هســتیم خیام در  ۳۲سالگی خود تدوین
کرد« ،».روز خیامه .جذابترین و فاخرترین شــاعر
مملکتمون»« ،بهنظــر میاد مهمترین َوجهخیام،
پشت رباعیاتشه.
فلسف ه نیچهای پنهان شــده در ِ
خیامی که میگه «ما ُلعبتکانیم و فلک ُلعبتباز»
خیامــی کــه بــه رنــج و نقص بافــت هســتی آگاهه
میدونــه برنــده کســیه کــه بتونــه از بین ایــن همه
عــذاب بــودن در جهان ،لحظــهای رو بــه فراغت و
عیــش بگذرونه.بــرای شــناخت خیام نیچــهای یا
بواقــع نیچه خیامــی ،میتونید کتــاب «پنج اقلیم
حضــور» ازداریوش شــایگان رو بخونیــد»« ،یادمه
تــو اولیــن میتینــگ من بــا اســتادم ،وقتــی فهمید
ایرانیم یه بیت از شعر خیام خوند درباره زندگی تو
حال« ،».خیام تنها چیزیســت که از دوم راهنمایی
درگیــرش هســتم و تا آخــر عمر هم با مــن خواهد
مونــد« ،».خیام بیشــتر ریاضیــدان و منجم بوده تا
شــاعر .نخستین کسی که نشــان داد معادله درجه
 ۳ممکــن اســت دارای بیش از یک پاســخ یا بدون
پاســخ باشــد« ،».حکیم عمــر خیــام روش جبری
برای بهدســت آوردن ضرایب بسط دو جملهای را
کشف نمود و قرنها پساز او دانشمندان دوباره راه
وی را پیمودند».

توچهارم
دعای روز بیس 

علی اصغر مونسان :خیام علم و ادب را همراه کرد

خیام شخصیتی ادیب و دانشمند است که علم و ادب را با یکدیگر همراه کرده و
با وجود اشعار اندک ،یکی از مشهورترین شاعران ایران در جهان است .تعداد
ترجمههای کتاب خیام بیشترین ترجمههاست و این یکی از شگفتیهای اقبال
جهانی به اشعار خیام است .امروزه معرفت و شناخت جامع شخصیتی چون
حکیم عمرخیام نیشابوری میتواند الگویی شایسته ،پیش روی تمام پژوهندگان
علم و دانش و بویژه نسل جوان باشد.

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در پیامی روز ملی
بزرگداشت حکیم عمرخیام نیشابوری را تبریک گفت

مروری بر خاطرات مالصالح قاری به بهانه روزهای قرنطینه

آن یک نفر

در روزهای قرنطینهای که بیشــتر چنین تصاویری را
تنهــا در فیلمهــا دیدهایم و در کتابهــا خواندهایم،
تک نگاری
فرصتی دست میدهد که بیشتر درباره موضوعاتی
ستون دوشنبه
بخوانیم و ببینیم که شــاید قبلتر فرصت آن دست
نیافتــه اســت؛ بخصــوص که ایــن روزها همــواره در
گوشــه و کنار صحبت از رشــادتهای زنان و مردانی
اســت کــه بــا دلســوزی هرچــ ه تمامتــر بــه کمــک
هموطنان خود رفتهاند .اینچنین رشــادتهایی در
خسرونشان
مدیر فرهنگی کشــور ما ایران همواره ســابقه داشته است .مردان و
ت ب ه کار
زنانــی بودهاند که در لحظات ســخت دســ 
شدهاند و حماسهها آفریدهاند .برخی از آنها را اما سالها بعد شناختهایم.
مردان و زنانی بیادعا که شاید آنگونه که باید تقدیر نشدهاند .این روزها و
به بهانه قرنطینه خاطرات این یادگاران خواندنیتر از همیشــه است .یکی
از این افراد که بتازگی زندگیاش دستمایه آثار هنری شده است ،مالصالح
قاری اســت .مردی که خاطراتش تنها در آبادان ،زادگاهش قرنطینه شــده
بــود .مالصالح قــاری ،زندانی در ایران قبل از انقــاب ،ایران بعد از انقالب
و اســیر جنگی در عراق بوده اســت .او از مبارزان علیه حکومت پهلوی بود
که مدت  ۸ســال در زندانهای ساواک زندانی سیاسی بود و بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ایران و پس از شروع جنگ ایران و عراق در آبهای خلیج
فارس به محاصره قایقهای گشتی و همراه تعداد دیگری به اسارت قوای
عراق درآمد .عراقیها که متوجه تســلط او به زبان عربی و فارســی شــدند،
او را بهعنــوان مترجــم به کار گرفتند .شــهرت وی به خاطر دیــداری بود که
گروه  ۲۳نفره با صدام رئیس حکومت بعث عراق داشتند و او در آن دیدار
مترجم صدام بود و ســخنان وی را برای آنان ترجمه میکرد .وی پس از ۴
سال در  ۱۳۶۴از سوی عراق همراه با  ۵۰۰نفر دیگر به ایران اعزام و آزاد شد.
مالصالح قاری پس از اســارت مورد سوء ظن قرار گرفت و به اتهام خیانت
به کشور و همکاری با بعثیها زندانی شد .او بعد از  ۲سال به قید ضمانت
آزاد شد و درنهایت پس از بازگشت اسرا در سال  ۱۳۶۹با نامه سید علیاکبر
ابوترابی روحانی آزاد شده از اسارت ،بیگناهیاش اثبات و از وی رفع اتهام
شــد .مالصالح در مدت اســارت خود کمک بســیاری به اســرای ایرانی کرد
و همدم آنان در لحظههای ســخت اســارت بود و در موارد بســیاری باعث
نجات جان آنانشــد .تاکنون چندین کتاب و فیلم براســاس اسناد موجود
و خاطرات وی و  ۲۳نفر اســیر نوجوان نوشــته و ســاختهشــده است .یکی از
این فیلمها ۲۳ ،نفر و آن یک نفر اســت که مهدی جعفری هموالیتیاش
جلــوی دوربین برده اســت .اگر امروز از این قهرمــان گمنام و گاه مغضوب
روزگار دفاع از حیثیت و شــرف این دیار نام نیکی به یادگار مانده اســت به

علیاصغــر حکمــت در سلســله نوشــتارهای
«یادداشتهایی از عصر پهلوی» در مجله «وحید»
یادداشت (شــماره  ،13آبان  )1351نوشــته اســت« :خدمات
مرحوم محمدعلی فروغی به علم و ادب منحصر
بــه تدریــس در مدرســه علــوم سیاســی و تربیــت
جوانان که بعدها متصدی مقامات عالی و مشغول
بــه خدمــات مهــم شــدند ،نبــود بلکــه با نــگارش
مقاالت و خطابهها و تحقیق در متون آثار بزرگان و
حمیدرضا محمدی
اساتید فارسیزبان و طبع و نشر کتابهای سودمند
روزنامهنگار
و متیــن نیز بــه ادب و فرهنگ ایرانی پیشقدم بود
و من شاهد و ناظر بودهام که با عضویت در شورای عالی معارف و شرکت
در تهیــه برنامــ ه مــدارس و در مجامــع و ســازمانهای فرهنگی بــه وزارت
معارف معاونت مساعدت مینمود و راهنمایی میفرمود تا آنکه در سال
 1314یکی از بزرگترین خدمتهای خود را با تأســیس «فرهنگســتان» به
زبــان و ادبیــات انجــام داد ».اما ماجرا به یک ســال پیــش از آن برمیگردد
که پس از ســفر رضاشــاه به ترکیــه« ،نهضتی در مقامات رســمی و محافل
ادبــی به قصــد تصفیه زبان فارســی از کلمــات بیگانه به ظهور رســید» اما
بــه قول حکمــت ،در همان یادداشــتها ،مشــکل آنجا بود کــه «...بعضی
از مجامــع ســعی میکردنــد لغات خارجــی مخصوصاً کلمات عربــی را از
السنه مکاتبات رسمی برداشته و بهجای آنها لغات و واژههای غیرمأنوس
باســتانی را بگذارند یا واژه تازه بیاصل وضع کنند» و «به حدی راه افراط و
مبالغه پیمودند که بیم آن میرفت بنای رفیع و عالیقدر زبان شیرینبنیان
فارســی که از مفاخر این قوم و ملت اســت یکباره واژگون شــود »...این بود
کــه ذکاءالملــک فروغــی کــه آن زمــان رئیسالوزرا بود ،دســت به کار شــد.
زیــرا به قــول نویســنده مجلــه «یغمــا» (شــماره  ،47اردیبهشــت ،)1331
«هیچگونه اطالع و بصیرت در زبان و لغت نداشــتند و ...در پیراســتن زبان
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خدایــا در ایــن ماه آنچه تو را خشــنود مــی کند از
تــو درخواســت میکنــم و از آنچه تو را ناخشــنود
میکنــد بــه تــو پنــاه مــی آورم ،و از تــو در این ماه
توفیق اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم،
ای بخشنده به نیازمندان.

ماه مهمانی خدا22-

ى
آیین دوستیاب 

همــت صبوری و شــکیبایی او و مــدد قلم و زبان حبیب احمــدزاده و تأمل
و تصویــر مهدی جعفری اســت؛ بیســت و ســه نفــر و آن یک نفــر در قالب
فیلم و روایت .نوجوانی که در اســارت شجاعانه مبارزه میکرد حاال به مرد
ســالخورده و باتجربهای مبدل شده که ساعتها میتوان پای حرفهایش
نشســت .چندی پیــش که برای آخرین بار به آبادان ســفر کــردم ،نزد حاج
مکی یازع رفتم تا او نیز به ما برسد .حاج مکی که خود از رزمندگان شاخص
دوران دفاع مقدس است با او همکالم شده بود و لذت این حرفها را من
میبــردم .مکی یازع اما یک آبادانی متعصب اســت .مــردی که همچنان
ن همه ســال همچنان خود را وقف ســرزمین خود کرده است.
با گذشــت ای 
هرکجا که مشکلی پیدا میشود او هم در آنجا است .از سیل خوزستان گرفته
تا ســرزمینهای سیستان و بلوچســتان؛ مکی یازع حرفهایش را با آبادان
آغــاز میکنــد« :از فاو تا بلندیهای حاج عمران .عراق  9شــهر را گرفت اما
تنها شهری که سقوط نکرد آبادان بود .آبادان یک سال محاصره بود اما به
ن یک سال بر مردم آبادان چه گذشت خوب نپرداختیم؛ درحالی
اینکه در ای 
که لنینگراد روسیه تنها  3ماه محاصره شد و دهها فیلم و داستان از روی آن
ن یک ســال سه بیمارستان ساختیم .بســیاری ازدواج
ســاخته شــد .ما در ای 
کردند بسیاری بچهدار شــدند ».مالصالح همچنان از صدام متنفر است و
البهالی ســخنانش او را نفرین میکند« :صــدام فرعون زمان بود .او بر فکر
مردم عراق مســلط شــده بود .به من وعدههای مختلفی دادند تا به ایران
نــروم ،اما بــه لطف خدا قبول نکــردم ».مالصالح از ســفرها و دیدارهایش
میگفت و اشــک در چشــمانش جمع میشد .روایت این مردان میانسال،
جــذاب و ماجراجویانــه اســت .آنها از خودشــان میگوینــد و ازآنچه بر آنها
رفتــه .از خودشــان میگوینــد و از آنانی کــه در آن روزگار نقش تعیینکننده
در سرنوشتشــان داشتهاند .اینکه تا چه اندازه این مردان در آن سالها رنج
کشــیدهاند در ذهن آدم نمیگنجد .باید یــک رویداد برای اینهمه حرف و
ن همه رشادت ترتیب داد .این قهرمانها تا چند سال حرفهای نشنیده
ای 
دارنــد .چنــد قرنطینه میتــوان در خانه مانــد و خاطــرات قهرمانانی چون
مالصالح را مرور کرد؟ یادآوری مالصالح ســبب دیگری هم داشــت؛ خبر
ناگوار درگذشــت دوست مشترکمان ســعید نعمانی (طرفی) و محو شدن
در خاطرات دوســتان حلقه دهکده بریم آبادان از روزهای انقالب تا دوران
جنگ که حتماً مالصالح بهخوبی یادش میآید .مطمئنم .راســتی مال! از
نخلستانهای «دهکده بریم» تا کوچههای سیک لین چه راه درازی رفتی؛
از زندانهای دوره شاهنشــاهی ،اســارت در چنگال بعثیها ،سالهای تلخ
آوارگــی و جنگزدگــی ،توهمات آزاردهندهای که دیــدهام هنوز یاد آن گاه و
بیگاه چگونه بر روحت چنگال میزند .دلت را میخراشد و برتن رنجورت
رعشه میآورد .این قرنطینه لعنتی کی تمام میشود پس!

«فرهنگستان ایران»
هشتادوپنج سال پس از نخستین
ِ

ِ
داستان سره و ناسره

ماه مبارک رمضان

فارسی و ساختن لغات و اصطالحات بیمغز و بیمعنی اهتمامی جاهالنه
نام نها ِد مستحدثه ،در مقابل آکادمی ،فرهنگستان انتخاب شد
داشــتندِ »...
«فرهنگســتان ایران» .اساسنامهاش ،شــانزده ماده داشت که در شرح
و شــد
ِ
وظایف دهگانه آن ،مواردی چون «ترتیب فرهنگ به قصد رد و قبول لغات
ِ
و اصطالحــات در زبان فارســی»« ،تهیه دســتور زبــان و تعییــن قواعد برای
وضع لغات فارســی و اخذ یا رد لغات خارجــی» و «مطالعه در اصالح خط
فارســی» قید شده بود .فرمان تشکیل فرهنگســتان ایران ،در  ۲۹اردیبهشت
 1314صادر شد و با ابالغ تصویبنامه آن به وزارت معارف ،نخستین جلسه
رســمی آن ،شــنبه ۱۲ ،خرداد ،با حضور بیســتوچهار عضو پیوسته تشکیل
ی از
شــد .ریاســت فرهنگســتان تا آذر  1314با فروغــی بود و پــس از کنارهگیر 
ریاست وزرا ،حسن وثوق (وثوقالدوله) ادارهاش را برعهده گرفت .جلسات
آن ،دوشنبهها در مدرسه عالی حقوق برپا میشد اما از جلسه چهاردهم (۱۰
شهریور  )1314به بعد ،مدرسه عالی سپهساالر  -که محل دانشکده معقول
و منقــول دانشــگاه تهــران بــود  -مقر فرهنگســتان ایران شــد اگرچــه دولت
مستعجل بود و فرمان انحاللش ،هفتم اردیبهشت  1317صادر شد .هرچند
چون شــاید اعضایش که همه از ارکان زبان فارســی بودند« ،اصوالً اعتقادی
بــه «واژهســازی» نداشــتند ...رفتهرفتــه فرهنگســتان از پویایی افتــاد و دچار
رکــود شــد ».مجموعهای کــه اعضای پیوســتهاش ،اعاظــم آن روزگار بودند؛
کســانی چون ملکالشــعرای بهــار ،علیاکبــر دهخدا ،محمدعلــی فروغی،
ابوالحسن فروغی ،سعید نفیسی ،سیدنصراهلل تقوی ،صادق رضازاده شفق،
بدیعالزمــان فروزانفــر ،علیاصغــر حکمــت ،عبدالعظیــم قریب ،حســین
گلگالب ،غالمرضا رشیدیاسمی ،حسین سمیعی (ادیبالسلطنه) ،عیسی
صدیقاعلــم و ســیدمحمدکاظم عصــار ،و همچنین در شــمار پانزده عضو
شناســان آن زمان مانند آرتور کریستن سن،
وابستهاش ،برجستهترین ایران
ِ
هانری ماســه ،یــان ریپکا ،آرتــور اپهام پوپ ،محمــد اقبال الهــوری و رینولد
نیکلسون حضور داشتند.

هنرمندان اثری به مینو محرز فوق تخصص بیماریهای عفونی و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران که در زمینه مقابله با کرونا فعال
عکس بود ،تقدیم کردند .تابلو نقاشــی «ســقراط در بیمارســتان» اثر محســن امینی توســط تیم گالری ایوان به نمایندگی از جامعه هنری
نوشت ایران در مراســمی در بیمارســتان تهران به محرز به نمایندگی از جامعه پزشــکی و درمان ایران تقدیم شد .گالری ایوان با مشارکت
هنرمندان و بر مبنای مسئولیت اجتماعی تالش میکند از طریق فراخوانی بهنام «درد مشترک» با اهدای تابلو به بیمارستانها و فروش تابلوها
و اختصاص همه عواید حاصل از فروش آن به خرید تجهیزات مورد نیاز مبارزه با کرونا ،از کادر درمانی کشور قدردانی کند /.منبع :ایلنا
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الشــیْطان لِلِ َ
ــان خــذوال»
وکان َّ
نس ِ
(فرقان)29-27 ،
و روزى کــه ســتمکار (گنهــکار) دو
دســت خــود را (از حســرت) بــه
ن مىگــزد و مىگوید :اى کاش
دندا 
حجت االسالم
بــا پیامبر همــراه مىشــدم .اى واى
والمسلمینمحسن
بــر من! کاش فالنى را دوســت خود
قرائتی
نمىگرفتــم .رفیق من بعــد از آنکه
حق از طرف خدا براى من آمد ،مرا گمراه ساخت .و شیطان
هنــگام امیــد ،انســان را رها مىکنــد .نقش تربیتــی والدین و
مربیان در خانه و مدرســه قابل انکار نیســت .اما بیش از این
دو عامل مهم تربیتی ،آنکه در تربیت انسان تأثیر ماندگاری
دارد ،دوســت اســت .شــاید رمــزش این باشــد کــه والدین و
مربیــان را مــا انتخــاب نمیکنیــم ،امــا دوســت را خودمــان
انتخاب میکنیم و لذا تأثیرپذیری ما از دوست ،بیشتر است.
بههمین جهت ،در روایات آمده است :اگر میخواهید کسی
را بشناســید ،بــه دوســتانش بنگرید کــه چه افرادى هســتند.
«فانظروا الى ُخَلطائه»
از پیامبراکرم(ص)پرســیدند :بهترین دوست کیست؟ فرمود:
کسى که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد و گفتارش به علم
شما بیفزاید و کردارش یاد قیامت را در شما زنده کند.
حضرت(ع) فرمود :رفیق خوب ،بهترین فامیل است.
در حدیث آمده است :دوستت را به هنگام عصبانیت ،نیاز به
پول و در مســافرت آزمایش کن .اگــر در این آزمایشها موفق
شد ،دوست خوبى است.
اما آنچه در آیه فوق به آن اشــاره شــده ،خطر دوست بد است
تا آنجا که انسان از راه منحرف کرده و او را به دوزخ میکشاند.
شاعر نیز در این باره گفته است:
تا توانى مىگریـز از یـار بـد /یـار بـد بدتر بـود از مـار بـد
مار بد تنها تو را بر جان زند /یار بد بر جان و بر ایمان زند
ëëاخوت و برادرى
«إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمُن َ
ون إِ ْخَوه َفأَ ْصل ُ
ِحواْ َب َ
یکم َواتَُّقواْاهلل لَ َعلَّ ْ
ین أ َخَو ْ
کم
َ
ْح ُم َ
ُتر َ
ــون» (حجــرات )10 ،همانا مؤمنان بــا یکدیگر برادرند،
پــس میان بــرادران خود( ،در صورت اختــاف و نزاع) صلح و
آشتى برقرار کنید و از خدا پروا کنید تا مورد رحمت قرار گیرید.
از امتیــازات اســام آن اســت کــه اصالحات را از ریشــه شــروع
مىکنــد .مثالً در این آیــه مىفرماید :براى اصــاح رفتار فرد و
جامعه باید مبناى فکرى آنان را اصالح کرد .لذا اعالم میکند:
َ
مؤمنیــن با یکدیگر برادرند ،اکنون که همه برادر هســتید ،قهر
و جدال چرا؟
در روایــات از کســانى کــه بــرادران دینــى خــود را رهــا مىکنند
بشــدت انتقاد شده و ســفارش شده اســت که اگر برادران از تو
«ص ْل َمن
فاصلــه گرفتند ،تو با آنان رفت و آمد داشــته باشِ .
َقطعک»
ق علیهالســام فرمود« :مؤمن برادر مؤمن اســت،
امــام صاد 
ماننــد یک جســد که اگر بخشــى از آن بیمار گــردد ،هم ه بدن
ناراحت است».

لطف تو که باشد
غم ندارم

ای یــادت اطمینــان بخش دلها!
آنــان کــه خــاک را بهنظــر کیمیــا
زمزمه ها
کردنــد ،بر خواهشهای شــیطانی
پشــت پــا زدنــد و بــه پلشــتیهای
نفــس امــاره ،بیاعتنا شــدند ،چه
نیکــو پــاداش آن ایســتادگی را
یافتنــد و به هــر آنچه که شایســته
مخلصــان و پاکدامانــان اســت
رسیدند.
سید حبیب
عشــق تو در روح و روانشان تجلی
حبیبپور
یافــت ،بیخویشتــر از خویــش،
گام در ســینای شــوق نهادنــد و آنچــه بــرای نامحرمــان،
نادیدنــی بــود را بــه تماشــا نشســتند و بــه نعره مســتی و
یگانگی ،دل از کف دادند.
آنهــا کــه بــه ترنم نــام باشــکوه تــو غنچههای قلبشــان
شــکوفا میشد و به ذکر زیبایت ،روانهایشان به آسودگی
میرســید دل بــه غیر تو نســپردند که باور داشــتند هرچه
خیر است از توست.
آنان که به خواهشهای شیطانی «نه» گفتند و دست رد
به ســینه نفس پلید زدند .از نگاههای حرام پرهیز کردند.
از مجلــس گناه پا پس کشــیدند .از ســخنان زشــت دوری
کردند .از اندیشههای پلید رو برگرداندند .بهانههای پوچ
دنیا بازیشان نداد و فریب وعدههای ابلیس را نخوردند
و تنها در پی خشنودی تو بودند.
خوشــا به حالشــان! طوبی لهــم! و من چه بســیار به آنها
غبطه میخورم که در پرتو یادت و ســپردن خانه دلشــان
بــه تو و ایمــان به حضــور همیشــگی ات در لحظه لحظه
عمرشان به آرامش رسیدهاند.
ای نامــت پاســخ خواســتنها! اینــک مــن هــم بــه امیــد
جلــوهای از رحمــت توســت کــه برهنه پای ،بــه حضورت
رســیده ام .به رسم شــرم ،سر به زیر افکندهام و به سنت
اجابت به ســویت دست دراز کردهام تا مرا نیز از آنچه به
خوبان درگاهت بخشیدهای خوشنود سازی.
غیر از تو انیس و همدمی نیست مرا
در این همه زخم ،مرهمی نیست مرا
در یأس به تو امید دارد دل من
با لطف و عطای تو غمی نیست مرا

