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نیما شاه میری

#زلزله

زلزله  5/9ریشــتری بندر گناوه
کــه در بســیاری از شــهرهای
هشتـگ جنوبــی کشــور حــس شــد
موضــوع نوشــتههای کاربران
زیــادی در شــبکههای اجتماعــی بــود .بخصــوص
کاربران ســاکن شــهرهای جنوبی از اهواز تا شیراز که
از حــال و هوایشــان هنگام زلزله و شــدید بــودن آن
مینوشــتند .نگرانی بــرای اتفاقی که در بنــدر گناوه
افتــاده و خســارتهای ایــن زلزله را هم در بســیاری
از نوشــتهها میخواندیــم« :عجــب زلزلــه عجیبــی
بــود .طوالنــى ،شــدید و بــى صــدا ،انــگارى کــه توى
گهواره بودیم با یه ســرگیجه عجیــب .پ ن :ما ١٨٠
کیلومتری گناوه هســتیم ،خدا میدونــه اونجا چقدر
شــدید حس شــده»« ،هنوز بدنم میلرزه از ترس»،
«بــد لرزیدیم« ،»...بــرق قطعه و خب عموماً اونجا
قطعــی آب و کــم آبــی شــدید در تابســتون داره،
امیــدوارم آب قطــع نشــه»« ،دارهزلزلــه میــاد ،چه
جــوری اون وســط فیلــم میگیــرن؟!»« ،امیــدوارم
خســارت جانــی نداشــته
باشــه و تــو ایــن وضعیــت
کرونا کسی بیسرپناه نشه»،
«خدا به خیر کنه فقطزلزله
کــم بــود اونم اضافه شــد»،
«دارنــد اعالم میکنند همه
مراکز درمانــی احتماالً باید
آماده پذیرش مراکز درمانی
دیگر بشــن! سیستم درمان
اصــاً آمادگی پذیرش هیچ
بیمــار غیرکرونایــی رو نداره
حــاال بــازلزله چــه کنیم؟»،
«چــرازلزله اومــد حوصلم
نشد برم پناه بگیرم فقط پتو
رو کشــیدم رو ســرم یه وقت

آمار نگران کننده
ســایت رکنا آماری از خودکشی
ماجرا در تهران تنها در یک روز اعالم
کــرده کــه بســیار نگــران کننده
اســت .براســاس ایــن گــزارش از روز پنجشــنبه ۲۶
فروردین تا روز جمعه  ۲۷فروردین  ۸۴مورد اقدام
بــه خودکشــی در نقاط مختلف شــهر تهــران ثبت
شده و از بین افرادی که اقدام به خودکشی کردهاند
یک نفر در همان محل جان باخته و  ۱۲نفر پس از
انتقال به بیمارستان درگذشتهاند.
در شبکههای اجتماعی کاربران زیادی به این خبر
و آمار اشــاره کردنــد و آن را نگران کننده دانســتند.
هرچند که رییس اورژانس اجتماعی کشور این خبر
را تکذیــب کــرد و گفــت آمار تماسهــای اورژانس
اجتماعــی از اول فروردین تاکنون کمتر از  ۸۰مورد
بوده اســت« :ایــن روایت تمامی نــدارد .در بخش
خودکشــی کتابــم ،آماری کــه مربوط به ســالهای
 2005-2010بود از نگاه خود وزارت بهداشت از مرز
بحران  ۱۰۰۰/۱گذشته بود.
بدنــه اجتماعــی از آن زمــان به مراتــب تکیدهتر و
ضعیفتر شــده و امید دســتنیافتنیتر .این آغاز
موجیاســت کــه بعــد از پاندمــی شــعلهورتر هــم
میشود»« ،خودکشی  ۸۴نفر در یک روز (پنجشنبه
تا جمعه) چقدر وحشتناکه!رکن ا گزارش داده که از
روز پنجشنبه ۲۶فروردین تا روز جمعه ۲۷فروردین
 ۸۴مــورد اقــدام بــه خودکشــی در نقــاط مختلــف

اذان صبح فردا 4/56

طلوع آفتاب فردا 6/24

ماه مبارک رمضان

ضیاء موحد :مجموعه تازه اشعارم بر اساس تاریخ مرتب شدهاند

مجموعهای از شعرهای نو خود را که آغاز سرایش آنها به دهه  ۴۰برمیگردد ،با همکاری نشر نیلوفر منتشر خواهم کرد.
شش دفتر شعر داشتم و شعرهای دیگری هم متفرق بودند که البته نتوانستم همه آنها را جمعآوری کنم اما تا جای
ممکن این کار را انجام دادم .شعرهای این مجموعه به ترتیب تاریخ مرتب شدهاند تا سیر تحول کارم برای
کسی که میخواهد تحقیقی انجام دهد ،نشان داده شود .آغاز سرایش شعرهای این مجموعه به حدود سال
 ،۱۳۴۶زمانی که سرودن شعر نو را آغاز کرده بودم ،برمیگردد .تا پیش از این زمان شعر کالسیک میسرودم
که آنها را از این مجموعه کنار گذاشتهام.

گفتههای این شاعر و پژوهشگر ادبی در ایسنا

بحار االنوار ،ج  ،۷۸ص ۱۱۴

مروری بر جایگاه جشنواره تئاتر دانشجویی در مسیر هنرهای نمایشی

جهش تولید از روی موانع پیش رو

آوار نریــزه روم»« ،خونههــایگنــاوه اغلب ســاختار
قدیمیای دارن ...امیدوارم بهخیر گذشــته باشــه»،
«زلزله شهرهای دیگه وقتی توی آبادان حس میشه
می ترسم که چه بالیی سر اونها ممکنه اومده باشه
که ما این گوشــه لــرزش اش رو حس کردیم»« ،چه
زلزلــهای اومد! وقتی آبادان آنقدر شــدید و طوالنی
بلرزه یعنی یه جایی زلزله خیلی شــدیدی اومده»،
«گوشــاتونو آماده کنین قراره تا چنــد روز این جمله
«معلــوم نیــس کجــا دارن چــی کار میکنن کــه باز
دوباره زلزله اومده» رو بشنویم»« ،من هنوز خشکم
زده و نمیتونــم بزنم بیرون شــماها چطور یهو فرار
کردیــن از خونــه زدین بیرون؟»« ،خدایا این کشــور را ،از
دشمن ،خشکســالی ،دروغ ،کرونا،زلزله و ...حفظ کن»،
«زلزله اومد ،تمام قابهای خونه پرت شدن پایین ،سرم
گیــج رفــت ،بعد یک دقیقــه هم تمام شــد ،فقط تمام
بدنم داره میلرزه که یه وقت جایی خسارت جانی نداده
باشه»« ،فکر کنید در شرایط امروز بیمارستانهای کشور
اتفاقــی مثل زلزله هــم بیفتد»،زلزله چی میگه وســط
کرونــا خــب« ،»...چــه زلزلــه
شــدیدی بود! تمام المپها و
پنکه سقفی همین جور تکون
میخورد .همه مردم وحشت
کردنــد»« ،زلزلــهای بــه ایــن
شــدت تو عمرم حــس نکرده
بودم چقــدر طوالنی بود .خدا
به خیر کنه»« ،تا حاال تو عمرم
زلزله ندیده بودم (یعنی هر
وقت زلزلــه اومــده تو خونه
نبــودم تــا متوجه بشــم)اما
ایــن دفعــه چنــان لرزید که
جبــران تمام  ۱۹ســال شــد.
خیلی زیاد
لرزید».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

تهران ثبت شده است ،یعنی بجز ویروس کرونایی
که بر بدن نشســته ،ویروس یأسی هم هست که بر
ارواح خیمــه زده و پابهپــای خواهــر خوانده جدید
خــود ،داس مــرگ را بــر ایــن شــهر میگردانــد،».
«چقدر وحشــتناکه این آمار .گذشته از علت و علل
ایــن موضوع ،باید به اطرافیانمون توجه کنیم .تو
همین توئیتر چند باری دیدم که افراد با یک توئیت
قصدشــون رو شــفاف یا غیرمســتقیم گفتن و چند
روز بعد خبر خودکشیشــون اومــده .جلوی خیلی
از خودکشــیها رو میشــه با اقدام بموقــع گرفت»،
«اینکــه  ٨۴نفر در تهــران درطول یک روز دســت
بــه خودکشــی زدن ربطی بــه قیمت مــرغ و دالر و
بیــکاری و بیپولــی و کرونــا و افســردگی حاصــل از
زندگــی و  ...همش تقصیر انرژی منفی اســت .اگه
سهیل ســنگرزاده رو دنبال میکردن ،میفهمیدن
که نباید الکی ادای حال بدهارو دربیارن« ،».در یک
روز  ۸۴مــورد اقدام به خودکشــی در تهران گزارش
شــده که در این میان ۱۳مورد منجر به فوت شــده
اســت! آماری تکان دهنده که حکایــت از ناامیدی
دارد .کارشناســان ناامیــدی را علــت اصلــی اقدام
به خودکشــی میداننــد« ،».نوشــته از  ۷:۳۰صبح
پنجشنبه تا  ۷:۳۰صبح جمعه  ۸۴نفر توی تهران
خودکشــی کردن! توجه کنید  ۸۴نفر! خوشــبختانه
اکثریــت رو تونســتن نجــات بــدن ولی واقعــاً عدد
عجیبیهستش».
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خدایــا مــرا در ایــن مــاه بــه خاطــر نزدیــک شــدن بــه
نافرمانی ات وامگذار ،و با تازیانه های انتقامت عذاب
مکــن و از موجبــات خشــمت دورم بــدار ،بــه فضل و
عطاهایت ،ای نهایت دلبستگی دلشدگان.

نقشآفرین در رواج و پیشرفت تئاتر ایران

تئاتر دانشجویی بویژه پس
از انقالب نقــش عمدهای
در رواج و پیشــرفت تئاتــر
یادداشت
داشــته و اگــر نگاهــی گذرا
و حتــی بیپژوهــش بــه
تئاتر چنــد دهــه اخیرمان
داشــته باشــیم میبینیــم
چهرههــای بســیاری
رحمت امینی ماننــد نــادر برهانیمرند،
مدرس تئاتر حســن معجونــی ،محمد
مســـــــاوات ،کـــــــــــوروش
نریمانی ،اشکا ن خیلنژاد و ...طیفهایی مختلف
از جوانــان همــه دانــش آموختگانــی بودنــد که در
دوران دانشجویی هم در جشنوارههای دانشجویی
اســتعداد خود را بــروز میدادنــد و در واقع ابتدا در
دانشگاه محک میخوردند و سپس در بخشهای
مختلفــی از قبیــل نمایشنامهنویســی ،بازیگــری،
کارگردانی و ...خود را بهعنوان اســتعدادهای جوان
به جامعه تئاتر حرفهای کشــور معرفی میکردند.
این مســأله نشــان میدهد که جملــه ابتدایی من،
یعنــی نقــش دانشــجویان و جشــنوارههای تئاتــر
دانشــجویی در رواج و گســترش تئاتــر بــه دســت
دانشگاهیان تأثیری بسزا داشته و خود استادانی که
با دانشجوها کار میکردند هم در این میانه بیتأثیر
و نقش نبودهاند .خود من یادم میآید که در زمان
دانشــجویی چهرههای شــاخصی مثــل دکتر علی
رفیعی آرامآرام چهرههایی را کشف میکرد و آنها
را در قامت دستیار یا بازیگر و ...روی صحنه میبرد
که نمونه آن حمید پورآذری است که از همین فرم
و فضاها صاحبنام شــد و در چنین بسترهایی رشد

کرد .پــس نقش دانشــگاه و چنین جشــنوارهای نه
تنها قابل انکار نیست بلکه قابل مطالعه و تحقیق
بیشتر است .البته طی سالیان گذشته متأسفانه ما
شــاهد تغییرات ســاختاری در تئاتر ایــران بودیم و
این مسأله با قطع شــدن بودجههای مرسوم برای
تولیــد تئاتر و تبدیل آنها به کمک هزینه و پیدایش
تماشــاخانههای خصوصی تا حــدی دچار چالش
شــد .پیــش از این یــک کارگردان شــناخته شــده با
خیــال راحــت و بیآنکــه فکــر فــروش و پــر شــدن
صندلیها باشــد از اســتعدادهای جوان و از فضای
آکادمیک آمده استفاده میکرد و دغدغه فروش و
بازگشت هزینهها را نداشت؛ اما در چنین شرایطی
کارگردانهای شناختهشده کمتر از چهرههای تازه
سود میبردند چون باید هزینههای تئاتر خود را با
آوردن چهرههایی شــناخته شده تأمین میکردند
و این موضوع گسســتی در اصــل ماجرایی که از آن
سخن به میان آمد ایجاد کرد .همین شد که کمکم
شاهد ورود بازیگرانی شــدیم که از حوزههای دیگر
مثــل ســینما و تلویزیــون وارد تئاتر شــدند تا خیال
تهیهکننــده و کارگــردان یــک اثــر نمایشــی را بابت
ت و تأمیــن هزینهها راحــت کنند .من
فــروش بلی 
هیــچ نقدی در باره این مســأله ندارم اما اگر چنین
مســألهای پیش نمیآمد یا به این حدت و شــدت
پیــش نمیآمــد ،کارگردانهای صاحبنام ،دســت
بازتری برای استفاده از جوانترها داشتند و جوانها
هم میتوانستند بستری برای هنرآفرینی بیابند .با
همه اینها همچنــان به جرأت میتوان گفت که در
تئاتر دانشجویی اتفاقات تجربه گرایانه رخ میدهد
و همین است که با وجود تحلیل رفتن انرژی تئاتر
حرفهای گروههای دانشجویی درخششهای بسیار

شناخت ایران از زبان داستان

شناخت سرزمینی که به آن تعلق داریم ،در آن متولد شدیم ،برایمان
سنگ
پــر از خاطــره میشــود و همه اینها قطعــاً از کودکی شــکل میگیرد .با
کاغذ
خاطــرات خــوش ،با بازیها و شــناخت محیــط پیرامون؛ و آشــنایی با
قیچی
آنچــه به آن تعلق دارید .با شــناخت تفاوتهای گســتره قومی ،زبانی
و فرهنگی ،معماری و ســبک زندگی و ...شــاید برای بسیاری از ما سفر
امکان پذیر نباشــد .شاید رفتن به دورترین جاها و آشنایی با شهرهای
گوناگون مهیا نباشــد .نیاز به بستری داشته باشد که برای بسیاری از ما
مهیا نیســت؛ امــا این همه با کتاب فراهم میشــود .آن هم در ســنین
کودکــی .کودکــی کــه خــود و ســرزمینش را بشناســد به آن تعلــق پیدا
نلی محجوب
فعال حوزه ادبیات
میکند .نسبت به سرزمینش عالقهمند میشود و همزمان با آشنایی
کودک و نوجوان
بــا تفاوتهــا ،زیســتن در کنار هــم و احترام بــه تفاوتهــا را میآموزد.
قطعاً متوجه میشــود زندگی در ســرزمینش متفاوتتر از آن چیزی اســت که در روستا و شهر
او اســت .آشــنایی با فرهنگها و تفاوتهای قومی میتواند در نگاه کودک تأثیر بگذارد و آنها
را در ســنین نوجوانــی آمــاده پذیرش و تفکر کند و نــگاه برتریجویی قومــی و ...را از او دور نگه
دارد .این روزها که بچهها بیش از همیشــه محروم شــدهاند و تجربههایشــان محدود شــده به
بازیها و انیمیشــنها و بزرگترهایی که هزار و یک درگیری و
بیحوصلگــی صبر و مجال و آرامش شــان را ربــوده؛ گرفتار
شــدهاند در تجربــه نکــردن واقعیتهــا و کنارهــم و بــا هــم
تجربــه کــردن دســت نیافتنــی شــده اســت .در ایــن اوضاع
خواندن کتابهای داستانی یا به تعبیری کتابهای داستانی
آموزشــی مصــور میتواند بــه بچهها کمک کند در این ســفر
کــردن و آموختــن .مجموعه کتابهای «ایــران من» به قلم
مجید راســتی و با تصویرگری نسیم بهاری ،توسط انتشارات
شــهر قلم منتشر شده اســت .در این کتاب بچهها میتوانند
درباره مشــاغل گوناگون ،شــهرها و معماری و ...آشنا شوند.
در تصاویر این کتاب ســعی شده به پوشش و بافت محیطی
مناطــق مختلــف از نظــر پوشــش گیاهی ،لبــاس اقــوام و...
دقت شــود .در این کتاب با مامان ســوزنی آشنا میشویم که
در بلوچســتان زندگی میکند و به کار ســوزن دوزی مشغول
است و بچهها با سوزن دوزی بهعنوان یک شغل و هنر آشنا
میشــوند .بابا فرشــی کارش بافت فرش اســت و از این هنر
میگوید ،از چگونگی بافت و انواع فرش .از تار و پود و ...تا در آخر فرشی میبافد با چهره نازنین
و به او عیدی میدهد .همینطور در این مجموعه با مامان زعفرانی ،مامان چای ،بابا خرمایی
و بابا ســفالی آشنا میشــویم .زنان و مردانی که در سرزمین پهناورمان به کار و هنری مشغول
هستند .این مجموعه در عین حال این فرصت را فراهم میکند تا کودکان در کنار والدین عالوه
توگو درباره مشــاغل ،مناطق مختلف ،پوشــش افراد ،محصوالت کشاورزی
بر مطالعه به گف 
و صنایع دســتی هر منطقه آشــنا شــوند .والدین میتوانند از خاطرات خودشــان برای بچهها
تعریــف کننــد و حتی به بچهها تحقیق موضوعی بدهند و بعد در کنار هم یافتههایشــان را به
اشــتراک بگذارند .در عین حال کودک میتواند در میان آشــنایی با مشاغل ،عالقه خودش را
پیدا کند هم این درک را که برای هر چیزی که در اختیار ماســت زحمتهای بســیاری کشــیده
شده .فرشی که زیر پای ماست ،خرما ،چای و زعفرانی که استفاده میکنیم و...
ایران من ،فرصتی است برای آشنایی و دوستی.

عکس
نوشت

دارند .در کنار بازیگری و کارگردانی ما طی سالهای
گذشــته درامنویسهای موفقی را هــم البته از دل
همین فضاهای آکادمیک چه در کسوت استاد و چه
در کســوت دانشــجو به تئاتر ایران معرفی کردهایم
و چهرههــای شــاخص بســیاری از جملــه علیرضا
نادری ،محمد مساوات ،محمد رحمانیان و محمد
یعقوبــی و ...از ایــن دســتهاند کــه در محیطهــای
دانشــگاهی دســت به تولیــد متنهــای قابل تأمل
زدنــد .البتــه در جهان هم تعــداد درام نویسهای
برجســته به نســبت گروههای تئاتری و شاکله تئاتر
کمتر هستند و تعجبی ندارد درامنویسهای درجه
یک ما هم کم تعداد هستند و همین تعداد هم از
جریــان آکادمیــک ما بیرون میآیند و اگر مقایســه
اجمالــی کنیم به نســبت تاریخ درامنویســی در دو
دهه اخیر رشد بسیار خوبی در این حوزه داشتهایم
و نمونــهاش در نمایشــنامهنویسهای زن اســت
که مــا امــروز چهرههای شــاخصی همچون نغمه
ثمینی یا چیســتا یثربــی و ...را داریم .یک نکته هم
درباره جشــنواره تئاتر دانشجویی امسال در انتهای
ایــن یادداشــت اضافــه کنــم و آن اینکه جشــنواره
امســال باید با دقت و وسواس بســیار زیادی برگزار
شود و همکاران من حتماً باید از اجراهای عمومی
صرفنظر کنند چون ریسک بسیار بزرگی به همراه
دارد و در شرایطی که ما در آن به سر میبریم حتی
جــان یک نفــر هم اهمیــت بســیاری دارد .بهجای
اجراهای عمومــی همانطور که در جشــنوارههای
تئاتر فجر و ...تجربه شد میتوان به سمت فضاهای
آنالین رفت و از نظر من اتفاقاً بســیار هم میتواند
امکان خوبی باشد و حتی در سالهایی که همه چیز
طبق روال است از این امکان استفاده کرد.

پیش به سوی آزادی

کتابــی که ســال  99ویراســتاری
کردم و منتشر شد درباره آزادی
پیشنهاد
و رهایــی و اعتمــاد بــه نفــس
اســت .البتــه بــرای کــودکان.
داســــــــــــتان «زفــى شورشــی»
دربــاره پســــــــــــر شــاهفردیناند
است .شــاهفردیناند میخواهد
پســرش را از خطــر حفــظ کند.
هر خطری! و از نظر او همهچیز
شیوا حریری
مترجم
ممکن اســت خطرناک باشــد؛
از پشــههایی که ممکن اســت پســرش را نیش بزنند تا
نــان که ممکن اســت تــوی گلویش بپــرد و حتی حرف
ســین کــه ممکن اســت دندانههــای تیزش دســتش را
ببــرد .برای همین هم دهها نفر را بــرای مراقبت از یان
اســتخدام میکند ؛ از راهصافکن گرفته تا الفباُبر! همه
اینها باعث شــده تا یان هیچ تفریحی نداشته باشد جز
اینکه توی قصری با دروپنجرههای بسته بنشیند و پوره
و سوپ بخورد و کتابهایی بخواند که حرف سین از آنها
حذف شــده است؛ درســت مثل یک زندانی! یان کمرو
و بیدســتوپا و ترسو در چنین اوضاع عجیب و غریبی
بــزرگ میشــود و تالشهایــش برای تغییــر اوضاع به
هیچ جا نمیرســد .اما دختری ب ه نام ُزفی همه چیز را
تغییر میدهد .دختری که درســت بر خالف یان است
و چیزی به اسم ممنوعیت یا محدودیت نمیشناسد.
زفی بااعتمادبهنفس ،توانــا و آزاد تصمیم میگیرد به
یــان کمک کند تا از این وضعیت خالص شــود و او هم
رهایی و انتخاب را لمس کند .کتاب زفى شورشی با طنز
و شیطنت شروع میشــود و خواننده در ابتدا رفتارهای
غریب و تصمیمهای خندهدار پادشاه را شوخی فرض
میکند و جدی نمیگیرد ،اما در ادامه متوجه میشــود
کــه هم ه چیــز واقعــی و از این پــس پیگیری داســتان و
سرنوشــت شــخصیتهایش برایــش جدی میشــود.
او منتظــر اســت کــه این مبــارز ه بــدون خســتگی یان و
زفی ،همراه بــا پیچوخمها و
ناکامیها و شکستهایش به
پیروزی و رهایی بینجامد.
 ëëزفیشورشی
ëëنویسنده:لوکاسهارتمان
ëëتصویرگر:سوزاناُپل-گوتز
ëëمترجم:کتایونسلطانی
ëëویراستار:شیواحریری
ëëگروهسنی+۹:

آثار خوشنویســی و نقاشــیخط یکــی از مطرحترین آثاری اســت
کــه در گنجینه موزه هنرهای معاصر نگهداری و به مناســبتهای
گوناگون به نمایش گذاشته میشود.
آثاری از هنرمندانی مانند حســین زنــدهرودی ،محمد احصایی،
فرامرز پیالرام ،رضا مافی ،نصــراهلل افجهای و...که بعضی از آنها
در دهه  ۴۰و  ۵۰شمسی خلق شدهاند.

روز ششم ماه رمضان

ای خدایی که اولین سالم را
بر زبانم نوشتی!

ای نقاش زیباترین طلوعها و غروبها!
بخوبــی درک کــردهام کــه فرصتهــا
یک دقیقه
مثــل عمر گل کوتاهنــد و زندگی گلخانهای
با خدا
بینهایت اســت .یاریام کــن تا باغبان این
گلخانه بینظیر باشم.
می دانم که ســقفهای کوتاه دلگیرند،
کمکــم کن تــا کبوتــر افــکارم را در آســمان
شگفت و بلند یاد تو به پرواز در آورم.
ای خالق عشق و دردهای شیرین!
عبدالرحیم
شــیوه حــرف زدن بــا خــودت را بــه من
سعیدی راد
بیامــوز و لــذت مناجــات را در این ایســتگاه
شاعر و پژوهشگر
ششــم مــاه رمضــان ،بــه ســلولهای تنــم
بچشان! ای محبوبترین آفریدگار!
چراغ عشق را در قلبم روشن نگهدار! همین.

شاخصهای ایمان

سخن گفتن از ایمان دشــوار است ،بدان
ماه
روی کــه حقیقتــی واال اســت کــه در ورای
میهمانی
عملکردهــا و تفســیرهای گوناگــون و گاه
خدا
متضــاد ،چنــان پنهان شــده کــه بازیابی
آن آســان نیســت .بهعبــارت دیگــر ،بــه
عدد مدعیان ایمــان میتوان تعبیرهای
متنــوع از ایمان ســراغ گرفــت .اما ایمان
چیســت؟ چیســت این گوهر گمشده که
همگان میجویند و کمتر کسی کنه آن را
عبدالحسینطالعی
میشناسد؟
استاددانشگاه
قرآن به مــا از آزمون مدعیــان ایمان
خبــر میدهد( .عنکبوت ،)2 ،آزمونی که بر اســاس آن میتوان
مؤمــن راســتین را از مدعــی کاذب بازشــناخت .نیز بــه مؤمنان
توصیه میکند که ایمان بیاورند (نســاء ،)136 ،یعنی که محض
ادعا را نمیپذیرد ،بلکه عملی در خور ادعا را از آنان میخواهد.
برای اینکه محک ایمان را باز شناسیم ،شاخصهای آن
را از زبان کســی میجوییم که «امیر اهل ایمان» ویژگی بارز
اوست و همگان او را با عنوان «ایمان مجسم» میشناسند.
آن بزرگمــرد ،کســی نیســت جز امــام علی ابن ابــی طالب
علیه الســام که گوهر ایمان نه تنها در تمام اعضا و جوارح
بــدن ،بلکــه در روح بلنــد او نیــز نمایــان بــود .آن گرامی در
حدیثــی بلند  -که عالمه مجلســی در دانشــنامه گــران ارج
بحــار االنــوار ج ( 66چاپ بیروت) ص  73تــا  84نقل کرده
 شــاخصهایی بــرای آزمون مهــم مدعای ایمــان عرضهمیکنــد .در ایــن یادداشــت ،کالمی مختصر بر اســاس این
حدیث بیان میشود.
حدیــث ویژگیهای ایمان بــا این آموزه مهم آغاز میشــود
که ایمــان ســه وجــه جداییناپذیــر دارد :اعتراف قلبــی ،اظهار
زبانــی ،عمل بــه اعضای بدن .حضرتش این ســه وجه را عمل
تمــام و تمام عمل میداند .این منشــور با همین ســه وجه نور
میافشــاند ،وگرنه اکتفا به یک یا دو وجه آن ما را از دستیابی به
حقیقت آن دور میدارد .در این میان ،وظیفه قلب را مهمترین
وظیفه میداند ،از آن روی که فرمانده اعضای بدن است و همه
به فرمان اویند.
اما پس از آن نوبت به وظایف زبان ،گوش ،چشم ،دست ،پا،
ســر و ...میرسد .در شمار وظایف قلب ،تذکر و تفکر و معرفت
جایگاهی ویژه دارد .اعضای بدن نباید تظاهری بر خالف قلب
داشــته باشــند؛ یعنی که ایمان هرگز با نفاق ســر سازش ندارد.
زبان باید در خدمت منافع راستین فرد و جامعه باشد و کارنامه
زبانــی که جز این باشــد با مدعای ایمان نمیســازد .گوش باید
وقف بر مطالبی شــود که در زندگی انســان بهکار میآید ،یعنی
هرگونه استفاده جز این مسیر ،خالف عقل و شرع است .چشم
بایــد دروازهای بــرای تفکــر و ژرف نگری باشــد ،وگرنه ،ای بســا
کسانی که ظاهراً بینایند ولی کوردلی را در پیش گرفتهاند .دست
باید به یاری دیگران بشــتابد و دســت دیگران را بگیرد نه اینکه
بر سر آنها بزند.
همیــن گونه دیگــر اعضا و وظایــف آنها را بر میشــمارد که
ایــن مختصر را مجال بیان نیســت .امیر ایمان در پایان حدیث
بیــان میدارد که هر کس وظایفی را که در این منشــور آمده ،به
انجام نرساند ،ایمانش ناتمام میماند .نکته مهم آن است که
دیگران همین ایمان ناتمام را همانند تابلویی پیش چشم خود
مینهند و بر مبنای آن به قضاوت مینشینند و از گرایش درونی
به ایمان حذر میکنند.
بدیــن ســان کار زشــت یــک فــرد ،در ادعایی بدون پشــتوانه
عمــل ،راه را بر دســتیابی دیگران به رســتگاری میبندد .یعنی
فــردی که ادعــای ایمان میکند بدون توجــه به آنچه مقتضای
چنیــن ادعــای بزرگی اســت ،نه تنها بــه خود ،بلکه بــه دیگران
نیز ســتم میکند .البته از فرد فرد آدمیان انتظار نمیرود که بر
قلــه باالترین درجات ایمــان جای بگیرند و تفــاوت درجات در
این مورد کامالً پذیرفتنی اســت؛ ولی به شــرطی که انسان اراده
صعــود بــه درجات باالتر را داشــته باشــد .که ایــن اراده به نوبه
خود ،یک عمل جدی است.
نکتــه پایانــی آنکه بر ایــن نردبان نمیتــوان گام نهاد مگر با
ایمانی در خور و ســزاوار به پیامبــر و امامان معصوم ،که بیانگر
وحــی خداینــد و این شــاخصها را در عمل خــود مینمایانند.
آنــان با عمل خالصانه و بیان صادقانه بهترین تفســیر قرآن را
ارائه میکنند .امت های گذشته با سرپیچی از فرمان پیامبرشان
ایــن حقیقــت واال را نادیــده گرفتنــد و کیفــر کفــران نعمــت را
چشیدند .امیر ایمان تذکر میدهد که مبادا این امت راه آنها را
بپیماید ،یعنی امروز نســبت به والیت الهی امام مهدی (عج)
بیتوجهی نشــان دهد .به بیان دیگر هشدار میدهد که آزموده
را آزمــودن خطاســت .و آیا برای چنین هشــداری گوشــی شــنوا
هست؟

