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کیان رادپویان

خاطرات سینمای ایران از زبان آقای بازیگر
مصاحبــه میتوانــد یکــی از
جـــذابتریــــن بخـــشهای
سایه روشن
حرفــه روزنامهنگاری باشــد،
اگر مصاحبهکننده اطالعات
کافی و حوصله داشــته باشد
و مصاحبــه شــونده در کنــار
تمایــل ،بدانــد کــه در یــک
مصاحبه درســت چــه موارد
محدثهواعظیپور
جذابی را میتواند برای ثبت
روزنامه نگار
در تاریــخ به یــادگار بگــذارد.
«آقای بازیگر» (زندگی و آثار
عزتاهلل انتظامی) مجموعه مصاحبههای هوشنگ
گلمکانی با یکی از مهمترین بازیگران تاریخ سینمای
ایران اســت .گلمکانی در این کتاب کوشــیده عالوه بر
بررسی جداگانه آثار انتظامی در فصلهایی مستقل،
شیوه کاری و اخالق حرفهای او را تحلیل کند.
انتظامــی ،بازیگــری منظــم و
دقیــق بــود .از نســلی کــه بازیگری
را بــا تئاتــر آغــاز کــرده بودنــد ،در
فیلمفارســی هضــم نشــدند،
بــا مــوج نــو همــراه شــده و بــه
تحوالت ســینمای پــس از پیروزی
انقــاب رســیدند .انتظامــی کــه
خوشصحبت و شــیرین بــود ،در
ایــن مصاحبههــا کمتــر بــه نکات
تلــخ و همکاریهــای شکســت
خــوردهاش پرداخته ،اشــارههایی
کــرده کــه بــرای مخاطــب پیگیــر
ســینمای ایران گویــا ،روشــنگر ،شــنیدنی و خواندنی
اســت ،اما بیشــتر درباره آثاری صحبت کرده که قابل
توجه بوده و در سینمای ایران باقی ماندهاند .از «گاو»
و «اجاره نشینها» تا «روسری آبی» و «خانه خلوت».
گاهی مصاحبهشــونده از او ســؤالهای چالشــی
پرســیده ،مثــل گفت وگو درباره شــخصیت رســول
در «روسری آبی» (رخشان بنیاعتماد) و انتظامی
کوتاه نیامده اســت.وی تحلیل خود را درباره نقش
داشــته و کامــل و جامــع ،شــخصیت را درک کــرده
اســت .بــا خوانــدن مجموعــه ایــن مصاحبههــا که
خوشخــوان و پــر از نــکات جالب درباره ســینمای

ایــران ،کارگردانهــای بــزرگ آن ،بازیگــران مهــم
دهه شــصت و هفتاد و پشــت پرده بعضی پروژهها
اســت ،متوجه تفــاوت انتظامــی با دیگــر بازیگران
ســینمای ایــران بویــژه بازیگــران جوان میشــویم.
آنهایی که تجربه گفت و گو با بازیگرها را داشتهاند،
میداننــد اغلــب آنها توانایی تحلیــل نقش ندارند
و فقــط جملههایــی که کارگردان یا نویســنده گفته،
طوطــیوار تکــرار میکننــد .بیشــتر آنهــا ،برخــاف
انتظامــی کــه فیلمنامــه را دقیــق و ســرفرصت
میخوانــده ،فقط هر روز و ســر صحنــه فیلمنامه را
میخواننــد و نه تنها درباره داســتان ایدهای ندارند
کــه حتی درباره نقــش خود و جایــگاه او در قصه یا
روابط شخصیتها تحلیل ندارند.
زمانی کــه انتظامــی در ســینمای ایــران فعالیت
میکــرد ،نامــش میتوانســت ضمانــت کیفیت یک
فیلم باشــد .همه آثاری که بازی کرد ،در خور این نام
معتبــر نبود ،امــا در آثــار ضعیف
کارنامــهاش هــم کوشــید بهترین
باشــد و بهتریــن بــود .خوانــدن
کتــاب «آقــای بازیگــر» دریچهای
بــرای شــناختن این بازیگر اســت.
بازیگــری کــه بــا وجــود توجــه بــه
بخــش مالــی هــر پــروژه ،دربــاره
داستان و شخصیتها وسواس به
خرج مــیداد .حتی اگر در فیلمی
بــازی نمیکــرد ،پیشــنهادهایش
دربــاره داســتان و حتــی انتخــاب
بازیگــر را بــدون عقــده بــه تیــم
ســازنده و کارگردان ارائه میداد .انتظامی ،شوخطبع
و صریحاللهجه بود ،اما در کتاب هوشــنگ گلمکانی
وجوه دیگری از شخصیت بازیگری او را درک خواهید
کرد که عاشــق حرفهاش بود ،هوشــی ذاتی داشــت و
اعتبار خود را خرج روابط بیهوده و پروژههای سفارشی
نمیکــرد .او بارهــا در ایــن گفــت و گو تأکید کــرده که
نقش کوتاه و بلند برایش تفاوت نداشــته است ،حاال
کــه کارنامــه او را به خاطر میآوریم همــان قدر که در
«اجاره نشــینها» درخشان اســت ،در «خانهای روی
آب» و همان قدر که در «خانه خلوت» به یادماندنی
است در «بانو» .یادش گرامی.

بیژن بیژنی :گاهی اثرگذاری موسیقی
از دیالوگهای یک فیلم نیز باالتر است

جنــاب فرهادی این اثر را در آن ســالها گوش کــرده بود و همانطور که خود ایشــان گفتهاند این کار از جمله آثار موســیقی مورد
عالقهشــان بوده اســت .البته آقای کیارســتمی نیز بارها به من گفته بــود که عالقه زیادی به این اثر داشــته اســت .من هنوز فیلم
«قهرمــان» را ندیدهام ولی آقای فرهادی از انتخاب این اثر برای تیتراژ پایانی فیلم خود بســیار خرســند بود .فیلم «جدایی نادر از
ســیمین» هم موسیقی فیلم خاصی برایش ساخته نشده و موســیقی آن در این حد است که سیمین در حال خروج از خانه است
و تنها چیزی که با خود میبرد ،کاســتی از استاد شجریان است که همزمان با این سکانس صدای استاد پخش میشود .این امر ،هم
دلبستگی کارگردان به شجریان را نشان میدهد و هم اینکه ادای احترامی است به او .گاهی ممکن است در فیلم به موسیقی نیازی
نباشد ولی در بعضی مواقع موسیقی به گونهای به کار جان میدهد که شاید اثرگذاری آن از دیالوگها نیز باالتر رود.

پروین اعتصامی

توگوی این خواننده با ایسنا درباره اینکه چگونه شد
گف 
که فرهادی اثر «نهانخانه دل» را برای تیتراژ پایانی فیلم «قهرمان» برگزید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

بخش قابل توجهی از اقتصاد فرهنگ و هنر
مربوط به سریالهای خانگی است
«ســــــــــریا لهای
خانگــــــی هــم از
منظــر اقتصــادی
فرهنگ
و هــم فرهنگــی
جایــگاه مهمــی
در جهــان پیــدا کردهانــد و کشــور مــا هــم
نمیتوانــد هــم از نظــر اقتصــادی و هــم
فرهنگی نســبت بــه این مســأله بیتوجه
باشــد و اگر ما نتوانیــم در این زمینه تولید
داخلــی داشــته باشــیم ،مصرفکننــده
روزافــزون تولیــدات غربــی و منطقــهای
خواهیم شــد .همچنین شرایط کرونایی و
قرنطینه ایجــاب میکرد که مردم بیشــتر
در خانــه بماننــد و در ایــن شــرایط بحــث
سریالهای خانگی اهمیت مضاعفی پیدا
کرده است».
به گزارش روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،ســید
عبــاس صالحــی در جلســه علنــی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی در پاسخ
بــه ســؤال ســید مجتبــی محفوظــی کــه
«چرا ایــن وزارتخانه توجهی به محتوای
ســریالهای خانگی نمیکنــد؟» ،گفت:
سریالهای خانگی از زاویههای مختلفی
دارای فرصتهــا و مخاطراتــی هســتند.
فرصتهایــی کــه ســریالهای خانگــی
دارنــد در فضــای اقتصــاد فرهنگ و هنر
اهمیــت دارد و باید گفت که بخش قابل
توجهی از اقتصــاد فرهنگ و هنر مربوط
به سریالهای خانگی است.
او تصریــح کــرد :امریکا به طــور میانگین
ســاالنه  ۱۰۰میلیــارد دالر از ســاخت
ســریالهای خانگی درآمد کسب میکند
و ترکیــه هــم پــس از امریــکا بزرگتریــن
تولیدکننــــــده ســـــریالهای خانـــــگی و
تلویزیونــی اســت که  ۱۵۰ســریال ترکی به
بیش از  ۱۰۰کشور جهان صادر کرده است.
صالحی با بیان اینکــه در کنار فرصتها
بایــــــد نـــــگاه آسیبشناســــــانهای بــه
ســریالهای خانگی هم داشــته باشــیم،
گفــت :وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
این دو نگاه را درباره ســریالهای خانگی
بــا هم پیش برد تا هم از فرصتهای آن
اســتفاده و هم به تهدیدات و مخاطرات
آن توجه شود.
او با اشــاره به مخاطراتی که ممکن است
از طریق سریالهای خانگی وجود داشته
باشد ،گفت :مخاطره اصلی که در فضای
سریالهای خانگی میتواند مطرح باشد
ضعف در مضامین و محتوای ســریالها
اســت و ممکن اســت کــه مضامیــن این
ســریالها ســطحی و ناهنجاریهایــی
داشــته باشــد و از مقررات اخالقی ،دینی،
سیاسی و اجتماعی عبور کرده باشد.توجه
بــه حقــوق مصرفکننــدگان هــم یکی از
مســائل مهمی اســت که ممکن است در
آن مخاطرهای به وجود آید و اگر ســریالی
کشــش و محتوای خوبی نداشــته باشــد،
حقوق مصرفکننده ضایع میشود.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار
داشــت :اقتصــاد سریالســازی هــم
مســألهای مهــم اســت و منابــع مالــی
سریالســازی بایــد کامــاً شــفاف و بــا
اطمینــان نســبی باشــد و مــا در وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اقداماتــی را
انجــام دادیــم و حتی آییننامــهای را در

این باره به شورای عالی انقالب فرهنگی
ارائه کردیم تا در جاهایی که الزم اســت،
مقرراتی در نظر گرفته شود.
صالحــی با اشــاره بــه اینکه شــورای پروانه
ســاخت و شــورای پروانه نمایش در حوزه
شــبکه نمایش خانگی وجــود دارد ،گفت:
هر فیلمنامهای که بخواهد پروانه ساخت
بگیــرد ،ابتــدا بایــد طــرح اولیــه آن در این
شــوراها بــه تصویب برســد و مــا اقداماتی
را انجــام دادیــم تــا این الــزام ایجاد شــود
کــه فیلمنامــه کامل یک ســریال در همان
ابتــدا بــه شــورای پروانــه ســاخت ارائــه
شــود.این در حالــی اســت کــه در گذشــته

فقط حلقــه اول ســریال به شــورای پروانه
نمایش ارائه میشــد ،امــا االن باید تعداد
زیادی از حلقههای یک ســریال به شورای
پروانــه نمایش ارائه شــود تــا بتواند مجوز
دریافت کند .همچنین برای شــفافیت در
بخشهــای مالــی فیلمها و ســریالهایی
کــه پروانــه ســاخت میگیرنــد ،ابتــدا باید
یــک خوداظهــاری مالــی داشــته باشــند و
همچنیــن باید پروانــه مالکیــت را بگیرند
که مشــخص شــود مالکان آن چه کســانی
هستند.ما آییننامهای را در این زمینه تهیه
و بــه شــورای عالــی انقالب فرهنگــی ارائه
کردهایــم که اگــر تصویب شــود ،اطمینان
بیشتری حاصل میشود تا از فرصتهای
ســریالهای خانگــی اســتفاده شــود و
تهدیدات و مخاطرات آن کاهش یابد.
او با بیان اینکه شــورایی که بر محتوای
فیلمها و سریالها نظارت میکند باید
فراقوهای باشد ،گفت :بنده معتقدم که
در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
باید مسئوالنی از سازمان صدا و سیما،
ســازمان تبلیغــات اســامی ،حــوزه
علمیه قم و نمایندگانی از کمیســیون
فرهنگی مجلس حضور داشته باشند
و بایــد یک شــورای فــرا قــوهای جهت
نظارت بر این ســریالها وجود داشــته
باشد .همچنین بهدلیل سرمایه زیادی
کــه از ســریالهای خانگــی بــه دســت
میآیــد ،بایــد حتمــاً منابــع مالــی هر
ســریال شــفاف باشــد تــا مصادیقی از
پولشویی را نداشته باشیم.
صالحــی بــا بیــان اینکــه دهــه موجــود
و دهــه آینــده متکــی بــر تصویــر اســت،
گفــت :اقتصاد فرهنگ و هنر و همچنین
هویت و دیپلماســی کشــورها وابســته به
سریالهایی است که میسازند و کشورها
نفــوذ و دیپلماســی فرهنگــی خــود را از
طریق ســریالهایی که میســازند ،پیش
میبرنــد .اگر ما میخواهیم دیپلماســی
دفاعــی در برابــر مصــرف ســریالهای
بیگانه و دیپلماسی تهاجمی برای صدور

ارزشهای انقالب داشته باشیم ،نیازمند
یــک سیاســتگذاری راهبــردی در حــوزه
سریال و نمایش خانگی هستیم.
 ëëسریالهای خانگی ضد دین و فرهنگ
اسالمیاست
در ادامه جلســه ،سید مجتبی محفوظی
در تشــریح ســؤال خــود گفــت :وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی بایــد بهدنبال
فرهنگ و ارشــاد اسالمی باشد اما بعضاً
ســریالها و فیلمهایی در شبکه نمایش
خانگی اکران میشــود که پــر زرق و برق
اســت و در آن روابــط نامشــروع ،اشــاعه
فحشــا ،خشــونت ،خیانــت ،جنایــت و

ترویج فرهنــگ غربی دیده میشــود که
پیــام این ســریالها ضد دیــن و فرهنگ
اسالمی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای
اســامی افزود :ما نباید مســأله فرهنگ
را دســتکم بگیریــم و متأســفانه امــروز
دشــمنان از فرهنــگ بــرای ضربــه زدن
به مــا اســتفاده میکنند و مــا نباید فقط
بهدلیــل مباحــث اقتصــادی ،فرهنــگ
خــود را زیــر ســوال ببریــم و بهدنبــال آن
باشــیم کــه ماننــد کشــوری چــون ترکیه
سریالســازی کنیم.امیــدوارم در دولــت
جدیــد بــرای فرهنــگ و ارشــاد اســامی
یــک برنامــه متقــن وجود داشــته باشــد
چرا که هشــت ســال اســت که مســائلی
چــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و
حجــاب و عفاف تعطیل شــده و باید در
دولت آینده پیگیری شــود .پــس از آنکه
نماینــده ســؤال کننــده و وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی مباحــث خــود را درباره
موضوع مذکور مطرح کردند ،محمدباقر
قالیباف اظهارداشت :مسائل فرهنگی و
آسیبهایی که سریالهای خانگی دارند،
موضوع کامالً بحق و بجایی است.
وی بیــان کــرد :از آن جایــی کــه حــوزه
مســئولیت در زمینــه اعطــای مجــوز بــه
ســریالهای خانگی عوض شــده و دیگر
در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیست ،به نماینده مردم آبادان
تأکیــد کــرد کــه پاســخهای وزیــر بــه رأی
نمایندگان گذاشته نشود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح
کــرد :طبــق گفته نماینــده ســؤال کننده،
طرح این سؤال در جلسه علنی مجلس
از ایــن جهــت مهــم بــود که این مســأله
مــورد توجه قــرار گیــرد و امیــدوارم صدا
و ســیما هــم در آینــده به طور جــدی به
ایــن موضــوع توجه کنــد .بر این اســاس
سیدمجتبی محفوظی از به رأی گذاشتن
توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
منصرف شد.

فریدون بدرهای خبر درگذشتش را تکذیب کرد

من زندهام

روز یکشــنبه خبــر درگذشــت فریــدون بــدرهای نخســتین مدیــرکل
کتابخانــه ملی ایران پس از انقالب ،نویســنده و زبانشــناس منتشــر
چهره
شد که بعد از گذشــت حدود  24ساعت خوشبختانه توسط شهرزاد
بدرهای ،دختر این نویسنده و مترجم پیشکسوت تکذیب شد.
او ضمــن تکذیــب ایــن
خبــر به ایســنا گفــت :به محــض اطــاع از این
خبــر ،بــا آقــای جربــزهدار (مدیــر انتشــارات
اســاطیر و از ناشــران آثار فریدون بدرهای) هم
صحبــت کردم و گفتم ایــن خبر حقیقت ندارد
و آن را تکذیــب کنید .خود فریــدون بدرهای در
گفتوگوی کوتاهی با ایســنا گفت« :من زندهام
و خبــر مرگ مــرا در ایــران پخــش کردهاند ،نه
یکی ،نه دوتا و نه سهتا ...چه خبر است؟!»
بــدرهای اســتاد پارهوقــت گــروه زبانشناســی
در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه

قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی
گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی
مترس از جانفشانی گر طریق عشق میپویی
چو اسمعیل باید سر نهادن روز قربانی

تهــران از ســال  ۱۳۵۰تــا  ،۱۳۵۷معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران از
ســال  ۱۳۴۸تــا  ،۱۳۵۰پژوهشــگر فرهنگســتان زبــان و بعدها مدیــر پژوهشــکده واژههای
فارســی و بــا حفظ ســمت ،سرپرســت کتابخانه فرهنگســتان زبــان ایران از ســال  ۱۳۵۰تا
 ،۱۳۵۷رایــزن فرهنگــی ایران در پاکســتان از ســال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۸و نایــبرئیس انجمن
کتابــداری ایــران از ســال  ۱۳۵۲تــا  ۱۳۵۳بود.
اولیــن اثر او که مجموعه  ۹داســتان بود ،با نام
«ناشناخته» در سال  ۱۳۳۳منتشر شد.
از جملــه آثــار ایــن نویســنده میتــوان بــه
«واژگان نوشــتاری کــودکان دبســتانی ایــران»،
«واژهنامه بســامدی داســتان رســتم و سهراب
از شــاهنامه فردوســی»« ،کورش کبیر در قرآن
مجیــد و عهد عتیق» و «بیــن انقالب و دولت:
مســیر تشــکیل دولــت فاطمی قاضــی نعمان
و توجیــه مشــروعیت حکومــت فاطمــی»
اشاره کرد.

عکس
نوشت

تنها  ۱۰هزار زائر ،میهمان
خانه خدا هستند .امسال
برای دومین سال پیاپی
است که مراسم حج با
حضور محدود به ساکنان
عربستان در حال برگزاری
است .این شرایط
بهخاطر ویروس کرونا
برمراسم حج تحمیل
شده است / .ایسنا

حج عامل تقویت
روحیه برادری دینی
تو حیــــــــــــــــــــــد
رکــــــــن دعــوت
انبیــای الهــی و
آیین
محو ر یتر یــن
اسماعیلعلوی شاخصه مکاتب
دبیر گروه پایداری آســمانی اســت
کــه از طریــق
وحــی تعلیم میشــود .پیامبــر گرامی
اســام(ص) نیــز بــا شــعار توحیــد و
یگانهپرســتی کار خــود را آغــاز کــرد
و در محیــط و اجتمــاع شــرک آلــود
مکــه ،با شــجاعتی کــم نظیر بــه تبلیغ
و ترویــج توحیــد پرداخــت و مردمــان
را بــه پرســتش خدای یگانــه و اجتناب
ازکرنش در برابر بتان دعوت کرد.
بهطــور کلی محــور تعالیــم ادیان
الهــی را توحیــد شــکل میدهــد و
پیامبــران نیــز بهعنــوان الگویهــای
یگانــه پرســتی در تاریــخ بشــریت
مطرحنــد .بیشــترین همــت انبیــای
الهــی صرف مبارزه با افــکار چندگانه
پرســتی و شــرک و برائــت جســتن از
مظاهــرآن شــده و مبــارزه با شــرک و
کفر همــواره در دســتور کار آنــان قرار
داشته است .به گونهای که صفبندی
مشــرکان و کافــران در مقابــل انبیای
الهــی همــواره جبهــهای وســیع و
نیرومنــد بــوده و انبیا با وجــود مواجه
بودن با حقناپذیری وعناد مشــرکان
و کافــران ،شــجاعانه و بــا پشــتکار و
جدیــت مســیر دعوت به یکتاپرســتی
را پیمودهاند و به شــیوههای مختلف
ومتناســب با شــرایط ،بیزاری و نفرت
عمیق خویش را از شــرک مشــرکان و
کفر کافران ابراز کردند.
در ســیره تمامــی پیامبــران بــدون
اســتثنا دعــوت بــه توحیــد بهعنــوان
محــور رســالت آنــان بــه وضــوح بــه
چشــم میآید .آیین اسالم نیز توحید
را پایــه تکامل و شــخصیت واالی فرد
مسلمان محسوب مینماید.
حج بهعنوان یکی از شعائر بزرگ
اســامی ،درخشش ویژهای در جهت
بیــان دیدگاههــای توحیــدی اســام
داشــته و نقــش محــوری در وحدت و
تقویت بنیه معنوی مسلمانان دارد.
دیانــت اســام درتمامــی ابعــاد،
باورهــا و نمادهــا در مناســک حــج
تجلی داشــته و مراســم آن وضعیتی
کامــاً اســتثنایی بــه دیانــت اســام
میبخشــد و همــه ســاله در ایام حج
مســلمانان عظمت اسالم را آشکار و
کعبه بهعنوان کانون معنویت اسالم
و پایگاه الهام بخش امت ،نســبت به
یکتاپرستی در میآید.
آئیــن حج بیشاز هرچیــز ناظر بر
ایجــاد و تقویت روحیه بــرادری دینی
و تقویــت بنیه ایمانی پیــروان مکتب
اســام اســت ،در پرتــو این مشــخصه
آحــاد مســلمانان وقــوف و تربیــت
درســتی یافته و ضمــن تنظیم روابط
برادری با یکدیگر به مقابله با مظاهر
شــرک و کفــر فراخوانــده میشــوند.
همچنیــن حج عامــل نیرومنــدی در
همبســتگی و اتحاد مسلمانان است.
بگونــهای کــه اهمیــت اجتماعــی و
معنوی آن را نمیتوان نادیده گرفت.

تا آنجا که میتوان آثار استقرار عقیده
راســتین به توحید ،درباور مسلمانان
پس از هراجتماع مســلمانان در مکه
را بوضوح دید.
آئین حــج که ازمبدأ وحی نشــات
گرفتــه در حقیقــت خــط مشــی هــر
مســلمان را در زندگــی فــردی و
اجتماعــی مشــخص میســازد و او
را بــه تعامــل بــا همنوعــان خــود در
زندگــی اجتماعی رهنمون میشــود.
اهمیــت توحید درباور دیانت اســام
تا بدانجاســت کــه در پیــروان مکتب
اسالم ،اثرات مثبتی بهوجود آورده و
روح تازهای به کالبد جامعه اســامی
دمیده و اندیشــه مسلمانان را تعالی
میبخشــد .اصــل توحیــد عــاوه بــر
اعتقــاد به یگانگــی خداوند با مظاهر
شرک در افتاده و از پایگاه یکتاپرستی
بــــــه نفـــــی طاغــــــوت وطاغوتیـــــان
میپــردازد .بــر ایــن اســاس فریضــه
حج قــادر اســت تغییــر وضعیتی در
مسلمانان ایجاد کرده و شیوه زندگی
آنان را دگرگون کند.
ایــن دگرگونــی برپایــه عنایــت بــه
معنویــت اســامی بــوده و میتوانــد
نظــام اجتماعــی و نهادهــای مدنــی
را متحــول کنــد .بــرادری دینــی
دســتورالعملی اســامی اســت کــه
ملزوماتــی دارد و از جملــه الزامهای
آن پایبنــدی به آداب بــرادری و قائل
بــودن بــه نســبت بــرادری در عمــل
اســت .این نســبت در مناسک حج با
شــناخت و رعایت حقــوق یکدیگر در
عمــل عینیت مییابــد و آثــار خود را
نشان میدهد.
همبســتگی و همدلــی حاصــل از
مناســک حج ،از آن جهت که بههیچ
یک از نهادها و سیســتمهای سیاسی
وابســتگی نــدارد و یکســره از ایمــان
فــردی نشــأت گرفتــه ،حلقــه پیونــد
و قــدر مشــترک اجتمــاع مســلمانان
محســوب شــده و کمتــر عاملــی قادر
اســت در آن تزلــزل ایجــاد کنــد .بــا
عنایت به امتیاز چشــمگیر اســام که
همانااصــل توحیــد و یگانــه پرســتی
اســت ،برگــزاری همــه ســاله آن اوالً
بیانگــر تأکیــد برهویــت توحیــدی
فــرد مســلمان بــوده ودر ثانــی مقوم
بــرادری دینی اســت .زیــرا در محیط
و اجتماعــی کــه شــرک و کفــر در آن
ریشــه دوانــده و زوایــای آن را فــرا
گرفته باشــد ،ظلم و ســتم وفســاد به
حاکمیــت میرســد و صلــح وصدق
و صفــا وبــرادری مهجــور ومنکــوب
میشــود .ابراهیــم خلیــل کــه بــا
شــجاعتی کم نظیــر در مقابل نمرود
ایستاد و ندای توحید سرداد ،در واقع
مصلحی بود که برای زدودن جامعه
از ظلم وســتم و فســاد از طریق رواج
توحید قیــام نمود و مطابق تصویری
کــه قــرآن کریــم از آن حضــرت(ع)
ترسیم میکند ،حضرت ابراهیم(ع)
بــا اصــرار برتوحیــد بهدنبــال اصالح
امور جامعه خویش از طریق بیداری
اندیشه و وجدان مخاطبانش بود و با
آماده ســاختن ذهن و دل مردم پیام
توحید را مطرح میساخت.

