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برای زنان بهتر آن است که نه مردان(نامحرم) را ببینند نه مردان آنان را .حضرت فاطمه
زهرا سالم اهلل علیه
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نــــگاره

نیما شاه میری

26مهر  -روز تربیت بدنی و ورزش

فرهنگی /روزهای پایانی مهرماه ،روزهای پرمناســبتی برای اهالی ســینما است
هنرمندان
و تعــداد چهرههای ســینمایی متولد این ماه زیاد اســت .باران کوثــری ،مهتاب
در فضای
مجازی
کرامتی و ســحر مصیبــی زاده متولد  25مهر هســتند و به همین بهانه شــادباش
سالروز تولد آنها پســت مشترک اهالی سینما در روز گذشــته بود .گالره عباسی،
ســاره بیات ،مســتانه مهاجــر ،هومــن بهمنش ،ســتاره پســیانی ،تینــا پاکروان،
محمدرضا غفاری ،علی شــادمان ،احســان کرمی ،آرمان درویش و  ...از جمله اهالی سینما بودند که
تولد آنها را تبریک گفتند.
گالب آدینه با انتشــار عکسی
در صفحــه اینســتاگرامش
از خوشــحالی دریافــت
مجــوز اجــرای نمایــش
«بانــوی محبــوب مــن»
خبــر داده اســت .نمایــش «بانــوی محبــوب
من» بــه کارگردانــی و بازنگــری گالب آدینه و با
تهیهکنندگــی حمیدرضــا علینــژاد قــرار اســت
آبان ماه در مجموعه تئاتر شــهر اجرا شــود .این
نمایــش بر اســاس فیلم «بانوی زیبــای من» به
کارگردانــی جــرج کیوکــر و فیلمنامــهای از آلــن
جــی لرنر با اقتباس از نمایشــنامه «پیگمالیون»
اثــر جــرج برنارد شــاو بــه صحنــه مــی رود .نورا
هاشــمی و کامبیــز امینــی نقشهــای اصلی این
اثر را ایفا میکنند« .بانوی محبوب من» داستان
دختر گل فروشــی را روایت میکند که قرار است
براساس یک شــرط بندی به بانویی دلفریب در
میهمانیهای اشرافی تبدیل شود.

دانــش اقباشــاوی کارگردان
ســینما هــم مخاطبــان را به
تماشــای آثار ســرجیو لئونه
کارگــردان مطــرح ایتالیایــی
ترغیب کرده است .او با این
عبارات دنبال کنندگان صفحهاش را به تماشای
آثــار ایــن فیلمســاز ترغیــب کــرده اســت« :او از
نــوزده تا ســی ســالگی؛ دســتیار کارگــردان فیلم
های زیادی از «دزد دوچرخه» ویتوریو دســیکا تا
«بن هور» ویلیام وایلر بود .او از سی و دو سالگی
تا پنجاه و پنج ســالگی هشــت فیلم ســاخت  .او
در شــصت سالگی و در زمان پیش تولید آخرین
فیلمش بر اثر ســکته قلبی مرد .او سرجیو لئونه
اســت ؛ خالــق فیلــم اثیــری « روزی روزگاری در
غــرب» و نوآر پســت مــدرن «روزی روزگاری در
امریــکا» .میگوینــد :دان ســیگل ،ســرجیو لئونه
و راجــر کورمــن به همراه پکینپا در دهه شــصت
میــادی ،موجــی از فیلمهــای خشــن را عرضه
کردند که فرانســیس فورد کاپوال ،اسکورســیزی و
دی پالما در دهههای بعد دنباله روی این شیوه
ســینمایی شــدند .او یکی از پدر بزرگان سینمای
ناب بود  .از لئونه فیلم ببینیم که میارزد».
فــرزاد مؤتمــن ،فیلمســاز
و مــدرس ســینما کــه در
فضای مجازی هم مباحث
جــدی ســینما را مطــرح
کــرد و بــه نوعی به رســالت
آمــوزش بیش از ســرگرمی
پایبنــد اســت ،تصاویــری از آخریــن صحنــه
فیلــم «تس» رومن پوالنســکی را منتشــر کرده
و توجــه عالقه منــدان جدی ســینما را به پایان
بنــدی تأثیرگــذار این فیلــم جلب کرده اســت.
او نوشــته اســت« :در آخریــن صحنــه از فیلــم
«تس» (رومن پوالنســکى  )١٩٧٩/بر پایه رمان

«تس از دوربورویل» (تامس هـــاردى ،)١٨٩٢ /
ســحرگاه خورشــید از پشت ستون هـــاى سنگى
معبد استونهـــنج (محرابى که حــدود  ٣٠٠٠تا
 ٢٠٠٠ســال پیش از میالد در انگلســتان ساخته
شــد و یک «قربانگاه» محسوب می شد) سر بر
میآورد .تس (ناســتازیا کینســکى) که با لباسى
به ســرخى خون ،که لکــه اى از خون بر دامنش
مشاهـــده میشــود (یــادگارى از قتــل الک) ،در
محــراب خوابش بــرده ،بیدار میشــود  ،آفتاب
باالتر میآید  ،هـــوا روشــن میشــود و از پشــت
مــه غلیظــى کــه اطــراف را پوشــانده ،مأموران
ظاهـــر میشــوند  .آنهـــا تــس را در حالــی کــه
دستهـــایش دســتبند خوردهانــد بــا خــود بــه
درون مــه میبرند و ناپدید میشــوند تا او را به
طنــاب اعدام بســپارند .این فینال  ،آگاهـــانه یا
غیرآگاهـــانه ،بــه هـــر روى که نگاهـــش کنى بد
جــورى بــوى «میترائیســم» میدهـــد  .صحنــه
اى کــه در رمان وجــود ندارد و پوالنســکى آن را
پرداخته است».
احمد آرام از نام آشــناترین
نویسنــــــــــــدگان معاصــر،
تصویــری از کتــاب «پــرده
آهنیــن» علــی شــروقی را
اســتوری کــرده و از برگزیده
شــدن ایــن اثــر در بخــش رمــان جایــزه ادبــی
«هفــت اقلیــم» خبــر داده اســت .برگزیــدگان
دهمیــن دوره جایــزه ادبــی هفتاقلیــم در
مراســمی برخــط ،عصــر روز شــنبه ( ۲۴مهــر)
معرفی شــدند و بر اســاس اعالم داوران ،پرده
آهنین علی شروقی ،از نشــر ثالث برگزیده اول
بخش رمان شد.
مازیار میری که پخش اولین
تجربه سریالســازیاش در
شــبکه نمایــش خانگــی از
شــامگاه جمعه آغاز شده،
موزیک ویدیو «کجا بودی»
با صــدای محســن چاوشــی بــرای این ســریال
را بازنشــر کــرده اســت .ایــن قطعه عاشــقانه با
ترانــه حســین غیاثــی و تنظیم اشــکان عرب با
اقبال خوبی رو به رو شــده اســت« .خسوف» به
کارگردانــی مازیار میری و تهیهکنندگی همایون
اســعدیان هر جمعه به صــورت اختصاصی از
نماوا پخش میشود.

بابک جهانبخش با انتشــار
ویدیویی از اجرای کنســرت
تــازه اش خبــر داده اســت.
او پنجشــنبه  29مهرمــاه
در جزیــره کیــش اجــرای
زنــده دارد .در کامنتهــای
مرتبط با این خبر تعداد زیادی از عالقه مندان
موســیقی بــرای برگزاری کنســرت هــا در تهران
اظهار امیدواری کردهاند.

نادر مرتضیپور :خروجی جشنواره میتواند تربیت نوازندگان نخب ه باشد

تا امروز حمایتی از برگزیدگان دورههای مختلف جشنواره صورت نگرفته است در صورتی که با ترکیب
برگزیدگانی که خوب ساز میزدند ۱۴ارکسترسمفونیک تشکیل میدادیم و به واسطه خروجی جشنواره
ی مختلف ایران و دیگر کشورها درجایگاه
میتوانستیم نوازندگان نخبهای داشته باشیم که در ارکسترها 
سولیست فعالیت میکردند .براین اساس جشنواره میتواند گروههای سازی مختلفی برای
موسیقی کالسیک تشکیل دهد و نوازندگان برگزیده را در این ترکیبها دور هم جمع کند.
این اتفاق در جشنوارههای خارجی بسیار رخ میدهد که برگزارکنندگان جشنواره خودشان
اقدام به تشکیل گروه های موسیقی و اجراهای مختلف میکنند.

ای یوسف خوش نام ما
خوش میروی بر بام ما
ای درشکسته جام ما
ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما
ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما
تا می شود انگور ما

بخشی از صحبتهای این رهبر ارکستر و داوربخش کنترباس پانزدهمین جشنواره ملی
موسیقی جوان/روابط عمومی جشنواره

اصالت موسیقی اقوام ،با استفاده از سازهای غربی به مخاطره میافتد
موســیقی در اقــوام بــه آن شــکلی کــه در زندگــی
شــهری اســت مفهومــی نــدارد .بلکــه بخشــی از
یادداشت
زندگــی و رفتــار قومیتــی آنها محســوب میشــود.
آنجایی که شــاد هستند و یا غمگینند آیین خاصی
دارند و برای آن موســیقی اجــرا میکنند .آنچه که
بهعنوان خأل در بحث موســیقی نواحی به چشــم
میخــورد تداوم و حمایت از این موســیقی اســت
کــه باید بــه نحوی توســط خردمنــدان ایــن حوزه
محمد علی مرآتی
انجام شود .یکی از این راهها که توانسته تاحدودی
استاد دانشگاه و
کمــک کند ،جشــنوارهها هســتند .رونــد فراخوان و
دبیر چهاردهمین
جشنواره موسیقی
ثبتنام در جشــنواره موســیقی نواحی بخصوص
نواحی
جشنواره چهاردهم که در حال انجام است ،نشان
میدهد که جوانها از فراخوان این جشنواره استقبال خوبی کردند .این
جشــنواره توانســته این ارتباط را با جوانها برقرار کند تا تداوم موسیقی
کــه از پدرانشــان ســینه به ســینه منتقل شــده حفظ شــود و بنظــرم این
انگیزه ایجاد شــده اســت .البته جشــنواره جــوان هم انگیزه بســیاری در
نســل جوان به وجود آورده اســت .اما شــاید مهمترین مســأله در بحث
انگیزشــی اهمیت دادن جامعه امروز ایران به این نوع موســیقی است.
دفتر موســیقی و انجمن موسیقی گامهای بسیار خوبی طی این سالها
برداشته است ،اما باید این تفکر بهصورت همافزایی در ارگانهای دیگر
هم وجود داشــته باشد .متأسفانه رسانه ملی حمایت جدی از موسیقی
اقوام ندارد یا بهتر است بگویم در اولویتش نیست تا این موسیقی بهتر
شــنیده شــود و انگیزه بیشتری بخصوص در نســل جوان به وجود بیاید.
برای معرفی این موســیقی باید در رسانه ملی گامهای بلندی برداشته
شود.
جامعه موسیقی اقوام از شریفترین مردمان سرزمین ایران هستند
و متأســفانه بیماری کرونا خلل زیادی در معیشــت و زندگی این بزرگان

وقتی سنگ و چوب ،اسباببازی
میشوند

بچههــا همــان انــدازه کــه بــه
خوراک و پوشــاک و آموزش و
چرخ و فلک
پرورش احتیاج دارند بههمان
اندازه نیازمند بازی و سرگرمی
هستند .کودکان در قالب بازی
میتوانند هنر با هم زیســتن را
یــاد بگیرنــد و از بــودن در کنار
یکدیگر لــذت ببرند؛ بــازی به
زهره نیلی
آنها یــاد میدهد با پدر و مادر
روزنامهنگار
و بزرگترهــا چطور رفتار کنند
و برخوردشان با خواهر و برادر
و بچههای کوچکتر از خود چگونه باشد.
راســتی شــما جزو کدام دســته از پدرهــا و مادرها
هســتید؟ اگر در شــمار پدرها و مادرهایی هســتید که
برایتان مهم اســت ،فرزندان ســالم و شاداب داشته
باشــید زمانی را به بازی با آنها و ســرگرم کردنشــان
اختصــاص دهید .آن هم در این روزهــا که به خاطر
کرونا ،بچهها زمان بیشــتری را در خانه میگذرانند و
به مهد کودک و پیش دبستانی هم نمیروند.
حاال ممکن اســت بــا خود بگویید :معلوم اســت
که دلمان میخواهد فرزندان شــاد و سرحال داشته
باشــیم و بــا آنها بازی کنیــم اما نمیدانیــم چطور و
چگونه؟ راستش را بخواهید کتابهای زیادی منتشر
شــده که بــه پدرهــا و مادرها یــاد میدهــد چگونه با
بچههای خود بازی کنند .باز هم ممکن است از خود
بپرســید :در ایــن اوضــاع و احوال اقتصــادی ،امکان
و توانــی بــرای خریــد اســباببازی باقــی نمیمانــد؛
بــاز هم کتابهــا و مجموعههایی هســتند که بازی با
ســادهترین و دردســترسترین چیزهــا را به بچهها و
حتی بزرگترها آموزش میدهند.
«بازی با ابزارهای ساده» از جمله مجموعههایی
اســت کــه به ما یــاد میدهد چطور با ســنگ و چوب
و هرچــه در اطرافمــان پیــدا میشــود بــازی کنیــم.
مثــل همــان روزگاری کــه بچههــا اســباببازیهای
مدرن و گرانقیمت نداشــتند اما بیشتر از امروز بازی
میکردنــد و لــذت میبردند .مثالً با یک تکه ســنگ
صیقلــی شــده ،ســاعتها لیلــی میکردنــد و لذت
میبردنــد .پــس تــو هــم میتوانی بــا ایــن ابزارهای
ساده سرگرم و خوشحال شوی.
بــاز هــم ممکــن اســت از خــودت بپرســی:
چگونــه میتــوان از بچههــای امــروز بــا ایــن همــه
اســباببازیهای جورواجــور و رنگارنــگ انتظــار
داشــت با سنگ و چوب بازی کنند؟ شاید نکته مهم
و قابــل تأمــل همیــن باشــد .همیــن ارزش دادن به
دردســترسترین چیزهــا .اصــاً جادوی بازی اســت
که به ســادهترینها ،اعتبــار و معنایی فراتــر از آنچه
هست میبخشد.
معصومــه پورطاهریــان نویســنده و وانــا نبیپــور
تصویرگر این مجموعه اســت که «بازیهای طناب،
ســنگ و چــوب» را شــامل میشــود .راســتی بســیار
شــنیدهایم کــه کــدام بــازی بــرای کــدام گروه ســنی
مناســب اســت یــا بازیهــا ،چــه مهارتهایــی را در
بچههــا پــرورش میدهنــد امــا در مجموعــه «بازی
بــا ابزارهای ســاده» بههیچکدام از این موارد اشــاره
نشــده اســت .چراکه خود بچهها ،حتی بزرگترها با
خواندن این کتابها میتوانند بازی مناســب خود را
پیدا و آن را سادهتر یا پیچیدهتر کنند.
مجموعــه «بــازی بــا ابزارهــای ســاده» نوشــته
معصومه پورطاهریان را انتشــارات شهر قلم منتشر
کرده تا لذت بازی کردن را با هرچه در دســترسمان
وجود دارد ،تجربه کنیم.

ایجاد کرده است.
از دیگــر مشــکالت بحــث فرهنگپذیری و تغییراتی اســت که خیلی
همسو با تغییرات طبیعی سنتها نیست .یکی از آن فرهنگ پذیریها
در موسیقی تلفیقی است که امروز خیلی شنیده میشود و در آن تلفیق
ســازهای غربــی در ترکیب یا بجای ســازهای موســیقی اقــوام ایران قرار
میگیرد .با این انگیزه که قرار اســت اینها بیشــتر دیده شــوند و جذابتر
شــوند .اما به دالیل مختلف آســیب هــا و خللهای جدی در موســیقی
اقوام بهوجود میآورد ،چرا که در موسیقی تلفیقی معموالً ما با تعدیل
فواصل مواجه هستیم که تغییر فواصل از آن سازها با سازهای دیجیتال
و تامپره به نوعی ،اضمحالل به وجود میآورد .این فرهنگ پذیریها از
نســل جوان میخواهد که ســازش را با گیتار ،کاخن و ...تلفیق کند بدون
توجه به اینکه این سازها در اجرا از منظر بافت ،فواصل ،زیبایی شناسی
و دیگر عناصر موســیقایی متفاوت هســتند و براحتی نمیتوانند در کنار
هم قرار بگیرند .در واقع در موســیقیهای تلفیقی آن چیزی که شــالوده
موســیقی قومی است مجبور است بهسادهگرایی بینجامد تا بتواند خود
را در ترکیب موســیقی غربی توجیه پذیر کند .فرهنگ پذیری ،اصالت را
که بهعنوان معیار و زیبایی شناســی درون قومی اســت تغییر میدهد و
برای آن فرهنگ آسیب جدی به حساب میآید.
جشــنواره چهاردهــم قصــد دارد با تکیه بر ســنت و هویــت اقوام که
بــا زبــان و فرهنــگ و ارزشهــای آن قــوم هماهنگ اســت ،برای نســل
جــوان انگیزه ایجــاد کند تا بهدنبال آثار اصیل باشــند .امســال دو محور
در جشــنواره ایجــاد کردیــم تا بتوانیــم تغییر و تحوالت خوشــایند را هم
رصد کنیم .این دو محور یکی آفرینشهای درون قومی اســت و دیگری
آفرینشهای بین قومی اســت .یعنــی آفرینشهایی که مورد قبول روح
نهفته اقوام است و توسط نوازندگان برتر آنها به وجود میآید .از طرفی
تبادل فرهنگ موســیقایی بین شــهرها آثــاری به وجود آورده که بســیار
دلچسب است.

یک عاشقانه تاریخی زیر سایه سبالن
بهتازگــی رمان «پشــت چلهخانه شــیخ صفی» نوشــته
ســاناز حاجــی محمــد حســین نویســنده بااســتعداد
پیشنهاد
کشــورمان را خوانــدهام کــه بســیار هــم مــورد توجهــم
قــرار گرفــت .در معرفی کتــاب میتوانــم بگویم کتاب
داستانی عاشقانه و البته تاریخی دارد که در جغرافیای
آذربایجــان و اردبیــل اتفاق میافتــد .در طول خواندن
کتــاب به این فکر میکردم که روایت عشــق چه روایتی
است که با آنکه رفاقتها و دوستیها در آن مدام تکرار
اتابک نادری
میشــود اما باز خواندن دربــارهاش روح و فکر آدمی را
بازیگر و کارگردان
تلنگر میزند تا انسان بهتری باشیم .این رمان حکایت
عباسقلی نوازنده آکاردئونی ست از خانوادهای اشرافی
که به کار پدریاش کفشدوزی و کفش فروشی مشغول
اســت و ماجــرا از دیــدار اتفاقــی او با دختری از محالت فقیرنشــین و عاشــق
شدنش در بستر تاریخی اردبیل دهه سی و سنتهای رایج مردمان آن دوره
شــروع میشــود .ماجراهــای این رمان بــا وقایع تاریخی مثل کشــف حجاب،
ممنوعیت عزاداری ،کودتای بیســت و هشــت مرداد و ...تالقی پیدا میکنند.
رمان تضاد طبقاتی سنتی
ایــران را در زمــان شــاه به
تصویر میکشــد و آیینهای
تمام نما از شخصیتهای
تاریخــی حقیقــی اردبیــل
بــا پیرنگهایــی خیالــی
خواننــده
روبــهروی
میگذارد .در «پشــت چله
خانه شــیخ صفی» به این
دلیل که سر و کار نویسنده
بــا عمــوم مــردم اســت از
زبانــی ســاده و عامیانــه
اســتفاده شــده اما در عین
ســادگی ،پیچیدگیهــای
خــود را نیــز داراســت چرا
کــه میخواهد بــا مطالب
و تناســبات تاریخــی
همخــوان باشــد و بــرای ایــن همخوانی بیشــک نویســنده بهدنبــال مدارک
و مســتندات تاریخــی رفتــه تــا تاریخی تحریف شــده یــا اشــتباه را پیش روی
خواننــده نگــذارد و همین موضوع نشــان میدهد که نویســنده بــرای این کار
بســیار زحمت کشیده و انرژی بسیاری صرف کرده است .خواننده با خواندن
این اثر خود را میهمان رسم و رسوم و فرهنگ و سنتهای نیاکانش میبیند
و چه بســا دلش میگیرد از اینکه چرا دیگر آن همه ســادگی و بود و نبودهای
زیبا جایش خالی است.
 ëëنویسنده :ساناز حاجی محمد حسینی
ëëتاریخ نشر1398 :
ëëناشر :هزاره ققنوس

عکس
نوشت

نقاشی تپههای گندم اثر «ونسان ونگوگ» که
زمانی توســط نیروهــای نازی به ســرقت رفته
بــود ،در حراجی کریســتیز به مزایده گذاشــته
میشــود .این نقاشی که با آبرنگ کشیده شده
در سال  ۱۸۸۸روی بوم آمد و در جریان جنگ
جهانی دوم به دســت نیروهای نازی افتاد و از
ســال  ۱۹۰۵میــادی تاکنــون بــرای عمــوم به
نمایش درنیامده بود ،قرار است ماه آینده در
نیویورک چکش بخورد .کارشناسان کریستیز
ارزش تخمینــی آن را حــدود  ۲۰تا  ۳۰میلیون
دالر برآورد کردهاند.

شعری از موالنا
غزلیات شمس

سیره رسول خدا(ص)13 -

تدبیر برای حفظ اجتماع مسلمانان

یــک مبلــغ حکیــم وظیفــه دارد ضمــن حفظ
رسول
روحیه پشتکار و تالش بیوقفه و پیگیری اهداف
رحمت
مقطعــی ،نگاه اصلــی را متوجه هــدف نهایی
گردانــد و ایــن مهم مســتلزم اتخاذ شــیوههای
انعطــاف پذیــر و قابــل تغییر در مســیر دعوت
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
است.
پیامبر اکرم(ص) براین اساس در هر مقطع
با در پیش گرفتن شیوههای جدید موجبات گسترش دعوت را فراهم
مــیآورد .آن گاه کــه به هیچ روی امکان تبلیغ دیــن نبود ،تنها با رفتار
موحدانــه خــود و عبــادت حنیفانه و بیاعتنایــی به بتهــا و التزام به
فضایــل اخالقی به تبلیغ عملی میپرداخت و آن زمان که ابالغ دین
به تک تک افراد میســر شــد ،ایــن کار را آغاز کرد .کما اینکــه درابتدای
رســالت اظهار دین میســر نبود ،اما پس از مدتی آن حضرت توانست
برخی از مظاهر مسلمانی از جمله طواف و نماز به شیوه مخصوص را
در کنار کعبه به نمایش بگذارد .رسول اکرم(ص) آنگاه که به حمایت
معنــوی ابوطالــب و حمایــت مالی خدیجه پشــتگرم بود بــه نیکی از
آن بهــره بــرد و چون آنها را از دســت داد نوعی هجــرت را برای حفظ
انجمن نومسلمانان مقرر کرد و به شعب پناه برد که آن گونه که تاریخ
میگوید،استقامتمسلماناندرمحاصرهاقتصادیشعبابیطالب
تــا حــدودی مشــرکان را تحت تأثیــر قــرار داد .زمان دیگــری که خطر
همهجانبه مسلمین را تهدید میکرد ،رســول خدا(ص) ناچار شد راه
گریزی به بیرون از قلمرو مشرکان بیابد ،براین اساس عدهای از آنان را
به حبشه فرستاد تا از گزند مشرکان در امان بمانند که این اقدام نشان
از شناخت کامل حضرت رسول(ص) از اوضاع پیرامون خود بود.
آن حضرت پس از نومیدی از ایمان مردم مکه و طائف ،در شــیوه
تبلیغی خود تجدیدنظر نموده و درصدد بسط دعوت در مناطق دیگر
شبه جزیره عربستان و خروج از بنبست محدوده قبایل قریش برآمد.
اما این کار نیز به خاطر هم پیمانیهای متعدد آنان با قریش و بییاور
بودن رســول اکرم(ص) اقدامی خطرناک به شــمار میرفت .از اینرو
پیامبــر اکــرم(ص) تصمیم گرفت در موســم حج بــه قبایل مختلف
مراجعه کند تا در پناه بنی هاشم و بقیه تازه مسلمانان تبلیغ مؤثرتری
انجام دهد.
ëëابتکارعملوانعطافپذیری
از جملــه اقدامات رســول اکرم(ص) که مصداق بارز ســیره عملی
آن حضــرت اســت ،ابتــکار عمــل و انعطافپذیــری در اتخاذ شــیوه و
اســتفاده از فرصتهــا بــود .پیامبر اکــرم(ص) در ماجــرای هجرت به
مبلغــان دین آموزش داد که چگونه از شــرایط فشــار و اختناق ،راهی
به چشــماندازهای دعوت آزادانه بگشــایند و با ماندن در محیط فشار
راضی به رکود دعوت نشــوند .زمانی که همه عرصهها بر پیامبر تنگ
شد و خود را بدون پشتوانه احساس کرد و دندانهای اشراف قریش را
تیزتر دید ،با روشن بینی و مطالعه دقیق شرایط مکه و مناطق مجاور،
چگونگی اجرای این شیوه را با احتیاط سنجید و در نهایت گروه نخست
مهاجران را به حبشه فرستاد و پس از وفات خدیجه و ابوطالب خود در
ســفری هجرت وار به طائف رفت که از آن نتیجهای نگرفت و حتی با
دشواری به مکه بازگشت.
حضرت میخواســت یاران او مدتی از آزار و اذیت و تعقیب سران
قریش در امان باشند تا شاید زمانی فرارسد که عده مسلمانان بیشتر و
برای اسالم و تبلیغ آن محیط امن تری بهوجود آید.
هجــرت پیامبــر به مدینــه نیــز پــس از زمینهســازی و آمادگی کامل
و دقیــق و در شــرایطی بســیار حســاس و تعیین کننده صــورت گرفت؛
موقعیتــی که هجــرت را یکــی از مراحل خط ســیر دعوت الهی اســام
قــرار داد.چه ،عکس العملهــا و اقدامات قریش در مکه ،عمالً به رکود
نسبی دعوت اسالمی انجامیده بود .هر چند افرادی ،پیوسته وارد اسالم
میشــدند .بدین ترتیب رســول خدا(ص) جایگاهی دیگر غیر از مکه را
نیاز داشــت که حامــی این اعتقاد و عاملی برای خــروج از دوران بحران
تبلیــغ باشــد و آزادی پیــروان را تأمین کند و این مهمترین و نخســتین
عامل هجرت پیامبراســام(ص) بود .بنابراین مســلمانان برای حفظ
جانشان به هجرت نرفتند بلکه برای ایجاد پایگاه و انتقال دعوت روانه
شدند ،چون همگی دارای قبیله و پشتوانه اجتماعی و حقوقی نیز بودند.
رسول خدا(ص) با این اقدام ،گامهای اولیه را برای گسترش دعوت
به تمام مناطق با اســتواری برداشــت .اما مســلمانان مهاجــر ،پس از
چند ماه ترویج آیین مسلمانی با شنیدن خبر دروغین سجده قریش
و اسالم آوردن آنان به مکه بازگشتند .لکن بنا به روایت واقدی« :پس
از بازگشــت مســلمانان ،قریش برایشــان بیشتر ســخت گرفت ،حتی
خویشــان ایشــان به آنان ظلم و ســتم روا داشــتند و مســلمانان آزار و
سختی دیدند .پس از آن رسول خدا(ص) اجازه فرمود که برای بار دوم
به حبشه مهاجرت کنند اما این خروج دوم پررنجتر بود».
هجــرت به مدینه که در ســال ســیزدهم بعثت صــورت گرفت به
سبب عدم امنیت برای ادامه دعوت ،بویژه به خطر افتادن جان پیامبر
و مرکزیــت دعوت با توطئه مــردان قبایل مختلف مکه بــود .انتخاب
یثرب نیز پس از بررســی و مطالعه دقیق بود که بایســتی در آن تمام
مالحظات اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته میشد و شد.

