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لوح تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پاس  ۴۰سال فعالیت و خدمت به قرآن کریم ،تقدیم
حجتاالسالم و المسلمین «محسن قرائتی» شد .حضور ارزشمند و پرافتخار حضرتعالی در آیین
اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی سراسری مدها ّمتان ،موجب سربلندی و خرسندی
دستاندرکاران این رویداد مهم قرآنی گردید .معلمی درسهایی از قرآن ،ارائه هزاران ساعت برنامه
صوتی و تصویری از تفسیر قرآن ،نگارش مجموعه وزین و ارزشمند تفسیر نور و ده ها عنوان کتاب دیگر
که از نظر مخاطب و شمارگان به یکی از پرخوانندهترین و پرتعدادترین نشریات کشور تبدیل شد ،تنها
گوشهای از خدمات ارزشمندتان میباشد که موجب گردید تا رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) از
مقام شامختان بهعنوان «عالم مجاهد و خستگیناپذیر» یاد نمایند .اینجانب فرصت را غنیمت
شمرده ،مراتب سپاس ،تقدیر و تشکر خود را به پاس عمری تالش بیوقفه و بیشائبه حضرتعالی در
توسعه ،ترویج و تفسیر قرآن کریم ،خدمتتان اعالم مینمایم.
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پیامبر اکرم (ص):
نشان منافق سه چیز است :سخن به دروغ بگوید،از وعده تخلف کند،در امانت خیانت نماید.
صحیح مسلم ،کتاب االیمان ،ح .89

نــــگاره

خیال انگیز

«قهرمان» نماینده سینمای ایران در اسکار شد

فرهنگــی /بــه فاصلــه  9روز
خبـــر
مانــده بــه پایــان مهلــت
آخـــر
مقــرر ،تکلیــف نماینــده
ســینمای ایــران در نــود و
چهارمین دوره جوایز اسکار
مشــخص شــد و همانطور که پیشبینی میشــد
«قهرمــان» برای رقابــت در بخش بهترین فیلم
بلند بینالمللی اســکار  2022انتخاب شد .هیأت
معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار،
پــس از یک دوره  5ســاله بــار دیگر فیلم جدیدی
از اصغــر فرهــادی را بــه عنــوان نماینــده ایــران
معرفی کرده است .سال « 2021خورشید» مجید
مجیدی ،ســال  2020مســتند «در جست و جوی
فریــده» بــه کارگردانــی آزاده موســوی و کوروش
عطایی ،سال « 2019بدون تاریخ بدون امضا» به
کارگردانی وحید جلیلوند ،سال « 2018نفس» به
کارگردانی نرگس آبیار نمایندگان سینمای ایران
در بخــش فیلمهــای غیرانگلیســی زبــان بودند.
ایــن پنجمین حضور فرهادی بــه عنوان نماینده
ســینمای ایــران در اســکار اســت .فرهــادی در
لهای  2012و  2017با فیلمهای «جدایی نادر
سا 
از ســیمین» و «فروشــنده» برنده جایــزه بهترین
فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار شده بود.
ëëشایستگیهای«قهرمان»
«قهرمان» در حالی به عنوان بیســت و هفتمین
نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی میشود
کــه دیگــر رقبــای ایــن فیلــم در گمانهزنیهــای
رســانهای یعنــی «جنایــت بیدقــت» شــهرام
مکری و «قصیده گاو ســفید» بهتاش صناعیها
جایــی در فهرســت نهایــی نداشــت .فــارغ از
شایســتگیهای کیفــی ،ســوابق تأثیرگــذار در
مجامــع جهانــی (موفقیــت در جشــنواره کــن و
کســب جایزه بزرگ ایــن رویــداد) ،بازخوردهای
مثبــت بینالمللی و برخــورداری از پخشکننده
بینالمللــی قدرتمندی چون کمپانی فرانســوی
ممنتو و همچنین آمازون به عنوان پخش کننده
و برنامهریــزی برای اکران گســترده آن در امریکا
اگرچه انتخاب و حتی شــانس فیلــم «قهرمان»
در اســکار را قابل انتظار کرده اســت اما همچون
هــر انتخابی جــای خالی برخی آثار در فهرســت
نهایی با برخی گالیههــا همراه بود .ضمن اینکه
برخــاف رســم معمــول و البتــه همچون ســال
گذشــته پروســه اطالعرســانی دربــاره معرفــی
فیلــم منتخــب متفــاوت بــود و از معرفی هیأت
انتخاب و لیســت  12گانه اولیــه خبری نبود بلکه
همزمــان بــا اعالم نماینده ســینمای ایران ،ســه
فیلم لیســت نهایی اعالم شــد .طبــق گفتههای
رائــد فریــدزاده ،مدیــر امــور بینالملــل فارابــی
کمیته تشکیل شده زیر نظر این نهاد ،از میان سه
فیلم «دشت خاموش» ســاخته احمد بهرامی،
«بندر بند» ســاخته منیژه حکمــت و «قهرمان»
ســاخته اصغــر فرهــادی ،رأی به انتخــاب فیلم
آقــای فرهادی دادند .امســال به دلیل گســترش
کرونــا قوانین تــازهای برای بخــش بهترین فیلم
بیــن الملــل وضــع شــده کــه براســاس آن فیلم
نماینده هر کشــور مــی تواند به جای کشــور مبدأ
در هر کشــوری (بجز امریکا) اکران شده باشد .بر
این اساس فیلمهایی که در ایران اکران نشدهاند
میتوانســتند نماینــده ســینمای کشــورمان در
اســکار باشند .امسال هیأت انتخاب از هنرمندان
پیشــنهادی خانــه ســینما شــامل محمدعلــی

بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به پاس  ۴۰سال فعالیت حجتاالسالم والمسلمین محسن قرائتی

در فقدان پروین بهمنی پژوهشگر فرهنگ و موسیقی نواحی

پریسا نوراللهی

نجفــی کارگــردان و رئیــس هیأتمدیــره خانــه
سینما ،پریوش نظریه بازیگر ،مهدی سجادهچی
فیلمنامهنویــس ،محمدمهــدی عســگرپور
کارگــردان و دبیــر جشــنواره جهانــی فیلــم فجر،
شــادمهر راســتین فیلمنامهنویــس ،فریــدون
جیرانــی فیلمنامهنویــس و کارگــردان ،رســول
صدرعاملــی تهیهکننــده و کارگــردان و رامیــن
حیــدری فاروقــی کارگردان و رائد فریــدزاده دبیر
شــورای بینالملــل ومعــاون بینالملــل بنیــاد
سینمایی فارابی تشکیل شد.
ëëاستقبال رسانههای ســینمایی جهان از انتخاب
نمایندهسینمایایران
همزمان با اعالم رسمی نام «قهرمان» به عنوان
نماینده ســینمای ایران در اسکار ،کمپانی آمازون
اســتودیوز از اولین پوســتر امریکایی فیلم قهرمان
رونمایی و اعالم کرد «:ما هیجان زده هســتیم که
اعــام کنیم فیلم ســتایش شــده «قهرمــان» ،به
نویســندگی و کارگردانــی اصغر فرهــادی انتخاب

رســمی ایــران بــرای جوایز اســکار امســال خواهد
بــود« .قهرمــان» بــه زودی در ســینماهای امریکا
اکــران میشــود ».انتخــاب قهرمــان بــه عنــوان
نماینــده ســینمایی ایــران در جوایــز اســکار مورد
توجه رسانههای ســینمایی دنیا قرار گرفت .طبق
گزارش ســینما دیلی ،هالیــوود ریپورتر و ورایتی از
جمله رسانههایی بودند که با پوشش خبر انتخاب
فیلم فرهادی نوشــتند که فرهــادی همین حاال با
دو اســکار جایگاه ویژهای در تاریخ اســکار دارد اما
اسکار ســوم میتواند او را به جایگاه بسیار ویژهای
برساند چون در آن صورت تنها فدریکو فلینی (که
چهار اســکار فیلم خارجی دارد) از فرهادی اسکار
بیشتری در بخش فیلم خارجی کسب کرده است.
ëëدر انتظار یک شب تاریخ ساز برای ایران
معرفــی «قهرمان» به عنــوان نماینــده ایران در
اســکار بــا اســتقبال اهالی فرهنــگ و هنــر همراه
بــود .ســعید روســتایی ،روحاهلل حجــازی ،نویــد
محمــدزاده ،حبیــب رضایــی ،ســارا بهرامــی،
پرینــاز ایزدیــار ،ســهراب پورناظــری و  ...از جمله
هنرمندانی بودند که با بازنشر پوستر بینالمللی
ایــن فیلــم ،برای درخشــش ایــن فیلم در اســکار
آرزوی موفقیت کردند .لیســت اولیه ()Shortlist
آثــار حاضــر در اســکار  2022قــرار اســت روز 21
دســامبر  ۳۰( 2021آذر  )۱۴۰۰معرفــی شــود.
نامزدهــا در روز  8فوریه  ۱۹ ( 2022بهمن) اعالم
خواهند شد و نود و چهارمین اسکار در  27مارس
 ۷( 2022فروردین )1401برگزار خواهد شد.

این دنیا یک روز
یشود،
تمامم 
امامهربانیباقی
میماند ،مثل بوی
خوش دست تو که
از یثرب تا اینجا هنوز
همراهتوست.

خاموشی صدای ایل و الالیی
پرویــن بهمنــی را ازســالها قبــل میشناســم،
پژوهشــگر فرهنــگ و موســیقی قشــقایی ایــران،
یادداشت
هنرمنــدی برخاســته از طایفه ایــل َ
«ع َملِه» یکی
از بزرگتریــن طایفههــای ایل قشــقایی .البته باید
بگویــم بانــو بهمنی عالوه بر پژوهشهای بســیار
و ارزشــمند روی موســیقی و فرهنگ قشقایی ،در
شــرایط امــروز تنهــا فردی بــود که نســبت به این
موســیقی اشراف وآگاهی بسیار داشت و توانست
محمد رضا
این هنر زیبا را بدرستی به جامعه معرفی کند.
درویشی
اما درمعرفی این موسیقی اصیل باید بگویم
آهنگساز و
پژوهشگر موسیقی
پروین بهمنی پای ثابت همه جشــنوارههای
موسیقی نواحی ایران بود و با عالقه بسیار
و تعصبــی که بــه هنرش داشــت بــا حضوردرجشــنوارههای
مختلف حتی بهعنوان داور از موســیقی سرزمین خود که از
بزرگترین ایلهای ایران است حمایت کرد.
ایل قشــقایی ازایلهای مهاجر محسوب میشوند
و نظرهــای مختلفــی درخصــوص مبــدأ مهاجرت
آنهــا وجــود دارد ،برخیهــا معتقدنــد ایــن ایــل
ازمنطقــه گنجــه آمدهانــد والبتــه بایــد بگویــم
ایــن کوچ دریک زمان واحــد نبوده و در طول
زمــان صــورت گرفتــه اســت و نکتــه دیگــر
اینکــه در کنــار انواع مختلف تــرک زبانان
در ایران همچون ترکــی ترکمنی ،ترکی
آذری ،ترکــی شــمال خراســان و ،...در
ایل قشــقاییها هم ترک زبانان وجود
دارند.موضــوع دیگر این اســت که خود
موســیقی قشــقایی به انواع مختلف تقسیم
میشــود ماننــد موســیقی چنگیها که شــامل

نقاشی از لحظه فروپاشی

فروپاشــی در هنرهــای نمایشــی
بـــــودها
در واقــع همــان لحظــه شــکوفایی
و نمودها
اســت .لحظــه تغییــر وضعیــت از
محدودیت به رهایی .تغییر اساساً
بــا احســاس آزادی همــراه اســت؛
آنکــه تغییــر نمیکنــد هیچــگاه از
محدودیتهــا و رنجهایــش رهــا
نمیشود .تغییرات عمیق و انسان
علیرضا نراقی
ســاز البته همواره با شــکلی از رنج
منتقد سینما
و ویرانــی همــراه اســت .بهتریــن
درامهــا در تاریــخ تئاتــر ،ســینما و
سریالســازی آنهایی هســتند کــه شــکوفایی از درون یک
فروپاشــی عمیــق و بزرگ را تصویر میکننــد .اینگونه آثار
بــه ما میآموزنــد که مقاومــت و صبــوری در رنجها ما را
بالغ میکند .این وضعیت بســیار شــبیه به زایش اســت؛
بــا صبر ،حساســیت و درد فراوان همراه اســت اما لحظه
زایش از بهترین لحظاتی اســت که زندگی به انســان عطا
میکنــد ،لحظــهای کــه به تمــام رنــج و دردش بــه بودن
ارزش و ژرفــا میبخشــد .شــاید بههمیــن علت اســت که
مهمتریــن تصویرگــران رنجهــای عمیــق ،بــه تجربیــات
فــردی و چندالیگــی درون زنــان نزدیــک میشــوند ،چرا
کــه آنهــا زایش یا دســتکم میــل بــه زایش را به شــکلی
ملموس و فیزیکی زندگی میکنند.
کارل تئــودور درایــر ،جــان کاســاویتس ،راینــر ورنــر
فاســبیندر ،اینگمــار برگمــان ،میــکل آنجلــو آنتونیونی و
پــدرو آلمادوار از جمله فیلمســازان مهمی هســتند که ما
را در تجربــه لحظات فروپاشــی و تولدی نو خاصه در یک
زندگــی زنانــه غــرق میکنند .برخــی بدبینانــد و به رنج
نگاهــی تراژیــک و تقدیرگــرا دارند و برخی خوشــبینتر و
به این لحظه فروپاشــی از زاویهای انفســی و رهاییبخش
نگاه میکنند.
پــدرو آلمــادوار فیلمســاز مؤلف اســپانیایی بــا همان
تخیل درخشــان و رؤیامحور خود ،ســال گذشــته و در اوج
قرنطینــه عمومــی فیلمی ســی دقیقهای ســاخت به نام
«صــدای انســانی» کــه اینــک بــرای عمــوم در دســترس
است .این فیلم به نوعی چکیده سینمای او هم از جهت
شــخصیتپردازی و داســتان گویــی و هــم از نظر نگرش
اســتثنایی و درخشــانش به تصاویر ،رنگها و اشــیا است.
«صــدای انســانی» اقتباســی از نمایشــنامهای بــه همین
نام نوشــته ژان کوکتو اســت .آلمادوار بــا روایتی مینیمال
اما تصویرســازی و میزانســنی باشکوه ،که مثل همیشه به
یک نقاشی عظیم و پرجزئیات میماند ،نمایش تک نفره
زنانــهای با بازی و اجرای تیلدا ســوئینتون ترتیب داده ،تا
بر لحظه فروپاشــی ،تغییــر و رهایی حاصل از آن متمرکز
شود .لحظهای که در آن زن ققنوسوار ،از میان زبانههای
آتش به روشنایی روز پا میگذارد.
زنــی که خــود را در فضایی بســته حبس کــرده و هیچ
نمی خورد جز روح خود از درون ،در تنهایی و فشار روانی
انتظــار معشــوق بیوفای خود را میکشــد ،اما معشــوق
هیچــگاه نمیآید و او بایــد از این خواهش حضور دیگری
رهــا گــردد ،وگرنــه در این فروپاشــی خواهد ســوخت .زن
تبــری میخــرد و در یــک تئاتــر بیتماشــاگر و مونولوگــی
پرفــراز و نشــیب ،رنج خود را واگویه میکنــد .او تمثیلوار
بــر لبــاس معشــوق تبــر میزنــد و او را بــه شــکلی آیینی
پشــت ســر میگذارد و با به آتش کشیدن فضای تنگی که
در آن گیــر افتــاده به افقی تازه وارد میشــود .آلمادوار به
شــکل یک متخصص در روحیات انســانی باز هم زیبایی
شــکوفایی پــس از رنــج را و الــزام این رنج را برای کشــف
خــود بــه ما یادآوری میکنــد و در کوتاهتریــن زمان برای
مخاطب معنای زندگی را عصاره گیری میکند.

نوازندگان کرناُ ،ســرنا و َنقاره هستند و دیگر موسیقی عاشیقی قشقایی
کــه در قدیــم «چگــور» مینواختنــد و آخریــن نوازنده این ســاز ،خانی
بهنام صمصام بود که به مرور زمان به فراموشــی ســپرده شد وبعد از
آن عاشیقها به نواختن کمانچه روی آوردند.
نوع دیگر موســیقی قشــقایی موســیقی ســاربانی نام دارد که توسط
ســاربانها بــا ســاز نی نواخته میشــد کــه این نوع موســیقی هــم تقریباً
منســوخ شــده والبته موسیقی عاشــیقهای قشــقایی هم تا
حــدودی از بیــن رفتــه و آنچه کــه باقی مانده موســیقی
چنگیها اســت یعنی نوازندگان کرنا و نقاره که بشــدت
ایــن نــوع موســیقی متداول اســت امــا آنچه کــه خانم
بهمنی اجرا میکرد حاصل اشــرافی بود که بر این
ســه نوع موســیقی داشــت و نکته مهــم دیگر
اینکــه آهنگهای زنــان قشــقایی مانند
انواع الالیی ها ،خود بخشــی مســتقل از
موسیقی قشقایی بود و همچنان اندکی
از آن باقــی مانــده اســت کــه مهمتریــن
راوی آن پروین بهمنی بود.
بانــو پروین بهمنــی جایــگاه بزرگی در
موســیقی ایران دارد و نسل جوان بایستی
ماننــد موســیقی دیگــر مناطق کشــورمان
عنایتی به موســیقی گذشته سرزمین خود
داشــته باشند و در حفظ این موسیقیهای
اصیــل و کهــن تــاش بیشــتری انجــام
بدهنــد .درآخر باید بگویــم پروین بهمنی
مهمتریــن اجرا کننده موســیقی قشــقایی
بــود که از بین ما رفــت و امروز یک تعداد
جوان ماندهاند که باید همت کنند وراه او
را ادامه بدهند.

کتابی خواندنی برای عالقه مندان موسیقی

«د َ
ِســرکتِن» ســاز کوبــهای و جزو کهنترین ســازهای
بومــی مازنــدران اســت کــه همچنیــن بــا نــام نقــاره
پیشنهاد
نیــز شــناخته میشــود .این ســاز از قدیم در جشــن و
عروســیها یا مسابقات کشتی محلی «لوچو» نواخته
میشد.
مهدی قلیزاده مؤلف کتابی با عنوان دسرکتن است
کــه به تازگی در دســترس عالقه مندان قرار گرفته اســت .قلیزاده خودش
نوازنده و مدرس ســازهای کوبهای است و تجربیات متعددی در این زمینه
دارد.
اســتاد علی علیزاده از معدود نوازندگان بجا مانده از دسرکتن نوازی قدیم
اســت .علیــزاده ،قدیمیترین منبع میدانی دســرکتن محســوب میشــود.
نواختن این ســاز در خانواده علیزاده موروثی اســت و از قرون گذشــته سینه
به سینه به استاد علیزاده منتقل شده است .قلیپور ،در این کتاب مصاحبه
مفصلی با این هنرمند شناخته شده هم داشته است .یکی دیگر از معدود
نوازنــدگان دســرکتن اســتاد احمد محســنپور اســت که در ســازبندی گروه
نوازی موسیقی مازندران از این ساز استفاده برده است.
هنــوز منابــع مکتــوب
رپرتوار و کالســهبندی شده
درباره تاریخچــه و آموزش
صحیــح ســاز دســرکتن بــه
ثبــت نرســیده اســت و از
همین جهت کتاب قلیپور
دربردارنــده اطالعاتــی
کاربردی اســت .بخش اول
ایــن کتــاب بــه تاریخچهای
از ســاز نقــاره در نواحــی
مختلــف ایران اشــاره دارد.
در ادامه این بخش ،رپرتوار
نقــاره آمــده اســت کــه در
مازنــدران همــراه بــا ســرنا
نواخته میشــود .بخش دوم کتاب شــامل چند ترانه فولک اســت تا یادآور
نمونههایی از همراهی دســرکتن برای ارکســتر باشد .این قطعات فولک با
نوازندگی دسرکتن توسط مهدی قلیزاده و کمانچه استاد فضلاهلل دهقان
بهصورت ســیدی در کنار کتاب عرضه شــده است و در دسترس مخاطبان
قرار دارد.
گفتنی اســت که بخش صوتی(ســی دی) این اثر از ســوی مؤسسه «روماک
صــدا» و بخش مکتوب آن در یک مجلد توســط انتشــارات «آرون» فراهم
شده است.
ِسرکتِن
ëëد َ
نویسنده :مهدی قلی زاده
ناشر :آرون

عکس
نوشت

چهاردهمیــن جشــنواره
موســیقی نواحــی بــه
دبیری کامــران مرآتی در
کرمــان در حــال برگزاری
است.
عکس :مهدی آزاد بخت

محمد(ص)
مجید مجیدی
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طلوع خورشید دانایی از افق نبوت

مکه خاســتگاه توحید و یکتاپرســتی سر بر دامان
رسول
جهــل و نادانــی به خوابــی عمیق فرو رفتــه بود.
رحمت
کعبه نیز این نماد آیین ابراهیمی و قبله موحدان
و یکتاپرســتان ،انباشــته از بتهــای گوناگون بود.
بتهایــی همــه از ســنگ و چوب که دســتهای
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
نادانــی آنهــا را برمســند خدایــی نشــانده بودند.
هر چه بود ســیاهی بــود و تاریکی ،تــو گویی هیچ
پیامبری از جانب خداوند برای هدایت آنان مبعوث نشده است .روزهای
شبهجزیره همچون شبهای تیره و سیاه ،از تاریکی جهل و شرک انباشته
بودند .خورشید وجود انبیای الهی نیز بر اثر جهل و خرافه ،توان برهم زدن
سیاهیها نبود .باورهای جاهلی تا اعماق دلها قلمرو یافته ،به هر طرف
میچرخیدی سلطه شوم ارزشهای جاهلی به چشم میآمد .مکه از هر
سو در حصارهای سنگی گرفتار آمده ،دلها سرد ،سخت ،وحشی همچون
ســنگ و اشرافیت اعتباری شایســته تفاخر و تکبر داشت .آری برای بیدار
کردن جانها و نرم کردن دلها و شکستن حصارهای سنگی به خورشید
دیگری نیاز بود .خورشــید روشــنیبخش!  ...و این خورشــید ســرانجام از
افق نبوت ســرزد .خورشــیدی که جانها را با گرمای ایمان به حقیقت و
نوردانایی ،هســتی دوباره بخشــید و عاطفه و مهر را در دلهای سخت و
خشــن جای داد .خورشــیدی بیغــروب که پرتو انــوارش از ورای قرنها
سراسر گیتی را درنوردیده و امید و نشاط زندگی میبخشد .آن خورشید
کسی نبود جز ستایش شده اهالی زمین و آسمان ،محمد مصطفی  -که
درود خدا بر او و فرزندانش باد  -که خاتم انبیای الهی است .زندگی آن
حضرت سرشار از نیک رفتاری ،فضایل انسانی ،صفات پسندیده و سیر
و سلوکی پایدار بود که نشانگر عظمت و بزرگی و اصالت نوع بشر است.
ëëهماهنگی با مردم در زندگی
پیامبــر اســام حضرت محمد(ص) به عنوان اســوهای تمــام عیار و
همیشــگی برای همگان مایه دلگرمی و تشــویق اســت .او همانند سایر
مــردم زندگــی میکرد و از هرگونه تعین و تشــخص کــه موجب فاصله
گرفتــن مخاطبــان از حضرتــش شــود ،خــودداری مینمود .چــرا که در
غیــر اینصورت بشــریت او را اســوه حیات معنــوی خویش قــرار نداده
و از هدایــت بازمیمانــد .بــه عبــارت دیگر ،اگــر مردمان پیامبــر(ص) را
اســوه واقعی خــود در زندگی نمیدیدند ،او را اســوه زندگی خویش قرار
نمیدادند .شــایان ذکر اســت کــه در مفهوم اســوه ،مفهوم تســاوی نیز
مســتتر است .بدین معنا که تناسب میان اســوه و متأسی ،یکی از ابعاد
ضروری هماهنگی میان آن دو است و درصورت وجود فاصله در سطح
و شــیوه زندگی اســوه و پیــروان از جمله موانع ایجاد رابطــه میان این دو
اســت .بنابراین نظر به اینکه در تبلیغ و ترویج یک مکتب ،ایجاد رابطه
ناگسستنیغیرقابلاغماضاست.
ëëساده زیستی
اســوهای چون پیامبر اکرم(ص) کــه به قله کماالت معنوی و جمیع
فضایل اخالقی نائل شــده ،هرگز تعالی خویش را در مصرف یا اســراف
نعمتهــای مــادی نمیدانــد ،بلکه فــارغ از هرگونه تعلق بــه مواهب
دنیوی در اندیشه ترقی روح است .درباره ساده زیستی پیامبر اکرم(ص)
بســیار گفته شــده و هر که با آن حضرت دمی را گذرانده بر این حقیقت
تأکید ورزیده است.
ëëپرهیز از تکلف و تشریفات
در جهت هماهنگی بیشتر با عموم مردم که مخاطب دعوت الهی
انبیا بودند ،رسول گرامی اسالم(ص) را بر آن داشت تا از تکلف و ایجاد
مشــقت برای دیگــران خودداری نمایــد .هر چند آنان مشــتاق هرگونه
خدمت به حضرتش بودند .در معاشــرتها ،ســفرها و تمام برخوردها
منــش پیامبر اکرم(ص) بر بیتکلفــی و دوری از تقیدات بیجا بود ،چه
توپاگیر و بیدلیل نمیتــوان در دل
با تکلف و تقید به ســنتهای دســ 
مخاطبان نفوذ کرد .ابن مسعود میگوید «:مردی به حضور پیامبر(ص)
رسید و در حالی که میلرزید ،سخن میگفت .پیامبر(ص) به او فرمود:
راحت باش من پادشاه نیستم».
ëëاحترام وافر به مردم
در ســیره هیچ شــخصیتی در طول تاریخ به اندازه ســیره درخشــان
رســول گرامــی اســام(ص) احتــرام و ادب برخاســته از عمــق جــان در
قبال انســانها به چشــم نمیخورد .او در مقام دعوت حتی در مواجهه
با کافران و مشــرکان نیز با نهایت احترام و ادب ســخن میگفت و رفتار
میکرد که این قطعاً یکی از اســرار موفقیت چشمگیر رسول خدا(ص)
بوده است .امروزه بیش از پیش ثابت شده است که نفوذ در دل و اعماق
جــان مخاطب ،مبلغ را از بســیاری تالشهای ضروری ،خســتهکننده و
زمانبربینیازمیکند.
ëëآزادمنشی در دعوت
تأکیــد بــر آزادی و اختیار انســان در پذیرش اصول ادیــان الهی یکی
از ویژگیهای مکتب اســام اســت .براین اســاس خداونــد به هیچ روی
پذیــرش اجبــاری هیــچ دعوتــی را شایســته نمیدانــد و اگر چنیــن بود
بــه امــر تکوینی خدایــی ،ایمان همه انســانها بــه دین الهی به چشــم
برهمزدنی امکانپذیر و بلکه حتمی میشد .در این راستا حتی پیامبران
به درخواســتهای اعجاز که منجر به مجبور شدن مخاطبان یا نابودی
آنان میشــده ،پاســخ مثبت نمیدادند ،چون در صورت جبر یا نابودی
مخالف ،کار تبلیغ بیمعنا میشود.

