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رضا بدرالسما

عنوان اثر :ما ملت امام حسینیم

فقدان
خبرآمد که بابک برزویه
هنرمندان
سرشــناس
عــکاس
در فضای
ایرانــی کــه در پروژههای
مجازی
بســیاری
ســینمایی
حضــور داشــته و جوایــز
بسیاری هم کسب کرده است پس از مدتها
تحمــل بیمــاری دار فانــی را وداع گفــت.
هنرمنــدان بســیاری در صفحههــای مجــازی
خــود نســبت به فقدان این هنرمند خوشذوق و خوشاخالق ابراز تأســف کردنــد و متن و عکسهایی
از او را به اشــتراک گذاشــتند .از جمله شهره سلطانی که با انتشار عکســی از برزویه نوشت« :بابک جان
بابک جان رفیق ســالهای دور چه زود رفتی .تمام عکسهایی که از تو دارم از تئاتر تا ســینما خاطرات
و یادگارهای توســت ».عاطفه رضوی هم با انتشــار عکس او در استوری اینســتاگرام خود از این هنرمند
توانای ایرانی به نیکی یاد کرد و رفتنش را تســلیت گفت .بابک برزویه مدتها بود با ضایعهای مغزی
در کما به سر میبرد تا اینکه سهشنبه غروب خبر آمد که برای همیشه دست از این جهان خاکی شسته
و به دیاری دیگر رفته است.
ëëچهرهها
مهدی ســلطانی بازیگر نامآشــنا و خوشصدای ایرانی ویدیویی از فیلم جدیدش که به
زندگی ســهراب ســپهری شــاعر معاصر پرداخته ،منتشــر کرد و در توضیح آن نوشــت:
«رؤیای ســهراب» فیلمی اســت ســینمایی درباره ســهراب سپهری شــاعر سرشناس و
محبوب معاصر که از چهارشــنبه بیستوششــم مرداد هزاروچهارصدویک خورشیدی
در ســینماهای سراســر کشــور بــه روی پرده خواهــد رفت .امیــدوارم که عالقهمندان به ســینما ،شــعر و
ادبیات و ایران و سهراب از این فیلم لذت ببرند .مواظب خودتون باشید ».الله اسکندری هم یکی دیگر
از بازیگران این فیلم است که همین ویدیو را در اینستاگرامش منتشر کرده و در توضیح آن آورده است:
«فیلم ســینمایی «رؤیای ســهراب» به کارگردانی علی قویتن عزیز اکران خــود را از روز  ۲۶مردادماه در
سینماها آغاز میکند….به امید درخشش فیلم».

نرگس آبیار کارگردان فیلمهای تحسین شدهای مثل «نفس»« ،شیار »143و «شبی که
ماه کامل شد» از اکران تازهترین فیلمش «ابلق» خبر داد و نوشت« :آغاز اکران از امروز
در سراســر کشــور ».فیلم ســینمایی «ابلق» بــه کارگردانــی نرگس آبیــار و تهیهکنندگی
محمدحســین قاســمی از چهارشــنبه۲۶ ،مردادماه در ســینماهای سراســر کشور اکران
میشــود .تیزر این فیلم ســینمایی را آرمین ُمنیبی ســاخته اســت« .ابلق» که در ســیونهمین جشنواره
فیلم فجر درخشــید ،با کاندیدا شــدن در  10رشــته ،چهار سیمرغ بلورین را از آن خود کرد.همچنین این
فیلــم ســینمایی برنــده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم ســینمایی از نگاه تماشــاگران اســت .بــا توجه به
اســتقبال گــرم مخاطبــان از این فیلم ســینمایی در جشــنواره فیلم ،پیشبینی میشــود «ابلــق» اکران
موفقی داشــته باشــد .بهرام رادان ،الناز شاکردوست ،هوتن شکیبا ،مهران احمدی ،گالره عباسی ،گیتی
معینــی ،شــادی کرم رودی ،امیــن میری ،فاطمه کریمیــان و الهه اذکاری بازیگران این فیلم ســینمایی
هســتند .پخــش «ابلــق» را بانو فیلم بر عهــده دارد .عالقهمنــدان میتوانند با مراجعه به ســامانههای
بلیتفروشی نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند».

ندید».

بلغارستان».

الناز شاکردوســت که این روزها فیلم «تیتی» را روی پرده ســینما دارد از گریم خود در
این فیلم نوشــت« :به محض اینکه دماغم رو میذاشتم همه چیز تیتی خانم میومد
ســرجاش ،از لهجــ ه ش بگیــر تا جای صداش ،حتی راه رفتنش همه و همه .راســتی در
ایــن روزهــای پایانــی تماشــای این فیلــم فراموشنشــدنی بر پرده ســینما رو از دســت

اما بخوانید از افشــین هاشــمی بازیگر سرشــناس و محبوب ســینما و تئاتر که چند خط
کوتاه درباره کارهای اخیرش نوشــته .او با اشــاره به دو اثر ســینمایی و ســریالی اخیرش
میان «شــبکه مخفی زنان»« ،پسران دریا» آرام آرام را ِه خودش را میرود
نوشــته« :و از ِ
فیلم
نیمه ِ
فیلم مسکو و سیامین جشنواره ِ
اول شــهریور در چهلوچهارمین جشــنواره ِ

ëëاکران جهانی
ارســان امیری کارگردان فیلم تحسین شــد ه «زاالوا» از اکران جهانی این فیلم نوشته و
در اینســتاگرامش توضیــح داده« :اکران فیلم ســینمایی «زاالوا» از ماه آینده در دوازده
کشــور جهان آغاز میشــود .کمپانی  LevelKدانمارک پخشکننده جهانی زاالوا است.
کمپانــی اج اینترتینمنــت ( )Eg Entertainmentحق پخش انحصــاری فیلم «زاالوا»،
برای اکران درکشورهای سوئد ،استونی ،فنالند و نروژ؛ رماین این الیت ( )Remain in Lightحق پخش
انحصــاری در هلند ،بلژیــک و لوکزامبورگ؛ کمپانــی کورینث فیلمــز ( )Corinth Filmsنیز حق پخش
انحصاری در امریکا و کانادا؛ و کمپانی پی تی فالکن ( )PT.Falkonحق پخش انحصاری اندونزی را بر
عهده دارند .امیدوارم مخاطبان جهانی از این دســترنج و مغزرنج ســینمایی تیم زاالوا استقبال کنند و
لذت ببرند».

ëëادبیاتیها
اگــر بــه ادبیــات عالقهمنــد هســتید و آثار
رضــا جوالیــی را نخواندهایــد از همیــن
امــروز شــروع کنیــد و رمانهایــش را
یکییکــی بخوانیــد و حظ ببریــد .جوالیی
در اینســتاگرام خــود متــن کوتاهــی از
ریشــه عالقــهاش به کتاب نوشــته و آورده
اســت« :عالقــه به کتــاب را از چهــار ،پنج
ســالگی آموختم .هیچ هدیهای به اندازه
کتــاب (هایی که دوســت میداشــتم) مرا
خوشحال نمیکرد حاال بعد از گذشت سالها هنوز هم ناآگاهانه شاد میشوم از داشتن این همه کتاب.
یکجا .نعمت بزرگی است عالقه به کتابخوانی ،شناخت خود و جهان».

انگار آدم ها دیگر عاشق نیستند

مجید انتظامی:در این سالها چند موسیقی متن برای ساخت به من پیشنهاد شد؛ آمدند و صحبت کردند اما
فیلمهایی که سراغم آمدند حرف تازهای برای گفتن نداشتند و موسیقی هم اگر میگذاشتیم ناچار بودیم که از
موسیقیهای گذشته رج بزنیم.
دلم میخواهد اگر قرار است موسیقی بسازم برای کاری تکان دهنده و نو باشد؛ کاری که اندیشهای نو را در خود دارد؛
فیلمی که اتفاقی تازه بیافریند اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است .دلم نمیخواهد در این سن بنشینم و کارهای گذشته
را تکرار کنم .امروز خیلی چیزها مهم شده است چون آدمها دیگر عاشق نیستند .فیلمها و موسیقیها هم همینطور
است؛ به همین دلیل موسیقیای تولید نمیشود که روی دل شما اثر کند .چرا امروز فیلمی ساخته نمیشود که
بتوان با آن زندگی کرد؟ برای اینکه آن عشق کمرنگ شده است.

بخشی از صحبتهای این آهنگساز با ایرنا

ضرورت حفاظت از شمایل و نقاشیهای بقاع متبرکه و بناهای مذهبی
اســنادی کــه در قالــب
همچــون
تصاویــری
یادداشت
شــمایل نگاری ،نقاشــی و
طراحــی از اماکن متبرکه،
مســاجد و دیوارهــای
قدیمــی مربــوط بــه
پیشــینیان مــا بــه جــای
مانده ،منبع بســیار خوبی
سید نظامالدین بــرای مطالعــات مــردم
امامیفر
استاد شناســی یــا مطالعــات
نویسنده ،و
دانشگاه اجتماعــی اســت کــه
بــه نوعــی نگرشهــای
اجتماعــی خــود را در قالــب تصویر ،چــه تصویر
شــمایل و چــه تزئینــی نشــان می دهنــد .احوال
مــردم آن دوره بــه نوعــی نگرشهــای فکــری و
اجتماعی آن دوره را منعکس می کند .اســنادی
که در دست ماست برمیگردد به دوره قاجار که
در شــهر دزفول در بعضی از بناها یا ســطوح کار
شده است.
بعضــی از ایــن بناهــا معماری هســتند مثل
بقعههــای متبرکــه ،مســاجد و زیارتگاههــا و
بعضــی هم ســطوحی هســتند مثــل شــیدانه یا
شــهیدانه که در اصل ایام محرم از آنها با عنوان
نمادی از وجهه مذهبی استفاده میکردند.
خیلــی از اســناد هم بهصــورت تزئینــی روی
دیــوار خانههــا بــا عنــوان تزئیــن گــر دیوارهــای
داخلــی یــا بعضــی از ســطوح مثــل قلمدانهــا
یــا آیینــه یــا شیشــهها و ورقهــای بازی نقاشــی
میشدند.
در شهر دزفول مانند سایر شهرهای ایران در
ایام محرم این فضاها مورد توجه گردشــگران و
عــزاداران و بینندگان قرار میگیــرد .این تصاویر
بیشــتر روایتگونــه هســتند وبه صورت نقاشــی
روی خیلی از بناهای مذهبی داخل شهر دزفول

کشف خالقانه جهان با
نیروی بازی

نقاشــی شــدند و بیشــتر بــا مضامینــی از قبیــل
روایــات و آیــات و بعضی از فضاهــای اجتماعی
آن دوره توسط نقاشان زبردستی که تعلیم دیده
دوره قاجار یا مکتب شمایل نگاری مذهبی قرار
گرفتهانــد ترســیم میشــدهاند .شــمایل نــگاری
مذهبــی بــه نوعــی در اواخــر دوره قاجــار شــکل
گرفت و بهصورت نقاشیها با مضامین مذهبی
روی پــرده درویشــیها و پردههــای متحــرک یــا
بناهای مذهبی ترسیم شد.یکی از بناهای بسیار
مهم قســمت جنوب ایران در شهر دزفول بقعه
پیــر رودبند اســت که درون آن چهــارده مجلس
نقاشــی وجــود دارد.عالوهبر اینکه بین ســتونها
یــا بین رفهــا و طاقچههای کم عمق مجالســی
مثل گل و بلبل هم وجود دارد.
خانــدان نقاش (مــا ابراهیم ،مال اســداهلل و
مال حســن نقاش) جزو اولین نقاشــانی هســتند
که در شــهر دزفول اسنادشــان موجود اســت که
ایــن نقاشــیها را ترســیم کردنــد .مضامین این

رفتارهــای کــودکان بخصــوص در ســنین کمتــر از
یکسال شگفتیهای بسیاری در خود جای داده است
هنر و روان
که با مشــاهده و بررســی آن میتوان بــه نتایج مهم
و روانشــناختی و حتی به نظرم رفتارشناســی دســت
یابیــم .گاهی فکــر میکنم کــه رفتار کــودکان بازتاب
رفتار و عملکرد بزرگســاالن و والدین و افرادی است
کــه بــا آنها زندگی میکننــد اما وقتی هرکــدام از آنها
را در طوالنــی مــدت مورد مشــاهده قــرار میدهیم،
شهره طاعتی
میبینیــم رفتارهایــی مشــابه بــا دیگــر کــودکان
مددکار اجتماعی
سرزمینهای دیگر از خود بروز میدهند که میتوان
گفــت شــاید در ذات وجــودی انســانها از بــدو تولد
نهاده شــده است ،این نشانگر این نیســت که تأثیر محیط و رفتار اطرافیان
را نقــض کنیــم و بگوییم همه رفتارها و عکسالعملهای انســان از دوران
کودکی ذاتی اســت بلکه از منظری رفتار کــودکان از دو جنبه ذاتی و محیط
و اطرافیان متأثر شــده و شــخصیت آنها در نتیجه زندگیشــان را طبق آن
ساخته و پیش میبرند .این دو جنبه انسان با
مشاهده یک کودک بسیار شگفتانگیز است،
زیــرا با مشــاهده یک کودک و بررســی رفتار او
شــاید دچــار تناقــض در باورها یا پارادوکســی
در آموختههایمان شــویم کــه برایمان جالب
باشــد .بــه طور مثال کــودک  ۱۰یــا  ۱۱ماهه ای
را درنظــر بگیریــد ،ایــن کــودک از بــدو تولــد
رفتارهایش توســط مــادر مورد مشــاهده قرار
گرفتــه و آنهــا را بــدون برداشــت شــخصی
یادداشــت کــرده اســت .نحوه شــیر خــوردن،
نحوه بازی با وســایل و اســباببازیهایی که از تخت او آویزان اســت ،مدل
دســت دراز کردن او به آن وســایل و به دست آوردن آنها و بردن آن وسایل
بــه ســمت دهان به محض گرفتن وســایل در دســت ،همان مــدل رفتاری
اســت که کودکی در دوردســتترین روســتاها در برخورد با وسایل و اسباب
بازیهایــش کــه از گهواره ســنتی اش آویزان اســت ،انجام میدهــد .او نیز
مدل همان کودکی رفتار میکند که در شهر و با بیشترین امکانات و اسباب
بازیهای رنگارنگ است.
کودکی که در شهر است نیز همان مدل از سینه مادر شیر را میخورد که
کودک روستایی و عشایری میخورد .هر دو کودک نسبت به هیچ موجود یا
وســیله ای عکس العملهایی مانند ترس ،واهمه و وحشــت از خود نشان
نمیدهنــد .این نوع رفتارها بهصورت ذاتی در نهــاد آنها وجود دارد ،حال
اگر ما بزرگترها نســبت به این دو مدل رفتار کودکان آشــنایی داشته باشیم
و بتوانیم بین آنها تفکیک قائل شویم بهتر میتوانیم در تربیت و آموزش
کودکانمان نقش بزرگی ایفا کنیم.
این جمله که بهترین آموزش به کودک ،آموزش ندادن اســت ،بهترین
و آموزندهتریــن جملــه ای اســت کــه در تربیــت کــودک میتوانیــم بــه کار
گیریــم .ایــن یعنی اینکه تفکرات خودمان و ســبک و عقایــد خودمان را به
کودکمان یاد ندهیم .یعنی اینکه او را رها و آزاد گذاشته و اطالعات را درون
ذهــن او وارد نکنیم و او را لبریز از معلومــات نکنیم.به کودک اجازه دهیم
کــه رفتارهــای ذاتی خــود را با رفتارهــای خالقانهاش بیامیــزد و آنچه را که
از محیــط میتوانــد دریافت کند با ادراک و برداشــت خــود تحلیل نماید و
نسبت به موضوعات عکسالعمل نشان دهد.
بزرگتریــن اشــتباهی کــه والدیــن در مواجهــه بــا کودک خــود مرتکب
میشــوند این اســت که او را در معرض اطالعات و معلومات بسیاری قرار
میدهند که تا حدود بسیاری از آن برای کودک نه تنها غیرمفید است بلکه
مضر هم هست ،زیرا مانع رشد فکری او شده و سد راه خالقیتش میشود،
زیرا کودکان با تفکر و بازی اســت که میتوانند راههای اســتفاده از وسایل را
بیابند و این کشف آنها با آن کاربردی که ما از آن وسیله میشناسیم بسیار
متفاوت اســت ،ولی این کشــف کودک بسیار ارزشمند است و کشف اوست
زیــرا خالقانــه و با تفکر خود به آن رســیده اســت .پس بهتریــن آموزش به
کودک ،آموزش ندادن به اوست.

نقاشــیها بیشــتر روایت دینی و داســتان ائمه و
داستانهای مذهبی است که متناسب با فضای
رفهایی که آنجا هســتند شــکل گرفتــه که مورد
توجه بازدید کنندگان قرار میگیرد.
نقاشــان ایــن دوره بــا اســتفاده از رنگهــای
دست ســاز و بعضی از رنگها که از خارج کشور
وارد ایران میشــده اســت با قلم موهای دســت
ســاز شروع به ترســیم این نقاشــیها میکردند.
در ابتــدا آن فضا را روی کاغذ طراحی میکردند
و بعد روی دیوار گچی منتقل میشــده و ســپس
بــا رنگهایی که روی گچ کار میکردند ،ترســیم
میشدند .اســلوبهای این نقاشیها برگرفته از
مکتب دوره قاجار بودند و با مطالعه این مکتب
میتوانیــم به نــوع کمال مطلــوب زیبایی در آن
زمان پی ببریم.
اگر بخواهیم راجع به تناسبات این نقاشیها
صحبــت کنیــم بیشــتر انســان هایــی کــه در این
نقاشــیها ترســیم شــدهاند قد کوتاه و محاســن
پرپشــتی دارنــد و خالــی در یــک ســمت صورت
دارنــد و به بیننــده نگاه میکنند .چــون از تمثال
ائمــه هســتند هاله نــور یا خورشــیدی در پشــت
ســر دارند و جالب است که اســامی این فیگورها
بهصورت فارســی نوشــته شــده یا حتی بعضی
از روایــات نوشــتاری شــده و بیشــتر بــا مطالعــه
نوشــتاری پــی به شــخصیتی میبریم کــه دراین
نقاشــیها وجــود دارد .نقاشــیها بــا رنگهــای
بســیار اشــباع و خالــص نقاشــی شــدند ولــی
متأسفانه در گذر زمان و عدم محافظت صحیح
رو بــه زوال رفتنــد .در بقعه پیــر رودبند چهارده
مجلس وجود داشته که متأسفانه چهار مجلس
آن بهصورت ســند و بــا وضعیت بدی نگهداری
میشــود که جا دارد مســئوالن میــراث فرهنگی
واداره اوقــاف دزفول به آن توجه ویژهای داشــته
باشند.

شناختنامه ای مختصر از
سرگذشت یک هنرمند

پرویز تناولی مجســمه ساز برجســته ایرانی کتابی به
نــام «آتلیه کبود» دارد که بخشــی از خاطرات هنری
پیشنهاد
خــود را در آن ثبــت کــرده اســت .ایــن اولیــن کتــاب
خاطره نگاری اوســت .این کتاب اهمیت دو چندانی
برای من داشــته که چندین بار خواندمش و به همه
عالقهمنــدان به هنر پیشــنهاد میدهم کــه حتماً آن
را مطالعه کنند .کتابی اســت بســیار جــذاب و انگیزه
بخش کــه خواندنش کمتر از یک روز وقت میگیرد،
بهروز زیندشتی
اما شــاید تأثیــرش تا مدتهــا در زندگــی هنریمان
خوشنویس و مدرس
باقی بماند.
دانشگاه
محتوای کلی کتاب بیان خاطرات پرویز تناولی با
شــخصیتهای تأثیرگذار در زندگی هنری ایشان است و همچنین داستان
شــکلگیری دورههــای کاری هنرمند هــم در این کتاب اســت.او در کتابش
همچنیــن گروههای هنــری را که در دهه چهل و پنجاه در شکلگیریشــان
نقش داشته ،شرح میدهد.
«آتلیــه کبود» نمونه مختصری
از شــرح دســتیابی انســانها
بــه اهدافــی اســت کــه در ســر
میپرورانند .همیشه قانون زندگی
بــر این مدار بوده که برای رســیدن
بــه هــدف بایــد رنــج کشــید .بایــد
از پســتیها و بلندیهــای ســر راه
گذشــت تــا بــه ســرمنزل مقصــود
رســید .شــاید ایــن قــول معــروف
ســعدی کــه ضــرب المثــل شــده
«نابرده رنج ،گنج میســر نمیشــود» مصداق بارزی برای گذر از مشــکالت
راهی است که در پیاش پیروزی و موفقیت را به همراه دارد.
ایــن کتاب که توســط انتشــارات بــن گاه منتشرشــده ،بــه چگونگی تولد
مکتب ســقاخانه و تشــکیل گروه هنرمندان ایرانی میپردازد .پرویز تناولی
تا کنون بیش از  50کتاب و مقاله به زبانهای مختلف منتشــر کرده اســت.
«قالیچههــای شــیری فــارس»« ،قالیچههــای تصویــری ایــران»« ،نــان و
نمک»« ،دســتبافتههای عشایری و روستایی ورامین» و ...از جمله این آثار
است.
نگارنده در بخشــی از کتاب «آتلیه کبود» مینویسد« :کسانی که سالها
پیــش از خیابان ولی عصر تهــران عبور میکردند ،اغلب متوجه مجســمه
غــول پیکری در بالکن یکی از آپارتمانهای مشــرف به خیابان میشــدند.
این مجســمه از آهنآالت ســاخته شــده بود و مردی را در حــال به آغوش
کشــیدن یــک آهو نشــان مــیداد .کمــی پایینتر از این مجســمه بــاالی در
ورودی همین ساختمان ،تابلوی کوچکی به چشم میخورد که روی آن به
دو زبان فارســی و التین ،عنوان «آتلیه کبود» نوشــته شــده بود .اینجا اولین
آتلیه من بود».

انتقال پیکر زندهیاد امیرهوشنگ ابتهاج به تهران
عکس
بهدلیــل مشــکالت اداری پیــش آمــده در آلمان به
نوشت
زمان دیگری موکول میشــود .ایــن خبر را محمود
شــالویی ،دســتیار وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی عصر چهارشنبه
 27مردادماه داد و درباره آن گفــت« :طبق هماهنگیها قرار بود
پیکر اســتاد ابتهاج چهارشــنبه شــب به تهــران منتقل شــود ،اما
بهدلیل مشــکالت اداری پیش آمده در آلمان این زمان به تعویق
افتاد .بدیهی اســت به محــض حل مشــکل اداری و با هماهنگی
خانــواده زندهیاد امیرهوشــنگ ابتهــاج ،زمان برگزاری مراســم
تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعالم خواهد شد/».ایرنا

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

حافظ شیرازی

لزوم حراست از بنیانهای اخالق جمعی

انســان از بــدو تولــد براثــر ضعــف و
ناتوانــی بــه کمــک و حمایــت دیگــران
آیین
نیازمنــد اســت و نمیتواند بدون کمک
دیگــران بــه حیات خــود ادامــه دهد .از
ایــنرو خداوند حکیم محبــت فرزند را
اسماعیل علوی
در دل والدیــن بویژه مــادران قرار داده
دبیر گروه پایداری
تــا با عالقهمنــدی و فــداکاری در تأمین
زندگی وی بکوشــند .به آنها آب و غذا رســانده تا برای حفظ
جــان و ســامتی فرزند به مقابلــه با انواع خطرها بشــتابند و
رفتــه رفتــه نیرومنــد و بــرای زندگــی مســتقل ،مهیــا و آماده
شــوند .انســان برخالف ســایر موجودات ،فرزند خــود را بعد
از توانایــی رهــا نکرده و مدتی طوالنی تا آســتانه جوانی مورد
حمایــت قــرار میدهد ،چــرا که انســان موجــودی اجتماعی
بــوده و در دوران جوانی ،حتی بزرگســالی و پیری نیز نیازمند
حمایــت اســت .انســان بــرای زندگــی در اجتمــاع بایــد از
خلقوخوی مناســب و ســازگاریهای الزم برخوردار باشد .از
اینرو نیازمند یادگیری مهارتهای زندگی اســت .الزمه این
کار آموزش و تربیت براســاس آداب و رسوم اجتماعی پایه و
تغییرناپذیر اســت .از اینرو تقدیر بشــر بــا زندگی در جامعه
گره خورده و برای نیل به مدارج عالی انسانی و حفظ حیات
فــردی و بــه فعلیــت آوردن اســتعدادهای درونــی خویــش
همواره نیازمند به اشتراکمســاعی و زیســتن در جمع است.
نیــاز قطعی انســان بــه حمایت دیگــران و لزوم همــکاری با
یکدیگر ایجاب میکند هــر فردی برای تأمین زندگی و ادامه
حیــات ،دارای خلقوخوی اجتماعی باشــد .یعنی در کودکی
افــکار و اخالقش باید طوری ســاخته شــود که وقتــی بزرگ و
وارد جامعــه شــد ،بتوانــد خــود را بــا محیط اجتمــاع تطبیق
دهــد و عضوی مفید و مؤثر به حســاب آید .از اینرو کامیابی
و بهرهمنــدی هرکــس در جامعــه بــه مقیــاس خلقوخــوی
اجتماعــی او بســتگی دارد .با این مالحظه ،خوشــبختترین
مردم کسانی هستند که براثر تربیت صحیح ،با افراد جامعه
بــا اخــاق حمیده ،صفــات پســندیده ،نیکــی و گشــادهرویی
برخورد می کنند.پس منزوی نشوید و از جامعه کناره نگیرید
و همواره در معاشرتهای اجتماعی دستور خداوند را به کار
گیریــد که فرموده اســت؛ «با مردم به خوبی ســخن بگویید و
حسن برخورد داشته باشید(».مستدرک/جلد  /2ص )61
بر این اســاس فرزندان باید یاد بگیرند چگونه به ارزشهای
جامعه احترام بگذارند و هنجارهای آن را محترم بشــمارند.
فرزندان بشر از بدو تولد دارای استعدادهای گوناگون هستند
کــه به امر الهی با سرشــت آنــان درآمیخته اســت .بعضی از
آن اســتعدادها بهطــور طبیعــی و بــدون احتیاج بــه پرورش
در موقــع مقــرر بــه فعلیــت میرســند ،امــا بــروز بعضــی از
اســتعدادها احتیاج به رشد و تربیت دارند و بدون آن تحقق
نمییابنــد .یکــی از اســتعدادها کــه بهطــور طبیعــی در نهاد
انســان وجود دارد و در پرتو تربیت آشــکار میشود ،استعداد
اجتماعی شــدن اســت .فرزندان بالقوه قابل پذیرش زندگی
اجتماعیانــد ،ولــی تنهــا وجــود آن قابلیت بــرای اجتماعی
شــدن کافــی نیســت ،بلکــه بایــد طفــل را بــا خلقوخــوی
اجتماعــی پرورش داد و روشهای معاشــرت با مردم و طرز
ســازگاری با محیط را به وی آموخت و به وسیله آن استعداد
طبیعی را از قوه به فعل رساند.
«خانــواده»« ،محیطهــای آموزشــی» و «کــوی و برزن» ســه
عامل نیرومند در پایهگذاری شخصیت و ساختن خلقوخوی
فرزنــدان ما هســتند و آدمی خواه ناخواه تحتتأثیر این ســه
محیط قرار دارد اما محیط اجتماع که آخرین کالس ساختن
اخالق و شــخصیت آدمی اســت به مراتب از آن ســه محیط
برتر است .کشــشهای اجتماعی به اندازهای نیرومند و توانا
است که عموم مردم به استثنای افراد بزرگ و نوابغ از تمام
مقرراتش پیروی میکنند و بدون اندیشــه و فکر ،خویش را با
آداب و سنن آن منطبق میسازند.
حضــرت علی(ع)میفرمایــد« :شــباهت اخــاق مــردم بــه
محیط اجتماعی و مقتضیات زمان خویش بیشتر از شباهت
آنــان بــه صفــات خانوادگــی و خلقیــات پــدران آنها اســت»
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قــدرت اجتمــاع نه تنها در امور ســطحی زندگــی و روی رفتار
و گفتــار عادی فرد اثر میگــذارد و میتواند نیک و بدها را در
نظرش دگرگــون جلوه دهد ،بلکه قادر اســت تا اعماق جان
افــراد نفوذ کنــد و روی عقاید و افکارآنان نیز مؤثر واقع شــود
و چــه بســا از راه حــق و حقیقت منحرفشــان ســازد .از این رو
اگــر جامعه از مردمان عالم ،درســتکار و با فضیلت حمایت
نکند ممکن نیست افراد آن جامعه به نیکی و فضیلت روی
آورنــد و آنان منشــأ خیر و خوبی باشــند؛ بلکه افــراد فرومایه
و بیفضیلــت جایگزیــن آنان خواهند شــد .از ایــن جهت اگر
جامعــه دســتخوش تغییــر شــده و در اجتمــاع روشهــای
تــازهای مخالــف تربیتهایــی براســاس دیــن یــا مبانی ملی
معمول شــود ،جوانان در اتخاذ تصمیم دودل و مردد شــده
ودر حفظ ارزشها و پیروی از روشهای تازه متحیر میمانند
و همین میتواند باعث تزلزل اخالق در جامعه و اختالل در
شخصیت جامعه شود.

