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تالش همه ما رسیدن به جهانی بهتر است
بهروز شعیبی :چه در مقام کارگردان و چه در مقام بازیگر در هر فیلمی حضور داشته باشم ،سعی میکنم در
اکرانهای دانشجویی آن شرکت کنم .به نظرم اکرانهای دانشجویی اکرانهای مهمی است که متفکران و
متخصصان این فیلم را میبینند و جهانبینی شکل میگیرد .همه ما در دانشگاههای مختلف ،فارغ از اینکه
چه درسی میخوانیم و در چه رشتهای تحصیل میکنیم ،در حال پویایی برای رسیدن به جهان بهتر هستیم.
افتخار میکنم در دانشگاهی حضور دارم که داریوش رضایینژاد و داریوش رضایینژادها در آن درسخوانده و
میخوانند .ما در طول مسیر زندگی ،مسیر دانشجویی و دانشگاهی و تدریس امثال این بزرگان را زیاد داریم .من
نقش شهید رضایینژاد را بازی کردم و سعی کردم برای باورپذیرتر شدن بخشهایی از زندگی او ،به اسناد موجود
رجوع کنم .همه ما تالشمان رسیدن به جهان بهتر است و خود شهید داریوش رضایینژاد هم همینطور فکر
میکردند.
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پیامبر اکرم :
آنچــه دنیــا از آخــرت گرفتــه اســت ،جز به انــدازه آبى که ســوزنى فــرو رفته در دریــا به خود
مىگیرد ،نیست.
المعجم الکبیر :ج ، ۲۰ص ، ۳۰۸ح ۷۳۳
(ص)

سخن روز

هنرمندان
در فضای
مجازی

جعل آثار هنری در جهان رو به افزایش است

دنیای مجازی اهالی فرهنگ و هنر همچنان به فعالیتهای روز آنها اختصاص دارد
که آن را با مخاطبانشان به اشتراک گذاشتهاند

ëëچهرهها
روحاهلل حجــازی ،کارگــردان و فیلمنامهنویــس نــام آشــنای ایــران ،در صفحــه
شــخصیاش عکســی از خود و بامداد افشار منتشــرکرده و درباره این آهنگساز جوان
و خوش آتیه ایرانی نوشــته« :با بامداد افشــار عزیز ،از «روشــن» تــا «نوبت لیلی»؛ با
اخالق ،حرفهای و کاربلد .با آهنگســازان درجه یکی کار کردم که همگی از بهترینها
بودند و نتیجه کارشــان درخشان .اما نتیجه کار بامداد را به جهت خالقیت ،بداعت،
همراهی و تالشــش برای خلق فضایی منطبق بر اثر ،دوســت داشــتم .این تصویر مربوط به تابســتان
 ،۱۴۰۰پشــت صحنه ســریال نوبت لیلی ،در حوالی چالوس اســت .پشت صحنه سکانسهای مربوط به
کولیها که گروه بینظیر بامداد قطعاتی زنده را در این فضا اجرا کردند»...
پرینــاز ایزدیار بازیگر ســینمای ایران ،ویدئویــی از بخشهای ســریال نمایش خانگی
«جیران» منتشــر کرده که درآن به ایفای نقش میپردازد و در شــرح این کار نوشــته:
«از اون حریر ســرخ تا این زمهریر ســرد ،هر چی که گذشــت؛ گذشــت .امروز روز ســپر
انداختن نیست .من نه گلینم نه ملکزاده .نه دیگه حتی خدیجه دختر محمدعلی!
از امروز من جیرانم .جیرانخاتون».
نــگار جواهریان بــه نمایش «مخاطب» به کارگردانی جابر رمضان اشــاره کرده که از
شب گذشته در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است و در این باره نوشته« :اگه
امیــد نباشــه دیگه چی میمونه؟!» ما از امشــب دوبــاره روی صحنه رفتیــم و تا آخر
مــاه هــم اجرا داریم» بازیگران این کار لیلی رشــیدی ،نگار جواهریــان  ،علی باقری و
جابررمضان هستند.
محسن شــریفیان ازاجرای گروه موســیقی «دریا دالن» به سرپرستی یحیی حمیدی،
خبر داده که برای تاریخ  19خردادماه هم تمدید شــد .این گروه موســیقی قرار است
اجراهــای محلــی و خیــام خوانــی بوشــهری را در خانه دوســت اجرا کنند .شــریفیان
همچنیــن بــه گــروه موســیقی لیان اشــاره کــرده و در این باره نوشــته« :گــروه لیان در
بوشــهر به خوانندگی آکا صفوی و حضور گرم بچهها در حال تمرین اســت و صرفاً به
اجراهای فیوژن خواهد پرداخت.
ëëدیگه چه خبر!
احترام برومند با انتشــار عکســی از دوران کودکی خود و خواهرش مرضیه برومند از
تولــد او که  17خردادماه اســت نوشــته« :ابتدا بــه وجه خواهر بودنش فکــر کنم؟ و یا
یکی از بهترین کارگردانهای کشــورمان؟ کســی که خاطرات زیبایی از آرایشــگاه زیبا،
مدرســه موشهــا ،شــهر موشها ،خونــه مــادر بزرگه ،قصههــای تابهتا ،کتابفروشــی
هدهــد ،کارآگاه شمســی و مــادام و بســیاری دیگر فیلمهای ســینمایی و ســریالهای
تلویزیونــی برایمــان باقی گذاشــته؟ امشــب و در این زادروز تولــدش این عکس را انتخــاب کردم ،چون
بیش از هر تصویری من را به یاد مادرم انداخت ...مرضیه جان ،این روزها ،کار جدیدت مجتمع کلیله
و دمنــه را میبینــم و لذت میبرم و همچنان به تــو افتخار میکنم که هنوز با انرژی کار میکنی .مرضیه
جان تولدت مبارک»
فیلم ســینمایی «بدون قرار قبلی» ســاخته بهروز شــعیبی و به تهیهکنندگی محمود بابایی قرار است از
چهارشــنبه  18خردادماه اکران شــود خبری که مصطفی زمانی بازیگر این فیلم در صفحه شخصیاش
نوشته است.
ëëدر دنیای ادبیات
خانه کتاب و ادبیات ایران از فراخوان چهلمین دوره جایزه کتاب ســال
جمهوری اســامی ایران خبر داده و شــرایط شــرکت دراین جایزه را در
صفحه مجازی خود مطرح کرده است.

پاسدار امین فرهنگ ملی

درگذشــت محمدعلــی اسالمیندوشــن (۳شــهریور
۵ – ۱۳۰۳اردیبهشــت  )۱۴۰۱بــرای همــه اصحــاب
یاد
دائرةالمعــارف بــزرگ اســامی ضایعــهای تأثربرانگیز
بــوده اســت .ایشــان بــه عنــوان یکــی از پاســداران امین
فرهنــگ ملی و اشــاعهدهنده حکمت ایرانی محســوب
میشــود .او چنــان برای فرهنــگ ایرانی تــاش میکرد
که گویی عاشــق فرهنگ و هویت ملی ایرانیان است و از
اینرو درگذشــت او ما را بدین اندیشه میاندازد که باید
کاظم موسوی
از اندیشــمندان عامل در فرهنگ ملی چنان بیاموزیم و
بجنوردی
چنان بهره ببریم که با فقدانشــان میدان را برای ادامه
رئیس مرکز
تحقیــق در عرصههای ایرانپژوهــی خالی نکنیم و قادر
دائرةالمعارف بزرگ
اسالمی
باشــیم به ایــن وظیفه ملی بهدرســتی ادامــه دهیم .به
روان پاک اسالمیندوشــن درود میفرســتم و ب ه یقین در مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اســامی از آنچه او آفریده اســت بهره خواهیم برد و نامش را زنده نگه
خواهیم داشت.
ëëناردانهها
«ناردانههــا» گزیــدهای از رباعیهــای زیبــا و نغــز فارســی
اســت کــه دکتــر اسالمیندوشــن بــا نظــر کارشناســی و
هنرمندانــه خــود برگزیده اســت .اسالمیندوشــن خود در
آغــاز ،چهارپاره میســرود و دو کتاب به نامهــای «گناه» و
حسین مسرت «چشــمه» را در دهــه 1330ش چاپ کرد .وی در ســالیان
کتابشناس و
پژوهشگر اخیر رو به ســرودن رباعی این زیباترین قالب شعر فارسی
آورده و اندیشــههای انســانی ،عرفانــی و ملــی خــود را در
74رباعی شــورانگیز و جاودانی در کتاب «بهار در پاییز» به ســال 1384چاپ کرد.
دکتر اسالمیندوشن در این گزیدهنامه ،چهارگانههایی (رباعیها) را که برگزیده،
توضیحاتی را هم درباره آنها به خوانندگان داده است .بهدرستی کسی نمیتواند
بــرآورد کند و یا شــاید ســخت باشــد برشــمرد کــه طی این هزارســال ،چــه تعداد
رباعی در زبان فارســی ســروده شده اســت ،اما چنین مینماید که این نوع شعر،
بیشــترین طبعآزمایی شــاعران را به خود جلب کرده و علت آن این اســت که به
غیر از تکبیتهای ماندگار ،کوتاهترین نوع ســخن موزون است ،گرچه نمیتوان
گفت آسانترین ،زیرا هنر ویژهای میطلبیده که اندیشهای ظریف و بس متعالی
را در قالبــی کوتــاه بگنجانــد .در «ناردانههــا» رباعیهایی از خیــام ،مولوی ،عطار
نیشابوری ،ابوسعید و دیگر سخنوران نامآشنا و رباعیگو آمده است.

کتاب
پاسخ های نو

اول اینکــه وقتــی اســم قصــه در میــان
باشــد حتمــاً خوشــحال میشــوم و البته
ضدآفتاب
اگــر داســتانهای کهــن باشــد بیشــتر
مرغوب
خوشــحال میشــوم .بحث قصههایی که
االن مدنظــرم اســت داســتانهای کتاب
پیدایش اســت .کتابی منتشــر کرده نشــر
نــی بــا نــام «خانــدان ابراهیــم(ع)» کــه
گزینش و ویرایش آن را هرشــل شــنکس
بهاءالدین مرشدی
انجــام داده و ســید روحاهلل شــفیعی هم
داستاننویس
ترجمه کرده است.
داســتانهای پیامبــران را بــه روایتهای
مختلف خواندهایم و همیشــه بیشــترین چیزی که به ما منتقل
شــده پنــد و اندرزهایــی اســت کــه ایــن داســتانها دارنــد .امــا
نویســندگان این کتــاب از راههای دیگری وارد این داســتانهای
شــگفتانگیز شدهاند و از ابراهیم(ع) آغاز میکنند و وعدههای
یهــوه را بــه او مبنی بــر ادامه پیدا کردن نســل او و گســترش آن
پیگیــری کردهانــد .در جای
جای کتاب همه نویسندگان
تالش کردهانــد از زاویههای
مختلــف بــه داســتانهای
مختلــف نــگاه کننــد و
دیدگاهــی تــازه از دل ایــن
داســتانها بیــرون بیاورنــد
تــا جایی که ممکن اســت از
یک داســتان چندین و چند
برداشــت بــه دســت داده
شود که همین نکته کتاب را
جــذاب و خواندنــی میکند.
برای منی که قصه دوست دارم توجه کردن به نکات ظریفی که
داســتانها دارند هم جذابیت خودش را دارد .نکاتی که ممکن
است به دید هریک از ما نرسد و باید سالها روی این داستانها
کار کرده باشی تا بتوانی به آنها دست پیدا کنی .دیدی متفاوت
از داســتانهایی کــه بــرای همــه ما در تمامــی ادیــان ابراهیمی
آشناســت و همهمــان خاطره جمعی مشــترکی از آنهــا داریم.
امــا اینکه چطــور ابراهیم و یهوه بــا یکدیگر داســتان پیدایش را
آغــاز میکننــد و چطــور ایمان ابراهیم ســنجیده میشــود و چه
وعدههایی در این میان داده میشــود و ســرانجام چه میشود،
عجیبتریــن روایتهاســت .ابراهیــم و اســحاق و اســماعیل
و یعقــوب و ...داســتانهایی خواندنــی دارنــد کــه ایــن کتاب به
تحلیل رفتار و اعمال این شــخصیتهای دینی پرداخته است.
برخــورد آنهــا بــا مردمانشــان ،بــا خانــواده و با خدایشــان ،با
فرزندان و نســلهای بعد شنیدنی است که معموالً از نگاه یک
خواننــده عادی دور میماند .این کتــاب در  5بخش و  16مقاله
تنظیم شده است.
در بخش ابتدایی به داســتان ابراهیم و اسحاق پرداخته ،بخش
دوم با ســارا و هاجر همراه شــده ،بخش سوم اسحاق و ابراهیم
را در کنــار یکدیگــر گذاشــته ،بخــش چهــارم یعقوب و عیســو را
تشــریح کرده و در بخش پایانی هم بــه راحیل و لیه میپردازد.
نکته قابل توجه کتاب مقایسهای است که بین این شخصیتها
صورت میگیرد و تضادهای شخصیتی هر یک را با هم مقایسه
میکند.
وقتــی چیــزی در مقــام مقایســه قــرار میگیــرد خــواه ناخــواه
کنجــکاوی را بیشــتر میکند .اینکه هر شــخصیت چــه ویژگیای
دارد و چطــور در زندگــی عمــل میکنــد و بــا چه اهدافــی و چه
وســیلههایی به ســوی مقصــد نهایــی حرکت میکنــد میتواند
شما را شگفتزده کند.

ëëمفسر تحلیلگر شاهنامه
دربــاره دکتــر اسالمیندوشــن از دیدگاههــای مختلفــی
میتــوان بحــث کــرد و البتــه هــم در زمــان زندگانــی
ایشــان و هم پس از درگذشت ،شــخصیتهای بسیاری
دراینبــاره ســخنها گفتهانــد و خواهنــد گفــت .بنده به
سجاد آیدنلو مناســبت زمینه عالیــق و مطالعــات خود که شــاهنامه
مدرس دانشگاه و ادب حماســی ایــران اســت ،طبعــاً از ایــن منظــر بــه
شــخصیت علمی ایشان اشــاره کوتاهی خواهم کرد .نکته مهمی که درکارنامه
شــاهنامهپژوهی دکتر اسالمیندوشــن باید با برجســتگی بدان اشاره شود این
اســت که ایشــان یکی از نخســتین و بهترین صاحبنظــران و صاحبقلمانی
بــه شــمار میرود کــه درباره داســتانها و شــخصیتهای شــاهنامه ،مقاالت و
کتابهای توصیفی -تحلیلی به زبان فارسی نوشته است .توضیح این مطلب
بدینصورت خواهد بود که وجه غالب کارهای مربوط به فردوسی و شاهنامه،
هم در داخل و هم خارج ایران جنبه پژوهشــی دارد ،اما شــخصیتهای بسیار
معدودی هســتند که مانند مرحوم دکتر اسالمیندوشــن دریافت اجتهادی و
تحلیلهای شخصی خودشان را از داستانها و اشخاص شاهنامه عرضه کرده
باشــند و این جنبه از کار ایشــان به نظر بنده بســیار مهم اســت که در دو کتاب
شــاخص «داستان داســتانها» و «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه» دیده
میشود .بنده معتقدم اگر دانشجویان ،محققان و عالقهمندان جوان در حوزه
شــاهنامهپژوهی به این ویژگی کارهای ایشــان بخصوص با آن نثر شکوهمند،
اســتوار و روان توجــه کننــد و بتواننــد بــر همــان الگــو نوشــتههایی را در حــوزه
تحلیلی -توصیفی از شاهنامه عرضه کنند ،موفقیت بسیار بزرگی خواهد بود.

یکی دو نکته مختصر درباره «زاهو» نوشته یوسف علیخانی

به آسمان رفتن با اسب بالدار

آخرین داســتانی که از یوسف علیخانی به جهان داستان ایرانی پیشکش
شــده «زاهو» اســت؛ رمانی درخشــان و دلانگیز در  670صفحه که چاپ
پیشنهاد
اولش اواخر ســال  1400درآمد اما به یک ماه نکشــیده چاپ دومش روانه
بازار شد و تا امروز که نزدیک چهار ماه از تولدش میگذرد البد پا به چاپ
ســوم یا حتی چهارم گذاشــته باشــد .علیخانی به گواهی داستانهایی که
جمال کاظمی
روزنامهنگار
نوشــته دلربوده دنیایی خاص اســت؛ دنیایی ورز آمده از خمیر واقعیت و
خاتون اثیری اســت که یک گیله از زلفش
–
جهان
یک
شــهروند
او
خیال.
ِ
بــه واقعیــت گره خــورده و گیلــه دیگرش به خیال« .ســه گانه» (قــدم بخیر مادر بــزرگ من بود/
اژدهاکشــان /عروس بید)« ،بیوه کشــی»« ،خاما» و این آخری «زاهــو» در همین جهان جادویی،
شهرهایی آباد هستند .جالب اینکه این دنیا با همه شهرهایش درواقع نقشه فرهنگی یک روستای
واقعی هســتند که نویســنده از آن موقعیتی شبهاسطورهای میســازد :میلک .زادگاه علیخانی در
قلب کوهستان اسرارآمیز الموت ،انگار پایتخت آن دنیای خیالین است؛ نقطهای ارشمیدسی که
برای نویسنده ،حکم اقلیم هشتم را دارد و یوسف علیخانی ،جهان را از روی بلندیهای آن تماشا
میکند .شاید تا مدتها او تنها تماشاگر این منظره بود .اکنون اما مخاطبان داستان معاصر ایرانی،
برای شهروندی در این دنیای غریب و سیاحت در پایتخت اساطیری آن بیتاب شدهاند و تجربه
نگریستن به جهان از همان بلندی را طلب میکنند.
«زاهو» سرشــتی شــاعرانه و خیالین دارد و وقتی عناصر زبان
بومــی در آن میآیــد رمزگونگــی و رازآمیــزی آن دوچنــدان
میشود .علیخانی داستان را از زبان اول شخص و از قول کسی
که نوجوانی «چیزدان» اســت روایت میکند اما خطاست اگر
قهرمــان داســتان را همین جوانــک فرض کنیم .نویســنده از
هرچیزی که در داســتان مییابد یک قهرمان میسازد .اسبی
که نامش ناهید اســت در «زاهو» تشــخص مییابــد و به یک
موجود تعیینکننده انســانی تبدیل میشــود .آب و چشــمه،
درخت و مزرعه ،سفر و کوچ و ...همگی در منطق پنهان رمان
جــان میگیرند و به شــخصیتهای اثرگذار مبدل میشــوند.
احتمــاالً برای نویســنده ،روایت و چشــمانداز بیــش از رخداد
و خــط داســتانی اثــر اهمیت داشــته اســت چراکــه مثل یک
ساعتساز هوشیار و وسواسی ،هوای زبان را دارد« .زاهو» به اعتبار توجه هوشمندانهاش به عناصر
زبان بومی ،دائرةالمعارفی از اصطالحات و تعابیر مهجور اما بینهایت زیبا و رســا و گیرا اســت.
به این تعابیر نگاه کنید«:هراســیمه» (ترکیب درخشــانی از هراس و آســیمه ســری) «گپا گفت»،
«گوماگور» (ترکیب خالقی از گم شــدن و گم و گورشــدن) «خنده خشــم»« ،پاترس پاترس» .این
تعابیر زیبا برساخته علیخانی نیست بلکه او کاشف آنها در ادبیات عامه مردم محلی است .از این
جنس کشفیات در ساحت ضربالمثلها هم فراوان است.
ادبیات بوم-پایه همواره در معرض آسیب تفاخرهای ایدئولوژیک و خروج از دایره ادبیات و هنر
است .یوسف علیخانی اما در آثار داستانی و مشخصاً در«زاهو» بهوش است تا در رمانش ،ادبیات
از نفس نیفتد و پوست داستان رنگ آن آلودگیها را نگیرد .کوهستان برای او جوالنگاه خیالهای
کهن و آرزوها و حســرتهای انســانی اســت .تعبیــرات و جمــات خیالانگیز او اگرچه سرشــار از
جلوههای شــاعرانه است اما متن را از وجه داستانیاش نمیاندازد .به این تصویرسازی شاعرانه
بنگرید« :شب کوهستان پر از صدای پرندههایی است که قصه پرواز روزانهشان را برای هم تعریف
میکنند ».یا این جمله که خطاب به ناهید (اسب اساطیری رمان) است« :ناهید مثل چراغ روشن
بود توی گله اســبها ...پشــتاش گرم بود ،گرمتر از پهلوی ننه« ».زاهو» لبالب از این اشراقهای
شاعرانه است که بخوبی در منطق و زبان رمان جای گرفتهاند ،همانطور که نگین توی انگشتری
جایمیگیرد.

بــرای خوردن غذای موردعالقهتــان حاضرید چه
عکس بهایی بپردازیــد؟ در دهه  ۱۹۷۰میــادی صاحبان
نوشت یــک رســتوران خانوادگــی در آنتاریــوی کانادا که
غذای خانگــی خــود را بــا کاال مبادلــه میکردند،
روزی بــدون اینکــه بدانند ،یک اثــر هنری گرانقیمــت و کمیاب از
ماد لوییس ،هنرمند کانادایی را در ازای چند ســاندویچ پنیر کبابی
صاحب شــدند .این تابلــو امروزه بیــش از ۲۷۰هــزار دالر قیمت
دارد.

درس هایی از فضایل وکرامتهای رضوی ()2

کرامت؛ عامل برابری انسانها

کرامــت بــه مفهــوم شــأنی
انســانی ،همواره مورد اهتمام
آیین
ادیان آســمانی بوده است .در
همیــن راســتا مکتــب متعالی
اســام نیــز کرامــت را ذاتــی
اسماعیل علوی
انســان دانســته و بــرای آن
دبیر گروه پایداری
جایــگاه ویــژهای قائــل اســت.
کرامت به معنای شــرافت ،بزرگی و واالیی انســان،
نقطــه تالقــی بســیاری از نگرههــای معرفتی اســت
کــه برخی از ابعاد آن در کالم و ســیره امام رضا(ع)
ی کرامت انســان
وضــوح دارد .برجســتهترین ویژگــ 
در ســیره امام رضا(ع)؛ صبغه توحیدی ،ســازگاری
با فلســفه خلقت ،همســویی با آموزههای اخالقی،
اعتدال و میانهروی ،برخورداری از ضمانت اجرایی
و جامعنگری آن است.
ی انســان،
کرامــت بــه عنــوان برجســتهترین ویژگــ 
معطوف به معنای اصلی آن ،که بیانگر ارزشمندی
و واالیی ذاتی آدمی و برتری او نسبت به موجودات
دیگــر اســت ،میباشــد .در ســیره امــام رضــا(ع) از
زاویــهای خــاص بــه ایــن موضوع نگریســته شــده و
آنچنان مــورد توجه قرار دارد کــه میتوان فصلی از
مطالعــات حقوقی را بــدان اختصــاص داد .تعالی
جوهــره وجــود انســان در پرتــو این موهبــت رضوی
مــورد اهتمــام بــوده ودمیده شــدن نفخــه الهی در
روح آدمــی را یادآوراســت .موضوعــی کــه ادیبــان
واندیشــمندان را واداشــته تــا بــه مضمــون کرامــت
انســانی در سیره آن حضرت(ع) توجه نشان دهند.
در بند ششــم از اصل دوم قانون اساســی جمهوری
اســامی با الهام از موقعیت و اهمیت این مهم ،در
سیره بزرگان دین کرامت انسانی انسان در کنارسایر
اصــول بنیادیــن مورد توجه و ذکر قرار گرفته اســت.
در ایــن میــان گفتــار و ســیره تابنــاک امــام علی بن
موســی الرضا(ع) ـ کــه به حق ترجمــان قرآن کریم
اســت ،منبعی غنی و سرشار برای عینیت بخشیدن
به کرامت انسانی بوده است.
کرامــت درمعنــای ســماحت و بــزرگ منشــی،
ارجمنــدى و بلندطبعــی و ســایر اوصاف ســتودنی،
دستیابی به نزاهت و پیراستگی از پستی و فرومایگی
را در پی داشــته و گوهر جان آدمی را از هر پســتی به
دور میدارد.
کالم وحی در آیه 70ســوره مبارکه اسراء میفرماید:
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َخَل ْقَنــا َت ْف ِضیــاً /ما آدمیــزادگان را گرامى داشــتیم
و آنهــا را در خشــکى و دریــا (بر مرکبهــاى راهوار)
حمــل کردیــم و از انــواع روزی هاى پاکیــزه به آنان
روزى دادیــم و آنــان را بــر بســیارى از موجوداتى که
خلق کردهایم ،برترى بخشیدیم».
براســاس این آیــه کریمه که نگاه قرآن به انســان را
مینمایاند و در آن سخن از آفرینش انسان و امتیاز
او بــر دیگر موجودات اســت ،آشــکارا بیان میشــود
کــه کرامــت ،موهبتی الهی برای انســان بــوده و او را
از دیگر موجودات متمایزمی ســازد و مایه برتری او
نسبت به دیگران است.
بــا دقت در ســیره امام رضا(ع) روشــن میشــود که
ریشــه و بنیان کرامت انســان ،مبتنی بر اعتقاد ژرف
بــه توحیــد و ایمــان بــه خداونــد متعــال و برابــری
ذاتــی انســانها اســت .همچنیــن درنــگ در متــون
ســیره بیانگر آن اســت که آدمی کرامت را از جانب
آفریدگار خود دریافت نموده و به این دلیل شرافت
ذاتی داشته و با سایر ابناء بشر برابر است و تنها مایه
برتــری میان انســانها و عامل برتــری معنوی ،تقوا
و پایبندی به لوازم آن اســت .بنابراین هیچ انســانی
از آن نظر که انســان اســت ،بر شخص دیگر ترجیح
ندارد و برتر از او نیســت و ســرانجام اینکه تقوا ،تنها
مالک برتری یک فرد نســبت به دیگری اســت...« :
کــم ع َ
ِنــداهلل ْأت َق ْ
إِ َّن أک َر َم ْ
اکــم إِ َّناهلل َعل ٌ
ِیــم َخبِیــرٌ...:
گرامىترین شــما نزد خداوند با تقواترین شماست؛
خداوند دانا و آگاه است» (الحجرات.)13/
این چهارچــوب اعتقادی تفاوتهای ظاهری مانند
تفاوت در نژاد ،جغرافیا ،زبان و موارد مشابه را نفی
نموده اســت و آحاد جامعه انســانی را به هم پیوند
میدهد.
در ســیره امام رضــا(ع) از قول اباصلت نقل اســت
که ....« :با امام رضا(ع) در ســفر به خراســان همراه
بــودم .روزی ســفرهای طلبید و تمــام خدمتکاران و
غالمــان را نزدش فراخوانــد .گفتم :فدایتان شــوم،
کاش بــرای اینــان ســفرهای جداگانــه میانداختید!
فرمــود :دســت بــردار! خــدای همــه ما یکی اســت،
پــدر و مادر همه یکی اســت و پاداش نیــز به اعمال
است( ».کلینی ،ج )230 :8

ایرنا

مهشــید میرمعــزی مترجــم ایرانــی از چــاپ بیســت و یکــم کتــاب
«و نیچــه گریــه کرد» از نشــرنی خبــر داده که ترجمــه آن را برعهده
داشــته و بــا انتشــار تصویــری از جلد این کتاب در شــرح آن نوشــته:
بدترین بدهاســت! من در کتابم ،انســانی،
«امیــدواری؟ امیــدواری
ِ
بدترین بدهاست،
امیدواری
...
ام
ه
کرد
ادعایی
زیادی انسانی چنین
ِ
رنج انسانها را تمدید میکند.
زیرا ِ

شاعر فقید
الهام اسالمی

بخشی از صحبتهای بازیگر فیلم «هناس» در اکران دانشجویی این فیلم در مشهد

چهلروز از وداع با محمدعلی اسالمیندوشن نویسنده و پژوهشگر گذشت

نــــگاره

مرضیه تاجیزادگان

گاهیمیخندم
گاهیگریهمیکنم
گریه اما بیشتر اتفاق میافتد
به هر حال آدم
یکی از لباسهایش را بیشتر دوست دارد.

