
خادم القرآن
مرتضی نجفی قدسی

که   سخنان اخیر ریاست جمهوری 
کید بر اقامه عزاداری مجالس  صراحتًا تأ
امام حسین علیه السالم حتی در 
که وضعیت قرمز و زرد را  شهرهایی 
دارند و البته باید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی باشد، محل نقد و نظر فراوانی 
واقع شده است و به نظر می آید که این سخنان کافی و وافی 
نبوده و برداشت های غلطی از آن پدید آمده است و قطعًا 
نیاز به اصالح و تکمیل دارد. مرتضی نجفی قدسی با ارسال 
یادداشتی به تبیین موضوع محرم و کرونا پرداخته است که 

با هم می خوانیم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ّنَ 
َ
ًة َواْعَلُموْا أ ِذیَن َظَلُموْا ِمنُکْم َخآّصَ

َ
 ُتِصیَبّنَ اّل

َ
ُقوْا ِفْتَنًة اّل

َ
»َواّت

اهلَل َشِدیُد اْلِعَقاِب«
بترسید از بال و فتنه ای که چون فرا رسد تنها دامن ستمکارانتان 

را نخواهد گرفت و بدانید که خداوند سخت کیفر است.
کرونا شدند  ماه هاست جوامع بشری دچار ابتالیی به نام 
کنون حدود بیست  که روز به روز در حال گسترش است و تا
میلیون نفر مبتال و حدود هفتصد هزار نفر هم کشته شده اند 
و البته آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر است، بحث و سخن 
گفته اند شاید با  کارشناسان  در این مقوله بسیار شده و 
خ می دهد  توجه به جهش ها و تغییراتی که در این ویروس ر
کسن آن هم به این زودی ها فراهم نشود و احتمااًل  چند  وا

سال هم طول بکشد.
بحث بنده در این مقاله،  پیرامون این بیماری نیست که مربوط 
به پزشکان و متخصصان فن است و لیکن بحث ما از منظر 

دینی و مذهبی و چگونگی مواجهه با این ابتالء هست.
کید بر اقامه  سخنان اخیر ریاست جمهوری که به صراحتًا تأ
عزاداری مجالس امام حسین علیه السالم حتی در شهرهایی 
که وضعیت قرمز و زرد را دارند و البته باید با رعایت پروتکل های 
 بهداشتی باشد، محل نقد و نظر فراوانی واقع شده است و

 به نظرم این سخنان کافی و وافی نبود، و برداشت های غلطی 
از آن پدید آمده است و قطعًا نیاز به اصالح و تکمیل دارد.

نگارنده این مقاله، خود یکی از کسانی هستم که حدود یک 
کرونا شدم و روزها و شب های سختی  ماه پیش مبتالی به 
را گذراندم و الحمدهلل حیات مجدد یافتم و از طرفی بنده از 
زمان طفولیت در مجالس عزاداری ساالر شهیدان حضرت 
ابا عبداهلل الحسین علیه السالم بزرگ شدم و در سفرهای 
اربعین هم شرکت کرده ام و عالقه شدید به مجالس روضه و 
عزاداری و هیئت دارم، اما نکاتی قابل تأمل است که از باب 

ح می کنم. احساس وظیفه مطر
  درس های الهی از کرونا را دریابیم!

اواًل ما باید بدانیم که اداره جهان به دست پروردگار است و 
اینطور نیست که خدا بشر را آفریده باشد و سپس او را رها کرده 

باشد، طبق آیات قرآن بسیاری از بلّیاتی که بر انسانها پدید 
می  آید نتیجه اعمال خود آنهاست »َوَما َظَلَمُهُم اهلُل َوَلِکْن 
نُفَسُهْم َیْظِلُموَن« یعنی خدا به آنان ظلم نکرده بلکه آنها خود 

َ
أ

بر خویشتن ظلم کردند چرا که نتیجه خوبی، خوبی است و 
نتیجه بدی هم بدی است. آنجا که می فرماید: 

ُتْم َفَلَها« )سوره 
ْ
َسأ

َ
ِإْن أ نُفِسُکْم َو

َ
ْحَسنُتْم ِل

َ
ْحَسنُتْم أ

َ
»ِإْن أ

اسراء، آیه ۷(
گر کار نیک و خوبی انجام دهید در حقیقت این خوبی  یعنی ا
گر هم بدی کنید نتیجه این بدی  را به خودتان کرده اید و ا

را خودتان می بینید.
گر هم عقوبت های الهی در جوامع پدید می آید  پس بنابراین ا
در نتیجه رفتار خود انسانهاست و فلسفه و آن هم برای تذکر و 
بیداری بشر است. در سوره اعراف آیه ۱۳۰ می خوانیم: »َوَلَقْد 
ُروَن« 

َ
ّک

َ
ُهْم َیّذ

َ
َمَراِت َلَعّل

َ
َن الّث ِنیَن َوَنْقٍص ّمِ َخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالّسِ

َ
أ

یعنی بدرستی که ما آل فرعون را دچار قحطی و کمی و کاستی 
محصوالت ساختیم شاید متذکر شوند.

گاهی  گسیخته می شود و  بعضی وقتها بشر خیلی افسار 
که عرش الهی را  خ می دهد  کشتارها و جنایاتی ر ستم ها، 
می لرزاند و فرشتگان الهی به ِشکوه به درگاه الهی عرض می کنند 
که ما باید بر او سجده می کردیم!!  این همان انسانی است 
کند و خدای مهربان را به  که غضب الهی غلبه  و خدا نکند 
مجازات و تأدیب بشر وادارد چه کسی تصور می کرد ویروسی 
که قابل رؤیت نیست و برای دیدن او باید چند  پیدا شود 
میلیون مرتبه بزرگ شود تا با وسایل علمی دیده شود و تازه 
این موجود بی نهایت ریز دارای هیکل و شاخک و شکل و 

قیافه و رنگ هم باشد!
تمام پیشرفت های علمی بشر ماه هاست به چالش کشیده 

شده است چرا که نمی توانند برای آن چاره ای بیابند؟!
که این بلیه را به طرفه العینی از  کاری ندارد  برای پروردگار 
ک کند و این در قدرت پروردگار هست و خود  سطح جهان پا
ْن َیُقوَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن« 

َ
َراَد َشْیًئا أ

َ
ْمُرُه ِإَذا أ

َ
َما أ

َ
فرموده است: »ِإّن

)سوره یاسین، آیه ۸۲(.
که چون چیزی را  یعنی قطعًا فرمان پروردگار چنین است 
که بگوید باش، بی درنگ و همان لحظه  کند همین  اراده 
َما َقْوُلَنا 

َ
محقق می شود و یا در سوره نحل، آیه ۴۰ می فرماید: »ِإّن

گر ما  ُقوَل َلُه ُکن َفَیُکوُن« یعنی بی شک ا
َ
ن ّن

َ
َرْدَناُه أ

َ
ِلَشْیٍء ِإَذا أ

چیزی را اراده کنیم، کافی است فقط بگوییم باش، و همان 
گاهی هم ممکن  لحظه هست و موجود خواهد شد. البته 
است رفع بلیه در یک سیر طبیعی انجام شود و به دست خود 
بشر، راه حلی را خدا پیش پای او بگذارد و لیکن علیرغم همه 
کنون توسط مردم و خوبان شده است، این  دعاهایی که تا
که  کشتار می پردازد، نشانه آن است  ویروس همچنان به 
هنوز بشر تأدیب نشده است و حکمت هایی در این امر محقق 
که حتی خدا حاضر می شود تا حج خانه اش تعطیل  است 
شود! و درب مساجد و کلیساها و عبادتگاه ها همچنان بسته 
بماند! و عزاداری امام حسین علیه السالم و محرم و عاشورا و 

اربعین نیز بی تأثیر از این ماجرا نیست. ما باید در این مواقع و 
در این قضایا تفکر کنیم و درسهای الهی را دریابیم که چرا قدر 
مساجد را نداشتیم، قدر نمازهای جماعت را، قدر بسیاری 
از اعمال و مناسک را نداشتیم و توفیق آن گرفته شد! قبل از 
کرونا چند درصد مردم در مساجد نماز می خواندند، غالب 
مساجد یک یا دو وعده بیشتر نماز جماعت نداشتند آن هم 
با یک جمعیت بسیار اندک و سالخورده! وقتی قدر نعمت ها 
کنیم سلب نعمت  کفران نعمت  را نداشته باشیم و یا حتی 
ُکْم 

َ
ِزیَدّن

َ
می شود و حتی عذاب الهی پدید می آید »َلِئن َشَکْرُتْم ل

گر  َکَفْرُتْم ِإّنَ َعَذاِبی َلَشِدیٌد« ) سوره ابراهیم، آیه ۷ (. ا َوَلِئن 
گر  شکر گزار بودید، خدا نعمت هایش را افزون خواهد کرد و ا
کفران نعمت کنید به عذاب شدید الهی دچار خواهید شد، 
که ما باید به آنها توجه  اینها قواعد و سنت های الهی است 

داشته باشیم.

گاهی خداوند نعمتی را می گیرد تا انسان قدر آن را بداند، 
چون انسان معمواًل در آسایش و راحتی کمتر قدر نعمت ها 
گزار نیست، نعمت سالمتی، نعمت بسیار  را می داند و شکر 
مهمی است، آیا چند بار در روز از خدا بابت داشتن سالمتی 
شکر می کنیم، اصاُل توجه به نعمت های پروردگار نداریم و 
وْا ِنْعَمَت اهلِل اَل ُتْحُصوَها« 

ُ
ِإن َتُعّد حال آنکه می فرماید: »َو

گر بخواهید نعمت های پروردگار را  )سوره ابراهیم آیه ۳۴( ا
شمارش کنید هرگز نمی توانید.

  خاطره ای جالب توجه از حفظ قرآن توسط اسیران در 
بازداشتگاه های صدام 

نمی دانم خاطرتان هست هنگامی که اسیران جنگ تحمیلی 
بعد از سال ها اسارت در بازداشتگاه های صدام در عراق به 
میهن باز گشتند، بسیاری از آنها حافظ قرآن بودند! من خیلی 
کردم و دیدم چند هزار حافظ قرآن در بین اسیران،  تعجب 
این چیز عجیبی است و تحقیق کردم تا علت آن را بیابم، آخر 
به این نتیجه رسیدم که نبودن قرآن در کمپ های اسیران 

و حتی ممنوعیت شدید آن موجب شده است تا آنها حافظ 
قرآن شوند!

یکی از آنها گفت در بازداشتگاه چند هزار نفری ما حتی یک 
قرآن وجود نداشت و ما همیشه در حسرت قرآن خواندن 
بودیم و محفوظاتی هم نداشتیم تا اینکه با تالش بسیار، بطور 
قاچاقی توانستیم یک جلد قرآن از طریق یکی از نگهبان های 
عراقی مخفیانه  به دست آوریم، آن یک جلد قرآن را ورق ورق 
کس سعی  کردیم و مقرر شد هر  کردیم و بین اسیران توزیع 
کند و به دیگری  کند ورق خود را ظرف یک یا دو روز حفظ 
بدهد و ورق او را بگیرد و بدینگونه هزاران نفر اسیر در زندان و 

گر  تحت شکنجه با یک جلد قرآن حافظ قرآن شدند! حاال ا
در بازداشتگاه ها مملو از قرآن و مفاتیح بود کسی به فکر حفظ 
کردن می افتاد؟! بسیار عده ای قلیل! و همه اینها به خاطر آن 
است که قدر نعمتی را تا داریم نمی دانیم و تا از دست بدهیم 

متوجه می شویم.
االن در مساجد و حسینیه ها هر کدام صدها جلد قرآن موجود 
است و در هر خانه ای شاید چند جلد قرآن هست، اما چقدر 

به قرآن رجوع و استفاده می شود؟! لذا گفته اند: 
آب کم جو تشنگی آورد بدست

تا جوشد آبت از باال و پست
ع بر هم منطبق هستند   در اسالم عقل و شر

ثانیًا نکته مهمی که در این مقوله باید توجه داشت این است 
که اساسًا اسالم دین مبتنی بر عقل است و هیچ حکمی در 
اسالم خالف عقل وجود ندارد، لذا فرموده اند: »کلما حکم به 
ع حکم به العقل«  ع و کلما حکم به الشر العقل حکم به الشر
ع نیز به همان  یعنی هر چیزی که عقل به آن حکم می کند شر

ع به آن حکم کرده است، عقل  حکم می کند و هر چیز که شر
نیز به همان حکم کرده است.

پس بنابراین ما در هیچ مسئله ای مخصوصًا در امور دینی و 
گر  عبادی، اعمال و مستحبات نباید غیر عقالنی فکر کنیم، ا
کارشناسان بهداشت و درمان برای جلوگیری از  پزشکان و 
کرونا دستوراتی می دهند، آن را  گیری ویروس منحوس  فرا
عین دستور شرعی بدانیم، همانطور که رهبری معظم انقالب 
و مراجع بزرگوار  از همان ابتدا نظر متخصصان وزارت بهداشت 
ک عمل دانستند و بارها بر رعایت نقطه نظرات  و درمان را مال
آنان مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی 
و شستن پیوسته دستها و رعایت بهداشت و نظافت مکرر 
کید فرموده اند، در حقیقت حکم شرعی هم همین است  تأ

ع بر هم منطبق هستند.  چون عقل و شر
  در مسئله عزاداری امام حسین علیه السالم باید 

عاقالنه رفتار کرد و حفظ جان بر همه واجب است
در مسئله عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم 
هم باید عاقالنه فکر و رفتار کنیم و دچار احساسات نشویم، 
حفظ جان بر همه واجب است، حتی در بحث حج تمتع 
گر بیم از دست رفتن جان باشد، و حاجی  واجب داریم که ا
مستطیع هم باشد،  حج واجب موقتًا از او برداشته می شود 
تا زمان مناسبش و با امنیت فرا رسد و اصاًل یکی از شرایط 
مستطیع شدن، عالوه بر استطاعت مالی، استطاعت جانی 

و امنیتی است.
شما مالحظه می فرمائید که در خصوص یک عمل واجب که 
در عمر انسان یک بار هم اتفاق می افتد، دین اسالم چقدر 
کرده است حاال در خصوص مستحباتی مانند  عقالیی فکر 
عزاداری ها به طریق اولی باید حق النفس و حفظ نفوس 

مد نظر باشد.
به نظرم سخنان ریاست جمهوری نیازمند توضیح و تبیین 
تکمیلی بیشتری است تا صورت مسئله اشتباه نشود و خدای 
گر اجتماعات عظیم و فشرده در مساجد و حسینیه ها  کرده ا نا
گیرتر شدن ویروس کرونا  تشکیل شود، قطعاً  با گسترش و فرا

روبه رو خواهیم شد.
کنون هرگز تجمع ها مخصوصًا در فضاهای بسته  همانطور که تا
ممنوع بوده تا مادامی که خطر رفع نشده است این قاعده 
پابرجا باشد و عزاداری ها حتمًا در محیط های باز و با رعایت 
فاصله های اجتماعی باشد و مخصوصًا برای ورود و خروج 
مراسم ها طوری تدبیر شود که جمعیت به همدیگر نزدیک 
نشوند و فاصله حداقل یک متری یا دو متری رعایت شود و 
همانطور که در ماه رمضان صدا و سیما در برنامه های مذهبی 
فعال بود در ایام محرم نیز از بهترین سخنران ها و مداحان 
استفاده کند تا همگان بتوانند بهره مند شوند و قطعًا توسل 
به امام حسین علیه السالم برای شفای بیماران و رفع این 
بلیه کارساز خواهد بود و عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین 
علیه السالم ان شاء اهلل به نحو احسن انجام می گیرد منتها 
شکلش متفاوت می شود و بیشتر در فضاهای باز و با رعایت 
فاصله و استفاده از صدا و سیما و همچنین شرکت آنالین در 
مراسم عزاداری با استفاده از فضای مجازی می تواند باشد. 
کرم صلی اهلل  امیدواریم خدای متعال به حرمت قرآن و پیامبر ا
علیه و آله و اهل بیت مطهر او علیهم السالم، بشر را از خواب 
غفلت بیدار کرده و این ویروس منحوس را از جوامع انسانی 

محو فرماید، بعون اهلل تعالی.
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اوقات شرعی

اهلی شیرازی

اشکم نیافت بوی وفا تا دلم نسوخت                           هر شبنمی که می چکد از گل گالب نیست 

گروه فرهنگی
الگوسازی برای نسل جوان و آینده 
کشور از مهم ترین کارکردهای نهادهای 
کشور به شمار می رود و هرچه  فرهنگی 
در این عرصه فعالیت شود بازهم این فضا 
وجود دارد تا برای این طیف تأثیرگذار 
کار فرهنگی مناسب و البته با  جامعه 

برنامه انجام شود.
حوزه تئاتر کشور ازجمله بخش هایی است 
که از ظرفیت های باال برای کار فرهنگی 
که  برخوردار بوده و با توجه به عالقه ای 
کودکان و نوجوانان به کارهای نمایشی 
دارند این فرصت فراهم است تا با تولید 
محتوای فرهنگی و درعین حال جذاب، 
آن ها را با مفاهیم انقالبی و اسالمی آشنا 
کرد و مسیر درست و الگوی مناسب تربیتی 

را برای ایشان فراهم نمود.
یکی از این بسترها، جشنواره تئاتر مقاومت 
گیری از الگو های  است که تالش دارد تا با بهره 
مناسب، شرایطی را فراهم آورد تا آینده سازان 
انقالب بهتر و عمیق تر با استفاده از عنصر 
نمایش با فرهنگ اسالمی و انقالبی آشنا 
شده تا به نوعی در برابر تهاجم فرهنگی 

دشمنان ایستادگی نمایند.
در هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر 
مقاومت نیز به این موضوع مهم اشاره شده 
و در بخشی از اهداف پیش بینی شده 
برای آن از نقش مهم و بی بدیل نسل 
آینده کشور در دست یابی به عزت ملی و 
مقابله با استکبار جهانی سخن به میان 

آمده است.
تئاتر  هفدهمین جشنواره سراسری 
مقاومت که به همت انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت 
فتح، آذرماه سال جاری برگزار خواهد 
فعالیت  شد در بخش های مختلف 
خواهد کرد اما در این گزارش بنا داریم تا 
از اهمیت توجه به حوزه فرهنگی کودکان 
گفته و از الگوسازی در این  و نوجوانان 

زمینه صحبت کنیم.
 جشنواره تئاتر مقاومت، عرصه ای 

برای الگوسازی نسل جدید است 
مدیر بخش کودک و نوجوان هفدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، در 
گی  گفت وگو با »رسالت« مهم ترین ویژ

این بخش را فرهنگ سازی و الگوسازی 
برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد. ناصر 
کودک و نوجوان این  آویژه مدیر بخش 
کنون استقبال از این  جشنواره گفت: تا
بخش رضایت بخش بوده  و قطعا میزان 
استقبال در آینده نیز افزایش خواهد یافت. 
چون در بخش های مختلف فراخوان 
ج شده است، که  این جشنواره نکاتی در

برای عالقه مندان فعال در حوزه  کودک و 
نوجوان بسیار جذاب است. 

آویژه واردکردن مسائل و مفاهیم به روز را 
گی های این دوره برشمرد و گفت:  از ویژ
به دلیل اینکه این بخش از جشنواره 
غیررقابتی است، ما فعال محدودیتی 
ازنظر زمانی برای دریافت آثار نداریم؛ 
ولی سعی داریم با پایش و رصد آثار حوزه  
کودک و نوجوان در تهران و مخصوصا 
کشور، آثاری را انتخاب  شهرستان های 
کنیم که عالوه بر دارا بودن کیفیت استاندارد 
و محتوای سالم، مجددا خانواده ها را با 

تئاتر و نمایش آشتی دهد. 
کودک و نوجوان  کارگردان نمایش  این 
همچنین افزود: هفدهمین جشنواره تئاتر 
مقاومت، موضوعات متنوع و مختلفی را 
در فراخوان لحاظ کرده است و این ویژگی، 
گیرد.  مباحث متنوع تر و به روزی را در برمی 
مثال در فراخوان این دوره موضوعاتی مثل 
نقش مدافعان سالمت در تأمین امنیت و 
بهداشت جامعه نیز دیده شده است، که 
موضوعاتی ازاین دست، جای کار بسیاری 
دارد. وی دوره  سنی کودکی و نوجوانی را 
دوره ای بسیار خاص توصیف کرد و گفت: 
این مقطع سنی، بیشترین الگوپذیری را  
نسبت به سایر سنین و مقاطع سنی دارا 
گر بتوانیم حماسه ها  هستند؛ بنابراین ا
و اسطوره های تاریخ معاصر ایران را در 
کار هنری نمایشی برای این قشر  قالب 
گذاری مناسبی  ثبت کنیم، قطعا سرمایه 

با لحاظ کردن ابعاد تربیتی و آموزشی برای 
کشورمان انجام داده ایم.  آینده سازان 
بنده از همه  عالقه مندان حضور در این 
کنم، تا با  جشنواره مجددا دعوت می 
ارسال آثار ارزشمند خود در این جشنواره 

حضوری فعال داشته باشند. 
که  شاید یکی از مهم ترین بخش هایی 
می تواند در این جشنواره از آن به عنوان 
یادکرد  ینده  آ برای نسل  لگوسازی  ا
اهدای جایزه ویژه شهید حاج قاسم 

سلیمانی است.
حمید نیلی دبیر هفدهمین جشنواره 
گفت وگو با  سراسری تئاتر مقاومت در 
»رسالت« از اهدای جایزه ویژه سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی در مراسم 
اختتامیه این جشنواره خبر داد و گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع مقاومت و 
ضرورت ترویج سیره و روش چهره محبوب 
فرهنگ پایداری ایران و سیدالشهدای 
جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، در نظر داریم تا در آیین پایانی و 
اختتامیه جشنواره امسال، با اهدای جایزه 
حاج قاسم سلیمانی، از یک اثر برجسته و 

برگزیده تقدیر به عمل آوریم.
 مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس افزود: تصمیم داریم این جایزه 
را برای دوره های بعدی جشنواره تئاتر 
کنیم و  مقاومت نیز نهادینه و تثبیت 
پس ازاین، در پایان  هر دوره از جشنواره، 
این جایزه ویژه به یک اثر برگزیده تعلق 
گیرد، تا به نوعی ادای دین، تعلق خاطر و 
همبستگی جامعه متعهد و فرهیخته تئاتر 
کشور با این سردار آسمانی ابدی شود. نیلی 
استقبال از جشنواره را بیش از انتظار ارزیابی 
گفت: با توجه به درخواست های  کرد و 
مکرر هنرمندان و اهالی شریف تئاتر کشور، 
تصمیم گرفتیم مهلت ارسال آثار را در سه 
بخش صحنه ای، خیابانی و محیطی و 

دانشجویی تمدید کنیم.
کّمی،   خوشبختانه آثار رسیده ازنظر 
نویدبخش پویایی و زنده بودن جریان 
کشور است و  تئاتر مقاومت در سراسر 
امیدواریم تا پس از ارزیابی های مقدماتی و 
اولیه، از بعد کیفی نیز به نتایج قابل قبولی 

دست یابیم.

نقش جشنواره سراسری تئاتر مقاومت بر الگوپذیری نسل آینده کشور؛

شکلگیریفرهنگمقاومتبررویصحنه

گناه نکردن از توبه نمودن 
آسان تر است.

حکمت نهج البالغه
گیری ویروس کرونا و بسته شدن مدارس، کودکان بیش از  با همه 
دیگران از وجود این شرایط مضطرب هستند؛ بنابراین، بزرگساالن 
و والدین باید در طول این دوران بی سابقه به سالمت روانی کودکان 

رسیدگی کنند.

سالمت

فصل هفتم : مقابل هم بودن اوصاف رذیله و صفات فاضله
ازآنچه گفتیم معلوم شد که : در برابر هر صفت نیکی ، اخالق رذیله غیر متناهیه ای 
ازدو طرف افراط وتفریط است ولیکن هر یک را اسم معین و نام علی حده ای نیست  
بلکه شمردن جمیع ممکن نیست ، و شمارش تعداد جمیع درشان علم اخالق 
ج  که جمیع در تحت آن مندر کلیه آن است  نیست ، بلکه وظیفه آن بیان قاعده 
که اوصاف حمیده ، حکم وسط را  که : دانستی  کلیه ، آن است  باشند . و قاعده 
دارند ، وانحراف از آن ها به طرف افراط یا تفریط - هر یک که باشد - مذموم است ، و 
از اخالق رذیله است .پس در مقابل هر جنسی از صفات فاضله ، دو جنس از اوصاف 
رذیله متحقق خواهد بود . و چون دانستی که اجناس و سر فضایل چهارند ، پس 
اجناس رذایل هشت خواهند بود . - و رذیله ضد حکمت است - . که کار فرمودن فکر 
است در زاید ازآنچه سزاوار است ، و عدم ثبات فکر در موضعی معین ، و این در طرف 
افراط است .و دیگری »بالهت« ، و آن معطل بودن قوه فکریه و کار نفرمودن آن در 
قدر ضرورت یا کمتر از آن است و این در طرف تفریط است . و گاهی از اول به فطانت 
 و ازدوم به جهل بسیط تعبیر می شود .و دو تا در مقابل شجاعت اند : یکی »تهور« ، 
که آن رو آوردن به اموری است که عقل حکم به احتراز از آن ها می نماید ، و این در 
طرف افراط است ، و دیگری »جبن« ، وآن روگردانیدن از چیزهایی است که نباید 
از آن ها روگردانید و آن در جانب تفریط است .و دو تا در برابر عفت اند : یکی »شره« ، 
که عبارت از غرق شدن در لذات جسمیه است بدون مالحظه حسن آن در شریعت 
مقدسه یا به حکم عقل ، و این افراط است ، و دیگری »خمود« ، و آن میرانیدن قوه 
شهویه است به قدری که ترک کند آنچه را که از برای حفظ بدن یا بقاء نسل ضروری 
است ، و این تفریط است .و دو تا در ازای عدالت اند : یکی »ظلم« ، که تصرف کردن 

در حقوق مردم و اموال آن هاست بدون حقی ، و این افراط است.

  اساسا اسالم دینی مبتنی بر عقل است و هیچ حکمی در اسالم 
ع  خالف عقل وجود ندارد، لذا فرموده اند: »کلما حکم به الشر
ع« یعنی هر  کلما حکم به العقل حکم به الشر حکم به العقل و 
کرده است عقل نیز به همان حکم  ع به آن حکم  که شر چیزی را 
ع نیز به آن  کند، شر که عقل به آن حکم می  کند و هر چیزی را  می 

حکم کرده است
کارشناسان بهداشت و درمان برای جلوگیری  گر پزشکان و    ا
کرونا دستوراتی می دهند آن را عین  گیری ويروس منحوس  از فرا
دستور شرعی بدانیم همان طور که رهبری معظم انقالب و مراجع 
بزرگوار از همان ابتدا نظر متخصصان وزارت بهداشت و درمان را 

مالك عمل دانستند
 عزاداری و توسل به حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( امر الزمی 
است و قطعا برای شفای بیماران و رفع اين بلیه هم کارساز خواهد 
بود ولیکن رعایت نکات بهداشتی ضروری است و حتی المقدور باید 
سعی شود عزاداری ها در فضاهای باز و بزرگ و خیابان ها و با رعایت 
گذاری اجتماعی صورت پذيرد و صدا و سیما هم از بهترين  فاصله 
مداحان و سخنران ها در برنامه های خود استفاده کند تا مردم هر چه 

بهتر از سفره محرم و عزاداری ساالر شهیدان بهره مند شوند

محمدرضا مصباح

 ارتقای فرهنگ
و نقش مهم کمیسیون فرهنگی 

همواره و در ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی 
کمیسیون فرهنگی  دریکی دو دهه اخیر، عملکرد 
گذرد،  مجلس در برابر آنچه در فرهنگ و هنر کشور می 
گاه با چالش هایی روبه رو بوده  موردنقد قرارگرفته و 
که معموال تشکیل این کمیسیون  است. گذشته از این 
با حداقل مشارکت از سوی نمایندگان روبه رو شده و 
گوش  صدای مظلومیت فرهنگ، در مجلس هم به 
که اتفاقا  کرد  رسیده، باید به این نکته مهم توجه 
گیری های مهم و جریان سازی را  مجلس می تواند در این حوزه، تصمیم 
گر به این قائل باشیم که مجلسیان، هر دو طیف »مخاطب«  داشته باشد ا

کنند. و »هنرمندان« را نمایندگی می 
کنون از نقش کمیسیون فرهنگی دیده شده، بیشتر ایفای نقش  آنچه تا
سلبی در رخدادهای مختلف بوده است و این چیزی مترادف نقشی 
است که سیاسیون در تقابل با عرصه فرهنگ انجام می دهند که البته در 
جای خود الزم است و ایرادی به آن وارد نیست. مسئله مهم این است 
کمیسیون فرهنگی می تواند نقش ایجابی مهم تری در پیشبرد امور  که 
فرهنگی ایفا کند و الزمه ورود به این بخش و ایفای نقش مثبت و سازنده، 
تعامل و گفت وگوست و البته زدودن انگاره های منفی در هر دو سو، چه از 
که با هر منطق و  سوی نمایندگان نسبت به هنرمندان و چه بالعکس، چرا
رویکردی که بخواهیم ارزیابی کنیم، چه نمایندگان مجلس و چه هنرمندان، 
گر این دو طیف به  نماینده ملت )از طیف ها و طبقات مختلف( هستند و ا
یکدیگر نزدیک شوند، دیگر نه جای این گالیه می ماند که فالن نماینده 
خ داده(  ورودی به هنر ندارد )چنانچه در سال های گذشته چنین اتفاقی ر

و نه شاهد قضاوت های یک طرفه از این سو خواهیم بود. 
در هفته های گذشته شاهد این موضوع بودیم که یک مقام سیاسی در 
دیدار با یک طیف خاص از هنرمندان سینما به ایراد رهنمود پرداخت و 
کننده مجرب سینما هم فرسنگ ها دور از او، سوا التی بی پاسخ  یک تهیه 
ح ساخت و دست آخر هم هیچ ارتباطی رقم نخورد که نخورد! و این  را مطر
پرسش را در اذهان ایجاد کرد که آیا واقعا این قدر بین افراد و طیف ها مرز 
که مجالی برای مفاهمه و اصوال حرف زدن عادی و شنیدن  وجود دارد 

حرف یکدیگر به وجود نمی آید؟!
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، به عنوان  بر اساس قانون، 
کمیسیون های تخصصی مجلس برای انجام وظایف محوله در  یکی از 
محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صداوسیما و ارتباطات جمعی، 
کمیسیون  تربیت بدنی، جوانان، زنان و خانواده تشکیل می شود. این 
در مجلس یازدهم با حضور ۱۳ نماینده تشکیل شده که نصراهلل پژمان فر، 
سید رضا تقوی، مرتضی آقاتهرانی، بیژن نوباوه و سیدنظام الدین موسوی 
کس نسبت به برخورداری اعضای کمیسیون  در آن حاضر هستند و هیچ 
که اعضای  از دغدغه  و تعهد فرهنگی تردیدی ندارد. مسئله این است 
کمیسیون فرهنگی باید خود را از خانواده فرهنگ و هنر بدانند و به جای 
رفتار سلبی و مشکل زا )سوءتفاهم زا( و نشستن در اتاق های دربسته، اتفاقا 
به میان مردم و هنرمندان بیایند و حرف های آن ها را بشنوند. باور کنیم 
که بسیاری از مشکالت فرهنگی که به دلیل مسائل سیاسی/جناحی به 

کرات از بین خواهد رفت. وجود آمده با همین تعامالت و مذا

یادداشت

محرّموکرونا!

گر بتوانیم حماسه ها و     آويژه:ا
اسطوره های تاريخ معاصر ايران را در 
کار هنری نمایشی برای اين قشر  قالب 
گذاری مناسبی  ثبت کنیم، قطعا سرمایه 
با لحاظ کردن ابعاد تربیتی و آموزشی برای 

آینده سازان کشورمان انجام داده ايم

   نیلی: توجه به اهمیت موضوع 
مقاومت و ضرورت ترويج سیره و روش 
چهره محبوب فرهنگ پایداری ايران 
سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی  جايزه ای در 

اين جشنواره درنظر گرفته ايم


