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صفحه 7
یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

۸ شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۶۰
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در کنار این رسم دیرینه و روال معمول، که 
از قدیم االیام مجالت هفتگی یا ماهنامه ها، برای 
نوروز و شروع سال نو، شماره مخصوص های پر 
برگ و باری را منتشــر می کرده اند و همچنان 
می کنند که البته کاری است پسندیده و مطبوع 
طبع عالقه مندان به مطبوعات؛، روزنامه ها هم 
بر خالف ســالیان دور که آخرین شمارۀ سال 
خود را، تنها با افزودن صفحات و چاپ مطالب 
ویژه تمایز می بخشــیدند. در چهارده - پانزده 
ســال اخیر اّما، در آخرین روزهای اسفند ماه، 
به مناسبت نوروز و آغاز سال نو، ویژه نامه هایی 

با عنوان سالنامه منتشر می کنند.
    انتشــار این ویژه نامه های نوروزی که 
تعداد صفحات آنها، گاه به دویســت - سیصد 
هم می رسد، اگرچه از نظر فرهنگی - اجتماعی 
و امکان بررســی سیر تاریخی وقایع و اتفاقات 
یک سالۀ ایران و جهان، کاری است ستودنی و 
قابل تقدیر و می تواند مرجعی بسیار ارزشمند 
و مفید به حال خوانندگان و پژوهشــگران به 
شــمار رود، اّما با کمال تأســف، در بسیاری 
از موارد، به ســبب حب و بغض های ناشی از 
وابســتگی جناحی یا دلبستگی و شیفتگی به 
افــراد خاص و متابعت محض از مکاتب فکری 
بیگانگان و رسوبات فرهنگی دوران سپری شده، 
از آن ارزش و سودمندی که می باید و می تواند، 

ساقط می شود. 
 از آنجا که بنای این نوشــته ها، مبتنی بر 
مختصر نویســی و فقط در حد » اشــاره « به 
موضوعاتی اســت که هر کدام از آنها شرحی 
مبســوط و مفّصل می طلبد، پس دامن سخن 
را کوتــاه و خوانندگان عالقه مند را به مطالعۀ 
ســالنامه های آرمان، اعتماد، ایران و شرق در 
سال های اخیر دعوت می کنیم، تا خود ببینند 
و قضاوت کنند آیا مندرجات این ســالنامه ها، 
آیینه ای از واقعیت های جاری زمانۀ ماســت یا 
قلب واقعیت و تبلیغ افرادی تکراری با ماهّیت 
سیاســی در جهــت ترویج و دامن گســتری 
لیبرالیســم فرهنگی و پلورالیســم اعتقادی و 
غالباً با هدف نفی اســالم، انقالب و استقالل 

فرهنگی و هویّت ملی. 
در میان سریال های نوروزی صدا و سیما، 
ســریال » نون. خ « جلــوه و جذابیت خاصی 

نســبت به بقیۀ آنها داشت و به همین خاطر 
هم، توجه بینندگان بیشتری را به خود جلب 
کرد. این نوشــتۀ کوتاه، البته در صدد نقد این 
ســریال به مفهوم رایج و تخصصی آن نیست 
بلکه به سهم خود می خواهد به عنوان قدردانی، 
تشکر کند از گروه سازندگان آن؛ از تهیه کننده، 
نویســنده و کارگردان گرفته تا عوامل فّنی و 
بازیگرانی که نشانه های زحمت ها و تالش آنان، 

در کلّیت سریال محسوس و چشمگیر بود و با 
توجه به استفادۀ بجا از گویش محلّی و پرداختن 
به رسوم سنتی، بر این امید باشد که کارگردان 
و نقش اصلی این سریال، یعنی سعید آقاخانی 
)نورالدین خانزاده ( که در کار خود، در هر دو 
زمینۀ کارگردانی و بازیگری، خالق و توانا و در 
عین حال بی حاشیه و کم ادعاست، در ساختن 
سری های بعدی آن که در دستور کار است، بر 
میــزان تالش و دقت خود، باز هم بیفزاید تا با 
رفع ضعف ها و معایب های موجود، حاصل کار 
از قّوت و انسجام و در نتیجه جذابیت بیشتری 

برخوردار گردد.

چند نمونه از اشکاالت قابل اغماض سریال 
»نون. خ « که امید است در ساخت سری های 
بعــدی محل توجه قرار گیرند و رفع شــوند، 

این ها هستند: 
- در جمــع چهــارده - پانــزده نفــری 
کشاورزان تخمه کار، صحنه هایی از قبیل آن 
که می خواهند مبلغــی را به یکی از همکاران 
خود وام دهند و شــخص منظور نظر برای وام 

گرفتن، فرد دیگری را مستحق دریافت آن وام 
می داند و نفر دوم هم نفر ســوم را و الی آخر...  
و مشابه همین دور چرخشی، باز هم در قسمت 
آخر ســریال تکرار می شود )آنجا که نورالدین 
خانزاده، به افراد پیشــنهاد می کند مرا بکشید 
تا شــما از دست من راحت شوید و من هم از 
دست شما خالص شــوم ( که باز هم در دور 
تسلسلی غیرقابل باور، یکی از حاضرین طلبکار 
به نورالدین می گوید تو چرا کشته شوی، این 
منم که باید از دست این زندگی خالص و راحت 
شوم و در ادامه، نفرات بعدی همین عبارت را 

به شکلی تکرار می کنند ! و...

 ایــن گونــه صحنه ها، علیرغــم موضوع 
طنز داســتان، اما اگر به درازا بکشد، عالوه بر 
یکنواختی و تکراری بودن، خسته کننده و مالل 

آور هم خواهند بود. 
- این درست که داســتان سریال طنز و 
حکایت کشاورزان تخمۀ افتابگردان است ،اما 
اینکه همۀ آنها، همیشه و همه جا در حال تخمه 
شکنی باشــند، طنز را به مضحکه ای تمسخر 
آمیز، بدل می سازد که بهتر است تعدیل شود. 
- طلبکاران نورالدین، به دفعات و بیش از 
حد الزم، نســبت به او تغییر موضع می دهند 
که بــاز هم با عنایت به طنز ماجرا، این تغییر 
موضع طلبکاران اگرچه تا حد زیادی منطقی 
و جالب و پیش برندۀ داســتان است، اما افراط 
در نمایــش آن هم، به شــکلی دیگر به روند 
واقعگرایی و طبیعی بودن ماجرا )هر چند طنز 

( لطمه می زند. 
- در قســمت آخر سریال، با خلبان شدن 
مادر زن نورالدین )مه لقا ( دامنۀ طنز فیلم به 
جانب فانتــزی میل می کند و مرز بین طنز و 

فانتزی می شکند. 
همچنانکه در آغاز این ســطور گفته شد، 
سریال » نون. خ « با همۀ کم و کاستی هایش، 
کاری ارزنده و امیدوار کننده اســت که باید به 
سازندگان آن، به ویژه کارگردانش بابت ساخت 
آن تبریک گفت و بــرای موفقّیت های بعدی 

ایشان، ابراز امیدواری و دعا کرد. 
هر چند در این وانفســای کمبود کاغذ و 
گرانی چاپ نشریات، سخن گفتن از طرز رفتار 
ناهنجار و کودکانۀ بعضی از چهره های به ضرب 
و زور تبلیغات مشهور شده، یعنی سلبریتی ها، 
به قول معروف نمی صرفــد و آنان هم به قدر 
کافــی نزد عاقــالن بی ارج و اعتبار شــده اند؛ 
اّما از یکی از تازه ترین شــاهکارهای ایشــان، 
یعنی حذف تصویر بســیجی حاضر در صحنۀ 
امداد رسانی به سیل زدگان پلدختر نمی شود 
گذشت، چرا که همین یک نمونه عملکرد، که 
این بار توسط خانم تهمینه میالنی در صفحۀ 
اینستاگرام ایشــان صورت گرفته، به تنهایی 
نمایانگر یکســونگری و کوته اندیشی کسانی 
اســت که ادعایشان گوش فلک را کر می کند، 

اّما در مقام اندیشه و عمل ؟!...

تعریف درست »سلبریتی«
در تعریف »سلبریتی« در معنای درست 
خــود – نه در معنای مصطلح - باید گفت: 
»سلبریتی« اصیل و واقعی کسی است که 
به اعتبار قابلیت ها و مهارت های شــاخص 
فردی و اجتماعی، در حوزه تخصصی خویش 
مرجعیت پیدا می کند و با کسب مقبولیت 
و محبوبیت اجتماعی مشــهور می شــود. 
اهمیت ســلبریتی ها به واسطه دایره نفوذ 
و تاثیرگذاری گســترده آنها در بین اقشار 
جامعه اســت. از این منظر، نخبگان علمی، 
فرهنگی، اجتماعی - اندیشمندان، عالمان 
دینــی، هنرمندان اصیل و ادیبان - باید در 
شمار سلبریتی های جامعه امروز ما باشند. 
چنان که در دهه اول انقالب شخصیت هایی 
امثال آیــت اهلل طالقانی، عالمه طباطبایی، 
استاد مطهری، شهید بهشتی، و شاعران و 
نویسندگانی همچون دکتر شریعتی، جالل 
آل احمد، طاهره صفارزاده، علی موســوی 
گرمارودی، و... بزرگ ترین ســلبریتی های 
جامعــه بودنــد. شــخصیت هایی کــه به 
انسانی،  از فضیلت های  واسطه برخورداری 
قابلیت های علمی و دینی، و توانمندی های 
فرهنگی و هنری، اســوه و الگو بودند و در 
بین مردم کوچه و بازار مقبولیت و محبوبیت 

ویژه ای داشتند.
سلبریتی و شبه سلبریتی 

ولی آنچه که امروز در جامعه شاهد آنیم، 
چیز دیگری است. این واقعیتی غیرقابل انکار 
است که امروز فرزانگان و فرهیختگان جامعه 
ما – با وجود تمام فضیلت ها و قابلیت هایی 
که دارند - سلبریتی های گمنامند، و با کمال 
تاسف کســانی عنوان »سلبریتی« را یدک 
می کشند که جز »صورت زیبا«، »قد رعنا« و 
»چشم فریبا« هنر دیگری ندارند. کسانی که 
به مدد قدرت جادویی رسانه های تصویری 
و شــبکه های اجتماعی، عنوان سلبریتی را 
غصب کرده اند، حال آنکه بیشــتر »شــبه 

سلبریتی« هستند تا سلبریتی. 
از منظر تحلیل های جامعه شــناختی، 

شبه ســلبریتی ها قدرت و محبوبیت خود 
را نه به واســطه برخورداری از علم وهنر و 
قابلیت های شاخص فردی و اجتماعی، بلکه 
بیشــتر به مدد قدرت جادویی رسانه های 
شــبکه های  تلویزیون،  تصویری)ســینما، 
اجتماعی، و...( کسب کرده اند. شاخص ترین 
ویژگی این شبه سلبریتی ها »متفاوت نمایی« 
و عبور از »خط قرمز« های اجتماعی است. 
ساختارشکنی های  طریق  از  متفاوت نمایی 
فرهنگی، اجتماعی، دینی و هنری به قصد 
بیشتر»دیده شدن«. در واقع شبه سلبریتی ها 
شــهرت کاذب خود را مدیــون حرکت در 
مسیر مخالف آب به قصد بیشتر دیده شدن 
هستند. این متفاوت نمایی به واسطه: ادبیات 
غیر متعارف، پوشــش غیرمتعارف، آرایش 
غیر متعارف، مدل موی غیر متعارف، و در 
نهایت »سبک زندگی غیرمتعارف« صورت 
می گیرد. حضور عریان بعضی از بازیگران زن 
در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه یک جشنواره 
سینمایی، افراط در استفاده از واژگان بیگانه 
در مجامع رسمی، استفاده از واژگان سخیف 
کوچه بازاری در محاورات روزمره، حضور در 
برنامه های رسمی با آرایش های ناهمگون و 
ناهمخوان با فرهنگ بومی و ملی – بخصوص 
مدل موهای عجیب و غریب – همه و همه 
نمادهایی برای این »متفاوت نمایی« به قصد 
تسخیر قلب ها و چشم ها، کسب محبوبیت 
اجتماعی، و جمــع آوری الیک و فالوور در 
فضای مجازی است. این واقعیتی غیرقابل 
انکار است که امروز صحنه گردان فرهنگ 
جامعه بازیگرانی هستند که از صبح تا شام 
در خلوت خانه ها و خانواده ها حضور دارند 
و بــه عنوان »ســلبریتی« آنچه را که خود 
می پسندند به دیگران می آموزند و فرهنگ 
سازی می کنند. بازیگرانی که ذوق و ذائقه 
خــود را به جامعه تزریق می کنند و همه را 

به رنگ خود در می آورند.
فرصتی که 

به »تهدید« تبدیل می شود
از منظر رفتارشناسی اجتماعی، داستان 

شبه ســلبریتی ها نیز دقیقا از همین جا 
تبدیل به یک آســیب و تهدید اجتماعی 
می شــود، به واســطه اســتفاده از شگرد 
»متفاوت نمایی« و »هنجارشــکنی« های 
بی مبنــای فرهنگی. ایــن متفاوت نمایی 
رفته رفتــه منجر به اســتحاله فرهنگی 
و رفتارســازی غلط در الیه هــای میانی 
– بخصــوص گروه های ســنی نوجوان و 
جوان – جامعه می شــود. زیرا نوجوانان و 
جوانان بیش از سایر اقشار اجتماعی مستعد 
تاثیرپذیری و الگوبرداری از شبه سلبریتی ها 
هستند. این آش به قدری شور شده است 
که نسل امروز در حالی که از جزیی ترین 
و خصوصی ترین مسائل مربوط به بازیگران 
سینما و تلویزیون آگاهند، نام بسیاری از 
مفاخر و مشاهیر علمی و فرهنگی خود را 
نمی دانند و بدتر از همه اینکه هیچ نیازی 
هم به شــناخت آنان در خود احســاس 
نمی کننــد! مفاخر و مشــاهیر معاصر که 
جای خود. از همین روســت که اصحاب 
فکر و فرهنگ و شاعران و نویسندگان - که 

نخبگان واقعی جامعه هستند - برای نسل 
امروز بیگانه اند. چرا که مسئوالن و متولیان 
فرهنگی در طول چهل ســال گذشــته، 
تالشی درخور و شایسته در جهت معرفی 
و چهره سازی از آنان به عمل نیاورده اند. 

نتیجه این تعلل و بی تفاوتی آن اســت 
که امروز در رسانه ملی در حالی که شاهد 
بازبخش مکرر برنامه ها و سریال های تکراری 
و تاریخ مصرف گذشته هستیم، برای معرفی 
شــاعران، نویســندگان و هنرمندان اصیل 
انقالب برنامه های جذاب و هوشــمندانه ای 
نداریــم. صداوســیما در حالی کــه برای 
اختصاص چندین ســاعت بــه برنامه های 
آشپزی در طول شبانه روز هیچ محدودیتی 
ندارد، برای پخش کامل شــعرخوانی های 
جشــنواره شــعر فجر و دفاع مقدس دچار 
ضیق وقت می شود! علت این بی مهری نیز 
اظهرمن الشمس است، چون برنامه آشپزی 
اسپانسر دارد، و جشنواره مظلوم شعر فجر 
و دفاع مقدس نه! البته این تعلل و کوتاهی 
تنها به صداوســیما محدود نمی شود. سایر 

نهادهای بــزرگ فرهنگی نیز در این حوزه 
کارنامه قابل دفاعی ندارند. اگر هم در طول 
این چهل سال در حوزه فرهنگ و هنر اتفاقی 
افتاده - چنانکه مقام معظم رهبری نیز در 
دیدار با اهالی شعر و ادب اشاره کردند - خارج 
از دایره نهادهای حکومتی و توسط افرادی 
معدود و انگشت شمار بوده که درد و دغدغه 

فرهنگی داشته اند.
رسانه ملی و آداب »مهرورزی«

 با اصحاب فکر و فرهنگ
به راستی آیا بعد از چهل سال زمان آن 
فرا نرسیده اســت که مسئوالن و سیاست 
گذاران فرهنگــی برای اعــاده حیثیت از 
فرهنــگ و ادبیات انقــالب و پاک کردن 
غبار مهجوری و گمنامی از چهره شــاعران 
و نویسندگان نجیب و اصیل انقالب گامی 
درخور و شایســته بردارند؟ آیــا زمان آن 
فرا نرســیده اســت که رســانه ملی آداب 
»مهــرورزی« با اصحاب فکــر و فرهنگ را 
بیاموزد و با شــاعران و نویســندگان مثل 
برادران ناتنی رفتار نکند؟ رهبر معظم انقالب 
در طول چهل سال گذشته بارها و بارها بر 
توجه به شعر و ادبیات و سرمایه گذاری در 
این حوزه تاکیــد کرده اند. اکنون زمان آن 
اســت که صداوسیما با ساخت برنامه هایی 
فاخر و هدفمند، برای معرفی ادبیات انقالب 
به مطالبــه رهبری لبیــک اجابت بگوید. 
برنامه هایی که با معرفی شایسته هنرمندان 
و ادیبان فرهیخته ایــن مرز و بوم، بیننده 
را پــای این صفحه جادویی میخکوب کند. 
برنامه هایی شایســته و اندیشیده با لحاظ 
همه مولفه هایی زیباشــناختی و جلوه های 
تصویری، برنامه هایی در تراز فرهنگ انقالب 
اســالمی و در راستای پاسداشت فرهنگ و 
ادب و تکریم ادیبان انقالب. اگر امروز و بعد 
از گذشــت چهل سال باز هم در تحقق این 
مهم تعلل و کوتاهی کنیم، مطمئن باشید که 
فردا فرصتی برای جبران نخواهیم داشت و 
در فردای تاریخ نصیب ما چیزی جز حسرت 

و پشیمانی و دریغ نخواهد بود.

به این توصیه ها دقت کنید:
-» برای سرنگون کردن جمهوری اسالمی، 
ساعت 9 شب، وسائل برقی را روشن کنید!«

- »برای اعتراض به جمهوری اســالمی 
در خیابان ولیعصر تهران، همراه با ســکوت 

تردد کنید!«
- » در روز 26 دی )ســالروز فرار شــاه 
خائن از ایران( دانش آموزان به سر کالسهای 

خود نروند!«
- »به نشانه اعتراض به جمهوری اسالمی، 

در روز عاشورا، همه پیراهن سیاه بپوشند!«
- »برای ضربه به جمهوری اسالمی، مردم 

سکه ها را جمع آوری کنند!«
- »با پرواز 50 هواپیمای مسافربری طرح 

کودتا در تهران اجرا می شود.«
- »هر روز بخشی از ایران جدا می شود!«

- و...
آنچه خواندید؛ توصیه ها و جمالت جمعی 
از کودکان نیست، طنز نیست، لطیفه سیاسی 
نیســت! همگی جمالتی جدی است که به 
شــکلی قاطعانه و رســا از دهان به اصطالح 
سرکردگان گروهک ها و جریانهای ضد انقالب 

شنیده شده و به ثبت رسیده است. 
بطــور مثال؛ جمله: »هر روز بخشــی از 
ایران جدا می شــود!« از آن رضا ربع پهلوی 
اســت که در سال 1375 در گفت وگو با یک 
شــبکه فارسی زبان سلطنت طلب به صورت 

محکم بیان شده است!
جمالتی این چنین که بسیارند؛ دقیقا به 
عنوان تحلیل و خبر یا توصیه علمی و عملی 
برای براندازی نظام جمهوری اســالمی بیان 

شده است.
ســطح این نوع جمالت نشــان می دهد 
که معاندین با انقالب و جمهوری اســالمی و 
مردم ایران، بی ســواد یا کم سواداند، درک و 
شــناخت درست و جامع و روشنی از جامعه 
ایرانی و روابط بین المللی ندارند، سطح فکری 
و افق نگاهشان در حد یک عامی است،نسبت 
به دین الهی اســالم و انقالب و نظام اسالمی 

کینه ای عمیق دارند.
این افراد و عناصر با مختصات و مشخصات 
و دیدگاه های یاد شده؛ خود را برتر می انگارند و 
به سبب همین حس برتر بودن، داعیه رهبری 

فکری و فرهنگی و سیاسی هم دارند و خود 
را الیق حکمرانی قلمداد می کنند. این افراد 
کوچک، همگی، تنها تریبون های سیاسی را 
در اختیــار ندارند. بلکه برخی از آنها صاحب 
رسانه اند و چون صاحب رسانه اند خود را بیش 
از همپالکی ها الیق به دســت گرفتن سکان 

هدایت مخاطبان می دانند!
حقارت این افراد اما محدود به اظهارات 
عوامانه شان نیســت. در رفتارهای سیاسی و 
شبه سیاسی شان، مرعوبیت و ذلیل بودن را 

در اوج به نمایش می گذارند!
مدتی پیش جمعی از همین جنس آدمها، 
بــه دیدار برایان اچ هــوک رفتند. هوک چه 
کسی اســت؟ وی مدیر برنامه ریزی سیاسی 
و مشــاور سیاست گذاری وزیر خارجه آمریکا 
و رئیس »گروه اقدام ایران« است. گروه اقدام 
ایران، در وزارت خارجه آمریکا ، مســئولیت 
راهبری و بازبینی و هماهنگی اقدامات علیه 

ایران را برعهده دارد!
سیاست پیشــگان معاند به ظاهر ایرانی 
در دیــدار با هوک، ضمن بدگویی علیه نظام 
جمهوری اسالمی، بی شرمانه از هوک خواستند 
تا کاری کند؛ دولت آمریکا بیش از گذشته به 
مردم ایران فشار بیاورد و به این شکل، اسباب 

سرنگونی نظام دینی فراهم شود.
یکی از این عناصر بی شرم، شهرام همایون 
گرداننده یک کانال بهایی دوست و سلطنت 
طلب است. کانالی که همزمان تبلیغ بهائیت 

و سلطنت را بر عهده دارد!
همایون همان کســی اســت کــه برای 
بدســت آوردن پول، علنــا و در هنگام بحث 
به اصطالح سیاســی، تبلیغ فروش یک نوع 

قابلمه را می نمود.
وی همان کسی است که از مردم خواسته 
بود برای دوام تلویزیونش پول بدهند که البته 

با بی اعتنایی مردم روبرو شده بود.
همان کسی است که برای بدست آوردن 
بخشی از بودجه سرنگونی جمهوری اسالمی 

دولت آمریکا، تقالی فراوانی کرد.
همیــن فــرد جلــوی دوربین شــبکه 
ورشکســته اش از اســتقالل حرف می زند و 
خود را یک ایرانی و ایران دوســت تمام عیار 

معرفی می کند. 

دلقک های رســانه ای ضــد انقالب کم 
نیستند. یکی از یکی، مضحکتر ظاهر شده و 

می شوند؛ مثل حمید شب خیز!
این فرد که همســرش را هم ابزار ترویج 
فرهنگ ضد دینی کرده است، روزگاری ادعای 
انزجار از سیاست می کرد. اما در دوران فتنه 
88 تمــام توان خــود را مصروف تبلیغ علیه 

نظام دینی کرد. 
او یک روز عکس سه جوان آمریکایی را که 
به اتهام جاسوسی در کردستان ایران دستگیر 

شده بودند، رو به دوربین گرفت و گفت:
» ببینید! این سه جوان در حال خواندن 
و رقص هســتند. اصال به قیافه اینها می آید 

جاسوس باشند؟!«
یعنی در نظر این آقای مدعی، هر کسی 

بخواند و برقصد، جاسوس نیست !
همین فرد مردم ایران را به آشــوب فرا 
می خوانــد! همیــن فرد بی ســواد و مطرب 
صفت، به همراه ضد انقالبیون خارج نشــین، 
حکم می دهد نظام دینی باید سرنگون شود 
و آمریکایی ها آدمهای خوبی برای تســلط بر 

ملت ها هستند!
او به حدی در نوکری برای اجنبی جدی 
اســت که در بیان علت وقوع سیل در ایران 

می گوید:
» چون مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا 
سر دادند پس طبیعت خشمگین شد و مرگ 

را به سمت مردم ایران برد!«
باید گفت؛ عکس هــای افراد ضد انقالب 
ذلیل چون همایــون و... در دیدار با مقامات 
آمریکایــی، در اماکن و زمانهای مختلف، در 
فضــای مجازی موجود اســت. آنها می دانند 
تنها راه بقای سیاســی و رسانه ای شان همانا 
خوش رقصی برای اربابان آمریکایی اســت. 
اینان می دانند و باور دارند که انقالب و نظام 
جمهوری اســالمی همان طور که 40 سال 
در برابر دنیای عفن اســتکبار مقاومت کرده 
و قویتر از گذشته شده است، همچنان ادامه 
حیــات می دهد. اما چــه کنند که با ماهیت 
پلید و ذلیالنه، چاره ای جز هیاهو علیه نظام 

دینی ندارند!
آیا وجود چنین دشــمنانی گواه حقانیت 

انقالب و نظام اسالمی و مردم ایران نیست؟

سلبریتی های گمنام انقالب اسالمی

مشــرف الدین مصلح بــن عبداهلل ســعدی 
شیرازی، شاعر سرد و گرم چشیده روزگار است 
که همه اندوخته های خود را برای صالح و اصالح 
ابنای وطن بکار می برد. او در طی دوران زندگی 
پربار خود نه تنها سراسر قرن هفتم هجری را از 
حضور و نفوذ خویش سرشار کرد؛ بلکه در قرون 
بعد هم فروغ شهرتش تا به امروز در کل آفاق ادب 
و فرهنگ ایرانی یک لحظه هم معروض خوف یا 
افول نشده است. آنچه مایه نام آوری سعدی شده 
افکار و اندیشــه هایی است که خود ابداع کرده و 
بیشتر سخنانش نیز از همین مقوله است. برخی 
از ســروده ها و ابیاتــش گاه جنبه ضرب المثل 

بخود گرفته.
- خدا گر زحکمت ببندد دری

زرحمت گشاید در دیگری
- نه چندان بخور کز دهانت برآید
نه چندان که از ضعف جانت برآید

شور و زنده دلی، سرزندگی، سودازدگی، درک 
کامل زندگی و قلب پرطپش زندگی، چیزهایی 
اســت که رایحه آنها از شعر ســعدی به مشام 
می رسد. شاید سودازده بهتر از هر کلمه دیگری 
بیانگر صفت و حاالت روحی سعدی باشد کلمه ای 

که خود بارها به کار می برد.
ســعدی شــیرازی ارادت قلبی خود را به 
شخصیت جامع و بی بدیل موالی متقیان حضرت 
امیرالمومنین)ع( ضمن اشاره به آیات اول سوره 
دهر که درباره امام علی )ع( و خاندانش نازل شده، 

به این گونه بیان می کند:
کسی را چه زور و زهره که وصف علی کند

جبار در منافب او گفته هل اَتی
زورآزمای قلعه خیبر که بند او

در یکدیگر شکست به بازوی الفتی 
دیبا چه مروت و سلطان معرفت
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا

شیخ گویا با ســخنان موال علی )ع( ارتباط 
فکری داشــته لذا اشعار خود را با مضامین کالم 

امام)ع( پیوند زده است. 
من ذکراهلل سبحانه احیی اهلل قلبه و نور عقله 
و لبــه؛ هرکس به ذکر خدا بپردازد دل او زنده و 

عقل و فکرش روشن می شود.
از این رو سعدی سروده:

گنهکار اندیشناک از خدای
به از پارسای عبادت نمای

البته حلقه اتصال ســعدی با کالم حضرت 
امیر)ع( بیشــتر به دلیل رویکردی او به سرودن 

شعرهای اخالقی و پندآموز به جلوه آمده است.
ســعدی هم استاد رموز عاشقی است و هم 

آموزگار تقوا و خردمندی.
عشق او درحقیقت اخالق و تقواست، درد و 
سوز و گذشت و تسلیم است. از این رو هیچ چیز 
روحانی تر از عشق وی نمی توان جست. عشق که 
مایه غزل های اوست البته به جمال انسانی محدود 
نمی شود؛ روح، تقوا، طبیعت، خدا و سراسر کائنات 
نیز موضوع این عشق است. پس بیهوده نیست 
که قرنها بعد از سعدی هنوز هم غزل سرایان رموز 
عاشقی را از سعدی می آموزند و او را استاد حدیث 

عشق می دانند.
ای ساربان آهسته رو کارآم جانم می رود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود

گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون
پنهان نمی ماند که خون برآستانم می رود

سعدی در مدح، شــیوه اش ابتکاری است؛ 
او در مدایــح خود از انــدرز دادن به ممدوح باز 
نمی ایســتد و درعین وعــظ و حکمت، بذله گو 

وشیرین بیان است.
فی المثل گویند: اباقاخان از سعدی خواست 
که او را پند دهد و ســعدی پند تلخ را درلفافه 

شیرین شعر می پیچید گفت:
شهی که پاس رعیت نگاه می دارد

حالل باد خراجش که مزد چوپانیست
وگرنه رأی خلق است زهر مارش

که هرچه می خورد او جزیه مسلمانیست
اباقاخان بسیار گریست و گفت: من راعیم یا 
نه؟ و سعدی گفت: اگر راعی هستی بیت اول تورا 

کفایت است واال بیت آخر!
در فکر سعدی خداوند، بی نیاز مطلق است 
و. او را نه به حمد و ثنایی احتیاج اســت و نه از 

کجروی بندگان زیانی حاصل.
ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد

گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی
و در غزل بســیار فصیح و رسایی که دفتر 
طیبات بدان آغاز می شود این فکر را می پروراند:

از همگان بی نیاز و بر همه مشفق
وز همه عالم نهان و بر همه پیدا

ســعدی در تفسیر آیات متعددی که با این 
مضمون در قــرآن آمده: فمن یعمل مثقال ذرْهً 
خیراً یره، و من یعمل سوءاً یجز به والیجدله من 

دون اهلل ولیاً والنصیرا.
در غزلی فلسفی و دینی سروده:

اگر خدای نباشد زبنده ای خشنود
شفاعت همه پیغمبران ندارد سود

پس معلوم می شود اعتقاد به شفاعت که تصور 
می شد فقط در میان شیعیان رایج و از دوره صفویه 
شایع گردیده بود در زمان عصر سعدی که اکثریت 

ایرانیان ُسنی بودند نیز وجود داشته است.
چــون بازتاب حدیث اوائــل در قرن هفتم 
اهمیت خاصی داشــته ســعدی نیز اشــارات 

پراکنده ای در این مورد مبذول داشته 
تو اصل وجود آمدی از نخست

دگر هرچه موجود شد فرع توست
می توان گفت ســعدی وجودی دوگانه ای 
اســت اما این امر در عین آن که به شخصیت 
هنــری او دو بُعد متمایز داده اســت آن را به 
هیچ وجه دچار تعــارض، تزلزل و تضاد نکرده 
است. در درون او یک شاعر که دنیا را از دیدگاه 
عشق می نگرد؛ با یک معلم اخالق که انسان را 
در مسیر تکامل اخالقی دنبال می کند هم خانه 
است. دو هم خانه که سّرهمزیستی را از طبیعت 

وی آموخته اند.
ســعدی در مواعظ و قصایــد تحقیقی 
خویش مفهوم اخوت انســانی را که مضمون 
حکم حدیث نبوی هم هســت بطور ضمنی 
مبنــای الزام عدل و احســان قرار می دهد و 
در شریعت وجدان و مروت انسانی این معنی 
را جایــز نمی داند که در عالم برادری که بین 

انسان هاست یک برادر از پرخوری آماس کند 
و برادر دیگر از گرســنگی و نزاری جز رقمی 

برایش باقی نماند.
شرف نفس به جود است و کرامت به سجود
هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود
ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش
که محال است در این مرحله امکان خلود

وی که در شدت فقری و پریشانی حال
صبرکن کاین دو سه روزی به سرآید معدود
در ســخن ســعدی باطنی هست که فقط 
هوشــمندان و ارباب فهم آن را ادراک می کنند. 
ســعدی اگر ســعدی نبود در نزد اهل عصر یا 
نسل های بعد فیلسوف یا حکیم خوانده می شد؛ 
اما او سعدی بود. برای آنکه انسان حکیم شود یا 
در حلقه اهل فلسفه درآید غالبا زبانی پیچیده و 
هول انگیز و بیانی عاری از صراحت و وضوح الزم 
دارد که طبیعت و فطرت شیخ از این ویژگی که 
برای شــاعر و معلم اخالق نقیصه ای محسوب 

می شد برکنار نگهداشته بود.
ســعدی نویسنده اســت و شــاعر؛ اما در 
نویسندگی شهرتش بیشتر به سبب گلستان است. 
اما شعرش غیر از بوستان شامل قصاید و ملمعات 
اســت و هم مقطعات و رباعیات، در ضمن چهار 
دیوان غزل دارد و مقداری هزلیات و مفردات که 
در جمع بالغ بر بیست و دو رساله و کتاب می شود.

گلستان سعدی برای خودش دنیایی است. 
ســعدی در این این کتاب انســان را با دنیای او 
با همه معایب و محاســن و با تمــام تضادها و 
تناقض هایی که در وجود او نهفته، تصویر می کند. 
در این اثر، زیبایی در کنار زشتی و اندوه در جوار 
شادی است و البته گناه این تناقض ها و زشتی ها 
بر او نیست بلکه برخود دنیاست. باید گفت سعدی 

آنچه دیده درست توصیف کرده است.
بوستان سعدی آفریده خیال شاعر است. 
در این دنیای رنگین خیالی زشــتی و بدی 
بی رنگ و بی رونق است و آنچه درخشندگی 
و جلوه دارد نیکی و زیبایی است. در چنین 
شرایطی انسان به اوج مقام آدمیت برمی  آید و 
از هرچه پستی و نامردمی است پاک می شود. 
گویا، سعدی در این کتاب سعی دارد هرچه 
زشتی و بدی است از عرصه این جهان بزداید 
و در همــه جهان جز نیکی و زیبایی چیزی 
باقی نگذارد. آنچه مسلم است در دنیایی که 
آفریده ذوق و خیال ســعدی اســت، آدمی 
حضور خدا را حس می کند و لحن ســعدی 

آکنده از نیاز و امید است.
بیا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان برآورد فرد از گل
خدایا به عزب که خوارم مکن

به ذل گنه شرمسارم مکن
فقیرم به جرم گناهم مگیر
غنی را ترحم بود بر فقیر

جالب توجه آنکه اندیشــه و بیان سعدی در 
بســیاری موارد با سخنان نویسندگان و شعرای 
خارجی شباهت دارد. شاید مایه شهرت و قبول 
سعدی از آنجاست که وی با روح و قلب انسانی 

ســر و کار دارد و عجب نیســت که تا این حد 
بیانش با سخن دیگر ادبای طراز اول اروپا مشابه 
است. به عنوان نمونه در گلستان، اعرابی در حلقه 
جوهریان بصره حکایت می کند که کیسه ای یافتم 
و پنداشتم گندم بریان است اما چقدر نومید شدم 
وقتی دریافتم مروارید غلطان است. در این قطعه 
خواننده به یاد رابینســون کروزه می افتد که در 
جزیره ای متروک گرفتار شده و وقتی سکه های 
طال را می یابد آرزو می کند که کاش تخم هویج 
یا چیزی از این قبیل بود. و یا در حکایت آن پاره 
گل خوشبویی که در حمام بدست سعدی می رسد 
و او را به اندیشه فواید هم نشینی رهنمون می شود 
یادآور داستان فدر است که عطردانی خالی از عطر 
در کنار رهگذاری می یابد و او را مثل تنی بی جان 

تلقی می کند.
غزل های ســعدی را می توان در سه دسته 
هدف بررسی قرار داد: غزل های عاشقانه، غزل های 
عرفانی و غزل های پندآموز. در غزل های عاشقانه، 
موضوع عشق انسانی است که غزل های سعدی 
بیشتر از این نوع است و او در آن ها، جوهر شعر 
غنایی را به نمایش می گذارد و می توان اذعان نمود 
که در این نوع مهارتی کم نظیر دارد. در این گونه 
غزل، با آنکه بیان عشق انسانی و زمینی است و در 
عین حال واال و فاخر است. بهره غزل های عارفانه 
سعدی کم است؛ اما با این وجود در سرودن این 

نوع نیز سعدی استادی مسلم است.
در یــک جمع بندی می توان گفت شــیخ 
جنبه های مختلف دارد. هم نثر و نظمی از خود 
به یادگار گذاشــته که معیار اصالت زبان فارسی 
امروز به شــمار می رود، هم قصیده سراســت و 
هم غزل هایی سروده، هم موعظه کرده و هم به 
مطایبه پرداخته، هم در اخالق سخن رانده و هم در 
سیاست و اجتماع، هم از تصوف و عرفان دم زده و 
هم مانند متشرع زاهدی از ظواهر دیانت. خالصه 
در بسیاری از نواحی عقلی و روحی و اجتماعی 
وارد شــده به طوری که مظهر خردمندی قرار 
گرفته و قرن هاســت جمله ها، مصرع ها و ابیات 
وی دهان به دهان می گردد و گفته هایش چکیده 

حکمت به شمار می رود.
شیخ سعدی در روزهای پیری و گوشه گیری، 
با دلی که هنوز شور و شوق جوانی را از دست نداده 
بود، از صحبت جوانان بهره می جست و بدین گونه 
تا پایان عمر چراغ عشق در زاویه قلبش روشن بود.

ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق  آید
هزار سال پس از مرگ او اگر بویی

سال های آخر حیات سعدی در شیراز گذشت 
و سرانجام در ســال 690 هجری در محلی که 
امروزه به نام سعدیه زیارتگاه صاحب دالن است 

به خواب ابدی فرو  رفت.
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همه پای ســپاه عشــق هســتیم  ما 
دلــداده راه عشــق هســتیم همــه

دید نتوانــد  هرآن کــه  کور شــود  تا 
ما پشــت و پناه عشــق هســتیم همه

...
شــیطان ز صدای زیر و بم می ترســد

می ترســد مدافــع حــرم  نســل  از 
د ســعو ل  آ ُو  هــو  نیا نتا ننــد  ما

از نــام خلیج فــارس هــم می ترســد

ما پای سپاه عشق هستیم
محمدابراهیم منفردی

اشارات
علیرضا چخماقی

گــــــواهـــــــی
پژمان کریمی

رضا اسماعیلی

به بهانه درپیش بودن اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

»سعدی؛ استاد  حدیث عشق«
ناهید زندی پژوه


