
ë نما و رسانه
به گفته محمدرضا صابری ســخنگوی انجمن ســینماداران، تمام سینماهای کشــور امروز )۵ بهمن ماه( 
همزمان با شهادت امام هادی)ع( تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند و بعد از ساعت ۱۷ به فعالیت می پردازند.در 
حال حاضر فیلم های سینمایی »مالقات خصوصی«، »چپ، راست«، »پالتو شتری«، »جزیره فضایی« و… 

روی پرده سینماها هستند.

مستند »آبی روشن« به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی 
پرتره ای از حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقالل تولید جدید شبکه 
مستند سیما شب گذشته ۴ بهمن ساعت ۲۱ پخش شد و تکرار آن امروز 
ســاعت 9 پخش می شــود. آبی روشن درباره اســطوره باشگاه استقالل 

تهران و تیم ملی ایران است که در ۸۰ دقیقه آماده شده است.

نیکــی کریمــی فیلــم »خانــه دوســت کجاســت؟« ســاخته عباس 
کیارستمی را برای نمایش در بخش مرور آثار هفتاد و سومین جشنواره 
فیلم برلین برگزید. بخش مرور آثار امســال جشــنواره برلین با عنوان 
»جوان در قلب - بزرگ شــدن در سینما« شامل نمایش مجموعه ای 
از آثار انتخاب شــده توســط کارگردانــان، بازیگران و فیلمنامه نویســان 
بین المللی است و نیکی کریمی سینماگر ایرانی نیز یکی از چهره هایی 
اســت کــه بــرای انتخاب فیلــم در این بخش انتخاب شــده اســت و در 

نهایت فیلم »خانه دوســت کجاســت؟« ساخته عباس کیارستمی کارگردان شناخته شــده سینمای ایران در 
عرصه بین المللی را برای نمایش در این بخش برگزید. هفتاد و سومین جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ 
فوریه )۲۷ بهمن تا ۷ اسفند( در کشور آلمان برگزار می شود و امسال »کریستین استوارت« ریاست هیأت داوران 

بخش اصلی را بر عهده دارد و »استیون اسپیلبرگ« هم جایزه خرس طالی افتخاری دریافت خواهد کرد.

»صبح اعدام« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی پروانه صدور دریافت کرد. براساس 
این خبر شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد. فیلمنامه های 
»جاده جنگلی« به تهیه کنندگی محمدمهدی طباطبایی نژاد، کارگردانی محمدمعین کریم الدینی و نویسندگی 
فاطمه ســرافراز و محمدمعین کریم الدینــی، »صبح اعدام« به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی بهروز 
افخمی و »اسفند« به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان و کارگردانی و نویسندگی دانش اقباشاوی موافقت 

شورای پروانه ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

بــه کارگردانــی  اولیــن قســمت از مجموعــه تلویزیونی»شــهباز« 
حمیدرضا لوافی و تهیه کنندگی امیرحسین آشتیانی پور و مهدی علی 
نقی پور از شنبه ۸ بهمن ماه  ، ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما تماشایی 
می شود. این سریال به نویسندگی مینا خدیوی در ژانر پلیسی معمایی 
با موضوع فضای مجازی و پلیس سایبری در ۳۰ قسمت ۴۲ دقیقه ای 
تهیه و تولید شده است. در مجموعه تلویزیونی شهباز هنرمندانی نظیر: 

آرش مجیدی، علیرضا آرا، رضا داوودنژاد، میالد میرزایی، مهدخت موالیی، نیما نادری، فاطیما بهارمست، 
غزال نظر، ســیروس همتی، پاوان افســر، مهســا باقری، مریم ســرمدی، رحمان باقریان، سیامک اشعریون، 

ابتسام بغالنی، فیلیپ ساپرکین، یوفی تیان و... نقش آفرینی می کنند.

ë نغمه و نوا
چهارمین نشست از سلسله نشست های بازیابی با عنوان »مداخله 
هنرمند موسیقی در صورت بندی امروز و فردا« در خانه هنرمندان ایران 
برگزار می شــود. این نشســت امروز )چهارشنبه( ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت 
۱۷:۳۰ در ســالن اســتاد انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، 
مســعود شعاری آهنگساز، مدرس و نوازنده، مهران مهرنیا آهنگساز و 

نوازنده و فردین خلعتبری آهنگساز سخنرانی می کنند.

ë دنیای کتاب و ادبیات
هیأت داوران جایزه  استاد ابوالحسن نجفی متشکل از ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبداهلل کوثری، حسین 
معصومی همدانــی، موســی اســوار، امید طبیب زاده، آبتین گلــکار با دبیری علی اصغــر محمدخانی، پس از 
بررســی ۸۳ اثر ارســالی به دبیرخانه، فهرست نامزدهای راه یافته به مرحله  نهایی ششمین دوره  این جایزه  را 
اعالم کرد. جایزه »ابوالحسن نجفی« هر ساله به منظور احترام و پاسداشت خدماتی که او به فرهنگ و ادب و 
عرصه  ترجمه  این مرز و بوم کرده، به بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان کوتاهی که در یک سال گذشته 

منتشر شده، اهدا می شود.
کتــاب »چل پســین، چهل عصــر بارانی«، چهل داســتان کوتاه از ادبیات مردمــی و فولکلور به قلم محمد 
اخگری توسط انتشارات شب قلم منتشر و راهی بازار نشر شد. »چل پسین« اصطالحی است که در گلپایگان و 
برخی شهرهای دیگر برای باران های تابستانی که معموالً عصرهای تابستان هر روز می بارد، استفاده می شود. 

قصه پسین های آبادی در چهل پسین اتفاق می افتد.

آیین بزرگداشت یازدهمین سالگرد عروج سردار احمد سیاف زاده 
همراه با رونمایی از کتاب »جنگ شانزده ساله« نوشته سعید عالمیان 
برگزار خواهد شد. این مراسم امروز چهارشنبه )پنجم بهمن(، ساعت 
۱۸ در ســالن خلیج فــارس موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
تهران با حضور دریادار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه و 
مداحی صادق آهنگران به همراه مراسم نقل خاطره توسط همرزمان 

و فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
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سخن روز

آلودگی هوا در انتظار تصمیمات جدی  

حمید منوچهری: اعتقاد دارم اگر عزیزانی که در عرصه های هنری مشــغول به فعالیت هســتند، عاشــق کارشان باشند، حتماً موفق 
خواهند شــد. کار هنری فی نفســه کار بی رحمی اســت و تنها دلیلی که باعث ادامه فعالیت و حضور ما در این حرفه می شود، عشق 
اســت. اگر عشــق نباشد، هرگز هیچ هنرمندی  زاده نخواهد شد. هنرمندان با تمام گرفتاری هایی که با آن درگیر هستند از مسیرهای 
دور و نزدیک برای اجرای تئاتر به ســالن می آیند، بویژه برای کار در رادیوتئاتر که هیچ الگویی برای این کار برای شــان مصور نیســت 
و این موضوع هیچ معنایی جز عشــق ندارد. آنها روی صحنه تمام وجودشــان را در اختیار کارشان قرار می دهند و برای رسیدن به 
آنچه می خواهند تالش می کنند. پس بزرگ ترین ویژگی یک کار هنری عشــق اســت  و عشــق به تئاتر و هنر خیلی از موانع را 

برمی دارد.
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کلیم کاشانی

بعد عمری که به خواب من بیدل آمد
گریه آبی به رخم ریخت که بیدار شدم امام کاظم علیه السالم: 

رجب، ماه بزرگی اســت که خداوند، ]پــاداش[ نیکی  ها را در آن، دو چندان و زشــتی  ها را در آن، محو 
می  کند.

بخشی از صحبت های اين دوبلور و گوينده پیشکسوت راديو در گفت وگو با »ايران تئاتر«کتاب من الیحضره الفقیه: ج ۲ ص ۹۲

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
موافقــت صدور پروانه بــرای »صبح اعدام« بهروز افخمی، تعطیلی ســینماهای 
ایران و معرفی هیأت داوران جایزه  اســتاد ابوالحســن نجفــی از جمله اخبار حوزه 

فرهنگ و هنر در دنیای مجازی است.

حمید صوفی
نــــگاره

معلمان اخالق و بسیاری از بزرگان و ُحکما همواره 
توصیه کرده اند که شــاگرد باید نسبت به استاِد خود 
»غیرت« و »حمیت« داشــته باشــد. به گمان بنده، 
این غیرت و حمیت را باید در تکثیر و تداوم خصایل 
نیک استادان مان نمایان سازیم. رسالت معلمان و 
اســتادان، رســاندن انســان به قله کمال و راهنمایی 
بشر به »حاصل علم« است؛ یعنی انسانیت. استاد 
وحیدیان می گفت: همواره کوشــیده است تا صفات 
و ُمَحّســناتی چــون »کنجــکاوی، دقــت در مســائل 
علمــی و آلوده نشــدن بــه کبــر و خود بزرگ  بینی« را 

مرحــوم  خــود،  اســتادان  از 
دکتر غالمحســین یوســفی و شــادروان سید احمد 
خراســانی، کســب نمایــد؛ و بــه حــق چنیــن کرده 
بود. در تمام چندســالی که در کالس درس استاد 
حاضر شــدم، هیچ گاه ندیدم که معلمی را صرفاً 
در ســخنرانی بــی روح متکلم َوحــَده خالصه کند. 
کالس درس با پرسش های ترغیب کننده استاد در 
پیرامون موضوعی شــروع می شــد و با جدل هایی 
ادامــه  برمی انگیخــت،  شــاگردان  میــان  در  کــه 
می یافت. زمان کالس که به پایان می رسید، هنوز 
یکی دو پرســش دیگر باقی مانده بود که تا جلســه 
دیگر خارخار ذهن مان بود و ما چشم به راه هفته 
آینــده. فوایــد روش مباحثــه ای بســیار بــود. به ما 

جرأت اظهارنظر می داد، اســتاد را در بلندایی دست نیافتنی قرار نمی داد 
و فروتنی و شکاکیت علمی او را صادقانه نمایان می ساخت.

دکتــر وحیدیان در ســنجش و ارزشــیابی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
شــیوه ای منحصــر بــه فــرد داشــت. می گفــت: مــن هرگــز به کســی نمره 
نــداده ام و نمره نمی دهم. شــما بایــد به اندازه ای تــالش و مطالعه کنید 
که در امتحان موفق شــوید، اما تا هر زمان که مقدور باشــد و به هر میزان 
که بخواهید از شــما امتحــان می گیرم. اولین امتحــان را بالفاصله پس از 
پایــان نیمســال تحصیلــی می گرفــت. هر کــس از نمــره اش ناراضی بود، 
می توانســت با تعیین وقت قبلی، هفته بعد به اتاق اســتاد برود و مجدداً 

امتحــان بدهد. این کار را می شــد تا پایان نیمســال بعد هــم ادامه داد، تا 
زمانی که دانشجو به نتیجه تالش خود رضایت بدهد. نام دکتر وحیدیان 
به عنوان نویســنده و پژوهشــگر، قریب به پنجاه ســال در سپهر مطالعات 
ادبی و زبان شناختی حضور داشته است. این بنده تاکنون از کسی نشنیده 
و در جایی نخوانده اســت که کســی ادعا کرده باشــد که دکتــر وحیدیان از 
کتــاب، مقالــه، نوشــته ها و گفته های دیگــران به ناروا بهره ای برده باشــد. 
استاد وحیدیان به هر رتبه و مرتبه ای که دست یافته بود، نتیجه تالش ها 
و کوشــش های بی وقفه خودش بود. هیچ گاه از دســترنج دیگران نردبانی 
برای ترقی خود نســاخت؛ نه دانشــجویی را واداشــت که برایش مقاله ای 
بنویســد و نه از نوشــته های دیگران اســتفاده ای ناشایســت کرد که به نام 

خود کتاب یا مقاله ای »بسازد.«
تالش هــای  ثمــره  از  وحیدیــان  دکتــر  بی نیــازی 
دیگــران و پایبنــدی اش بــه اخــالق پژوهشــی، از 
نوجویــی اش نشــأت می گرفت. دوســت می دارم 
از نوشــته های اســتاد  یکــی دو بنــد آخــر را عینــاً 
کار  تــازه،  مطالــب  و  نــکات  »یافتــن  کنــم:  نقــل 
خارق العــاده ای نیســت و چنــدان هــم دشــواری 
نــدارد، زیرا آنقــدر مطالب نو و گره های ناگشــوده 
هســت که حد و حصری ندارد. کافی اســت آدم با 
دیــدی غیرمعتاد به جهان بنگــرد؛ نگاهش چون 
نگاه غریبه ای کنجکاو و تیزبین باشد که به شهری 
ناآشــنا وارد شــده اســت. به هر چیز چنــان بنگرد 
کــه گویــی برای نخســتین بار بــا آن برخــورد کرده 
اســت. در همــه چیز شــک کند و همــه چیز را از نــو تجربه کنــد و به دنبال 
کشــف حقیقت برآیــد. آن وقت درخواهــد یافت که مطالب تــازه و بدیع 
چقدر فراوان اســت و نیــازی به تکرار مکررات و دســت زدن به یافته های 
دیگران نیســت. اشکال کار در این است که ما طوری تربیت شده ایم که با 
دیدی اعتیادی به همه چیز نگاه می کنیم. درد بزرگ، این است که افراد 
جامعــه ما کنجــکاو و نوآور تربیت نمی شــوند؛ اگر بتوانیم پــرده اعتیاد را 
از جلو چشــم برداریم و چشــم ها را بشــوییم، پدیده ها و مسائل نو و غلط 
 بــودن بســیاری از اموری که درســت  بودن آنهــا برای همه بدیهی اســت؛ 

آشکار می شود.« )مقدمه در قلمرو زبان فارسی(.

به  بهانه چهارم بهمن زادروز و سالگرد درگذشت دکتر تقی وحیدیان کامیار

زبانشناسادیب

هرمز علی پور، شاعر انتزاع است، پیچ دارد کوچه اش! 
بی شــناخت از دســت می دهــی اش. مــدام بــه مدام، 
هی به هی، سؤال در سؤال می آید سراغت که چرا مثاًل 
این شعرش بی ســرانجام شد؛ چفت نیستند کلمات 
شــاعر؟ و پرســش هایی که یک پاســخ دارد: این شــعر 
اســت، شــعر هرمز. شــعرهایش درســت عین همین 
شــعر، خودش هســتند: »عزیزم تقویم روی میز دارد 
الغــر می شــود / و دیوارها می روند پیشــواز تصویرهای 
بهاری / یک دفعه می بینی می برد تو را یک متن هایی 
/ بــه چیــن حتی / بدون آن که بلیــت بگیری / چمدان 

ببندی.« 
یکهو می بینی با شــعر او در چین هســتی و مســافری چنان که راه برگشــتی 
نیســت حتی. بعضی وقت ها لطافت شــعرهای هرمز قابل فهمیدن نیســت 
فقــط می شــود درکش کرد مثاًل وقتی کــه می گوید: »گاه بر حرف ســین خواب 
می برد مرا.« چقدر این حرف عاشــقانه می شــود و انگار باید روی حرف ســین 
بیشتر فکر کرد. بعد است که نهیب می زند به آدم که: »بنویس چون این جهان 
که با کسی نمی ماند / من با واژگان خویش حتی نخواهم ماند.« انگار دارد به 
آدم هشدار می دهد. شعرش هیچ قصدی ندارد. زیبایی است. زیبایی حروف 
و کلماتی که شــاعرند، خودشــان شــاعرند، خودشان شعر. شــعر شعر است، 
نوعی شــوریدگی، سرگشتگی »گاه باد است و گاه ســایه ای بی نام« که دلم دگر 
می شــود »در سپیده دم شیهه درختان«. من دو شیهه می شناسم، یکی اسب، 
یکی شیهه درختان، شیهه می کشد درخت، جان سرکشش را به کلمه می دهد، 

کلمه بار می دهد، ناگهان برپا بلند می شود، رم می کند، با یالش در باد. 

بی تابی  قراری می کند؛ که صدای شــیهه اش کلمه می شــود در هوا ُگم، که 
»مگــر بهار همین غــروب کوچک رود اســت؟« دارد گله می کنــد در این خط. 
کتاب هــای هرمــز از ما دورنــد، حتی ما که معاصــر اوییم، ما و بعِد مــا از الواح 
شــاعر، دفتر شــطرنجی و اوراق الجوردی اش چه می دانــد، از کتاب های او چه 
می خواننــد که نیســت. این همه، در ســخن آمد کــه بگویم هرمز دور اســت از 
حافظه  معاصر؛ اسب سرکش یال بلنِد شعرش، وحشی است، افسارگسیخته؛ 
مهار ناشــده و ناشــدنی.  شاعری که خودش را به شــعرش سپرده و کاشفی بر 
کلمات و ترکیب کلمات. او کشــف بسیار دارد. مثاًل این کشف هایش را ببینید: 
»ایــن جهان به خاطر یک قاب عکس / کوچک شــده چقــدر.« یا »تقویم ها در 
جوی آب مسافرند« و »همین دیروز عکس خودم را جدا کردم نوشتم / دیر آمد 
به دنیا این آدم« یا این تکه از شعرش »و چون به نیمه جنوبی ام فکر می کنم 
/ عکس هــای گوزن ایرانی را به جا بیاورم / و گل هایی که ســاکن دشــت هایند« 
یا »و تپه ای از دور / شــکل پلنگ خفته ای ســت / که بر پوستش درختانی ست / 
که بوی ایل دارد« اصاًل می خواســتم همه را بگویم که برســم به همین ایل. به 
بوی ایل که او خودش از همین ایل است و شکل پلنگی خفته. تصویر این شعر 
را که می بینم همیشــه دلم خالی می شود که چطور می شود پلنگ خفته ای را 
تصویر کرد که روی پوستش درختان نقش دارند. باز هم می خواهم دست تان 
را بگیرم و با این همه زیبایی در شعر همراه کنم. این را ببینید: »کی گفته گریه  
شأن مردان نیست؟ / کوهی به دست آب می رفت« و بعدش است که خودت 
را به دست همین کوهی می دهی که غرق آب است، غرق اشک است. باز هم 
هست. باز هم این شعرها پر است از کلماتی ناب. می گویم ناب، همان لفظی 
که منوچهر آتشــی ســال های دهه ۴۰ این شــعرها را خواند. آتشی به این شعر 

می گفت شعر ناب.

 جلــد نخســت از مجموعــه کتاب هــای داســتان 
فیلســوفان بــا عنــوان »دوران داوری« کــه روایتــی 
مســتند از زندگــی رضــا داوری اردکانــی فیلســوف 
ایرانی اســت، به قلم حامد زارع روزنامه نگار حوزه 
اندیشه منتشر شــد.  این کتاب شامل وقایع نگاری 
فرهنگــی و فکــری هشــتاد ونه ســال زندگــی رضــا 
داوری اردکانی است. به  دلیل مواجهات و مباحثات »داوری« با چهره های 
پرشماری از تاریخ اندیشه معاصر ایران از دهه چهل خورشیدی تا به امروز، 
»دوران داوری« را می تــوان دربردارنده داســتان روشــنفکران و فیلســوفان 
ایرانی در قرن گذشــته دانســت؛ داســتانی که اگر چه داوری نقش اول آن را 
برعهــده دارد، اما روایتگر شــخصیت، فردیت و موقعیت های مهم فکری 
و فرهنگــی در دهه هــای گذشــته اســت؛ ســال هایی کــه جــالل آل احمــد و 
احمد فردید روشــنفکرش، حسین نصر و داریوش شایگان آکادمیسینش، 
غالمحســین صدیقی و مظفر بقایی سیاســتمدارش، مصطفی رحیمی و 
غالمحســین ساعدی نویســنده اش و علی شــریعتی و عبدالکریم سروش 
سخن ســرایش بوده اند.  در این کتاب به همه این چهره ها پرداخته شــده و 
داستان مواجهه داوری با آنان در قالب داستانی پرهیجان اما مستند روایت 
شده است. در واقع »دوران داوری« ناداستانی برای درک یک روایت است؛ 
روایت مواجهه و چه بســا مبارزه روشــنفکری با خرد فلســفی. فهرســت و 
بخش بنــدی فصــول کتــاب »دوران داوری« مطابــق با فراز و فــرود زندگی 
رضــا داوری در هفــت فصــل تدوین شــده که عناویــن آن عبارت اســت از: 
عبور از یونان کوچک )۱۳۳۴-۱۳۱۲(، هوای تجدد تهران )۱۳۳۴-۱۳۳۸(، 
شاه نشین فلسفه )۱۳۴۶-۱۳۳۸(، در حلقه رندان )۱۳۵۸-۱۳۴۶(، نسیان 
نفحــات   ،)۱۳۵۸-۱۳۷۰( غرب زدگــی 
ســرخ  زبــان  و   )۱۳۷۰-۱۳۸۶( فرهنــگ 
توسعه نیافتگی )۱۴۰۱-۱۳۸۶( که فصول 
این کتاب را تشــکیل می دهند. حامد زارع 
نویســنده کتــاب در مقدمــه خــود دربــاره 
داســتان  مجموعــه  نــگارش  از  هدفــش 
فیلســوفان نوشــته اســت: کتاب هــای این 
مجموعه رســاله های تفســیری نیســتند، 
بلکه داســتانی با محوریت زندگینامه سه 
فیلســوف ایرانی اســت. زندگینامــه ای که 
تاکنون نوشــتن آن به تعویــق افتاده و این 
قلم بی قرار، زیر بار نگارش آن رفته است.  
مجموعه »داستان فیلسوفان« متشکل از 
کتاب هایی ســاده اما فاخر اســت که زودیابی و دسترســی آن برای خواننده 
مورد توجه نویســنده بوده اســت. البته همه فهم بــودن مجموعه نباید به 
معنــای دم دســتی بودن آن ترجمه شــود، چه اینکه اگر فهــم این کتاب ها 
آســان اســت، به این خاطر است که نویسنده، داستان فیلسوفان را داستان 
خودش انگاشته است، گویی همه داستان برای خودش اتفاق افتاده باشد. 
این نکته بیش از آنکه اظهار فخری باشــد، ناشــی از واقعیتی پانزده ســاله 
اســت که نشانگر حشر و نشر تقریباً همه جانبه راقم این سطور با متفکران 
نامــدار معاصر ایران اســت؛ متفکرانی که هر یک راهــی را رفته و می روند، 
اما همه در شــاهراه ســرزمین ایران قرار دارند و در چهل ســال اخیر هر روز 
نامدارتر از دیروز شده اند. کتاب »دوران داوری« نوشته حامد زارع با قیمت 

۱۲۰ هزار تومان توسط انتشارات صاد منتشر شده است.

»دورانداوری«اولینجلداز»داستانفیلسوفان«کوهیبهدستآب
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جایگاهعقلدربیاناتامامهادی)ع(
مفیــد  شــیخ  گفتــه   بــه 
وتنــی  ه.ق(   336-413(
چنــد از عالمــان و مورخان، 
ســوم  در  هــادی)ع(  امــام 
بــا  ه.ق   254 ســال  رجــب 
خلیفــه  »معتــز«  دسیســه 
مســموم  عباســی،  وقــت 
شــهادت  انتشــارخبر  بــا  رســید.  شــهادت  بــه  و 
دهمین پیشــواى مســلمانان، جماعت بسیارى از 
بنی هاشــم، شــیعیان وپیــروان آن حضــرت)ع( با 
وجود ممانعت ها در منزل امام شــان جمع شــده 
و از هر ســو بانگ »وای بر ما از بی کســی و بی یاری! 
وای بر مستمندان و یتیمان از تنهایی!« برخاست. 
ســاعتی نگذشت که ســیل جمعیت عزادار آنقدر 
زیــاد شــد کــه حرکــت بیــن جمعیــت بــرای امام 
حســن عســکری)ع( و اقامــه نماز برایش مشــکل 
شــد. امام هادی)ع( از 22۰ تا 2۵۴ ق به مدت 3۴ 
ســال، امامــت مســلمانان را به عهده داشــته و در 
ایــن دوران با چنــد نفراز خلفای عباســی از جمله 
متــوکل همزمــان بــود و بیشــتر ســال های امامت 
را در ســامرا تحــت نظــارت و در حصــر خانگــی 
دوران  در  شــیعیان،  پیشــوای  دهمیــن  گذرانــد. 
خالفت متوکل عباســی وادار به ســکونت اجباری 
در ســامرا شد )233 ق( و از سوی دستگاه خالفت 
مــورد بدرفتاری قــرار گرفت. متــوکل درصدد بود 
ضمــن نظارت هــای کّلــی، امــام را در نقــش یکی 
از درباریــان نشــان دهــد و از ابهــت و عظمــت آن 
بــا  حضــرت در چشــم مــردم بکاهــد. عباســیان 
حمایــت از اخباری گــری و میــدان دادن به جعل 
خبــر و حدیث، فضا را بــر معتزله و پیروان مکتب 
امامیــه تنــگ کــرده، بــه ایــن هــم قانــع نبــوده با 
ســختگیری و مجازات هــای هولناک آنــان را مورد 
اذیــت و آزار قــرار می دادنــد. در چنیــن شــرایطی 
امــام هــادی)ع( از طریق وکیالن صالــح و مکاتبه 
با شــیعیان در ارتباط بود که عبدالعظیم حســنی، 
عثمان بن ســعید، ایوب بن نوح و حسن بن راشد 
از آن جمله اند. از آن حضرت حدود 35۰ حدیث 
نقل شــده که این تعداد نســبت به امامان پیش از 
آن حضرت کم اســت. اغلــب مورخان و محدثان 
علــت آن را اقامــت اجبــاری امــام هــادی)ع( در 
سامرا و تحت  نظر بودن توسط عباسیان می دانند 
کــه فرصــت انتشــار علــوم و معــارف بــه وی داده 
نشــده اســت. با وجوداین از آن حضــرت احادیثی 
در مباحــث کالمی، همچون تشــبیه و تنزیه و جبر 
و اختیــار وارد شــده کــه راهگشاســت. در این میان 
جایگاه ویژه  عقل در تعالیم حضرتش، به گونه ای 
ترســیم شده اســت که در کنار وحی به عنوان یکی 
از دالیل و حجت ها شــمرده می شــود. در نگاه آن 
حضرت )ع( عقل، حّجت درونی انسان  هاست که 
آنــان را در مســیر کمال رهبرى می  کند و شــریعت 
)دیــن(، حجــت بیرونی، بــراى نجات انســان  ها از 
گرداب آلودگی  ها و ســوق دادن مردمان به ســوى 
کمال و سعادت انسانی است. ازاین منظر ممکن 
نیست حجت ظاهر و باطن با یکدیگر در تعارض 

باشند.

براین اســاس عقل شــریف ترین نیرو در وجود 
آدمــی اســت. کالم وحــی نیــز بیــش از 3۰۰ بــار 
انسان  ها را به استفاده و بهره جستن از این نیروی 
خــدادادی دعــوت می نماید. اســالم مــردم را فرا 
می   خوانــد تــا از روى دلیل عقلی بــه عالم ماوراى 
طبیعــت یقیــن پیــدا کننــد. چنیــن اســت کــه در 
تعالیــم امــام هادی نیز عقل و نقــل، در طول هم 
جــاى داشــته و دو طریق مســتقل و بی نیــاز از هم 
نیستند وانســان وقتی به هدف می  رسد که نهایت 
همســویی و هماهنگی میان ایــن دو راهنما برقرار 
باشد. از این منظر، عقل یکی از دو رسول پروردگار 

بوده  و دین بدون عقل، معنایی ندارد.

امام هــادی )ع( در بیانــی می فرماید، معجزه 
پیامبــران هماهنگ با زمان رســالت آنان اســت و 
معجــزه پیامبر اســالم، ســخن و گفت وگو اســت و 
در دوران پیامبر خاتم، خرد بزرگ ترین حجت بر 

خالیق است.

از تعالیم بنیادین آن حضرت)ع(، پاسداری از 
باورها و ارزش های اسالمی است. امام هادی )ع( 
به عنوان وارث علم پیامبر و حافظ قرآن و ســنت، 
بــا تحریف هــا و بدعت هایی که اندیشــه و فرهنگ 
حقایــق  و  مقابلــه  می کــرد،  تهدیــد  را  اســالمی 
اصیل اســالمی و ســنت پیامبر را تبیین نمود و اگر 
هوشــیاری و تالش آن حضرت نبود، امروز اســالم 

به سرنوشت دیگر ادیان آسمانی دچار می شد.

تصویربــرداری ســریال طنــز »نــون خ« ایــن روزها در 
تهران ادامه دارد؛ مجموعه ای که حاال به فصل چهارم 
خود رســیده یکی از گزینه های قطعی بــرای پخش در 

نوروز ۱۴۰۲ است و احتماالً در ۱۵ قسمت روی آنتن برود. / ایسنا
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