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  همزمان با سراسر کشور جشن غنچه ها در یکي از مدارس مناطق ناحیه یك شهر تبریز برگزار شد.
عکس: مینا نوعي/ مهر

در پی حادثــه غم انگیز برای هم وطــن عزیزمان خانم 
مهســا امینی نگاه ها و حساسیت ها نسبت به بحث امر به 
معــروف و نهی از منکر و جایگاه این فریضه دینی بیشــتر 
شده اســت. در بررسی و تحلیل این رخداد تأسف برانگیز با 

دو مصلحت مواجهیم:
الف: بد حجابی یک منکر اجتماعی است و خداوند در آیات 
متعددی در قرآن مانند آیه ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره احزاب 

بر ضرورت رعایت حجاب اسالمی تأکید کرده است.
ب: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه شرعی و جزء 
آموزه های دینی است. همچنان که آیات متعددی از قرآن کریم 

مبین این امر است:
۱: آیه ۱۱۰ ســوره آل عمران: «ُکْنُتْم َخْیَر ُأمَّــٍة ُأْخِرَجْت ِللَنّاِس 

َتأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهللاَِّ».
شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده 
شــده اند؛ چه اینکه امــر به معروف و نهــی از منکر 

می کنید و به خدا ایمان دارید.
۲: آیه ۱۰۴ سوره آل عمران: «َو لَْتُکْن ِمْنُکْم ُأمٌَّة َیْدُعوَن إَِلی اْلَخْیِر 
َو َیأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر َو ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن».

باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف 
و نهی از منکر کنند، و آنها همان رستگاران اند.

۳: آیه ۴۱ ســوره حج: «الَِّذیَن ِإْن َمکََّنّاُهْم ِفــی األَْْرِض أََقاُموا 
الَة َو آَتُوا الزََّکاَة َو أََمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَکر». الصَّ

همان کســانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، 
نمــاز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی 

از منکر می کنند.
۴: آیه۷۱ سوره توبه: «َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَیاُء 
َبْعٍض َیأُْمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعــِن اْلُمْنَکِر َو ُیِقیُموَن 
ــاَلَة َو ُیْؤُتوَن الــزََّکاَة َو ُیِطیُعوَن اهللاََّ َو َرُســوَلُه ُأولَِئَك  الصَّ

َسَیْرَحُمُهُم اهللاَُّ ِإنَّ اهللاََّ َعِزیزٌ َحِکیٌم».
مردان و زنان باایمان، ولــّی و یار و یاور یکدیگرند؛ 
امر بــه معروف، و نهی از منکر می کننــد؛ نماز را برپا 
می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رســولش را 
اطاعــت می کنند؛ به زودی خدا آنــان را مورد رحمت 

خویش قرارمی دهد؛ خداوند توانا و حکیم است.
۵: آیه ۱۶۵ ســوره اعراف: «َفَلمَّا َنُســوا َما ُذکُِّروا ِبِه أَْنَجْیَنا 
وِء َو َأَخْذنَا الَِّذیَن َظَلُموا ِبَعَذاٍب َبِئیٍس  الَِّذیَن َیْنَهْوَن َعِن السُّ

ِبَما َکاُنوا َیْفُسُقوَن».
امــا هنگامی کــه تذکراتی را کــه به آنها داده شــده بود 

فرامــوش کردند، لحظه عــذاب فرا رســید؛ و نهی کنندگان از 
بــدی را رهایی بخشــیدیم؛ و کســانی را که ســتم کردند، به 
خاطر نافرمانی شــان به عذاب شــدیدی گرفتار ســاختیم. در 
بررســی و تحلیل رعایت این دو مصلحت باید توجه داشــت 
دین اســالم بر پایه «رحمانیت» و «عقالنیت» اســتوار است و 
اقدامات حاکمــان در حکمرانی باید بر مدار طمأنینه، رأفت و 
مهربانی بوده و شــیوه برخورد با مردم باید براساس «حق ها 
و آزادی های بشــری» و با رعایت «کرامت و شرافت انسانی» 
باشــد. نکته تأمل برانگیز، شرایط تحقق امر به معروف و نهی 
از منکر بر اساس آموزه های دینی است. سؤال اصلی این است 
که بر اســاس احکام شریعت اســالم ضابطه دقیق شناخت 
«معروف» و «منکر» چه چیزی اســت؟ ابــن فارس در کتاب 
مشــهور معجم مقاییس لغت دو معنا بــرای معروف که از 
ریشــه «عرف» می باشد بیان کرده است: یکی از آنها سکون و 
طمأنینه است؛ یعنی اینکه نفس انسان به واسطه آن معروف 
تسکین و آرامش پیدا می کند؛ برای مثال خداوند در آیه ۶ سوره 
محمد (ص) می فرماید: «َو ُیْدِخُلُهُم اْلَجنََّة َعرََّفَها َلُهْم» یعنی 
آنها را وارد بهشت کردیم که سکون نفس و آرامش پیدا کنند. 
نقطه مقابل معروف، منکر است که خالف معرفت بوده و از 
ریشــه «نکر» می باشــد و به معنای این است که نفس انسان 
در برابر امری ســکون و آرامش پیدا نمی کند. بر این اســاس 
معروف به معنای امر کردن دیگران به رعایت واجب شــرعی 
نیست؛ بلکه چیزی است که در جامعه، نفس ها به سوی آن 
انس می گیرند و با آن تسکین می یابند. با این توصیف، در یک 
حکمرانی شایســته و منطبق با احکام شریعت اسالم امر به 
یک واجب شــرعی مالزمه ای با معروف بودن آن ندارد؛ بلکه 
آن چیزی معروف اســت که عمل به آن نویدبخش سکون و 
آرامش برای اشخاص باشد، نه اینکه موجبات رعب و وحشت 
را در جامعه فراهم کند. با توجه به آنچه گفته شد، به تحلیل 
و بررسی شرایط تحقق امر به معروف و نهی از منکر در آیات 

الهی و روایات معتبر می پردازیم:
۱. آیات

الف: آیه ۱۲۵ ســوره النحل: «اْدُع إَِلی َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْکَمِة َو 
اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو َجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم 

ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َو ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن».
با حکمــت و اندرز نیکو، بــه راه پــروردگارت دعوت نما! 
و با آنها به روشــی که نیکوتر اســت، اســتدالل و مناظره کن! 
پروردگارت، از هر کســی بهتر می داند چه کسی از راه او گمراه 
شده است؛ و او به هدایت یافتگان داناتر است. در تفسیر این آیه 

شریفه باید به چند نکته توجه داشت: 
ِباْلِحْکَمِة یعنی اینکه دعوت به امر به معروف و نهی از منکر   .

باید با قید «حکمت» و بر «مدار عقالنیت» باشد.
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَســَنِة یعنی دعوت به امر به معروف و نهی از   .

منکر باید همراه با «موعظه حسنه» و «اخالق نیکو» باشد.

َو َجاِدْلُهْم ِبالَِّتی ِهَی َأْحَسُن یعنی اینکه شیوه بحث و گفت وگو   .
برای هدایت باید «احســن» بــه بهترین روش و بر اســاس 

مقتضیات زمان و مکان باشد.
ب: آیه ۱۹۹ سوره اعراف: «ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو أَْعِرْض 

َعِن اْلَجاِهِلیَن».
با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نیکی ها دعوت نما، 

و از جاهالن روی بگردان و با آنان ستیزه مکن.
 «ُخِذ اْلَعْفَو» یعنی اینکه آمر به معروف و ناهی از منکر باید   .

بهترین شــیوه را برای به نتیجه رســاندن امر به معروف و نهی 
از منکر برگزیده تا مثمرثمر واقع شــود و زمینه اصالح فردی و 

اجتماعی اشخاص را فراهم کند.
 «َو أُْمْر ِباْلُعْرِف»، یعنی اینکه تنها با شــناخت معروف ها و   .

منکرها می توان مردم را به معروف و منکر امر کرد.
 «َو َأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن» یعنی اینکه چنانچه آمر به معروف   .

و ناهی از منکر بر اســاس قرائن و شواهد به این نتیجه رسید که 
دعوت اشخاص به معروف یا دورکردن آنها از منکر تأثیر کافی را 

ندارد باید از انجام آن امر دوری کند.
۲: روایات

 در روایت مســعدة بــن صدقه امام صادق علیه الّســالم 
فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر فقط بر کســانی واجب 
اســت که خود عالم بــه معروف از منکر باشــند؛ یعنی اینکه 
حدود و ثغور «معروف» را از «منکر» بشناسند و نه کسانی که 
خود نیازمند هدایت هستند (وسایل الشیعه جلد ۱۱، ص ۲۰۰).
 «قال رسول  اهللا (ص) ان هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق 
و ال تکرهوا عبــاده اهللا الی عباد اهللا...»: پیامبر (ص) فرمودند: 
این دین متین اســت، پس بــا نرمی در این دین وارد شــوید و 
عبــادات خدا را در نظر بندگان حق تعالی کریه و ناخوشــایند 

جلوه ندهید.
• فأوغلــوا فیه برفق: یعنی اینکــه در دعوت به دین و   .

رعایت امر به معــروف و نهی از منکر بــا متانت، نرمی و 
خوشرویی برخورد کنید.

• ال تکرهــو عباده اهللا الی عبــاد اهللا: یعنی اینکه در دعوت   .
مردم به «معروف» و باز نگه داشــتن آنها از «منکر» به گونه ای 

عمل نکنیم که مردم از دین خدا روی گردان شوند.
به عنوان نتیجه بحث می توان گفت: نگاه ما در موضوع امر 
به معروف و نهی از منکر باید منطبق با تفســیر درست از آیات 
قرآن و روایات معتبر باشــد و این امر نیازمند فرهنگ سازی در 
جامعه بر اساس احکام شریعت اسالم است؛ بنابراین ضروری 
اســت با بازبینی و اصالح روش های نادرست در طرح ارتقای 
امنیــت اخالقی با تکیه بر آموزه هــای دینی که متکی بر «خیر 
عمومی» اســت، عمل کرده و پایبند به کرامت انسانی مطابق 
آیه ۷۰ سوره اسراء باشیم تا از وقوع حوادث تلخی مانند حادثه 

اخیر جلوگیری کرد.
* نایب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکالی مرکز

شرایط تحقق امر به معروف 

درخواست آزادی فوری یک عکاس خبری
باخبر شــدیم خانم یلدا معیــری، عکاس جامعه مطبوعاتــی ایران  که 
در روزهــای اخیــر برای تهیه عکــس در یکی از خیابان هــای تهران حاضر 
شــده بود، بازداشت شــده و اکنون در زندان قرچک به ســر می برد. انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران ضمن دفاع قاطــع از آزادی عمل برای 
همکاران روزنامه نگار در بازتاب وقایع، تأکید می کند مسئوالن و دستگاه های 
نظارتی و قضائی باید توجه داشــته باشــند که یکــی از وظایف خبرنگاران 
و عکاســان حضور در وقایــع روز برای تهیه خبر و گزارش اســت. به همین 
دلیــل همان گونه که حضور مأموران اورژانــس و کادر درمانی در یک رویداد 
خیابانی مانند تظاهرات، شــرکت در اجتماعات و تظاهرات تلقی نمی شود، 
حضور خبرنگاران و عکاسان را نیز نمی توان شرکت در اجتماعات تلقی کرد 
و آن را مستمســکی برای بازداشــت خواند. در این خصوص انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اســتان تهران ضمن در خواست آزادی فوری همکار خبرنگار 
عکاس، به اهالی رســانه و جامعه مطبوعاتی پیشــنهاد می دهد برای آنکه 
اشــکالی در کار اطالع رسانی آنها صورت نگیرد، خبرنگاران و عکاسان با یک 
یونیفورم مشــخص با آرم خبرنگاری در رویدادهای مختلف حاضر شــوند. 
همچنین الزم است که نهادهای نظارتی و مسئوالن نیز حضور آزادانه و  امن 
روزنامه نگاران را در حوادث گوناگون محترم بشــمارند تا در ایفای رســالت 
حرفــه ای و امنیت آنها خللی وارد نشــود. انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
اســتان تهران در پایان ضمن آنکه خواستار آزادی فوری خانم معیری است، 
از مقامات ذی ربط می خواهد پرونده ایشــان در اجــرای وظیفه حرفه ای را 

مختومه اعالم کنند.

بیانیه

علیرضا هدایت پور ، تحلیلگر امنیت و روابط بین الملل: 
مشــارکت گســترده و حضــور خیره کننده مــردم در 
هفتمین انتخابات ریاســت جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ 
منجر به تقویت پیوند «ملت-دولت» و اعتراف تاریخی 
دبیرکل گروهک جنایتــکار و منحله «حزب دموکرات 
کردستان ایران» شد. مالعبداهللا حسن زاده، دبیرکل این 
گروهک تروریستی، در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۱ در مصاحبه 
با «رادیــو صدای کردســتان ایــران» در موضع گیری 
صریح و بی سابقه، ضمن دعوت از مردم برای شرکت 
در انتخابات ششــمین دوره مجلس شورای اسالمی 
گفت: «ما خودمان از مردم تقاضا کردیم در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت نکنند، ولی برخالف تقاضای 
ما حتی دوســتان مان هم می گفتند رأی می دهیم. این 
یک رســتاخیز است. حاال دیگر شــرایط عوض شده و 
مــردم طریق دیگــری را برگزیده اند. بایــد خودمان را 
بــا آن تطبیق بدهیم و با آن همگام شــویم و محرک 
آن باشــیم». در روزهــای اخیــر و در کمــال ناباوری 
شاهد هســتیم که عده ای مشکوک، بی هویت و بدون 
نام و نشان در برخی رســانه ها و شبکه های اجتماعی، 
اعتراضات پراکنده تعدادی از مردم در پی درگذشــت 
خانم مهســا امینی را به توطئه و برنامه ریزی گروهک 

تروریســتی، ورشکســته و زیرخاکــی کومله نســبت 
می دهنــد. این رویکرد ضدامنیتی پــس از بیش از دو 
دهه از اعتــراف رهبران گروهک هــای تجزیه طلب و 
تروریستی، در تالش است تا اثبات کند مردم بافرهنگ، 
محروم و مهربان کردستان دل در گرو ضدانقالب دارند. 
در این شــرایط به جای پرداختن به دالیل و ریشه های 
نارضایتی موجود، با دادن نشــانی اشتباه و تجویزهای 
نادرست، موجبات بهره برداری بدخواهان ملک و ملت 
را هموار و فراهم می کنند. پیش کسوتان جهاد و امنیت 
کشور به خوبی می دانند که نسخه شفابخش «مسیح 
کردستان» سردار شــهید محمد بروجردی، جدا کردن 
حســاب و صف مــردم از ضدانقالب بــود. اکنون نیز 
همین نسخه چاره ساز است. به باور صاحب این قلم، 
باید نســبت به هر ســخن و اقدامی که بخواهد صف 
مردم و گروهک ها را همســان معرفی کنــد، با تردید 
نگریست و با آن مقابله کرد. باید حرف مردم را شنید، 
خواسته ها و مطالبات قانونی آنها را به موقع پاسخ داد 
و در جهت عمران، آبادانی و امنیت این سرزمین کهن و 
بافرهنگ کوشید. این مهم نیز در سایه شایسته ساالری، 
شایســته پروری و شایســته گزینی و پرهیز از تبعیض و 

رانت محقق خواهد شد.

نگاه

سریال ابوعلی سینا - کیهان رهگذر - ۱۳۶۴
بوعلی (امین تارخ ): دیری اســت که می دانم باید رفت، بوعلی عمر طوالنی نداشت، افســوس نیست که عرض زندگی مهم تر از طول آن 

است. دل گر چه درین بادیه بسیار شتافت / یک موی ندانست و بسی موی شکافت
گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت / آخر به کمال ذره ای راه نیافت. جسممان از خاک می زاید و به خاک می رود، جزئی از تن خاک می شود اما 

نفس از خاک نیست که خاک شود، پس او زنده است، در آغاز زندگی است.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

آگاهی افراسیاب از مرگ پیران
«کنــدز» کــه ایرانیــان آن را به زبــان پهلوى 
«بیکنــد» می خواندند و به کوشــش فریدون 
بنیاد نهاده شــده بود، از ســوى تــور به نواده 
فریدون، افراســیاب رسیده بود و اکنون جایگاه 
تخت پادشــاهی ســپهدار تور بود. افراسیاب 
دلخوش از پیروزى هاى پیران ویسه در آرزوى 
دریافت پیام هاى شادى بخشــی از ســوى او بود. در پیرامون ســپهدار هزاران هزار ســپاهی با 
جنگ افزارهاى شــان گرد آمده، از چین و ماچین نیز نیروهاى یارى بخش به پشتیبانی افراسیاب 
آمده بودند و جهان از خرگاه ها و سراپرده ها پوشیده شده بود. در کندز آتشکده اى بود که در آن  

زند و اوستایی نگهداری می شد که برگ های آن با زر نگاشته شده بود.
ســپهر از تماشای شکوه نشستنگه افراسیاب و یاران نزدیکش خیره مانده بود. سراپرده ها از 
دیباى چینی بود و بردگان در خدمت شاه و نزدیکان او. در درون سراپرده شهریاری، تختی زرین 
نهاده شــده، در جاى جاى تخت گوهر نشانده شده بود و شاه توران بر آن تخت یله شده، گرزى 
در چنگش و تاج گهرنگاری بر ســرش بود. در بیرون پرده ســراى، همه کسانی که نزد افراسیاب 
آبرویی و نامی به نیکویی داشتند، درفش هاى خود را برپا داشته بودند. در میان آنانی که پیرامون 
سپهســاالر توران گرد  آمده بودند، گرسیوز گجسته، برادر سپهساالر و چند نفر از پسران رزم جوى 

شاه نیز بودند و همه آماده می شدند تا به پشتیبانی پیران به سپاه او بپیوندند.
زودهنگام پگاه، آن گاه که دشوار گرگ از بره بازشناخته می شود، سوارى خسته و رنجور از راه 
رســید و از آنچه بر پیران گذشته بود، گفت و در پی او خیل دیگرى آمدند؛ درمانده تر و خسته تر 
از پیك نخســتین، گریان و خسته جگر و یك یك هر آنچه دیده بودند، بازگفتند؛ از پیران، از لهاك و 
از فرشــیدورد. آنان گفتند و گفتند در روز نبرد بر ایشــان چه گذشت و در آن رزمگاه چه اندوهی 
بر آنان رسید و گفتند در پی ناکامی و شکست سپاه توران، کیخسرو نیز با سپاهی سترگ به یارى 
گودرز آمد و زمین را کوه تا کوه سپاه بپوشاند و به ناگزیر سپاه توران به زنهار و پوزش خواهی به 

خسرو روی آورد، چون رمه اى که بی شبان مانده باشد.
چون به جاى ماندگان ســپاه پیــران آن رویدادهاى تلخ و زهرگونه را بازگفتند، افراســیاب از 
تخت خویش بر زمین فروغلتید، زارى ها کرد، تاج از ســر برکند و بر زمین افکند و آن گاه بود که 
آواى زارى و اندوه افراســیاب به سراسر سپاه گسترش یافت و همه دوستداران و مهر دیدگان از 
یارى هاى پیران در اشِك به خون نشسته زارى کردند و خروشی برخاست و چهره ها از اندوه به 
زردى گرایید. افراسیاب آن گاه سراپرده خویش از بیگانگان بپرداخت و با یاران نزدیك انجمن کرد 
و از آن همه اندوه، زار بگریست، موى کند و مویه کرد و از پیران جهان بین، از لهاك و فرشیدورد 
جهانجوى و از سواران و پهلوانان خود، ناالن و گریان سخن گفت و به زارى یادآور شد از این نبرد، 
فرزند و برادر دیگر نماند، بزرگان لشــکر همه برفتند و در اوج درد، فریاد برآورد و ســوگند خورد 
به یزدان که از اورنگ شــهریارى بیزار اســت و دیگر هرگز جز جامه رزم به تن نخواهد کرد و جز 
کالهخود، بر سر نخواهد گذاشت و درخت سایبانش، نیزه اش خواهد شد و زین پس نه به شکار 
خواهد رفت و نه به چمن خواهد نگریست تا خون ریخته شده را به خون بشوید و کین پیران از 
خسرو بســتاند و آرزو کرد کیخسروى شوم زاد از این گیتی رخ برتابد و از تخمه سیاوش کس به 
جاى نماند. در میانه این زارى ها، افراسیاب را آگاه گردانیدند لشکر ایران به نزدیك جیحون رسیده 

و همه دشت هاى آن سوى جیحون را سپاه ایران در زیر سم ستوران دارد.
سپهســاالر توران با دریافت این گــزارش، در دل بنالید و بر زبان به فریاد، فرماندهان ســپاه 
خویــش را فراخوانــد و با آنان از پیران گفــت، غمگنانه و از لهاك و فرشــیدورد و رویین گفت، 
دردمندانه. بزرگان ســپاه توران از سخنان افراســیاب مژه تر کردند و از بیزارى خویش از ایران و 
ایرانیان گفتند که زهِر درد و رنج را به کام آنان چکانده اند. آنان گفتند همه بنده اویند و به فرمان 
او خواهند بود، زیرا مادر گیتی چون رویین و پیران و فرشیدورد و لهاك هرگز نزاده و نخواهد زاد و 

اگر کوه از خون چون دریا شود، هرگز در رزمگاه به دشمنان خود پشت نخواهند کرد.
با این ســخنان دل شــاه ترکان تازه شــد و آرامشی یافت و ســپس در گنج برداشت و میان 
ســپاهیان ســیم و زر پراکند و همه گله اى را که در دشت و کوه داشت، به سپاهیان بخشید و از 
پهلوانان شمشــیرزن، سی هزار براى کارزار برگزیده، آنان را سوى بلخ بامیان فرستاد که گستهم، 
فرزند نوذر با ســپاهش در آنجا پایگاه داشــت و سی هزار ســپاهی دیگر از سوارگان را به سوى 
جیحون فرستاد تا با کشتی از آب بگذرند و از آنان پیمان گرفت که نگذارند یك تن از ایران بر آنان 
تاختن گیرد. سپهســاالر توران به هر سوى لشکرى روانه کرد، گویی دستور یزدان پاك چنین بود 
که شاه بیدادگر توران در آنجا تن بگذارد و جان بسپارد. چنین برنهادند که شاه توران از جیحون 
بگذرد. افراسیاب فرزند مهتر خود را فراخوانده، نیمی از سپاه خویش را به او سپرد و او را روانه 
بخارا گرداند تا هر زمان افراســیاب نیرو و جنگ افزار خواســت، او را یارى دهد؛ به گونه اى که در 
زنجیره شــتران گسستی پدید نیاید. سپس افراسیاب سپاه را از بیکند بیرون کشیده، هزار کشتی و 
زورق آورد، آن چنان که آب از فراوانی کشــتی ها و زورق ها ناپدید شــد و بدین گونه سپاه را به آن 
سوى جیحون فرستاد و در سراسر دشت در برابر سپاه ایران جای داد. سپاه توران آن چنان بود که 
باال و پهناى آن آشکار نبود. به دستور افراسیاب چادرها و سراپرده ها بر پا داشته شد و در گستره 
و پهناى دشــت، اسبان و شتران به چرا مشغول شــدند. سپهساالر توران میانه سپاه را بیاراست 
و پیشــتازانی را برگزید تا ایرانیان را زیر نگاه خود داشــته باشند، سپس بال های چپ و راست را 
بیاراست. بخش میانی سپاه را به پیشتازان سپرد که لشکر را نگهبان باشند و سی هزار شمشیرزن 
را در میانه سپاه گمارد، آن گاه خود در پیشاپیش آنان جاى گرفت و فرزندش، شیده را فراخواند، 
فرزندى که چنگ و زور نهنگ داشــت و در تمامی لشکر بی همتا بود. افراسیاب صد هزار نیرو از 
گردنکشان را به شیده سپرد و بال چپ سپاه را به دیگر پسرش، جهن وانهاد که نگهبان و پشت 
پشــنگ باشد و سپاه دیگرى را به کهیال، نواده خویش سپرد که در نبرد چون او هیچ کس تیزتك 
نبود. آن گاه فراخان، پسر چهارم کمر بربست و به نزد پدر آمد و افراسیاب به پنجمین پسر خود، 
گروگیر ســی هزار ترك و چگل ســپرد و دمور و جرنجاش را نیز براى یارى جهن گماشت. آن گاه 
ســی هزار از یالن ترکمان را به اغریرث جنگجوى ســپرد و به گرسیوز، سی هزار سپاهی همراه با 
پیالن بداد و ده هزار پهلوانی را که از نبرد سیرى نمی پذیرفتند، در میان دو رده جاى داد تا هرگاه 
نیازى بود، دیگر بال هاى ســپاه را یارى دهند. بدین گونه سپاه افراسیاب آماده کین خواهی شد تا 

خون ریخته شده پیران را با خون ایرانیان پاك بشوید.

یـاد

در درگذشت پروفسور فرانکلین لوئیس
کو دلی کز حکم حق صدپاره نیست

سیدابوالحسن مختاباد: درآمد: شامگاه سه شنبه که در یکی از کانال های تلگرامی 
نوشــته ای را درباره درگذشــت دکتر فرانکلین لوئیس دیــدم، باورش نکردم. به 
سنت همیشگی کار حرفه ای روزنامه نگاری، به تأسی از استاد  عالمه قزوینی که 
می گفت بسم  اهللا را هم باید با نسخه اصلی مقابله کنی، جست و جویی در گوگل 
انگلیســی و فارســی کردم. خبری ندیدم. اندکی خوشحال شدم و با خود گفتم 
احتماال برادر اُتیسمی او، که در یکی از مداواخانه های سان دیه گو زندگی می کند، 
فوت کرده و نویسنده با او اشتباهش گرفته است؛ اما یکی از دوستان، چند لینک 
از فیس بوک او را برایم فرســتاد که در آن اشاره شده بود فرانکلین لوئیس استاد 
و ریاســت دپارتمان شرق شناسی دانشگاه شیکاگو دل به دیار باقی داد ه  است تا 
یکی از تلخ ترین خبرهای این ایام در ذهنم شکل بگیرد. تلخی از آن جهت که از 
یک سو دوستی دانشور و مردی آرام که نگاه به او و حتی یاد او به آدمی آرامش 
می بخشــید، از این جهان رخت بربسته  اســت و از دیگر سو شرق شناس و ادیب 
و پژوهشــگری سترگ در زبان و ادب فارســی کهن و نو، با این دانش و تجربه و 
عشــقی که به ادبیات و فرهنگ ایران  زمین داشــت، از کف رفت؛ فرهنگی مردی 
که حداقل باید تا ســه دهه دیگر از فرهنگ و ادبیات فارسی می گفت. مردی که 
تازه به ســن پختگی رسیده  بود و از این پس باید محصول دانش او را بیش از این 

می دیدیم و می خواندیم.
میانه: به گمانم مهرماه سال ۱۳۸۲ بود که دکتر قهرمان سلیمانی، دبیر چهارمین 
مجمع بین المللی اســتادان زبان و ادبیات فارســی، از من خواســت تا به او در 
بخش روابط  عمومــی و تبلیغات این همایش کمک کنم. آن همایش به گمانم 
کیفی ترین همایش اســتادان زبان و ادبیات فارســی بود کــه در همه دوره های 

قبل و بعد از آن برگزار شــد؛ چرا که از یک سو استادانی مانند فرانکلین لوئیس، 
احمد کریمی حکاک و چند اســتاد دیگر از خارج حضــور یافته بودند و از داخل 
نیز نمایش «شب هزار و یکم» استاد بیضایی در همایش به صحنه رفت و البته 
استادانی مانند دکتر پورجوادی، مهدی محقق و محمدجعفر یاحقی از ایران در 
آن همایش حضور داشــتند. من آنجا با فرانکلین لوئیس و از طریق دکتر حسن 
الهوتی آشنا شدم. دکتر الهوتی کتاب آقای لوئیس (موالنا؛  دیروز تا امروز، شرق 
تا غرب) را برای ترجمه به دســت گرفته بود. کتابی که شاید از جهاتی مهم ترین 
پژوهش موجود درباره موالناســت، در بیش از ۸۰۰ صفحه که دو سال بعد نشر 
نامک آن را منتشــر کرد. ترجمه دیگری از همین کتاب از سوی نشر ثالث منتشر 
شد. با لوئیس به کاشان رفتیم و البته گفت وگوی مفصلی هم با او داشتم که در 
همان سال ها منتشر شد. ارتباط ما با هم از طریق ایمیل برقرار بود تا من به آمریکا 
آمدم و وقتی که دریافت من اینجایم، برایم دعوت نامه ای فرســتاد تا به دانشگاه 
شــیکاگو بروم و سخنرانی ای انجام دادم در انجمن سخن فارسی این دانشگاه با 
عنوان «تبارشناســی شاهنامه خوانی در موسیقی ایران» و البته از میهمان نوازی 
کم نظیــر او در نزدیک به یک هفته بهره مند بودم. دفتر کارش مملو از کتاب های 
زبان فارســی بود و تازه ترین پژوهش ها در زبان های مختلف را می توانســتی در 
دفتر او ببینی. من را به دیدن بخش کتاب های فارســی کتابخانه دانشگاه برد که 

به همت او مدام به روز می شد.
بعد: زبان فارســی را به کمال می فهمید و به کمال هم با اندک لهجه  انگلیسی 
صحبت می کرد. دوست داشت پایان نامه دوره دکتری اش که درباره سنایی بود، 
برگردان فارســی شود. پروفسور لوئیس تنها در ادبیات کهن ایرانی نبود که کار و 
تحقیق جدی و پژوهش ورانه انجام می داد؛ بلکه در زمینه ادبیات نوین ایران نیز 
دســتی چیره داشــت و رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم» خانم زویا پیرزاد 
(نشــر مرکز) را به  خوبی و پاکیزگی برگردان انگلیسی کرد. به یاد دارم که زمانی 
دوست و ناشــر فرهیخته ، آقای علیرضا رمضانی برایم در این باره صحبت کرد و 
چقدر خوشــحال بود که آدمی با این اندازه از تســلط به دو زبان مبدأ و مقصد، 
ترجمه انگلیســی را بر عهده گرفته اســت. در دفتر کارش در دانشگاه شیکاگو، 
در حالی که کتاب قطور برگردان انگلیسی دیوان شمس به دست گرفته بود، رو به 
من گفت: این دیوان را دولت ترکیه با هزینه ای هنگفت از زبان ترکی به انگلیسی 
برگردانده اســت؛ در حالی که این کتاب باید از زبان فارسی به انگلیسی برگردانده 
شــود و می گفت اگر بودجه ای برای این کار در نظر گرفته می شــد، می توانست 
انجامــش دهد. خود او ۵۰ تا از غزل های ناب دیــوان کبیر را انتخاب و برگردان 
انگلیســی کــرد و گله مند بود که چرا دولــت ایران از این گونه کارها پشــتیبانی 

نمی کند.
انجام: مرگ او من را به یاد این بیت از دفتر اول موالنا در داستان طوطی و بازرگان 
انداخت که به یاد دوســتانش از قفس تن آزاد شــده بود و بیت موالنا در مرگ 
ظاهری آن طوطی. ای کاش مرگ فرانکلین هم از این دست مردن ها بود. غیرت 

حق بود و با حق چاره چیست/ کو دلی کز حکم حق صدپاره نیست
یادش گرامی باد.
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