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كلمهنخست

امام مجاهد و جامعه جاهل

یاسر احمدوند
سردبیر

جامعــه انســــانی چنانکــه در حافظــــه تاریــخ حــک گردیده، بدون راهنمــــا و معلم به بیراهه هــــا رفته 
گزیده اســت. چنان که در آســتانه رســالت  گرفتن در پرتگاه دره های جهالت ســکنی  گمــــان اوج  و به 
کــرم)ص( نیــز چنــان بــود. تــالش و مجاهدت پیامبر برای روشــنگری و دعــوت به حق مردمان  نبی ا
کــرد. ایــن نهضــت عظیــم امــا بــه فاصله کوتاهی پــس از  ارتحــال آن جناب دچار  را دگرگــون و بیــدار 

گردید.  انحرافی بزرگ 
دین پیامبر که با بعثت محمد مصطفی)ص( بر مردمان جهان عرضه شد، با فاصله شصت سال از هجرت 
کمانی که خالفت را به بازی قبیله گرایی و سهم خواهی جاهلی تنزل داده بودند  نبی مکرم، با دنیاطلبی حا
دچار انحرافاتی ویران کننده گردید، چنانکه یزید -که بر منبر رسول خدا نشست- مشابهتی با ٓان انسان 
کامل و خاتم پیامبران الهی نداشت. صحابه نزدیک رســول خدا از دنیا رفته بودند و فرزندان ٓان ها در 
زندگی مرفه حاصل از غنایم سرزمین های فتح شده به دست مسلمین به اشــرافی گری و انباشت ثروت 
مشغول بودند. دینی که جوهر ٓان مجاهدت برای نیک بختی و اســاس ٓان تقوی و تسلیم نشدن به غیر 
کمان مسلمان با  کمان مسلمان به ٓایینی دیگر تبدیل شــده بود. ٓاشنایی حا خدا بود، در روش و منش حا
کاخ نشین شوند. مســابقه مال اندوزی چنان در جان  طرز زندگی شاهان ایران و روم باعث شد ٓانان نیز 
کمان ریشه دوانده بود که در صفحات تاریخ، سیاهه اعجاب برانگیز دارایی والیان و فرزندان بزرگان  حا

مسلمانان هنوز مایه تٔاسف است.
که می دانســــت ارزش های واقعی دین با رفتار ایشــــان متفاوت اســت، تالش  در دیگر ســو بنی امیه 
می کــرد بــا تغییــر باورهــای مــردم و تغییر در شــــیوه زندگی ٓانان، راه را بر بازگشــت این ارزش ها ببندد. 
گرفته  جعــل حدیــث در فضیلــت برخــی از صحابــه که زندگی متفاوتی بعــــد از رحلت پیامبــر در پیش 
کردن اهل بیت پیامبر از مسند خالفت و تالش  بودند، ترویج ارزش های قبیله ای و عشیره ای، دور 
ـّیاس وقدرت طلب بود.امابعداز او یزید  برای منزوی کردن ٓانان دردوره معاویه،سیاست این خلیفه سـ
کاردانی برخوردار نبود تا با ادامه این روش خالفت خود را اســتحکام بخشد.  از چنان دوراندیشــی و 
که خود حاصل تربیتی اشرافی بود و از زیرکی پدرش بی بهره، در سه سال نخست خالفت با حمله  او 
کت انداخت. به مّکه و مدینه و به شهادت رساندن نوه رسول خدا)ص( بنی امّیه را به سراشیبی هال

که با مجاهدت ایشان، تحمل سختی های بسیار و  کنون حسین)ع( می بیند دین رسول خدا)ص(   ا
کمان بی مقدار اموی  بر پایه جهاد و اصالت حیات اخروی در جان مردمان نشسته بود به بازیچه حا
کاری زند. دعوت  تبدیل شده اســت. حاال نوه پیامبر می بایســت برای زنده کردن این دین دست به 
کند. یزید دستور قتل  کرد تا امام برای تشکیل حکومت واقعی اسالمی اقدام  کوفیان زمینه را ٓاماده 
کــرده بــود؛ مکــه جای ماندن نبود و راه کوفه امام را به خود فرا می خواند. امام  امــام را در مکــه صــادر 
کوفه حکومت تشــکیل دهد و ارزش های واقعی دین را رواج دهد یا به شــهادت  یا موفق می شــد در 
کمان اموی و انحراف جامعه را فریاد می زد؛ در هر صورت  می رســید و با شــهادت خود شــیوه غلط حا

حرکت امام منجر به احیاء دین اسالم می شد.
در فاصلــه ای کوتاه پس از رحلت پیامبر)ص( نــواده ٓان جناب در جنگ با جهالت و تزویر به شــهادت 
ک را متحمل می گردد. این حادثه چنــان تلخ و غمبار  می رســد و خانواده مکرمش رنج اســارتی دردنا
کــه هــم مردم عادی و هم اهل علــم را در هزارتوی رازهای خود  و نیــز چنــــان عظیــم و رازٓالــود اســــت 

گردانده و هر ســال جلوه ای نو می نماید.  متحیر 
امــام خمینــی)ره( عالــم و اسالم شــــناس یگانــه و مصلــح بــزرگ، با تٔاســی به این واقعه، انقالب بــــزرگ 
کردنــد و از ٓاغــــاز نهضــت خویــش بــر ایــن الگو پای فشــــردند و انقــالب ایران را  اســــالمی را پایه ریــزی 
کربال در ســازمان دادن به نیروی ظلم ســتیز و اصالح گر ملت  حســینی نامیدند. قدرت سترگ حادثه 
ایران پیروزی معجزه ٓاسای نهضت ایران را به دنبال داشت و از ٓان پس نیز پایداری مظلومانه مردم 
کلمه اهلل و اســتقامت  ایران در هشت سال دفاع از هویت و مکتب خود جز با تمسک به اصل اعتالی 

دین محمد)ص( ممکن نبوده اســت. 
شاید تفاوت ماهوی حرکت انقالبی مردم ایران با حرکت های بنیادگرایانه در جهان اسالم در همین 

که عاشورا همه چیز را در خود دارد؛ هم زندگی را و هم جهاد را . است 



گرفتـن در ایـام سـوگواری  در بخـش راهبـرد ایـن شـماره بـا توجـه بـه قـرار 
کاری  فـدا و  خودگذشـتگی  از  ایثـار،  مفهـوم  بـه  الحسـین)ع(  اباعبـداهلل 
پرداخته ایـم. مطلـب اول بـه ایثـار حسـینی در اندیشـه رهبـر معظـم انقـاب 
مقالـه  آن  از  پـس  و  اسـت  یافتـه  اختصـاص  خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
در  و  ایثارگرایانـه  رویكـرد  بـا  حسـین)ع(  امـام  قیـام  در  معنویـت  و  عـزت 
ادامـه یادداشـت هایی در همیـن خصـوص را خواهیـم خوانـد. همچنیـن 
مقالـه ای بـا موضـوع بررسـی الگـوی رفتـاری امـام خمینـی)ره( در تأسـی بـه 

دیده ایـم. تـدارک  شـما  بـرای  را  سیدالشـهدا)ع( 
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راهــــــــبرد

مرداد  98      مشاره  10 6

راهــــــــبرد

 دوره جدید

حرکت و قیام خویش بی اطالع بود؛ نه، ایشــان امام بودند و 
گاهی داشــتند. مســئله معرفــت، علم و  بر حرکتی اشــراف و آ
گاهــی وســیع امــام باالتــر از ایــن حرف هایــی اســت کــه مــا  آ
بتوانیم متصور شویم و در ذهنمان بگنجد؛ بلکه به معنای 
ترسیم یک دستورالعمل می ایســتد، حرکت می کند و تسلیم 
نمی شــود، مــردم را بــه یــاری می طلبد، بعــد هــم وقتی یک 
عده ای پیدا می شــوند کــه همان اهــل کوفه باشــند و اظهار 
می کنند که حاضر هستند در کنار آن بزرگوار در این راه پر فراز 
و نشــیب قدم بگذارند، حضرت درخواســت آن هــا را اجابت 
می کند و به طرف آن ها می رود؛ بعد هــم با اینکه می داند به 

آن ها اطمینانی نیست اما در میانه راه پشیمان نمی شود.
آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه می افزاینــد: بیانات امــام را که 
انســان نــگاه می کنــد، می بیند حضــرت عــازم و جــازم بوده 
اســت بــرای ایــن کــه ایــن کار را بــه ســرانجام برســاند و بــه 
پایان ببــرد. این که در مقابلــه با حرکت انحرافــی فوق العاده 
ک و قدرتمنــد آن روز، امــام حســین )علیــه الّصــالة و  خطرنــا
الّسالم( می ایستد؛ این خودش می شود یک درس، که خود 
آن بزرگــوار هم همیــن را تکــرار کرده اند؛ یعنی کار خودشــان 
را بــه دســتور اســالم مســتند کرده انــد: »اّن رســول اهلل قــال: 
کثــا لعهد اهلل  من رأی ســلطانا جائرا مســتحاّل لحرمات اهلل نا
مخالفا لســّنة رســول اهلل یعمل فی عباداهلل باالثم و العدوان 
فلم یغّیر علیه به فعــل و ال قول کان حقّا علــی اللهان یدخله 
مدخله«؛ حضــرت این را بیــان کردنــد. یعنی مــن وظیفه ام 
ایــن اســت، کاری کــه دارم انجــام می دهــم، بایســتی ابــراز 
مخالفــت کنــم، بایــد در جــاده مخالفــت و ایســتادگی قــدم 

آیت اهلل خامنه ای در بیانات خود در دیدار با فرماندهان ســپاه پاسداران ضمن اشاره 
مفاهیم نهفته در قیام خونین امام حســین )ع( می فرمایند: معنای پاسداری با همه 
ابعــاد، جوانــب، ابزارها و وســایل ممکــن، در وجــود مقــدس سیدالشــهداء )ســالم اهلل علیه( 
متجســد اســت؛ نه این که دیگران نکردند یا نخواســتند بکنند، بلکه به این معنا که خانه ُپِر 
این حرکــت در رفتار دوران ده ســاله امامت سیدالشــهداء )ســالم اهلل علیه( تحقــق پیدا کرده 
اســت. تمام راه هایی که می شــود فرزند پیغمبــر از آن راه ها اســتفاده کند بــرای حفظ میراث 
گرامــی او و پیــروان راســتین آن هــا اســت در زندگــی  کــه میــراث پــدر و جــد  عظیــم اســالم 
سیدالشــهداء محســوس اســت؛ از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حســاس 
کردن وجدان های افــراد و عناصر خاص )همین خواص که ما تعبیــر می کنیم(، در آن خطبه 
منا، این ها همه در طول زندگی سیدالشــهداء اســت. بعد هم ایســتادگی و قیام در مقابل یک 
انحراف بسیار بزرگ با قصد مجاهدت با جان؛ نه این که امام حسین از سرنوشت و سرانجام 

کاری اوج قّله فدا

نگاهی به مفهوم ایثار حسینی
 از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

معظـم  مقـام  بیانـات  و  اندیشـه  در  کـه  بنیادینـی  موضوعـات  از  یکـی 
فـداکاری  و  ایثـار  اسـت،  شـده  اشـاره  آن  بـه  خامنـه ای  آیـت اهلل  رهبـری؛ 
سیدالشـهدا)ع( و پاسـداری ایشـان در حفـظ میـراث دیـن مبیـن اسـام اسـت. در 
ایـن مطلـب نگاهـی بـه نهضـت عاشـورا از بعـد ایثارگـری و فـداکاری نهفتـه در آن بـا 

انقـاب داشـته ایم.   از بیانـات رهبـر معظـم  اسـتفاده 
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بگــذارم و به جلو پیش بروم، سرنوشــت هرچه شــد، بشــود؛ 
گر شــهادت بــود، باز  گر سرنوشــت پیــروزی بود، چــه بهتر؛ ا ا
هم چــه بهتر. یعنــی اینجــوری امام حســین )علیه الّســالم( 

حرکت کردند.
مقام معظم رهبری می فرمایند: این شــد ایثــار تمام و کمال 
و این همان چیزی اســت که اســالم را هم حفظ کرد. همین 
حرکت، ایســتادگی، مقابله و مبارزه با ظلم و فســاد، اسالم را 
حفظ کرد. همین حرکت موجب شــد کــه ارزش ها در جامعه 
گــر امــام حســین )علیه  نمایان تــر و پایــدار شــوند و بماننــد. ا
الّصالة و الّســالم( این خطر را نمی پذیرفت، حرکت نمی کرد، 
اقدام نمی کرد، دست به مقابل و مبارزه نمی زد، به شهادت 
نمی رســید و خونــش ریختــه نمی شــد، آن فجایــع عظیــم 
برای حــرم پیغمبر، دختــر امیرالمؤمنین و فرزنــدان خاندان 
پیغمبر پیش نمی آمد و این واقعــه بزرگ در تاریخ نمی ماند. 
گر به پیروزی سیدالشــهداء )ســالم اهلل علیه(  حادثه ای که ا
ختم می شد می توانست جلوی آن انحراف عظیم را بگیرد، 
با شهادت امام حسین )ع( و یاران وفادارشان باید به اندازه 
عظمــت آن انحراف در ذهــن جامعــه و تاریخ، شــوک ایجاد 

کاری و ایثار امام حسین است. می کرد و کرد. این فدا
رهبر معظم انقالب افزودند: البته ســخن گفتن از این واقعه 
عظیــم و پرداختــن بــه ابعــاد و جوانــب آن بــه زبان آســان و 
ســهل اســت. کاری که امام حســین )علیه الّســالم( کردند، 
یک کار فوق العاده و عظیمی اســت. یعنی ابعــاد آن از آنچه 
که مــا امــروز محاســبه می کنیــم، خیلی باالتــر و واالتر اســت. 
مــا جوانبــش را، ریزه کاری هایــش را غالبًا ندیــده می گیریم، 
حتی بــه بعضــی از این ابعــاد أصــال اشــراف نداریــم و از آن ها 
بی اطالعیم. من یک بار در یک صحبتی، صبر امام حســین 
)علیه الّســالم( را تشــریح کردم. صبر ایشــان فقــط این نبود 
کــه بر تشــنگی و عطــش صبــر کند، بر کشــته شــدن یــاران با 
وفایــش، اعضــای خانــواده اش، طفــل صغیــرش و بــرادر 
دلبندش صبر کند؛ این ها همه و همه برای این امام بزرگوار 

صبِر آسان است.
 صبِر ســخت تر آن اســت کــه دیگــران، افــراد صاحــب نفوذ، 
گاه، افــراد محتــرم بروند و بیانــد و بگویند آقــا نکنید،  افراد آ
ک اســت و هی  آقا نروید، این کار غلط اســت، این کار خطرنا
ایجاد تردید کنند. چه کســانی؟ افرادی مثل عبداهلل جعفر، 
عبداهلل زبیر، عبداهلل عباس؛ این شخصیت های برجسته و 
بزرگ آن روز دنیا، به قولــی آقازاده های مهم اســالم، این ها 
گــر چنانچه آن  هی بگوینــد نکن ایــن کار را. هــر که باشــد، ا
عزم و آن اراده و آن ثبات در او نباشد، با خودش فکر می کند 
که مــن دیگــر تکلیــف و وظیفــه ای نــدارم، این ها کــه دارند 
اینجــوری می گویند، این ها که هی مخالفــت می کنند، دنیا 
هم کــه دارد آنجــوری حرکــت می کنــد، بگوییــم و بگذریم. 
کــه در مقابــل ایــن اظهــارات، مخالفت هــا و در واقــع  آن 
وسوســه ها، تردیــد افکنی هــا، راه شــرعی درســت کردن ها؛ 
بایســتد و دلش نلــرزد و قــدم در ایــن راه پــر خطر بگــذارد، او 
همــان کســی اســت کــه می توانــد ایــن تحــول عظیــم را بــه 
وجود بیاورد و امام خمینی )ره( در این جهت تشــبه و اقتفاء 
کردند به ســید و ساالر شــهیدان امام حســین )علیه الّسالم(؛ 

کــه شــرحش مفصــل اســت. ایــن پاســداری و ایثــار و از خود 
گذشتگی امام حسین )ع( اســت و ما باید به آن بیاندیشیم و 

از آن در همه مراحل زندگی وکاری خود درس بگیریم.

    وجدان بیدار تاریخ
همچنیــن مقــام معظــم رهبــری؛ آیــت اهلل خامنــه ای در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه تهــران می فرماینــد: اســاس دیــن 
مبین اســالم بــا واقعــه عاشــورا پیوندی عمیــق خــورده و به 
کاری بزرگ  گــر فــدا برکــت عاشــورا هم باقــی مانــده اســت. ا
گذشــتگی حســین بن علی )علیه الّســالم(  و ایثــار و از خــود 
کاری، وجدان تاریخ را به کّلی هشــیار،  نمی بود؛ که این فدا
متوّجــه و بیــدار کــرد، در همــان قــرن اول یــا نیمه قــرن دوم 
کّلــی برچیــده می شــد. قطعــًا  هجــری، بســاط اســالم بــه 

این گونه است. 
گر کســی بــه تاریــخ عالقمنــد باشــد، بــا مراجعــه بــه تاریخ و  ا
مالحظه حقایق تاریخی ایــن را تصدیق خواهد کرد. چیزی 
که وجــدان جامعه اســالمی را در آن زمان برآشــفت و اســوه و 
الگویی برای بعدها شد، همین حادثه عجیبی بود که تا آن 
روز در اسالم سابقه نداشت. البته، بعد از آن، نظایر بسیاری 
پیدا کرد؛ اما هیــچ کدام از آن نســخه ها، مطابق اصل نبود. 
اّمت اســالم، شــهیدان زیــادی داشــته و دارد. مســلمانان در 
راه اســالم شــهدای بســیاری چه فــردی و چه دســت جمعی 
داده انــد. امــا هیچ کــدام تــا به امــروز به پــای حادثه عاشــورا 

نرسیده است.
کاری و شــهادت و ایثــار  حادثــه عاشــورا، در اوج قّلــه فــدا
باقی مانــد و همچنان تــا قیامت باقــی خواهد مانــد. »الیوم 
کیومــک یــا اباعبداهلل.« مــا شــیعیان، از ایــن حادثــه، خیلی 

بهره برده ایم. 
البته این واقعه فقط مختص شــیعیان نیســت غیر شیعیان 
هم، از آن اســتفاده کرده اند. امروز، در کشــور مصر، مســجد 
کــه خیــال می کننــد ســر  »رأس الحســین«؛ همــان جایــی 
مقّدس سیدالشــهداء )ســالم اهلل علیه( در آن مدفون است، 
محــل تجّمــع عواطف مــردِم محــِبّ  اهــل بیِت مصر اســت. 
ملت مصر، ملت خوبی اســت. کار به رژیم و دولت آن کشــور 
نداریم. ملْت مصر محّبِ اهِل بیت هستند. همه جای دنیا، 
متأثر از ایــن واقعه اند؛ امــا شــیعه از این واقعه یک اســتفاده 
فوق العاده کرده اســت. ما دین را به وسیله این حادثه حفظ 
کردیم؛ احکام را بــرای مردم بیــان کردیم؛ عواطــف مردم را 
در خدمت دیــن و ایمان قــرار دادیــم. این »ما« کــه میگویم 
یعنی طایفه روحانیون و مبّلغین، در طول چند قرن گذشته 
اســت. آخریــن برکــت عظیــم حادثــه کربــال بــرای ایرانیــان 
مســلمان همیــن انقالب شــکوهمندی اســت کــه بــا الهام و 
اتــکاء بــه پیام هــای نهفتــه در دل واقعــه عاشــورا و حرکــت 
و قیــام ســاالر شــهیدان امــام حســین )علیه الّســالم( بــه ثمر 
گر حادثه کربــال و اســوه گیری و الگوگیری از  نشســته اســت. ا
آن نبود، این انقالب به ثمر نمی رسید و پیروز نمی شد. امام 
بزرگوارمان که در محّرم ســال 57 فرمودنــد »ماهی که خون 
بر شمشــیر پیــروز اســت«، ایــن خــط و ایــن درس را از محّرم 

دادند. سراغ جنگ تحمیلی هم که بروید همین است.    

حادثه عاشورا، در 
کاری  ه فدا

ّ
اوج قل

و شهادت و 
ایثار باقی ماند و 

همچنان تا قیامت 
باقی خواهد ماند. 
»الیوم کیومک یا 

اباعبداهَّلل.«
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عزت و
معنویت

دکتر هادی وکیلی

درس های عاشــورا همــواره زنده، 
حرکت آفریــن  و  حیات بخــش 
خ  است. هرچند واقعه کربال در مکان و زمان خاصی ر
داده اســت، امــا درس هــای آن بــه زمــان و مــکان 
خاصــی محــدود نمی شــود و همــواره الهام بخــش و 
شــورآفرین اســت.  این نکته ای اســت که حضرت امام 
خمینی )ره(  نیــز با این بیان که عاشــورا باید به عنوان 
کــه در طــول تاریــخ می توانــد  رویــدادی تلقــی شــود 
درس آموز بوده و پایه های ستم و اســتبداد را از بیخ 
و بن براندازد، از آن یاد کرده اند: »واقعه عظیم 
عاشورا از سال 61 هجری تا خرداد 42 و از آن 
زمان تا قیام حضرت بقیه اهلل ارواحنا لمقدمه 
الفــداه، در هر مقطعی انقالب ســاز اســت«. از 
ایــن روی اســت کــه بســیاری از نهضت های 
سیاســی نظیر حرکت توابین، مردم مدینه، قیام 
مختار، نهضت زیدبــن علی، قیــام محمد نفــس زکیه و 
ابراهیــم فرزندان عبــداهلل و... تا قیــام و نهضت مقدس 
ملت ایــران به رهبــری امام خمینــی )ره( همــه و همه با 

الهام از عاشورا سازماندهی شده اند.
کســتان را مرهون  اقبــال الهــوری، اســتقالل و نجــات پا
قیــام عاشــورا دانســته و گانــدی، نیــز نهضــت عاشــورا را 
الهام بخــش خــود در رهایــی هندوســتان می دانــد. در 
گــر نهضت بــزرگ عاشــورا را الگو و اســوه همه  یک کلمه ا
حرکت های حق طلبانه و عدالت خواهانه بدانیم سخنی 
به گزاف نگفته ایــم. و در واقــع همان گونه که نویســنده 
شهیر مصری، عباس محمود عقاد، تصریح کرده است: 
»نه تنهــا مســلمانان بلکــه غیرمســلمانان از ایــن حادثه 
درس جوانمــردی، ایثــار و مقاومــت در برابــر ســتمگران 
گرفتند؛ از سفیر مســیحی که در همان مجلس یزید به او 
اعتراض کرد بگیریم تا برســیم بــه قرون میانه، تــا روزگار 
خودمان«.  عاشــورا دانشــگاهی اســت که همــه طبقات 
از زن و مرد، کوچک و بزرگ، باســواد و بی ســواد، ســیاه و 
ســفید، مســلمان و غیرمســلمان از اســتادان بنامی چون 
حسین بن علی)ع(، قمر بنی هاشم و زینب کبری درس 
کنــون نتوانســته ایم  می آموزنــد وصــد افســوس که مــا تا
ارزش هــای عاشــورا را آنچنان که شــاید و بایــد به منصه 

ظهور برسانیم و نه به جوامع جهانی بشناسانیم.

از میــان انبــوه درس های ارزشــمندی کــه عاشــورا به ما 
کاری و ایثــار، صبــر و اســتقامت،  می آمــوزد از قبیــل فــدا
شــهادت و شــجاعت، تعهــد و مســئولیت، صداقــت و 
وفــاداری، قاطعیــت در راه هــدف، دفــاع از امامــت و 
والیــت، دفــاع و پاســداری از دیــن و ارزش هــا، تولــی و 
تبری، ستیز با ستم و ستمگران، افشای چهره دشمنان 
اســالم، توجه بــه معنویات حتــی در جبهه جنــگ، نفی 
نژادپرســتی، توبه، دعا، اســتغفار، تســلیم در برابر خدا و 
قیام برای خدا، در این مقال به معرفــی 2 درس بزرگ از 

قیام امام حسین )ع( بسنده می کنیم.

    درس عزت
در فرهنــگ اســالمی، مســلمان عزیز اســت و هرگــز نباید 
تن به ذلت و خــواری بدهد. ذلت و خواری با مســلمانی 
کــه ذلــت را  قابــل جمــع نیســت. بنابرایــن، مســلمانی 
پذیرفتــه مســلمانی اش کامــل نیســت. بــر ایــن اســاس 
2 نوع زندگــی خواهیم داشــت: زندگی ذلیالنــه و زندگی 
عزتمندانــه. زندگــی عزتمندانــه در پرتو پذیــرش والیت 
خــدا و اولیــای خــدا و زندگــی ذلیالنــه در پرتــو پذیــرش 
والیت کفر و شرک و دشــمنان خداســت. هرگونه پندار و 
کارآمد و ناتــوان جلوه  رفتاری که مســلمانان را ذلیــل، نا
دهــد از نظر امــام حســین )ع( محکوم اســت. بــر همین 
اســاس قــرآن کریــم می فرمایــد: »یــا ایهــا الذین امنــوا ال 
تتخــذوا عــدوی و عدوکــم اولیــاء؛ ای مؤمنان، دشــمن 
مــن و دشــمن خــود را بــه والیــت بــر نگیریــد«.  عــزت در 
ســخن و عمل امــام حســین )ع( بــه نحــو بــارزی تجلی 
دارد. او مــرگ بــا عــزت را زندگــی و زندگی با ذلــت را عین 
مــرگ می دانســت و از همیــن رو یکــی از شــعارهای امام 
حســین )ع( در روز عاشــورا ایــن بــود: المــوت خیــر مــن 
رکوب العار و العــار خیر من دخــول النار؛ مــرگ از پذیرش 
ننگ بهتر و ننــگ از ورود در آتش ســزاوارتر اســت«  و نیز 
کــس پســر  آن بزرگــوار در روز عاشــورا می فرمــود: »ایــن نا
کس مرا بــه پذیرش یکــی از 2 کار ناچار کرده اســت؛ یا  نا
شمشیر کشیدن و کشــته شــدن و یا پذیرش ذلت. ذلت 
از خاندان مــا به دور اســت. هیهات کــه ذلــت و زبونی را 
اختیار کنم. نه خدا به ذلت من راضی اســت، نه رســول 
کــی که مــرا تربیت  خدا و نــه مؤمنــان و نــه دامن های پا
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کرده اند. همچنین مردان غیرتمند و آزاده، کشته شدن را بر پیروی از 
انسان های پست ترجیح می دهند«. 

آن بزرگوار در جای دیگری می فرماید: »واهلل ال اعطیکم بیدی اعطاء 
الذلیل و ال افر فرار العبید؛ به خدا ســوگند همانند افراد فرومایه تسلیم 

شما نمی شوم و مانند بردگان نیز فرار نمی کنم«.
سخنان و رفتار امام حسین )ع( برای همه شــیعیان به ویژه کارگزاران 
نظام اســالمی این درس را با خــود دارد که آنــان باید تمامــی هم و غم 
خود را مصروف این مهم کنند که امت اسالمی هم در عرصه ملی و هم 
در عرصه بین المللی به عزت شــهره آفاق شــوند و هم در مســیر زندگی 

دنیوی و هم در مسیر زندگی اخروی به عزت نفس، اتصاف یابند.

    درس معنویت
جمع بیــن حضــور در عرصه های سیاســی و توجــه به معنویــات یکی 
دیگــر از درس هــای عاشوراســت. غفلــت از نیازهای روحــی و معنوی 
به ویژه برای مســئوالن و مدیران امور، خطرســاز و خطرآفرین اســت؛ 
امــام حســین )ع( آن هنگام کــه رویاروی دشــمن ایســتاده و حتی آن 
هنگامی که در محاصره دشــمنان اســت، هرگــز از این مســئله غفلت 
نــدارد. از ایــن روی، در تاریخ آمده اســت که در شــب عاشــورا در میان 
خیمه امام حســین )ع( جنب وجوش عجیب و نشــاط فوق العاده ای 
بــه چشــم می خــورد؛ یکی مشــغول دعــا و مناجــات بــا خداســت و آن 
دیگری مشــغول تالوت قرآن: »لهــم دوی کدوی النحــل بین قائم و 
کــع و ســاجد«.  و هنگام حمله دشــمن درعصر تاســوعا امام حســین  را
گر توانســتی  )ع( بــه قمر بنی هاشــم می فرماید: »به ســوی آنان برو و ا
امشــب را مهلت بگیر تــا به نمــاز و اســتغفار و مناجات بــا پروردگارمان 
بپردازیــم. خــدا می دانــد کــه من بــه نمــاز و تــالوت قــرآن و اســتغفار و 
مناجات با خدا عالقه شــدید دارم«.  از این درخواست در آن موقعیت 
به خوبی می توان به اهمیت معنویت و خودســازی پی بــرد. این کار 
امــام )ع( بیانگر آن اســت که هرگــز نباید به دلیــل کار و گرفتــاری زیاد 
از خودســازی و توجــه به معنویــات غفلت کــرد. به همیــن جهت هم 
حضرت زینــب کبــری )ع( در برابــر دشــمنانی که پــس از واقعــه کربال 
کنش ایشــان را به طعنه جویا می شــدند اینطور پاســخ دادند که جز  وا
گاهانه حضرت سیدالشهدا )ع(  زیبایی ندیدم. حتی مقام شــهادت آ
و خاندان و یاران او را نیــز باید در همین خصلت جمع بین سیاســت و 
اصالح طلبی بــا معنویت و عرفان جســت وجو کــرد. در کنــار همه این 
شــواهد، نیم نگاهی به دعای کبیر عرفه از آن حضرت پیش از خروج 
از خانه خدا و رهسپاری به سوی دیار شهادت، عمق عشق و عرفان و 

معنویت ایشان به محبوب ازلی را نمایان می سازد.    

دکتر غالمرضا اعوانی

اقامه حق
کربــال هــم اهــل ایمــان و هــم غیرایمــان می تواننــد  از واقعــه 
درس های بســیار مهمی بگیرنــد. واقعــه کربال به طــور کلی یک 
جنبه عام برای همه انســان ها در همه زمان ها دارد و آن آزادی، آزادگی، 
کرامــت، بزرگــواری و کمال وجودی انســان اســت که در امام حســین)ع( 

متبلور شده بود. 
گر به دیــده انصاف در این شــخصیت که از ســالله پیامبر)ص(  از این رو ا
بودند، نگاه کنیم، ایشان را در مقام یک انسان کامل خواهیم شناخت. 
شکی نیست که این انســان کامل و حرکت خاص ایشــان در روز عاشورا، 
این درس را به اهل ایمــان می دهد که در راه دفاع از دیــن و ایمان از هیچ 
چیــزی دریــغ نکنند. امــا ایــن واقعه بــرای مســلمانان یــک درس بســیار 
عبرت آموز دارد. این درس عبرت آموز، هنگامی خود را نشان می دهد که 

وضعیت زمانه امام حسین)ع( را به خوبی بشناسیم.
بعد از پیامبــر )ص( کم کم آداب و عــادات جاهلی در اســالم راه یافت، به 
طوری که پس از 60 ســال از آغاز اســالم، فرد فاســدی به نام یزید برجای 
گر به تاریخ ادیان  رسول خدا )ص( می نشیند؛ این خیلی عجیب است. ا

دیگر، ازجمله مسیحیت بنگرید، این مسئله را نمی بینید.
 امام حســین)ع( در چنین وضعیتی قیام و با شــهادت خودشــان اسالم را 
گر امام حسین )ع( این کار را نمی کردند، معلوم نبود که چه  احیا کردند. ا
برســر اســالم می آمد. لذا ما مدام باید این ســؤال را از خودمان بپرسیم که 

امام حسین )ع( برای چه امری قیام کردند؟ 
البته پاســخ را همــه می دانیــم و قباًل هــم اشــاره کردیم. امام حســین )ع( 
برای احیــای دین جد خــود قیام کردنــد. حال مــا باید ببینیم تــا چه حد 
کرم )ص(  تالش کرده ایم که دین اســالم و پیام و ســنت حضرت رســول ا
گر مــا در تحقق غایتی که امام حســین )ع( برای آن  و ائمه را احیا کنیم؟ ا
به شــهادت رســیدند، توفیق یافتیــم، آنــگاه می توانیم ادعا کنیــم که در 
بزرگداشت امام حسین )ع( سهمی داشته ایم. درست است که در روایات 
ما، بــه حب اهــل بیــت توصیه شــده اســت امــا این حــب و مــودت وقتی 
کارساز اســت که در جهت احیای دین اســالم و مبادی قرآن و عمل به آن 
باشــد. بنابراین محبت امام حســین )ع( در جای خود نیکوســت اما این 

محبت باید برای اقامه دین حق و معرفت حق باشد.   
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درایــن راســتا، شــیعه بــه عنــوان اقلیتــی مظلــوم که حــق را 
درچنگال غاصبان ناشایســت می دید، مجبور به مقاومت، 
مبــارزه و دفــاع بــود و در طــول قرن هــا ایــن شــکل از حیــات 
شــیعیان بــه رهبــری امامــان معصــوم )ع( خــود، تبدیل به 
فرهنگ و آدابی شد که ایثار و شــهادت، بلندترین جایگاه را 
در آن به دســت آورد. آمیختگی عرفان و معرفت بــا مبارزه و 
مقاومت سبب شــد تا مناجات ها، راز و نیازها و درد دل های 
شــیعیان در فرهنــگ دعــا و نیایــش امامــان )ع( و اصحــاب 

آنان ظهور یابد.
اســتبداد خالفــت، خونریــزی و ســیطره فضــای وحشــت 
پنهــان  قیام هــای  و  باعــث پیدایــش جنبش هــا  وتــرس، 
گردیــد. امامــزادگان و علویــان، هر یــک به نحــوی متهم به 
رافضی گری می شدند. خونشــان مباح و در هر کوی و برزنی 
که پیدا می شدند به شهادت می رسیدند. با شهادت امامان 
)ع( و یاران آن ها، فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی به عنوان 
وسیله ای برای بزرگداشــت یاد و خاطره آن ها مورد استفاده 
قرار گرفــت. با مطالعــه تاریــخ و فرهنگ شــیعه می تــوان به 

ابعاد نهفته فرهنگ پویا و انقالبی شیعه پی برد. 

    عاشورا، الگوی ایثار
ح حادثــه عاشــورا به عنــوان چکیــده ایثــار و شــهادت در  طر
آیین تشــیع، به لحاظ تأثیر گــذاری حرکت شــهادت طلبانه 
امــام حســین )ع( در برانگیختــن مقاومت مســلمین در برابر 
انحرافات آتی در جهان اســالم، همواره زمینه ســاز اقداماتی 
در راســتای تشــویش و تحریف این قیام حق طلبانه گشــته 
اســت. در واقع نهضت عاشــورا یکی از مهم تریــن نمادهای 
شیعه درراه ایثار و شهادت است. عاّلمه محمد تقی جعفری 
می نویســد عاشــورا عدم جواز مســامحه بــا مخالفــان دین و 
ارزش های دینی به بهانه نبودن احســاس قدرت می باشد. 
در حقیقــت، از ایــن داســتان نتیجــه می گیریــم کــه قدرت، 

احراز نمی خواهد، ناتوانی احراز می خواهد.
از ایــن رو، عاشــورا به ایــن دلیل که تنهــا واقعه ای اســت که 
طــی آن یکــی از ائمــه معصومــان )علیهم الســالم( همــراه با 
یــاران و بســیاری از اهــل بیتش به شــکلی خــاص و منحصر 
به فرد، که برانگیزاننده احســاس و عواطف انســانی اســت، 
به شــهادت می رســند، جایگاهی ویژه و نمادین در فرهنگ 
تشــیع دارد و منشــأ بســیاری از قیام ها و حرکت های انقالبی 
کیدهــا و  و خونیــن در تاریــخ شــیعه محســوب می شــود. تأ
ســفارش های ائمــه )علیهــم الســالم( بــر بزرگداشــت یــاد و 
خاطــره حادثــه عاشــورا، موجــب گســترش فرهنــگ ایثــار و 

شهادت در میان شیعیان شده است.
ماجــرای نهضــت امــام حســین )ع( در کربــال و وضعیت اهل 
بیــت واصحــاب ایشــان وعشــق بــه شــهادت در راه خــدا و 
اســتقبال از آن با علم به شــهادت و خوشــحالی آنان در شب 
عاشــورا همگی گــواه صادقی اســت بر مشــروعیت و فضیلت 

شهادت طلبی و استقبال از مرگ. 
در بســیاری از موارد یاد شــده بــا اطمینان می تــوان گفت که 
آن بزرگواران خود در سلســله علل و اســباب شهادت خویش 
قــرار دارند، و شــاید مهم ترین علت و ســبب مرگ و شــهادت 

شــهادت بــه معنــای کشــته شــدن در راه خداونــد، در دیــن و فرهنــگ اســالمی به ویژه 
گر شهادت را فقط رویارویی حق و باطل بدانیم در  فرهنگ شیعه جایگاه بلندی دارد. ا
تاریخ تشــیع همواره ایــن رویارویی ها به تناســب تکرار شــده اند. یاران حــق برای نبرد و ســتیز با 
باطل تا پای جان پیش رفته اند و حماســه ایثار و شــهادت را از خود به نمایش گذاشــتند. یاسر و 
سمیه نخستین کسانی بودند که در اسالم شربت شهادت نوشیدند. در غزوه ها و سرایای پیامبر 
)ص( پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی، شهادت برای اصحاب پیامبر )ص( 
بهترین شــکل ایثار و خدمت به اســالم نوپا دانسته می شــد. شــهیدان جنگ بدر، احد، خندق، 

تبوک و ... در واقع با شهادت خود ادامه حیات اسالم را در صدر اسالم تضمین نمودند.
با ایجــاد تفرقــه در میان مســلمانان صدر اســالم پــس از رحلــت پیامبــر اســالم )ص( وانحراف 
حکومت اســالمی، خاندان پیامبــر )ص( این وارثــان اصلــی و حقیقی پیامبر )ص( متناســب 
با شــرایط، با وجــود دشــواری ها و در عیــن اقلیت بودن، قیــام کرده و بــا غاصبان و ســتمگران 
خ نمود. ایثار  می جنگیدند. در این دوران عنصر جدیدی در شــهادت که مظلومیت می باشد ر
و شهادت در عصر خلفای اموی به پدیده ای حماسی تبدیل شــد و در اوج این دوران حماسی 

امام حسین )ع( و اهل بیت و یارانش قرار گرفتند.

جان فدای 
آرمان های الهی

نگاهی به مفهوم ایثار در مکتب شیعه

ایثار و شـهادت در مکتب تشـیع از موضوعات حائز اهمیت اسـت که روایات 
بسـیاری دربـاره آن از ائمـه معصومیـن بـرای مـا بـه یـادگار گذاشـته شـده 
است. این مقاله درصدد است تا این موضوع را با نگاهی به نهضت عاشورا تبیین 

نمایـد و بـر جنبه هـای فداکارانـه حرکـت عظیـم یـاران اباعبـداهلل )ع( تأکید نمایـد.  

 راضیه خاقانی آور
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با عنایت بــه هدفی که دنبــال می کرد خود را ســپر کعبه-که 
مظهر هویــت اســالمی اســت- نمــود ولی عبــداهلل بــن زبیر، 

کعبه را سپر حفظ خود قرار داد.
بــا هــدف اعــاده  امــام حســین )علیــه الســالم(  کاری  فــدا
حیثیــت از جامعــه ای که بــه نام دین به ذلت کشــیده شــد، 
از نظــرآزادگان هویــت جــوی جهان، پنهــان نمانده اســت و 
ازایــن رو توفیق در غلبه بر اســتعمار و رهایــی ملت خویش را 
در باز گردانــدن هویت ملــی به جامعــه جســتجو نموده اند. 
به عنــوان نمونــه مهاتمــا گانــدی -رهبــر و مصلح اســتعمار 
شــکن هنــد کــه در ســال 1948 م تــرور شــد واز دنیــا رفــت- 
دربــاره نهضــت عاشــورا چنیــن می گویــد: مــن بــرای مــردم 
هند، چیز تازه ای نیــاوردم، فقط نتیجه ای کــه از مطالعات 
و تحقیقــات دربــاره زندگــی قهرمانــان کربال به دســت آورده 
گر بخواهیم هند را نجات  بودم را ارمغان ملت هند نمودم. ا
دهیم، واجب اســت همه ما راهی را بپیمائیم که حسین بن 

علی )علیه اسالم( پیمود.
امام حســین )ع( در هنگام حرکت به ســوی کربال اشعاری را 
می خواند، که نقل شــده پــدر بزرگوارشــان هم همین اشــعار 
گــر چــه دنیــا زیبایی هــا و دوســت  را گاهــی می خواندنــد: »ا
داشــتنی هایی دارد، دنیــا آدم را به طرف خودش می کشــد، 
اما خانه پــاداش الهــی، خانه آخــرت، خیلــی از دنیــا زیباتر و 
گر مال  جذاب تر اســت، خیلی از دنیــا باالتر وعالی تر اســت. ا
دنیــا را آخــر کار باید گذاشــت و رفــت، پس چــرا انســان آن را 
گر این بدن های ما ســاخته شــده  در راه خــدا انفاق نکند، و ا
اســت که در آخــر کار بمیــرد، پــس چــرا در راه خدا با شمشــیر 

قطعه قطعه نشود«.
و چنین نگرشــی به مفهوم  شــهادت خود نیروی محرکه ای 
اســت برای انســان معتقد بــه »شــهادت« برای پیــش رفتن 
برای طی مســیر و برای رســیدن به اهداف عالیه انســانیت. 
و راه« شــهادت »همیشــه برای مســلمانان باز است، هرچند 
تنورجهاد و نبرد درراه دفاع از اســالم گاه شــعله ور است و گاه 

آنان، رفتارشان و شیفتگی شان از شهادت باشد. حتی یکی 
از تحلیل های قوی و معتبر از قیام ابا عبداهلل )ع)این اســت 
که آن حضــرت چون می دانســت بــا حیــات خــود نمی تواند 
اســالم را از خطــر حکومت بــن یامیه نجــات دهد، بــا مرگ و 
شهادت خویش این مهم را تحقق بخشید و مشعل هدایت 

بشر و اسوه مبارزه با ظلم و بی عدالتی شد.
کــه امــام حســین)علیه الســالم( بــا  بدینگونــه همــان طــور 
شــهادت خود و اســتقبال از مرگ وتــرک لذات دنیا توانســت 
انســان ها را از غفلت و ســکوت و رخوت به صحنه بکشــاند، 
تکرار این رونــد در جوامع خفتــه و بی تفاوت نســبت به امور 
اجتماعی و سیاســی خود قــادر به ایجــاد حرکتی مــوج مانند 
خواهــد بود کــه بــر خــورد آن به افــکار عمومــی تکانــی در آن 
ایجاد خواهد کرد و حاشــیه نشــینی در هر حالتــی را زیبنده و 
شایســته مقام انســانی نمی دانــد. ماهیت نهضت عاشــورا، 
احیــای دین بود و خط مشــی امام حســین)ع( بــرای تحقق 
احیای دیــن و اصالح امــت و عدالــت طلبی کــه هویت امت 
اسالمی را تشــکیل می داد، شــهادت بود و راهی جز آن برای 
باز گرداندن هویت به امت وجود نداشــت؛ چه آنکه جامعه 
اســالمی آنچنان تحریف شــده و دگرگونــه بودکه امــام حتی 
به فــرض پیــروزی و غلبــه بر یزیــد به قــدری گرفتار مســائل 
داخلی می شــد که هدف اصلی نهضت که احیای دین بود، 
به انجام نمی رسید. دوران پنج ســاله حکومت علی بن ابی 
طالــب )ع( که یکســره صــرف جنگ هــای داخلی شــد ثابت 
کرده بــود کــه دامنــه انحــراف به قــدری گســترده اســت که 

ابزارهای متعارف قادر به تصحیح این روند نیست. 
گــر  کمیــت دوبــاره آن بــر جامعــه بــود. ا هــدف، اســالم و حا
کتیــک بود، اســتراتژی  کاری و ایثــار و شــهادت طلبی تا فــدا
و هدف نهایی اســتقرار دین و دمیــدن روح اســالم به پیکره 
مــرده جامعه بــود. از همین جــا تفاوت اقدام ســید الشــهدا و 
عناصر دیگری نظیــر عبد ا... بن زبیر که هــر دو بر علیه ظلم 
یزید شــورش کردنــد، مشــخص می گــردد و آن این کــه امام 

گر چه دنیا  ا
یبایی ها دارد آدم  ز

را به طرف خود 
می کشد، اما خانه 

پاداش الهی، 
خانه آخرت، 
خیلی از دنیا 

یباتر و جذاب  ز
گر مال  تر است. ا

کار  دنیا را آخر 
باید گذاشت و 
رفت، پس چرا 

انسان آن را در راه 
خدا انفاق نکند، 

گر این بدن های  و ا
ما ساخته شده 

است که در آخر 
کار بمیرد، پس 
چرا در راه خدا 
با شمشیر قطعه 

قطعه نشود
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نکــرد، بلکــه آنــان الگویــی بــرای بشــریت در طــول تاریــخ 
گشــتند تا ملت های تحت ســتم و مســتضعف بــرای دفاع از 
موجودیت خــود در برابر متجاوزان جنایت پیشــه، با عشــق 

به لقای الهی از مرگ و شهادت استقبال کنند.

    صیانت از حقوق
مذهب بر ارزنده نگه داشــتن روح حق طلبــی و ایثار در میان 
جامعه و ســتیز با باطــل در طول تاریــخ و در هنــگام ضرورت 
از عناصــر توانمنــد و کارآمــد خویــش یعنــی ایثــار و شــهادت 
به منظــور برقراری عــدل و عدالت اســتفاده کرده اســت. در 
نهضت های شــیعی ســربداران، علویــان، زندیــه و مبارزات 
آزادیخواهانــه عصــر جدید به ویــژه انقــالب اســالمی و بعد از 
آن در طــول جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران از دو عنصر 
مهــم ایثــار و شــهادت بهــره جســتند و ســبب موفقیــت و 
پیروزی آن ها بوده اســت. بنابراین باید گفت که شــهادت، 
مطلوب اولیا و منظور عاشــقان حق اســت و جهاد در راه حق 
مهمتریــن ابــزار تحقــق ایــن مهــم در فرهنــگ شــیعه بــوده 

است. 
بنابرایــن شــهادت قبــل از اینکــه پدیــده دینی باشــد، امری 
انســانی اســت، یعنــی متعلــق بــه فطــرت عدالتخــواه و حق 
طلب انســان و جامعه بشــری اســت. به صرف اینکه کســی 
جان خود را فــدای جامعــه و ارزش هــا و آرمان های انســانی 
کــه می تــوان آن را  کنــد عمــل وی دارای اهمیتــی اســت 
همســنگ شــهادت دانســت. اما در ایــن رهگذر دیــن به آن 
قداســت و ارزش بخشــیده اســت و به خصوص دین اســالم 
و باالخــص مذهــب تشــیع، حقیقــت آن را بــه بهتریــن وجه 
جلوه گــر کــرده و تا ســرحد امــکان آن را بــه واقعیــت نزدیک 
کرده اســت.  ترویــج فرهنگ ایثــار و شــهادت نه تنهــا ارزش 
و اهمیتــی کمتــر از نفس شــهادت و کشــته شــدن در راه خدا 

ندارد بلکه چه بسا از جهاتی بر آن برتری داشته باشد.
در فرهنگ و بینش شــیعه، ایثار و شــهادت، تالش وکوشش 
بــرای احیــا وگســترش دیــن خــدا و ارزش هــای انســانی بــه 
شــمار مــی رود و کســی کــه عمــر خــود را در ایــن راه صــرف و 
گر چــه مرگ او  جان خــود را در ایــن راه تقدیم پــروردگار کند ا
در صحنه جنگ نیســت امــا باز هم شــهادت اســت و چنین 
فردی شــهید نامیده می شــود. مهم ترین سرچشمه تجلی و 
تداوم فرهنگ ایثار و شــهادت در شــیعه، عاشــورا و شهادت 
امام حســین )ع( است. عاشــورا تجلی تمام نمای حقیقت و 
واقعیت شــهادت اســت و ادعیه و زیــارات، بهتریــن محمل 

بازگویی این حادثه عظیم تاریخ بوده اند.
بــه تعبیــر اســتاد مطهــری »تاریخ شــیعه با نــام یک سلســله 
از شــیفتگان و شــیدایان و جانبــازان ســر از پا نشــناخته توأم 
گشته اســت.« همین شــیفتگی و شــیدایی و سرســپردگی به 
والیت معصومان )علیهم الســالم(، به عنوان نیروی بالقوه 
بســیاری ازحرکت ها وجنبش های انقالبی و ضدستم عمل 
کرده اســت. لــذا ایثــار و شــهادت در مکتــب تشــیع از راه ها و 
شــاخص های بســیار مهم حفــظ جامعــه دینــی و صیانت از 
حقــوق شــخصی، شــهروندان در جامعــه و حقــوق جامعــه 

دینی است.    

خاموش، امــا مقام و موقعیت شــهادت ثابت اســت و چیزی 
کــه دســتخوش متغیرهــای بیرونــی شــود. از امــام  نیســت 
چهارم )ع( نقل شــده اســت که فرمودند: شــیعیان ما همه از 

صدیقین و شهداء هستند.

    آموزه فرهنگی شیعه در ایثار 
بــه بــاور شــیعه، حســین )علیــه الســالم( الگــوی عــزت و 
ســربلندی بــرای همــه آزادی خواهــان جهان اســت و آنچه 
از منفعت در جریــان قیــام و ایســتادگی وی در برابر وضعیت 
نابهنجار اجتماعی –سیاســی زمان خویش عایــد آن عصر و 
دوران شد، چونان میراثی گرانبها در همیشــه تاریخ اسالم و 

بلکه جهان باقی وجاویدان است.
در همین رابطه برای تبیین و روشن شدن مطلب به بخشی 
از ســخنان حضــرت، خطــاب بــه ولید بــن عتبــه- اســتاندار 
مدینه-مــی پردازیم؛ آنجــا که می فرمایــد: اما یزیــدی که تو 
از مــن بــرای او بیعــت می طلبــی، مردی شــراب خوار اســت و 
دستش به خون افراد بی گناه آلوده شده، او حریم دستورات 
الهــی را در هــم شکســته وآشــکارا مرتکــب فســق می شــود؛ 
بنابرایــن مثــل مــن با مثــل ایــن یزیــد بیعــت نمی کنــد. امام 
حســین )ع( در این فــراز از ســخنان خــود، همه انســان ها در 
همه اعصــار را مورد خطــاب قــرار داده، می فرماید کــه قیام و 
حرکت اعتراضی من اختصاص به زمــان خود ندارد، بلکه در 
هر عصر و دورانی که فردی با مشــخصات و ویژگی های یزید 
در صحنــه روزگار پدیــدار شــود بایــد افــرادی حســین وار قیام 
نماینــد و در واقع امام بــا این گفتار مســؤولیت بــس بزرگی بر 
عهده همه انســان ها قرار داده و تکلیف آن ها که در واقع نفع 

و سود آنان را در بر دارد را معین فرموده است.
از همین جا عظمت کار امام حسین )ع( به عنوان بزرگترین 
شهادت طلب تاریخ بشــریت، مشخص و آشکار می گردد که 
در بیان کــورت فریشــلر- محقق و نویســنده آلمانــی- بدین 
گونه انعکاس یافته اســت: بزرگ ترین محمــل( یا علتی )که 
فاجعــه قتل حســین )علیه الســالم( را بزرگ کرده این اســت 
که قیام او بــرای حفظ جان صــورت نگرفــت و منظور مادی 
هم در آن نبود و حتی حســین )علیه الســالم( عالقه نداشت 
کاری، نام خــود را باقی بگــذارد. دیگران نــام او را  با این فــدا

حفظ کردند و باقی گذاشتند.
در آیین شــیعه ایثار و شــهادت، مجموعــه ای از اعتقادات و 
آموزه هایی اســت که باعث شــکل گیری روحیه شــجاعت، 
مبــارزه و جهــاد در راه خدای متعال و نهایتًا کشــته شــدن در 
راه ایمــان و عقیــده اســت. محــور اصلــی ایــن فرهنــگ نیــز 
همان شــهید و انگیزه های متقن و مقدسی اســت که او را به 

سمت شهادت طلبی سوق می دهد.
گاهی از  در کربال امام حســین)ع( و یاران باوفایش بــا علم و آ
این که در برابر دشــمن تا دندان مسلح به شــهادت خواهند 
رســید، با هدف دفــاع از دیــن و راه و روش رســول خدا )ص( 
و مبــارزه بــا ظلــم و بــی عدالتــی و تســلط افــراد ناالیقــی کــه 
صالحیــت رهبــری جامعــه اســالمی را نداشــتند، ایســتادند 
و جان خــود را فــدا کردند. نــه تنها هیــچ کس با هــر عقیده و 
مسلکی آنان را به خاطر اقدام شهادت طلبانه شان سرزنش 

 امام حسین)ع( 
همه انسان ها 

در همه اعصار 
را مورد خطاب 
قرار داده اند و 

فرمودند: قیام و 
حرکت اعتراضی 

من اختصاص به 
زمان خود ندارد، 

بلکه در هر عصر و 
دورانی که فردی 
با مشخصات و 
ید  یژگی های یز و
در صحنه روزگار 
پدیدار شود باید 

افرادی حسین وار 
قیام نمایند
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هر چیــزی کــه شــرافت انســانی را لکــه دار و مخدوش ســازد، 
باید مبــارزه کــرد، از ایــن رو فرهنگ تملــق و چاپلوســی، 180 
درجه مقابل فرهنگ کربالســت. زیبایی حرکت امام حسین 
)ع( این اســت که عزت نفس انســان را حفظ می کنند، حتی 
در آنجایــی کــه بــه ظاهــر، زور ایشــان نمی رســد، نــه تســلیم 
می شــوند و نــه فــرار می کننــد. امــا درســی کــه از بعــد تراژیک 
حادثه کربــال می توان گرفت این اســت که بــر مصیبت وارده 
بر امام اشــک بریزیم. من در کتاب »گلبانگ ســربلندی« که 

اقتباسی از این بیت حافظ است که می گوید: 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
حســین)ع(  امــام  بــر  اشــک  بــرای  را  گونــی  گونا وجــوه 
برشــمرده اند. یکــی از ایــن وجــوه، اشــک بــر مظلومیــت و 
فاجعه و مصیبت اســت اما وجوه دیگری هم وجــود دارد که 
مجموعه آن ها کربــال را زیبــا کــرده و در واقع ما بــر آن زیبایی 
اشک می ریزیم؛ درست مثل وقتی که ابن زیاد از زینب)س( 
کــه چگونــه کشته شــدن همــه خانــواده را دیدیــد و  پرســید 
ایشان ضمن اشک ریختن پاســخ دادند: »جز زیبایی چیزی 
ندیــدم«. بنابرایــن بــر زیبایــی هــم می تــوان اشــک ریخت. 
در خصــوص بعد عرفانــی کربــال هم چنــد مطلــب را می توان 

آموخت:
مرگ اندیــش باشــیم. الزم نیســت کــه حتمًا شــهید شــویم یا 
همیشــه در جنگ و جبهه باشیم؛ مرگ اندیشــی به این معنا 
که دنیــا را هــدف و غایت همه چیــز ندانیم. امام حســین)ع( 
در نامــه ای از کربال بــه محمد حنفیــه می نویســند: »گویا دنیا 
هیــچ گاه نبــوده اســت و گویــا آخــرت همیشــه بــوده اســت«. 
درسی که امام حســین )ع( در اینجا به ما می دهند این است 
که در دنیا باشــیم ولی آخرت نگر باشــیم. دنیــا همه همت ما 

نباشد، همواره آخرت را بر پا ببینیم.
نفی خودخواهــی بکنیم. به این معنا که خودبین نباشــیم و 
از خود وارســته باشــیم. خودخواهی بزرگ تریــن درد اخالقی 
بشــر اســت. امام حســین)ع( در کربال درس نفی خودخواهی 
به ما می دهند اما این نفی )خودخواهی( جز با عشق صورت 
نمی گیــرد. بــه قــول موالنــا عشــق اســت کــه خودخواهــی را 
می سوزاند. این عشــق را امام حســین)ع( در کربال آموختند. 
گــر عشــق آمــد، عاطفــه هم خــود بــه خــود قــوی می شــود.  ا
روابطی کــه امام حســین)ع(، اصحــاب و خاندان ایشــان در 
کربال داشتند، یک رابطه خدایی بود. این رابطه روح عاطفه 
بود، از این رو بحث عاطفه در کربال پررنگ اســت؛ زیرا ناشی 

از عشق خداست.
هــر روز را عاشــورایی و هــر مــکان را کربالیــی ببینیــم. مگر در 
خ  کربال چه اتفاقی افتاده بود؟ در کربال ظهــور کامل خداوند ر
داده بــود. ما هم باید همــواره و در همه جا و هــر زمانی، ظهور 
خداونــد را بیابیــم ولــو آنکــه برحســب ظاهــر، جنگــی در کار 
نباشــد. »کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال« به این معناســت 
که خداونــد در همــه جــا و همــه زمان ها تجلــی دارد. انســان 

عاشورایی، خداوند را در همه جا می شناسد: 
دیده ای از شاه خواهم شه شناس

 تا شناسد شاه را در هر لباس    

برای اینکه ببینیم چه درســی یا درس هایی از عاشــورا می توان گرفت، باید عاشورا را 
بشناســیم و ماهیت و چیســتی این واقعه را تعیین کنیــم، لذا وقتی ماهیت عاشــورا را 
شــناختیم، آنگاه درس هایی را که می توان از آن گرفت، روشــن می شــود. کربال چنــد بعد دارد 

که به آن اشاره می کنم: 
   بعد سیاســی کربــا: این بعــد مربوط بــه جریان سیاســت و اجتماع بــوده و شمشــیر و ایجاد 

حکومت نماد آن است.
   بعد حماسی کربا: نماد این بعد خون است و اینکه عزت و کرامت انسان باید حفظ شود و 
انســان به هیچ روی زیر بار ننگ نرود: »الموت اولی من رکوب العار؛ مــرگ از زیر بار ننگ رفتن 

بهتر است«.
کی     بعــد تراژیک کربا: این بعد نشــان می دهــد که کربال یــک مصیبت و فاجعه بشــری و حا

از مظلومیت امام حسین)ع( است. نماد این بعد اشک بر مظلومیت امام حسین)ع( است.
   بعد عرفانی کربا: این بعد بر مسئله از خودگذشــتن و فنا فی اهلل متمرکز است. نماد این بعد 

خود امام حسین )ع( بوده که در واقع خلیفه اهلل در روی زمین است. 
گر هــر یــک از این چهــار بعد را بررســی کنیــم، درس هایــی را می تــوان از کربــال گرفــت. در بعد  ا
سیاسی امام حســین )ع( در پی حفظ دین و شــریعت بودند؛ دینی که به غیر اسالم آلوده شده 
بود. بنابراین داعیه امام حسین )ع( حفظ و احیای دین اسالم بود. بعد حماسی قیام امام در 

آستانه انقالب اسالمی پررنگ شد. 
همان گونه کــه مالحظه می شــود، در اینجــا زیر بار ظلــم نرفتن و حفــظ عزت و کرامت انســان 
ح اســت. درس امام حســین در اینجا، درس عزت نفس اســت، از نظر امام حسین )ع( با  مطر

گذشتگی نماد از خود 
دکتر قاسم کاکایی
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کرامت و بزرگ منشی پیام 

قرن هاســت درباره قیام شــورانگیز و آزادیبخش امام حســین قلم زده اند و دوست و 
دشــمن هــر یــک از منظــری خــاص بــه تحلیــل ایــن رخــداد بــزرگ و جاویــد تاریــخ 
پرداخته انــد. در میان این نوشــته ها البته ســره و ناســره فــراوان وجــود دارد. از نگارش های 
فقهی تا تحلیل های عرفانی، کالمی و جامعه شــناختی درباره قیام و عملکرد حسین بن علی 
)ع( به تحریر درآمده است. امروز و در جهان معاصر نیز ما محتاج تحلیل این قیام هستیم تا 
بر خود معلوم ســازیم در کربال چــه اتفاق افتــاد و چه درس هایــی می تــوان از آن حادثه بزرگ 
کــه تحلیل هــای علمــی و  گرفــت تــا چــراغ راه امــروز مــا باشــد. هــر چنــد فــورًا بایــد افــزود 
جامعه شــناختی از قیــام امــام حســین هیــچ گاه بــه معنــای نفــی عــزاداری و اشــک ریزی بــر 

شهیدان کربال نیست و هرگز جای آن را نخواهد گرفت.
هرگونــه تحلیــل علمــی از آن حماســه جاویــد خون فــام و تاریــخ ســاز می بایســت در نهایــت 
به تقویت شــور و شــعور ما مردم کمک رســاند. در تحلیــل قیام امام حســین می تــوان از ابعاد 
مختلفی ســخن گفت. درس هایی که حســین آموخــت و درس هایی که از حســین می توان 
آموخت هر 2 مهم و حیاتی و مورد نیاز ما هســتند؛ اما به تفکیک درباره اینها می توان ســخن 
گفت. امام حســین درس های فراوانی به مــا آموخت که الزم اســت همواره در آن ها اندیشــه 
و مداقه کنیــم و چونان مشــعلی روشــنگر و راهگشــا فرا دیــد و فــراراه زندگی خود قــرار دهیم. 
گرایی، ستم سوزی، بندگی،  امام حســین درس آزادگی، عزت خواهی، کرامت، عرفان، خدا
کمیت جبار و ستم گســتر و نیــز درس دینداری صحیــح، حضور داشــتن در متن پیکار  نفی حا
حق و باطل، احســاس مســئولیت کردن، ثبات قدم، جوانمردی، شــجاعت و اقــدام، تدبیر 
و خردمندی، ایســتادگی بر ســر اصــول، معامله نکردن بر ســر دیــن، حقیر دیدن دنیــا و اصل 
دیدن آخرت، از خود گذشــتگی و ایثار و درس های بزرگی از این دســت به ما داده است که تا 

قیامت کهنه نخواهند شد.
درس حســین درس بیــداری، بصیــرت داری، مؤمنانــه زیســتن و زیربــار ذلت نرفتــن اســت. 
ســخنان بیدارگر و با شــکوهی از او به یادگار مانده اســت که بایــد نه در ذهن نگــه داریم بلکه 
بر دل هایمان حک کنیم مانند: »واهلل ال اقــّر لکم اقرار العبید و ال افّر منکــم فرار الذلیل؛ یعنی 
بر ســر پیمان ایســتاده ام نــه از برابر شــما می گریزم و نــه ذلیالنه تســلیمتان می شــوم«. درس 
دیگری که حســین به مــا می دهــد درس غیرتمندی و شــهادت اســت، درس حماســه ورزی 
اســت؛ یعنی آنگاه که نمی توانی خوب زندگی کنی خوب بمیر، مرگ شــجاع مند و شــجاعانه 
بر زیســتن ذلیالنه و اســارت آمیز ترجیح دارد و خطاب او به همه انســان ها تا پایان روزگار این 
گر دین ندارید الاقل آزاده باشــید، همچون آزادگان زندگی کنید، زیر بار ظلم نروید  است که ا
و در برابر ســتم و ســرکوب ســکوت نکنید: »إن لــم یکن لکــم دیٌن و کنتــم ال تخافــون المعاد 
گاهی بخش  کم« این سخنان هرگز کهنه نمی شوند و همواره خصلتی آ فکونوا احرارًا فی دنیا
و بیدارگرانه دارند و دل هر آزاده ای را مخاطب خود قرار می دهند. پیام حســین، پیام آزادگی 

اســت. پیام کرامت و بزرگ منشــی اســت، پیام قدرشناســی 
و ســپاس از همراهان ثابــت قدم و یــاران همدل اســت که تا 

آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون او را ترک نمی کنند.
همچنین وفــا و فتــوت از درس هــای مانــدگار و خصلت های 
جلوه گر رفتار امام حسین اند. عطوفت ورزی، مهر و دوستی با 
اعضای خانواده و با اصحاب و یاران نیز پیام دیگر اوست. در 
کاری، نفاق ورزی، سست عهدی،  روزگار سیطره دورویی، ریا
بی صداقتی، روزگار رواج دغــل و نیرنگ که با هــزاران توجیه 
شــرعی و غیرشــرعی از در و دیــوار فــرو می بــارد به احیــای این 
خصلت هــا ســخت محتاجیــم. از امــام حســین )ع( می توان 
درس هــای فــراوان آموخــت، نــه تنهــا درس حماســه گری، 
شــجاعت و قیام بلکه اخــالق حســینی، وفای به عهــد، عزم 

استوار، یکرنگی، ثبات قدم، حق گذاری و توجه به دیگران.
درس دیگــری کــه امــام حســین )ع( بــه مــا می دهــد درس 
دینداری اســت نه فقط انجام مناســک و شــعائر بلکه توجه 
به گوهر باطنی دین، کیفیت ارتبــاط با خدا، حاضر دیدن او 
در همه صحنه ها و دین را در متن زندگی جاری ســاختن نه 
فقط در مســجد و مدرســه کــه در صحنه های دشــوار جامعه 
و سیاســت و رویارویــی بــا قدرت هــای اهریمنــی و ســلطه گر 
که انســان ها را بــه بردگی می گیرنــد و صدا در گلویشــان خفه 
می کنند، به تحریف دین می پردازند و با نام دین چه بسا بر 
پیکر دین ضربه می زنند و حتی در کســوت خلیفه رســول به 
محو حقیقت دین کمر می بندند کــه در زمانه خود همه این 
مصیبت ها را شــاهدیم. از مسلمان کشی تا ســرکوب بیداری 
اســالمی و خیانت به امت اســالمی و تظاهر به نام دین همه 
کی است که در سراسر جهان اسالم سایه  واقعیت های دردنا
افکنده است. درس حسین، درس مبارزه علیه جور و ستم، 
غ از غم  اشــرافیت، عافیت طلبــی، به کنجــی خزیــدن و فــار
خلق بودن اســت. امــروز هــم باید به اســتقبال خطــر رفت و 
خطر کرد. مرزها را مشخص ساخت. مگر نه هر روز عاشورا و 
همه جا کربالست و زندگی صحنه پیکار حق و باطل است؟ 

پس سکوت جایز نیست.    

دکتر همایون همتی
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مبارزه با غفلت انسان

در زندگی اجتماعی انســان هیچ چیز به اندازه نظام زندگی اثرگذار نیســت. این نظام 
زندگی رابطه مــا را به گونــه ای تعریف می کنــد و بده بســتان ها را به گونــه ای تنظیم 
می کند که حق کسی ضایع نشود. از اینجاست که بشــر از نخستین روزهای زندگی اجتماعی 

خود به نظام زندگی فکر کرده است.
2500 ســال پیش متفکــران یونان دربــاره نظــام زندگی انســان ها به طــور جــدی وارد بحث 
شــدند. افالطون ســه گونه نظام تعریــف می کنــد؛ اول نظامــی کــه در رأس آن یک فیلســوف 
قرارگیــرد، دوم نظامــی که مدیریــت جامعه در دســت طبقه اشــراف باشــد و ســوم نظامی که 
براســاس آرای توده مردم تعیین شــود که همــان نظام جمهوری اســت. افالطــون می گوید، 
ع  گر شرایط اینها با دقت رعایت نشود، بهترین نو این ها به ترتیب اولویت دارند و بهترند اما ا
حکومت تبدیل به بدترین نوعش می شــود و بدتریــن نوعش تبدیل به بهتریــن آن؛ به این 
ع  ع حکومت می شــود و حکومت جمهوری بهترین نو کمیت فیلســوف بدترین نو معنا که حا
آن. برخی از متفکران براســاس این ســخن افالطون او را طرفدار حکومت دمکراســی مردمی 

دانسته اند.
ع حکومت هــا، حکومت دینی اســت یعنی  در نظام دینــی، عقیده بر آن اســت که بهتریــن نو
گــر شــرایط آن رعایت نشــود، این  حکومــت دینــی از حکومت فیلســوف هــم بهتر اســت امــا ا
ع آن می شــود. تمام متفکران فلســفه سیاســی  ع حکومت تبدیــل بــه بدترین نــو بهتریــن نــو
گر حکومت ظالمانه ای تقدیس شــود یک فاجعه خواهد بود. عاشــورا به خاطر  باوردارند که ا
حساسیت به همین فاجعه )تقدیس حکومت ظالمانه(، یعنی تبدیل شدن بهترین نظام ها 
به بدتریــن آن ها و به تعبیر مرحوم شــریعتی؛ حضــور فرعون با ردای موســی و حرکت و طواف 
به دورخانه خدا با آهنگ شــرک و کفر. به همین دلیل امام حسین )ع( داروندار خود را در کف 
نهاده و به میدان می آید و از همان آغاز می داند که چه خطری برای او در پیش است؛ اما این 
را هم می داند که مبارزه با این فاجعه با هر خطری هم که همراه باشــد، ارزش دارد؛ بنابراین 

عاشــورا یک جریان منعطف به نظام زندگی انسان هاست. 
عاشورا یعنی ایستادگی در مقابل انحراف و تحریف؛ عاشورا 
یعنی تالش در جهت مبــارزه با این فاجعه کــه بدترین نظام 

در جای بهترین نظام قرار بگیرد.
بی تردیــد این مبــارزه برای انســان ها یک مبارزه همیشــگی 
اســت به این معنا که در همین زمان معاصــر و در زمان های 
آینده پیام عاشــورا به مردم جهان به ویژه به مسلمانان این 
گــر غفلت کنیــد، بهترین شــرایط زندگی  اســت که ای مردم ا
شــما به بدترین شــرایط تبدیل می شــود. بنابراین انسان ها 
نبایــد از ایــن جریان یعنــی جریــان مبــارزه ای عاشــورا غافل 
بمانند وگرنه دیگر عاشورا، عاشــورا نخواهد بود در حالی که 
عماًل هر ســرزمینی کربال و هر روزی از روزهای ما باید عاشــورا 
باشــد. اما دریغا که در اثر غفلت از فلســفه عاشورا این جریان 
جوشان و مواج را تبدیل به نهادی مرده و خاموش کرده ایم 
و مبــارزه در میدان حق و باطــل را با مراســم »غصه خوردن« 

جابه جا کرده ایم. ما به آیین می اندیشیم.
از آییــن عزاداری تا آییــن و مراســم آرایش در و دیــوار و به راه 
انداختن علم و کتل و... . آیینی کردن عاشــورا مانند آیینی 
کردن قرآن ده ها زیــان و خطــر دارد که یکی از آن ها ســازنده 
نبــودن عاشوراســت و دیگــری از درون تهــی شــدن مــردم و 
عدم توسعه ذهن و زندگی آنان و خطر دیگر این است که هر 
منافــق و گناهــکاری می تواند با شــرکت در این آییــن خود را 

نیکوکار و اهل نجات و طرفدار اهل بیت پندارد.
اما راه حل ایــن معضل بــه نظر آن اســت کــه فرهیختگان و 
علمای جامعــه شــناخت خوبــی از عاشــورا و نیــز از آیین ها و 
مراسم امروزی داشــته باشــند و مردم را از انحراف و تحریف 
بازدارند و کار را به دســت افراد خام، خودســر، احساســاتی و 

در مواردی کاسبکار نسپارند.    

دکتر سیدیحیی یثربی
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    ایثار حسینی
راز ایثــار و شــهادت طلبی امــام حســین )ع( همانــا 
احیــای دیــن و حفــظ کیــان دیانــت اســالمی اســت. او خود 
می گویــد: »ان کان دیــن محمــد لــم یســتقم اال به قتلــی فیا 
گر دین محمد )ص( جز با کشــته شــدن  ســیوف خذینی« )ا
من بر پــای نمی مانــد، پــس ای شمشــیرها مــرا دربرگیرید(. 
امام حســین )ع( براســاس وظیفه امامت خود و مبارزه دائم 
و مستمر اســالم با ظلم و فســاد قیام کرد. اینکه امام حسین 
به راســتی می خواســته خود را در ابتال با خطری بــزرگ اندازد 
و پایــداری مردانــه نماید، تا بــه اهداف انقالبی رســد شــکی 
نیســت – ولــو در ایــن راه کشــته و شــهید شــود – امــا آنچــه 
امــام حســین )ع( را وامــی دارد کــه آن خطــر بــزرگ را نماید و 
گوارش را تاب آورد همانا کیان امت اســالمی و  پیامدهای نا

میراث ارزشمند آن است. 
این سودای نیکویی است که مرد خدا خود و اهل و خانمانش 
را بــرای پاســداری از آن فــدا کنــد. او هرگــز تردیــد بــه خــود راه 
نمی دهد در اینکه همــه عالیقش را برای دفــع آفت کفر و ظلم 
که خطر جدی برای اسالم و جامعه مســلمانان خواهد بود فدا 

کند، زیرا او حافظ ارزش های ناب اسالمی است. 
ســاالر شــهیدان، نبرد مقــدس را علیه رژیــم ســتمگر اموی از 
جــان و دل، و جان و مــال و خانمــان و همه هســتی خویش 
آغاز نمود و از بیعت با چنین حکومت جائری سر باز زد و این 
میراث مقدس را به آیندگان سپرد که مســلمانان هرگز نباید 
امر حکمرانی و شــریعت را به قدرت هایی که بی اعتنایی به 
ســنن و ارزش هــای الهی دارنــد، بســپرند. در نبــردی چنین 
هرچه دشــمن ِعّده و ُعّده داشــته باشــد نمی تواند سرنوشت 

مبارزه را به سود خود تغییر دهد. 
حسین بن علی )ع( ســاز و برگ و نیروی چندانی نداشت، او 
تنها از پشــتیبانی شــمار اندکی از مردم انقالبی پرشور و یاران 
و خویشــان غیرنظامی برخوردار بــود. اما سرنوشــت پیکار و 
ک  مبارزه را دســت های پرتوان و قدم های استوار و ایمان پا
پیــروان حق و عدالــت رقم می زند و ســتمگری کــه به حریم 
حق تجاوز کــرده هرچند تیــر و تیغ و ســالح و مــزدور جنگی و 
مردجنگی داشــته باشــد باز هم محکــوم به شکســت و دمار 
اســت. پیــروزی از آن حق اســت، و ظلــم ســرانجام منکوب 
می گردد و ناامیدی و افسردگی در ستمکاران به بار می آورد و 
با وجود فشارهای ســنگین نظامی و پشتیبانی مادی درهم 

ک و الظلم لمن ال ناصر له اال اهلل«    شکسته می شود. »ایا
اینجا جایگاه خطیری است، چه بســا آدمیانی در این ورطه 
خود را می بازنــد و از حرکــت بازمی مانند، تســلیم مالحظات 
مصلحت  اندیشانه می شوند و در مصاف و ستیز با نیروهای 
گمــان در  اهریمنــی سســت می شــوند و شــیطان، شــک و 
دل هایشــان می افکند که آیــا کســب پیــروزی در راه حق به 

گر مرد رهی میان خون باید رفت
بررسی الگوی رفتاری امام خمینی)ره( در تأسی به ساالر شهیدان

محمدتقی سالمی

شـهادت مقولـه ای معنـوی و فـوزی الهی اسـت، بـا آدم زاده شـده و با خاتم 
بـه کمـال نشسـته اسـت. آنـگاه کـه خداونـد، آدم را آفریـد و آفرینـش بشـری 
آغـاز گردیـد، قابیـل هابیـل را بکشـت و شـهادت در همـان اوان آفرینـش آغازیـد: در 
جهان بینـی اسـامی، شـهادت هاکـت و نابـودی نیسـت، حیـات و زندگـی اسـت. 
در مقاله ذیل ضمن بازگویی رفتار فداکارانه سـاالر شـهیدان در حماسـه عاشـورا به 

تأثیرپذیـری امـام خمینـی )ره( از ایـن امـام همـام اشـاره شـده اسـت.  
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خودمان پشت کنیم و به خدای تبارک و تعالی رو کنیم«.   
ج مــن  امــام خمینــی )ره( در تفســیر آیــه شــریفه »َومَ ْن یخــر
بیته مهاجرًا الی اهلل و رســوله ثــم یدرکه الموت فقــد وقع اجره 
علــی اهلل«  منظــور از »بیــت« را همــان طبیعــت می دانــد. این 
طبیعــت، بیــت نفــس اســت کــه نفــس در آن زندانی اســت. 
ج شود از آمال دنیایی خود را رهانده  گر از این بیت خار انسان ا
اســت، خــود را از بیــت ظلمانی بــه روشــنایی و کمال انســانی 

رسانده است و این هجرت به سوی حضرت باری است. 
ج من بیته مهاجرًا الی اهلل و رسوله  »در آیه شریفه« و من یخر
ثم یدرکــه الموت فقد وقــع اجره علــی اهلل محتمل اســت که 
بیت، همین طبیعت باشــد که بیــت نفس اســت و نفس در 
ج  آن محبوس اســت، یعنی کســی که از این بیت نفس خار
شــود، از آن چیزهایــی کــه انســان را وادار بــه توجه بــه آمال 
ج شــود، از این بیــت ظلمانی که مــا را از  دنیایی می کنــد خار
ج شود و به سوی  وصول به کماالت انسانی باز می دارد، خار
خدای تبــارک و تعالی و رســول خدا، کــه آن هــم هجرت به 
خداســت هجرت کند، تا آنجا کــه »یدرکه المــوت، فقد وقع 

اجره علی اهلل«.   
تفسیر عرفانی ایشــان از درک موت، مرگ اختیاری است که 
خاص اولیای حق اســت که دســت از آرزوهای پست مادی 
برداشــته اند و همه خود را در حــق فانی کرده اند. این اســت 
ک می کنند.  که در ایــن هجــرت همــان مــوت معهــود را ادرا
»یدرکــه المــوت فقــد وقــع اجــره علــی اهلل... یعنــی آن موت 
اختیــاری که بــرای اولیای خدا هســت کــه از همه آمالشــان 
دســت برمی دارنــد، و در حــق تعالــی فانــی شــوند، یــا اینکــه 
ک  در ایــن مهاجرتــی که می کننــد، همان مــوت معهــود ادرا
شــود«. »فقد وقع اجره علی اهلل«... او دیگر اجری جز اینکه 
خدا بــه او بدهــد، نمی خواهد. بــرای او دیگر آمالی نیســت، 

فقط خدا را می خواهد.   
امــام خمینی )ره( ســپس می گویــد: »این دنیا هرچه باشــد، 
می گــذرد. هرچــه عالقــه بیشــتر باشــد، ســخت تر می گــذرد. 
اولیای خــدا در عیــن حالی کــه این هجــرت را کــرده بودند، 
باز فعالیتهایــی می کرده اند که بــرای رضای خدا و رســاندن 
نفع به برادرهــا و خواهرهــا بوده اســت. االن هر عملــی که از 
ما صــادر می شــود، عملی اســت نفســانی و شــیطانی و در آن 
گــر آن هجــرت حاصــل بشــود و انســان  خودبینــی اســت. ا
»مهاجرًا الی اهلل و رســول« بشــود، آن وقت تمــام اعمالی که 
بجا می آورد، روحانی و الهی است. انبیا هم کارهای مربوط 
به زندگی و اداره کشور را می کردند، لکن زندگی، الهی بود«.   

امــام راحــل )ره( در بــاب عبــادت هــم نظــر بــه هجــرت از 
ک دارد و می گویــد: کســانی کــه گرفتــار ظلمت هســتند،  خــا
کارهایشان ولو جالب باشــد نورانیت ندارد، شکلی و صورتی 
از عــادت دارد، رفــع تکلیــف اســت. محتــوا و درونمایــه ای 
زمیــن  از  را  انســان  اینگونــه عبــادت  لــذا  نــدارد،  معنــوی 
برنمی کند، او را به جهان بریــن و معقول نمی برد. »عبادات 
باید ما را راه ببرد و مهاجر کنــد... یک ضربت علی در خندق 

افضل از عبادات ثقلین است«.   
عبــادت علــی )ع( افضــل عبــادات ثقلیــن اســت، از همیــن 
روســت و از آن روســت که او در محراب عبادت از شدت تقوا 

بهای ایثار جان های خود و دیگران مــی ارزد؟ و این پنداری 
واهی و ناصواب است. نادرستی این پندار پیداست. جدای 
از نمونه های فــراوان در جهادهــا و شــهادتها، حادثه کربال و 
قیام سیدالشــهدا گواه گویــا و نمونــه نمایان از نبــرد مقّدس 

است با نفراتی اندک بر ضد نیرویی انبوه و تا دندان مسلح.
امــام حســین )ع( بــا نبرد و ســتیز بــا ظلم به ســوی شــهادت 
رفت و شهید شد، با یاران شهید شد نه فردی، جمعی شهید 
شــد، با کســانی مانند مســلم بن عقیل، و طفالن معصوم، با 
کسانی مانند مسلم بن عوســجه، با کسانی مانند حبیب بن 
مظاهر و حّربن یزید ریاحی، با مردانی بزرگ از تبار انســانیت 
و شــرف و عزت، ســالخوردگانی چــون حبیب و خردســاالنی 
کــی از مــرگ و تردیــدی در ادامه  چــون علی اصغــر. و هیــچ با

نبرد در مصاف حق با ناحق نداشت. 
هیچکــس را یاری آن نیســت که به ایــن مقــام و درجه رفیع 
رســد که سیدالشــهدا رســید. این اســت که در شــب شهادت 
مــوالی متقیــان علــی )ع( نیــز بــه ســنت مرســوم مصیبــت 
حســینی )ع( خوانده می شــود. امام علی )ع( خــود راضی به 
این اســت که حســین ســاالر شــهدا و افضل شــهیدان است. 
کلمه حــق در برابر ســلطان جائر اســت »افضل الجهــاد کلمة 

حق عند سلطان جائر«. 
هر دو بزرگوار آموزگار شــهادتند: هر دو ثاراهلل انــد، اما مبارزه و 
جهاد در حضرت حســینی به کمال رســیده و همان راه است 
که به اوج رســیده اســت. امام حســین )ع( شهید شــد، اما در 
تاریخ و در پیشــگاه حق پیروز و ســربلند گردید و این تأثیری 
بس شــگرف و بســیار فزاینده و چشــمگیر در نهضت ها و نزد 

انقالبیون داشته است. 
افــراد ضعیــف در مراحــل دشــوار انقــالب از نهضــت جــدا 
ک و مخلــص در راه نهضــت می مانند  می شــوند و مــردان پــا
با همه ســختیها و مرارتهــای آن، و راحت طلبــان و اهل دنیا 
از آن به تدریج جدا می شــوند. بزرگ ترین آرمان یک انســان 
بزرگ ایــن اســت کــه در راه حقیقتی و در راه مقدســی شــهید 
شــود، قیام به قســط و عــدل نماید و آنگاه شــهید شــود. چه 
ســعادتی از این باالتر، و این را امام حســین )ع( در تاریخ بشر 

احیا نمود و تعالی داد. 
 

    امام خمینی )ره( و اقتدا به پیشوای شهیدان
امــام خمینــی )ره( آمــوزگار بــزرگ ایــن فــن در عصــر مــا بود، 
کــه عــارف مشــرب، مبــارز و انقالبــی بــود.  عالمــی رّبانــی 
یکــی از فرازهــای عمیــق اندیشــه عرفانــی و اجتماعــی امام 
خمینی)ره( در باب هجرت از خویش و اماته به موت ارادی 
و مــوت معهــود اســت، ایــن تأمــالت گذشــته از جنبه هــای 
ح  عرفانــی آن در فلســفه و نهضت هــای انقالبــی هــم مطــر
اســت. ایشــان می گوید: »هجرت معنای بزرگی است. باالتر 
از همه هجرت ها، هجرت از خودبینی و انســانیت و هجرت 
کــرم)ص( از مکه به  از خــود بــه خداســت. هجــرت رســول ا
مدینــه بــرای این بــود که هجــرت از خــود به خــدا را به بشــر 
نشان دهد. تعلیمات انبیا برای این است که ما از تاریکی ها 
و خودخواهی ها و نفسانیت ها به ســوی خدا هجرت کنیم. 
بــرای ایــن اســت کــه مــا بــه خودمــان و بــه آمــال شــیطانی 

هجرت رسول 
کرم)ص( از مکه  ا

به مدینه برای این 
بود که هجرت از 

خود به خدا را به 
بشر نشان دهد. 

تعلیمات انبیا 
برای این است 

یکی ها  که ما از تار
و خودخواهی ها 
و نفسانیت ها به 

سوی خدا هجرت 
کنیم. برای این 
است که ما به 

خودمان و به آمال 
شیطانی خودمان 
کنیم و به  پشت 
خدای تبارک و 

تعالی رو کنیم
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می توان از آن تحاشــی نمود؟ عــزاداری بر شــهیدان راه حق 
نیک است و صواب است و ثواب هم دارد. 

رســول خدا )ص( اصحاب را از گریه و ســوگواری بر کســان از 
دســت رفته منع نمی نمودنــد. با اینکه آنان ســوگواری های 
هیجانــی و پرشــور هــم می کردنــد و ایــن خــود تقریــر و فعــل 
پیامبر را نشــان می دهد. این اســت که امام خمینــی )ره( با 
کرین، در سال 1357  اقتدا به ســنت اســالمی درباره ذکر و ذا
کــه در پاریس اقامت داشــتند، عزاداری سیدالشــهدا را در آن 
دیار برپا داشــتند. زیرا رهبر کبیر انقالب اسالمی می دانستند 
امــام حســین )ع( در بــالد غــرب، چندان شــناخته نیســت و 
گر هم شــناخته باشــد ســنت عزاداری برای او رایج نیست.  ا
بدیــن جهــت همــت در ایــن کار نمودنــد و در اقامتــگاه خود 
مجلس عزاداری بپا داشــتند. و این اهمیت آیین شهادت را 
در اسالم که سیدالشهدا مظهر بارز و شــاخص اوست، در نزد 

امام خمینی می رساند. 
امام راحل درباره نهضت حســینی و تأثیر آن بر نهضت های 
اســالمی و قیام هــای اجتماعــی و انقالب هــای مردمــی در 
جهان اســالمی و در بین ملل و امــم بر این بود کــه این خون 
کــه خــون همــه ملت هــای اســالمی را بــه  سیدالشهداســت 
جــوش مــی آورد، و عاشــورا را ســبب قــوام و پایــداری ملــت و 
کشــور ایران می دانســت.  »ایــن خــون سیدالشهداســت که 
خون های همه ملت های اسالمی را به جوش می آورد و این 
دسته جات عزیز عاشوراســت که مردم را به هیجان می آورد 
و برای اســالم و حفــظ مقاصد اســالمی مهیا می کند. عاشــورا 
را زنده نگهدارید که با زنده نگهداشــتن عاشــورا کشــور شــما 

آسیب نخواهد دید«.   
امام خمینی )ره( درباره نهضت سیدالشــهدا )ع( و تداوم آن 
و آیین ســوگواری آن حضــرت می گوید: »سیدالشــهدا به داد 
اســالم رســید. سیدالشــهدا اســالم را نجات داد، روضــه امام 
حســین )ع( برای حفــظ مکتب امام حســین )ع( اســت. آن 
کسانی که می گویند روضه سیدالشــهدا نخوان، این ها اصاًل 
نمی فهمند مکتب سیدالشــهدا چه بــوده اســت؛ٰ  نمی دانند 
کــرده اســت. االن هــزار و  گریه هــا حفــظ  یعنــی چــه؟ ایــن 
چهارصد ســال اســت که با این منبرها و با ایــن روضه ها و با 
این مصیبتها مــا را حفــظ کرده اند. حرف سیدالشــهدا حرف 
روز اســت و حرف روز را سیدالشهدا آورده اســت به ماها داده 
است. هر مکتبی هیاهو می خواهد باید پایش سینه بزنند«.   
بــاب ســنت عــزاداری سیدالشــهدا  امــام خمینــی )ره( در 
بعــد از انقــالب هــم می گوینــد: »امــروز دیگــر انقــالب کردیم 
روضه دیگر الزم نیســت، از غلطهایی اســت که تــوی دهنها 
انداخته انــد. مثــل ایــن اســت کــه بگوییم امــروز مــا انقالب 
کرده ایم، دیگر الزم نیســت که نماز بخوانیــم، انقالب برای 
این است. انقالب کردیم که شعایر اسالمی را زنده کنیم، نه 

انقالب کرده ایم که شعایر اسالمی را بمیرانیم«.   
 

    زندگی جاوید
شــهادت به گفته امام راحل )ره( هنر مردان خداســت. »هر 
خوبی باالتر از او هســت تا برســد به قتل در راه خدا، شهادت 
که باالتر از او نیســت. حیات که باالترین سرمایه است برای 

و عــدل شــهید گردیــد. شــهید راه حــق شــد و فرمــود: فزت و 
خ در راه حق. او رســتگار شد  رب الکعبه. این اســت مرگ ســر

و مقتدای رستگاران گردید. 
دکتر علــی شــریعتی در کنفرانس »هجــرت و تمــّدن« پس از 
گــون هجرت، بــه هجــرت معنوی می رســد.  ذکــر صــور گونا
این هجرت اخیــر از نظر او ترک ماهیتی اســت که انســان در 
آن اســت و رفتــن به ســوی آنچنان انســانی کــه باید باشــد. 
اســالم همــواره در همــه نســل ها و همــه عصرهــا پیروانــش 
را می خوانــد تــا از درون و از بیــرون خــود را بــه پیــش برنــد و 
همــواره خــود را در حرکــت بدارند به ســوی شــدنی معنوی و 

استکمالی و متعالی. 
عالی تریــن جلــوه مهاجــرت از خــود بــه ســوی خــدا همــان 
شــهادت اســت. آن چنان که در حدیث نبوی است: »ما من 
قطرٍة احــّب الــی اهلل عزوجل مــن قطــرة دٍم فی ســبیل اهلل«. 
هیچ گوهری در نزد پــروردگار عزیزتــر از قطره خــون در راه او 
کی، از عالم  نیســت. و این اســت کمال مهاجرت انســان خا
ســفلی به عالم علوی، و از جهان ناســوت به جهان الهوت. 
و اینکــه پیامبــر فرمــود: »حســین منــی و انــا مــن حســین، 
احــّب اهلل من احــّب حســینًا، حســین ســبط من االســباط«. 
حسین از من اســت و من از حســین، هر که حسین را دوست 
بــدارد خدای او را دوســت دارد، حســین فرزنــدی از فرزندان 

انبیاست«.   
این ســخن بــزرگ از پیامبــر بزرگــوار اســالم، اتصــال معنوی 
و روحانــی و پیوســتگی ســاالر شــهیدان را بــه نهضــت انبیــا 
و پیوســتگی او بــه حــق را نشــان می دهــد. و ایــن اســت راز 
کننده دیــن نبی و  نهضــت حســینی. نهضــت حســینی احیا
سنت محمد )ص(، اسالم ناب و اسالم انقالبی است. تشیع 
خ حسینی شــکوفا گردیده است.  خ علوی در نهضت سر ســر
و بزرگداشــت سنت شهادت حســینی بزرگداشــت راه انقالب 

و انبیاست. 
زنــان  ُاُحــد می دیــد  شــخص رســول اهلل )ص( در جنــگ 
بــر کشــتگان جنــگ و بــر اجســاد شــوهران و فرزنــدان خــود 
می گرینــد، اما کســی بــر جســد حمــزه )ع( عمــوی آن بزرگوار 
کــی له« )و  نمی گرید. بــا انــدوه گفت: »ولکــن حمــزة ال به وا
اما حمزه گریه کنندگانی ندارد(. از همین جا ســنت شــهادت 
در اســالم شــکل گرفــت. زیــرا فعــل و قــول پیامبر کــه همان 
ســنت باشــد بر این تعلق گرفت، بر بزرگداشــت شــهدا ولو در 
نزد کسانی که خویشــاوند همدیگر نیستند. احترام به شهدا 
و اســالم و آرمــان شــهادت و گریســتن و زاری به شــهدا آیین 
سراســر تاریــخ گردیــد. ایــن اســت کــه عــزاداری و بــه ســوگ 
نشســتن در غم ارتحال شــهیدان نه تنها مانعی نــدارد بلکه 

مستحب است. 
برخــی از متقیــان دربــاری و اســتعماری و وعــاظ الســالطین 
عزاداری و ســوگواری مذهبی را موجب حزن و انــدوه و مانع 
شادی و شادمانی و خوشی و خوشــحالی خود و اربابان خود 
می داننــد و از آن جلوگیــری می کننــد. امــا در تشــیع علــوی و 
اســالم انقالبی چنیــن نیســت، و آییــن شــهادت و یــادآوری 
شــهدا و ذکــر حماســه های شــهادت مقــدس عزیــز اســت. 
شــهادت اصــل اساســی در جهان بینــی الهی اســت. چگونه 

امام خمینی )ره( 
باره نهضت  در

سیدالشهدا )ع( 
و تداوم آن و 

آیین سوگواری آن 
ید:  حضرت می گو

»سیدالشهدا به 
داد اسالم رسید. 

سیدالشهدا 
اسالم را نجات 
داد، روضه امام 

حسین)ع( برای 
حفظ مکتب 

امام حسین)ع( 
است. آن کسانی 

یند  که می گو
روضه سیدالشهدا 

نخوان، این ها 
اصاًل نمی فهمند 

مکتب سیدالشهدا 
چه بوده است
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او تقدیــم کرده اســت، دیگــر از این بــّر و خوبی نمی شــود که 
باالتر باشد«.   

آنچه که فیلسوفان از روزگاران دیرین گفته اند در باب عالم 
و آدم، مدینــه فاضله و آرمانشــهر، »آدم عالــی و عالم مثالی« 

در اینجا تحقق می یابد. 
کی نمی آید به دست آدم اندر عالم خا
 عالمی از نو به باید ساخت و زنو آدمی

و اســالم تحقق ایــن معنــا و بنیانگذار ایــن عالم اســت و این 
آدم. »کنتــم خیــر امــٍة اخرجــت للناس تأمــرون بالمعــروف و 
تنهون عن المنکر«.   بــه هرحال درگذار ایام و در مســیر تاریخ 
هر عزت ظاهری و غــرور دروغین را ذلت و نگونی اســت و هر 
حیاتی را مرگ، و دنیا را آخرت، و هرچه را رقیبی و هماوردی 
کش دهر  و افول یا عروجی. پس چه بهتر که انســان در کشــا
عمر خود را در مبــارزه با ســتم و در راه حق گذارد که ســرمایه 
باقی و حیات ابــدی او خواهد بود. و این مقام، مقام شــهید 

است که از جان و جاه رهید و به معبود خویش پیوست. 
برخی از روشنفکران انقالبی و متفکران اسالمی ایران یادآور 
شــهادت شــده اند و اهمیت آن را در جهان بینی اسالمی و در 
فالح و رســتگاری جامعه و امت کم و بیش گفته اند که از آن 
جمله اند، جالل آل احمد، دکتر علی شریعتی، استاد مرتضی 
مطهری، آیت اهلل سیدمحمود طالقانی و... اما امام خمینی 
)ره( آییــن شــهادت را در اســالم احیا کــرد و بازســازی نمود. 
شــهادت به مســخ و فراموشــی ســپرده می شــد، و امام راحل 

)ره( آن را زنده و تجدید بنا کرد. 
رهبــر فقیــد انقــالب ایــن را ســنت رایــج و هــر روزه و امــروزه 
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امام خمینی 
ضمن حفظ سنت 

عزاداری، ستیز  
با ظالمان دوران 

را در این میان 
تحقق بخشیدند؛ 

که ای مسلمانان 
جهان، ای  

حق طلبان عالم! 
مبارزه ادامه دارد، 

نهضت امری 
منقضی و تمام 

شده نیست بلکه 
استمرار و تداوم 

دارد، شاهد زمان 
خود، شهید زمین 

خود باشید

گــر امیر نظام یک  مبارزان و انقالبیون ایران و اســالم نمود. ا
تن بــود، بعــد از او هــزاران تن شــدند؛ همگــی بر ایــن بودند: 
»الهــی هب لــی کمــال اتقطاع الیــک«. مقــام کمــال انقطاع 
همین است؛ نفس خود را کشتن و به سوی حضرت دوست 
پرکشیدن به سوی رفیق الهی رفتن. امیرکبیر در یک لحظه 
درســت تصمیم گرفت و درســت انتخاب کرد و شــهادت را و 
خ را برگزید؛ یعنی راه زندگی شرافتمندانه جاوید را،  مرگ ســر

و این راه حسینی و آموزه حسینی )ع( است. 
الموت خیٌر من رکوب العار
والعاُر اولی من دخوِل النار

مرا عار آید از آن زندگی
که ساالر باشم کنم بندگی

کــوی حســینی در ادعیــه و  شــیعیان، محبــان و رهــروان 
آیینهــای مذهبی و ســوگواریها همــواره آرزو کــرده و می کنند 
که ای کاش ما هم بودیم و به فوز شــهادت می رســیدیم: »یا 
لیتنا ُکّنــا معک فنفــوز فــوزًا عظیمًا«. امــا صرف گفتــار کافی 
نیســت، رفتار نیز ضروری اســت. امام خمینــی ضمن حفظ 
ســنت عزاداری حســینی )ع( ســتیز با ظالمان و مســتکبران 
دوران را در ایــن میان تحقق بخشــیدند؛ که ای مســلمانان 
جهــان، ای حق طلبــان عالــم! مبــارزه ادامــه دارد، نهضــت 
امــری منقضــی و تمــام شــده نیســت بلکــه اســتمرار و تداوم 

دارد، شاهد زمان خود، شهید زمین خود باشید. 
نمونه اعالی ایثار و شــهادت، همانا سیدالشــهدا )ع( است. 
اما مصادیق و موارد آن در تاریخ و جهان بســیار اســت. اسوه 
همچنان اوســت تا آنگاه که از ســوی پروردگار شهادت بس 
آید و تا حکومت جهانی حق... و تا آخر الزمان یا دیگر زمان. 
بدیهی اســت که در بیــن آینــدگان و افق هــای آینــده هرچه 
روشــن و معرفت بشــری پیــش رود و موانع فرا راه پیشــرفت 
برداشــته شــود و مردمان بســیارتری با باور و ایقان بیشتری 
گاهی و تحقق خودانسانی و خودملکوتی و متعالی  به خود آ
بازگردنــد و در اســتکمال نفــس و تکامل معنــوی پیش روند 
و در کار خودســازی و خودســوزی و کمــال وجــودی شــوند، 
ایثار باشــکوه ســاالر شــهیدان در قربانگاه عشــق و در راه خدا 
روشــن تر و پدیدارتر خواهد شــد و تجلی و نمود بیشتر خواهد 
داشــت؛ که از اســوه و نمونــه اعالی ایثــار و شــهادت در همه 
ملــل و نحــل و عصرهــا و نسل هاســت. حماســه داد اســت 
در زمیــن و زمانه بیــداد، فروغ هدایت و شــهید حــق بر باطل 
اســت. خون خدا و حجت حق اســت، مرگ او تولــد زندگی و 

خون او خروش حق طلبی است.     
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صحنه تجّلی
کرامات اخالقی

   اواًل، صف بنــدی در عاشــورا صف بنــدی میــان حق وباطــل و خیر وشــر، فضیلت و 
رذیلت، والیت خدا و والیت شیطان بود. 

   ثانیًا، زیبایی عاشــورا مرهون این واقعیت اســت که حق آن قدر بی پرده و نمایان در عاشورا 
گرچه بسیاری کوشیدند  جلوه کرد که باطل نتوانست تدلیس کند و نتوانســت حق نما شود. ا
که این واقعه را تحریف کنند مثل آنکه کشــته شــدن ولی خدا را به خدا نسبت دهند و منازعه 
میــان حــق و باطل را بــه منازعــه میــان دو فامیــل هاشــمی و اموی فــرو بکاهنــد، اما قــدرت و 

صراحت حق در جریان عاشورا بیش از آن بود که باطل بتواند آن را به بازی بگیرد.
   ثالثًا، در عاشــورا کرامت های اخالقی و فضیلت ها به ناب ترین صورت تجلی کردند. نشان 
دادن چهره نــاب یک فضیلت اخالقــی از آن الگویی می ســازد که چراغ راه می شــود. ایثار آب 
در عین تشنگی تا خدایی شــدن و نثار جان در اوج جوانی، اطاعت محض از خدا و ولی خدا، 
نماز در وسط معرکه، گرفتن لختی فرصت برای قرآن خواندن، رحم به کوچک ترها، احترام 
به بزرگ ترهــا، حفظ عــزت انســانی، صداقت در یــاوری، صبــر و رضــا و خــودداری از هرگونه 
شــکوه در محضــر سیدالشــهدا و اینهــا را فقــط به خاطــر خدا خواســتن و بــه خاطر خــدا انجام 
دادن، مصادیقــی از آن تجلی نــاب تســلط برخویشــتن، والیــت بــر قــوای درونــی و مدیریــت 
عواطف از عشــق ها و نفرت هــا و مهم ترین ابعــاد در انسان شناســی زنان و مردان عاشــورایی 
اســت. اعمال ما از احساســات ما ریشــه می گیرند. اراده های ما جزم و حتمی نمی شــوند مگر 
آنکه نســبت به آنچه کــه می خواهیم انجام بدهیم شــوق داشــته باشــیم و نســبت به آنچه 

نمی خواهیم انجام دهیم بی رغبتی و انزجار در ما پدید آید.
   رابعًا، روایات اســالمی می گوینــد دین جز حب و بغض نیســت، به این معناســت که منشــأ 
رفتــار ایشــان حــب و بغض هاســت و انســان دینــدار به حــب و بغــض خــود انضباط مــی داد؛ 
انضباط در چارچوب محبت خدا؛ دوســت دارد آنچه را خدا دوســت دارد و دشمن دارد آنچه 
را خدا دشــمن می دارد. آنکــه بتواند حــب و بغض خــود را مدیریت کنــد به نهایــت دینداری 
رســیده اســت و انســانی که نتواند بر خودش مدیریــت کند فرصت ســوزی می کنــد. مردان و 
زنان عاشــورایی بــه راین عواطف تســلط داشــتند بــرای همین مــادران صبری نشــان دادند 
کــه در رفتار مادرانــه نمی گنجد. مثل آنکه مادر شــهید ســر شــهید را به ســمت دشــمن پرتاب 

می کند و رفتار وحشیانه دشــمن دل او را نمی خراشد زیرا دل 
در گرو محبــت بزرگ تــری دارد. زنــان می گریند امــا در میان 
اشک و ناله تا با دشــمن مواجه می شــوند عزت خود را بر غم 
خود اولویت می دهنــد و از مردان مرد، خود را قوی تر نشــان 
می دهنــد. راســت قامــت راه می رونــد در عیــن آنکــه خاطره 
شهدایشــان دل هاشــان را می فرســایدکه نفــرت و عــداوت 
آن هــا هــم در چارچــوب خواســت و میــل خداســت بــرای 
همین آن هم کاماًل در اختیارشــان اســت و عقل های نورانی 
آن هــا ایــن عــداوت را مدیریــت می کند. مــردان عاشــورایی 
می جنگند اما ســرها را نمی برند، تشــنه نمی کشند، لباس ها 
گر کســی از آن ها امــان بخواهد او را  را غارت نمی کنند حتی ا
امان می دهند. همه اینها برای آن اســت که کانون عواطف 
کســی در  آن هــا در اختیــار خواســت خداســت، در نتیجــه 

تشکیالت حسینی ظلم و ستمگری نمی بیند.
   خامســًا، همچنان که شــهید مطهری فرمــود تاریخ کربال 
تاریخی مؤنــث و مذکر اســت. مــرد و زن نقــش آفریدنــد و در 
نهضت اصالحــی امام حسین علیه الســالم شــرکت جســتند. 
مــردان و زنــان بــا حیثیــت خانوادگــی آمدنــد. ایــن بــدان 
معناســت کــه خانــواده بــا ایــن حیثیــت جمعــی خــود برای 
احقاق حــق، مســئولیت دارد. تمــام اعضــای خانــواده باید 
نگاهشــان معطوف به حــق و اقامه حــق باشــد. نوجوانان و 
جوانان، دختران و پســران باید نگران اجــرای حق و عدالت 
باشــند. زن و مرد باید متوجــه امر والیت، حکومــت ولی خدا 
و جلوگیــری از حکومــت بــدکاران باشــند. وقتــی خانــواده با 
همه اعضایش در دفــاع از حق مشــارکت می کنــد جلوه های 
کامل ایثــار و دیگرخواهی نمایان می شــود. وقتی مرد مقابل 
پیــام آور خــون  کشــته می شــود زن  و  همســرش می رزمــد 
او می شــود و احســاس وظیفــه می کنــد. وقتــی پــدر مقابــل 
چشــم فرزند در خواســت خدا و امــر ولی ذوب می شــود فرزند 
غیرتمندانــه از حــق دفــاع می کنــد و تــا به آخــر بــرای حرمت 
شمشــیرش تالش می کند. وقتی خانواده با تمــام اعضایش 
در ســختی ها و نامالیمات وارد شده صبوری می کنند روحیه 
تعیــش و رفاه زدگــی جمع می شــود و خانــواده بــه مثابه یک 

کل در سایه سختی ها و صبوری رشد می کند.     

دکتر فریبا عالسوند



هفته نخست ماه محرم به عنوان هفته ترویج امر به معروف و نهی از منكر 
نامگـذاری شـده اسـت. بـه همیـن مناسـبت بخشـی را بـا همیـن موضـوع در 
مهر و ماه تدارک دیده ایم. در مطلب نخسـت این بخش نویسـنده با اشـاره 
کید  به برداشت های متفاوت در چگونگی امر به معروف و نهی از منكر و تأ
ع را پشـتوانه اجرای احكام عقل می دانند  بر اینكه علمای دین، احكام شـر
از نگاهـی فلسـفی بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت. در مقالـه بعـدی آیت اهلل 
کیـد بـر اینكه در اجـرای این فریضه الهـی آن چیزی که  شـهید مطهـری بـا تأ
بیشـتر مورد توجه قرار دارد »گفتن و ِاعمال زور« بوده، یک پرسـش اساسـی 
مطرح می کند و به آن پاسـخ می دهد. شـهید مطهری می پرسـد: »آیا وسیله 
امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر منحصـر بـه همیـن دو اسـت؟ وسـیله دیگـر و 
راه دیگـری نیسـت؟« مطلـب بعـدی بخشـی از سـخنرانی شـهید مظلـوم، 
آیـت اهلل دکتـر بهشـتی، دربـاره نتایـج قانونمنـِد تـرک امـر بـه معروف و نهـی از 
منكر در جامعه اسامی با استفاده از آیات و روایات است. سپس یادداشتی 
دربـاره حـق نظـارت مـردم برحكومـت و نقـد عملكردهـا بـه عنـوان مصـداق 
امـر بـه معـروف و نهـی از منكـر می خوانیـم. مطلب بعدی بیان مراتـب امر به 
معـروف از لسـان آیـت اهلل تهرانـی اسـت. مقالـه پایانـی نیـز به تشـریح دیدگاه 

امیرالمومنیـن )ع( درخصـوص ایـن واجب الهی اختصـاص دارد.

امربهمعروف
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کسانی درســت و منطقی نیســت، زیرا آنان از یک نکته مهم 
غفلــت کرده انــد و آن اینکــه رابطــه خــدا با مــردم بــر دو گونه 

است: رابطه تکوینی و رابطه تشریعی.

     گفتگو با انسان
در رابطــه تکوینــی، خداوند کارهــا را در اختیــار خــود دارد و با 
قوانیــن ویــژه کار موجــودات جهــان را تدبیر می کنــد. رویش 
گیاهان و زندگی و مرگ انســان ها، همه براساس این قوانین 
اداره می شوند، اما در حوزه دین و شــریعت، رابطه خداوند با 
انسان براساس راهنمایی استوار اســت. خداوند انسان را به 
گاه به راه راســت هدایــت می کند  عنوان یــک موجــود آزاد و آ
و نســبت به گمراهی ها هشــدار می دهد. بدیهی است که در 
کراه جایی ندارد، آنچه مهم اســت  چنین رابطه ای اجبــار و ا
گفتگــو بــا انســان اســت و هــدف همــه بعثت هــا، ابــالغ پیام 
خداوند و بشــارت و انذار اســت، یعنی خداوند با پیام خود به 
گاه و آزاد، اطالع رســانی می کند  انســان که موجودی اســت آ
و با هدایت او به راه راســت، او را به ســرانجام نیــک در دنیا و 
آخرت مژده می دهد و در عین حال او را هشدار می دهد که به 

بیراهه نرود تا در دنیا و آخرت زیان نبیند.
بنابراین مــا بایــد امر بــه معــروف و نهی از منکــر را بــه معنای 
مجبــور کــردن ندانیــم، بلکه بــه معنــای راهنمایی کــردن و 
وادار کــردن بدانیم که کار خــدا همین اســت و کار ما هم باید 
همین باشــد و این راهنمایی و وادار کردن اصاًل نیازی به زور 
و اجبار ندارد، زیرا انســان بــا زور و اجبار راهنمایی نمی شــود، 

بلکه سرکوب می شود و از انسانیت در می آید.
انســان تا انســان اســت، خدا حرمت او را نگــه مــی دارد و با او 
به عنــوان یــک طــرف معتبــر ســخن می گویــد و حتــی در روز 
قیامت نیز به او حق اســتدالل می دهد و لذا بر آن می کوشد تا 
بر انســان حجت تمام شود، حتی به رســول خدا در آیه هایی 
که ســرا پا معجزه اند، بــا بیان روشــن توضیح می دهــد که در 
مقابل منکران شکیبا باشد و اذّیت و آزار را تحمل کند، وگرنه 
گر اجبار الزم بود، خود خدا می توانســت، همه جهانیان را با  ا
ایمان و درستکار ســازد. به این آیه ها )ســوره انعام، آیه های 
33 تا 35( توجــه کنید و آن هــا را بارهــا و بارهــا بخوانید تا به 
درک درست برســید. »به یقین می دانیم که سخن آنان تو را 
اندوهگین می ســازد. آنان نه اینکه تو را باور ندارند، بلکه آن 

ستم کاران آیات خدا را انکار می کنند! 
پیــش از تــو نیــز فرســتادگان دیگــر را بــاور نکردنــد و ایــن 
کردنــد و آزار  فرســتادگان در برابــر نابــاوری آنــان شــکیبایی 
دیدند تا اینکه به فریادشــان رســیدیم و هیچ کس نمی نواند 
سخن خدا را تغییر دهد و تو بی تردید سرگذشت فرستادگان را 
گر می توانی  گر روی گردانی آنان بر تو گران آید، ا شنیده ای. و ا
شــکافی در زمین یا نردبانی به آســمان پیدا کن تا بالیی بر سر 
گر خدا می خواســت همگان را هدایت می کرد.  آنان بیاوری. ا
زنهار که از نادانان نباش!« این اســت فــرق یک دین عقالنی 
و درســت که به انســان اصالت و اعتبــار می دهد، بــا دین غیر 
عقالنی کــه انســان را ذاتــًا گنهــکار می دانــد و هــرگاه بخواهد 
و بتوانــد، با شــکنجه و آزار، روح او را از دســت شــیطان نجات 

می دهد. )بنگرید به رفتار کلیساییان در قرون وسطی(

کنون در جامعه ما، در چگونگی امر به معروف و نهی از  هم ا
گونی از آن ها دارند.  منکر اختالف است و برداشت های گونا
من که این برداشــت ها را پیگیری می کنم، به این نتیجه رسیده ام 
کــه هنــوز عــده ای، معنــای دقیق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را 
نمی داننــد. بــه همیــن دلیــل بــر خــود الزم می دانم کــه با یــک نگاه 
فلســفی، یعنی با تجزیــه و تحلیل عقالنــی، معنای امر بــه معروف و 
نهی از منکر را روشــن ســاخته و چگونگی انجام این دو وظیفه بزرگ را در نظام اســالمی توضیح 
دهم، تا مبادا کج فهمی دانســته یا ندانسته عده ای و وسوسه های کســانی که هدفی جز ایجاد 

اسالم هراسی ندارند، در ذهن جوانان کم تجربه ما، ایجاد شبهه کند.
ما معمواًل، واژه امــر و نهی را با قــدرت و برتری همراه می ســازیم، یعنی این گونــه فکر می کنیم 
که امر و نهی همیشــه از طرف کســی اســت که می تواند به طرف دیگر دســتور دهد. مانند امر و 
نهی شــاهان و امیران به رعیت و فرمانبــران. آیا واقعًا معنــای امر و نهی این اســت که یک نفر 
از جایــگاه برتر، به دیگری دســتوری صادر کنــد و او را مجبور ســازد که کاری را انجــام دهد و یا 
از انجــام دادن کاری خودداری کند؟! من نمی خواهم بر ســر معنای لغــوی واژه ها چون و چرا 
کنم، هدف من توضیح عقالنی مسأله است که در اسالم همه کارها براساس عقل استوارند، تا 

ع را پشتوانه اجرای احکام عقل می دانند. جایی که علمای دین، احکام شر
چون در معنای امر و نهی نوعی اجبــار را دخالت می دهیم، برخی از اهــل کالم از جمله خواجه 
نصیرالدین طوســی، امر بــه معروف و نهــی از منکر را بــر خدا واجــب نمی دانند و دلیلشــان هم 
گر امر به معــروف و نهی از منکــر بر خدا واجب می شــد، باید خداونــد همه مردم  این اســت که ا
را مجبور می کرد تــا مؤمن و درســتکار باشــند. )مراجعه کنید بــه تجرید خواجه نصیر طوســی، 
مقصد ششم، مسأله شــانزدهم( در حالی که ما می بینیم، همه مردم چنین نیستند و از این جا 
می فهمیم که امر به معروف و نهی از منکر بر خداوند واجب نیســت. به نظر من دیدگاه چنین 

حرمت مردم
فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

 دکتر سید یحیی یثربی

نویسنده مطلب زیر که در »مهر« منتشر شده با اشاره به برداشت های 
اینکـه  بـر  تأکیـد  و  منکـر  از  نهـی  و  معـروف  بـه  امـر  متفـاوت در چگونگـی 
علمـای دیـن، احـکام شـرع را پشـتوانه اجـرای احـکام عقـل می داننـد از 

نگاهـی فلسـفی بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت.   
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با رفتارمان بــه هدایت مردم بپردازیم. جوانــان ما ببینند که 
مسئوالن کشــور ذره ای در فکر جاه و مال نیستند و شب و روز 
غصه مــردم را می خورنــد. ایــن را باید در عمل نشــان دهیم. 
جوانان ما ببینند که ما چقدر قانعانــه زندگی می کنیم. خانه 
و زندگی مــان و وســیله رفــت و آمدمــان در حد طبقــه محروم 
گــر مــا در کاخ ها  اســت. این هــا مــردم را هدایت می کنــد. اما ا
بنشــینیم و ثروت اندوزی کنیــم و تن به تجمل و تشــریفات 
بدهیم، حتــی از خیر فــرش قرمز و ماشــین های تشــریفاتی و 
اســتقبال و بدرقه ســاختگی خودمان، صرف نظــر نکنیم، از 

جوانان جامعه چه انتظاری می توانیم داشته باشیم!
بار دیگــر شــما را بــه دقــت در آیه های بــاال ســفارش می کنم، 
مخصوصــًا بــه آنکــه انبیــاء شــکیبا بودنــد و آزار دیدنــد. آیــا 
مســئوالن ما چنین صفتی دارند؟ آیا ما بــه وظیفه خود عمل 
کرده ایم که سیلی به صورت دیگران بزنیم؟ امر به معروف از 
ضروریات است، اما اجرای درست آن نیز از ضروریات است. 
با آرزوی توفیق همه کســانی که در راه امر به معروف و نهی از 

منکر، به وظیفه خود عمل کنند.    

     هدایت
در پایان سه نکته را یادآور می شوم: 

   اول اینکه بدون تردید، امر به معــروف و نهی از منکر، عقاًل 
کیدی کــه قــرآن و حدیــث بر آن  و شــرعًا واجــب اســت و بــا تأ

دارند، می توان آن را از ضروریات شمرد. 
   دوم اینکه، باید به این نکته توجه کنیم که امر به معروف 
و نهی از منکر، از طرف خدا و پیشــوایان معصوم)ع( و مردم، 
به معنــای اجبار نیســت، بلکه به معنــی هدایت و واداشــتن 
اســت و به عبــارت دیگــر بــه معنای فــرا خوانــدن بــه اجرای 

معروف و ترک منکر است.
   ســوم اینکه، چنان کــه در آیه هــای باال آمــده، مــا نباید به 
آسانی حرمت مردم را بشــکنیم، بلکه خودمان در راه دعوت 
و هدایت مردم شــکیبا باشــیم و رنج ببریم و زحمت بکشیم. 

چنان که شیوه همه پیامبران این بود.
دریغــا! که مــا از این نکتــه غافلیم؛ مــا می خواهیــم خودمان 
راحت باشــیم و به دلخواه خودمــان رفتار کنیــم و در صورت 
لزوم با مردم نیز با قدرت برخورد کنیم. ما باید بیش از زبان، 

 ما نباید به آسانی 
حرمت مردم را 
بشکنیم، بلکه 
خودمان در راه 

دعوت و هدایت 
مردم شکیبا باشیم 

یم و  و رنج ببر
زحمت بکشیم. 
چنان که شیوه 

همه پیامبران این 
بود
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و تلقی بــود. برخــالف تعهداتــی که در صلــح معروف بــا امام 
حســن)ع( پیمان بســته و ملزم شــده بودند به مفاد آن عهد 
عمــل کنند امــا خلف وعــده کردنــد، وعــده را شکســتند و به 

گونه ای دیگر رفتار کردند.

گــر مــا در تببیــن یــک نهضــت و حرکــت،   تصــور می کنــم ا
اهــداف و انگیزه هــای اصلی و فرعــی را با هــم خلط کنیم 
در شــناخت و تحلیــل حقیقــی آن حادثــه دچــار انحراف 
خواهیم بود. امام دقیقــًا به خاطر چه قیــام می کند و آن 

هدف یا اهداف اصلی چیست؟
ع حســاس  حضــرت از همــان آغــاز نســبت بــه ایــن موضــو
اســت و بــه خــدا ســوگند می خــورد مــن از روی طغیانگــری 
قیــام نکــرده ام و نمی خواهــم مثــل آن هــا حکومــت را بــه 
دســت بگیــرم. نمی خواهم مثــل آن ها با مــردم رفتــار کنم، 
مسلمان ها را تحقیر و دسته دســته کنم. نمی خواهم انسان 
مستبدی باشم. من برای ســلطه و حکومت قیام نمی کنم، 
البته ممکن است حکومت هم حاصل شود با این فرض که 
این قیام بــه پیــروزی ظاهری می رســید و حضــرت در کوفه 
حکومت تشــکیل مــی داد ایــن حکومــت مبتنی بــر رضایت 
عموم مردم بود. دعوت های فراوانــی که از حضرت صورت 
گرفت نشــان می دهد آن رضایت عمومی نســبت به سپردن 
زمام امــور به حضــرت وجود داشــت و مردم خواهــان حضور 
کــم صالح عــادل در  حضــرت سیدالشــهدا)ع( بــه عنــوان حا
جهت تغییر شــرایط بودند. البته قصد حضرت این نبود که 
گر می خواست حکومت کند به نوعی دیگر و  حکومت کند. ا

از زاویه ای دیگر وارد کارزار می شد. 
کید حضــرت و عبارتــی که روی  شــما می بینید کــه عمــده تأ
آن می ایســتد و از آن عبور نمی کند این است که »می خواهم 
کنــم.« پــس معلــوم می شــود جایــی  امــت جــدم را اصــالح 
انحرافــی صــورت گرفتــه اســت، شــما وقتــی نــگاه می کنیــد 
می بینیــد ایــن انحــراف از زمــان تأســیس حکومــت اموی و 
از دوره بنی امیــه آغــاز می شــود و از ارزش هایــی کــه میــراث 
حضــرت رســول)ص( بــرای جامعــه بــود عــدول و حکومت 
موروثــی می شــود و اولیــن بــار بعــد از تأســیس اســالم و عصر 
پیامبــر)ص( و خلفــای راشــدین، وراثــت در حکومــت بــه 
عنوان یک اصــل جا می افتــد و به افرادی کــه صالحیتش را 
گذار می شــود که طبیعتًا این امر انحــراف بزرگی در  ندارند وا

جامعه اسالمی ایجاد می کند.

امــام حســین)ع( بهتــر از هــر کســی می دانند کــه در یک 
مصــاف نابرابر قــرار گرفته اند امــا این مصــاف نابرابر را به 
ک تفتیــده کربا می کارند  جان می خرند و  بــذری را در خا
کــه بعدهــا بــه بــار بنشــیند. آن جوانــه ســبز و نــورس 

چیست؟
امــام  حرکــت  در  آنچــه  اســت.  امــت  گاهــی  خودآ مســلمًا 
حســین)ع( اتفاق افتــاد یک وجه اصــالح جامعــه و حکومت 
بود چــون این امر یــک حق عمومــی، اجتماعی و الهی اســت 
که مــردم در تعیین سرنوشــت خود مشــارکت داشــته باشــند. 
گاهی برسد.  حضرت به دنبال آن بودند که امت به یک خودآ

امــام  قیــام  تبییــن  در  زاویه هــا  مهم تریــن  از  یکــی 
حسین)ع( و شــکل گیری نهضت حسینی، نگریستن 
بــه ایــن رخــداد از زاویــه دعــوت بــه نیکی هــا و پرهیــز دادن از 
گــر  بدی هــا یــا همــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت.  ا
بخواهید مروری بر ارتباط حرکت سیدالشهدا)ع( و این اصل 

داشته باشید چه منظرهایی قابل مشاهده خواهد بود؟   
دهه اول محرم، دهه امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده و شاید وجه نامگذاری این 
گــر مراتب امر به  باشــد که امام حســین)ع(، بزرگ ترین آمر به  معــروف و ناهی از منکــر بود. ما ا
معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم وجه سیاسی شاید پررنگ تر باشد و برجستگی بیشتری 
داشــته باشــد. طبیعتًا چون با حکومت و نظام سیاســی برخورد دارد وجه اهمیتش هم افزون 
می شــود. حاال از همین جهت می توان گفت اقدام امام حســین)ع(، حمایت و حراست از یک 
حق عمومی، الهی و مردمی بود که از ســوی یــک حکومت غاصب، غصب شــده بود بنابراین 
خطرات عظیمی را پیش پای امام قرار داد و از این نظر اقدام امام بســیار بزرگ اســت. به خاطر 

همین است که حضرت سرآمد آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
شــما وقتی تاریخ را نگاه می کنید می بینید انبیاء الهی و رســول مکرم)ص( که مشــرف شدند 
در صدر اهدافشــان این بود کــه به نوعــی انســان ها را از آن غل و زنجیــر درونــی و بیرونی رها 
کنند و آن بندها را از دســت و پای آدمیان باز کنند. از این منظر می تــوان گفت اقدام حضرت 
در راســتای کار پیامبــران و انبیــا بــود. از منظــر دینــی، انســان ها مجــاز و مختارنــد در تعیین 
سرنوشت خود مشارکت داشته باشــند،  هم در ابعاد درونی و باطنی خودسازی داشته باشند 
و هــم در حــوزه عمومــی، سیاســی و اجتماعــی مؤثر واقــع شــوند. طبــق آن فرمایــش معروف 
معصــوم)ع(، انســان مســلمانی که شــب را صبــح کنــد و در فکــر و اندیشــه گره گشــایی از امور 
مســلمان ها نباشــد اساســًا مســلمان نیســت و هنوز در برابر امر حق تســلیم نشــده است. پس 
ع کاماًل جدی اســت و ایــن تعبیر می توانــد این وجــه را تحلیــل و توجیه کند کــه به هر  موضــو
حــال وضعیــت عمومی جامعه اســالمی در 61 هجری بــه گونه ای بــود که حضرت چــاره را در 
قیام و اعتــراض و انقالب دیدنــد. حکومتی بر ســر کار آمده بود کــه علنًا برخــالف آن آرمان ها 
و آموزه های دین اســالم بــود. یکــی از آن آموزه ها این بــود که انســان ها آزاد باشــند و بتوانند 
سرنوشت خود و جامعه شــان را  تعیین کنند. اما این اقدام حکومت اموی برخالف این آموزه 

جامعه به دست خود ما 
ساخته می شود

بزرگترین درس عاشورا در گفتگو با دکتر لک زایی

گفتگـو بـا حجـت االسـام دکتـر شـریف لک زایـی، دانـش آموختـه حـوزه 
علمی پژوهشـکده  هیـأت  عضـو  و  سیاسـی  علـوم  دکتـری  قـم،  علمیـه 
علوم و اندیشـه سیاسـی که توسـط »شبسـتان« انجام شـده به واکاوی 

ریشـه های اصلـی حرکـت و نهضـت امـام حسـین)ع( اختصـاص دارد.   
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حضــرت بیــن دو امــر مخّیر شــد. پس حضــرت می توانســت 
بگوید حاال که مــن بیعت نمی کنــم بگذارید مرا به شــهادت 
برســانند. خب معلوم است این شــهادت نمی تواند منشأ اثر 
گر  باشد. حضرت به دنبال شهادتی است که روشنگر و رسوا
ع این است که حضرت بیعت نمی کند  باشــد. در واقع موضو
و حکومــت می خواهد امــام را به شــهادت برســاند. امام هم 
می اندیشــد حــاال کــه می خواهنــد مــرا به شــهادت برســانند 

بگذارید این شهادت منشأ اثر باشد. 
توجــه می کنید کــه اینجا مــرز ظریف و حساســی وجــود دارد و 
نباید مورد سوء فهم قرار گیرد. ما دوست داریم و آرزو می کنیم 
شهادت نصیب ما شــود اما باید پرسید چه نوع شهادتی؟ چه 
درجه از شــهادت؟ این که حواســمان فقط به شــهادت باشد 
یا نه، تــالش کنــی مصالــح جامعــه اســالمی برآورده شــود. به 
جزئیات فکر کنی، برنامه ریزی کنی، بر امور مدیریت داشــته 
باشــی و همه جوانب را بسنجی و حساب شــده حرکت کنی و 
آخر ســر هم به شــهادت برســی، این شــهادت می تواند منشــأ 
گر تدبیــر و پیش بینی هــای حضرت  اثر باشــد. تردید نکنیــد  ا
اباعبــداهلل)ع( نبود ایــن نهضــت می توانســت در نطفه خفه 

شود و ماندگاری خود را از دست دهد.     

در واقع می خواستند اذهان جامعه را متوجه این امر کنند که 
فضای جدیدی شــکل گرفتــه و این فضــا با ارزش هــای صدر 

اسالم و میراث رسول اهلل)ص( مغایرت دارد.
اساســًا این مشــی حضــرت اباعبــداهلل)ع( متناســب بــا روند 
و ســیره رســول اهلل)ص( هــم بود کــه انســان ها اول خــود را 
بســازند و جامعــه اســالمی مبتنی بــر خودســازی و بازســازی 
گاهــی برســد و در نهایت آن  درونی شــکل بگیــرد و بــه خودآ
رویه ظاهری مبتنی بر این خودســازی درونی جامعه سازی 
هــم اتفــاق بیفتــد. شــما می بینیــد بعــد از حادثــه عاشــورا، 
قیام های متعددی شــکل می گیــرد. این نهضت هــا که بعد 
از قیام اباعبداهلل)ع( شــکل می گیــرد مبتنی بر خودســازی و 
گاهی اســت و هم به نوعی  دنبال تأســیس جامعه ای  خودآ
اســت که ایــن جامعــه مبتنی بــر ارزش هــای الهــی و حقیقی 
دینی باشــد، به خصــوص این کــه عدالت می توانــد در صدر 
آن ها قرار گیــرد، آزادی هــم همین طور. شــهادت حضرت و 
پدید آمدن عاشــورا این هدف را تا انــدازه ای تأمین می کند و 
تا امروز هم اســتمرار داشــته اســت و منشأ حرکت بســیاری از 

آزادی خواهان جهان قرار گرفته است.
از این زاویه بزرگترین درس عاشــورا این اســت که جامعه ما 
به دست خود ما ساخته می شــود. البته تغییر خودش هدف 
نیست اما تغییر برای هدف چرا. از این زوایه معلوم است که 
اصالح فرهنگی کار مهمی است. اصالح سیاسی و اقتصادی 
کار مهمی اســت. در واقــع روح حادثه عاشــورا و قیام حضرت 
امــام حســین)ع(، مبتنــی بــر ایــن اصالحــات اســت. امــام 
حسین)ع( به عنوان بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر  
به ما نشــان می دهد مواجهــه با آن الیــه سیاســی و فرهنگی 
کم جور و ظالم وقت مهم است چون  مســموم و مقابله با حا
کمیــت و آن الیــه سیاســی و فرهنگــی می توانــد مــردم  آن حا
را از ارزش ها جــدا کند لــذا می بینید بــا قیام حضــرت، زمینه 

اضمحالل تدریجی امویه آغاز می شود.
شــما به قیام حضرت نگاه کنید. حضرت در مدینه از ســوی 
حکومت تهدید می شــود. از حضرت خواسته می شود بیعت 
کنــد، یعنــی در واقــع دو گزینــه پیش پــای حضرت گذاشــته 
گر حضرت در آن مقطع  می شــود؛ یا بیعت یا کشــته شــدن. ا
گر بعــد از بیعت قیام  بیعت می کرد هیــچ اتفاقی نمی افتاد و  ا
می کردنــد می گفتنــد حضــرت چــرا بیعت را شکســته اســت. 
ایشان آشــکارا با آنکه دیگران نتیجه را پیش بینی می کردند 
به ســمت شــهادت می رونــد. شــهادت را برگزینند شــهادتی 
که مؤثــر و تأثیرگذار اســت. در کربال واقعه ای اتفــاق افتاد که 
منشــأ حرکت های آزادگان در طــول تاریخ شــد. در واقع خود 
حرکت مهم اســت. تغییر، هدف نیســت. تغییر بــرای ثبات 

گاهانه مهم است. بخشیدن به معرفت و زیستن آ

حضرتعالــی فرمودیــد شــهادت امــام حســین)ع( یــک 
شــهادت اثرگذار بود و نه هر شــهادتی. در واقع می شود 
ایــن تعبیــر را هــم بــه کار بــرد کــه حضــرت از شــهادت در 
بــرای  شــهادت  و  کردنــد  اســتفاده  حق جویــی  مســیر 

شهادت هدف نبود.
بلــه، ایــن درســت اســت. شــهادت بــرای شــهادت نبــود. 

 امام حسین)ع( 
ین  به عنوان بزرگتر

آمر به معروف و 
ناهی از منکر  به 
ما نشان می دهد 
کم  مواجهه با حا

جور و ظالم وقت 
مهم است چون 

می تواند مردم را از 
ارزش ها جدا کند
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 دوره جدید

     راه اخالص و عمل
در اخبار وارد شــده که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله 
و سه مقام دارد: مرحله قلب، مرحله زبان، مرحله ید و عمل. 
ما معمــواًل از مرحله قلب به جای آنکه اخالص و حســن نیت 
کنیــم، جــوش و  و عالقــه بــه سرنوشــت مســلمانان را درک 
خروش و عصبانیت های بیجــا می فهمیــم؛ و از مرحله زبان 
به جای آنکه بیان های روشــن کننده و منطقی بفهمیم که 
ــک ِباْلِحکَمــِة َو َاْلَمْوِعَظِة  قرآن می فرمایــد: ُاْدُع ِإلی َســِبیِل َرّبِ
َاْلَحَســَنِة. موعظه هــا و پندهــای تحکــم آمیــز می فهمیــم؛ و 
از مرحلــه ید و عمــل هم به جــای اینکه تبلیغ عملی و حســن 
عمل و همچنیــن تدابیر عملــی بفهمیم، تنها ایــن مطلب را 

در میــان مــا، در اجــرای امر بــه معــروف و نهی از منکــر، آن 
چیزی که بیشــتر مــورد توجه بوده دو وســیله بوده اســت. 
االن هــم می بینیم مــردم در اجــرای این اصــل توجهشــان فقط به 
همین دو چیز اســت. آن دو چیز یکی گفتن اســت و دیگری ِاعمال 
گــر از گفتن نتیجه نگرفتیم اعمال  زور؛ یعنی اول بگوییم بعد هم ا
زور بکنیم. و به تعبیر دیگر- که تعبیر ســعدی اســت- مــا به »پند« 
گر اثــر نکند و قدرت داشــته باشــیم، بــه زدن و  معتقــد هســتیم و »بنــد«؛ اول پند می دهیــم و ا

بستن متوسل می شویم. این دو تا را خوب شناخته ایم و به این دوتا آشنایی داریم.
البته شکی نیست که گفتن و پند دادن وسیله ای است از وسائل. اعمال زور هم به سهم خود 
در مواردی وســیله دیگری است از وسائل. ولی آیا وســیله امر به معروف و نهی از منکر منحصر 

است به همین دو؟ وسیله دیگر و راه دیگری نیست؟

پند یا بند
 شهید آیت اهلل مرتضی مطهری
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التوفیق لهذه المراتــب« یعنی از خدا مســئلت می نماییم که 
ما را برای رسیدن به این درجات موفق بدارد.

     انتظار بیش از حد از زبان و گوش
ایــن خود یــک غفلت عظیــم و اشــتباه بزرگی اســت امــروز در 
اجتمــاع مــا کــه بــرای گفتــن و نوشــتن و خطابــه و مقالــه، و 
خالصه برای زبان و مظاهر زبان بیــش از اندازه ارزش قائلیم 
و بیــش از انــدازه انتظــار داریــم. در حقیقــت از زبــان اعجــاز 

می خواهیم.
گر همان طوری باشــد  بالضروره، گفتن و نوشــتن خصوصــًا ا
که قــرآن فرمــوده، حکمــت و موعظه حســنه باشــد، حقایق 
را روشــن کند، تنها بــه صورت پندهــای تحکم آمیــز و آمرانه 
نباشــد، شــرط الزمی اســت ولــی بــه اصطــالح شــرط کافــی و 
یــا علــت تاّمــه نیســت و چــون از زبــان بیــش از انــدازه انتظار 
داریــم و از گــوش مــردم هــم بیــش از انــدازه انتظــار داریــم و 
می خواهیم تنها بــا زبان و گــوش همه کارهــا را انجام دهیم 
و انجام نمی شــود، ناراحت می شــویم و ناله و فغان می کنیم 

و می گوییم:
گر ناله من گر گوش تو و ناله ا گوش ا

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
این شــعر برای ما در همه زمان ها صادق بوده و هســت. فکر 
نمی کنیم کــه مــا اشــتباه می کنیم، مــا بیــش از انــدازه از این 
گوش و زبــان بیچاره انتظــار داریم، گاهی هم- بلکه بیشــتر 
اوقات- باید از راه عمل و چشــم اســتفاده کنیم، ما با دســت 
خود و عمل خود خوب رفتار کنیم تا آن ها با چشم خودشان 
ببیننــد؛ یــک مقــداری هــم بــه ایــن گــوش و زبــان بیچــاره 

استراحت بدهیم.

     عمل جمعی 
مطلــب دیگــر اینکــه گذشــته از اینکــه مــا در اجــرای امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر باید عمــل را دخالــت دهیم، بــه این 
گــر فردی باشــد  نکتــه توجــه داشــته باشــیم که عمــل هــم ا
چنــدان مفیــد فایــده ای نیســت خصوصــًا در دنیــای امــروز. 
این هم خود یک مشــکلی اســت در زندگــی اجتماعــی ما که 
آن هایی هم که اهل عمل هستند توجهی به عمل اجتماعی 
ندارند و به اصطالح »تک رو« هســتند. از عمــل فردی کاری 
ســاخته نیســت، از فکر فرد کاری ساخته نیســت، از تصمیم 
فرد کاری ســاخته نیســت؛ همکاری و همفکری و مشــارکت 
َها  ّیُ

َ
الزم اســت. در تفســیر المیزان در ذیل آیه کریمه قرآن: یا أ

ِذیــَن آَمُنــوا ِاْصِبــُروا َو صاِبــُروا َو راِبُطــوا بحثــی دارد راجع به 
َ
َاّل

اینکه دستور اسالم این است که تفکر، تفکر اجتماعی باشد.

     منطق یا تعّبد
مطلب دیگر که آن خیلی مهم است این است که ما در اجرای 
امر به معروف و نهــی از منکر منطق را دخالــت نمی دهیم، در 
صورتی که هر کاری منطقی مخصوص به خود دارد که کلید 
آن کار اســت. عرض کردم چیــزی را که ما خوب شــناخته ایم 
و بیش از انــدازه برایش اثر قائل شــدیم زبان بود نــه عمل، در 

عمل هم توجه به عمل فردی بود نه اجتماعی.

فهمیده ایــم که باید اعمــال زور کــرد. روی هم رفتــه ما برای 
گفتــن ونوشــتن و خطابــه و مقاله زیــاده از حــد، اعجــاز قائل 
هســتیم؛ خیال می کنیم با گفتن و زبان کار درست می شود، 

در صورتی که:
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
به عمل کار برآید به سخندانی نیست

در حدیث است: »کونوا ُدعاًة ِللّناِس به غیر َاْلِسَنِتکْم« مردم را 
به دین حق و صالح دعوت کنید اما با ابــزاری غیر از ابزار زبان 
یعنی با ابزار عمل. در حدیث دیگری اســت- که معمواًل مورد 
اســتناد فقها در باب امر به معــروف و نهی از منکر اســت- که: 
ما َجَعَلُهما َیْبُسطاِن   اْلَیِد َو ِاّنَ

َ
ســاِن َو کّف »ما َجَعَل اهلُل َبْسَط الّلِ

َمعًا َو َیکّفاِن َمعًا« یعنی چنین نیست که خدا اجازه داده باشد 
گر باز است  که تنها زبان باز باشد ولی دست بسته باشد، بلکه ا
گر می خواهد بســته باشــد هر دو بســته  هر دو باید باز باشــد و ا
گر عمل در کار نباشد خوب است زبان هم بسته  باشد، یعنی ا
باشد. در اینجا اســتنباط یکی از بزرگترین فقهای اسالمی را از 
این حدیــث و امثال ایــن حدیث برای شــما از کتــاب خودش 

نقل می کنم.
شــیخ ابوجعفر طوســی معروف به »شــیخ الطائفــه« در کتاب 
نهایــه کــه از متــون معتبــر فقهیــه ماســت می فرمایــد: و االمر 
بالمعــروف یکــون بالیــد و اللســان. فامــا بالیــد فهــو ان یفعل 
المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی به الناس. امر به 
معروف، هم به وســیله دست می شــود و هم به وسیله زبان؛ 
اما به وســیله دســت معنایش این اســت که خودش شخصًا 
عامل کار خیر باشــد و عمــاًل از منکــرات اجتناب کنــد تا مردم 

خود به خود به او تأّسی جویند.
اما به وســیله زبان به این نحو اســت که مــردم را دعوت کند 
و نویــد بدهــد کــه در دنیا مــورد ســتایش و در آخرت مشــمول 

پاداش الهی واقع می شوند و آن ها را از کیفرهای بد بترساند.
بعــد می فرمایــد: یــک قســم از امر بــه معــروف یــدی و عملی 
این اســت که طــرف را تأدیب کنــد و گاه منجر بــه قتل نفس 
گر مســتلزم زدن و قتل نفس باشــد  و جراحت می شــود، ولی ا

بدون دستور حکومت شرعی جایز نیست.
صاحــب جواهرالکالم بعــد از نقل ایــن عبارت ها یا قســمتی از 
این عبارت ها از شــیخ طوســی، این طــور به گفته خــود ادامه 
می دهــد: آری، از بزرگتریــن امر به معــروف و نهــی از منکرها و 
باالترین آن ها و پایه دارترین آن ها و مؤثرترین آن ها خصوصًا 
نســبت بــه زعمــای دینی )کــه مــردم بــه آن هــا و عمــل آن ها 
می نگرنــد( این اســت کــه عمــاًل جامــه کار نیــک بپوشــد و در 
کارهای خیر، چه واجب و چه مستحب، عماًل پیشقدم باشد، 
جامــه زشــتکاری را از اندام خــود دور کند، نفس خویــش را به 

اخالق عالی تکمیل کند و اخالق زشت را از خود دور نگه دارد.
بعد می فرمایــد: امر به معــروف و نهی از منکر از طریق حســن 
عمل، سبب مؤثر و کاملی است و ممکن نیست بی اثر بماند، 
گر به پند و اندرزهای خوب زبانی ضمیمه شــود که  خصوصًا ا
هر مقامی ســخنی را ایجاب می کنــد و هــر دردی دوائی دارد. 
بهداشــت و معالجــه روح مــردم مشــکل تر و پرپیــچ و خم تــر 

است از معالجه بدن آن ها.
در آخر، ســخن خود را به این جمله ختم می کند: »نســأل اهلل 

 امر به معروف 
و نهی از منکر 

یق حسن  از طر
عمل، سبب مؤثر 

و کاملی است 
و ممکن نیست 

بی اثر بماند، 
گر به   ا

ً
خصوصا

پند و اندرزهای 
بانی  خوب ز

ضمیمه شود که 
هر مقامی سخنی 
را ایجاب می کند 
و هر دردی دوائی 
دارد. بهداشت و 

معالجه روح مردم 
پیچ  مشکل تر و پر

و خم تر است از 
معالجه بدن آن ها
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کنون می گویم چیزی که بیــش از هر چیز دیگــر مورد غفلت  ا
اســت دخالت منطق اســت در این کار. مقصود این است که 
در کار معــروف و منکر بایــد تدابیر عملــی اندیشــید و باید دید 
چــه طــرز عملــی مــردم را نســبت بــه فــالن کار نیک تشــویق 

می کند و مردم را از فالن عمل زشت باز می دارد.
کــه در متــن دســتورات اســالمی به  گــر می خواهیــد بدانیــد  ا
دخالــت دادن منطق در امــر به معــروف و نهــی از منکر توجه 
شــده، به این نکته توجه کنید: فقها عمومًا به اســتناد اخبار 
و احادیث گفته اند که یکی از شــرایط امر به معــروف و نهی از 

منکر احتمال تأثیر است.
احتمال اثر یعنی احتمال نتیجه دادن. هر حکمی مصلحتی 
وضــو  دارد،  مصلحتــی  روزه  دارد،  مصلحتــی  نمــاز  دارد: 
مصلحتی، امر بــه معروف و نهی از منکر هــم مصلحتی دارد. 
مصلحت ایــن کار این اســت کــه طرف به ســخن یــا عمل ما 
ترتیــب اثر بدهــد. پس معنــای احتمــال تأثیــر این اســت که 
احتمال بدهی مصلحت تشــریع این حکم بر ســخن یا عمل 

تو مترتب بشود.
حــال از شــما ســؤال می کنم کــه چــرا در مــورد نمــاز نگفته اند 
گــر احتمــال می دهــی ایــن نمــاز در تو اثــر داشــته باشــد و آن  ا
گر  مصلحتــی کــه در نماز هســت مترتــب می شــود بخــوان و ا
احتمــال نمی دهی نخــوان و همچنیــن درباره وضــو و روزه و 

حج و غیره.
برای اینکه آن ها تعبدی محض هستند. ما نمی توانیم عقل 
خودمــان را در کیفیــت آن هــا و در اینکــه بایــد بکنیم یــا نباید 
بکنیم و چه جور بکنیم دخالت بدهیــم. ولی امر به معروف و 
نهی از منکر از کارهایی اســت که ســاختمان و کیفیت ترتیب 
آن و اینکه در کجا مفید است و به چه شکل مفید است و مؤثر 
است و بهتر ثمر می دهد و بار می دهد و نتیجه می دهد، همه 

ع در اختیار عقل ما و فکر ما و منطق ما گذاشته است. را شار
گر ما می خواهیم این اصل فراموش شــده را زنده کنیم باید  ا
مکتبی و روشــی به وجــود آوریم عملــی )نه زبانی فقــط( و در 
عین حــال اجتماعی )نه انفــرادی( و در عین حــال منطقی و 
مبتنی بر اصول علمی علم النفســی و اجتماعی. در این وقت 

است که صد درصد امید موفقیت هست.

     مگر می گذارند؟
غالبًا وقتی که اسم امر به معروف و نهی از منکر برده می شود 
گفتــه می شــود: ای آقــا! مگــر می گذارنــد؟! مگــر می شــود امر 
به معــروف و نهــی از منکــر کــرد؟! موانــع زیادی هســت. من 
برعکس معتقدم کــه یگانه چیزی که در هیــچ زمانی ممکن 
نیســت به طور کلی جلو آن را گرفت و هیــچ قدرتی نمی تواند 
به کلی از او جلوگیری کند همین امــر به معروف و نهی از منکر 
گر مقصــود از امر به معــروف و نهــی از منکر تنها  اســت. البته ا
گفتــن و جنجــال کــردن و بعــد هــم اعمــال زور و فشــار باشــد 
ممکن است موانعی پیش بیاید، ولی عرض کردم اساس امر 
به معروف و نهی از منکر نیکوکاری اســت. مگر ممکن اســت 
کســی بخواهد از خودگذشــتگی کند و خود را در خدمت خلق 
خدا قرار دهد، بخواهد خودش خوب باشــد و به مردم خوبی 
کند و آنگاه قدرتــی بتواند جلو خوبــی خود او یــا خوبی کردن 

او را بگیرد؟! مگر می شــود به مــردم گفت خوب نباشــید و به 
مردم خوبی نکنید؟!

به هر حــال این اســت اصل مقــدس امر بــه معــروف و نهی از 
منکر، و آن بود و هســت طــرز مواجهه ما با ایــن اصل مقدس 
که کار به اینجا کشــیده که نه تنها در جامعه ما متروک شده، 

در افکار ما نیز مسخ شده و تغییر شکل داده است.
کنــون در اطــراف ایــن مســئله فکــر کرده ایــد  راســتی هیــچ تا
کــه چــرا مــا در تاریــخ اســالم از هــر طبقــه ای شــخصیت های 
مبــّرز داشــته ایم: ادبــای بــزرگ داشــته ایم، حکمــای بــزرگ 
بــزرگ  شــعرای  داشــته ایم،  بــزرگ  فق هــای  داشــته ایم، 
کّتــاب و  داشــته ایم، وعــاظ و خطبــای بــزرگ داشــته ایم و 
نویســندگان بــزرگ داشــته ایم، منجمیــن و ریاضیــون بزرگ 
داشــته ایم، سیاســتمداران بــزرگ داشــته ایم، صنعتگــران 
و هنرمنــدان بــزرگ داشــته ایم ولــی مصلحیــن نداشــته ایم 
و از ایــن جهت ما خیلــی فقیریــم. البته کم و بیــش »مصلح« 
در میان ما ظهور کــرده اما نه آن انــدازه که انتظار مــی رود، با 
اینکه ما اصلــی در اســالم داریم به نــام اصل امر بــه معروف و 
نهی از منکر. این اصل می بایست مصلحین زیادی به وجود 
آورده باشد. البته نباید انتظار داشــت که به همان اندازه که 
مثاًل ادیب یا حکیم یا فقیــه یا منجم و ریاضیدان داشــته ایم 
می بایست مصلح اجتماعی و دینی داشته باشیم. »مصلح« 
یک نبوغ و شــخصیت و عمــق نظر و دوراندیشــی و گذشــت 
دیگــری الزم دارد و قهــرًا عزیزالوجودتــر و قلیــل الوجودتــر 
اســت، ولی فکر می کنم به همان نسبت هم که بسنجیم باز 
نداشــته ایم، چرا؟ این ســؤالی اســت که فعاًل برای من مقدور 

نیست که بتوانم جوابی به آن بدهم.
اینقدر مصلح نداشــته ایم و ســخن از اصالح کمتر شــنیده ایم 
که فکــر نمی کنیم این هم یک شــأن بزرگی اســت و شایســته 

مردان بزرگ است. 
یــا سیدالشــهداء ســالم  امیرالمؤمنیــن  مــا بگوینــد  بــه  گــر  ا
اهلل علیهمــا مــردی بــود حکیــم، همــه معنــای ایــن کلمــه را 
می فهمیــم و ایــن را مدحی بــرای آن حضرت می شــماریم، و 
گر بگویند مردی بود فقیه وعارف به احکام  همچنین است ا
گر  الهی، یــا بگویند مردی بــود خطیب و فصیح و بلیــغ. ولی ا
بگویند مصلح بود، چیزی از این کلمه نمی فهمیم و چندان 
به نظــر ما مهــم نمی آیــد، در صورتی کــه از همه شــئون باالتر 
همین است و خودشان هم همین اسم و همین شأن را برای 

خود پسندیده اند.
علــی)ع( می فرماید: خدایا تــو می دانی من نه در پی ریاســت 
و زعامــت و حکومتــم و نــه طالــب مــال و ثــروت دنیــا؛ مــن 
فقط مــردی مصلــح هســتم، می خواهــم نشــانه های از بین 
رفته دیــن را برگردانــم و در بــالد تو اصالحــی به عمــل آورم تا 

ستمدیدگان در امان قرار گیرند و حدود تو جاری شود.
سیدالشــهداء)ع( در وصیتــی که هنــگام حرکت نوشــت و به 
برادرش محمد بن حنفّیه داد می نویســد: ِاّنی ماَخَرْجُت َاِشرًا 
ْصالِح فی  ما َخَرْجُت ِلَطَلِب ااْلِ َو ال َبِطرًا َو ال ُمْفِسدًا َو ال ظاِلمًا، ِاّنَ
ــِة َجّدی. مــن برای هــوا و هوس قیــام نکردم. مــن مردی  ُاّمَ
اخاللگــر و ســتمگر نیســتم. فلســفه قیــام مــن و نهضــت من 

اصالح طلبی است. من مردی مصلح می باشم.    

 اساس امر به 
معروف و نهی از 
منکر نیکوکاری 

است. مگر 
ممکن است 

کسی بخواهد 
از خودگذشتگی 
کند و خود را در 

خدمت خلق 
خدا قرار دهد، 

بخواهد خودش 
خوب باشد و به 
مردم خوبی کند 

و آنگاه قدرتی 
بتواند جلو خوبی 
خود او یا خوبی 

کردن او را بگیرد؟! 
مگر می شود به 

مردم گفت خوب 
نباشید و به مردم 

خوبی نکنید؟!
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مرداد  98      مشاره  10
 دوره جدید

     عدم استجابت دعا
»تدعون« قانونمندی بعدی اســت. می افتید به دعا کردن؛ 
خواه این دعا به ســوی خدا باشــد، خواه خواهش و التماس 
»الیســتجاب  اســت:  یکــی  نتیجــه  دیگــر؛  قدرت هــای  از 
لکــم«. چقــدر ایــن مطلــب شــبیه و نزدیک اســت به یکــی از 
قانونمندی هــای اجتماعی جامعه شناســی علمی پیشــرفته 
امــروز که می گویــد اصالحــات و انقالب هــا قابل صــادر کردن 
ج نیســت. هیچ گاه هیچ کــس نمی تواند  و وارد کــردن از خار
دگرگونی هــای آرام و اصالحاتــی و رفرمــی، یــا دگرگونی هــای 
تند و ریشــه دار و ســریع و انقالبی را از جای دیگر به جامعه ای 
صادر کند یا از جامعــه ای آن را وارد کند. ایــن خود آن جامعه 
کــه بایــد دگرگــون شــود تــا نظامــش دگرگــون شــود:  اســت 
»خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا آن ها وضع خود 

را تغییر دهند. « )الّرعد، 11(.
حدیث دیگــر ،حدیثی اســت کــه آن هــم در وســایل، در جلد 
یــازده صفحــه 394، از امــام هشــتم علی بــن موســی الرضا، 
ســالم اهلل علیهما. در این حدیث هم همیــن مضمون از امام 
رضا آمده اســت: »امر به معروف خواهید کــرد و نهی از منکر، 
وگرنه ُعّمال )کارگزاران( اجتماع شما به شــرار و َبدان اجتماع 
گر در گوشــه های اجتماع هم  تبدیل می شــوند.« و آن وقت ا
آدم خوبی پیدا بشــود و همیشــه دعا کنــد، یا همــواره به خیر 
و نیکی دعــوت کنــد، گوش کســی به دعــوت آن هــا بدهکار 
نیســت. چون آن قــدر که عمــال و کارگــزاران جامعــه به فکر 
و عمــل جامعــه جهــت می دهنــد، خطبــا و داعیــان جامعــه 

نمی توانند آن اندازه به فکر و عمل جامعه جهت بدهند.
در ایــن احادیث دقــت کنید. احادیــث مختلفی نقــل کردم. 
از پیغمبــر نقل شــد، از علــی)ع( نقــل شــد، از علی بن موســی 
الرضــا)ع( نقــل شــد یعنــی در تمــام ادوار یــک مطلــب و یــک 
تعلیم اســت؛ هم در دوران پیغمبــر، هــم در دوران علی)ع(، 
هــم در دوران امــام رضــا)ع( مســأله یکی اســت. یــک قانون 

ثابت وجود دارد، و عجب قانون ثابتی است!
کــه در ایــن زمینــه داشــتیم حتــی یکجــا هــم  در مطالعاتــی 
نتوانســتم پیــدا کنم کــه بگویــم در آنجا بــر ایــن قانونمندی 
اســتثنا می خورد. »لتأمــرّنَ بالمعــروف و لتنهّنَ عــن المنکر او 
َلیستعَمَلّنَ علیکم شرارکم فیدعوا خیارکم فال یستجاب لهم.« 
روایت از امام باقر)ع( اســت. خیلــی جالب اســت. آرام آرام که 
جلو می رویم می بینیم که از بیشــتر ائمه در این زمینه روایات 
هست و دیگر کسی خیال نمی کند که این مطلب مخصوص 
شرایط زمان یکی از پیشوایان است. این روایت از طریق جابر 
از امام باقر،)ع(، روایت شــده اســت. در آن دوره هــای آخر، در 
آن دوره های انحطاط، مردمی پیدا می شوند مرید و دنباله رو 
یــک دســته دیگر؛ یــک دســته مریــد و یک دســته مــراد. یک 
دســته دنباله رو یک مشــت آقا و پیشــوا. این مرادهــا و آقاها، 
این پیشواها، کســانی هســتند که در میدان قرائت و عبادت 
خیلی خوب می درخشند. مردم آن ها را افراد خوبی می دانند. 
مراســم مذهبی خیلی اهمیت پیــدا می کنــد. قرآن خوان ها و 
برگزارکنندگان مراســم هم خوب می درخشند. اما این عناصر 
درخشــنده کــه کارگــزاران برگــزاری هــر چــه جالب تــر مراســم 
ظاهری دین و خواننــدگان درون تهی جالب قــرآن کریم اند، 

از پیامبر، صلوات اهلل و ســالمه علیه، روایت شده است که 
فرمود: امت مــن )امت اســالم( همــواره تا وقتی کــه امر به 
معروف و نهی از منکر کند و در راه بّر و نیکی یار و یاور یکدیگر باشند 
در خیر و نیکی و خوبی به ســر خواهــد برد. اما به محــض آنکه این 
کارهــا را رهــا کردنــد برکت هــای الهــی از آن هــا برداشــته می شــود و 
گروهــی از آن ها بر گروه دیگر مســلط و چیره می شــوند. آنــگاه نه در 

زمین و نه در آسمان یار و یاوری برایشان نمی ماند.
از نهج البالغه نیز مطلبی هســت که در ضمن ســفارش و وصیت مولی علی)ع( بــه دو فرزندش 
حســن و حســین  ســالم اهلل علیهما آمده اســت. پــس از آنکه ضربــت مرگبــار ابن ملجــم بر فرق 
مبارک وارد آمد، ایشــان خطاب به دو فرزنــدش، و بلکه خطاب به همگان می گویــد: »ال تتُرکوا 
االمَر بالمعروف و النهی عن المنکر َفیَوّلی علیکم ِشــراُرکم ُثّم َتدعوَن فال یسَتجاُب َلکم.«)نامه 
گر امر به معروف و نهــی از منکر را ترک کردید،  47( امر به معروف و نهی از منکــر را ترک مکنید! ا
حکومت در میان شــما به دســت مردم پلیِد بد خواهد افتاد. آن هــا زمام قــدرت و حکومت را در 
جامعه شما به دست خواهند گرفت؛ آن وقت شما دائمًا دعا می کنید که  ای خدا، ما را از شر دنیا 
و آخرت خالص کن اما این از آن دعاهایی اســت کــه اجابت ندارد؛ برای اینکه آن مردمی از شــر 
دنیا و آخرت خالص می شوند که بجنبند. مردمی که نجنبند، مردمی که بار مسئولیت را تحمل 
نکنند، مردمی که وظیفه بزرگ پاســداری از حق و قانون را رها کنند، باید در انتظار قدرت های 
خودکامه بی مباالت نسبت به هر نوع قانون خدایی و خلقی باشند. »ال تترکوا االمر بالمعروف و 

النهی عن المنکر فیوّلی علیکم شرارکم ثّم َتدعوَن فال یسَتجاُب لکم.«

     تسلط خودکامگان
گاهی تعبیرهای قــرآن و تعبیرهــای حدیث از نظر ســبک بیــان مطلب قابل مالحظــه و توجه 
است. به این معنا که گاهی طرز تنظیم عبارت در بیان یک مطلب بیشتر در صدد بیان یکی از 
سنت های خدا و قانونمندی های ثابت اجتماع است. در آیات قرآن و در احادیث این موضوع 
زیاد به چشــم می خورد. این عبــارت نهج البالغه با همان شــیوه بیان یک قانــون اجتماعی و 
قانونمندی از این مطلــب یاد می کند. امر به معــروف و نهی از منکر را رها نکنیــد، چون در این 
حالت نتیجــه اجتناب ناپذیــر این خواهد بود که شــرار شــما والی و زمامــدار و فرمانــروا و دارای 

قدرت در میان شما می شوند. این یک قانونمندی است.
برخورداری از حکومت حق و عدل مشروط اســت به رعایت کامل امر به معروف و نهی از منکر. 
هر نوع قدرتی را که شــما در جامعه فرض کنید در معرض خطر انحراف از حق اســت. این شــما 
و جامعه هســتید که باید با توجه به اهمیت و نقش بســیار مؤثر صاحبان قدرت و کسانی که بر 
گون اجتماعی تکیه زده اند در سعادت خود بکوشید. فرد فرد شما باید بدانید  منصب های گونا
راه رســیدن به ســعادت و راه رســیدن به حکومت حق و عدل این است که شــما از طریق امر به 

معروف و نهی از منکر به چنین هدفی برسید.

برکت از زمین ها رفت
نتایج قانونمند ترک امر به معروف و نهی از منکر

 شهید آیت اهلل دکتر بهشتی

متـن ذیـل بخشـی از سـخنرانی شـهید مظلـوم، آیـت اهلل دکتـر بهشـتی، 
دربـاره نتایـج قانونمنـِد تـرک امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه 

اسـامی با اسـتفاده از آیـات و روایـات اسـت.   
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گاه باشــید! امر به معروف و نهی از منکر واجبی بزرگ اســت  آ
کــه واجبــات دیگــر در پرتــو آن انجــام می شــود و نگهبانــی 
می شــود. نتیجه اینکــه وقتــی ایــن کار را کردنــد، وقتی این 
وضع پیش آمــد، آن وقــت در چنین شــرایطی خشــم خدای 
عّز و جّل بــر چنین مردمی تمــام و کمال به حد اعال می رســد و 
همه را در برمی گیرد؛ در نتیجه، نیکان در ســرای بدان نابود 
گــر چنــد آدم خــوب هم هســتند مشــمول  می شــوند و حتــی ا
این عقاب می گردند و کــودکان بی گناه، در ســرزمین بزرگان 

بی تعهد و بی تفاوت نابود می شوند.

     بی تفاوتی
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر راه و روش انبیاســت. روش 
نیکان و شایســتگان و صلحاســت. واجبی بس بزرگ اســت 
که واجبــات دیگر بــه برکــت آن انجام شــدنی اســت. امنیت 
راه ها، )ببیند امر بــه معروف و نهــی از منکر تا کجــا می رود!( 
امنیت راه هــا، رو بــه راه بودن و حــالل بودن کســب و کارها، 
بی غــل و غــش بــودن کســب و کارهــا در پرتــو آن بــه دســت 
می آیــد؛ ســتم ها و تجاوزهــا در پرتــو آن برطــرف می شــود؛ 
حقوق از دســت رفته در پرتــو آن به صاحبانش بــاز می گردد؛ 
آبادی و عمــران زمیــن در پرتو آن به دســت می آیــد؛ انتقام از 
دشــمنان در پرتو آن گرفته می شــود؛ کار اجتماع، امر اجتماع 
و زمامداری اجتماع در پرتو آن سرراســت می شــود. می بینید 

شعاع عمل و اثر امر به معروف و نهی از منکر تا کجا می رود!
مســائل معنــوی، حیــات روحــی جامعــه، مســائل اخالقــی، 
فضیلــت، عدالــت اجتماعــی و عدالــت اقتصــادی، امنیــت 
و ســالمت و روال زندگــی در گــرو چیســت؟ در گــرو جنبیدن و 
احساس تعهد کردن و امر به معروف و نهی از منکر را کوچک 

و ساده نشمردن.
روایتــی دیگــری هســت کــه هــم در نهج البالغــه آمــده و هم 
در کتــاب وســائل. »و ِاّنَ االمَر بالمعــروِف و النهــی عن المنکر 
لُخلقــان مــن ُخلــق اهلل ســبحانه و انهمــا الیَقّربــان ِمــن اجل 
و الینُقصــان ِمــن رزٍق«. ) نهــج البالغــه، خطبــه 156( امر به 
معــروف و نهــی از مکــر از کتاب خــدای عز و جــل اســت. »ِإّنَ 
ُمــُر ِباْلَعــْدِل َواإِلْحَســاِن َوِإیَتــاء ِذی اْلُقْرَبــی َویْنَهــی َعــِن 

ْ
اهلَل یأ

کْم َتَذکُروَن«. )الّنحل، 
َ
اْلَفْحَشــاء َواْلُمنکِر َواْلَبْغی یِعُظکْم َلَعّل

90(« بدانیــد امر بــه معــروف و نهی از منکــر نه اجــل و مرگ را 
نزدیک می کنــد نــه رزق و روزی را می کاهد! ای انســان، این 
قدر در دایــره زندگی ات تنگ نظــر مباش! وظیفه گــزار باش! 
خدا از بنــده بیچاره زبون خــوار که به خواری تــن در می دهد 
خوشــش نمی آیــد؛ بنــده ای کــه از مــرگ یــا تنگــی زندگــی و 

معیشت می ترسد.
کرم، صلــوات اهلل و ســالمه علیه، در  روایتی اســت از پیغمبــر ا
جلــد یازدهم وســائل صفحــه 397 آمده اســت: خــدا از بنده 
مؤمنی کــه ضعیــف و زبون و خــوار اســت و دین نــدارد بدش 
می آیــد. مؤمنی کــه دین نــدارد! شــنونده ها تعجــب کردند؛ 
عرض کردند یا رسول اهلل، کیست آن مؤمنی که دین ندارد؟ 
فرمود آن انســانی که در صف مؤمنان اســت اما مؤمنی است 
بی تفاوت و بی رگ؛ نهی از منکر نمی کند؛ هر چیز بد و زشــتی 

در برابر دیدگانش بود بی تفاوت از کنار آن رد می شود.    

مردمی هســتند خــام و بی مــخ. چرا؟ چــون اینهــا امر بــه معــروف و نهــی از منکــر را الزم و واجب 
گر  گر گردی به دامنشان نشیند و ا نمی دانند، مگر آنجا که در هر ضرری بر رویشان بسته باشد. ا

از گل باالتر به ایشان نگویند، آن وقت امر به معروف و نهی از منکر را الزم می دانند.
وقتی می گویند آقا، چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید، برای خودشان عذرها، بهانه ها 
گر روزی نماز هم به منافع مالی یا شخصی  و مجوزهایی می تراشند. این ها مردمی هستند که ا
و آســایش بدنی شــان ضرری برســاند و مزاحم منافع شــان شــود، آن را هم رها می کنند؛ همان 
ج تریــن و برترین واجبات، یعنی امــر به معروف و نهــی از منکر را رها  طور که شــریف ترین، پرار

کردند. معلوم می شود که برترین تکالیف و واجبات امر به معروف و نهی از منکر است.
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مــردم  نظــارت  حــق 
نقــد  و  برحکومــت 
فرهنــگ  در  کــه  عملکردهــا 
اســالمی مصداق امر به معروف و 
نهی از منکر اســت، تردیــد ناپذیر 
اصــل  در  حقیقــت  ایــن  اســت. 
»در  اســت:  شــده  ح  مطــر چنیــن  اساســی  قانــون  هشــتم 
جمهــوری اســالمی ایران، دعــوت به خیــر،  امر بــه معروف و 
نهــی از منکــر وظیفــه ای اســت همگانــی و متقابل بــر عهده 
مردم نســبت بــه یکدیگــر، دولــت نســبت بــه مــردم و مردم 
نســبت بــه دولــت،  شــرایط و حــدود و کیفیــت آن را قانــون 
معین می کند. والُمؤمنوَن و المؤمنــاِت بعُضُهم اولیاُء بعٍض 

َیأمروَن بالمعروِف و َینَهوَن عِن المنکِر.«
امــا نکته ای کــه اینــک بایــد افــزود، تفــاوت مبنا و هــدف از 
حــق انتقــاد درحقــوق و معــارف اســالمی با دیگــر نظام های 
حقوقی وسیاسی اســت. آنان به چنین حقی معتقدند چون 
بــرای رقابت درکســب قــدرت بــه آن نیــاز دارنــد و بــر مبنای 
قــرارداد اجتماعــی آن را حــق خــود می داننــد کــه البتــه مثل 
هر حــق دیگــری قابل اســقاط و صرف نظر اســت. دلســوزی 
گر هــم وجود داشــته باشــد،  وخیرخواهــی بــرای دیگــران، ا
دلیــل جعل ایــن حــق نیســت. اما در اســالم مســأله درســت 

برعکس است.

     نقد از روی محبت
ازنظــر قــرآن مبنــای حــق نظــارت شــهروندان بــر نهادهای 
حکومتــی، همان گونــه کــه از ذیل اصل هشــتم پیداســت، 
آیه 71 از ســوره توبه اســت کــه طبــق آن مقصــود از نظارت و 
انتقــاد رقابت درکســب قدرت یــا پیدا کــردن نقــاط ضعف و 
کمان نیســت، بلکه ایــن کار ناشــی از محبت و  مچ گیری حا
احســاس نزدیکــی و دلبســتگی به دولت اســت. انتقــاد باید 
از روی عالقــه، بــه هــدف خیرخواهی و بــرای اصــالح و بهتر 
شــدن وضعیت و امور مسلمانان باشــد. دراین صورت است 
که مسلمانان همواره رو به رشــد و »خیر امه اخرجت للناس« 
گــر ایــن عمــل بخواهــد بــه قصــد انتقــام  خواهنــد شــد و اال ا
وانتقــاص باشــد نه تنهــا فضیلتــی نــدارد که مــورد نکوهش 
ع نیز هســت. اســالم بــه همان انــدازه کــه از »اهدای  و ممنو
عیــوب« و انتقــاد از منکــرات و کژی هــای جامعــه حمایت و 
اســتقبال می کند و برای آن بــرکات بی پایان مــادِی دنیوی 
و نیز پاداش بــی حســاِب اخروی قرارداده اســت، بــه همان 
اندازه هم از کینه جویی و عیب جویی نهی کرده است. این 
ع مورد بحث در اسالم  یکی از مهم ترین وجوه افتراق موضو
و غرب اســت که تأثیر مهمی بر چگونگی و حــدود اجرای آن 

می گذارد و اتفاقًا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این نکته زیبا از آیه ای که در انتهای اصل هشــتم به عنوان 
مســتند قرآنی آن ذکر گردیده،   قابل اســتفاده اســت؛ چرا که 
در آیات پیــش از آن ضمن بیان پنج نشــانه مشــترک زنان و 
مــردان منافق، اولیــن عالمــت آنان چنین ذکر شــده اســت: 
»مردان و زنان منافق همه از یک گروهند؛ آن ها امر به منکر 
و نهــی از معــروف می کننــد و ...« )المنافقــون و المنافقــات 

دعوت به رستگاری
دکتر محسن اسماعیلی
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ِمنکم ُاّمــٌة یدعوَن ِاَلی الخیــِر و َیأُمــرُوَن ِبالمعــروِف و َینَهوَن 
ولئک ُهُم الُمفلِحوَن«.

ُ
عِن الُمنکِر َو أ

جامعــه  میــان  از  »بایــد«  آســمانی  کالم  ایــن  طبــق 
اســالمی گروهی دعــوت بــه نیکــی، امــر بــه معــروف و نهی از 
منکر کننــد و جالــب اینکه »در پایــان آیه تصریــح می کند که 
فــالح و رســتگاری تنهــا از ایــن راه ممکن اســت.« ظهــور امر 
در ایــن آیــه شــریفه و آیه هــای دیگــر، تردیــدی در وجــوب 
فقهی مســاله باقی نمی گــذارد؛ به ویــژه آنکه روایــات معتبر 
و پرشــماری نیــز بــه رایــن وجــوب تصریــح کرده انــد! حتــی 
بســیاری از فقیهان و دیگر دانشــمندان اســالمی، اســتنباط 
این وجوب به عنوان احکام مســتقله عقلیه را نیز از نظر دور 

نداشته اند.
بنابرآنچــه گفتــه شــد منتقــدان سیاســی و اجتماعــی باید از 
ارزش و منزلــت و حتی حمایت هــای ویژه برخوردار باشــند. 
انتقــاد نشــانه دلســوزی و عالقــه آنان بــه سرنوشــت جامعه 
و حکومــت اســت؛ برخــالف مداحــان و چاپلوســان کــه تنها 
»مگســانندِگرد شــیرینی«! و این اســت رمز آن همــه روایاتی 
کیــد کرده و دســتور  کمــان تا که بــر طــرد متملقــان از کنــاِر حا

ک بپاشید«. داده اند که »برچهره آنان خا

     تأثیر سوء ثنا
نکته بســیار مهم دیگر آن اســت کــه، به رغــم وظیفه ای که 
منتقــدان بــرای ارزیابــی ســخت گیرانه و پاالیــش انگیــزه و 
کاوی  نیت هــای خــود دارنــد، انتقــاد شــوندگان هم حــق وا
درونــِی آنــان را ندارنــد و نباید  مقاصــد و خواندن نیت هــای ِ
به چنیــن بهانه هایی خود را از شــنیدن و جــدی گرفتن نظر 

دیگران محروم سازند.
در این بــاره بازخوانی پندهایــی از امام ِبه حق پیوســته این 

امت بسیار چاره ساز است.
بــه فرزنــدش )رضــوان اهلل علیهمــا(  نامــه ای  ایشــان در   
نوشــته اســت: »پســرم! چه خوب اســت به خود تلقین کنی 
و به بــاور خــود به بــاوری یــک واقعیــت را که مــدح مداحان 
کت برســاند  و ثنــای ثناجویــان چه بســا که انســان را بــه هال
و از تهذیــب دورتــر ســازد. تأثیــر ســوء ثنــای جمیــل در نفس 
آلــوده مــا، مایــه بدبختی هــا و دورافتادگی هــا، از پیشــگاه 
مقدس حــق، جل و عــال، بــرای مــا ضعفاءالنفــوس، خواهد 
کنی هــا، برای عالج  بود. و شــاید عیب جویی ها و شــایعه پرا
معایب نفسانی ما سودمند باشــد که هست، همچون عمل 
کــی کــه موجب ســالمت مریــض می شــود...  جراحــی دردنا
گرایــن حقیقت را بــاور کنیم و حیله های شــیطانی  من و تو ا
و نفســانی بگذارند، واقعیات را آن طور که هستند، ببینیم، 
آنــگاه از مــدح مداحان و ثنــای ثناجویــان، آن طور پریشــان 
می شــویم که امــروز از عیب جویی دشــمنان و شایعه ســازی 
بدخواهــان... و عیب جویــی را آنگونــه اســتقبال می کنیــم 
گــر  کــه امــروز از مداحی هــا و یاوه گویی هــای ثناخوانــان. ا
از آنچــه ذکــر شــد بــه قلبــت برســد، از نامالیمــات و دروغ 
پردازی ها ناراحت نمی شوی و آرامش قلب پیدا می کنی که 

کثرًا، از خودخواهی است.«  ناراحتی ها، ا
خداوند همه ما را از آن نجات مرحمت فرماید.    

بعضهم مــن بعض یأمــرون بالمنکــر و ینهون عــن المعروف 
- آیه 67( و ســپس به عنوان نشــانه های مشــترک مردان و 
زنان با ایمان، درســت به نقطه مخالف آنان اشاره می کند و 
می فرماید: »مردان و زنان با ایمان دوســت و ولــّی و یار و یاور 
یکدیگرنــد، آن هــا مــردم را بــه نیکی ها دعــوت می کننــد و از 

زشتی ها باز می دارند.«
نکته جالب اینکه دربــاره منافقان کلمه »اولیاء« ذکر نشــده 
بود، بلکــه جمله »بعضهــم من بعــض« که دلیل بــر وحدت 
هدف و هماهنگی صفات و کردار اســت، به چشــم می خورد 
و حال آنکه در این آیــه مومنان را »اولیــاء« یکدیگر می داند. 
به گفته مفســران این تفاوت اشــاره به آن است که منافقان 
هر چند درصف واحــدی قرار دارنــد،  روح مــوّدت و والیت در 
میان آن ها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر 
بیفتد حتــی به نزدیک ترین دوســتان خود خیانــت خواهند 
کرد، اما میان مومنان رابطه »والیت« و محبت برقرار اســت 

و منشأ امر به معروف و نهی از منکر هم همین است.

     وداد ایمانی
کــه نظــام سیاســی خــود را هــم برمحــور  ازدیــدگاه شــیعه 
جامعــه  شــهروندانِ  اســت،  نهــاده  بنــا  محبــت  و  والیــت 
و  قرابــت  نوعــی  یکدیگــر  بــه  نســبت  اســالمی )مؤمنان( 
نزدیکــی )والیــت( دارنــد؛ »مومنــان نزدیــک بــه یکدیگرنــد 
و به موجب اینکــه با یکدیگــر نزدیک اند، حامی و دوســت و 
ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم عالقه مندند و در حقیقت 
به سرنوشــت خود که یک واحــد را تشــکیل می دهند عالقه 
می ورزنــد و لذا امر به معــروف می کننــد و یکدیگــر را از منکر و 

زشتی ها باز می دارند.«
استاد شــهید مطهری با اســتنباط این نکته لطیف از آیه 71 
ســوره توبه نتیجه می گیرد که این دو عمل )امر به معروف و 
نهی از منکر( ناشی از ِوداد ایمانی اســت و لذا این دو جمله - 
َیأُمروَن ِبالمعروِف و َیْنَهوَن َعــِن اُلمنکِر- بالفاصله به دنبال 

بیان والء ایمانی مسلمانان واقع شده است.
عالقــه بــه سرنوشــت اشــخاص از عالقــه بــه خــود آن هــا 
سرچشــمه می گیــرد. پــدری که بــه فرزنــدان خویــش عالقه 
دارد قهرًا نسبت به سرنوشت و رفتار آنان نیز احساس عالقه 
می کند؛ اما ممکن است نســبت به فرزندان دیگران در خود 
احساســی نکند، چون نســبت به خود آن ها عالقه ای ندارد 

تا به سرنوشتشان نیز عالقه مند باشد.
به همیــن ترتیب عالقه بــه جمع مســلمانان و جامعــه آنان، 
موجــب اهتمــام بــه امــور اجتماعــی و آینــده مردم می شــود؛ 
این چنین اســت که مســلمانان واقعی )مؤمنان( در مسائل 
اجتماعــی حســاس بــوده و بــر رونــد امــور نظــارت می کننــد. 
کــرده و در  درغیــر ایــن صــورت از »وظیفــه« خــود تخلــف 

حقیقت مسلمان نیستند.
بر همین اســاس اســت که برخالف ســایر نظام های حقوقی 
و سیاســی که نظارت و انتقاد را صرفًا یک »حق« شهروندی 
کیــد کرده اســت کــه آن را نه  می داننــد، قــرآن کریــم بارها تأ
تنهــا حــق، کــه وظیفــه تخلــف ناپذیــر مســلمانان می داند. 
برای نمونه می توان به این آیه شــریفه استناد کرد: »َوْلَتُکن 

ازدیدگاه شیعه 
که نظام سیاسی 

خود را هم برمحور 
والیت و محبت 
بنا نهاده است، 

شهروندان ِجامعه 
اسالمی )مؤمنان( 

نسبت به 
یکدیگر نوعی 

قرابت و نزدیکی 
)والیت( دارند؛ 

»مومنان نزدیک 
به یکدیگرند 
و به موجب 

اینکه با یکدیگر 
نزدیک اند، 

حامی و دوست و 
ناصر یکدیگرند 
و به سرنوشت 

هم عالقه مندند 
و در حقیقت به 
سرنوشت خود 

که یک واحد را 
تشکیل می دهند 
عالقه می ورزند 

و لذا امر به 
معروف می کنند و 
یکدیگر را از منکر 

و زشتی ها باز 
می دارند
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مرحــوم آیت اهلل آقا مجتبــی تهرانی با اشــاره به اینکــه امر به 
معــروف و نهــی از منکر هــم مراتــب دارد و هم درجــات بیان 
می دارد: مرتبه اّول  که اخّف مراتب است، »قلبی« است و  نهی از منکر 
قلبی، نیازمند ُمبِرز است و ِصرفًا به معنای انکار قلبی نیست. ُفقهای 
ما تمام این مراتب، َاعّم از قلبی و لسانی و یدی را مشروط می کنند به 
شــرایطی؛ یعنی در امر به معــروف و نهــی از منکر، خــوِد حکم وجوب 
مشــروط اســت به شــرایط چهارگانه ای که یکی از آن ها »احتمــال ُعقالیی در تأثیر« اســت. یعنی 

وقتی  واجب می شود که مؤّثر باشد و در صورتی که احتمال تأثیر ندهد، واجب نیست.
ح  وی با اشــاره به اینکه روایات بســیاری وجود دارد که همین مراتب و درجات سه گانه را مطر
ْنِکُروا 

َ
می کند بیان مــی دارد: روایتــی که در وســائل الشــیعه از امام باقــر )ع( نقــل می کننــد: »َفأ

وا ِبَها ِجَباَهُهم«؛ یعنی کســانی را که فاعل منکر هســتند با 
ُ

ْلِســَنِتُکْم َو ُصّک
َ
ِبُقُلوِبُکْم َو اْلِفُظــوا ِبأ

دل هایتان بد بشــمارید و با زبان هایتان طرد کنید و به صورتشــان بزنیــد. یک وقت می گویی 
وا ِبَها ِجَباَهُهم« به »َالسنه« بر می گردد، یعنی از نظر زبانی با آن ها تندی کنید؛ یک وقت 

ُ
»ُصّک

می گویی به »ید« بر می گردد، یعنی با آن ها برخورد فیزیکی کنید.
َعُظــوا َو ِإَلی اْلَحــّقِ َرَجُعوا  حضرت در ادامــه می فرماینــد: »َو اَل َتَخاُفــوا ِفی اهلِل َلْوَمــَة اَلِئٍم َفــِإِن اّتَ
ْرِض بــه غیر اْلَحّقِ 

َ
اَس َو َیْبُغــوَن ِفی اْل ِذیَن َیْظِلُمــوَن الّنَ

َ
ــِبیُل َعَلــی اّل َما الّسَ َفاَل َســِبیَل َعَلْیِهْم ِإّنَ

ْبَداِنُکــم؛ یعنــی در راه خــدا از ســرزنش هیچ 
َ
ِلیــٌم ُهَناِلــَک َفَجاِهُدوُهــْم ِبأ

َ
وَلِئــَک َلُهــْم َعــَذاٌب أ

ُ
أ

گر پند گرفتنــد و به راه حق برگشــتند کاری با آن ها نداشــته باشــید؛ چرا  احدی نترســید؛ پس ا
که مؤاخذه و مجازات تنها بر کســانی اســت که به مردم ســتم کــرده و به دنبال فســاد در زمین 
ک دارند؛ پس در مقابل چنین کســانی بــا بدن هایتان  هســتند. آنان هســتند که عذابی دردنا

پیکار کنید. یعنی باید با آن ها بجنگید. )وسائل الشیعة، ج 16، ص 131(
ی ِمْنُکْم ُمْنَکرًا َفْلُیْنِکْر ِبَیِدِه 

َ
ایشان با اشــاره به روایتی دیگر  از امام حســن عســکری)ع( »»َمْن َرأ

گر  ِإِن اْسَتَطاَع َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبِلَســاِنِه َفِإْن َلْم َیْســَتِطْع َفِبَقْلِبه؛ هر کس از شما منکری را دید، ا
گــر نمی تواند، باید  گــر نمی تواند، با زبانش و ا می تواند باید با دســت خود آن را انکار کند، پس ا
با قلبــش چنین کند. )وســائل الشــیعه، ج 16، ص 134( بیان می دارد: ســیری کــه این روایت 

ح کرده است. ح کرده از آن طرف است؛ یعنی اّول دست، بعد زبان و بعد قلب را مطر مطر

     قلب نورانی
گر به نهج البالغــه مراجعه شــود در این زمینه ســه روایت وجــود دارد، بیان  وی با بیان اینکــه ا
مــی دارد: یکــی از آن ها روایتی اســت که صاحب وســائل هم از ســید رضــی در نهــج البالغه نقل 
ی ُعْدَوانًا 

َ
ُه َمــْن َرأ َهــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإّنَ ّیُ

َ
ــاِم أ

َ
ْهُل الّش

َ
می کند: »ِإّنِی َســِمْعُت َعِلّیا)ع( َیُقوُل َیــْوَم َلِقَیَنا أ

ْفَضُل 
َ
ِجَر َو ُهَو أ

ُ
ْنَکَرُه ِبِلَساِنِه َفَقْد أ

َ
ْنَکَرُه ِبَقْلِبِه َفَقْد َسِلَم َو َبِرَئ َو َمْن أ

َ
ُیْعَمُل ِبِه َو ُمْنَکرًا ُیْدَعی ِإَلْیِه َفأ

ِمْن َصاِحِبِه؛ امیرالمؤمنین در روز شــروع جنگ صفین فرمود ای مؤمنــان، هر کس ببیند که بر 
اساس ستیز و جنگ عمل می شود و به سوی منکر دعوت می شود، پس آن را با قلب خود انکار 
کند، ســالم مانده اســت؛ و هر کس که با زبانش آن را انــکار کند، پس مأجور خواهد بــود و بر فرد 

قبلی فضیلت دارد. یعنی این دومی که انکار زبانی کرده از اّولی که انکارش قلبی بود برتر است.
ْفَلی  اِلِمیَن الّسُ ــْیِف ِلَتُکوَن َکِلَمُة اهلِل اْلُعْلَیا َو َکِلَمُة الّظَ ْنَکَرُه ِبالّسَ

َ
حضرت در ادامه فرمودند: »َو َمْن أ

َر ِفی َقْلِبِه اْلَیِقیُن؛ و هر کس که آن منکر را  ِریِق َو َنّوَ َصاَب َسِبیَل اْلُهَدی َو َقاَم َعَلی الّطَ
َ
ِذی أ

َ
َفَذِلَک اّل

با شمشیرش انکار کند، با این نّیت که کلمه الهی بر فراز باشد و کلمه ظالمین پایین آید، او کسی 
است که به راه هدایت رسیده و در این مسیر قدم گذارده و قلبش را یقین نورانی ساخته است.

در راه خدا از سرزنش 
هیچ کسی نترسید
آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی

آیــت اهلل تهرانــی روایــت بعــدی را نیز بــه نقــل از ســید رضی در 
راســتای روایت اول می داند که حضرت می فرمایــد: »َفِمْنُهُم 
اْلُمْنِکُر ِلْلُمْنَکِر ِبَیِدِه َو ِلَســاِنِه َو َقْلِبِه َفَذِلَک اْلُمْسَتْکِمُل ِلِخَصاِل 
گر کســی منکــر را با دســت و زبــان و قلب انــکار کند،  اْلَخْیــِر؛. ا
چنین کســی تمام خصال خیر در او جمع شــده و آن ها را کامل 
اِرُک ِبَیِدِه َفَذِلَک  کرده است. »َو ِمْنُهُم اْلُمْنِکُر ِبِلَساِنِه َو َقْلِبِه َو الّتَ
ــٌع َخْصَلــه«؛  ــٌک ِبَخْصَلَتْیــِن ِمــْن ِخَصــاِل اْلَخْیــِر َو ُمَضّیِ ُمَتَمّسِ
اّما بعضــی از افــراد هم هســتند که نهــی از منکــر زبانــی و قلبی 
می کننــد، ولــی وارد مرحلــه یدی نمی شــوند. چنین کســی دو 
خصلت خوب را دارد و یک خصلت نیکو را ضایع کرده اســت. 
َع  ِذی َضّیَ

َ
اِرُک ِبَیِدِه َو ِلَساِنِه َفَذِلَک اّل »َو ِمْنُهُم اْلُمْنِکُر ِبَقْلِبِه َو الّتَ

ــَک ِبَواِحَده«؛ گروه ســوم  اَلث َو َتَمّسَ
َ
ْشــَرَف اْلَخْصَلَتْیِن ِمَن الّث

َ
أ

کسانی هســتند که فقط نهی از منکر قلبی دارند، ولی با دست 
و زبــان اقدامی نمی کننــد؛ این ها به همین یــک خصلت نیکو 

بسنده کرده اند، ولی دو مرتبه دیگر را ضایع کرده اند.
ْنــَکاِر اْلُمْنَکــِر ِبِلَســاِنِه َو َقْلِبــِه َو َیــِدِه َفَذِلــَک   »َو ِمْنُهــْم َتــاِرٌک إِلِ
ْحَیــاء«؛ عّده ای هم هســتند که نه نهــی از منکر زبانی 

َ
ُت اْل َمّیِ

می کنند، نه قلبــی و نه یــدی؛ یعنــی هیچ کــدام از این خصال 
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گــر از این مســئله ای کــه امام  دینــی در هر جامعه ای باشــد، ا
حسین می فرماید، مراقبت نشــود، دین از آن جامعه می رود 
و محــو می شــود. ایــن یــک بحــث کلــی اســت کــه حضــرت 
گــر ما بخواهیــم ایــن مســئله را در قالب  بیان می کنــد. حاال ا
اصطالحات اســالمی بیان کنیــم، از آن بــه »امر بــه معروف و 

نهی از منکر« تعبیر می کنیم.
ایشــان درخصــوص اهمیــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
می گویــد: آن قــدر مراقبــت از امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
کــه در  کســانی  کــه حتــی در روایــات داریــم  اهمیــت دارد 
جامعه نهــی از منکــر نکننــد، افــرادی بی دین هســتند. من 
خیلــی صریح گفتــم که جــای هیــچ شــبهه ای باقــی نماند. 
کرم اســت کــه فرمودنــد: »ِإّنَ اهلَل َلُیْبِغُض  روایت از پیغمبــر ا
ــِذی اَل ِدیَن َلــُه!« خداوند مؤمن ضعیفی 

َ
ِعیَف اّل اْلُمْؤِمَن الّضَ

را کــه دیــن نــدارد، مبغــوض مــی دارد! ممکن اســت ســؤال 
پیش بیاید که آیــا ظاهر این حرف، تناقض نیســت؟! چون 
گــر مؤمن  حضــرت می فرمایــد: »المؤمــن« و »ال دیــن لــه«، ا
گر دیــن ندارد، پــس دیگر  اســت، باید دین داشــته باشــد و ا

مؤمن نیست!؟ 

ْمَر 
َ
پسندیده را ندارند. چنین کسی ُمرده زندگان است. »َو ِإّنَ اْل

َجــل َو اَلَیْنُقَصاِن 
َ
َباِن ِمْن أ ْهــَی َعِن اْلُمْنَکــِر اَلُیَقّرِ ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ

ِمــْن ِرْزٍق«؛ یعنی خیــال نکن که امر بــه معروف و نهــی از منکر 
مرگ تــو را نزدیک می کنــد و یــا روزی ات را کم می کنــد؛ نخیر! 

انجام این فریضه الهی نه ضربه جانی دارد، نه ضربه مالی.

     حیات و بقای دین 
آیت اهلل مجتبی تهرانی با تشــریح وظیفه عموم درباره امر به 
معروف و نهــی از منکر، این امر را موجب حیــات و بقای دین 
ک تشــخیص دینداری  می دانــد و در این بــاره به تبیین مــال
می پردازد. ایشــان اشــاره می کند که بخــش دوم خطبه امام 
گر این مسئله در هر  حسین)ع( راجع به مسئله ای اســت که ا
اجتمــاع دارای آییــن رعایت نشــود، آن دیــن و آییــن به طور 
کلــی از آن جامعــه رخــت برمی بنــدد و جامعه به یــک جامعه 
بی دین تبدیل می شــود. یعنی برای پایداری هر دینی در هر 

جامعه ای، باید از این مسئله مراقبت شود.
آیــت اهلل تهرانــی می گویــد: دقت کنید کــه در اینجــا صحبت 
ح نیســت؛ من هــم دارم کلــی بحــث می کنم. هر  اســالم مطر

آن قدر مراقبت 
از امر به معروف 

و نهی از منکر 
اهمیت دارد که 
حتی در روایات 

یم کسانی که  دار
در جامعه نهی 
از منکر نکنند، 
افرادی بی دین 

هستند
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   2. »غایه  الدین االمر بالمعروف و النهــی عن المنکر و اقامه 
الحــدود. غایت دیــن، امر بــه معروف و نهــی از منکــر و اقامه 
حدود اســت«. در اینجا ســه عنصر »امــر به معــروف«، »نهی 
از منکــر« و »اقامه حــدود« کــه همگــی در یک راســتا و هدف 
می باشــند، غایــت و منتهــای هــر دینــی از جمله دیــن مبین 
اسالم دانســته شــده اســت. این حدیث نیز به خوبی نشانگر 
اهمیــت و ارزش امر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت. قریب 
به همیــن معنــا را امیرمؤمنان بــا تعبیــری دیگر چنیــن بیان 
داشته اند: »قوام الشــریعه االمر بالمعروف و النهی عن المنکر 
و اقامــه الحــدود. برپایــی شــریعت به وســیله امر بــه معروف 
و نهــی از منکــر و اقامه حــدود ممکن اســت«. ســه عنصر ذکر 
شــده، از طرفی »غایت دیــن« و از یک طرف »قوام شــریعت« 

محسوب می شوند.
   3. علی)ع(، در کالمی دیگر امر بــه معروف و نهی از منکر را 
دو »خلــق« و صفت خداونــد می داند. »ان االمــر بالمعروف و 
النهی عن المنکذر لخفقان من خلق اهلل سبحانه. همانا امر 
به معروف و نهــی از منکر دو خلق از اخالق خداوند ســبحان 
می باشــند«. در ایــن حدیــث خداونــد متعــال نیــز »امــر بــه 

     فضیلت
امر به معروف و نهی از منکر از منظر علی)ع(، با فضیلت ترین اعمال بندگان خداوند، 
غایت دین، قوام شــریعت، خلق الهی و باالتر از جهاد در راه خدا معرفی شــده اســت. ســخنان 
بسیار نغز و گهرباری از آن حضرت در این خصوص به ثبت رسیده است که در ادامه به تناسب 
بیان خواهد شــد. در اینجــا چند روایــت که بــه تنهایــی بیانگــر ارزش و برتری ایــن دو فریضه 

نسبت به سایر واجبات است، ارائه می شود.
   1. »االمــر بالمعــروف افضــل اعمــال الخلــق. امــر بــه معــروف بــا فضیلت تریــن اعمــال خلق 
خداست«. این گفتار که اطالق نیز دارد، امر به معروف را نسبت به همه اعمال و کردار بندگان 
خدا، برتــر و بــا فضیلت تر معرفی نمــوده اســت و بــه تنهایــی ارزش واالی این فریضــه را اثبات 
می نمایــد. در جای دیگر، حضــرت امر به معــروف و نهی از منکــر را غایت و هــدف نهایی دین 

دانسته است.

غایت دین
و قوام شریعت

 امر به معروف و نهی از منکر
از دیدگاه امام علی)ع(

دکتر بهمن منصوری

»امـر بـه معـروف« و »نهـی از منکـر« دو فریضـه بـزرگ و دو فـرع از فـروع 
ده گانـه دیـن مبیـن اسـام محسـوب می شـود. گذشـته از عنایـت خـاص 
قـرآن کریـم بـه ایـن موضـوع و نیـز سـیره نظـری و عملـی پیامبراکـرم)ص( 
و دیگـر اولیـای دیـن، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در نـگاه امیرالمؤمنیـن علـی)ع( 

جایـگاه ممتـاز و ویـژه ای دارد. در ایـن مطلـب بـه ایـن موضـوع می پردازیـم.   
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حدود خداونــد و زیر پــا گذاشــتن فرمان های الهــی را به خود 
ندهد و نتواند در بین مؤمنان فساد و تباهی ایجاد نماید.

   3. »من نهی عن المنکر ارغم انوف الفاســقین )او الکافرین 
و المنافقیــن(. کســی که نهــی از منکر کنــد بینی فاســقان )یا 
ک مالیــده اســت«. در عبارت  کافــران و یــا منافقــان( را به خــا
اصــول کافی کــه اندکــی بــا نهج البالغــه و غررالحکــم تفاوت 
دارد، آمده اســت: »و من نهی عن المنکر ارغم أنف المنافق و 
ک  أمن کیده. کسی که نهی از منکر کند، بینی منافق را به خا
می مالــد و از کیــد و نیرنگــش در امان اســت«. ایــن دو عبارت 
نیز یکــی دیگــر از برکات فریضــه امر به معــروف و نهــی از منکر 
باالخــص دومــی را نشــان می دهند و بر اســاس آن، دشــمنان 
کام مانده و انســان ناهی از  )اعم از منافق، کافر و یا فاســق( نا

منکر، از مکر و حیله منافقان در امان خواهد بود.
   4. »ممــن کــن فیــه ثــالث ســلمت لــه الدنیــا و االخــره: یأمر 
بالمعروف و یأتمر به و نهی عن المنکر و ینتهی عنه و یحافظ 
علی حدوداهلل جل و عال. هرکس که ســه خصلت در او باشد، 
از شر دنیا و آخرت در امان است: امر به معروف کند و خودش 
نیز بدان عامل باشد، نهی از منکر کند و خودش نیز تارک آن 
باشد و حدود خداوند جل و عال را محافظت نماید«. قسمتی 
از مفاهیــم ایــن حدیــث شــریف که بــه اقامــه و حفــظ حدود 
و نیز عامــل بودن آمــر و ناهــی برمی گــردد در هنــگام بحث از 
عنوان های یاد شــده مجددًا مورد بحث قــرار خواهد گرفت. 
آنچــه در اینجــا مدنظــر ماســت، یــک بخــش از ایــن روایــت 
که همانا امــر به معــروف و نهی از منکر اســت و براســاس این 
حدیــث، از جمله آثــار و پاداشــی کــه به آمــر و ناهی می رســد، 

سالمت دنیا و آخرت است.
   5. »إن االمــر بالمعــروف و النهی عــن المنکــر... یضاعفان 
الثــواب و یعظمــان االجــرو. همانــا امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکر ثــواب را مضاعــف و اجــر و پــاداش را فــراوان می کنند.« 
این گفتــار نیز مبین اجر و ثوابی اســت که به آمــر و ناهی داده 
خواهد شد و پاســخ رد به کســانی اســت که می پندارند امر به 
معــروف و نهــی از منکــر موجــب خطــر جانــی و یــا ضــرر مالــی 

می شود. 
از جمله آثار و فواید دیگری کــه در کالم امیر مؤمنان برای امر 
به معــروف و نهی از منکر آورده شــده اســت این اســت که امر 
به معــروف و نهی از منکــر موجب قوام شــریعت می گــردد. با 
ح شــده، این آثار و نتایج به ســبب اجرای  بررســی اقوال مطر
امر به معروف و نهــی از منکر حاصل می گــردد: آمر به معروف 
در زمــره »اهــل معــروف« قــرار می گیــرد؛ آمــر بــه معــروف بــه 
مؤمنان پشــت گرمی می دهد؛ ناهــی از منکر بینــی منافقان، 
ک می مالد؛ ناهی از منکــر از کید و مکر  کفار و فاســقان را به خا
منافقان در امان می ماند؛ آمر به معروف و عامل به آن، ناهی 
از منکر و تــارک آن، حافــظ و نگهدارنده حدود الهی، هر ســه 
از ســالمت دنیا و آخرت برخــوردار می گردند؛امر بــه معروف و 
نهی از منکر ثــواب را مضاعف و اجــر را فراوان می کنــد؛ امر به 

معروف و نهی از منکر موجب قوام شریعت می گردد. 

     معیار سنجش 
عبارت هایــی  بــه  علــی)ع(  حضــرت  بیانــات  در  گاهــی 

معروف« و »ناهی از منکر« دانســته می شــود که خود نشانگر 
کمــال فضیلــت و ارزش بــرای ایــن دو فریضه اســت. همین 
فضیلت برای آمران به معروف و ناهیان از منکر کافی اســت 
تا مقتدای خود را در این راه مقــدس، خداوند تبارک و تعالی 
بدانند و متوجه باشند که در چه مســیر مقدس و مهمی قدم 

برمی دارند.
   4. »و ما اعمــال آلبر کلهــا و الجهاد فی ســبیل اهلل عند االمر 
بالمعــروف و النهی عن المنکر اال کنفثه فــی بحر لجی. تمام 
کارهــای نیــک و حتــی جهــاد در راه خــدا، در مقابــل امــر بــه 
معروف و نهــی از منکر چیزی نیســت مگر به انــدازه رطوبتی 
ج می شــود در برابــر دریایــی مــواج و  کــه از بخــار دهــان خــار
ج  پهنــاور«. »ثفئــه« مقــدار آب کمی اســت کــه از دهــان خار
می شــود. »لــج« آب زیاد و مــوج دریا اســت و »بحــر لجی« به 
معنی دریایــی پر مــوج و پهنــاور اســت. بنابرایــن، از دید آن 
حضــرت ارزش و فضیلــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکر نه 
تنها از هر عمل و فریضــه دینی دیگر باالتر و برتر اســت، بلکه 
بر اســاس ســخنان ایشــان چنانچه همه اعمــال دیگــر را در 
یک کفه ترازو قرار دهند و امــر به معروف و نهــی از منکر را در 
کفه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر سنگین تر خواهد 
بــود. باالتــر از آن اینکــه، در ایــن مقایســه و موازنــه، ارزش 
و مقدار همــه اعمال نیــک در مقابل یکــی از آن ها کــه امر به 
معروف و نهی از منکر است، به طور خارق العاده ای سبک تر 
که نســبت میــان آن ها، مانند نســبت  و پایین تــر اســت؛ چرا

قطره آب است در مقابل دریا.

     آثار و برکات
عالوه بــر فضایــل ذکر شــده در مبحث قبــل، مــوالی متقیان 
برای امر بــه معروف و نهــی از منکر آثــار و پیامدهــای مبارکی 
را ذکــر می نماید کــه اینها هــم هماننــد احادیــث قبلی ضمن 
مقــدس  فریضــه  ایــن دو  فــراوان  اهمیــت  بیانگــر  این کــه 

می باشند، از زاویه ای دیگر به این دو فریضه می پردازند.
   1. »و أمــر بالمعروف تکن مــن أهله. امــر به معروف کــن تا از 
اهــل معــروف باشــی«. برابــر ایــن روایــت، کــه حضــرت آن را 
خطاب به فرزند گرامی اش امام حسن مجتبی)ع( نوشته اند، 
از جمله آثار مثبت امر به معروف آن اســت که شــخص »آمر«، 
در زمره افــراد نیکــوکار جامعه قــرار می گیرد؛ به عبــارت دیگر، 
که  اولین فایده امر به معروف، به خود امرکننده می رســد؛ چرا
طبعًا انسان خردمندی که به اصالح دیگران همت می گمارد 
و آنان را به کارهای نیک فرا می خوانــد، در وهله اول خودش 
از آن متأثــر می شــود و آن را بــه کار می بنــدد. در نتیجــه امر به 
معــروف، خودش را هــم تعلیم و آمــوزش می دهــد و از خطاها 
و اشــتباهات احتمالی خودش نیز جلوگیــری می نماید. البته 
گر چنین نباشــد و از پند و اندرزهایی که به دیگران می دهد،  ا
خــودش اســتفاده ننماید و بــه آن ها بی توجه باشــد، ســخت 

مورد سرزنش امیرالمؤمنین است. 
   2. »من أمر بالمعروف شــد ظهــور امیرالمؤمنین. کســی که 
امــر به معــروف نمایــد، بــه مؤمنــان پشــت گرمی دهد«. یکی 
از آثار مترتب بــر امر به معــروف، محکم نمــودن دل مؤمنان 
و ایجاد پشــتوانه برای آنان اســت تا کســی جــرأت تعرض به 

 آمر به معروف 
در زمره »اهل 
معروف« قرار 

می گیرد؛ آمر به 
معروف به مؤمنان 

پشت گرمی  
می دهد؛ ناهی 

از منکر بینی 
منافقان، کفار 

و فاسقان را به 
خاک می مالد؛ 
ناهی از منکر از 

کید و مکر منافقان 
در امان می ماند؛ 

آمر به معروف 
و عامل به آن، 
ناهی از منکر و 

تارک آن، حافظ و 
نگهدارنده حدود 

الهی، هر سه از 
سالمت دنیا و 

آخرت برخوردار 
می گردند
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مرداد  98      مشاره  3810
 دوره جدید

ݢنهی  ݣݣاز ݣݣݣمنکر امربه معروف وݢ

بــاز می کنــد و دیــن بــا مهــرش نابســامانی ها و گره هــای بــاز 
شده ای را که به هم نمی پیوندند، به هم می رساند و اوضاع 
را ســامان می دهد. امر به معــروف و نهی از منکــر هم به این 
شــیوه، رتق و فتق امور جامعه اســالمی را به عهــده می گیرند 
و در صورت تعطیلی این دو فریضه اســت که مشــکالت حل 

نمی شود و نابسامانی ها سامان نمی گیرد.

     مسابقه
در باب اهمیــت دو فریضه امــر به معــروف و نهــی از منکر دو 
روایــت دیگــر را از آن حضــرت بــه عنــوان خاتمه ایــن بحث 
می آوریــم. »اذا رأیتــم الخیــر فســارعتم الیــه و اذا رأیتم الشــر 
فتباعدتــم عنــه و کنتــم بالطاعــات عاملیــان و فی المــکارم 
متنافســین، کنتم محســنین فائزین. هرگاه خیــر را دیدید و 
به طرف آن شــتاب نمودید، و هرگاه که شــر را دیدیــد و از آن 
دوری جســتید و در آن حامل عامل به طاعات بودید و در راه 
مکارم مســابقه دادید، در این هنگام است که شــما نیکوکار 
و رســتگارید«. عمــل بــه خیــر و دوری از شــر از مراتــب امــر به 
معروف و نهــی از منکر محســوب می گردند. مســابقه در این 
راه و از هم  گوی سبقت را ربودن، موجب رستگاری می شود 

و انسان را در شمار نیکوکاران قرار می دهد.
»ان کنتــم المحالــه متســابقین، فتســابقوا الی اقامــه حدود 
گــر ناچــار بــه مســابقه هســتید، در  اهلل و االمــر بالمعــروف. ا
زمینــه اقامــه حــدود الهــی و امر بــه معــروف بــا هم مســابقه 
و  مؤمنــان  از  گفتــار  دو  ایــن  در  امیرالمؤمنیــن  بدهیــد«. 
مســلمانان می خواهــد در خصــوص اجــرای حــدود الهــی و 
پرهیز از منکرات و نیز امر به معروف و شتاب به سوی انجام 
کارهــای نیــک، از همدیگــر ســبقت گرفتــه و با هم مســابقه 
بدهنــد. طبــع انســان ها بــه گونــه ای اســت کــه همــواره در 
زمینه های مختلف با همدیگر در حال مســابقه هستند. لذا 
ع مسابقه را از امور کم اهمیت و بی اهمیت  بهتر است موضو
تغییــر داده و در موضوعــات و زمینه هــای حائــز اهمیــت از 
جمله امــر به معــروف و نهــی از منکر کــه مهم تریــن عبادات 

محسوب می گردند، به رقابت بپردازند.    

برمی خوریــم کــه در آن ها حضــرت در مقــام بیــان اهمیت و 
ارزش امری اســت و برای اثبات ارزش آن امر، از معیار امر به 
معروف و نهی از منکر اســتفاده نموده اند. »اعرفوا... و اولی 
االمر باالمــر بالمعروف و العدل و االحســان. اولی االمــر را با امر 
به معروف و عدل و احسان بشناسید.« این روایت که در آن 
امیرالمؤمنین،)ع(، برای شــناخت اموری، معیارهایی ارائه 
فرموده است )خدا را با خدا، رسول را با رســالت و اولی االمر را 
با ...(، نشــان می دهد که امــر به معروف آنچنــان اهمیت و 
قدر و منزلت دارد که برای شــناخت اولی االمر باید به عنوان 

ک و معیار از آن استفاده نمود. مال
»العقــل منــزه عــن المنکــر امــر بالمعــروف. عقــل، بازدارنده 
از منکــر و امر به معروف اســت«. عقــل، این ودیعــه الهی نزد 
ک و ابزار اصلی راهیابی و وصول انســان ها  انســان ها که مال
به هدایت و شــناخت اســت، با معیار امر به معــروف و نهی از 
منکر سنجیده می شــود و چنانچه کسی این دو خصوصیت 
را نداشته باشد، باید حکم کرد که فاقد عقل است و یا اینکه 
عقلش معیوب اســت. چــه ارزش و مقامی باالتــر از اینکه امر 
به معروف و نهــی از منکر معیار ســنجش عقل ســالم از عقل 

ناسالم  باشد.
در جــای دیگــر امــام، »دیــن« و »شمشــیر« را کــه اولــی بــرای 
هدایت و رأفت نســبت به آدمیان و دومی بــرای قهر و عذاب 
طاغیــان نهــاده شــده اند، از آن جهــت ارزشــمند و معتبــر 

می شمارد که اینان آمر به معروف و ناهی از منکرند.
»السیف فاتق والدین راتق؛ فالدین یأمر بالمعروف و السیف 
ینهی عــن المنکر. قــال اهلل تعالی، لکم فــی القصاص حیاه. 
شمشــیر بازکننده گره هــا و دین، ســامان دهنده امور اســت؛ 
پس دیــن، امر بــه معــروف می کنــد و شمشــیر، نهــی از منکر 
می نمایــد. خداونــد متعــال فرمــوده اســت: قصــاص حیات 
شماست.« »رتق« و »فتق« در لغت ضد هم هستند. اولی به 
معنای بســته و ضمیمه هم بودن و دومی به معنای جدایی 
و باز بودن. راتق به معنــی عاقد )گره زن( و فاتــق به معنای 
حــال )بازکننده گره( اســت. شمشــیر بــا قهــرش معضالت و 
گره ها را که با وســایل دیگــر امکان باز نمودن آن ها نیســت، 

عمل به خیر و 
دوری از شر

 از مراتب امر به 
معروف و نهی از 
منکر محسوب 

می گردند. 
مسابقه در این 

راه و از هم  گوی 
سبقت را ربودن، 
موجب رستگاری 

می شود و انسان را 
در شمار نیکوکاران 

قرار می دهد



در نخسـتین مطلـب ایـن بخـش مقالـه ای به قلـم آیت اهلل لطـف اهلل صافی 
گلپایگانی را می خوانیم. ایشـان، امام حسـین)ع( و واقعه عاشـورا را معجزه 
مانـدگار اسـام معرفـی کرده انـد کـه باعـث زنـده شـدن دیـن شـده اسـت. در 
مطلب دوم آیت اهلل وحید خراسـانی با محوریت این نكته که »حسـین)ع( 
کـه بـود و چـه کرد« به مخاطبان گوشـزد می نماید »سیدالشـهدا رفـت اما آیا 
مـا کـه مدعـی هسـتیم بـه راه او رفتیـم؟« مقالـه سـوم به قلم آیـت اهلل مكارم 
کیدات بی شـائبه ائمۀ معصومین)ع( بر لزوم  شـیرازی به تبیین چیسـتی تأ
برپایی عزاداری امام حسـین)ع( اشـاره شـده اسـت. مطلب بعدی از لسـان 
آیت اهلل سـبحانی به راز جاودانگی عاشـورا و مقاله بعدی از آیت اهلل جوادی 
آملـی بـه 5 دوره زندگانـی امام حسـین)ع(پرداخته اسـت. رزق های معنوی 
محرم، تبارشناسـی کوردالن در حماسـه عاشـورا، آشـنایی با فرصت تربیتی 
محـرم و چگونگـی حضـور در مجالـس سـوگواری سـاالر شـهیدان مطالـب 

دیگـر این بخش هسـتند.

محرم
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تحیر عقول خردمندان
اشرف اوالد آدم
سبک زندگی حسینی
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ک ما الحسین بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحسین و ما ادرا
اســالم  کریــم معجــزه جاویــدان  قــرآن  کــه  همان گونــه 
و معجــزه نبــی اعظــم)ص( و ســلم بــوده اســت، آقــا و ســرور مــا 
ابی عبداهلل الحسین، سیدالشــهدا)ع(، آن بخشنده خون خود در 
راه خداوند برای نجات بندگانش از جهالت و ســردرگمی ضاللت، 
گر  معجزه جاودان دیگری به مانند آن است. پس همان گونه که ا
گر همه  جن و انســان گرد هم آیند که به مانند قرآن بیاورند نخواهند توانســت چنین کنند، ا
جن و انــس و مالئکه نیز گرد هم آیند که از میانشــان کســی بــه مانند حســین)ع( و جایگاهی 
چون جایــگاه عظیــم او- از جمله آنچه از نشــانه های جــالل و عظمت ذات نورانــی و صفات 
گر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را  ربانی خداوند در اوســت- نمی توانند بیابند. »بگو ا

بیاورید مانند آن را نخواهند آورد هرچند برخی از آن ها پشتیبان برخی دیگر باشند.«
جایگاه پراهمیت ایشان عقول خردمندان را متحیر ساخته و او کسی است که بانگ برآورده 
که شایســته نیســت انســان، خواری و بدنامی را بپذیــرد؛ و گفت: »نمی پســندیم کــه ذلیالنه 
تســلیم شــویم و اطاعــت و فرمانبــرداری از پســت فطرتان را ترجیــح دهیم بر کشــته شــدن با 
بزرگواری و چه بسیار دور اســت از ما که ذلت و خواری را قبول کنیم.« و آنچه در روز عاشورا از 

قدر و شأن از این انسان به ظهور رسید، حتی از مالئکه نیز ظهور نکرده است.
و ایشان بزرگ ترین معجزه ماندگار اســت و برادرش عباس معجزه دیگری است و پسرش که 
شبیه رســول خداســت معجزه ای دیگر و طفل شــیرخواره او معجزه اســت و همه شهیدان در 

پیش روی او و اهل بیتش معجزه ای دیگرند.
کبر! چــه بزرگ و عظیم اســت آنچــه که انســان به آن می رســد با ایمــان و صبــر و توکل بر  اهلل ا
خدای تعالــی و اعتماد به او و تســلیم امر او شــدن و مقدم دانســتن رضای خداونــد بر رضایت 
خلــق او و ایثار بــرای حق علیــه باطل. پدر و مــادرم به فــدای تو و فرزنــدان تــو و اهل بیت تو و 
اصحاب تو که شهدای راه توحید، شــهدای راه قرآن و شــهدای کرامت انسانی هستند. پس 
تائید و تفســیر عظمت شــما در این فرمایــش خداوند متعال بــه مالئکه اش نهفته اســت که: 

»من چیزی می دانم که شما نمی دانید.«
قســم به حق، ســزاوار اســت که انســان به واســطه شــما در برابر مالئکه رحمان به خود ببالد. 
چرا کــه از طاغوت ها و جباریــن و ارباب اســتبداد و اســتضعاف بیزاری جســته و در برابرشــان 
می ایســتید و دشــمنان خداونــد را کــه بندگانــش را تحقیــر می کننــد، کوچــک می شــمارید و 

زنده کننده وحی الهی هستید و بهترین مقام ها و باالترین درجات را به دست می آورید.
ســالم و رحمت و برکات خداوند و مالئکه مقربین و مرســلین او و همه بندگان صالح او بر شــما 

باد ای یاریگران خداوند و رسولش.
 ای کاش که ما هم با شما بودیم تا به فوز عظیمی نائل می شدیم.    

تحیر عقول
خردمندان

آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی

در ایـن یادداشـت کـه توسـط آیـت اهلل العظمی لطـف اهلل صافـی گلپایگانی 
نوشـته شـده و در پایـگاه تخصصـی امـام حسـین)ع( منتشـر شـده اسـت، 
نویسـنده امـام حسـین)ع( و واقعـه عاشـورا را ماننـد قـرآن کریـم، معجـزه 

مانـدگار اسـام معرفـی کرده انـد کـه باعـث زنـده شـدن دیـن شـده اسـت.   
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دو بالــی که پــرواز کنیــد تا اعــال علیین تهیــه کردی. بــی بال 
طیران محال اســت، با یک بال هم پرواز غیر ممکن اســت، 
دو بــال الزم اســت. بــال اول پــرواز بــه درجــات عــال می شــود 
تفقه. بال دوم می شــود انذار و امر به معــروف و نهی از منکر. 
آن وقت اســت که می توانی بگویی: ما به آن راهی رفتیم که 

سیدالشهدا رفت »ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر«.
در این راه چه کرد؟! کاری کرد که باور کردنی نیســت. امری 
که خدا -ذات قــدوس حــی قیومی که ال یــدرک و ال یوصف- 
اول کســی اســت کــه ذکــر مصیبــت او کــرده؛ خــدا! مصیبت 
خــوان او، ابراهیم، خلیل، موســای کلیم، عیســای مســیح، 

نوح نبی، همه انبیا و مرسلین مستمع عاشورای او.

     شناخت سیدالشهداء
گــر بفهمیــم »حســیٌن  هرگــز نشــناختیم او را. کــه بــود؟! اوال ا
منی وأنا من حســین«، غوغاســت این جمله. »أنا« کیست؟ 
انیت را بشــناس. »من« این دســت نیســت، این، دست من 
است. این، سر نیست، این سر من اســت. این، بدن نیست 
این بدن من است. من از حسینم. عقل اینجا حیران است. 
حســین از من، از انیت من جدا شــده، من هــم از انیت او جدا 
شدم. این جمله محیر العقول است. انیت خاتم، عقل کل، 
گر خدا توفیق داد یک وقت  منشأش حسین بن علی اســت. ا
این عقده را بــاز می کنیم تا بفهمیــد او که بــود اوال؛ او چه کرد 
ثانیا؛ کســی که روز اول که به دنیا آمد قنداقه اش را به عرش 
ُه  ْفــُس اْلُمْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ َیّ

َ
بردند. این روز اول او. اما روز آخــر: یا أ

ًه َفاْدُخِلــی ِفی ِعباِدی َواْدُخِلی  ِک راِضَیًه َمْرِضَیّ اْرِجِعی ِإلی َرِبّ
ِتی؛ روز اول، آن؛ روز آخر، این! َجَنّ

     غوغای محشر
که بــود؟ چه کرد؟ نه خودت را کســی شــناخت، نــه کارت را! 
آنچــه معلوم اســت مســلم اســت؛ تمام خلقــت عالــم، بعثت 
تمام انبیــا از آدم تا به پیغمبر خاتم به ثمر نرســید اال به برکت 

خون گلوی او. این اثر اول.
اثر آخر؛ آن وقتی که تمام انبیا وانفسا می  گویند، همه مالئکه 
مقربین متحیر و سرگردانند، یک مرتبه در این غوغا، آن هم 
ــاَعِه  ُکْم ِإّنَ َزْلَزَلَه الّسَ ُقــوا َرّبَ اُس اّتَ َها الّنَ ّیُ

َ
در قیامت کبری:   َیــا أ

ْرَضَعْت 
َ
ــا أ  ُمْرِضَعٍه َعّمَ

ُ
َشــْیٌء َعِظیٌم * َیــْوَم َتَرْوَنَهــا َتْذَهــُل ُکّل

اَس ُســَکاَرى َوَما ُهْم   َذاِت َحْمــٍل َحْمَلَها َوَتــَرى الّنَ
ُ

َوَتَضــُع ُکّل
ِبُسَکاَرى َوَلِکّنَ َعَذاَب اهلِل َشِدیٌد 

گهــان هودجــی  در همچــو روزی، در همچــو هنگامــه ای نا
پیــدا می شــود، باطنهــا عفــو اهلل ظاهرهــا رحمــه اهلل، می آید 
تا عرش خدا؛ وقتی رســید آنجــا، پیاده می شــود، می آید کنار 
قائمه عــرش، آن وقتی کــه ابراهیم، موســی، عیســی، همه 
درمانده اند، حالل محشــر یک مطلب اســت؛ آن مطلب این 
است - نص کالم امام این اســت- امام ششم فرمود: می آید 
کنار عــرش خــدا پیراهــن غرقــه بــه خــون روی ســر؛ جبرئیل 
نازل می شــود، می گویــد: یا زهرا! خدا به تو ســالم می رســاند، 
می فرماید: این پیراهن را از روی ســر بردار، آنچه می  خواهی 
به تــو داده می شــود. و ســالم علیه یوم ولــد و یوم استشــهد و 

یوم یبعث حیا.    

سیدالشهدا رفت اما ما که مدعی هســتیم به راه او رفتیم؟ 
دو جملــه تمــام مطلب اســت: إنمــا… -کلمه حصــر- »إنما 
خرجت لطلــب اإلصالح فــی أمه جــدی«؛ این مطلــب اول. مطلب 
دوم: »أرید أن آمر بالمعــروف وأنهی عن المنکــر«. همه تان این دو 
جملــه را برنامــه کنیــد، مبــادا غفلــت کنیــد، ایــن ایــام را از دســت 

بدهید، از این نسیم بهار که دل ها را زنده می کند، غفلت کنید.
یکی اصالح در امت؛ دوم امر به معروف و نهی از منکر. معروف را بشناســید، منکر را بشناسید. 
ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو َیْنَهــْوَن َعِن اْلُمْنَکــر«. این چه 

ْ
ٌه دعــوت کنند به خیــر َیأ َمّ

ُ
»َو ْلَتُکْن ِمْنُکــْم أ

اِس« این یک آیــه. حاال از این  ْخِرَجــْت ِللَنّ
ُ
ــٍه أ َمّ

ُ
مقامی اســت؟ اوال قرآن را بفهمیــد؛ »ُکْنُتْم َخْیَر أ

امتی که خیر االمم اســت ولتکــن منکــم… -کاری کنید که از ایــن عده باشــید- و لتکن منکم 
امه، دعوت کننده به خیر، امر کننده به معروف، نهی کننده از منکر. خوشــا به حال آن ها که 

این سعادت را یافتند؛ ایام تحصیل تفقه در دین، ایام تبلیغ انذار مؤمنین.
امام پنجــم بــه جابربن یزید جعفــی وصایایــی دارد بســیار عمیق. یــک جمله اش این اســت: 
گر  عرضه کن خودت را بر کتاب اهلل. کتاب خدا میزان اســت. میزان زندگی بشــر قرآن اســت. ا
دو کفه این میزان را بگیری: یک کفه تفقه در دین اســت، کفه دوم انــذار مؤمنین و مؤمنات. 

برکت خلقت
آیت اهلل العظمی وحید خراسانی

حسین)ع( که ݣݣبود ݣݣو ݣݣچه ݣݣکرد؟
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»احیای امر اهل  بیت علیهم الســالم« تعبیر شــده است. امام 
صــادق)ع( در مورد ایــن گونه مجالــس فرمودنــد: »ِإّنَ ِتْلَک 
ْحُیــوا أْمَرنا؛ ایــن گونه مجالس )شــما( را 

َ
ها َفأ ِحّبُ

ُ
اْلَمجاِلــَس أ

دوست دارم، از این طریق مکتب ما را زنده بدارید:«.

     وحدت امت اسالمی
کید ائّمه اطهار علیهم السالم به ضرورت برگزاری  بی شک تأ
مراســم عــزاداری حســینی)ع(، بــر مبنــای »وحــدت مــردم« 
کــه امــروزه در اّیــام شــهادتش  گونــه  ای  اســتوار اســت، بــه 
میلیون ها انســان بــا اختــالف طبقات و نــژاد و مذهــب در هر 
کوی و برزن به عــزاداری آن حضــرت بپا خاســته و گرد بیرق 

حسینی اجتماع می کنند.
هر مّلتی برای بقا و موفقیت خویش محتاج به عامل وحدت و 
اجتماع است. بدون شک بهترین عامل وحدت پیروان اهل 
بیت علیهم الســالم کــه بــا کمترین زحمــت و کمتریــن هزینه 
می توانــد توده  هــای میلیونــی را حول یــک محور جمــع کند، 

همین مراسم عزاداری حسینی است.

     ظلم ستیزی
بدیهی است از جمله اهداف و عوامل برپایی عزاداری، زنده 
نگه   داشــتن تاریخ امام حســین)ع( و هدف او، یعنــی مبارزه 
با ظلــم و ذّلت اســت، لذا بایــد عــزاداری به گونــه ای محقق 
شود که همگان را به اهداف آن پیشوای بزرگ آشنا سازد که 
عزاداری، حمایت از مکتب امام حســین)ع( در ظلم ستیزی 
و اعــالم برائــت و بیــزاری از ظالمــان از جملــه شــاخصه  های 

وجودی برپایی مراسم سوگواری امام حسین)ع( است.

     پیوند عاطفه و بصیرت
باید اذعان کرد برپایی مراسم ســوگواری و عزاداری بر مبنای 
گریه بیانگر عواطف و عشق به بنیان گذار این مکتب است که 
درس شــجاعت و ایمان و ظلم ســتیزی را به مــا آموخت. مگر 
می شــود رابطه عمیِق عاطفــی باشــد، و قطره  های اشــک در 
مصائب آن ها جاری نشــود، لــذا گریه  ها به  خاطــر ظلم  هایی 
است که دشــمنان بر آن ها روا داشــتند و در واقع اعالن جنگ 
بــا دشــمنان ایشــان و به تعبیــر دیگــر با ظالمــان و ســتمگران 
دنیاســت. عالوه بر این، صحنه  های کربال چنان بوده اســت 
که هر کــس کمترین عاطفه  ای داشــته باشــد، با شــنیدن آن 

متأثر می شود این همان رابطه و پیوند عاطفی است.

     جریان تاریخی
گاهــی اّمت اســالمی و  اصل عــزاداری کــه باعــث بیــداری و آ
دارای جنبــه ظلم ســتیزی اســت در واقع مکتبی اســت برای 
پرورش صفات برجسته انســانی، از این رو باید گفت عاشورا 
یک »حادثه« نبــود بلکه یک »جریان تاریخــی« بود. جریان 
مبــارزه حق و باطــل، عدالــت و ظلم به نحــوی و ایــن مبارزه 
در همه اعصار و قرون ادامه دارد و عاشــورای حســینی درس 
الزم را بــرای پیروزی حق بر باطل به طرفــداران حق می دهد 
و شــعار»هیهات منا الّذلــه« بیانگر این جهاد پرارزش اســت و 

ما از این درس در طول تاریخ استفاده فراوان برده  ایم.    

کیــد و توصیه  ای کــه در روایات نســبت بــه برپا  به یقیــن تأ
نمودن مجالس عزا و گریه بر مصائب امام حسین)ع( وارد 
شــده اســت، نســبت به هیچ یک از امامــان معصوم علیهم الســالم 
کرم)ص( وارد نشــده است. گویا در این  حّتی وجود مقّدس پیامبر ا
مسئله سّری نهفته اســت که ائّمه اطهار علیهم السالم این همه آن 

کید و سفارش قرار داده  اند. را مورد تأ

     حفظ مکتب اهل بیت)ع(
کیدات بی شائبه ائمه معصومین )علیهم السالم( به لزوم برپایی عزاداری  در تبیین چیستی تأ
امام حسین)ع( باید گفت: به اعتراف دوست و دشمن، مجالس عزای امام حسین)ع( عامل 
فوق العــاده نیرومندی بــرای بیداری مردم اســت و راه و رسمی اســت کــه آن حضــرت آن را به 

پیروان خود آموخته تا ضامن تداوم و بقای اسالم باشد.
کیــد ائّمــه اطهار علیهم الســالم بــر حفظ آن،  همچنین اهّمیــت برپایــی این مجالــس و رمز تأ
آنگاه روشــن  تر می شــود کــه مالحظه کنیــم شــیعیان در عصر صــدور ایــن روایات به شــّدت در 
گــون حکومت امویان و عّباســیان چنــان گرفتار  انزوا به ســر می بردند و تحت فشــارهای گونا
بودند که قدرت بر انجام کوچک  ترین فعالیت و حرکت سیاســی و اجتماعی نداشتند و چیزی 
نمانده بود که به کّلی منقرض شــوند ولــی مجالس عزای امام حســین)ع( آنــان را نجات داد 
و در پناه آن، تشــّکل و انســجام تازه  ای یافتند و به صورت قدرتی چشــمگیر در صحنه جامعه 
اســالمی ظاهر شــده و باقی ماندند. به همین دلیل، برپایی این مجالــس در روایات به عنوان 

راز سوگواری
آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی
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مرحلــه، امام حســین)ع( بــه احتــرام پــدر عظیم الشــأن خود 
خطبه و مانند آن را اظهــار نمی کردند؛ زیرا مســؤولیت امامت 
و رهبری به عهده امیرمؤمنان بود. همین امر درباره حضرت 
علــی بــن ابــی طالــب)ع( در دوران حیــات رســول خــدا)ص( 
آن  آموزنــده  نامه هــای  و  ســخنان  یعنــی  اســت؛  صــادق 
کرم)ص( صادر شده است. حضرت)ع( پس از رحلت پیامبر ا

امام حســین)ع( در ایــن دوران به فرمــان امیرمؤمنان)ع( در 
جنگ ها شرکت می کرد و در همین دوران، مبارزه با حکومت 
ستم، شناخت دوست و دشمن و درس مقاومت و پایداری را 

فرا گرفت و به منّصه ظهور گذاشت.

     تابع رهبر
مرحلــه ســوم زندگــی آن حضــرت)ع( تــوأم بــا امامــت امــام 
حســن)ع( بــود. در ایــن دوره نیــز از ســاالر شــهیدان مطالــب 
چشــمگیری نقل نشــده اســت؛ بلکــه آن حضــرت در مســأله 
امامت و رهبری، تابع برادر خود، امام دوم شــیعیان حضرت 
حســن بــن علــی )علیهماالســالم( و در نــوع نبردهــا پرچمدار 

رسمی آن حضرت)ع( بود.

     سلطنت اموی
مرحلــه چهــارم، زمانی اســت کــه امویان، امــام حســن)ع( را 
مســموم کردنــد و بــه شــهادت رســاندند و معاویــه، حکومت 
خودمختــار را بــه غــارت بــرد و خفقــان فکــری و عملــی بــر 
کــم شــد. معاویــه، بــر  مناطــق مسلمان نشــین آن زمــان حا
پایــه شایســتگی یــا نصب یــا شــورا بــه خالفــت نرســید؛ بلکه 
ســتمکارانه خالفــت را بــه غنیمــت بــرد و آن را بــه ســلطنت 

منحوس تبدیل کرد.
از همین رو بود کــه برخی افراد، پــس از حضور در نــزد معاویه 
بــه جــای »الســالم علیــک یــا خلیفــه رســول اهلل« یــا تعبیری 
شبیه این، می گفتند: »الســالم علیک أیها الَمِلک«؛ یعنی تو 

خالفت را به سلطنت مبّدل کردی.
چــون آخریــن درجــه کمــال، مســأله نبــوت و امامــت بــود، 
دودمان ننگین اموی برای برهم زدن نظام اســالمی از حلقه 
اخیر )امامت( شــروع کردند؛ یعنی بنای اســالم کــه بر توحید 
و نبــوت و رســالت اســتوار بــود و آخریــن خشــت آن را والیــت 
اهل بیت )علیهم الســالم( تشــکیل مــی داد و با ایــن مصالح 
ســاختاری و مســالح معماری بنیان مرصوص ســاخته شــد، 
بنی امیــه بــرای واژگون کــردن ایــن کاخ مجّلــل الهــی، ابتدا 
امامــت را و کم کم نبــوت را از آن جــدا نمودند و ســرانجام نیز 

وحی و توحید را انکار کردند.

     احیاء اسالم
کــت معاویه و پایــان دسیســه گری های او، مرحله  پس از هال
پنجم زندگی ساالر شهیدان)ع( آغاز شد که کم تر از یک سال 
بود، ولی بــه همــه زندگــی آن حضــرت)ع( بهــا داد و نهضت 
ایشــان را شــهره جهانی کــرد و نیــز آن حضرت توانســت دیِن 
غارت شــده را احیــا کند؛ بــه طوری که ســّنت متــروک نبوی 
و علــوی، حیــات مجــّدد خــود را بازیافــت و بدعــت امــوی و 

مروانی رخت بربست.    

برای شــناخت بیشــتر و بهتر امام حســین)ع( بایــد مراحل 
زندگانی آن حضرت را به خوبی تحلیل کرد. از نظر تحلیل 
تاریخی، زندگی ســاالر شــهیدان را می تــوان در پنــج مرحله خالصه 
کرد. مرحله پنجم زندگی آن حضرت)ع( روشــن کننده سیره ممتاز 

ایشان است. 

     مهد پرورش رسول خدا)ص(
مرحلــه اول، دوران کودکــی آن حضــرت بــود کــه در مهد پــرورش رســول خــدا)ص( و صدیقه 
کبری سیده زنان عالمیان حضرت فاطمه زهرا )علیهاالسالم( به سر می برد. هنگامی که پیکر 
کرم)ص(  مطّهر امام حســین)ع( را در پارچه ای پیچیدند و به حضور ایشــان آوردنــد، پیامبر ا

گریست و فرمود: »تقتله الفئه الباغیه«؛ »گروه ستم گر، او را به قتل می رسانند«. 
ک و حدیــث بودند،  در ایــن مرحلــه، رســول خــدا)ص( بــه بــزرگان و ســالمندان کــه اهــل ادرا
امامت آینده امام حســین)ع( را خبر می دادند؛ اّما برای افراد خردسال که نمی توانستند علوم 
اسالمی را از محضر آن حضرت کســب کنند، عالقه خود را به امام حســین)ع( در حّد عواطف و 
احساســات بشــری خالصه کرده، به آنان تفهیم می کردند. مثاًل گاهی از منبر فــرود آمده و او را 

می بوسیدند و بر باالی منبر در دامان خود می نشاندند.

     نبرد و ایستادگی
مرحله دوم زندگــی امام حســین)ع( در پرتو تربیــت پدر بزرگوارشــان حضرت علــی)ع( و بخش 
کوتاهــی از آن در عصر عصمــت کبری حضرت فاطمه زهرا )علیهاالســالم( ســپری شــد. در این 

اشرف اوالد آدم
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی
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پیامبــر)ص( مجــال هر گونــه فعالیِت ثمــر بخــش را، از آنان 
سلب کرده بود.

     حزب شیطان
پیامبر اسالم)ص( چشــم از جهان بربســت، نسل جدیدی، 
به خاطر ســوِء سیاســت و انحراف دســتگاه خالفــت، محیِط 
مساعدی برای نمّو بقایای ریشه این »شجره خبیثه« فراهم 
گردیــد. نقشــه های ارتجاعــی »بنــی امیــه« بــرای بازگشــت 
مســلمانان به دوران »عصــر جاهلیت« به تدریــج، به مرحله 
اجرا درآمــد، که یکــی از قدم هــای مؤثــر آن »تثبیــت خالفت 

موروثی« بود.
الزم نیســت برای درک اهمیــت این خطر، أعمال وحشــیانه 
و انتقام جویانــه »یزید« در قتــل عام مردم »مدینــه« و ویران 
ســاختن خانه کعبــه، توســط این عنصــر آلــوده در ســال 63 
هجــری را، شــاهد ایــن جنبــش ارتجاعی قــرار دهیــم، بلکه 
همان جملــه کوتــاه و پــر معنی ابوســفیان گــواه ایــن مطلب 
اســت. او در حضور جمعــی از »بنی امیــه« تمام پرده هــا را باال 
زد و گفت: »تلقفوها یا بنی امیه تلقف الکره، فو الذی یحلف 
به أبو ســفیان ما ِمن جنه و ال نار« »شما ای بنی امیه! سرعت 
کنیــد و گــوی خالفــت و ریاســت را از میــدان بربایید، ســوگند 

می خورم: نه بهشتی در کار است و نه دوزخی«.
آیــا حســین)ع( فرزنــد اســالم و فرزنــد پیامبــر)ص( و تربیــت 
یافتــه دامــان وحــی، وظیفــه ای جــز ایــن داشــت کــه بــرای 
ک، بــرای کوبیدن این جنبش  حفظ موجودیت این آیین پا
ارتجاعی، و برای احیای اصول حــق و عدالت - که می رفت 
با گسترش سلطه بنی امیه به کلی برچیده شود - قیام کند و 

آخرین ریشه های این »شجره خبیثه« را قطع نماید؟
کاری بی نظیر  امام حســین)ع( ایــن رســالت بــزرگ را بــا فــدا
ک خــود و فرزنــدان و یارانش انجام  خود و بــه قیمت خون پا
داد. درســت اســت که در آن روز مردم ظاهربین شــهادِت آن 
حضرت را، پیروزی دیگری برای یزید و بنی امیه می دیدند، 
ولی حوادث بعــدی ثابت کرد که مســلمانان بــا الهام گرفتن 
از قیام امام حســین)ع( دســت به قیام های پــی در پی زدند 
و پــس از مدت کوتاهــی آخرین بقایــای این شــجره خبیثه را 

درهم کوبیده و برای همیشه نابود گردید.
بنابرایــن چــرا مــا حســین)ع( را دوســت نداشــته باشــیم؟ و 
از دل و جــان، به او عشــق نورزیــم؟ در حالــی که او مــا و آیین 
ک خــود نجــات داد؟ و راه و رســم  مقــدس مــا را بــا خــون پــا
کاری، آزادگــی، شــهادت و افتخار، جانبــازی و فضیلت،  فدا
تسلیم نشدن در برابر کجروی ها و ســتمگری ها، مردانگی و 

شهامت را به بشریت آموخت؟
او به حق رهبر آزادگان و ســر سلســله شــهدای راه خدا اســت، 
و همین موضوع اســت کــه بــه تاریخ زندگــی او رنــگ ابدیت 
بخشــیده و دل های آزادگان و مجاهــدان و مردم بــا ایمان و 

حق طلب را به سوی خود مجذوب ساخته است. 

     جاودانه و جهانی
ــالم جاودانــی و جهانی  گر شــخصیت امام حســین علیه الّسَ ا
اســت به ایــن دلیل اســت کــه ســتیزی حــق و باطــل، پیکار 

»إّن الحسین مصباح الهدی و ســفینه النجاه. حسین بن 
علیـ )ع(ـ  چراغ هدایت و رستگاری و کشتی نجات از غرق 
در مهلکه هــا اســت«. گــردش روزگار و پــی در پی آمدن شــب و روز، 
حــوادث و رویدادهــای جامعــه را بــه دســت فراموشــی می ســپارد. 
خ می دهــد اّمــا چیــزی  کشــور ر گاهــی رویــدادی در وســعت یــک 
نمی گذرد که از آن اثری جــز در البالی کتاب ها باقــی نمی ماند. اّما 
در این میان برخی رویدادها هر چه زمــان بگذرد تازه تر و عمیق تر جلــوه می کند، تو گویی این 

خ داده است. وجه این چیست؟ حادثه امروز ر
آنچه می توان گفت این است که بخش دوم نوعی ارتباط با خدا و فطرت انسانی دارد و چون 
خدا برای بشر فراموش شــدنی نیســت و انســان هم با فطرت همراه اســت، هر رخدادی که با 
این دو محور پیوند داشــته باشــد هرگز از قلوب و اذهان فراموش نمی شــود، از این قبیل است 

نهضت انبیاء بالخص پیامبران اولوالعزم.
مراسم عاشــورا - بدون شــک - هیجان انگیزترین حرکتی اســت که در طول ســال در محیط 
مــا برگــزار می گــردد. مراسمی اســت پرشــور، پــر احســاس، همگانــی، تــکان دهنــده و در عین 
حال فراموش نشــدنی که با گذشــت قرون و اعصار، هرگز از شــکوه آن کاســته نمی شود، بلکه 
همچــون امواجی کــه هر چــه از مرکــز پیدایش خــود دورتر می گــردد، پر دامنــه دارتر و وســیع تر 
می شــود، همچنین نهضت حســینی هر ســال از ســال پیش گســترده تر می گردد. ولــی با این 
تفاوت کــه امواج دریا با توســعه خود ضعیف تــر می گردند ولی موج عاشــورا، هم وســیعتر و هم 

نیرومندتر می شود. این هم از عجایب تاریخ کربالست!
با این همه برخی درســت نمی دانند انگیزه اصلــی از این قیام خونین چه بود؟ حســین)ع( به 
دنبال کدام هدف قدم برمی داشت؟ چرا نام »ساالر شــهیدان« در تاریخ برای او جاوید ماند؟ و 

چرا تاریِخ زندگی او این قدر احساس انگیز و تکان دهنده است؟

     احیاء فضایل انسانی
تاریخ با صراحت می گوید: هنگامی که پیامبر)ص( برای نشــر آیین توحید و شکســتن بت ها، 
برای درهم کوبیدن امتیازات غلــط و ناروا، برای احیاء فضایل انســانی قیام نمود، به موازات 
آن، یک حزب نیرومند با نقشــه های وسیع شیطانی در برابر او تشــکیل گردید. اعضای اصلی 
این حزب را رباخواران مکه، ثروتمندان ســتمگر، صاحبان زر و زور، استثمار کنندگان طبقات 

ضعیف، تشکیل می دادند و در رأس آنان مردی به نام »ابوسفیان بن حرب بن امیه« بود.
آن هــا بــا پیــروی از اصــل »الغایــات تبــرر الوســائط« )هــدف، وســیله را توجیــه می کنــد!( از هر 
وســیله ای برای پیشــبرد مقاصِد شــوم خود، اســتفاده می نمودند، با دروغ، تهمت، شــکنجه 
افراد، و افروختــن آتِش جنگ ها، برای خامــوش کردن نوِر خدا می کوشــیدند. به همین دلیل 
بخشــی از تاریخ اســالم را می توان در مبارزه پیامبر و یارانش )حزب اهلل( با این حزب شــیطانی 
خالصه کرد. در نهایت اسالِم ریشه دار و پرمایه، پس از مدتی، اساِس این حزب را درهم کوبید 

و هسته مرکزی آن را به کلی از هم متالشی ساخت.
ســرُجنبانان این حزِب شکســت خــورده که پــس از فتح مکــه و ســقوط آخرین پایــگاه آنان به 
دســت ارتش نیرومند اســالم، چون تــاِب کمتریــن مقاومتی در خــود نمی دیدنــد، تغییر قیافه 
داده و ابوســفیان و یارانش به حســب ظاهر اســالم آوردنــد و از مصونیتی که اســالم بــه افراد با 
ایمان می داد اســتفاده نموده و یک »حــزب زیرزمینی« تشــکیل دادند و نقشــه های تخریبی 
خود را به طور ســّری، تعقیب نمودند. اّما نفوذ و قدرت اســالم و هوشــیاری و تدبیر فوق العاده 

شورش در خلق عالم
آیت اهلل جعفر سبحانی

چرا عاشورا همیشه زنده است؟
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عدالت با بیدادگــری، مخصوص قوم و ملــت و زمان و مکان 
معینی نیست. پیشوای جهان اسالم پیغمبر گرامی ما)ص( 
ســال ها پیــش از شــهادت فرزنــدش امــام حســین)ع( ایــن 
امــام  »شــهادت  فرمــود:  و  کــرده  پیش بینــی  را  حقیقــت 
حســین)ع( آن چنان شــعله ای از عواطــف واحساســات را در 
دل های مردم با ایمان برمی افروزد، که هرگز سرد و خاموش 

نمی گردد، نیز اشاره به همین واقعیت است.
کنون که ما در آستانه عاشورای حسینی قرار گرفته ایم جهان  ا
اســالم حرکــت جدیــدی در خــود احســاس می کنــد، درهــای 
مســاجد و حســینیه ها و مأتم ها، گشــایش نویی پیــدا کرده و 

ح می کنند. مداحان و گویندگان راز نهضت حسینی را مطر
نهضت حســینی تنها مربــوط به عصــر خود و زمــان خویش، 
کــم ُملحد خــود نیســت، بلکه یک  یــا در مقابــل خصوص حا
مکتبــی اســت بــرای بشــر کــه در مقابــل نظام هــای فاســد و 
مستبد که هر نوع آزادی را از انســان ها سلب می کنند، دست 
روی دســت نگذارند و به مبــارزه عدالــت طلبانه در راســتای 
احقاق حقوق انســان  ها برخیزنــد و خدا با آن هاســت، چنان 
که می فرماید: )إْن َتْنُصــُر اهلل یْنُصرکْم( و لذا حســین بن علی 
ج بطرًا« تــا اینکه  )علیهمــا الســالم( می فرمایــد: »اّنی لم أخــر
ّمة جــّدی«، من هرگز 

ُ
می فرماید: »اّنی خرجت لالصــالح فی أ

برای خوش گذرانی دست به این نهضت نزده ام، بلکه نظرم 

اصــالح و قطــع ریشــه های گندیــده حکومــت جائر و ســامان 
دادن به نظام اسالمی است.

ســرور آزادگان با شــهادت خود در روز عاشــورا حیات جاودانه 
پیدا کرد و لذا امروز هم حســین)ع( زنده اســت زیــرا مکتب او 

زنده است.
نه تنها حســین ســالم اهلل علیــه زنده اســت بلکه کلیــه یاران 
او که در عاشــورای حسینی شــربت شهادت نوشــیدند، زنده 
هســتند، از اینجــا می تــوان گفت همــه انقالبیــون جهان که 
برای خــدا، و رفــع ظلــم از زندگــی مســتضعفان برخاســته اند 
در پیشــگاه خــدا زنــده هســتند، چنــان کــه می فرمایــد: )َواَل 
ِهْم  ْحیاٌء ِعْنَد َرّبِ

َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِذیَن ُقِتُلوا ِفی َســِبیِل اهلِل أ

َ
َتْحَسَبّنَ اّل

یْرَزُقــوَن( )آل عمــران:169( »هرگــز گمان مبر کســانی که در 
راه خدا کشــته شــدند، مردگاننــد! بلکه آنــان زنده انــد، و نزد 
پروردگارشان روزی داده می شــوند.« کالم خود را با سه بیت 

به پایان می رسانم:
پایان زندگانی هرکس به مرگ اوست 

جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است
آغاز شد حیات حسینی به مرگ او 

این ِقّصه رمز آب حیات است و کوثر است
سربازی حسین سرافرازی حسین 
امروز زینت سر هر تاج و افسر است    

نهضت حسینی 
تنها مربوط به 

عصر خود نیست 
بلکه یک مکتبی 

است برای بشر 
که در مقابل 

نظام های فاسد 
و مستبد، دست 

روی دست 
نگذارند و به 

مبارزه عدالت 
طلبانه در راستای 

احقاق حقوق 
انسان  ها برخیزند
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رزق اصلی محرم این اســت که انسان به تصمیم های بزرگ 
برســد. خدا رحمت کند اســتاد عزیزی ایشــان می فرماید من 
تصمیم های بزرگ ام را عمدتًا در کنار ســفره سید الشهدا و در 
ماه محرم گرفتم. واقعًا این طور است. خیلی ها این طورند. 
یــک محــرم تائــب می شــوند. مطهــر می شــوند. ســفره امــام 
حسین وقتی پهن می شود ســفره تحوالت عظیم است. چه 
روح های بزرگی که توبه می کنند و توبه شــان حقیقی است و 

واقعًا می رسند به مقصد.
گر  بنابرایــن رزق ماه محــرم رزق اصلی که تقســیم می شــود ا
انســان بتوانــد بهــره ببــرد این اســت کــه انســان بــه معیت و 
همراهی سیدالشهدا برســد. این معیت معیت ظاهری فقط 
نیست یعنی همه قوای انســان همسفر سیدالشهدا باشد. در 
این ســیر الی اهلل با امام حسین ســیر کند، جزو آن هایی باشد 
که بار خودشــان را انداختنــد در ســایبان منزل سیدالشــهدا. 
این رزق اصلی محرم اســت و این شــدنی است فرصتش هم 
تمام شــدنی نیست می شود انســان جزو کســانی باشد که به 

این رزق برسد.

     توصیه امام رضا)ع(
یک رزق هایی اســت که مقدمــات درک این رزق اســت. پنج 
دســتور را امام رضــا)ع( در روز اول محــرم به ریان ابن شــبیب 
دادند. بعــد از اینکــه محــرم را توضیح دادنــد و واقعه عاشــورا 
را آنجــا در آغــاز ایــن بیــان نورانــی حضــرت بــه ریان الشــبیب 
می فرمایند: محرم ماهی است که اهل جاهلیت هم حرمتش 
را نگاه می داشــتند. این امت نــه حرمت ماه را نگاه داشــتند و 
نه حرمت رســول را. بعد حضرت توضیــح می دهند اهل بیت 
ایشان را به شهادت رساندند. سه کار کردند، هم زنان ایشان 
را زنان اهــل بیتشــان را به اســارت بردنــد که خیلــی مصیبت 
عظیمی است. در نقل است از امام سجاد ســؤال کرد چرا این 
قدر گریه می کنید؟ شــهادت عادت شــما اســت. کرامت شــما 
اســت. ظاهرًا ابوحمزه ثمالی عــرض کرد. حضــرت فرمودند: 
بلــه ولــی اســارت ســابقه نداشــت در مــا. فرمــود مــردان را بــه 
شــهادت رســاندند زنان اهل بیت پیغمبــر را به اســارت بردند 
و خیمه های حضــرت را غارت کردنــد یعنی غارت، اســارت و 

قتل. دیگر هیچ حرمتی نگاه داشته نشده برای پیامبر.
پس اول حضــرت توضیح می دهنــد این صف بنــدی با نبی 
کرم است. موضوع سیدالشــهدا اســت ولی از این فراتر صف  ا
بندی با وجود مقدس رسول اهلل اســت و در این جهاد اعظم 
عالــم دو صف شــده اســت. حضــرت می فرمایند شــما ســعی 
کنید خودتــان را به صف حضرت سیدالشــهدا برســانید. پنج 
دســتور هم می دهند. یک دســتور این اســت که فرموده اند: 
ِاْن به کیت َعَلی اْلُحَســْیِن علیه الســالم َحّتی َتِصیــَر ُدُموُعَک 
ْو َکِبیرًا 

َ
ْذَنْبَتُه َصِغیرًا کاَن أ

َ
 َذْنٍب أ

ّ
ْیَک َغَفَر اهلَلُّ َلَک ُکَل َعلی َخَدّ

گر گریه بر سیدالشــهدا کنی به طوری که  ْو َکِثیرًا. ا
َ
َقِلیاًل کاَن أ

اشک بر گونه ات جاری شود همه گناهانت کوچک و بزرگ، 
ریز و درشــت آمرزیده می شــود. این اولین دســتور است برای 

رسیدن به همراهی با سیدالشهدا.
گر به کســی رزق بــکا بدهند که البته ســؤاالت زیــادی اینجا  ا
کســیر اعظم است. یک مس  است. اصل بکا بر سیدالشهدا ا

از آیات قــرآن و از روایات این اســتفاده می شــود کــه یکی از 
چیزهایی که در انســان قســاوت قلب می آورد و نمی گذارد 
انسان از شــرایط بهره بگیرد و بهره بدهد، قلب قســی است. »َفِهَی 
ْنَهاُر« 

َ
ُر ِمْنــُه اْل  َقْســَوًه َو ِإَنّ ِمَن اْلِحَجــاَرِه َلَما َیَتَفَجّ

ّ
َشــُد

َ
ْو أ

َ
َکاْلِحَجاَرِه أ

)بقــره/74( قلب قســی به قســاوت رســیده، داد و ســتدی نــدارد، 
منجمد است.

یکی از چیزهایی که قســاوت قلب می آورد طول عمر اســت. آدم خیال کنــد فرصت خیلی زیاد 
اســت. آدم مبتال به طول امل می شــود خیــال می کند فرصت هایش طوالنی اســت و قســاوت 
قلب می گیــرد. محرم هم همیــن طور اســت. آدم باید مواظب باشــد از فرصت ها زود اســتفاده 
کند. یکی از خصوصیات اصحاب سیدالشــهدا که بزرگان فرموده اند آن هــا را ممتاز کرد همین 
سرعت داشتن شان است یعنی مبتال به قساوت نمی شدند، خیال نمی کردند حاال خیلی وقت 
زیاد اســت. تازه امام حســین را دم کربال می بیند،  می گوید داریم گندم می بریــم یمن برای زن 
و بچه ها و جــا می ماند. بنابراین محرم همین طور اســت. هــر محرمی که می آیــد گویا درهای 

محرم از نو گشوده می شود. ما می توانیم به ساحت محرم ورود پیدا کنیم.
رزق اصلی این اســت کــه روز عاشــورا مــا در کربــال خودمــان را ببینیم و این شــدنی اســت. آدم 
می تواند یک جوری اســتفاده کند از این بهره برداری هــای ماه محرم که کأنه روز عاشــورا که 
می رسد حجاب بین ما و حضرت برداشته شود و واقعًا با همه وجود آماده این هستیم که سپر 
حضرت شویم و حضرت نماز بخوانند. آن تحوالتی که باید اتفاق بیفتد در انسان تا به انسان 

به این نقطه برسد، خصوصیات اصحاب در او پیدا شود در دهه محرم ممکن است.

     معیت با امام
بنابراین اصلی ترین رزق این ایام این اســت که انســان به معیت با امام برسد که بابش بسته 
گرچه شــهدای کربال مثل ندارنــد. در بعضی روایــات اســت در کامل الزیــارات و غیره  نیســت. ا
و اینکه انســان می تواند به همراهــی آن ها برســد. این همراهی را شــما در زیارت عاشــورا مکرر 
ِکِریَن َلَک َعَلــی ُمَصاِبِهْم  ــا ُهَمّ َلــَک اْلَحْمُد َحْمــَد الَشّ

ّ
می خواهیــد هم در دنیا هــم در آخــرت: َالَل

ُهَمّ اْرُزْقِنی َشــَفاَعَه اْلُحَســْیِن َیْوَم اْلُوُروِد این غیر شــفاعت دنیا 
ّ
ِتی الَل اْلَحْمُد هلِلَِّ َعَلی َعِظیــِم َرِزَیّ

ْصَحاِب اْلُحَسْیِن 
َ
ْت ِلی َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَک َمَع اْلُحَســْیِن َو أ است وقتی شامل حال تان شــد َو َثِبّ

ِذیَن َبَذُلوا ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُحَسْیِن علیه الســالم. نمی خواهم بگویم حتمًا این عبارت است. 
ّ
اَل

خ و قیامت هم باشــد، یعنی ما می توانیم به اینجا  شــاید این ثبات قدم الاقل ثبات قدم در برز
برسیم که این ثبات قدم را داشته باشیم و این رزق اصلی محرم است.

بزم مقربان
حجت االسالم و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری

رزق های معنوی محرم

رزق ها دو دسته اند گاهی ظاهری اند گاهی باطنی و رزق های پوشیده ای 
هسـتند که خدای متعال در پوشـش آن رزق را قرار داده اسـت. گاهی نکته 
ُه َلُقـْرآٌن َکریٌم، فی  در پوشـش بودنـش هـم حرمت آن ها اسـت مثل قـرآن »ِإَنّ
ِکتـاٍب َمْکُنـوٍن « )واقعـه/۷۸-۷۷( تـا خـودش رفعـت پیـدا نکنـد، نمی توانـد بـه آن 
رزق های باطنی راه پیدا کند یا الاقل آن رزق ها را بشناسـد. ممکن اسـت آن رزق به 
آن برسـد ولـی درک ظهـور آن رزق احتیـاج بـه توجـه و تذکـر اضافـه ای دارد. بعضـی 
رزق هـا همیشـه هسـتند، بعضـی رزق هـا ایـام خـاص دارنـد کـه بایـد خودمـان را در 
معـرض آن رزق هـا قـرار بدهیـم و مواظـب باشـیم فرصت ها از دسـت نـرود. در مطلب 

پیـش رو دربـاره رزق معنـوی محـرم صحبـت می کنیـم.   
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تا بخواهــد در ســیر طبیعی خــودش طال بشــود ممکن اســت 
هزاران سال در زیر زمین بماند و فعل و انفعاالت اتفاق بیفتد 
کسیر بزنند سرعتش زیاد می شود و   گر ا و این بشود طال، ولی ا
کســیرهایی ما در تحوالت معنوی  فوری می شــود طال. یک ا
کســیرها بکا بر سیدالشــهدا است. اتصال  داریم. یکی از این ا
به سیدالشهدا که سرچشمه طهارت است که بکا حاصل این 
اتصال است. انسان تا مرتب نشود نمی تواند گریه کند. این 
اتصال است که طهارت می آورد. آدم وقتی به دریا وصل شد 

ک می شود. نجس هم باشد پا
ک می کند. امام  امام سرچشمه طهور اســت. آب ظاهر ما را پا
آن آب سرچشــمه حیاتی اســت که ظاهــر و باطن را شستشــو 
می دهد. یــک راه اتصال بکا اســت. ظاهر و باطــن آدم را هم 
طاهــر می کند. پس اثــر اصلی بکا مــال اتصال به امام اســت. 

این است که اتصال می آورد.
کی اســت،  نکتــه دوم اینکه بکا اقســامی دارد. یک قســم تبا
یعنی آدم اهل اشک نیســت به زور از خودش اشک می گیرد. 
یعنی می خواهد جزو گریه کنندگان باشد. دوست دارد تالش 
می کند جزو آن ها بشــود. هنوز حالت بکا به او نداده اند. این 
کی هم بکنیــد، به زور  گر تبا ارزشــمند اســت. حضرت فرمود ا
از خودتــان اشــک بگیرید هــم آمرزیــده می شــوید. در مرحله 
تحــول حــال نیســت، اتصال پیــدا  نکــرده امــا ســعی می کند 
خودش را ملحق کند. این خودش فضیلــت دارد این روایت 
را در باب بکا برای دعا دیدم حضرت فرمود: »بهترین حالت 
شــما حالت قرب به خدا حالت ســجده و بکا است.« کسی در 
حالت ســجده گریه بکند از خوف خدا از محبــت خدا حاالتی 

در او پیدا می شود.

     اشک خوف
اشــک هم اقســامی دارد. مــن دیده ام بــزرگان گاهی تقســیم 
کرده انــد. یــک قســم اشــک، اشــک خوف اســت. یــک عزیز 
بزرگــی می فرمــود مــن یکــی از گریه هایــم از اول محــرم گریه 
خوف است. من خیلی نگرانم نکند دنیا ما را مثل اهل کوفه 
از امــام حســین جــدا بکنــد. مقابل امــام حســین قــرار بدهد. 

حضرت نامه ها را در آورد گفت: شــما نامه نوشتید. اول انکار 
کردنــد. حضــرت خورجیــن بــزرگ نامــه را آورد. فرمــود انــکار 
نکنید. همان هایی که دعوت کــرده بودند آمده بودند صف 

بسته بودند.
یک گریــه ایــن اســت کــه آدم وقتــی مظلومیت سیدالشــهدا 
را می بینــد بــر محرومیــت خــودش از نصــرت سیدالشــهدا 
گریــه می کنــد. این هــم یــک نــوع گریــه اســت کــه در زیارت 
ُهــوُر البته 

ّ
َرْتنــی الُد

ّ
ناحیه شــاید به این اشــاره شــده َفَلِئــْن أَخ

َصباحًا َو َمسآًء ،  ک َ نمی خواهم بگویم حتمًا این اســتَفاَلْنُدَبَنّ
گر من به تأخیر افتادم تقدیر  ُموِع َدمًا. ا

ّ
َو اَلْبِکَیَنّ َلک َبَدَل الُد

الهی این بــود. این قــدر گریه می کنــم به خاطر اینکــه نبودم 
کمکت کنم و جان بدهم تا شــعله های مصیبــت جان من را 

بگیرد. این هم یک نوع گریه است.
یک نوع گریــه هم بحــث محرومیــت و اینها نیســت. بحث 
این است که چرا من نبودم سپر شوم. این خیلی گریه خوبی 
اســت. انســان وقتی بالی ولــی خــدا را می بیند نگران اســت 
که مــن ال اقــل قطعــه قطعــه می شــدم بعد بــدن شــما هدف 
قرار می گرفت. ســعید بن عبداهلل بعد از نمــاز ظهر گفت حلقه 
محاصره دشمن تنگ شده من بیش از این نمی توانم غربت 
شــما را ببینم، اجازه بدهید من بروم نباشم. در توانم نیست 
بیشتر از این. قمر بنی هاشم در آخرین لحظه همین را عرض 

کرد که سینه ام تنگ شده. این یک قسم است.
ولــی یک قســم بــکا ایــن اســت کــه آدم بــر خــود واقعــه گریه 
می کند. این هم اقسامی دارد عالی ترین درجه اش این است 
که انســان ارتباط سرشــتی پیــدا بکنــد و به مقام حب برســد. 
این گریه ای که از ســر حب اســت هیچ طمع و توقعــی ندارد و 
گر رشته محبت برقرار شد و انسان به امامش متصل شد آن  ا
چیزی که خیلی قیمتی اســت این است که حال امام منتقل 
به ما شــود من این عبــارت را این طور ترجمــه می کنم بزرگان 
معنا کنند کــه َیْحَزُنــوَن ِلُحْزِنَنا معنای لطیف اش این اســت 
که حزن امام در آدم می آید. بهترین بکا این اســت که انسان 
در یــک موقفی قــرار بگیرد کــه تحوالت حــال امام در انســان 

جاری شود.    

یه ای که از سر   گر
حب است هیچ 

طمع و توقعی 
ندارد و دوست 

گر رشته  می دارد و ا
محبت برقرار 

شد و انسان به 
امام ش متصل 

شد آن چیزی که 
خیلی قیمتی است 
این است که حال 

امام منتقل به ما 
شود
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در  کــه  نکاتــی  از  یکــی 
حادثه عاشورا قابل تأمل 
اســت، آن اســت کــه تنهــا پنجاه 
رســول  رحلــت  از  پــس  ســال 
خدا)ص(، امام حســین)ع( را به 
بدتریــن وجــه کشــتند و خانــدان 
وی را به اســارت گرفتند. چه عواملی باعث ایــن این حادثه 
شــد؟ نقش کوفیــان و مــردم عــراق در ایــن حادثه چــه بود؟ 

نتیجه های قیام سیدالشهدا)ع( در تاریخ چه بود؟
نهضت عاشــورا قیامی بــزرگ بــود، قیامی کــه آن روز به ظاهر 
بی نتیجــه ماند، امــا نتیجه نه کــه نتیجه ها درپی داشــت و 
هنوز هــم دارد؛ در این، جای ســخن نیســت. در برپایی این 
نهضــت چــه کســانی شــریک بودنــد؟ و چــه می خواســتند؟ 
اینجاســت که ســخن بســیار اســت و کمتر بدان توجه شــده 
اســت. چنانکــه می دانیــم این نهضــت پنجاه ســال پــس از 
رحلت رســول صلــی اهلل علیــه والــه وســلم آغــاز گردیــد و برپا 

کنندگان آن عراقیان بودند.
عراقیــان چــه مردمی بودنــد و چــه می خواســتند؟ همگــی 
مسلمان بودند و با ساالر نهضت هم آواز؟ چون او از بدعت ها 
کــه در دیــن پدیــد آمــده بــود رنــج می بردنــد؟ و می گفتنــد: 

»می خواهیم سنت مرده را زنده و بدعت زنده را بمیرانیم«؟
گــر چنیــن بــود پــس چــرا نهضــت، پایانــی چنــان غم انگیــز  ا
گرفــت؟ در کتــاب »پس از پنجــاه ســال« دراین بــاره تحلیلی 
کــرده ام و با توجــه به جامعه شناســی تاریــخ ریشــه های آن را 
گر همه کســانی که دراین باره تحقیق  یافته ام و گمان دارم ا
می کنند بدین دقیقه توجه فرمایند با من هم سخن خواهند 
شد. پس باز هم می پرســم عراقیان یا پدیدآورندگان نهضت 
چه کســانی بودند؟ خالصه پژوهش من این است. عراقیان 
گروهشــان، از ایــن نهضــت،  گروه هایــی چنــد بودنــد و هــر 

رسیدن به هدفی خاص را در نظر داشت:

   1. مردمی که از روزگار رسول خدا)ص( تا سال های نخست 
حکومــت امــوی، ســادگی اســالم را دیــده بودنــد و از عدالــت 
گاهی داشــتند، ســپس آن دوره را با آنچــه جای آن  اســالمی آ
را گرفت می ســنجیدند و بر روزگار گذشــته دریغ می خوردند، 
چنان که شــیوه هر نسلی اســت که چون پا را از مرزهای چهل 
و پنجاه سالگی فراتر می نهد می گوید: چه روزگارخوشی بود؛ 

»یاد باد آن روزگاران، یاد باد«.

فرزندان
جهل و ظلمت
دکتر سید جعفر شهیدی

تبارشناسی کوردالن در حماسه عاشورا



49  مشاره  10     مرداد   98
 دوره جدید

محرم

   2. گروهی که پایبند دین و احکام اسالم بودند و می دیدند 
چگونــه حــدود شــریعت معطــل مانــده و فقه اســالم و ســنت 
رســول)ص( بازیچه حکومت ها گردیده اســت، اینان خون 
دل می خوردند و روی به خدا می بردند که خدایا برسان آن را 

که بدعت ها را بزداید و سنت ها را زنده نماید.

   3. گروهی که ســال ها پیش برای شــرکت در فتح اسالمی و 
برخــورداری از غنیمت هــای جنگــی از بیابان هــای نجــد و 
تهامه بــه راه افتــاده بودنــد و در پادگان هــا به ســر می بردند، 
آســیب های جنگی برای آنان بود و بهره گرفتن از بیت المال 
برای دیگــران، بدیــن رو فرصــت می بردند تــا برخیزند و حق 

خود را بگیرند.

   4. مردمی از ایران که پیش از درآمدن ســپاهیان مســلمان 
بدان ســرزمین جاهی یا نانی داشــتند و آن را از دســت دادند، 
ناچار رو بــه عــراق نهادنــد، بیشــتر در کوفــه و کمتــر در بصره 
رخت افکندند، از عجم رانده و در دیده عــرب خوار، به ظاهر 

آرام و در نهان دست به کار.

   5. مردمی کــه داســتان های درگیــری لخمــی و غســانی 
کــه  رادهــان بــه دهــان شــنیده بودنــد و بــه خاطــر داشــتند 
پدرانشــان ســال ها با مردم ســرزمین های شــمال عربســتان 
خالفــت  مرکــز  شــام  می دیدنــد  کنــون  ا و  می جنگیدنــد 

اسالمی است و عراقیان ریشخند شامیان اند.

   6. کســانی که فریب وعده های دروغین معاویه را خوردند 
و علی)ع( و فرزنــدان او را رهــا کردند و چون معاویه بر مســند 
نشســت آنــان را از خــود رانــد و ایــن روش حکومت هــای 

خودکامه بوده و هست.

   7. ســودجویانی که بهره گیری را در اوضاع آشفته می بینند 
و می کوشند تا چنین پیش آید و از آن بهره گیرند.

روز  آن  کــه  را  کوفــه  جمعیــت  اتفــاق  بــه  قریــب  کثریــت  ا
سیاســتگزار عــراق بودنــد ایــن مــردم تشــکیل می دادنــد. 
اینــان همگــی در یــک چیــز یــک ســخن بودنــد »حکومــت 
دمشــق برافتد و عراق مرکــز خالفــت اسالمی شــود.« اما همه 
آنــان حکومــت دیــن و زمامــداری فرزنــد رســول خــدا)ص( 
بلکــه  ســخن  جــای  نوشــتم  چنانچــه  می خواســتند؟  را 

سخن هاست. سرانجام گروه ها دست به کار شدند.
پذیــرش  به ظاهرمــورد  هرچنــد  دیــن  کــه  اجتماعــی  در 
همگان باشــد بیشــتر از هر چیز مردم را به نام دیــن می توان 
بــه راه انداخــت، پــس نهضــت بایــد به نــام دیــن آغاز شــود 
و شــخصیتی کــه همــه ایــن گروه هــا او را می پذیرنــد، اداره 
کننــده اش گــردد، چــه کســی بهتــر از پســر دختــر پیامبــر که 

کم شام بیعت نکرد. هیچ گاه با حا
پایــان غم انگیز نهضــت را همــه می دانید و چنانکه نوشــتم 
تحلیلــی از آن را در کتاب »پــس از پنجاه ســال« آورده ام؛ اما 
با شــهید شــدن حســین)ع( خــون نخوابیــد. یزید بــه گمان 
خود نهضت را خاموش ساخت؛ لیکن پنداری باطل بود و از 

خامی چون وی جز آنچه کرد انتظار نمی توان داشت.
این نهضــت، به ظاهر خاموش شــد ولــی هیچ گاه از ســوزش 
نیفتــاد، گاه بــا قیام ســلیمان پســر صــرد که مــردی مخلص 
بــود و گاه بــا حکومــت مختــار که بــه نــام خونخواهی ســاالر 
کوتــاه  شــهیدان پایه هــای حکومــت خــود را بــرای مدتــی 
محکم ســاخت؛ و از آن پس وســیله ای گردید برای آنان که 
کمان امــوی در رنج بودنــد و چنانکــه می دانیم  از دســت حا
تیره ای از عرب از حکومت آنان دل خوش نداشــت، کوشید 
تــا بــا یــاری خراســانیان و همــه آن گروه ها کــه برشــمردیم و 
در هــر عصــر و هــر نهضتــی دســت به کار می شــوند حکومــت 
را ســرنگون کردنــد امــا بــه جــای »الرضــا مــن آل محمــد«، 
»الرضا من آل عباس« پیش از پانصدســال بر ســرزمین های 

اسالمی خالفت کرد.
در همــه ایــن آشــوب ها و قیام هــا دســته ای کــه کمتــر بهــره 
گرفــت دوســتداران راســتین رســول اهلل)ص( و آل علــی)ع( 
بودند کــه زبان هایشــان همــان را می گفت که دل هایشــان 
می خواســت و آنان کــه در حکومــت آل عباس بیــش از همه 
ستم دیدند فرزندان رسول خدا بودند که از دم تیغ گذشتند 
و یــا در ســیاه چاله هــا پوســیدند و یــا از تــرس جان گمنــام در 

دهکده ها و بیغوله ها به سر می بردند.
ج و  و پایــان کار بعضــی از آنــان را در مقاتل الطالبییــن ابوالفر
کامی هــا بود که  دیگر کتاب هــا می توان دیــد. از پس ایــن نا
شیعیان راستین و دل بســتگان به خاندان پیغمبر دردهای 
ک ترین  درونــی را در قالــب چکامه هــا ریختنــد و بــا ســوزنا

تعبیرها، مظلوم بودن خود را به گوش این و آن رسانیدند.
نوحه گــری درون خانه هــا آغــاز شــد، ســپس بــه مســجدها 
کشــید. نمونــه ای از ایــن ســوگواری ها و  و حلقه هــای عــزا 
ســروده ها را در کتــاب زندگانــی فاطمــه )س( آورده ام و بــه 
ســال 352 هجــری کــه زنــان شــیعه روی ســیاه کردنــد و بــا 
ک در بازارهــای بغداد بــه راه افتادند، صفحه ای  گریبان چا
تازه در تاریخ عزاداری ساالر شــهیدان گشوده شد و آن چنان 
مؤثــر افتاد کــه تاریخ نویســان ســنی آن ســال را ســنه البدعه 
نامیدنــد. هرچــه ســالیان می گذشــت بــر شــمار ایــن مــردم 

می افزود.
همیــن عزاداری ها بــود که انــدک اندک پایه هــای حکومت 
بنی عباس را بــه لــرزه درآورد. نمونه هایی از ایــن مرثیه ها را 
تاریخ از آغاز ســده دوم ثبت کرده است، لیکن مسلمًا آغاز آن 
از روز حادثه، یا اندکی پس از آن بوده اســت، اما به دســت ما 
نرسیده اســت. در ســروده های شــاعران کشــورمان پیش از 
سده هشــتم هجری دراین باره نمونه هایی اندک می بینیم 
امــا در ســده های دهــم تــا امــروز کمتــر شــاعری اســت کــه با 
ســرودن مرثیه ای، ارادت خــود را بــه خاندان پیامبر نشــان 
نــداده باشــد؛ و ایــن مرثیه هــا و عزاداری هــا بود که هر ســال 

گروه های تازه ای را به تشیع درمی آورد.
در بسیاری از شهرهای شــبه قاره هند و برخی سرزمین های 
کــه  اســت  نوحه ســرایی  و  تعزیه ســرایی  نشــین  مســلمان 
نخســت دل ها را به سوی حسین)ع( کشــاند، سپس گردن 
آنان را به امامت پدر و فرزندان حســین)ع( درآورد. امروز نیز 

چنین است و به خواست خدا چنین خواهد بود.    

در بسیاری از 
شهرهای شبه 

قاره هند و برخی 
سرزمین های 

مسلمان نشین 
یه سرایی  تعز

و نوحه سرایی 
است که نخست 
دل ها را به سوی 

حسین)ع( 
کشاند، سپس 

گردن آنان 
را به امامت 

پدر و فرزندان 
حسین)ع( 

درآورد. امروز نیز 
چنین است و 

به خواست خدا 
چنین خواهد بود
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ایـام محـرم هـر سـال یـادآور خاطـرات کودکـی اسـت. روزهایـی کـه مـادران 
شـرکت  عـزاداری  مراسـم  در  و  می پوشـاندند  را  مشـکی مان  لباس هـای 
می کردیـم. روزهایـی کـه در ذهـن مـا سـؤال هایی دربـاره امـام حسـین)ع(، 
کربا، شهادت و... به وجود می آورد و پدران و مادران در حالی که اشک می ریختند 
پاسـخ سـواالت مـا را می دادنـد و جرعـه جرعـه از معـارف اهـل بیـت)ع( در جـان مـا 

جـاری می کردنـد. در مطلـب زیـر بـه جنبه هـای تربیتـی محرم اشـاره شـده اسـت. 

کننــد. آن هــا باید تــالش کننــد آثــار تربیتی به دســت آمــده از 
مراســم عزاداری بعــد پایان ایــن ماه نیــز حفظ شــود و پس از 
تمام شدن محرم و مراسم عزاداری نکات تربیتی را فراموش 
نکنند. برخی ماه محرم و عزاداری روزهای عاشورا و تاسوعا 
را تنها یک مراســم مذهبــی و فرصتی برای رســیدن به ثواب 
می دانند؛ اما چنین نگرشــی درباره این واقعه عظیم درست 
نیســت؛ عاشــورا و محرم گنجینــه بــزرگ فرهنگــی و تربیتی 
اســت کــه همــه افــراد جامعــه بــدون توجــه به گــروه ســنی و 
جنسیتشــان می توانند در آن مشــارکت داشته باشــند و از آن 

بهره مند شوند.
از ســوی دیگر وجود هویت دینی و اســالمی افراد یک جامعه 
اســت که می تواند عاملی باشــد بــرای ایجــاد آرامــش روان و 
ســاختار شــخصیتی هر فــرد؛ در این راســتا والدیــن زمانی که 
با مشــارکت کودکان مراســم عزاداری ســرور و ســاالر شهیدان 
را برگــزار می کننــد، بــه کــودکان در ایجــاد و شــناخت هویــت 
اسالمی و دینی شــان کمک می کنند تا خود را شایسته شرکت 
در ایــن مراســم بداننــد و در بســیاری از مواقــع؛ زمانــی کــه در 
معرض مشــکالت قــرار  گرفتنــد بتوانند خویشــتندار باشــند و 
در زمان ســختی بهترین انتخاب را داشــته باشــند. کودکان 
باید در مراســم عــزاداری هم پای بزرگترها مشــارکت داشــته 
باشــند تا توانایی فهــم و نحوه شــرکت در عزاداری هــا را پیدا 
کنند. آن ها می توانند در بخش های مختلف عزاداری مانند 
پذیرایی کردن، نصب پرچم و... مشــارکت داشــته باشــند و 
این امر کمک می کند تا کودکان تجربیات مختلفی در زمینه 
دیــن اســالم کســب کننــد. تجربیــات دینــی بــرای کــودکان 
مقدمه هویت دینی است. کودکان معموال آنچه را که تجربه 
می کنند بیشتر در زندگی مورد استفاده قرار می دهند و شرکت 
در عزاداری یکی از بهترین فرصت ها برای کسب این تجربه 

دینی است.

     تاثیر محیط 
فضاهــای تربیتی، محیط خانه و مدرســه بــر تربیت کودکان 
کــودکان بایــد  اثــر  گذارنــد و والدیــن در کنــار تغییــر پوشــش 
محیــط  خانــه را نیز بــرای ایــن ایام آمــاده کننــد و از کــودکان 
بخواهند در آماده ســازی محیط خانه به ایشان کمک کنند 
و با نظرخواهــی از کــودکان، نشــان دهند مشــارکت کودکان 
برایشــان چقــدر مهــم و بــا ارزش اســت. بــرای مثــال والدین 

     بهترین موهبت
جامعــه مــا بــه عنــوان جامعــه ای ایرانــی اســالمی در مناســبت های مختلــف حــال و 
هوایش تغییــر می کند و این تحول، خــود نعمت ها و موهبت های بســیاری را به همــراه دارد. 
فرصت های بی نظیر همچون اعیــاد غدیر، قربان، بعثت و والدت ائمــه اطهار)ع(؛ همچنین 
کرم)ص( اســت. این مناســبت ها  ایام ســوگواری که مهمترین آن ایــام محرم و وفات پیامبر ا
هرکــدام در دل خود نــکات و آموزه هــای تربیتی بســیاری دارنــد که بــا اتخاذ تدابیــر صحیح و 
ایجــاد فضایی ســازنده از ایــن ایام می تــوان بهتریــن اســتفاده را در راســتای آمــوزش و تربیت 

کودکان داشت.
حماسه  عاشورا و داستان رشادت ها و دالوری های امام حسین)ع( و یارانش آنچنان عظیم و 
بزرگ است که نمی توان آن را فقط متعلق به مســلمانان یا دسته و گروه سنی خاصی دانست؛ 
کودکان و نوجوانان نیز باید با این واقعه مهم آشنا باشند و در مراسم عزاداری  ساالر شهیدان پا 
به پای بزرگترها در عزاداری های محرم شرکت کنند. کودکان و نوجوانان به راستی مهمترین 
شرکت کنندگان مراســم عزاداری محرم هستند؛ آن ها می توانند بیشــترین بهره را از شرکت در 
این مراسم ببرند و آینده جامعه را با سبک زندگی حسینی و با معرفت امام حسین)ع( بسازند.

خانواده ها نیــز با اســتفاده از نــکات اخالقــی و تربیتی ایــن ماه برخــی آســیب های اجتماعی و 
فردی اعضای خانواده؛ خصوصا کودکان را اصالح کنند. آموزه های بســیاری در قیام عاشــورا 
نهفته اســت که می توانــد به عنــوان فرهنــگ تربیتی مــورد اســتفاده قرار گیــرد. ایثــار، از خود 
گذشــتگی، عرفان، دعــا، مناجــات، ظلم ســتیزی، یاری رســاندن بــه مظلومــان و هرآنچه به 
عنوان زندگی متعالی مد نظر است در این حماسه وجود دارد و می تواند به کودکان و نوجوانان 
دیدگاه متعالی بدهد که آینده خود را به جای مشــغول شــدن به اهداف پوچ، با انگیزه ای باال 
بسازند و این فرهنگ می تواند در شغل، درس، مسائل اجتماعی، فرهنگی و تشکیل خانواده 
در آینــده به آن ها کمک کنــد. پس خانواده هــا و متولیان برگــزاری مجالس عــزاداری از جمله 
کرین اهل بیت باید نسبت به نکات تربیتی مربوط به کودکان در این ایام  مدیحه سرایان و ذا

حساس باشند.

     گنجینه معارف
کــه در ایــن ایــام برگــزار می شــود بهتریــن فرصــت تربیتــی بــرای  محــرم و مراســم عــزاداری 
خانواده هــا، کودکان و جامعه اســت. والدیــن می توانند برای نشــان دادن عظمــت و اهمیت 
این واقعــه بزرگ قبــل از محرم آماده شــوند و کــودکان را نیز برای شــرکت در این مراســم آماده 

سبک زندگی
حسینی
محمد حسین افشاری

محرم فرصتی برای تربیت فرزندان
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می توانند با نظر خواهی از کودکان کتیبه یا پرچم ها را نصب 
ج شــده بر روی  کنند و با تعریف داســتان مربوط بــه متون در
پرچم ها کودکان را با واقعه عاشــورا بیشتر آشــنا کنند و با این 

کار احترام گذاشتن به این ایام را به کودکان آموزش دهند.
همچنیــن خانواده هــا می تواننــد تکیه هــا و مســاجدی را که 
مراســم عزاداری شــان مناســب کــودکان اســت را شناســایی 
کــرده و همراه بــا کــودکان در مراســم عــزاداری ایــن مکان ها 
شرکت کنند یا در این زمینه می توانند از کودکان نظرخواهی 
کنند که دوست دارند در مراســم کدام مسجد یا تکیه شرکت 
گــر هــم والدیــن عالقمنــد هســتند در مراســم مــکان  کننــد. ا
دیگری شرکت کنند بهتر است ابتدا در مجالسی که کودکان 
پیشــنهاد می کننــد شــرکت کنند؛ ایــن رفتــار باعث می شــود 
کودکان نســبت به مراســم مــورد انتخابشــان عالقــه و پیوند 

قوی تری را احساس کنند.
امروزه در شهرهای بزرگ، بیشــتر خانواده ها زندگی  آپارتمان 
نشــینی دارنــد و بــه دلیــل کوچــک و محــدود بــودن فضای 
آپارتمان، کودکان بســیاری از فعالیت ها را نمی توانند انجام 
کــودکان  دهنــد، امــا والدیــن می تواننــد ایــن فرصــت را بــه 
بدهند تا مراســم عــزاداری کوچکــی را بــه همراه دوســتان یا 
همکالسی هاشــان در خانــه برپــا کنند و خودشــان هــم تمام 

کارهای این مراسم را انجام دهند.

     مقدمه معرفت
کســب معرفت نیازمنــد شــور و هیجان اســت؛ افــراد از طریق 
وقایعی که در زندگــی با آن مواجه می شــوند و اطــالع از وقایع 
گذشته نسبت به دنیای اطراف خود شناخت پیدا می کنند. 
واقعه عاشــورا یکی از راه هایی اســت که با مطالعــه دقیق آن 
و شــور و هیجانــی که در ایــام محرم هر عاشــق دلباختــه امام 
حســین )ع( بــه آن می رســد می تــوان بــه معرفتــی رســید کــه 
گاهی از واقعه عاشورا  هدف اصلی قیام عاشــورا اســت، پس آ
و شــرکت در مراســم محرم را می توان مقدمه ای برای کسب 

معرفت دانست.
حضــور کــودکان در اینگونه مراســم باعــث می شــود آن ها به 
دنبال پاســخ این ســوال باشــند کــه چــرا امام حســین )ع( به 
همــراه اعضــای خانــواده اش در کربــال بــه جنــگ بــا دشــمن 
رفت. همچنین حضور در مراســم عزاداری یک نوع فعالیت 
اجتماعی محسوب می شــود و کودکان وقتی شــور و هیجان 
اجتماعــی را در ایــن مراســم می بینند ایــن شــور و هیجان به 
آن هــا ســرایت می کنــد، کــه تمــام اینهــا می توانــد در کســب 

معرفت و خود شناسی به آن ها کمک کند.  
والدین باید توجه داشــته باشــند که در کنار تمام محســنات 
شرکت در مراســم عزاداری محرم، فرزندانشــان هنوز کودک 
گر در مراســم عزاداری می خواهند راحت بنشینند  هســتند و ا
یــا اســباب بازی همــراه داشــته باشــند نبایــد مانــع کار آن هــا 
گر کودک زیر 4 ســال را به این مراســم می برند حتما  شــوند. ا
همــراه خودشــان مقــداری غــذا، کاغــذ و مــداد رنگی داشــته 
گــر حوصلــه کودک ســر رفــت ســرگرم شــود و توجه  باشــند تا ا
داشــته باشــیم نباید کــودکان را مجبــور کنیم مثــل بزرگترها 
گــر  در اینگونــه مجالــس بنشــینند و عــزاداری کننــد. حتــی ا

چنــد کــودک در ایــن مراســم در کنــار هــم قــرار گرفتنــد نباید 
مانع از بــازی آن ها شــوند. برگزارکنندگان مراســم عــزاداری، 
ســخنرانان و مداحــان هــم بایــد در جهــت جلــب توجــه و 
کــودکان از تذکــر دادن بــه ایشــان  کــردن بیشــتر  عالقمنــد 
خودداری کــرده و بــا صبوری بکوشــند تا کــودکان را بــا دیگر 

عزاداران همراه کنند.
یکــی از مباحــث مهــم عزاداری هــای کــودکان در ایــام محرم 
شــیوه برخورد والدین قبل از عــزاداری، حین عــزاداری و بعد 
از مراسم اســت؛ صبوری والدین در آماده کردن بچه ها بسیار 
موثر اســت. کودکانی که با عجله آماده می شــوند یا با تحکم 
والدیــن مواجــه می شــوند نســبت بــه حضــور در ایــن مراســم 
بی عالقه خواهند شــد. همچنیــن در زمان مراســم عــزاداری 
باید به ســن و کودکــی فرزنــدان توجه داشــت و بعد از مراســم 
نیز باید پاســخگوی ســؤاالت و ابهامــات احتمالــی آن ها بود. 
مطمئنا برخورد خشن و تحقیر آمیز با کودکان در این مجالس 
و پس از آن تأثیرات بســیار بدی بر شخصیت و رویکرد ایشان 

نسبت به مراسم عزاداری محرم خواهد داشت.
از ســوی دیگر شــور و هیجان مجالس عزاداری محرم باعث 
می شود تا کودکان به داستان حماسه عاشورا عالقمند شوند 
و در ادامه پیگیر علل قیام عاشــورا شده و با نحوه زندگی امام 
حســین)ع( آشــنا شــوند. برخــی از خانواده ها تصــور می کنند 
نیازی نیســت که کودکان در ســن کم در این مراســم شرکت 
کننــد و بــا داســتان واقعه عاشــورا آشــنا شــوند، اما ایــن تصور 
گر کودکان در این مراسم حضور پیدا نکنند  غلطی است زیرا ا
و با صداها و آواها آشنا نشــوند بعدها حضور پیدا کردن آن ها 

در این مراسم دشوار است.
در اصل حضور کــودکان در هیأت هــا آماده کــردن آن ها برای 
دوران نوجوانــی اســت. حــزن عــزاداری ایــام محــرم، حزنی 
خاص و هدفمند اســت و باعث افســردگی کــودکان نخواهد 
شــد؛ بلکه مقدمه ای برای ایجاد نشاط و مســئولیت پذیری 
در آن ها اســت. حادثه عاشــورا حماســه ای خانوادگی است، 
امام حســین)ع( همــراه خانواده به ســمت کربــال حرکت کرد 
در میــان اعضای خانــواده ایشــان هم طفــل شــیرخوار بود و 
خ داد هــر تک به  هم افــراد کهنســال؛ حوادثی کــه در کربــال ر
تک  درس هــای اخالقــی و معرفتــی بزرگی اســت بــرای همه 
افراد جامعه و والدین باید بدانند کــه کودکان این دالوری ها 
و رشادت ها را به خوبی می فهمند و با شخصیت های حاضر 

در واقعه کربال ارتباط برقرار می کنند.
در ایــام عــزاداری محــرم خیمه های بســیاری برپا می شــود و 
افراد زیــادی نذری می دهنــد. والدین می تواننــد به کودکان 
بیاموزنــد فلســفه و هــدف از پخــش غــذای نذری چیســت و 
بداننــد کــه آن هــا نیــز می تواننــد هماننــد افــرادی کــه نذری 
می دهنــد بــرای باورهــا و ارزش هــای خــود بــا مدیریــت پول 
توجیبی شــان در بعضــی فرصت ها در کارهای خیر مشــارکت 
کی کوچکــی آماده  کننــد. همچنین والدیــن می تواننــد خورا
کننــد تــا فرزندشــان در مدرســه آن را بــه عنــوان نــذری بیــن 
همکالسی های خود تقسیم کند. از سوی دیگر کودکان باید 
بدانند، کسی که می خواهد غذای نذری بگیرد هم اول باید 

با خویشتنداری به حقوق دیگران احترام بگذارد.    

 حضور کودکان 
در هیأت ها 

آماده کردن آن ها 
برای دوران 

نوجوانی است. 
حزن عزاداری 

ایام محرم، حزنی 
خاص و هدفمند 

است و باعث 
افسردگی کودکان 

نخواهد شد؛ بلکه 
مقدمه ای برای 
ایجاد نشاط و 

مسئولیت پذیری 
در آن ها است
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گر کســی درســت عــزاداری  وقت عــزادارِی مقبــول، اثر دارد. ا
کنــد، ولــو دو قطــره اشــک بریــزد، ولــو یــک قطــره، در روایت 
آمده حتی به اندازه بــال مگس، به قدری کــه تنها پلکتان تر 
شــود و حتی جاری نشــود، آن اثرات بزرگی که برای عزاداری 
می گویند اینجا اســت. عزاداری زمانی درســت است که فقط 
بــرای امام حســین)ع( باشــد، هیــچ چیز دیگــر در آن نباشــد، 
گــر گفتند یک  خالِص خالص یک کمی از پلک من تر شــده. ا
چیزی به دنبال این هست، مربوط به آن زمانی است که این 
با قصد خالِص خاص اســت. هیچ چیز جز امام حسین)ع( در 

آن نیست. هیچ چیز جز خدا در آن نیست.
آن چیزی کــه در روایــات مــا در مورد عــزاداری حضــرت امام 
گــر پلکــت تر شــود،  حســین)ع( آمــده اســت ایــن اســت کــه ا
گناهانــت آمرزیــده می شــود؛ امــا شــرط اولــش این اســت که 
خالص باشــد و هیچ چیز در آن نباشــد. گریه و عزاداری برای 
امام حسین)ع( یک مقتضی است؛ اما باید مانعی هم وجود 
نداشته باشد؛ یعنی این تر شــدن پلک توانایی دارد که تمام 
ک کند، توانایی دارد. در این مــورد روایات  گناهان شــما را پا
بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال نمونه هایی که در 

زیارت امام حسین)ع( داریم.
زیارت امــام حســین)ع( باعث می شــود که گناهان گذشــته 
و آینــده انســان آمرزیــده شــود؛ مثــاًل زیارت شــب جمعــه امام 
حســین)ع( این طور اســت. شــب جمعــه خیلی مهم اســت. 
اربعیــن کــه عالــم این طــور برایــش اهمیــت قائل اســت ســه 
روایت برایش وجود دارد؛ اما در مورد شــب جمعه صد روایت 
وجــود دارد. نه یــک مضمــون، مضامین بســیار ممتــازی در 
مورد زیارت شب جمعه وجود دارد؛ اما باز تمام اینها مقتضی 
گر ماشین شما بخواهد حرکت کند، شما باید پایت را  است. ا
روی پدال گاز فشــار دهی. غیر از آن باید جلویت دیوار نباشد 
تا حرکت کنی. ببینید روشــن بودن موتور و گذاشــتن پا روی 
پدال گاز الزم اســت. این ها مقتضی اســت؛ اما بایــد مانع هم 
نداشــته باشــد. این مطالبی که در روایات گفته شــده یک یا 
دو مورد نیست که انسان در آن ها شک کند. پس مسلمًا این 

موارد هست.
اما مــن صد هزار هزار گناه بر دوشــم هســت، وقتی بخشــیده 
شوم نمی فهمم؟ نمی شود انسان یک تغییر به این مهمی را 
متوجه نشــود. حاال که معلوم نیســت چه قدر بار روی دوش 
گر ایــن همــه باری  ماســت، امــا بــاور کنید کــه کــم نیســت. ا
کــه روی دوش مــن اســت برداشــته شــود، نمی شــود که من 
گر شما به مجلس امام حسین)ع( آمدی و تغییری  نفهمم. ا
را فهمیدی معلوم می شــود که اثر کرده است. در روایت آمده 

که همه بارهایت برداشته می شود.
گــر چیــزی  گــر برداشــته شــود، نمی شــود کــه مــن نفهمــم. ا ا
نفهمیدم، معلوم می شود که برداشته نشده. پس موانع هم 
مسأله است؛ بنابراین روایت تمام گناهان آمرزیده می شود، 
حتمًا هم هست و درست هم هست، قطعی و یقینی و مسلم 
هم هســت؛ اما یک مطلب دیگر هم در آن هست و آن اینکه 
مانــع نباشــد و مقتضی درســت باشــد. مقتضــی، باید باشــد، 
گر مانع نباشد آن  بدون آن نمی شود، مانع هم نباید باشــد. ا

مقتضی اثر می کند.     

این دهــه خاص عــزاداری اســت. مــن و شــما ایــن دهه را 
خاص عزاداری قــرار نداده ایم. ائمه)ع( مــا این موضوع را 
مشخص کرده اند. ده روز، دوران عزاداری است. قاعده این است 
که شما بعد از این که مصیبت واقع شــد عزاداری کنید؛ بنابراین ما 
باید به طــور طبیعی از روز عاشــورا عزا بگیریم؛ اما امــام صادق)ع(، 
حضرت موســی بن جعفر)ع( و حضرت رضــا)ع( فرموده انــد در این 

ده روز عزاداری کنید.
عزاداری نشانه هم شکلی ما با امامانمان است. ما با اماممان هم شکلیم و کاماًل همراه هستیم. 
گر شما به قصد درستی نیامده باشید و  حاال هر که بتواند این همراهی را بیشتر کند بهتر است. ا
فقط یک لباس سیاه پوشیدید و به مجلس امام حسین)ع( آمدید، فقط یک سیاهی لشکرید؛ 
گر قصدت درست باشد آن  گر می خواهید همه چیز حساب شود، قصد درست می خواهد. ا اما ا

موانع آمرزش را
برطرف کنید

حجت االسالم والمسلمین محمد علی جاودان

چگونه در مجالس سوگواری سیدالشهدا)ع(حاضر شویم؟



مختلـف  رویكردهـای  تحلیـل  و  تجزیـه  بـه  بخـش  ایـن  نخسـت  نوشـتار 
روایـت  از  بخشـی  سـپس  می پـردازد.  عاشـورا  حادثـه  نـگاری  تاریـخ  در 
کتـاب »فتـح خـون« را از زبـان شـهید سـید مرتضـی آوینـی نویسـنده ایـن اثـر 
می خوانیـم. در ادامـه داسـتانی عاشـورایی از مرحـوم دکتـر قیصـر امین پـور 
معاصـر  دوران  در  برگزیده ایـم.  را  اسـامی  انقـاب  آشـنای  نـام  شـاعر 
مبـذول داشـتند  ویـژه  اهتمـام  منثـور عاشـورایی  ادبیـات  بـه  نویسـندگان 
و آثـاری در حـوزه داسـتانی و روایـی بـرای مخاطبـان بـه بـازار نشـر عرضـه 
شـد. در مطلـب بعـدی 6 اثـر در زمینـه داسـتان و نثـر عاشـورایی را بـه شـما 
گفتگویی با دکتر محمدرضا سـنگری، ادیب  پیشـنهاد می کنیم. سـپس در 
و عاشـورا پـژوه مـروری بـر ۴۰ سـال شـعر عاشـورایی داشـته ایم و در مطلـب 
 بـه موضـوع عاشـورا اختصـاص یافتـه 

ً
کـه تمامـا بعـدی 6 مجموعـه شـعر را 

اسـت بـه عاقمنـدان ادبیـات آیینـی معرفـی می کنیـم.

فرهنگوادب
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عزای توحماسه است
شبیه، شبیه، شبیه
که فرات بر لب آورد راز رشیدی 
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مرداد  98      مشاره  5410
 دوره جدید

توسـط  خـدا  مـردان  عاشـقی  روایـت  عاشـورا  حماسـه  کمـی از  فاصلـه  بـه 
مورخـان و محدثـان در صفحـات تاریـخ ضبـط شـد و پـس از آن نیـز سـنت 
زنده نگه داشـتن یاد سـاالر شـهیدان بخشـی از آیین کتابت شیعی را رقم زد. 
نویسـندگان در طـول تاریـخ از منظر گفتمان های مختلـف از جمله تاریخی، عاطفی 
و... بـه واقعـه کربـا نگریسـته اند. نوشـتار پیـش رو بـه تجزیه و تحلیل ایـن رویکردها 

در اولیـن روایت هـا از عاشـورا خواهـد پرداخـت. 

براســاس روایتــی، نخســتین وقایع نــگاری رویداد 
کربــال، در همــان قــرن اول هجــری و انــدک زمانی 
پس از این رخداد، به رشــته تحریر درآمــد. نظیر این اثر که 
تک نگاری موســوم به مقتل الحســین)ع( نگاشــته قاســم 
بن اصبغ بــن نباته مجاشــعی بوده، توســط دیگرانی چون 
جابــر بــن یزیــد جعفــی )م 128(، فضیــل بــن زبیــر اســدی 
کوفی و عمــار بن ابــی معاویــه به جلــی ذهنــی )م 133( به 

نگارش درآمد.
هم زمــان روایــات نقــل شــده از ائمــه شــیعی)ع(، بخــش 
دیگری از این میراث اولیه را شکل می داد که بعدها مجامع 
حدیثی شیعی به ثبت و ضبط آن پرداختند. این فهرست با 
مقتل ابومخنف ازدی )م 158(، هشــام بن محمد کلبی )م 
204(، محمد بن عمر واقــدی )م 207(، ابوعبیده معمر بن 
مثنی )م 209(، نصــر بن مزاحم منقری )م 212( و بســیاری 
دیگــر از مؤلفــان و مصنفــان قــرون ســوم تــا چهــارم هجری 

قمری ادامه می یابد.
امروزه از بســیاری از این آثار، جز نام به جای نمانده و از این 
رو سخن گفتن از چند و چون و سمت و سوی این نخستین 
گزارش ها، در موارد بســیار ناممکن است. با این حال درباره 
برخی از آن ها با نقل قول هــای به جای مانــده در آثار متأخر 
مواجهیــم و معــدودی نیز بــه طــور کامل یــا ناقص بــر جای 

مانده اند.

     رویکرد عاطفی
از میان گروه نخســت، کهن ترین گزارش رویداد کربال یعنی 
گزارش قاســم بن اصبغ بن نباته، به اســتناد چنــد روایت به 
جای مانــده از آن حائــز اهمیت اســت. این مســأله که اصل 
این روایت چگونه بوده، روشن نیســت؛ اما روایات به جای 
مانده از آن، ســمت و ســوی گزارش ابــن نباته را بیــش از هر 
چیز حاوی گفتمانــی عاطفــی می نماید که عقوبــت دنیوی 

برخی از مسببان فاجعه کربال را به تصویر می کشد.
چنین گفتمانــی، در روایت عمــار دهنی )اصل ایــن یک نیز 
به جــای نمانــده اســت( بــه نقــل از امــام محمدباقــر)ع( به 
چشــم نمی خورد و این گزارش مختصــر، در انعکاس رویداد 
کربال گفتمــان تاریخی را ترجیح داده اســت. دربــاره گزارش 
کــه تــا امــروز معتبرتریــن و مســتندترین  ابومخنــف ازدی 
گــزارش بــه جــای مانــده از رخــداد کربــال بــه شــمار مــی رود، 
گفتمــان تاریخــی بارزتریــن ویژگــی محتوایــی اســت. ایــن 
گــزارش نیــز بــه لحــاظ بــر جــای نمانــدن اصــل آن، مشــابه 
نمونه های پیشــین اســت، با این تفاوت که محتویات این 
اثر از چند طریق و به شــکلی بســیار کامل تر نقل شــده است. 
کله اصلــی آن را  گفتمــان تاریخــی وقعــه الطــف، البتــه شــا
تشــکیل داده و به نحوی محســوس بر سراســر ایــن گزارش 
ســیطره دارد. با ایــن حــال نبایــد آن را اثــری تــک گفتمانی 
بــه شــمار آورد، چــه، در بخش هایــی از آن بــا گفتمان هایی 

عاطفی و ماورائی نیز مواجهیم.

روایت های اولین
از رندان تشنه لب
سیده رقیه میرابوالقاسمی

نگاهی به نخستین گفتمان های واقعه کربال
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گزارش محمد بن ســعد کاتب واقدی )168-230( که متن 
کامل آن تا امروز بر جای مانده، پس از گزارش ابومخنف، از 
مهم ترین منابع مورد اســتناد درباره واقعه کربال اســت. این 
گزارش، نه اثری مســتقل که بخشــی از اثر مهم وی طبقات 
الکبری اســت و به لحــاظ محتوایی، ســمت و ســویی کاماًل 

متفاوت و حتی مغایر با گزارش های پیشین دارد.

     رویکرد ماورائی
گفتمان ابن سعد به شــکلی محسوس گفتمانی غیر تاریخی 
اســت که حتی آن بخش از اخبار که به صــورت خبر تاریخی 
نقل شــده نیز بیش از آن که نمایان گر روایتی تاریخی باشــد، 
کــه )صــرف نظــر از  داســتان پردازی تاریخ گونــه می نمایــد 
تناقضــات صریــح آن بــا اخبــار مســلم تاریخــی( نمی تــوان 
عنــوان گفتمــان تاریخــی را بــر آن اطــالق کــرد. ویژگــی بــارز 
این اثر، برخــورداری از گفتمــان ماورائی و عاطفی اســت که 
تمامی رویــداد کربــال را در قالــب حادثــه ای از پیــش مقدر به 

تصویر کشیده است.
کــه  گزارش گــری اســت  خلیفــه بــن خیــاط )م 240( دیگــر 
در همــان روزگار ابــن ســعد، در ســال نگاری تاریخــی اش، 
اشــاره مختصری بــه رویــداد کربال کرده اســت. گــزارش او با 
برخــورداری از گفتمانــی تاریخــی، در نقطــه مقابــل گزارش 
ابن ســعد قرار دارد؛ هر چند که بــه دلیل نقل اخبار گزینشــی 
کــه تفصیــل برخــی از آن هــا و اختصــار برخــی دیگــر، از هیچ 
منطــق موجهی پیــروی نمی کنــد، حــذف بســیاری از وقایع 
مهم و نیز ســکوت کامل خبری اش درباره مهم ترین بخش 
رویداد یعنــی وقایع ده روزه کربال، نوعی مشــابهت با گزارش 
ابن ســعد نشــان می دهــد. ضمن آن کــه گــزارش وی حاوی 

تفاوت های قابل توجهی با گزارش های مشابه است.
گــزارش کوتــاه ابــن قتیبــه دینــوری )213-276( در االمامــه 
و السیاســه )البتــه ایــن اثــر منســوب بــه اوســت و بــه دلیــل 
اشتباهات تاریخی اش، ســندیت آن مورد تردید قرار دارد( به 
لحاظ تناقضات محتوایی و جنبه های داستان پردازانه اش، 
طبقــات ابــن ســعد را بــه خاطــر مــی آورد، بــا ایــن تفــاوت کــه 
گفتمانی تمــام تاریخی دارد. ایــن ویژگی، البتــه نکته مثبتی 
بــه شــمار نمــی رود، چــه، تفاوت هــای چشــمگیر محتوایــی 
این گزارش بــا دیگــر گزارش های واقعــه کربال و اشــتباهات و 
حذفیات صــورت گرفتــه در آن، به گونه ای اســت که اصالت 

گفتمان تاریخی آن را زیر سؤال برده است.
هم زمان بــا ابن قتیبــه، احمد بــن یحیی بــالذری )م 279( 
بخشــی از کتــاب انســاب االشــراف را بــه گــزارش مفصلــی از 
رویــداد کربال اختصــاص داده که روزشــمار آن از زمان حیات 
معاویه و دعوت کوفیان از امام حســین)ع( بــرای قیام علیه 

معاویه آغاز می شود.
 تفصیلی بــودن ایــن گــزارش، البتــه به معنــای کامــل بودن 
آن نیســت؛ چنان کــه جــز تصاویــری ناقــص از رخــداد کربــال 
عرضه نشــده و به لحاظ تحریفــات صورت گرفته، آشــفتگی 

اطالعات، روایت اخبار کاماًل گزینشــی، فقــدان نظم و ترتیب 
تاریخــی در نقــل اخبار و کــم رنــگ بــودن گفتمــان تاریخی، 
نمونه ای مشابه روایت ابن سعد است. در این جا نیز گفتمان 
کــم رنــگ از  غالــب، گفتمــان عاطفــی اســت بــا حاشــیه ای 

گفتمان ماورائی که با اخبار گزینشی آن متناسب می نماید.

     رویکرد تاریخی
از دیگــر  )ابوحنیفــه دینــوری )م 282((  بــن داود  احمــد 
مورخان این روزگار اســت که ارائه گزارشــی تفصیلی از واقعه 
کربال را در قالب گفتمانی تاریخی ترجیح داده اســت. وضوح 
ایــن گفتمــان در سرتاســر کتــاب چنــان چشــم گیر اســت که 
حتی وجود رگه هایــی از گفتمان های عاطفــی و ماورائی نیز 

خدشه ای بدان وارد نکرده و از اهمیت آن نکاسته است.
 ایــن ویژگی امــا در تاریخ یعقوبــی )م 284( چنیــن وضوحی 
کیدات و توجهات  ندارد و به رغم تاریخ نگاری بودن اثــر، تأ
خــاص یعقوبــی بــه گفتمان هــای غیــر تاریخــی در ترســیم 
کــی از کــم اهمیــت بــودن  وجــوه مختلــف واقعــه کربــال، حا
وجه تاریخی ایــن رویداد نــزد او اســت. البته گفته شــده که 
وی اثــری موســوم به مقتــل الحســین)ع( نیــز داشــته که بر 
جای نمانــده اســت. در صورت صحــت این خبــر، بی تردید 
اصلی تریــن رویکردهــای وی درباره رخــداد کربــال، در آن جا 
منعکس بوده اســت؛ با این حال عدم یادکــرد از چنین اثری 
در فهرســت نگاری های کهــن، احتمال این کــه چنین اثری 

به اشتباه به وی منسوب شده باشد، دور از ذهن نیست.
در همیــن روزگار، ابوجعفــر محمد بن حســن بن فــروخ صفار 
)م 290( در اثــر ویــژه اش بصائــر الدرجــات الکبــری گفتمان 
ماورائــی پــر رنگــی عرضــه کــرده اســت. بصائــر، البتــه اثری 
حدیثــی و مناقبی اســت که هیــچ گزارشــی از واقعــه کربال در 
ج در آن دربــاره امام  آن نمی تــوان یافــت؛ امــا روایــات منــدر
حســین)ع( کــه گاه اشــاراتی غیــر مســتقیم بــه واقعــه کربــال 
دارنــد، چگونگی رویکرد مؤلــف به این واقعــه را که گفتمان 
ماورائــی در آن، محوریتــی اساســی دارد، بــه روشــنی نشــان 

می دهند.
احتمااًل در همین قرن اســت که در بخشــی از کتابی موسوم 
بــه تاریــخ الخلفــا از مؤلفــی مجهــول، مقتــل الحســین)ع( 
بــا برخــی  ابومخنــف )البتــه  گــزارش  بــر مبنــای  مفصلــی 
ح  تفاوت ها( گنجانده شــده اســت. مؤلف انگیزه خود از شر
و بســط گــزارش واقعــه کربــال را بی نظیــر بــودن آن در تاریــخ 
برشــمرده و موضع گیری هــای آشــکار وی بــه نفــع جنــاح 
امــام)ع( و خانــدان پیامبــر)ص( بــر تشــیع یــا گرایش هــای 
شیعی قوی او صحه می گذارد، به ویژه آن که گزارش خود را 
با لعن بر دشــمنان امام و اهل بیت)ع( به پایان برده اســت. 
با این حال این گزارش عقیدتی، گفتمان سراســر تاریخی او 
را تحت الشــعاع قرار نداده و در تمامی گزارش او، اندک موارد 
مربوط به گفتمان هــای عاطفــی و ماورائی نیــز قالب همان 

گفتمان تاریخی را به خود گرفته است.    

احمد بن داود 
از دیگر مورخان 
این روزگار است 
گزارشی  که ارائه 

تفصیلی از واقعه 
کربال را در قالب 
یخی  گفتمانی تار

ترجیح داده 
است. وضوح 

این گفتمان در 
سرتاسر کتاب 

چنان چشم گیر 
است که حتی 
وجود رگه هایی 
از گفتمان های 

عاطفی و ماورائی 
نیز خدشه ای 

بدان وارد نکرده 
و از اهمیت آن 

نکاسته است
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هرچند که شـعر آیینی با تکیه بر حماسـه عظیم حسـینی در ادبیات فارسـی 
سـابقه طوالنـی دارد لیکـن خلـق آثـار داسـتانی در ایـن باره کمتر مـورد توجه 
ادبـای مـا قـرار داشـته اسـت. خوشـبختانه در دوران معاصـر نویسـندگان به 
ایـن مسـأله اهتمـام ویـژه مبـذول داشـتند و آثـاری عاشـورایی در حـوزه داسـتانی و 
روایـی نیـز بـرای مخاطبـان بـه بـازار نشـر عرضـه شـد. در ایـن مطلـب 6 اثـر در زمینـه 

داسـتان و نثـر عاشـورایی را بـه شـما پیشـنهاد می کنیـم. 

     حسیِن علی )درود خداوند بر او(
کتاب »حســیِن علی« تنها کتاب غیرشــعری اســتاد محمدحســین مهدوی  ســعیدی 
)م.مؤید( اســت که اول بار توســط شــرکت چاپ و نشــر بین المللی در ســال 1386 منتشر شد. 
محمدحسین مهدوی ســعیدی که با تخلص شعری م. مؤّید شــناخته می شود، متولد 1322 
در نجِف اشــرف اســت و از شــاعران مدرن و موج نو به حســاب می آید. مؤید در کتاب »حسین 
علی« در فصل هایی متعدد و کوتاه بــه روایت واقعه عاشــورا می پردازد کتــاب از حرکت امام از 

مدینه آغاز می شود و با شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین به پایان می رسد.
کتاب »حســیِن علی« در مقایســه با کتاب های دیگر در این زمینــه دارای ویژگی های منحصر 
به فرد زیادی است مهم ترین  ویژگی  کتاب مستند بودن روایات آن است کتاب در عین حال 
که از لحاظ ادبی اثری ارزشــمند و قوی اســت ولی از لحــاظ روایات تاریخی نیــز متکی بر منابع 
متعدد و موثقی اســت و در پایــان هر فصل از این منابع نام برده شــده اســت دیگــر ویژگی های 
کتاب »حســیِن علی« نثر منحصر به فرد مؤید اســت. مؤید که خود دارای تحصیالت حوزوی 
اســت و بر  زبان عربی تســلط کامل دارد در این کتاب کمتر از لغات عربی اســتفاده کرده اســت 
و سعی نموده در این مقتل گونه فارسی جایگزین های مناســب و هنرمندانه ای برای لغات و 
عبارات عربی بیاورد و ترجمــه ای بدیع از احادیث و روایات ارائه کنــد و آخرین نکته این که در 
بعضی از فصل های کتاب شعرهایی در قالب های کالسیک نو از موید  در رثای ساالر شهیدان 

و یارانشان آورده شده است  که خواندنشان خالی از لطف نیست.
بخش ابتدایی فصل 67 با عنوان »کربال، چرایی گزینش« را با هم می خوانیم:

 »کربال، همــان جای که حســیِن علــی در آن کشــته شــد -خداوند پذیــره اش گردد- در ســوی 
خشــکِی ســرزمیِن کوفه اســت ُحر آن گروه را واداشــت در همان جا فرود آیند، بی آب و آبادی. 
و این بیســت و ســومین جاِی فــروِد او بــود. و آن روز، روز پنج شــنبه بــود؛ روِز دوم محّرم ســاِل 

شصت و یک. و ُحر با سپاهیانش کناری او فرود آمد.
سّید می فرماید: و چنین شــد که هرگاه رفتن می آغازید، بازش می داشــتند گاهی، و هم پایش 
می شــدند گاهی دیگر؛ تا به کربال رســید. و این دّوِم محرم بود. و چون بدان جا رســید، فرمود: 
»نام این ســرزمین چیســت؟« گفتند: »کربال«. فرمود: »فرود آیید؛ به خدا ســوگند! اینجاســت 
جای فرودمان و جاِی فروریختِن خونمان. به خدا سوگند! اینجاست نگاره های گورهایمان. 
به خدا ســوگند! اینجاســت شــکنج گاِه به بند گرفتار آمدِن بانوانمان. نیایم -درود خداوند بر 

او- چنین مرا فرمود.«
پس فرود آمدند و توش و ُبنه در سویی از فرات نهادند و خرگاِه حسین برای خاندان و پسران و 
دخترانش برپا شــد. همچنین خرگاِه برادران و عموزادگان برپاشد کناِر خرگاِه او؛ و خرگاِه یاران 

و همراهان نیز  و ُحر فرود آمِد حسین را در کربال، برای عبیداهلل نوشت.«

عزای تو
حماسه است

آشنایی با 6 اثر داستانی درباره عاشورا

     نویسنده:  محمدحسین مهدوی  سعیدی )م.مؤید(

     انتشارات:   امیرکبیر
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فرهنگ و ادب

     فراموشان
کتــاب »فراموشــان« اثــری در حــوزه ادبیــات عاشــورایی از داوود غفــارزادگان نویســنده نــام 
آشــنای معاصر است که توســط انتشــارات قدیانی به چاپ رســیده اســت. داوود غفارزادگان 
از نویســندگان با ســابقه معاصر اســت که تا به حال آثار متعــددی از وی چــه در زمینه ادبیات 

بزرگسال و چه در زمینه ادبیات کودک و نوجوان منتشر شده است. 
کتاب »فراموشــان« نیــز یکی از آثــار وی در حــوزه ادبیات نوجوان اســت که در داســتان هایی 
گانه ولی به هم پیوسته به واقایع عاشــورا می پردازد یکی از نکات قابل توجه در رابطه با  جدا
این کتاب راویان آن افرادی هســتند که تا به حال کمتر به آن ها پرداخته شده است افرادی 
نظیر:  تامه؛ والــی مدینه، همســر زهیر بن قین، یکی از ســربازان حــر بن زید ریاحــی و… نکته 
کنــون در مقاتــل، حادثه عاشــورا و  دیگر دربــاره این کتــاب، نحوه روایت نویســنده اســت. تا
وقایع قبل و بعد آن، در یــک روایت کلی و یکپارچه بیان می شــد. نهایتًا بــا یک فصل بندی، 
بخش های مختلف این ماجرا از هم تفکیک می شــد، اما کل واقعه در قالب یک روایت بود. 
گانه دیده است که هر کدام  در حالی که غفارزادگان این واقعه را به شــکل داســتان هایی جدا
هم راوی خــود را دارند. این داســتان ها وقتی کنار هم چیده می شــوند، کلیــت حادثه کربال و 

شهادت امام حسین)ع( را ترسیم می کنند، ولی به تنهایی نیز دارای مزیت و معنا هستند. 
قسمتی از کتاب »فراموشان« در ادامه آمده است: 

»می بینیــد که با من چــه کردند؟ میان زباله ها نشســته ام و زخم هایم را با ســفال می تراشــم. 
گفتنــد کــه طاقــت بــوی ناخوشــایندم را ندارنــد و زخم هــای کریهــم را نمی خواهنــد ببینند. 
زن و فرزندانــم را از مــن دور کردند و مرا آوردنــد در این مزبله رها ســاختند. برادر زنــم آورد! آن 
کفتار پیر ســگ کش. می دانید! وقتی از شــما سگان یکی هار می شود، اوســت که می آید برای 

کشتنش. و مرا چون سگی هار آورد و اینجا رها کرد.
هرچه نالیــدم و التماس کــردم، گوش نداد. می گفت: وقت مردنت رســیده، قیــس! و از روی 
گاری پرتــم کــرد میــان زباله ها. همــه بودیــد و دیدیــد. ایســتاده بودید بــاالی بلنــدی و زبان 

سرختان بیرون بود.
این قدر نزدیکم نشــوید! چــه می خواهید از جانم؟ مگر من الشــه ام کــه می خواهید بدریدم؟ 
کمی عقب تــر بروید! نفســتان که بــه صورتم می خــورد، می لــرزم... الاقل بگذارید ســینه ام را 
خالی کنم! مگر فقط من بودم؟ کدام یک از ایــن کوفیان نبودند؟ همه آنجا بودند. آن هایی 
که تــوان جنگیدن نداشــتند، مثل شــما ایســتاده بودند بــاالی بلنــدی. منتظر بودنــد که کار 
یکســره شــود. من میان ســربازان بودم. همه آمده بودند برای غــارت. همه بودنــد. من هم 

یکی از آن ها. وقتی نامه نوشتند که »بیا ای حسین«، من هم بودم.
مگر آن ها نبودند که مســلم را تنها گذاشتند و گماشتگان پســر مرجانه در کنج دِر خانه طوعه 
او را به سنگ و تیر مجروح کردند و گرفتند؟! یادشــان رفته وقتی مسلم از مسجد بیرون آمد، 

هیچ یک از آن ها پشت سرش نبود!
مگــر مــن او را غریــب و تنهــا در کوچه هــای تاریــک رهــا کــردم؟ مگــر همــه نخزیدند بــه کنج 
خانه هــا، که من هــم نرفته باشــم؟ خب، زن و فرزند داشــتم و از پســر زیاد، مثل شــما ســگان 
می ترســیدم. مگر یادم رفته بود که پــدرش با پدران ما چــه کرد؟ آن هــا را از همین نخل های 
کوفه به دار آویخت و دست و پایشــان را برید. عبیداهلل پســر عمو بود!  با شمشیر آخته و انبان 

پر از طال آمده بود و من یکی از این مردمان، بیشتر نبودم...«
 

     نامیرا
کتاب »نامیرا« رمانی در حوزه ادبیات عاشــورایی از صادق کرمیار نویســنده و کارگردان معاصر 
اســت که اول بار در ســال 1388 توســط انتشــارات کتاب نیســتان منتشر شــد. پیرنگ اصلی 
رمان »نامیرا« داستان عاشقانه دختر و پسری از اهالی کوفه است که در متن وقایع عاشورا قرار 
می گیرند و بدون منفعت طلبی هــای روز افزون مــردم کوفه به دنبال حقیقت هســتند. اما در 
میان رفتارهای متناقض ســرداران بزرگ کوفه، بیــن حمایت از امام حســین)ع( و یا وفاداری 

به یزید سرگردانند.
صادق کرمیار که پیش از این بیشــتر به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان شــناخته می شود 
در چند ســال اخیر با انتشــار چند رمان و داســتان خود را به عنوان یک داســتان نویس جدی 
ح کــرد. از دیگر آثــار کرمیار می توان به رمان های غنیمت، دشــت های ســوزان و درد   نیز مطر

     نویسنده:  صادق کرمیار

     انتشارات:    نیستان

     نویسنده:  داوود غفارزادگان

     انتشارات:    قدیانی



مرداد  98      مشاره  5810
 دوره جدید

فرهنگ و ادب

     شّماس شامی
ح معاصر اســت  کتاب »شــّماس شــامی« یکی از رمان های مجید قیصری از نویســندگان مطر
که چاپ ســوم آن توســط نشــر افــق در اختیــار عالقمنــدان ادبیــات قــرار گرفته اســت. مجید 
قیصری »در شّماس شــامی«  با نگاهی کاماًل جدید و بدیع به ســراغ واقعه عاشورا را رفته است 
کــه مهمترین امتیــاز کتاب به حســاب می آیــد. راوی کتــاب خادم جالوت ســفیر روم در شــام 
است. ســفیر روم در دربار شــام، طی اتفاقات بعد از ماجرای کربال ناپدید می شــود و کل کتاب 
نامه های خدمتگزار او )شــماس( به مأمور امپراتوری روم اســت که برای پیگیری این قضیه 
به شــام آمده. شــماس واقعه را از زمانی که زمزمه های شــورش علیه خلیفه در شــام پیچیده 
بود، تا ورود اســرا به دربار یزیــد و کمی بعد از آن نقل می کند. در حقیقت در »شــّماس شــامی« 
حوادث عاشورا از زبان شخصی خارجی است که شــناخت چندانی از اوضاع و احوال اعراب و 

مسلمانان ندارد.  بخشی از کتاب در ادامه آمده است:
»جنگ هنوز تمام نشــده داســتان های بســیاری از کشته ها و اسرا شــنیده می شد 
که باورش برای من کمی ســخت بود. اما این داســتان بین راهبــان دیر دهان به 
دهان می گشــت. شــاید اخبار به این علت زودتــر از جاهای دیگر به دیــر و راهبان 
می رســید که آن هــا بیشــتر بــه امــور مــاوراء طبیعــی عالقــه دارند تــا امــور طبیعی. 
همــان طــور کــه طبیعــت راهبــان دیــر اقتضــا می کنــد، انتظــار می رفــت از همــان 
ابتدای شــورش کاری به جنگ و نتیجه جنگ نداشته باشــند و این برای من که 

ل بودم،  سخت عجیب می آمد. آدمی دست پرورده سیاست و استدال
ایــن اخبــار کمتــر از یــک هفتــه پــس از خاتمــه جنگ بــر ســر زبان هــا افتــاده بود. 
می گفتند تعداد شورشــیان کم تر از دویســت تن بــوده. راهبان دیــر می گفتند این 
چگونه جنگی بوده اســت کــه ناراضیان خلیفه جــوان، زن و بچه هــای خود را به 
میدان درگیــری آورده انــد؟ آن چه راهبــان دیر از احوال شورشــیان شــنیده بودند 
بیش تر به آوارگی و بی خانمانی می مانســت تا شــورش علیه خلیفــه! با این جنبه 
از حرکت شورشــیان کاری نــدارم، حرف و نقل هایی که بعد از جنگ شــروع شــده 
بود بسیار شــنیدنی تر بود. در آن حال که اخبار مربوط به اسرا را می شنیدم به این 
فکر می کردم که لشکریان خلیفه که توانسته بودند. به ضرب تیغ شمشیر صدای 
مخالفــان خود را قطــع کنند، حاال بــه چه حربه ای می خواســتند جلوی شــایعات 
بعد از جنــگ را بگیرند؟ اخبــاری کــه در دل راهبان دیــر )ما کافران( رســوخ کرده 

بود، با مسلمین که دیگر معلوم است چه می کند!
بــه عنــوان نمونــه می گفتنــد: »وقتــی کــه ســربازانه محافــظ اســرا، ســر فرمانــده 
دشــمنان خلیفــه جــوان را روی تختــه ســنگی گذاشــته اند تــا اســتراحت کننــد، 
چکه ای خون تازه بر تخته سنگی چکیده و از دل سنگ، خون تازه ای جوشیدن 
گرفته!« وقتی ایــن داســتان را برای ســرورم تعریف کــردم، می دانید چــه گفتند؟ 

گفتند: »هم چون سر مبارک حضرت یحیی نبی.«
 

     آنجا که حق پیروز است
کتاب »آنجا که حق پیروز اســت« یکی از ســه گانه های عاشــورایی پرویز خرســند نویسنده و 
شاعر نام آشــنای معاصر اســت که یازدهمین چاپان توســط انتشارات کتاب نیســتان منتشر 
شــده اســت. پرویز خرســند با کتابهای »آنجا که حق پیروز اســت«، »برزیگران دشت خون« 
و »مرثیــه ای که ناســروده مانــد« از پیشــگامان عرصــه ادبیات آئینی و عاشــورایی محســوب 
می شــود. وی در »آنجا که حق پیروز اســت« با رویکردی کاماًل مستند به ســراغ واقعه عاشورا 
رفته اســت ولی در عین حال زبان و بیانی ادبی و هنرمندانــه دارد.  بخش هایی از این کتاب 

در کتب درسی مدارس نیز آورده شده است. بخشی از کتاب »آنجا که حق پیروز است.«:
»…حسین به سوی مرگ می شتابد و می رود تا ســینه را آماج پیکان دشمن سازد. 
آیا همراهی اش کنیم؟ آیا ما همچــون او از همه چیز بگذریم و بــا پای خود به کام 
مرگ رویم؟ یــا به زندگی مان بیندیشــیم و جان خــود را حفظ کنیــم؟… این فکر و 
اندیشــه در مغز همه به وجود آمــد و به معارضه پرداخت: در آن دوردســتها شــرف 
کی، اما پایی راهــوار و نیرویی شــگرف و قلبی  هســت و افتخار، عظمت اســت و پا
آهنین می خواهد و اینجا سکوت است و سکون، آسایش است و لذت، پول است 

اشاره کرد.
 بخشی از رمان »نامیرا« را مرور می کنیم: 

»...مرد ایســتاد و دوباره رو بــه عبداهلل برگشــت. عبداهلل به 
ســوی او رفت. گفــت: »من هم پســر فاطمــه را شایســته تر از 
هم برای خالفت می دانم، اما در حیرتم که حســین چگونه 
بــه مردمی تکیه کــرده که پیــش از ایــن، پدرش و بــرادرش، 
کنون نیز به چشم خویش دیدم کسانی  آن ها را آزموده اند و ا
را کــه او را دعــوت کردنــد، بــه طمــع بخشــش های ابن زیــاد 
چگونه به پســر عقیل پشــت کردند و هانی را تنها گذاشــتند. 
به خدا ســوگند تردید ندارم که این مردم حسین را در مقابل 
لشــکر شــام تنهــا خواهنــد گذاشــت. یزیــد بــه خونخواهــی 

ابن زیاد خون ها خواهد ریخت.«
مردم آرام گفت: »آیا حسین بن علی اینها را نمی داند؟!«

گر می داند، پس چرا به کوفه می آید؟« »ا
را  او  کــه  کوفیــان اســت  بــر  گفــت: »او حجــت خــدا  مــرد 

فراخواندند تا هدایت شان کند.«
عبداهلل گفــت: »چــرا در مکه نمانــد، آن هــم در روزهایی که 
همه مســلمانان در آن جا گرد آمده اند. آن هــا نیاز به هدایت 

ندارند؟«
گــرد آمده انــد،  کــه بــرای حــج در مکــه  مــرد گفــت: »آن هــا 
کســانی  هدایتشــان را در پیــروی از یزیــد می داننــد و یزیــد 
را بــه مکه فرســتاد تــا امــام را پنهانــی بکشــند، همانطــور که 
گر ما را در خلوت می کشتند، چه کسی  برادرش را کشــتند. و ا

می فهمید، امام چرا با یزید بیعت نکرد؟«
عبداهلل گفت: »می توانســت به یمــن برود یا مصر یا به شــام 

برود و با یزید گفتگو کند.«
گــر معاویــه بــا گفتگــو هدایــت شــد، فرزندش  مــرد گفــت: »ا
گر به یمــن یا به مصــر می رفت،  هم هدایت می شــود؛ و امــا ا
سرنوشتی جز آنچه در مکه برایش رقم زده بودند، نداشت. 
اما حرکــت او به کوفــه، آن هم بــا اهل بیت، بیــش از هر چیز 
یزید را از خالفتش بــه هراس خواهد انداخت و مســلمانان را 

به فکر.«
کــرد و دوبــاره رو بــه عبــداهلل  خواســت بــرود لختــی مکــث 
برگشــت و گفت: »و اما من! هرگز برای امــام خویش تکلیف 
معیــن نمی کنــم، کــه تکلیــف خــود را از حســین می پرســم. 
و مــن حســین را نــه فقــط بــرای خالفــت، کــه بــرای هدایت 
خویــش  دنیــای  بــرای  را  حســین  مــن...  و  می خواهــم. 
نمی خواهم، که دنیای خویش را برای حســین می خواهم. 
آیا بعد از حســین کسی را می شناســی که من جانم را فدایش 

کنم؟«
و رفــت. عبــداهلل مــات مانــد. وقتــی مــرد دور شــد، عبــداهلل 
لحظــه ای بــه خــود آمــد. برگشــت و اســب خویــش را آورد 
و مــرد را صــدا زد: »صبر کــن، تنهــا و بی مرکب هرگز بــه کوفه 
گفــت:  گرفــت و  نمی رســی!« مــرد ایســتاد و افســار اســب را 
»بهای اســب چقدر اســت؟« »دانســتن نام تو!« مرد ســوار بر 
اسب شــد: »من قیس بن مسهر صیداوی هســتم. فرستاده 
حســین بن علی!« و تاخــت. عبداهلل مانند کســی کــه گویی 
ســال ها در گمراهی بوده و تــازه راه هدایــت را یافتــه بود، به 

زانو نشست و سرش را میان دست ها گرفت...«



59  مشاره  10     مرداد   98
 دوره جدید

فرهنگ و ادب

کــری و عبودیت  و شــهرت و تنها رســیدن به این ها فقط به چنــد کرنش و تعظیــم و اظهار چا
احتیاج دارد. کدام یک را باید انتخاب کرد؟

آیا نیرویی هســت که بــه راه افتــد؟ آنجا که خورشــید بی دریــغ به همه جــا نور می پاشــد. آنجا 
که حق حکومــت می کند. آنجا کــه … و آنجا که انســان ها آزاد زندگی می کننــد و زنجیربافان از 
بیــکاری در حال مرگنــد. راهی بــس دشــوار دارد. تنگه های مرگ بــاز و گشــوده اند، کویرهای 
خشک دامن گسترده اند، گرگان گرســنه دهان باز کرده اند و ســنگالخ ها به انتظار نشسته اند 
تا پاهــای برهنه پیشــروان را در هم شــکافند و از راهشــان بازدارند، امــا در برابر عشــقی بزرگ و 
گر آرزوی چنان دیاری در دل خانه کرده، باید از این راه پرخطر  مقدس، تاب مقاومت ندارند. ا

گذشت و نمی توان گذشت مگر این که عشق خدا به دل و شمشیر آزادگی در دست گرفت…«
 

     طلسم سنگ
کتاب »طلسم سنگ« مجموعه نثرهای عاشورایی دکتر سید حسن حسینی شاعر و پژوهشگر 
معاصر است که توسط انتشارات ســوره مهر منتشر شده است. سید حســن حسینی از شاعران 
شــناخته شــده انقالب اسالمی اســت که اشــعار زیادی با مضامیــن انقالبی در ســالهای انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس ســروده اســت وی پس از ســال های دفاع مقدس به صــورت جدی به 
شــعر آئینی روی آورد و در اوائل دهه هفتاد مجموعه شعر عاشــورایی »گنجشک و جبرئیل« از 
وی منتشر شد که جریان تازه ای درحوزه شعر عاشورایی به راه انداخت. حسینی عالوه بر شعر 
در حوزه های مختلف نثر نظیر نقد، ترجمه و نثر ادبی نیز فعالیت داشــت و چنــد اثر نیز در این 
زمینه منتشر کرد. مجموعه نثرهای عاشورایی »طلسم ســنگ« اول بار در سال هزار و سیصد 
و هشتاد ودو منتشر شــد و در بردارنده یازده  نثر عاشورایی پیوسته اســت که در جای جای آن 
برای زیباتر شــدن کار و همچنین تأثیر گذاری بیشتر از اشعار شــاعران کالسیک استفاده شده 
اســت عناوین کتاب عبارتنــد از: چهل ســال در چهار ثانیــه، راز مانــدگاری کربــال، تصویرنامه 
شقایق، در ذکر شام عاشورا، نمایی از شهادت حر، با چنگ های خمیده قامت، دست هایی از 
این دست، تنهایی امام پس از شــهادت همه یاران، فصلی با ساالر صبوران، با چارمین چکاد 

و هفت منزل تا بهار کربال.  بخشی از نثر »با چنگ های خمیده قامت« در ادامه آمده است:
»راوی: چگونه بود که کالم امام همام جز در جان حّر نگرفت؟

ک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود! سروش: گوهر پا
راوی: مگر باران نبود که می بارید از ابر کریم گلوی حسین؟

سروش: باران بود و از جان حر، شــکوفه های ابدی برکشید و در شــوره زار جان »تن بندگان« 
زمانه، جز بر خار و خس نیفزود!

راوی: مگر می شود آفتاب عالم تاب را ندید!
سروش: آن که پشت به آفتاب ایستاده است، جز ســایه خود را نمی بیند! لشکریان عمر سعد 
در رکاب راهنمای گمراهشــان، پشت به آفتاب صدای حســین)ع( تا ختند و جز سایه »خود« 

که سایه شیطان است ندیدند!
راوی: در واپسین دم، حر با موالی خود چجگونه دم زد؟

سروش: عرض کرد: ای زاده نبی خدا! آیا از من راضی شدی؟
راوی: حسین چه گفت؟

سروش: ساالر کربال فرمود: آری از تو راضی شــدم! تو به راســتی که حر و آزاده ای، همان گونه 
که مامت تو را آزاده نامید!

راوی: پــس از رســتگاری حــر، جوانان بســیاری به میــدان شــدند و مردانه جنگیدنــد و حریم 
رسول اهلل را از هجوم اشقیا در امان داشتند! تا آنکه نوبت به پیران رسید.

راوی: شگفتا پیران پیرو به میدان در آمده اند؟
سروش: پیرو و جوان ز هم نکند فرق، شور عشق، اینجا فلک به قد دو تا رقص می کند!

راوی: گویا مســلم بن عوســجه و حبیب بــن مظاهرند کــه با قامــت کمانی، شمشــیر حمایل 
کرده اند و به قصد اذن میدان به محضر امام می رسند!

سروش: اذن میدان می طلبند و امام این پیران را از جهاد معاف می دارد.
راوی: می پذیرند!

ســروش: آه از نهادشــان بر آمده به زبان حال عرضه می دارند: قد خمیده ما سهلت نماید اما، 
بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد ...«.    

     نویسنده:  سید حسن حسینی

     انتشارات:   سوره مهر

     نویسنده:   مجید قیصری

     انتشارات:   افق

     نویسنده:  پرویز خرسند

     انتشارات:   نیستان
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»فتح خون« اثر شـهید سـید مرتضی آوینی کتابی مسـتند به منابع تاریخی 
در کنـار روایتـی ادبـی و عاشـقانه اسـت. این کتاب ده فصـل دارد که از بیعت 
آغـاز  بـه سـوی مکـه  ایشـان  امـام حسـین )ع( و حرکـت  از  یزیـد  خواسـتن 
می شـود و بـه روز عاشـورا ختـم می شـود. دو روایـت تاریخـی و ادبـی در کل کتـاب پـا 
بـه پـای هـم پیـش می رونـد و روایـت ادبـی با کلمـه »راوی« آغاز می شـود. بخشـی از 

روایـت فتـح خـون را از زبـان راوی روایـت فتـح می خوانیـم. 

حســین، روی بــه راه ِنــه کــه خداونــد می خواهــد تــو را در راه 
خویش کشــته بیند.« محمد بــن حنیفه گفــت:  »انــا هلل و انا 

الیه راجعون.«
راوی: عقــل می گویــد بمــان و عشــق می گویــد بــرو و ایــن هر 
دو، عقل و عشــق را، خداوند آفریده اســت تا وجود انســان در 
گر  گرچــه عقل نیــز ا حیرت میــان عقــل و عشــق معنا شــود، ا
پیوند خویش را با چشمه خورشــید َنُبرد، عشق را در راهی که 
می رود، تصدیق خواهد کــرد؛ آنجا دیگر میان عقل و عشــق 

فاصله ای نیست.
عبداهلل بن جعفر طیار، شوی زینب کبری )س( نیز دو فرزند 
خویــشـ  »عــون« و »محمــد«ـ  را فرســتاد تــا به موکب عشــق 
بپیوندند و بــا آن دو، نامــه ای که در آن نوشــته بود:  »شــما را 
به خدا ســوگند می دهــم کــه از این ســفر بازگــردی. از آن بیم 
دارم که در این راه جان دهی و نور زمین خاموش شــود. مگر 
نه اینکه تو ســراج ُمنیــر راه یافتگانی؟...« و خــود از عمروبن 
سعید بن عاص درخواست کرد تا امان نامه ای برای حسین 

بنویسد و او نوشت.
ک  گر نباشــد، خا راوی: عجبــا! امام مأمن کره ارض اســت و ا
اهل خویش را یکســره فرو می بلعد و اینان برای او امان نامه 
می فرســتند... و مگر جز در پناه حق نیز مأمنی هست؟ عقل 
را ببین که چگونه در دام جهل افتاده اســت! و عشق را ببین 
که چگونه پاسخ می گوید: »... بهترین امان، امان خداست 
و آنکس کــه در دنیا از خدا نترســد، آنگاه که قیامت برپا شــود 
در امان او نخواهد بــود. و من از خدا می خواهم کــه در دنیا از 

او بترسم تا آخرت را در امان او باشم...« 
گرچه زینب کبری )س( و دو  عبداهلل بن جعفرطیار بازگشت، ا

فرزند خویشـ  عون و محمدـ  را در قافله عشق باقی گذاشت.
راوی: یــاران! این قافله، قافله عشــق اســت و ایــن راه که به 
ســرزمین طــف در کرانه فــرات می رســد، راه تاریخ اســت و هر 
بامــداد این بانگ از آســمان می رســد کــه: الرحیــل، الرحیل. 
از رحمت خدا دور اســت که این باب شــیدایی را بر مشــتاقان 

لقای خویش ببندد...    

راوی: صبــح شــد و بانگ الرحیل برخاســت و قافله عشــق 
عازم سفر تاریخ شد. خدایا، چگونه ممکن است که تو این 
باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشــی که در شــب هشــتم 
ذی الحجه سال شــصتم هجری مخاطب امام بوده اند و دیگران 
را از این دعوت محروم خواسته باشــی؟ آنان را می گویم که عرصه 
حیاتشــان عصری دیگر از تاریخ کره ارض اســت. هیهــات ما ذلک 
الظن بکـ  ما را از فضل تو گمان دیگری اســت. پس چه جای تردید؟ راهی که آن قافله عشق 
گر نه، این  پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح در همه جا بر می خیزد. وا
راحالن قافله عشــق، بعــد از هزار و ســیصد چهل و چند ســال به کــدام دعوت اســت که لبیک 

گفته اند؟
کنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را! الرحیل! الرحیل! ا

»ابوبکر عمر بــن حــارث«، »عبداهلل بن عبــاس« کــه در تاریخ به »ابن عباس« مشــهور اســت، 
عبداهلل بن زبیــر و عبداهلل بن عمــر و باالخره محمدبن حنیفــه، هر یک به زبانی با امام ســخن 
از ماندن می گوینــد... و آن دیگری، عبداهلل بن جعفر طیار، شــوی زینب کبری، از »یحیی بن 
کم مکه، برای او امان نامه می گیرد... اما پاسخ امام در جواب اینان پاسخی است  سعید«، حا
گر پیوند خویش را با سرچشمه عقل نبریده باشد،  گر چه عقل نیز ا که عشق به عقل می دهد؛ ا
بی تردید عشــق را تصدیــق خواهدکرد. محمد بــن حنیفه که شــنید امام به ســوی عراق کوچ 
کرده است، با شــتاب خود را به موکب عشق رســاند و دهانه شتر را در دســت گرفت و گفت: »یا 
حسین، مگر شب گذشته مرا وعده ندادی که بر پیشنهاد من بیندیشی؟« محمد بن حنیفه، 
برادر امام، شــب گذشــته او را از پیمان شــکنی مــردم عراق بیــم داده بــود و از او خواســته بود تا 

جانب عراق را رها کند و به یمن بگریزد.
امام فرمــود: »آری، اما پــس از آنکه از تو جدا شــدم، رســول خدا به خــواب من آمــد و گفت: ای 

باب شیدایی در
فتح خون
سید مرتضی آوینی

قافله عشق به روایت سید شهیدان اهل قلم

     نویسنده:  علیرضا مختارپور

     انتشارات:   موسسه پژوهشی انقاب اسامی
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هرچنـد کـه نـام مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد به طنز شـناخته می شـود 
لیکـن او بـا خلـق رمانـی دربـاره حضـرت ابوالفضل عبـاس)ع( به نـام »ماه به 
روایـت آه« چیـره دسـتی خـود در نثـر مذهبـی و ارادت خویـش بـه سـاحت 
مقـدس سـقای آب و ادب را جاودانـه کـرد. زرویـی در ایـن کتـاب بـا پرهیـز از روایـت 
محـض، دسـت بـه انتخـاب 12 راوی بـرای ترسـیم هـر بخـش از زندگانـی حضـرت 
عبـاس)ع( زده اسـت و بـر ایـن اسـاس بـه ترتیـب بـا معرفـی شـخصیت هایی ماننـد 
مسـلم  بـن عقیـل، ام البنیـن، عبـداهلل بـن ابـی محـل، کزمـان، لبابـه، حضـرت زینـب 
)س(، زیـد بـازرگان، شـبث بـن ربعـی، ام کلثـوم، امـام حسـین)ع(، سـرجون و عبیـداهلل 
بـن عبـاس بـن علـی به توصیـف فرازهای مختلفـی از زندگانـی حضرت عبـاس)ع( در 

ایـن کتـاب می پـردازد. بخشـی از ایـن اثـر را می  خوانیـم. 

برادر حســین و پســر عمومی من. او و ســه بــرادرش )فرزندان 
ام البنین( همواره با حسین اند. 

گــرد وجــود حســین  - همیشــه عــده ای همچــون پروانــه 
گــر او را در آن میانــه دیــده باشــم، االن بــه  می گردنــد. حتــی ا

خاطر ندارم. 
- پس حتم دارم که او را ندیده ای. عباس پروانه ای نیســت 
کــی به ماه  که ببینــی و از یــادش ببــری. او را از زیبایــی و تابنا
تشــبیه می  کنند، مــاه بنی هاشــم. می دانی چرا؟ چــون مثل 
ماه از خورشــید وجود حســین، نــور و گرمــا می گیــرد و دورش 
می گردد. نمی شود چشم در چشم خورشــید دوخت و راز دل 
گفــت: اما مــاه، مــاه واســطه راز و نیــاز اســت. عباس، بــرادر، 

نایب، مشاور و امین حسین و نزدیکترین فرد به اوست. 
نزدیــک  ببیــن...  را  جــا  آن  بــرادر.  داری  بلنــدی  بخــت 
نخلستان.. آن ســه نفر را می بینی...؟ آن که از همه رشیدتر 

است و به سختی کار می کند. عباس هموست. 
بی شــک نور تند آفتاب و دوری فاصله، عبداهلل را به اشــتباه 
انداخته بــود. حاضر بودم قســم یــاد کنم که آن مــرد، همان 

خادم محجوب و فرشته سیمای حسین است. 
گفتم: اشــتباه می کنی بــرادر. او یکی از خادمان فرزند رســول 
گــر او بــه داد مــن و  خداســت. او را بــه خوبــی می شناســم. ا
همراهانم نرســیده بود، بی شک از تشــنگی. در بیابان جان 

سپرده بودیم. آن دو نفر دیگر هم از بندگان حسین اند. 
 عبداهلل دستش را سایبان چشم کرد و دقیق تر به نخلستان 

چشم دوخت. 
- اشــتباه نمی کنم بــرادر، آن ها عبــاس و دو بــرادرش جعفر و 

عبداهلل هستند. 
دست و پایم سست شد و بر زمین زانو زدم. 

عبــداهلل بــا لبخنــدی تلــخ ادامــه داد: ام البنین به پســرانش 
آموخته که حسن و حسین را سرور و موالی خود خطاب کنند 
و خود را خدمتگــزار آنان بخوانند. به خدا قســمت در زیر این 
آسمان الجوردین کســی را به ادب، تواضع و وفاداری عباس 

ندیده ام...     

طــی ایــن مــدت، همــواره ســیمای معصــوم و محجــوب 
خدمتگــزار حســین در نظــرم بــود. با آنکــه دیدار حســین و 
درک کرامــت و بزرگواری هــای غیر قابــل توصیف او، موجب شــده 
بود تا از نیت فخر فروشــانه و شــهرت طلبانه ام ســخت شرمگین و 
ســرافکنده باشــم امــا ایــن بــار از صمیــم دل، تصمیــم بــه جبــران 
محبــت آن جوان فرشــته جمــال و فرشــته خصــال داشــتم. در آن 
مدت دانســته بودم که نه فقط خادمان که تمامی مردم، از فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، زن و 
مرد و مسلمان و غیر مسلمان به خدمتگزاری او افتخار می کنند و در خدمت به او از هم سبقت 

می گیرند. 
تازه معنــای لبخند محجــوب جوان خــادم را در جــواب پرسشــم می فهمیدم.  چــاره ای دیگر 
اندیشــیدم، صد دینار در همیانی گذاشــتم تا ضمن هدیه آن به جوان، بــه او بگویم محبتش 
را از یاد نبــرده ام .... اما چگونه؟ آیا بی کســب اجازه از حســین، حق داشــتم کــه ...؟ نه هرگز. 
آیا باید این هدیه ناقابل را به حســین می ســپردم تا چنانچه صالح بداند...؟ اف بر من! نه... 

متحیر و مستأصل بر در مسجد پیامبر ایستاده بودم که دستی بر شانه ام خورد. 
- سالم برادر. آیا به انتظار کسی هستی؟ 

عبداهلل بن جعفر، پســر عمومی حســین بن علی بود و پیش از آن، او را در محضر حســین دیده 
بودم. سالمش را پاســخ دادم و گفتم از حسین خواهشی دارم ولی شــرم، مانع می شود که با او 

بگویم. 
خندید و گفت: خدا امورات را اصالح کند. چرا از درگاه وارد نمی شوی؟ 

- درگاه؟ کدام درگاه؟ 
- درگاه حاجات، باب الحوائج. عباس بن علی؟ 

- عباس بن علی؟ کیست؟ با حسین نسبتی دارد؟ 
این بار بلندتر خندید: خدا تو را ببخشد. مگر ممکن است او را ندیده باشی؟ پدر فضل، عباس، 

ماه به روایت آه
ابوالفضل زرویی نصرآباد

     نویسنده:  علیرضا مختارپور

     انتشارات:   موسسه پژوهشی انقاب اسامی
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مرحـوم دکتـر قیصـر امین پـور، عـاوه بـر آنکه به عنوان شـاعر بـزرگ انقاب و 
دفاع مقدس به آثار نوآورانه اش در حوزه شعر شناخته شده است در عرصه 
نویسـندگی نیز خالق آثاری جذاب و خواندنی اسـت. داسـتانی عاشورایی 

از او را که نخستین بار در کتاب »طوفان در پرانتز« منتشر شد، می خوانیم. 

گهان ایســتاد. خم  زن به میــدان زد. سراســیمه می دویــد. نا
ک برداشت، به ســرخود زد و به ســر کودکش  شــد. مشــتی خا
نیز. همچنان سراســیمه می رفت. چه می خواهد بکند؟ قرار 
گران به میدان برود. قبــل از اینکه  نیود کســی از صف تماشــا
کســی متوجه بشــود به وســط میــدان رســید. شــبیه حضرت 
عباس به تاخت از کنار او گذشــت.  زن بــه دنبالش دوید. به 
او رســید. دســت در رکابش زد. اســب ایســتاد. زن کودکش را 
بر ســر دســت به اهتزاز در آورد. شــبیه حضرت عبــاس گویی 
می دانســت. دســتی از آســتین بــرآورد و بــه پیشــانی کــودک 

کشید. خدایا چه نذری و نیازی بود؟
زن، فاتحانه برمی گشــت. ولــی من دیگر چیــزی نمی دیدم. 
شکســتم و به زمین نشســتم. خدایا، چه بــاوری! و من که تا 
این موقــع باور نمی کــردم؛ بــه بــاور آن زن ایمــان آوردم. ولی 
چطــور می شــود بــاور کــرد؟ آخــر ایــن نمایــش بــود و واقعیت 
نداشــت. همــه می دانســتند. ولی راســتی مگــر خود عاشــورا 
هم نمایــش نبــود؟ وقتی که خــود واقعیــت، نمایش باشــد؛ 
نمایش هــم واقعیت اســت. عیب از مــن بود کــه در جزئیات 
مانده بودم؛ صورت ها، چشــم ها، لباس هــا، زمان، مکان… 
جزئیات آدم را به اشــتباه می اندازد. به هیئت کلی سوار نگاه 
کــردم، خــودش بــود- حضــرت عبــاس!- داشــت به ســمت 

من دیر رسیدم. شــبیه حضرت عباس می خواســت به میدان برود. حتی از »حر« هم 
دیرتر رسیده بودم! اما گویا هنوز هم دیر نشده بود. شبیه شمر با کاله خود و شمشیر و 
زره، در میدان جوالن مــی داد و وقیحانه به قصد خود اعتراف می کرد. ســمت راســت میدان، 
خ پوشــان. چقدر نزدیک و چقدر دور!  اهل حرم و سبزپوشــان ایســتاده اند. و سمت چپ، ســر

مشکل بود تا باور کنم که اینجا کربال و امروز عاشورا است؛ ولی شبیه بود!
شــبیه حضرت عبــاس از امــام اذن میــدان می خواســت. امــا در زمینه شــور می خواند و شــبیه 

ج از دستگاه و بی تحریر می خواندند. خ پوشان همه خار عباس با شور پاسخ می داد؛ اما سر
 من خیلی دلم می خواســت امــام را ببینم؛ امــا دور بود و چهــره اش را خوب نمی دیــدم. امام با 
دســت مبارک، بر تن شــبیه عباس کفن پوشــاند. شــبیه عباس برق آســا به قصد آب بر اســب 

گران غوغا کردند. جست. اسب بال گرفت و تماشا
گر بیرون پرید. تنم لرزید.  گهان زنی از میان جمعیت تماشــا  همه چیز معمولی بود؛ تا اینکه نا
زن زمین خورد. از زمین برخاست؛ یا حضرت عباس! زن ســیاه پوش بود با کودکی در آغوش! 
گران جدا شــد بــه میدان رســید. خدایــا، هیچ وقــت میــدان این قدر  همین کــه از صف تماشــا

نزدیک نبوده است! در یک قدمی!

قیصر امین پورشبیه، شبیه، شبیه

داستان عاشورایی یک شاعر
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خ پوشــان می تاخت. جهت هم همان جهت بــود. پس  ســر
دیگر چه می خواستم؟

خ  حضرت عباس به ســوی رود فرات اســب می راند، ولی سر
خ پوشان  خ پوشــان چقدر زیادند! سر پوشان نگذاشتند. سر
چقدر بی چهره اند! اما آن ها هم خودشــان بودنــد و واقعیت 
داشــتند. پس چرا نباید باور کرد؟ وقتی که تمام رود فرات در 
یک تشــت آب خالصه می شــود، وقتی که یک نخلستان در 
یک شاخه نخل خالصه می شــود؛ چرا یک انسان نمی تواند 

حضرت عباس بشود؟
اینجا همــه چیز خالصــه بود. اصــاًل مگر خود عاشــورا خالصه 
نبود؟ مگر عاشــورا خالصه تاریخ نبود؟ و تاریخ مگر گسترش 
عاشورا نیست؟ آیا کســی ادعا کرده است که تشت آب همان 
رود فرات است؟ به همین نسبت هم آن سوار، خود حضرت 

عباس است.
کشــان خیلــی زودتــر از مــن، این را  زنــان عرب بــا دل هــای پا
فهمیده بودند و پشــت ســر آن زن، کودک در بغــل به میدان 
زده بودنــد و هیــچ کــس هــم جلودارشــان نبــود؛ یــک قــدم 
برمی داشــتند و از ســر مرز تاریخ می گذشتند. هزار ســال، هزار 
ک  فرسخ سفر با یک قدم! به کربال پا می گذاشتند، مشتی خا

بر سر؛ دستی در رکاب عباس و نیت و حاجت!

خدایا! وقتی که تشــبیه بــه واقعیــت، این همــه تقدس مــی آورد؛ خــود واقعیت چــه می کند؟ 
کی که تا چند لحظه قبل و چند لحظه بعد برایشان هیچ ارزشی نداشت؛ حاال چقدر مقدس  خا
خ پوشــان حضرت عباس را محاصره کرده بودنــد. طبل ها بــر دل می کوبید، و  شــده بود! ســر
خ پوش در جوالن. برای یک تن بی دست مگر چند لشکر  سنج ها در دل می لرزید و سواران سر

الزم است؟
میدان غرق غبار بود و چشم، چیزی نمی دید جز برق گاه گاه شمشیرها. چرا غبار نمی گذاشت 
تا خــوب ببینم کــه واقعــه چگونه اتفــاق می افتــد؟ معنی ایــن غبار چــه بود؟ حضــرت عباس 
در میــدان افتاده بود و هجوم زنان بود که شــال ســبزی ازگردن کودکانشــان نذر دســت بریده 
ک از کنــار نعــش برمی داشــتند و به ســر و صورت می کشــیدند.  حضرت می کردند. مشــتی خــا
ک نبود؛ همه چیز بود. معنای دیگری داشــت؛ چرا که شــهادت »ماده« را  هرچند که دیگر خــا

»معنی« می کند. امام، کمرشکسته به خیام می رود….
کبر چگونه شهید شد. و به یاد آن ســال ها بودم که پیدا کردن  من داشتم می نوشــتم که علی ا
کبر را بــازی کند، چقدر دشــوار بود؛ و حاال چــه فراوان و  کســی که نقش حضرت عباس و علی ا
گهان صدای ِکل زدن زنان در مغز استخوانم پیچید. چه شده است؟ واویالست!  آسان! که نا

قاسم به میدان می رود؟
 خدایا چقدر ســریع اتفاق می افتــد! اصاًل فرصت نوشــتن و تحلیــل چند و چون وقایع نیســت. 
قاسم به میدان می رود سراپا سبز، سوار بر اسب سفید، با گستوان سبز. قاسم شهید می شود و 

زنان ِکل می زنند! مگر عروسی است؟!
 مــن نمی دانم ایــن زنــان تماشــاگرند، یــا بازیگر؟! بعــد از قاســم، طفــالن زینب بــه میــدان می روند 
-کفن پوش- ولی این ها که هنوز کودک اند! شمشیرهایشان به زمین می خورد! کسی چه می داند، 

شاید دور از چشم مادر، در شناسنامه هایشان دست برده اند! دو طفل بر خاک پرپر می زنند…
کت اســت؛ امــا صدای انفجــاری در  علی اصغر بر دســت امــام زمان ظهــور می کند. میدان ســا
ذهن من تداعی می شــود - صدایی شــبیه انفجــار توپ یا موشــک- حرمله تیــر را رها می کند. 
تیر صدایی ندارد؛ اما در ذهن من صدای موشک تداعی می شــود. خدایا، تیر حرمله امروز چه 

صدای عجیبی دارد! حرکت آخر علی اصغر و سپس آرامش و پاشیدن مشتی خون به آسمان!
اما این نمایش واقعًا چقدر شــبیه عاشوراســت؟ تنها یک نفر غیر از خدا می تواند قضاوت کند. 
او که هر دو نمایش را دیده اســت؛ خورشــید! ظهر شده است. خورشــید، آن روز ظهر هم آن جا 

کنون هم در وسط آسمان به تماشا ایستاده است. بوده و همه چیز را دیده است! هم ا
گر چه خورشید به مساوات بر هر دو دســته می تابد؛ ولی این عادالنه نیست. خورشید نباید بر  ا
تشنگان، این گونه بی رحمانه بتابد! اما خورشید هم انگار باور کرده و در نمایش شرکت کرده 
است. وچه خوب نقش خودش را بازی می کند!- گرم و ســوزان- درست مثل آن روز. صدای 
گرم جنگ! پس از نماز، نوبت به امام  اذان مرا به خود می آورد. امام به نماز می ایستد. در گرما

می رسد. یعنی دیگر هیچ کس نمانده است که پیش از امام به میدان برود؟
امــام بــر ذوالجنــاح طلوع می کنــد و بــال می گیــرد. خدایــا چقدر شــبیه امــام اســت! مخصوصًا 
حاال که ســوار اســب اســت! و دیگران چقدر شــبیه آن هفتاد و دو نفر بودند؟ و من چقدر شــبیه 
گر بود گذاشت  گر بودیم. اما چطور می شود تنها تماشا گران هستم! و ما همچنان تماشا تماشا

تا همه چیز عینًا شبیه آن روز تکرار شود؟
تا چند لحظــه دیگر مثل همیشــه، امام هــم به میــدان می رود، شــهید می شــود و نمایش هم 
کت بــود. دوباره  به پایان می رســد. فریاد »هل مــن ناصر« از گلوی امام برخاســت. میدان ســا

کت بود. فریادش به آسمان رفت؛ ولی باز هم همه جا سا
گران به هــم خورد.  گهان از گوشــه ســمت راســت میــدان غوغایی برخاســت. صــف تماشــا نا
گهان یک صف منظم از سبزپوشــان کفن پوش  همه چشــم ها به آن ســو چرخید- نگران- نا
به میدان زدند. -تفنــگ به دوش- گویا دیگر تاب تماشــا نداشــتند. سبزپوشــان در جلو امام 

ایستادند. خدایا چه شده است؟
گر بودند،  قرار نبود نمایش چنین باشــد. پشــت ســر سبزپوشــان، مردم که تا آن لحظه تماشــا
به میدان ریختند. پیر، جوان، زن، کودک- با لباس های معمولی- میدان سراســر ســبز شــد! 
خ پوشان گم شــدند. خدایا این ها چه می کنند؟ آیا می خواهند نمایش را از نو شروع کنند؟  سر
نه، مثل اینکه می خواهنــد نمایش را ادامه دهند. گویــا پس از هفتاد و دو نفر، باز هم کســانی 

هستند که پیش از امام به میدان بروند….  هنوز نوبت امام نرسیده است.    
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واقعـه عاشـورا همـواره در ادبیـات و تاریـخ تشـیع، پررنگ تریـن عنصـر بـوده 
اسـت. از روزی کـه حضـرت امام حسـین)ع( را در صحـرای کربـا به شـهادت 
رسـاندند و خانـواده و اصحـاب مویـه کردنـد شـعر عاشـورایی متولـد شـد و 
همچنـان بـه حرکـت خـود ادامـه می دهـد. نکتـه قابـل توجـه برای مـا نحوه ایـن بروز 
و ظهـور در دوره هـای مختلـف تاریخـی و سیاسـی اسـت. بـه همیـن منظـور »خیمـه« 
در گفتگـو بـا دکتـر محمدرضـا سـنگری کـه ادیـب و عاشـورا پـژوه اسـت، نقـش شـعر 

عاشـورایی را در 40 سـال اخیـر بررسـی کـرده اسـت.

در شــاخه شــعر آیینــی یــا 
دینی، هیچ قلمــروی به 
شگفتی شعر عاشورا نبوده است. 
حادثــه عاشــورا ســهم مهمــی در 
قلمرو تاریخی شــعر ما دارد. شــعر 
در آن زمــان نقش رســانه اصلی را 
بر عهده داشت و این تأثیر در شعر عرب و شعر فارسی مشهود 
اســت. نگاه بــه عاشــورا در حــوزه شــعر ما معمــواًل چهــار وجه 
شــعر  وجــه  برجســته ترین  و  قالب تریــن  اســت.  داشــته 
عاشــورایی، بخش تراژیک آن اســت. یعنی ســوگ و مرثیه و 
اندوه و غــم که عنــوان عمــده کتاب هایی اســت کــه در این 
رابطه داریــم. مثــاًل »مهّیج االحزان« یــا »نفس المهمــوم«. از 
سروده های گذشته عصر ســیف فرغانی گرفته تا ترکیب بند 
محتشم کاشانی و کســانی که به پیروی از محتشم کاشانی 
صدها ترکیب بند ساختند، نیز در همین بخش دسته بندی 

می شوند.
در کنــار ایــن جریــان، جریــان دیگــری دیــده می شــود که به 
کربــال نگاهــی عارفانــه دارد. برجســته ترین آثــار ایــن نــگاه 
کتاب هایی مثل »زبده االســرار«، یا »آتشــکده« نّیــر تبریزی و 
یا »روضه االســرار« ســروش و کتاب برجســته »گنجینه اسرار« 
عمان ســامانی. ایــن دو نگاه نگاه هــای قالب بودند و ســهم 
سوگ و مرثیه بســیار بیشتر بوده اســت. نگاه ســوم به کربال، 
نگاهــی حماســی اســت. ایــن نــگاه کربــال را در هیئــت یــک 
حماســه دیــده اســت. ایــن در روزگار مــا بســیار بیشــتر بــوده 
ح  اســت. شــاید اولین کســی که بتوان او را در این زمینه مطر
کرد وحشــی بافقی اســت. اما بعدها به خصوص بعــد از عصر 
بیداری و بعــد از مشــروطه و بعد از انقــالب به ایــن ُبعد توجه 
شــده اســت. برخی از شــاعران مثلم. آزرم یا همان نعمت اهلل 
میرزاده، دکتر موســوی گرمــارودی و آقای جــواد محدثی در 

این گروه جای می گیرند.
در حقیقت شکل گیری شعر حماسی عاشورا، پس از سال 42 
بود که باید شروع انقالب را از آن زمان بدانیم. در همان دوره 
ح می شــد و  بعضی از ســروده های مرحوم ریاضی یزدی مطر
یا تک ســروده ای از دکتر شــفیعی کدکنی؛ باز در خاطره ها یاد 
توای رهرو عشق/ شعله ســرکش آزادگی افروخته است/ یک 
جهان بر تــو و بر نهضت و مردانگی ات/ از ســر شــوق و شــعف 
دیــده جان دوخته اســت. ســروده های این دســت شــاعران 
بــرای تهییــج احساســات و نوعــی تقابــل بــا نظام ســلطنتی 
ســروده می شــد. نگاه دیگــری وجــود دارد کــه می توانیم آن 
را نگاهی معرفتی نســبت به کربــال بدانیم کــه در آن درس ها 
ح می شــود و گاهــی تلفیقــی از همــه  و پیام هــای کربــال مطــر
این هاســت. اما شــعر انقــالب، رســیدن بــه وجــوه چهارگانه 
ح می شــود و هم  فرهنگ حســینی اســت. یعنی هم پیام طر
حماســه دارد و هم ســوگ و هم نگاه عارفانه نســبت به کربال 

دیده می شود.

     عاشورا و شعارهای انقالب
خ داد، به این ســبب  وقتی به 10 ماهی رســیدیم که انقالب ر
که خاســتگاه انقــالب و رهبر انقــالب با دیــن پیوند داشــت و 

بر خشک چوب نیزه ها
ݢکرد خورشید ُگل ݢ

مروری بر 40 سال شعر عاشورایی
در گفتگو با دکتر محمدرضا سنگری
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بــه طــور روشــن و مشــخص تفکــر شــیعی و بارزتریــن بخش 
ح شــد، تمــام مظاهــر این  تفکــر شــیعی، یعنــی عاشــورا مطــر
حرکــت با نهضــت حضــرت امــام حســین)ع( گــره خــورد. در 
آن زمان ســربازانی که بــه فرمان امــام )ره( پادگان هــا را ترک 
می کردنــد، حــّر زمــان خویــش نامیــده می شــدند. یعنی یک 
عنصر عاشورایی بکار گرفته می شد. جوانانی که به شهادت 

کبر خوانده می شدند. می رسیدند قاسم و علی ا
شعار همیشه همسایه طبیعی شعر است. چون هم وزن دارد 
و هــم کوتــاه و هــم آهنگین اســت و خاســتگاه اصلی شــعارها 
بــاز هــم عاشــورا بــود. یعنــی همیشــه از نمادهــا و نمودهــای 
عاشــورایی نشــانی وجــود داشــت. ســروده های آن زمــان بــا 
بهره گیــری از عناصــر عاشــورا و در قالبــی رجز گونه و حماســی 
ح می شــد. اینکــه می گویم رجــز گونــه، گویــی صحنه،  مطــر
صحنــه نبــرد اســت و واقعــًا نیــز اینچنیــن بــود و مردمی کــه 
در خیابان هــا حضــور داشــتند خــود را بــرای یــک نبــرد آمــاده 
کــه صاحــب آن هــا  می کردنــد. در تظاهــرات ســروده هایی 
معلوم نبود برزبان مردم بود و ما بعدها فهمیدیم که سراینده 
بسیاری از آن ها مرحوم اســتاد حمید سبزواری است. شعارها 
و سرودهای دسته جمعی، چه آن ها که در تظاهرات خوانده 

می شد و چه سایر شعارها تمامًا با عاشورا پیوند داشتند.
در آن روزگار دیــوار نوشــته ها، بخشــی از فرهنــگ انقــالب را 
بازتــاب می دادنــد و معمــواًل یکــی از محورهــا، ســخنان امام 
حســین)ع( بــود، یــا ســخنانی کــه مــردم تصــور می کردنــد از 
حضــرت امــام حســین)ع( اســت. مثــل؛ ان الحیــاه عقیــده 
وجهــاد. ایــن جملــه از امــام حســین)ع( نیســت و ظاهــرًا از 
کــه  محمــود درویــش اســت و مصرعــی از یــک بیــت اســت 
می گوید؛ قــف دون رایــک فی الحیــاه المجاهــدا / ان الحیاه 
عقیــده و جهــاد. یــا ایــن جملــه کــه؛ ان کان دیــن محمد لم 
یســتقم اال به قتلی فیاســیوف خذینی، که این شعر در کتاب 
»الحائرات« است که شــاعرش فرد عربی است به نام محب 
الهویــزی. حتــی بــزرگان هــم ایــن جملــه را می خواندنــد و 
نمی دانســتند که این جمله از امام حســین)ع( نیســت. او در 
قصیده ای بســیار بلنــد این بیــت را بــه کار برده و برخــی آن را 

برش زدند و به حضرت امام حسین نسبت دادند.

     رشد پیام و ضعف شاعرانگی
بعد از پیروزی انقــالب، هنوز هم حال و هــوای انقالب وجود 
داشــت. و روح هیجانــی و حماســی و شــورمندانه بــه بعــد از 
انقالب منتقل شــده بــود. در فاصله بیــن بهمن ماه تا شــروع 
جنــگ متوجه می شــویم که لحن حماســی نســبت به ســایر 
ابعــاد دیگــر وزن بیشــتری دارد ولــی عنصــر دیگــری آرام آرام 
خودش را نشــان می دهــد. عنصر عبــرت و پیام که در اشــعار 
گذشــته مغفــول بــود. وقتــی پیام هــا بیشــتر خــود را نشــان 
می دهند از کیفیت شــعرها کاســته می شــود و وجه شــاعرانه 
بودن اندکی افول می کند و پیامی که شاعر می خواهد منتقل 

کند برجسته تر و شاخص تر می شود.
این ســیر وقتی بــه دوره جنگ می رســد، نوعــی هماهنگی و 
توازن و تعادل می آفریند و تبدیل به شــعری می شــود که هم 
در آن سوگ می بینید و هم روح حماســی را احساس می کنید 

ح می شــود. من بیــن دو کلمه  و هــم درس هــا و عبرت ها طــر
درس و عبرت تفاوت می بینم. عبرت به مفهوم عبور است، 
یعنی عبــور از الیه هــای بیرونــی و ســطحی به ســمت عمق، 
یعنی آنچــه که بایــد برای آینــده چــراغ راه فرداهای ما باشــد 
وجه عبرت است ولی درس چیزی ســت که در دنیای فردی 
خود از آن اســتفاده می کنیم. شعر عاشــورایی ما در این دوره 
همه ایــن ابعــاد را می یابد و بــه همین ســبب، تراز شــعر عصر 
انقــالب از آن دوره تا بــه حال، ترازی اســت کــه در هیچ دوره 

انقالب آن را نمی یابیم.

     توجه به اصحاب 
نکتــه مهم دیگر این اســت کــه برخی از ابعــاد کربال و عاشــورا 
کــه در شــعر گذشــته بــه آن هــا پرداختــه نشــده بــود، در ایــن 
دوره مــورد توجــه قــرار گرفــت. مثــل اصحــاب حضــرت امام 
حســین)ع(. در شــعر عاشــورایی گذشــته به نــدرت می توان 
نشــانی از نام اصحاب پیدا کرد. گاهی به نام حر اشــاره شده 
و یا در شــعر ســنایی گاه گاهی به دو ســه نفر از اصحاب اشاره 
شــده اســت. ولی ما در عصــر انقالب کــم کم می بینیــم برای 
ح می شــود و  برخــی از اصحاب سیدالشــهدا ســروده هایی طر
به اســتقالل می رســد. به طور مثال منظومه حــّر از آقای علی 
انســانی و منظومه حّر از استاد ســازگار که هر دو اشعاری قابل 
اعتنــا و قابل توجــه هســتند. به خصــوص اثــر آقای انســانی 
کاری برجســته اســت. ما در چهار منظومه عارفانه آتشکده، 
گنجینه اسرار، روضه االسرار و زبده االسرار، گاهی اسم برخی 
از اصحاب را می بینیم اما بسیار کوتاه و گذراست ولی در این 
دوره به طور مفصل تری به آن ها پرداخته شــده و حتی برای 

آن ها نوحه گفته می شود.
ح شــدن اصحــاب این اســت که انقــالب ما  شــاید علت مطر
هویتــی شــیعی دارد و هویــت شــیعی تمــام مســائل خــود را از 
درون ایــن مخــزن و گنجینــه عاشــورا اســتخراج می کنــد. ما 
می جنگیــم و شــهید می دهیــم. شــهادت فرماندهان مــان 
را در حضــرت ابوالفضــل)ع( می بینیــم. یــا وقتــی جوانــی 
کبــر)ع(  شــهید می شــد، در مجلــس او مرثیــه حضــرت علی ا
خوانــده می شــد. یــا وقتــی مادرانــی صبورانــه در شــهادت 
فرزند ایســتادگی می کردند، حضــرت زینــب )س( را یادآوری 
می کردیم. یا بــه همین بهانه ها، اشــعاری در رثــای حضرت 

قاسم و حضرت علی اصغر سروده و خوانده می شد.

      رنگ حماسی
وقتی به جنگ رسیدیم و چون جنگ نیازمند حماسه است، 
این دو عنصر با هم به تلفیق شــد، یعنی ســوگ و حماســه به 
هم پیونــد خوردنــد. یکــی از شــعارهای آن زمان بــود که من 
ســاخته بــودم و در مراســم صبحگاهــی رزمنــدگان خوانــده 
می شــد ایــن بــود کــه؛ همســفران مقصــد مــا تــا کجاســت؟/ 
کربالســت کربالســت کربالســت. در ســال های دفاع مقدس 
وقتی بچه هــا برای عملیــات آماده می شــدند، فضای جبهه 
تمامًا بــا فرهنگ عاشــورا همراه بــود. در ایــن موقعیت وقتی 
قــرار بــود شــعر گفتــه شــود و نیروهــا تهییــج شــوند، بایــد ُبعد 

حماسی بر ُبعد تراژیک غلبه می کرد.    

ما می جنگیم و 
شهید می دهیم. 

شهادت 
فرماندهان مان 
را در حضرت 
ابوالفضل)ع( 

می بینیم. یا 
وقتی جوانی 

شهید می شد، 
در مجلس او 
مرثیه حضرت 

کبر)ع(  علی ا
خوانده می شد. 
یا وقتی مادرانی 

صبورانه در 
شهادت فرزند 

ایستادگی 
می کردند، حضرت 

ینب )س( را  ز
یادآوری می کردیم. 

یا به همین 
بهانه ها، اشعاری 
در رثای حضرت 
قاسم و حضرت 

علی اصغر سروده و 
خوانده می شد
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شــاعران پارســی گو چــه آن ها کــه ماننــد حافــظ در قلــه ادبیــات، نورافشــانی 
می کننــد و چــه آن هــا کــه در مقامــات پایین تــر از لحــاظ صناعــات و بالغــات 
ادبــی قــرار دارنــد عمومــًا بــا زبــان شــعر عــرض ارادتــی عاشــقانه بــه ســاحت 
سیدالشــهدا)ع( و یــاران وفــادارش در حماســه عاشــورا داشــته اند. در مطلب 
پیش رو 6 مجموعه شعر را که تمامًا به این موضوع اختصاص یافته است به 

عالقمندان ادبیات آیینی معرفی می کنیم.

     ضربان ذات
کتاب »ضربان ذات« یــا عطش نامه منظومه عاشــورایی دکتر قربان 
ولیئی شاعر و پژوهشگر معاصر اســت که در اواخر سال 1391 توسط انتشارات 
کتاب نیســتان روانه بازار کتاب شــد. این مثنوی بلند که در حدود دویست و 
بیســت بیت دارد بر وزن حدیقه الحقیقه حکیم ســنایی غزنوی سروده شده 
اســت و به مانند آثار دیگر قربــان ولیئی از زاویــه دید عرفانی به واقعه عاشــورا 
نگریســته شــده اســت. زاویه دیدی که به جز چند اثر که شــاخص ترین آن ها 
»گنجینه اسرار« عمان سامانی است چندان در بین شاعران گذشته و امروز با 
اقبال روبرو نشده است و کار ولیئی از این جنبه دارای اهمیت خاصی است و 

تا حدود بسیار زیادی موفق بوده است.
خ است  من چه دیدم؟ خدا، خدا، سر

خ است کجا سر از کجا تا به نا
خون اهلل در تن هستی

خ دیدن هستی مستم از سر
حمد بی حد نثار حضرت دوست
کائن جنون حسینی ام از اوست

ساغری دارم از عطش سرشار
تشنه ام، تشنه، تشنه دیدار

این عطش را تویی، تویی ساقی
 ای دلیل جلیل مشتاقی

     با کاروان نیزه
کتاب »با کاروان نیزه« ترکیب بند عاشــورایی علیرضا قزوه شــاعر و پژوهشــگر 
معاصر اســت که دراقتفــای ترکیب بند مشــهور محتشــم کاشــانی در چهارده 
بند سروده شده اســت. ســرودن مرثیه برای اباعبداهلل الحســین)ع( در قالب 
ترکیب بنــد در اواخر قــرن نهم و به احتمال قــوی با ترکیب بند وحشــی بافقی 
گر  آغــاز شــد و اوج آن در شــعر محتشــم کاشــانی جلوه گــر شــد، گزافه نیســت ا
بگوییم این ترکیب بند مشــهورترین و یکی از بهترین اشــعار عاشــورایی تا به 
امروز است. پس از محتشم کاشانی ترکیب بندهای بسیار زیادی به اقتفا و یا 
تقلید از وی به خصوص در دوران بازگشت ادبی سروده شد. در دوران معاصر 
نیز شاعران بسیاری نظیر جالل الدین همایی )ســنا( و امیری فیروزکوهی به 
سرودن ترکیب بندهای عاشورایی اقدام کرده اند و این امر در شاعران پس از 
انقالب به اتر کیب بند »با کاروان نیزه« علیرضا قزوه در سال 1385 ادامه پیدا 
کرد و پس از او چندین نفر مانند دکتر ســید علی موســوی گرمارودی اشــعاری 
در این قالب ســرودند. »با کاروان نیــزه« هرچند که در اســتقبال از ترکیب بند 
محتشم کاشانی سروده شده اســت ولی دارای زبان و منظومه فکری مربوط 
به زمان خودش اســت به بیان دیگر این ترکیب بند از تعالیم نیما که در غزل 
نئو کالســیک به فعلیت رسیده بهره های بســیاری برده اســت و همین نکته 
باعــث اهمیت آن شــده اســت. کتاب بــا مقدمــه ای از علــی معلــم دامغانی با 
عنوان »شعر آیینی روزگار ما« و پایان سخن، »نگاهی به ترکیب بند با کاروان 
کایــی به ســرانجام رســیده اســت. در ادامه بند  نیزه« نقــدی از عبدالجبــار کا

دوازدهم این ترکیب بند آورده شده است:
گودال قتلگاه، پر از بوی سیب بود 

تنهاتر از مسیح، کسی بر صلیب بود 
خ  سرها رسید از پی هم، مثل سیب سر

اول سری که رفت به کوفه، حبیب بود!
موال نوشته بود: بیا ای حبیب ما 

تن ها همین، چقدر پیامش غریب بود 
موال نوشته بود: بیا، دیر می شود 

آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود 
مکتوب می رسید فراوان، ولی دریغ 

خطش تمام، کوفی و مهرش فریب بود 
اما حبیب، رنگ خدا داشت نامه اش 

اما حبیب، جوهرش »امن یجیب« بود
خ، به چیدن رسیده بود  یک دشت، سیب سر

باغ شهادتش، به رسیدن رسیده بود 

که راز رشیدی 
فرات بر لب آورد

با شش مجموعه شعر عاشورایی آشنا شویم

     نویسنده:  علیرضا قزوه

     انتشارات:   سوره مهر

     نویسنده:  قربان ولیئی

     انتشارات:   نیستان



67  مشاره  10     مرداد   98
 دوره جدید

فرهنگ و ادب

     آغاز روشنایی آینه
کتاب »آغــاز روشــنایی آینــه« ترکیب بند عاشــورایی دکتر ســید علی موســوی 
گرمارودی شاعر و پژوهشگر معاصر اســت که در پانزده بند سروده شده است. 
»آغاز روشــنایی آینه« با نام اولیــه »از گلوی غمگین فــرات« در نیمه فروردین 
ســال هزار و ســیصد و هشــتاد و هفت در روزنامه اطالعات منتشــر شــد و توجه 
شــاعران و ادیبان را به خود جلــب کرد. هرچند ایــن ترکیب بند هــم به مانند 
بسیاری از شعرها در این قالب در اقتفای ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی 
سروده شده اســت ولی از لحاظ شــکل کار دارای فرمی جدید است به صورتی 
که در این ترکیــب بند هریک از بندها مختص به یک شــخصیت عاشــورایی 

است و از این لحاظ دارای امتیازی ویژه است.
این کتاب شامل ترکیب بندی پانزده بندی است و در آن صاحب نظرانی چون 
بهاالدیــن خرمشــاهی، ســید صدرالدین قــوام شــیرازی، محمدیزدانپرســت، 
حمیدرضا شکارســری و مرتضــی امیری اســفندقه دربــاره ایــن ترکیب بند نقد 
و نظرهایــی ارائه کرده انــد. در بخــش دیگرکتاب، موســوی گرمــارودی در دو 
گانه شــعر زنده یاد سیدحســن حســینی با نام »شــاعری در تصرف  مطلب جدا
شعر« و شعرهای آیینی قیصر امین پور مورد بررســی قرار داده است. بند ششم 

»آغاز روشنایی آینه« که مربوط به حضرت علی اصغر)ع( است:
چون موج روی دست پدر پیچ و تاب داشت

وز نازکی، تنی به صفای حباب داشت
چون سوره های کوچک قرآن ظریف بود

هرچند، او فضیلِت اّم الکتاب داشت
چون ساقه های تازة ریواس، ُترد بود
گرچه بسی التهاب داشت از تشنگی ا

از بس که در زاللِی خود، محو گشته بود
گویی خیال بود و تنی از سراب داشت

لبخند، سایه ای گذرا بود بر لبش
با آن که بسته بود دو چشمان و خواب داشت

یک جا سه پاسخ از لِب خاری شنیده بود
آن غنچه لیک فرصِت یک انتخاب داشت

ک می فشاند خونش پدر به جانب افال
گویی به هدیه دادِن آن گل، شتاب داشت
خ گون گرفت  خورشید، در شفق شرری سر

یعنی که راِه شیرِی او، رنِگ خون گرفت

     گنجشک و جبرئیل
کتاب »گنجشک و جبرئیل« دربردارنده سی و یک قطعه شعر نو اعم از سپید 
و نیمایی دکتر ســید حســن حســینی شــاعر پژوهشــگر و منتقــد فقیــد معاصر 
اســت کــه نخســتین بــار در تابســتان 1371 توســط انتشــارات افق بــه چاپ 
رســید. کتاب »گنجشــک و جبرئیل« یکــی از مهم ترین مجموعه شــعرهای 
پس از انقــالب اســالمی و مهم ترین مجموعه شــعر آئینــی این دوران اســت. 
کتابی که بــه صورت کلی شــامل اشــعار آیینــی در قالبهــای نو ســت. در واقع 
ســید حســن حســینی در گنجشــک و جبرئیل نظریه افــرادی را کــه قالبهای 
نو را »قالب هــای الئیک« می خواندنــد رد می کند و معبر و منظــری تازه برای 
گفته نماند که پیش از حسینی  شــاعران آئینی پس از خود باز می کند البته نا
افــرادی چــون ســید علــی موســوی گرمــارودی و مرحــوم طاهــره صفــارزاده 
مضامین آئینــی را وارد شــعر نو کــرده بودند و شــعرهای مانــدگاری چون »در 
ســایه ســار نخل والیت« و »خط خــون« مبین این نکته اســت ولی این ســید 
حســن حســینی بود که برای اولیــن بار بــه صــورت نظاممنــد و در قالب یک 

مجموعه مستقل شعرهای نو و مذهبی خود را ارائه داد.
ســید حســن حســینی از شــاعران نســل اول پــس از انقــالب اسالمی اســت که 
همواره جز جریان ســازان اصلی شــعرانقالب اســالمی بوده اســت چه آن زمان 
که در ابتدای انقالب با ســرودن اشعار در حوزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
پیشرو بود و دفتر شعر »همصدا با حلق اسماعیل« خود گواه بر این مدعا است 
و چه بعد از جنگ و در اوایل دهه هفتاد که با دفتر »گنجشک و جبرئیل« تأثیر 
شــگرفی در شــعر نو آئینی و باالخص شعر عاشــورایی گذاشــت و چه بعدها که 
ح ژنریک« خود را به عنوان یکــی از مهم ترین طنزپردازان  با »نوشــداروی طر
ح کــرد. اما اهمیت »گنجشــک و جبرئیــل« در بیــن کارهای دکتر  معاصر مطر
حسینی تا حدی اســت که ایشــان وصیت کرده بودند که در هنگام مرگ این 

کتاب را بر روی سینه شان بگذارند و همراه با ایشان دفن کنند.
به گونه ماه

نامت زبانزد آسمان ها بود
و پیمان برادری ات

 با جبل نور
چون آیه های جهاد

 محکم
تو آن راز رشیدی

که روزی فرات
بر لبت آورد

و ساعتی بعد
در باران متواتر پوالد

بریده
بریده

افشا شدی
و باد

تو را با مشام خیمه گاه
در میان نهاد

و انتظار در بهت کودکانه حرم
طوالنی شد

تو آن راز رشیدی
که روزی فرات

بر لبت آورد
و کنار درک تو

کوه از کمر شکست

     نویسنده:   سید علی موسوی گرمارودی

     انتشارات:    سوره مهر

     نویسنده:  سید حسن حسینی

     انتشارات:   افق



مرداد  98      مشاره  6810
 دوره جدید

فرهنگ و ادب

     مجلس حر بن یزید ریاحی
کتــاب »مجلس حر بــن یزید ریاحــی« منظومه ای بلنــدی در قالــب نیمایی از 
علی معلم دامغانی شــاعر و پژوهشگر معاصر است که توســط انتشارات سوره 
مهــر در بازار کتاب عرضه شــده اســت. »مجلس حر بــن یزید ریاحــی« در واقع 
قســمتی از منظومه مفصلی از معلم دامغانی است که ایشــان بر مبنای زیارت 
وارث آن را ســروده اند و دارای جنبه هــای مختلفــی اعــم از عشــق و حماســه 
است. این کتاب در دو فصل تدوین شــده است که فصل اول آن به مقدمه با 
تشــریح و توضیح به قلم محمدرضا تقی دخت اختصاص یافته است و فصل 

دوم منظومه را شامل می شود.
علی معلم دامغانی که از شــاعران برجســته نســل اول شــعر انقالب اســالمی به 
خ ســتاره« خود در دهه شصت نه تنها در  حســاب می آید و با کتاب »رجعت سر
معنا و محتوا تأثیر گذار بود بلکه در حوزه فرم نیز از احیا کنندگان قالب مثنوی 
محســوب می شــود در تمامی آثــارش نگاهــی آئینی و مذهبــی بــه پدیده های 
سیاسی و اجتماعی دارد که در بیشتر مواقع این نگاه در الیه های زیرین آثارش 
محســوس اســت و در تعدادی از کارهایش ماننــد مثنوی معــروف: »روزی که 
بر جام شفق مل کرد خورشید/ بر خشــک چوب نیزه ها گل کرد خورشید« این 
موضع آئینی صراحتًا نشــان داده می شــود. حــال معلم همین موضــع آئینی و 
مذهبی را که همیشه در قالب های کالســیکی به مانند مثنوی قصیده و غزل 
خودنمایی می کرد با زبانی به روزتر و متناسب با قالب های نو در قالب نیمایی 
پیاده کرده اســت و اولین ثمره اش این منظومه اســت که عنوان آن به سبک 

مجالس تعزیه، »مجلس حربن یزید ریاحی« است.
من و این مایه خودبینی؟

خدایا دور، بد کردم
چرا وقتی سخن از راه رجعت کرد، 

چرا وقتی به ِجّد آهنگ هجرت کرد
رد کردم؟

مرا مأمور کردستند
پس معذور کردستند

وچشمان دلم را کور کردستند
و دورم از جمال نور کردستند

چرا وقتی که فرمودند: مامت سوگمند ماتمت باشد
»چرا« گفتم خداوندا؟

چرا؟
ک بر فرق من و کبر و غرور من ای خا

بر این ترک ادب
شاید نشیند 

مادر مسکین به گور من
دل  ای دل، پای دار و

هر چه پیش آید تحمل کن
خ،  و پیش از دوز

ل کن
ُ

از دل، دوزخی گ
به رسِم خونیاِن توبه گر 

در خویشتن بشکن
ز سر بر »خود« را برگیر و

از پا موزه ها برکن
پیاله گیر و قرآن را میانجی کن

دل  ای دل
تکیه بر موال و 
منجی کن...

      همه آیینه ها
 مجموعه شــعر »همــه آیینه هــا« گزیــده ای از غزل های عاشــورایی شــاعران 
معاصر اســت که توســط مهدی مظفری ســاوجی از اعضــای دفتر شــعر حوزه 
هنری جمع آوری شــده اســت و اول بار در سال 1389 توســط انتشارات سوره 

مهر روانه بازار کتاب شد.
ایــن گزیــده شــعر عاشــورایی از دارای دو ویژگــی منحصر بــه فرد اســت اولین 
ویژگــی اینکــه تمــام شــعرها در قالــب غــزل اســت و دیگــر آنکــه دایــره زمانــی 
انتخاب غزل ها به دوران معاصر )و بیشــتر در بعد از انقالب اســالمی( محدود 
شــده اســت و همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه کتــاب معیــار مناســبی برای 
ســنجش میــزان رشــد و اعتــالی شــعر )و یا بهتــر اســت بگوییــم غــزل( آئینی 
در چند دهه اخیــر باشــد. در »همــه آیینه ها« غزل هایــی از شــاعران مطرحی 
ک، مرتضی  چون: ســید حســن حســینی، قیصر امین پور، یوسفعلی میرشــکا
امیری اسفندقه، علیرضا قزوه، حمید سبزواری، سعید بیابانکی، عبدالجبار 
کرامی، ســپیده کاشــانی، مصطفی محدثی  کایی، ســاعد باقری، محمود ا کا
خراســانی، محمدحســین جعفریان، اســماعیل امینی، علی محمــد مؤدب، 
محمد ســعید میرزایــی، ســیدضیاءالدین شــفیعی، فاضل نظری آورده شــده 
ک را که غــالم کویتی پور نیــز آن را  اســت. در ادامه غزلی از یوســفعلی میرشــکا

خوانده است آورده شده است:
خیز و جامه نیلی کن روزگار ماتم شد      /     دور عاشقان آمد نوبت محرم شد

 نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است      /      کوفه رفتن مسلم گوییا مسلم شد
 ماه خون گواه آمد جوش اشک و آه آمد      /      رایت سیاه آمد کربال مجسم شد
 پای خون دل واکن دست موج پیدا کن      /      رو به سوی دریا کن ساحلی فراهم شد

 گریه کن! گالب افشان! گل به خاک می افتد      /      باد مهرگان آمد قامت علی خم شد
 قاسم و تپیدن ها الله ودمیدن ها      /      مجتبی و چیدن ها گل دوباره خرم شد
 تشنه، اضطراب آورد، آب می شود عباس      /      گو فرات، خیبر شو! مرتضی مصمم شد

 خادم برادر بود از ره پرستاری      /      در قدم مؤخر بود از وفا مقدم شد
 نوبت حسین آمد کاورد به میدان رو      /      نه فلک به جوش آمد منقلب دو عالم شد

 چرخ در خروش آمد خاک شعله پوش آمد      /      آسمان به جوش آمد کشته اسم اعظم شد
ک می کند مریم      /      با مصیبت خاتم تازه داغ آدم شد  بر سر از غم زهرا خا

 گرچه عقده دل بود آبروی بیدل بود      /      کز هجوم فرصت ها این فغان فراهم شد    

     نویسنده:  مهدی مظفری ساوجی

     انتشارات:   سوره مهر

     نویسنده:  علی معلم دامغانی

     انتشارات:   سوره مهر



گزارشـی از مراسـم تقدیـر از جامعـه  در بخـش هـال ایـن شـماره عـاوه بـر 
فرهنگی و هنری کشور برای همراهی با جمعیت هال احمر در سیل های 
اخیـر چنـد مطلـب مختلـف دربـاره شـرکت نویسـندگان در اردوی سـه روزه 
آموزشـی- امـدادی در الر را بـرای شـما تـدارک دیده ایـم. همچنیـن گزارشـی 
دربـاره سـفر نماینـده رهبـر معظـم انقـاب در جمعیت هال احمر به اسـتان 
خوزسـتان و خبرهایـی درخصـوص فعالیت هـای دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هال احمر اسـتان های خراسـان شـمالی، مرکزی، اردبیل، قم، 

کهگیلویـه و بویـر احمـد، البـرز و آذربایجـان شـرقی را خواهید خواند

هالل

 70

مشق امداد و نجات
هالل ݣݣادبی
عملکرد اقتصادی هالل احمر نامطلوب است
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مشق
امداد و نجات

50 نویسنده در اردوی سه روزه آموزشی- امدادی
در الر شرکت کردند

کــرده بودنــد، پــس  کــه در ایــن دوره شــرکت   نویســندگانی 
انجام مراحل پذیرش با حضــور در آئین آغازیــن این دوره از 
نحوه برگزاری و ساعات آموزشــی مطلع شدند و پس از آن در 
نخستین کارگاه آموزشــی که با عنوان ســرفصل و تاریخچه 
خ و هــالل احمــر بود  آشــنایی با نهضــت جهانــی صلیب ســر
شــرکت کردند. در این کارگاه آموزشــی اســتاد اصغری ضمن 
اشــاره به اهــداف ســازمان هــالل احمــر؛ تاریخچه تشــکیل 
خ و هــالل احمــر، تاریخچه  نهضت بیــن المللــی صلیب ســر
فعالیت هــای اجرایــی و چگونگــی بــه رســمیت شــناختن 

جمعیت های ملی آن را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.
دومین کارگاه روز نخســت ایــن اردوی آموزشــی امدادی، با 
عنوان آشــنایی با ابعاد بحران و مدیریت آن، توســط اســتاد 
شــعاعی؛ از مدرســین حــوزه مدیریــت بحــران برگــزار شــد. 
مفاهیــم اصلــی مدیریــت بحــران، مخاطــرات پیــش روی 
آن، همچنین اصول آمادگــی در برابر حــوادث و  بحران ها از 
جمله موضوعاتی بود که در این بخش از دوره برای شــرکت  

کنندگان تشریح شد.
ویــژه  امــدادی  آموزشــی  دوره  نخســت  روز  پایانــی  کارگاه 
اولیــه،  کمک هــای  آمــوزش  عنــوان  بــا  نیــز؛  نویســندگان 
بــه أصــول و قواعــد کمک هــای اولیــه اختصــاص داشــت و 
اســتاد نجفی اصول اساســی و پایه مفاهیم امــدادی، نحوه 
برخورد بــا مصدوم و روش هــای احیای قلبی ریــوی CPR را 
به صورت تئــوری و عملی به شــرکت کنندگان آمــوزش داد. 
بازدیــد از منطقــه الریجــان پایان بخــش نخســتین روز این 

دوره در پایگاه امداد و نجات جادهای پلور آمل بود.

    روز دوم: آموزش تجربه  نگاری از حوادث
اصول پیمایش و اجرای مانور امدادی 

در دومین روز برگزاری اردوی آموزشــی امدادی نویسندگان 
پایگاه امداد و نجات پلور؛ شرکت کنندگان با قواعد و مراحل 
انجام کمک های اولیه آشنا شــدند. اصول تجربه  نگاری از 
کید بر ســیل و زلزله را از برخی امدادگران  حوادث طبیعی با تا
با تجربه آموختند و اصول پیمایش و کوهپیمایی و مواجهه 
با خطــرات طبیعی، اصــول اســکان اضطــراری و چادرزنی و 

اردوی آموزشی، امدادی نویسندگان مرداده ماه سال جاری با حضور بیش از پنجاه 
نفر از نویسندگان کشــور و به همت معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر و بــا مشــارکت جمعیت هــالل احمر اســتان مازنــدران در 
پایگاه امداد و نجات جاده  پلور)یادمان شــهید ملک زاده( واقع در شهرســتان آمل در اســتان 

مازندران برگزار شد.
یاســر احمدونــد معــاون فرهنگــی و آموزشــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر در 
خصوص اهداف برگزاری این اردوی ســه روزه گفت: آشــنایی با تاریخچــه، اصول و اهداف 
خ و هالل احمــر، آشــنایی با ســوژه های ادبــی در حــوزه های  نهضــت بین المللی صلیــب ســر
گیری اصــول کمک های اولیه، آشــنایی با برخــی از مفاهیم مدیریــت بحران و  امــدادی، فرا
مخاطرات و تجربه  نگاری از حوادثی همچون ســیل و زلزله با محوریت ســیل اخیر و آشنایی 

با اصول پیمایش و مسیریابی در طبیعت از جمله برنامه های این اردوی سه روزه بود.
معاون فرهنگی و آموزشــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر با اشاره به نقش تاثیرگذار 
نویســندگان در جوامــع بشــری افــزود: در این دوره تالش شــد تــا با ایجــاد فضایی امــدادی و 
آموزشی زمینه آشنایی بیش از پیش نویسندگان به عنوان اقشــار مهم و حرکت ساز جامعه با 

اهداف و اصول این نهاد و نحوه امدادرسانی به آسیب دیدگان از حوادث فراهم شود.

    روز اول: آموزش مبانی و اصول امداد
اردوی سه روزه آموزشــی امدادی ویژه نویســندگان با حضور بیش از پنجاه نفر از نویسندگان 
کشــور، کارشناســان ســتادی، اســتانی و شهرســتانی جمعیت هــالل احمــر اســتان مازندران، 

بیست و سوم مرداده ماه سال جاری در پایگاه امداد و نجات جاده  پلور آغاز شد.  
خ و هالل احمر، آشــنایی با مباحث امدادی، مدیریت بحران و  آشنایی با نهضت صلیب ســر
کمک های اولیه از جمله موضوعاتی بود که در روز نخســت این دوره آموزشی امدادی، برای 

شرکت کنندگان تشریح و آموزش داده شد.
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اطفاء حریق را در فضای باز فرا گرفتند.
کــه در ادامــه  کارگاه آموزشــی روز دوم ایــن اردو  نخســتین 
آخریــن کارگاه روز نخســت بــود بــه آمــوزش اصــول، قواعــد 
و مراحــل انجــام کمک هــای اولیــه در حــوادث اختصــاص 
خونریــزی،  کنتــرل  اصــول  کننــدگان  شــرکت  و  داشــت 
شکســتگی ها، آتل  بندی، پانســمان، همچنیــن مواجهه با 
مسمومیت های ناشی از عوامل مختلف از جمله مارگزیدگی 

توسط استاد نجفی تشریح شد.
کارگاه دوم نیــز بــا عنــوان تجربــه  نــگاری از حــوادث، بــه 
بازگویــی تجربیــات اســاتید، مربیــان و فعــاالن حاضــر در 
عملیات هــای امدادی حــوادث طبیعی اختصاص داشــت. 
شــعبه  مدیــر  نیکــزاد؛  شــعاعی،  اســتاد  اصغــری،  اســتاد 
شهرســتان آمــل و حجــت االســالم و المســلمین پیروزفــر در 
این کارگاه خاطرات خود از حوادث طبیعی ســیل گلســتان، 
لرســتان و خوزســتان همچنیــن زلزلــه کرمانشــاه و حــوادث 
غیر طبیعی مانند تصادفات در راســتای آمــوزش روش های 

صحیح تجربه نگاری برای شرکت  کنندگان بازگو کردند.
در ادامــه ایــن کارگاه  آموزشــی، نجاتگــران جمعیــت هــالل 
احمر شهرســتان آمل با اجرای مانور امــدادی در فضای این 
پایگاه، توان عملیاتی نجاتگران در عملیات امدادی شامل 
تصادفــات و حــوادث کوهســتانی را بــه نمایــش گذاشــتند. 
نویســندگان  از  تعــدادی  مانــور  ایــن  پایــان  در  همچنیــن 
عالقمند، عملیات اطفای حریق را زیر نظر اســاتید این دوره 

انجام دادند.
کارگاه ســوم روز دوم نیز با عنوان آشــنایی با اصول پیمایش 
و کوهنوردی ابتدا در داخل پایگاه و پس از ارائه بخش های 
تئوری در فضای باز برگزار شد. اســتاد لشکری در این کارگاه 
ابتدا اصول اولیه پیمایش در کوهســتان، شــامل مسیریابی 
در کوهپیمایــی و مواجهــه با خطــرات طبیعی را تشــریح کرد 
و در ادامــه اصول اســکان اضطــراری و چادر زنی بــه صورت 
عملی در فضای آزاد کوهپایه دماوند با کمک اساتید توسط 

شرکت کنندگان اجرا شد. 
اردوی  روز  دومیــن  آموزشــی  کارگاه هــای  بخــش  پایــان 
آموزشی امدادی نویســندگان، صعود به ارتفاعات دماوند و 

بازدید از غار گل زرد در ارتفاع 2300 متری بود.

    روزسوم: اختتامیه و زندگی در طبیعت
ویــژه  امــدادی  آموزشــی  اردوی  روز  آخریــن  و  ســومین 
نویســندگان بــا برگــزاری آئیــن اختتامیــه و با حضــور حجت 
االســالم والمســلمین معــزی نماینده ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر، یاســر احمدوند معــاون فرهنگی و امور آموزشــی 
و پژوهشــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر، 
عبدالمجیــد معــزی مشــاور نماینــده ولــی فقیــه و مدیــر کل 

حوزه نمایندگی و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
کارگاه آموزشــی روز پایانی این دوره در خصوص هم اندیشی 
نویســندگان با جمعیــت هــالل احمر با حضــور نماینــده ولی 
فقیه در هــالل احمر برگــزار شــد و نماینده نویســندگان جمع 
بنــدی از نظــرات و پیشــنهادهای شــرکت کننــدگان را ارائــه 
کرد. ســپس در آئیــن اختتامیه ایــن دوره آموزشــی امدادی، 

نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر به تفســیر اهداف 
و فعالیت هــای جمعیت هالل احمــر و نقش نویســندگان در 

پیشبرد هرچه بهتر اهداف هالل احمر پرداخت.  
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشــاره به وجود چندین 
ســازمان در جمعیــت هــالل احمر کــه یکــی از آن ها ســازمان 
جوانان اســت، افزود: این ســازمان نزدیک به یــک میلیون 
عضــو دارد و هــالل احمــر بعــد از بســیج، بزرگ ترین نهــاد در 
کشور اســت که شــاهد حضور گســترده  جوانان اســت. هالل 
احمر ایــن جوانــان پرتــالش را در گروه هــای مختلــف مانند 
و  عشــایر  طــالب،  دانشــجویان،  دانش آمــوزان،  کانــون 

کانون های آزاد و بازاریان دسته بندی کرده است.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامه  ســخنان خود 
خ در جهــان کمک و  تصریح کرد: فلســفه  ایجــاد صلیب ســر
خدمت رســانی مســتقل و بی طرفانــه بــه مــردم سراســر دنیا 
اســت. دیــد هــالل احمــر نســبت بــه افــراد براســاس دیــن و 
مذهب نیست، بلکه انســانیت و بشردوستی است که حرف 
اول و آخر را می زند. همین که انســانی در گوشه ای از جهان، 
دســتی به نشــانه نیازمنــدی بــه ســوی جهانیــان دراز کند، 
هالل احمر بدون توجه به مســائل سیاســی و دینــی به یاری 
کــه امیرمومنــان علــی)ع( خطــاب  او می شــتابد؛ همانطــور 
به امــام حســن و امــام حســین)ع( می فرماید: دشــمن ظالم 

باشید و به یاری مظلوم و مظلومین بشتابید.
نماینــده  مقام معظــم رهبری در حــوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمــر یادآور شــد: ادبیات آینــه  تمام نمای 
جامعــه  اســت. مــا در آثــار هنرمنــدان، نویســندگان و شــعرا، 
زندگــی مــردم و جامعــه را بــه خوبــی مشــاهده و احســاس 
می کنیــم و می بینیــم. ادبیــات بــه جامعــه  مــا نیــرو، کمال، 
رشــد، ترقی و تعالــی می دهد، همانطــور که در طــول هزاران 
ســال به بشــر خدمت  کرده اســت. هنــر و ادبیــات عالی ترین 
تجلیات جمــال الهــی و به  وجــود آورنده  بهتریــن لذت های 
روحی و معنوی اســت. آدمــی وقتی غزل می خوانــد یا رمانی 
را مطالعــه می کنــد، روح و روانــش آســوده می شــود. ادب 
یعنی آیین بهتر زیســتن جان و وقتی در زبان ساری و جاری 

می شود، ادبیات نامیده می شود. 
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ســخنان پایانــی خود 
خاطرنشــان کــرد: شــما بــرادران و خواهــران هنرمنــد، در این 
عرصه می توانید با خلق آثار هنری کمک  حال و یاری گر هالل 
احمر باشید. کاری کنیم که این خدمت رسانی ماندگار شود. 
این همه زحمت و زیبایی را چه کســی باید به تصویر بکشد؟ 
روایت کــردن این خدمت رســانی بر عهده  کیســت؟ ســرودن 
این همه عشــق وظیفه  کیســت؟ خّیر فقط آن کســی نیســت 
که کمــک مادی و مالــی می کند. یــک معلم، یــک دبیر و یک 
نویسنده هم می تواند با تخصص و هنر خود خّیر باشد. اینجا 
دریایی از سوژه هاســت. ســوژه ها را دریابید و آن ها را در جهت 

هدایت و راهنمایی انسان ها به کار ببرید.
در پایــان مراســم اختتامیــه، شــرکت کنندگان بــا اســتقرار در 
کمپ های بر پا شده توسط جمعیت هالل احمر در دشت الر، 
اصول اســتفاده صحیح از طبیعت بکر و زندگــی در طبیعت را 

آموختند.    

خّیر فقط آن 
کسی نیست که 

کمک مادی و 
مالی می کند. یک 

معلم، یک دبیر 
یسنده  و یک نو

هم می تواند با 
تخصص و هنر 

خود خّیر باشد. 
یایی  اینجا در

از سوژه هاست. 
یابید  سوژه ها را در

و آن ها را در 
جهت هدایت و 

راهنمایی انسان ها 
ید کار ببر به 
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از ݣݣخودگذشتگی
برای ݣݣتویی ݣݣکه نمی شناسمت

روایت خبرنگار »مهر« از اردوی نویسندگان

نویسنده ای که مدت ها از او خبر نداشــتم با من همکالم شد 
و ســاعتی درباره کتــاب و ادبیات و خیلــی از اهالــی و مدیران 
چسبیده و نچســبیده به آن گپ زدیم. چشم هایم گرم شده 
بود از آن همه صحبت اما می دانســتم این خلوت احتماال به 
زودی دســتگیرم نخواهد شــد. چشــم انداختم بــه متنی که 
برای خواندن در اوقــات فراغت با خودم همــراه کرده بودم. 
صبحانــه را جایــی میــان راه خوردیــم. پنیــر محلی شــمال و 
گردو. نــان هم به ابتــکار میزبــان در محــل پخت شــده بود. 
دقایقی بعــد از حرکــت از رســتوران بود کــه اتوبــوس در میانه 
جــاده ایســتاد و دســتور پیــاده شــدن صــادر شــد. روبرویمان 
ســاختمانی نســبتًا نــو در حاشــیه جــاده نمایــان شــد و قرمز و 
سفیدپوشــان هالل احمر که برای خیر مقدم گویی دعوتمان 

می کردند به داخل.
کــه کفش هــا  در همــان ابتــدای ورود از همــه خواســته شــد 
را بکننــد و بــا پــای بــدون کفــش قــدم بــه داخــل ســاختمان 
بگذارنــد. ســاختمان الحــق واالنصــاف تمیــز بــود. از همــان 
ابتدا نظم و سازماندهی امدادگران را می شد حس کرد. همه 
چیز محاســبه شــده بود. تک تک حاضران پذیرش شــدند و 
اطالعاتی از آن ها گرفته شــد و در ادامه پکیج برنامه سه روزه 
پیــش روی آن هــا به همراه یک کیســه خــواب به همــه اهدا 

شد.
گیر شدیم. در اتاق های بزرگی که باید هر کسی گوشه ای  جا
از آن برای خود مهیا می کرد تا بنشــیند و برنامه پیش  رویش 
کنــد. جــدول شــلوغی بــرای ســه روز نویســندگان  را مــرور 
تدارک دیده شــده بود و همین داشــت کم کم در میان آن ها 
اعتراضاتی درســت می کرد. انتظار نداشــتند کــه برنامه این 
ســفر آموزشــی امدادی این طور حســاب شــده تــدارک دیده 

    بسیار سفر باید
قصه هر ســفری باید از جایی و یا از اتفاقی شــروع شــود، خبری برســد یــا حتی چیزی 
به ذهن تداعی شود. قصه سفر ســه روزه نویســندگان به پایگاه امدادی هالل احمر در استان 
مازنــدران نیــز بــرای راقم ایــن ســطور با یک تلفن شــروع شــد. تماســی از ســوی یک دوســت 
نویسنده عزیز که از قضا مدت ها بود از او خبری نداشتم. بعد از سالم و احوال پرسی گفت که 
فالنی؛ تو دوگانه ســوزی، هم در رســانه می نویســی و هم در دنیای ادبیات. ســفری در پیش 
گر میســر  داریم برای آشــنا کردن جمعی از نویســندگان با فعالیت های جمعیت هالل احمر و ا
شــود پیوند زدن توان آن ها و قلمشــان با آن، پس قرار را گذاشــتیم. به نظر می رسید اتفاقات 
جالب و تجربه نکرده ای در پیــش رو خواهد بود. قرار ما برای حرکت ســاعت هفت صبح بود 
از جلوی سازمان. هفت صبح ســاعتی نبود که اهل قلم و ادبیات با آن مأنوس باشند. برخی 
در شــبکه مجازی که برای ســفر و پیش از آن شــکل گرفته بود غــر می زدند که ایــن چه وقت 

حرکت است و پاسخ این بود که برنامه ریزی با امدادگران است.
ســاعت هفت رســیدم به جایی که آدرس داده بود. جز خودم و دوســت دیگری کســی نبود. 
به ســرمان زد که رفقا کار خودشــان را کرده انــد؛ که خودجوش بــا نیامدن نشــان داده اند که 
مرغشــان یک پا دارد، اما چند دقیقه ای که گذشــت و ســاعت به حدود هفت و نیم صبح که 
رســید متوجه شــدیم دو نفرمان جزو جاماندگانیم و همــه از قضا به موقع و بســا زودتر از هفت 

صبح رسیده اند به محل معهود.
ســفر شــروع شــد. مقصد را جایی ده کیلومتر پس از امامزاده هاشــم در جاده هراز اعالم کردند. 
در این فکر بودم که قرار اســت کجا بمانیم و چه چیزی در انتظار ماســت، که دوســت شــاعر و 

بـه دعـوت معاونـت فرهنگـی نهـاد نمایندگـی ولی فقیه در جمعیـت هال احمر 
بیـش از پنجـاه نفـر از نویسـندگان کشـور در اردویـی سـه روزه در منطقـه پلـور 
مازندران شـرکت کردند تا ضمن آشـنایی با فعالیت های امدادگران و جمعیت 
هال احمر ایده و راهکارهای مدنظرشـان را در راسـتای همکاری و همیاری با این نهاد 
پیشنهاد کنند. آنچه در ادامه می خوانید گزارش کوتاهی است که یکی از نویسندگان 

حاضر در این مراسم در خصوص این تجربه خاص به رشته تحریر در آورده است.   

حمید نورشمسی
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شــده باشــد. شــاید انتظارها بیشــتر یک ســفر تفریحی بود تا 
آموزشــی اما نظم امدادگران با چاشــنی ادبی که خجالت به 

روی مخاطلبش می آورد با کسی شوخی نداشت.
گیــر شــدن گذشــت کــه همــه را بــرای  چنــد دقیقــه ای از جا
شــروع دوره به اتاق دیگــری در پایگاه دعــوت کردند. گفته 
شــد که پایــگاه امــدادی در منطقــه پلور ســاخته شــده برای 
اسکان مســافران و افرادی که در ســوانح و حوادث در جاده 
گرفتار می شــوند. پایــگاه رئیــس دارد و امدادگرانــی که همه 
به صورت داوطلبانــه و تنها بــا دریافت مبلغ بســیار ناچیزی 
کــه شــاید هزینــه رفــت و آمدشــان از آمــل بــه پلــور بشــود در 
اینجا مشــغول هســتند. گفته شــد که دوره ســه روزه تالشی 
اســت برای آموزش برخی نکات امدادی به حاضران و آشنا 
کردنشــان بــا آنچــه هالل احمــر بــه دنبــال احقاق آن شــکل 
گرفت اســت. از تعارفات ابتدایی و مراسم افتتاحیه که عبور 
کردیم نوبت به کالس ها رســید. آشــنایی بــا نهضت جهانی 
خ و مفاهیــم مدیریــت بحــران. ایــن دو چیــزی  صلیــب ســر
نبــود که حاضــران انتظارش را داشــته باشــند. خســتگی راه 
و شــکل نامرغوب ارائــه مطالب همــان ســاعت اول برخی از 
نویســندگان را دلزده کرده بود. کم کم صــدای غزغر زدن ها 
بلند شــد و اعتراض به بی تناســبی توانایی حاضران و آنچه 
در حــال ارائه بــود ادامه داشــت. اما نوبت ســوم کالس های 
روز اول چــرت همــه را پــاره کــرد. کالســی کــه در آن امدادگــر 
جوانی آموزش های ابتدایی کمک های اولیه را به حاضران 
تدریــس می کــرد. دیگــر می شــد چشــم ها و دهان هــای بــاز 
شــده از تعجــب و هیجــان را در میــان جمــع نویســنده دید و 
اشتیاقشــان به آنچــه به آن هــا عرضه می شــد مشــهود بود. 
دکتر جوان که نشــان ایثار هالل احمر را داشــت با شــوخی ها 
و کنایه هــای نویســندگان جــوان کنــار می آمــد و چنــد باری 
کید داشــت کــه تا به حــال نشــده در یک جمــع پنجاه  هم تأ
شــصت نفره آموزش بدهد و خودش هم از ایــن کار هیجان 
زده اســت و البتــه در نهایــت هم حرفه گــری اش بــر هیجان 

غلبه کرد و به اعتراض ها پایان داد.
دم دمه هــای غــروب روز اول، برنامــه منظــم تیــم اجرایــی 
خبــر از حرکــت بــه ســمت روســتاهای اطــراف الریجــان و 
آبگــرم معدنــی آن را می داد. چهــار مینی بــوس در آفتاب کم 
کــی باریک پلــور و رینه  رمق عصر البــرز بــه دل جاده های خا
می زننــد. دماونــد زیبــا نزدیــک از هــر وقــت دیگــری در کنار 
جاده خودنمایی می کند. دوســت داری ساعت ها بایستی و 

نگاهش کنی و غرق شوی در شکوهش و جاللش.
بعــد از بــه در کــردن خســتگی روز اول ســفر در آبگــرم منطقــه 
پلور به پیشــنهاد یکی از رفقای نویســنده راهی مسجد روستا 
می شــویم. مســجد کوچکــی به نــام حاجــی محمد. مســجد 
خلوت است اما بسیار منظم و شلوغ. آذین های عزای محرم 
بــر در دیــوار خودنمایــی می کنــد و اتــاق کوچکــی در انتهــای 
مســجد که با زیبایــی آئیــن کاری شــده و منقش به نــام نامی 
ابوالفضــل العبــاس)ع( اســت. در میانــه مســجد امــا مــزاری 
خودنمایــی می کنــد. خودمــان را می رســانیم بــه آن. رویــش 
نوشــته شــده که پیرمرد خوابیده در مزار بیش از بیســت سال 
بانــی مســجد بــود و زمیــن مســجد را بــه نیت پســر شــهیدش 

در جبهــه خریــد و مســجد را ســاخت و در ایــن ســال ها بــه یاد 
عزیزش آن را بانی گــری کرد. حاال وقتــی دوباره بــه در و دیوار 
مسجد نگاه می کنی می شود فهمید که چرا خودش و گلدسته 
ساده اش و صدای اذانش چنین دلچسب هر شب دل دامنه 

البرز را نوازش می دهد و هر مسافری را به خود می خواند.
بحث های اتوبوســی اما جذابترین بخش روز اول سفر بود. 
بحث هایی جدی درباره ادبیات، جوایز ادبی، نویسندگان 
و کتاب. هفده هجده نویســنده یک ســاعتی که مینی بوس 
بــا زحمــت دل دامنه هــای البــرز را می کنــد بــه بــاال و پایین، 
دارنــد از دنیــای کاری خــود بــا هیجــان و عالقــه وافــر حرف 
می زنند. از جوایزی که به تعبیرشان با بی عدالتی و نافهمی 
کــه حقشــان بــود  گرفتــه، از کتاب هایــی  از ادبیــات شــکل 
تکریم شوند و نشــدند و آدم هایی که به نام ادبیات و به کام 
خود دســت در کار جایزه دارنــد. آنقدر بحث ها جدی اســت 
که مشــخص نمی شــود کی به پایگاه باز می گردیم. بخشــی 
از افــراد دور هــم می نشــینند، بــه گــپ و گعــده شــبانه برای 
آشــنایی با هم و برخــی هم خــود را رهــا می کننــد در خنکای 
شب جاده در ایوان پایگاه امداد. من هم سرم را فرو می کنم 

در متن های خواندنی باقی مانده از صبح.
شــب به آســتانه خود می رســد کــه دیگر همــه جمع شــده اند. 
معلوم اســت که رمقی نمانــده، اما نوبت تمریــن خوابیدن در 
شرایط دشوار است. اصطالحی که مدیر پایگاه صبح نویدش 
را داده بــود و البته تنها منظــورش خوابیدن در کیســه خواب 

است. خستگی اما مجالی برای فکر کردن به آن نمی دهد.

    تا دوستی گل دهد میان ما
گــران با کســی  ســاعت هفت صبــح بیــدار بــاش اســت. امدا
شــوخی ندارنــد. هرچقــدر هــم غــر بزنــی باید بیــدار شــوی و 
خــودت را بــه برنامه برســانی. نیم ســاعت بــرای صبحانه و 

یک ربع برای آماده شدن به منظور حضور در کالس ها.
کمک هــای اولیــه بــاز هــم بــا  کالس آمــوزش  بخــش دوم 
اســتقبال همــراه شــده اســت و بیشــتر نویســندگان در آن 
حاضرند. هر چند جمعی دوســت دارند بنشــینند گوشــه ای 
به گپ و گفت با دوســتان. بعد از اســتراحتی کوتاه نوبت به 
روایت از خاطرات می رســد. امدادگران خاطرات و تجربیات 
تلخ و شــیرینی از ســال ها حضور خــود در ماموریت هــا دارند. 
یکــی از ماجرای مرگ هجــده نفر در ســقوط اتوبــوس به دره 
هــراز می گوید و دیگری از یک ســال افســردگی ناشــی از مرگ 
جوانــی در آغوشــش در یــک حادثــه و دیگــری از نجات یک 
غریــق در دریا و زنده شــدن او ســاعتی پس از نجاتــش از آب 
و اینکه همان دیشــب که گروه در جدال با خواب در شــرایط 
ســخت بوده اند هم امدادگران از نیمه شــب تــا دمدمه های 
صبــح مشــغول امدادرســانی بــه آســیب دیدگان در تصادفی 
در جاده بوده اند. نوبت می رســد به روحانی حاضر در جمع. 
مدیر نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان لرستان. درباره اش 
کــه اهــل ورزش اســت و امدادگــر حرفــه ای،  شــنیده بــودم 
اما وقتــی دهــان بــاز کــرد و از خاطراتــش در امدادرســانی به 
لرستانی ها در سیل ســال جاری گفت تازه فهمیدیم که باید 

غ از لباسش به او نگاه کنیم. فار

نوبت می رسد به 
روحانی حاضر 
در جمع. مدیر 
نهاد نمایندگی 

ولی فقیه در 
استان لرستان. 

باره اش شنیده  در
بودم که اهل 

ورزش است و 
امدادگر حرفه ای، 
اما وقتی دهان باز 

کرد و از خاطراتش 
در امدادرسانی 

به لرستانی ها در 
سیل سال جاری 

گفت تازه فهمیدیم 
که باید فارغ از 

لباسش به او نگاه 
کنیم
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در این میان نوبت به خاطره گویی اهل قلم نیز رســید. یکی 
بخشــی از تک نگاری اش از ســفر یک هفته ای به خوزستان 
ســیل زده در نــوروز گفــت کــه حاصلش کتابی شــده اســت و 
دیگری از امداد فرهنگی به زلزله زدگان کرمانشاه. چشم که 
بلند کردیم دو ســاعتی بود که بی خود از خود گوش ســپرده 
بودیم بــه خاطراتی کــه برخی شــان جان مایه یک داســتان 
بلند می شد. اما جان کالم همه شان تعریف انسانیت است، 
معنــای از خودگذشــتگی برای امــداد بــه آن هایی که شــاید 

هیچگاه دیگر نبینیشان.
اجــرای عملیــات راپــل هــم از بخش هــای جــذاب ایــن روز 
اســت. عملیاتی کــه بــه گفتــه فرمانده پایــگاه بــرای نجات 
مصدومــان از درون دره هــا و به صــورت معلق میــان زمین و 

آسمان انجام می شود.
کوه نــوردی  بــرای  پایــگاه  امدادگــران  را  دوم  روز  عصــر 
اختصــاص داده بودنــد. پیش قــراول، یکــی از کوه نــوردان 
زبده و جــوان مازنــدران بــود. امدادگــری که بیــش از یکصد 
صعود به قلــه دماوند در ســال را برای نجــات کوه نوردان در 
کارنامه اش داشــت و همان شــب قبلش بــرای پایین آوردن 
بدن یــخ زده کوهنــوردی در یخچال هــای دماوند گذشــته 
بود. برایمان از اصول کوهپیمایــی گروهی گفت و حضور در 
دماونــد و بعد از آن راهی منطقه ای شــدیم برای رســیدن به 

غاری با اسم گل زرد.
از بحث های ادبی مینی بوســی میانه راه که بــاز هم بازارش 
داغ بــود که بگذریــم پای کــوه همه را به ســتون یــک کردند 
و حرکــت دادنــد بــه ایســتگاه اول بــرای آمــوزش شــیوه بپــا 
کردن چادر امداد و اطفــاء  حریق. پس از آن کــوه پیمایی به 
ســمت ایســتگاه دوم و پای دامنه کوه و پــس از آن صعودی 
از دامنه ســنگالخ کوه باال می رویم به ســمت غار. دهانه غار 
چیــزی نبود کــه انتظــارش را داشــته باشــیم. بســیار باریک 
ک دقایقی ســینه خیز  بود و باید بــرای ورود بــه غار روی خــا
عبــور می کــردی. از خیــر تجربــه اش گذشــتم اما بســیاری از 
همســفران رفتند و از دنیای درون آن شگفت زده بازگشتند. 
در این میان برخی هــم ترجیح دادند به صعــود ادامه دهند 
کنــارم آرام  کــوه بزننــد. دوســت نویســنده ای در  و بــه دل 
می گفــت باالخــره یــک روز از دماونــد بــاال مــی روم؛ نگاهش 
کردم. بــرق اطمینــان در چشــم هایش مــوج مــی زد. خندید 
و زد بــه دل کــوه. دقیقــه ای نگذشــته بــود کــه محــو شــد و 

خودش را باالی خط الراس رساند.

    با من صنما دل یک دله کن
بیداربــاش هفــت صبــح بــرای دومیــن روز انجــام شــد. دیگــر 
کســی غر نمی زند. هــر کســی کار خــودش را می کنــد. می دانند 
کــه برنامه ریزی امدادگــران بدون تغییر اســت و رد خــور ندارد. 
صبحانــه روز ســوم را در فضــای بــاز می خوریم. ســرمای صبح 
جمعه هــزار عجیــب دلچســب اســت. میهمــان روز ســوممان 
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر اســت و معاون فرهنگــی او. 
حجت االســالم والمســلمین معــزی پیرمــردی بــود کــه صبــح 
جمعــه مــا را ســاخت. پانــزده ســال حضــورش در انگلســتان و 
اتریش به نمایندگــی از رهبر انقــالب از او مرد پخته ای ســاخته 

بود که حــرف و تجربه های زیــادی برای گفتــن دارد. خودش 
می گفــت روزی که به ایــران بازگشــته بــه رهبر انقــالب عنوان 
کرده کــه به عنوان ســرباز گوش به فرمــان و آماده هــر کاری به 
دســتور ایشــان اســت، امــا انتظــارش را هــم نداشــته کــه راهی 
هالل احمر شــود. می گفت کــه شــناختی از آن نداشــته اما پس 
از کوتاه مدتی حضور، بســیار دلبســته اش شــده. از جانفشــانی 
همکارانش در امدادها گفت و اینکه امدادگران به معنی واقعی 

کلمه از خود و زندگی خود برای آرامش مردم گذشته اند.
بــا ســخنرانی او دوره عمــال تمــام اســت و حســن ختامــش را 
پیاده روی در دشــت الر قرار می دهند. باز هم مینی بوس ها 
و بــاز هــم فــراز و فــرود در دامنــه البــرز و بحث هــای ادبــی 
مینی بوســی. وقتی به دل دشــت می زنیم برای رســیدن به 
محل اسکان، برایمان می گویند که ماهیگیری در رودخانه 
ع است و جریمه سنگینی در  و چیدن گون های دشــت ممنو
انتظار خاطیان اســت. خنکای صبح از ســوی کوه دماوند و 
صدای ناب رودخانه همسفر راه اســت تا برسیم به چادرها. 
بچه های هالل برای ساعت های حضور در آنجا هم برنامه 
دارند مثــل همــه بخش هــای دیگــر اردو از خــوردن ماهی تا 

مسابقه طناب کشی و بازدید از دریاچه سد الر.
ســاعت به حوالــی عصــر رســیده که بایــد عــزم خانــه کنیم. 
ســرزمین  راهــی  و  آمده انــد  شــخصی  ماشــین  بــا  برخــی 
خــود هســتند و برخــی دیگــر بــا اتوبــوس راهــی می شــوند. 
برگــزار  دوســتانه  جمعــی  اردو  پایــان  از  قبــل  نویســندگان 
می کننــد و پیشــنهادهایی بــرای اســتفاده از توانشــان برای 
هالل احمری ها دارنــد. از تشــکیل کانونی برای اهــل قلم تا 
برگزاری یک جایزه ادبــی. از حضور در مناطــق حادثه دیده 
بــرای روایت نویســی تــا خلــق داســتان. هــالل احمری ها با 
روی بــاز می پذیرنــد. از معــاون فرهنگــی نهــاد نمایندگــی تا 
شــخص نماینــده ولی فقیــه در هالل احمر همــه می گویند ما 

آماده کاریم این گوی و این میدان و شما.    

 چشم که بلند 
کردیم دو ساعتی 

بود که بی خود از 
خود گوش سپرده 
بودیم به خاطراتی 

که برخی شان 
جان مایه یک 

داستان بلند 
می شد. اما جان 

کالم همه شان 
یف انسانیت  تعر

است، معنای 
از خودگذشتگی 

برای امداد به 
آن هایی که شاید 

هیچگاه دیگر 
نبینیشان
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که جناب حافظ پیشرو آن است می فرمایند:
توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن در و گنج درم نخواهد ماند 
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند 
زمهربانی جانان طبع مبر حافظ 

که نقش جرم و نشان ستم نخواهد ماند 
صائــب تبریــزی شــاعر قــرن یــازده هجــری بــه نحــوی زیبا 

تقسیم احسان و نیکوکاری را بیان نموده:
همچون خورشید به ذرات جهان قسمت ُکن 

گر نصیب تو زگردون، همه یک نان باشد 
ادبیات تعلیمی جــاری در تمام متون بر نوع دوســتی بشــری 
کید دارد و آن را زمینه ســاز تعالی بشــر می داند. انسان غرق  تا
در ثروت و مقام درکی از رنج بشری نخواهد داشت زیرا رنج ها 
ودردها همواره از نقصان امری به وجود می آیند. انفاق کردن 
گر ســهم انسان یک نان  چون خورشید بدون تبعیض حتی ا
خ وهالل احمر  باشــد تمام اصل هفتگانــه نهضت صلیب ســر
دراین بیت چکیده می شــود. در میان تمام پدیده های عالم 
هســتی فقط خورشــید اســت کــه با بــی غرضــی، بــی طرفی، 
اســتقالل، بشردوســتی، یگانگــی وجهــان شــمولی بــر عالــم 

انسانی می تابد و تمام مردم را بهره مند می سازد.
در نهایت وظیفه نویســنده امروزی این اســت کــه لحظه ای 
کاوی جامعه خویشــتن بپردازد و  قلم را بر کاغذ بگذارد و به وا
از راهکارهای ادبی که شاعران و نویسندگان گذشته در بیان 
نوع دوســتی بشــری بکار برده اند بهره ببرد زیرا یکــی از فنون 
نویسندگی یا فن زندگی بهتر در همین کالم خالصه می شود تا 
زمانی که نویسنده یا شاعر خود را از جامعه کنار بکشد جامعه 
کنــش به این امــر او را نادیده خواهــد گرفت. بهترین  نیز در وا
رویکرد آشــتی و برگشــت صلح آمیز نویســنده به جامعه است 
تا امر تعالی بشــر که از اهداف ســازمان هالل احمر اســت برای 

نویسندگان و سازمان هالل احمر صورت بگیرد.     

همــواره قــرار گرفتــن دو امــر متفــاوت در کنــار هــم نتیجــه ای متفاوت تــر را بــه ثمــر 
می رســاند. ادبیــات در ذات خویش نوعــی مرکز اعالن همدردی بشــری اســت برای 
تسکین دردهایی که بر فرد یا جامعه می گذرد. شاعر یا نویسنده زبان گویای ادبیات می شود 
بــرای بیــان آن درد. درد جمعــی جامعــه بشــری ممکــن اســت ناشــی از جنگ هــا، تفرقه ها، 
قحطی، بیماری، بالی طبیعی باشد. روح نویسنده و شــاعر درد را در بر می گیرد و به بیان آن 

می پردازد تا تسکینی برای آن باشد. 
امداد جمعی فعالیت های بشر دوستانه انســان ها در قالب جمعیت هالل احمر تعریف شده و 
از اصول هفتگانه پیروی می کنند. دو امر ادبیات و امداد به صــورت مجزا هرکدام به فعالیت 
مشــغول بودند اما برنامه اردو امدادی پلــور مازندران نقطه وحدتی را به وجود آورد که بســیار 
فرخنده اســت. زیرا در ایــن اردوی اجتماعی تجربیــات و اتفاقاتی مبادله شــد که تــا به امروز 
ادبیات اجتماعی ایران از آن غافل مانده بود. ادبیات و امداد هــالل احمر هرکدام در خدمت 
مفاهیــم خــود زیســت می کردنــد اما تالقــی ایــن دو امــر در نهایــت به تغییری شــگرف دســت 

خواهد یافت. 
نیــاز جامعه امــروز از نویســندگان وشــاعران انتظــار دارد چارچوب ها را کنــار بگذارنــد و ابداعی 
جدیــد در مفاهیــم انســان دوســتی جامعــه بشــری پایه ریــزی کننــد. رخــوت ادبی بــر جامعه 
نویسندگان سایه انداخته و نویسنده در جامعه خویش بیگانه شده. مفاهیم امداد همان نیاز 
جامعه امروز ایرانی است که جامعه از نوبیســنده انتظار دارد از او بنویســد از دردها و مشکالتی 
کــه در وجودش چرکین شــده و آن نیشــتر بر عهده نویســنگان و شــاعران به زخم بزننــد و آن را 
بیرون بگذارند و مرهمی بر روی آن قرار دهند و آن مرهم از جامعه هالل احمر در قالب حمایت 
انتظار مــی رود. زیــرا گســتردگی وارتباط این ســازمان بــه مراتب بیشــتر از جامعه نویســندگان 
است. ســازمان هالل احمر میلیون ها انســان عضو دارد که داوطلبانه خدمت می کنند. ادغام 

داوطلبانه نویسندگان در این بین به رشد و شکوفایی و نگاه نو خواهد رسید.
اثر قهقرایی ادبیات کهن ایرانی زمانی مسجل می شود که شــاعران و نویسندگان بر مفاهیم 
عام مبتال بشــری دســت یافته اند و دربــاره آن ســخن گفته اند و نبــض حکمت کالم را ســاده 
ع بهره ببرند و سرمشقی را از شاعران  نوشته اند. نویسندگان و شاعران می توانند از این موضو

و نویسندگان برای بهبود اوضاع نوشتاری داشته باشند.
فراخــوان عمومی شــاعران بــزرگ ایرانی چون حافظ، ســعدی، فردوســی صائــب تبریزی در 
ع دوستی، مبارزه با ظالمین و دستگیری از مظلوم است. در ازمنه ای  اشعارشان دعوت به نو
ک مــاردوش روزگار را بــر مردم ســیاه می کنــد و جــان جوانان یــک ملت را بــه غارت  کــه ضحــا
می برد کاوه آهنگر در ادبیات حماســی پیش بند چرمین را می گشــاید به خــون خواهی خون 
ک را با همراهی جامعــه ازبین می روند. در ادبیات عاشــقانه وعارفانه  جوانان می رود و ضحا

هالل ݣݣادبی
لیال امانی
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درس استقامت در پای دماوند
خاطره نویسی بانوی نویسنده از اردوی الر

همه ســر ســاعت آمده بودند و طبــق معمول تمامی ســفرات 
بنــده آخریــن نفــری  دانــش آموزشــی، دانشــجویی و ... 
بودم که رســیدم. شــانس با من یــار بود که بی خواب شــدن 
گــر جــای  و عجلــه باعــث شــد پــدر جملــه همیشــگی »مــن ا
اینا بــودم جات می ذاشــتم تا زودتــر بیای« را فرامــوش کند، 
گرفتــه بودنــد و نویســنده ها همگــی  بگویــد. مینی بوســی 
کــه تعدادشــان فراتــر از ظرفیــت آن بــود ســوار شــدند. مــن 
هم بــه ردیــف آخــر و دوســتانم پیوســتم و پنــج نفــری روی 
چهارصندلی نشســتیم. مینی بــوس که حرکت کــرد و از کنار 
پــدر خواب آلــودم گذشــت تــازه متوجه شــدم یک نویســنده 
تنبل تــر از من نیامده و کمی جلوتر ســوار می شــود. افســوس 
که نشد به پدر بگویم... در تمامی ســفرات مجردی که قباًل 
داشــتم، همه همیشــه بیــدار و ســرحال بودند و مــن تصورم 
این بود کــه این ســفر با بقیــه فــرق دارد و جمع نویســندگان 
کت و غــرق در خــواب و داستان هایشــان  کثــرًا متأهــل ســا ا
هســتند پس کتابی و دفترچه ای برداشــته بودم که من هم 
غرق در جو نویسندگی شــوم اما خب انسان جایزالخطاست 
و جمــع در آن نزدیــک ســحر تقریبًا خنــک مرداد مــاه طوری 
پر انرژی و ســرحال بود که انــگار نه انگار همه بــا هم تفاوت 

سنی و فکری دارند. 
مســجد  ســحرگاهی  نســیم  خنــکای  میــان  را  نمازصبــح 
بیــن راهــی اتوبــان قم-تهــران خواندیــم و حرکــت کردیم. 
نمی دانم بعــد از نماز کدام نویســنده محترمی هنــوز میل به 
ک بلند می شــد  تنفس هوای خنک و نســیمی که از روی خا
گذاشــت و  کــه ده دقیقــه ای پنجــره ماشــین را بــاز  داشــت 
درصدی پیش خودش فکر نکرد ممکن اســت یک بینوایی 
آلرژی فصلی و یک شامه کاماًل فعال داشته باشد. چشمتان 
روز بــد نبیند کــه بینــی بنــده از همــان موقــع سرناســازگاری 

برداشت و تا غروب منهدمم کرد.

    شبانه روز اول
چشــمانم نیمه باز بود که الو گفتم. گفت: خواب بودی حــق داری از بس این مدت 
خســته شــدی. خودم را از تک و تا نینداختــم و گفتم: نه بابــا بیدارم. گفت: یــک خبرخوب، 
یک خبر بد. کدوم رو بگم؟ خمیازه ام را قورت دادم و گفتم: اول بد. گفت: استاد برایش سفر 
پیش آمده باید جلســه را... صاف نشســتم و با جیغ گفتم: وای نگو! گفــت و گفت تا باالخره 
راضی شــدم وســط شــلوغی ها فکری به حال جلو انداختن جلســه کنم. دســتی بــه گل های 
بنفش بالشــت کشــیدم و دراز کشــیدم. گفت: خبرخوب را بپرس دختر. خبرخوب شبیه یک 
فلفل سبز بود. اول چشــمکی غلیظ زد و دلم غنج رفت. انتخاب شــدن برای اردوی آموزشی 
نویسندگان برای هالل احمر. شنیدن تاریخ سفر شبیه گاز زدن به فلفل بود که همه وجودت 
را بســوزاند. گفتم: نمیام. گفت: چرا؟ گفتم: فرداش عروســی خواهرمــه می دونید که! انگار 
تندی فلفــل خط به خط بــه او هم منتقل شــد. گفــت: ای بابا ولی خــب خانواده تو همیشــه 
همراهند، ایــن بار هــم... گفتم ایــن بار فــرق داره آخــه و واقعــًا این بار فــرق بزرگی داشــت و 
سفارش بزرگی کردند که وسایل شــخصی برای عروســی را آماده بذار و برو. فقط سالم برگرد! 
چهارشنبه که رسید، ساعت 4 نصف شب یک عدد خواهرعروس خســته و کوفته از یک ماه 

دوندگی با چمدانی همراه نویسندگان به سمت پلور مازندران راهی شد.

فهیمه شاکری مهر
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قبل از ســاعت هفت صبــح به خیابــان ولیعصر و هــالل احمر 
تهران رســیدیم. عده ای آمده بودند و عــده ای درحال آمدن 
بودند از شــهرهای مختلف. قرار بود ســاعت هفت به سمت 
پلور حرکــت کنیم کــه خــب مــا ایرانی هــا کاری بــدون تأخیر 
اصاًل به دلمان نمی چسبد، پس نیم ســاعتی با تأخیر حرکت 
کردیم و این تأخیر در کل برنامه های روز تأثیر منفی داشــت. 
دو اتوبوس که هرکدام یک سومی خالی بود و ترکیبی از بیش 
از پنجــاه نویســنده حوالــی ســاعت ده به پلــور رســید. مقابل 
رستورانی که نیروهای هالل احمر ایســتاده بودند از اتوبوس 
پیاده شــدیم و بــا بفرمــا و خوش آمد بــه داخل رســتورانی که 

رودخانه و کوه از داخل نمایان بود دعوت شدیم.
اولین صــدای بی ســیم بعــد از ورود اعــالم این بود کــه گروه 
نویســندگان فرهیختــه وارد شــدند. از ایــن حجــم عــزت و 
احترام اشتهای رفته همه باز شد. نان، پنیرهای دون دون 
محلی، گردوی تازه شکسته شــده در پوست، املت، نیمرو، 
چای و... همــه را برایمان ردیــف کردند. از ما انــکار که یک 
رقــم کافیســت و از آقایی که بی ســیم داشــت اصــرار که کم 
اســت. پیش خودم گفتــم هالل احمــر چه نیــروی خدماتی 

مهربانی داردها ایول!!
 آلــرژی و عطســه ها اوج می گرفــت و چشــمانم را هرلحظــه 
قرمزتر می کرد. وســط عطســه و کندن پوســت گــردو بود که 
پوست گردو انگار پدرکشــتگی داشته باشــد در پوست نازک 
انگشــت مبارکم فــرو رفــت و حــاال خــون نیا کــی بیــا. از یک 
نیــروی امدادی جــوان تقاضای چســب زخم کــردم. گفت: 
پایگاه داریم. گفتم: ماســک. گفت: پایگاه. نــگاه طلبکارم 
را کــه دید، گفت شــرمنده پایــگاه نزدیکــه درخدمتیــم. تازه 
فهمیدم دق دلی پوســت گردو را ســر این بنده خدا با نگاهم 
خالی کــردم. ولی خــب من بــه پایگاه نرســیده چســب زخم 
و ماســک از دوســتان نصیبــم شــد. صبحانــه کــه تمام شــد 
حرکــت بــه ســمت پایــگاه هــالل احمــر و مراســم اســتقبال از 

نویسندگان فرهیخته اعالم شد. 
هنوز ســوار نشــده و خــود را مرتــب نکــرده و آمــاده اســتقبال 
نشــده بودیم که گفتند بفرمایید پایین رســیدیم. نیروهای 
هالل احمر از درب ورودی و حیاط تا درب ســاختمانی نوساز 
که در حاشــیه جاده بــود در دو ردیف منظم با منقل اســپند و 
سالم و خوشامد منتظرمان بودند. ســند این حرکت قشنگ 
و اثبات حرفــم در ســایت نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
هالل احمــر موجود اســت با عکــس درحــال ورود بنــده، که 
خدایی شــانس یارم بود کــه عینک دودی قرمزی چشــم ها 
را پنهــان کرده و در آن لحظه ماســک را برداشــتم، وگرنه که 

انگار مصدومی به هالل احمر وارد می شده است. 
وارد ســاختمان ســه چهارطبقــه ای شــدیم. در طبقــه اول 
درمیــان حجم اســتقبال و عکــس و فیلــم دو صف تشــکیل 
دادیــم و مشــخصات خــود را بــرای ثبت نــام اعــالم کردیم. 
پوشــه ای آبی رنگ شــامل دفترچه، خودکار، برنامه فشرده 
اردو و بــرگ ثبــت نــام هــالل احمــر بــه دســتمان داده شــد. 
دســتی بــه وســایل و پوشــه داشــتیم کــه گفتنــد نفــری یک 
کاله امــدادی و یک کیســه خواب هــم باید به عنــوان هدیه 
تحویــل بگیریــد. آقایــان بــه طبقــه دوم و محــل اســکان 

هدایت شدند و خانم ها به طبقه ســوم و دو سوییت مجهز. 
همــه مشــغول ذوق از هدیه هــای جذاب و وارســی کــردن و 
تست خوابیدن در کیســه خواب قرمزمان بودیم که دوستی 
گفت االن طبــق برنامــه کالس داریم. تــازه فهمیدیــم که ما 
شــب تــا صبــح نخوابیده ایــم و چقــدر خســته ایم ولــی خــب 
فهمیدن دردی دوا نمی کرد چــون زمان رفتن به افتتاحیه و 
خ و  شروع کالسی با تیتر آشنایی با نهضت جهانی صلیب سر

جمعیت هال ل احمر ج.ا.ا بود. 
کالس ســالنی بــزرگ در طبقــه دوم دقیقــًا روبــروی محــل 
اســکان آقایــان بــود، بــا دری کــه بــه ایوانــی باصفــا وصــل 
می شد. در شروع افتتاحیه از زحمات نمایندگی مقام معظم 
رهبــری، هــالل احمــر مازنــدران و علــی الخصــوص جنــاب 
آقای نیکــزاد رییس هــالل احمر مازنــدران صحبت شــد و از 
جناب نیکــزاد دعوت به صحبــت کردند. وســط چرت زدن 
و اســتفاده فراوان از دستمال کاغذی و اشــتیاق برای دیدن 
رییس بــودم که چشــمانم از تعجب گرد شــد و دیــدم که آن 

خدمه مهربان رستوران شخص محترم رییس است. 
کالس کــه از یــک ســاعت گذشــت شــرایط اورژانســی آلرژی 
ج شــوم و تقاضای قــرص کنم.  مجبــورم کــرد از جلســه خــار
دوســتان امــدادی بــا روی باز بــا ماســک، دســتمال، قرص 
و چــای داغ بــه دادم رســیدند کــه دکتر نیکزاد ســر رســید و با 
دیدن حالم از آلرژی خواهرش کــه از کودکی همراهش بوده 
و با دیــدن من یــاد او افتاده ذکر کرد و پیشــنهاد اســتراحت و 
نرفتن بــه کالس داد ولی خب من مشــتاق حضــور در کالس 
بــودم و روانــه کالس شــدم. بعــد از کالس در همــان مــکان، 

زمان نماز و ناهار اعالم شد.
بعد از نماز سفره ای در ایوان پهن شد، قرمه سبزی و ماست 
موســیر و نوشــابه ها ردیــف شــدند و خــب طبیعتــًا آدمــی که 
آلرژی دارد از خوردن ماســت موســیر باید پرهیز... بگذریم. 
بــه ســوییت نرســیده و دراز نکشــیده بودیم که اعالم شــروع 
کالس آشــنایی با مفاهیم مدیریت بحران و مخاطرات شد. 
وســط های کالس رگ زمین شــناس بودنم قلمبه شد و دلم 
می خواست خودم وارد عمل شــوم و ایرادات جناب استاد را 
بگیرم درخصوص مفاهیم و مســائلی که مربوط به طبیعت 

و زمین بود، ولی خب رگ مادرانه وجودم جلویم را گرفت.
ع خشــک و تئوری  خســتگی و نخوابیــدن از یــک طرف، نــو
کالس از طــرف دیگــر باعــث درآمــدن صــدای نویســنده ها و 
غرغرهــا شــد. نویســنده هایی کــه دنبــال ایــده و هیجــان و 
روشــن شــدن جرقه هــای امــدادی در ذهنشــان بودنــد کــه 
دست به قلم بشوند این سبک آموزشی به مذاقشان خوش 
نمی آمــد و اعتراض ها شــروع شــد. در تایــم میان وعده حتی 
عــده ای اظهار پشــیمانی از همراه شــدن کردند و افســوس از 
تلف شــدن وقت مبارکشــان. اعتراض ها تمام نشــده کالس 
بعــدی با عنــوان اصــول کمک های اولیــه با پزشــکی جوان 
شــروع شــد. خواب از چشــم های مان در همان یک ربع اول 
پرید. با عوض شــدن جو کالس و انرژی های پزشــک جوان 
و آمــوزش عملــی نحــوه برخــورد بــا مصــدوم، احیــای قلبــی 
و تنفســی، کنتــرل خونریــزی و شکســتی و ... و در پایــان از 
نویســندگان حاضر نیز تعدادی وارد عمل شــدند، آموزش ها 

خواب از 
چشم های مان 

در همان یک 
ید.  بع اول پر ر

با عوض شدن 
جو کالس 

و انرژی های 
پزشک جوان و 
آموزش عملی 

نحوه برخورد با 
مصدوم، احیای 
قلبی و تنفسی، 

یزی،  کنترل خونر
شکستی و ... 

در پایان از 
یسندگان حاضر  نو

نیز تعدادی وارد 
عمل شدند
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را انجــام دادنــد و حــاال بــه مقــدار فراوانــی از حجــم غرغرهــا 
کاسته شده بود. 

بعد از کالس اعالم حرکت به سمت آبگرم رینه الریجان شد. 
در تمامی ســفرهای دوســتانه قبل تجربــه رفتن بــه آبگرم و 
اســتخر را نداشــتم. پــس مشــتاقانه آب جامه یا همــان مایو 
و حولــه خودمــان را برداشــتیم و به ســمت مینی بــوس عهد 
شــاه وزوزک رفتیم. تجربه آبگرم و تماشــای طبیعت زیبای 
رینــه خســتگی روز را بــر بــاد داد. مینی بــوس کــه بــه ســمت 
پایگاه حرکت کــرد بعــد از 28 ســاعت نخوابیدن و مبــارزه با 
آلرژی چرتی زدیم و بقول امروزی ها شــارژ شــدیم. شام را که 
خوردیم اعالم دورهمی و جلســه معارفه شــد. بــا قیافه های 
خسته دورهم جمع شدیم و گپ زدیم. همدیگر را شناختیم 
و صمیمی تــر شــدیم. تــا دیروقــت بیــدار بــودن بــا حجــم 
خســتگی برای نیروهای هالل احمر عجیب بود ولی خب ما 

نویسنده ها با شب رفیق تریم.

    شبانه روز دوم
بــرای منــی کــه اوایــل نوجوانــی و نــازک نارنجــی بــودن در 
اردویــی شــرکت کــردم کــه چهارنصف شــب بیداربــاش بود 
بیدارشــدن ســاعت شــش صبح و آماده آغــاز شــروع روز دوم 
شــدن زیــادی ســخت نبــود، ولــی خــب غرغرهای عــده ای 
گوش فلــک را کر می کــرد. روز دوم بــا صبحانه و عدســی داغ 
آغاز شــد. بالفاصله بعد از صبحانه ادامــه کالس کمک های 
اولیه جذاب و یادگیری بقیه آموزش های دیروز از سر گرفته 
شــد. تایم یک ربع بعد از کالس بــه میان وعده و اســتراحت 
گذشــت و بعــد شــروع جلســه ای بــا عنــوان تجربه نــگاری 
گلســتان، لرســتان،  کیــد بــر ســیل  از حــوادث طبیعــی بــا تا

خوزستان و زلزله کرمانشاه. جلســه با صحبت ها و خاطرات 
تلخ و شــیرین نیروهای هالل احمر و تعدادی از نویسندگان 
حاضر در ایــن حــوادث همراه بــود. یــک ســاعت اول تقریبًا 
همه در جلسه حضور داشــتند. از یک ساعت نگذشته تعداد 
حاضرین آقا ریزش پیدا کرد. آخرهای جلســه مشخص شد 
که درب محل اســتراحت آقایان باز است و خب همه هم که 
خســته و تشــنه خــواب. کالس هم البــد بــرای خانم ها فقط 

گذاشته شده بود دیگر... بگذریم.
بعــد از اتمــام جلســه نیروهای هــالل احمــر عملیــات جذاب 
راپــل را در محوطه پایــگاه انجام دادنــد و نویســنده خانمی 
داوطلبانه همراه امدادی ها وارد عملیات راپل شد و سربلند 
کبرجوجه، چنددقیقه ای استراحت  بیرون آمد. نماز، ناهار ا
و باز هم اعــالم کالس و توضیح و توجیه شــدن نویســندگان 
بود توسط یک نیروی امدادی جوان کوهنورد که تازه شب 
قبــل از دل دماونــد و عملیــات پاییــن آوردن جنــازه یــخ زده 

دختری کوهنورد برگشته بود. 
بعــد از کالس کتانــی و لبــاس گــرم و آب معدنــی بــه دســت، 
ســوار مینی بوس راهی یک کوهپیمایی امدادی شــدیم. به 
محل موردنظر که رســیدیم منظره دماوند و ابرهای پنبه ای 
و چادرهای عشــایر روح و روانمــان را آماده قدم برداشــتن در 

سرباالیی و سرپایینی ها و جمع کردن تجربه کرد.
کردنــد و در ایســتگاه اول آمــوزش   همــه را بــه یــک صــف 
کردن چادرهای امــدادی و اطفای حریــق دیدیم. پس  برپا
از آن وارد ایســتگاه دوم و مرحله جدی کوهپیمایی شــدیم. 
هر قدمی که با یک نفس عمیق برمی داشــتم بیشتر مشتاق 
می شــدم از تجربیــات نویســندگان و اســاتید اســتفاده کنم. 
قبل از رســیدن به غــار این فکــر در ذهنم رژه رفت کــه با این 

منظره دماوند و 
ابرهای پنبه ای 

و چادرهای 
عشایر روح و 

روانمان را آماده 
قدم برداشتن 

در سرباالیی و 
پایینی ها و  سر

جمع کردن تجربه 
کرد
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همه خســتگی بیکار بودی بیایی. فکرم تمام نشــده بود که 
ســنگی از زیر پایــم غلتیــد و پایین رفــت. صدایــی گفت چه 
سنگ قشــنگی. تازه یادم افتاد چهارسال دانشجویی وسط 
ســنگ و کوه بودم و لــذت بردم. حــاال بماند کــه درآخر فقط 

نام مهندس را یدک... بگذریم.
با شــوق بــاال رفتیم تــا بــه غــار گل زرد کــه در دهانه کــوه بود 
رســیدیم. دهانه غار تنگ و باریک بود و باید سینه خیز وارد 
می شــدی، که این کار با شــرایط خواهرعروس بودن جور در 
نمی آمد، لــذا با ناراحتی و تحمل ســرما به تماشــای طبیعت 
و صحبت داستانی نشستیم. عکس دسته جمعی یادگاری 
در دهانه کــوه گرفتیــم و برشــی هندوانــه در نیمــه راه نوش 
جــان کردیــم و ایده هــای داســتانی مــزه مــزه کردیم و ســوار 
مینی بوس به پایگاه برگشــتیم. همه چیز عالــی بود یک روز 
پر از انــرژی و کبــاب کوبیــده و دوش آب گرم تــا اینکه بقول 
پدرم شــصت پای محترمــم رفت تــوی جیب بغلــم و قبل از 
دورهمی شــبانه، پیشــانی خواهر عــروس به کابینــت خورد 
و شــبیه تــام در تــام و جــری متــورم و قرمــز شــد. خدا را شــکر 
دوســتان بودند و یخچالی سرشار از یخ. با پیشــانی بادکرده 
و دردســری عجیب تا دیروقت در جلسه دوســتان نویسنده 
مبنی بر هم اندیشــی و نظــرات در جهت داســتان و فعالیت، 
درخواســت همــکاری از هــالل احمــر و نهادهــای مربوطــه 

ماندیم و روز دوم را به پایان رساندیم.

    شبانه روز سوم 
صبح جمعه روز سوم نیمی در ایوان و نیمی در سالن صبحانه 
خوردیــم و آمــاده مراســم اختتامیه شــدیم. حجت االســالم و 
المســلمین معزی نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر و معاون 

فرهنگی شــان مهمانان ویــژه اختتامیــه بودند و چه شــیرین 
اختتامیه ای وقتــی نگاه و لطــف آقا بر آنســت. صحبت های 
و  درخواســت  شــنیدن  و  معــزی  آقــای  جنــاب  شــیرین 
پیشــنهادهای نویســندگان و اعــالم آمادگــی بــرای همکاری 
همه را بــه وجــد مــی آورد. اختتامیه که بــه پایان رســید آماده 
رفتن به آخرین برنامه امدادی ها شــدیم. کتانی به پا کردیم 
و سوار بر مینی بوس به سمت دشــت الر حرکت کردیم، برای 

پیاده روی در دشت و رسیدن به دریاچه سد الر.
 محــل اســتراحت زاویه دیــدی عجیــب دلنواز داشــت چای 
ذغالی، چادرهای ســفید هــالل احمر، دریاچــه، تک درخت 
لــب رود، کوه هــای اســتوار و صــدای بوســه هایی کــه آب بر 
ســنگ و صخره ها می زد و خدایی که وجودش فراوان حس 
ل  می شد. عده ای به سمت ســد الر راه افتادیم و آب های زال
آبی رنگ را با روحمان بلعیدیم. از ســد بازنگشته امدادی ها 
باز هم برنامه ای هیجان انگیز ترتیــب داده بودند با عنوان 
مســابقه طناب کشــی با جایزه جعبه کمک های اولیه و چه 
شــور و رقابتی بــود میان شــرکت کننــدگان اهل قلم. شــمال 
بــروی و ماهــی نخــوری از نظــر مــن انــگار روزه بــی ســحری 
گرفته ای. خدا را شکر اعمال شــمال رفتن تکمیل شد و کنار 
رودخانه و زیر چادر چلوماهی را هم نوش جان کردیم. برگه 
گواهی آموزشــی هــالل احمــر مبنــی بــر گذراندن 20 ســاعت 
آموزشــی را که گرفتیم گرمــا و تنبلــی قلقلکمــان داد و همراه 
تعــدادی از خانم هــا ســوار ماشــین مخصــوص هــالل احمــر 

شدیم و از پیاده روی فرار
کردیــم. بــه مینــی بــوس نرســیده بودیم کــه بی ســیم آقای 
راننــده اعالم کــرد زودتــر برگردید یک نفــر عروســی دارد باید 

زود برگردد.    

صحبت های 
ین آقای  شیر

معزی در مراسم 
اختتامیه و شنیدن 

درخواست و 
پیشنهادهای 
یسندگان و  نو
اعالم آمادگی 
برای همکاری 

همه را به وجد 
می آورد
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قهرمان کوهستان

فراز و نشیب امداد
 در گفتگو با داود لشگری

کند و لشگری هالل احمر را برای ما اینگونه معرفی کرد:
خ  هــالل احمــر یــک ســازمان غیرانتفاعــی، عضو صلیب ســر
جهانی اســت که از سال 1301 تأسیس شــد و به فعالیت های 
انقــالب  از  پیــش  دارد.  فعالیــت  بشردوســتانه  و  امــدادی 
خ بود، که پس از  سازمان، با نام و عالمت شیر و خورشید ســر
انقالب به نام هالل احمر درآمد. هــالل احمر در بحران هایی 
نظیر ســیل، زلزله، جنــگ و ... زمانــی که تعــداد مصدومین 
آنقــدر زیاد اســت که دیگــر از یک ســازمان بــه تنهایــی کاری 
ســاخته نیســت، ورود می کند. در حال حاضر، در هــر نقطه از 
کشــور، حتی نقاط کور و یا حداقل آنتن دهی هم که باشــیم، 
می توانیم با شــماره 112 تمــاس بگیریم و کمــک بخواهیم. 
این شــماره جزو تماس های ضروری تلفن همراه است و ما را 
به مرکز کنترل فرماندهی عملیات هالل احمر وصل می کند. 
در بســیاری از حوادث می توانیــم این شــماره را بگیریم. مثاًل 
تصادفات جاده ای یا ســقوط وســیله نقلیه به دره. در چنین 
حوادثــی، خدمــات نجــات بــا هــالل احمــر اســت و خدمــات 
گر اورژانس نتواند  امدادی با اورژانس با شــماره 115. باز هم ا
تمام مصدومان را پوشش دهد، هالل احمر به عنوان همکار 
ورود پیــدا می کنــد و از آمبوالنس هــای خــود بــرای انتقــال 
خ  گر اتفاقی ر مصدومین استفاده می کند. در کوهســتان نیز ا
گر با شــماره 112 تمــاس بگیریــم، امداد کوهســتان به  دهــد ا

کمک ما می شتابد و آن حادثه را پوشش می دهد.

قــای  پــس از ایــن آشــنایی مختصــر، بــه ســراغ خــود آ
لشگری، از بیان خودشان می رویم:

کوهنــوردی و ســنگ نــوردی را در یــک  بنــده از ســال 79 
باشــگاه کوهنــوردی در ســاری، آغاز کــردم. بعــد از مدتی در 
گر کســی از ما آســیب ببیند، کســی نیســت  ســال 80 دیدیم ا
کنــد؛ وارد هــالل احمــر شــدم و دوره امــداد و  کمکــش  کــه 
کمک هــای اولیــه را گذراندم. بعــد این قضیه جدی تر شــد، 
در ســال 83 مربــی جســتجونجات در ارتفــاع و فضامعلــق 
هالل احمر شــدم. مــا در این راه خیلــی جــدی کار کردیم و با 
کمک دوستانمان دیواره ها و مســیرهای زیادی باز کردیم. 
150 مســیر ســنگ نوردی و دیوارنوردی جدیــد در مازندران 
باز کردیم. این مســیرها، مســیرهایی بود که تابحال صعود 
نشــده بود، مــا بــرای اولین بار صعــود کردیــم و مســیر را رول 
کوبی کردیم. یعنی مســیرهای غیر قابل رفتــن را برای دیگر 
کردیــم. تمــام مســافت را از  کوهنــوردان مهیــای اســتفاده 
ابتدا تا نوک مســیر، میخ کوبیدیم تــا کوهنوردهای دیگر که 

می خواهند صعود بکنند از همین مسیر استفاده کنند.
سال 92 آزمون اســتخدامی هالل احمر برگزار شد، چون این 
کار با روحیه من ســازگار بود، آزمون دادم و به دلیل استعداد 
و عالقه زیاد از 200 نمره 200 را کســب کردم. استخدام شدم 
و به پایــگاه امــداد کوهســتان پلور آمدم. سیســتم ســازمانی 
کوهســتان نیســت، امــا طبــق اصــول  هــالل احمــر امــداد 
هفت گانه هالل احمر، که یکی از مهم ترین اصولش انســان 
دوســتی اســت، هالل احمر برای تســکین آالم بشــری، وارد 

قضیه امداد کوهستان نیز می شود.
در ابتدا عملیات نجات در قله دماوند به این صورت سازمان 

اولین بار آقای لشــگری را در پایگاه هالل احمر شــهید ملک زاده، در پلــوِر آمل دیدم. 
همســر و دو فرزندشــان هم همراهشــان بود. همســرش برایم تعریف کرد که بچه ها 
تازه شب به پدرشان رسیده اند و صبح نتوانسته اند از بابا داودشــان دل بکنند و برای همین 
همراهش آمده اند. گفت که او پس از هفت روز، تازه از دماوند برگشــته ، بســیار خسته  است و 
کاهش وزن ناشی از هفت روز عملیات در دماوند، کاماًل در چهره شان مشهود است. اما وقتی 
برای مصاحبه به سراغشــان رفتم، با روی بــاز من را پذیرفــت و افتخار این مصاحبــه را به ما 
کارگــروه جســتجو و نجــات هیــات  داد. داود لشــگری، متولــد 1361 اســت. او مســئول 
کوهنوردی اســتان مازنــدران اســت؛ یعنی یک رنجــر به تمــام معنا. مهــارت او فقــط در اینها 
خالصه نمی شــود، لشــگری تخصص های دیگری هم دارد مانند: تدریس جستجو و نجات 
در ارتفــاع و فضــای معلــق، تدریس جســتجو و نجــات در بهمن، مربی ســنگ نــوردی داخل 

سالن، مربی نقشه خوانی و کار با قطب نما و مربی کوهپیمایی فدراسیون کوهنوردی.
از او درخواســت کردم، پیش از هر چیزی اندکی ما را با جمعیت هالل احمر و ســاختارش آشــنا 

یکی از خبرنگاران خوش ذوق حاضر در اردوی نویسـندگان از فرصت پیش 
آمـده بهـره بـرده و در پایـگاه هـال احمـر شـهید ملـک زاده بـا داوود لشـگری 
مسـئول کارگـروه جسـتجو و نجـات هیـات کوهنـوردی اسـتان مازنـدران بـه 

گفتگو نشسـته اسـت.   

فاطمه نفری
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یافته انجام نمی شــد. اوایــل کار امکانات کم بود، با وســایل 
شخصی امدادرسانی می کردیم. به مرور تجهیزات خریداری 
شــد و اوضاع بهتر شــد. اما هنوز هــم نقص هایی وجــود دارد. 
امداد کوهستان وظیفه هالل احمر نیست، اما با تعامل هایی 
که بــا فدراســیون کوهنــوردی انجام شــد، می توانیــم به این 
قضیه ورود پیدا کنیم. وظیفه فدراســیون آموزش کوهنورد، 
و یا ایمن ســازی مسیرهاســت. همچنین از طرف فدراسیون 
کوهنوردی، ســتادهای اطالع رسانی و پیشــگیری از حوادث 
کوهســتان تشــکیل شــده که این ســتاد هر هفته چهارشنبه، 
پنــج شــنبه و جمعــه در بــارگاه ســوم مســتقر می شــود و بــرای 
پیشــگیری از حــوادث بــه کوهنوردهــا راهنمایــی می کند که 
دچار ســانحه نشــوند. اطالعاتی نظیر اینکه چه زمانی صعود 
کنند، چه زمانــی برگردند، هــوا چگونه اســت و ... امــا با همه 
گر اتفاقــی هم بیفتــد این دوســتان در ســتاد هســتند و  اینهــا ا
خدمات امدادی به افراد آســیب دیده ارائه می دهند. مثاًل در 
گر حوادث  تابستان گذشته این خدمات به هزار مورد رسید. ا
خیلی شــدیدتر بود و فدراســیون بــه کمک نیاز داشــت، هالل 
احمــر ورود پیــدا می کند. مثــاًل مــا پارســال دوازده پــرواز برای 
انتقال مصدوم داشتیم  و هالل احمر در چنین حوادثی کمک 

حال فدراسیون است.
امــا در حــال حاضــر نیــز امکانــات مــا چنــدان ســازمان یافته 
نیســت. مثاًل بالگردهای ما توانایی ارتفاع بیش از 4000 متر 
را ندارنــد و مجاز بــه پــرواز در بیش از ایــن ارتفاع نیســتند. یا 
هلیکوپترهای ما ســان ِســت »محدودیت زمان پــرواز دارند 
و مخصوص روشنی هستند« هســتند و در شب امکان پرواز 
ندارند  و این محدودیت ها باعث می شــود هر زمــان که نیاز 
گزیر  به هلیکوپتر داشــتیم، نتوانیــم هوایی اقدام کنیــم و نا
به اقدام زمینی هســتیم. اقــدام زمینی مســتلزم صرف زمان 
است و زمان در حوادث اهمیت بسیاری دارد. گاه جان یک 
انســان بســته به چند دقیقه اســت. ما ســعی کرده ایــم که با 
تمرین هــای ســخت، آمادگی مــان را زیــاد کنیم و ایــن زمان 
را به حداقل برســانیم. ما هــر روز 14 تا 20 کیلومتــر پیمایش 
دِو کوهســتان انجام می دهیم. یعنی از ارتفــاع باال می رویم 
و دوباره با ســرعت بســیار زیاد این مســافت را برمی گردیم تا 

آمادگی مان افزایش پیدا کند. 
در حالت عادِی پیمایش قله دماوند، چهار الی پنج ســاعت 
زمان الزم است تا به پناهگاه برســیم و بعد از پناهگاه تا قله، 
پنج ســاعت زمــان الزم اســت. جمعًا ده ســاعت. بســیاری از 
کوهنوردهــا نیــز ایــن کار را در دو روز انجــام می دهنــد، یعنی 
روز اول را هــم هوایــی می کننــد، تــا روز دوم صعــود بــه قلــه 
داشته باشــند. اما ما با تمرین و ســختی بســیار، این زمان را 
به سه ساعت در روز رســانده ایم. یعنی یک ساعته خودمان 
را بــه پناهــگاه می رســانیم و دو ســاعته خودمــان را بــه قلــه 
می رســانیم. ما ســعی می کنیم آمادگی جســمانی خودمان را 
گر کســی دچار ســانحه شــد،  در بهترین حالت نگه داریم تا ا

خیلی سریع نجاتش دهیم.

وقتی از تعداد افرادشان پرسیدم او اینگونه پاسخ داد:
در امداد کوهســتاِن قله دماوند، تعــداد بچه هایی که اینکار 

را باهم انجــام می دهیم چهــار یا پنج نفر اســت. ایــن تعداد 
کم عمــاًل بــه خاطر ســختی زیاد ایــن کار اســت، که هــم باید 
مهــارت بســیار داشــت، هــم تحمل شــرایط بســیار ســخت. 
مثاًل ما در هفــت روز گذشــته کامــل در دماوند بودیــم. برای 
جســتجوی یک تیــم چهار یا پنــج نفره کــه در جبهه شــمال 
شــرقی دماوند مفقود شــده بودند، هر روز به ارتفــاع 4500 یا 
5000 متــری می رفتیــم، بعــد دوبــاره برمــی گشــتیم پاییــن 
و دوبــاره جســت و جــو را آغــاز می کردیــم و بــه ســمت قلــه 
می رفتیم. اینکه هر روز این مســافت را در شرایط خاص قله 
دماوند پیمایش کنی، اصاًل کار راحتی نیست و سختی های 

بسیار دارد.

از حقوق و مزایایش سؤال کردم، سکوت کرد.
 می دانستم که ایشــان و دوستانشــان با هدفی غیر از پول، در 
این راه قدم گذاشــته اند. بعضــی از بچه هــای امدادگر، با یک 
مبلغ بســیار ناچیز »حدودًا شــصت هزارتومــان در روز« این کار 
ســخت را انجام می دهند. کدام یک از ما حاضریــم برای این 
مبلغ که حتی کرایه ماشین را نیز تأمین نمی کند، به ارتفاع پنج 
هزار متری برویــم و هفت روز کامل را با این شــرایط ســخت در 
دماوند جست و جو کنیم؟ آن هم در میان آن دره های ریزشی 
گر ثانیه ای غفلت کنی، جانت را از دســت داده ای! همین  که ا
شرایط سخت باعث شــده، هر کسی در این مســیر وارد نشود، 

زیرا کمترین هزینه در این راه جان عزیز آدم است. 

وقتــی از ایشــان پرســیدم، بــا وجــود ایــن ســختی کار، آیا در 
صدد تربیت نیروهای جدید و جایگزین هستند، پاسخ داد:

یکــی از فعالیت هــای مثبــت مــا، تشــکیل ســتادهای اطالع 
کار  رســانی در دماونــد اســت. امدادگرهــای جدیــد مــا وارد 
می شــوند، ما آن هــا را بــه ارتفــاع 4200 متــر می بریــم و آن ها 
در ارتفــاع، درگیر کار امدادی می شــوند، یعنی هــر روز مجبور 
می شــوند تا ارتفــاع حــدودًا 5000 متــری دماوند برونــد و بعد 
مصدوم را به پاییــن منتقل کنند. این قضیه ســطح آمادگی 
جســمانی، و ســطح توانایــی امدادگــر را بــاال می بــرد و مــا در 

خیلی موارد می توانیم از حضور این امدادگر استفاده کنیم.
ما این کار را از سال 92 آغاز کرده ایم و آرام آرام داریم چند نفر را 
به این سیستم اضافه می کنیم اما کار سخت و طاقت فرسایی 
اســت و هر کســی طاقتش را ندارد. مثاًل ما در بعضــی روزها که 
بچه هــا بــرای امدادرســانی به بــارگاه ســوم می روند، ســی الی 
چهل نفر مصدوم داریم. مصدومیت هایی مانند ارتفاع زدگی، 
هیپوترمــی، آدم مغــزی، آدم ریــوی، شکســتن دســت و پــا، 
بیهوشی در ارتفاع و ... که این مصدومین باید به پایین حمل 
شــوند. گاهــی یــک امدادگــر در ارتفــاع 5000 متر یــک مصدوم 
را روی کــول می گذارد و بــه پایین حمل می کند. ایــن در حالی 
اســت کــه در آن ارتفــاع و جو، بــدن حالــت طبیعی نــدارد، آدم 
دچار بی حالی و بی رمقی می شود و حتی راه رفتن معمولی، یا 
صحبت کردن برای انسان سخت اســت، چه برسد به اینکه 
یــک انســان را روی کول بگــذاری و بــه پایین، بــا آن خطرات 
فراوان، حمل کنی. اما بچه های ما به این توانایی رسیده اند 

و با تمام وجود، به انسان ها کمک می کنند.

 گاهی یک 
امدادگر در ارتفاع 

5000 متر یک 
مصدوم را روی 
کول می گذارد و 
به پایین حمل 
می کند. این در 
حالی است که 
در آن ارتفاع و 

جو، بدن حالت 
طبیعی ندارد، 
آدم دچار بی 

حالی و بی رمقی 
می شود و حتی 

راه رفتن معمولی، 
یا صحبت کردن 

برای انسان 
سخت است، چه 

برسد به اینکه 
یک انسان را 

روی کول بگذاری 
و به پایین، با آن 
خطرات فراوان، 
حمل کنی. اما 

بچه های ما 
به این توانایی 
رسیده اند و با 

تمام وجود، به 
انسان ها کمک 

می کنند
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برایمان کمــی از قله دماونــد بگویید و بفرماییــد که برای 
فتح قله دماوند چه فصلی را انتخاب کنیم؟

قله دماونــد قدیمی تریــن قله صعــود شــده تاریــخ کوهنوردی 
بشر است. یکی از دالیل آن استخراج گوگرد بوده است. گوگرد 
کاربردهایــی ماننــد آتش روشــن کــردن، یــا ضدعفونــی کردن 
داشــت. آن هــا گوگــرد را اســتخراج می کردنــد، در پوســت گاو و 

گوسفند پر می کردند و به پایین می انداختند یا  ِقل می دادند.
دماونــد چهاردهمین قله مرتفــع دنیا از نظر میــزان پیمایش 
است. شــانزده یال اصلی دارد، 57 مســیر فرعی برای صعود 
دارد و چهــار جبهــه اصلــی کــه در هــر چهــار جبهــه، پناهگاه 
داریم و کوهنوردها در ارتفاع 4200 متر می توانند اســتراحت 

کنند و بعد صعود کنند.
در ایــران 95 درصــد کوهنوردها و یا حتی بیشــتر، تابســتانی 
هســتند، یعنــی بــه محــض اینکــه مهــر شــروع می شــود، 
صعودها تمام می شــود، تا تابســتان ســال بعد. این به دلیل 
شــرایط ســخت دمایی اســت. هر هزارمتر که بــاال می رویم، 
دمای هوا پنج الی شــش درجه کاهش پیــدا می کند. دما در 
تابستان، در بدترین حالت به منفِی سیزده می رسد، ولی در 

زمستان به منفی شصت و یا هفتاد هم ممکن است برسد.

گر جوانان یا نوجوانان بخواهند وارد هال احمر شــوند  ا
چه باید کنند؟

در ســازماِن جوانان هــالل احمــر دوره هایی برگزار می شــود، 
نوجوان هــا می آینــد و بــدون هیــچ گونــه محدودیتــی ثبــت 
نام می کنند و دوره هایی را می بینند. وقتی سنشــان بیشــتر 
می شــود، وارد ســازمان امــداد و نجــات می شــوند، در آنجــا 
دوره های سخت تر و فشرده تری برایشــان گذاشته می شود 
تا بتوانند یک امدادگر خوب شــوند. هر چه پیشــرفت کنند، 
به درجــه باالتری می رســند. ترتیــب درجه ها در هــالل احمر 
اینگونه است: امدادگر سه، امدادگر دو، امدادگر یک- وقتی 
دوره های تخصصی بگذرانند، نجات گر سه، نجات گر دو، 
نجات گــر یک- وقتــی تمــام دوره هــا را بگذراننــد دوره ایثار 
اســت که این امدادگر می تواند در تمام حــوادث نظیر جاده، 

سیالب، آوار و کوهستان ورود پیدا کند.
در همیــن دوره ها، ما دوره امداد کوهســتان را نیز، به شــکل 
گــر عالقه  دوره های شــش الــی هفــت روزه برگــزار می کنیم، ا
داشــته باشــند، دوره هــای کامل تــری بــه نــام دوره ارتفــاع 
نیز هســت کــه نجــات در فضــای معلــق را بــه افــراد آموزش 
می دهیم. در نجات های شــهری، یا حوادثــی نظیر، خرابی 
کــه امــکان دسترســی بــه آن هــا  ج هایــی  ســاختمان ها و بر
وجود ندارد، این افــراد می توانند وارد شــوند و افراد مصدوم 
را منتقــل کننــد. آموزش های مــا به صورتی اســت کــه عماًل 
نقطه غیرقابل دسترســی بــرای امدادگرانمان وجــود ندارد. 
خصوصًا در ایران که ما ســخت ترین رشــته کوه هــا را داریم، 
مثاًل در فرانســه بلندترین ارتفاع 4800 متر است و یا در آلمان 
بلندترین ارتفاع 2600 متر بیشتر نیســت، اما در ایران 5600 
متر ارتفاع را داریم. و یکــی از دالیل محدودیت های پروازی 
مــا همیــن اســت. آن هــا می تواننــد بــه دلیــل فشــار هــوای 
مناســب، با هلیکوپتــر، به همه جا دسترســی پیــدا کنند، اما 

در ارتفاعــات بــاالی 4000 متــر بالگردهــای 205 یــا 412 مــا 
نمی توانند پرواز کنند و حتمًا باید هلیکوپتر mi17 باشــد. هر 
چند این مدل نیز بالگرد ترابری است نه امدادی. هلیکوپتِر 
مخصوص امداد و نجات مدل یوروکوپتر است که می تواند 
تا ارتفــاع 8000 متر پرواز کند، اما در ایران مــا به دلیل تحریم 

از بالگردهای مخصوص امداد و نجات محروم هستیم.

یک خاطره نیز برایمان تعریف کنید:
کــه بــه علــت فراوانــی  خاطــرات خــوب و بــد زیــادی دارم، 
فراموشــم می شــود و در خاطــرم نمی مانــد. اما یکــی از آن ها 
کــه در خاطــر دارم ایــن اســت: نجــات کوهنــوردی در جبهه 
شــمال شــرقی دماوند کــه چهــار روز بود گم شــده بــود. ما در 
جبهه های مختلف گشــته بودیم و هنوز او را نیافته بودیم. 
زیــرا ایــن فــرد خــودش را در ارتفــاع 4600 در جــان پناهــی، 
قرار داده بــود و قابل رویت نبــود. زیرا دماوند یــک قله آتش 

فشانی است و سوراخ ها و جان پناه های زیادی دارد.
وقتی ایــن فــرد را در ارتفــاع 4700 متــری یافتیــم، افرادمان 
رفتنــد تــا صدمتــر او را بــه پاییــن بیاورند، امــا آنقــدر ضعیف 
شــده بود که بیهوش شــد. مــا آمدیــم در ارتفــاع 4200 متری 
پــرواز  درخواســت  آنجــا  از  و  فریــدون  تخــت  پناهــگاِه  در 
دادیــم. بالگــرد آمد و باالی ســر مصــدوم به پــرواز درآمــد و با 
وینچ بنــده را پایین فرســتاد. مــن مصدوم را کــه نفس های 
آخــرش را می کشــید، در بســِکت ثابــت کــردم و بعد بــا وینچ 
مــا را بــاال کشــیدند. مصــدوم چهــار روز بــود بــدون آب و غذا 
گــر هلیکوپتر امــداد نمی رســید و  در کــوه مانــده بــود و واقعــًا ا
او را بــا ســرعت منتقــل نمی کردیــم، زنــده نمی مانــد. یــادم 
هســت ســاعت شــش عصر بــود و هلیکوپتر داشــت به ســان 
ِســت »هلیکوپتر یک ســاعت مانده به غروب آفتــاب باید در 
منطقه مخصوص خود باشــد« خودش نزدیک می شــد و ما 
باید خیلی ســریع کارمان را انجام می دادیم. وقتی داشــتیم 
مصــدوم را می کشــیدیم بــاال، نفــر دوم کــه روی صخــره گیر 
کرده بود را هــم پیــدا کردیــم، دوبــاره برگشــتیم و او را هم با 
وینچ باال کشــیدیم. هر دو مصدوم را با بالگرد به بیمارستان 

میالد انتقال دادیم و آن ها نجات یافتند.
در انتها بایــد بگویم که جنــاب آقای لشــگری، دارای درجه 
ایثار هســتند. ایــن درجه یعنــی حاضــری از تمــام زندگی ات 
برای کمــک به انســان ها بگــذری و نــام ایــن افــراد را از نظر 
مــن بایــد قهرمــان گذاشــت. امیــدوارم قــدر ایــن قهرمان ها 
کنیــم و  را بدانیــم، خودشــان و خانواده شــان را حمایــت 

سختی های کارشان را با حمایت ها شیرین کنیم.    

ما دوره امداد 
کوهستان را به 

شکل دوره های 
شش الی هفت 

روزه برگزار 
می کنیم، دوره های 

کامل تری به 
نام دوره ارتفاع 

نیز هست که 
نجات در فضای 
معلق را به افراد 

آموزش می دهیم. 
در نجات های 

شهری، یا حوادثی 
نظیر، خرابی 

ساختمان ها و 
برج هایی که 

امکان دسترسی به 
آن ها وجود ندارد، 
این افراد می توانند 

وارد شوند و افراد 
مصدوم را منتقل 

کنند. آموزش های 
ما به صورتی 

است که عماًل 
نقطه غیرقابل 
دسترسی برای 

امدادگرانمان 
وجود ندارد
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ح شــوق رویش خبر داد و گفــت: از مهمترین برنامه های  طر
اجرا شــده می توان بــه همایش دین، نشــاط، زندگی اشــاره 
کرد کــه در آن 4 هــزار مراجعه کننــده در ایــن همایش تحت 

پوشش برنامه های فرهنگی قرار گرفتند.
حجــت االســالم والمســلمین رضایــی در ادامــه بــه حضــور 
اعضــای کانون طــالب در کارگاه های آموزشــی آســیب های 
ح پیمــان اشــاره کــرد و گفت:  اجتماعــی و تربیــت مربــی طر
جوانــان،  و  دانشــجویی  کانون هــای  اعضــای  کنــار  در 
اعضای کانــون طالب نیــز دوره های آســیب های اجتماعی 
و پیشــگیری موثــر از اعتیــاد در جهــت نشــاط اجتماعــی را 
ح پیمان دوره های آموزشــی  گذرانده و به عنــوان مربی طــر

برای سایر اعضا برگزار می کنند.
هــالل  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
احمــر اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره به لــزوم گســترش 
برنامه هایــی  اجــرای  مــوازات  بــه  فعالیت هــای فرهنگــی 
کاروان هــای  همــه  در  گفــت:  ســالمت  کاروان  همچــون 
ســالمت اعــزام شــده از اعضــای کانــون طــالب خواهــران و 
برادران نیز حضور داشــته کــه با ارائــه فعالیت های فرهنگی 
و همچنین پاسخگویی به مسائل شرعی و ارائه بسته های 

فرهنگی، به ترویج اشاعه فرهنگ اسالمی می پردازند.
وی مشــارکت اعضــای کانــون طــالب در اجــرای مســابقات 
علمــی، فرهنگی و ورزشــی، مســابقات کتابخوانــی، اجرای 
ح پویش با مهر تا مهر، برپایی ایستگاه سالمت، برگزاری  طر
ح ملی  شــب شــعر با گویش محلی و همچنیــن حضــور در طر
غربالگری فشــار خــون را از دیگــر فعالیت هــای اعضای این 

کانون عنوان کرد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
خراسان شمالی در پایان یکی از مشــکالت عمده فعالیت در 
کانون طالب را عدم وجود بودجه مناســب دانســت و گفت: 
تخصیص بودجــه کافی بــه ایــن کانــون می توانــد تأثیرات 

مثبتی در اشاعه مسائل فرهنگی و دینی داشته باشد.    

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان خراسان شمالی گفت: 
اعضای کانون طالب حوزه های علمیه در 8 شهرســتان این استان همگام با اعضای 

کانون های جوانان در فعالیت های عام المنفعه، بشردوستانه و امدادی مشارکت دارند.
حجت االســالم والمســلمین رضایی با اشــاره بــه 16 کانون طــالب خواهــر و برادر این اســتان 
افزود: اعضای کانون های طالب در حوزه های علمیه 8 شهرســتان اســتان خراســان شمالی 
پس از عضویــت در کانــون، آموزش هــای مرتبــط با دوره هــای کمک هــای اولیــه و خدمات 

داوطلبانه را با موفقیت طی کرده اند.
حجت االســالم والمسلمین رضایی با اشــاره به مصوبه شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر 
استان خراسان شمالی گفت: در جلسه شــورای فرهنگی با نظر مدیر عامل هالل احمر استان 
مصوب شــد از توان و ظرفیــت کانون های طــالب خواهران و بــرادران در تمامــی برنامه های 

حوزه های جوانان و معاونت های استان استفاده شود.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان خراســان شــمالی در همین 
زمینه ادامه داد: بر این اساس با فرا رسیدن ایام تعطیالت تابستان و اوقات فراغت جوانان، 
بیش از ســه هزار نفر عضو آموزش دیده کانون طالب با حضــور در فعالیت های عام المنفعه و 

بشردوستانه در کنار کانون های جوانان و دانشجویی حضور مستمر و فعال داشتند.
وی در خصوص اهم فعالیت های انجام شده در چهار ماهه نخست سال 98 افزود: اعضای 
کانون طالب در مراســم هفته هــالل احمر، هفته حجــاب و عفاف، ایام ماه مبــارک رمضان و 
دهه کرامت با اجرای برنامه های فرهنگی برپایی ایستگاه های صلواتی و همچنین برپایی 
ایســتگاه های ســالمت و پاســخگویی به ســواالت شــرعی، حضور پرشــوری در فعالیت های 

ابالغی و پیشنهادی سازمان جوانان داشتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان خراسان شمالی همچنین از 
برگزاری کارگاه های آموزشــی مهــارت زندگی، همایش هــا و آموزش های فرهنگــی در اجرای 

فعالیت بیش از
کانون طالب ۳هزار عضو 
در خراسان شمالی
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حفظ اعتماد مردم 
به هالل احمر نیازمند فرهنگ سازی است

حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر به توصیه 
ایشــان عمــل کردیــم و جوانــان نیــز در ایــن عرصــه خــوش 

درخشیدند.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در هالل احمــر افــزود: حــوزه 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در هــالل احمــر جایــگاه 
خدمتگــزاری بــه مــردم و ملجــاء آن هــا اســت. بــا توجــه بــه 
نزدیکی ماه های محــرم و صفر و عبور زائران حســینی از این 
اســتان، جمعیت هالل احمــر پیــش بینی هــای الزم را برای 
خدمت رســانی به زائران انجام داده اســت. امســال اربعین 
در فصــل گرمــا قــرار دارد و پیــاده روی در گرمــا بــرای زائــران 
سخت و گاه با مشــکالتی همراه اســت. جمعیت هالل احمر 
نیــز همچــون ســال های گذشــته در ایــام اربعیــن امکانــات 
خدماتی و درمانی خود را به صورت رایــگان در اختیار زائران 

اربعین حسینی )ع( قرار می دهد.

    فداکاری امدادگران
در ادامــه این دیــدار نماینده ولی فقیه در اســتان خوزســتان 
کاری امدادگران هالل  کید بر فــدا و امام جمعه اهواز نیــز با تأ
احمــر در خدمــت رســانی بــه ســیل زدگان اظهــار داشــت: در 
ســیالب امســال به هر نقطه ای که می رفتم حضور برجسته 
اســکان  اردوگاه هــای  می کــردم.  مشــاهده  را  هالل احمــر 
اضطــراری که توســط هــالل احمــر برپــا شــده بــود از حرکات 
بســیار مؤثر و مثبت این جمعیت به ویژه در خوزســتان بود. 
این اردوگاه هــا به واقع نقطــه امید ســیل زدگان بود و کمک 

شایانی در امداد رسانی به مردم آسیب دیده کرد.
حجت االسالم و المسلمین موســوی فرد با اشاره به نزدیکی 
مــاه محــرم و پیــاده روی زائریــن حســینی در اربعیــن گفت: 
کنون در بســیاری از مشکالت از جمله  جمعیت هالل احمر تا
زلزله کرمانشــاه و سیل امســال بســیار اثرگذار عمل کرده و در 
بحث اربعین نیز همه ســاله نقش مهمی را ایفا کرده اســت. 
طــی چنــد ســال اخیــر جمعیــت هالل احمــر در پیــاده روی 

نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر در بدو ورود به خوزستان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: هالل احمر همواره در همه زمینه ها به ویژه در سیالب امسال 
حضور تاثیرگذاری داشــت و در کنار سایر دســتگاه ها در خدمت رســانی به مردم و سیل زدگان 
خوش درخشــید. حجت االســالم و المســلمین معزی با اشــاره به نقــش خوزســتان در دوران 
گســترده بــا  ع اقــوام در آن یــادآور شــد: خوزســتان اســتانی وســیع و  دفــاع مقــدس و تنــو
فرهنگ های مختلف، سوابق و اقوام متعدد است و همین امر بر اهمیت و جایگاه این خطه 
می افزاید. خوزستان سابقه ای درخشان در دفاع مقدس دارد و جانفشانی مردم این خطه بر 
کنون نیــز همچون گذشــته این  هیچ کس پوشــیده نیســت و هرگــز فرامــوش نخواهد شــد. ا

استان نقش پر رنگ و ماثری در بالندگی کشور ایفا می کند.

    صحنه حضور ملت ایران 
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیــت هالل احمــر؛ حجت االســالم والمســلمین معزی در 
دیدار بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان خوزســتان؛ حجت االســالم و المســلمین موســوی فرد 
ضمن اشــاره به فعالیت هــای هالل احمر، اظهــار کرد: هالل احمر دســتگاهی مردمی اســت و 

دولتی نبودن، مهم ترین عنصر و ویژگی آن محسوب می شود.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیــت هالل احمــر با اشــاره بــه نقــش پررنــگ و تاثیرگذار 
کــرد: امدادگــران، داوطلبــان و جوانــان جمعیــت  هالل احمــر در ســیل خوزســتان، تصریــح 
هالل احمــر در ســیل اخیر بــا ذوق و شــوق به مــردم و ســیل زدگان خدمــت کردنــد و انصافًا در 

خوزستان زحمات بسیاری کشیدند.
حجت االســالم و المســلمین معزی با بیان اینکه در ســیالب خوزســتان هالل احمر به عنوان 
نماینده همه ملت ایران در اینجا حضور داشــت، گفت: هالل احمــر چنین جایگاه رفیعی نزد 

مردم دارد و چنین سرمایه ای باید حفظ و تقویت شود.
کید رهبر معظم انقالب بر سپردن امور و مسئولیت ها به جوانان و اعتماد به  وی با اشاره به تا
کیداتی که رهبــر معظم انقالب برای ســپردن امور به جوانــان دارند در  آن ها، یادآور شــد: با تا

نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هال احمـر؛ حجـت االسـام و المسـلمین 
معـزی مـرداد مـاه سـال جـاری طـی سـفر دو روزه ای بـه اسـتان خوزسـتان 
عـاوه بـر حضـور در مراسـم تکریـم و معارفـه مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی 
فقیـه در جمعیـت هـال احمـر اسـتان با نماینده ولی فقیه در اسـتان دیـدار و از مناطق 

سـیل زده شهرسـتان کارون بازدیـد نمـود.    

حجت االسالم و المسلمین معزی
در سفر به خوزستان:
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ج کشــور  اربعیــن حضور پــر رنگی هــم در داخل و هــم در خار
داشته و این جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خوزســتان تصریــح کــرد: بــه 
دلیل وجــود دو مرز شــلمچه و چذابه در اســتان خوزســتان و 
تشــرف بســیار باالی زائران به عراق با توجه به حــذف ویزا، 
سازمان ها و نهادهای خدمت رسان باید برنامه ریزی جامع 

و کاملی در جهت خدمت رسانی به زائران داشته باشند.
حجــت االســالم و المســلمین موســوی فــرد افــزود: جمعیت 
ج از مرزهــا هــم فعالیت هــای شــایانی را  هــالل احمــر در خــار
انجــام می دهــد کــه انتظــار داریــم بــه حــول و قــوه الهــی در 
ایــام اربعین و بــا توجه به شــرایط مطلوب تشــرف به عتبات 
عالیات، این خدمات نیز همچون گذشــته با افزایش کیفی 
و کمــی به زائــران ارائــه شــود. ایجــاد ظرفیت های مناســب 
ج از مرزها، فراهم کردن  برای اســتقرار زائران در داخل و خــار
تســهیالت بــرای بهبــود شــرایط زائــران بــه همــراه امــداد و 
نجات در مســیرهای منتهی بــه مرزها هم از جملــه وظایفی 
اســت کــه امیدواریم امســال هــم بــا همان قــوت گذشــته از 

سوی هالل احمر ادامه یابد.
امــام جمعــه اهــواز در پایــان ضمــن قدردانــی از اقدامــات 
جمعیت هالل احمــر گفت: ایجــاد ظرفیت مناســب و خوب 
ج از مرزها و فراهم کردن  برای اســتقرار زائران در داخل و خار
تسهیالت برای بهبود شرایط زائران به همراه امداد و نجات 
در مســیرهای منتهــی بــه مرزها هــم از جملــه وظایــف مهم 
جمعیت هالل احمر به شــمار مــی رود که امیدواریــم با قوت 

سال های قبل افزایش یابد.

    تداوم روند بازسازی یک اولویت مهم است
حجت السالم و المسلمین معزی در دیدار با غالمرضا شریعتی 
کید بر تداوم روند تکمیل بازسازی  استاندار خوزستان ضمن تا
مناطق آســیب دیده استان خوزســتان به عنوان یک اولویت 
مهم؛ در جریــان آخریــن وضعیت رســیدگی و خدمت رســانی 
کنان مناطــق ســیل زده، تعمیــر و بازســازی مســکن و  بــه ســا

پرداخت خسارت سیل به آن ها قرار گرفت.
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیــت هالل احمر در ادامه 
ایــن دیــدار با اشــاره بــه حــوادث طبیعی کــه طی ســال های 
خ داده اظهار کرد: زلزله مســجد  اخیر در اســتان خوزســتان ر
ســلیمان و پــس از آن ســیل ســال اخیــر باعــث خرابی هــای 
بســیاری در مناطق مختلف این اســتان شــد. خدمات ارائه 
شــده به مناطق ســیل زده و نقاط آسیب دیده ناشــی از زلزله 
از جملــه اقدامات شایســته ای اســت که طی این ســال ها در 

استان خوزستان انجام شده است.
کید بر عملکرد، اقدامــات و تالش هایی که کارگزاران  وی با تا
نظــام انجــام می دهنــد تــا آســیب دیــدگان بالیــای طبیعــی 
مجددًا به شــرایط عادی زندگی باز گردند افزود: روند تکمیل 
بازســازی مناطق آســیب دیده بایــد همچنان بــه عنوان یک 
اولویت مهم در اســتان دنبال شــود و مــردم باید مطلع شــوند 
خدمتگزارانشان خصوصًا در این مناطق که ســرمایه و اموال 
مــردم آســیب زیــادی دیــده، چــه اقداماتــی انجــام داده اند و 

عملیات بازسازی و تجهیز روستاها تا کجا پیش رفته است.

    بستری مناسب برای فعالیت های اجتماعی طالب
حجت االســالم والمســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر در ادامه ســفر خود به اســتان خوزستان 
با آیــت اهلل موســوی جزایــری و آیــت اهلل شــفیعی از اعضای 

مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هالل احمــر در 
دیدار بــا آیت اهلل ســید محمد علی موســوی جزایــری رئیس 
کیــد بر نقــش روحانیت در  حوزه هــای علمیه خوزســتان با تا
ایجاد انســجام و همبســتگی اقشــار جامعه در زمــان بحران 
گفت: روحانیون ملجاء مردم هســتند و باید در فعالیت های 
اجتماعی وارد شــوند و هالل احمر بســتر مناســبی برای ورود 

طالب به اینگونه فعالیت های اجتماعی است.
کانون هــای  هالل احمــر  جمعیــت  در  افــزود:  وی 
دانش آمــوزی، دانشــجویی و طــالب زیر مجموعه ســازمان 
کانــون طــالب  کــه در خوزســتان 12  جوانــان وجــود دارد 
ایجاد شــده و از ایــن 12 کانــون، 9 مــورد مربوط به بــرادران 
بــا 75 عضــو و 3 کانــون مربــوط بــه خواهــران بــا 55 عضــو 
اســت. این کانون ها شــورای اجرایــی دارند و اعضــای آن از 
طریق برگزاری انتخابات، دبیر کانــون را انتخاب می کنند. 
افزایــش کانون هــای طــالب باعــث فعالیــت هرچــه بیشــتر 

طالب در زمینه های مختلف می شود.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در خصــوص حمایــت از 
ع  افزایــش کانون های طالب هالل احمر، افــزود: این موضو
نیازمنــد حمایــت شــما بــه عنــوان زعیــم حوزه هــای علمیه 
خوزســتان اســت تا کانون هــای هــالل احمر طــالب افزایش 
یابد و گســتردگی حوزه های علمیه در خوزســتان خود عامل 

روند بازسازی 
مناطق آسیب 

دیده باید 
همچنان به عنوان 

یت  یک اولو
مهم در استان 

دنبال شود و مردم 
باید مطلع شوند 
خدمتگزارانشان 
 در این 

ً
خصوصا

مناطق که اموال 
مردم آسیب 

یادی دیده، چه  ز
اقداماتی انجام 

داده اند و عملیات 
بازسازی روستاها 
تا کجا پیش رفته 

است
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کانون هــای هــالل احمــر طــالب اســت و  مهمــی در ایجــاد 
می تواند مفید و مثبت واقع شود.

وی با اشــاره به حضور طالب در سیالب لرستان و خوزستان، 
تصریح کرد: حضور طالب در ســیالب بســیار مؤثر بود و هالل 
احمر یکی از بســترهای حضور طالب برای ســاماندهی آن ها 
به منظور انجام فعالیت ها و خدمات اجتماعی بود. جمعیت 
هالل احمر همواره در تمــام زمان ها و در حــوادث و بحران ها 
در کنار مردم بــوده و حضور طالب در خیمه هــای نماز در ایام 
نوروز در پایگاه های جــاده ای هالل احمر تأثیر بســیار زیادی 
بــر مــردم دارد و طــالب بــا شــرکت در چنیــن فعالیت هایــی 

می توانند در همه صحنه ها حضور داشته باشند.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمر بــا بیــان اینکه در 
دنیا 44 نوع حادثه ثبت شــده که در ایران 33 نــوع آن اتفاق 
افتــاده، گفت: ایــران کشــور زلزله خیزی اســت به طــوری که 
طی 40 ســال بعد از انقالب اســالمی 4 زلزله مهیــب در رودبار، 
خ داده است. از سوی دیگر حوادثی  بم، ورزقان و کرمانشــاه ر
نظیر آتــش ســوزی، رانش زمیــن و بافت فرســوده در کشــور از 
دیگر کانون هــای خطر و حادثه ســاز هســتند و هــالل احمر با 
دانــش، تجربــه و جایــگاه بین المللی کــه در زمینه حــوادث و 

بحران ها دارد، می تواند به کاهش حوادث کمک کند.

    افزایش کانون های طالب در خوزستان
در ادامــه ایــن دیــدار آیــت اهلل ســید محمــد علــی موســوی 
جزایــری؛ زعیــم حوزه هــای علمیــه خوزســتان بــا تقدیــر از 
اقدامــات فرهنگی هــالل احمر گفــت: انتظار داریــم همانند 
کانون های دانش آموزی و دانشجویی، کانون های طالب 

در حوزه های علمیه استان بیشتر شود.
کیــد کــرد:  آیــت اهلل ســید محمــد علــی موســوی جزایــری تا
حوزه هــای علمیــه پــس از انقــالب توســعه پیــدا کردنــد و به 
کیفــی توانمنــد هســتند، لــذا می تواننــد در  کمــی و  لحــاظ 
زمینه هــای مــورد نیــاز هــالل احمــر فعالیت داشــته باشــند. 
مســئول دفتــر نمایندگــی رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت 
ع را یک دستورالعمل بداند  هالل احمر خوزستان این موضو
و مــا هــم از او پشــتیبانی می کنیــم. در خوزســتان 20 حــوزه 
علمیــه تحت نظــر مرکــز مدیریــت حــوزه علمیه قــم فعالیت 
می کنند و در ســطح اســتان بیــش از 50 مدرســه علمیه دیگر 

که تحت پوشش ما نیستند نیز وجود دارد.

    استان مقاومت و پایداری
حجت االســالم والمســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیــت هالل احمر همچنین در دیدار خود با آیت اهلل ســید 
علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: سیل اخیر 
در چند استان خســارات فراوانی وارد کرد، بســیاری از مردم 
در یک لحظه تمام زندگی شــان را از دســت دادند و چشم به 
راه کمک های مردمی شــدند در اینجا نخستین پرچمی که 
برافراشته شد پرچم هالل احمر بود که به نمایندگی از طرف 
تمام مردم ایران در بحرانی ترین شــرایط برای کمک رسانی 

به سیل زدگان در صحنه حاضر بود.
وی تصریــح کــرد: خوزســتان اســتان مقاومــت، پایــداری و 

نمــاد ایســتادگی ملــت ایــران و ســرزمین جوانمردان اســت، 
کــه هیچــگاه تاریــخ ایــران و تاریــخ تشــیع و  جوانمردانــی 

خوزستان آن ها را فراموش نخواهد کرد.

    برگرفته از فطرت پاک بشری
آیت اهلل سید علی شــفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری هم 
در ادامه این دیدار گفت: حقیقت وجودی کارنامه درخشــان 
هالل احمر نیاز به اثبات ندارد چــرا که همگان خدمات هالل 
احمری هــا را می بیننــد. خدماتــی کــه عوامــل هــالل احمر در 
شرایط خاص انجام می دهند برای مردم پنهان نمی ماند چرا 
که هر انســانی ســهمی از فطرت بشــری دارد، مردم دعایشان 

می کنند و احترامشان را حفظ می کنند.
وی افــزود: آرامــش فکری کــه عوامــل جمعیت هــالل احمر 
در خدمت به مــردم احســاس می کنند و همچنیــن آرامش و 
معنویتی که بــه دنبال اقدامات خداپســندانه برای آن ها به 
همراه دارد، بسیار با ارزش اســت و گرهی از کار مشکل داری 
باز کــردن و نجــات جــان مجــروح در حــوادث و از جمله این 

اقدامات کار کمی نیست.

    آزمون سرنوشت ساز 
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه ســفر خــود بــه 
استان خوزستان با حضور در آیین تکریم و معارفه مسئوالن 
فقیــه در جمعیــت  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  و جدیــد  ســابق 
هالل احمر اســتان خوزســتان اظهار کرد: هالل احمر نهادی 
مردمــی و از میان مــردم و بــرای آن هــا و در خدمــت آن ها به 
ویژه در هنگام بروز حوادث اســت. مردم در ســیالب اخیر به 
هالل احمر اعتماد کردند امــا حفظ این اعتمــاد و تقویت آن 

بسیار مهم و ضروری است.
وی افــزود: بســیاری از مــردم هــالل احمــر را تنهــا در هنــگام 
ع حــوادث و بحران هــا می شناســند، در حالــی که هالل  وقــو
احمر در مواقع عــادی و غیربحرانی نیز در کنار مردم اســت و 

به آن ها خدمت رسانی می کند.
نماینده رهبر معظــم انقالب در جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به خدمات رســانی هــالل احمــر در ایــام اربعین و حــج یادآور 
شــد: جمعیــت هالل احمــر در ایــام اربعیــن و حــج؛ در بحــث 

سالمت، بهداشت و درمان به مردم خدمت رسانی می کند.
حجت االســالم والمســلمین معــزی بــا بیان ایــن که ســرمایه 
اجتماعــی هالل احمــر مرهــون ارائــه خدمــات بشردوســتانه 
اســت، گفت: هالل احمر پیام آور برادری، دوســتی و صلح در 
جامعه اســت و این از ســرمایه های بزرگ اجتماعی آن است. 
جریان ســیل اخیر بار ســنگینی را بــرای هالل احمر بــه دنبال 
داشــت اما مردم ســیل زده به هالل احمــر پناه آوردنــد و به آن 
اعتماد کردند که حفظ و تقویت این اعتماد بسیار مهم است.

نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر بیان کرد: کشــور 
مــا حادثــه خیــز اســت و یکــی از وظایــف مهــم هــالل احمــر 
گــر حــوادث  مستندســازی در حــوادث و بحران هــا اســت، ا
خ  ر حادثــه ای  بــار  هــر  نشــوند  مستندســازی  بحران هــا  و 
می دهد باید کارهــا را تجدید کــرد. با وجود برخی مشــکالت، 
خوشبختانه منازل ســیل زدگان به ســرعت در حال بازسازی 

سیل اخیر در چند 
استان خسارات 
کرد،  فراوانی وارد 
بسیاری از مردم 

در یک لحظه 
تمام زندگی شان 

را از دست دادند 
و چشم به راه 

کمک های مردمی 
شدند در اینجا 

نخستین پرچمی 
که برافراشته 

شد پرچم هالل 
احمر بود که به 

نمایندگی از طرف 
تمام مردم ایران 
ین  در بحرانی تر

شرایط برای 
کمک رسانی به 

سیل زدگان در 
صحنه حاضر بود
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است و این روند، امید آفرین و نشاط بخش قلمداد می شود.
حجت االسالم والمسلمین معزی با بیان اینکه حفظ اعتماد 
مردم بــه هالل احمــر نیازمنــد فرهنگ ســازی اســت، گفت: 
بایــد فرهنــگ کمــک رســانی، ایثــار و خدمــت بی منــت بــه 
مــردم را در جامعــه ارتقا دهیــم و ایــن کار به گفتمان ســازی 
نیاز دارد. 190 کشور دنیا عضو فدراسیون بین المللی صلیب 
خ هســتند اما امتیــاز جمعیــت هالل احمــر این اســت که  ســر
کمک و خدمت به مــردم برای رضای خــدا و رضایت خلق او 
اســت و هالل احمر 8 هزار کارمند در سراســر کشــور دارد که با 

نگاه بشردوستانه به مردم کمک می کنند.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: دشــمنان چــون تــوان جنــگ با 
ایــران را ندارنــد، به دنبــال ایجــاد ناامیــدی در میــان مردم 
هســتند و دشــمن درصدد نابودی اعتماد مردم است و تمام 
تالش هــا بایــد در جهــت افزایــش اعتمــاد عمومی باشــد. در 
راســتای مقابله با آســیب های اجتماعی و نابــودی آن ها به 
دلیل تأثیر مخربی کــه بر جامعه و خانواده دارند؛ 70 آســیب 
اجتماعی در کشور شناســایی شده و ســازمان امور اجتماعی 
کشور در جهت مقابل با این آسیب ها تشکیل شده که هالل 

احمر هم عضو این سازمان است.
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمــر گفت: هالل احمر 
می تواند نقش الگوساز را ایفا کند و برای مردم سبک زندگی 
بیآفریند. نخســتین برنامه هــالل احمر پس از صــدور بیانیه 
گام دوم توســط مقام معظم رهبری، تبیین آن اســت و باید 
براساس این بیانیه حرکت کنیم و موظف هستیم که نقشه 
راه 40 سال آینده را براســاس این بیانیه تنظیم و همه موارد 

آن را اجرا کنیم.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در پایــان ایــن مراســم از 
تالش های حجت االســالم و المســلمین ســعادت نیا در طول 
تصــدی مســئولیت دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر 
اســتان خوزســتان تقدیر و برای حجت االســالم و المســلمین 

محمد انصاری مسئول جدید این دفتر آرزوی موفقیت کرد.

    بازدید از مناطق سیل زده شهرستان کارون
حجت االســالم والمســلمین معــزی نماینــده ولــی فقیــه در 
جمعیت هالل احمر در ادامه سفر خود به اســتان خوزستان از 
روستای سیل زده خویســه شهرســتان کارون بازدید کرد و در 

کنان این روستا گفتگو کرد. خصوص مشکالت موجود با سا
و  االســالم  حجــت  معــزی،  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
کــری معــاون نظــارت و امــور شــرعی، یاســر  المســلمین ذا
احمدونــد معــاون فرهنگــی و امــور آموزشــی و پژوهشــی و 
عبدالمجید معزی مشــاور نماینــده ولی فقیــه در هالل احمر 
همراه با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان در 
بازدید از روستای ســیل زده خویسه در شهرســتان کارون در 
خصــوص مشــکالت و کمبودهای روســتا به گفتگــو با مردم 

این منطقه پرداختند.
کودکان و جوانان روســتای خویســه در ابتــدای ورود حجت 
االســالم و المســلمین معزی و همراهانش، با خواندن اشعار 
عربی با مضمون شــکرگزاری و تشــکر، از نماینــده رهبری در 

جمعیت هالل احمر استقبال کردند.

در ادامه این دیــدار نماینده رهبر معظم انقــالب در جمعیت 
هالل احمر در جمع مردم روســتای خویســه در محل مسجد 
علی بــن ابیطالــب )ع( اظهــار کرد: در ســیل اخیر خوزســتان 
مــردم، بســیاری از ســرمایه های خــود را از دســت دادنــد امــا 
تمــام نهادهــای دولتــی و مردمــی تــالش کردنــد تــا نهایــت 

کمک و امدادرسانی را در این منطقه داشته باشند.
حجت االســالم و المســلمین معزی افــزود: عالوه بر ســختی 
که ســیل بر مــردم وارد کرده دشــمنان ایــن نظام نیز با فشــار 
تحریم تــالش دارند تا زندگی را بر مردم این کشــور ســخت تر 
و دشــوارتر کنند امــا این ســختی ها و مشــکالت را بــا کمک و 
حمایت مردم ســپری خواهیم کرد. وی با اشاره به انعکاس 
مشــکل نبود خانه بهداشــت و مدرســه برای دوره متوســطه 
و پوشــش تلفــن همــراه در ایــن روســتا از ســوی مــردم، قول 

ح شده را اعالم کرد. پیگیری موارد مطر
در ادامــه ایــن برنامــه مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر 
خوزســتان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته از سوی هالل 
احمــر گفــت: 135 روســتای اســتان خوزســتان در فروردیــن 
ماه امســال درگیر ســیل شــدند کــه تالش شــده همچنــان با 
امدادرســانی و توزیــع بســته های حمایتــی بــه مردم آســیب 

دیده این مناطق کمک رسانی شود.
ح بــا مهــر تــا مهــر جمعیــت هــالل احمر  وی بــا اشــاره بــه طر
ح در اســتان خوزستان  تصریح کرد: از هفته گذشــته این طر
اجرایی شده است و بسته های آموزشــی و فرهنگی با کمک 
مردم تهیه و در بین دانش آموزان مناطق ســیل زده اســتان 

توزیع می شود.
در پایان این دیدار 200 بســته آموزشــی و فرهنگی به توســط 
معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشــی نمایندگی ولی 
فقیــه در جمعیــت هالل احمر میــان دانش آموزان روســتای 
ســیل زده خویســه شهرســتان کارون توزیــع شــد. روســتای 
خویســه از توابــع شهرســتان کارون در فروردین ماه امســال 
درگیر ســیالب شــد، جمعیت این روســتا یک هزار و 200 نفر و 

جمعیت دانش آموزی آن 200 نفر است.     

هالل احمر 
می تواند نقش 
الگوساز را ایفا 

کند و برای مردم 
سبک زندگی 

یند. نخستین  بیآفر
برنامه هالل 
احمر پس از 

صدور بیانیه گام 
دوم توسط مقام 

معظم رهبری، 
تبیین آن است 
و باید براساس 

این بیانیه حرکت 
کنیم و موظف 

هستیم که نقشه 
راه ۴0 سال آینده 

را براساس این 
بیانیه تنظیم و 

همه موارد آن را 
اجرا کنیم
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حادثه دیــده پرداخــت. بایــد امکاناتمان متناســب بــا زمان و 
گاهی و علم ما به روز باشد. آ

وی با بیــان مســئله  آســیب های اجتماعی که همــواره مورد 
کیــد مقــام معظــم رهبــری نیز بــوده اســت، یــادآور شــد: با  تا
دستور رهبر معظم انقالب اســالمی، شورایی در وزارت کشور 
با نام شورای اجتماعی تشــکیل شــد و اعضایی در این شورا 
عضــو شــدند که هــالل احمــر یکــی از ایــن اعضاســت. هالل 
احمر می بایست با نقش آفرینی ســازمان جوانان به مسائلی 
همچون اعتیاد، فروپاشــی بنیان خانــواده و دیگر معضالت 

اجتماعی حضور جدی و موثری در این شورا داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشــاره به اهمیت و نقش 
موضوعات فرهنگی در پیشــبرد اهــداف مورد نظــر در جامعه 
خاطرنشــان کرد: کار فرهنگی تنها برگزاری چند اردو در ســال 
نیســت. الگو و ســرلوحه  همه  مــا در حــوزه  فرهنگــی در عمل، 
بیانیــه  مهــم گام دوم انقــالب رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
ایران اســت. در شــورای فرهنگی هالل احمر مصوب شــد که 
ســازمان ها و معاونت هــای مختلف ایــن بیانیه را بــه عنوان 
خط مشــی مســائل فرهنگی به کار برند و امیدوارم نتایج این 
مصوبه به زودی در جمعیت هالل احمر قابل مالحظه باشد. 

وی با اشــاره به کمــک چشــمگیر مــردم و خیریــن در حادثه  
کید کرد: ارتبــاط با خیرین احتیــاج به بازنگری  ســیل اخیر تا
دارد. این ارتباط باید پویا و ســازنده باشد. اعتبار هالل احمر 
بســیار مهم اســت و باید روز به روز به این اعتبار افزوده شود 
تا همــکاری با خیرین میســر شــود. انتقاداتی به ایــن ارتباط 
وجــود دارد و بایــد بتوانیــم ایــن همــکاری را موثرتــر برقــرار 
کنیــم، اما در زمینه مســایل اقتصــادی عملکرد هالل بســیار 

نامناسب و نامطلوب است.    

نماینده  مقام معظم رهبری در هالل احمر در گردهمایی مدیران عامل اســتان های 
جمعیت، با غیرقابل قبول دانســتن عملکرد هــالل احمر در حوزه  مســائل اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: عملکرد هالل احمــر در حوزه  مســائل اقتصادی بســیار نامناســب و نیازمند 
امداد و نجات اســت. فعالیت هــای اقتصادی هــالل به اعتبــار عمومی و مردمــی هالل احمر 
آسیب می رســاند. باید در این حوزه بازنگری جدی صورت گیرد. ما نیازمند قوانین منسجم 
و پویاتری هســتیم. نمی توان با این ســرمایه ملی بر اســاس تصمیم گیری های شــتاب زده و 

انفرادی و مدیریت منفعالنه برخورد کرد.
کید کرد: حوزه  نمایندگــی ولی فقیه به  حجت االســالم و المســلمین معزی در همین ارتباط تا
دســتور مقام معظم رهبری ماموریت نظــارت بر امور جمعیت هــالل احمــر را دارد و صیانت از 

اعتبار و جایگاه آن را از وظایف ذاتی خود می داند.
نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر با اشــاره به تالش های صورت گرفته توســط هالل 
احمر در جریان حادثه  ســیل اخیر و حضور شایســته و قابل  تقدیر همه  استان ها در این حادثه  
غم انگیز، گفــت: متخصصــان و دانشــمندان این حــوزه باید به بررســی اصولــی و علمی این 

حادثه بپردازند تا کشور حادثه خیز ما در آینده، از چنین مخاطراتی کمتر آسیب ببیند.
وی با اشــاره به اهمیت و نقش نقد کردن به خصــوص نقد منصفانه گفت: انتقــاد و نقد کردن 
دیگــران زمانــی ارزش و اثــر دارد کــه منصفانــه باشــد؛ یعنی بــه قصــد بهبود اوضــاع و شــرایط و 
نه به قصد اهانت و تخریب گفته شــود. باید ســره از ناســره، کاســتی ها از فزونی ها و زشتی ها از 
زیبایی ها تشــخیص داده شــود. جمعیت هالل احمر خود باید پیشــتاز حوزه  نقــد در چگونگی 
ورود و پرداختن به حوادث این چنینی باشــد. روایتی از امام جواد)ع( نقل شده  است که مومن 
را محتاج و نیازمند ســه صفــت می دانند: توفیــق از جانب خــدا؛ از درون برای خــودش واعظی 
گر خیرخواهــان وی را نصیحــت کردند بپذیــرد و نصیحت پذیر باشــد.  داشــته باشــد و این که ا
همانطور که امیر مومنان علی)ع( همیشــه از خــدای بزرگ، که صاحب رحمت وســیع و قدرت 

برتر و الیزال است، می خواست که ایشان را در به دست آوردن رضایت خود موفق بدارد.
حجت االسالم والمسلمین معزی با تحلیل وضعیت و شرایط کنونی جمعیت هالل احمر در سه 
حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی گفت: باید پذیرفــت فعالیت هالل احمر در حــوزه  امداد 
و نجات چشــمگیر و امیدوار کننده اســت. اما نکتــه ای که قابل پیگیری اســت، بــه روز کردن 
ابزار و وسایل امدادرسانی است. با وسایل قدیمی نمی توان به نحو شایسته ای به نجات مردم 

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:

عملکرد اقتصادی 
هالل احمر نامطلوب است
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کارگاه  برگزاری 
مهارت های زندگی
در استان مرکزی

مســئول دفتــر نمایندگی 
فقیــه در جمعیــت  ولــی 
از  مرکــزی  اســتان  احمــر  هــالل 
مهارت هــای  کارگاه  برگــزاری 
جــوان  زوج هــای  ویــژه  زندگــی 
اســتان مرکزی بــا حضــور بیش از 

120 نفر در اردوگاه تفریحی امیرکبیر شازند خبر داد. 
حجت االســالم و المســلمین ســیدرضا میرهاشــمی در گفتگو 
با خبرنگار مهــر و ماه گفت: به مناســبت دهه پــر خیر و برکت 
کارگاه یــک روزه مهارت هــای زندگــی ویژه هــای  کرامــت، 
زوج های جوان شــعب ایــن جمعیت بــا حضــور مدیرعامل و 
معاونین ایــن جمعیــت و 60 زوج جوان هالل احمــری که در 
سال 1397 و ابتدای سال 1398 پیمان مقدس ازدواج خود 
را ثبت نمــوده بودند برپا شــد. از این تعــداد 6 زوج از فرزندان 
پرســنل هــالل احمــر و مابقــی )54 زوج( از اعضــای جمعیت 

هالل احمر بودند.
 مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان مرکزی افزود: در این برنامه دروســی شــامل شناخت 
و مهارت هــای همســرداری، راه هــای رســیدن بــه آرامــش 
در خانــواده، ارتقاء ســطح زندگــی زوجیــن و آموزش مســائل 
بهداشتی توسط اساتیدی از دانشگاه تهران و دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات درمانی استان مرکزی ارائه شد.
همچنیــن دکتــر محمــدی مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر 
اســتان مرکــزی درباره ایــن دوره گفــت: مهارت هــای زندگی 
شــامل مجموعه ای از توانایی هایی هســتند که کسب آن ها 
قدرت ســازگاری و رفتار مثبــت و کارآمد فــرد را افزایش داده و 
ایــن توانایی هــا فــرد را قادر می ســازند بــا پذیرش مســئولیت 
اجتماعــی خــود، بــدون لطمــه زدن بــه خــود و دیگــران بــا 
خواســته ها، انتظارات و مشــکالت روزمــره به ویــژه در روابط 

بین فردی به شکل موثری برخورد کند. 
وی افزود: هدف اصلــی آموزش مهارت هــای زندگی در واقع 
افزایش توانایی روانــی - اجتماعی و در نهایت پیشــگیری از 
شکل گیری رفتارهای آسیب رسان و ارتقای سطح بهداشت 

روانی است.     

دوره آموزش ݣݣخبرنگاری 
ݢکانون های ݣݣطالب  ویژه دبیران ݢ

در استان مرکزی برپا شد

معــاون امور جوانــان جمعیت هــالل احمر اســتان مرکــزی از برگــزاری دوره 
آموزش خبرنگاری ویــژه دبیران کانون هــای طالب معاونت امــور جوانان 

این جمعیت خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان مرکزی؛ آرش اشــتری در این 
باره گفت: دوره آموزش خبرنگاری ویژه دبیــران کانون های طالب این معاونت با 
حضور مدیرعامل، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 

و معاون امور جوانان در محل جمعیت هالل احمر استان برگزار شد.
اشتری عنوان کرد: این دوره آموزشی با حضور 20 تن از طالب فعال شعب جمعیت 
هالل احمر که به عنــوان دبیران کانون های طالب در شــعب جمعیــت هالل احمر 

مشغول به فعالیت هستند و تدریس اساتید مجرب به مدت یک روز برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، تعلیم و تربیت خبرنگاران داوطلب 
در تمامــی حوزه هــا جهــت انعــکاس صحیــح، بــروز و مــداوم اخبــار و فعالیت هــای 
کانون هــای مختلف بــوده که جهت فرهنگ ســازی و جــذب مشــارکت همگانی از 

تمامی اقشار جامعه در انجام فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه است.
معــاون امــور جوانان جمعیــت هالل احمــر اســتان مرکزی تصریــح کــرد: مهم ترین 
عناوین تدریس شــده در این کارگاه آموزشــی مباحثی همچون اصول خبرنویسی، 
ســوژه یابی و ســوژه پردازی، عکاســی خبری، اصول مصاحبه و ... بوده که پس از 
اتمام مباحث تئوری، شرکت کنندگان به نقد و بررسی اخبار سایت های مختلف و 

خبرنویسی پرداختند.    
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همایش ملی خیریه ها
و تشکل های مردم نهاد همکار با هالل احمر برگزار شد

همایش ملی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد همکار با جمعیت هالل احمر با حضور 
حجت االسالم و المسلمین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، دکتر علی 
اصغر پیوندی رئیــس جمعیت هــالل احمر، مرتضی ســلیمی رئیس ســازمان امــداد و نجات، 
محمد نصیــری رئیس ســازمان داوطلبــان، شــاهین فتحی مدیــر عامل جمعیت هــالل احمر 

استان تهران و روسای خیریه ها و تشکل های مردم نهاد برگزار شد.
نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمر با اشــاره به ســیل ابتدای ســال جــاری و اقدامــات خیرین و 
خیریه هــا در کمک رســانی به آســیب دیــدگان این حادثــه گفت: افــرادی که در ایــن همایش 
هســتند وجه مشــترکی دارند کــه آن هــم خدمت به مردم اســت کــه بر اســاس فرمــوده پیامبر 

گرامی اسالم، بهترین مردم کسی است که خیرش به مردم می رسد.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی ضمــن تقدیــر از برگــزار کننــدگان ایــن همایــش افــزود: 
ســودمندترین افراد کســی اســت که به مردم خدمــت می کنــد و خوشــبختانه در صحنه های 
کمیت  مختلف شــاهد آن هســتیم که ملت تالشــگر و خیر ایران تمام قد در راســتای تحقق حا
الهی ایستاده است و در مواقع لزوم در صحنه حاضر هستند و از جان و دل در راه خدمت رسانی 

به هموطنان خود گام برمی دارند. 
وی خطــاب بــه ایــن تشــکل های مــردم نهــاد گفــت: همــه شــما بــرای تســکین آالم بشــری 
مجاهدت می کنید و امیر المومنین)ع( در این خصــوص می فرمایند زندگی با درد و رنج همراه 
اســت و انســان ها باید در کنار یکدیگر تالش کننــد تا درد و رنــج را کاهش دهند پــس این رفتار 

باید بدون توقع و منت باشد.

    فرصت تعالی
کید  حجت االسالم والمسلمین معزی با اشــاره به نیت و هدف اصلی تشــکل های مردم نهاد تا
کرد: رفتارهــا، اقدامات و کمک رســانی های انســان دوســتانه می توانند با منت یــا بدون منت 

باشــند اما انســان های ارزشــمند، واالمقــام و نوع دوســتی که 
در این عرصه فعالیــت دارند آنچنان بدون چشــم داشــت به 
همنوعان خود یاری می رســانند که حتی از نیازمندان و افراد 
که زمینه خدمت گزاری  مورد حمایت نیز قدرانی می کنند چرا
و دستگیری با نیت و هدف انسان دوستانه و فرصت کمک، 
حمایت و تعالی در اختیارشــان قــرار گرفته اســت و این همان 

چیزی است که افراد خیر به دنبالش هستند.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر افــزود: نبایــد 
کارهــا، فعالیت ها و اقدامــات راســتین را با منــت، آزار و اذیت 
و رفتارهــای تبعیض آمیز زیر ســوال برد و باطل کــرد. همواره 
ضروری اســت در اینگونه فعالیت ها کرامت و شأن انسان ها 
مــد نظــر قــرار گیــرد و احتــرام افــراد نیازمنــد حفــظ شــود. در 
حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه، ســیل و دیگــر حــوادث غیــر 
مترقبــه، در چنــد دقیقــه تمــام زندگی انســان نابود می شــود 
و بســیار مهم اســت کــه افــراد خیــر قبــل از هــر اقدامی بــا این 
دید نســبت به حادثــه دیــدگان تصمیم بــه انجــام اقدامات 
خیرخواهانه کننــد. مطمئنًا بــا این نگاه در عین حفظ شــأن 
و کرامت آســیب دیــدگان، خیرین بــه بهترین شــکل ممکن 

می توانند به افراد نیازمند کمک رسانی کنند.
وی با اشــاره به این موضوع که در دین مبین اسالم انسان ها 
بــا یکدیگــر برابــر و بــرادر هســتند گفــت: در قــرآن آمده اســت 
رنگ ها و نژاد هــا برای شــناخت بهتــر یکدیگر قرار داده شــده 

اعتماد مردم
مهم ترین سرمایه اجتماعی
هالل احمر است
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است و لذا برتری انسان ها به رنگ و نژاد نیست و این کرامت 
انسانی است که برای ما تعالی به همراه خواهد داشت.

نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در ادامــه بــا 
اشــاره بــه آســیب های اجتماعــی موجــود در جامعه افــزود: از 
مهمترین مشــکالت اجتماعی کشــور طالق و اعتیاد است که 
از بزرگ ترین آســیب هایی جامعه امروز محســوب می شــود و 
به شــدت ســالمت جامعه را به خطــر می انــدازد. ایــن عوامل 
باعث فروپاشیدن خانواده ها و تعداد افراد بزهکار را در جامعه 
افزایش می دهد. از سوی دیگر برطرف کردن دغدغه ، کمبود 
و مشــکالت نیازمنــدان و جلوگیــری از آســیب های اجتماعی 
از جملــه وظایفــی اســت کــه نهادهــای مردمــی و خیریه ها در 
شرایط عادی جامعه به آن می پردازند و در حال حاضر جامعه 

در این زمینه نیازمند کاری جهادی و همه جانبه است.

    برادری در عمل
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود گفــت: قرآن بــه برقــراری صلح و دوســتی بین 
کید دارد. بیش از 300 تشــکل مردم نهــاد و خیریه  برادران تأ
طــی ســال های اخیــر همکاری مســتمری بــا جمعیــت هالل 
احمر داشته اند. همکاری تنگاتنگ تشــکل های مردم نهاد 
با جمعیت هــالل احمر خود نشــان از روح اعتمــاد و اطمینان 
کید  نســبت به هالل احمــر و باعث افتخــار ما اســت و بایــد تا
کرد که مهمترین ســرمایه اجتماعی جمعیت هــالل احمر نیز 
همین اعتماد و اطمینانی است که مردم نسبت به آن دارند.

وی افــزود: شــعار و اعتقــاد کارکنــان جمعیــت هــالل احمر در 
اولین قدم این اســت کــه ما تنها بــه خودمان نمی اندیشــیم 
و بــرادری را در عمــل هــم اثبــات کرده ایــم، مــا آســان ترین و 
ابتدایی تریــن حــق بــرادری را اجرایــی کردیم و هر چــه برای 
خود پســندیدیم برای دیگران نیــز می خواهیــم و هرآنچه در 

توان داریم برای مردم در طبق اخالص گذاشته ایم.
وی با اشــاره بــه فعالیت هــای جهادی کــه توســط نیروهای 
کید کرد: همه افراد خیر و داوطلب  داوطلب انجام می شود تا
همــگام بــا کارکنــان خــدوم جمعیــت هــالل احمــر بایــد فکــر 
و تــالش جهــادی داشــته باشــند و همــه در کنــار هم بــه فکر 
پیشــرفت باشــیم. اینکه هالل احمر به تنهایــی فعالیت کند 
کد شدن است و لذا باید این حرکت خیرخواهانه  به معنای را
و ایثارگرانه باید به یــک باور جمعی، گفتمــان و رفتار گروهی 
تبدیل شــود. ما باید در راهمان ثابت قدم باشــیم و در مقابل 

سختی ها با تمام قدرت و توان بایستیم.
کید بــر نفس اعمال  حجت االســالم و المســلمین معزی با تأ
خیرخواهانــه افــزود: حرکــت جهــادی بایــد بــر پایــه ایمــان 
به خداونــد منان باشــد و همه مــا باید بــر پایه ایمــان به خدا 
که انســان ها خانواده  و برای رضای خــدا فعالیت کنیــم چرا
خدا هســتند و نفس عمل خیرخواهانــه ما نیز بــر پایه ایمان 

ما انجام می شود.

    انفاق، تعاون و قسط
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر؛ یکــی از اهداف و 
مقاصــد فعالیت هــای ایــن جمعیــت را خدمت رســانی برای 

برقــراری عدالــت در جامعه دانســت و افزود: بــرای جمعیت 
ک  هالل احمر، نــژاد، قومیت، جایگاه و طبقــه اجتماعی مال
نیســت، در مواجهــه بــا افــرادی که بــا مشــکل یــا حادثه ای 
درگیــر شــده اند، تالشــگران جمعیــت همــه تــالش خــود را 
می کنند تا به بهترین شــکل ممکــن از آن ها حمایــت کنند و 

شرایطی مناسب برای ادامه زندگی ایشان فراهم کنند. 
وی افزود: همانطور که در ابتــدای قرآن کریم درس انفاق را 
مالحظه می کنیم، ســپس تعاون و کمک بیان شــده است و 
لذا باید قیام به قســط و برقراری عدالت نماییم و نوجوانان 

و جوانان کشور را بر این اساس تربیت و آموزش دهیم.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای آموزشــی فرهنگی هــالل احمر گفت: ســازمان 
در  عضــو  میلیــون  یــک  احمــر  هــالل  جمعیــت  جوانــان 
حوزه هــای غنچه هــای هــالل، نوجوانــان، دانشــگاه ها و 
حوزه هــای علمیــه دارد و بخش های فــوق در قالــب کانون 
دانش آموزان، دانشجویان و طالب هستند. دانش آموزان، 
صــورت  بــه  کانون هــا  ایــن  عضــو  طــالب  و  دانشــجویان 
داوطلبانــه در زمان هــای عــادی در بخش هــای مختلــف 
فرهنگــی، اجتماعــی و مذهبــی فعالیــت می کننــد و در زمان 
بروز حــوادث نیــز با توجــه بــه توانایی شــان به یاری آســیب 

دیدگان می شتابند.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای جغرافیایــی کشــور و باال بــودن میــزان حوادث 
گفــت: ایــران کشــور زلزلــه خیــزی  و بالیــای طبیعــی در آن 
اســت به طوری که طی 40 ســال اخیــر شــاهد 4 زلزله مهیب 
کــه  و مخــرب در اســتان های شــمالی و جنوبــی بوده ایــم 
همانند ســیل اخیر برخی روســتاها را کامال ویران کرد و هیچ 
اثری از آن به جای نگذاشــت. همانطور که در ســیل امسال 
نیز مشــهود بود جمعیت هــالل احمر بــا کمک و یــاری مردم 
همچون گذشــته با دانــش، تجربه و جایــگاه بین المللی که 
در زمینه حوادث و بحران ها دارد، تمــام تالش خود را به کار 
بســت تا به آســیب دیدگان خدمــت رســانی کند امــا این کار 

بدون همکاری مردم هرگز به سرانجام نمی رسید.
کشــورمان را تخریــب   ســیل امســال بســیاری روســتاهای 
کرد و مــردم بیشــماری تمــام ســرمایه و زندگیشــان را در این 
حادثه از دســت دادند. اما آنچــه در کنار درد و رنج مشــاهده 
می شــد حضور فعال همــه مــردم ایــران در کمک رســانی به 
ســیل زده هــا بــود، در واقــع ایــن حادثــه تلــخ عامل اتحــاد و 

یکپارچگی مردم شد.
وی ســاخت ایرانــی پیشــرفته را از برنامه هــای اعــالم شــده 
در بیانیــه گام دوم مقــام معظــم رهبــری برشــمرد و افــزود: 
زیرساخت های کشور براســاس بیانیه گام دوم مقام معظم 
رهبــری نیاز به تغییــر پیشــرفت های اساســی دارد و مطمئنا  
با اتحــاد، یکپارچگــی و کمــک مردم ایــن مهــم می تواند به 
بهترین شکل و در ســریع ترین زمان ممکن محقق گردد و ما 
شاهد کشوری پیشرفته با معیارهای اسالمی ایرانی باشیم.

حجت االســالم والمســلمین معزی در پایان با تقدیر از برگزار 
کنندگان ایــن همایش برپایــی چنین نشســت هایی را برای 

ایجاد اتحاد میان خیرین سودمند دانست.    

 سیل امسال 
بسیاری 

روستاهای 
کشورمان را 

کرد و  یب  تخر
مردم بیشماری 
تمام سرمایه و 

زندگیشان را در 
این حادثه از 

دست دادند. اما 
کنار درد  آنچه در 

و رنج مشاهده 
می شد حضور 

فعال همه مردم 
ایران در کمک 
رسانی به سیل 

زده ها بود، در 
واقع این حادثه 

تلخ عامل اتحاد 
و یکپارچگی مردم 

شد
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چشمه زالل مهر
نگاهی گذرا به آنچه در »نذر آب ۲« جریان دارد

نذر آب مناطق متاثر از خشکسالی اســتان کرمان را هم در بر 
گرفت و جمعیت هــالل احمر اســتان کرمان همزمــان با آغاز 
ح ملــی نــذر آب 2، در منطقه رودبــار جنوب  مرحلــه دوم طــر
این اســتان عــالوه بر نصــب تانکرهــای آب اقــدام بــه توزیع 
بســته های بهداشــتی و لوازم فرهنگی میان روستائیان این 

منطقه کرد.
ح نذر آب  جمعیت هالل احمر اســتان گلســتان نیز در ادامه طر
2 به اســتان سیســتان و بلوچســتان اعزام شــد و در شهرســتان 
نیمروز خدمت رسانی کرد. کاروان سالمت جمعیت هالل احمر 
گلســتان با 18پزشــک عمومــی، متخصــص، فوق تخصص، 
جراح و دندانپزشــک داوطلب در این منطقه بــه ارائه خدمات 

درمانی و ویزیت رایگان پزشکی و توزیع دارو پرداخت.
جمعیــت هالل احمــر اســتان آذربایجــان غربــی نیــز از هفتم 
شــهریور بــه مــدت 5 روز در شهرســتان مهرســتان اســتان 
سیســتان و بلوچســتان مســتقر شــده و ایــن منطقــه را تحت 
پوشش قرار داد.  کاروان ســالمت این استان شامل پزشکان 
عفونــی،  زایمــان،  و  زنــان  روان،  و  اعصــاب  متخصــص 
و  پرســتاران  همــراه  بــه  کــودکان  و  ارتوپــد  دندانپزشــک، 
روانشناسان بود. محمودرضا پیروی دبیرکل جمعیت هالل 
احمر نیز  8شــهریور در سیســتان و بلوچســتان حاضر شــد و از 

ح نذب آب 2 را بررسی کرد. نزدیک اجرای طر
بخش های دچار خشکسالی استان خراسان جنوبی از دیگر 
ح  مناطــق مــورد هــدف جمعیــت هــالل احمــر در اجــرای طر
نــذر آب دو اســت و از همیــن رو جمعیت هالل احمر خراســان 
کاروان  کنــد.  رضــوی در ایــن مناطــق خدمــت رســانی مــی 
ســالمت این اســتان از روز پنجشــنبه در روســتاهای طبسین 
و چاه عباســی اردونی، در شهرســتان نهبندان اقدام به ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی کرده است.
تیم استان خراســان جنوبی متشکل از پزشــک متخصص و 
فوق تخصص شــامل فوق تخصــص عفونی، جراح چشــم و 
چشــم پزشــک، دندان پزشــک، متخصص زنــان و زایمان، 
اورولــوژ، داخلــی و ... پرســتار، کارشــناس دارویــی، مــددکار 
اجتماعی، روانشــناس، پیرایشــگر زنانه و مردانه و تیم ســحر 
معاونت جوانان استان است که از هشــتم تا دهم شهریور به 
بیماران نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کرده است. 
10 عــدد مخــزن آب 3 هزار لیتری ســه الیه پالســتونیک، ســه 
دستگاه آب ســردکن به همراه پکیج های ســالمت و سبد کاال 

از جمله خدمات بشردوستانه دربرنامه این کاروان است.    

ح نذر آب 2« در چهار اســتان سیســتان و بلوچســتان، کرمان، خراســان جنوبی و  »طر
هرمزگان آغاز شده اســت و جمعیت های هالل احمر استان های مختلف با حضور در 

مناطق متاثر از خشکسالی این استان ها در حال خدمت رسانی هستند.
دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هــالل احمر در برنامه »ســالم، صبح بخیر« حاضر شــد و در مورد 
ح نذر آب و علت اجرای آن برای دومین سال گفت: هر ساله 10 میلیون نفر از خشکسالی رنج  طر
می برند و از این میان 8٫5 میلیون نفر در استان های جنوب شرقی کشور هستند. سال گذشته 
ح نذر آب یک در سیســتان و بلوچســتان اجرا شــد و اســتان ها را به مناطق مختلف تقســیم  طر
کردیم و به 502 روستایی که از خشکســالی رنج می بردند، هزار و 200 مخزن آب در حجم های 

مختلف با حضور آبفای استان ارسال کردیم. امسال نیز نذر آب 2 را اجرایی کرده ایم.
ح از دوشــنبه گذشــته در رودبار جنوب، جازموریان و زهکلوت اســتان کرمان  به عالوه این طر
نیز آغاز و 40 تانکر آب با ظرفیت هزار تا 5 هزار لیتری در روســتاها توزیع شد. عالوه بر آن، 4500 
ک، پتو، جعبه کمک های اولیه و بســته لوازم التحریر از جمله اقالمی  ســت بهداشــتی، پوشــا

است که در میان خانواده ها توزیع شده است.
40 پزشــک و پیراپزشــک نیز در این مناطق حضور دارنــد و کار ویزیت، درمــان و جراحی های 
ســرپایی را انجام مــی دهنــد و در صورتی کــه افرادی نیز به درمان بیشــتری داشــته باشــند به 
اســتان کرمان و تهران منتقل می شــوند. همچنین جوانــان جمعیت هالل احمر نیــز در قالب 
تیم ســحر)تیم هــای حمایت روانــی( برنامه هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعی را برگــزار می 
ح تا هفتم شــهریور در روبادر جنوب کرمان اجرایی شــد. از سوی دیگر، جمعیت  کنند. این طر
ح نذر آب 2 در شهرستان سرباز اســتان سیستان و بلوچستان  هالل احمر قم نیز مســئولیت طر
کنــون ماموریت این اســتان به پایان رســیده اســت. در مدت زمــان ارائه  را به عهــده گرفت و ا
خدمات این اســتان در ســرباز، توزیع تانکرهای آب صورت گرفت و عالوه بر آن رسیدگی های 
پزشکی و برنامه های حمایت روانی نیز مدنظر قرار گرفت. خدمت رسانی جمعیت هالل احمر 

قم در پشامک سرباز 5 روز انجام شد و در این مدت به 4500 روستایی خدمات ارائه شد.
ح نذر آب 2 را در منطقه  جمعیت هالل احمر استان تهران نیز مامور شد تا خدمت رسانی در طر
خاش استان سیستان و بلوچستان به ســرانجام برســاند. در طول حضور این تیم در منطقه، 
15 پزشــک و 40 نیــروی اجرائی در بخــش »نوک آباد« و روســتای »چاه احمد« خــاش خدمات 
سالمت شــامل دندانپزشکی،  پزشــکی عمومی، روانپزشــکی،  جراح عمومی ارائه و روزانه 300 

نفر ویزیت رایگان شده و بیش از یک هزار نفر خدمات رایگان دریافت کردند.
همچنین زمینه توزیع 60 تانکر آب در سه نوع هزار، 2 و پنج هزار لیتری در روستاهای شهرستان 
خاش ایجاد شــد. حضور تیم بهســازی و بازســازی مدارس در بخــش نوک آباد برای بازســازی 

مدرسه، از خدمات دیگری است که هالل احمر استان تهران در این منطقه ارائه می کند.
تیم های سحر ســازمان جوانان نیز در این مناطق حضور یافته اند و فضای دوستدار کودک نیز 
در 4 مدرسه نوک آباد آغاز شده و خدمات فرهنگی و هنری و همچنین توزیع اسباب بازی میان 
کودکان منطقه از فعالیت های این گروه ها اســت. یک دســتگاه تصفیــه آب صنعتی با ظرفیت 
7 هزار لیتــر در روز که از طریــق خّیرین اتــاق بازرگانی تهران تأمین شــده بود در بخــش نوک آباد 

شهرستان خاش نصب شده است.

»نـذر آب 2« بـا هـدف رسـیدگی بـه مناطـق خشکسـالی زده چهـار اسـتان 
کشـور در حـال اجـرا اسـت و عـاوه بـر ارائـه خدماتـی بـه منظـور تسـهیل در 
رسـیدن آب شـرب بـه هموطنـان ایـن مناطـق، خدمات معیشـتی، حمایتی و 

فرهنگـی را نیـز ارائـه می کنـد.     
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کام تشنه نیمروز کمک به 
گزارشی از اجرای طرح نذر آب 2 در سیستان و بلوچستان

باید بروی و از نزدیک ببینی تا عمق دردی را که سیســتانی ها و بلوچ ها می کشــند، با 
پوســت و اســتخوانت حــس کنــی. بلوچســتان، ســرزمین نیمــروز به دلیل مســاحت 
زیادی که دارد روســتاهای متعددی را در خود جای داده است، روســتاهایی که کیلومترها از 
ک اســت. مردم این روستاها با معضالت  هم فاصله دارند و راه های ارتباطی آن ها نیز خطرنا

زیادی از جمله نبود امکانات اولیه، آب، غذا، اعتیاد و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.
محترم آباد، روســتایی که کمتر می توان نام روســتا روی آن گذاشــت یکی از مناطق محرومی 
اســت که به محض اینکه چشــمت به آن می خورد موج محرومیت را در آن می توانی براحتی 
لمس کنی. در این گرمای نفسگیر، اهالی، تنها دو ساعت در روز آب دارند و همزمان نوسانات 
شــدید برق هم گذران زندگــی را ســخت تر کرده اســت. یخچال ها بــه خاطر همین نوســانات 
برق بــه کــرات خــراب می شــوند و زندگــی را دشــوار می کننــد. به دلیل نبود آب ســالم کــودکان 
درگیر بیماری های زیادی هســتند. در یک ماه اخیر شش کودک این منطقه به هپاتیت مبتال 
شــده اند. امکانات پزشــکی در این روســتا تقریبًا نزدیک به صفر اســت و مردم مجبورند برای 
انجام آزمایــش و مراجعه به پزشــک تا ایرانشــهر طی طریق کننــد. هرچند به دلیل شــرایط بد 
اقتصادی بســیاری از مردم از درمان بیماری های خود یا فرزندانشان ســرباز می زنند، در سال 

گذشته چندین کودک به دلیل تب باال و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست دادند. 
مریم 35 ساله است و پنج فرزند دارد. کم کم درد دلش باز می شود. این همه فقر و محرومیت 
بــاور کردنی نیســت. از لیال زن دیگری که مشــغول گلدوزی اســت ســؤال می کنــم درآمدتان از 
کجاست؟ شــوهرت چه کاری دارد؟ ســرش را به زیر انداخته، جواب می دهد که شوهرم بیکار 
اســت، تا 10 ســال پیش کپرنشــین بودیم اما حاال صاحب خانه شــده ایم اما چــه خانه ای؟ نه 

حمام داریم و نه دستشویی. پنج خانواده از یک دستشویی مشترک استفاده می کنیم.
هوا رو به تاریکی می رود صدای طبل و دهل بلند می شــود. عروســی در راه اســت. به ماشــین گل 
زده نزدیک می شوم. عروس را نمی بینم چند مرد خوشحال و شــاد در ماشین نشسته اند، سؤال 
می کنم عروس خانم کجاســت؟ گفتند ما عــروس را بیــرون نمی آوریم. عروس نباید در ماشــین 

امـا  بـه سـر می بریـم  اینکـه در سـومین مـاه فصـل تابسـتان  بـا  ایـن روزهـا 
سیسـتان و بلوچسـتان هنوز گرمایی باالی 40 درجه را تجربه می کند، این 
در حالـی اسـت کـه آنچـه مـردم ایـن خطه پهنـاور را عـذاب می دهـد، گرمای 
هـوا نیسـت بلکـه نبـود آب، اقتصـاد و زندگـی مـردم را بـه زیـر خط فقر رسـانده اسـت. 
جمعیـت هـال احمـر طـرح »نـذر آب 2« را بـرای کاهـش بعضـی از رنج هـای ناشـی از 
کم آبـی آغـاز کـرده اسـت. گـزارش »ایـران« درخصـوص اجـرای ایـن طـرح در اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان را می خوانیـم.     
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هــــــــالل

هیچگاه به این مّلت 
آسیبی نخواهد رسید

نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
در مراسم تقدیر از ایثارگران این جمعیت:

مراســم تقدیر از ایثارگــران جمعیت هالل احمــر با حضور حجت االســالم و 
المســلمین معزی نماینده ولی فقیــه در هالل احمر، دکتــر پیوندی رئیس 
این جمعیت و 16 تــن از آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس شــاغل در جمعیت هالل 

احمر در ساختمان صلح هالل احمر برگزار شد.
حجت االسالم والمســلمین معزی در این دیدار با اشــاره به راه های رسیدن انسان 
به ســعادت  گفــت: انســان براســاس حقیقــت راه تکامــل را طــی نخواهد کــرد مگر 
اینکه شــناخت و معرفت پیــدا کند و در مســیر این معرفت ایســتادگی نمایــد. امام 
باقر)ع( در این خصوص می فرمایند: کمال و رشــد در فهم دین اســت، انسان باید 
دین را بفهمد، بر دردها و رنج ها، صبر و شــکیبایی داشته باشــد و برای طی کردن 

مسیر سعادت برنامه ریزی نماید.
نماینده ولی فقیه در هــالل احمر افزود: ملت ایــران برای رهایی از جامعه اســتکبار 
زده و خــروج از ســلطه آمریکا قیــام کرد تا بتواند سرنوشــت خــود را در دســت بگیرد. 
تحقق این هدف بر پایــه رهبری امام امــت، صبوری مبــارزان و پیروان امــام بود و 
از نگاه بســیاری غیر قابل باور تصور می شــد که دین بتواند در پایان قرن بیســتم بر 
کم شــود اما این امر به خواست خداوند و رهبری حضرت  مردم کشوری تاریخی حا

امام و حضور مردم صورت پذیرفت.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های جامع دشــمنان برای آســیب زدن به این حرکت 
مردمــی قبل،  هنــگام و پــس از انقالب اســالمی ایران، جنــگ اقتصــادی،  جنگ و 
روانی را برای ضربه زدن به انقالب دانســت و افزود: البته بــه فضل الهی با رهبری 
مقتدرانه مقام معظم رهبری و حضور با بصیرت مــردم در صحنه هیچگاه به این 

ملت آسیبی نخواهد رسید.
حجت االسالم و المسلمین معزی افزود: اســتکبار جهانی از نادانی صدام استفاده 
کرد و براساس برنامه ریزی های انجام شــده ظرف مدت 4 روز قرار بر تصرف ایران 

را داشتند اما با دفاع ملت ایران این توطئه نقش بر آب شد.
وی با اشــاره بــه برخوردهــای دوگانــه در خصوص اســرای ایرانــی و عراقــی گفت: 
خ را مالقات نکردنــد و ندیدند و این  برخی از اســرای ما حتی گروه های صلیب ســر
خ داد کــه مدعی حقــوق بشــر بودند، با ایــن وجود  اقــدام با حمایــت کشــورهایی ر

کشور ایران با اسرا طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر برخورد می کرد.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر افزود: اســرای ایــران از حق دیــدن نور 
خورشــید،  راه رفتن،  درمان و ابتدایی ترین امکانات محــروم بودند و این در حالی 
بود که رزمندگان اســالم بدون هیچ چشــم داشــتی به جنگ حق علیه باطل رفته 
بودنــد و همچنین عملکــرد جانبــازان ما در 8 ســال دفاع مقــدس و دوران اســارت 

قابل تقدیر بود.
حجت االسالم و المســلمین معزی با اشاره به شور و اشــتیاق خانواده ها برای دفاع 

از انقالب و ایران افزود: با این روحیه ایران همیشه پیروز است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر گفت: درود می فرســتیم به روح شهدای 
کبر ابوترابی که در زندان های عراق چگونه اســرا  آزاده و ســید االســراء، ســید علی ا
را مورد توجــه و آمــوزش قــرار داد و مقاومت ایشــان انــرژی مثبتی برای همــه آنان 

عــروس بنشــیند. دامــاد می گویــد: »امشــب دو دامــاد داریــم و 
دو عــروس، بیکاری، فقــر و نبــود آب، زندگی را ســخت کرده با 
اینکه فوق لیسانس دارم، بیکارم اما با این همه مشکل باز هم 
می خندیم، بازهم امید داریم و باز هم شادیم.البته در کنار این 
مشکالت شاهدیم مسئوالن دولت هم تالش های خودشان را 

برای ریشه کنی فقر و ایجاد اشتغال انجام می دهند.«
روســتاهایی مانند محترم آباد در سیســتان و بلوچستان زیاد 
هستند، محمودآباد، چاه احمد، الل آباد، صیادان، گل آباد، 
نــوک آبــاد، زرآبــاد و کهیــر و خیلــی روســتاهای دیگــر منطقه 
همگی از بی آبی و نبود امکانــات اولیه رنج می برنــد. اما این 
مردم به طرز عجیبی، نجیب و قانع هســتند. وقتی همراه با 
نیروهای هالل احمر برای توزیع اقالم درون خانه ها رفتم در 
چشــمان تک تک اهالی از کودک تــا جوان چــه زن و چه مرد 
بارقه های امید همراه با تواضع و تشــکر از ته قلب را به چشم 
دیدم و لمس کردم. سیســتان و بلوچســتان آباد می شــود، با 

همت مردم و دولت.
امســال برای دومیــن بار ســازمان هــالل احمر به طــور جدی 
برای کاهش آسیب ها و مشکالت ناشــی از کم آبی در مناطق 
محروم این اســتان همچــون دیگر اســتان های کشــور که از 
بی آبی رنج می برنــد، اقدامات ویــژه ای داشــت. مدیرعامل 
جمعیــت هالل احمر اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا بیان 
اینکه بیش از دو دهه اســت که اســتان خشکســالی را تجربه 
بارندگــی داشــتیم ولــی چــون  می کنــد، می گویــد: امســال 
بارندگی هــا رگباری اســت زیــاد مؤثــر نیســتند. از آنجایی که 
بســیاری از کســب و کار ها مانند کشــاورزی و صیــادی به آب 
مربــوط می شــود مــردم دچــار مشــکالت عدیــده ای شــدند. 
بیشــتر مردم سیستان و بلوچســتان درگیر شــده اند. بسیاری 
مهاجرت کرده انــد و به مشــهد، تهــران و یزد کــوچ کرده اند. 
ح »نذر آب« در همین راستا  باید به فکر مردم منطقه بود. طر
امسال هم مانند سال گذشــته در این استان خدمات رسانی 
داشــته اســت. در ســه محــور تأمیــن آب، ســالمت محور و 
معیشــت محور فعالیــت داشــتیم. در 11 نقطــه در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان به صــورت کامــاًل داوطلبانــه توســط 
خیریــن از خریــد تانکــر گرفتــه تــا خریــد ســبدهای حمایتی، 

معیشتی و فرهنگی خدمات رسانی انجام گرفته است.
رسول راشکی در ادامه با اشــاره به خدمات پزشکی و درمانی 
توضیح می دهد: در نقاطی که دچار مشکل هستند خدمات 
پزشــکی، درمانــی و دارویی توســط پزشــکان و متخصصان 
آن هــم به صــورت داوطلبانه صــورت گرفته اســت. بــا اعالم 
ســازمان آب و فاضــالب روســتایی 520 روســتا دچار مشــکل 
کم آبــی هســتند. خیرین هــم در این خصــوص ورود کــرده و 
تانکرهــای آب در اختیار ایــن مناطق قــرار می گیرد. در ســال 
گذشــته در برخی مناطق که بحران ها ادامــه دار بود، خیرین 
کمک های خود را ادامــه داده و نیازمندان را رهــا نکردند. در 
ح »نــذر آب« تا پایــان شــهریور مــاه، از 11 اســتان مختلف  طر
ح به اســتان سیســتان و بلوچســتان  کشــور برای اجــرای طــر
امســال  شــده  داده  تانکــر   1265 گذشــته  ســال  می آینــد. 
1974 تانکــر از هزار لیتری تــا 7 هزار لیتری بر اســاس مناطق 

گذاری می شود.     روستایی و تعداد خانوار ها، جا
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محسوب می شد.
وی با اشــاره بــه ایثار خانواده اســرا افــزود: ســختی هایی که 
کنــار ســختی های خانــواده آن هــا قابــل  کشــیدند در  اســرا 
تفســیر اســت. اســرا و جانبازان عالوه بر تحمل رنج اســارت، 
بیماری و جانبازی را تحمل کردند و وظیفه مســئوالن است 
خواســته های مشــروع و قانونــی این عزیــزان را مــورد توجه 

ویژه قرار دهند.

    گنجینه تاریخی ما
در ادامه این دیدار دکتر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر 
نیــز ضمــن گرامیداشــت ســالروز بازگشــت آزادگان بــه میهن 
گفــت: تنهــا کســانی می تواننــد از اســارت صحبــت کنند که 
شرایط اســارت را چشــیده باشــند، ما در جمعیت هالل احمر 
تــالش می کنیم کــه شــرایطی را براســاس مقــرارت و وظایف 
ایجــاد کنیم کــه قــدردان شــما عزیــزان باشــیم و امیدواریم 
بتوانیــم زمینــه اســتفاده از فعالیت هــا و تجربیات شــما را در 

جمعیت فراهم کنیم.
وی افــزود: مقاومــت و ایثــار شــما قابــل ســتایش اســت. مــا 
قدردان تالش ها، ایستادگی و گذشت شما عزیزان هستیم. 
قدر نعمت امنیت و آسایش را می دانیم و امیدواریم پرچمی 
کنون در دســت رهبــر انقالب اســت را به دســت صاحب  که ا
واقعی آن امام عصر)عج( برســانیم و تمــام رنج ها و زحماتی 

که در طول 1400 سال انجام شده را به نتیجه برسانیم.
فعالیت هــای  از  تشــکر  بــا  احمــر  هــالل  جمعیــت  رییــس 
مرحوم بهجــت افراز برای رســاندن خبری از اســرا به دســت 
خانواده هــا، گفــت: افــراد زیــادی در جمعیــت تــالش کردند 
کــه بــا رســاندن نامــه،  عکــس و خبــر از مفقودیــن و اســرا، 

خانواده های آن ها را تسکین دهند.
دکتر پیوندی افزود: جمعیت هالل احمر با تمام توان ســعی 
در برطــرف کــردن نیازهــای ایثارگــران جمعیــت دارد. دفاع 
مقدس با همه ابعاد خود اعم از ابعاد لجســتیک،  نرم افزار و 
سخت افزاری؛ دوران پر تأللویی را برای ما ساخت و سالیان 
ســال ایــن افتخــار، متعلــق بــه شــما و خانــواده ایثارگــران و 
جانبازانی اســت که دارایی، آبرو، مال و جان خود را در طبق 
اخــالص گذاشــتند و ســربلندی نشــأت گرفتــه از آموزه های 

دینی ما را آفریندند.
وی از معاونت ایثار و شــهادت جمعیت هالل احمر خواســت 
تا با ثبت خاطرات، زندگی نامه،  عکس ها و تولید مستنداتی 
در حوزه ایثــار و شــهادت، این دالوری هــا و یــاد و خاطره این 
ایثارگری را ثبت و ضبط کند و در ادامه تصریح کرد: خاطرات 
دالوری هــای اســرا و جانبــازان بخشــی از گنجینــه تاریخــی 
ماســت و ثبت و ضبط ایــن خاطرات بســیار ارزنده اســت زیرا 
آیندگان از ما خواهند پرسید که این افراد چه کسانی هستند 
و ما می توانیم ایــن گنجینه های بــزرگ را در قالب مجموعه 

داستان، زندگینامه و... به آیندگان معرفی کنیم.
دکتر پیوندی در پایان به پاس صبوری و ایثار خانواده های 
آزادگان فعــال در جمعیت هالل احمــر آن هــا را بــه ســفر کربال 
و نجــف دعوت کــرد، تا بــار دیگر در شــرایط مناســب تری به 

عراق سفر کنند.    

......
 مقاومت و ایثار شما قابل ستایش است. ما قدردان تالش ها، 

یزان هستیم. قدر نعمت امنیت و آسایش  ایستادگی و گذشت شما عز
کنون در دست رهبر انقالب است  یم پرچمی که ا را می دانیم و امیدوار

را به دست صاحب واقعی آن امام عصر)عج( برسانیم و تمام رنج ها و 
زحماتی که در طول ۱۴00 سال انجام شده را به نتیجه برسانیم
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نادیده گرفته شــوند و کسی که 30 ســال در هالل احمر فعالیت 
کرده و چندیــن بالیای طبیعی و ویرانی هایــی را مالحظه کرده 
تجربیــات ارزشــمندی دارد و هیچ ملتــی ذخایر خــود را نادیده 
گر نادیــده بگیریم کفــران نعمــت کرده ایم و بی  نمی گیرد کــه ا

تردید این عزیزان برای جامعه  ما نعمت هستند.
حجت االســالم و المســلمین معزی بــا ارائه برخــی توصیه ها 
و پیشــنهادات افــزود : بازنشســته بایــد بــه زندگی خــود معنا 
ببخشــد و آن را در دوره جدید نیــز هدفمند نماید و بر اســاس 
روایت ائمه معصومین)علیهم السالم(، انسان باید به گونه 
ای زندگی کنــد، مانند آن کــه تا ابد می خواهد حیات داشــته 
باشــد و در عیــن حــال به گونــه ای بــه فکــر قیامت باشــد که 
گویی به زودی از دنیا خواهد رفت و این کامال منطبق با دین 
و آیین است و باید دانست که خدای متعال ولی و سرپرست 
ماســت و به ایــن ایمان داشــته باشــیم کــه خداونــد حافظ و 

نگهبان است و باید به او او توکل کرد.
نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمر بــه برخــی از آســیب های 
احتمالی این دوران هم اشاره کرد و افزود: یکی از این آسیب 
ها این کــه   فرد بازنشســته هویت خود را از دســت مــی دهد و 
لذا نه جامعه و نــه خانواده برایــش جایگاه قائل نمی شــود و 
دیگر این که تصور می شــود یک بازنشســته از نظر اجتماعی 
جایگاهی ندارد و متاســفانه داغ بی خاصیتی را می چسبانند 
بــدون آن که به ســی ســال تجربــه و تــالش توجهــی نمایند. 
آســیب ســوم این که از خود بیگانه و تنها می شود و افسردگی 
به ســراغش می آیــد و آســیب چهارم هــم موضوع معیشــت و 

اقتصاد یک بازنشسته است.
کارمنــدان و  کل رفــاه  گفــت: اداره   وی در همیــن ارتبــاط 
بازنشســتگان می توانــد این آســیب هــا را از ذهن بازنشســته  
عزیــز و بزرگــوار دور کنــد و همــان طــور کــه بــه فکــر ســالمت 
بازنشستگان هســتیم، در بحث مالی هم باید توجه خاصی 

صورت بگیرد.    

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هالل احمر، در مراسم تجلیل از بازنشستگان 
کیــد بر اهمیت جایگاه و شــأن  این جمعیت که در بیمارســتان نورافشــار برپا شــد، با تا
گر از انســان هــا و مخلوقــات پــروردگار تشــکر و قدردانــی نشــود در واقع  بازنشســتگان گفــت: ا
قدرانی و ســپاس از خداوند متعال به انجام نرسیده اســت و لذا از تمام  کســانی که سی سال از 

عمر خودشان  را در خدمت به مردم سپری و تالش کرده اند صمیمانه تقدیر می کنیم.
بــه گــزارش پایگاه اطــالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل احمــر، حجت االســالم 
والمسلمین معزی افزود: من برای تمامی عزیزانی که امروز به بازنشستگی رسیده و همچنین 
خانواده های معزز و گرامی آنان آرزوی توفیق و بهروزی دارم و از خداوند متعال مســئلت دارم 

با سعادت، سربلندی و نیک بختی زندگی خود را ادامه دهند.
وی افزود: بازنشســتگی یک قرارداد اجتماعی، کاری و حقوقی اســت که انسان در طول چند 
ســال فعالیت و پس از مــدت معینــی، دوران خدمت رســانی خود را بر اســاس آن بــه پایان می 
رســاند اما به معنای آن نیســت که بازنشســته نباید تــالش و کوشــش کند و در خانه بنشــیند. 

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که تا آخرین لحظه  حیات خود فعال باشد.
گر در این دوره نیز فعالیت ها ادامه پیدا  کید بر این که ا حجت االســالم والمســلمین معزی با تا
نکند می تواند آســیب هایی را به دنبال داشــته باشــد گفت: خداوند متعال در قرآن به پیامبر 
غ شــدی به کار دیگری بپردازد که این دستور برای تمام مسلمانان  گر از کاری فار می فرمایند ا
ح ها و  اســت و باید امید بــه زندگــی، فکــر و اندیشــه فعــال، ادامــه تــالش، اراده  هدفمند و طــر

اهدافی را به همراه داشت که موجب می شود فعاالنه به زندگی خود ادامه دهند
کید کرد: بازنشسته کوله باری از تجربه است و نباید این ذخایر  نماینده ولی فقیه در هالل احمر تا

هیچ ملتی ذخایر خود را 
نادیده نمی گیرد

حجت االسالم والمسلمین معزی
در مراسم تجلیل از بازنشستگان هالل احمر
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فعال سازی دبیران 
شورای فرهنگی 

گیالن هالل احمر 
دوره آموزشــی ویژه ائمه 
هــالل  جمعیــت  جمعــه 
گیــالن بــا حضــور  احمــر اســتان 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
گیــالن برگــزار شــد. در ایــن دوره 
حجت االسالم والمســلمین امیر چهری  فعال سازی دبیران 
شــعب  در  را  احمــر  هــالل  جمعیــت  فرهنگــی  شــورای 
شهرســتان ها ایــن اســتان از اولویت هــای دفتــر نمایندگــی 

بیان کرد.
کیــد نماینــده مقــام معظــم رهبــری در  وی بــا اشــاره بــه تا
جمعیــت هــالل احمــر بــر گســترش برنامه هــای فرهنگــی و 
مذهبی در اســتان ها توســط ائمه جماعت فعال در جمعیت 
هــالل احمــر افــزود: دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمــر اســتان گیالن بــا هــدف آشــنایی بیشــتر اعضا و 
کارکنان جمعیت هالل احمر با امامت و والیت دوره آموزشی 
فرهنگــی را بــا حضــور 60 نفــر از امامــان جماعــت و اعضــای 

خانواده آنان در اردوگاه مهر بندر انزلی برگزار کرد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
استان گیالن همچنین افزود: در این برنامه یک روزه، دوره 
آموزشــی امــداد و کمک هــای اولیه ویــژه امامــان جماعت و 
خانــواده آنان بــا همــکاری امدادگــران جمعیت هــالل احمر 

استان گیالن برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین امیر چهری در ادامه تصریح کرد: 
واقعــه غدیر بر همــگان ثابــت کرد کــه امامت مکمــل نبوت 
و نیــاز جامعــه اســالمی اســت و امــروز وظیفه مــا ایجاد بســتر 
الزم جهت آشــنایی و گســترش این مهم در بین آحــاد مردم 

خصوصا جوانان است.
وی همچنین بــا اشــاره بــه برگــزاری مســابقه کتابخوانی با 
عنوان »غدیر« گفت: مســابقه کتابخوانی با عنوان »غدیر« 
و با معرفــی کتاب “غدیــر سرچشــمه توحید ” ویــژه کارکنان 
جمعیــت هــالل احمر بــه صــورت هــم زمــان در کلیه شــعب 
برگزار شــد و در روز جشــن عید غدیر به 20 نفر از برندگان این 
مســابقه کتابخــوان هدایایــی تقدیــم شــد و از ســوی مدیــر 

عامل و دفتر نمایندگی ولی فقیه از ایشان تقدیر گردید.    

فعالیت جهادی 
کانون طالب  اعضای 

هالل احمر زنجان 
در روستای »قبله بالغی«

مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت 
بــه  اشــاره  بــا  زنجــان  اســتان  احمــر  هــالل 
فعالیت هــای جهــادی طلبه هــای جــوان عضــو کانــون 
طالب استان زنجان گفت: کانون طالب استان زنجان 
طی شــش مــاه ابتدایی ســال جــاری خدمــات عمرانی و 
فرهنگــی را در برخــی روســتاهای ایــن اســتان بــه هــم 
استانی های خود ارائه کرده  است که از آن جمله می توان به ارائه خدمات عمرانی و 

فرهنگی توسط 45 نفر از طالب داوطلب در روستای »قبله بالغی« اشاره کرد. 
کید بــر نقش و اهداف  حجت االســالم و المســلمین جواد نصیری در ادامه ضمن تا
اعضای جــوان کانــون طــالب اســتان زنجان افــزود: طــالب جــوان، توانمنــد و پر 
شــور عضو کانون ایــن اقدامــات و فعالیت های جهــادی را به صــورت داوطلبانه و 
با هــدف محرومیت زدایی از روســتاهای کم برخوردار و رشــد و تعالی کشــور انجام 

می دهند.
کیــد کرد: بــر این اســاس دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر  وی تا
اســتان زنجــان بــا همــکاری اعضــای کانــون طــالب در جهــت محرومیت زدایــی 
کنان  مناطق و بخش های کم برخودار اســتان خدمات عمرانی و فرهنگی را به سا

این مناطق ارائه می دهند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان زنجان همچنین 
اظهار کرد: روســتای »قبلــه بالغــی« از جمله مکان هایــی بود که در لیســت کانون 
طالب اســتان زنجــان قرار داشــت. بر اســاس اطالعــات به دســت آمــده، 45 نفر از 
طلبه های داوطلب برای انجام اقدامات جهادی راهی این روســتا شــدند. طالب 
جــوان و توانمند در کنــار انجام خدمــات عمرانی چون تعمیر، بازســازی و ســاخت 
بناهای تخریب شــده این روســتا؛ برنامه های فرهنگی مختلفی را برای کودکان، 

نوجوانان و جوانان روستا اجرا کردند.
حجت االسالم و المســلمین جواد نصیری در پایان با اشاره به نیازهای روستاهای 
اســتان زنجان متذکر شــد: نیروی های جوان و فعالی که به صــورت داوطلبانه در 
عرصه خدمت رســانی به مناطق محروم فعالیت می کنند؛ با وجــود محدود بودن 
فعالیت هایشــان، می توانند کمــک بزرگی باشــند. در زمینه محرومیــت  زدایی نیز 
گروه های جهــادی ظرفیت قابــل توجهی برای ایران اســالمی هســتند کــه امروزه 
در قالــب ایــن گروه هــای جهــادی در عرصه هــای مختلف به مــردم شــریف ایران 

اسالمی خدمت می کنند.    
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از خیمه  فرهنگی
کاروان سالمت تا 

تشریح فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان کهگیلویه و بویراحمد:

کانون طالب جهــت ارائه مســابقات فرهنگــی و قرآنی برای 
کــودکان و خردســاالن اســتفاده می شــود و بــا اهــدای جوایز 

خاطره خوشی برای شرکت کنندگان ایجاد می کنند.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با اشــاره به برگزاری نشســت 
کانون هــای  و هم اندیشــی های ماهانــه شــورای اجرایــی 
طالب اظهار داشــت: نتایــج این جلســات عمدتًا بــه صورت 
ح هــای ابتــکاری و فعالیت های فرهنگــی ماهانه و  ارائه طر

یا فصلی است.
حجت االســالم والمســلمین غفاریــان در بخــش دیگــری از 
ســخنان خود در تشــریح فعالیت های کانون طــالب در ایام 
ح شــوق رویــش گفــت: در اجــرای این  اوقــات فراغت و طــر
ح ملــی و جهــت غنی ســازی اوقــات فراغــت نوجوانان و  طــر
جوانان اعضای کانون طالب در تمامی برنامه های اجرایی 
سازمان حضور فعال و موثر داشــته و به برگزاری کالس های 

آموزشی و فرهنگی اقدام می کنند.
وی در همیــن زمینه ادامــه داد: برگزاری اردوهــای تفریحی 
و کالس هــای آموزشــی تجویــد و تــالوت قــرآن، همچنیــن 
آمــوزش احــکام کــه توســط یکــی از اعضــای کانــون طــالب 

انجام می شود از مهمترین فعالیت های این کانون است.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اشــاره بــه فعالیت هــای  اســتان 
فرهنگــی که در مــاه مبــارک رمضان توســط اعضــای کانون 
طالب اجرایی شــده، افزود: برگزاری محفل انس با قرآن به 
همراه تفســیر و قرائت قرآن در کنــار صرف افطــاری در جمع 
صمیمانــه امدادگــران و نجاتگــران در پایگاه هــای امدادی 
به مدت 9 شــب، همچنین برگــزاری مســابقه پیامکی انس 
با قــرآن ویــژه کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر از برنامه های 
شــاخص دفتر نمایندگی ولــی فقیه با همــکاری کانون های 

طالب بود.
خصــوص  در  غفاریــان  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
برنامه های پیش روی کانون طالب که ویژه اوقات فراغت 
گفــت: براســاس تفاهم نامــه منعقــد شــده بــا حــوزه  اســت 
آموزش جمعیــت هالل احمــر مقرر شــد کالس هــای آموزش 
ســخنوری، احکام و اخــالق امدادگری با همــکاری اعضای 

کانون طالب برگزار گردد.
وی در ادامه به برنامه ریزی های انجام شده جهت فعالیت 
اعضــای ایــن کانــون در ایــام محــرم اشــاره کــرد و گفــت: در 
ایام محرم از روحانیون مســلط و ســخنور در هیات و مراســم 
پرجمعیــت جهــت برپایــی ایســتگاه های پاســخگویی بــه 

مسائل شرعی استفاده خواهد  شد.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
کهگیلویــه و بویراحمــد در پایــان بــه حضــور فعــال  اســتان 
کارشناســان دفتــر  کانــون طــالب ایــن اســتان و  اعضــای 
نمایندگی در سیل لرستان اشاره کرد و گفت: اعضای کانون 
طــالب و کارشناســان ســتاد بــا سرپرســتی کارشناســان دفتر 
نمایندگی هالل احمر در اســتان به مدت قریــب به دو ماه در 
شهرســتان پلدختر حضور فعال داشــتند و به آسیب دیدگان 

سیل خدمت رسانی می کردند.    

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از فعالیت هــای فرهنگــی 
کانــون طــالب در حوزه هــای علمیــه خواهــران و  مذهبــی هفــت 

برادران این استان خبر داد.
حجــت االســالم و المســلمین ســید جــواد غفاریــان بــا اشــاره بــه 
تشــکیل کانون هــای طــالب در حوزه های علمیه ســطح اســتان، 
گفت: در نشســتی مشــترک در مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان مصوب شــد تا در هفت 
حوزه علمیــه خواهران و بــرادران اســتان کهگیلویه و بویــر احمد کانون های طالب تأســیس 
و در زمینه های فرهنگی و امدادی در طول ســال و مناســبت ها از ظرفیت کانون های طالب 

بهره گیری شود.
وی در همین زمینه ادامه داد: پس از این مصوبه تأســیس کانون های طــالب در چهار حوزه 
علمیه برادران و ســه حوزه علمیه خواهران در دســتور کار قرار گرفت . مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر اســتان کهگیلویه و بویراحمد با اشــاره به حضــور و فعالیت 
اعضای کانون های طالب در پایگاه های امدادی گفت: طبق هماهنگی های انجام شده از 
سوی این دفتر با روسای شعب و مسئوالن امدادی هالل احمر اســتان، اعضای کانون های 
طــالب بــه صــورت دوره ای در پایگاه هــای امــداد و نجــات شهرســتان ها حضــور یافتــه و 

پاسخگوی سواالت شرعی امدادگران و نجاتگران هستند.
حجــت االســالم والمســلمین غفاریــان در همیــن زمینــه ادامــه داد: اعضــای کانــون طــالب 
در شــیفت های مختلــف در پایگاه هــای امــداد و نجــات بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای نیــز 
می پردازنــد. مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اســتان کهگیلویه 
و بویراحمــد بــه اســتفاده از ظرفیت هــای کانون های طــالب در ســطح برنامه های کشــوری 
و اســتانی اشــاره کــرد و گفــت: در ایــام نــوروز از ظرفیت هــای کانون هــای طالب جهــت ارائه 
خدمــات مشــاوره ای و پاســخگویی بــه ســواالت شــرعی در خیمه هــای معرفــت در ورودی 

شهرستان ها بهره گیری می شود که با استقبال خوبی از سوی مسافران مواجه شده بود.
حجت االسالم و المسلمین غفاریان به حضور فعال و موثر اعضای کانون طالب در کاروان های 
حمایتــی و بهداشــتی درمانــی اشــاره کــرد و افــزود: اعضــای کانــون طــالب بــا حضــور فعــال در 

کاروان های سالمت در روستاها و مناطق محروم از فعالیت های فرهنگی انجام می دهند.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: در ایــن برنامه ها بــا برپایی خیمه هــای فرهنگــی از ظرفیت 
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بازدید از پایگاه های
امداد و نجات

جاده ای

با حضور مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در هالل احمر البرز انجام شد

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر اســتان البــرز بــا حضــور در پایگاه هــای امداد و 
ج از این  نجات جاده ای جمعیــت هالل احمر شهرســتان کر

پایگاه ها بازدید کرد.
سید فتح اله هاشم نژاد رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
ج در ایــن خصــوص گفــت: حجــت االســالم  والمســلمین  کــر
الهــی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و هیــات همــراه از 
پایگاه های امــداد و نجات جــاده ای کندوان، کوشــک باال و 
ج چالــوس بازدید کردنــد. طی این  شهرســتانک در جاده کــر
ح  بازدید، نجاتگران مشکالت و مسائل پایگاه ها را جهت طر
در شورای معاونین و ارائه به مدیرعامل جمعیت بیان کردند 
و پیشــنهاداتی در خصــوص بهبود فضــای فرهنگــی و ایجاد 

ح شد. کتابخانه در پایگاه ها مطر
حجــت االســالم والمســلمین الهــی در پایــان ایــن بازدیــد 
ضمن تقدیــر از تالش هــای بی دریغ امدادگــران و نجاتگران 
جمعیــت هــالل احمــر در خدمت رســانی بــه هموطنــان و 
نجات جان انســانها به بررسی مسائل و مشــکالت پایگاه ها 
پرداختنــد و از طــرف دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر به رســم یادبود به پرســنل و نجاتگران حاضر در 

این دیدار یک جلد کالم اهلل مجید و هدیه ای اهدا شد.     

هالل احمر روی نیازمندان 
را زمین نمی اندازد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر خوزستان:

نشســت کارکنــان جمعیت هــالل احمر اســتان 
خوزســتان با مدیران ایــن جمعیت و بــا حضور 
جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 

هالل احمر استان خوزستان برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین محمــد انصــاری مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان 
خوزســتان در این نشســت ضمن اشــاره به اهــداف و عملکرد جمعیت هــالل احمر 
گفــت: در جمعیــت هالل احمــر به ســرعت نســبت بــه درخواســت های نیازمندان 

کنش نشان داده می شود و این مسئله را به طور مشهود می توان دید. وا
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خوزستان در ادامه افزود: 
هالل احمــر احمــر روی نیازمنــدان را زمیــن نمی انــدازد، تســکین آالم انســان های 

دردمند و آسیب دیده اولویت اصلی هالل احمر است.
حجت االســالم والمســلمین محمد انصاری اظهار کرد: حوزه کاری جمعیت هالل 
احمــر ارائه خدمات بشردوســتانه اســت و تمام تــالش عوامل ایــن جمعیت، یاری 
رســانی به نیازمندان، تســکین آالم بشــری و به ویژه انســان های دردمند و آسیب 

دیده است.
ح شــده از ســوی  وی افــزود: جمعیت هــالل احمر به درخواســت ها و نیازهای مطر
نیازمندان را به ســرعت پاســخ می دهد و امدادگران و کارکنان این جمعیت از هیچ 
تالشی برای رفع مشکل و برآورده ساختن نیاز انسان های نیازمند دریغ نمی کنند.

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر خوزســتان تصریح کرد: 
در گام دوم انقالب ســاده زیســتی مســئوالن وجود دارد به طوری کــه در انتصابات 

جدید مقام معظم رهبری چنین مسئله ای دیده می شود.
انصاری ادامه داد: مردم از مانور اشــرافی گری و ریخت و پاش های بیهوده خسته 
شــده اند و خواهان بازگشــت مســئوالن کشــور به اصل انقالب یعنی ســاده زیســتی 

هستند.    
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برپایی چهارمین 
مجمع عمومی
 هالل احمر
 استان اردبیل

چهارمین جلســه مجمع 
عمومــی جمعیــت هالل 
احمــر اســتان اردبیــل، بــا حضــور 
ســالن  در  مجمــع  اعضــاء 
اجتماعــات جمعیت هــالل احمر 
عملکــرد  و  شــد  برگــزار  اســتان 
بودجه ســال گذشــته جمعیت مورد بررســی قرار گرفت و تراز 

مالی این جمعیت در سال 97 تأیید شد.
در این مراســم رامین معبــودی، مدیر عامــل جمعیت هالل 
احمــر اســتان اردبیل پــس از ارائــه گــزارش عملکرد یکســاله 
کــرد:  جمعیــت، ضمــن تقدیــر و تشــکر از اعضــاء تصریــح 
سیاســت جمعیت هالل احمر استان شفاف ســازی عملکرد 

مالی این نهاد است.
رامیــن معبــودی بــا بیــان اینکــه نبایــد ابهامــی در وضعیت 
مالــی جمعیت بــه وجــود آیــد، ادامــه داد: عملکــرد جمعیت 
هالل احمر اســتان در حوزه های مختلف کاماًل روشن است. 
عملکرد بودجه این ســازمان روشــن اســت و این جمعیت با 

حساسیت کامل مسئولیت های محوله را انجام می دهد.
ســیدعلی فاطمی نیــا مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل نیز در این جلسه با بیان 
اینکــه فعالیت هــای جمعیت اســتان منســجم و پویا اســت 
گفت: این انســجام، پویایی و تالش برای مــردم قابل حس 
اســت. باید با مطالعــه دقیــق زندگینامه معصومیــن، نحوه 

زندگی آن ها را نقشه راه خود قرار دهیم.
در پایان این مراســم، بــازرس هیــات مدیــره جمعیت هالل 
احمر استان اردبیل گزارشــی در مورد تراز مالی سال 97 ارائه 

کرد و بودجه پیشنهادی سال 98 تصویب گردید.    

میزان اعمال انسان
نماز است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان اردبیل:

جلســه شــورای فرهنگــی جمعیت هــالل احمر 
االســالم  حجــت  حضــور  بــا  اردبیــل  اســتان 
ســیدعلی فاطمی نیا مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان اردبیل برگزار شد.
حجت االسالم ســیدعلی فاطمی نیا با اشــاره به اهمیت 
ک قبــول اعمــال انســان، نماز  نماز گفــت: میــزان و مال
اســت. کســی با بخشــنامه، آئین نامــه و دســتورالعمل نمازخــوان نمی شــود. هیچ 
مســاله ای برای مســلمانان مهمتــر از فریضه نماز نیســت. وی بــا بیــان اینکه باید 
در مورد بحث نمــاز، نمازخوانی و برپایی نماز جماعت حساســیت ویژه ای داشــته 

باشیم افزود: باید با اعمال، رفتار و گفتار خود نشان دهیم که یک شیعه هستیم.
رامین معبودی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل نیز در ادامه این جلسه 
گفت: برنامه فرهنگی ســاالنه این جمعیت تدوین و بر اســاس آن کارهای فرهنگی 
را اجرا خواهد شــد. برنامه های فرهنگی این جمعیت مشمول کارکنان، داوطلبان، 

جوانان، اعضای جمعیت هالل احمر و گروه هدف این جمعیت می شود.
وی با اشاره به اینکه کار فرهنگی، کاری اساسی و زیربنایی در هر سازمانی محسوب 
می شــود، تصریح کرد: برای رســیدن به اهداف متعالی جمعیت هــالل احمر نیاز به 
ارتقای سطح فرهنگی و اجرای برنامه های متعدد فرهنگی هست. در مورد مسائل 
فرهنگی گام های مثبتی در جمعیت هالل احمر اســتان برداشــته ایم اما در مســائل 

فرهنگی هر چقدر کار کنیم، باز هم جای کار بیشتر وجود دارد.
یــادآور می شــود برگــزاری کالس آموزشــی اخــالق، ارائــه مشــاوره دینی و پاســخ به 
پرسش ها و شبهات دینی در اردوهای جوانان، اجرای برنامه های فرهنگی برای 
اعضای خانواده کارکنان جمعیت هالل احمر، برگزاری دوره های احکام شــرعی، 
فقهــی بــرای اعضــای امــداد و نجــات، رایزنــی بــا معاونــت آموزشــی جهــت تأیید 
دوره های مطروحه به عنــوان دوره ضمن خدمــت و اجرای مســابقات فرهنگی از 

جمله مصوبات این جلسه بود.    
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نمادهای
مقاومت و پایداری

 گرامیداشت سالروز بازگشت
ظفرمندانه آزادگان در آذربایجان شرقی

دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان آذربایجان شرقی مراســم گرامیداشت سالروز 
بازگشــت ظفرمندانــه آزادگان بــه آغــوش میهــن اســالمی را با 
حضــور حجــت االســالم و المســلمین واعظــی  مســئول دفتــر 

نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان برگزار کرد.
حجت االســالم و المسلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی 
ضمن تبریک بازگشــت ظفرمندانه آزادگان به آغوش میهن 
اســالمی بــه کارکنــان جمعیت هــالل احمــر گفــت: »آزادگان 
سمبل مقاومت و پایداری هستند، عزیزان آزاده در راه دفاع 
از میهن اســالمی، مشقت و ســختی دوران اســارت را سال ها 
کردنــد و در چنیــن روزی،  دور از خانــواده و میهــن تحمــل 
ســرافرازانه و ظفرمندانه به میهن بازگشــتند.« در ادامه این 
مراســم جمعــی از کارکنــان، بســیجیان و اعضــای جمعیــت 
هالل احمر شهرستان تبریز با حضور در گلزار شهدای تبریز با 
نثار شاخه گل و قرائت فاتحه و عطر افشــانی مزار شهدا، یاد 

و خاطره هم رزمان خود و آزادگان را گرامی داشتند.
همچنین دفتر نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
استان آذربایجان شــرقی با حضور حجت االســالم واعظی و 
ســعید کنعانی مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان از 100 
نفر از کارکنان و فعاالن قرآنی جمعیت استان که در طول ماه 
مبارک رمضان جلسات روخوانی و ترتیل و تفسیر قرآن کریم 

را برپا کرده بودند تجلیل کرد. تجلیل به عمل آمد.    

اعتقاد راسخ 
زیربنای عفاف است

نشست فرهنگی و تخصصی بانوان 
در جمعیت هالل احمر استان اردبیل برپا شد

نشســت فرهنگی و تخصصی بانــوان شــاغل جمعیت هالل احمر اســتان 
اردبیل به مناسبت دهه کرامت و هفته حجاب و عفاف برگزار شد.

حجت االســالم ســید علی فاطمــی نیــا در این نشســت با اشــاره به نقــش حجاب و 
عفاف در ســالمت جامعه گفــت: اعتقاد صحیح و راســخ زیربنای عفــاف و حجاب 
گر می خواهیم خانمی عفاف و حجاب را رعایت کنــد، اول باید اعتقادات  اســت. ا

خانواده و جامعه را اصالح کنیم.
وی با اشــاره به اینکه هیچوقت انســان تن به تحمیل و زور نمی دهــد، ادامه داد: 
با تحمیل، انســان محجبه نمی شــود و با زور هم به چیزی عمل نمی کند، هر چند 
ممکن اســت در ظاهر تن به حجاب بدهد اما او اعتقاد قلبی به آن نخواهد داشت 

کن خاص حجاب را رعایت می کند. و تنها در ظاهر و در اما
فاطمــی نیا اضافه کــرد: حجــاب و عفاف هــم تکلیف شــرعی و الهی و هــم تکلیف 

عرفی، عقلی و قانونی در کشور ما است و همه موظف به رعایت آن هستیم.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با اشــاره 
گر تربیت صحیح دینی  به اینکه قرآن کتاب انســان ســاز و بشرســاز اســت، گفت: ا

نباشد، انسان در زندگی به مشکل بر می خورد.
وی با اشاره به اینکه قرآن کریم ثمره ازدواج را آرامش و سکونت بیان کرده است، 
گر زن و شــوهر در موقع مشــکالت کمــی صبر و بردبــاری کننــد، خداوند به  افــزود: ا

زندگی آن ها ورود کرده و در زندگی آن ها رحمت و مودت جاری و ساری می کند.
فاطمی نیا با بیان اینکه دشــمنان اسالم می خواهند قداســت مادر را در کشورهای 
اســالمی از بین ببرند، تصریح کرد: آن ها به دنبال تحمیل جنگ نیســتند بلکه به 

دنبال از هم پاشیدن زندگی مسلمانان با تقدس زدایی از مادر و خانواده هستند.
رامین معبودی مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل نیز در این نشســت 
با بیان اینکــه نیمی از اعضــا و داوطلبان جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل زنان 
هســتند، گفت: زنان عضــو جمعیت هالل احمــر و همچنیــن کارمندان شــاغل در 

این نهاد همیشه پا به پای مردان در کمک به همنوعان تالش می کنند.
وی با اشــاره به اینکه زنان در راه اهداف مترقی جمعیت هــالل احمر فعالیت های 
کــرد: زنــان شــاغل در جمعیــت هــالل احمــر و  پرثمــری دارنــد، ابــراز امیــدواری  

همچنین داوطلبان به عنوان نیروهای فعال بیش از پیش تاثیرگذار باشند.
معبــودی با اشــاره بــه اینکه زنــان شــاغل و داوطلبــان عضــو جمعیت هــالل احمر 
اســتان اردبیل عفــاف و حجاب را ســیره فاطمی و فریضــه الهی می داننــد، تصریح 

کرد: عفاف و حجاب تجلی فطرت انسان و تاج بندگی زنان است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل اضافه کرد: زنان شاغل در جمعیت 
هالل احمر اســتان اردبیل در تمامی رده های مدیریت و بدنه کارشناسی این نهاد 

مردمی حضور داشته و نقش آفرین هستند.
در پایان این نشســت از طرف دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان اردبیل با اهدای 

لوح و هدایایی از زنان شاغل در جمعیت هالل احمر استان اردبیل تجلیل شد.    
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 دوره جدید

تکریم بازنشستگان
در قم
مســئول دفتــر نمایندگی 
جمعیــت  در  ولی فقیــه 
گفــت:  هــالل احمــر اســتان قــم 
کهولــت ســن و بازنشســتگی بــه 
فعالیت هــای  از  انــزوا  معنــای 
گــزارش  بــه  نیســت.  اجتماعــی 
روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان قــم؛ حجــت 
االســالم و المســلمین ســید مصطفی عالمه مهری در جلســه 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان عنوان کرد: باید بزرگان و 
افراد کهنســال جامعه را تکریم کــرد و با برنامه ریزی بیشــتر 

آن ها را مورد حمایت قرار داد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه جمعیــت هــالل احمــر 
افزود: وظیفه اخالق و فردی و اجتماعی ماســت که نســبت 
به بزرگتر هــا ارزش و احتــرام زیادی قائل باشــیم. وی اظهار 
کرد: انسان اشــرف مخلوقات و مورد کرامت اســت و وقتی پا 

در سن گذاشت باید مورد کرامت بیشتری قرار گیرد.
حجت االســالم و المســلمین عالمه مهری خاطرنشــان کرد: 
تکریم از افــراد پیر و کهنســال مورد توصیــه آموزه های دینی 
اســت. وی بیان کــرد: به طــور کلی تکریــم افراد کهنســال و 
بزرگســال واجــب اســت و در آیــات و روایــات در جهــت حفظ 
کیــدات فراوانــی شــده اســت تــا جایــی کــه  حرمــت آن هــا تا
می فرماید احترام به افراد کهنســال موجب می شود خداوند 

انسان را از گرفتاری روز قیامت حفظ کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر گفت: 
جامعــه باید به گونه ای باشــد کــه وقتی افراد ســالها خدمت 
کردند و وقتی به ســن پیری رسیدند، رها نشــوند. وی بیان 
کــرد: امیرالمؤمنیــن جامعه را از رهــا کردن افراد کهنســال به 
حال خود برحذر داشته اســت، آن گونه که پیرمرد مسیحی 
کــرام قــرار داد و او را زیر چتر اســالم می دیــد و برای او  را مورد ا

مستمری در نظر گرفت.
حجــت االســالم و المســلمین عالمــه مهــری افــزود: کهولت 
سن و بازنشســتگی به معنای انزوا از فعالیت های اجتماعی 
نیســت. وی بیــان کــرد: دوره بازنشســتگی بــه معنــای رهــا 
کــردن کار و انزوا نیســت بلکــه شــرایط جدیدی اســت و باید 

افراد کهنسال و پیر در عرصه جامعه حضور داشته باشند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه جمعیــت هــالل احمــر 
کید زیــادی دارد و  عنــوان کرد: اســالم بــر روی کار و تــالش تا
انســان تا زمانی که توانایی کار دارد باید بــه فعالیت و تکاپو 
بپــردازد. وی گفت: انســان بایــد در زندگی اش حســن عمل 
داشــته باشــد و به اعمال نیک بپــردازد و بــه جامعه خدمت 
غ از کار و تالش شــد از طرفی  کند؛ در هیچ ســنی نمی توان فار

باید از تجربیات این افراد نیز استفاده کرد.   

دوره ݣݣآموزشی ݣݣنقش ݣݣݣحجاب 
در حفظ حریم خانواده

در شهرکرد برگزار شد

دوره آموزشــی ضمن خدمــت نقش حجــاب در حفظ حریم خانــواده ویژه 
کارکنان زن جمعیت هالل احمر اســتان چهار محال و بختیــاری با حضور 
مدیر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان، مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
جمعیــت اســتان، رییــس اداره حراســت و بانــوان شــاغل در جمعیــت هــالل احمر 

استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان، شیرین کوهی معاون آموزش 
و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان بــا اعالم این خبر گفــت: ازمهمترین مباحث 
ایــن دوره حجاب از نــگاه آیات قــرآن کریم و روایــات و از دیــدگاه امــام خمینی )ره( 
و مقــام معظم رهبــری در خصــوص حجــاب و پیوند حجــاب و مســائل اعتقادی و 

فرهنگ حجاب و عفاف در نظام اداری و کارکرد اجتماعی آن می باشد.
سید احمد مرتضوی فرد مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در افتتاح این دوره 
آموزشی گفت: یکی از مهمترین بخشــهای حوزه خواهران حفظ حریم ها می باشد 
که این حریــم حجاب می باشــد. مرتضوی افزود: برگــزاری این دســت از دوره های 
آموزشــی با توجه به اهمیــت آن الزم و ضروری اســت هرچنــد که خواهران پرســنل 
جمعیت هالل احمر اســتان الگوی واقعی حفظ حجاب و عفاف هســتند. در ادامه 
حجت الســالم و المســلمین جعفری مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان به عنوان استاد این دوره به بیان مباحث مهم و اساسی در حفظ 

حجاب و عفاف بیان داشت.    
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