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بنده خوب خدا
جهل زدایی
مظهرݣݣکامل عشقݣݣوݣݣعقل الهی
حماسه حسینی
آبی ݣݣبر ݣݣآتش
آقاݣݣسالم!ݣݣخوبی؟
ما باهم زنده میمانیم

مــاه ـ ـ ـنــامـ ــه فــــرهــــنــــــگی ،اجــتــمــاعی

پا کبازان
راهخدا

ُمهرطومار خونین
اثر :حسن روح االمین -نقاشی روی بوم ()1396

الرحیمم ُ ُ
َ
ّ َّ
تاب؛
فتاحك ِ ّل ِ
حمن ّ ِ ِ
ِ
ك ٍ
بسمالل ِهالر ِ

بسم ا ّلل ه الرحمن الرحیم ،كلید هر نوشتهاى است.
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بندگیخدا یعنی بنده کمال و خیر و نور

راهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

8

ـبرد
راهـرا ـ ـه ـ ـ ـ ـ
ـبرد

بندگی رها از ݣݣهمه بندها | 6

تفسیر «ایاک نعبد»» در بیان رهبر معظم انقالب

بندگیخدا یعنی
بنده کمالوخیرونور

ما هرگز حق بندگی را بهجا نیاوردهایم | 9

سید محمد سعید مدنی

بندگی خدا
تنها راه رسیدن به کمال معنوی است | 11
گفتا تو بندگیکن؛ کو بندهپرور آمد | 12
بنده خوب خدا | 14

اســت برای خدا و نمیتواند چنین چیزی وجود داشته باشد
و اگر چنانچه یک تعبیر کفایی اســت که من گمان نمیکنم

بحــث داریــم در اصل بندگــی خدا کــه میگوئیــم بندگی خدا
یعنی بنده فضیلت و خیــر و کمال و بندگی فضیلــت یعنی در
جهت فضیلت حرکت کردن این غیر از بندگی انسانها است
که مایه ننگ و ذلت اســت انســان ،همان انســانی که حاضر
نیســت بگوید من بنده کســی هستم ،نوکر کســی هستم ،به
راحتی میگوید من بنده احسان کســی هستم ،این را انسان
بــه راحتــی قبــول میکنــد ایــن بــرای انســان افتخارآفرین و
شرفآفرین است بندگی که انسان را به کمال برساند.
یــک بحث دیگــر این اســت کــه ایــن بندگــی کــردن بندگی
کردن انحصاری اســت فقط خــدا را ما عبــادت میکنیم و نه
غیر خــدا را و در قرآن یکی از اصول اساســی ،عبــادت نکردن
غیر خدا است.
در بحثهــای قــرآن ماحظــه خواهیــد کــرد کــه یکــی از
چیزهایــی کــه مکــرر در قــرآن ذکــر میشــود همیــن مســئله
ً
اجتنــاب از بندگــی غیــر خدا اســت مثــا دربــاره خــدا گرفتن و
ّ َ َ
َ
معبود گرفتن هوای نفس «أف َر ْأی َت َم ِن َاتخذ ِإ َله ُه َه َو ُاه» این
مضمون در قرآن مکرر ذکر شده است.

ماهرگزحقبندگیرا
بهجانیاوردهایم
رهبر معظم انقاب اسامی در ابتدای جلسه درس خارج فقه ،حدیثی از امام
کاظم(ع) درباره حق بندگی را شرح فرمودند که خاصه آن را میخوانیم.
الح َسن َ(ع َلیه َّ
َعن َا ی َ
فس َ
َ َّ ُ َ َ َ َ
ِالج ّ ِد َو ال ُتخر َج َّن َن َ
ک ِمن َح ّ ِد
ِ
الســام) َانه قال :علیک ب ِ
َ بِ
ِ
اهلل َتعالــی ال ُی َعب ُد َح َّق ع َ
َ
طاعتِ ِه فــاِ َّن َ
اهلل َو َ
ّ
باد ِتــه .این روایت از
ِ
قصیر فی ِعبــاده ِ
الت ِ
حضرت موسیبنجعفر است و سندش ،سند بســیار معتبری است و صحیح است
ّّ
ّّ
تاش تــام و تمــام؛ [یعنی] هر
که توصیــه میفرمایند بــه «جدیــت»؛ جدیت یعنــی ِ
چه میتوانید تــاش کنیدِ .جـ ّـد در مقابل هزل نیســت ،در مقابل وهن اســت[ ،به
ک َجوارحی َو ُ
دمتِ َ
معنی] سســتیکردن ،عدم مباالت؛ َق ّو َعلی ِخ َ
اشدد َع َلی َالع َ
زیمه
ِ
ِ
َ َ
َ
ک َو َّالد َ
شیتِ َ
وام فِ ی ِاال ّ ِتصال ب ِِخ َ
الج َّد فی َخ َ
دمتِ ک .میفرمایند
جوانِحی و هب ل َِی ِ
ِ
ّ
رفتار دوران حیات خود ،در مقابل وظیفه ،در مقابل پروردگار دارای ِجد باش!
در ِ
ّ َ
َ
اهلل َو َ
فسـ َ
طاعتِ ــه؛ این هــم ّ
َو ال ُتخر َجـ َّـن َن َ
مکمل
ـک ِمــن َحـ ِـد ّالتقصیـ ِـر فــی ِعبــاده ِ
ِ
و دنباله همان جـ ّـد اســت؛ میفرماید که خــودت را از انــدازه یــک آدم ّ
مقصر خارج
ِ
ِ
نکن ،خــودت را از ّ
عبادت خدا بیــرون نیاور؛ یعنی هیــچ وقت گمان
حد تقصیــر در
ِ
نکن که خب ،ما دیگر آن کاری که باید بکنیم ،انجام دادهایم؛ ما دیگر آن وظیفه
الزم را در قِ بال پــروردگار انجــام دادهایم؛ نه ،هیــچ وقت چنین چیــزی برای من و
شــما پیش نمیآید؛ مــا همیشــه در مقابل خــدای متعال ،دچــار تقصیــر و کوتاهی
هســتیم .مغفرت الهی و گذشــت الهــی ،مورد نیــاز ّ
صدیقیــن و اولیــای معصومین
َ َّ
َ
بادتــک» ،حـ ّـق عبــادت الهــی راّ ،
حق
اســت؛ یعنــی آنها هــم «مــا َع َبدنـ
ـاک َحــق ِع ِ
اطاعت الهی را بهجا نیاوردند؛ با اینکه همه وجودشــان غــرق در عبادت و ّ
محبت
َ َ َ ََ َ َ
َ َ
فناک َح ّق
دناک َحـ ّـق ِعبادتِک و مــا عر
و معرفت الهی اســت ،در عین حال «مــا َع َب
ک من َح ّد َّالتقصیر فی ع َ
َمعر َفتِ ک»؛ بنابراین میفرماید که َ«و ال ُتخر َج َّن َن َ
باده
ِ ِ
ِ
فس َ ِ
ِ
ِ
اهلل َتعالی ال ُی َعب ُد َح َّق ع َ
طاعتِ هَ .فاِ َّن َ
اهلل َو َ
بادتِه»
ِ
ِ
بعــد بــرای همیــن مطلــب کــه شــما همیشــه در محــدوده ّ
مقصریــن [-یعنــی]
تقصیرکنندگان -قرار دارید ،اســتدالل ذکر میفرمایند :خــدای متعال آن چنان که
شایســته عبادت او اســت ،هرگز عبادت نمیشــود! ما یک کاری میکنیــم[ ،برای]
یک وظیفهای ،یک راهی که در مقابل ما گذاشتهاند ،تاشی میکنیم که باید این
تــاش را بکنیم؛ هیــچ وقت گمــان نکنید کــه حــاال آن کاری را کــه ما بایــد بکنیم،
انجــام دادهایــم ،ما حـ ّـق بندگــی را انجــام دادهایــم؛ نه ،هیــچ وقت چنیــن چیزی
را تصـ ّـور نکنیــد .خیلی جهالــت میخواهد که انســان بــه ِصرف چند حســنهای که
انجام میدهــد ،کار خوبی کــه انجام میدهــد ،خــودش را قانع کنــد بگوید :خب،
دیگر الحمدﷲ ما فان قدر صدقه که در روز میدهیم ،نماز شب هم که میخوانیم،
در فان اداره هم که مشــغول کار و تاش هســتیم ،دیگر کارمان را انجــام دادهایم؛
نخیر ،مــا ّ
مقصریم ،تقصیــر داریم در قبــال آنچه تکلیــف و وظیفه ما اســت .عرض
کردم که ســند ایــن روایــت ،یک ســند بســیار معتبــری اســت و انســان در بیــن این
روایات اخاقی و مانند اینها کمتر سند به این محکمی مشاهده میکند.
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

ـبرد
راهـرا ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـبرد

بندگــی گوهــری اســت کــه باطــن آن ربوبیــت اســت ،پــس،
هر چــه از بندگی بــه دســت نیامــده باشــد ،در ربوبیــت یافته
میشــود .و هــر چــه از ربوبیــت پوشــیده و پنهــان باشــد ،در
بندگی حاصل میگردد».
ّ
کســی که با قــدم عبودیت ســیر کنــد و داغ ذلــت بندگــی را در
ناصیه خود گــذارد ،وصــول به ّ
عــز ربوبیت پیدا کنــد .طریق
وصــول به حقایــق ربوبیــت ســیر در مــدارج عبودیت اســت،
ّ
و آنچــه در عبودیــت از ّانیــت و انانیــت مفقــود شــود در ظــل
حمایــت ربوبیــت آن را مییابــد ،تــا بــه مقامــی رســد که حق
تعالی ســمع و بصر و دست و پای او شــود ،چنانچه در حدیث
صحیح مشهور بین فریقین وارد است.

مصداق وجهاهلل | 16
هدف نهضت امام حسین
جهلزدایی بود | 18

(ع)
بندگی از منظر امام خمینی

(ره)

خانه وجود را
به صاحبخانه وا گذار کنید
امام خمینی

(ره)

امام ݣݣحسین(ع) مظهر ݣݣکامل عشق ݣݣو ݣݣعقل
الهی ݣݣاست | 20

بنیانگـذار جمهـوری اسـامی ایـران امـام خمینـی (ره) در بسـیاری از آثـاری
کـه از خـود بـه جـا گذاشـتهاند ،اشـاراتی بـه معنـا و مفهـوم عبودیـت و بندگـی
داشتهاند .در متن زیر بخشی از کتاب «آداب الصلوة» را که به این مضمون
پرداختـه اسـت ،برگزیدهایـم.

یکــی از آداب قلبیــه در عبــادات و وظایــف باطنیه ســالک
ّ
توجه به ّ
طریق آخرتّ ،
عز ربوبیت و ذل عبودیت اســت ،و
آن یکــی از منازل ّ
مهمه ســالک اســت ،که ّقوت ســلوک هر کس به
مقدار ّقوت این نظر است ،بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال
و نقص ایــن امر اســت .و هر چه نظــر انیــت و انانیــت و خودبینی و
خودخواهی در انســان غالب باشد ،از کمال انســانیت دور و از مقام
قرب ربوبیــت مهجور اســت .و حجــاب خودبینــی و خودپرســتی از جمیع حجــب ضخیمتر و
ّ
ظلمانیتر اســت ،و خرق این حجــاب از تمام حجب مشــکلتر و خــرق همه حجــب را مقدمه
اســت ،بلکه مفتاح مفاتیح غیب و شــهادت و باب االبواب عروج به کمال روحانیت خرق این
حجاب است.
تا انسان را نظر به خویشتن و کمال و جمال ّ
متوهم خود اســت ،از جمال مطلق و کمال صرف
محجوب و مهجور است ،و ّاول شــرط ســلوک إلی اهّلل خروج از این منزل است ،بلکه میزان در
ریاضت حق و باطل همین اســت .پس هر ســالک که با قــدم انانیت و خودبینــی و در حجاب
ّانیت و خود خواهی طی منزل سلوک کند ،ریاضتش باطل و سلوکش إلی اهّلل نیست ،بلکه إلی

پا کبازان راه خدا | 24

النفس است« :مادر بتها ،بت نفس شما است».
ََ َ َ
ُ َّ ْ ُ ْ
ً
َ َ ْ ْ
ُ
َ
کــه ال َم ْــو ُت فق ْد َوق َــع أ ْج ُر ُه
هاجرا الــی اهّلل َو َر ُســول ِِه ثم ید ِر
قال تعالــی« :و م ْن یخـ ُـر ج ِم ْن بیتِ ِــه م ِ

قیام ݣݣسیدالشهدا(ع) ݣݣبرای ݣݣوالیت ݣݣبود | 26
حماسه حسینی | 28

صفت بهشتیان | 30
درندهای در عالم ملکوت نباش | 32
کوه را کی در رباید تندباد؟ | 34
کظم غیظ ،منشأ حلم است | 37

هـــــــــــالل
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هوشیار باشیم تا به سر ما آن نیاید که بر سر آنها آمد
هوشیار باشیم
تا به سر ما آن نیاید
که بر سر آنها آمد
دکتر فاطمه طباطبایی

یکــی از جلوههــای مهــم اخالقــی قیام عاشــورا ،وفــای به
عهد است .از این منظر در آن اندکی بیاندیشیم؛ وفای به
عهــد دســتور قرآنــی اســت و خداونــد بــه بندگانــش فرمــود« :اوفو
بالعقود» به عهــد و پیمانی که بســتهاید وفادار باشــید .وظیفه هر
یک از ماســت ،که در هــر جایگاهی که قــرار داریم و در هر لباســی،
به تعهداتمان وفادار باشــیم .در این ایام درباره امام حسین(ع) و
کسانی که نسبت به ایشان بدعهدی کردند زیاد میشنویم.
خوب اســت بدانیم پایبندی ایشــان به عهــد و پیمــان و برخوردشــان با عهدشــکنی معاویه
چگونه بود؛ دوســتان امام حســین(ع) به ایشــان مراجعه میکردند و از ظلمهایی که معاویه
درباره آنها روا میداشــت شــکوه میکردند؛ اما ایشان تاکید داشــتند که نمیخواهند عهدی
را که امام حســن(ع) با معاویه بسته را بشــکنند ،ایشان نســبت به آن عهد ّ
مقید بودند چون
پیمان شکنی را جایز نمیدانستند و در اسالم پیمان شکنی از رذائل اخالقی است.
این ارتباط دوســتان امام حســین(ع) با ایشــان ،طرفــداران معاویــه را به وحشــت انداخت و
برای معاویــه نامــه نوشــتند و او را از خطراتــی کــه از ناحیه امام حســین(ع) متوجــه حکومت
هست آ گاه کردند؛ معاویه در پاسخ گفت تا حسین بن علی آشکارا اقدامی بر علیه ما نکرده با
او کار نداریم ،زیرا او هم میدانســت که پیمان شکنی هزینه ســنگینی دارد ،اما علیرغم این
فرمان نتوانســت به این عهد وفادار بماند ،چون وفای به عهد امر مشکلی است و به سادگی
حاصل نمیشود و به ریاضت نیاز دارد.
او این پیمان را شکســت و پیمان شــکنی از طــرف معاویه آغاز شــد ،اما امــام(ع) همچنان بر
عهدی که بسته بودند و فادار بودند ،به یاران امام(ع) ســخت گرفت آنها را تبعید و شکنجه
کرد و  ...مردم هم از این عمل معاویه رنجیده خاطر شدند و تزلزلی در جامعه پیش آمد.
معاویه در یک حرکت مزورانه ،به امام حســین(ع) نامه نوشــت؛ که شــنیدهام علیه حکومت
کارهایــی انجــام میدهــی؟ ا گــر راســت باشــد دور از انتظــار اســت و بدیــن ترتیــب تــو پیمان
شکســتهای و جــزای عهدشــکنی مقابله به مثل اســت ،ا گــر تو حکومت مــرا تأییــد نکنی من
هم تو را تکذیب میکنــم و اگر به من نیرنگ بزنــی من هم نیرنگ میزنم .او میخواســت در
جامعه امام را عهدشکن معرفی کند و این امر ناپسند را به امام(ع) نسبت دهد.
امــام حســین(ع) در پاســخ بــه او درحالــی کــه تکتــک کارهــای او را برشــمردند فرمودنــد:
من اعمالــی را که ذکر کــردی هرگز انجــام نــداده و آهنگ جنگ با تــو را ندارم ،ســخن چینان
میخواهند بین امت اســالم تفرقــه بیاندازند ،در حالی که تو پیمان شکســتی و یــاران پیامبر
(ص) و کســانی را که با بدعت گذاران مبارزه میکردنــد ،آمران به معــروف و ناهیان از منکر،
را کشتی ،صفت نیک وفای به عهد عرب را شکستی و کارهایی برخالف مشی و شیوه پیامبر
انجام دادی و. ...
ً
بعد از این عهدشــکنیهای معاویه بود که امــام(ع) کارهای او را علنا اعالم کــرده و معاویه
در صــدد بیعــت از امــام(ع) برآمــد .از عبــرت انگیزتریــن داســتانهای تاریــخ دربــاره نقض
عهــد ،میتوان بــه ماجــرای لحظه مــرگ معاویه اشــاره نمود ،تــا هم بیشــتر به ایــن فرمان
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اســت و جــدران شــهر خــودی و اذان اعــالم خــود خواهــی
مختفی نشده ،در حکم حاضر است نه مسافر و مهاجر.

گوهر بندگی
و در مصبــاح ّ
الشــریعه اســت« :قــال ّ
الصــادق علیــه ّ
الســالم:
العبودیه جوهــره کنهها ّالربوبیه ،فما فقد مــن العبودیه وجد
فــی ّالربوبیــه ،و ما خفــی مــن ّالربوبیه أصیــب فــی العبودیه.

عبودیــت و پرســتش خداونــد بهتریــن و مؤثرتریــن راهــکار رشــد و تکامل
آدمــی اســت ،بــه همیــن دلیــل از امــام صــادق(ع) نقــل شــده کــه فرمود:
«عبودیت گوهری اســت که حقیقت آن خداوندگاری اســت(».مصباح الشــریعه،
ص  )7از ایــن آموزههــای متعالــی معلــوم میشــود کــه عبودیــت و بندگــی خــدا،
ظاهــرش پــرورش و تکامــل یافتــن اســت و حقیقــت و باطنــش پــرورش دادن و
پروردگاری کردن اســت ،یعنی آدمی بر اثــر عبودیت خداوند به جایی میرســد که
میتواند به عنوان مظهــر «الرب» تجلی کند و بندگان خــدا را تربیت کند و پرورش
دهد تا به رشد و کمال و شکوفایی معنوی خود باز یابند.
حد نصاب تــام این خصیصه عبودیت از آن انســان کامل اســت ،ولی بــه طور کلی
براساس حدیث یاد شــده ،عبودیت ویژگی یاد شــده را دارد و در هر کسی به میزان
متفاوت امکان ظهور و بروز دارد .حال باید دید که عبادت نبوی چگونه بوده و در
حکمت امام خمینی (س) چگونه بازتاب یافته اســت؟ حضرت امام (س) در این
باره به تفصیل ســخن گفته که بــه دلیل اهمیــت و درس آموز بــودن این بحث در
چند نکته طرح و تبیین میشود:
الف) یکی از نکتههــا درباره عبودیت به خصوص عبودیت نبــوی در کالم امام که
به اشــاره به حدیث پیــش گفته آمــده ،این اســت« :چون ســالک را مقام اســمیت
دســت داد ،خود را مســتغرق در الوهیت بینــد «العبودیــه جوهره کنههــا الربوبیه»
پــس خــود را اســم اهّلل و عالمــه اهّلل و فانــی فــی اهّلل بینــد و ســایر موجــودات را نیــز
چنیــن بیند و ا گــر ولی کامــل باشــد ،متخلق به اســم مطلق شــود و بــرای او تحقق
به عبودیــت مطلقه دســت دهد و «عبــداهّلل» حقیقی شــود و تواند بود کــه تعبیر به
عبد در آیه شــریفه «ســبحان الذی اســری به عبده ،منزه اســت خدایی که شــبانه
بنــدهاش را ســیر داد(».قســمتی از آیه  1ســوره اســراء) برای آن باشــد که عــروج به
معراج قرب و افــق قدس و محفل انــس به قدم عبودیــت و فقر اســت و رفض غبار
انیت و خودی و استقالل است  ...چه که عبودیت ،مرقات رسالت است  ...و او را
به قدوم عبودیت به افق احدیت جذب فرمود و از کشــور ملک و ملکوت و مملکت
جبروت و الهوت رهانید( ».سر الصلوه ،ص  89و )90
در ایــن کالم ،امام (س) از یک ســوی تفســیر عرفانــی عمیــق از حدیث یاد شــده ارائه
گردیده و تصریح شــده که ســالک بر اثــر عبادت خداونــد ،خــود را فانی در اســم ربوبی
دیده و آیت و عالمت اســم ربوبی میشــود و از ســوی دیگر با الهــام از آیه مبارکه اشــاره
شده که عبودیت نردبان رسالت نبوی بوده و ایشان بر اثر عبودیت خداوند به مقامی
بار یافت که موهبت رسالت نصیب ایشان گردد .بنابراین معلوم میشود که از نظرگاه
امام (س) ،عبودیت و بندگی خدا تنها راهکار رسیدن به هرگونه کمال معنوی است و
بدون عبودیت نمیتوان به مقصد عالی و کمال انسانی خود بار یافت.
ب) عارفــان معتقدنــد کــه عبودیــت مراتــب دارد و برتریــن عبودیــت تنهــا نصیب
کاملترین افراد میشود .در این رابطه گفته شــده :عبادت و عبودیت برای عموم،
عبارت از اظهار نهایت خضوع و تســلیم در پیشــگاه خداوند اســت ،ولــی عبادت و
عبودیــت خواص به آن اســت کــه گذشــته از این مرتبــه ،خــود را با نیت پــاک و به
دور از هر گونه شــائبه ناخالص در مسیر ســلوک مشــاهده کنند ،اما خاص خاصان
(اخص خواص) عبادت و عبودیتشــان به آن اســت که باالتر از دو مرتبه یاد شــده
خود را محــو و فانی در عبودیت حق مشــاهده نمایند و این عبادت کســانی اســت
که حق تعالی را در مقام احدیت جمع و فرق عبادت کنند.
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درباره وفای به عهد و حادثه عاشورا

در پ ــرت ــو مـ ـعـ ـنـ ــا

َعلــی اهّلل .کســی کــه از خانــهاش بیــرون شــود در حالــی کــه
هجرتکننــده بــه ســوی خــدا و رســول اوســت ،آنــگاه مرگ
او را دریابــد ،پــاداش او بر خــدا واقــع (و الزم) شــده ».هجرت
صــوری و صــورت هجرت عبــارت اســت از هجــرت بــه تن از
منزل صوری به ســوی کعبه یا مشــاهد اولیاء علیهم السالم،
و هجرت معنــوی خروج از بیــت نفس و منزل دنیا اســت إلی
اهّلل و رســوله ،و هجرت به سوی رســول و ولی نیز هجرت إلی
ّ
تعلقی به خویش و ّ
توجهی به
اهّلل اســت .و ما دام که نفس را
ّانیت اســت مســافر نشــده ،و تا بقایای انانیت در نظر سالک

تسلیم حق
چون از ّ
تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره
تســلیم حق کرد و خانه را به صاحبخانه واگــذار نمود و فانی
در ّ
ّ
متصــرف در امور گردد،
عز ربوبیت شــد ،صاحبخانــه خود
تصرفــات او ّ
پس ّ
تصــرف الهی گردد ،چشــم او الهی شــود و با
چشــم حق بنگــرد ،و گــوش او گــوش الهی شــود و بــه گوش
ّ
ّ
حــق بشــنود .و هــر چــه ربوبیت نفــس کامــل باشــد و عــز آن
منظور خواطر شــود ،از ّ
عز ربوبیت به همان اندازه کسر شود و
ناقص گردد ،چه که این دو مقابل یکدیگرندّ :الدنیا و اآلخره
ّ
ضرتان .دنیا و آخرت هووی یکدیگرند.
ّ
پس ،ســالک إلی اهّلل را ضرور اســت کــه به مقــام ذل خود پی
ّ
برد و نصــب العیــن او ذلــت عبودیت و ّ
عــزت ربوبیت باشــد.
و هر چه ایــن نظر ّ
قــوت گیــرد عبــادت روحانیتر شــود و روح
عبــادت قویتــر شــود ،تــا اگــر بــه دســتگیری ّ
حــق و اولیای
ّکمل علیهم الســالم توانســت به حقیقت عبودیــت و کنه آن
واصل شــود ،از ّ
ســر عبادت لمحهای در مییابــد .و در جمیع
ً
عبادات -خصوصا نماز که ســمت جامعیــت دارد و منزله آن
در عبادات منزله انســان کامل است و منزله اسم اعظم بلکه
خود اسم اعظم اســت -این دو مقام ،یعنی مقام ّ
عز ربوبیت
ّ
کــه حقیقت اســت و مقــام ذل عبودیت کــه رقیقه آن اســت،
ّ
مرموز است .و در اعمال مستحبه «قنوت» و در اعمال واجبه
«سجده» را اختصاصی اســت که پس از اینان شــاء اهّلل به آن
اشاره خواهم کرد.
و بایــد دانســت کــه عبودیت مطلقــه از اعلــی مراتــب کمال و
ارفع مقامات انســانیت اســت که جــز اکمل خلــق اهّلل ّ
محمد
ّ
صلــی اهّلل علیه و آلــه باالصالــه و دیگر اولیــای ّکمــل ّ
بالتبعیه
کسی دیگر را از آن نصیبی نیســت ،و دیگران را پای عبودیت
ّ
لنگ اســت و عبادت و عبودیت آنها معلل است .و جز با قدم
عبودیت نتوان به معــراج حقیقی مطلق رســید ،و لهذا در آیه
َ ّ
بحان الذی ْاسری به عبده.
شریفه فرمایدُ :س
قــدم عبودیــت و جذبــه ربوبیــت ســیر داد آن ذات ّ
مقــدس
ّ
«تشــهد» نمــاز که رجــوع از
را بــه معــراج قــرب و وصــول .و در
فنای مطلق اســت ،که در ســجده حاصل شــده ،باز ّ
توجه به
عبودیت قبل از ّ
توجه به رســالت اســت .و ممکن است اشاره
به آن باشــد که مقام رســالت نیــز در نتیجه جوهــره عبودیت
اســت .و این مطلب را دنباله طویلی اســت کــه از وظیفه این
اوراق خارج است.

بندگی خدا تنها راه رسیدن
به کمال معنوی است

دوره جدید
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عترت
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خانه وجود را به صاحبخانه واگذار کنید
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عـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرت

ـاک َن ْع ُبـ ُـد و َّإیـ َ
«إیـ َ
َّ
ـاک
َن ْس َتعِ ین» دو جمله بسیار
عظیمی هســتند َّ
«إی َ
اک َن ْع ُبد» تو
را بندگــی میکنیــم و َّ
«إیـ َ
ـاک
َن ْسـ َـتعِ ین» و از تــو کمــک
میطلبیم .عبادت یعنی بندگی،
عبد یعنی بنده ،شاید این جور استفاده شود که عبادت از آن
مصدرهایــی اســت کــه از عبــد گرفتــه شــده و بندگــی از بنده
گرفته شــده اســت کمــا اینکه ترکیــب بندگــی هم شــاید ابتدا
نشــان دهد بنده یعنی آن موجــودی که در بند یک کســی یا
یک چیزی اســت و بندگی یعنی در بند کســی و چیزی بودن
در اختیار کسی یا چیزی بودن؛ انســان بندگیهایی دارد که
بعضی خــوب اســت و بعضــی بــد .بندگی بــر خصلــت خوبی
خوب است.
بنده علم بنده صفــا ،طهارت ،نــور ،بندگی انســان در مقابل
خدا ،یعنی تســلیم خدا بودن .تعبیر رابطه بین خدا و انسان
در بســیاری از ادیان آســمانی و در اســام همین تعبیر بندگی
است بنده خدا ،بنده خدا یعنی تسلیم خدا و خدا منشاء همه
خیرات اســت .بنده خدا بودن یعنــی بنده کمــال و خیر و نور
مطلــق بودن ،ایــن خیلی چیــز خوبی اســت ،بنده انســانها
بــودن این چیــز خیلی بــدی اســت چــون انســانها ناقص و
محدودنــد ،بنده انســانها بــودن ذلت برای انســان اســت.
بنده قدرتهای ظالم بودن ذلت برای انســان اســت .بنده
خواهشهــا و هوسهای نفســانی بــودن ذلت برای انســان
است پس بندگی از آن جمله چیزهایی نیست که همه جا بد
و یا همه جا خوب باشــد .بنده خــدا بودن یک مفهوم بســیار
متعالییی است.
ایــن رابطــه بیــن انســان و خــدا را در بعضــی ادیــان مثــل
مســیحیت بــه جــای بندگــی ،رابطــه پــدر و فرزنــدی معرفی
کردند ،انســانها همــه فرزند خــدا هســتند .یعنی چــه فرزند
َ
َ
َ
خدا بــودن؟ «ل ْم َیلِ ـ ْـد َولـ ْـم ُیول ْد» برای این اســت کــه هنوز در
دنیا تفکری وجود دارد که همین تفکر مســیحیت اســت که
رابطه انســان و خدا را رابطه پــدر و فرزندی میدانــد و زاییده
تفکرات شــرک مــردم و یونان قدیم اســت که آنهــا خدایان را
پدرها و مادرها میدانستند این مسیحیت فعلی تغذیه شده
از پســتان آن شــرک دوران تمدن یونان و رم باســتان اســت،
فرزند خدا بودن حرف و تعبیر غلطی است.
اگر خدا (معاذ اهلل) محدود شد ،جسم شــد و تولید کرد ،مثل
بقیه اجسام این دیگر خدا نیســت آن را آن مفهوم خدائی که
انســان در مقابل او باید خاضع باشــد باید مفهــوم بینهایتی
باشــد که مصداق آن مفهوم کــه ذات مقدس پــروردگار عالم
است بایستی به کلی خارج و خالی از حدود عدمی و نقصآور
باشد و اال اگر موجودی اســت که نقصی و حدی دارد او قابل
پرستش نیست ،انسان در مقابل موجودی پرستش میکند
و او را تقدیــس میکند کــه او از همه مرزها و حدودی که بشــر
میشناســد فراتــر و باالتــر باشــد .بنابرایــن ا گــر چنانچــه خدا
ً
حقیقتا زاینده انســان اســت به هر شــکلی این نقیصه بزرگی

منظورشــان تعبیر کفایی باشــد اگر تعبیر کفایی است باز هم
تعبیر رسایی نیست.
پدر و فرزنــدی هیچ چیــزی را اثبات نمیکنند پــس راه کمال
بشر چیست؟ یعنی تســلیم شــدن در مقابل او ،تسلیم همراه
با تقدیس و محبت و عشق ،این است که انسان را به تکامل
میرساند ،و این راهی است که انســان میتواند پیمودن آن
ً
راه را هدف از آفرینش خودش به حســاب بیاورد .و عما این
جوری شــد که آن کســانی که خــود را فرزند خدا میدانســتند
در عمل بنــده همه چیز غیــر از خدا شــدند بنده هــوای نفس
در درجــه اول کــه میدانید دنیای مســیحیت فســق و فجور
و آلودگــی همیشــه بــر زندگــی مســیحیت بــه صــورت غالــب
حکمفرما بوده اســت مصلحینــی که در میان مســیحیت به
وجود آمدند مواجــه بودند با شــهوترانیهای مــردم و بنده
شهوت بودن.
سرگذشــت این فرزندان خــدا بهزعــم خودشــان از بندگانش
شــروع شــده تا بندگی قدرتهای گونا گــون و بندگــی انواع و
اقسام نظامهای مختلف .بندگی خدا وجود نداشته که آنها
را منع کند از این بندگیها درحالیکه ما وقتی انســان را بنده
خــدا میدانیم معنایش این اســت کــه بنده هیــچ کس دیگر
نمیتوانیم بشــویم .پــس نکتهای کــه در بندگی خدا اســت
نفی بندگی هر موجود و قدرت دیگر اســت که یکــی از دو پایه
اصلی توحید عبارتست از نفی عبودیت غیر خدا ،نفی بندگی
ً
نفس در درجه اول ،و انســانیت اساســا از اوج سقوط نمیکند
مگر به تبعیــت و بندگی هــوس ،و بندگــی خدا ایــن بندگی را
نفی میکند .نفی بندگی خود تا نفی بندگی قدرتها.
ایــن آیه میگویــد َّ
«إیـ َ
ـاک َن ْع ُبــد» تو را عبــادت میکنیــم البته
این غیر از نعبدک هســت نعبدک یعنی تو را عبادت میکنیم
همین ا گــر به جــای این ضمیر متصــل خطــاب آمدیم ضمیر
منفصل آوردیم و قبل از نعبــد آوردیم و گفتیم َّ
«إیـ َ
ـاک َن ْع ُبد»
معنا یــک تفاوت عمــده پیــدا میکنــد انحصــار را میفهماند
َّ
«إی َ
اک َن ْع ُبد» یعنی فقط تو را عبــادت میکنیم و هیچ موجود
ّ
َ
َ
َ
ْ
دیگری را جز تو عبادت نمیکنیم .پس در «إیاک نع ُبد» یک

الهــی یعنــی وفــای بــه عهــد و پیمــان بیاندیشــیم و هم به
جزای پیمان شــکنی فکر کنیــم ،قبل از آنکــه فرصت ما به
آخر رسیده باشد.
میدانیــم کــه انســانها در لحظــات آخــر زندگــی مســائلی را
میبینند یا میشنوند ،به هر اندازه روح از مادیات جدا باشد
به حقایقــی راه پیــدا میکنــد و مشــاهداتی هــم از ایــن افراد
نقل و ثبت شــده اســت؛ قدر مســلم و بدیهی اســت هر کسی
به انــدازه اعمــال و معرفت خود مســائلی را مشــاهده خواهد
کرد؛ بعضی ملک الموت را بســیار زیبا و برخی بســیار مخوف
مالحظه میکنند .معاویه هم در آن لحظه مفارقت اجباری
روح از بدن حقایقی را مشــاهده کرد و سخنانی تکان دهنده
ً
گفت؛ از میــان مشــاهدات معاویه چنــد جمله واقعــا کوبنده
اســت؛ از آن جملــه :ای کاش بــرای رســیدن بــه ســلطنت
تالش نکرده بودم! ای کاش در رویارویی با لذات دنیا مانند
نابینایــان بــودم! یعنــی آنهــا را نمیدیــدم .ای کاش ماننــد
کســی بــودم کــه بهــرهاش از دنیــا لباســی منــدرس و طعامی
ناچیز بود! کاش در چنین شرایطی بودم!
معاویــه در آن لحظــات ،چــه دیــده بــود که بــه ایــن معرفت
رســیده بــود؟ نمیدانیــم؛ امــا این ســخنان بــرای مــا خیلی
درسآموز ،و عبرتانگیز اســت؛ قرآن همیشــه بــه ما توصیه

میکنــد از زندگــی انســانها عبــرت بگیریــد .امــام(ع) بــه
او فرمــوده بودنــد که تو پیمــان شــکنی کــردی ،در حالی که
ســوگند یاد کرده بودی یاران پیامبر (ص) را آزار ندهی و آنها
از خشم تو در امان باشند.
این عهدشــکنی معاویه به فرزنــدش یزید هم ســرایت کرد.
عاشــورا صحنه رویارویی عالیترین انســانها با پستترین
انســانها اســت کــه عهــد شــکنی کردنــد .مواظب باشــیم و
گمان نکنیم که ایــن رذائل اخالقــی از ما دور اســت و امکان
ّاتصاف مــا به آنهــا نیســت .دقــت کنیم کســانی کــه در کنار
یزید قرار گرفتند هم ادعای دیانت و انســانیت داشــتند ،در
عمل هم کارهای مثبتی داشــتند ،اما آن آمد بر سرشــان که
شنیدیم.
بــه تعبیــر دکتــر شــریعتی در کربــال ســه شــخصیت برجســته
داریــم :یکــی از آب گذشــت امــا از آبــرو نگذشــت ،از دنیــا
گذشــت ولی از دینش نگذشــت .یکــی از آبرو و دینــش برای
دنیا گذشــت و یکی در حالت تردیــد ماند تا باالخــره از دین و
آبرویش برای به دســت آوردن دنیا گذشت .ما در زمره کدام
دسته هستیم؟
مانند یزید هم نیســتیم که از مال و نعمات دنیایی بهرهمند
باشــیم و بــه خاطــر حفــظ آنهــا از دینمــان بگذریــم؛ از خــدا

عاشورا صحنه
رویارویی
عالیترین
انسانها با
پستترین
انسانها است
که عهد شکنی
کردند .مواظب
باشیم و گمان
نکنیم که این
رذائل اخالقی از
ما دور است و
امکان ّاتصاف ما
به آنها نیست.
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بخواهیــم عمــر بن ســعد هــم نباشــیم کــه بــا شــک و تردید
روزگار را بگذرانیــم؛ بــه حقایــق عالم با شــک و دودلــی نگاه
کنیم و در آخر کار هم دنیــا را به دین و آخــرت و زندگی ابدی
ترجیح دهیم .چه باید کــرد؟ باید تالش کنیم تــا مانند امام
حســین(ع) ،ازآبرو و دنیــا و جاه و مقــام و  ....بــه خاطر دین
بگذریم.
از شــنیدن این وقایع چه نتیجهای باید بگیریم؟ از برگزاری
جلســات و عزاداریهــا چــه چیــزی بایــد عایدمــان بشــود؟
ً
ـلما تکرار بدون تفکر و ّ
تدبر در واقعه عاشــورا ،دردی از ما
مسـ
ِ
ً
دوا نخواهد کرد ،از طرفی قطعا این جلسات فوایدی داشته
که راهبران و بزرگان دینی ما به برگزاری آنها سفارش کرده و
حتی اشــک بر مصائب اهل بیت(ع) را مایه انبساط روحی و
شادی و فرح معنوی دانستهاند.
باید ببینیــم ،آیا حضــور در این جلســات و آ گاهــی از فضائل
امامان که واســطه فیــض ،راهبر و دســتگیر ما هســتند ،ما را
به مقصود و مطلوبمــان میرســاند و چه فایــدهای میتواند
برای ما داشــته باشــد؟ شــنیدن رذائل اخالقی انســانهایی
که در ّ
توهم دینــداری به ســر میبردند چه فوایــدی برای ما
میتواند داشــته باشد؟ هوشیار باشــیم ،بیاندیشیم تا به سر
ما آن نیاید که بر سر آنان آمد.
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 .2در آرامش ،ناراحتی خودتان را ابراز کنید
هر وقــت کــه آرامش شــما بــه انــدازهای اســت کــه میتوانید
بدون اینکه به کسی آســیبی برسانید ،احساســاتتان را بیان
کنید و ناراحتــی خود را مطرح کنید ،بهتر اســت وارد گفتگو با
دیگران شــوید تا به آنها بگویید کــه چه چیزهایی شــما را آزار
میدهد.
 .3کمی ورزش کنید
فعالیت بدنی میتواند به کاهش اســترس شــما کمک کند.
اگر احساس میکنید که عصبانیت ما در حال افزایش است،
با پیادهروی سریع و یا دویدن به خودتان کمک کنید.
 .4راهحلهای ممکن را مشخص کنید
تمرکز اغلب ما همواره روی این مســأله است که از چه چیزی
عصبانی شــدهایم .به جای آن مدتی روی حل مسئله تمرکز
کنید .آیا از اتاق کثیف فرزندتان ناراحت و عصبانی هستید؟
آیا هر شب برای خوردن شام باید مدتها منتظر همسر خود
باشید؟ به خودتان یادآوری کنید که عصبانیت فقط اوضاع
را وخیمتر میکند .به دنبال راه حل باشید.

فــره ـنــگ وه ـنــر
 20تکنیک ݣݣکار

دودی ݣݣکه ݣݣبه ݣݣچشم
خودمان میرود
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بحثــی بیــن مــا و همکارمــان پیــش آمــده و ناگهــان از کــوره در میرویــم و فریاد
ً
میزنیم .به همســرمان حرفهایــی میزنیم که بعدا قــادر به دفاع کــردن از آن
نیســتیم .همــه اینها یعنــی ما قــادر نیســتیم وقتی که خشــمگین میشــویم خودمــان را
کنترل کنیم و همین ماجرا ریشه بسیاری از مشکالت ماســت .راههایی برای کنترل این
حالت وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
 .۱قبل از صحبت کردن فکر کنید
خیلــی اوقــات بــه راحتــی حرفهایــی میزنیــم و خیلــی زود هــم از گفتنشــان پشــیمان
میشــویم .نمیدانیــم چه چیــزی باعث شــده اســت کــه آن حرفهــا را بزنیم .بــه قول
خودمان ناگهان «آمپر» چســباندهایم .اگــر قبل از واکنــش به خودمان قــول بدهیم که
کمی فکر کنیــم ،تأمل کنیــم و به خودمــان فرصت بدهیم مســائل را پیچیدهتــر از آنچه
هستندنمیکنیم.

هیچ آتشی را یارای چیرگی بر ابراهیم نیست |47
همه مسئولند زنده بمانند و برای زنده ماندن
دیگران مبارزه کنند | 49

بردی ݣݣبرای ݣݣک
نترل ݣعصبانیت

خشم

آقا ݣݣسالم! ݣݣخوبی؟ | 44

 .5به اظهاراتی که با «من» شــرو ع میشوند بیشتر
فکر کنید
بــرای توصیــف مشــکلتان از عباراتــی کــه بــا «مــن» شــروع
میشوند اســتفاده کنید .قابل احترامترین رفتاری است که
میتوانید از خودتان نشان دهید .به جای اینکه بگویید «تو
هیچوقت کارهای خانه را انجام نمیدهی» ،از عبارت «من
ناراحت هستم که  »...استفاده کنید.
 .6طعنه نزنید
هرچند کــه باید در مواجهه بــا آنچه شــما را عصبانی میکند،
از شوخطبعی استفاده کنید اما در این حالت هم باید مراقب
باشــید که از طعنهگویــی اجتناب کنیــد که ایــن کار میتواند
احساســات دیگــران را آزرده و اوضاع را وخیمتر کند .شــوخی
در هنــگام عصبانیــت ،فضــای پرتنــش را تــا حــد زیــادی
میشکند.
 .7تمرین مهارتهای آرامش
وقت در حال شعلهور شــدن هســتیم ،مهارتهای آرامش را
بــرای خودمان شــروع کنیم .تمریــن با نفس عمیــق ،گوش
دادن به موســیقی ،نوشــتن و انجام کارهــای مثبت تمرینی
برای جلوگیری از خشم شدید است.
 .8مدت کوتاهی از بحث فاصله بگیرید
به یه مکان آرام بروید ،چشمهای خود را ببندید و در آرامش
به چیزهایی که تصورش برایتان خوشــایند است فکر کنید.
توصیف دقیقــی از آنچه دوســت دارید را مرور کنیــد .قله کوه
مــورد نظرتــان چــه شــکلی اســت؟ پرنــدگان چگونه بــه نظر
میرســند؟ ایــن عمــل میتوانــد بــه آرامــش یافتــن در میــان
خشم شما کمک کند.

 .۹از دوستانتان کمک بگیرید
گاهی مــا نیــاز داریــم بــا دوســتانمان صحبــت کنیــم و از آنها
کمک بگیریم .هیچ اشکالی ندارد که ما احساسات خودمان
را مطــرح کنیــم و از حــال خودمــان بــا کســی حــرف بزنیــم.
عصبانیــت هیــچ چیــزی را درســت نمیکنــد .ایــن را بدانیم
که بایــد زودتــر بــه خودمــان کمــک کنیــم .مشــورت کنیم و
ایرادهای خودمان را باور کنیم.

ً
معموال همه ما
زمانی که در
موقعیت بحث
و جدل قرار
میگیرم شروع
به پیش کشیدن
نارضایتیهای
گذشته میکنیم
و همین
باعث خشم و
عصبانیت بیشتر
میشود .به جای
اینکه نگاهمان
به گذشته
باشد باید روی
مشکلی که در
زمان حال برایمان
پیش آمده تمرکز
کنیم و فقط و
فقط درصدد
حل آن باشیم
نه اینکه آن را با
نارضایتیهای
گذشته ادغام
کنیم

 .۱۰از متخصص کمک بگیرید
یادگیــری کنتــرل خشــم بــرای برخــی از افــراد کار ســادهای
نیســت ،گرچه این ماجرا برای همه پرچالش است .در مورد
افرادی که خودشان نتوانستهاند خشمشان را کنترل کنند،
کمک گرفتن از متخصص کار بدیهی و الزمی است.
 .۱۱اعتراف کنید
اولین قــدم بــرای کنتــرل خشــم ،اعتــراف بــه آن اســت .اگر
اعتــراف کردید که بــرای کنتــرل خشــمتان مشــکل دارید در
واقــع قدمــی مثبــت و رو بــه جلــو برداشــتهاید .برای ایــن کار
ابتدا باید علت عصبانیت مشــخص شــود و ســپس با آ گاهی
از عوامل عصبانیت بــه دنبال راهحلهایی بــرای آرام کردن
خودتان باشید.
 .۱2توقعتان را پایین بیاورید
زمانی که توقعمان از شخصی زیاد اســت و مرتب در فکرمان
چرا ،چطور ،درست و نادرست میکنیم پس به کوچکترین
رفتار و صحبتها هم حســاس میشــویم و افــکاری بیصدا
در ذهنمان شــکل میگیرد که با مســموم کــردن ذهن باعث
خشم ما خواهد شد.
 .۱3در زمان حال متمرکز باشید
ً
معمــوال همــه مــا زمانــی کــه در موقعیــت بحــث و جــدل قرار
میگیــرم شــروع بــه پیــش کشــیدن نارضایتیهای گذشــته
میکنیم و همین باعث خشــم و عصبانیت بیشــتر میشــود.
به جای اینکه نگاهمان به گذشــته باشــد باید روی مشکلی
کــه در زمان حــال برایمــان پیش آمــده تمرکــز کنیــم و فقط و
فقط درصدد حل آن باشــیم نه اینکــه آن را با نارضایتیهای
گذشته ادغام کنیم.

و اغراقآمیز کــردن آن بپرهیزیــد .از خود بپرســید که آیا
ً
واقعا ارزش ناراحتی دارد؟ آیا این موضوع در یک هفته،
ماه یا سال بعد هم برایتان اهمیتی خواهد داشت؟
 .۱6خودتان را به آرامش دعوت کنید
ناامیــدی و اســترس محصول خشــم و عصبانیت شــما
اســت .در چنین شــرایطی الزم اســت ذهن و بــدن خود
را بــه آرامــش دعــوت کــرده و حــواس خــود را بــه حالت
عــادی برســانید .بــرای ایــن کار از محیــط دور شــوید،
موســیقی مورد عالقهتــان را گــوش کنید ،یــک فنجان
چای با شــکالت میل کنیــد ،کودکتان را نــوازش کنید،
از رایحههای آرامشبخش اســتفاده کنیــد ،به تابلوی
ارزشــمندی کــه در اتاقتــان اســت نــگاه کنید و یــا حتی
میتوانیــد از ماســاژ و ورزش بهــره ببریــد تــا خــود را از
وضعیت منفی دور کرده و به ذهنیت مثبت برسید.
زمانــی کــه توقعمــان از شــخصی زیــاد اســت و مرتب در
فکرمان چرا ،چطور ،درست و نادرست میکنیم پس به
کوچکترین رفتار و صحبتها هم حســاس میشــویم
و افــکاری بیصــدا در ذهنمــان شــکل میگیــرد کــه بــا
مسموم کردن ذهن باعث خشم ما خواهد شد.
.۱7در مواقععصبانیتشوخطبعیتان گل کند
شــوخطبعی و بازیگوشــی بــه شــما کمــک میکنــد کــه
ذهنتان را آرامتر کنید و اختالفات را از بین ببرید.
به جای عصبانی شدن و دعوا کردن سعی کنید در مورد
آن موضوع شــوخی کنید .زمانی که از شوخطبعی برای
کاهش تنــش و عصبانیت اســتفاده میکنیــد میتوانید
فرصتی برای ارتباط و صمیمیت ایجاد کنید.
 .۱8تا میتوانید بنویسید
یکی دیگر از کارآمدترین کارها برای کنترل خشم نوشتن
اســت فرقی نمیکند با یکقلم ،لپتاپ یا تلفــن همراه،
شروع به نوشتن کنید .درباره هر چیزی که روح و روانتان
رامیآزاردوعصبانیتانمیکندبنویسید.نوشتندرمواقع
عصبانیتتأثیراتیشگرفیدرفروکش کردنآندارد.
 .۱۹نفس عمیق بکشید
نفس عمیق به دلیل اینکه باعــث کاهش ضربان قلب
میشــود و در نتیجــه میتوانــد بــه کاهــش فشــارخون
و کنتــرل خشــم منجــر شــود و ایــن یکــی از قویتریــن
مکانیسمهای خوددرمانی بدن است.

 .۱4خوب بخوابید
کاهــش خــواب بــه افزایــش خشــم کمــک میکند .کســانی
کــه در طــول شــبانهروز کــم میخوابنــد بیشــتر بــه خشــم و
عصبانیــت گرایــش پیــدا میکننــد و بالعکــس افــرادی کــه
خــواب خوبی دارنــد توانایــی زیادی بــرای مقابله با شــرایط
ناامیدکننده دارند.

 .2۰عادتهای بد را ترک کنید
فرقی نمیکند از کشــیدن ســیگار گرفته تا تغذیه ناســالم و
تمایل به مصرف گوشتهای قرمز و غذاهای تند و روغنی
و  ...این عــادات نهتنهــا تأثیر بدی بــر ســالمتی دارد بلکه
باعــث بههمریختگــی روانــی هــم میشــوند و زودرنجــی
ً
و عصبانیــت را بــه دنبــال دارند .با تــرک این عــادات قطعا
عصبانیت و پرخاشگری نیز کاهش مییابد.

 .۱5پرهیز از اغراق
بعــد از اینکــه از موضوعــی عصبانــی شــدید قبــل از اینکــه
واکنشــی نشــان دهید و به بدتریــن وضعیت آن فکــر کرده و
ســریع نتیجهگیری کنیــد ،منطقی فکــر کنیــد و از دراماتیک
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سیدعلی میری رکنآبادی
شد فرصتی آماده که در خانه بمانید
یار از نفس افتاده که در خانه بمانید
سیمای دلانگیز شده خوشخبر اینبار
جانی به طرب داده که در خانه بمانید
از جام جهانبین ُپرانگیزه شنیدم
باز است خم باده که در خانه بمانید
ایهام ندارد سخنم نظم دقیق است
گفتم غزلی ساده که در خانه بمانید
از نصف جهان چشم ببستید و ز شیراز
ماندید در آباده که در خانه بمانید
از حسرت دیدار رفیقان که گذشتید
گویید به همسایه که در خانه بمانید
تصنیف دعایی که شکوفا شده در باغ
گلکرده به سجاده که در خانه بمانید
این گرگ که افتاده در این گلۀ آهو
بینید به قالده که(اگر) در خانه بمانید
آرام شود بانوی دلبسته به بازار
با دفتر و لباده که در خانه بمانید
دلگیر نباشید ز عشاق در این راه
بنبست شده جاده که در خانه بمانید
در قافیه مانده غزل بیرمق من
شعر از نفس افتاده که در خانه بمانید

نگاهی به بیماریهای مسری
در رمانهای معروف

چند شعر کرونایی

چراغهای ّ
توسل
به روی دست
بگیرید
نغمه مستشارنظامی
کرونا هم تمام خواهد شد
من دوباره تو را
در آغوش خواهم گرفت
ترانههای ایلیاتی را
زیر گوشت زمزمه خواهم کرد
پسرم
کرونا هم تمام خواهد شد
زنگ تفریح
مدرسه را از هیاهو
سرشار خواهد کرد
کتابهای دلتنگ کتابخانه
پرندگان شعر را
در آسمان نگاهت
آزاد خواهند کرد
کرونا هم تمام خواهد شد
و
جهان
سراسر
بوسه
آغوش
و
لبخند میشود

محمدحسین انصارینژاد
به جای بازی چرخوفلک طناب زدید
و چای تازه دمی با هلوگالب زدید
بهار رد شد و ّاما نزد گلی به سری
بهار رد شد و خود را فقط به خواب زدید
درخت چون غزل حافظ است تازه ،شگفت
تفالی به ورقهای این کتاب زدید؟
به عید دیدنیای برجهایتان آباد
کجا گلی به سرخانهای خراب زدید؟
چه غم تهیست اگر دستوبال همسایه
به یاد سفرۀ خالی او کباب زدید
چه غم که مشتری آنجا حساب ،دستش نیست
چه غم که برجگرش زخم بیحساب زدید
دراین بهار ،رفیقی که دستچین کردید
لگد به بختش از این حسن انتخاب زدید
به نفی فلسفۀ عاشقی کمر بستید
چرا به کوچۀ دیوانگان نقاب زدید؟!
چه حسن عاقبتی در عقب نشینیهاست
شکار کبک نشد قسمت و عقاب زدید
نه چشم زخم ستارهست پشت این کرونا؟
تمام شب کرم ضدآفتاب زدید
48

علیرضا قزوه
چه رازها که هدر رفت و روزها که هبا شد
چه میکنید اگر خاک هم پر از کرونا شد؟
اگر که سقف و ستونهای خانه پر شد از آتش
وبال گردن ما بدتر از هزار وبا شد
چه آتشی است که افتاده در جهان؟ چه عذابیست
شبیه صبح قیامت ،شبیه روز جزا شد!
همیشه قسمت ما درد بود و داغ و جدایی
دوباره آه و غم و ّ
غصه ،سهم آینهها شد
چراغهای ّ
توسل! به روی دست بگیرید
به مضطران پریشان بگو که وقت دعا شد
ّ
دعا کنیم که با عقل و عشق و صبر و توکل
هزار قفل شکست و هزار پنجره وا شد
چه دیدهاید خدا را که شاید از پس طوفان
هزار باد موافق رفیق کشتی ما شد
ز عقل و حکمت و تقوی مدد بگیر که شاید
کلید معجزۀ روزگار ،دست شما شد
سعید بیابانکی
باغ سپید پوش که بسیاری و کمی
بر برگ برگ خاطر من لطف شبنمی
با هر نفس ،بهار مرا تازه میکنی
سبز خاطره در شادی و غمی
تقویم ِ
تا در بهشت خانۀ خود زندگی کنم
خاموش و بردبار ،میان ّ
جهنمی
دادی به جان میهن من خون تازهای
سبز سپید پوشی و همرنگ پرچمی
َ
از پا نمینشینی و قد خم نمیکنی
چون سرو ،استواری و چون کوه ،محکمی
ما خانه ماندهایم و تو شمشیر میزنی
خط ّ
یعنی شهید زندۀ ّ
مقدمی
بعد از خدا سالمت ایران به دست توست
آه ای دمی که همدم عیسی ابن مریمی..

نویسنده :آلبر کامو

نویسنده :ژوزه ساراماگو

مترجم :پرویز شهدی

مترجم :زهره روشنفکر

همه
مسئولند
زنده بمانند

و برای زنده ماندن دیگران مبارزه کنند
محمد قائم خانی

دو رمان بســیار معــروف وجود دارنــد که به مســأله همهگیری یــک بیمــاری در زمانی
اندک میپردازند .اولی طاعون اســت نوشــته آلبر کامــو ،و دیگری کوری نوشــته ژوزه
ساراماگو .موقعیت فراگیری یک بیماری با ســرعت انتشار باال ،انســان را در برابر تقدیری قرار
میدهد که خــودش را در هیبت یک هجمه نشــان میدهــد .فقط تکتک افراد نیســتند که
مورد هجوم قــرار گرفتهانــد ،بلکه تجمع انســانی هدف قــرار گرفته اســت؛ در یــک کلمه نوک
پیکان خطر به ســمت «شــهر» اســت .چــون چیــزی پیش آمــده که فقط بــه یک انســان ربط
ِ
ندارد ،بلکه همزمان به همه مربوط میشود .بیماری هر نفر ،در عین حال بیماری کل جامعه
اســت .نقطهای اســت که سرنوشــت فرد و جمــع به هم گــره میخــورد .پس بنابرایــن چیزی
ً
اساسا انســانی ظهور میکند .برای همین اســت که یکی از دغدغههای اصلی کامو در طاعون

انتقال این گزاره است« :همه مسئولند زنده بمانند و برای زنده ماندن دیگران مبارزه کنند».
بنابراین پای وظیفهای اخالقی برای زنده ماندن و زنده نگه داشــتن در میان اســت .انسان
هیــچ انتخابــی نــدارد جــز اینکــه تســلیم شــود ،یــا مبــارزه کنــد .بنابرایــن «آزادی» در چنین
موقعیتی چیزی جز مبارزه نیســت ،و کســی که ایــن حقیقــت را درک نکند ،از نظــر کامو هیچ
بهــرهای از فهم حقیقــت نبــرده اســت .آن چیزی کــه انســان در موقعیتهــای دیگــر آزادی
میپنــدارد ،بندهای اســارت انســان اســت بــه تعلقــات مختلــف .آزادی چیزی جــز پذیرش
مســئولیت انســان بودن نیســت و مابقی حرفهای بی ربط اســت کــه تنها بــرای ایجاد مفر
در برابر مســئولیتپذیری درســت شــدهاند .در موقعیت یک بیماری مسری گســترده ،همه
آن حرفها رنگ میبازد و پوچیشــان ثابت میشــود .پس فقــط میماند مبــارزه برای زنده
ماندن بــه امید پیروزی بــرای پاسداشــت آزادی حقیقی انســان .از نظر کامو این مبــارزه تنها
وظیفه انسان آزاد است .برای همین اســت که در رمان طاعون ،سرنوشت شهر را به تشکیل
یــک ســازمان داوطلبانــه بــرای حفاظــت از زندگــی دیگــران پیونــد میزنــد ،ســازمانی بــرای
پرســتاری از هر فرد بیمار یا مشــکوک بــه بیمــاری .در اینجا پرســتاری مبارزه برای انســانیت
محسوب میشود.
این نقطه را میتوان پــل ارتباط بین رمان طاعون و کوری در نظر گرفت .ســاراماگو از وجهی
دیگر به پرســتاری میپردازد .کامو دلمشغول مشــارکت همه در پرســتاری از همه است ،اما
متوجه ذات مادرانه پرستاری است .بدون پرســتاری یعنی بدون مراقبت بیدریغ
ساراماگو
ِ
مادرانــه ،عبــور از هجمــه بیمــاری مســری ممکن نیســت .در شــهر کــوران ،یک زن مســئول
نجات بقیه اســت ،چــون میبینــد ،همیــن .هم خــودش این بــار را بــر دوش خود احســاس
میکنــد ،و هــم بقیــه از او انتظــار یــاری دارنــد ،حتــی بــه صورتــی ناخــودآ گاه .او یــک برتری
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جوهری دارد ،برای همین فراتر از حوزه عمومی و خصوصی
رســالت پرســتاری از همه را دارد .او بیناســت ،پس مســئول
است ،و بر خصوصیترین امور دیگران هم تسلط دارد .این
تســلط را خود بینایــی برایــش آورده اســت .به همیــن دلیل
بعدها هم مــورد تعــرض آنها که ایــن حقیقــت را فهمیدهاند
قرار نمیگیرد .رابطه او با بقیه ،غیر از رابطه انسانهای کور
با همدیگر اســت .او منجی دیگران از قرنطینهای اســت که
بیماری بر جمع تحمیل کرده .بخش مهمــی از رمان درباره
قرنطینه اســت ،یعنی دنیایی بســته که همه مسائلش باید
همان جا درون آن حل شــود .هســتی ما همین شــهر است و
کس دیگری در جــای دیگری وجــود ندارد که بشــود رویش
حســاب کرد؛ حاال باید همین انســانها این زندگــی را به هر
روشــی که میدانند اداره کننــد .قرنطینه ما را بــه لبه زندگی
حیوانی و مســئولیتناپذیری میکشاند و تنها کسانی از این
وضعیت میرهند که تحت پرستاری مادرانه قرار بگیرند.
بغرنجــی موقعیــت آن اســت کــه ایــن حیــوان درون ،در
آستانه مرگ قرار گرفته اســت .آری ،قرنطینه انسانها را به
«حیوانی در یک قدمی مرگ» تبدیــل میکند ،البته حیوانی
که سرشار از قدرت حیات است .انســان در قرنطینه ،تبدیل
به یــک قربانی میشــود .هــر قربانــی در حالت نهایــی خود،
فــراوان
حیوانــی اســت در یک قدمی مــرگ ،با قــدرت و میل
ِ
حیات .چــه چیزی مــا را از این وضعیت نجــات خواهد داد؟
حفــظ انســانیت .پــس همــه مســئولند انســانیت خویــش
را حفــظ کننــد و بــه مســئولیت «همــه» را بــر عهــده بگیرند.
بیمــاران یــا مشــکوکان بــه بیمــاری بایــد بــه جــای همــه بــا
بیمــاری مبارزه کنند ،و آنها که ســالم هســتند چــون مادری
ـوز همه ،از هر کســی که میتوانند پرســتاری بکنند .هر
دلسـ ِ
دو رمان به یکجا میرســند؛ باید فشار گســترش بیماری را با
امید به بهبودی تا انهدام کامل آن حفظ کنیم.
دوره جدید
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خاطرات ایران؛ تکنیکهای قصهگویی حرفهای
فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب

خاطرات ایران
اسماعیل بنده خدا

یکــی از قهرمانــان عجیــب و کمنظیــر و در عیــن حــال گمنــام کشــور مــا ،یــک بانوی
مسلمان انقالبی است که از قضا همنام کشور خودش نیز هســت؛ خانم ایران ترابی.
تاریخ کشور و ملت ما به قدری قهرمان واقعی و حقیقی پرورانده و در خود جای داده است که
ما برای همیشــه از وجود هرگونه قهرمان وارداتی خارجی و بیگانه و خیالی و موهوم و ســاخته
چند نرمافــزار کامپیوتری بینیاز باشــیم .قهرمانانی کامال واقعی و برخاســته از متن مردم این
مرز و بوم که میشود به آنها تکیه کرد و آنها را بهعنوان انسانهای نمونه و ممتاز یک فرهنگ
به تمام جهان معرفی کرده و به وجود آنها مباهات کرد؛ قهرمانهایی که بعضا آنقدر رویایی و
کمنظیر هســتند که وجودشــان تنه به تنه خیال میزند و شاید خیال انســان نیز نتواند چنین
انسانهای بزرگی را در خود پرورش دهد .یکی از این قهرمانان حقیقتا عجیب و کمنظیر و در
عین حال گمنام کشــور ما ،یک بانوی مسلمان انقالبی اســت که از قضا همنام کشور خودش
نیز هســت؛ خانم ایران ترابی .نامی که دیگر پس از شــنیدن کلمه شــیرزن ،از اولین نامهایی
است که به ذهن من خطور میکند و ایشان را با این صفت میشناسم .مسبب شناخت من از
این قهرمان ملی نیز ،کتاب خاطرات ایشان اســت به نام «خاطرات ایران» که از طرف یکی از
دوســتان کتابباز من به من هدیه شــد و واقعا عجــب هدیه نابی بــود .خانم ایــران ترابی در
ســال  1334در شــهر تویســرکان از توابع اســتان همدان به دنیا آمــده .پــساز گذراندن کالس
ششــم ،به علت فقر فرهنگی زمان طاغوت ،چندســالی مجبور به ترک تحصیل میشــود ،اما
عالقه وافر ایشان به تحصیل باعث شد که مقابل مشــکالت موجود بایستد و پس از گذراندن
دوران دبیرستان ،وارد کار بهداشت و درمان شود.
پنجره ورود ایشــان به کار درمان نیز ،اعــالم نیاز و ثبتنام عمومی یک آموزشــگاه مامایی بود
و خانم ترابی پــس از گذراندن دورههای علمــی مامایی ،به عنوان ماما به یکی از روســتاهای
پرجمعیت در مرز همدان و کرمانشاه فرستاده میشود .عالقه برخاسته از جان و دل ایشان به
کار درمان به عنوان یکی از اصلیترین فعالیتهایی که میشــود بــه مردم ،بهخصوص مردم
تهیدســت روســتاها خدمت کرد ،در روزهای حوالی پیروزی انقالب اســالمی ،صــورت حقیقتا
ایثارگرانــهای به خــود میگیرد و خانــم ترابــی در روزهای پیــروزی انقالب ،پــس از مهاجرت از
روستا به پایتخت ،در بیمارستان فرحناز سابق به مجروحان مبارزات انقالبی خدمت میکرد.
«فعالترین ســاعات کار در بیمارستان ،شــبها بود .عملها را انجام میدادیم و مجروحانی
را که شکستگی یا تیرخوردگی داشتند به اســم پروندههای تصادفی یا سقوط از ارتفاع بستری
میکردیم .چند خانه مجاور بیمارســتان را تخلیه و ضدعفونی کرده بودنــد .خانهها از بیرون
ظاهــری مثل خانههــای معمولی داشــتند ،ولــی از داخــل خانهها را به شــکل بخــش درآورده
بودند .مجروحانی که تیر خورده بودند ،وقتی به هوش میآمدند و کمی حالشان بهتر میشد
به آن خانهها منتقل میکردند و پزشــکان و پرســتاران انقالبی در آنجا به مجروحان رسیدگی
52
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میکردند».
پس از پیــروزی انقالب و پیش از شــروع جنگ هشــت ســاله
تحمیلی ،خانم ترابی که در آن زمان دختری  24ســاله بود،
همــراه دیگــر همکارانشــان ،در قالــب گروههــای جهــادی
درمانــی ،به روســتاهای اطــراف تهــران میرفتند و بــه مردم
بیچــاره روســتایی خدمــت میکردند .میشــود گفــت اولین
گروههای جهادی درمانــی جمهوری اســالمی را خانم ترابی
و همکارانــش پایهگــذاری میکننــد« .بــه هــر روســتایی کــه
میرفتیم در خانه بزرگ یا مســجد روستا مســتقر میشدیم و
اعــالم میکردیم هر کس مشــکل درمانــی دارد به مــا مراجعه
کند .تا زمانی که خــودم نرفته بودم و به چشــم خودم ندیده
بــودم ،باور نمیکــردم روســتاهای نزدیــک تهران تــا این حد
محــروم و عقبمانــده از بهداشــت و خدمــات و امکانــات
باشــند .انتظار داشــتم وضــع روســتاهای اطــراف پایتخت را
بهتر از روســتاهای دیگر ببینم ،ولی وضع روستاها حتی بدتر
از روســتاهای تویســرکان و کرمانشــاه بود که در آنهــا مامایی
کرده بودم».
خانــم ترابی کــه لحظــه لحظــه عمــر خــود را صــرف خدمت
بــه ایــن مــردم کــرده بــود ،در ســال  58بــه علــت نیاز شــدید
رزمندگانی کــه با گروههــای جداییطلب کوملــه و دموکرات
کرد در حال مبارزه بودند ،به شــهر پــاوه اعزام میشــود و این
اعزام ،شروع اعزامهای پی در پی و پر شمار ایشان به عنوان
نیــروی بیهوشــی اتــاق عمــل بــه مناطــق جنگی به حســاب
میرود .از آنجا که ایشان در تهران دورههای علمی بیهوشی
را طی کرده و چند سال به عنوان تکنیسین بیهوشی در اتاق
عمــل بیمارســتانهای مختلف تهــران کار کرده بــود ،در کار
خود متبحر بــوده و از طرفی نیــاز مبرمی به تخصص ایشــان
در مناطق جنگی وجود داشــت« .خبر میرسید وضع پاوه به
قدری وخیم شده اســت که جز تعداد اندکی پاســدار ،نیروی
دیگــری در شــهر نمانــده و ســقوط آن بــه دســت ضدانقــالب
نزدیــک اســت ».به دکتــر زرکــش گفتم کــه من هــم میآیم،

گفت« :پس شما یک مقدار دارو و وسایلی که الزم است جمع
کن و آمادهباش .فــردا حرکــت میکنیم ».چند ســت بخیه و
پانســمان ،تعدادی آمبوبگ ،لوله تراشــه ،ســرم و داروهایی
که به نظــرم الزم میرســید ،از اتاق عمل برداشــتم .مســؤول
اتاق عمــل گفت :ترابی مــن اینها را طبق لیســت گرفتهام .از
من بخواهند چه کار کنم؟ گفتم رســید وســایل را مینویسم
و بهــت میدهــم .اگــر شــهید شــدم کــه روز قیامــت جوابش
را میدهــم و اگــر زنده برگشــتم کــه خــودم میآیــم و توضیح
میدهم ».بهتر اســت به شــما بگویم ،به اینجــای کتاب که
میرســیم ،تــازه  130صفحــه از ایــن کتــاب  400صفحــهای
را پشــت ســر گذاشــتهایم و هنــوز  270صفحــه از تالشهــا و
مجاهدتهــای کمنظیر خانــم ترابی در طول هشــت ســال
دفاع مقــدس باقــی مانده اســت .تــا اینجــای معرفــی کتاب
هم از خیلی خاطــرات جذاب و عجیب خانم ترابی سربســته
گذشتهام و مطالعه آنها را به شما واگذار میکنم .روایتهای
حضور ایشــان در مناطــق جنگی کردســتان و ســپس جنوب
کشور پس از حمله صدام ،واقعا عجیب و حیرتانگیز است.
خانــم ترابــی پــس از مجاهدتهــای خــود و همکارانــش در
پــاوه و در رکاب شــهید چمــران ،بــه تهــران بازمیگــردد ،امــا
درســت چند روز پــس از حمله عــراق به کشــور عزیزمــان ،بار
دیگر به صورت کامــال داوطلبانه به اهواز و اندیمشــک اعزام
میشــود و دقیقــا در چند کیلومتــری خط مقــدم جبهه اصلی
جنگ با عراق ،مشــغول خدمت به رزمندگان آسیبدیده در
بیمارستان و اتاقعمل میشود .رفت و برگشتهای متوالی
ایشان به جبهه در طول هشت ســال دفاع مقدس ،از ایشان
رزمنــدهای کامــال کارکشــته و حرفــهای و باتجربــه ســاخته
اســت .رزمنــدهای کــه ســالحش ،تــوپ و تفنــگ نبــود .او با
سرنگ و دارو و ســرم و لوله تراشه به جنگ با دشمن میرفت
و حقیقتــا در ایــن جبهــه ،جانفشــانیهایی کرده اســت که از
شــما میخواهم حتمــا روایــت ایــن مجاهدتهــا را در کتاب
خاطرات ایران بخوانید.
قلم و هنر خانم شــیوا ســجادی کــه تدوینگر خاطــرات خانم
ترابی اســت ،نقش موثری در مطالعه آســان و بدون پستی و
بلندیهای اذیتکننــده متن دارد ،به طوریکــه با خواندن
دههــا صفحــه از کتــاب ،گذشــت زمــان را حــس نمیکنیــد
و همــراه قهرمــان کتــاب بــه جلــو میرویــد و وقایــع را تجربه
میکنیــد و غــرق در کتــاب میشــوید .مصاحبههــای دههــا
ســاعته با راوی ،ایجاد فاصله زمانی برای درگیر شــدن ذهن
راوی با گذشــتههای نســبتا دور ،مــرور چند بــاره موضوعات
مطــرح شــده ،گفتگو بــا برخــی رزمنــدگان و کادر درمــان هم
دوره با خانم ترابی و بهرهمندی از کتابهایی مانند «دشت
آزادگان در جنــگ» و کتاب «کارنامــه توصیفی عملیاتهای
هشــت ســال دفاع مقدس» کمک موثری در روشــنتر شدن
حــوادث و غنیتــر شــدن محتــوای کتــاب داشــته اســت؛
بهگونــهای که مــن تدوین کتــاب «خاطــرات ایــران» را یکی
از بهترین تدوینهــای کتب تاریخ شــفاهی انقالب اســالمی
میدانم .کتاب خاطرات ایران را انتشــارات ســوره مهر چاپ
کــرده اســت و نســخهای کــه مــن آن را مطالعــه میکــردم،
ششمین چاپ این کتاب در تیراژ  2500جلدی بود.

تکنیکهای

ݣفهاݣݣی
ݣیی ݣ ݣرݣ ݣ
قصهݣݣگوݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣݣحݣ

همان گونه کــه خوانــدن امری مهم اســت اینکــه قصه را به شــیوهای درســت
بخوانیــد نیز بســیار اهمیــت دارد .هفــت تکنیکی کــه در زیر ارائه شــده به شــما
کمک میکند که منظور ما را بهتر بفهمید و تبدیل به یک قصه خوان حرفهای شوید.
۱ـ طول داستان
قصه نباید زیاد کوتاه و نه زیاد طوالنی باشــد .قصه کوتاه ممکن است نتواند پیام اصلی
داســتان را بیان کند و قصــهای که بیش از حد بلند باشــد نیز خســته کننــده خواهد بود
و کودک نســبت به آن بیتفاوت میشــود .بنابراین طول قصه را در نظــر بگیرید و آن را
برای کودک خود تعریف کنید.
۲ـ محیط مناسب
محیطی مناســب را برای خواندن قصه انتخــاب کنید .مکانی که بــرای خواندن قصه
انتخــاب میکنید باید بــه گونهای باشــد که کــودک را در فضــا و حال و هــوای قصه قرار
دهد.
۳ـ مقدمه مناسب
ا گر شــما قصهای را برای کــودک تعریــف میکنید اجازه بدهیــد کودکتان بداند که شــما
این قصه را از کجا و از چه کســی شــنیدهاید .به او بگوییــد که این قصه چگونه به شــما
در زندگیتان کمک کــرده و از آن چه درسهایی گرفتهاید .ســعی کنید از همان شــروع
داستان کودکتان را نسبت به قصه عالقهمند کنید.
۴ـ حالتهای بدنی مناسب
زمانی که شــما قصــهای را تعریــف میکنید اطمینــان حاصل کنیــد که حرکات دســت و
چهره شــما مناســب اســت .شــما هم چنین میتوانید تن صدای خود را تغییــر دهید و از
کودک خود نیز بخواهید که با شــما همراهی کند به این شــکل شــما میتوانید قصه را تا
حد امکان جذاب و شنیدنی کنید.
۵ـ صدای بلند داشته باشید اما با آهنگی آهسته
مطمئن شــوید که صدای شــما رســا و بلند است اما ســعی کنید با آهنگی آهســته قصه را
تعریف کنید .صدای شــما باید به گونهای باشــد که بتواند فضا و احساس داستان را به
خوبی منتقل کند .تن ،گام و شــدت صدایتــان را با توجه بــه تغییر اتفاقات در داســتان
تغییر دهیــد در جاهای مناســب مکث کنید تا کودک بتواند با شــخصیتهای داســتان
هم ذات پنداری کند.
۶ـ کودک خود را درگیر قصه کنید.
ً
ســعی کنید کودکتان را با عبارات مختلف و یا پرســیدن ســؤال درگیر داســتان کنید مثال
«میدونــی؟» یا «حدس بــزن بعدش چی میشــه؟» هم چنیــن میتوانیــد از او بخواهید
که حدس بزند پیام داســتان چه بوده اســت .و به این شکل آنها بیشــتر به مفهوم قصه
توجه میکند.
۷ـ طبیعی باشید
این مســئله که شــما در نحوه قصهگویی خود حالت طبیعی داشــته باشــید بســیار مهم
اســت .در این صــورت شــما میتوانید اطمینان داشــته باشــید کــه قصهای کــه تعریف
میکنید نــه بــرای خودتان و نــه کودکتان خســته کننــده و کســالت آور نخواهد بــود و از
چیزی که میخوانید لذت میبرید.
قصه گویی عنصری اساســی و مهم در رشــد کودکتان اســت .اجازه ندهید که کودکتان از
بخش مهمی از دوره کودکیاش که همان گوش دادن به قصهها است محروم شود.
دوره جدید
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مهرو ماه از نوشتهها ،پیشنهادها و انتقادهای شما استقبال میكند.
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کلمه نخست

یاریگری
عنصر مهم واقعه عاشورا
حادثه کربال و شــهادت حضرت اباعبداهللالحســین(ع) از ابعاد مختلف و منظرهای گوناگون
مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .اما شاید از جنبه یاریگری مورد توجه نبوده است.
یاریگری باطن فعالیتها و اهداف جمعیت هاللاحمر است .همه اهداف چهارگانه و اصول
هفتگانه هالل در یاریگری خالصه میشود .در واقعه کربال ،یکسو یاریکنندگان دین خدا و
مکتب اسالم ناب و حقیقی قرار داشتند و سوی دیگر عدهای زیر پرچم خلیفه غاصب و برای
تحکیم قدرت نامشروعش گرد آمده بودند اما هدفشان یاری نبود بلکه درپی کسب منفعت
یا گریز از ضرر و آسیب بودند.
تالش برای کسب منفعت یا جلوگیری از زیان را یاری کردن نمیدانیم .نشانهاش این که اگر
ً
فرد دیگری بیش از آنچه خلیفه یا عوامل او وعده داده بودند ،پیشــنهاد میداد طبعا در زیر
بیرق آن فرد دیگر جمع میشدند یا اگر قدرتی مافوق قدرت وی میشناختند از دور او پراکنده
میشــدند .این خاصیت جبهه باطل اســت که فاقد ارزش مشــترک و پایدار اســت بلکه در آن
مهم منافع مشترک است .با تغییر این منافع نیز جبههآرایی آن تغییر میکند.
در میدان حق اما ارزشها محوریت دارند .ارزشها دچار تغییر نمیشوند .در کربال جدال بین
منفعت و ارزش بود.
در نگرش ارزش محور جبهه حق ،یاری کردن همان پیروزی است .یاری رساندن به منادی
و مظهر ارزشها عین پیروزی است .نصر (یاری کردن) همان نصرت (پیروزی) است.
اگر امام مظلوم در روز داغ عاشورا در گرماگرم نبرد فریاد برمیآورد :هل من ناصر ینصرنی (آیا
یاریکنندهای هســت که مرا یاری کند؟) دعوت یک امام اســت برای یاریکردن ارزشها و
لبیک به آن دعوت هم نصر است و هم نصرت.
راز ماندگاری عاشورا همین است که این نهضت ،بر اساس یاریکردن ارزشها شکل گرفته
اســت .تا زمانی که ارزشهای نظام خلقت پایدار اســت این قیام هم ایســتاده اســت .یعنی تا
ابــد .ارزش در برابــر منفعــت قــرار دارد .ارزش مانــدگار و منفعــت ،موقت اســت .هرچه با منافع
ً
پیوند بخورد طبعا مدت زمان محدودی اعتبار و دوام دارد وهر چیزی با ارزشها بستگی پیدا
ً
کند لزوما مانا و نامیرا خواهد بود.
چنین است که گریه بر امام حسین نیز یاری کردن اوست .هرچه که فضایل و ارزشها ترویج
شوند یاری امام حسین است .چنین است که تاریخ ،زمین کربال و زمان ،عرصه عاشوراست.
این جدال دایمی ارزش و منفعت تا ابد برقرار است .جدالی که یک سوی آن قابیل و یزید و
سوی دیگر آن هابیل و حسین(ع) ایستادهاند.
یاسر احمدوند
سردبیر

6
عبودیت به عنوان یکی از مفاهیم محوری در اسلام ،موضوع این شـماره
از راهبـرد اسـت .در اولیـن مطلـب ایـن بخـش ،معنـا و مفهـوم بندگـی در
بیانات رهبر معظم انقالب را که در مناسبتهای مختلف ایراد شده است
مـرور میکنیـم .مـا در نمازهـای یومیه بارها تکرار میکنیم کـه «ایاک نعبد»
یشـویم .تفسـیر
و در ادعیـه نیـز مکـرر بـا موضوع بندگی و عبودیت مواجه م 
«ایـاک نعبـد» و شـرح حدیثـی از امـام کاظـم(ع) دربـاره حـق بندگـی از نـگاه
رهبـر معظـم انقلاب مطلـب بعـدی این بخـش اسـت .بنیانگـذار جمهوری
اسلامی ایـران امـام خمینـی(ره) نیـز در بسـیاری از آثـاری کـه از خـود بـه
جـا گذاشـتهاند ،اشـاراتی بـه معنـا و مفهـوم عبودیـت و بندگـی داشـتهاند.
در مطلـب بعـدی بخشـی از کتـاب «آداب الصلـوة» را کـه بـه ایـن مضمـون
پرداختـه اسـت ،برگزیدهایـم .شـرح بندگـی در روایـات و هفـت ویژگـی عبـد
واقعـی در کالم معبـود مطالـب دیگـر ایـن بخـش هسـتند.

راهــــــــبرد

بندگی رها از ݣݣهمه بندها
گفتا تو بندگیکن؛ کو بندهپرور آمد
بنده خوب خدا

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

معنا ݣݣو ݣݣمفهوم بندگی
در بیانات رهبر معظم انقالب

بندگی
رها از ݣݣهمه
بندها

حضرت آیــتاهلل خامنــهای رهبر معظــم انقــاب اســامی در مناســبتهای مختلف
درباره مفهــوم عبودیت و بندگی ســخنانی را بیان فرمودهاند کــه در ادامه گزیدهای از
آنها را میخوانیم:
غالم غیر خدا نباش!
در اســام مبنای اصلی آزادی انسان ،توحید اســت .البته دوســتان بعضی از موارد دیگر را هم
ذکر کردند  -آنها هم درســت اســت  -اما آن نقطه کانونی ،توحید اســت .توحیــد فقط عبارت
نیست از اعتقاد به خدا؛ توحید عبارت اســت از اعتقاد به خدا ،و کفر به طاغوت؛ عبودیت خدا
ّ
ّ
و عــدم عبودیت غیر خــدا؛ «تعالــوا الی کلمه ســواء بیننــا و بینکم ال نعبــد ال اهّلل و ال نشــرک به
ً
شــیئا» .نمیگوید «ال نشــرک به احدا»  -البته یک جایی هم «احــدا» دارد ،اما اینجــا اعم از آن
است  -میفرماید« :و ال نشرک به شــیئا»؛ هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید .یعنی شما اگر
عادات بیدلیل پیروی کنید ،این برخالف توحید اســت؛ از انســانها پیــروی کنید ،همین
از
ِ
جور اســت؛ از نظامهای اجتماعی پیروی کنید ،همین جور اســت  -آنجایی که به اراده الهی
منتهی نشــود  -همه اینها شــرک به خداســت ،و توحید عبارت اســت از اعراض از این شــرک.
«فمن یکفــر ّ
بالطاغــوت و یؤمن باهّلل فقد استمســک بالعــروه الوثقــی»؛ کفر به طاغــوت وجود
دارد ،بعدش هم ایمان به خدا .این معنایش همان آزادی است .یعنی شما از همه قیود ،غیر
از عبودیت خدا ،آزادید.
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بنده ســالها پیش در نمــاز جمعه تهــران ،ده پانزده جلســه
راجــع بــه همیــن بحــث آزادی صحبت کــردم؛ آنجــا به یک
مطلبی اشــاره کردم و گفتم ما در اسالم ،خودمان را بنده خدا
میدانیم؛ امــا بعضی از ادیان ،مردم و خودشــان را فرزند خدا
میداننــد .گفتم این یک تعارف اســت؛ فرزند خدا هســتند و
غــام هــزاران انســان ،غالم هزاران شــیء و شــخص! اســام
ایــن را نمیگوید؛ میگویــد فرزند هر کــس میخواهی ،باش؛
فقط باید غالم خدا باشــی ،غالم غیر خدا نباید باشــی .عمده
معارف اســامی که در باب آزادی وجود دارد ،ناظر به همین
نکته است.
شکستن بت درون!
غــرض اینکــه روح عبــادت ،بندگــی خداســت .بــرادران و
خواهــران! ما باید ســعی کنیم کــه روح بندگــی را در خودمان
زنــده نماییــم .بندگــی ،یعنــی تســلیم در مقابل خــدا ،یعنی
شکســتن آن بتــی کــه در درون ماســت .آن بــت درونــی مــا
-یعنی من -در خیلی جاها خودش را نشــان میدهد .وقتی

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

کــه منفعتت بــه خطــر بیفتــد ،کســی حرفــت را قبــول نکند،
چیزی مطابق میل تو -ولو خالف شــر ع -ظاهر بشــود ،یا سر
دو راهی قرار بگیری -یک طرف منافع شــخصی ،یک طرف
من
وظیفــه و تکلیف -در چنیــن تنگناها و بزنگاههایــی ،آن ِ
درونی انسان سر بلند میکند و خودش را نشان میدهد.
اگر ما بتوانیم این من درونــی ،این هوای نفس ،این فرعون
ً
باطنی ،این شیطانی را که در درون ماست ،مهار کنیم یا اقال
قدری مهــار کنیــم ،همه امــور اصالح خواهد شــد .قبــل از هر
چیز ،خود ما آدم خواهیم شد و به فالح خواهیم رسید.
تجسم عبودیت
یــا ایهــا النــاس اعبــدوا ربکــم - ۲۱( .بقــره) عبودیــت کنیــد
پروردگارتان را ،گویی این ســئوال پیش میآید که عبودیت
چگونه چیزی است؟ و عبد خدا چه انســانی است؟ آن وقت
نمونــه عینــی نشــان داده میشــود :نزلنــا علــی عبدنــا .عبــد
یعنــی همیــن کســی کــه اکنــون در مقابل چشــم شماســت،
تجســد و تجســم عبودیت همین کســی اســت کــه دارد این
آیات را از ســوی ما برای شــما فــرو میخواند( .وجــود مقدس
پیغمبر) .عبدنا در حقیقت اشــاره به این اســت که دعوت ما
ً
را که قبــا گفتیم ،اعبــدوا ربکــم عبودیت کنید خــدای خود
را ،یعنی حرکت کنید به ســمت آن جایگاهی که این انســان
واال و برجســته و شــجاع بــه امانــت و بــه صداقــت و پاکــی و
زیبائیهای معنوی در آن قرار دارد.
اعبدوا ربکــم مصــداق عینــی عبــد را دارد ،یعنی ایــن چنین
بشــوید .البتــه اینکــه میگویــد :عبدنــا و بنــده را بــه خودش
نسبت میدهد ،نوعی لطف الهی را به پیغمبر نشان میدهد
و این عبــارت عبدنا در تعبیر قــرآن باز هم در مــورد داوود و در
مورد ایوب و شاید در مورد زکریا هم هست ،مثل عبدنا ایوب
و عبدنــا داوود که آنجــا اسمشــان آورده شــده ،امــا اینجا که
اســم نیــاورده ممکن اســت مــراد همیــن پیغمبری باشــد که
در منظــر و پیــش روی شماســت که یــک خصوصیــت و یک
التفــات ،و رحمــت ،و حجــت الهــی را بــه بنــده برگزیــدهاش
نشان میدهد.
بندگی پروردگار
آیــه «یا ایهــا النــاس اعبدوا ربکــم الــذی خلقکــم والذین من
قبلکم لعلکــم تتقــون» را این طــور ترجمــه کردیم کــه :هان
ای انســانها پروردگار خــود را عبــادت کنید که شــما را آفرید
و کسانی را که پیش از شما بودهاند .شاید تقوا یابید .این آیه
اول بود که در این آیه دو مطلب بهطور اساســی هست و یک
مطلب هم به صورت تبعی.
امــا آن دو مطلب اساســی یکی این اســت که :انســانها را امر
میکنــد به بندگــی کردن خــدا ،یعنــی توجــه دادن بندگی به
ً
سمت حضرت باریتعالی که در شــرح این آیه مفصال سخن
گفته شــد و عرض کردیم که ما خواهــی نخواهی یک چیزی
را عبودیت میکنیم :یــا خود را ،یا یــک قدرت برتــر از خود را،
یا یک چیز معنوی را ،یا یــک چیز مادی را ،بــا آن معنایی که
عبودیت دارد.

خداوند
میفرماید:
«اعبدوا ربکم»
نمیگوید:
اعبدواهلل و
میگوید:
پروردگارتان،
یعنی ،آن کسی
که تدبیر کننده
وجود شما و
گردانندگی نظام
هستی در اختیار
اوست ،او را باید
عبادت کنید!
عبادت یک
چنین موجودی،
امر منطقی است.
معلوم است
انسان وقتی
بخواهد از کسی
اطاعت بکند
باید آن قدرت
واالی برتری را
عبادت کند که
سرنوشت همه
بشر و امور بشر
و زندگی بشر به
وسیله او اداره
میشود

البتــه خــدای متعــال میخواهــد ایــن عبودیــت متوجــه بــه
ذات مقــدس الهــی بشــود .ایــن مطلــب اول بود کــه دعوت
مردم بــه عبودیــت ،ذات مقــدس پــروردگار اســت .و مطلب
دوم ایــن اســت که :بــرای اینکــه عبودیــت باید ّ
متوجــه خدا
باشــد اســتداللی ذکــر میشــود« :الــذی خلقکم» یعنــی علت
اینکه ما باید خــدا را عبــادت و بندگــی کنیم این اســت که او
مــا را و گذشــتگان مــا را آفریــده و بشــر را پدیــد آورده اســت،
پس شایســته اســت کــه بشــر از او اطاعــت کنــد! اطاعتی که
بــه معنــای عبودیت اســت و ایــن هــم مطلــب دوم .لکن آن
مطلبی کــه بهطــور تبعــی ذکــر شــده آن جملــه آخــر« ،لعلکم
تتقون» اســت یعنی بــا ایــن عبودیــت و بندگی کــردن خدا و
حرکت در محوری که خــدا معین میکند انســان به رتبه تقوا
که شــامل خصوصیــت برجســتهای اســت خواهد رســید و در
تقســیمبندی اول ســوره به آن اشاره شــد« ،هدی للمتقین»
کــه انســانها را خــدای متعال تقســیم کــرده به کســانی که:
متقین هســتند ،و کســانی که کافرین هســتند ،و کسانی که
منافقینهستند.
البته در حاشــیه این ســه مطلب نکتهها و اشــارات بســیاری
هســت ،و ایــن از خصوصیــات قــرآن اســت ،کــه وقتــی یــک
مطلبــی را بیــان میکنــد ،چگونگــی بیــان و تعبیراتــی کــه
بــه کاربــرده میشــود ،دههــا نکتــه ریــز و درشــت از معــارف
الهی و درسهــای زندگــی و چیزهایی کــه باید بدانیــم به ما
میآموزد و بعضی از این نکات را ما میفهمیم بسیاری را هم
نمیفهمیم ،البته نه اینکه بشــر نفهمد ،یعنی ممکن اســت
من که مطالعــه میکنم نفهمم ،لکن شــما کــه مطالعه کنید
ً
مثال وقتی ّ
تأمل کند بفهمد.
بفهمید ،و دیگری
هر کــس وقتــی قــرآن مطالعــه کنــد نکتــهای از این نــکات را
بــه دســت مــیآورد و ایــن از خصوصیــت قــرآن اســت ،یعنی
چگونگــی ســخن گفتــن قــرآن ،مملــو از نــکات گوناگــون
آموزشــی و معرفتــی و درس اســت و از جملــه این نــکات یکی
این است که میفرماید« :اعبدوا ربکم» نمیگوید :اعبدواهلل
و میگویــد :پروردگارتــان ،یعنــی ،آن کســی که تدبیــر کننده
وجود شــما و گردانندگی نظام هســتی در اختیار اوســت ،او را
باید عبادت کنید! عبادت یک چنین موجودی ،امر منطقی
اســت .معلوم اســت انســان وقتــی بخواهــد از کســی اطاعت
بکند باید آن قدرت واالی برتری را عبادت کند که سرنوشت
همه بشر و امور بشــر و زندگی بشر به وســیله او اداره میشود.
این یک نکته اســت ،و از این قبیل نکات در این آیه شــریفه
ً
زیاد اســت ،یا یکی از این نــکات که قبال هم گفتــم در «یا ایها
الناس» ،مخاطب آیه ناس اســت ،یعنی اشــاره است به یک
چیــز مشــترکی بیــن همــه انســانها کــه آن فطــرت مشــترک
انســانی اســت .دراینجا قشــرها و نژادها و ملیتها و خونها
نیستند که مخاطب قرار میگیرند ،بلکه این انسانیت است
که به طور عام مخاطب قرار میگیرد .یعنی آن مشــترک بین
همه انســانها که فطرت درونی انســان و سرشــت انسانیت
اســت ،او مخاطــب ایــن ســخن اســت کــه پیداســت کــه آن
سرشــت انســانی انســان ،این امر را ،و این مطلب را از خدای
متعال درک میکند و میپذیرد.
دوره جدید
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تفسیر «ایاک نعبد»» در بیان رهبر معظم انقالب

بندگیخدا یعنی
بنده کمال و خیر و نور
سید محمد سعید مدنی
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ــاک َن ْع ُب ُــد و َّإی َ
«إی َ
َّ
ــاک
َ
َن ْست ِعین» دو جمله بسیار
عظیمی هســتند َّ
«إی َ
اک َن ْع ُبد» تو
را بندگــی میکنیــم و َّ
«إیــاکَ
َن ْس َــت ِعین» و از تــو کمــک
میطلبیم .عبادت یعنی بندگی،
عبد یعنی بنده ،شاید این جور استفاده شود که عبادت از آن
مصدرهایــی اســت کــه از عبــد گرفتــه شــده و بندگــی از بنده
گرفته شــده اســت کمــا اینکه ترکیــب بندگــی هم شــاید ابتدا
نشــان دهد بنده یعنی آن موجــودی که در بند یک کســی یا
یک چیزی اســت و بندگی یعنی در بند کســی و چیزی بودن
در اختیار کسی یا چیزی بودن؛ انســان بندگیهایی دارد که
بعضی خــوب اســت و بعضــی بــد .بندگی بــر خصلــت خوبی
خوب است.
بنده علم بنده صفــا ،طهارت ،نــور ،بندگی انســان در مقابل
خدا ،یعنی تســلیم خدا بودن .تعبیر رابطه بین خدا و انسان
در بســیاری از ادیان آســمانی و در اســام همین تعبیر بندگی
است بنده خدا ،بنده خدا یعنی تسلیم خدا و خدا منشاء همه
خیرات اســت .بنده خدا بودن یعنــی بنده کمــال و خیر و نور
مطلــق بودن ،ایــن خیلی چیــز خوبی اســت ،بنده انســانها
بــودن این چیــز خیلی بــدی اســت چــون انســانها ناقص و
محدودنــد ،بنده انســانها بــودن ذلت برای انســان اســت.
بنده قدرتهای ظالم بودن ذلت برای انســان اســت .بنده
خواهشهــا و هوسهای نفســانی بــودن ذلت برای انســان
است پس بندگی از آن جمله چیزهایی نیست که همه جا بد
و یا همه جا خوب باشــد .بنده خــدا بودن یک مفهوم بســیار
متعالییی است.
ایــن رابطــه بیــن انســان و خــدا را در بعضــی ادیــان مثــل
مســیحیت بــه جــای بندگــی ،رابطــه پــدر و فرزنــدی معرفی
کردند ،انســانها همــه فرزند خــدا هســتند .یعنی چــه فرزند
َ
َ
َ
خدا بــودن؟ «ل ْم َی ِل ْــد َول ْــم ُیول ْد» برای این اســت کــه هنوز در
دنیا تفکری وجود دارد که همین تفکر مســیحیت اســت که
رابطه انســان و خدا را رابطه پــدر و فرزندی میدانــد و زاییده
تفکرات شــرک مــردم و یونان قدیم اســت که آنهــا خدایان را
پدرها و مادرها میدانستند این مسیحیت فعلی تغذیه شده
از پســتان آن شــرک دوران تمدن یونان و رم باســتان اســت،
فرزند خدا بودن حرف و تعبیر غلطی است.
اگر خدا (معاذ اهلل) محدود شد ،جسم شــد و تولید کرد ،مثل
بقیه اجسام این دیگر خدا نیســت آن را آن مفهوم خدائی که
انســان در مقابل او باید خاضع باشــد باید مفهــوم بینهایتی
باشــد که مصداق آن مفهوم کــه ذات مقدس پــروردگار عالم
است بایستی به کلی خارج و خالی از حدود عدمی و نقصآور
باشد و اال اگر موجودی اســت که نقصی و حدی دارد او قابل
پرستش نیست ،انسان در مقابل موجودی پرستش میکند
و او را تقدیــس میکند کــه او از همه مرزها و حدودی که بشــر
میشناســد فراتــر و باالتــر باشــد .بنابرایــن اگــر چنانچــه خدا
ً
حقیقتا زاینده انســان اســت به هر شــکلی این نقیصه بزرگی
اســت برای خدا و نمیتواند چنین چیزی وجود داشته باشد
و اگر چنانچه یک تعبیر کفایی اســت که من گمان نمیکنم

منظورشــان تعبیر کفایی باشــد اگر تعبیر کفایی است باز هم
تعبیر رسایی نیست.
پدر و فرزنــدی هیچ چیــزی را اثبات نمیکنند پــس راه کمال
بشر چیست؟ یعنی تســلیم شــدن در مقابل او ،تسلیم همراه
با تقدیس و محبت و عشق ،این است که انسان را به تکامل
میرساند ،و این راهی است که انســان میتواند پیمودن آن
ً
راه را هدف از آفرینش خودش به حســاب بیاورد .و عمال این
جوری شــد که آن کســانی که خــود را فرزند خدا میدانســتند
در عمل بنــده همه چیز غیــر از خدا شــدند بنده هــوای نفس
در درجــه اول کــه میدانید دنیای مســیحیت فســق و فجور
و آلودگــی همیشــه بــر زندگــی مســیحیت بــه صــورت غالــب
حکمفرما بوده اســت مصلحینــی که در میان مســیحیت به
وجود آمدند مواجــه بودند با شــهوترانیهای مــردم و بنده
شهوت بودن.
سرگذشــت این فرزندان خــدا بهزعــم خودشــان از بندگانش
شــروع شــده تا بندگی قدرتهای گوناگــون و بندگــی انواع و
اقسام نظامهای مختلف .بندگی خدا وجود نداشته که آنها
را منع کند از این بندگیها درحالیکه ما وقتی انســان را بنده
خــدا میدانیم معنایش این اســت کــه بنده هیــچ کس دیگر
نمیتوانیم بشــویم .پــس نکتهای کــه در بندگی خدا اســت
نفی بندگی هر موجود و قدرت دیگر اســت که یکــی از دو پایه
اصلی توحید عبارتست از نفی عبودیت غیر خدا ،نفی بندگی
ً
نفس در درجه اول ،و انســانیت اساســا از اوج سقوط نمیکند
مگر به تبعیــت و بندگی هــوس ،و بندگــی خدا ایــن بندگی را
نفی میکند .نفی بندگی خود تا نفی بندگی قدرتها.
ایــن آیه میگویــد َّ
«إی َ
ــاک َن ْع ُبــد» تو را عبــادت میکنیــم البته
این غیر از نعبدک هســت نعبدک یعنی تو را عبادت میکنیم
همین اگــر به جــای این ضمیر متصــل خطــاب آمدیم ضمیر
منفصل آوردیم و قبل از نعبــد آوردیم و گفتیم َّ
«إی َ
ــاک َن ْع ُبد»
معنا یــک تفاوت عمــده پیــدا میکنــد انحصــار را میفهماند
َّ
«إی َ
اک َن ْع ُبد» یعنی فقط تو را عبــادت میکنیم و هیچ موجود
دیگری را جز تو عبادت نمیکنیم .پس در َّ
«إی َ
اک َن ْع ُبد» یک
بحــث داریــم در اصل بندگــی خدا کــه میگوئیــم بندگی خدا
یعنی بنده فضیلت و خیــر و کمال و بندگی فضیلــت یعنی در
جهت فضیلت حرکت کردن این غیر از بندگی انسانها است
که مایه ننگ و ذلت اســت انســان ،همان انســانی که حاضر
نیســت بگوید من بنده کســی هستم ،نوکر کســی هستم ،به
راحتی میگوید من بنده احسان کســی هستم ،این را انسان
بــه راحتــی قبــول میکنــد ایــن بــرای انســان افتخارآفرین و
شرفآفرین است بندگی که انسان را به کمال برساند.
یــک بحث دیگــر این اســت کــه ایــن بندگــی کــردن بندگی
کردن انحصاری اســت فقط خــدا را ما عبــادت میکنیم و نه
غیر خــدا را و در قرآن یکی از اصول اساســی ،عبــادت نکردن
غیر خدا است.
در بحثهــای قــرآن مالحظــه خواهیــد کــرد کــه یکــی از
چیزهایــی کــه مکــرر در قــرآن ذکــر میشــود همیــن مســئله
ً
اجتنــاب از بندگــی غیــر خدا اســت مثــا دربــاره خــدا گرفتن و
َ
ّ
َ
َ
معبود گرفتن هوای نفس «أف َر ْأی َت َم ِن َاتخذ ِإ َله ُه َه َو ُاه» این
مضمون در قرآن مکرر ذکر شده است.

ما هرگز حق بندگی را
بهجا نیاوردهایم
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه ،حدیثی از امام
کاظم(ع) درباره حق بندگی را شرح فرمودند که خالصه آن را میخوانیم.
َ َ ََ
َ َ
َّ
فس َ
َ َّ ُ َ َ َ َ
الج ّ ِد َو ال ُتخر َج َّن َن َ
ک ِمن َح ّ ِد
ع َن ا ِبی الحسن (عل ِیه الســام) َانه َقال :علیک ِب ِ ُ َ ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
اهلل َو طاع ِت ِه ف ِــا ّن اهلل تعالــی ال ُی َعبد حق ِعباد ِتــه .این روایت از
قصیر فی ِعبــاده ِ
الت ِ
حضرت موسیبنجعفر است و سندش ،سند بســیار معتبری است و صحیح است
ّّ
که توصیــه میفرمایند بــه ّ ّ
تالش تــام و تمــام؛ [یعنی] هر
«جدیــت»؛ جدیت یعنــی ِ
چه میتوانید تــاش کنیدِ .ج ّــد در مقابل هزل نیســت ،در مقابل وهن اســت[ ،به
ک َجوارحی َو ُ
دم ِت َ
معنی] سســتیکردن ،عدم مباالت؛ َق ّو َعلی ِخ َ
اشدد َع َلی َالع َ
زیمه
ِ
ِ
َ َ
َ
ک َو َّالد َ
شی ِت َ
وام ِفی ِال ّ ِتصال ب ِخ َ
الج َّد فی َخ َ
دم ِتک .میفرمایند
ِ ِ
جوا ِنحی و هب ِل َی ِ
ّ
رفتار دوران حیات خود ،در مقابل وظیفه ،در مقابل پروردگار دارای ِجد باش!
در ِ
َ
اهلل َو َ
ــک ِمــن َح ّ ِــد َّ
َو ال ُتخر َج َّ
فس َ
طاع ِتــه؛ این هــم ّ
ــن َن َ
مکمل
الت
قصیــر فــی ِعبــاده ِ
ِ
ِ
و دنباله همان ج ّــد اســت؛ میفرماید که خــودت را از انــدازه یــک آدم ّ
مقصر خارج
ِ
ِ
نکن ،خــودت را از ّ
عبادت خدا بیــرون نیاور؛ یعنی هیــچ وقت گمان
حد تقصیــر در
ِ
نکن که خب ،ما دیگر آن کاری که باید بکنیم ،انجام دادهایم؛ ما دیگر آن وظیفه
الزم را در ِقبال پــروردگار انجــام دادهایم؛ نه ،هیــچ وقت چنین چیــزی برای من و
شــما پیش نمیآید؛ مــا همیشــه در مقابل خــدای متعال ،دچــار تقصیــر و کوتاهی
هســتیم .مغفرت الهی و گذشــت الهــی ،مورد نیــاز ّ
صدیقیــن و اولیــای معصومین
َ َّ
َ
حــق عبــادت الهــی را ،حقّ
بادتــک»ّ ،
اســت؛ یعنــی آنها هــم «مــا َع َب
دنــاک َحــق ِع ِ
اطاعت الهی را بهجا نیاوردند؛ با اینکه همه وجودشــان غــرق در عبادت و ّ
محبت
َ َ َ ََ َ َ
َ َ
فناک َح ّق
دناک َح ّــق ِعباد ِتک و مــا عر
و معرفت الهی اســت ،در عین حال «مــا َع َب
َ ّ َّ
َ
َ
َمعر َف ِتک»؛ بنابراین میفرماید که َ«و ال ُت َ َ َ َ
قصیر فی ِعباده
خرج ّن نفسک ِمن ح ِد الت ِ
ِ
ِ
اهلل َتعالی ال ُی َعب ُد َح َّق ع َ
طاع ِتهَ .ف ِا َّن َ
اهلل َو َ
باد ِته»
ِ
ِ
بعــد بــرای همیــن مطلــب کــه شــما همیشــه در محــدوده ّ
مقصریــن [-یعنــی]
تقصیرکنندگان -قرار دارید ،اســتدالل ذکر میفرمایند :خــدای متعال آن چنان که
شایســته عبادت او اســت ،هرگز عبادت نمیشــود! ما یک کاری میکنیــم[ ،برای]
یک وظیفهای ،یک راهی که در مقابل ما گذاشتهاند ،تالشی میکنیم که باید این
تــاش را بکنیم؛ هیــچ وقت گمــان نکنید کــه حــاال آن کاری را کــه ما بایــد بکنیم،
انجــام دادهایــم ،ما ّ
حــق بندگــی را انجــام دادهایــم؛ نه ،هیــچ وقت چنیــن چیزی
را ّ
تصــور نکنیــد .خیلی جهالــت میخواهد که انســان بــه ِصرف چند حســنهای که
انجام میدهــد ،کار خوبی کــه انجام میدهــد ،خــودش را قانع کنــد بگوید :خب،
دیگر الحمدﷲ ما فالن قدر صدقه که در روز میدهیم ،نماز شب هم که میخوانیم،
در فالن اداره هم که مشــغول کار و تالش هســتیم ،دیگر کارمان را انجــام دادهایم؛
نخیر ،مــا ّ
مقصریم ،تقصیــر داریم در قبــال آنچه تکلیــف و وظیفه ما اســت .عرض
کردم که ســند ایــن روایــت ،یک ســند بســیار معتبــری اســت و انســان در بیــن این
روایات اخالقی و مانند اینها کمتر سند به این محکمی مشاهده میکند.
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راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

بندگی از منظر امام خمینی

(ره)

خانه وجود را
به صاحبخانه وا گذار کنید
امام خمینی

(ره)

بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران امـام خمینـی (ره) در بسـیاری از آثـاری
کـه از خـود بـه جـا گذاشـتهاند ،اشـاراتی بـه معنـا و مفهـوم عبودیـت و بندگـی
داشتهاند .در متن زیر بخشی از کتاب «آداب الصلوة» را که به این مضمون
پرداختـه اسـت ،برگزیدهایـم.

یکــی از آداب قلبیــه در عبــادات و وظایــف باطنیه ســالک
ّ
توجه به ّ
طریق آخرتّ ،
عز ربوبیت و ذل عبودیت اســت ،و
ّ
آن یکــی از منازل ّ
مهمه ســالک اســت ،که قوت ســلوک هر کس به
مقدار ّقوت این نظر است ،بلکه کمال و نقص انسانیت تابع کمال
و نقص ایــن امر اســت .و هر چه نظــر انیــت و انانیــت و خودبینی و
خودخواهی در انســان غالب باشد ،از کمال انســانیت دور و از مقام
قرب ربوبیــت مهجور اســت .و حجــاب خودبینــی و خودپرســتی از جمیع حجــب ضخیمتر و
ظلمانیتر اســت ،و خرق این حجــاب از تمام حجب مشــکلتر و خــرق همه حجــب را ّ
مقدمه
اســت ،بلکه مفتاح مفاتیح غیب و شــهادت و باب االبواب عروج به کمال روحانیت خرق این
حجاب است.
تا انسان را نظر به خویشتن و کمال و جمال ّ
متوهم خود اســت ،از جمال مطلق و کمال صرف
محجوب و مهجور است ،و ّاول شــرط ســلوک إلی اهّلل خروج از این منزل است ،بلکه میزان در
ریاضت حق و باطل همین اســت .پس هر ســالک که با قــدم انانیت و خودبینــی و در حجاب
ّانیت و خود خواهی طی منزل سلوک کند ،ریاضتش باطل و سلوکش إلی اهّلل نیست ،بلکه إلی
النفس است« :مادر بتها ،بت نفس شما است».
ََ َ َ
ُ َّ ْ ُ ْ
ً
َ َ ْ ْ
ُ
َ
کــه ال َم ْــو ُت فق ْد َوق َــع أ ْج ُر ُه
هاجرا الــی اهَّلل َو َر ُســو ِل ِه ثم ید ِر
قال تعالــی« :و م ْن یخ ُــر ج ِم ْن ب ِیت ِــه م ِ
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َعلــی اهَّلل .کســی کــه از خانــهاش بیــرون شــود در حالــی کــه
هجرتکننــده بــه ســوی خــدا و رســول اوســت ،آنــگاه مرگ
او را دریابــد ،پــاداش او بر خــدا واقــع (و الزم) شــده ».هجرت
صــوری و صــورت هجرت عبــارت اســت از هجــرت بــه تن از
منزل صوری به ســوی کعبه یا مشــاهد اولیاء علیهم السالم،
و هجرت معنــوی خروج از بیــت نفس و منزل دنیا اســت إلی
اهّلل و رســوله ،و هجرت به سوی رســول و ولی نیز هجرت إلی
ّ
تعلقی به خویش و ّ
توجهی به
اهّلل اســت .و ما دام که نفس را
ّانیت اســت مســافر نشــده ،و تا بقایای انانیت در نظر سالک
اســت و جــدران شــهر خــودی و اذان اعــام خــود خواهــی
مختفی نشده ،در حکم حاضر است نه مسافر و مهاجر.
گوهر بندگی
و در مصبــاح ّ
الشــریعه اســت« :قــال ّ
الصــادق علیــه ّ
الســام:
العبودیه جوهــره کنهها ّالربوبیه ،فما فقد مــن العبودیه وجد
فــی ّالربوبیــه ،و ما خفــی مــن ّالربوبیه أصیــب فــی العبودیه.

راهــــــــبرد
راهــــــــبرد

بندگــی گوهــری اســت کــه باطــن آن ربوبیــت اســت ،پــس،
هر چــه از بندگی بــه دســت نیامــده باشــد ،در ربوبیــت یافته
میشــود .و هــر چــه از ربوبیــت پوشــیده و پنهــان باشــد ،در
بندگی حاصل میگردد».
ّ
کســی که با قــدم عبودیت ســیر کنــد و داغ ذلــت بندگــی را در
ناصیه خود گــذارد ،وصــول به ّ
عــز ربوبیت پیدا کنــد .طریق
وصــول به حقایــق ربوبیــت ســیر در مــدارج عبودیت اســت،
ّ
و آنچــه در عبودیــت از ّانیــت و انانیــت مفقــود شــود در ظــل
حمایــت ربوبیــت آن را مییابــد ،تــا بــه مقامــی رســد که حق
تعالی ســمع و بصر و دست و پای او شــود ،چنانچه در حدیث
صحیح مشهور بین فریقین وارد است.
تسلیم حق
چون از ّ
تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره
تســلیم حق کرد و خانه را به صاحبخانه واگــذار نمود و فانی
در ّ
ّ
متصــرف در امور گردد،
عز ربوبیت شــد ،صاحبخانــه خود
ّ
ّ
پس تصرفــات او تصــرف الهی گردد ،چشــم او الهی شــود و با
چشــم حق بنگــرد ،و گــوش او گــوش الهی شــود و بــه گوش
ّ
حــق بشــنود .و هــر چــه ربوبیت نفــس کامــل باشــد و ّ
عــز آن
ّ
منظور خواطر شــود ،از عز ربوبیت به همان اندازه کسر شود و
ناقص گردد ،چه که این دو مقابل یکدیگرندّ :الدنیا و اآلخره
ّ
ضرتان .دنیا و آخرت هووی یکدیگرند.
ّ
پس ،ســالک إلی اهّلل را ضرور اســت کــه به مقــام ذل خود پی
برد و نصــب العیــن او ّذلــت عبودیت و ّ
عــزت ربوبیت باشــد.
و هر چه ایــن نظر ّ
قــوت گیــرد عبــادت روحانیتر شــود و روح
ّ
عبــادت قویتــر شــود ،تــا اگــر بــه دســتگیری حــق و اولیای
ّکمل علیهم الســام توانســت به حقیقت عبودیــت و کنه آن
واصل شــود ،از ّ
ســر عبادت لمحهای در مییابــد .و در جمیع
ً
عبادات -خصوصا نماز که ســمت جامعیــت دارد و منزله آن
در عبادات منزله انســان کامل است و منزله اسم اعظم بلکه
خود اسم اعظم اســت -این دو مقام ،یعنی مقام ّ
عز ربوبیت
ّ
کــه حقیقت اســت و مقــام ذل عبودیت کــه رقیقه آن اســت،
ّ
مستحبه «قنوت» و در اعمال واجبه
مرموز است .و در اعمال
«سجده» را اختصاصی اســت که پس از اینان شــاء اهّلل به آن
اشاره خواهم کرد.
و بایــد دانســت کــه عبودیت مطلقــه از اعلــی مراتــب کمال و
ارفع مقامات انســانیت اســت که جــز اکمل خلــق اهّلل ّ
محمد
ّ
صلــی اهّلل علیه و آلــه باالصالــه و دیگر اولیــای ّکمــل ّ
بالتبعیه
کسی دیگر را از آن نصیبی نیســت ،و دیگران را پای عبودیت
ّ
لنگ اســت و عبادت و عبودیت آنها معلل است .و جز با قدم
عبودیت نتوان به معــراج حقیقی مطلق رســید ،و لهذا در آیه
َ ّ
بحان الذی ْاسری به عبده.
شریفه فرمایدُ :س
ّ
قــدم عبودیــت و جذبــه ربوبیــت ســیر داد آن ذات مقــدس
ّ
«تشــهد» نمــاز که رجــوع از
را بــه معــراج قــرب و وصــول .و در
ّ
فنای مطلق اســت ،که در ســجده حاصل شــده ،باز توجه به
عبودیت قبل از ّ
توجه به رســالت اســت .و ممکن است اشاره
به آن باشــد که مقام رســالت نیــز در نتیجه جوهــره عبودیت
اســت .و این مطلب را دنباله طویلی اســت کــه از وظیفه این
اوراق خارج است.

بندگی خدا تنها راه رسیدن
به کمال معنوی است
عبودیــت و پرســتش خداونــد بهتریــن و مؤثرتریــن راهــکار رشــد و تکامل
آدمــی اســت ،بــه همیــن دلیــل از امــام صــادق(ع) نقــل شــده کــه فرمود:
«عبودیت گوهری اســت که حقیقت آن خداوندگاری اســت(».مصباح الشــریعه،
ص  )7از ایــن آموزههــای متعالــی معلــوم میشــود کــه عبودیــت و بندگــی خــدا،
ظاهــرش پــرورش و تکامــل یافتــن اســت و حقیقــت و باطنــش پــرورش دادن و
پروردگاری کردن اســت ،یعنی آدمی بر اثــر عبودیت خداوند به جایی میرســد که
میتواند به عنوان مظهــر «الرب» تجلی کند و بندگان خــدا را تربیت کند و پرورش
دهد تا به رشد و کمال و شکوفایی معنوی خود باز یابند.
حد نصاب تــام این خصیصه عبودیت از آن انســان کامل اســت ،ولی بــه طور کلی
براساس حدیث یاد شــده ،عبودیت ویژگی یاد شــده را دارد و در هر کسی به میزان
متفاوت امکان ظهور و بروز دارد .حال باید دید که عبادت نبوی چگونه بوده و در
حکمت امام خمینی (س) چگونه بازتاب یافته اســت؟ حضرت امام (س) در این
باره به تفصیل ســخن گفته که بــه دلیل اهمیــت و درس آموز بــودن این بحث در
چند نکته طرح و تبیین میشود:
الف) یکی از نکتههــا درباره عبودیت به خصوص عبودیت نبــوی در کالم امام که
به اشــاره به حدیث پیــش گفته آمــده ،این اســت« :چون ســالک را مقام اســمیت
دســت داد ،خود را مســتغرق در الوهیت بینــد «العبودیــه جوهره کنههــا الربوبیه»
پــس خــود را اســم اهلل و عالمــه اهلل و فانــی فــی اهلل بینــد و ســایر موجــودات را نیــز
چنیــن بیند و اگــر ولی کامــل باشــد ،متخلق به اســم مطلق شــود و بــرای او تحقق
به عبودیــت مطلقه دســت دهد و «عبــداهلل» حقیقی شــود و تواند بود کــه تعبیر به
عبد در آیه شــریفه «ســبحان الذی اســری به عبده ،منزه اســت خدایی که شــبانه
بنــدهاش را ســیر داد(».قســمتی از آیه  1ســوره اســراء) برای آن باشــد که عــروج به
معراج قرب و افــق قدس و محفل انــس به قدم عبودیــت و فقر اســت و رفض غبار
انیت و خودی و استقالل است  ...چه که عبودیت ،مرقات رسالت است  ...و او را
به قدوم عبودیت به افق احدیت جذب فرمود و از کشــور ملک و ملکوت و مملکت
جبروت و الهوت رهانید( ».سر الصلوه ،ص  89و )90
در ایــن کالم ،امام (س) از یک ســوی تفســیر عرفانــی عمیــق از حدیث یاد شــده ارائه
گردیده و تصریح شــده که ســالک بر اثــر عبادت خداونــد ،خــود را فانی در اســم ربوبی
یشــود و از ســوی دیگر با الهــام از آیه مبارکه اشــاره
دیده و آیت و عالمت اســم ربوبی م 
شده که عبودیت نردبان رسالت نبوی بوده و ایشان بر اثر عبودیت خداوند به مقامی
بار یافت که موهبت رسالت نصیب ایشان گردد .بنابراین معلوم میشود که از نظرگاه
امام (س) ،عبودیت و بندگی خدا تنها راهکار رسیدن به هرگونه کمال معنوی است و
بدون عبودیت نمیتوان به مقصد عالی و کمال انسانی خود بار یافت.
ب) عارفــان معتقدنــد کــه عبودیــت مراتــب دارد و برتریــن عبودیــت تنهــا نصیب
کاملترین افراد میشود .در این رابطه گفته شــده :عبادت و عبودیت برای عموم،
عبارت از اظهار نهایت خضوع و تســلیم در پیشــگاه خداوند اســت ،ولــی عبادت و
عبودیــت خواص به آن اســت کــه گذشــته از این مرتبــه ،خــود را با نیت پــاک و به
دور از هر گونه شــائبه ناخالص در مسیر ســلوک مشــاهده کنند ،اما خاص خاصان
(اخص خواص) عبادت و عبودیتشــان به آن اســت که باالتر از دو مرتبه یاد شــده
خود را محــو و فانی در عبودیت حق مشــاهده نمایند و این عبادت کســانی اســت
که حق تعالی را در مقام احدیت جمع و فرق عبادت کنند.
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گفتا تو بندگیکن
کو بندهپرور آمد
محمد بیابانی اسکویی
ْ
ََْ ْ
َخداوند متعال میفرماید« :ما خلق ُت ال ِج َّن َو ِال ْن َس
ّ
ِإال ِل ْیع ُب ُــدون .جن و انس را نیافریــدم جز برای اینکه
َ ٌّ َ ْ َ ْ ُ ُ ّ
َ َ
ُ
عبادتــم کننــد« ».و قضــی ربــک ان ال تعبــدوا ِإال إیــاه .حکم
یافت که فقــط او را عبــادت کنیدَ ».و
این قــرار ً َ
پــروردگارت برّ ُ
َ َ ْ َ ُ َّ ُ
ََ ْ ََ ْ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
کل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا اهَّلل و اجت ِنبوا الطاغوت.
لقد بعثنا ِفی ِ
در هر ّامتــی رســولی برانگیختم کــه خــدا را عبادت کنیــد و از
طاغوت دوری جویید.
امــام صــادق(ع) در تفســیر آیــه ّاول فرمــود :آنــان را خلق کرد
تا امرشــان کند که عبادتش کننــد و همین طور در تفســیر آیه
َََ ُ ْ ْ
م ِلل ِع َب َاده» .برای عبادت خلقشــان کرد.
مزبور فرمود« :خلقه 
و امیر المؤمنیــن(ع) در خطبــه ذی قــار میفرمایــدَ ...« :فإ ّنَ
ِ
َّ ً
ّ ْ
اهلل َتعالــی َب َع َ
یخــر َج ع َب َ
َ
ــاد ُه ِم ْ
ــن
ــث
محمدا(ص)بــه الحــق ِل ِ ِ
َ
َ
ود ِهَ ،و ِم ْن
ود ِع َب ِاد ِه إلی ُع ُه ِ
ِع َباده ِع َب ِاد ِه إلی ِعباد ِت ِهَ ،و ِم ْن ُع ُه ِ
طاع ِة ِع َب ِاد ِه إلی َ
َ
والیت ِه ».همانا
باد ِه إلی ِ
طاع ِت ِهَ ،و ِم ْن ِوالیه ِع ِ
ّ
خدای تعالی محمد(ص)را به حق مبعوث کرد تا بندگانش را
از پرســتش بندگان به پرســتش خود ،و از بیعت بندگانش به
بیعت خــود ،و از فرمانبری بندگانــش به فرمانبری خــود ،و از
والیت و دوستی بندگانش به والیت خود در آورد.
حقیقت بندگی
آری عبــد بــودن یعنــی بنــده و کوچــک بــودن ،و مــوال بودن
یعنی آقا و بزرگ بودن .کســی که مالک باشد آقاست و کسی
که مملــوک باشــد بنــده اســت .او کــه مالکیــت مطلــق دارد،
ّ
تســلط بر همه امور ،والیــت و حکومت بر همــگان ،امر و نهی
و بزرگی و عظمت برای همه دارد .و بندگان و مملوکها را در
فرمانبری الزم اســت.
مقابل او فروتنی و افتادگی،
کوچکی و َّ ُّ
َ َ ْ ْ
َ
الت َعل ِمّ ،إن َما ُه َــو ُن َ ٌور یق َع
یس ال ِعل ُــم ِب
امام صادق(ع) فرمــود :ل
ــن یر ُید ُ
ــارک َو َتعالــی أن ْیه ِد ُیهَ .ف ْ
اهلل َت َب َ
ِفی َق ْل ٍب َم ْ
ــإن أ َر ْد َت
َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ َْ
ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ِ ً َ ْ
ودیه .و اطل ِب ال ِعلم
ال ِعلم فاطلب أوال ِفی نف ِســک ح ِقیقة العب ِ
َ ْ
ْ
اهلل یف ِه ْمــک .علــم آن نیســت که به
ِب ْاس ِــت ْع َما ِل ِهَ .و ْاس َــتف ِه ِم
ّ
درس گرفتن و تعلم حاصل آید .بلکه علم نوری اســت که در
قلب آن کس که خدای تعالی هدایت او را اراده کرده اســت،
قرار مییابد .پس اگر چنین علمی را خواستی ،در مرحله ّاول
باید در نفس خود حقیقت عبودیت و بندگی را بجویی .و به
دنبــال آن ،علم را به وســیله بــه کار گرفتــن آن طلب کــن و از
خدای متعال بخواه که فهم و هوش عطایت کند.
راوی میگوید :پرسیدم :حقیقت عبودیت چیست؟ حضرت
فرمود :سه چیز است؛ عبد آنچه را خدا برایش داده ملک خود
نپندارد .زیرا که بتدگان و بردگان را ملکی نباشــد .همه اموال
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را مال خدا دانســته و آنجایش نهد کــه خدایش فرمان داده اســت .ـ بنده برای خــود تدبیری از
پیش خود نیندیشد .تمام مشغولیت خود را در اوامر و نواهی خدای متعال قرار دهد.
پس اگر بنده خود را مالک عطایا و بخشــشهای خدای تعالی نداند ،مصرف آنها در مواردی
کــه خدایــش دســتور داده ،برایش آســان آیــد .و اگر بنــدهای تدبیــر امــورش را به خــدای ّ
مدبر
واگذارد ،مصیبتها و حــوادث ناگوار دنیا برایش ســهل شــود .و اگر اوقات خود را مشــغول به
اوامــر و نواهی خدای متعــال کند ،دیگــر او را وقتی بــرای جدال با مــردم و فخر فروشــی به آنها
باقی نخواهد ماند و اگر خدای تعالی این ســه را به بندهای کرامت کند ،دنیا و شیطان و تمامی
خالیــق در مقابل دیدگانــش چیزی به حســاب نیاینــد و دنیا را برای فخر فروشــی و زیــاده طلبی
نخواهد ،و مال مردم را برای توانمندی و برتری جویی خود طلب نکند ،و دنیای چند روزه خود
را به تنبلی از دست ندهد.
َّ
ُ
ْ
ُ
ّ
اآلخ َرة َن ْج َعلها
َهمه اینها
درجات تقوا است .خدای متعال میفرمایدِ « :تلک الد ُار ِ
درجه ُاو ُ ًل از ْ َ
ْ
ً
ّ
ُ
َ
َ
ین ال یر ُ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ْ
العاق َبة ِلل ُمت ِق َ
ین» :آن سرای بازپسین را برای آنان
و
سادا
ف
ال
و
ض
ر
ال
ی
ف
ا
و
ل
ع
ون
ید
ِ
ِ
ِلل ِذ َ ِ
ِ
قرار دادیم که اراده برتری و فساد در زمین نکنند .و سرانجام خوب از ِآن ّمتقین است.
تسلیم مطلق
پس عبــد و آنچــه در اختیارش اســت همه مــال موالیــش اســت .و از آن جهت کــه حقیقت هر
ّ
چیزی بــه مشــیت خداوند متعــال تحقق پیــدا کــرده و میکند و هیــچ چیزی خارج از مشــیت
او وجود نتوانــد گرفت ،پــس تمام ما ســوی اهلل مخلــوق و ممالــک او خواهند بود .زیــرا همه،
وجودشان و بقایشان به مشیت خالق متعال وابسته اســت .و اطاعت و فرمانبری و دوستی و
والیت کســی غیر از او گناهی بزرگ و کفر به خداوند متعال است و عبادت غیر خدا خواهد بود.
و اگر کسی دیگر در عرض خدا قرار داده شود شرک است.
َ َّ َ ُ
ًَ
َ
ُ
بادته ْم َو ُ
یکون َ
ُ َ ُ ْ ًّ َّ َ ُ ُ َ
ون
خداوند
ون ِ
فرماید« :و اتخذوا ِم ْن د ِ
اهَّلل آ ِلهة ِلیکونوا لهم ِعزا ـ کال ســیکفرون ِب ِع ِ ِ
َع َلیه ْم ِض ًّدا ».مشرکان غیر از خدای تعالی خدایانی برای خود گرفتند تا موجب ّ
عزتشان باشند.
ِ
چنین نیست! بهزودی آن خدایان ،پرستش آنان را انکار کرده و دشمن آنان خواهند شد.
امام صادق(ع) در تفســیر این آیه فرمود :آنان که غیر از خدای تعالی برای خودشــان خدایانی
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قرار دادهاند ،در روز رســتاخیز خدایانشان با آنان به مخالفت
برخاسته ،از آنان و عبادتشان بیزاری خواهند جست.
ســپس امام(ع) فرمــود :پرســتش و عبــادت ،ســجده و رکوع
نیســت؛ بلکــه پرســتش همــان اطاعــت اســت .هــر کــس
مخلوقی را در نافرمانی و معصیت خدای تعالی اطاعت کند،
او را پرســتش کرده اســت .و امــام باقر ـ علیــه ّ
الســام ـ فرماید:
شــما (شــیعیان) آن گروهــی هســتید کــه از عبــادت طاغوت
ســرپیچی کردید .و هر کس ســتمگری را اطاعت کند ،همانا
او را پرستش کرده است.
با توجه به اینکه بندگان و آنچه در اختیار آنها قرار داده شــده
ملک طلق خداوند متعال اســت ،پــس این اعضــا و جوارح و
تمام ســاختمان بدن انســان هــم ملک اوســت و اســتفاده از
آنهــا منوط بــه اذن و رضای اوســت و هــر ّ
تصرفــی در آنها ،اگر
مطابق حکــم و اذن و رضای خدا نباشــد ،حــرام خواهد بود.
پس خداونــد متعال همــگان را مالکیت و ســلطنت بر نفوس
و اموالشــان داده اســت ،و حدود و ثغور آن را به وسیله شرایع
آســمانی بیــان کــرده اســت .پــس هیچکــس را بــر دیگــری
اینکــه خدای
ســلطنت و حکومــت و فرماندهــی نیســت ُجــز َّ
ــل الل ُه َّم ما ِلک
تعالی داده باشــد .خدای تعالــی میفرماید :ق
ْ ْ
َّ ِ ْ َ ُ ُ
ْال ُم ْلک ُت ْؤ ِتی ْال ُم ْلک َم ْن َت ُ
شــاء َو ُت ِع ّز
شــاء َو َت ْن ِز ُع ال ُملک ِممن ت
ْ َ ُ َّ
ّ
َ
َ
َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ
کل شــی ٍء
َمن تشــاء و ت ِذل من تشــاء به یدک الخیر ِإنک علی ِ
ق ِد ٌیر .بگــو :خداوندا! ای دارنــده ملک! میدهــی ملک را به
کســی که میخواهــی ،و میگیری از کســی کــه میخواهی .و
ّ
عزت میبخشی کســی را که بخواهی .و ذلیل میکنی کسی
را که خود میخواهی .همه خیرات در دســت تو است .همانا

پرستش و
عبادت ،سجده
و رکوع نیست؛
بلکه پرستش
همان اطاعت
است .هر کس
مخلوقی را در
نافرمانی و
معصیت خدای
تعالی اطاعت
کند ،او را پرستش
کرده است

تو به هر چیزی توانا هستی.
و بایــد ّ
متوجه بــود همــه حکومتهــا و ســلطنتها در مســیر
حکومــت و ســلطنت الهــی نیســت ،و حکومــت و ســلطنتی
در طــول حکومــت و ســلطنت خداونــد متعــال قــرار دارد کــه
در جهــت اطاعــت و فرمانبــری و خضــوع و خشــوع در مقابل
خداونــد باشــد .و آن ،عبــارت اســت از حکومــت و ســلطنت
پیامبــران الهــی و اوصیــای آنهــا و آنــان کــه از ناحیــه اینهــا
مأذون به سرپرســتی امــور مــردم باشــند و از حــدود و ثغور آن
تجــاوز نکننــد .و از این میان حضــرت ّ
محمــد(ص) والیت و
مالکیتش شامل همه درجات و مراتب والیتها و مالکیتها
اســت ،و مالکیت تمــام والیــان امر ،امیــران لشــکر ،حاکمان
بــاد ،قضــات و علمــا ،و همچنیــن والیــت موالــی بــر عبیــد،
همه تحت والیــت و مالکیــت پیامبر گرامی اســام(ص)قرار
گرفتهاند .امــام باقر و امام صــادق(ص) میفرماینــدَّ :إن َ
اهلل
َ َْ
َ
ُ
َ
ف َّو َض ِإلی َن ِبیــه(ص) أ ْم َر خل ِق ِــه ِل ْین ُظ َر کیف َط َاع ُت ُه ْــم .ث َّم َتال
ُ
ُ
َ
َ
َ
آتاکم َّالر ُسول ف ُخذ ُوه َو ما َن ْ
هذ ِه اآلیة« :ما ُ
هاکم َع ْن ُه ف ْان َت ُهوا».
ِ
خدای تعالی امــور خلق را بــه پیامبرش تفویض کــرد تا ببیند
چگونه از او فرمان میبرند .ســپس حضرت ایــن آیه را تالوت
کرد :هر چه رســول برایتان آورد اخذ کنید .و از هر چه نهی کرد
ُ
ترکش کنید .و امام باقر(ع) فرمایدَ :ف َما َّ
حر َم َر ُســول اهلل(ص)
َف ُه َو ب َم ْنز َل ِة َما َح َّر َم ُ
اهلل .هر چه را رســول خدا(ص) حرام کند،
ِ ِ
بــه منزلــه آن اســت کــه خداونــد متعال حــرام کــرده اســت .و
همین امر درباره امامان معصوم(علیهم ّ
السالم) که اوصیای
گرامی پیامبر اســام(ص)و ّذریه آن حضرت هســتند ،جاری
است جز اینکه آنان را ّ
حق تحلیل و تحریم نیست.
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هفت ویژگی عبد واقعی در کالم معبود

بنده خوب خدا
حجتاالسالم والمسلمین رفیعی

خداونــد در شــب معــراج هفــت ویژگــی
عبد واقعــی را برای پیامبر اســام(ص)
بیان کرد؛ انسان با ترک گناه ،سکوت ،اشک از
خوف الهی ،حیا ،کنترل شکم از حرام ،پرهیز از
حــب دنیــا و دوســت داشــتن مؤمنــان میتواند
عبد واقعی باشــد .خداوند در ســوره انبیاء بعد از
بیــان داســتان  ۱۷پیامبر و داســتان حضــرت مریــم(س) از آیه  ۹۲تــا پایان
ســوره نتیجهگیری و بیان کلیــات را مطرح کرده اســت .آیه  ۹۲ســوره انبیا
نکات کلیدی و مهمــی دارد .خداوند در این آیه میفرمایــد همه مردم یک
امت و عبد خدا هستند و اگر تفرقه و اختالفی وجود دارد به خاطر نافرمانی از
خدا و اطاعت نکردن از دســتورات پیامبران الهی است ،همانطور که بعد از
پیامبر اسالم(ص) هم برخی برخالف خواســت ایشان عمل کردند و سبب
تفرقه در اســام شــدند .هیچ پیامبری گفتههای پیامبر دیگر را نفی نکرده
اســت ،انبیاء الهی به صورت پله پله هستند و پیامبر اســام(ص) پله آخر و
اسالم دین کامل اســت و نه حضرت موســی(ع) و نه حضرت عیسی(ع) در
اصول دین چیزی خالف حرف پیامبر اسالم(ص) نگفتهاند.
قرآن با اختالف و تفرقه مخالف اســت و میفرماید تمام بشــریت عبد است
و خدا معبود ،تمام بشریت مخلوق است و خدا خالق ،تمام عالم به توحید
منجر میشوند و ما زیر این آسمان ،باوری باالتر از توحید نداریم.
امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه میفرماید باالترین معرفت ،شــناخت خدا
است و عالمه طباطبایی (ره) میفرماید اگر قرآن را در یک کلمه جمع کنیم
میشــود توحید و اگــر توحید را بــاز کنیم میشــود قــرآن و اگر ما شــیعیان به
اهلبیت(ع) توسل میکنیم به خاطر این است که دین خدا را بشناسیم.
عبودیــت بــه معنــای نمــاز و روزه نیســت بلکــه عبــادت حقیقــی باالتــر از
اینهــا اســت و نمــاز و روزه بــروز عبــادت اســت .خداونــد در شــب معــراج به
پیامبر(ص) فرمود عبد واقعی فردی است که هفت ویژگی داشته باشد؛
نخســتین ویژگی عبد واقعی داشــتن ورع و قدرت ترک گناه است و در
روایات داریم کــه عابدترین مردم فردی اســت که بتواند تــرک گناه کند و
مدیریت نفس و خویشتنداری داشته باشد.
دومین ویژگی قدرت سکوت اســت که هر چیزی را به زبان خود جاری
نکنــد بنابراین کنترل زبــان و پرهیــز از گفتن حرفهای بیربط و ناپســند
نشانه بندگی است.
ترس از خدا و جاری شدن اشک از خوف خدا سومین نشانه عبودیت
اســت .خداوند دو قطــره را خیلــی دوســت دارد ،یکــی قطره خون شــهید و
دیگری قطره اشک از خوف خدا است.
16
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چهارمین ویژگی عبد خدا حیا است به این صورت که انسان در خلوت از
خدا بترسد و گناه را ترک کند؛
پنجــم کنترل شــکم اســت کــه هــر چیــز را نخــورد زیــرا باالتریــن عبادت
حاللخوری است.
ششــمین ویژگی عبودیت این اســت که دنیــا در نزد او محبوب نباشــد
بلکه وسیلهای برای آخرت باشد.
هفتم اینکه همانطور که خداوند بندگان خوب و مؤمنش را دوست دارد
او نیز بندگان خوب خدا را دوست داشته باشند.

16
امسـال در حالـی بـه مـاه محرم و ایام عزاداری سیدالشـهداء (ع) رسـیدهایم
که به سبب شیوع ویروس کرونا در شرایط ویژهای قرار داریم .این شرایط
ایجـاب میکنـد کـه بیـش از گذشـته بـه کتابهـا و سـخنرانیهای موجـود
دربـاره عاشـورا رجـوع کنیـم و حـاال کـه موقعیـت چندانـی بـرای حضـور در
مجالـس عـزاداری فراهـم نیسـت از ایـن منابع بهره کافی ببریـم .در بخش
پیـش رو مطالبـی از آیـت اهلل جـوادی آملـی ،دکتر ابراهیمـی دینانی ،حجت
االسلام فاطمـی نیـا ،آیـت اهلل دکتر بهشـتی ،آیـت اهلل دکتر مرتضی مطهری
و دکتـر سـید جعفـر شـهیدی را بـا موضـوع قیـام اباعبـداهلل (ع) برگزیدهایم.

عترت

مصداق وجهاهلل
پا کبازان راه خدا
حماسه حسینی

عترت

مصداق
وجهاهلل
آیتاهلل جوادی آملی

آنچه میتواند اصحاب معرفت را قانع کند ،نیل به اندیشه
صائب و انگیزه صالح است .بهترین راه برای چنین مقصد
سالمی و برای چنان مقصود عالی که عاکف و بادی را شیدا و عزیز و
حضیــض را والــه ،و پردهنشــین و شــاهد بــازاری را تیهــان و باألخره
حکیم حصولی و عــارف حضوری را حیــران کرده ،حرکت در مســیر
ُ
اســوه مجاهدان صحنــه نبرد اصغــر و اوســط و اکبر و اقتــدا به قدوه
عیــاث و متم ّــردان ّ
مبارزان میــدان طرد طاغیان ّ
عیاش ،و اهتدا بــه هدای امــام هادیان علم و
عمل ،حضرت حســین بن علی بن أبیطالب(ع) اســت؛ زیرا این انســان کامل فرشــتهوش هم
اعماق فطرت بشری را شناخته و شکوفا کردهاســت ،هم آفاق سپهر فرشتگی را پیموده و ّ
تنزل
دادهاست؛ لذا مظهر اسم اعظم و از بارگاه تشریف خدا با خبر و از کارگاه تکلیف خلق آ گاه است.
ُ
چنین ْکون جامع و خلیفه ّ
تام الهی میتواند اسمای ُحسنای مستخلف عنه و صفات ُعلیای او
ُ
را در جامه جزم علمی و در کســوت عزم عملــی ارائه نماید و هماره به بشــر ملکــی بفهماند که تا
بنده شدی« ،تابنده» شدی؛ و به وی تعلیم دهد که چارهای جز ستیز با اهریمن درون و نبرد با
دیو و دد بیرون نیست؛ به ویژه در شرایط کنونی که فیلهای فضایی ابرهة غرب به عزم هدم
کعبه استقالل و آزادی منطقه آمده ،هر روز بیپناهان را مقتول ،مصدوم و آواره میکنند .برای
ً
تبیین برخی از اصول اسالمی که از سنت و ســیرت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ،مخصوصا
ّ
ساالرشهیداناستنباطمیشود،بهتذکرچندمطلببسندهمیکنیم.
در سایه بهشت
یکم؛ حکومت و ســایر مســائل وابســته به آن از علوم انســانی اســت و تحقیق علوم انســانی
بدون تحلیــل حقیقت انســان میســور نیســت ،و بررســی هویت انســان بدون شــهود ســیرت
و ســنت انســان کامل صعب اســت و تأمل تــام در تاریــخ پرافتخار انســان ،گاهی چونــان امام
معصــوم حضرت حســین بــن علــی(ع) بهتریــن راه بــرای انسانشناســی از یک ســو و معرفت
عناصر محوری حکومت دینی از سوی دیگر است؛ لذا بر حامیان حکومت دینی الزم است که
حیات آن سیاستمدار الهی را الگو قرار دهند.
دوم؛ انســان کامل و امام معصوم همانند سیدالشهدا(ع) واســطهالعقد و بیتالغزل سلسله
18
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انســانیت اســت که کیفیــت تزکیه عقــل بشــر و نحــوه تزکیه
روح انســان و روش تضحیــة نفــس آدمــی را بهتــر از دیگــران
آ گاه اســت؛ لذا مقــدار حــق جامعه بشــری و انــدازه تکلیف او
را تفکیک کــرده ،همه اصــول و احــکام آن را از رهگذر عقل و
نقل ،مســتحضر و در ابالغ و اجــرای آن امین اســت؛ بنابراین
ّ
تأســی بــه آن حضــرت مایــه جــذب کمــال و پایــه رفــع نقص
است .از اینجا اهمیت توالی انسان کامل معصوم و تبرای از
مخالفان و محاربان وی معلوم خواهد شد.
ســوم؛ انســان کامــل و معصــوم همچــون حضــرت
أبیعبــداهلل(ع) در حد خــود صراط مســتقیم الهی اســت ،که
شــناخت واقعی آن امام همــام از دیدن مــوی باریک دقیقتر
و اطاعت حقیقی وی از ســلوک بر لبه تیز تیغ دشــوارتر اســت.
بهترین راهنمایی به مقصد ناب را باید از زبان صراط مستقیم
شنید .زیرا تنها اوســت که با مقصود نهایی پیوند زوالناپذیر
دارد و فقــط اوســت کــه ارتباط بــا او «ســفینه نجــات» از تیه و
مصباح پر فــروغ صحنــه تاریک طبیعــت اســت .آن حضرت
تنهــا راه رســیدن بــه هــدف واال را پیمــودن راه اطاعــت خــدا
معرفی کرد و اعالم داشــت« :اگر کســی بخواهــد از راه گناه به
مقصود برســد ،باید بداند که عصیان خداوند ســبب میشود
او بســیار ســریع تکیــهگاه امیــد خــود را از دســت بدهــد و آنچه
ً
از او هراســناک اســت ،زودتر گرفتــار آن گــردد :من حــاول امرا
بمعصیه اهلل ،کان أفوت لما یرجوا و أسرع لمجیء ما یحذر».
با این بیــان نورانی معلوم میشــود کــه هرگز هدف وســیله را
توجیــه نمیکنــد ،بلکه بــرای نیل به هــدف صحیــح ،باید از
راه درســت اســتفاده نمود ،و کژراهــه توان هدایــت به هدف
سامی را ندارد ،و فقط اطاعت خدا در اوامر و نواهی مشتاقانه

عترت

راهگشای مقصود برین است.
سرمشق آزادگی
چهارم؛ انســان کامــل معصوم چونان حســین بن علی(ع)
نه تنهــا از هــر بنــدی آزاد و از هر رســم جاهلی و رســوب وهمی
رهاست ،بلکه الگوی ّ
حریت از جهل علمی و آزادگی از جهالت
عملــی اســت و چــون آزادی کاالیــی گرانبهاســت ،هــر چیزی
نمیتواند هزینه آن گردد .تنها ســر است که در این مسیر باید
قدم شــود تا بــا پا نهــادن بر آن بتــوان الیــق ّ
حریت شــد .قرآن
کریــم در این باره چنیــن میفرمایــدُ :
«فلیقاتل فی ســبیل اهلل
ُ
الذین یشــرون الحیاه ُالدنیا باآلخره و من یقاتل فی سبیل اهلل
ً
فلیقتل أو یغلب ُ
ُ
فسوف ُنؤتیه اجرا عظیما» ،یعنی کسی در راه

خدا نبرد میکند که دنیا را به آخرت فروخته باشد.
چنین مجاهد نســتوهی هنگام ورود به صحنه پیکار ،بیش
از دو راه ندارد :یا شــهادت یــا پیروزی .هرگز راه ســومی به نام
تســلیم بــرای او مطــرح نخواهــد بــود؛ زیــرا نــدای راهبردی
ّ ّ
الذلــه ،یأبی ُ
اهلل ذلک
پرچمدار آزادی این اســت :هیهات منا
ُ
ٌ
الم ُ
رســول ُه و ُ
حمی ٌــه و ُن ُف ٌ
ؤمنــون و ُح ُج ٌور طابــت و أنوف ّ
وس
و
ّ
ابیه؛ یعنی فرومایگی با فرازمندی آزادمنشان نبوی و علوی
و فاطمی و حسنی و حسینی (علیهمالسالم) سازگار نیست.

سمت تدبیر و ارشاد
پنجم؛ انســان کامل معصوم(ع) از آن جهت که خلیفه تامّ
خداست ،نســبت به ســایر مردم ســمت تدبیر و ارشــاد ،بلکه
انعام و افاضــه دارد و افراد دیگر در کنار مائده گســترده چنین
ً
انســان کاملی بهرهمند خواهند بــود؛ مثال اگر پرهیــزگاران در
ســایه بهشــت میآرمند و رفاه آنان بــا ورود به بهشــت تأمین
میگردد ،اصل بهشــت در ســایه مجاهدتهای انسانهای
متکاملــی که یــا خلیفه خداینــد یــا مقتدیان به وی هســتند،
حاصل میشود.
ایــن دو مطلــب را میتــوان از قــرآن کریــم و ســنت
ّ
معصومان(ع) استنباط نمود .یکی آنکه پرهیزگاران در ظل
بهشــت به ســر میبرندّ :
«إن ُ
ضــال و ُعیون» و
الم ّتقیــن فی
ٍ
ّ
دیگری آنکه بهشــت در ظل شمشــیر مجاهد نســتوه آرمیده
ّ
«الجن ُه
اســت .چنانکه پیامبــر گرامی اســام (ص) فرمــود:
تحت ظالل ُّ
الس ُیوف».
اگر بهشــت رفتن رهین فداکاری ایثارگرانی اســت که دنیای
خســیس و رخیص را فدای آخرت نفیس کردند ،و اگر چنین
بهشتی در سایه جهاد مجاهدان نستوه تأمین میشود ،پس
متقیــان متوســط و پرهیــزگاران عــادی که در ســایه بهشــت
ّ
متنعمانــد ،مرهون مبــارزات راد مــردان الهیانــد .چه اینکه
دینداری آنان نیز در دنیا در گرو مــرزداری پیکارجویان دینی
و نــامآوران صحنــه ســتیز بــا بیگانــه اســت؛ یعنــی اوســاط از
مؤمنان در دنیا و آخرت ،مرهون کوشــش مشتاقانه اوحدی
از اهل ایمانند.
در کار عشق ،حاجت تیر و خدنگ نیست
ششم؛ انســان کامل معصوم همانند حســین بن علی(ع)
چــون ُم ّ
وحــد نــاب اســت؛ و توحیــد خالــص از لــوث هرگونــه

انسان
کامل مانند
سیدالشهدا(ع)
تمام کارهای خود
را برای وجهاهلل
انجام میدهد
و هیچ سپاس و
ثنائی از کسی
توقع ندارد؛ «ال
ُ ُ ُ
منکم ً
جزآء و
نر ید
ال ُشکورا» .کسی
که تمام همت او
وجهاهلل باشد،
از مصادیق بارز
وجهاهلل خواهد
بود؛ ز یرا وجیه
نزد خداست و هر
انسان کاملی که
مصداق وجهاهلل
شد ،سهمی از بقا
داشته ،مظهر تام
خدای سبحان
است که باقی
مطلق است و
همه چیز محکوم
هال کند ،مگر
ُّ
وجه او« :کل
شیء هالک إال
ٍ
وجهه»

دوگانگی ّ
منزه اســت ،لذا در تمام شــئون علمــی و عملی خود
متوجــه خــدای ســبحان بــوده ،جهــاد او ماننــد نمــاز وی،
قربــان و عامــل ّ
تقــرب اســت و مبــارزه وی همســان نمــاز او
معراج و مایه عروج اســت؛ زیرا آنچه درباره نماز وارد شده که
«الص ُ
«الص ُ
اله ُ
ربــان ُک ّل تقی» ،یا چنین گفته شــدّ :
ّ
اله ُق ُ
معراج
ُ
المؤمن» ،صبغه تمثیل دارد ،نه تعیین.

بنابرایــن تمــام عبادتهــای علمــی و عملــی انســان کامل،
معــراج وی خواهــد بــود؛ لــذا حســین بــن علــی(ع) چونــان
امیرالمؤمنیــن(ع) حکومــت را نــه بــرای جــاه و نه بــه منظور
رفــاه شــخصی نمیخواســتند ،بلکــه فقــط بــرای برگرداندن
احکام فراموش شــده و حقوق از دســت رفته میطلبیدند .از
ُ
این جهت آن حضرت فرمــود« :اللهم آنک ُ
تعلــم ّأن ُه لم یکن
ً
ُ ً
التماسا من فضول ُ
الحطام
ما کان ّمنا تنافسا فی سلطان و ال
لتــر ّد ُ
(لنــری) ُ
المعالــم مــن دینــک و ُ
لکــن ُ
ّ
نظهر االصــاح فی
ُ ُ
ُ
ُ
بالدک و یأمــن المظلومون من عبــادک و یعمــل بفرائضک و
ُ
تنصفونا قوی ّ
ُســننک و أحکامک ،فإن لم ُ
الظلمه
تنص ُرونا و
ُ
ّ
ُ ّ ُ
ُ
ُ
ُ
علیکم و عملوا فی إطفاء نور نبیکم و حسبنا اهلل و علیه توکلنا
و إلیه أنبنا و إلیه المصیر».
نی طالب حجازم و نی مایل عراق
نی در هوای شامم و نی در خیال طوس
تسلیم حکم ازل را چه احتیاج
غوغای عالم و جنبش لشکر ،غریو کوس؟
در کار عشق ،حاجت تیر و خدنگ نیست
آنجا که دوست جان طلبد ،جای جنگ نیست
مصداق وجهاهلل
هفتم؛ انســان کامــل مانند سیدالشــهدا(ع) تمــام کارهای
خود را برای وجهاهلل انجام میدهد و هیچ ســپاس و ثنائی از
ُ ُ ُ
منکم ً
جزآء و ال ُشــکورا» .کسی که
کســی توقع ندارد؛ «ال نرید
تمام همت او وجهاهلل باشد ،از مصادیق بارز وجهاهلل خواهد
بــود؛ زیرا وجیه نزد خداســت و هر انســان کاملــی که مصداق
وجهاهلل شد ،سهمی از بقا داشــته ،مظهر تام خدای سبحان
است که باقی مطلق اســت و همه چیز محکوم هالکند ،مگر
ُّ
شیء هالک إال وجهه».
وجه او« :کل ٍ
از این منظر ،انسان کامل را ّ
«بقی ُه اهلل» گویند؛ زیرا سند دوام
او را خدای باقی امضا فرمودهاســت و گروهــی که پیوندی با
وجه خدا داشته ،در راستای رضای او کوشش نموده و سعی
میکننــدُ ،اولــوا ّ
بقیهاند؛ یعنــی صاحبان بقــا و الثقــان دوام.
برای نیــل به وجهاللهــی جز گــذر از وجاهت خلقــی ،راه دیگر
نیســت .برای رســیدن به چشــمه بقــا ،جــز عبــور از داالن فنا
مسیر دیگری نخواهد بود.
تنها راه هســتی ،نیســتی اســت و راه مســتقیم وجود ،معدوم
شــدن اســت .آنچه در واژه عدم و لغت نیســتی تعبیه شــده،
همانــا ندیــدن خــود و نخواســتن رضــای خویــش اســت؛ نه
نبودن و از بیــن رفتن واقعی؛ زیــرا هرگز عــدم محض ،کمال
نبوده ،نیستی صرف مســیر ارتقا نخواهد بود .اگر در ادبیات
تازی و فارســی ســخن از فنا برای بقا و نیســتی برای هستی و
عدم برای وجــود مطرح میشــود ،مقصــود همین اســت که
اکنون به اشارت رفت.
دوره جدید
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هدف
(ع)
نهضت امام حسین
جهلزدایی بود
حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا

دســتگاه امام حســین(ع) بســیار عظمــت دارد .کســی که
خداوند توفیق داده اســت که به هر عنوان در این نهضت
نقشــی داشــته باشــد باید به خود ببالد ،یکی حاال صحبت میکند
یکی ذاکر است ،یک مداح است ،یکی مجلس برگزار میکند .همه
اینها انشــاء اهلل تمامــی با اخــاص مأجور هســتند نزد پــروردگار؛ به
قول بعضی از اهل بیت میگویند محبت آتشــی است که محبوب
را میســوزاند .محبوب را! حــاال شــما میگویی آقا ایــن مجلس چه میشــود؟ اینجــا بروم چه
میشود؟ آنجا نروم چه میشود؟
درمورد فلســفه نهضت موالی ما اباعبداهلل الحســین(ع) خیلی کتابها نوشــته شــده اســت.
ً
جدا زیاد اســت اما بنده گناهکار که در خدمت شــما هســتم در میان کتابها گشــتهام و آنها را
ً
خواندهام ،اما یک شیخ سنی کتابی نوشته که واقعا عجیب اســت .شما ماشاءاهلل اهل علم و
عمل هستید ،اهل قلم هستید .نکتهای عرض میکنم خدمتتان که ما در علم ادب نکتهای
داریم به نام خالصه نویسی .خالصه نویسی فنی است .یک سخنرانی را بیاورید در چند جمله
جا بدهید بسیار هنر میخواهد .این شیخ مصری سنی که در فلسفه نهضت آقای ما موالی ما
ً
اباعبداهلل(ع) کتابی نوشته است تقریبا  ۶۰۰صفحه است.
از شما آقایان میپرسم از شــما علما ،یک نفر که  ۶۰۰صفحه کتاب بنویســد و بگوید که آقا این
را خالصه نویســی کن تا آنجا که میتوانید خالصه و خیلی خالصه کــن ،چقدر میتواند خالصه
کند؟ اگر  ۶۰۰صفحه بشود  ۵۰صفحه خیلی عالی است ولی اگر خیلی هنرمند باشد میتواند در
 ۲۰صفحه خالصه کند ،میدانید که خیلی ســخت است .من خودم ســالها قبل میخواستم
ً
کتابی را خالصه نویسی کنم دیدم واقعا خیلی سخت است؛ پوست آدم کنده میشود.
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دو هجرت سرنوشتساز
حاال باورتــان نمیآید بگویــم این شــیخ رفتــه  ۶۰۰صفحه را
سه سطر و نیم خالصه نویســی کرده ،خیلی تماشایی است.
 ۶۰۰صفحه ،سه سطر و نیم .چه میگویید؟ یعنی جان کالم
در نهضت فلســفه امام حســین(ع) این اســت که گفته .این
عالم سنی میگوید در دنیا دو هجرت بود که سرنوشت بشر را
عوض کرد .میگوید «الهجــرت اولی لمحمد (ص)» هجرت
اول هجرت اول پیغمبر اکرم (ص) بــود .ما در نحو یک کان
ناقصه داریم یــک کان تامه .کان تامه به معنی وقوع اســت
و ایــن فــرد کان تامه اســتفاده میکنــد یعنی هدف چــه بوده
اســت؟ هدف ســاختمان اســامی بوده ،باال رفتن کاخ اسالم
بــود .از این طــرف میبینید کــه پیغمبر مولــود مکه بــود ،اما
مصلحت بر ایــن بود کــه هجرت کنــد .هجرت کــرد رفت در
مدینه و مردم آمدند به اســتقبال ،حتی روی دیوارها و پشت
بامها یا اگر درختی باشد روی شاخه آن نشستند و یک سرود
تاریخی خوانده شد.
من به دوستان اهل بیتی گفتم که به این نگویید سرود چون
حقش ادا نمیشــود .بگویید شهادتین دســته جمعی .تا این
مردم صــورت پیغمبر را دیدند همه شــروع کردنــد به خواندن
این ســرود و شــهادتین دســته جمعی .بــه دوســتان بارها من

عترت

گفتم کــه نفــاق در مدینه تأســیس شــد .دیدیم کــه نفاق چه
کرد .مختصر بگویم نفاق در مدینه تأســیس شــد .چرا؟ برای
اینکه در مکه مسلمین کم بودند .دیوارشــان هم کوتاه بود.
وقتی آمدند در مدینه تعداد مســلمین زیاد شد .پس مشرکین
گفتند مســلمانها کــم بودنــد اما حــاال زیاد شــدهاند ،چــه کار
کنیم چه کار نکنیــم؟ فــردا میخواهیم دختــر بگیریم ،دختر
بدهیم ،معامله کنیم .نفاق را بنده تحقیــق کردم و به فضل
خدا رسیدم به اینکه ریشه نفاق میرسد به اینجا.
اگــر بخواهم ایــن نفــاق را توضیــح بیشــتر بدهــم ،ببینید در
عربی یک نوع موش بزرگ هســت که به او میگویند یربوع.
این دو تا النه مجاور هم میسازد .مثل اینکه شما سه تا اتاق
کنار هم بسازید در وسط یک راهرو بگذارید .غیر از اینکه یک
راه در وسط دارید این دو اتاق هر کدام یک در مستقل هم به
بیرون داشــته باشــد .این موش از یــک در وارد اتاق میشــود
و از آن در وســط میرود داخل اتــاق دیگــر و از آن یکی میرود
بیرون.
دشــمن کــه دنبالــش مــیرود وارد النــه میشــود ،از وســط رد
میشــود و از آن یکــی مــیرود بیــرون در حالــی کــه دشــمن
نمیفهمد او کجا رفت .میگویند منافق هــم دو تا النه دارد؛
یــک النــهاش کفــر و النــه دیگــرش اســام ،یعنــی تظاهــر بــه
اسالم.
بحــث نفــاق طوالنــی اســت ،برگردیــم بــه موضــوع بحــث
خودمــان؛ بنابراین پیغمبــر هجرت کــرد و آمد مدینــه .چرا؟
هدف چه بود؟ میگوید هدف ســاختن این ســاختمان بود،
ســاختن ســاختمان اســام .امــا یــک هجــرت دیگر هــم بود
و آن هجــرت دوم هجــرت امــام حســین(ع) بــود« .کانــت
المحافظــت اســام» آن هجــرت بــرای بنــا بــود و ایــن برای
مقاومــت .آمــد کــه از ســاخته جــدش محافظــت کنــد .خود
حضرت فرمــود آمدهام تــا دین جــدم را تجدید کنــم ...دین
جدم را میخواهم احیا کنم.
حاال اینجا آن آقا از آن طرف دنیا آمده تا این تحلیل را داشته
باشــد و اینها حرف علمای ســنی اســت که میگویند :آیا امام
حسین(ع) از شهادتش اطالع داشت؟
حاال عدهای میگویند امام حســین(ع) میدانســته است که
میخواهد شــهید بشــود و عدهای میگویند نه! نمیخواهم
وارد ایــن مســائل بشــوم .مــا شــیعیان عقایــدی داریــم .این
حرفها زائد اســت که بگوییم امام حســین(ع) میدانســته
است میخواهد شهید بشود .بله که میدانست اما همهاش
این نیســت .اینجا حرفهایی اســت کــه گفته نشــده .ائمه
گفتارشــان محکم اســت ،این عین قرآن اســت ،اعمالشــان
هم همین طور اســت .ما کــه میخواهیم پیــروی کنیم باید
محکم پیروی کنیم .امام حسین(ع) از اول هم میدانست
قــرار اســت شــهید شــود ،حــاال یــک عــده چراهایــی مطــرح
ً
میکنند .اصــا اصــول دیــن را به مــا آموختهانــد که چــرا چرا
نکنیم! برخی از این چراها از دنیای اهل تسنن آمده و برخی
دیگر هم از دنیای غرب .پس حقیقت و فلســفه نهضت امام
حســین(ع) این اســت که آمده تا دیــن جدش را احیــاء کند.
حاال وظیفه ما چیست؟

یز ید میخواست
با کشتن
سیدالشهدا در
دانشگاه دین را
ببندند ولی امام
حسین(ع) با خون
خود و عز یزانش
این در را بازکردند.
از همان روزهای
نخستین شهادت
امام حسین(ع)
امام سجاد(ع) و
عقیله بنیهاشم
حضرت ز ینب
کبری(س) به
عنوان اساتید
دانشگاه دین
کار خود را آغاز
کردند .تمام این
سفر کوفه و شام
درس دایر بوده تا
رسیدند به مدینه
و مستقر شدند

هدف نهضت
َ ََ
«و َبذل ُم ْه َج َت ُه فیک»
در زیارت اربعین این جمله هست که
خدایا ،امام حسین ،مهجه خود را در راه تو داد.
مهجه چیســت؟ در لغــت میگوینــد :المهجه الــروح ،مهجه
یعنی روح .باز در لغت است :المهجه دم القلب .مهجه یعنی
خون قلب .خدایا امام حســین خون دلش را و جان و روحش
َ ْ
یس َــت ْنق َذ ع َ
ــن ال َجهالــه برای
بــادک ِم
را در راه تــو فانــی کــردِ :ل ْ ِ ِ
اینکه بندگان تو را از نادانی بیرون بیاورد.
ً
اصــا فلســفه قیــام و نهضــت حضــرت ســید الشــهداء (ع)
جهلزدایی است ،تمام جهالتها و نادانیها ،نماینده یزید
اســت ،تمام علمها ،دانشها ،بصیرتها ،روشن بودنها و
فهمیدنها ،نماینده امام حسین (ع) است.
شــما هر جای عالم کــه بنگرید کــه بویــی از انســانیت و فهم
و دانــش برده باشــند و پای تمدن به آنجا رســیده باشــد ،نام
حضرت به عظمــت برده میشــود و از آن حضرت بــا تکریم و
تعظیم به عنوان سرور آزادگان و جوانمردان یاد میشود.
بدانید کتــب مــا ،علمای مــا و دانشــمندان مــا همــه از برکت
نهضــت امــام حســین اســت .خیلــی خالصــه بخواهــم بــه
جوانان عزیز بگویم این اســت که یزید میخواست با کشتن
سیدالشهدا در دانشگاه دین را ببندند ولی امام حسین(ع) با
خون خود و عزیزانــش ایــن در را بازکردند .از همــان روزهای
نخستین شــهادت امام حســین(ع) امام ســجاد(ع) و عقیله
بنــی هاشــم حضــرت زینــب کبــری(س) به عنــوان اســاتید
دانشــگاه دین کار خــود را آغاز کردنــد .تمام این ســفر کوفه و
شام درس دایر بوده تا رسیدند به مدینه و مستقر شدند.
در فضــای خفقــان مدینــه فــردی میگویــد رفتــم خدمــت
سیدالســاجدین(ع) عــرض کــردم :یابــن رســول اهلل کیــف
اصبحــت؟ چگونه صبــح کردیــد؟ جــواب خیلی تلخ اســت.
برای ایــن جملــه امام ســجاد بایــد خــون گریســت .حضرت
فرمودنــد :اصبحنــا خائفین بــه رســول اهلل .صبــح کردیم در
حالی که به خاطر انتساب به رســول خدا امنیت نداریم .ولی
بقیه مســلمین در امنیت به ســر میبرند .انتســاب بــه پیامبر
مثل گنــاه بــوده .امــا در آن اختنــاق مدینه حضــرت نهضت
علمــی بــه راه انداختند و ایــن نهضــت را به حضــرت باقر(ع)
ســپردند .بازهــم فضــای خفقــان بنــی امیــه بــود .حضــرت
شــاگردانی زیادی مثل کمیت را تربیت کردنــد و این نهضت
را احیا کردند.
پس از شهادت امام باقر(ع) مدرسه به دســت امام صادق(ع)
افتاد .آوازه علمی امام صادق در عالــم پیچید به نحوی که از
سراسر جهان برای کسب علم خدمت ایشان میرسیدند .این
مدرســه از عجایب علمی عالم اســت .ما در دنیــا مدارس طب
داریم که پزشــکان بــه آن مراجعــه میکنند .مــدارس اقتصاد
داریم که اقتصاددانها بــه ان رفت و آمد دارنــد .مدارس فقه
را فقها مراجعه میکنند اما مدرســه امام صادق(ع) جامع همه
علوم بود .فالســفه ،عرفا ،فقها ،کالمیون همه و همه گمشده
خود را در این نهضت علمــی امام صــادق(ع) مییافتند .پس
از امام صــادق نیــز بقیــه ائمه به ســهم خــود در گســترش این
نهضت تالش کردند تا رسید به عصر ما که شیخ طوسی حوزه
نجف را پایه گذاری میکند.
دوره جدید
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(ع)

امام ݣݣحسین
مظهرݣݣکامل
عشق ݣݣو ݣݣعقل
الهی ݣݣاست
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

آنچه میخوانید گلچینی از دیدگاههای دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
درباره حرکت امام حسـین(ع) و قیام عاشوراسـت که با عنوان «عقل و عشـق
در حریم عاشـورا» منتشـر شده است.
اســاس عالم بر عقل و عشق اســتوار اســت که مظهر کامل
آن ،واقعه کربالســت .محــرم ،اوج زندگــی و واقعــه کربال،
عصاره آن اســت .مســئله عقل و عشق ،مســئلهای بنیادی است،
زیــرا انســان هــر دو ویژگــی را دارد .هــم عاقــل اســت -و شــاید تنها
موجــود عاقــل در عالــم باشــد -هــم عاشــق ،و عشــق نیــز از
ویژگیهایش به شمار میآید.
22
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کدام عقل در انسان است که شهادت را میپذیرد؟
بعضــی از ایــات قــرآن ،بشــر را تشــویق َبــه جهــاد و شــهادت
ذین َآم ُنوا َو َ
میکند ،مانند آنجایی که میفرماید«َ :و ّال َ
هاج ُروا
َ َُ
َ
اهَّلل  ...انفال ،آیــه  »74اینجا مخاطب،
ـبیل ِ
و جاهدوا فی سـ ِ
کدام عقل در انســان اســت و این عقل چه منافعی را جستجو
میکند که تسلیم میشود تا جهاد کند و شهید شود؟
این خطــاب به همــه مؤمنین اســت .همــه آیات قــرآن همه
انســانها را مورد خطاب قرار میدهد .وقتی امر ،امر خداوند
باشد مقتضای عقل ،تسلیم شــدن در برابر آن است و به طور
اساسی همین تسلیم هم حکم عقل است.
تســلیم صفت عشــق اســت یــا عقــل؟ عقــل تســلیم خداوند

عترت
ً
میشود ،اتفاقا عشق ،سرکش است.
عشق از اول سرکش و خونی بود
تا گریزد هر که بیرونی بود
مــردم اینگونــه میاندیشــند کــه عقل ،ســرکش اســت .عقل
در مقابل خداوند تســلیم اســت و در جــای خــود کار میکند.
بعضــی دچــار این اشــتباه میشــوند کــه عقــل ،متکبر اســت
یا عقــا متکبرنــد در حالــی که انســان بیعقل اســت کــه کبر
مــیورزد .انســان عاقــل تکبــر نــدارد .کســی کــه بــه وحــدت
نامتناهــی حــق ایمــان دارد و بــا عقالنیتــش میفهمــد کــه
خداونــد ،محیــط علــی االطــاق اســت و همــه هســتی ،ظل
وجــود حــق تعالــی و پرتــو نــور خداونــد اســت و احاطــه قیوم
الیتناهی را درک کرده ،چنین کسی چگونه تسلیم نشود؟
تسلیم شــدن در برابر حق ،حکم عقل است .این طور نیست
که نخســت دیندار باشــیم و بعد عقل پیدا کنیــم ،بلکه ابتدا
باید عاقل بود تا دیندار شــد .انســان به مقتضــای عقل دین
را میپذیــرد نــه بــه مقتضــای بیعقلــی .اگــر بــه مقتضــای
بیعقلی دین را بپذیرد ،دینش ارزشی نخواهد داشت.
قلب و عقل
انســان هم عقل دارد هم قلب .قلب انســان ،عقل او نیست
اما قلب زمانی سالم است که بر اساس عقل کار کند .اگر قلب
انســان تقاضایی داشــت و به مقتضای قلب بودن کارهایی
انجام داد که از دایره عقالنیــت و از حکم عقل خارج بود ،آن
کارها خوب نیستند.
کلمه قلــب در فارســی ،همــان دل اســت .قلب یعنــی چیزی
که منقلب میشــود ،قلب آدمی هر لحظه دگرگون میشــود و
ثبات ندارد .بسیار حساس اســت و دگرگونیهای فراوانی در
آن اتفاق می افتد .قلب ،لطیفترین بخش وجودی انسان
و در حقیقت ،بخش اصلی هســتی اوســت ،چه قلب معنوی
چه قلب صنوبری.
ایــن قلــب ظاهــری همین اســت کــه ضربــان دارد و گوشــت
اســت ،اما قلــب واقعی همــان قلــب معنــوی و مرکــز ادراک و
احساســات ،و آن خانــه خداســت .ایــن قلــب ،حریــم خــدا و
همان دل مؤمن اســت و البته دل انســان کامل .کعبه مجاز
است و خانهای است که با گل ساخته شــده و البته مقدس،
اما خانه حقیقی خداوند ،دل مؤمن است.
حدیثــی از امــام جعفر صــادق(ع) اســت کــه میگوید :انســان
دارای قلب عقول است .عقول صیغه مبالغه عاقل و به معنی
بسیار عاقل است ،یعنی که قلب عاقل است .بنابراین عقل،
با احســاس منافاتی ندارد و چه بســا اگر احساســات انســان با
عقلهماهنگنباشدبسیار زیانبخشخواهدبود.
به یقیــن ،حضرت ســید الشــهدا همان طــور که مظهــر کامل
عشــق الهی اســت ،مظهــر کامــل عقل الهــی هم هســت .اگر
عقل الهی نداشــت ،عشــق الهی هم نداشــت .عقل و عشــق
امام حســین(ع) و دیگــر اولیای خــدا از یکدیگر جدا نیســت.
عشــقش عقالنی بود ،زیرا عشــق هر عاشــقی به انــدازه عقل
اوست .عقل ،ظرف عشق اوست.
ارزش هــر عاشــقی به انــدازه معرفت اوســت .هر چه عاشــق،
معرفت بیشــتری داشته باشــد ،عشــقش لطیفتر است .هر

بیشتر نگاهها به
واقعه عاشورا،
نگاهی احساسی
و عاشقانه است و
عقل را در آن کمتر
داخل میدانند.
آیا همه عاشورا
و همه افعال
امام حسین(ع)
حکیمانه و
ّ
مدبرانه نبوده
است؟ در حرکت
امام حسین(ع)
ذرهای خالف
عقل نیست .او
ّ
تجلی عقالنیت
و تجسم عشق
است .ا گر خالف
ً
عقل باشد اصال
ارزشی وجود
نخواهد داشت
در حالی که امام
ّ
حسین(ع) ولی
مطلق خداوند
است

چه در مرتبه پایینتر قرار گیرد ،درجه عشقش پایینتر است
تا اینکه میرســد به عشق حســی و شهوانی .عشــق شهوانی
هم به یک معنی عشــق اســت ،اما چــون معرفت درســتی در
آن نیســت در حــد موضوعــی شــهوانی ارزش دارد .معرفت از
خــواص عقل اســت .هــر انــدازه کــه مراتــب معرفت عاشــق،
بیشتر باشد ،مراتب عشقش ،لطیفتر است تا به عشق عالی
الهی برسد که این همان عشق امام حسین(ع) است.
حرکت امام حسین(ع) ذرهای خالف عقل نیست
بیشتر نگاهها به واقعه عاشــورا ،نگاهی احساسی و عاشقانه
اســت و عقل را در آن کمتــر داخــل میدانند .آیا همه عاشــورا
و همــه افعــال امــام حســین(ع) حکیمانــه و ّ
مدبرانــه نبــوده
است؟ در حرکت امام حسین(ع) ذرهای خالف عقل نیست.
ّ
او تجلــی عقالنیــت و تجســم عشــق اســت .اگر خــاف عقل
ً
باشــد اصــا ارزشــی وجــود نخواهــد داشــت در حالی کــه امام
ّ
حسین(ع) ولی مطلق خداوند است.
فناء فی اهلل مرگ اختیاری است
اولیای خدا از مرگ نمیهراســندّ .
ولی خدا نه خوف دارد و نه
ً
غصه میخورد و اصال عاشــق فنای در حق اســت .بنابراین،
این مــرگ ،مــرگ ظاهــری اســت و اگر بــه دســت ظالمی هم
کشته نمیشد در مقام فناء فی اهلل بود:
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست
راه اگر نزدیکتر داری بگو
در این شــعر میگویــد مرگی کــه تو میگویــی میشناســمّ ،اما
راهــی نزدیــک به مــن نشــان بــده .مســئله کربال هــم همین
اســت .قتل در عالم زیــاد بوده اســت :غارت ،کشــتن ،ظلم و
ظالــم و مظلوم .همــه اینهــا از بدو خلقــت و از زمانــی که یکی
از پســران حضــرت آدم(ع) پســر دیگــرش را کشــت ،وجــود
داشــته اســت و میدانیم وقتی خداوند میخواســت انســان
را بیافرینــد ،مالئــک گفتنــد او موجــودی خونریــز اســتّ ،اما
ّ
صحنههایی در تاریخ اســت کــه تجلی الهی دارند؛ شــهادت
امام حسین(ع) این گونه است.
اگــر کســی معرفــت نداشــته باشــد ،واقعــه عاشــورا را ماننــد
دیگــر وقایــع تاریخــی میبینــدّ ،امــا زمانی که کســی بــه امام
حســین(ع) معرفت مییابــد و او را ّ
ولــی خداوند میشناســد،
میدانــد کــه صحنــه شــهادت و واقعه کربــا چــه صحنهای
اســت و میدانــد امام حســین(ع) همیشــه مقام فنــاء فیاهلل
را داشــته اســت .مولوی میگوید :خودم را به کربال رســاندم،
شــنیدم که اینجــا ســرها بریدنــد ،اســتخوانها قلــم کردند،
دیدم آنجا غوغایی به پاست:
رفتن و جوالن سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود ،دستی زنند
چون رهند از نقص خود رقصی کنند
مطربانشان از درون دف میزنند
بحرها در شورشان کف میزنند
این دهان بر بند از هزل ای عمو
جز حدیث روی او چیزی مگو
دوره جدید
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درباره وفای به عهد و حادثه عاشورا

هوشیار باشیم
تا  به سر ما آن نیاید
که بر سر آنها آمد
دکتر فاطمه طباطبایی
یکــی از جلوههــای مهــم اخالقــی قیام عاشــورا ،وفــای به
عهد است .از این منظر در آن اندکی بیاندیشیم؛ وفای به
عهــد دســتور قرآنــی اســت و خداونــد بــه بندگانــش فرمــود« :اوفو
بالعقود» به عهــد و پیمانی که بســتهاید وفادار باشــید .وظیفه هر
یک از ماســت ،که در هــر جایگاهی که قــرار داریم و در هر لباســی،
به تعهداتمان وفادار باشــیم .در این ایام درباره امام حسین(ع) و
کسانی که نسبت به ایشان بدعهدی کردند زیاد میشنویم.
خوب اســت بدانیم پایبندی ایشــان به عهــد و پیمــان و برخوردشــان با عهدشــکنی معاویه
چگونه بود؛ دوســتان امام حســین(ع) به ایشــان مراجعه میکردند و از ظلمهایی که معاویه
درباره آنها روا میداشــت شــکوه میکردند؛ اما ایشان تاکید داشــتند که نمیخواهند عهدی
را که امام حســن(ع) با معاویه بسته را بشــکنند ،ایشان نســبت به آن عهد ّ
مقید بودند چون
پیمان شکنی را جایز نمیدانستند و در اسالم پیمان شکنی از رذائل اخالقی است.
این ارتباط دوســتان امام حســین(ع) با ایشــان ،طرفــداران معاویــه را به وحشــت انداخت و
برای معاویــه نامــه نوشــتند و او را از خطراتــی کــه از ناحیه امام حســین(ع) متوجــه حکومت
هست آ گاه کردند؛ معاویه در پاسخ گفت تا حسین بن علی آشکارا اقدامی بر علیه ما نکرده با
او کار نداریم ،زیرا او هم میدانســت که پیمان شکنی هزینه ســنگینی دارد ،اما علیرغم این
فرمان نتوانســت به این عهد وفادار بماند ،چون وفای به عهد امر مشکلی است و به سادگی
حاصل نمیشود و به ریاضت نیاز دارد.
او این پیمان را شکســت و پیمان شــکنی از طــرف معاویه آغاز شــد ،اما امــام(ع) همچنان بر
عهدی که بسته بودند و فادار بودند ،به یاران امام(ع) ســخت گرفت آنها را تبعید و شکنجه
کرد و  ...مردم هم از این عمل معاویه رنجیده خاطر شدند و تزلزلی در جامعه پیش آمد.
معاویه در یک حرکت مزورانه ،به امام حســین(ع) نامه نوشــت؛ که شــنیدهام علیه حکومت
کارهایــی انجــام میدهــی؟ اگــر راســت باشــد دور از انتظــار اســت و بدیــن ترتیــب تــو پیمان
شکســتهای و جــزای عهدشــکنی مقابله به مثل اســت ،اگــر تو حکومت مــرا تأییــد نکنی من
هم تو را تکذیب میکنــم و اگر به من نیرنگ بزنــی من هم نیرنگ میزنم .او میخواســت در
جامعه امام را عهدشکن معرفی کند و این امر ناپسند را به امام(ع) نسبت دهد.
امــام حســین(ع) در پاســخ بــه او درحالــی کــه تکتــک کارهــای او را برشــمردند فرمودنــد:
من اعمالــی را که ذکر کــردی هرگز انجــام نــداده و آهنگ جنگ با تــو را ندارم ،ســخن چینان
میخواهند بین امت اســام تفرقــه بیاندازند ،در حالی که تو پیمان شکســتی و یــاران پیامبر
(ص) و کســانی را که با بدعت گذاران مبارزه میکردنــد ،آمران به معــروف و ناهیان از منکر،
را کشتی ،صفت نیک وفای به عهد عرب را شکستی و کارهایی برخالف مشی و شیوه پیامبر
انجام دادی و. ...
ً
بعد از این عهدشــکنیهای معاویه بود که امــام(ع) کارهای او را علنا اعالم کــرده و معاویه
در صــدد بیعــت از امــام(ع) برآمــد .از عبــرت انگیزتریــن داســتانهای تاریــخ دربــاره نقض
عهــد ،میتوان بــه ماجــرای لحظه مــرگ معاویه اشــاره نمود ،تــا هم بیشــتر به ایــن فرمان
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الهــی یعنــی وفــای بــه عهــد و پیمــان بیاندیشــیم و هم به
جزای پیمان شــکنی فکر کنیــم ،قبل از آنکــه فرصت ما به
آخر رسیده باشد.
میدانیــم کــه انســانها در لحظــات آخــر زندگــی مســائلی را
میبینند یا میشنوند ،به هر اندازه روح از مادیات جدا باشد
به حقایقــی راه پیــدا میکنــد و مشــاهداتی هــم از ایــن افراد
نقل و ثبت شــده اســت؛ قدر مســلم و بدیهی اســت هر کسی
به انــدازه اعمــال و معرفت خود مســائلی را مشــاهده خواهد
کرد؛ بعضی ملک الموت را بســیار زیبا و برخی بســیار مخوف
مالحظه میکنند .معاویه هم در آن لحظه مفارقت اجباری
روح از بدن حقایقی را مشــاهده کرد و سخنانی تکان دهنده
ً
گفت؛ از میــان مشــاهدات معاویه چنــد جمله واقعــا کوبنده
اســت؛ از آن جملــه :ای کاش بــرای رســیدن بــه ســلطنت
تالش نکرده بودم! ای کاش در رویارویی با لذات دنیا مانند
نابینایــان بــودم! یعنــی آنهــا را نمیدیــدم .ای کاش ماننــد
کســی بــودم کــه بهــرهاش از دنیــا لباســی منــدرس و طعامی
ناچیز بود! کاش در چنین شرایطی بودم!
معاویــه در آن لحظــات ،چــه دیــده بــود که بــه ایــن معرفت
رســیده بــود؟ نمیدانیــم؛ امــا این ســخنان بــرای مــا خیلی
درسآموز ،و عبرتانگیز اســت؛ قرآن همیشــه بــه ما توصیه

عترت

میکنــد از زندگــی انســانها عبــرت بگیریــد .امــام(ع) بــه
او فرمــوده بودنــد که تو پیمــان شــکنی کــردی ،در حالی که
ســوگند یاد کرده بودی یاران پیامبر (ص) را آزار ندهی و آنها
از خشم تو در امان باشند.
این عهدشــکنی معاویه به فرزنــدش یزید هم ســرایت کرد.
عاشــورا صحنه رویارویی عالیترین انســانها با پستترین
انســانها اســت کــه عهــد شــکنی کردنــد .مواظب باشــیم و
گمان نکنیم که ایــن رذائل اخالقــی از ما دور اســت و امکان
ّاتصاف مــا به آنهــا نیســت .دقــت کنیم کســانی کــه در کنار
یزید قرار گرفتند هم ادعای دیانت و انســانیت داشــتند ،در
عمل هم کارهای مثبتی داشــتند ،اما آن آمد بر سرشــان که
شنیدیم.
بــه تعبیــر دکتــر شــریعتی در کربــا ســه شــخصیت برجســته
داریــم :یکــی از آب گذشــت امــا از آبــرو نگذشــت ،از دنیــا
گذشــت ولی از دینش نگذشــت .یکــی از آبرو و دینــش برای
دنیا گذشــت و یکی در حالت تردیــد ماند تا باالخــره از دین و
آبرویش برای به دســت آوردن دنیا گذشت .ما در زمره کدام
دسته هستیم؟
مانند یزید هم نیســتیم که از مال و نعمات دنیایی بهرهمند
باشــیم و بــه خاطــر حفــظ آنهــا از دینمــان بگذریــم؛ از خــدا

عاشورا صحنه
رویارویی
عالیترین
انسانها با
پستترین
انسانها است
که عهد شکنی
کردند .مواظب
باشیم و گمان
نکنیم که این
رذائل اخالقی از
ما دور است و
امکان ّاتصاف ما
به آنها نیست.

بخواهیــم عمــر بن ســعد هــم نباشــیم کــه بــا شــک و تردید
روزگار را بگذرانیــم؛ بــه حقایــق عالم با شــک و دودلــی نگاه
کنیم و در آخر کار هم دنیــا را به دین و آخــرت و زندگی ابدی
ترجیح دهیم .چه باید کــرد؟ باید تالش کنیم تــا مانند امام
حســین(ع) ،ازآبرو و دنیــا و جاه و مقــام و  ....بــه خاطر دین
بگذریم.
از شــنیدن این وقایع چه نتیجهای باید بگیریم؟ از برگزاری
جلســات و عزاداریهــا چــه چیــزی بایــد عایدمــان بشــود؟
ً
مســلما تکرار بدون تفکر و ّ
تدبر در واقعه عاشــورا ،دردی از ما
ِ
ً
دوا نخواهد کرد ،از طرفی قطعا این جلسات فوایدی داشته
که راهبران و بزرگان دینی ما به برگزاری آنها سفارش کرده و
حتی اشــک بر مصائب اهل بیت(ع) را مایه انبساط روحی و
شادی و فرح معنوی دانستهاند.
باید ببینیــم ،آیا حضــور در این جلســات و آ گاهــی از فضائل
امامان که واســطه فیــض ،راهبر و دســتگیر ما هســتند ،ما را
به مقصود و مطلوبمــان میرســاند و چه فایــدهای میتواند
برای ما داشــته باشــد؟ شــنیدن رذائل اخالقی انســانهایی
که در ّ
توهم دینــداری به ســر میبردند چه فوایــدی برای ما
میتواند داشــته باشد؟ هوشیار باشــیم ،بیاندیشیم تا به سر
ما آن نیاید که بر سر آنان آمد.
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تفکر و تعهد در نهضت حسینی

(ع)

پا کبازان راه خدا
شهید آیتاهلل دکتر بهشتی

متن حاضر بخشـی از تعالیم آیت اهلل دکتر بهشـتی در تشـریح فلسـفه قیام
اباعبـداهلل الحسـین(ع) ذیـل تفسـیر آیـه  85سـوره بقـره اسـت کـه ضمـن
جلسـات هفتگـی تفسـیر قـرآن کریـم کـه در فاصلـه سـالهای 1349-1355
برگـزار میشـد ،بیـان شـده اسـت .ایشـان بـا نقـد کجرویهـا و بیتفاوتـی در برابـر
آنها ،خطر انحراف از فلسـفه قیام امام حسـین(ع) را گوشـزد میکند و نگرانی خود
را از خالـی شـدن نهضـت حسـینی از مفهـوم و محتـوا بیـان مـیدارد.
از گذشــته بــه زمــان حــال بیــا ،آینــده را هــم نــگاه کــن،
سرگذشــت زنده موالیمان حســین(ع) را به دقــت مطالعه
کن ،ببین چه شــد که حســین(ع) مدینه را پشــت ســر گذاشت و به
مکه آمد؟ در آن روزهایی که همه مسلمانها به سمت مکه ،برای
مراســم حج هجوم آوردنــد ،در روز هفتــم به جای اینکه به ســمت
عرفات کوچ کند ،به سمت کوفه حرکت میکند ،چرا؟
در ســیره امام(ع) ،نویســندگان مکــرر و متعدد نقــل کردهاند کــه امــام(ع) در توضیح حرکتش
فرمــود :ای مــردم بــا ایمــان! امــروز میبینم حــق پایمــال میشــود ،باطــل حکومــت میکند.
بــا معــروف مبــارزه میشــود ،از منکــر حمایــت میشــود ،طرفــداران حــق پایمــال میشــوند،
خودفروختــگان به باطل تشــویق میشــوند ،در چنین شــرایطی یک انســان با ایمــان متعهد
نمیتوانــد آرام بگیرد و به جهاد ،تالش و کوشــش در راه خدا کشــیده میشــود ،چــون با ایمان
و متعصب است .این ایمان برایش دلخوش کن نیســت؛ بلکه ایمان برایش راه زندگی است.
مگر نه این اســت که پیغمبر (ص) فرموده اســت :در چنین شــرایطی بیکار نشســتن و دســت
روی دست گذاشــتن گناهی بس بزرگ اســت .مگر نه این اســت که قرآن کریم در صدها آیه،
بیتفاوت ماندن در چنین شرایطی را گناهی بزرگ میشمارد؟
ای مردم! مــن خود دیدم و مــا خود دیدیم مــردان پاک و مجاهــد ،انســانهای باایمانی را که
ایمان برایشــان ســخت تعهدآور بود دســتگاه پلید معاویه از خانه و کاشــانه بیرونشان کشید،
به ســوی شــام برد ،در آنجا تهدیدشــان کرد کــه از حقگویــی و حمایــت از حق دســت بردارید.
آنهــا تحت تأثیر ایــن تهدید قــرار نگرفتند ،دســتگاه پلیــد معاویــه اینها را نابــود کرد و بــه نابود
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کردنشــان اکتفا نکــرد ،در افکار عمومــی آنهــا را لگدمال کرد،
مــردان پاکی چــون حجر بــن عدی و عمــرو بن حــر {حمق}،
سیدان و شیعیان خالص موال(ع) به دســت عمال معاویه در
کنار پایتخت حکومت اســامی آن روز ،ســر به نیست شدند.
آیــا نمینگرید در چنین شــرایطی ایــن ســعادتمندان چگونه
شهید شدند.
جالب این اســت که درســت آن طــور کــه سیدالشــهدا(ع) در
چند جمله بیان فرمــوده بود ،دســتگاه معاویه کســانی را که
پیرامــون این حکومــت پلید بــه نام مســلمان و با شــعارهای
اســامی دین و دنیایشــان را می فروختند ،در افکار عمومی،
مســلمان ممتاز و درجه یــک معرفی میکــرد و مــردان و زنان
مســلمانی را که دین تا اعماق جانشــان نفوذ کرده بــود ،نه از
مرگ ،نه از شکنجه ،نه از زندان و نه از هیچ رنج و محرومیت
دیگر میترسیدند ،آنها را به عنوان کسانی که گرایشهای
ضد اسالمی و مذهبی دارند معرفی میکرد!
چگونه میتوانست بیتفاوت بماند؟
آیــا امــام(ع) میتوانســت در چنیــن شــرایطی کــه مؤمنــان
خالص -که ایمان و اسالم برایشان مکتب است -به صورت
کســانی که گرایشهای ضد اســام دارند ،معرفی میشــدند
و بــا چنیــن مرزبنــدی ،انحراف افــکار عمومــی مســلمانان از
حقیقــت تابنــاک ایمانی صــورت میگرفــت و در مقابل ،یک
مشــت تجلیــات توخالــی و درون ُتهــی بــه نــام مذهــب مورد
تجلیل قرار میگرفت ،در چنین شــرایطی امام حســین فرزند
دلبند پیغمبر ،فرزند علی و فاطمه(س) چگونه میتوانست
بیتفاوت بماند؟
نــه امــام حســن بیتفــاوت میمانــد ،نــه امــام حســین ،نــه

عترت

موســی بن جعفر ،نه امام رضا ،نه حضرت جواد ،نه حضرت
عســکری ،نــه حضــرت صــادق ـ ســام اهلل علیهــم اجمعیــن
ـ همه اینها میکوشــیدند بــا در نظــر گرفتن حــدود و امکانات
زمانشــان در برابــر ایــن کجرویهــا بیتفــاوت نماننــد.
چــرا؟ بــرای اینکــه اینهــا دیــن و ایمانشــان برایشــان مکتب
سعادتآور بود نه دلخوش کننده.
وقتی علی(ع) در دل شب در مناجاتش با خدا ضجه میزند،
خطاب میکند ،خداوندا! این بنده تو اگــر از او خطا و گناهی
سر زده است ،با چه رویی در روز رستاخیز به سوی تو آید! ای
شــیعه علــی از ایــن مناجات علــی(ع) چــه میفهمــی؟ از این
میفهمیم که با ذکر یا علی و یا حســین گفتن ،حســاب تمام
تعهدها واریز میشــود؟ از این میفهمی که با همین محبت
خالــص و مخلصانــه امــا بــدون عمــل ،بــدون اینکه تــوأم با
عمل به واجبات و اجتناب از محرمات ،توبه از گناه و توبه از
مسامحه و ســهل انگاری در ادای وظیفه باشد ،بدون اینکه
همراه با اینها باشد ،آیا میتوانی در راه نجات قرار گیری؟
حسین(ع) سفینه نجات اســت بله که سفینه نجات است.
اما کدام حسین؟ هر کس بر این سفینه سوار شود ،به سوی
نجــات مــیرود ،امــا بایــد ســوار شــود ،مثل اهــل بیــت(ع) و
پیشوایان پاک از اهل بیت پیغمبر ،مانند کشتی نوح است.
هــر کــس در آن ســوار شــود نجــات مییابــد و هــر کــس از آن
دوری جوید ،غرق میشــود اما ســوار شدن چیســت؟ دوری
گزیدن چیست؟
اکنون من با صراحت و قاطعیت میگویم هــر کس دنباله رو
علی(ع) اســت ،نجات پیدا میکند ،هیچ شــکی هــم در این
ندارم .همچنین کلمه والیت یعنی هم پیمانی ،هر کس هم
پیمان علی(ع) و حســین(ع) اســت نجات پیدا میکند ،من
شکی در این ندارم.
راه خدا
نزدیکی به حسین(ع) واقعی و علی(ع) واقعی ،خود به خود
نزدیکی به خدا اســت .چون اینهــا راهی جز راه خــدا ندارند.
بکوشــید تا اســام ،دین ،تشــیع ،والیت ،حســین دوســتی،
عــزاداری ،همه اینها ،به راســتی «راه» باشــد ،تعهــد بیاورد،
مســیر مشــخص کند تا دیگر از آنها بــه عنوان افیــون جامعه
نام برده نشود.
در ســفری کــه توفیــق داشــتم بــه تربــت پــاک حســین(ع) و
شهدای دیگر تشرف پیدا کنم ،در برابر آنجایی که به عنوان
قبور شهدا در حرم حسین(ع) است ،ایستاده بودم ،در زیارت
آنهــا بهخصــوص در گفتن یــک جملــه خیلی تکان خــوردم،
ً
ً
ُ
َ ُ
آن جمله این اســت« :یا لیتنا ک ّنــا معکم ف َنف َوز فــوزا عظیما»؛
(ای پا کبــازان راه خدا ،ای کاش مــا هم با شــما بودیم تا به
ســعادت بزرگ میرســیدیم ).میدانید چرا؟ موقــع خواندن
این جمله تکان میخوردم ،حاال هــم تکان میخورم ،چون
من خــودم را در شــرایط آن زمــان میگــذارم ،میبینــم یاران
حســین(ع) از بزرگتریــن نعمت خــدا برخــوردار بودنــد ،می
دانیــد بزرگتریــن نعمت بــرای آدمی کــه در دلش احســاس
تعهد و وظیفه کند ،چیست؟ نعمت دســتیابی به رهبر قابل
اعتماد است.

نزدیکی به
حسین(ع) واقعی
و علی(ع) واقعی،
خود به خود
نزدیکی به خدا
است .چون اینها
راهی جز راه خدا
ندارند .بکوشید
تا اسالم ،دین،
تشیع ،والیت،
حسین دوستی،
عزاداری ،همه
اینها ،به راستی
«راه» باشد ،تعهد
بیاورد ،مسیر
مشخص کند

یــاران حســین(ع) چــه نعمتــی از ایــن باالتــر میتوانســتند
داشته باشند که میفهمیدند دنبالهرو پیشــوایی چون امام
حسین(ع) هستند که به خودش ،به راهش ،به رهبریاش
هیــچ شــک و تردیــدی نداشــتند .امــا پذیــرش چنین امــام و
پیشوایی در آن شرایط بحرانی ،نصیب همه کس نمیشود.
آنهــا کــه نامههــای پــی در پــی بــه مکــه فرســتادند ،امــام
حسین(ع) را به کوفه دعوت کردند ،آنها هم در نامههایشان
نوشتند :ای فرزند رسول خدا! بیا ،ما همه چیز داریم ،شهری
آبــاد ،باغهایــی پــر میــوه ،باصفــا ،زندگــی پــر رونق؛ امــا یک
چیز کــم داریم ،امام ،پیشــوا و رهبــر نداریم .بیا امام ،پیشــوا
و رهبر ما باش .آنها پیشــوا و امام را میخواســتند .اما وقتی
حسین(ع) آمد و اوضاع دگرگون شد و نماینده حکومت جبار
یزید تمام راهها را بر نهضت حسینی بســت ،وسوسهها آمد و
آنها را از چنین امامی دور کرد.
اکنــون میدانیــد چــرا وقتــی در برابــر تربــت پــاک شــهدا
ََُ َ ً
ــوز فوزا
میایســتیم عرض میکنیــم« :یا لیتنــا ّکنا معکــم فنف
عظیمــا»؟ چــون از یک طرف بــه نعمت بــزرگ ،یعنــی وجود
امام ،پیشوا و رهبری که تا پیوســتگی به خدا ،مقام و منزلت
بیت وحــی خــدا قابــل اعتمــاد اســت ،دسترســی داشــتند .و
همین طور این لیاقت را میبینیم که چطور این انسانهای
پاک لیاقت داشــتند بــه دنبال چنیــن امامی برونــد؟! همان
طورکه مکرر شــنیدهاید ایــن لیاقت به صورت خــاص در یک
انســان موفق دیگــر در روز عاشــورا و در آن شــرایط ســهمگین
روی آورد و او ،حربن یزید ریاحی است.
یک لحظه تفکر
انسان در شرایط ُحر باشد و از آن توفیق بهرهمند شود ،خیلی
است .او یک سرباز ساده نیســت ،یک افسر و فرمانده است،
نخستین مأموریت برای جلوگیری از آمدن امام(ع) به کوفه
به او داده شده اســت .این مأموریت که با نجابت هم همراه
اســت ،انجــام گرفــت .کاروان حســینی را بــه ســرزمین کربال
آورده اســت .از این به بعد هم دیگر مســئولیت فرماندهی بر
دوش او نیســت ،کار دســت دیگــری اســت .این بــار رهبری
جنگ یا بر دوش عمربن ســعد اســت یا بر دوش شمر بن ذی
الجوشــن ،امــا او افســر اســت ،در آن صحنــه کارزار ایســتاده
و میاندیشــد ،ببینیــد اینجاســت کــه عاطفــه بــا اندیشــه
همراه میشــود .به این صحنه مینگرد ،در ایــن میدان چه
چیزهایی مقابل هم ایســتادهاند ،چه کســانی رودر روی هم
ایستادهاند؟ چه کســانی با هم پیکار میکنند؟ من که حربن
یزید ریاحی هســتم به چه نام به این میدان آمدهام؟ به این
کارزار آمــدهام؟ با خود فکــر میکند به چه حســاب آمدهام؟ با
خود فکر میکند و به نتیجه میرسد.
ّ
حر به کدام ســو میاندیشــد و به یک نتیجه روشــن میرسد.
که باید به صف حســین(ع) بپیوندد .چه موقع؟ در لحظاتی
که امید پیروزی برای یک افسر آشنا به فنون جنگ و مبارزه،
امری موهوم نمیتواند باشــد و پیوستن به حسین(ع) یعنی
کشــته شــدن و شــهادت با افتخــار چیســت؟ افتخــار یعنی با
روسفیدی در درگاه خدا حاضر شدن .حســاب خدا که بیاید،
دیگر افتخارات زیر پا میرود.
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دکتر سید جعفر شهیدی:

قیام ݣݣسیدالشهدا(ع) ݣݣبرای ݣݣوالیت ݣݣبود
حجت االسالم و المسلمین احمد احمدی

مرحـوم دکتـر سـید جعفـر شـهیدی ،اسـتاد و عضـو هیئـت علمـی دانشـکده
بهـای مشـهوری دربـاره تاریـخ صـدر
ادبیـات دانشـگاه تهـران کـه آثـار و کتا 
اسلام ماننـد «تاریـخ تحلیلـی اسلام» و واقعـه عاشـورا از جملـه «تحقیقـی
پس از پنجاه سـال درباره قیام امام حسـین(ع)» نگاشـته در گفتگویی که با خبرگزاری
دانشـجویان ایـران داشـته ،بـه ذکـر عوامـل اصلـی رخـداد عاشـورا پرداختـه اسـت.
فرازهایـی از ایـن مصاحبـه را کـه در حقیقـت جنبـه تحلیلـی دارد ،میخوانیـم
دکتر شهیدی ،کمرنگ شــدن مفاهیم اسالمی بین مردم و سرگرم شــدن آنها به مال
دنیا را علت عمده حادثه عاشــورا میدانــد و در ابتدای این گفتگو اظهــار میدارد که
جامعه آن روز از لحاظ اعتقادات دینی و سایر عوامل اجتماعی ،جامعه منحطی بود.
28
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وی با اشاره به وضعیت اجتماعی صدر اســام و با طرح این
ســؤال که «چــرا چنیــن اجتماعــی در زمــان امام حســین(ع)
تغییــر کــرد؟» اظهــار داشــت :علت عمــده تغییــر جامعــه آن
زمان مســلمانان ،این بود که مکه پایــگاه قدرت عربهای
شــمالی بــود و مشــرکان در آن جــای داشــتند ،در ســال 8
هجری به وســیله مســلمانان فتح شــد و رســول اکرم (ص)
در اول ســال  11هجری رحلت کردند؛ یعنــی مردم مکه فقط
 2ســال بــا پیامبــر ارتبــاط داشــتند .دیگــر عربها تابــع مکه
بودند؛ یعنی تا مکه تسلیم نشد ،بقیه ساکنان جزیره العرب
هم تســلیم نشــدند؛ به همین جهت ســال  9هجری را سال
وفــود نامیدند چون تا ســال  8هجری کســی از مــردم جزیره

عترت

العــرب گمان نمیکــرد که اســام بتواند پایــدار بمانــد؛ لذا به
محض این کــه دیدند مکه تســلیم شــد و نقطــه مقاومت از
بیــن رفــت ،آن وقــت مســلمان شــدند؛ اگــر از لحــاظ زمانــی
فرصتی پیــش آمده بــود که حداقل یک نســل از مــردم مکه
ً
با رسول (ص) ارتباط پیدا کنند ،مسلما آن حادثه (عاشورا)
اتفاق نمیافتاد و مردم تغییر میکردند.
دکتــر شــهیدی خاطرنشــان کــرد :اکثریــت قریــب بــه اتفــاق
مســلمانان کــه آن زمــان در شــبه جزیــره عربســتان زندگــی
میکردنــد پیامبــر را ندیــده بودنــد .به عــاوه تنهــا چیزی که
اکثر مردم  -به ویژه نســل جــوان که چرخ فعالیــت اجتماع را
به حرکت درمی آورد  -از نظام اســامی یاد گرفته بودند ،این
بود که به نام اســام جنــگ کنند ،غنیمتی به دســت آورده و
آن را بین خود تقســیم کنند .هم چنین بذل و بخششهای
فراوانــی که در زمان عثمان شــد ،روح اســام را از بیــن برد و از
اسالم جز وسیلهای که بتوانند با آن جایی را فتح کنند و مالی
به دســت آورنــد ،نمانده بــود .اگــر ایــن مــردم ،دوره پیامبر و
علی(ع) را دیده بودند شاید حادثه عاشورا به وجود نمیآمد.
وی دربــاره فلســفه قیــام حضــرت امــام حســین(ع) اظهــار
داشت :امام(ع) خود در این زمینه فرمودند که «من نیامدم
کــه بخواهم بر شــما حکومــت کنــم و قدرتی به دســت آورم؛
بلکــه ســنت پیامبــر (ص) از بیــن رفتــه و بدعــت جــای آن
را گرفته اســت ،مــن قیام کردم بــرای این که ســنت نبوی را
زنده کنم و بدعت را بمیرانم».
دکتر شــهیدی با اشــاره بــه اینکه بین امــام و پیغمبــر تفاوت
وجــود دارد ،تأ کیــد کــرد :وقتــی از طــرف خــدا حکمــی بــه
پیامبــر داده شــود ،او باید بــا مردم روبــه رو شــود و حکم خدا
را برســاند؛ اما یک امام ،زمانی قیام میکند که مردم بگویند
ما حاضریــم تو را یــاری کنیــم؛ بنابراین زمانــی تکلیف برای
امام مشــخص میشــود که مردم بگویند ما ایســتادهایم و از
او اســتمداد بطلبنــد؛ به همیــن جهــت سیدالشــهدا(ع) اول
بار که به ایشــان نامه دادند ،اقدام نکرد تا نامههای متعدد
آمد .نامههای متعــدد که آمد باز هم اطمینان نکرد .مســلم
را فرســتاد .وقتی مســلم به امام نوشــت؛ آن وقــت تکلیف بر
عهده امام اســت کــه قیام کنــد و قیــام او نیز قیامــی نه برای
ریاســت عمــوم ،بلکــه بــرای والیــت بــوده اســت؛ والیتی که
حیطه عملش نهی از منکر و امر به معروف باشد.
هــم چنیــن دربــاره توجــه هماهنــگ بــه صــورت و ســیرت
قیــام امــام حســین(ع) عنوان کــرد :آنچــه تا بــه امروز تشــیع
را گســترش داد و حفظ کرد مســاله شــهادت امام حسین(ع)
و عزاداری برای ایشــان اســت .وی ادامه داد :در ســال 362
هجری ،معزالدوله دیلمی که حاکم بغداد بود دستور داد که
زنها چهره خود را ســیاه و عزاداری کنند .تــا آن زمان چنین
چیزی ســابقه نداشــت .به همین جهت اهل ســنت آن سال
را سال بدعت نام نهادند ولی همان چیزی که آنها اسمش را
بدعت گذاشتند ،سبب شد که شیعه گسترش یابد.
دکتــر شــهیدی گفــت :گریــه کــردن بــر سیدالشــهدا(ع) پس
از کشــته شــدن امام حســین(ع) انجــام گرفت و این ســنتی
موروثــی در خانــواده ائمــه(ع) شــد .پــس از آن شــیعیان در
مســاجد بغداد مینشســتند و عــزاداری میکردنــد .در ایران

قیام امام
حسین(ع)
مخصوص یک
دوره نیست؛
البته دیگر امامی
نیست و شمری
هم مقابل او
نخواهد بود؛ ولی
رویارویی حق
و باطل همیشه
بوده و هست.
بنابراین ا گر
زمانی دیدیم،
سنت پیامبر از
بین میرود باید
مقابلش بایستیم
و در هر موقعیتی
باید در مقابل هر
خطری که متوجه
دین و سنت
رسول اهلل (ص)
است ،بایستیم و
جلوی بدعت را
بگیر یم

از زمانــی که الجایتــو میگوید مذهب شــیعه هم مانند ســایر
مذاهب آزاد اســت؛ ایرانیــان شــروع میکنند بــه گریه کردن
برای امــام حســین(ع) و قبــل از ایــن مســاله گریه کــردن در
ایران نبود.
وی گریه کردن بر سیدالشــهدا(ع) و عزاداری برای ایشان را
یکی از سنتهای معروف بین شــیعه خواند و اظهار داشت:
ً
این عزاداری قبال گاهی به صورتهایی در میآمد که با فقه
اســامی تطبیق نمیکرد .این پژوهشــگر و محقــق در زمینه
تاریخ اسالم گفت :شــعرها و عزاداریهایی که مردم را برای
قیام بــه امر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،تهییــج میکــرد؛ در
دوران قاجار بــه وقت گذرانی تبدیل شــد .مفهــوم عزاداری
این بود که قیام امام حســین(ع) را زنده نگــه دارد که هدف
امام(ع) امر به معروف و نهــی از منکر بود و اگــر از این طریق
خارج شود لطفی ندارد.
دکتر شــهیدی دربــاره مظلــوم جلــوه دادن امام حســین(ع)
در مراســم عــزاداری ایشــان اظهــار داشــت :مظلوم بــودن با
انظــام فــرق دارد .مظلــوم بــودن یعنــی کســی تمــام قدرت
خود را برای پیشرفت صرف کند ،منتهی طرف مقابل از نظر
نیــروی نظامی قویتر اســت اما انظالم این اســت که کســی
دست روی دســت بگذارد تا بیایند و او را بکشند ،اینها برای
گریــه کــردن و مجلــس گــرم کــردن خوب اســت ولــی هدف
اصلی سیدالشهدا(ع) این نبوده است.
وی در توضیــح ســخن حضــرت امــام حســین(ع) کــه
میفرماینــد «اگــر دیــن نداریــد الاقــل آزاده باشــید» اظهــار
داشــت :وقتی عــدهای به خیمــه زنها حملــه کردنــد ،امام
فرمودنــد اســیر گرفتــن معنــی نــدارد .شــما بــا مــن جنــگ
میکنید .من هــم مقابل شــما ایســتادهام که اگــر آزاد مردید
کار خالف مروت و جوانمردی نکنید.
دکتر شهیدی ادامه داد :در فقه اسالمی ،کشتن انسانهای
بالغ و اســیر گرفتــن زن و بچــه ،خــاص کافران اســت؛ یعنی
وقتی لشــکر مســلمان بــه جایی کــه مــردم آن کافر هســتند،
مــیرود؛ آنجــا بایــد تبلیغ کــرد و اگــر تبلیــغ اثــر نکــرد و مردم
مقاومت کردنــد ،باید حملــه کنند؛ یعنــی مردم کوفــه در آن
ً
روز ،نوه و خاندان پیامبر را کافر حربی فرض کردند که واقعا
خالف آزادگی است.
وی درباره تأثیرپذیری از قیام امام حســین(ع) در پایان این
گفتگو ،خاطر نشــان کرد :قیــام امام حســین(ع) مخصوص
یــک دوره نیســت؛ البتــه دیگــر امامی نیســت و شــمری هم
مقابــل او نخواهد بــود؛ ولــی رویارویی حق و باطل همیشــه
بــوده و هســت .بنابراین اگــر زمانی دیدیــم ،ســنت پیامبر از
بین میرود باید مقابلش بایســتیم و در هــر موقعیتی باید در
مقابل هر خطری که متوجه دین و ســنت رســول اهلل (ص)
است ،بایستیم و جلوی بدعت را بگیریم.
دکتر شــهیدی حرکت حضــرت زینــب (س) را متمم نهضت
و حرکت عاشــورا دانســت و افزود :اگر حضــرت زینب (س) و
امام ســجاد(ع) این مســیر را طــی نمیکردند و حضــرت امام
ســجاد(ع) آن خطبههــا را در کوفــه نمیخوانــد و حضــرت
زینب (س) در مجلس یزید آن ســخنان را نمیفرمود ،شاید
حادثه عاشورا فراموش میشد.
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حماسه حسینی
استاد شهید مرتضی مطهری
همه میدانیم که فلســفه عزاداری و تذکر امام حسین(ع)
که به توصیه ائمه اطهار ســال به ســال باید تجدید شــود،
بــه خاطــر آموزندگــی آن اســت ،بــه خاطــر آن اســت که یــک درس
تاریخی بســیار بزرگ اســت .برای اینکه یــک درس را انســان مورد
استفاده خودش قرار بدهد ،اول باید آن درس را بفهمد و حل کند.
در نهضت حســینی عوامل متعددی دخالت داشته است و همین
امر سبب شــده اســت که این حادثه با اینکه از نظر تاریخی و وقایع ســطحی ،طول و تفصیل
زیادی ندارد ،از نظر تفســیری و از نظر پی بردن و به ماهیت این واقعه بزرگ تاریخی ،بســیار
ً
بسیار پیچیده باشــد .یکی از علل اینکه تفســیرهای مختلفی درباره این حادثه شده و احیانا
ســوء اســتفادههایی از این حادثه عظیم و بزرگ شده اســت ،پیچیدگی این داســتان است از
نظر عناصری که در به وجود آمدن این حادثه مؤثر بودهاند.
حادثه کربال یک جنایت و یک تراژدی است ،یک مصیبت است ،یک رثاء است .این صفحه
را کــه نــگاه میکنیــم ،در آن ،کشــتن بیگنــاه میبینیــم ،کشــتن جــوان میبینیم ،شــیر خوار
میبینیم ،اسب بر بدن مرده تاختن میبینیم ،آب ندادن به یک انسان میبینیم ،زن و بچه
را شالق زده میبینیم ،آب ندادن به یک انســان میبینیم ،اسیر را بر شتر بی جهاز سوار کردن
میبینیم ،از این نظر قهرمان حادثه کیســت؟ واضح اســت وقتی که حادثه را از جنبه جنایی
نگاه کنیم ،آنکــه میخورد قهرمان نیســت ،آن بیچاره مظلوم اســت .قهرمــان حادثه در این
نگاه یزید بن معاویه است ،عبیداهلل بن زیاد اســت ،عمر سعد است ،شمر ذی الجوشن است،
خولی اســت و یک عده دیگر؛ لذا وقتی که صفحه ســیاه ایــن تاریخ را مطالعــه میکنیم ،فقط
جنایت و رثاء بشریت را پسمیبینیم .پس اگر بخواهیم شعر بگوییم چه باید بگوییم؟ باید
مرثیه بگوییم و غیر از مرثیه گفتن چیز دیگری نیست که بگوییم .باید بگوییم:
ز آن تشنگان هنوز به عیوق میرسد
فریاد العطش ز بیابان کربال
اما آیــا تاریخچه عاشــورا فقط همیــن مصیبت اســت و چیز دیگری نیســت؟ اشــتباه ما همین
اســت .این تاریخچه یک صفحه هــم دارد که قهرمان آن صفحه دیگر پســر معاویه نیســت،
پسر زیاد نیست ،پسر سعد نیست ،شمر نیست .در آنجا قهرمان حسین است.
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در آن صفحــه ،دیگــر جنایت نیســت ،تراژدی نیســت ،بلکه
حماســه اســت ،افتخــار و نورانیــت اســت ،تجلــی حقیقت و
انســانیت اســت ،تجلی حق پرســتی اســت .آن صفحه را که
نگاه کنیــم ،میگوییم بشــریت حــق دارد به خــودش ببالد.
امــا وقتــی صفحــه ســیاهش را مطالعــه میکنیــم میبینیــم
کــه بشــریت ســر افکنــده اســت و خــودش را مصــداق آن آیــه
میبیند که میفرمایــد« :قالوا اتجعل فیها من یفســد فیها
و یســفک الدمــاء و نحــن نســبح بحمــدک و نقــدس لــک»
ً
مســلما جبرئیل امیــن در مقابــل اعالم خــدا که فرمــود« :انی
جاعل فــی االرض خلیفه» ســوالی نمیکنــد ،بلکه آن دســته
از فرشــتگان کــه فقــط صفحــه ســیاه بشــریت را میدیدنــد و
صفحه دیگر آن را نمیدیدند ،از خدا این ســؤال را کردند که:
آیا میخواهــی کســانی را در زمین قــرار دهی که فســاد کنند و
خونهــا بریزنــد؟ و خــدا در جــواب آنها فرمــود« :انــی اعلم ما
ال تعلمــون»؛ مــن میدانم چیــزی را که شــما نمیدانیــد .آن
صفحــه ،صفحهای اســت که ملــک اعتــراض میکند؛ بشــر
ســرافکنده اســت و این صفحه صفحهای اســت که بشریت
بــه آن افتخــار میکنــد .چــرا بایــد حادثــه کربــا را همیشــه از
نظــر صفحــه ســیاهش مطالعــه کنیــم؟ و چــرا باید همیشــه
جنایتهــای کربــا گفتــه شــود؟ چــرا همیشــه بایــد حســین
بن علی از آن جنبــهای که مــورد جنایت جانیان اســت مورد
مطالعه ما قــرار بگیرد؟ چرا شــعارهایی که به نام حســین بن
علی میدهیم و مینویسیم ،از صفحه تاریک عاشورا گرفته
شــود؟ چرا مــا صفحــه نورانــی ایــن داســتان را کمتــر مطالعه
میکنیــم ،در حالی که جنبه حماســی این داســتان صد برابر
جنبه جنایی آن میچربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن
خیلی میچربد پس باید اعتــراف کنیم که یکی از جانیهای
بر حســین بن علی ما هســتیم که از این تاریخچــه فقط یک
صفحهاش را میخوانیم ،و صفحه دیگرش را نمیخوانیم.
جانیهای بر امام حســین آنها هســتند که این تاریخچه را از
نظر هدف منحرف کرده و میکنند.

30
تهـای ارتبـاط
فـرو خـوردن خشـم یـک حسـنه اخالقـی و یکـی از مهار 
اجتماعـی اسـت کـه بـه آرامش فردی و عمومی جامعه کمک بسـیار میکند.
در ایـن بخـش بـه ایـن موضـوع پرداختهایـم .معنـا و مفهـوم کظـم غیـظ در
قـرآن و سـنت بـه قلـم آیـتاهلل مـکارم شـیرازی اولیـن مطلـب ایـن بخـش
اسـت و در ادامـه تبییـن تفـاوت خشـم انسـانی و خشـم حیوانـی از نظـر شـهید
لهـای مدیریت هیجـان در آموزههای دینی
آیتاهلل دسـتغیب ،مقایسـه مد 
یهـای خشـم مقـدس و خشـم تبـاه کننـده و  20تکنیـک
و روانشناسـی ،ویژگ 
کاربـردی بـرای کنتـرل عصبانیـت را میخوانیـم.

در پرتو معنا

خاموشی آتشها
نام محبوب خدا
آرامش ݣݣبهشتی

معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

معنا و مفهوم کظم غیظ
در قرآن و سنت

صفت
بهشتیان
آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی

کنترل خشــم و غضب یکــی از مهمترین آموزههــای مورد
تاکیــد دیــن مبیــن اســام اســت ،زیــرا فرهنــگ جاهلیــت
دعوت به «حمیــت» و «تعصــب» و «خشــم جاهلی» میکنــد ،ولی
فرهنــگ اســام بــه «ســکینه» و «آرامــش» و «تســلط بر نفــس» .از
ســوی دیگــر بایــد گفــت اســام مجموعــهای از عواطــف ،اخالق،
عقایــد و برنامههــای عملی اســت امــا دنیای مــادی اینهــا را از بین
میبــرد و ایــن آموزههــای مــورد تأ کیــد در جامعــه در حــال کمرنــگ شــدن اســت .متأســفانه
شــهرهای بــزرگ مــا ،کــه کمکــم رنــگ شــهرهای غربــی را بــه خــود میگیــرد از رعایت حســن
همجواری خبری نیست و این مسأله بسیار کمرنگ شده است .هم چنین باید گفت زبانها
و قلمها دارد خشــن میشــود ،حالت پرخاشــگری از افــراد پیدا میشــود که این مســأله خالف
دستورات دین مبین اسالم است.
«کظم غیظ» در لغت و مفهوم
«کظم» (بر وزن هضم) دارای معنای مصدری و به معنی نفس را حبس کردن است که کنایه
از خویشتن داری به هنگام خشم و مانند آن است .مفردات راغب گوید؛ «کظم» محل خروج
نفس را گویند و در موارد ســکوت اســتعمال میشود (انسان ساکت کسی اســت که گویا محل
خروج کلمات را بسته است) .در مورد «غیظ» نیز میگوید؛ شدیدترین حالت غضب است و آن
حرارتی است که انسان از فوران خون قلبش احساس میکند.
«کظم» در لغت به معنای بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد ،و به طور کنایه در مورد
کسانی که از خشــم و غضب پر میشــوند ،و از اعمال آن خودداری مینمایند به کار میرود .لذا
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«کظیم» به کســی می گویند که مملو از اندوه و غضب شــده و
خویشتنداری میکند ،و به اصطالح دندان بر جگر میفشارد.
«غیــظ» نیــز بــه معنــی شــدت غضــب و حالــت برافروختگی
و هیجــان فوقالعــاده روحــی اســت ،کــه بعــد از مشــاهده
نامالیمات به انســان دســت میدهــد .غیظ به معنی شــدت
خشم است که بر اثر بروز نامالیمات به انسان دست میدهد
و بــه نظــر میرســد کــه غیــظ مرحلــه شــدید و بــاالی خشــم
میباشــد بنابرایــن کظــم غیــظ بــه معنــی خویشــتن داری و
ســلطه بــر نفس بــه هنــگام بــروز شــدت غضــب اســت و این
صفت بسیار باالیی است.
لــذا باید گفــت «کظــم غیظ» مربــوط به آنجاســت که خشــم
وجود انســان را پر کرده گویا میخواهد از درون او خارج شود
و او گلوی خود را میفشــارد تا خشــمش بیرون نریزد .فردی
که در حالت عصبانت به سر میبرد کورهای از آتش میشود،
اگر خود را کنترل کند کظم غیظ کرده است.
گاهــی حلم بــه صورت کظــم غیظ اســت ،کــه بــه آن (تحلم)
گویند ،یعنی شــخصی ناراحت شــده و غیظ میکند ،ولی خود
را کنترل مینماید .اگر انسان چنین شــد ،پس از مدتی دارای
ملکه حلم میشود ،تحلم وسیله رسیدن به حلم است و وقتی
حلم به صورت ملکه درآمده ،آنقدرها مشکل نخواهد بود.

در پرتو معنا

«کظم غیظ» در قرآن
در آیات قرآن مجید درباره کظم غیظ (فروخوردن خشــم) و
نکوهش غضب تعبیرات بســیار پرمعنا آمده اســت .در سوره
«شــوری» یکی از نشــانههای افراد بــا ایمان را این میشــمرد
که چون از دست کســی عصبانی میشــوند او را میبخشند و
خشم خود را فرو میخورند« .وإذا ما غضبوا هم یغفرون».
هــم چنیــن در آیــه  134ســوره «آل عمــران» در نشــانههای
مؤمنان و نیکوکاران میخوانیم« :آنها کســانی هستند که در
زمان شــادکامی و ناراحتــی در راه خدا انفاق میکنند و خشــم
خود را فرو میبرنــد و از خطای مــردم در میگذرنــد»؛ «الذین
ینفقون فی الســراء والضراء والکاظمین الغیــظ والعافین عن
الناس واهلل یحب المحسنین».
بی تردیــد دســتور بــه حلــم و بردبــاری و عفــو و مــدارا و کظم
غیظ ،افــزون بــر اینکــه در آیــات قــرآن و روایــات اســامی به
صورت گســترده وارد شده ،از اموری اســت که عقل و خرد به
آن حکم میکند .زیرا اگر مردم پاســخ بدی را به بدی بدهند
و به هنــگام غضب طغیــان کنند عکس العملها پشــت ســر
هم رخ میدهد و خشونتها شدت پیدا میکند و عداوتها
ریشــهدار میشــود و گاه بــه خونریــزی گســترده میانجامــد
و امنیت از همه گرفته میشــود؛ امــا با حلم و بردبــاری و عفو
و مــدارا و کظــم غیــظ ،مفاســد و خشــونتها و عداوتهــا در
همــان محــل دفــن میگــردد و آرامــش و امنیــت و محبــت و
دوستی جای آن را میگیرد.
از سوی دیگر باید دانست خشم و غضب در مورد پروردگار نه
به آن معنی اســت که در مورد انسانها میباشــد ،زیرا خشم
در انســان یک نــوع هیجــان و برافروختگی درونی اســت که
سرچشمه حرکات تند و شــدید و خشن میشــود ،و نیروهای
وجود انســان را برای دفاع ،یا گرفتن انتقام ،بســیج میکند،
ولــی در مــورد پــروردگار هیچیــک از ایــن مفاهیــم کــه از آثــار
موجــودات متغیــر و ممکن اســت وجــود نــدارد ،بلکه خشــم
الهی به معنــی برچیدن دامنه رحمت و دریغ داشــتن لطف از
کسانی است که مرتکب اعمال زشتی شدهاند.
این گونه اســت کــه از امــام کاظم(ع) روایت شــده اســت که
فرمود« :من کف غضبه عن الناس کــف اهلل عنه غضبه یوم
القیامــه؛ هر کــه خشــمش را از مــردم بــازدارد ،خداونــد در روز
قیامت خشمش را از او باز خواهد داشت» .طبق این روایت،
خداوند برای فروبرندگان خشم (الکاظمین الغیظ) ،رحمت
الهــی و پــاداش امنیــت در روز قیامــت در نظــر گرفتــه اســت،
زیــرا اگــر خداونــد در روز قیامت که بــه «یوم الحســره»« ،یوم
البروز»« ،یوم الخوف»« ،یوم الوحشــه اال کبر» و «یوم الفز ع»
معــروف اســت ،بــه انســان امنیــت بدهــد باالتریــن نعمت و
موهبت اســت ،زیرا اگر انســان تمام دنیا را داشــته باشــد ولی
آرامش خاطر نداشته باشد گویی هیچ چیز ندارد.
اهمیت این مســئله به اندازهای اســت که در قرآن مجید ،در
پاداش پرهیزگارانی که خشم خود را فرو میبرند نوید بهشت
برین با وسعتی به اندازه آسمانها و زمین داده شده است .و
در قران کریم ،کظم غیظ (فرو خوردن خشم) یکی از صفات
بهشتیان و پرهیزگاران معرفی شده است.

هنر «کظم غیظ» امام کاظم
بســیارند کســانی کــه در هنــگام خشــونت راه خشــونت را
پیــش میگیرنــد وخشــونتها بــه صــورت تصاعــدی پیــش
مــیرود و گاه به جاهــای خطرناک میرســد؛ ولی اگر انســان
بر نفس خویــش مســلط باشــد و بــا اراده و تصمیم خــود را در
برابر خشــونتها کنترل کند و به جای خشــونت ،راه نرمش
را پیش گیرد ،نه تنها خشــونتها پایان میگیــرد بلکه جای
خود را به دوستی و محبت و نرمش میدهد ،همان گونه که
قرآن مجید بر این معنا تأ کید مینهد و نیکــی را در برابر بدی
توصیه میکند و نیکی را سبب جلب دوستی میداند.
لذا از طریق ابراز محبت و دوستی ،عاقبت بهتری وجود دارد،
چرا که در آینده بیم خشــونتی وجود نخواهد داشــت در حالی
که اگر فردی با خشــونت بر طرف مقابلش پیروز شود هر زمان
باید در انتظار خشــونت جدید از سوی دشــمن باشد؛ به تعبیر
دیگر در روش اول دشــمن همچنان دشــمن باقی میماند در
حالی که در روش دوم ،دشــمن مبدل به دوســت میگردد .از
سوی دیگر فرو بردن خشــم بسیار خوب اســت اما به تنهایی
کافی نیست زیرا ممکن اســت کینه و عداوت را از قلب انسان
ریشــه کــن نکنــد ،در ایــن حــال بــرای پایــان دادن بــه حالت
عداوت باید «کظم غیظ» با «عفو و بخشش» توأم گردد.
در حاالت موســی بــن جعفــر علیهما الســام میخوانیــم ،که
مردی از دودمــان خلیفــه دوم ،در مدینه بــود که امــام(ع) را
بســیار اذیت و آزار میکــرد ،و بــه امیرمؤمنــان علی(ع) ناســزا
میگفت ،بعضی از یاران امام عرض کردنــد اجازه بده او را به
قتل برسانیم (و شر او را دفع کنیم).
امام(ع) بــا شــدت از ایــن کار منع کــرد و پرســید جایــگاه این
دشــمن ما کجا اســت؟ عرض کردند در یکی از نواحی اطراف
مدینــه زراعــت میکنــد ،امام ســوار بــر مرکب شــد و به ســوی
مزرعه او آمد و مشــاهده کرد ،او در مزرعه اســت امام با مرکب
خود وارد مزرعه شد ،آن مرد فریاد کشید چه میکنی؟ زراعت
ما را پایمال نکن .امام اعتنا نکرد و نزد او آمد و با خوش رویی
و خنده فرمود چقدر خــرج این مزرعه کــردهای؟ عرض کرد:
صد دینار ،فرمــود :چقدر امید داری از آن بهــره برداری کنی؟
عرض کــرد :علــم غیــب نــدارم ،فرمود :مــن می گویــم چقدر
امیــد داری عائــد تو شــود ،عرض کــرد :دویســت دینــار ،امام
فرمود :ایــن ســیصد دینــار را بگیــر و زراعــت تو مــال خودت،
ً
آن مرد (شــدیدا تحــت تأثیر این حســن خلــق و کرامت نفس
و محبت امام واقع شــد و) برخاســت و ســر حضرت را بوسید،
امام بازگشــت و به مســجد پیامبر(ص) آمد ،ناگهــان آن مرد
را در مســجد یافــت کــه در گوشــهای نشســته ،هنگامــی کــه
چشمش به امام افتاد گفت« :اهلل اعلم حیث یجعل رسالته؛
خدا آ گاهتر است که نبوت (و امامت) را در کجا قرار دهد».
ً
یارانــش به او گفتند داســتانت چیســت؟ تو قبــا حرفهایی
بر خالف این مــیزدی ،او با یارانش به تندی ســخن گفت و
آنها را نهی کرد و پیوســته به امام(ع) دعا میکرد ،امام(ع) به
ً
اصحاب خود که قبال اراده کشــتن او را داشتند فرمود« :کدام
یک از ایــن دو بهتــر بــود ،کاری را کــه شــما قصد داشــتید ،یا
کاری که من قصد داشتم».
(ع)

در قرآن مجید،
در پاداش
پرهیزگارانی که
خشم خود را فرو
میبرند نوید
بهشت بر ین با
وسعتی به اندازه
آسمانها و زمین
داده شده است.
و در قران کر یم،
کظم غیظ (فرو
خوردن خشم)
یکی از صفات
بهشتیان و
پرهیزگاران معرفی
شده است
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درباره خشم انسانی
و خشم حیوانی

    درندهای
  در عالم ملکوت
نباش
شهید آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب

خشــم حالتی اســت در انســان که در برخورد با نامالیمات برایش پیش میآید؛ خوی از
یشــود که بــا آن مانع و نامالیم گالویز شــود و اگر
باطن به ظاهر توجه میکند ،تهییج م 
دسترســی نداشــت ســعی میکند در آینده انتقام بگیرد .ممکن است خشم ،انســان را به تباهی
بکشــد و در نتیجه صــورت ملکوتیش ،حیوان درندهای بشــود مطابــق آنچه رفتار کرده اســت،
جنبندهها نزد خداوند ،کران گنگی هســتند که
قرآن مجید میفرماید« :به درســتی که بدترین
َ
بی شــعورند»[ .إ َّن َشـ َّـر َّالد َو ّاب ع ْنـ َـد اهَّلل ُّ
ین َل ْیع ِق ُلـ َ
الص ُّم ْال ُبکـ ُـم ّال ِذ َ
ـون  /األنفــال ]22 ،آدمی از هر
ِ
ِ ِ
ِ
درندهای بدتر میشود ،اگر راه خشــم حیوانی را طی کند ،عاقبتش چنین است .این حقیقت را
باید روشــن کنیم که چه قسم خشــونت ،راه حیوانی است و چه قسم آن ،انســانی است ،که اگر
آدمی راه و روشش را طبق خشم حیوانی قرار داد ،آخرش درندهای در عالم ملکوت میشود و اگر
راه و روشش را طبق خشم انسانی قرار داد ،انسان کامل ،مصدر خیرات و مورد برکات میشود.
وجود خشم در انسان ضروری است
البته آدمی بدون اینکه خشــم داشــته باشــد نمیتواند زندگی کند ،ولی به شــرطی که آن را در
راه صحیح به کار بیندازد .وجود خشم در انسان الزم اســت تا در راه انسانیت آن را به کار ببرد،
آدمی بدون شهوت و غضب نمیتواند زندگی کند ،باید شهوت در او باشد تا به دنبال خوراک
و ازدواج برود .اگر خشم نداشته باشد ،با وجود موانع چگونه به حیات خویش ادامه میدهد؟
اما اگر ایــن خشــم را در راه حیوانــی و هوا و هــوس به کار بــرد ،آنــگاه موجب ســقوطش از عالم
انسانیت میگردد .حال ببینیم خشم انسانی چیست و حیوانی کدام است؟
34
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خشم حیوانی
خشم حیوانی آنجاست که عقل و شر ع آن را مجاز نمیداند،
هر جا که به حکم عقل و شر ع ،خشــم در آنجا بیمورد باشد؛
از لحاظ کیفیــت و چگونگی انتقام نیز هر جــا بر خالف میزان
عقل و شر ع باشــد آن نیز خشم حیوانی و ناپســند است .باید
خشــم را در راه صحیح به کار برد و آن در این اســت که هر جا
مانع پیشرفت و کمال بود ،خشم کند و هر کسی که خواست
به تو ستم کند ،باید خشــم کنی یعنی جلو ستم او را بگیری،
ً
نه جایی که اصال خشمش بیمورد باشد .ناچار با ذکر مثال،
مطلب را روشن میکنیم.
اگر از طرف شــخصی بــدون قصــد و عمد ،صدمهای به شــما
رســید و شــما به زحمت افتادیــد ،اگر بر او خشــم کنیــد و به او
دشــنام دهید و گالویز شــوید ،بخواهیــد انتقــام بگیرید ،این
ً
خشم حیوانی و بیمورد اســت ،او که عمدا این کار را نکرده و
در این کار قصدی نداشته است .عمد و ســهو را حیوان درک
نمیکند ،همین قدر که بــر خالف میلش واقع گــردد در صدد
انتقام بر میآید ،اما انســان کــه درک میکند آیــا طرف ،قصد
صدمه زدن به من را داشته یا نه؟

در پرتو معنا

خالف توقع موجب خشم بیجا میشود
منشاء بسیاری دیگر از خشمهای ناپسند ،خالف توقعهایی
اســت که با آن مواجه میشــویم .برای مثال عرض میکنم:
فــان شــخص توقــع دارد کــه از رفیقــش وام بگیــرد ،وقتــی
از او مطالبــه میکنــد ،پاســخ رد میشــنود عصبانــی شــده و
خشــمگین میگــردد ،بغــض او را در دل میگیرد؛ اینجاســت
که انسان خطرناک میشود.
در روایتــی کــه از حضــرت صــادق(ع) نقــل شــده ،حضــرت
به شــیعیانش ســفارش میفرمایــد که تــا میتوانند از کســی
حاجتــی نطلبنــد ،علتــش هــم معلــوم اســت .وقتــی از طرف
چیزی خواست و به او نداد ،ناراحت میشود و حالت انفعال
نفسی آن خشــم ،و بعد خدای نکرده بغض و کینه است .در
حالی که وظیفه این اســت که اگر طرف به شما چیزی نداد،
حمــل بر صحــت کنیــد ،ممکن اســت نداشــته باشــد ،شــاید
ً
خــودش نیــاز داشــته ،اصــا مگر مــن طلبــکارش بــودم؛ حق
واجب بــر او داشــتهام؟! خالصه توقع خــودش را کــم نماید.
شاید به من اطمینان نداشته که مالش را به من بسپارد.
از امام سجاد(ع) میپرســند :چه چیز ایمان را قوی و چه چیز
ایمان را ضعیف میکند؟ حضــرت میفرمایــد :ورع ،ایمان را
قوی و طمع ،ایمان را ضعیف میســازد .آدمی پیش خودش
انتظار دارد که فالن شــخص باید کار مرا اصالح کند ،باید به
من قرض دهد ،رفع نیاز مرا بنماید و نظایرش .
از همان اول انســان موحد ،باید مشــکل گشا و کارســاز را خدا
بداند و بس .و اسباب را تا مقداری که خداوند ارادهاش تعلق
بگیــرد مؤ ثــر بدانــد .اگــر خــدا نخواهــد ،از هیچ ســببی کاری
برنمیآید .موحد کســی اســت که تمام خیرات را از خدا بداند
َ
یده الخیر – خیر به دست اوست» .مخلوق را مجاری خیر
ِ«ب ِ
خــدا بداند ،اگر کســی نزد مخلوقی بــرود و همه نظــرش به او
باشــد که کارش را اصالح کند ،خود این حال ،شــرک اســت.
من اگر مســلمان و موحدم باید حالم این طور باشد« :خدایا!
من به امید تــو نزد این شــخص مــیروم ،اگر بــرای من مقدر
فرموده باشی ،به دست او این کار حل شود».
توقع را کم کنید تا خشمناک نشوید
نشــانهاش که راســتی حالش چنین میباشــد و موحد است،
این اســت کــه اگــر کارش انجــام نشــد ،گلــه نــدارد ،ناراحت
نیســت ،میگوید :خدا نخواســت ،صالحم نبــود و اگر کارش
انجام شــد ،شــکر خــدا میکنــد و میگویــد :پــروردگارا! لطف
فرمودی ،کارم را به دست فالن شــخص حل نمودی .البته
منافاتــی ندارد کــه از او هــم سپاســگزاری کند؛ زیرا کســی که
از مخلــوق سپاســگذاری ننمایــد ،از خالــق نیــز سپاســگزاری
ننموده است.
همانطور که عرض شــد ،اینان مجــاری لطف و خیــر خداوند
هستند ،لذا به عنوان سببی که خدا برای اصالح کارها فراهم
فرموده ،تشکر از آنان نیز الزم اســت ،نه به عنوان مستقل که
خودش را کار کن به حساب بیاورد و مشرک شود.
آدم وقتی از خلق ،توقع داشت و برآورده نشد ،خشم میکند،
بغــض و کینه پیــدا میکنــد .از همــان اول باید متوجه باشــد
که کار به دست او نبوده و نیســت .اگر خدا میخواست یعنی

منشاء بسیاری
دیگر از خشمهای
ناپسند ،خالف
توقعهایی است
که با آن مواجه
میشویم .برای
مثال عرض
میکنم :فالن
شخص توقع دارد
که از رفیقش وام
بگیرد ،وقتی از او
مطالبه میکند،
پاسخ رد میشنود
عصبانی شده
و خشمگین
میگردد ،بغض او
را در دل میگیرد؛
اینجاست که
انسان خطرنا ک
میشود

یشــد ،لــذا با التفات
صالحش بود ،به دســت این و آن حل م 
به ایــن معنا ،هرگز خشــم بیجــا به افــراد پیــدا نمیکند چون
توقعش را از آنها برداشته است.
خشم در برابر ستمگر و گناه آشکار
در برابــر ســتمگر ،باید خشــم کــرد؛ همچنیــن متجاهرین به
فســق ،کســانی که آشــکارا گنــاه میکننــد؛ مخالفت امــر خدا
مینماینــد .خشــم در برابــر ظلــم و گنــاه بایــد مقــدارش نیــز
مناسب آن ظلم و گناه باشد .بعضی از گناهان از برخی دیگر
شدیدتر و خشــم در برابر آن نیز باید بیشتر باشــد و انتقام از آن
نیز به همین نسبت متفاوت است.
ابن فهد حلــی لطیفهای فرموده :دو نفری که در حال خشــم
هستند ،اگر میخواهی بدانی مؤمن به خدا هستند یا نه ،به
یکی از آنــان بگو بیا بــرای خدا درگــذر ،اعتنائــی نمیکند ،اما
ســکه یا اسکناســی در کنار دســتش بگذار و بگو ایــن را بگیر و
آرام باش ،میبینی آرام میگیرد! آری ،اکثر مردم مصداق آیه
شــریفهاند که «اخلد الــی االرض»؛  -به زمیــن و زندگی مادی
چسبیدهاند و به آخرت مایل نیستند.
اهل علم باید این آیه را از یاد َ نبرند« :
به فرموده شیخ
بهائیَّ :
َ
ین َل یر ُ
ِت ْلک َّالد ُار ْال ِخ َر ُة َن ْج َع ُل َ
یــد َ
ون ُع ُل ًّوا ِفی ْال ْ
َ
ض َول
ر
ذ
ل
ل
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َس ً
ــادا َو ْال َع ِاق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِق َ
ین  -این ســرای آخرت را برای کســانی
قــرار دادیم کــه برتــری را در زمیــن نخواهنــد و عاقبــت نیک
برای پرهیزگاران است  /القصص)83 ،
دنیا نزد او مهم نباشد ،کسی که ریاست دنیا نزد او مهم است،
کجا به این مقامات میرســد ،بلکه نکته مهم در آیه شــریفه،
جمله َ«ل یر ُید َ
ون» میباشد ،نفرموده «ال یعلون  -کسانی که
ِ
در زمین برتری نجویند»؛ بلکه فعل قلبی اراده را به کار برده و
ً
فرموده است«َ :ل یر ُید َ
ون»؛ اصال برتری را نخواهند.
ِ
در َسرش ّ
علو در زمین را نخواهد ،برتری و شهرت را نخواهد؛
زیرا کســی که برتری و مقام را خواســتار شــد ،معلوم میشــود
جاهل اســت و هنــوز حقیقــت دنیــا را درنیافته و بــه حقانیت
و پایــداری آخــرت پینبرده .بدیهی اســت کســی کــه جاهل
َْ
«ه َل ْیس َت ِوی
باشد ،از مقامات اخروی نیز بیبهره است؛ زیرا
َّ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ
اب  -آیا
ال ِذین یعلمون وال ِذین ل یعلمون ِإنمــا یتذکر أولو ال لب ِ
یکسانند کسانی که میدانند و کســانی که نمیدانند ،همانا
صاحبــان خــرد متذکــر میشــوند ّ /الزمــر - »9 ،آری اهل
تنها
ُ ُ ْ َْ
َ
اب» هســتند ،صاحبان خرد میباشند ،آنانند
ب
ل
ال
و
ول
«أ
علم
ِ
کــه در هر حال به یــاد خدایند .تا کســی اهل خرد نشــود ،دنیا
نزد او از آخرت مهمتر باشد ،چه انتظاری از او دارید؟!
هر کس هستی او به اندازه ادراکش میباشد؛ کسی که از حد
حیوانیت تجاوز نکرده اســت ،چگونه به جــوار رب العالمین
میرســد؟! اینکــه میفرمایند خشــمتان را منتظــم کنید ،به
خشــم حیوانی نیفتید ،چون بیبند و بــاری ،آدمی را آخرش
حیوانی (در عالم ملکوت) میسازد.
هر کس آخرت نزد او مهم اســت ،در خشم و شــهوتش آشکار
میشود ،چنانکه کســی که بی اعتنا به آخرت است ،بی بند
و باریش نیز در هنگام خشــم و شــهوت ظاهر میشــود و تمام
فکرش تحصیل آبــروی دنیا و مقام اســت ،اما نســبت به امر
آخرت چون نزدش مهم نیست ،اعتنایی ندارد.
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مقایسه مدلهای مدیریت هیجان
در آموزههای دینی و روانشناسی

کوه را کی در رباید تندباد؟
صدیقه اشتری

مطالعه منابع اســامی در مورد شــیوههای مهار خشــم نشــان میدهد که  1400ســال
پیش ،اسالم راهبردهای مقابلهای بسیار مناســبی را در اختیار انسان گذاشته است و
همه آنهــا را تحت عنــوان کظم غیــظ مطــرح مینمایــد و در منابع متعدد بــر آن تأ کیــد نموده
است .ائمه اطهار و پیشوایان دینی ما همواره در سیره عملی خود آن را نشان دادهاند.
بحث کنتــرل و مدیریت خشــم در هــوش هیجانــی ،بحثــی جدید اســت و در دهههــای اخیر
مطرح شــده ،درحالی که با کمی تأمل درمی یابیم اســام چندین قرن پیش ،بحث مدیریت
هیجانها ،به ویژه هیجان خشم را مطرح کرده و انسان را به کنترل آن دعوت نموده است.
امــام صــادق(ع) میفرمایــد :هرکــس غضــب خــود را نگــه دارد ،خداوند عیــب او را بپوشــاند.
مدیریت خشم به معنای نادیده گرفتن خشــم به طور کلی نیست .هرگاه عدهای قصد هتک
حرمت ،تجاوز به ارزشها ،ناموس ،استثمار و حق کشی داشته باشند و درصدد اشاعه فحشا
و منکر برآینــد ،در درجــه اول باید با شــیوه قاطعیت یعنــی برقــراری روابط صادقانــه ،صریح و
همراه با احترام متقابل و دعوت به کارهای مثبت و معــروف ،با آنها رفتار نمود ،اما اگر این کار
نتیجه بخش نبود ،باید از ارزشهای خود با چنگ و دندان دفاع کرد.
خداوند متعــال در قران کریــم ،یکــی از مهمترین ویژگیهای انســانهای الهی و پارساپیشــه
را کظم غیــظ و عفــو از مــردم میشــمارد .در لغت نامههای فارســی ،خشــم به غضــب ،غیظ،
قهر ،ســخط و مقابل خشــنودی معنا شده اســت .البته غیظ به معنای شــدت غضب و حالت
برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که پس از مشاهده نامالیمات به انسان دست
میدهد .کظم در لغت ،به معنای بستن سرمشکی است که از آب پر شده باشد و به کنایه ،در
مورد کسانی که از خشم و غضب خودداری مینمایند ،به کار میرود.
در مباحــث اخالقی ،از فرو بردن خشــم ّ(کظم غیظ) ســخن به میــان آمده و قرآن کریــم این را
َّ َّ َ َّ
یــن ْال َغ َ
ینف ُق َ
از صفات پرهیزگاران برشــمرده اســتَ :ا َل ِذ َ
الض َّــراء َو ْال َک ِاظ ِم َ
یظ
ون ِفی الســراء و
ین ِ
ُّ
یــن َعن َّالنــاس َو ُ
َو ْال َع ِاف َ
ــب ْال ُم ْح ِس ِــن َ
ین (آل عمــران)134 :؛ همانان کــه در توانگری و
یح
اهّلل ِ
ِ
ِ
تنگدســتی ،انفاق میکنند و خشــم خود را فرو میبرنــد و از خطاهای مــردم در میگذرند و خدا
نیکوکاران را دوست دارد .خداوند حکیم نفرموده کسانی که فاقد خشم و غضب هستند.
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با نگاهی به کظم غیظ و مفهوم آن ،میتوان تفاوتهایی را
بین آن و ســرکوبی خشمی که در روان شناســی روز از مضرات
آن صحبت میشود ،برشمرد:
صورت مساله
در کظــم غیظ فرد ســعی بر آن دارد که مســئله بــه وجودآمده
را حل کند ،اما در ســرکوب خشــم ،بنابر دالیلی مانند ناتوانی
در کنترل خشم ،عدم حل مسئله ،خودپنداره منفی ،ترس،
عدم عزت نفس ،فقدان مهارتهای ارتباطی مناســب ،فرد
ً
معموال صورت مسئله را پاک میکند.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت :کظم غیظ ،خشم با رویکرد
مسئله مداری کنترل میشود ،ولی در سرکوب خشم رویکرد
اجتنابی و هیجان مداری بر شخص غالب میشود.
استاد مطهری در کتاب فلسفه اخالق در این باره مینویسد:
غیظی که انسان پیدا میکند درســت حالت عقدهای را دارد
کــه در انســان پیــدا میشــود .حل کــردن ایــن عقــده را کظم
گویند؛ مثــل غده ســرطان که وقتــی آن را زیر بــرق میگذارند
آب میشــود .از نظر روحی ،کظم غیظ این اســت که انســان
کاری بکنــد که نه تنهــا اثری بــر غیظ خودش مترتــب نکند،
بلکــه آن عقــده و کینه کــه در قلبش وجــود دارد ،حل شــود و
مثل یخی که آب میشود ،آب شود.
کینه
در کظــم غیــظ ،بــا جایگزینــی منافــع برتر ،هیــچ کینــهای از

در پرتو معنا

از گذشــت در مقام قدرت اســت .در ایــن روایــت ،در عملکرد
امیرالمؤمنین نکته ظریف و مهم ،این است که امام در مقام
قدرت و غلبه بر دشــمن میتوانســتند جان او را بگیرند ،ولی
ایشــان خشــم خود را به خاطر ایمان بــه خدا و رضــای او ،که
از ویژگیهــای والکاظمین الغیظ اســت ،فروخوردنــد و تغییر
موقعیت و حالــت دادند ـ کــه این خــود یکی از راههــای غلبه
بــر خشــم در روان شناســی نوین اســت ـ و ســپس دشــمن را از
پای درآوردند .ایــن امر نشــان میدهد که عفــو و کظم غیظ
در موضــع تــرس رخ نمیدهد .نکتــه دیگر اینکــه در عملکرد
حضــرت میتــوان مؤلفههــای هــوش هیجانــی ازجملــه
خودآ گاهی و شــناخت احساســات ،کنترل هیجان و تنظیم
روابط با دیگــران را که بــا کظم غیــظ ارتبــاط تنگاتنگی دارد
مشاهده نمود.

ً
طرف مقابل باقــی نمیماند ،مثال فردی که خشــم خود را فرو
میخورد ،انتظار پــاداش و منفعــت از جانب خداونــد را دارد و
گوهرهای فراوانی مییابد .مانند محبت خدا ،امنیت خاطر،
آرامش ،سکینه و رضایت الهی که باالترین پاداش است.
پیامبر اکــرم(ص) میفرمایند :هر که خشــمش را فــرو خورد،
درحالــی کــه بــر گذرانــدن آن قــادر باشــد و بردبــاری نمایــد،
خداوند او را پاداش شهید عطا فرماید.
در جای دیگر میفرماید :هر که خشــم خود را بــازدارد خداوند
عذابش را از او بازدارد.
در حدیثی دیگــر پیامبــر اکــرم(ص) فرمودهانــد :هرکه جرعه
خشــمی را فرو خورد ،اگرچه بخواهــد آن را بگذرانــد میتواند
انجــام دهــد خداوند قلــب او را از امــن و ایمــان پر نمایــد اما در
سرکوبخشم،آتش کینهافروختهترمیگردد.
امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند :خشــم ،کینههــای نهفته را بر
میانگیزد.
قدرت
کظم غیــظ هــم در موضع ضعــف و هــم در موضع قــدرت رخ
میدهد و به دلیل ترس از طرف مقابل نیســت ،ولی سرکوب
خشــم ،همواره در موضع ضعــف رخ میدهد و ممکن اســت
ترس عامل آن باشــد و احســاس حقــارت و مشــکالت دیگر را
موجب شود.
بــرای نمونــه ،خویشــتن داری امیرالمؤمنیــن(ع) در جنــگ
خنــدق بــا یکــی از قهرمانــان عــرب مصداق بســیار مناســبی

منطق
یکی از روشهای مدیریت خشم ،این است که فرد در لحظه
عصبانیت عکس العمل غیرمنطقی از خود نشان ندهد و بهتر
اســت ابتدا خود را آرام کند و ســپس ،به شیوهای ســازندهتر با
فردی که موجب برانگیخته شدن خشم او شده ،مقابله کند
تا نزاع فرو بنشیند .پس از فروکش کردن خشم ،با استدالل و
منطق درباره عامل برانگیزاننده خشــم صحبت کند و حرف
دلــش را خردمندانه بیــان کند ،ایــن امر ازجملــه مؤلفههایی
اســت که در کظم غیــظ وجــود دارد .کینهای از طــرف مقابل
باقی نمیماند تا به عقده تبدیل گردد ،اما در سرکوب خشم،
حرفهــا به مثابــه آتــش زیر خاکســتر باقــی میمانــد و بعد به
شکل پرخاشگری و ...بروز میکند.

در کظمغیظ
سیستم
برنده-برنده
حکم فرماست،
به گونهای که
منافعی چون
روابط دوستانه،
عزت نفس،
احترام متقابل
حفظ میشود
و هیچ یک از
طرفین آسیبی
نمیبینند ،ولی
در سرکوب خشم
همواره یک نفر
بازنده است

برنده
در کظــم غیــظ سیســتم برنده-برنــده حکــم فرماســت ،بــه
گونــهای کــه منافعــی چــون روابــط دوســتانه ،عــزت نفس،
احتــرام متقابل حفظ میشــود و هیچ یــک از طرفین آســیبی
نمیبیننــد ،ولی در ســرکوب خشــم همــواره یــک نفــر بازنده
اســت (سیســتم برنده -بازنــده) ،به شــکلی که فرد بــا درون
ریختــن خشــم بــا مشــکالت زیــادی ،چــون حقــارت و عــدم
حرمت نفس و بی ارادگی دست به گریبان میشود.
انتقام
در کظم غیــظ ،انتقامی وجــود نــدارد ،رفتار با عفو و گذشــت
همــراه اســت .بنابرایــن ،کینــه و نفرتی باقــی نمیمانــد .به
نظر میرســد ،یکی از مصداقهای مناســب ،داستان اهانت
مرد بازاری به مالک اشــتر باشــد که مقداری ته مانده سبزی
به مالــک پرتاب کرده و بــه او میخندد ،ولــی مالک بی آنکه
ســخنی بگوید بــه مســجد رفته بــرای آن مــرد طلــب آمرزش
نمــوده و از خداونــد هدایــت و اصــاح او را طلــب میکنــد.
رفتــار مالک اشــتر در ایــن داســتان ،نمونــهای از کظــم غیظ
و بردبــاری انســانهای خودســاخته اســت .در ایــن نمونــه
نیــز جنبههــای هــوش هیجانــی ،خودآ گاهــی ،شــناخت
احساســات و تنظیــم روابــط بــا دیگــران مشــهود اســت ،امــا
سرکوبی میتواند به رفتارهای انفعالی ـ تهاجمی منجر شود.
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پرتومعنا
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عفو
در کظم غیــظ خداوند انســانها را بــه عفو و گذشــت دعوت
کرده و به پیامبرش میفرماید :پس با گذشتی زیبا و دلنشین
َ ْ َ ْ َّ ْ
الصف َح
از مردم درگذر و آنان را مشــمول عفو خود ســاز فاصفح
َ
ْ
ال َج ِمیل (حجر .)85 :اما در ســرکوب ،خشــم بازداری شــده،
جنبــه متراکم پیــدا کــرده و بعدها با شــدت بیشــتری تخلیه
میگــردد .برخــی نیــز معتقدنــد :ابراز خشــم موجب میشــود
احســاس بهتری پیدا کنی ،درصورتی که امــروزه یافتههای
علمی نیز این باور عامیانه را قبول نداشــته و تأیید نمیکند.
برون ریزی خشــم ،یکــی از بدترین راههای خامــوش کردن
ً
آن اســت؛ زیــرا انفجــار غضــب عمومــا برانگیختگــی مغــز
هیجانــی را تقویت میکند و موجب میشــود افــراد در عوض
خشم کمتر ،عصبانیت بیشتر احساس کنند.
تأثیر عمــده بیــرون ریزی خشــم نســبت بــه عامــل تحریک
کننــده ،طوالنیتــر کــردن حالــت روحــی افــراد میباشــد و نه
خاتمــه دادن آن .همان گونــه که امیرالمؤمنیــن میفرماید:
بردباری آتش خشم را فرو می نشــاند و تندی آن را شعله ورتر
میکند.
امروزه مضرات پرخاشگری و خشم بر کسی پوشیده نیست و
یافتههای علمی و منابع اســامی آن را تأیید میکند .ازجمله
این مضرات جســمانی و روحانی ،باال رفتن فشار و قند خون،
بیماریهــای قلبــی و عروقی ،ســوءهاضمه ،تســریع تنفس،
افسردگی و اضطراب ،کاهش اعتماد به نفس ،برهم خوردن
آرامــش خــواب ،ســفت شــدن عضــات ،کوتــاه شــدن عمر و
مضرات دیگر اســت .امام باقر(ع) میفرمایند :چون کســی از
شما عصبانی شد ،چشمان او سرخ میشــود ،رگهای گردن
او بــاد میکنــد و شــیطان در او وارد میشــود و فرو نمینشــیند
تــا جایــی کــه او را وارد آتــش کنــد .امیرالمؤمنیــن علــی(ع)
میفرمایند :هر که عنان خشم خود را رها کند ،مرگش شتاب
گیرد .در حدیثی دیگر میفرماید :خشم شدید چگونگی گفتار
را تغییر میدهد ،و اســاس اســتدالل را به هم میریــزد ،تمرکز
فکر را از میان میبرد و فهم آدمی را پراکنده میسازد.
در نهایــت ،مؤلفههــای کظم غیط که بــه آنها اشــاره گردید،
در راســتای اثبات این امر اســت که مدیریت و کنترل خشــم
همان کظــم غیظ اســت و میتــوان نتیجــه گرفــت :افرادی
که مهارت کظم غیــظ را دارند از مؤلفههــای هوش هیجانی
(کنتــرل احساســات ،برانگیختــن هیجانــی ،شــناخت
احساســات دیگــران ،تنظیــم روابــط بــا دیگــران) در ســطح
باالیی برخــوردار بوده و کظم غیظ مســتلزم هــوش هیجانی
است ،اما ســرکوب خشــم ،یک ســازوکار دفاعی رشــدنایافته
اســت که در آن فــرد هیجــان را برای مدتــی به ناهشــیار خود
میفرســتد و قادر به حل و رفع آن نیست .سرکوب خشم و هر
هیجان دیگر ،نه تنهــا تجربه هیجانــی را کاهش نمیدهد،
بلکــه فعالیــت فیزیولوژیکــی فــرد را در هنــگام بــروز مجــدد
هیجان افزایش داده و میتواند کارآیی شــناختی ،عاطفی و
رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
مسیر محبت
هیجان خشــم ،که در معارف اســامی به مفهــوم غضب یاد
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قرآن انسانها را
به کنترل خشم
(مدیر یت خشم)
سفارش کرده
است؛ ز یرا انسان
قدرت خویش
را در تفکر سالم
و صدور احکام
و دستورهای
صحیح حفظ
میکند .کاری
انجام نمیدهد و
سخنی نمیگوید
ً
که بعدا پشیمان
شود

میشود ،یکی از نعمتهای الهی جهت حفظ و بقای انسان
است که در صورت عدم کنترل مضراتی را در پی دارد.
در اســام ،مدیریت غضب در ســه شیوه شــناختی ،عاطفی،
رفتاری پیشــنهاد میشــود کــه در مفهــوم کظم غیــظ تجلی
مییابد.
با تأمــل در مفهوم کظــم غیظ و عناصــر پیشنهادشــده آن در
منابــع دینی و اســامی ،مشــخص شــد کــه کظم غیــظ همه
نکات و روشهای پیشــنهادی جدید در روان شناســی برای
کنترل خشــم ،یعنی راهبردهــای مقابله هشــیارانه و تنظیم
هیجان را یک جا دربر دارد و فروبرندگان خشــم در اســام ،از
سطح باالیی از هوش هیجانی برخوردارند.
کظم غیظ شــامل حل مســئله ،مدیریت خشــم ،عــدم وجود
کینه ،رخ دادن در موضع ضعف و قدرت ،بیان منطقی حرف
دل ،عدم ترس و گرفتن انتقام ،وجود سیســتم برنده ـ برنده
و ...است ،اما در ســرکوب خشــم ،درون ریزی هیجانهای
منفــی و نگهداشــت آنهــا بــه صــورت دســت نخــورده منجــر
به افزایــش تراکمــی ایــن هیجانها شــده و آثــار منفــی روان
شــناختی و فیزیولوژیکی فراوانی مانند تضعیف خودپنداره،
افــت اعتمــاد بــه نفــس ،کاهــش عــزت نفــس ،افســردگی،
اضطراب ،مشــکالت قلبی ،مداومت کینه ،تثبیت احساس
حقارت و ...را در پی دارد.
درنتیجه ،آنچه که منجــر به بروز اختالالت جســمی و روانی
گوناگون میشود ،سرکوب خشم است ،نه کظم غیظ .کظم
غیظ یکــی از بهترین روشهــای تنظیم و کنتــرل هیجانات
اســت ،نه تنها منجــر به امراض جســمی و روحــی نمیگردد،
بلکه ســامت جســمی و آرامش روحی و مهمتر از آن رســیدن
به پاداش اخروی و رضوان الهی را در پی خواهد داشت.
برتــری دین اســام در ایــن اســت کــه فروخورندگان خشــم،
حتــی اگــر هیــچ یــک از مهارتهــای هــوش هیجانــی بــرای
کنتــرل هشــیارانه خشمشــان را نیــز نداشــته باشــند ،ایمــان
به خــدا کافــی اســت تــا کظــم غیــظ آنهــا به ســرکوب خشــم
مضــر تبدیل نشــود؛ زیــرا فرد خشــمگین به یــاری ایمــان و با
جایگزینی اجــر و پاداش دنیــوی و اخروی کــه خداوند عادل
وعده داده ،از ســرکوب خشــم در امان خواهد بود؛ زیرا آنها با
خدا معامله میکنند و به خاطر خدا میبخشند.
قرآن انســانها را به کنترل خشــم (مدیریت خشم) سفارش
کــرده اســت؛ زیــرا انســان قــدرت خویــش را در تفکــر ســالم و
صــدور احــکام و دســتورهای صحیــح حفــظ میکنــد .کاری
ً
انجام نمیدهد و ســخنی نمیگوید که بعدا پشــیمان شــود.
بنابرایــن ،تشــنج جســمی ناشــی از افزایش نیــرو کــه آن هم
نتیجه افزایــش ترشــح مواد قنــدی توســط کبد اســت ،به او
دســت نمیدهــد و بــه ایــن ترتیــب از دســت زدن بــه اعمال
خشــونت آمیز ماننــد تجاوز فیزیکی به دشــمن ،کــه اغلب در
هنگام خشم اتفاق می افتد ،دوری میکند.
در دســت داشــتن کنترل حالت انفعالی خشــم و عــدم تجاوز
اعم از جسمی یا لفظی به دیگران و تداوم رفتار نیک و توأم با
ً
آرامش نســبت به مردم ،قاعدتا موجب ایجــاد آرامش در فرد
مقابل میشــود و خود نیز آرام میگردد و این مسئله بی شک
منجر به جلب دوستی و محبت مردم میشود.

در پرتو معنا

کظم غیظ ،منشأ حلم است
علیاکبر بخشی

حلم عبارت اســت از صفتی نفســانی و حالتی روحانی که از آن به ســکونت نفس و
آرامــش خاطــر تعبیــر میکننــد کــه بــا ورود امــر نامالیمــی ،شــخص زود از جــا بهدر
نمیرود .اما کظم غیظ ،عبارت از اینکه شــخص ،حالت سکونت و آرامش را به خود بدهد
ّ
که آن تحلم است و این امری است عارضی برخالف حلم که فطری انسان است.
اگر کســی حلیم باشــد از غضب نابجا و مذموم جلوگیری میکند و نمیگذارد چنین غضبی
وارد دل شــود ولــی صاحــب کظم غیــظ از غضــب وارد شــده جلوگیــری میکند .بــه عبارت
دیگر حلم در شــخص حلیــم مانند صفت عدالت اســت در شــخص عادل که نمیگــذارد از
او معصیت صادر شــود ولی کظم در آدم کاظم حکم توبه را دارد نســبت به شــخص تائب.
مثال حلم مثال آب اســت که فطرت آن این اســت که همیشه به طرف ســرازیری متمایل
است و پایین میرود ولکن تحلم (کظم غیظ) مثال آبی است که به وسیله تلمبه یا ادوات
برقی بخواهــد برخــاف جریان طبیعــیاش به ســمت باال بــرود .بــا این حســاب روحی که
دارای حلم است افضل است از روحی که تنها کظم غیظ دارد؛ و البته در کنترل غضب اولی
آســانتر اســت از دومی .زیرا در دومی میان غضب و کظم غیظ جنگ واقع میشــود تا کدام
ً
غالب شوند و کدام مغلوب ،ولی در شخص حلیم ،غضب اصال پیدا نمیشود.
پس یک مرتبه هســت که روح حالت سکونت را واجد اســت و یک مرتبه هست که باید او
را وادار به ســکونت نمود و لذا با تمرین و ممارست ،انســان تحوالتی پیدا میکند و کم کم
حالت تحلم میرسد به حلم ،جایی که حکم میشود .چنانچه رسول اکرم(ص)فرمود:
«تعلم کنید تا عالم شــوید و تحلم ورزید تا حلیم شــوید ».و لذا طریق پیدایش حلم ،پیش
گرفتــن تحلم و کظــم غیظ اســت .بنابر مناســبت مقــام و ارزش صفــت حلم ،بــه ذکر چند
روایت میپردازیم:
حضرت امــام زینالعابدین(ع) فرمــودّ :
«إنــه لیعجبنی رجــان یدرکه حلمه عنــد غضبه»؛
یعنی خوشــم میآیــد از آن مــردی که در هنــگام هجــوم غضب ،حلمــش مانع میشــود .از
ً
حضــرت امام جعفــر صــادق(ع) منقول اســت که فرمــود« :کفــی بالحلــم ناصــرا»؛ یعنی اگر
انسان فقط حلم داشته باشد میتواند او را در مشــکالت یاری کند .همچنین امام رضا(ع)
ً
ً
فرمــود« :الیکــون الرجــل عابــدا حتــی یکــون حلیمــا»؛ یعنــی مــردم عابــد ،عبــادت کننده
نمیشود مگر اینکه حلیم باشد .از این روایات الی ماشاءاهلل زیاد است.
کظم غیط ،صفت ممدوحی است و چون این صفت در نفس رسوخ کند ،کمکم منتهی به
حلم میشــود .پس تحلم و کظم غیظ ،منشــأ حلم اســت کما آنکه تعلم ،منشأ علم است.
ّ
تحلم ،مصدر از باب ّ
تفعل و این باب برای تکلف آمده است یعنی با مشقت خود را به حلم
وادار کردن .به عبــارت دیگر تحلم ،عبارت اســت از حلم عرضی و مجــازی که همین حلم
عرضی بــه حکــم المجــاز قنطرةالحقیقة ،انســان را بــه جایی میرســاند که حلیــم بالطبع
میشــود .خداونــد بنــدگان کاظــم خــود را در قــرآن مــدح کــرده و میفرمایــد« :والکاظمین
الغیظ والعافین عــن الناس واهلل یحب المحســنین»؛ چنانچه در بحاراالنوار از رســول اکرم
(صــل اهلل علیه و آلــه ) منقول اســت« :افضــل االعمــال احمزهــا»؛ (بحاراالنــوار)۲۰۷/۶۷/
بــا فضیلتتریــن عملها ،عملی اســت که مشــقت آن بیشــتر باشــد ،مانند ســحرخیزی در
شــبهای ســرد زمســتان و یا پیاده رفتن به عتبات عالیــات ،همچنین در قســمت غضب
جلوگیری کردن از غضب برافروخته شــده ،افضل اســت از کســی که حلیم بالفطره باشــد و
قومی نزد خدا محبوبتــر نخواهد بود مگــر اینکه خداونــد آنها را امتحانشــان مینماید به
این معنا که قوه شهویه و غضبیه و عاقله را به آنها میدهد .سپس امر میفرماید :در جایی
که سزاوار است دفع شهوت و غضب نمایید تا اینکه مالئکه با شما مرتبط شوند.
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

بــا اندکــی مداقــه در متــون دینــی و روایی خــود درمــی یابیم
کــه خداونــد و اهل بیــت(ع) بــه این موضــوع توجــه ویژهای
داشــتهاند و بــا تقســیم بنــدی خشــم بــه خشــم مقــدس و
خشــم تباه کننده ،نســبت به هــر کــدام از آنهــا توصیههایی
داشتهاند.
حضرت امام خمینی (ره) در کتاب شــرح جنود عقل و جهل
پیرامون موضــوع غضب و خشــم میفرماینــد« :غضب یک
حرکــت و حالت نفســانی اســت که به واســطه آن جوشــش و
غلیان در خون قلب ،برای انتقام حادث میشود.
بنابرایــن وقتــی ایــن حرکــت ســخت شــود ،آتــش غضــب را
فروزان کرده و شــریانها و دماغ از یک دود تاریک مضطربی
ُپر میگردد که به واسطه آن عقل منحرف شــده و از ادراک و
رویه باز خواهد ماند( .امام خمینی ،شرح حدیث جنود عقل
و جهل ،ص »)۲۳۸

کظم غیظ کلید گشودن گرههای اجتماعی است

آبی ݣݣبر ݣݣآتش
وحید کوچک زاده

خشم ،خشونت ،اضطراب و بی حوصلگی یکی از ویژگیهای جوامع مدرن محسوب
میشــود و انســانهایی کــه در ایــن جوامــع مشــغول زندگــی هســتند بــه تبع شــرایط
اجتماعــی ،تحت تأثیــر عوامــل و محرکهــای بیرونی قــرار گرفته و دچــار خشــم و عصبانیت
میشــوند .در حقیقت میتوان عصر مدرن را عصر انســانهایی دانســت که مدیریت خشم را
کنار نهاده و عصبانیت ،خشم ،بی حوصلگی و اضطراب از ویژگیهای آنان شمرده میشود.
40
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خشم در متون دینی
قــرآن کریــم هرگــز اصــل خشــم را تخطئــه نمیکنــد ،بلکــه
ً
خشمهای مقدس را میستاید .اساســا خشم مقدس یکی از
صفات الهی است که در نامهای خدا با نام قهار و جبار به آن
اشاره شــده اســت .با کمک این غریزه الهی اســت که اموری
ماننــد جهاد با دشــمنان ،حفــظ نظام بشــر ،امر بــه معروف و
نهی از منکــر ،اجرای تعزیــرات ،دفاع از جان و مــال و جهاد با
نفس معنا مییابد و اگر این غریزه در انســان وجود نداشــت،
بشر رو به تباهی مینهاد.
با وجود اینکه اســام در بســیاری از مــوارد خشــم را نکوهش
کرده و به فروخوردن آن ســفارش نموده ،امــا در مواردی هم
خشــم را یک امر پســندیده تلقی نمــوده اســت؛ چراکه برخی
غضبها ،هــدف مقدســی را دنبــال میکنند ،حــدود معینی
دارند و بــرای رویارویــی با کار خالفــی به وجــود میآیند ،این
ً
گونــه غضبهــا قطعــا ممــدوح هســتند (مــکارم شــیرازی و
همکاران ،1382 ،ج  ،3ص .)97
حدیثی از امیرمؤمنان(ع) درباره پیامبر اکرم(ص) وارد شده
که مؤیــد این مطلــب اســت :پیامبر خــدا(ص) بــرای دنیا به
خشــم نمیآمد ،اما هرگاه حق ،او را به خشــم مــیآورد ،هیچ
کس او را نمیشناخت و هیچ چیز نمیتوانست جلوی خشم
او را بگیرد تا آنــگاه که انتقام حــق را میگرفت (محمدی ری
شهری ،1385 ،ج  ،9ص .)4339
این خشم و غضب مقدس سبب میشود تا مؤمنان به تعبیر
قرآن در برابر دشــمن «اشــداء علی الکفــار» باشــند و بتوانند با
اســتفاده از این قوه بــه ایســتادگی و مقاومت در برابر دشــمن
پرداخته و حقوق مظلومان را استیفا نمایند.
اما از ســویی نیز «کظم غیــظ» و فروخوردن خشــم و مقابله با
خشم یکی از ویژگیهای مؤمنان شمرده میشود و از صفات
پسندیده برشــمرده میشــود تا ّجایی که خداوند در آیه 134
َ
ــون ِفــی َّ
یــن ْین ِف ُق َ
«ال ِذ َ
الس َّــر ِاء َو
ســوره آل عمــران میفرمایــد:
َ َْ َ ْ
ْ
َّ
َ َّ
َ َ َّ
ُّ
ُ
یحب
الل
و
ــاس
الن
ن
ع
یــن
عاف
کاظ ِم
ِ
یــن الغیظ َو ال ِ
الض َّر ِاء َو ال ِ
ِ
ِ
ین» ّ
ْال ُم ْح ِس ِــن َ
«(متقین) کســانی هســتند کــه در راحت و رنج
انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از (خطای) مردم
میگذرند ،و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد».
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پیامبر اکرم(ص) نیز درباره این صفت پسندیده میفرمایند:
«از محبوبترین راهها به ســوی خداونــد ـ عزوجل ـ دو جرعه
(نوشیدن) است :جرعه خشــمی که با بردباری آن را رد کنی
و جرعه مصیبتــی که با صبــر آن را برگردانی (کلینــی،1365 ،
باب کظم الغیظ ،ح »)9
جامعه امروزی
همان گونه که پیشــتر اشــاره شــد ،یکــی از آفتهــای زندگی
مدرن و ماشینی شدن زیست انســانی ،موضوع عصبانیت و
برافروختگی و عدم توانایی کنترل خشــم در میان انســانها
اســت .بــا اندکــی دقــت در رفتــار خــود و اطرافیــان میتــوان
دریافــت کــه میــزان پرخاشــگری و عصبانیتهــای ناشــی
از حجــم انبــوه فعالیتهــای روزانــه و بــی روح و بــی اخــاق
شــدن جامعه ،به میزان قابــل توجهی افزایش یافته اســت و
این پرخاشــگری و خشــم در ســطوح مختلف روابــط فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و شغلی به وضوح قابل مشاهده است.
ریشــه بســیاری از نزاعهــا ،درگیریهــا ،شــرارتها و حوادث
تلخ در جامعــه را میتــوان در موضوع خشــم ،پرخاشــگری،
عصبانیــت و بــی حوصلگــی افــراد جامعــه دانســت کــه این
موضــوع ســبب شــده اســت .در واقــع عــدم کنتــرل خشــم و
بیگانه بودن انســان عصر کنونی با «کظم غیــظ» در هنگام
خشم ،سبب بروز مشــکالت فردی و اجتماعی فراوانی شده
اســت و خودکشــیها ،قتلها ،تصادفــات و نزاعهای فردی
و اجتماعی و گروهــی را میتوان از آســیبهای این موضوع
دانست.
دری نایاب
خأل الگــوی «کظــم غیــظ» و فروبردن خشــم به عنــوان یکی
از صفــات پســندیده دینــی ،امــروز بیــش از پیــش در جامعــه
احســاس میشــود و ایــن کمبــود در میــان مســؤوالن نظــام
اســامی بیشــتر بــه چشــم میآیــد .اهمیــت توجــه بــه ایــن
موضــوع در میــان مســؤوالن تا حــدی اســت که رهبــر معظم
انقــاب  ۱۶مــرداد  ۱۳۹۰در دیدار با مســئوالن درباره خشــم،
غضب و کظم غیظ فرمودهاند« :و کظــم الغیظ؛ فرو خوردن
خشــم .یک وقت هســت که شــما یک فرد معمولی متعارفی
هستید ،خشم شــما نســبت به یک برادر دینی است ،نسبت
به یکی از اهل خانواده اســت ،نســبت به یکــی از کارکنانتان
اســت ـ کظم غیــظ خیلــی فضیلــت دارد؛ و الکاظمیــن الغیظ
و العافیــن عــن ّالنــاس ـ یــک وقــت هــم هســت که شــما یک
مســؤول اجتماعــی هســتید ،جایگاهــی دارید؛ حرکت شــما،
اثبات و نفی شــما ،قول و فعــل شــما در جامعه اثــر میگذارد؛
در یک چنین شــرایطی ،خشــم شــما دیگر با خشــم یــک آدم
معمولی برابر نیست.
علیــه کســانی ،علیــه جریانــی خشــمگین میشــویم و حرفی
میزنیــم؛ آثــار این چنین خشــمی با آثــار یک خشــم معمولی
کــه حــاال انســان بــر فــرض خشــمگین میشــود و یــک نفــر را
کتــک میزنــد ،خیلی متفــاوت اســت .کظــم غیظ؛ خشــم را
فــرو بخوریــد؛ کار از روی خشــم انجــام نگیرد .ممکن اســت
شــما بــا یــک کســی ،بــا یــک جریانــی ،بــا یــک مجموعهای

عدم کنترل
خشم و بیگانه
بودن انسان عصر
کنونی با «کظم
غیظ» در هنگام
خشم ،سبب
بروز مشکالت
فردی و اجتماعی
فراوانی شده است
و خودکشیها،
قتلها ،تصادفات
و نزاعهای فردی
و اجتماعی و
گروهی را میتوان
از آسیبهای این
موضوع دانست

موافق نباشید؛ اینجا اســتدالل و منطق حاکم باشد؛ اگر این
استدالل و منطق آمیخته شد با خشــم ،کار را خراب میکند؛
تجاوز از حد انجام میگیرد ،اسراف به وقوع میپیوندد؛ ّربنا
اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا .اسراف یعنی زیادهروی»
فرهنگ اهل بیت(ع)
توجــه بــه ســبک زندگــی و ســیره اهــل بیــت(ع) و امامــان
معصــوم(ع) بــه عنــوان راهنمــا و هادیــان جامعــه ،میتواند
بسیاری از مشکالت فردی و اجتماعی در جامعه را مرتفع کند
و در حقیقــت زندگانی سراســر نــور و رحمت این انــوار مقدس
و مطهــر ،درس زندگــی و شــیوه صحیــح زیســت الهــی را بــه
انسانها میآموزد.
نمونه و الگوهــای فراوانــی از کظم غیــظ و رفتــار کریمانه آن
ذوات مقدس بــا افرادی کــه به ســاحت این الگوهــای الهی
جســارت کردهانــد در تاریخ نقل شــده اســت و توجه بــه ابعاد
زندگانــی ائمــه(ع) به ویــژه امام موســی بــن جعفــر(ع) که به
سبب فروبردن خشم خود و برخورد کریمانه با افراد به کاظم
مشهور شدهاند ،میتواند الگوی اساسی جامعه کنونی برای
بــرون رفــت از معضــات بــی اخالقــی ،خشــم ،عصبانیــت و
مشکالت فراوانی باشــد که به ســبب این رذیله در جامعه به
وجود آمده است.
در ارشــاد شــیخ مفیــد آمــده اســت « :مــردی از اوالد خلیفــه
دوم در مدینــه میزیســت کــه امــام کاظــم(ع) را آزار مــیداد
و گاهی به ایشــان با دشــنام ،توهیــن میکرد؛ برخــی از یاران
امــام کاظــم(ع) ،پیشــنهاد میکردنــد کــه او را تأدیــب کنند؛
ً
اما امام شــدیدا ایشــان را از این کار باز میداشــت .روزی امام
کاظم(ع) بر مرکب ســوار شــده و به مزرعه آن مرد رفتند و او را
در مزرعه یافتند و چون کنار او رسیدند ،از مرکب پیاده شدند
و با گشــادهرویی و بزرگواری از او پرســیدند :چقــدر برای این
مزرعه خرج کــردهای؟ گفت :صــد دینار .فرمــود :چقدر امید
ســود داری؟ گفــت :غیــب نمیدانــم .فرمــود :گفتــم چقــدر
امیــدوار هســتی؟ گفت :امیــد  ۲۰۰دینــار ســود دارم .حضرت
 ۳۰۰دینار به او مرحمت فرمودنــد و فرمودند زراعت هم از آن
خودت ،خدا به تو آنچه به آن امید داری خواهد رسانید.
آن شخص برخاســت و سر آن گرامی را بوســید و از او خواست
کــه از گناهــان و جســارتهای وی در گــذرد .امــام تبســمی
فرمودند و بازگشــتند  . ...روز بعد ،آن مرد در مســجد نشسته
بــود کــه امــام کاظــم(ع) وارد شــدند .آن مــرد تــا نگاهش به
امــام افتــاد ،گفــت« :اهلل اعلــم حیــث یجعــل رســالته»؛ خدا
بهتــر میداند کــه رســالت خویــش را بــه چــه کســانی بدهد.
ً
دوستانش با شــگفتی پرسیدند ،داســتان چیســت ،قبال از او
بد میگفتــی؟ او دوبــاره امــام را دعا کرد و دوســتانش بــا او به
ســتیزه برخاســتند  ...امام بــا یارانی از خــود که قصــد قتل او
را داشــتند فرمود :کدام بهتر اســت ،نیت شــما یا اینکه من با
رفتار خویش او را به راه آوردم؟»
امروز جامعه مــا بیش از پیــش نیازمند کظم غیــظ و مبارزه با
خشــم و عصبانیتهــای ناصــواب اســت و ایــن موضــوع جز
با تأســی به فرهنگ اهل بیت(ع) و سبک و ســیره زندگی آن
انوار مقدس میسر نخواهد شد.
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

 .۲در آرامش ،ناراحتی خودتان را ابراز کنید
هر وقــت کــه آرامش شــما بــه انــدازهای اســت کــه میتوانید
بدون اینکه به کسی آســیبی برسانید ،احساســاتتان را بیان
کنید و ناراحتــی خود را مطرح کنید ،بهتر اســت وارد گفتگو با
دیگران شــوید تا به آنها بگویید کــه چه چیزهایی شــما را آزار
میدهد.
 .۳کمی ورزش کنید
فعالیت بدنی میتواند به کاهش اســترس شــما کمک کند.
اگر احساس میکنید که عصبانیت ما در حال افزایش است،
با پیادهروی سریع و یا دویدن به خودتان کمک کنید.
 .۴راهحلهای ممکن را مشخص کنید
تمرکز اغلب ما همواره روی این مســأله است که از چه چیزی
عصبانی شــدهایم .به جای آن مدتی روی حل مسئله تمرکز
کنید .آیا از اتاق کثیف فرزندتان ناراحت و عصبانی هستید؟
آیا هر شب برای خوردن شام باید مدتها منتظر همسر خود
باشید؟ به خودتان یادآوری کنید که عصبانیت فقط اوضاع
را وخیمتر میکند .به دنبال راه حل باشید.
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خودمان میرود
بحثــی بیــن مــا و همکارمــان پیــش آمــده و ناگهــان از کــوره در میرویــم و فریاد
ً
میزنیم .به همســرمان حرفهایــی میزنیم که بعدا قــادر به دفاع کــردن از آن
نیســتیم .همــه اینها یعنــی ما قــادر نیســتیم وقتی که خشــمگین میشــویم خودمــان را
کنترل کنیم و همین ماجرا ریشه بسیاری از مشکالت ماســت .راههایی برای کنترل این
حالت وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
 .۱قبل از صحبت کردن فکر کنید
خیلــی اوقــات بــه راحتــی حرفهایــی میزنیــم و خیلــی زود هــم از گفتنشــان پشــیمان
میشــویم .نمیدانیــم چه چیــزی باعث شــده اســت کــه آن حرفهــا را بزنیم .بــه قول
خودمان ناگهان «آمپر» چســباندهایم .اگــر قبل از واکنــش به خودمان قــول بدهیم که
کمی فکر کنیــم ،تأمل کنیــم و به خودمــان فرصت بدهیم مســائل را پیچیدهتــر از آنچه
هستندنمیکنیم.
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 .۵به اظهاراتی که با «من» شــرو ع میشوند بیشتر
فکر کنید
بــرای توصیــف مشــکلتان از عباراتــی کــه بــا «مــن» شــروع
میشوند اســتفاده کنید .قابل احترامترین رفتاری است که
میتوانید از خودتان نشان دهید .به جای اینکه بگویید «تو
هیچوقت کارهای خانه را انجام نمیدهی» ،از عبارت «من
ناراحت هستم که  »...استفاده کنید.
 .۶طعنه نزنید
هرچند کــه باید در مواجهه بــا آنچه شــما را عصبانی میکند،
از شوخطبعی استفاده کنید اما در این حالت هم باید مراقب
باشــید که از طعنهگویــی اجتناب کنیــد که ایــن کار میتواند
احساســات دیگــران را آزرده و اوضاع را وخیمتر کند .شــوخی
در هنــگام عصبانیــت ،فضــای پرتنــش را تــا حــد زیــادی
میشکند.
 .۷تمرین مهارتهای آرامش
وقت در حال شعلهور شــدن هســتیم ،مهارتهای آرامش را
بــرای خودمان شــروع کنیم .تمریــن با نفس عمیــق ،گوش
دادن به موســیقی ،نوشــتن و انجام کارهــای مثبت تمرینی
برای جلوگیری از خشم شدید است.
 .۸مدت کوتاهی از بحث فاصله بگیرید
به یه مکان آرام بروید ،چشمهای خود را ببندید و در آرامش
به چیزهایی که تصورش برایتان خوشــایند است فکر کنید.
توصیف دقیقــی از آنچه دوســت دارید را مرور کنیــد .قله کوه
مــورد نظرتــان چــه شــکلی اســت؟ پرنــدگان چگونه بــه نظر
میرســند؟ ایــن عمــل میتوانــد بــه آرامــش یافتــن در میــان
خشم شما کمک کند.

در پرتو معنا

 .۹از دوستانتان کمک بگیرید
گاهی مــا نیــاز داریــم بــا دوســتانمان صحبــت کنیــم و از آنها
کمک بگیریم .هیچ اشکالی ندارد که ما احساسات خودمان
را مطــرح کنیــم و از حــال خودمــان بــا کســی حــرف بزنیــم.
عصبانیــت هیــچ چیــزی را درســت نمیکنــد .ایــن را بدانیم
که بایــد زودتــر بــه خودمــان کمــک کنیــم .مشــورت کنیم و
ایرادهای خودمان را باور کنیم.
 .۱۰از متخصص کمک بگیرید
یادگیــری کنتــرل خشــم بــرای برخــی از افــراد کار ســادهای
نیســت ،گرچه این ماجرا برای همه پرچالش است .در مورد
افرادی که خودشان نتوانستهاند خشمشان را کنترل کنند،
کمک گرفتن از متخصص کار بدیهی و الزمی است.
 .11اعتراف کنید
اولین قــدم بــرای کنتــرل خشــم ،اعتــراف بــه آن اســت .اگر
اعتــراف کردید که بــرای کنتــرل خشــمتان مشــکل دارید در
واقــع قدمــی مثبــت و رو بــه جلــو برداشــتهاید .برای ایــن کار
ابتدا باید علت عصبانیت مشــخص شــود و ســپس با آ گاهی
از عوامل عصبانیت بــه دنبال راهحلهایی بــرای آرام کردن
خودتان باشید.
 .12توقعتان را پایین بیاورید
زمانی که توقعمان از شخصی زیاد اســت و مرتب در فکرمان
چرا ،چطور ،درست و نادرست میکنیم پس به کوچکترین
رفتار و صحبتها هم حســاس میشــویم و افــکاری بیصدا
در ذهنمان شــکل میگیرد که با مســموم کــردن ذهن باعث
خشم ما خواهد شد.
 .13در زمان حال متمرکز باشید
ً
معمــوال همــه مــا زمانــی کــه در موقعیــت بحــث و جــدل قرار
میگیــرم شــروع بــه پیــش کشــیدن نارضایتیهای گذشــته
میکنیم و همین باعث خشــم و عصبانیت بیشــتر میشــود.
به جای اینکه نگاهمان به گذشــته باشــد باید روی مشکلی
کــه در زمان حــال برایمــان پیش آمــده تمرکــز کنیــم و فقط و
فقط درصدد حل آن باشــیم نه اینکــه آن را با نارضایتیهای
گذشته ادغام کنیم.
 .14خوب بخوابید
کاهــش خــواب بــه افزایــش خشــم کمــک میکند .کســانی
کــه در طــول شــبانهروز کــم میخوابنــد بیشــتر بــه خشــم و
عصبانیــت گرایــش پیــدا میکننــد و بالعکــس افــرادی کــه
خــواب خوبی دارنــد توانایــی زیادی بــرای مقابله با شــرایط
ناامیدکننده دارند.
 .15پرهیز از اغراق
بعــد از اینکــه از موضوعــی عصبانــی شــدید قبــل از اینکــه
واکنشــی نشــان دهید و به بدتریــن وضعیت آن فکــر کرده و
ســریع نتیجهگیری کنیــد ،منطقی فکــر کنیــد و از دراماتیک

ً
معموال همه ما
زمانی که در
موقعیت بحث
و جدل قرار
میگیرم شروع
به پیش کشیدن
نارضایتیهای
گذشته میکنیم
و همین
باعث خشم و
عصبانیت بیشتر
میشود .به جای
اینکه نگاهمان
به گذشته
باشد باید روی
مشکلی که در
زمان حال برایمان
پیش آمده تمرکز
کنیم و فقط و
فقط درصدد
حل آن باشیم
نه اینکه آن را با
نارضایتیهای
گذشته ادغام
کنیم

و اغراقآمیز کــردن آن بپرهیزیــد .از خود بپرســید که آیا
ً
واقعا ارزش ناراحتی دارد؟ آیا این موضوع در یک هفته،
ماه یا سال بعد هم برایتان اهمیتی خواهد داشت؟
 .16خودتان را به آرامش دعوت کنید
ناامیــدی و اســترس محصول خشــم و عصبانیت شــما
اســت .در چنین شــرایطی الزم اســت ذهن و بــدن خود
را بــه آرامــش دعــوت کــرده و حــواس خــود را بــه حالت
عــادی برســانید .بــرای ایــن کار از محیــط دور شــوید،
موســیقی مورد عالقهتــان را گــوش کنید ،یــک فنجان
چای با شــکالت میل کنیــد ،کودکتان را نــوازش کنید،
از رایحههای آرامشبخش اســتفاده کنیــد ،به تابلوی
ارزشــمندی کــه در اتاقتــان اســت نــگاه کنید و یــا حتی
میتوانیــد از ماســاژ و ورزش بهــره ببریــد تــا خــود را از
وضعیت منفی دور کرده و به ذهنیت مثبت برسید.
زمانــی کــه توقعمــان از شــخصی زیــاد اســت و مرتب در
فکرمان چرا ،چطور ،درست و نادرست میکنیم پس به
کوچکترین رفتار و صحبتها هم حســاس میشــویم
و افــکاری بیصــدا در ذهنمــان شــکل میگیــرد کــه بــا
مسموم کردن ذهن باعث خشم ما خواهد شد.
.17در مواقععصبانیتشوخطبعیتان گل کند
شــوخطبعی و بازیگوشــی بــه شــما کمــک میکنــد کــه
ذهنتان را آرامتر کنید و اختالفات را از بین ببرید.
به جای عصبانی شدن و دعوا کردن سعی کنید در مورد
آن موضوع شــوخی کنید .زمانی که از شوخطبعی برای
کاهش تنــش و عصبانیت اســتفاده میکنیــد میتوانید
فرصتی برای ارتباط و صمیمیت ایجاد کنید.
 .18تا میتوانید بنویسید
یکی دیگر از کارآمدترین کارها برای کنترل خشم نوشتن
اســت فرقی نمیکند با یکقلم ،لپتاپ یا تلفــن همراه،
شروع به نوشتن کنید .درباره هر چیزی که روح و روانتان
رامیآزاردوعصبانیتانمیکندبنویسید.نوشتندرمواقع
عصبانیتتأثیراتیشگرفیدرفروکش کردنآندارد.
 .19نفس عمیق بکشید
نفس عمیق به دلیل اینکه باعــث کاهش ضربان قلب
میشــود و در نتیجــه میتوانــد بــه کاهــش فشــارخون
و کنتــرل خشــم منجــر شــود و ایــن یکــی از قویتریــن
مکانیسمهای خوددرمانی بدن است.
 .20عادتهای بد را ترک کنید
فرقی نمیکند از کشــیدن ســیگار گرفته تا تغذیه ناســالم و
تمایل به مصرف گوشتهای قرمز و غذاهای تند و روغنی
و  ...این عــادات نهتنهــا تأثیر بدی بــر ســامتی دارد بلکه
یشــوند و زودرنجــی
باعــث بههمریختگــی روانــی هــم م 
ً
و عصبانیــت را بــه دنبــال دارند .با تــرک این عــادات قطعا
عصبانیت و پرخاشگری نیز کاهش مییابد.
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معنا
پرتومعنا
دردرپرتو

شرح دو حدیث از
امام موسی کاظم(ع)

راه نیکی

دردمند نشــود و بدی را مصیبتی دردآور نداند ،در واقع باید از
این راه ،نشــانه شناسی کند و به شــناخت خودش نزدیکتر
ْ
«نیک انسان» بودن در
شود و دریابد که هنوز خوبی کردن و
جان او ننشسته است؛ باید تمرین کند.
ُ
همچنین امــام کاظــم کــه درود خدا بــر او بــادا فرمــود :دلیل
ُ
َ ٌ
دلیــل َّالتفکر َّ
الص ْمت (میــزان الحکمه ،ج ،۵
العاقل ّالتفک ُر و
ِ
ِ
ص  )۲۲۰۴اندیشــیدن ،راهنمای خردمند اســت و سکوت،
راهنمای اندیشــیدن .در این کالم کوتاه چهار کلمه آمده که
در باره هر یک از آنها ،یک دنیا حرف و سخن هست:
 .۱دلیل
 .۲عاقل
 .۳تفکر
 .۴صمت (سکوت)
سه کلمه نخســت ،از پربســامدترین کلمات در زبان آدمیان
اســت؛ و کلمــه چهــارم ،بــا بســامدی بســیار پائیــن ،گهــگاه
البالی کلمات دیگــر بکارمیرود و نکته ظریف این اســت که
بکاربردن کلمه «سکوت» ،ضد سکوت است.
ایــن کالم شــگفتانگیز  -کــه عــاوه بــر عمــق معنایــش ،در
کلماتش نیز چینش عجیبی به چشــم میخورد  -از نظر این
جانــب ،در چند جهــت ،افقگشــائی میکند که تفصیــل آنها
در ایــن فضا نمیگنجــد؛ فقط بــه برخــی از این افقها اشــاره
میکنم:
الف .اگر کســی عاقــل ،و اهل تفکر اســت ،بایــد بداند که از
راه «ســکوت» میتواند فکر خــود را تغذیــه کنــد و از راه تفکر،
میتواند به تقویت عقل بپردازد.
ب .اگر ما بخواهیم بدانیم که عاقل و اندیشــمند کیست،
بایــد ببینیــم چــه کســی بیشــتر ،اهــل ســکوت اســت و از راه
ســکوت شــخص ،به عقــل و تفکــر او ،پــی ببریم .کســی که
زیاد حرف میزنــد فرصت تعقــل و تفکر ندارد و وقتی ســخن
میگوید ،سخنش یا فاقد عمق است و یا عمق کمی دارد.

دکتر نصراهلل حکمت
َ
امام کاظم(ع) که درود خدا بــر او باد ،فرمودَ :مــن لم َی ِجد
ِل ِالســائة َم َضضــا ،لم ُیکــن عنده ِل ِالحســان ٌ
موقــع( .میزان
ِ
الحکمه ،ج  ،۲ص  )۸۵۲هرکس از درد بدی کردن نســوزد ،نزد او
خوبی کردن جایگاهی ندارد«َ .م َضض» یعنی درد جانکاه ،دردی
که کسی تاب آن را نیاورد ،دردی که شدت آن ،جان را بسوزاند.
خوبی کردن بــه دیگــران و رفتار زیبــا و نیک داشــتن ،البته بســیار
پســندیده اســت ،اما ســخن در این اســت که رفتار نیــک ،در صورتی اســتمرار دارد کــه از جان
«نیک انســان» بجوشــد و جریان یابد .از چنان انســانی ،ما همیشــه و در همه جا انتظار خوب
بودن و خوبی کــردن داریم؛ چرا که خوبی کــردن و نیک رفتاری نزد او مرتبــه و جایگاه خاص
خود را دارد و بر اثــر مالحظات ویــژه ،یا ریاکاری و ظاهرســازی نیســت .به عبارت دیگــر ،رفتار
نیکوخوی و خصلت چنان انسانی است.
ســخن امام این اســت که چنــان خصلتــی ،مولود بیــزاری از بــدی و بدرفتاری اســت .انســان
شــریف و نیکرفتار ،از دیدن بدیها و بدرفتاریها ،احســاس دردی جانســوز میکند چندان
که تاب تحملــش را ندارد .اگر کســی ،از دیــدن بدرفتــاری دیگران ،یــا از رفتار بد خــود ،آزرده و
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ج .ســکوتی کــه نشــانه تعقــل و تفکــر اســت و مــا از راه آن،
بودن کســی پیببریم ،ســکوتی
میتوانیم به عاقل و متفکر ِ
از جنس «حضور» است؛ نه آن سکوتی که کسی اختیار کرده
تا به دیگــران ،القــا کند که اهــل تفکر اســت .به بیــان دیگر،
آنچــه از ســنخ حضــور اســت  -در اینجــا ســکوت  -اگــر ظاهر
شود ،میتواند دروغ باشد .پس ما گاه بر اثر سکوت دیگران،
ممکن است فریب بخوریم یعنی میپنداریم که او اهل تفکر
است در حالی که با ســکوت خود در حال شــیطنت است .به
بیان دیگر ،سکوت ذهنی و قلبی است که میتواند به تفکر و
تعقل ،مددرسانی کند نه صرف سکوت زبانی.
د .کســی کــه در خلــوت و تنهایــی خــود نشســته ،از راه
ســکوت ذهنی و قلبی میتواند زمینه بــارش آ گاهی را فراهم
«خــود آ گاه» .زبان
تمرین «شــنیدن» کنــد؛ شــنیدن از
کند و
ِ
ِ
«خــود آ گاه» این اســت که اگر ســخن بگویی ،ســکوت
حال
ِ
ِ
میکنم؛ و اگر سکوت کنی ،سخن میگویم.
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بخـش فرهنـگ ایـن شـماره بـا گفتگویـی جـذاب بـا کمدیـن برنامـه عصـر
یشـود .سـپس دو نقـد کوتـاه میخوانیـم دربـاره فیلـم خـروج
جدیـد آغـاز م 
آخریـن اثـر حاتمیکیـا و در ادامـه چنـد شـعر کرونایی و یادداشـتی با موضوع
نهـای معروف و گفتگو با نویسـنده
یهـای مسـری در رما 
نگاهـی بـه بیمار 
کتابـی دربـاره حـاج حسـین ملـک را خواهیـم خوانـد.

فرهنگ و ادب

آ قا ݣݣسالم! ݣݣخوبی؟
روزگار خشم
همه مسئولند زنده بمانند

فرهنگ و ادب

گفتگو با کمدین برنامه «عصر جدید»
که حال مردم ایران را خوب کرد

آ قا ݣݣسالم! ݣݣخوبی؟

مریم شریفی
«گاهی گمــان نمیکنــی ولی خــوب میشــود» ،از «عبــاس رثایــی» هنرمند مشــهدی
بپرسید ،یک دنیا حرف برایتان دارد در وصف این شعر زیبای «قیصر امینپور» .یک
ســینه نقل و روایت دارد از ۲۱ســال زحمت و تالش ،از صبری تمامنشــدنی در طلب موفقیت و
باالخره از ره صدســالهای که ناباورانه در یک شب طی شــد .تا همین  ۲ماه قبل از نگاه عباس
آقای کمدین ،راه رسیدن به موفقیت و شهرت از میان خندههای مخاطبانی عبور میکرد که
سالها به عشق شاد کردن آنها ،با صورت سیاه خاک صحنه خوردهبود .کارگردان روزگار اما
اراده کردهبود این داســتان را جور دیگری هدایــت کند .اینطور بود که بلورهای اشــک همان
مخاطبــان و دلهــای پرکشیدهشــان تا قبله شــرقی ایــران ،پــل عبــور کمدین مشــهدی ما از
گمنامی به موفقیت ،شهرت و محبوبیت شد!
آنچــه در برنامــه «عصر جدیــد» بــرای عبــاس رثایــی ،بازیگــر و کارگــردان تئاتــر رقم خــورد ،از
آن اتفاقات شــیرینی اســت که بــه آب نطلبیده می َ
مانــد .او گرچــه عمری را با عطش رســیدن
بــه قلههــای موفقیــت در عرصــه هنرهــای نمایشــی ســپری کردهبــود اما طــی یک اتفــاق به
عصر جدید رســید و همان کســی که دســتش را گرفتــه و به این برنامــه رســاندهبود ،حضوری
فراموشنشــدنی را بــر این صحنه اســتعدایابی بــرای او رقــم زد .متن و حاشــیههای جذاب ۲
اجرای او در برنامه عصــر جدید و بازخوردهای خاص و عجیبی کــه از مخاطبان دریافت کرد،
محور گپوگفت ما با این هنرمند خوشصحبت مشهدی بود .با این گفتگو همراه باشید.
چطور شد گذرتان به عصر جدید افتاد که یک برنامه استعدادیابی است؟
راســتش را بخواهید ،من برنامهای در این زمینه نداشــتم .حضور در برنامه عصر جدید وقتی
که مــن در یک شــرایط عجیــب و غریــب بــودم ،برایم رقــم خــورد .آن روزهــا روی نمایشــنامه
شــاه ریچارد اثر شکســپیر که آن را تبدیل بــه مونولوگ (تکگویــی) کردهبــودم ،کار میکردم.
میخواســتم این اثر را بهعنــوان دوازدهمین اثر تکگویی خــودم روی صحنه ببــرم .یک روز
در جمع گروهی از دوســتان بودیم و من هم بــه لحاظ روحی خیلی بههمریخته بودم .اســتاد
هوشــنگ جاویــد ،پژوهشــگر برجســته موســیقی آیینــی و موســیقی نواحــی ایــران هــم که در
آن محفل دوســتانه حضور داشــت ،وقتی دید گوشــهای نشســتهام و سرحال نیســتم ،گفت:
«عباس! کمی سیاهبازی دربیاور و برایمان آواز بخوان».
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گفتم :نه .حوصله نــدارم .حالم خوب نیســت .اما در مقابل
اصرارهای ایشــان و در رودربایســتی فیالبداهه شــروع کردم
به اجرای سیاهبازی .آقای جاوید هم تمام مدت ازمن فیلم
میگرفت .خبر نداشــتم ایشــان آن فیلم را برای برنامه عصر
جدید فرستاده.
و همهچیــز از وقتی شــروع شــد کــه اولیــن اجرای شــما از
تلویزیون پخش شد .درست است؟
بلــه .آن شــب بــا اجــرای یــک نمایــش بــا موضــوع شــهدای
غــواص ،بــا رأی داوران بهعنــوان نفــر اول بــه مرحلــه بعــد
راه پیــدا کــردم .گذشــت تــا روز  31خــرداد کــه اجــرای مــن از
تلویزیــون پخش شــد؛ نمایشــی کــه نشــاندهنده ارادتم به
شــهدای غــواص بــود .البتــه مــن بــا ایــن وادی از قبل آشــنا
بودم چون یکی از عموهایم از شــهدای گرانقدر دفاع مقدس
اســت .آن شــب به محض پخش اجرایم از تلویزیون ،سیل
پیامهای تبریک دوستان و اقوام و آشنایان شروع شد .حتی
دو نفر از برادران یکی از مقامات ارشد نظام هم لطف داشتند
و حدود ساعت یک نیمهشب پیام ارسال کردند و بابت این
اجرا به من تبریک گفتند .تا صبــح  ۲۷۷تماس تلفنی و ۶۰۰
پیام داشتم .دیگر برای اینکه بتوانم پاسخگوی لطف همه
باشم ،فقط مینوشــتم «ســپاس ...فدات» (با خنده) برای
افرادی که با آنها رابطه رســمی داشتم ،مینوشتم :سپاس
و بــرای خودمانیترها مینوشــتم :فــدات .خالصــه به لطف
خدا ،بازتاب خیلــی خوبی داشــت .اینها به کنــار ،نمیدانید
وقتی برای اولین بــار بعد از پخــش برنامه به خیابــان رفتم،
مردم چطور مرا شرمنده کردند...
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امــا نقطــه عطــف ماجــرای حضــور شــما در برنامــه عصــر
جدید ،اجــرای دوم بــود؛ همان اجــرا که با عــرض ارادتی
دوستداشــتنی به محضــر امــام رضــا(ع) ،حسوحال
خاصی گرفت و مخاطبان هــم ارتباط قلبی عجیبی با آن
برقرار کردند.
 ۱۱تیــر مــاه ضبــط دوم انجــام شــد .شــرایط عجیــب و غریبی
بود .برای ســرگرم کردن تماشاگران ،موســیقی شاد با صدای
یشــد و ســالن مملــو از هیاهــو و صــدای جیغ و
بلنــد پخــش م 
دســت مردم بود .مانده بودم در آن شــرایط ،چطور برای اجرا
یشــدیم،
تمرکز کنم .همین طــور که به زمــان اجرا نزدیک م 
یک لحظــه در دلم به امام رضا(ع) متوســل شــدم و گفتم :آقا
خودتون کمک کنید .نمیدانم در این شرایط با این سطح از
هیجان و شادی و ســر و صدا ،چطور میخواهم جو سالن را با
یک کار معنوی به دست بگیرم .یا امام رضا(ع) کمکم کنید.
واقعیت این اســت کــه بعضی از اتفاقــات این نمایــش ،فراتر
از خواســت و اراده مــن و نویســنده پیــش رفــت .ماجــرا ایــن
بود که من بــرای کســب آمادگی بــرای این نمایش  ۱۳شــب
به حرم رفتم و آنجا از  ۱۳صحن و زاویــه مختلف ،دیالوگها
را خطاب به حضــرت رضــا(ع) میگفتــم و تمریــن میکردم.
ً
اصال خیلی از ایــن اصطالحــات و عبارتها را خــودم از زائران
ً
شنیدم .مثال این اصطالح «چشم مایی» یا به قول تهرانیها
«چــش مایی» که حــاال خیلــی گرفته و انگار شــده مــال من و
شــخصیتی که بازی کردم ،این اصطالح را از یک زائر تهرانی
شنیدم که دست بر ســینه ،خطاب به امام رضا(ع) میگفت:
«آقا! چشــم مایی» .یا ایــن درد دل بیریا با حضــرت را از یک
زائــر آذریزبان شــنیدم .دوســتم گفــت« :متوجه میشــوی
چه میگوید؟ دارد به امام رضا(ع) میگوید :آقا ســام .حالت
چطــوره؟ خوبــی؟ چــه کار میکنــی؟ »...درواقــع بعضــی از
دیالوگهــا را فراتر از متن هوشــنگ جاویــد ،از زائران حضرت
رضا(ع) الهــام گرفتم .و خب ،حرفی کــه از دل برآمده بود ،بر
دلها هم نشست.
بــا رأی داوران ،آن شــب حضــور شــما در برنامــه عصــر
جدید به پایان رســید اما این تازه شــروع ماجراهای شما
با دلــدادگان امــام رضــا(ع) و محبــان جدید ایشــان بود.
درست است؟
بله .من بعــد از آن اجرا ۵ ،هــزار کامنت داشــتم و االن که بعد
از حدود یک ماه از آن اجرا دارم با شــما صحبت میکنم ،این
کامنتها که بعضیهایش عجیب و غریب است ،همچنان
ادامــه دارد .از پســران و دخترانــی پیــام دریافــت میکنــم
کــه معلــوم اســت هیــچ میانــهای بــا مقولــه مذهــب و توســل
نداشــتهاند اما دلشــان با ایــن نمایش لرزیــده و متوجــه امام
رضا(ع) شدهاند .باور کنید جرأت ندارم بعضی از این پیامها
را مرور کنم چون قدرت مواجهه با عالقهای که مردم به این
نقش و ارادتی که بهواسطه آن به امام رضا(ع) پیدا کردهاند
را نــدارم .با خواندن ایــن پیامها ،گریهام میگیــرد و حالم به
هم میریزد.
احســاس صمیمیتشــان هــم جالب اســت .خیلیهایشــان

یکی نوشته بود:
«این آقا تپله
یکجوری دل
ما رو سوزاند و
اشکمون رو درآورد
که برایمان جالب
است بیاییم
مشهد و این
امام رضا(ع) که
میگه رو بیشتر
بشناسیم!» تعداد
ز یادی از جوانانی
که اهل موسیقی
رپ و موسیقی
ز یرزمینی و این
چیزها هستند
هم برایم پیام
فرستادهاند و
نوشتهاند« :ما که
چیز ز یادی در این
زمینه نمیدانیم
اما با اجرای شما
حال کردیم و
اشک ر یختیم و
لذت بردیم».

مرا «ایــن آقا تپله» خطــاب میکنند .یکی نوشــته بــود« :این
آقا تپله یکجوری دل ما رو ســوزاند و اشــکمون رو درآورد که
برایمــان جالب اســت بیاییم مشــهد و ایــن امام رضــا(ع) که
میگه رو بیشــتر بشناســیم!» تعداد زیادی از جوانانی که اهل
موســیقی رپ و موســیقی زیرزمینی و این چیزها هســتند هم
برایم پیــام فرســتادهاند و نوشــتهاند« :مــا که چیز زیــادی در
این زمینــه نمیدانیم اما با اجرای شــما حال کردیم و اشــک
ریختیم و لذت بردیم».
اما فکر میکنم شیرینترین اتفاقی که میتوانست برای
شما بیفتد ،دعوت تولیت آســتان قدس رضوی و تقدیر
رسمی بود که از شما در حرم مطهر امام رضا(ع) صورت
گرفت .برایمان از این اتفاق فراموشنشدنی بگویید.
اول از همــه حجتاإلســام "مــروی" ،تولیــت آســتان قــدس
رضــوی ،فیلــم اجــرای مــرا در صفحه شخصیشــان بازنشــر
کردند و بهاینترتیــب حمایت خود را از کار مــن اعالم کردند.
در دیداری هــم که با مســئوالن بزرگوار آســتان قدس رضوی
داشــتم ،آقای دکتر "محمدمهدی برادران" ،مدیرعالی حرم
مطهر رضوی و حجتاإلســام "مهدویفر" ،رییس ســازمان
علمــی و فرهنگی آســتان قــدس رضوی بــا اهدای یــک جلد
قرآن مجیــد و لوح تقدیــر ،مرا مــورد لطف قــرار دادنــد .در آن
دیــدار ،آقای بــرادران خطــاب به مــن گفتند« :مــن یک عمر
در راه اهــل بیت(ع) خدمت کردهام ،شــاگردها در این مســیر
تربیت کــردهام و ...امــا االن حاضرم ثواب تمــام آن خدمات
چندیــن ســاله را با ثــواب این اجــرای شــما عوض کنــم ».در
جــواب بــا احتــرام گفتــم :مــن بههیچوجــه قبــول نمیکنم.
ایشــان تا این جملــه را از من شــنیدند ،بهشــدت و بــا صدای
بلند گریه کردند.
چه چیزی باعث شد اینقدر قاطع ،نه بگویید؟
وقتی میخواســتیم حرم را ترک کنیم ،دوباره آقــای برادران
گفتند« :من با شــما شــوخی نکردم ها .بیایید االن در محضر
حضرت رضا(ع) با هــم معامله کنیم »...گفتــم :آقای دکتر!
من یک مطــرب هســتم ،یک کمدیــن ،یک دلقــک .و البته
به ایــن کمدین بــودن چــون در جهت شــاد کــردن دل مردم
اســت ،افتخار میکنم .حاال که این کمدین مفتخر شــده به
اینکــه در  ۱۰دقیقه اجــرا ،دل میلیونهــا ایرانــی را وصل کند
به امام رضــا(ع) ،من ثــواب ایــن کار را با هیــچ چیزی عوض
نخواهم کــرد ...مــن ایــن را گفتــم و ایشــان دوباره بــه گریه
افتادند .خالصه حال و هوای عجیبی ایجاد شدهبود.
البته آســتان قدس یک لطف دیگــر هم به من داشــته .یک
فیلــم  5دقیقهای بــه همت مســئوالن محترم آســتان قدس
بهنام "عصــر امام رضــا(ع)" تولید شــده که به متن و حاشــیه
اجرای من در تلویزیون و اتفاقات بعــد از آن میپردازد .فیلم
بــا تصاویر حضور مــن در حــرم مطهر حضــرت رضــا(ع) و ابراز
لطف مردم شــروع میشــود و در مقاطعــی برش می َ
خــورد به
اجرایــم در صحنه عصــر جدید .ایــن فیلم در صفحه آســتان
قدس رضوی هم منتشر شد.
دوره جدید
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درباره فیلم خروج آخرین اثر حاتمیکیا
که این روزها در اکران آنالین است

روزگار خشم
خسرو نقیبی

«خروج» یک قهرمان کاریزماتیک دارد .شبیه قهرمانهای وسترن.
یک افتتاحیه باشکوه.
پیرمردی تکافتــاده در مرزعه پنبــهاش که هلیکوپتــری وارد حریمش میشــود .هلیکوپتر
رئیسجمهوری« .پنبه ناز دارد».
ی از دارایی مرد از بین میرود برای کمک به رئیس جمهوری که «جمهور یعنی مردم»
بخشــ 
و رئیــس جمهوری یعنــی رئیس مــردم .وقتــی دیگر ،آب شــور به پنبــهزار میریزنــد« .یکبار
وقتی بــرای رئیس جمهوری مشــکلی پیــش آمد من هرچه در وســعم بــود برای او گذاشــتم.
حاال برای من مشکلی پیش آمده .میخواهم او هم آنچه در وسعش است برای ما بگذارد».
اینها شاکله «خروج» است.
آنچه ابراهیم حاتمیکیا را از دل یک داســتان واقعی مجاب کرده روی پرده تصویرش کند.
جملههای در گیومه نقل به مضمون از دیالوگهای فیلم است.
از روی کاغــذ مشــخص اســت کــه ایــن داســتان چــه اجــرای ســختی خواهــد داشــت .چقدر
میتواند برای یک فیلم بلند سینمایی تنه الغری داشته باشــد .اما حاتمیکیا داستانهایی
از این کمرمقتر را هم روی پرده تماشایی از کار درآورده.
ســهگانه اکشــن آخــرش (چ ،بادیــگارد و بــه وقــت شــام) نشــان داده چــه انــدازه مشــتاق
تکنیکهای تازه سینما و جاهطلبیهای اجرایی است .چه اندازه مشتاق جلوههای بصری
و امکانهــای تــازهای که به ســینمای ایــران میدهــد .اینجا هــم از این ســکانسها فراوان
داریم .سکانسهایی که بر حضور قهرمان در محور آن استوار است.
حضور یگانــه فرامــرز قریبیان که وقتــی بــا تراکتــور وارد خیابانهای تهــران میشــود ،تاریخ
اســب «رد پای گرگ» کیمیایی ،به این
ســینما ســی ســال ورق میخورد و تصویر او را ســوار بر ِ
تصویر تازه که گرد پیری بر آن نشسته ،وصل میکند.
ً
«خــروج» ،امــا بهتریــن آثــار حاتمیکیــا نیســت .آن تنــه الغــر را معمــوال حاتمیکیــا بــه مــدد
بازیهای درخشان و اتمســفر صحنه پر میکرد .اینجا ،اما انتخاب ســایر بازیگران به اثرش
ضربه زده است.
«خروج» زمانی که به پیرمردهای روستا میرسد ،ناگهان به یک فیلم تلویزیونی تقلیل پیدا
میکنــد .حتی انگار فیلمســاز هم جایــی دیگر قطــع امید کــرده و توانــش را روی صحنههای
تنهایی و دونفرههای او و زن (پانتهآ پناهیها) گذاشته.
حسرت «خروج» همینجاســت که اگر دو ســه پیشبرنده دیگر میان پیرمردها بازیگرانی در
قواره قریبیان بودند ،فیلم تازه حاتمیکیا چه اندازه میتوانســت یک «اتفاق» در ســینمایی
باشــد که هنوز از جاده و اقلیمهای تازه میترســد؛ و البته خشــم این ســالهای فیلمســاز که
باالخره به آثارش هم راه پیدا کرد.
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چــه «چ» ،چــه «بادیــگارد» و چــه «بــه وقــت شــام» از نظــر
نگارنده از این آسیب بیرون مانده بودند.
حاتمیکیــا فریادهــاش را بیرون پــرده ســینما و روی صحنه
ً
مــیزد و فیلمســاز درون فیلمــش اتفاقــا مصلــح بــود و پــی
«چمــران بازرگان» اســت،
آرامــش .چمرانش متهم بــود که
ِ
نــه «چمــران خمینــی» .بادیــگاردش میخواســت محافــظ
شــخصیت نظام باشــد ،نــه شــخصیتهای آن؛ و «بهوقت
شــام» روایت مظلومیــت بچههــای ایرانی مقابل خشــونت
داعش بود و نه روایت خشم ایرانی.
با این حال ،اینجا مناســبات سیاســی و تصویر «دولت علیه
مــردم» ،شــعارهای اطرافیــان رئیــس جمهــوری و کنایــه به
مذاکره به شــکلی مســتقیم راه به اثــر پیدا کــرده .چیزی که
میدانم در ایــن ســالها حاتمیکیا مراقــب ر خندادنش بود
و حــاال ،انــگار ،کار بههمانجایی رســیده کــه روزگاری زمان
ساختن «موج مرده» رسیده بود.
راســتش بیش از هــر فیلــم دیگــری از خالق« ،خــروج» برای
مــن یــادآور «مــوج مــرده» اســت .بــا همــان میــزان خشــم و
همــان انــدازه افتوخیــز .ســکانسها و دیالوگهایــی دارد
کــه از بهتریــن ســکانسها و دیالوگهــای تمــام ســالهای
فیلمســازی حاتمیکیاســت (آن فیلم همچنین بــود و هنوز
بــه چنــد ســکانس بســیار اثرگــذار در ذهــن مانــدگار شــده) و
در مقابــل ســکانسهایی دارد بســیار بــا فاصلــه از کالس
کارگردانــی ابراهیــم حاتمیکیــا (آن فیلــم همچنیــن بــود و
برای همین حتی میان  ۱۰فیلم مهــم او هم نامی ازش دیده
نمیشود).
ً
«خروج» قطعا فیلم مهمی اســت .تصویر یک زمانه .تصویر
نزدیکتری حتــی از حال امروز فیلمســازش .یــک فیلم «دو
ســتاره /خوب» که در ابعاد کارنامه خالقــش پایینتر از «آثار
کامــل» او قــرار میگیــرد .مســأله همیــن اســت .انتظــار مــا از
مؤثرترین فیلمســاز پس از انقــاب خیلی بیش از اینهاســت.
این تصویر را او خودش برای ما ساخته است.

فرهنگ و ادب

هیچ آتشی را
یارای چیرگی بر
ابراهیم نیست
پویان عسگری

بــرای ســعید ،یونــس ،کاظــم ،عبــاس ،راشــد ،مصطفــی ،حیــدر و رحمــت  ...برای
مردان اخموی خشنی که قلبهای تپنده مهربان دارند ...برای ابراهیم.
«خــروج» را فیلمســازی ســاخته که جنگهایــش را رفتــه ،زخمهایــش را خــورده ،آتشهای
ریز و درشــت را به جان خریده ،بددلیها و دشــمنیها را از ســر گذرانده و حاال بهدنبال روایت
داســتانی به ظاهر آرام ،اما تعیینکننده از منظر جهتگیری سیاسی -اجتماعی است .پخته
و آرام و سرشار از نگرانی واقعی نسبت به اوضاع ایران.
بیســتمین فیلم ابراهیم حاتمیکیا فیلمی دردمند و مؤثر اســت .اثری گزنده که جای درست
را هدف میرود و با شــوراندن روســتاییان علیه اشــرافیت دولتی ،با برانگیختن مظلوم علیه
ظالم و مشروعیت بخشیدن به حق اعتراض شهروندان و مردمان ستمدیده ،هم حاکمیت
را به برخورد عقالنی با حقوق مــردم فرا میخواند و هــم با برخوردی به شــدت انتقادی علیه
دولت مســتقر (دولــت حســن روحانــی) ،نادیــده گرفتــن مــردم واقعــی و برخــورد ریاکارانه با
روســتاییان و حاشیهنشــینها را مورد نقــد جدی قــرار میدهد .در کمتــر فیلم ایرانــی معاصر
شیوه مدیریتی غیرصادقانه و اشرافی دولتی تا این حد نقد شــده و در کمتر فیلم این سالها،
کارگردانــی فراســت و زیرکــی آن را داشــته کــه ناعدالتــی تثبیت شــده و ضــد مردمــی را به نفع
استیفای عدالت و حقطلبی برجسته کند .ابراهیم خسته است .خسته و تنها .خسته از جور
زمان ،تنهــا در پیگیری ایدههای فردی و آرای برآمده از فرهنگ روادار اســامی در تناســب با
حساســیتهای ملتهــب و حاد زمانــه و تکافتــاده در مواجهه بــا تندروهای دو ســر طیف که
هیچگاه خام و رام حرفهایشان نشده است.
این یک وســترن ســاخته شــده توســط فیلمســازی اســت کــه هــم در این ســالها تــا انتهای
تنهایــی و انــزوا رفته و هــم کــم و بیــش در فیلمهایــش فضاســازی وســترن را تجربه کــرده و
حاال بهواســطه تجربه «خروج» تمــام و کمال یک فیلم وســترن ایرانی ســاخته اســت .قصه
حاشیهنشــینان محتــرم و مظلومــی که بــرای اعــاده حق خویــش و بــه قصد مالقــات رئیس
جمهــوری رهســپار مســافتی طوالنــی بهســوی مرکــز میشــوند و در ایــن میــان تنهــا ســاح و
داراییشان تراکتورهای فرتوت و مستهلک است.
فیلم با رویکرد اعتراضی و خروشــانش یادآور بهترین اثر ابراهیم «آژانس شیشهای» است ،به
لحاظ ارتباط پدر و پســر و صحنه تأثربرانگیز خاکسپاری پسر شــهید« ،بوی پیراهن یوسف» را
بهخاطر میآورد و از نظر کار با امکانات اینترنتی و پالنهای موبایلی تماشاگر را به یاد «گزارش
یک جشــن» فیلم نمایش داده نشــده حاتمیکیا میاندازد .ابراهیم ،امــا در «خروج» برخالف
«گزارش یک جشــن» موضع ملی و بلوغ یافته تری میگیرد و در مود ،بارها دورتر از فضای گرم
و احساســاتی «بوی پیراهن یوســف» با حال و هوایی پیرانهسر و خویشــتندار ،از جایگاه یک
پیرمرد هفتاد و خردهای ساله ،عاقلهمردانه و پدرانه به جهان مینگرد.

ً
فیلم مشــخصا در بخشهــای میانی و در افــراط بیش از حد
در نمایــش روابــط ســادهدالنه روســتاییان ،دچار کســالت و
رخوت نزد تماشاگر میشود ،اما ســریع خود را باز مییابد و با
احضار منش امنیتی برآمده از مواجهه دولت با روستاییان و
ایجاد تقابل میان حاشــیه با مرکز و تمرکز بر مردانگی عاقل و
ســاکت ،انرژی منفی انباشته شــده در رحمت و تماشاگر را با
جسارت آزاد میکند .در این مسیر صحنه حضور روستاییان
در حــرم حضرت معصومــه (س) در نســبت با حضــور رئیس
جمهوری تحــت تدابیــر امنیتــی معنادار و دلنشــین اســت و
لحظــه برخــورد تنــد نیروهــای دولتــی با رحمــت در آســتانه
نزدیکی به ساختمان ریاست جمهوری در مقیاس سینمای
حاتمیکیا فراموش نشدنی.
«خــروج» در لحظــه مطلوبــی بــه پایــان میرســد .جایی که
رحمت باالخره خــودش را از خالل محافظهکاری و ســرکوب
و مخالفــت دولتــی به رئیــس جمهــوری میرســاند تــا فریاد
و دردش را بــه او منتقــل کنــد .صــورت الیــه بــه الیــه فرامــرز
قریبیــان بخــش مهمــی از معنــا و کانــون تماتیــک «خروج»
اســت .تکیدگی و عمــق و ســنگینی چهــره قریبیــان گویای
خــروج از همــه نبایدهــا و به منزلــه پذیــرش حقــوق طبیعی
شــهروندان و اعتــراض حقیقــی از ســوی ایرانیــان اســت.
مرد دوستداشــتنی ســینمای ایــران در آخریــن حضورش،
بهترین بــازی کارنامــه خود را بــا شــمایلی مانــدگار در قامت
رحمــت
یــک مــرد جاافتــاده رقــم زده و بــا بــازی در نقــش
ِ
سرســخت و لجوج و کمحرف ،بــرای اولین بار در ســینمای
حاتمیکیــا یــک قهرمــان پیرمــرد خلــق میکنــد .ابراهیم در
«خروج» بعــد از مدتها از حــاج کاظمهای میانســالش گذر
کرده و بعد از شــهادت باشــکوه حاج حیدر در «بادیگارد» و با
پا گذاشتن خودش به پیری ،دست بهسوی مردان پیر دراز
میکند« .خــروج» میتواند شــروع دوره تازهای در ســینمای
حاتمیکیــا باشــد .دوره فیلمهــای ملــی و توجــه بــه همــه
ایرانیان با مسائل و مشکالتی که دارند.
دوره جدید
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سیدعلی میری رکنآبادی
شد فرصتی آماده که در خانه بمانید
یار از نفس افتاده که در خانه بمانید
سیمای دلانگیز شده خوشخبر اینبار
جانی به طرب داده که در خانه بمانید
از جام جهانبین ُپرانگیزه شنیدم
باز است خم باده که در خانه بمانید
ایهام ندارد سخنم نظم دقیق است
گفتم غزلی ساده که در خانه بمانید
از نصف جهان چشم ببستید و ز شیراز
ماندید در آباده که در خانه بمانید
از حسرت دیدار رفیقان که گذشتید
گویید به همسایه که در خانه بمانید
تصنیف دعایی که شکوفا شده در باغ
گلکرده به سجاده که در خانه بمانید
این گرگ که افتاده در این گلۀ آهو
بینید به قالده که(اگر) در خانه بمانید
آرام شود بانوی دلبسته به بازار
با دفتر و لباده که در خانه بمانید
دلگیر نباشید ز عشاق در این راه
بنبست شده جاده که در خانه بمانید
در قافیه مانده غزل بیرمق من
شعر از نفس افتاده که در خانه بمانید

چند شعر کرونایی

چراغهای ّ
توسل
به روی دست
بگیرید
نغمه مستشارنظامی
کرونا هم تمام خواهد شد
من دوباره تو را
در آغوش خواهم گرفت
ترانههای ایلیاتی را
زیر گوشت زمزمه خواهم کرد
پسرم
کرونا هم تمام خواهد شد
زنگ تفریح
مدرسه را از هیاهو
سرشار خواهد کرد
کتابهای دلتنگ کتابخانه
پرندگان شعر را
در آسمان نگاهت
آزاد خواهند کرد
کرونا هم تمام خواهد شد
و
جهان
سراسر
بوسه
آغوش
و
لبخند میشود

محمدحسین انصار ینژاد
به جای بازی چر خوفلک طناب زدید
و چای تازه دمی با هلوگالب زدید
بهار رد شد و ّاما نزد گلی به سری
بهار رد شد و خود را فقط به خواب زدید
درخت چون غزل حافظ است تازه ،شگفت
تفالی به ورقهای این کتاب زدید؟
به عید دیدنیای بر جهایتان آباد
کجا گلی به سرخانهای خراب زدید؟
چه غم تهیست اگر دستوبال همسایه
به یاد سفرۀ خالی او کباب زدید
چه غم که مشتری آنجا حساب ،دستش نیست
چه غم که برجگرش زخم بیحساب زدید
دراین بهار ،رفیقی که دستچین کردید
لگد به بختش از این حسن انتخاب زدید
به نفی فلسفۀ عاشقی کمر بستید
چرا به کوچۀ دیوانگان نقاب زدید؟!
چه حسن عاقبتی در عقب نشینیهاست
شکار کبک نشد قسمت و عقاب زدید
نه چشم زخم ستارهست پشت این کرونا؟
تمام شب کرم ضدآفتاب زدید
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علیرضا قزوه
چه رازها که هدر رفت و روزها که هبا شد
چه میکنید اگر خاک هم پر از کرونا شد؟
اگر که سقف و ستونهای خانه پر شد از آتش
وبال گردن ما بدتر از هزار وبا شد
چه آتشی است که افتاده در جهان؟ چه عذابیست
شبیه صبح قیامت ،شبیه روز جزا شد!
همیشه قسمت ما درد بود و داغ و جدایی
دوباره آه و غم و ّ
غصه ،سهم آینهها شد
چراغهای ّ
توسل! به روی دست بگیرید
به مضطران پریشان بگو که وقت دعا شد
ّ
دعا کنیم که با عقل و عشق و صبر و توکل
هزار قفل شکست و هزار پنجره وا شد
چه دیدهاید خدا را که شاید از پس طوفان
هزار باد موافق رفیق کشتی ما شد
ز عقل و حکمت و تقوی مدد بگیر که شاید
کلید معجزۀ روزگار ،دست شما شد
سعید بیابانکی
باغ سپید پوش که بسیاری و کمی
بر برگ برگ خاطر من لطف شبنمی
با هر نفس ،بهار مرا تازه میکنی
سبز خاطره در شادی و غمی
تقویم ِ
تا در بهشت خانۀ خود زندگی کنم
خاموش و بردبار ،میان ّ
جهنمی
دادی به جان میهن من خون تازهای
سبز سپید پوشی و همرنگ پرچمی
َ
از پا نمینشینی و قد خم نمیکنی
چون سرو ،استواری و چون کوه ،محکمی
ما خانه ماندهایم و تو شمشیر میزنی
خط ّ
یعنی شهید زندۀ ّ
مقدمی
بعد از خدا سالمت ایران به دست توست
آه ای دمی که همدم عیسی ابن مریمی..
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نگاهی به بیمار یهای مسری
در رمانهای معروف

نویسنده :آلبر کامو

نویسنده :ژوزه ساراماگو

مترجم :پرویز شهدی

مترجم :زهره روشنفکر

همه
مسئولند
زنده بمانند

و برای زنده ماندن دیگران مبارزه کنند
محمد قائم خانی

دو رمان بســیار معــروف وجود دارنــد که به مســأله همهگیری یــک بیمــاری در زمانی
اندک میپردازند .اولی طاعون اســت نوشــته آلبر کامــو ،و دیگری کوری نوشــته ژوزه
ساراماگو .موقعیت فراگیری یک بیماری با ســرعت انتشار باال ،انســان را در برابر تقدیری قرار
میدهد که خــودش را در هیبت یک هجمه نشــان میدهــد .فقط تکتک افراد نیســتند که
مورد هجوم قــرار گرفتهانــد ،بلکه تجمع انســانی هدف قــرار گرفته اســت؛ در یــک کلمه نوک
پیکان خطر به ســمت «شــهر» اســت .چــون چیــزی پیش آمــده که فقط بــه یک انســان ربط
ِ
ندارد ،بلکه همزمان به همه مربوط میشود .بیماری هر نفر ،در عین حال بیماری کل جامعه
اســت .نقطهای اســت که سرنوشــت فرد و جمــع به هم گــره میخــورد .پس بنابرایــن چیزی
ً
اساسا انســانی ظهور میکند .برای همین اســت که یکی از دغدغههای اصلی کامو در طاعون
انتقال این گزاره است« :همه مسئولند زنده بمانند و برای زنده ماندن دیگران مبارزه کنند».
بنابراین پای وظیفهای اخالقی برای زنده ماندن و زنده نگه داشــتن در میان اســت .انسان
هیــچ انتخابــی نــدارد جــز اینکــه تســلیم شــود ،یــا مبــارزه کنــد .بنابرایــن «آزادی» در چنین
موقعیتی چیزی جز مبارزه نیســت ،و کســی که ایــن حقیقــت را درک نکند ،از نظــر کامو هیچ
بهــرهای از فهم حقیقــت نبــرده اســت .آن چیزی کــه انســان در موقعیتهــای دیگــر آزادی
میپنــدارد ،بندهای اســارت انســان اســت بــه تعلقــات مختلــف .آزادی چیزی جــز پذیرش
مســئولیت انســان بودن نیســت و مابقی حرفهای بی ربط اســت کــه تنها بــرای ایجاد مفر
در برابر مســئولیتپذیری درســت شــدهاند .در موقعیت یک بیماری مسری گســترده ،همه
آن حرفها رنگ میبازد و پوچیشــان ثابت میشــود .پس فقــط میماند مبــارزه برای زنده
ماندن بــه امید پیروزی بــرای پاسداشــت آزادی حقیقی انســان .از نظر کامو این مبــارزه تنها
وظیفه انسان آزاد است .برای همین اســت که در رمان طاعون ،سرنوشت شهر را به تشکیل
یــک ســازمان داوطلبانــه بــرای حفاظــت از زندگــی دیگــران پیونــد میزنــد ،ســازمانی بــرای
پرســتاری از هر فرد بیمار یا مشــکوک بــه بیمــاری .در اینجا پرســتاری مبارزه برای انســانیت
محسوب میشود.
این نقطه را میتوان پــل ارتباط بین رمان طاعون و کوری در نظر گرفت .ســاراماگو از وجهی
دیگر به پرســتاری میپردازد .کامو دلمشغول مشــارکت همه در پرســتاری از همه است ،اما
متوجه ذات مادرانه پرستاری است .بدون پرســتاری یعنی بدون مراقبت بیدریغ
ساراماگو
ِ
مادرانــه ،عبــور از هجمــه بیمــاری مســری ممکن نیســت .در شــهر کــوران ،یک زن مســئول
نجات بقیه اســت ،چــون میبینــد ،همیــن .هم خــودش این بــار را بــر دوش خود احســاس
میکنــد ،و هــم بقیــه از او انتظــار یــاری دارنــد ،حتــی بــه صورتــی ناخــودآ گاه .او یــک برتری

جوهری دارد ،برای همین فراتر از حوزه عمومی و خصوصی
رســالت پرســتاری از همه را دارد .او بیناســت ،پس مســئول
است ،و بر خصوصیترین امور دیگران هم تسلط دارد .این
تســلط را خود بینایــی برایــش آورده اســت .به همیــن دلیل
بعدها هم مــورد تعــرض آنها که ایــن حقیقــت را فهمیدهاند
قرار نمیگیرد .رابطه او با بقیه ،غیر از رابطه انسانهای کور
با همدیگر اســت .او منجی دیگران از قرنطینهای اســت که
بیماری بر جمع تحمیل کرده .بخش مهمــی از رمان درباره
قرنطینه اســت ،یعنی دنیایی بســته که همه مسائلش باید
همان جا درون آن حل شــود .هســتی ما همین شــهر است و
کس دیگری در جــای دیگری وجــود ندارد که بشــود رویش
حســاب کرد؛ حاال باید همین انســانها این زندگــی را به هر
روشــی که میدانند اداره کننــد .قرنطینه ما را بــه لبه زندگی
حیوانی و مســئولیتناپذیری میکشاند و تنها کسانی از این
وضعیت میرهند که تحت پرستاری مادرانه قرار بگیرند.
بغرنجــی موقعیــت آن اســت کــه ایــن حیــوان درون ،در
آستانه مرگ قرار گرفته اســت .آری ،قرنطینه انسانها را به
«حیوانی در یک قدمی مرگ» تبدیــل میکند ،البته حیوانی
که سرشار از قدرت حیات است .انســان در قرنطینه ،تبدیل
به یــک قربانی میشــود .هــر قربانــی در حالت نهایــی خود،
فــراوان
حیوانــی اســت در یک قدمی مــرگ ،با قــدرت و میل
ِ
حیات .چــه چیزی مــا را از این وضعیت نجــات خواهد داد؟
حفــظ انســانیت .پــس همــه مســئولند انســانیت خویــش
را حفــظ کننــد و بــه مســئولیت «همــه» را بــر عهــده بگیرند.
بیمــاران یــا مشــکوکان بــه بیمــاری بایــد بــه جــای همــه بــا
بیمــاری مبارزه کنند ،و آنها که ســالم هســتند چــون مادری
دلســوز همه ،از هر کســی که میتوانند پرســتاری بکنند .هر
ِ
دو رمان به یکجا میرســند؛ باید فشار گســترش بیماری را با
امید به بهبودی تا انهدام کامل آن حفظ کنیم.
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خاطراتی از یک واقف فرهنگی

روزگار ملک
ِ

همدوره بوده و ارادت و احترامی دوســویه میانشــان بوده،
همچنین پدرش حاج محمدکاظــم ملکالتجار که بازرگانی
بــزرگ در میانههــای دوره قاجــار بــوده کــه در برهههایی به
کنشگری سیاســی و اجتماعــی همچون رخداد قیــام تنباکو
یــا پایهگــذاری «شــرکت عمومی» نیــز روی مــیآورده اســت.
 18ســال پیــش کــه خبرنــگاری جــوان ،جویــای تازگیهــا و
کنجــکاو بــودم ،هنگامــی کــه در محوطــه تاریخی بــاغ ملی
تهران میگشــتم ،ســاختمان زیبــای کتابخانه و مــوزه ملی
ملک را در میانه این محوطه جــذاب تاریخی در قلب تهران
دیدم .کنجکاوانه به آنجا رفتم تا بیشتر دربارهاش بدانم.
پس این اولین آشنایی شما با حاج حسین ملک بود؟

سعیده اسدیان
حاج حسـین ملک یکی از افرادی اسـت که ثمره سـالها فعالیت و عالقهاش
بـه نسـخ خطـی را در طبـق اخلاص گذاشـت و تقدیـم مـردم کـرد .کسـی کـه
خیلیهـا هنـوز شـناخت درسـتی از او ندارنـد اگـر کتابخانـه و مـوزه ملـی ملک
نبـود شـاید یکـی از بزرگتریـن واقفهـای فرهنگـی ایـران ناشـناخته میمانـد ،مهـدی
یسـاولی روزنامهنـگار ،پژوهشـگر و دانشآموختـه تاریـخ از دانشـگاه شـهید بهشـتی
تصمیـم میگیـرد کتابـی راجـع بـه تاریـخ شـفاهی ایـن واقف بـزرگ ایـران بنویسـد .به
همین مناسـبت با وی به گفتگو نشسـتیم تا برایمان از این کتاب بگوید .کتابی که به
زودی راهـی بـازار نشـر میشـود.
ایــده نوشــتن ایــن کتــاب از کجــا آمــد و هــدف شــما از
نگارش این کتاب چه بود؟
درســت تاریخــی دربــاره حــاج
متأســفانه آ گاهیهــای مســتند و
ِ
حســین آقا ملک به انــدازه نیــاز بــرای پژوهشــگران و تاریخنگاران
حتی در گســتره همگانی جامعه وجود ندارد ،ما با یک پدیده مهم
در تاریخ معاصر ایــران روبهرو هســتیم که کارهای شــگرف ،فرای
گســترههای سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی در گذر دو ســده اخیر انجــام داده امــا جامعه ،او و
کوششهایش را به اندازه و به درستی نشناخته است.
البتــه کمــی آ گاهیهــای فراگیر دربــاره حــاج حســین آقا ملــک وجــود دارد کــه همــان گفته و
شنیدههای تکراری است ،این که او واقف و نیکوکاری بزرگ بود ،کتابخانه و موزه ملی ملک
را بنیان گذاشــته ،خانهای تاریخی در بازار تهران داشــته کــه مکان پیشــین کتابخانه و موزه
ملی ملک بوده ،همچنین موقوفههایی گسترده نیز در خراسان بر جای نهاده است.
کمــی هــم دربــاره تبــارش میدانیــم ،از پدربــزرگاش آقــا مهــدی ملکالتجار کــه بــا امیرکبیر
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بلــه ،اولیــن آ گاهــیام دربــاره حــاج حســین آقــا ملــک در
جایــگاه بنیانگــذار و واقــف کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک و
گنجینهاش به ســال  1382بــر میگردد ،در دومین نوشــته و
گــزارش حرفهای بــرای روزنامه ایــران درباره ایــن گنجینه و
بنیانگذارش نوشــتم که با تیتر «اینجا کتابخانه و موزه ملی
ملک است :کنکوریها بشتابید!» در روزنامه منتشر شد.
رویکــرد و تیتــر گــزارش بــه ایــن مســأله اشــاره میکــرد؛
کتابخانهای کــه روزگاری میعــادگاه ادیبان ،اندیشــمندان،
ایرانشناســان ،نسخهشناســان ،اســتادان و نویســندگان
بــزرگ ایرانــی و غیــر ایرانــی در تاریــخ معاصــر همچــون
ملکالشــعرای بهــار ،دهخــدا ،والتــر هینتــس ،مینورســکی
و ادوارد بــراون بــوده ،در زمــان فراهــمآوری و نــگارش
گزارشام برای روزنامه ،بیشتر به مکانــی برای گردهمایی
دانشآموزان پشت کنکوری درآمده بود.
نه آن روز نه امروز عقیدهام این نبوده که اینگونه مخاطبان
به چنیــن کتابخانههای بــزرگ نبایــد بروند امــا آن گزارش و
تیتر بــه این مســأله اشــاره داشــت کــه کتابخانه و مــوزه ملی
ملک بــه علتهــای گوناگون از فلســفه و ســنت پیشــین آن
به ویژه در روزگار بنیانگذار و واقف دور شــده بــود ،یعنی آنها
کــه «میتوانســتند» -یعنــی دانشآمــوزان و نوجوانــان -به
این کتابخانه بیایند ،آمده بودند اما آنها که «باید» -یعنی
نسخهشناســان ،اندیشــمندان ،ادیبــان و ایرانشناســان،
گویــی از آن دور و با آن بیگانه شــده بود ،دســتکم برای من
چنین ذهنیتی ایجاد شده بود هرچند بعدها فهمیدم که آن
درک نخستین در دیدار نخست درست بوده است.
ِ
وا کنشها به انتشار آن گزارش چه بود؟
بعد از انتشار گزارش ،ایمیلی از آقای سودآور نوه حاج حسین
آقا ملــک کــه در آمریکا زندگــی میکرد به دســتم رســید که در
آن بعــد از سپاســگزاری از انتشــار گــزارش و یــادآوری جایگاه
حــاج حســین آقــا ملــک و گنجینــه تاریخــیاش ،همچنیــن
روز کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک ،مــرا بــه
نقــد وضعیــت آن ِ
خواندن نوشــتاری درباره حاج حســین آقا ملک تشویق کرد
کــه پیشتر بــرای یــک مجلــه فارســیزبان در آمریکا نوشــته
بود .آن نوشــتار یافتههایــی جذاب دربــاره جهان اندیشــه و
زندگــی خصوصی حاج حســین آقا ملک داشــت .ایــن رخداد
آغاز پیونــد میان ذهن مــن و پدیدهای با نام حاج حســین آقا
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ملک بود .روزگار گذشــت تا  9ســال بعد در ســال  1391برپایه
پیشــنهادی تصمیم گرفتــم پژوهــش تاریخ شــفاهی زندگی
حاج حسین آقا ملک را انجام دهم.
پس با آ گاهی کامل به سراغ نوشتن این کتاب رفتید؟
بله حــاال دیگر آ گاه ـیام دربــاره یکــی از بزرگتریــن واقفان و
نیکوکاران ایــران در تاریــخ ایــران ،افزایش یافته بــود و بیش
از گذشــته میتوانســتم با چش ـماندازی روشــن به این پدیده
نگاه کنم و دربارهاش بنویسم .این پژوهش درآغاز گفتگوی
تاریخ شــفاهی با چند اســتاد نــامآور را هــدف داشــت که حاج
یشــناخته ،او را دیــده یا همنشــین اش
حســین آقا ملــک را م 
بودند ،همچنین در گفتگو با چند نفــر از اعضای خانوادهاش
همچون دخترهای بازمانده و نوهها ،درباره زندگی شخصی
حاج حسین آقا ملک نکات جدیدی را فهمیدم.
متــر از ده نفــر
تصــور ایــن بــود کــه تعــداد گفتگــو شــوندهها ک 
یشــود ،چرا که حاج حســین آقا در
خواهد بود و از آن بیشــتر نم 
ســال  1351خورشــیدی در  101ســالگی درگذشــته بــود و زمــان
آغاز پژوهــش -ســال  1391خورشــیدی 40 -ســال از آن روزگار
میگذشــت ،بنابراین به جــز بازمانــدگان خانواده ملــک ،باید
کســانی را از میــان اســتادان ،فرهیختــگان ،نسخهشناســان و
یکــردم کــه دس ـتکم  60ســال و بیشتر
اندیشــمندان پیــدا م 
داشــته تا پیشــگاه حاج حســین آقــا ملــک را درک کــرده یــا با او
همنشین بوده و از همه مهمتر خاطرههایی با او داشته باشند.
کتاب «روزگار ملک» شامل چه بخشهایی است؟
ایــن کتــاب  80خاطــره دربــاره حــاج حســین آقــا ملــک را
دربرمیگیرد کــه در چهل خاطــره در دفتر یکم آمــده و اکنون
آماده انتشــار اســت .دفتر دوم نیز پس از آمادهسازی و انتشار
دفتر یکم ،در نوبت چاپ قــرار میگیرد ،ایــن  80خاطره تنها
بخشــی از پژوهش بزرگ «تاریخ شــفاهی زندگی حاج حسین
آقا ملک» به شــمار میآیند و گوشــههایی از زندگی و سرشــت
و جهانبینی حاج حســین آقــا ملک را نشــان میدهند .متن
کامل پژوهش که گسترهای بسیار فراتر از این خاطرهها دارد
جهــان اندیشــه بزرگترین
و خواننــده را بــه یک ســفر دراز در
ِ
نیکــوکار و واقــف تاریــخ معاصر ایــران میبــرد ،پس از انتشــار
دو دفتــر «روزگار ملــک» در چارچــوب یــک کتــاب بــا رویکــرد
تاریخ شــفاهی منتشــر میشــود و در دسترس پژوهشــگران و
دوستداران فرهنگ و تاریخ جای میگیرد.
ً
آیا این کتاب صرفا یک زندگینامه است؟
کتــاب «روزگار ملــک» زندگینامــه نیســت ،پیشگفتاری که
بر کتاب نوشــتم یک نمــای فراگیــر درباره زندگی ،سرشــت و
کوشــشهای حاج حســین آقا ملک پیــش روی میگــذارد تا
خواننده اگر شناختی درباره او نداشــته یا این شناخت اندک
باشد ،دریابد با چه کسی روبهرو اســت .کتاب اما فراتر از این
است و نمیخواهد زندگینامه حاج حسین آقا ملک را برپایه
تراز کتابهای زندگینامهای بگوید.
ِ
در کتاب «روزگار ملــک» بر آن بــودهام از زبان ،ســخن و قاب
نــگاه نــامآوران فرهنــگ ،ادب ،دانــش و پژوهــش در ایــن
ِ

هر یک از
گفتگوشوندگان
پژوهش «تار یخ
شفاهی زندگی
حاج حسین
آقا ملک» که
خاطرههایشان در
این کتاب آمده،
از نگاهی ویژه
به او نگر یسته
و برداشت و
در یافتشان را
بازگفتهاند .من به
دنبال این بودم با
چیدن خاطرههای
گونا گون در کنار
یکدیگر ،هم یک
نمای فرا گیر از
سرشت ،خوی و
منش این انسان
بزرگ را پیش
روی خواننده
بگذارم هم بیآن
که جهتگیری
ویژه در کار
باشد ،دست
خواننده را برای
پذیرش هر یک
از جنبههایی
باز بگذارم که
گفتوگوکنندگان
درباره او سخن
گفتهاند

ســرزمین ،نمایی تــازه از یک بزرگ مــرد تاریخــی پیش روی
بگــذارم کــه برخــاف پندارها ،یــک پدیــده فرازمینــی و ویژه
نبوده ،انســانی «عــادی» و باورپذیر بــوده که بــا برخورداری
از ثروت بســیار و افســانهای راه نیکبختــی و کامروایی را در
سادهزیســتی ،همنشــینی با همگان به ویژه اهــل فرهنگ و
هنر و گردآوری میراث تاریخی گذشتگان و برجاینهادن آن
برای آیندگان جسته است.
هریــک از گفتگوشــوندگان پژوهــش «تاریخ شــفاهی زندگی
حــاج حســین آقــا ملــک» کــه خاطرههایشــان در ایــن کتاب
آمده ،از نگاهی ویژه به او نگریسته و برداشت و دریافتشان
را بازگفتهاند .من بــه دنبال این بودم با چیــدن خاطرههای
گوناگون در کنــار یکدیگر ،هم یــک نمای فراگیر از سرشــت،
خــوی و منــش ایــن انســان بــزرگ را پیــش روی خواننــده
بگذارم هم بــیآن که جهتگیری ویژه در کار باشــد ،دســت
خواننده را برای پذیرش هریــک از جنبههایی باز بگذارم که
گفتوگوکنندگان درباره او سخن گفتهاند.
دفتر یکم کتاب در کنــار  30خاطرهای که دســتاورد پژوهش
«تاریخ شفاهی زندگی حاج حسین آقا ملک» بوده 10 ،خاطره
هم از بزرگانی درباره حاج حســین آقا ملک دارد که دهههای
گذشــته پیش از نشــر در این کتاب در مجلههــای تخصصی
گستره کتاب ،کتابداری و نسخهشناسی منتشر شدهاند.
ایــن خاطرههــا از نامدارانــی چون زندهیــادان احمد ســهیلی
خوانساری سرپرســت پیشــین کتابخانه ملی ملک در روزگار
زندگــی حــاج حســین آقــا ملــک ،ایــرج افشــار کتابشــناس
برجســته و حبیــب یغمایــی بنیانگــذار و مدیــر مجلــه یغمــا
بودهانــد ،کســانی کــه ســالها پیشتــر از برنامــهام بــرای
پژوهش درباره «تاریخ شفاهی زندگی حاج حسین آقا ملک»
زندگی را بــدرود گفتــه و درگذشــته بودنــد و به آنها دســتکم
در ایــن جهــان دســترس نداشــتهام ،چهبســا کــه اگــر بــه آن
بزرگواران دسترســی داشــتم خاطرههایی بیــش از اینها که
پیشتر نوشته بودند به دست میآوردم.
مهمترینافرادی کهباآنها گفتگو کردیدچه کسانیبودند؟
احمــد ســهیلی خوانســاری و ایــرج افشــار از میــان آن
خاطرهنویســان در پیوند با حاج حســین آقا ملــک جایگاهی
ویــژه داشــتهاند ،چراکــه ســهیلی نزدیــک بــه  30ســال بــا او
همنشــین بوده و در گســترش کتابخانه ملی ملــک همتراز و
همسان حاج حســین آقا ملک کوشــیده ،افشــار هم به دلیل
جایگاه ویژه در گســتره کتــاب و کتابشناســی در دهههای
پیدرپی تاریــخ معاصــر ایران بــه دلیل قــراردادی کــه برای
فراهمآوری فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملی ملک
با حاج حســین آقا ملک بسته بوده ،چندین ســال با او پیوند
نزدیک داشته و همنشین بوده است.
خاطرههای نشریافته آن بزرگان درباره حاج حسین آقا ملک
در آن مجلههای تخصصــی به اندازهای ارزشــمند بودند که
در چارچوب کتــاب «روزگار ملک» اگــر نمیگنجیدند ،کتاب
کاستی داشــت .به همین جهت این آسیب را به جان خریدم
بــه این قیمــت که شــناخت خواننــده کتــاب درباره سرشــت
حاج حسین آقا ملک گستردهتر و فراگیرتر باشد.
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فرهنگ و ادب

خاطرات ایران
اسماعیل بنده خدا

یکــی از قهرمانــان عجیــب و کمنظیــر و در عیــن حــال گمنــام کشــور مــا ،یــک بانوی
مسلمان انقالبی است که از قضا همنام کشور خودش نیز هســت؛ خانم ایران ترابی.
تاریخ کشور و ملت ما به قدری قهرمان واقعی و حقیقی پرورانده و در خود جای داده است که
ما برای همیشــه از وجود هرگونه قهرمان وارداتی خارجی و بیگانه و خیالی و موهوم و ســاخته
چند نرمافــزار کامپیوتری بینیاز باشــیم .قهرمانانی کامال واقعی و برخاســته از متن مردم این
مرز وبوم که میشود به آنها تکیه کرد و آنها را بهعنوان انسانهای نمونه و ممتاز یک فرهنگ
به تمام جهان معرفی کرده و به وجود آنها مباهات کرد؛ قهرمانهایی که بعضا آنقدر رویایی و
کمنظیر هســتند که وجودشــان تنه به تنه خیال میزند و شاید خیال انســان نیز نتواند چنین
انسانهای بزرگی را در خود پرورش دهد .یکی از این قهرمانان حقیقتا عجیب و کمنظیر و در
عین حال گمنام کشــور ما ،یک بانوی مسلمان انقالبی اســت که از قضا همنام کشور خودش
نیز هســت؛ خانم ایران ترابی .نامی که دیگر پس از شــنیدن کلمه شــیرزن ،از اولین نامهایی
است که به ذهن من خطور میکند و ایشان را با این صفت میشناسم .مسبب شناخت من از
این قهرمان ملی نیز ،کتاب خاطرات ایشان اســت به نام «خاطرات ایران» که از طرف یکی از
دوســتان کتابباز من به من هدیه شــد و واقعا عجــب هدیه نابی بــود .خانم ایــران ترابی در
ســال  1334در شــهر تویســرکان از توابع اســتان همدان به دنیا آمــده .پــساز گذراندن کالس
ششــم ،به علت فقر فرهنگی زمان طاغوت ،چندســالی مجبور به ترک تحصیل میشــود ،اما
عالقه وافر ایشان به تحصیل باعث شد که مقابل مشــکالت موجود بایستد و پس از گذراندن
دوران دبیرستان ،وارد کار بهداشت و درمان شود.
پنجره ورود ایشــان به کار درمان نیز ،اعــام نیاز و ثبتنام عمومی یک آموزشــگاه مامایی بود
و خانم ترابی پــس از گذراندن دورههای علمــی مامایی ،به عنوان ماما به یکی از روســتاهای
پرجمعیت در مرز همدان و کرمانشاه فرستاده میشود .عالقه برخاسته از جان و دل ایشان به
کار درمان به عنوان یکی از اصلیترین فعالیتهایی که میشــود بــه مردم ،بهخصوص مردم
تهیدســت روســتاها خدمت کرد ،در روزهای حوالی پیروزی انقالب اســامی ،صــورت حقیقتا
ایثارگرانــهای به خــود میگیرد و خانــم ترابــی در روزهای پیــروزی انقالب ،پــس از مهاجرت از
روستا به پایتخت ،در بیمارستان فرحناز سابق به مجروحان مبارزات انقالبی خدمت میکرد.
«فعالترین ســاعات کار در بیمارستان ،شــبها بود .عملها را انجام میدادیم و مجروحانی
را که شکستگی یا تیرخوردگی داشتند به اســم پروندههای تصادفی یا سقوط از ارتفاع بستری
میکردیم .چند خانه مجاور بیمارســتان را تخلیه و ضدعفونی کرده بودنــد .خانهها از بیرون
ظاهــری مثل خانههــای معمولی داشــتند ،ولــی از داخــل خانهها را به شــکل بخــش درآورده
بودند .مجروحانی که تیر خورده بودند ،وقتی به هوش میآمدند و کمی حالشان بهتر میشد
به آن خانهها منتقل میکردند و پزشــکان و پرســتاران انقالبی در آنجا به مجروحان رسیدگی
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میکردند».
پس از پیــروزی انقالب و پیش از شــروع جنگ هشــت ســاله
تحمیلی ،خانم ترابی که در آن زمان دختری  24ســاله بود،
همــراه دیگــر همکارانشــان ،در قالــب گروههــای جهــادی
درمانــی ،به روســتاهای اطــراف تهــران میرفتند و بــه مردم
بیچــاره روســتایی خدمــت میکردند .میشــود گفــت اولین
گروههای جهادی درمانــی جمهوری اســامی را خانم ترابی
و همکارانــش پایهگــذاری میکننــد« .بــه هــر روســتایی کــه
میرفتیم در خانه بزرگ یا مســجد روستا مســتقر میشدیم و
اعــام میکردیم هر کس مشــکل درمانــی دارد به مــا مراجعه
کند .تا زمانی که خــودم نرفته بودم و به چشــم خودم ندیده
یکــردم روســتاهای نزدیــک تهران تــا این حد
بــودم ،باور نم 
محــروم و عقبمانــده از بهداشــت و خدمــات و امکانــات
باشــند .انتظار داشــتم وضــع روســتاهای اطــراف پایتخت را
بهتر از روســتاهای دیگر ببینم ،ولی وضع روستاها حتی بدتر
از روســتاهای تویســرکان و کرمانشــاه بود که در آنهــا مامایی
کرده بودم».
خانــم ترابی کــه لحظــه لحظــه عمــر خــود را صــرف خدمت
بــه ایــن مــردم کــرده بــود ،در ســال  58بــه علــت نیاز شــدید
رزمندگانی کــه با گروههــای جداییطلب کوملــه و دموکرات
کرد در حال مبارزه بودند ،به شــهر پــاوه اعزام میشــود و این
اعزام ،شروع اعزامهای پی در پی و پر شمار ایشان به عنوان
نیــروی بیهوشــی اتــاق عمــل بــه مناطــق جنگی به حســاب
میرود .از آنجا که ایشان در تهران دورههای علمی بیهوشی
را طی کرده و چند سال به عنوان تکنیسین بیهوشی در اتاق
عمــل بیمارســتانهای مختلف تهــران کار کرده بــود ،در کار
خود متبحر بــوده و از طرفی نیــاز مبرمی به تخصص ایشــان
در مناطق جنگی وجود داشــت« .خبر میرسید وضع پاوه به
قدری وخیم شده اســت که جز تعداد اندکی پاســدار ،نیروی
دیگــری در شــهر نمانــده و ســقوط آن بــه دســت ضدانقــاب
نزدیــک اســت ».به دکتــر زرکــش گفتم کــه من هــم میآیم،
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گفت« :پس شما یک مقدار دارو و وسایلی که الزم است جمع
کن و آمادهباش .فــردا حرکــت میکنیم ».چند ســت بخیه و
پانســمان ،تعدادی آمبوبگ ،لوله تراشــه ،ســرم و داروهایی
که به نظــرم الزم میرســید ،از اتاق عمل برداشــتم .مســؤول
اتاق عمــل گفت :ترابی مــن اینها را طبق لیســت گرفتهام .از
من بخواهند چه کار کنم؟ گفتم رســید وســایل را مینویسم
و بهــت میدهــم .اگــر شــهید شــدم کــه روز قیامــت جوابش
را میدهــم و اگــر زنده برگشــتم کــه خــودم میآیــم و توضیح
میدهم ».بهتر اســت به شــما بگویم ،به اینجــای کتاب که
میرســیم ،تــازه  130صفحــه از ایــن کتــاب  400صفحــهای
را پشــت ســر گذاشــتهایم و هنــوز  270صفحــه از تالشهــا و
مجاهدتهــای کمنظیر خانــم ترابی در طول هشــت ســال
دفاع مقــدس باقــی مانده اســت .تــا اینجــای معرفــی کتاب
هم از خیلی خاطــرات جذاب و عجیب خانم ترابی سربســته
گذشتهام و مطالعه آنها را به شما واگذار میکنم .روایتهای
حضور ایشــان در مناطــق جنگی کردســتان و ســپس جنوب
کشور پس از حمله صدام ،واقعا عجیب و حیرتانگیز است.
خانــم ترابــی پــس از مجاهدتهــای خــود و همکارانــش در
پــاوه و در رکاب شــهید چمــران ،بــه تهــران بازمیگــردد ،امــا
درســت چند روز پــس از حمله عــراق به کشــور عزیزمــان ،بار
دیگر به صورت کامــا داوطلبانه به اهواز و اندیمشــک اعزام
میشــود و دقیقــا در چند کیلومتــری خط مقــدم جبهه اصلی
جنگ با عراق ،مشــغول خدمت به رزمندگان آسیبدیده در
بیمارستان و اتاقعمل میشود .رفت و برگشتهای متوالی
ایشان به جبهه در طول هشت ســال دفاع مقدس ،از ایشان
رزمنــدهای کامــا کارکشــته و حرفــهای و باتجربــه ســاخته
اســت .رزمنــدهای کــه ســاحش ،تــوپ و تفنــگ نبــود .او با
سرنگ و دارو و ســرم و لوله تراشه به جنگ با دشمن میرفت
و حقیقتــا در ایــن جبهــه ،جانفشــانیهایی کرده اســت که از
شــما میخواهم حتمــا روایــت ایــن مجاهدتهــا را در کتاب
خاطرات ایران بخوانید.
قلم و هنر خانم شــیوا ســجادی کــه تدوینگر خاطــرات خانم
ترابی اســت ،نقش موثری در مطالعه آســان و بدون پستی و
بلندیهای اذیتکننــده متن دارد ،به طوریکــه با خواندن
دههــا صفحــه از کتــاب ،گذشــت زمــان را حــس نمیکنیــد
و همــراه قهرمــان کتــاب بــه جلــو میرویــد و وقایــع را تجربه
میکنیــد و غــرق در کتــاب میشــوید .مصاحبههــای دههــا
ســاعته با راوی ،ایجاد فاصله زمانی برای درگیر شــدن ذهن
راوی با گذشــتههای نســبتا دور ،مــرور چند بــاره موضوعات
مطــرح شــده ،گفتگو بــا برخــی رزمنــدگان و کادر درمــان هم
دوره با خانم ترابی و بهرهمندی از کتابهایی مانند «دشت
آزادگان در جنــگ» و کتاب «کارنامــه توصیفی عملیاتهای
هشــت ســال دفاع مقدس» کمک موثری در روشــنتر شدن
حــوادث و غنیتــر شــدن محتــوای کتــاب داشــته اســت؛
بهگونــهای که مــن تدوین کتــاب «خاطــرات ایــران» را یکی
از بهترین تدوینهــای کتب تاریخ شــفاهی انقالب اســامی
میدانم .کتاب خاطرات ایران را انتشــارات ســوره مهر چاپ
کــرده اســت و نســخهای کــه مــن آن را مطالعــه میکــردم،
ششمین چاپ این کتاب در تیراژ  2500جلدی بود.

تکنیکهای

ݣییݣ ݣ ݣر  ݣݣف ݣهاݣݣی
قصهݣݣگوݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣݣح

همان گونه کــه خوانــدن امری مهم اســت اینکــه قصه را به شــیوهای درســت
بخوانیــد نیز بســیار اهمیــت دارد .هفــت تکنیکی کــه در زیر ارائه شــده به شــما
کمک میکند که منظور ما را بهتر بفهمید و تبدیل به یک قصه خوان حرفهای شوید.
۱ـ طول داستان
قصه نباید زیاد کوتاه و نه زیاد طوالنی باشــد .قصه کوتاه ممکن است نتواند پیام اصلی
داســتان را بیان کند و قصــهای که بیش از حد بلند باشــد نیز خســته کننــده خواهد بود
و کودک نســبت به آن بیتفاوت میشــود .بنابراین طول قصه را در نظــر بگیرید و آن را
برای کودک خود تعریف کنید.
۲ـ محیط مناسب
محیطی مناســب را برای خواندن قصه انتخــاب کنید .مکانی که بــرای خواندن قصه
انتخــاب میکنید باید بــه گونهای باشــد که کــودک را در فضــا و حال و هــوای قصه قرار
دهد.
۳ـ مقدمه مناسب
اگر شــما قصهای را برای کــودک تعریــف میکنید اجازه بدهیــد کودکتان بداند که شــما
این قصه را از کجا و از چه کســی شــنیدهاید .به او بگوییــد که این قصه چگونه به شــما
در زندگیتان کمک کــرده و از آن چه درسهایی گرفتهاید .ســعی کنید از همان شــروع
داستان کودکتان را نسبت به قصه عالقهمند کنید.
۴ـ حالتهای بدنی مناسب
زمانی که شــما قصــهای را تعریــف میکنید اطمینــان حاصل کنیــد که حرکات دســت و
چهره شــما مناســب اســت .شــما هم چنین میتوانید تن صدای خود را تغییــر دهید و از
کودک خود نیز بخواهید که با شــما همراهی کند به این شــکل شــما میتوانید قصه را تا
حد امکان جذاب و شنیدنی کنید.
۵ـ صدای بلند داشته باشید اما با آهنگی آهسته
مطمئن شــوید که صدای شــما رســا و بلند است اما ســعی کنید با آهنگی آهســته قصه را
تعریف کنید .صدای شــما باید به گونهای باشــد که بتواند فضا و احساس داستان را به
خوبی منتقل کند .تن ،گام و شــدت صدایتــان را با توجه بــه تغییر اتفاقات در داســتان
تغییر دهیــد در جاهای مناســب مکث کنید تا کودک بتواند با شــخصیتهای داســتان
هم ذات پنداری کند.
۶ـ کودک خود را درگیر قصه کنید.
ً
ســعی کنید کودکتان را با عبارات مختلف و یا پرســیدن ســؤال درگیر داســتان کنید مثال
«میدونــی؟» یا «حدس بــزن بعدش چی میشــه؟» هم چنیــن میتوانیــد از او بخواهید
که حدس بزند پیام داســتان چه بوده اســت .و به این شکل آنها بیشــتر به مفهوم قصه
توجه میکند.
۷ـ طبیعی باشید
این مســئله که شــما در نحوه قصهگویی خود حالت طبیعی داشــته باشــید بســیار مهم
اســت .در این صــورت شــما میتوانید اطمینان داشــته باشــید کــه قصهای کــه تعریف
میکنید نــه بــرای خودتان و نــه کودکتان خســته کننــده و کســالت آور نخواهد بــود و از
چیزی که میخوانید لذت میبرید.
قصه گویی عنصری اساســی و مهم در رشــد کودکتان اســت .اجازه ندهید که کودکتان از
بخش مهمی از دوره کودکیاش که همان گوش دادن به قصهها است محروم شود.
دوره جدید
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مفهو م یابی
بحران در قرآن
کتاب «مفهومیابی بحران در قرآن و نســبت آن با ســنتهای الهی» به تازگی منتشــر
شده است .امروز حوادث و اتفاقات ناگوار در قالب یک مفهوم جامع به نام «بحران»
قرار گرفته و مدیران در تالش هستند تا با استفاده از دانش ،تجربه و ابتکارات متخصصان به
مدیریت و مقابله بــا آن بپردازند ،بنابراین تحقــق مدیریت مطلوب شــرایط بحرانی ،نیازمند
فهم دســت از مفهوم بحران و درک دقیق از تعریف آن است که کتاب «مفهومیابی بحران در
قرآن و رابطه آن با سنتهای الهی» در همین راستا تدوین شده است.
در کتاب مذکور؛ نگارندگان به دنبال ایجاد مفهومی جدید و قرآنی برای بحران نبوده بلکه
تالش کردند الگــو و قالبی اســامی بــرای مصادیق بحران کشــف کنند تــا در ســایه این الگو
امر مدیریــت بحران به صورت دقیقتری درک شــود .به همین دلیل ،کتــاب حاضر با روش
اجتهادی و بــا نگاهی توصیفــی  -تحلیلی با اســتفاده از منابــع کتابخانهای و تکیــه بر آیات
قرآن ،روایات اهل بیت علیهمالســام و نظرات مفسرین به پرســشهای مطرح شده پاسخ
میگوید.
در این روش تالش میشود بر اساس آنچه پیش از این از نتایج تحقیقات پیشینه به دست
آمد ،پیمایشــی دقیق در آیات قرآن کریم صــورت گرفته و مفاهیم مرتبط بــا موضوع بحران
و مصادیق آن مفاهیم گردآوری شــود .پس از این مرحله ،تالش شــده اســت با دستیابی به
یــک فرضیه ،آیات قــرآن کریــم و روایــات اهلبیت علیهمالســام را بــا محوریــت آن فرضیه
بازآرایــی کــرده و بــا تکیه بــر نظــر مفســران ،تحلیل دقیــق از معــادل قرآنــی پدیــده بحران و
اوصاف آن ارائه شود.
در فصل اول ایــن کتاب تعاریــف و ابعاد مختلف بحران در ادبیات مرســوم آورده شــده اســت
و تالش کرده تا بــه جمعبندی مشــخصی در این خصوص برســد .در این فصــل رویکردهای
مختلف تحلیلی و تعاملی در خصوص بحران آمده اســت .همچنین در این فصل مباحثی در
خصوص نقش پارامترهای مختلف در شــکلگیری بحران آورده شده است که مخاطب را به
منطق مشخص در خصوص تعاریف مختلف بحران میرساند.
در فصل دوم این کتاب میخوانیم« :آنچه که مســلم اســت ،دقیقترین و نابترین مفاهیم
مرتبط با بحــران را میتــوان از منبع غنی قرآن احصاء و اســتخراج کرد .بر این اســاس رســالت
اصلی این پژوهــش ارائــه مختصاتی قرآنــی از مصادیق بحران اســت .قــرآن کریم بــه عنوان
کالم الهی ،میتواند منبعی روشــنگر در جهــت راهنمایی مدیران و متخصصــان در مواجهه با
پدیدههای عالم و تشخیص حوادث بحرانی باشــد .این پژوهش به دنبال ردیابی چارچوب
پدیدههای بحرانی و سنتهای الهی مرتبط با آنان در آیات قرآن است.
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بر ایــن اســاس و بــرای دســتیابی به هــدف اصلــی پژوهش،
«مصادیق بحران» مورد توجه قرار گرفته و ســپس با تکیه بر
واژگانی از قــرآن کریم که در مقام اشــاره بــه مصادیق بحران
اســتعمال شــدهاند ،اصول بنیادین مفهوم بحران استخراج
شــده اســت؛ بر این اســاس میتوان گفــت اولین نــوآوری در
ایــن پژوهــش ،برجستهســازی نزدیکتریــن واژهای اســت
که در ادبیات دینی ،در مقام اشــاره به مصادیق بحران مورد
اســتعمال قرار گرفته است .ســپس بر اســاس آیات و روایاتی
که این واژه در آنان اســتعمال شــده ،چارچوب قرآنی بحران
به دست آمده است».
در فصل ســوم کتاب نیز تالش شــده اصلیترین ســنتهای
الهی مرتبط بــا مفهوم بحــران به درســتی به تصویر کشــیده
شــوند .در نهایــت آخریــن فصــل کتــاب ،یــک جمعبنــدی
از کل کتــاب ارائــه کرده اســت .ابتــدای این فصــل و پیش از
جمعبندی ،ابتدا مســتندات اصلی را در کنار هم آورده تا هم
نگاهی کلی از آنچه تاکنون گفته شــده اســت به دســت آید و
هــم راه را برای ســایر پژوهشها هموار شــده تا پژوهشــگران
بعدی مسیر خود را بهتر طی کنند.
نوآوری کتاب و اصلیترین جنبه ضرورت وجود متن حاضر،
تــاش بــرای کشــف قالبــی اســامی بــرای مصادیــق بحران
و تــاش در جهــت ترســیم مختصــات پدیدههــای بحرانــی
در تعالیــم وحیانی اســت .بــه نظر میرســد بازســازی مفهوم
بحران در سایه آیات و روایات اســامی و توجه به سنتهای
الهی ،روشــی متفــاوت را در مقــام مدیریت مصادیــق بحران
پیش روی مدیران قرار میدهد.
کتاب «مفهومیابی بحران در قرآن و نسبت آن با سنتهای
الهی» به تالیف حســین ظفری و رضا رهنما با شــمارگان 200
نســخه در  139صفحــه بــه بهــای  23هــزار تومــان از ســوی
دانشگاه جامع امام حسین(ع) به چاپ رسیده است.
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گزارشهایـی از برپایـی اولیـن جلسـه کمیتـه موقوفـات هالل احمر ،نشسـت
تخصصـی بررسـی کتـاب «عالمگیـر؛ کوویـد  ۱۹جهـان را تـکان میدهـد»،
جلسـه مدیران ارشـد جمعیت هالل احمر و مسـئوالن حوزه علمیه ،نشسـت
علمی-تخصصـی «جایـگاه روانشناسـی در چرخـه مدیریـت بحـران» در کنار
خبرهایی از فعالیتهای دفاتر نمایندگی ولی فقیه در اسـتانهای مختلف
ماننـد تهـران ،لرسـتان ،فـارس ،چهارمحـال و بختیاری ،گلسـتان ،قـم ،یزد،
خوزسـتان ،ایلام ،اردبیـل ،آذربایجـان شـرقی ،کرمانشـاه و شـیراز بخشـی
از مطالـب ایـن شـماره هسـتند .همچنیـن در دو صفحـه یـادی از همـکار
ارجمندمـان مرحـوم روح اهلل رجایـی نیـز داشـتهایم.

هالل

رزمایش ایران همدل -تیرماه  -1399گیالن

ما باهم زنده میمانیم
وا کاوی جایگاه روانشناسی در چرخه مدیریت بحران
تدوین برنامه اقدامات مشترک حوزه علمیه و جمعیت هالل احمر

محیــط زیســت و مســائلی همچــون گازهــای گلخانــهای
جلســات متعــددی برگــزار کردهانــد ،امــا هیــچگاه بــه نتیجه
نرســیده اســت ،زیرا این چالش نیازمند تغییر نگاه در عرصه
اقتصادی و سیاســی در جهان بــوده؛ کوویــد  ۱۹این فرصت
را برای تجدیدنظــر در روند اداره سیاســی و اقتصادی جهان
ایجاد کرده است.

گزارش نشست تخصصی بررسی و واکاوی کتاب
«عالمگیر؛ کووید 19جهان را تکان میدهد»

ما باهم
زنده میمانیم

میزگــرد علمی ،تخصصــی بررســی کتاب عالمگیــر اثر اســاوی ژیــژک با ارائــه علیرضا
سمیعی و اسماعیل نوشاد از ســوی معاونت فرهنگی و امور آموزشــی و پژوهشی حوزه
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هاللاحمــر برگــزار شــد .ایــن نشســت در ادامــه سلســله
نشســتهای حوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــال احمر به منظــور تقویت مبانــی نظری حوزه
امــداد و یاریگــری بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار شــد .هــدف از برگــزاری نشســت
تخصصی ،بررسی و تحلیل موضو عهای مربوط به جمعیت هاللاحمر با حضور اندیشمندان
و متفکران حوزه علوم انسانی و مقدمه برگزاری همایش اخالق امدادگری است.
امر نابهنگام
در آغاز این نشســت ،اســماعیل نوشاد ،پژوهشــگر حوزه فلســفه ضمن معرفی اســاوی ژیژک
فیلســوف معروف اروپایی ،توضیح کوتاهی در مورد کتاب عالمگیر ارائه کرد .نوشــاد با اشــاره
به اینکــه این کتــاب برخالف دیگر آثار نویســنده ،به زبانی ســاده و روان نوشــته شــده اســت،
افزود :در ایــن کتاب از بحران کوویــد  ۱۹با عنوان «امر نابهنگام» یاد شــده اســت .یعنی امری
که به یک باره ظهور و جوامع بشری را دچار شــوک میکند .یک رخداد که در ساختار سیاسی،
اجتماعی وقفه میاندازد.
از نگاه این پژوهشــگر ایــن مصداق و تعریــف ،میان این کتــاب و اهداف جمعیــت هاللاحمر
ارتباطــی برقرار کرده اســت .او در تبییــن و توضیح این امر نابهنگام خاطرنشــان کــرد :در نگاه
نویســنده این امربه نابهنگام یک فرصــت تغییر در جهــان و عصر کنونی ایجاده کرده اســت.
تغییری که میتواند پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشد.
نوشاد با اشاره به چالشهایی همچون مسألهگازهای گلخانه و مسائل محیط زیستی اضافه
کرد :در طول این ســالها کشــورهایی همچون آمریکا و چین برای تغییــر در روند چالشهای
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همه با هم
به نگاه این محقق در دنیــای اقتصادی امــروز که فاجعهای
همچون فقر یک وضــع اقتصــادی طبیعی تعریف میشــود؛
کووید  ۱۹وقفهای ایجاد و به انسان گوشزد میکند که زندگی
امری اجتماعی اســت .او توجه به حس همبســتگی را یکی از
مهمترین نکات کلیــدی کتاب عالمگیر دانســت و افــزود :در
کووید ۱۹مســأله جهان از من به مــا تبدیل میشــود و نگاه به
دیگری مهم شــمرده میشــود .میگوید اگــر میخواهی خود
و دیگری در خطر نباشید باید ماســک بزنید .این همان نگاه
اخالقی است که در جهان کنونی کمرنگ شده است.
از نــگاه اســماعیل نوشــاد ،ژیــژک در ایــن کتاب همــه تالش
خود را به کار گرفته و از اندیشمندان از فردریک هگل تا ژاک
لکان کمــک میگیرد تا یــک کتــاب تأثیرگذار بــرای خواننده
بنویســد .او با انتقاد از اینکه در این کتاب راهــکار ژیژک یک
نوع کمونیسم متفاوت اســت ،افزود :نویسنده نوع جدیدی
از کمونیســم را بــه عنــوان راهــکار بــرای عبــور از وضــع فعلی
میداند ،راهکاری که برگرفته از عقاید او اســت نه تجربیات
شکل گرفته در مواجهه با کرونا ویروس.
به مهربانی رفتار کنید
علیرضا ســمیعی ،فعال فرهنگی و پژوهشگر حوزه یکی دیگر
از ســخنرانان این نشست بود که به بررســی و واکاوی کتاب
عالمگیر و جهان پســا کرونا پرداخت .وی معتقد است ژیژک
در این کتاب ســعی دارد با نگاه نقادانه تأثیــرات کرونا بر دنیا
را صریح و روان واشکافی کند.
از نگاه این پژوهشگر این که نویسنده در این کتاب از مسیح
تــا ترامــپ ،پوتیــن و حریرچــی نقــل قــول اســت ،نشــانهای
از همیــن واشــکافی اســت .ســمیعی افــزود :ایــن کتــاب بــه
پرســشهایی همچون ماهیت کرونا چیست؟ دشمن است
یا دشمن نیست؟ پاســخ میدهد .او در تبیین این پرسشها
افزود :در ایــن کتاب ،کووید  ۱۹یک وضع اســت نه دشــمن،
این ویروس ماهیــت قابــل تکثیــر و ســرایت دارد .این یعنی
این ویروس با دیگری در آمیخته است.
این پژوهشــگر با اشــاره به اینکه ژیژک فصل اول کتاب را با
نقل قولــی از انجیل شــروع کرده اســت؛ با این عنــوان که مرا
لمس مکن ،افزود :مسیح به پیروان خود میگوید :مرا لمس
نکنیــد ،در عــوض ،دیگــران را با محبت نــوازش و بــا آنان به
مهربانی رفتار کنید.
بــه نــگاه ایــن نویســنده ایــن آغــاز و ایــن تأ کیــد بــر محبت،
همــان دیگــری خواهــی اســت کــه در دیــن و فلســفه بــه آن
اشاره شده است .ســمیعی نهضت صلیب سرخ را نیز نهضت
دینی و فلســفی بر میشــمارد و اضافــه میکند :در بســیاری از

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

ســازمانهای بینالمللــی و حتی فرهنگ ،سیاســت مقدم بر
هر امر دیگری شده است اما جمعیت هالل احمر یک فلسفه
دیگرخواهی و اخالق مدارانــه دارد که میتواند در این جهان
پسا کرونا به عنوان یک سازمان فعال فعالیت داشته باشد.
ســمیعی با بیــان اینکــه در این کتــاب نظــام ســرمایهداری و
نئولیبرالیســم متهم دســتبرد بــه طبیعت برای دســتیابی به
ً
تولیدات بیســرحد صنعتی و نهایتا منافع حداکثری اســت،
افزود :از نگاه نویســنده این نظام متهم اســت با دست بردن
در طبیعت ،به چرخه طبیعی و اکوسیستم حیات به مقیاس
زیادی آسیب رســانده و خلق بیماریهای نوپدید ،به شکلی
واکنش چرخه حیات آسیب دیده به این دستبرد است.
ویروسی که فقیر و غنی نمیشناسد
ژیــژک معتقد اســت کــه برابــر ایــن ویــروس ،همگــی در یک
قایق نشستهایم .ســمیعی به گریز این فیلســوف سرشناس
در فصل چهارم کتــاب به ایران و نقل قــول از ایرج حریرچی
معــاون وزیــر بهداشــت اشــاره دارد کــه گفتــه بــود کرونــا،
ویروس دموکراتی اســت؛ فقیر و غنی نمیشناسد ،مسئول و
غیرمسئولنمیشناسد.
ســمیعی در ادامــه بــه آثــار ظهــور کرونــا ویــروس در حــوزه
فرهنــگ ،اقتصــاد و اجتمــاع اشــاره و خاطرنشــان کــرد :در
عصر کرونــا ما به این حقیقت میرســیم که انســان در جزیره
جــدای از دیگری زندگــی نمیکنــد .ما مــدام در ایــن عصر در
مورد دیگری حــرف میزنیم در مورد اینکه ما در یکی کشــتی
مشترک زندگی میکنیم.
او در ادامه با بیان اینکه در این عصر و ایــن تغییرات به نگاه
ژیژک جمع مقــدم بر فرد اســت افــزود :این بخــش از کتاب و
ایــن جهانبینــی پــس از کرونــا ،مقطــع اتصــال موضــوع بــا
جمعیت هاللاحمر اســت ،نقطه اتصال داوطلبی .در جهان
پس از کرونا «دیگری» مهم شمرده شده است ،این به معنی
ارتقــای جایــگاه داوطلبی در عصر پســا کــرون اســت .از نگاه
ســمیعی ایــن دیگرخواهــی مهمترین دســتاوردی اســت که
میتوان از این فاجعه به دست آورد.
وی معتقد است فارغ از صدمات اقتصادی کرونا این تبدیل
من به مــا و درک «دیگــری» میتوانــد نقطهای بــرای حذف
تبعیضهــای اقتصــادی و اجتماعــی و جفاهــای محیــط
زیستی شود.
او در پایان صحبتهــای خود به تأثیر کرونــا در جامعه ایران
نیز اشاره کرد و افزود :ما در کرونا و پاســخگویی به آن از دیگر
کشــورهای به اصطــاح جهــان اول عقــب نماندهایــم و این
میتواند به این معنا تعبیر شــود که ایران در جهان پسا کرونا
نیز با توجه به مسأله اهمیت معنویت در کشــور یک مؤلفه و
گفتمان تأثیرگذار باشد.
مدرسه یاریگری
برنامــه مدرســه یاریگــری هــر یکشــنبه ســاعت  ۱۱در فضای
اجتماعــی اینســتاگرام جمعیــت هاللاحمــر به صــورت زنده
نیز پخش میشــود و عالقهمندان میتواننــد از طریق آدرس
 @REDNES.IRدر این نشست شرکت کنند.

ژ یژک معتقد
است که برابر
این ویروس،
همگی در یک
قایق نشستهایم.
سمیعی به گر یز
این فیلسوف
سرشناس در
فصل چهارم
کتاب به ایران و
نقل قول از ایرج
حر یرچی معاون
وز یر بهداشت
اشاره دارد که
گفته بود کرونا،
ویروس دموکراتی
است؛ فقیر و غنی
نمیشناسد،
مسئول و
غیرمسئول
نمیشناسد

عالمگیر

اســاوی ژیــژک فیلســوف معــروف معاصر بــه تازگی
کتابی با عنوان «پاندمیک کووید  ۱۹جهان را تکان
میدهد» نوشــته اســت .این کتاب با عنــوان «عالمگیر» که
توسط هوشمند دهقان مترجم نامآشــنای فلسفه و ادبیات
ترجمه شده است توسط انتشــارات صدای معاصر در دست
چــاپ قــرار دارد .کتاب ژیــژک «عالمگیــر» نــام دارد و عنوان
فرعیاش هم «کووید ۱۹جهان را تکان میدهد!» است.
ن متفکر معاصر در کتاب جدیدش درباره اپیدمی ویروس
ای 
کرونا نوشــته و اثــرش یــک مقدمــه ۱۰ ،فصل و یــک ضمیمه
دارد .عناویــن اصلــی اینکتــاب بــه ترتیــب زیــر هســتند:
«ســرآغاز :مــرا لمــس مکــن! فاصلهگــذاری بدنــی»« ،فصــل
اول :اکنــون همگــی در یــک قایــق نشســتهایم نیــاز جهــان
بــه همپیوســته کنونی به نســخهای جدیــد»« ،فصــل دوم:
دورکاری کارگــران
چــرا همیشــه خســتهایم؟ تفــاوت میــان
ِ
قــراردادی خــود اســتثمارگر و دورکاری مدیــران رده بــاال»،
ِ
«فصل سوم :به سوی طوفانی تمام عیار در اروپا؛ مسأله پناه
جویان و پیامدهای منفی کرونا برای اروپا»« ،فصل چهارم:
بــه برهــوت ویروســی خــوش آمدیــد! لــزوم بازســازماندهی
اقتصــادی جهــان»« ،فصــل پنجــم :پنــج مرحلــه تمــام
اپیدمیها عبور هر بحران فردی یــا اجتماعی ،از پنج مرحله
انکار ،خشم ،چانهزنی ،افسردگی و پذیرش»« ،فصل ششم:
ویروس ایدئولوژی فرصتی برای اندیشیدن در مورد معنا (یا
بیمعنایــی) زندگــی ...و سیاســتهای یک بــام و دو هوای
دولتمــردان جهــان»« ،فصــل هفتــم :آرام باشــید و بترســید!
آنجا که نباید میترسیم و آنجا که باید نمیترسیم»« ،فصل
ً
هشتم :نظارت و مجازات؟ بله لطفا! کروناویروس ،دستاویز
خوبی اســت برای کنتــرل افراد»« ،فصــل نهم :آیــا تقدیر ما،
رجعــت بــه ّ
بربریــت با چهــرهای انســانی اســت؟ اصــل بقای
ســالمترینها ،تقاضــای داروی انحصاری ،بقــای برهنه»،
«فصل دهم :کمونیســم یا ّ
بربریت ،بههمین ســادگی! بر سر
ّ
یک دوراهــی سرنوشتســاز :بربریت یا کمونیســم در شــکلی
نوین» و «ضمیمه :دو نامه مفید از دوستان»
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ݣجلسه
اولین ݣ
ݣݣکمیته ݣݣموقوفات
هالل ݣݣاحمر
ݣݣبرگزار ݣݣشد
اولین جلسه کمیته موقوفات هالل احمر با هدف سازماندهی و رسیدگی به وضعیت
امــاک و موقوفــات جمعیــت هــال احمر به ریاســت دکتــر همتــی رئیــس جمعیت و
حجت االسالم و المســلمین ذاکری معاون نظارت و امور شــرعی حوزه نمایندگی ولی فقیه در
هالل احمر برگزار شد.
دکتــر کریم همتــی هــدف از برگــزاری این جلســه را رســیدگی به وضعیــت امــاک و موقوفات
جمعیت و سازماندهی امور مربوط به این موقوفات براساس یک برنامه مدون عنوان کرد.
همتی افزود :هالل احمر در  14اســتان ،امالک موقوفه دارد که الزم اســت وضعیت موقوفات
ً
در هر اســتان کامال مشــخص شــده و با کمک گرفتن از کارشناســان حقوقی خبره ،مشکالت
حــوزه موقوفــات جمعیــت را برطــرف کــرده و ســامانه امــاک جمعیــت را نیــز بــا اســتفاده از
اطالعات محیطــی الزم ،به روزرســانی کنیم .بخشــی از موقوفــات جمعیت در اختیــار وزارت
بهداشــت اســت ،برخی از ابنیه موقوفه جمعیت بســیار قدیمی شــده ،برخی به هر دلیلی غیر
قابل اســتفاده هســتند و برخی مشــکالت دیگر در این حوزه وجود دارد که الزم است ،تحلیل
جامعــی از آخریــن وضعیت امــاک و موقوفات جمعیــت و ســپس برنامه برای رفع مشــکالت
موجود داشــته باشــیم .انتظار این اســت حوزه حقوقی جمعیت با صرف وقت و با انجام کار
کارشناســی و هر جا که طرف حساب جمعیت ،دستگاههای دولتی هســتند با تعامل و گفتگو
مسائل را حل کرده و به نتیجه الزم برساند.
همتی ابراز امیــدواری کرد کــه با برگــزاری مداوم جلســات کمیته بــا حضور رئیــس ،دبیرکل،
اعضای کمیته و مدیران عامل استانها ،ظرف شش ماه آینده بخش عمدهای از مشکالتی
که در برخی امالک و موقوفات جمعیت وجود دارد ،برطرف شــود و در بازه زمانی مشــخصی،
بــا تدویــن چهارچــوب عملکــرد ،بــه نقطــه مطلــوب برنامــه ریــزی رســیده و امــوال و امالک
جمعیت را سامان دهیم.
پشتوانه نود ساله
دکتر قوسیان مقدم ،دبیرکل جمعیت هالل احمر نیز گفت :در حوزه وقف و اهمیت آن ،نباید
از پشــتوانه نود ســاله هالل احمر غافل شــویم .الزم اســت بــا بهــرهوری اموال جمعیــت چه از
طریق سرمایهگذاری و چه از طریق دیگر راهها به نتیجه مطلوب برسیم.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس جمعیــت هــم در ایــن جلســه ،از بررســی وضعیــت موقوفات
جمعیت در  2جلســه شــورای معاونین جمعیت خبــر داد و گفت :بــا نگاه و تاکیــد ویژه رئیس
جمعیــت در این خصوص ،شــرایط موجــود در زمینه امــاک و موقوفات در جلســات مختلف
با حوزه نمایندگی ولی فقیه و همکارانمان در سازمان داوطلبان جمعیت احصا شده است.
دکتر همایون یوســفی گفت :چند محور به عنوان محورهای اصلی پیش بینی شــده و برای
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عملیاتی کــردن کار ،مقرر شــد کمیتــه موقوفــات جمعیت با
حضور رئیس ،دبیرکل ،خزانــه دار ،نماینده حوزه نمایندگی
ولی فقیــه ،رئیس ســازمان داوطلبان جمعیــت ،مدیرعامل
شــرکت ســرمایه گــذاری هــال ایــران ،رئیــس دفتــر حــوزه
ریاســت جمعیــت تشــکیل شــود و در دو محــور؛ بســترهای
قانونــی الزم از جملــه شــیوه نامههــای اجرایــی الزم پیــش
بینــی شــود ،همچنیــن ،همزمان بــه مصادیــق وارد شــویم
و بــا دعــوت از مدیــران عامــل اســتانهای دارای موقوفــه
و تشــکیل جلســات الزم ،ایــن مصادیــق را پیگیــری کنیــم.
بزرگتریــن مســاله در حــوزه امــاک جمعیــت هــال احمر با
وزارت بهداشــت و درمــان اســت و خوشــبختانه در صــدد
پیگیــری تفاهــم نامــهای بیــن وزارت بهداشــت و جمعیت
هــال احمــر هســتیم تــا موضوعــات و چالشهــای موجود،
راحتتر پیگیری شوند.
کاشــانی؛ مدیــرکل امــاک و موقوفــات جمعیــت نیــز در این
جلســه ،گفت :ســالها پیگیر تشــکیل کمیتهای بــرای رفع
مشــکالت حوزه امــاک بودیم و این فرصت مناســبی اســت
که وضعیت موقوفات هالل احمر که دچار مشــکل هســتند،
مشخص شود.
توجه به اصل بهرهوری
وی با بیان اینکــه در حال حاضــر هالل احمــر 251 ،موقوفه
دارد ،تاکیــد کــرد :حــدود  80درصــد از موقوفــات جمعیــت
بدون مســاله و براســاس نیــات واقفیــن ،در حــال فعالیت و
بهرهبرداری هســتند و تنها در  20درصد امــاک و موقوفات،
انحــراف از نیات واقفین وجود دارد .کاشــانی پیشــنهاد کرد
که در بحث موقوفات ،ســند مدیریت راهبردی تدوین شود
تــا چشــم انــداز موقوفــات را در آینــده نزدیــک در آن بتوانیم
ترسیم کنیم.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت نیز در این جلسه تاکید کرد:
متولی حوزه موقوفات هالل احمر ،رئیس این جمعیت اســت
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پیام نماینده مقام معظم رهبری در هاللاحمر
به مناسبت عید سعید غدیر خم

غدیر؛ زندهکننده
نگهدارنده و استمرار بخش
حقیقت دین است

و اختیــارات تــام در ایــن حــوزه دارد و هــر تصمیمی کــه در این
کمیته گرفته میشود با ابالغ رئیس جمعیت الزم االجراست.
نصیــری افــزود :پایــه و نــگاه بــه موقوفــه بــر ایــن اســت کــه
بهــرهوری اقتصــادی داشــته باشــد .در حــوزه موقوفــات؛
نوشــتن ســند ،آییننامه و  ...بســیار عالی اســت اما با توجه
به فرصتهــای کوتاهی کــه در اختیار داریم بایــد وارد حوزه
حقوقی شویم .تغییرات مدیریتی ،عدم مطالبهگری و عدم
جرات مدیران در پیگیری مســائل مربوط به حــوزه حقوقی
اموال و امالک ،منجر به مســکوت ماندن مسائل این حوزه
شــده اســت .به طور مثــال اگــر وزارت بهداشــت در غیر نیت
واقفین در موقوفات هالل احمر وارد شــده است؛ حق پذیره
آن را بپــردازد .ما در ایــن حــوزه کار زیادی انجــام ندادهایم.
جنس و موضوع گرفتن حق پذیره در موضوع موقوفاتی که
ما نمیخواهیم خلع ید کنیم ،بســیار جدی اســت به همین
دلیل در این حــوزه به یک تیــم حقوقی آ گاه بــه موضوعات
پرونده نیاز داریم.
موقوفاتبراساسنیاتخیرینفعالیتداشتهباشند
نماینده حوزه نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر هم در این
جلســه گفت :موضوع امالک و موقوفات از هم جدا نیســتند
و در هــم تنیدهانــد .برخی به صــورت هبه ،صلح و ...اســت
که باید براساس نیات خیرین ادامه فعالیت داشته باشند.
شــهریاری خزانــهدار کل و ذیحســاب جمعیــت نیــز بــا بیان
اینکه شناســایی امــاک جمعیت انجام شــده افــزود :بانک
اطالعاتــی جامعــی در زمینــه امــاک جمعیــت وجود نــدارد.
یکــی از ضرورتهــای فعلــی ،شناســنامه دار کــردن امــاک
جمعیت اســت کــه در برههای بــه دلیــل کمبود اعتبــارات،
متوقف شده است.
پیشــنهاد ما این اســت که کمیتهای اســتانی تشــکیل شــود
تــا از محــل فــروش برخــی امــاک ،داراییهــای جمعیــت
شناسایی شوند.

نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر
با انتشــار پیامی عید ســعید غدیر خم را به
کارکنان ،امدادگران ،جوانان و داوطلبان جمعیت
تبریــک و تهنیت گفــت .متن پیام حجتاالســام
والمسلمین معزی ،بدین شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا
واقعــه غدیــر ادامــه نبــوت در مســیر امامــت و والیــت اســت .ایــن روز مبــارک
مهمتریــن فــراز تاریخ اســام و آیــت بینظیــری در تجلی امــر الهــی در هدایت
جامعه بشری است.
این رویداد عظیم ،پیوند امتداد رســالت اســت و توجه دادن به موضوع والیت
که جانمایــه این دو اســت .هدایت جامعه جز با تمســک به والیتی که از ســوی
خدا تعیین گردیده راه به سعادت و رستگاری نمیبرد .غدیر زنده کننده و نگه
دارنده و استمرار بخش حقیقت دین است .ریشه تمام فضیلتها ،شرافتها،
ارزشها ،مبدا و منشا همه ایثارگریهای تاریخ در دل غدیر نهفته است.
بشــریت ،امروز نیازمنــد فرهنگــی اســت کــه در آن غمخــواری و دردمندی با
همه انســانها توصیه و تاکید میشــود .در نگاه علی (علیهالسالم) افراد بشر
م نوع و در هر حال با قلبی پر از مهربانی با آنها باید
یا هم کیش ما هســتند یا ه 
رفتار کرد.
محروم ماندن بشر از والیت امیرمومنان(ع) یعنی زیان از بهرهمندی از معارف
واال و تربیت بر اســاس گوهر ارزشــمند دین .ترویج و بزرگداشت غدیر  ،تعظیم
کرامــت انســان و نــگاه کریمانــه بــه جامعه بشــری اســت .ایــن واقعــه عظیم
را نباید تنهــا در یک روز از ســال یــادآوری و گرامی داشــت بلکه بایــد به عنوان
یک سرمشــق و ایــده در اشــکال و موضوعات مختلــف در تمامی طول ســال و
در تمامــی عرصههــای فرهنگــی و اجتماعی زندگی جاری و ســاری گشــته و از
محتوای آن درس گرفت.
اینجانب فرارســیدن این عیــد ســعید را خدمت تمام مســلمین جهــان و ملت
سرافراز و والیت مدار ایران اســامی ،خصوصا کارکنان ،داوطلبان ،امدادگران
و جوانــان جمعیت هالل احمــر کــه در ماههای گذشــته خالصانــه در مقابله با
شــیوع ویــروس کرونــا مجاهــدت داشــته و در رزمایشهــا مواســات و همدلی
مومنانه فعالیت نمودهاند ،تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
عبدالحسینمعزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
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در سلسله نشستهای اخالق امدادگری بیان شد

وا کاوی جایگاه روانشناسی
در چرخه مدیریت بحران
ایــن نشســت در ادامــه سلســله نشســتهای ایــن نهــاد و بــا
هدف تقویت مبانی نظری حوزه امداد و یاریگری برایرعایت
پروتکلهــای بهداشــتی و محدودیتهــای فاصلهگــذاری
اجتماعــی بــه صــورت زنــده از طریــق شــبکه اینســتاگرام
جمعیت هالل احمر برگزار شد.
هــدف از برگــزاری نشســت علمــی -تخصصــی بررســی و
تحلیــل موضوعات مربوط بــه جمعیت هالل احمــر با حضور
اندیشمندان و متفکران حوزه علوم انسانی و مقدمه برگزاری
همایــش اخــاق امدادگــری اســت .ارتبــاط روانشناســی بــا
مدیریــت بحــران و چالــش پیــش روی ایــن حــوزه در کشــور
و پاســخ به این پرســش کــه روانشناســی در چرخــه مدیریت
بحران در چه جایگاهی قرار دارد؟ ازجمله محورهایی اســت
که در این نشست مطرح شد.

نشســت علمی-تخصصی «جایگاه روانشناســی در چرخه مدیریت بحران» از ســوی
معاونت فرهنگی و امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه به صورت زنده
از طریق شبکه اینستاگرام جمعیت هالل احمر برگزار شد.
62

دوره جدید

مرداد  99مشاره 22

احیاء هویت فرهنگی
مینــا نظریکمــال ،روانشــناس و مــدرس دانشــگاه ،در ایــن
نشســت بــر ضــرورت توجــه واکاوی جایــگاه روانشناســی در
بحران تأ کید کرد.
او با طــرح این پرســش که مــا در مقایســه بــا اســتانداردهای
روانشناســی بحران در کجــا قــرار داریــم؟ افــزود :در حوادثی
همچــون زلزلههــای طبــس ،بــم ،آذربایجــان شــرقی و...
اقدامات موثری شــکل گرفته اســت ،اما این اقدامات بیشتر
جنبــه فــردی و تجربــی دارد .ما پروتــکل خاصــی نداریم؛ به
این معنی که شــیوهای خاص بــرای ارائه بحثهــای روانی
در حوادث داشته باشیم و محتوای مشــترک و دستورالعمل
واحدی هم به روانشناسان ارائه نمیشود.
مینــا نظریکمــال در ادامــه ایــن نشســت بــر ضــرورت توجه
به نــگاه علمی بــر مســأله یاریگــری تأ کید کــرد .در نــگاه این
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روانشــناس هر نهــادی کــه فعالیــت داوطلبانــه دارد نیازمند
احیای هویت فرهنگی خود است.
ایــن پژوهشــگر حــوزه روانشناســی در ادامــه بــه ارتبــاط
روانشناسی با مدیریت بحران اشاره کرد و افزود :روانشناسی
مقدم بر مدیریت بحران است؛ جایگاه روانشناسی در چرخه
مدیریت بحــران پیــش از آن کــه در رشــتههای دانشــگاهی
معرفــی و تبییــن شــود در بحرانهــای فــردی و خانوادگــی
تعریف شده است.
نیازمند فعالیت ساختارمند هستیم
نظریکمال در ادامه با تأ کید بر نقش مهندســی روانشناسی
بحــران در چرخه مدیریــت بحران افــزود :نبــود پروتکلها و
دستورالعمل الزم مبتنی بر فرهنگ بومی منطقه باعث شده
فعالیتهــا در این حــوزه بیشــتر تجربه محــور باشــد و فردی
دنبــال شــود .مــا در مســأله روانشناســی در چرخــه مدیریــت
بحران نیازمند فعالیت ساختارمند و علمی هستیم.
نظریکمــال در تکمیــل گفتههــای خــود افــزود :آمــوزش در
چنیــن مواقعــی بایــد بــا برنامهریــزی باشــد و مــدون دنبــال
شــود ،نیازمنــد یــک مرجــع مشــخص هســتیم و نبایــد دچار
تناقضگویی شــویم .پیش از بحــران ،حین بحــران ،تداوم
شرایط اضطراری و پس از بحران چهار مرحله تعریفشده در
مدیریت بحران هستند که این پژوهشــگر به آن اشاره دارد.
در نــگاه نظریکمــال در ایــران در حــوزه روانشناســی بحران
ً
معموال توجه بیشتر به بخش پس از بحران است.
وی در تکمیــل ایــن موضــوع میگویــد :ســازمانهای
یاریگر بــرای حل و عبــور از هــر کــدام از این چهار بخــش باید
دســتورالعمل و مداخالت روانشناســی داشــته باشــند .از نظر
این کارشــناس توجه صرف به بخش پســا بحران مانند این
است که شهروندان یک شــهر پس از شکست یک سد تالش
کنند تا با هزاران سطل کوچک آب را از شهر خارج کنند.
پیشگیری؛ یک اولویت
«پیشــگیری و آمادگــی در حــوزه روانشناســی بحــران یــک
اولویت اســت» این گزارهای اســت که در ادامه این نشســت
مینــا نظریکمال بــه آن اشــاره کــرد .او بــا بیان این پرســش
کــه چــه افــرادی مخاطــب روانشناســی بحــران در مرحلــه
پیشــگیری هســتند؟ بــه واکاوی نحــوه مواجهــه گروههــا و
قشــرهای مختلــف بــا بحــران پرداخــت .یکــی از گروههــا در
حادثه مردم حادثهدیده هســتند .مردم بایــد بدانند چگونه
با یک حادثه تلخ مواجه شــوند ،این موضــوع نیاز به آموزش
دارد .یــک فرد حادثهدیــده باید بداند چگونه پــس از بحران
خم شود ،اما نشکند یا به هر شکلی از بحران متأثر شود.
به اعتقاد مینا نظریکمال رســانه یکی دیگــر از اضالع چرخه
مدیریــت بحــران اســت .او در ایــن زمینــه افــزود :متأســفانه
درک خطــر در میان مــردم جامعــه پایین اســت .ما در کشــور
پرمخاطرهای زندگی میکنیــم و باید بدانیم کــه یک حادثه
چه خطراتی میتواند برای ما به دنبال داشته باشد.
نظریکمال رســانه را یکی از ابزارهای تأثیرگذار در شناخت و
آ گاهی در این زمینه معرفی کرد و افزود :رســانهها باید پیش

امدادگران یکی
از گروههای
تأثیرگذار در
عرصه مدیر یت
بحران هستند،
باید به این
گروه در مورد
نحوه مواجهه
با بازماندگان و
اینکه چگونه
از خود در حین
بحران مراقبت
کنند ،آموزش الزم
ارائه شود

از حادثه فعالیتهای آموزشی را در زمینه موضوع درک خطر
مردم ارائه دهند .سلبریتی ما باید بداند که او نسبت به تمام
مراحل بحران مســئولیت اجتماعی دارد؛ به طور مثال نباید
در زیــر یک لوســتر ناایمن عکس بگیــرد و در فضــای مجازی
منتشر کند .این مسأله خود نیاز به آموزش دارد.
این پژوهشــگر در ادامه با بیــان اینکه متأســفانه رفتار برخی
از چهرهها در زمان بحــران باعث تشــدید بحرانهای روانی
در منطقه حادثهدیده میشــود ،افزود :برگــزاری برنامههای
تلویزیونــی و تفریحــی در منطقــه حادثــه گاه میتوانــد تأثیر
منفی در روحیه افراد حادثهدیده داشته باشد.
بنا به گفته این پژوهشگر ســامت روان این موضوعات باید
طبــق دســتورالعملهای روانشناســی اجــرا شــود .نظــری در
تکمیل صحبت خود در مورد نقش رسانه در چرخه مدیریت
بحران افزود :رســانه بایــد بداند در هــر مرحله چــه اطالعاتی
را منتشــر کند .ارائه تمــام جزئیــات در لحظــه میتواند مردم
را دچار ســردرگمی کنــد ،ارایهنکــردن اطالعات نیز مــردم را با
ابهاماتی روبهرو خواهد کرد.
از نظر این پژوهشــگر امدادگران یکــی از گروههــای تأثیرگذار
در عرصــه مدیریــت بحــران هســتند ،بایــد بــه ایــن گــروه در
مورد نحــوه مواجهــه بــا بازمانــدگان و اینکــه چگونــه از خود
در حین بحران مراقبــت کنند ،آمــوزش الزم ارائه شــود .این
کارشــناس حوزه ســامت روان ،مدیران و فرماندهان عرصه
بحــران را یکی دیگــر از گروههــای چرخه بحــران معرفی کرد
و افــزود :برخــی از مدیــران در شــرایط عــادی و نرمــال تــوان
مدیریتی باالیی دارند اما در زمان اضطــرار آمادگی روانی الزم
را ندارند ،این آمادگی روان الزم باید بــا ارائه آموزش و ارزیابی
و صالحیت روانی ارتقا یابد.
در نگاه این پژوهشگر ارائه آموزشهای همگانی امری مؤثر
و ضروری اســت؛ آموزشــی که منجر به تغییر رفتار و یادگیری
شــود و جامعه دچار تغییر مناســبی با آن شــود .اگــر در جامعه
حادثه یا بالیی روی دهد ،دولت و ســازمانهای امدادرسان
اقــدام بــه ارائه کمــک خواهنــد کــرد اما شــهروندان نیــز خود
باید آماده باشند .این موضوعی اســت که مینا نظریکمال،
مدرس و پژوهشگر حوزه سالمت روان ،نیز بر آن تأ کید دارد.
اهمیــت نحــوه مراقــب روانــی از نیروهــای امدادگــر موضــوع
دیگــری اســت کــه در این نشســت بــه آن اشــاره شــد .بنــا به
گفته این کارشــناس تعویض و تغییر نیروهــا در حادثه امری
ضروری است که باید تیم مدیریت بحران به آن توجه کند.
اهمیت شــناخت جغرافیای فرهنگی هر منطقه یکی دیگر از
موضوعاتی اســت که مینا نظریکمال در این نشســت به آن
اشاره کرد.از نگاه این پژوهشــگر تهیه و گردآوری شناسنامه
ســامت در کشــور یکــی از فعالیتهــای تأثیرگــذاری اســت
که میتوانــد در زمــان حادثــه مــورد اســتفاده روانشناســان و
امدادگران قرار بگیرد.
تهــای خــود گفــت :یکــی از
وی در بخــش پایانــی صحب 
مهمترین مبحثها در این زمینه تربیت نیرو است؛ البته باید
این نکته را نیز مد نظر قرار داد که فرهنگ بومی و مردم محلی
در شهرهای مختلف با هم متفاوت است و در این حوزه توجه
به بومیسازی باید بیش از پیش افزایش یابد.
دوره جدید

مشاره  22مرداد 99

63

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

پیام نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
به مناسبت درگذشت روح اهلل رجایی:

روحیه مؤمنانه
و خیرخواهانه او
در خاطرهها باقی میماند
روح اهلل رجایــی ،روزنامهنــگار و معــاون ســابق اداره کل روابــط عمومــی و ارتباطــات
مردمی هاللاحمــر و ســردبیر روزنامه جامجم چنــدی پیش بهدلیل ابتــا به بیماری
کرونــا در بیمارســتان نــور افشــار درگذشــت .او متأهــل و دارای ســه فرزنــد ،متولــد  ۱۳۶۱و
دانشآموختــه مقطــع دکترای رشــته علوم ارتباطــات بود کــه ازســال  ۱۳۸۰روزنامهنــگاری را
بهصورت حرفــهای آغاز کــرد .رجایی ســابقه حضــور در رســانههای مختلف ازجملــه روزنامه
همشــهری ،همشــهری جوان و تهران امروز را در کارنامه داشــت .به همین مناســبت از سوی
شــخصیتهای مختلف از جمله نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر و رئیس جمعیت
هاللاحمر پیامهای تسلیتی صادر شد.
خدمت صادقانه و خالصانه
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر ،متن پیام
حجت االسالم و المسلمین معزی تسلیت بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشــت روزنامهنگار متعهد روحاهلل رجایی موجب تاثر و تالم شــد .آن مرحوم ســالها
خالصانه و صادقانه در حــوزه فرهنگ و اطالعرســانی حضوری موثر داشــت .روحیه مومنانه
و خیرخواهانــه او در مــدت همــکاری بــا جمعیــت هاللاحمــر در خاطرههــا باقــی خواهــد
ماند .اینجانب درگذشــت ایشــان را بــه جامعه مطبوعاتــی ،همــکاران و دوســتان و خانواده
گرانقدرش تسلیت میگویم و از خداوند غفران و رحمت برای او و صبر و اجر برای بازماندگان
مسالت مینمایم.
عبدالحسینمعزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
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جوان مخلص و پرکار
رئیس جمعیــت هاللاحمر نیــز در پیامی درگذشــت زنده یاد
«روح اهلل رجایــی» ،معاون ســابق اداره کل روابــط عمومی و
ارتباطــات مردمــی هاللاحمــر و ســردبیر روزنامه جــام جم را
تسلیت گفت .در متن پیام تســلیت دکتر کریم همتی رئیس
جمعیت هاللاحمر آمده اســت :درگذشــت جناب آقای روح
اهلل رجایــی موجب تألم و تأثــر عمیق اینجانب شــد .زندهیاد
رجایــی ،جوانی متفکــر ،پــرکار ،باســواد و مخلــص در عرصه
ارتباطــات ،روزنامهنگاری و روابط عمومی بــود و در دورهای
کــه بهعنــوان معــاون اداره کل روابــط عمومــی در جمعیــت
هاللاحمــر حضــور داشــت ،بــا بهرهبــردن از نبــوغ ذاتــی و
استعداد رسانهای خویش منشــأ تحوالت بسیار در این حوزه
شــد .اگرچه مشــیت الهی بــر این بود کــه این همــکار خوب،
خیلــی زود از بین ما به ســوی معبــود یکتا پــرواز کند امــا یاد و
خاطره خوبیهای مرحوم رجایی برای همیشه زنده خواهد
مانــد .این مصیبــت را بــه همســر ،فرزنــدان ،والدین و ســایر
بازماندگان تســلیت عــرض میکنــم و از خداوند بــزرگ برای
روح آن مرحوم آرامش ،رحمت و رضوان الهی خواستارم».
دلباخته سیدالشهدا(ع)
همچنیــن در پی درگذشــت زنــده یــاد روح اهلل رجایــی حوزه
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر پیام تســلیتی
صادر کرد .متن پیام تسلیت بدین شرح است:
خبر تلخ درگذشت روزنامه نگار متعهد و انقالبی ،زندهیاد روح
اهلل رجایی جامعه رسانهای کشــور را دچار بهت و اندوه بسیار
کرد .حوزه نمایندگی ولی فقیه ضمن تجلیــل از خدمات مؤثر
این فعال حــوزه خبر ،فقــدان ایشــان را به اصحــاب فرهنگ
و رســانه ،دوســتداران ،خانــواده و همکاران ایشــان تســلیت
میگوید و برای کلیه بازمانــدگان از درگاه خداوند متعال صبر
و اجــر مســئلت دارد .مرحــوم روح اهلل رجایــی فعــال رســانه و
ســردبیر جــوان و خــوش اخــاق روزنامه جــام جــم و دلباخته
سیدالشــهدا (ع) و اهلبیــت(ع) پــس از ســالهای متمــادی
همکاری با رسانههای مختلف و تالشی صادقانه در امر اطالع
رسانی ،بر اثر بیماری کرونا چشم بر جهان بست.

یک آواز
در هفت گوشه
حامد عسکری

پیش درآمد شور:
چــه فرقــی میکنــد
چندســال پیش ،تو بگو پارسال،
من میگویم ســال  .90با دوستی
یــک جلســه کاری فیکــس کــرده
بودیم در یک کافه .کافه ،قلیان
هم مــیداد .مــن قلیان میکشــیدم تا دوســتمان برســد .آمد
زد روی شانهام :ســام آقای عســکری؟ گفتم بله .گفت من
رجاییام روحاهلل .رفیق مشترک خیلی داریم .کاریت ندارم.
فقط خواستم به گم خیلی با غزالت حال میکنم .شمارهای
رد و بدل کردیم .شــب تلگرام بازی کردیم .اسم آیدیاش
بود :بنده خــدا ...همانجا یقهام را گرفــت .روح اهلل بود ،ولی
اسم خودش را گذاشــته بود بنده خدا و من هم با همین اسم
ذخیرهاش کردم.
عــراق :پوســت تیــرهای داشــت بــا دســتهایی چغــر و
قــوارهدار .یــک چیــزی بیــن رد زخــم و ســوختگی هــم تــوی
گردنــش بــود و یــک حالــت سلحشــوریای داده بــود بــه
فیزیکش .یک بار خلوت بودیم .گفتــم قصه زخمت را بگو و
گفت .گفت توی کودکیام ســوختم .توی نوجوانیام خیلی
روی مخم بود .میگفت تا پانزده شــانزده سالگی یقه اسکی
میپوشیده و بعد با زخمش کنار آمده .بعد لبخند زد و گفت:
آش باید خدنگ باشــه ،کاســه هرچی بود ،بود .گفت جسم
یه ماده غلیظه که روح سوارشه .روحت رو خوشگل کن.
ســلمک :ســینش مــیزد ،تــوک زبانــی «س» و «ز» را ادا
میکــرد .مرتضــی میگفت تــو دیوانــهای بــه خــدا! آدمی که
دنــده ســین و زاش جــا نمــیرود کــه نبایــد اســم بچــهاش را
بگــذارد حســامالدین و نرگــس .حــاال شــهابالدین ســین و
ً
ز نــدارد یــک چیــزی  ...و روحاهلل جــواب داد :اتفاقــا عمدی
انتخاب کردم که بچههام بفهمن هیچ آدمی کامل نیست و
باباهای قهرمان میتونن ضعف داشته باشن.

حســینی :تــوی روزنامه ،بعد از شــورای تیتــر همین  20روز پیــش یکهو مهــدی گفت روضه
خونگی وجمعوجور بگیریم اول هر ماه و همه گفتیم عشق اســت .یک گروه واتساپی زدیم
و قرار شــد اول هم خانــه مهدی اینها باشــد .حامــد توگروه لوکیشــن گذاشــت و آدرس و زمان.
فردایش یــک کاره روضه افتاد خانــه روحاهلل .گویا رفتــه توی خصوصی مهدی وگفته میشــه
اول خونه من باشه؟ و وقتی مهدی گفته بود چرا؟ جواب داده بود شاید وقت نشه دیگه.
دیلمــان :داشــتیم میرفتیــم تولد مهــدی .صفحه یکمــان طول کشــیده و دیر شــده بود.
قــد میردامــاد را گازکش رفتیــم بندازیــم توی نیایــش برویم تولــد بازی 10 .شــب بــود و اتوبان
خلوت .گفتم گاز بده به شــام برســیم .گفت نمیشــه .گفتم چرا و اشــاره کرد به موتــوری که با
خانوادهاش کنارمان یال اتوبان را گز میکرد .گفتم چیه؟
گفت :هیچوقت دلم نمیاد از موتوری که زن و بچه ســوار کرده ســبقت بگیرم .بچهاش یه آه
بکشه چرا بابام نداره زندگیم نخ کش میشه.
روح االرواح :کرونا که گرفته بودم هر عصر با یک خروار خریــد میآمد دم خانه .زنگ میزد
و میگفــت :حضرت علی ،کیســه نــان وخرما برایــت آورده بیــا پایین ببــر 370 ...هــزار تومان
بدهکارش بــودم .هربــار میگفتم شــماره کارت بــده ،میگفت :کرونــا حاالحاالها هســت بذار
باشه من که گرفتم برام خرید کن.
جام ـهدران :نشســتهام لــب جدولــی جلــوی بیمارســتان دارم ایــن ســتون کوفتــی را
مینویســم ...چهــار مرد بوشــهری خیــس و عرق کــرده دارند توی ســرم دمــام میزننــد .بیخ
سرم محمود کریمی مظلوم میکشــد .کوثری روضه میخواند .آه از آن ســاعتی ...شناسنامه
روحاهلل توی دســتم اســت .آمدهایــم شناســنامه را بدهیم یک کاغــذ بدهند دســتمان که بله
کاکاتان فوت کرده .اشــکم نمیآید .بهتم  ...حیرتم  ...به شــمارهای که ســیو شده بنده خدا
نگاه میکنم ...از جدول بلند میشــوم شلوارم خاکی اســت .به درک از خاکی که به سرم شده
که بیشتر نیست.
ببخشــید آقا یا خانــم صفحهبنــد روزنامــه ،این ســتون خیلی طــول کشــید اذیت شــدید .آدم
داغدیده که حال حــرف زدن ندارد .تا شــما این ســتون را میخوانید من یــک روضه علیاکبر
گوش میکنم.
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در جلسه مدیران ارشد جمعیت هالل احمر
و مسئوالن حوزه علمیه تأکید شد

تدوین برنامه اقدامات
مشترک حوزه علمیه و
جمعیت هالل احمر
مدیــران ارشــد جمعیــت هاللاحمــر در نشســتی بــا مســئوالن مرکزمدیریــت و مرکــز
خدمات حوزه علمیه ضمن بررســی روند همکاریهای گذشــته برای تدوین برنامه
مشــترک اقدامــات اجرایی توافــق کردند .در این نشســت کــه بــه میزبانی معاونــت فرهنگی
حــوزه نمایندگی ولی فقیــه و با حضور روســای ســازمانهای داوطلبــان و جوانــان و معاونان
درمان و توانبخشــی و آموزش جمعیت برگزار شــد ،آموزشهای عمومی و تخصصی ،تقویت
کانونهــای طــاب ،بهرهمنــدی از ظرفیــت تشــکلها و گروههای جهــادی و ارائــه خدمات
درمانی و توانبخشی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.
معاون فرهنگی و امور اســتانهای حوزه نمایندگی ولیفقیــه در جمعیت هالل احمر هدف از
این نشست را بهرهگیری از ظرفیت طالب و روحانیون در بخشهای آموزش همگانی و ارتقا
مشــارکتاجتماعی در قالــب کانونهای طــاب عنوان کرد و افــزود :آموزش طــاب در حوزه
امداد و نجات یکــی از مهمترین بخشهایی اســت که در ســالهای اخیــر در جمعیت هالل
احمر دنبال شده است.
دکتر یاسر احمدوند انسجام و ســرعتگیری در آموزش را یکی از اهداف این نشست دانست
و اضافه کــرد :تقویت و توســعه کانونهای طــاب و بهرهگیــری از ظرفیــت آنــان در مقابله با
آســیبها ،امداد در بحرانها و نیز مشــارکت در برنامههــای فرهنگی و اجتماعــی هاللاحمر
و حضــور در مجامــع داوطلبی یکــی دیگــر از موضوعاتی اســت که به همــت ســازمان جوانان
مدنظر خواهد بود.
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بهرهمندی از ظرفیت علمی و پژوهشی
حوزههای علمیه
چگونگــی بهرهگیــری از ظرفیــت طــاب و روحانیــون در
خدمــات اجتماعــی در ســازمانهای جوانــان و داوطلبــان
جمعیت هالل احمر و همچنین بهره مندی از ظرفیت علمی
پژوهشــی حوزههای علمیــه از دیگــر موضوعات مــورد توجه
بود که معــاون فرهنگــی و اموراســتانهای حــوزه نمایندگی
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به آن اشاره کرد.
در ادامه این نشست نماینده ســتاد مدیریت بحران حوادث
غیرمترقبه مرکــز مدیریت حوزههای علمیه کشــور ،بــه ارائه
توضیحاتــی در مــورد آموزشهــای ارائــه شــده بــه طــاب و
روحانیون در حوزه امداد و نجات پرداخت.
حجــت االســام و المســلمین قوامــی یکــی از ضرورتهــای
آموزشــی در حــوزه بحــران را ارائــه آمــوزش همگانــی بــه
خانوادههای طالب و روحانیــون عنوان کرد و گفت :آموزش
بــه خانــواده طــاب یکــی از موضوعــات پراهمیــت به شــمار
میآیــد کــه امیدواریم بــا اســتفاده از تــوان آموزشــی جمعیت
هــال بتوانیم اقدامــات انجام شــده در این زمینه را ســرعت
ببخشــیم .وی در ادامه با بیان اینکه ســتاد مدیریت بحران
حــوادث غیرمترقبه مرکــز مدیریــت حوزههای علمیه کشــور
برای همکاری با جمعیت هالل احمر آمادگی الزم را داراست،
افزود :ضرورت دارد کارگروهی برای تولید محتوا و ســرفصل
آموزشــی ایجاد شــود تا بــا یــک انســجام جامعتــر برنامهها را
دنبــال کــرد .بایــد در ایــن برنامهریزیهــا تبییــن گــردد کــه
یک طلبه بــرای همیاری در حادثــه چه آموزشــی ببیند و چه
وظیفهای را برعهده بگیرد.
اهمیت ارائه آموزشهای معتبر
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر مجیــد حــدادی منــش معــاون
ســامت و امــور بیمههــای مرکــز خدمــات بــه معرفــی
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فعالیتهای مرکز خدمت حوزه علمیه پرداخت .بنا به گفته
حــدادی منش این مرکــز در چهار عرصه مســکن ،معیشــت،
سالمت و بهداشت و فرهنگی به ارائه خدمت میپردازد.
وی بــا تاکید بــر اهمیت ســامت و بهداشــت در کشــور گفت:
جامعه هدف ما چهار گروه طالب برادر ایرانی ،طالب خواهر
ایرانی ،طــاب خارجــی جامعــه المصطفــی(ص) و بــرادران
اهل ســنت و خانوادههــای این چهار گروه هســتند و گســتره
فعالیتهای مرکــز خدمات حوزه علمیــه جامعه آماری بیش
از  600هزار نفر را شامل میشود.
حدادی منش با تاکید بر اهمیــت ارائه آموزشهای معتبر در
حوزه سالمت افزود :تمام محتوای آموزشی ارائه شده در این
مرکز با همکاری نهادهایی همچون وزارت بهداشت و هالل
احمر تولید و ارائه میشود.
خدمت در چهار عرصه
مدیرکل بهداشــت و ســامت مرکز خدمات حوزههای علمیه
نیز بــه ارائــه توضیحاتــی در خصــوص فعالیت آموزشــی این
مرکز در حوزه سالمت پرداخت .دکتر علی یوسفی فرد با بیان
این که بخش بهداشــت و ســامت مرکز خدمــات حوزههای
علمیــه در چهار عرصه ســامت جســم و روان ،ســبک زندگی
و تغذیــه ،طب ســنتی و امــداد ونجــات فعالیــت دارد ،افزود:
تاکنــون هشــتاد هــزار نفــر از ایــن جامعــه  600هــزار نفــری،
دورههــای آموزشــی مرتبــط را بــه صــورت غیــر حضــوری و
حضوری گذراندهاند.
وی با تاکید بــر این که تمام محتوای ارائه شــده مــورد تأیید
نهاد رســمی بوده اســت ،اضافه کرد :مــا محتواهایــی را که از
نهادهای رسمی دریافت میکنیم در اختیار گروه هدف خود
قرار میدهیم .بنــا به گفته وی در راســتای ترویج بهداشــت
ســامت تاکنــون فعالیتهایــی همچــون آموزش ســامت،
ســنجش ســامت برای طالب جدیــد الــورود و اســاتید ،ارائه
شناسنامه سالمت الکترونیک و تأسیس مرکز مشاوره تلفنی
انجام شده است.
لزوم حفظ جایگاه و تکریم طالب
حجــت االســام و المســلمین میــر احمــدی معاون مســکن و
ســامت مرکز خدمات حوزههای علمیه نیز در این نشست با
اشاره به ابعاد فعالیت نوع دوســتانه طالب در حوادث و بالیا
بر لزوم حفــظ جایگاه و تکریم طــاب و روحانیــون تاکید کرد
و افزود :هدف ما از برگزاری نشســتهای مختلف با دستگاه
حاکمیتی همــکاری و بهرهگیــری از ظرفیت طالب در رشــد و
ارتقا کشور است.
در این نشســت همچنین ســید قادر پیغمبری ،مدیرکل امور
بیمههای مرکــز خدمات به بیان چالشهــای درمانی طالب
پرداخت.

در این نشست
که به میزبانی
معاونت فرهنگی
حوزه نمایندگی
ولی فقیه و با
حضور روسای
سازمانهای
داوطلبان و جوانان
و معاونان درمان
و توانبخشی و
آموزش جمعیت
برگزار شد،
آموزشهای
عمومی و
تخصصی ،تقویت
کانونهای طالب،
بهرهمندی از
ظرفیت تشکلها
و گروههای
جهادی و ارائه
خدمات درمانی
و توانبخشی مورد
بررسی و گفتگو
قرار گرفت

هدفی ارزشــمند اســت ،ما به دنبال کاهش آســیب بــه مردم
هســتیم و با توجه به ایــن هدف ارزشــمند با تمام دســتگاه و
نهادهای کشور آمادگی همکاری داریم.
دکتر خســرو رحمانی در ادامه بــه معرفی دورههــای مختلف
آموزشــی در جمعیت هالل احمــر پرداخــت و با بیــان این که
جامعه هدف آموزشهای ما همه مردم و شــهروندان کشــور
هســتند افزود :وجود مخاطرات گوناگون در کشور ،ضرورت
آشــنایی مردم با آمــوزش همگانــی مخاطــرات و کمکهای
اولیــه بــه صــورت حضــوری ،نیمــه حضــوری ،مجــازی و
ایســتگاهی و همچنیــن برگــزاری جلســات مســتمر بــرای
هــم افزایــی و برنامهریزیهــای بیشــتر در قالــب پروژههای
مشترک را ملموستر کرده است.
معــاون آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری جمعیــت هــال احمــر
با اشــاره به وظیفــه جمعیــت هــال احمــر در مســأله آموزش
همگانی در سوانح ،حوادث و بالیا خاطرنشان کرد :اصناف،
ســازمانهای عشــایری ،نهادهای روســتایی و ...بر حسب
کار ،ویژگیهــای فرهنگی ،اجتماعی و موقعیــت جغرافیایی
افراد ســاکن شناســایی شــده و برنامهریزیها بــرای آموزش
آنها در جمعیت هــال احمر صورت گرفته اســت .مــا آمادگی
الزم را داریم که این اقدام در مــورد جامعه طالب و روحانیون
نیز دنبال شود.
وی بــا بیــان اینکــه آموزشهــا در جمعیــت هــال احمــر بــه
صــورت هدفمنــد دنبــال میشــود ،افــزود :بحــث آمــوزش با
اســتفاده از ابزارهــای رســانهای بــه دلیــل وســعت پوشــش
مخاطبــان وســیع در صــدر برنامهریزیهایمــان قــرار داده
شــده اســت .اما همســو با این فعالیتهــا ،گروههــای مرجع
نیز دســتهبندی شــده و به صــورت حضــوری و غیرحضوری
آموزشها به این گروهها ارائه میشود.
دکتــر رحمانی با اشــاره به این کــه ارائه آموزش بر حســب کار،
موقعیت فرهنگی ،اجتماعی و جغرافیایی افراد در دستور کار
هالل احمر قرار دارد ،اضافه کرد :ما سعی داریم با تربیت مربی
در نهادهــای مختلف از ظرفیــت موجود در ایــن نهادها برای
ارتقاء ســطح آموزش همگانی در کشــور اســتفاده کنیــم .این
موضوع با توجه به گســتره فعالیت طالب و حضور فعال آنان
در میان مردم از سایر گروههای مرجع تأثیر گذارتر است.

ضرورت آشنایی مردم با آموزش همگانی
معاون آمــوزش ،پژوهش و فنــاوری جمعیت هــال احمر نیز
در این نشســت ضمن اعالم آمادگی برای همکاری مشــترک
با حوزههای علمیه ســطح کشــور افزود :هدف مــا از آموزش،
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مشاره  22مرداد 99

67

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

توانمند سازی طالب در امر آموزش
رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر نیز در این نشست
به ارائــه برخی پیشــنهادها در راســتای بهــره گیری بیشــتر از
ظرفیت طالب در فعالیتهــای جمعیت هالل احمر پرداخت
و گفــت :یکــی از رویکردهای مهــم ،توانمند ســازی طالب در
امــر آمــوزش و امــداد تخصصــی و دورههــای تربیــت مربی در
راستای اهداف هالل احمر در سطح کشور است و بهره مندی
از ظرفیــت کانون طــاب از جایــگاه ویــژهای در جهت تحقق
اهدافجمعیتهاللاحمرمحسوبمیگردد.
دکتر محمد گل فشــان با ذکر نمونههایی از مشــارکت طالب
در حــوادث ســالهای گذشــته خاطرنشــان کــرد :طــاب و
روحانیــون علوم دینــی به واســطه ارتباط مســتقیم بــا مردم
و اعتمــاد و اقبال عمومی نســبت به آنــان و نیز حضــور مؤثر و
ارزشــمند آنــان در دورترین نقاط کشــور و روســتاها میتوانند
پیام آوران موفقی در عرصه ترویج اندیشــههای بزرگی چون
نوع دوســتی ،مهــرورزی ،خدمــات بشردوســتانه و… در بین
مردم باشــند .اعضای کانونهای طالب میتوانند بر اساس
نیــاز بــا ســازمان امــداد ونجــات همــکاری کننــد و مهــارت و
آمادگی الزم برای حضور در حوادث را به دســت آورند ،حضور
روحانیــون درحوادثــی مثــل ســیل و زلزلــه باعث قــوت قلب
بازماندگان و اطمینان خاطر آنها میشود.
جایــگاه باورهای دینی در تقویت روحیه مشــارکت
و بشر دوستی
رئیــس ســازمان داوطلبــان هــم ضمــن اشــاره بــه خدمــات
بینظیــر و گســترده هــال احمــر و ظرفیتهای عظیــم این
مجموعه عام المنفعه ،خاطرنشــان کرد :باورهــای دینی در
تقویــت روحیــه مشــارکت و بشردوســتی و در ترویــج فرهنگ
ایثار و از خود گذشتگی نقش و تأثیر بسزایی دارد.
دکتر محمــد نصیری با اشــاره بــه این کــه حضــور روحانیون
و طــاب در هنــگام بــروز حــوادث گوناگــون میتوانــد نتایــج
بســیار تأثیر گذار و مهمی را به دنبال داشــته باشد بر ضرورت
مشخص بودن و برنامه محوری تاکید کرد و افزود :پیشنهاد
مــا ایــن اســت کــه بــا ارائــه زمــان و تبییــن برنامههــا اهداف
مشــترک دو مجموعــه را دنبال کنیم تــا در پایان ســال نتایج
مثبت این فعالیتها را در کشور شاهد باشیم.
برگــزاری کارگاههــای مشــاورهای و تشــکیل میزگردهایی در
خصوص مســائل مورد نیــاز جوانان و ارتباط بــا فعالیتهای
داوطلبانــه و تأثیــر اقدامــات بشردوســتانه بر چگونگــی رفتار
و روحیــه جوانــان بــا اســتفاده از حضــور طــاب و برگــزاری
همایشهــای علمــی از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه رئیــس
سازمان داوطلبان در این نشست به آن اشاره کرد.
ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه به مردم
معــاون بهداشــت ،درمــان و توانبخشــی هاللاحمــر هم در
این نشســت گفت :ما در حوزه بهداشــت و درمان اضطراری
مکلــف بــه انجــام فعالیــت هســتیم .در بخــش بازتوانــی و
توانبخشــی هم نیازمند رســیدگیهای بیشتری هستیم و
باید ضعفهای موجود را پوشش دهیم.
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سازماندهی و
آموزش نیروهای
داوطلب جمعیت
با محوریت
آمادگی در برابر
حوادث ،همکاری
در تدوین و نشر
نشریات و …،
همکاری در
برگزاری دورههای
تخصصی و تعامل
بیشتر برای ارائه
خدمات به موقع
در حوادث و سوانح
و راهاندازی کمیته
سالمتسنجی از
دیگر موضوعات
مطرح شده در این
نشست صمیمانه
بود

دکتــر فریــد مرادیــان بــا بیــان اینکــه احیــای توانبخشــی و
ارتوپدی فنی از برنامههای مهم معاونت بهداشــت و درمان
جمعیت هــال احمر اســت افــزود :فعالیتهای هــال احمر
با رویکرد انتفاعی و کســب درآمد نیســت و ما بــه عنوان یک
سازمان امدادی وظیفه خود میدانیم در این شرایط سخت
در کنار مردم باید باشیم.
وی آمــوزش امــداد و ارائــه خدمــات بازتوانــی و توانبخشــی
را از مهمتریــن برنامههــای جمعیــت هــال احمــر برشــمرد و
با تاکید براینکــه باید کیفیت خدمــات قابل ارائه بــه مردم را
افزایش دهیــم گفت :مردم ســزاوار بهترین خدمات هســتند
و ما باید ســطح و کیفیــت خدمات را بــه صورت مســتمر ارتقا
دهیــم .حضــور طــاب در تســکین آالم مــردم آســیب دیــده
در حــوادث دارای اهمیــت به ســزایی اســت ،ضمــن این که
تعامل ســازنده با مراکز علمی و تخصصــی حوزههای علمیه
جهت نشــر اندیشــههای اســامی با تربیت نیروهــای جوان
ب عنوان سفیران صلح و دوســتی ،بهرهمندی از توانمندی
و ظرفیتهای علمی و اعتقــادی آنان در قالــب ارائه مقاالت
حمایتهــای روانــی از منظــر دیــن ،در کاهــش آســیبهای
حوادث از جمله ظرفیتهای مهمی اســت که میتوان از آن
بهره گرفت.
از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن نشســت صمیمانه،
تهــای آموزشــی طرفیــن ،ســازماندهی و
اســتفاده از ظرفی 
آموزش نیروهای داوطلب جمعیت با محوریت آمادگی در برابر
حــوادث ،همــکاری در تدوین و نشــر کتاب ،نشــریات ،هفته
نامــه و … ،همــکاری در برگــزاری ســمینار ،کارگاه و دور ههــای
شتــر بــرای ارائه خدمــات بــه موقع در
تخصصــی و تعامــل بی 
حوادث و سوانح و راهاندازی کمیته سالمتسنجی بود.
در پایــان ایــن نشســت مقرر شــد تــا بــا تشــکیل کارگروههای
تخصصــی مفــاد و موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه
واکاوی ،بررسی و اجرایی گردد.
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در مراسم تجلیل از زوجین جوان استان قم عنوان شد

فعالیت مشترک انساندوستانه
از ویژ گیهای زو جهای
هالل احمری
آیین تجلیل از نماینــدگان زوجهای جــوان عضو معاونت
امــور جوانــان جمعیــت هالل احمــر بــا حضــور مدیرعامل،
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان قم
برگزار شد.
این مراســم با حضور ســه زوج جــوان عضــو معاونت امــور جوانان
جمعیت هالل احمر قم در هفته ازدواج برگزار شد.
بر اســاس این گــزارش ،این مراســم بــا هــدف ترویج ازدواج آســان
جوانــان و تقدیــر از اعضــای جوانــی کــه در ســال  ۹۸و  ۹۹ازدواج
کردنــد ،در ســالروز ازدواج حضــرت علــی(ع) و حضــرت فاطمــه
زهرا(ع) برگزار شد.
در این مراســم ،مدیرعامــل جمعیت هــال احمر ضمــن تبریک به
ایــن زوجها از بنیــان خانــواده به عنــوان مهمترین اصــل در زندگی
همــه انســانها یــاد کــرد .وی بــا آرزوی خوشــبختی و ســعادت در
زندگی برای همــه جوانان ،فعالیت انســان دوســتانه درکنــار هم را
یکی از ویژگیهای ارزنده زوجهای هالل احمری دانســت و گفت:
خدمت به مــردم در کنار یگدیگــر ارزشــمند و تضمین کننــده آینده
روشن برای همه جوانان است.
یــادآور میشــود؛ اهــدای لــوح تقدیــر و هدیــه رئیــس جمعیــت بــه
زوجهای هالل احمری از دیگر بخشهای این برنامه بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در تجلیل از  8زوج سازمان جوانان استان گلستان:

تشکیل ݣݣخانواده درجوانی
موجبݣݣنیکبختی ݣݣمیشود
همزمــان بــا هفتــه ازدواج از  ۸زوج ســازمان جوانــان بــه
نمایندگی از  ۴۷زوج گلستانی با حضور سرپرست جمعیت
هالل احمر گلســتان ،مســؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه و سرپرست
معــاون امــور جوانــان تقدیر به عمــل آمد .در این نشســت مســئول
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان ضمن
قدردانی از توجه و نکته ســنجی ســازمان جوانان ،گفــت :عمل به
امــر پســندیده و ســفارش شــده ازدواج و تشــکیل خانــواده در ســن
جوانی نیک بختی و سعادت را به همراه خواهد داشت.
حجــت االســام مهــدوی خاطــر نشــان کــرد :زندگــی ارزشــمند و بــا
سعادت حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) به عنوان یک پیوند
آسمانی و ملکوتی و با ابعاد متعالی شخصی و اجتماعی باید الگوی
تمامی زوجهای جوان باشد.
در ادامــه سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان ضمــن تبریک
به زوجهــای جــوان هــال احمــری ،گفــت :ارج نهــادن و عمل به
توصیههای اخالقــی و اجتماعی بــزرگان دین به ویژه عمــل به امر
ازدواج ،در جامعه اسالمی دارای جایگاهی متعالی است.
فرهاد میقانی افزود :مشــارکت داوطلبانه اعضــای جوانان و نقش
محوری در فعالیتهای عامالمنفعه و برنامههای جاری جمعیت
هالل احمر ،بر هیچ کس پوشــیده نیســت و هالل احمر به واســطه
حضور جوانان فرهیخته به خود میبالد.

همکاری هالل احمر و مجمع خیرین بافق در شناسایی نیازمندان
رئیس هالل احمر شهرستان بافق از جلسه ای با حضور مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان درخصوص همکاری و هماهنگی در بحث ارائه
خدمات به مردم خبر داد .محمــد رضا فتاحی بافقی گفت :در جلســهای که با حضور حســن امیرزاده مدیر عامل مجمع خیرین شهرســتان و
عضو شورای اسالمی شهر بافق در جمعیت هالل احمر شهرستان برگزار شد به موضوعاتی همچون دسترسی جمعیت هالل احمر به سامانه اطالعات
ی افراد نیازمند در روســتاهای بخش مرکزی ،ارائه خدمات به روســتائیان در قالب
مددجویان شهرســتان برای پیشــگیری از موازی کاری ،شناســای 
طرح کاروان سالمت به صورت مشترک میان جمعیت هالل احمر شهرستان و مجمع خیرین ،شناســایی و معرفی خیرین جهت احداث پایگاه امداد
جاده ای ،سرمایه گذاری در امور عام المنفعه و  ...پرداخته شد.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بافق گفت :مردم ما بر اســاس اعتقادات دینــی همواره به دنبال انجــام امور عام المنفعه هســتند که جمعیت
هالل احمر و مجمع خیرین میتوانند به عنوان پلی میان نیاز نیازمندان و توان توانمندان و خیرین عمل کنند.
وی ضمن تقدیر از مجمع خیرین شهرســتان و مدیرعامــل این مجمع ،همــکاری و هماهنگی جمعیت هالل احمر بــا مجمع خیرین به عنــوان دو مرجع
خدمترسانرا گامبزرگیدرجهتتسکینآالمبشریوتکریمارزشهایانسانیدانست.
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آیین تجلیل از زوجین هاللاحمر
استان چهار محال و بختیاری
آیین تجلیل از زوجین جوان جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری
با حضــور مدیر عامــل ،نماینده ولــی فقیه ،معــاون امــور جوانان ،کارشناســان و
شرکت  5نفر از جوانان این جمعیت که از سال  98موفق به ازدواج گردیدهاند برگزار شد.
محمدرضا عرب معــاون امور جوانــان جمعیت هــال احمر اســتان در ابتــدای این آیین
گفت :امــروز توفیقی حاصل گردید به مناســبت ازدواج آســمانی مــوالی متقیان حضرت
علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به منظور ترویج فرهنــگ ازدواج در بین جوانان که
ً
بهصورت کامال ســاده و به دور از هرگونه تجمــل گرایی در خدمت شــما جوانان جمعیت
هالل احمر استان چهار محال و بختیاری باشیم.
امــروز در خدمــت  5نفــر از مزدوجین جــوان جمعیت هــال احمر بــه نمایندگــی از  54زوج
هســتیم که از ابتدای ســال  98تاکنون موفق به ازدواج شــدهاندکه در این میان میتوان
به مشاورین جوان مدیر عامل محترم اشاره کرد که از بین همین جوانان عزیز میباشند.
در ادامه حجت السالم و المســلمین علی اکبر جعفری مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر اســتان بــا مهم خواندن امــر ازدواج گفــت :اولین نکتــهای که به
ذهن هر انسانی خطور میکند این است که زمانی که تصمیم میگیریم که ازدواج کنیم
و پیوند آسمانی مبارک رقم بخورد ،مقدمه مسلمانی خود را فرام کردهایم.
جعفری افزود :حضرت رســول اکرم(ص) میفرمایند کســی که امر ازدواج را ساده بگیرد
و ازدواج نکنــد و تشــکیل خانــواده ندهد از مانیســت .این ســخن حضرت رســول نشــان
دهنده ارزش واالی دین مبین اســام اســت چرا که مســلمانی تنها ذکر شهادتین نیست
بلکه مســلمانی اصولــی دارد و دارای اهداف واالیی میباشــد کــه یکی از ایــن اهداف امر
مقدس ازدواج است.
در ادامه ســید احمــد مرتضوی فرد مدیــر عامل جمعیت هــال احمر اســتان ضمن تبریک
به مناســبت ازدواج سراســر نور مــوالی متقیان حضرت علــی(ع) و صدیقــه کبری حضرت
فاطمه(س) گفــت :توفیقی حاصل گردید که به مناســبت این پیوند آســمانی که در هیچ
جای دنیا چنین رخ داد سراســر نور و شــعف را به خود ندیده اســت ،در خدمت شما عزیران
جوان که به تازگی تشــکیل خانــواده دادهاید باشــم .آرزوی هــر پدر و مادری این اســت که
خداوند به آنها فرزندی صالح و سالم عطا کند و همچنین شــاهد باروری و به ثمر نشستن
آنها باشد که ازدواج یکی از این آرزوها میباشد و شــما موفق شدهاید تنها یکی از این آرزوها
رابرآورده کنید.
مرتضوی گفت :یکی از بهترین مســائل زندگی زوجین درک متقابل است که باید نسبت
به هم داشــته باشــند تا بتوانند زندگی به دور از تنشهای روزانه داشــته باشند .صداقت
و راســتگویی یکــی دیگر از اصــول اصلی زندگی اســت کــه شــیرینی و حــاوت را دوچندان
خواهد کرد ،همان گونه که به خوبی میدانید اصول جمعیت هالل احمر با مسائلی چون
تسکین آالم بشــری ،تکریم شخصیت انســانها ،صلح و دوستی بنا شــده است میتواند
راهگشــای زندگی خوب برای جوانان باشــد .در پایان بــا اهداء لوح تقدیر کــه از طرف دکتر
همتی رییس جمعیت هالل احمر کشور از عزیزان جوان تجلیل به عمل آمد.
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برگزاری مسابقه
زیارتنامه غدیریه
در چهار محال و
بختیاری
بــه مناســبت دهــه والیــت و امامــت بــه همــت دفتر
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر اســتان
چهار محال و بختیاری مسابقه زیارتنامه غدیریه برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان ،
حجــت االســام و المســلمین علــی اکبــر جعفــری مســئول
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمر اســتان
چهارمحــال و بختیــاری ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت :بــه
مناسبت فرارســیدن ایام دهه والیت و عید سعید غدیر خم و
ترغیب همکاران و اعضای داوطلب جمعیت استان به تأمل
در زیارتنامــه غدیریه اقدام بــه برگزاری مســابقه ای با همین
عنوان در فضای مجازی نمود.
جعفری در ادامه گفــت :زیارت غدیریه از احتجاجات شــیعه
و خوانــدن آن در ایــن ایــام شایســته اســت و حــاوی حجــت
مضامین عالیه بر والیت و امامت امیرالمومنین(ع) به روایت
امام هادی(ع) است .در این مسابقه به قید قرعه هدایی به
شرکت کنندگان اهدا میگردد.

هــــــــالل
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دکتر همتی خبر داد

ارسال ݣݣكمك ݣݣبه ݣݣلبنان
در جلسه شورای فرهنگی جمعیت هاللاحمر
استان چهارمحال و بختیاری تأکید شد

فراخوان جوانان هاللی برای
تولید محتوا در فضای مجازی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت
هاللاحمر اســتان چهارمحال و بختیاری بر اهمیت
اجرای برنامههای فرهنگی در این مجموعه به شرط رعایت
پروتکلهای بهداشی و تخصیص اعتبار تاکید کرد.
جلســه شــورای فرهنگــی جمعیــت هــال احمــر اســتان
چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص اجــرای طر حهــا و
برنامههــای ایــام شــهادت و والدت ائمــه علیهــم الســام ،برنامههــای دهــه والیــت و
عید ســعید غدیر بــا حضــور مدیرعامل و مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت
هاللاحمر استان و اعضای این شورا برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین جعفری در این نشست با تسلیت به مناسبت وفات شهادت
گونه امدادگر فداکار خدمت ســید محمد مهدی حسینی و اشــاره به اهمیت برنامههای
فرهنگی؛ گفت :یکی از جوانان و امدادگران با اخالق و بســیار کوشــا در عرصه امدادگری
از بین مــا پر کشــید و به دیــار باقی شــتافت و ابــدی شــد .وی در ادامه گفت :مشــکالت و
گرفتاریهای همه ما نشــات گرفتــه از دوری از خدا و دین مبین اســام اســت و اعمال ما
نیز در این مورد بسیار مهم و اساسی است.
حجت االسالم و المسلمین جعفری یاد آور شــد :برای هرانسانی چندین دلیل وجود دارد
که از معنویات و دیدار حضرت مهدی موعود (عج) دور میشود که میتوان به تجاوز به
حقوق دیگران ،ظلم ،قتل و  ....اشاره کرد.
در ادامه این جلســه ســید احمد مرتضــوی فرد مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان با
اشاره به برگزاری جلسات شــورای فرهنگی و لزوم اســتفاده از آن گفت :شورای فرهنگی
ً
شــأن واالیی داشــته و نباید مصوبات این جلســات صرفــا معطوف به مصوبــات اجرایی
شــود که در ایــن زمینه پیشــنهاد میشــود در این نشســت در کنــار فعالیتهــای اجرایی
سیاست گذاری در حوزه فرهنگ نیز مورد توجه قرار گیرد.
مرتضوی در ادامه گفت :با توجه به اینکه مشکل اصلی جامعه و کشور بیماری منحوس
کرونا اســت باید تمام امکانات خود را در مبارزه با این ویروس آماده کنیم ودرکنار اینها با
استفاده از ظرفیت فضای مجازی فعالیتهای خود را پیش ببریم.
مرتضوی خاطر نشان کرد :بسیاری از برنامههای ابالغی از طرف جمعیت مرکرز به دلیل
بیماری کرونا قابل اجرا نیستند که باید راهکاری مناسب برای این کار مشخص کرد که
یکی از ایــن برنامهها اســتفاده از فضای مجازی و مشــارکت دادن جوانــان و داوطلبان و
امدادگران برای تولید محتوا در این عرصه است.

دکتــر همتــی رئیــس
جمعیــت هــال احمــر
گفــت :تیــم امــدادی و درمانــی
هــال احمــر در لبنــان مســتقر
یشــود و بــا احصــاء نیازهــا و
م 
مشــکالت موجــود ،ارســال
محمول ههــای امــدادی بــه ایــن کشــور ادامــه مییابــد .بــه
گزارش پایــگاه اطــاع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه در
هالل احمر به نقــل از تارنمای روابط عمومــی جمعیت ،دکتر
کریم همتــی گفــت :پــس از وقــوع حادثــه انفجــار در لبنان و
گفتگــو با رئیــس صلیب ســرخ لبنــان و رئیس منطقه شــمال
یهــای الزم بــا ســفیر
آفریقــا (منــا) ،بالفاصلــه هماهنگ 
کهــای فــوری هــال
کشــورمان در لبنــان بــرای ارســال کم 
احمر شامل کمکهای دارویی و غذایی انجام شد.
کهــای بشردوســتانه هــال احمــر
دکتــر همتــی گفــت :کم 
بــه ظرفیــت  95تــن مــواد غذایــی و دارویــی بــه همــراه یک
بیمارســتان صحرایــی آماده بــرای کمک به آســیب دیدگان
حادثه ،به وســیله  2هواپیمای باری به بیروت ارســالشــد.
بیشتر داروهایی که ارسال میشود ویژه حوادث این چنینی
و شامل داروهای تروما ،شکستگی و ...میشود.
رئیسجمعیتهاللاحمربااشارهبهاعزامتیم 37نفرهدرمانی
هاللاحمرشاملپزشکانمتخصصوجراح،ارتوپدوبیهوشی
گفت:تیمپزشکیمااقداماتاولیهدرمانیوعملهایجراحی
انجام خواهند داد و عالوه بر آن اقالم زیســتی با توجه به شرایط
آب و هوایــی منطقه و گرمای هوا ،ارســال خواهد شــد.عالوه بر
این اگر امکان درمــان مجروحان و مصدومــان حادثه به دلیل
کمبود امکانات در لبنان میسر نباشد ،تعدادی از بیماران برای
ادامهرونددرمانبهایرانمنتقلمیشوند.
دکتر همتی با تاکید بر اینکه بیشترین کمکها اقالم دارویی
و زیســتی خواهد بود افزود :اگر در منطقه حادثه دیده نیاز به
اســکان اضطــراری وجود داشــته باشــد جمعیت هــال احمر
ایران آماده کمک رســانی و اعــزام امدادگــران متخصص به
این کشور است.
وی با بیــان ایــن کــه هماهنگیهــای الزم برای جمــع آوری
کهــای مردمی انجام شــده اســت گفــت :در ایــن زمینه
کم 
فراخوان عمومی نداریم و فقط شماره حساب جمعیت هالل
احمر به اعضا و خیران جمعیت داده شده است.
رئیس جمعیت هالل احمــر تاکید کرد :به محض جمع آوری
کهــای خیــران و اعضــای هــال احمر کــه در شــهرهای
کم 
مذهبی اعالم آمادگــی کردهاند ،کمکها در قالــب یک پرواز
به لبنان ارسال خواهد شد.
وی گفــت :امیدواریــم بــا حضــور پررنــگ هــال احمــر بــه
نمایندگــی از جمهــوری اســامی ایــران بــاری از دوش مــردم
آسیب دیده لبنان برداشته شود.
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خدادادی گفت :جمعیــت هالل احمر فراتــر از وظایف اداری
فعالیت میکند و نگاه جامعه نیز به گونهای اســت که انتظار
ویژهای از این جمعیت دارد .مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان خوزستان ،با اشاره به ضرورت بازتاب بینالمللی این
حرکت ایثارگرانه و بشردوســتانه ،عنایت آزغ را مخاطب قرار
داد و گفــت :جوانان نیاز بــه الگوهایی مانند شــما دارنــد تا از
این حرکت تاسی بگیرند.
خــدادادی افــزود :مــن امیــدوارم بــا بازتــاب بینالمللــی این
حرکت از سوی رسانهها این امر محقق شــود ،همان طور که
اتفاقهای شــبیه به این حرکت در کشــورهای دیگــر بازتاب
جهانی پیــدا میکنــد .در کشــورهای دیگر افــرادی بودند که
این قبیل کارها را انجام دادهاند و رســانهها با بازتاب فراوان
حرکــت صــورت پذیرفتــه ،فــرد امدادرســان را بــه اســطوره و
قهرمان مبدل کردهاند.
وی در پایــان ضمــن تقدیر از تــاش و شــجاعت مثــال زدنی
عنایــت آزغ در حادثــه کلینیک ســینا گفت :از همــه اعضای
داوطلب جمعیت هالل احمــر انتظار میرود بــا الگو گرفتن از
ایــن حرکتهــای ایثارگرایانه در خدمــت به عزیــزان نیازمند
که در شرایطی سختی قرار گرفتهاند تالش و ممارست کنند.

در مراسم تقدیر با حضور مدیر عامل
و مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در خوزستان

جوان رامهرمزی فدا کار
در امدادرسانی به کلینیک سینا
عضو هاللاحمر شد
در مراســمی از عنایت آزغ ،جوان رامهرمزی که در حادثه آتش سوزی کلینیک سینا با
نجات جان افراد گرفتار شده در ساختمان کلینیک ،خوش درخشید ،تجلیل شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر به نقل از روابط عمومی
جمعیت در استان خوزستان؛ با حضور مدیرعامل ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و جمعی
از مدیران و اعضاء جمعیت هالل احمر خوزستان از فداکاری این جوان خوزستانی که در آتش
ســوزی مرگبار کلینیک ســینا اطهر جان چند نفــر را نجات داد تجلیل شــد .علی خــدادادی در
این مراســم گفت :تالش شــما در حادثه آتش ســوزی کلینیک ســینا در هیچ قالبی نمیگنجد
زیرا حرکتی ایثارگرانه بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان افزود :نکته حائز اهمیت و نقطه عطف این
حرکت ،دل بریدن از مادیات و به مخاطره انداختن جان خود برای نجات جان دیگران است
و این تداعی کننده یک ارزش اســت که از شــهدا به ارث بردهایم و نشــان دهنده حرکتهای
ایثارگرانه و از خودگذشتگی است.
وی افــزود :ســاختار جمعیــت هــال احمر یــک ســاختار داوطلــب محــور اســت و افــراد در این
مجموعه به صورت داوطلبانه در زمانی که شرایط سخت و جانفرسا است (مثل سیل و زلزله
وسایر حوادث) از جان گذشتگی میکنند لذا ارزشــمندی فعالیت در این جمعیت آن است که
از جان و مال خود میگذرند تا به نیازمندان کمک کنند.
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آرزوی داوطلب فداکار؛ دیدار با مقام معظم رهبری
حجــت االســام والمســلمین محمد انصــاری نیــز در مراســم
تجلیل از عنایــت آزغ جوان فداکار رامهرمزی که با شــجاعت
و تالش توانســت جــان جمعی از هموطنــان گرفتــار در حریق
کلینیــک ســینا را نجــات دهــد ،گفــت :ایــن کار خالصانــه و
مخلصانه رقم خورد ،شــاید نظیــر چنین کارهایــی را در طول
تاریــخ هر از چند گاهی شــاهد باشــیم امــا این که یک بــار این
حرکت برجســته و مطرح میشود این از ســوی خدای متعال
اســت چرا که یک جوان ســاده و بــی آالیش با رها کــردن کار و
کســب خود و بــدون آن که لحظهای بــه مادیات فکــر کند به
نجات جان مردم گرفتار شده در کلینیک سینا شتافت و فقط
به فکر جان انسانهای مؤمن بود و این جای تبریک دارد.
مســئول دفتر حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل
ً
احمر اســتان خوزســتان افزود :واقعا من به این عمل ایشــان
ً
غبطه میخورم و این را حقیقتا یــک توفیق از جانب خداوند
میدانــم کــه ان شــاء اهلل مســتدام و مســتمر باشــد .وی در
ادامــه و خطاب بــه عنایــت آزغ گفت :جنــس این نــوع کار از
جنس همان آرزویی اســت که داشتید که دیدن مقام معظم
رهبری و ادامه راه سردار شهید سلیمانی است.
حجت االســام والمســلمین انصاری با تاکید بر این که هیچ
رویکــرد مــادی و هیــچ تعلــق و انتظــار مالــی در ایــن حرکــت
شــجاعانه وجود نداشــته اســت ،ایــن اقــدام را بســیار مثبت
و آرزوی دیــدار با رهبــری را نشــان دهنده همان نیــت پاک و
خالصانه عنوان کرد.
عنایت آزغ جــوان فــداکار رامهرمزی که با تالش و شــجاعت
خود در حادثه آتش ســوزی کلینیک سینا جان جمعی از هم
وطنان گرفتار شده در ســاختمان را نجات داد ،طی مراسمی
به عضویت درجمعیت هالل احمر اســتان خوزستان در آمده
و به جمع فرشتگان نجات پیوست.

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

توسط مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر خوزستان صورت گرفت

بازدید از
مسجد سلیمان و اللی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر خوزستان تاکید کرد

هالل احمر خوزستان
پیشقراول عرصه فرهنگی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در
جمعیت هالل احمر خوزســتان با بیان
اینکــه امــروز متاســفانه یکــی از پــر آســیبترین
کشــورها در دنیــا نســبت بــه اســتفاده از فضای
مجــازی کشــور ماســت گفــت :جمعیــت هــال
احمــر اســتان خوزســتان پیشقــراول عرصــه
فرهنگی شده اســت .حجت االســام والمســلمین محمد انصاری در آیین
افتتاحیــه طــرح غنیســازی اوقــات فراغــت شــوق رویــش بیــان کــرد :در
شــرایطی کــه بســیاری از ســازمانهای مربوطــه ،ارگانهــای فرهنگــی و
متولیان امور فرهنگی که باید برای غنیسازی میلیونها جوان و نوجوان
در شرایط فعلی کشور برنامهریزی کنند ،میبینیم که جمعیت هالل احمر
خوزستان پیشقراول این عرصه شدهاست.
وی افــزود :یکی از مســئولیتهای ذاتی هــال احمر افزایــش آموزشهای
کمکهای اولیه عمومی و آ گاه سازی همه شهروندان نسبت به نیازهای
امــدادی خــود اســت و پیونــد زدن ایــن وظیفــه ذاتــی بــا اقداماتــی نظیــر
غنیسازی اوقات فراغت بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
مســئول دفتر نمایندگــی ولیفقیه در جمعیت هــال احمر خوزســتان ادامه
داد :امروز متاسفانه یکی از پر آسیبترین کشورها در دنیا نسبت به استفاده
از فضای مجازی کشــور ماســت در حالی که آمار اســتفاده از این فضا و تلفن
ً
همراه در کشــورهای نســبتا توســعه یافته مانند انگلســتان و ...حــدود ۴۵
دقیقه الی  ۱ساعت است اما در کشور ما به  ۱۵الی  ۱۶ساعت رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین انصاری ضمن تقدیر و تشکر از اجرای این طرح
عنوان کرد :یک جنبه مثبت دیگر این طرح پیوند آن با آموزههای دینی و
فرهنگ اسالمی و ایرانی خواهد بود .امســال تفاوت این طرح با سالهای
قبل این اســت کــه آموزشهــای ارائه شــده را بــا رویکــرد ایفــای نقش این
عزیــزان آموزشدیــده در مراســم محــرم و از همــه آنهــا مهمتــر در مراســم و
رویداد کمنظیر اربعین سید و ساالر شهیدان است.

رئیس جمعیت هالل احمر مسجد سلیمان از حضور حجت االسالم
و المسلمین انصاری مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هالل احمر استان خوزستان در این شهرستان خبر داد.
حســین موالیی با اعالم این خبــر اظهار داشــت :در دیــدار صمیمانه حجت
االسالم و المســلمین انصاری مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت
هــال احمــر اســتان خوزســتان با اعضــای هــال احمر مســجد ســلیمان در
مورد مســائل و مشــکالت شهرســتان گفتگو و بررســی شــد تا برای رفاه حال
امدادگران پیگیری الزمصورت بگیرد.
وی بیان داشــت :در ادامه این ســفر مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در
جمعیت هالل احمر استان با حجت االسالم و المسلمین امینی امام جمعه
شهرستان مسجدســلیمان دیدار و گفتگو کرد .در این جلسه درباره معرفی
بیشتر هالل احمر و شناساندن اهداف این جمعیت صحبت شد.
رئیس جمعیت هالل احمر مســجد ســلیمان بیان داشــت :در پایــان از انبار
امدادی ،ســینما و پایگاه بین شــهری امداد و نجات جادهای امام موســی
کاظم(ع) مسجدسلیمان هم بازدید صورت گرفت.
همچنین رئیس جمعیت هالل احمر اللی از بازدید مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه هــال احمرخوزســتان از هالل احمر این شهرســتان خبــر داد .به
گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان ،رضا رضایی
میرقائد در این باره اظهار کرد :به مناســبت دهه کرامت و بازدید و سرکشی
از شــعب هــال احمــر اســتان ،جمعیــت هــال احمــر اللــی میزبــان حجت
االسالم و المســلمین محمد انصاری ،مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
جمعیت استان خوزستان بود.
وی افزود :در این بازدید ،حجت االسالم و المسلمین انصاری عالوه بر دیدار
از ســاختمان اداری از بخشهــای مختلــف شــعبه از جملــه انبار امــدادی،
تجهیزات امداد و نجات و سالن کنفرانس بازدید کرد.
سالن ورزشی ،اتاق
ِ
رضائی میرقائد گفت :مســئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه ،در نشستی
صمیمــی که بــا پرســنل این شــعبه داشــت ،ضمــن تبریــک دهــه کرامت،
والدت با ســعادت حضرت معصومه (س) و میالد با ســعادت حضرت امام
رضــا(ع) ،از پرســنل و اعضــای جمعیت هــال احمــر اللی ،جهــت برگزاری
برنامههای خــوب و جالــب توجه و انعــکاس آنها که در ســطح شهرســتان
برگزار میشود ،تقدیر و تشکر ویژهای به عمل آورد.
وی اضافه کــرد :در این نشســت ،حجت االســام و المســلمین انصــاری با
اعالم این خبر مسرت بخش که جمعیت هالل احمر اللی در جذب اعضای
فعال و نیروی داوطلبی بیشترین ثبت ســامانه را در سطح استان دارا است
گفت :تنها جــذب افراد کافــی نیســت و بایــد از پتانســیلها و ظرفیتهای
نیروهای داوطلبی در تمامی زمینههای ملزوم هالل احمر استفاده شود.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر ال لــی بیــان کــرد :در پایــان ایــن بازدیــد و دیدار،
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت اســتان توصیه کــرد همه این
کارها و برنامههای آموزشی باید هدف خاصی را دنبال کنند و آن هم تسکین
آالم بشری ،هدایت اعضا به سمت و سوی خدا و کسب رضای اوست.
دوره جدید
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هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان اردبیل:

زن در اسالم و در تاریخ
ایران منزلت رفیعی دارد
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر
اســتان اردبیل در نشســت حجــاب و عفاف ایــن جمعیت
گفت :دشــمنان نظــام و انقالب اســامی بــه دنبال ســو اســتفاده از
حجاب و عفاف زنان هستند.
حجت االســام و المســلمین ســید علی فاطمینیا افزود :دشمنان
جهت مبارزه با خانواده برنامهریزی میکنند و تز آنها این است که
قداست کلمه مقدس مادر را بشکنند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل گفت :شــان ،مقام و
منزلت زن در اســام و در عرف و تاریخ ایران مشــخص و آشــکار اســت و وقتی صحبــت از زن و
خانم میشود همه به فکر حجاب میافتند که یک مساله دینی است.
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حجت االسالم و المســلمین فاطمینیا با بیان اینکه خانمها
همیشــه در تاریــخ ایــران و حتــی قبل از ظهــور اســام جایگاه
خاص و ویژهای داشــتند ،تصریح کــرد :با ظهور اســام تمام
دســتورات دینــی بــه نــام کلمه مقــدس مــادر معطوف شــد و
جایگاه زن در دین مبین اسالم تقویت و تحکیم شد .روایات
بســیاری از اهل بیت علیهم السالم به دســت ما رسیده است
که بر جایگاه بلند مادر صحه گذاشتهاند.
وی افــزود :نــگاه ویــژه اســام بــه بانــوان را میتوانیــم در
بیانات پیامبر اعظــم(ص) درباره دختر گرامیشــان حضرت
زهرا(س) به خوبی مشاهده کنیم .در قرآن کریم نیز خداوند
متعال اشــاراتی بــه بانوانــی که منشــأ خیــر و برکت بــود ه و در
تاریخ جاودانه شــدهاند داشــته و از آنهابه نیکویی یاد نموده
اســت .بانوان بزرگواری مانند حضرت مریم ،حضرت هاجر،
حضــرت آســیه و حضــرت آمنــه تاریخســاز بودهانــد و جایگاه
رفیعی را دارا هستند.
حجت االسالم و المسلمین فاطمینیا در ادامه با بیان اینکه
خانــه و خانــواده مفهومی بنیــادی در تربیت اســامی اســت
و نبایــد احترام بیــن زن و شــوهر از بین بــرود ،اضافه کــرد :در
خانهای کــه صلــح ،صفــا و صمیمیــت از بیــن رود ،کــودکان
به درســتی تربیت نمیشــوند .مســئول دفتــر نمایندگی ولی
فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با اشاره به اینکه
وظیفه خانمهای شــاغل دو چندان اســت ،اظهــار کرد :این
بانــوان هــم مســئولیت اداری و هــم مســئولیت همســری و
مادری دارند.
حجت االسالم و المســلمین فاطمی نیا با اشاره به اینکه زنان
شــاغل هیــچ وقــت نبایــد از وظائــف خانوادگی غفلــت کنند،
ادامه داد :زن و شوهر برای همدیگر لباس هستند و در شرایط
مختلف رفتارهای متفاوت برای یکدیگر ابراز کنند تا مسائل
همدیگر را بــا هم حل کننــد .وی اضافه کرد :زن و شــوهر باید
به حرف همدیگر گوش کرده و به همدیگر احترام بگذارند.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اردبیــل هــم گفت:
جایــگاه زنــان در جمعیت هــال احمــر اســتان اردبیل کمتــر از
حضورآقایاننیستو گاهیحتیقویترازآقایانظاهرشدهاند.
رامیــن معبــودی اضافه کــرد :این گفتههــا یک ادعا نیســت
بلکــه از هــر نظــر قابــل اثبــات اســت کــه هــر جــا بــه بانــوان
مسئولیت دادهایم ،به خوبی از عهده آن کار برآمدهاند .این
مســئول با بیان اینکه بانوان در برنامهها ،حوادث و مســائل
اجتماعــی جمعیــت هــال احمــر دوشــادوش آقایــان حرکت
کردهاند ،اضافــه کرد :در بحــث کرونا بانــوان در بخش تهیه
ماســک ،توزیــع ،بســته بنــدی و حتــی حمایــت مالــی نقش
غیرقابل انکاری داشتند.
مدیرعامــل جمعیت هــال احمــر اســتان اردبیل اظهــار کرد:
جمعیت هــال احمر اســتان اردبیل در ســالهای مختلف در
زمینه عفاف و حجاب جزو دستگاههای برتر استان شناخته
شده است و این نشان میدهد بانوان شاغل در این جمعیت
به بحث عفاف و حجاب اهمیت ویژهای قائل هستند.
یــادآور میشــود در پایــان ایــن نشســت کــه بــا رعایــت
پروتکلهای بهداشتی برگزار شد از بانوان شاغل در جمعیت
هالل احمر استان تجلیل به عمل آمد.

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در هالل احمر استان ایالم خبر داد

اجرای برنامههای
فرهنگی در فضای مجازی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در
جمعیــت هــال احمــر ایــام از اجــرای
برنامههــای فرهنگــی در شــرایط شــیوع کرونا،
ویژه خانوادههــای کارکنــان و امدادگران هالل
احمر این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر ،حجت االســام و المســلمین الیاســی در
گفتگو با ایــن پایگاه ضمــن بیان اینکــه برنامههــای فرهنگی هــال احمر
اســتان ایالم اکنون با رویکرد بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی در حال
پیگیری اســت گفت :دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان ایالم
با همکاری کانونهای طالب این جمعیت اقدام بــه اجرای برنامه مدون
و منظم فرهنگــی -مذهبی در بین کارکنــان امدادگــران و نجاتگران هالل
احمر کرده است.
وی افزود :در ایام شیوع ویروس کرونا ،فضای مجازی و همچنین ماندن
خانوادههــا در منازل فرصتی شــد تا آموزشهــا و موضوعــات فرهنگی را به
خانههای کارکنان ،نجاتگران و داوطلبان هالل احمر منتقل کنیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان ایالم،
برگزاری مســابقات متنــوع از طریق بســتر فضای مجــازی ویــژه کارکنان و
خانوادههای آنان را یکی دیگــر از فعالیتهای دفتر نمایندگی ولی فقیه در
هالل احمر ایالم دانســت و افزود :برگزاری مسابقات هنری ،مقالهنویسی،
کتاب خوانی و نقاشی از جمله مهمترین آنهاست.
حجت االســام و المســلمین الیاســی با تشــریح فعالیت کانونهای طالب
هالل احمر این اســتان به فعالیــت  ۱۶کانون طالب در اســتان ایالم اشــاره
کرد و افــزود :در حوزه هــال احمر در  ۸کانــون برادران و  ۸کانــون خواهران
این استان فعالیت میکنند.
وی به نقــش تاثیرگذار کانونهای طــاب در اجــرای برنامههای فرهنگی
امــدادی اشــاره کــرد و گفــت :کانونهــای طــاب در شــرایط شــروع کرونا،
فعالیتهای گســترده زیــادی داشــتهاند کــه از مهمترین آنهــا میتوان به
جمع آوری ،بســته بنــدی و توزیــع کمکهــای مؤمنانه ویژگــی نیازمندان
استان اشاره کرد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان گیالن بــا تاکید بر نقــش آفرینی
روحانیون در عرصه فعالیتهای اجتماعی گفت :بر همین اســاس تشــکیل
قرارگاهسوانحوبالیادر موضوعاتاجتماعیبهصورتهدفمندومنسجمدر
دستور کاردفترنمایندگیولیفقیهدرهاللاحمراستانقرار گرفتهاست.
حجــت االســام و المســلمین الیاســی در پایــان بــا قدردانــی از خدمــات و
تالشــهای شــبانه روزی نجاتگران فداکار جمعیت هالل احمر خاطرنشان
کرد :باید تالش کــرد تا با ارائه آموزشهای الزم بــه طالب عضو کانونهای
هالل احمر ،شــرایط حضور آنان به عنوان نجاتگر را فراهــم کنیم تا در کنار
ٔ
اشــاعه
فعالیتهــای عامل المنفعــه طــاب ،از ظرفیت تبلیغــی آنان برای
معارف اسالمی در بین نجاتگران و امدادگران نیز بهره ببریم.

برنامههای دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر
استان ایالم به مناسبت هفته عفاف و حجاب

از مقاله نویسی تا حفظ حدیث
به مناســبت هفته عفــاف و حجــاب برنامههــای متنوعی در
جمعیت هالل احمر استان ایالم برگزار شــد .به گزارش روابط
عمومی جمعیت هالل احمر اســتان ایالم ،مدیــر عامل جمعیت هالل
احمر استان ایالم در جلسه اختتامیه این برنامهها بر ارائه آموزشهای
احکام به صورت چهره بــه چهره ویژه پرســنل در جمعیت هالل احمر
اســتان و برگزاری برنامههــای فرهنگــی و مذهبی در فضــای مجازی
تاکید کرد .علی اصغر علی اکبری در این جلسه برای تمامی هموطنان
و به ویژه کارکنان جمعیت هالل احمر در اســتان که بــه بیماری کرونا
مبتال شدنده اند آرزوی سالمتی و بهبودی کردند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ایالم
نیز گفت 8 :ســال متوالی جمعیت هالل احمر به عنوان دســتگاه برتر
در حــوزه اقامه نمــاز انتخــاب میشــود .حجت االســام والمســلمین
الیاســی ضمن تبریــک هفتــه عفــاف و حجاب بــه کارکنــان جمعیت
هالل احمر استان بیان کرد :علرغم شرایط کرونا برنامههای مذهبی
و فرهنگی بسیار خوب و متنوعی در فضای مجازی برگزار شد.
وی گفت :مسابقات بســیاری از جمله مقاله نویسی ،خاطره نویسی،
نقاشــی ،حفظ آیات قرآن ،حفــظ احادیث به مناســبتهای مختلف
ویژه پرســنل و اعضاء جمعیت هــال احمــر از جملــه برنامههایی بود
که در فضای مجــازی و به دلیل شــرایط کرونا در جمعیــت هالل احمر
استان برگزار شد.

برپایی جلسه شورای فرهنگی
هالل احمر استان کرمانشاه
جلســه شــورای فرهنگی جمعیــت هالل احمــر این اســتان با
محوریت دهه امامت و والیت با حضور مدیرعامل ،مســئول
دفتر نمایندگی ولی فقیه و اعضای شورای فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه حجت االســام و المسلمین حســن آبادی مسئول دفتر
نمایندگی ولی فقیه و رییس شــورای فرهنگی جمعیت استان ضمن
تاکید بر اهتمام بــه برنامهریزی منظم امورات فرهنگــی در ایام کرونا
با رعایت پروتکلهــای بهداشــتی و تبریک دهه امامــت و والیت ،به
بیان مطالبــی از کالم وحی و روایات معصومیــن(ع) در تبیین جایگاه
والیت و امامت در هدایت به سرمنزل مقصود پرداخت.
دکتر معتمــدی مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشــاه نیز
ضمن تبریک دهــه والیت و امامت بر لزوم اشــاعه فرهنگ اســامی و
بکارگیری آن در همه امور تاکید کرد و افزود :در امور فرهنگی عالوه بر
اینکه میطلبد همه معاونین و روســای شــعب تابعه جمعیت استان
پای کار باشــند میبایســت زمینه حضور بیشــتر اعضــاء ،امدادگران،
داوطلبان و پرسنل جمعیت استان را فراهم آوریم.
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برپایی نشست
شورای فرهنگی
هالل احمر استان تهران

به همت دفتر نمایندگی ولیفقیه در
جمعیت هالل احمر استان تهران برگزار شد

طرح غدیریه مهرعلوی
آیین مهرورزی و دوستی
بــه مناســبت دهه والیــت و عید ســعید
غدیــر در جمعیــت هــال احمــر طــرح
غدیریه مهرعلوی ،با هــدف تقویت صمیمیت
ن خانوادههــا و اقــوام بــا
و ایجــاد اخــوت در بیــ 
همکاری خانههای هالل برگزار شد.
ایــن طــرح در راســتای ترویــج اندیشــه غدیــر
و تقویــت مهــرورزی و دوســتی در جامعــه برگــزارشــده اســت .مســئول دفتر
نمایندگی ولیفقیــه در جمعیــت هالل احمر اســتان تهــران از برگــزاری این
طرح در دهه والیت خبر داد و گفت :با توجه به اهمیت موضوع مهرورزی و
دوستی در جامعه و تأ کیدات دین مبین اســام بر رعایت این امر و همچین
سیره امیرالمومنین(ع) این طرح در دستور کار قرار گرفت و لذا در پاسداشت
این دهه و به منظورفرهنگسازی و ترویج اندیشه غدیر طراحی شد.
حجــت الســام والمســلمین ســلطانی ،در توضیــح ایــن طــرح افــزود :مــا
شــیعیان با اقتدا و تأســی به آن بزرگواران پیمــان اخــوت را در روز عید غدیر
خــم در مســاجد میبندیــم ،زیرا احساســمان این اســت کــه با ایــن حرکت
شیعیان مهر و محبتشان نســبت به همدیگر بیشــتر و این سنت در جامعه
رواج یابد .بنابرایــن یکی از اقداماتی کــه ما نیز در طــرح غدیریه مهرعلوی
دنبال میکنیم ،مسامحه و صلح میان افراد و قومیتهای است که با هم
اختالف و کدورت دارند.
بنا به گفته این مقام مســئول هدایای نیز از سوی مســئول دفتر نمایندگی
ولیفقیه در جمعیت هالل احمر اســتان تهــران برای اقــوم و خانوادههای
هدف و همکاران فعال در این طرح در نظر گرفته شده است.
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به گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هــال احمر اســتان تهــران با
حضور مدیر عامل ،مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و دیگر اعضا،
نشست شــورای فرهنگی هالل احمر استان تهران با دســتور جلسه بررسی
چگونگی برگزاری هیئت امدادگران حسینی در ایام محرم برگزار شد.
در این نشســت که هــدف اصلــی آن هماهنگی بیشــتر بــرای برگــزار هیات
امدادگران حسینی(ع) با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی بود ،حجت
االســام و المســلمین مرتضــی ســلطانی اظهــار کــرد :حفاظــت از ســامتی
داوطلبــان و کارکنــان و نیــز مخاطبــان عــام ایــن جمعیــت ،از اصلیتریــن
وظایف هالل احمر است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان تهــران ادامــه داد :در ایــام
عــزاداری شــهادت حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع) بایــد بــه گونــهای
پیــش رویــم کــه مراســمهای عــزاداری با شــور خاصــی و بــا رعایــت کامل
پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.
وی افــزود :در برگــزاری مراســمهای عــزاداری میبایســت پروتکلهــای
بهداشتی رعایت شود و در فضای مناسب و باالخص فضاهای باز ،مراسم
عــزاداری ویــژه هیــات امدادگــران حســینی کــه سالهاســت در هــال احمر
استان تهران برگزار میشود ،برگزار گردد.
حجــت االســام ســلطانی در پایــان بیــان کــرد :بــه امیــد پــروردگار متعال،
پرچمــی کــه ســالها اســت برافراشــته شــده اســت ،موظفیــم بــه دالیلــی
همچون شــیوع ویروس کرونا به زمین نگذاریم ،ولی این مراسم عزاداری
را با رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و همچنین بــا حفاظــت حداکثری از
سالمت هموطنان و عزارداران برگزار خواهیم کرد.
مدیرعامل هالل احمر اســتان تهــران نیز در این جلســه نیز ابــراز امیدواری
کرد تا بتوانیــم با ایجاد فضایی مناســب و با رعایت پرتکل های بهداشــتی
ابالغــی از ســوی وزارت بهداشــت ،هیات امدادگــران حســینی رو همچون
سالهای گذشته و در دهه اول محرم برگزار نماییم.
در بخــش بعدی هــر یک از اعضــا نظرات خــود را ارائه و تأ کید شــد مراســم
عــزاداری محــرم در فضــای بــاز برگزار شــود و مصــوب گردیــد این مراســم،
امسال به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا ،در فضای باز پارکینگ
ســتاد هالل احمر اســتان تهران و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و
فاصله گذاری مناسب اجتماعی و با مشــارکت خیرین و کارکنان ،از ساعت
 ۱۸ایام دهه اول محرم برگزار گردد.
همچنین بهنــام حجتی نیــز به عنــوان دبیر جدید ســتاد اقامــه نماز هالل
احمر استان ،حکم خود را دریافت کرد.

هــــــــالل
هـ ـ ـ ــالل

مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در جمعیت هالل احمر لرستان تأکید کرد

بهرهگیری از
توان فرهنگی جمعیت
در تبیین سیره اهل بیت

جلسه شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر لرســتان در خصوص
دهه امامت و والیت برگزار شد .این نشست با حضور مدیرعامل و
معاونین ستادی با دعوت رئیس شورا و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر لرستان حجت االسالم و المسلمین ،پیروزفر در دفتر
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت اســتان برگــزار شــد .حجــت االســام و
المســلمین پیروزفــر ،مســئول شــورای فرهنگــی جمعیــت اســتان ضمــن
خیرمقدم و خوشامدگویی به حاضرین و تبریک دهه امامت و والیت بیان
کرد :باید تمامی امکانات و توان فرهنگی جمعیت استان در جهت معرفی
ً
و شــناخت هرچه بیشــتر نســبت به ذوات مقدســه ائمه اطهار(ع) خصوصا
امام زمان(عج) و معرفت نسبت به ابعاد و زوایای زندگی پر خیر و برکت آن
بزرگواران به کار گرفته شود.
وی با اشــاره بــه افتتــاح خانههــای هــال در دهــه امامــت و والیــت افزود:
افتتاح و فعالیت این مراکز داوطلبی و امدادی میتواند یک گام اساسی در
جهت آموزش و باال بردن سطح آمادگی و توان امدادی جامعه در حوادث و
بالیای مختلف باشد .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه با اشاره به برگزاری
مســابقات مختلــف فرهنگــی کتبــی و مجازی بــرای کارکنــان و اعضــاء در
این دهه افــزود :در پایــان دهه به برگزیــدگان این مســابقات و برنامههای
فرهنگی جوائز نفیسی اهداء میشود.
الزم بــه ذکــر اســت طــرح مســابقات قصهگویــی غدیــر توســط هــر یــک از
اعضــای خانــواده کارکنــان و ارســال فایــل یــا کلیــپ آن از طریــق فضــای
مجــازی و همچنیــن برگــزاری مســابقات نقاشــی بــا موضــوع بیعــت ویژه
کــودکان زیر ۱۱ســال ،راهانــدازی پویــش مجــازی «در روز عید غدیــر چکار
میکنیم؟» و همچنین تهیــه و توزیع کمکهای مؤمنانــه در دهه امامت
از دیگر برنامههای شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر لرســتان در دهه
والیت است.

حجت االسالم و المسلمین واعظی
در مراسم گرامیداشت هفته حجاب و عفاف
در استان آذربایجان شرقی:

مردان هم باید در
گفتار و رفتار عفیف باشند

مراســم گرامیداشــت هفته حجاب و عفاف با حضور مسئول دفتر
نمایندگی ولــی فقیه و مدیــر عامل هــال احمر اســتان آذربایجان
شرقی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومــی جمعیت هــال احمر اســتان آذربایجان شــرقی،
در ایــن مراســم کــه در نمازخانــه هــال احمــر برگــزار شــد ،حجت االســام و
المســلمین واعظی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان
با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مسجد گوهر شاد مشهد گفت :خداوند
متعــال در قرآن بــه حجاب امــر کــرده و رعایت حجــاب و عفاف بــرای زنان
مســلمان الزم و ضــروری بــوده واز طرفــی حجــاب و عفــاف مختــص زنــان
نیست بلکه مردان هم بایستی در گفتار و رفتار و نگاه حجاب داشته باشند.
وی با اشــاره جریــان حضــرت آدم در بهشــت ادامــه داد :خداونــد متعال با
حجاب میخواســت آبــروی آدم را حفظ کند ولی شــیطان با وسوســههای
خویش به دنبال بردن آبروی آدم بود.
حجت االسالم و المســلمین واعظی در ادامه به ناهنجاریهای اجتماعی
از قبیــل فروپاشــی خانــواده در جوامــع غربــی و از بیــن رفتــن جایــگاه مادر
پرداخــت و گفت :بــه تعبیر امــام راحــل از دامن زن اســت که مرد بــه معراج
میرود ،و پشــت هر مرد موفقی زنی موفق نهفته اســت ،بنابراین بایســتی
خانمها به امر مقدس مادری اهتمام ورزند و از این امر شریف به هر دالیلی
غفلت نورزند.
دکتر حمید حســین پور مدیــر عامل جمعیت هالل احمر اســتان نیــز در این
مراســم با تاکید بر رعایت شــئونات اســامی و تکریم شــعائر مذهبی گفت:
همکاران جمعیت هالل احمر بایســتی همان گونه که برای امداد و نجات
و وظایــف اداری اهتمــام میورزند بــه ترویج شــعائر مذهبی و اقامــه نماز و
رعایــت حجاب و عفــاف بیش از پیــش اهتمــام بورزند تا رحمــت و عنایت
خداوند متعال شامل حال ما شده و بتوانیم در انجام وظایف انسانی و بشر
دوستانه خویش به لطف الهی موفق عمل کنیم.
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تفاهم نامه همکاری هالل احمر فارس
با مدیریت حوزههای علمیه استان امضا شد

افتتاح خانه هالل در
مسجد جامع شهدای شیراز
شــورای فرهنگی جمعیت هــال احمر فــارس بــه میزبانی ســتاد برگزاری نمــاز جمعه
شــیراز برگزار شــد .اعضــای شــورای فرهنگی جمعیــت هالل احمــر فارس در نشســت
مشــترک با رئیس و دســت اندرکاران ســتاد برگــزاری نمــاز جمعه شــیراز و مدیریــت حوزههای
علمیه اســتان ،ضمن تشــریح دیدگاههای فرهنگی و مأموریتهای ســازمانی این جمعیت و
انعقــاد تفاهم نامه همــکاری با امضــای مدیر عامــل ،خانه هالل را در مســجد جامع شــهدای
شیراز در جوار حرم مطهر شاهچراغ(ع) افتتاح کردند.
مدیر عامل جمعیت اســتان در این نشســت با تبریک دهه کرامــت و زادروز حضرت احمد ابن
موســی(ع) ،به اقدامات فرهنگی این جمعیت اشــاره و اظهار کــرد :ما در جمعیــت هالل احمر
فارس جلســات فرهنگــی ماهانــه برگــزار میکنیــم و تمامــی برنامههــا پیــش از اجرا بــه لحاظ
کیفیت ,محتوایی و اهداف و نتایج قابل انتظار به تصویب میرسند.
حســین درویشــی حضور و فعالیت داوطلبانه تعداد قابل توجهــی از اعضای جــوان ،امدادگر و
داوطلــب در جمعیت هالل احمــر را یک فرصــت مغتنم توصیــف و بیان کرد :بخــش مهمی از
برنامههای فرهنگی جمعیت هالل احمر به این قشــر آینده ســاز اختصاص دارد به ویژه آنکه
تأســیس کانونهای طــاب جــوان در حوزههای علمیــه که ســابقه فعالیــت آنها بــه زلزله بم
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برمیگردد ،گام مهمی در جهت تقویت بنیانهای فرهنگی
در جمعیت است.
او وجــود دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتانها را از دیگــر
امتیازات فرهنگی جمعیت هالل احمر برشــمرد و با اشــاره به
اثرگذاری فرهنگی و نظارتــی این دفتر در رونــد فعالیتهای
جمعیت ،افزود :در فرآیند تأســیس خانههــای هالل از جمله
 46خانه هــال و نزدیــک بــه  500خانــه داوطلب در اســتان
فارس و همچنین نظارت بر فعالیتهای این خانهها ،دفتر
نمایندگی ولی فقیه نقش مهم و موثری دارد.
درویشی با قدردانی از اقدامات ستاد برگزاری نماز جمعه شیراز
در جریان سیل فروردین ماه  98و اسکان اضطراری مسافران
در مسجد جامع شــهدای این شهر ،گفت :مسجد جامع شهدا
قابلیــت و اســتانداردهای الزم را بــرای قرار گرفتن در فهرســت
ثبت شده مراکز اسکان اضطراری کالنشهر شیراز دارد.
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر فــارس در ادامــه از ارتبــاط
گســترده اقشــار مختلف جامعه بــه ویژه جوانــان و زنــان خانه
دار با ســتاد برگزاری نماز جمعه شــیراز ســخن گفت و از آمادگی
سهــای آموزشــی با
جمعیــت هــال احمــر بــرای برگــزاری کال 
رویکرد امدادی و فرهنگی ویژه جامعه هدف یاد شده خبر داد.
او با اســتقبال از پیشــنهاد پوشــش امــدادی و ارائــه خدمات
مربوطه بــه نماز گــزاران جمعــه در شــیراز توســط اکیپهای
جمعیــت هــال احمــر ،تصریــح کــرد :امضــای تفاهــم نامــه
همکاری با ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شــیراز این انتظــار از
جمعیت هالل احمر را برآورده خواهد کرد.
پل ارتباطی هالل احمر با حوزههای علمیه
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر
فــارس نیــز بــا ابــراز خورســندی از برگــزاری جلســه مشــترک
شــورای فرهنگی این جمعیت با ســتاد برگزاری نماز جمعه و
مدیریت حوزههــای علمیه اســتان ،این نشســت را به مثابه
یــک مانــور فرهنگی تشــبیه کــرد و گفت :شــناخت و اشــراف
آیت اهلل دکتر دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام
جمعــه شــیراز از مأموریتهای جمعیــت هالل احمــر فرصت
مناســبی برای تعامــل و همکاری دوســویه به ویــژه در زمینه
فعالیتهای فرهنگی ،امدادی و آموزشی است.
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حجــت االســام و المســلمین علیرضــا بهــادری حــرم مطهــر
شــاهچراغ(ع) را نگیــن انگشــتری شــیراز توصیــف و تصریح
کرد :نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در
ایران از ســوی مقام معظم رهبری ،سیاســتگذاری فرهنگی
و اجتماعــی در اســتان فــارس بــه ویــژه شــیراز را تعمیــق و
هدفمندتر از گذشته کرد.
بهادری افتتاح خانه هالل در مســجد جامع شــهدای شیراز را
در راستای همین اقدام فرهنگی دانست و افزود :سعی ما این
بوده است که با افتتاح خانه هالل در این مسجد و همچنین
امضای تفاهم نامه همکاری ،یک پل ارتباطی بین جمعیت
هالل احمر و ســتاد برگزاری نماز جمعــه و مدیریت حوزههای
علمیــه در اســتان فــارس ،در ذیــل سیاســتهای فرهنگــی
سومین حرم اهل بیت(ع) ،ایجاد کنند.
منشاء خیر برای عموم مردم
رئیس ســتاد برگزاری نماز جمعه در شیراز در نشست مشترک
بــا اعضــای شــورای فرهنگــی جمعیــت هــال احمــر فــارس
گفت :جمعیت هالل احمر رســالت ارزشــمندی بر عهده دارد
و تالش این جمعیت در کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان
حوادث مختلف ،آن را منشاء خیر برای عموم مردم قرار داده
است .فخارزاده با اشــاره به وجه مردمی ســتاد برگزاری نماز
جمعه ،از تالش این ســتاد بــرای اســتفاده بهینــه از ظرفیت
ســازمانها و دســتگاههای اجرایــی خبــر داد و در ادامــه بــه
فعالیتهای همســو با جمعیت هالل احمر و انتظارات ستاد
از جمعیت پرداخت.
او با بیــان اینکه در جریــان ســیل فروردین مــاه  98شــیراز 800
مسافر در مسجد جامع شــهدای این شهر اســکان داده شدند،
افزود :این مســجد 20هزار متر مربع فضای مسقف دارد و یکی
ازبهترینمکانهابرایاسکاناضطراریمحسوبمیشود.
فخــارزاده بــا اســتناد بــه ظرفیــت یــاد شــده ،از آمادگی ســتاد
برگزاری نمازجمعه شــیراز بــرای اختصاص فضایی مناســب
جهــت انبــار نمــودن وســایل و تجهیــزات امــدادی خبــر داد
و اضافــه کرد :ایــن انبار در حــوادث کمک شــایان توجهی به
اهداف امدادی جمعیت هالل احمر خواهد کرد.
رئیــس ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه شــیراز خواســتار اســتقرار
اکیپهای امــدادی جمعیت هالل احمر در کنــار اورژانس در
زمان برگزاری نماز جمعه شد و این مورد را برای امدادرسانی
فــوری به بیمــاران اورژانســی و یا حــوادث پیش بینی نشــده
ضروری دانست.
فخارزاده همچنین از آمادگی این ستاد برای اختصاص فضا
و تجهیزات آموزشــی بــه جمعیت هــال احمر بــرای برگزاری
دورههای آموزش امداد و کمکهــای اولیه و یا آموزشهای
فرهنگی به ظرفیت  100نفر خبر داد .او در پایان از توجه ویژه
جمعیت هالل احمر به نیازمندان جامعه و اجرای طر حهای
بشردوستانه در حمایت از اقشار کم برخوردار قدردانی کرد.
افتتاح خانه هالل در مســجد جامع شهدای شــیراز و امضای
تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن جمعیــت هــال احمر
فارس و ستاد برگزاری نمازجمعه شیراز و مدیریت حوزههای
علمیه استان ،از دیگر برنامههای این نشست بود.

برگزاری مسابقه
کتابخوانی
در جمعیت هالل احمر فارس
بــه مناســبت هفتــه حجــاب و عفــاف مســابقه
کتابخوانی در جمعیت هالل احمر فــارس برگزار و به
نفرات برگزیده همزمان با میالد با ســعادت امام هادی ((ع))
جوایز نقــدی اهدا شــد .با همکاری مشــترک دفتــر نمایندگی
ولی فقیــه و شــورای امر بــه معــروف و نهــی از منکــر و در قالب
مصوبــه شــورای فرهنگی ایــن جمعیــت ،به مناســبت هفته
حجاب و عفــاف ،مســابقه کتابخوانی با موضوع «حجاب عزت اســت یا اســارت؟» بین
کارکنان و اعضا و داوطلبان در سراسر استان برگزار شــد .این مسابقه به صورت آنالین در
 ۲۶شــعبه شهرســتانی و حوزه ســتادی جمعیت هالل احمر فارس برگزار شــد و کارکنان،
داوطلبــان ،جوانان ،امدادگران و نجاتگران در فرصت تعیین شــده بــا یکدیگر به رقابت
پرداختند.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر فــارس با اشــاره بــه برگزاری
مســابقه این کتاب در ســطح کشــوری ،گفــت :شــورای فرهنگــی این جمعیت مســابقه
مذکــور را بــا هــدف تبییــن آثــار مثبــت حجــاب و شــرح وظایــف آقایــان و بانــوان در ایــن
خصوص از دیدگاه قرآن و اهل بیت (علیهم السالم) در سطح استانی برگزار کرد.
حجــت االســام والمســلمین علیرضا بهــادری دربــاره محورهــای کتاب «حجاب اســت
یا اســارت؟» اظهار کــرد :احکام نــگاه به نامحــرم ،حجــاب و چــادر ،بایدهــا و نبایدهای
ســخنگفتن ،زینــت و آرایــش ،راه رفتــن ،تعلیــم و تعلــم و کار کــردن بانوان بــه انضمام
احادیث نبــوی و ســایر ائمه هــدی (علیهــم الســام) در مــورد وظایــف بانــوان و آقایان،
وظایف مرد نســبت به زن ،حفاظــت از حجاب و پوشــش و غیــره محورهــای اصلی این
کتاب را شــامل میشــود .حجت االســام والمســلمین بهــادری با بیــان اینکــه حجاب و
پوشش کامل ،امر خدا و شارع مقدس اســت افزود :حفظ حجاب و عفاف برای حفاظت
از شرف ،کرامت و مصالح عمومی انسان ها ،امری ضروری و معروفی موکد است.
وی ادامــه داد  :در راســتای تبلیــغ و ترویــج معــروف «حجــاب و عفــاف» و مبارزه بــا منکر
بیحجابــی مســابقه کتابخوانــی یاد شــده با همــکاری شــورای امر بــه معــروف و نهی از
منکر جمعیت هالل احمر فــارس در بین بدنه کارمندی و داوطلبــی برگزار گردید تا عموم
مخاطبان ضمن تمرین کتابخوانی ،با ابعاد این موضوع مهم بیشتر آشنا شوند.
حجت االســام والمســلمین بهادری در پایــان از اهدای جوایــز نقدی به برگزیــدگان این
مســابقه کتابخوانی همزمان با میالد با ســعادت امام هادی(ع) و در آســتانه عید ســعید
غدیرخم خبر داد.
دوره جدید
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آغاز ماجرا
حکایت از سال  ۸۲آغاز میشــود .حکایتی تلخ که امیر مالدار
را به دنیایــی از غم فــرا خواند .پــدر و خواهر پنج ســالهاش در
یکــی از محورهــای مواصالتــی ســطح کشــور دچــار ســانحه
تصادف میشــوند .پــدر در همان صحنــه تصــادف دار فانی
را وداع میگویــد .خواهــر پنج ســاله در حالی که با درد دســت
و پنجه نرم میکند از طریق آمبوالنس به بیمارســتان منتقل
میشود اما متاسفانه در مسیر انتقال او هم جان میسپارد.
حال امیــر مالدار علی رغم اینکه  ۱۸ســال در غــم خواهر و پدر
میســوزد ،پــا در میدانی بــزرگ میگــذارد و تــاش میکند که
با اقدامــی خداپســندانه راه را بر ایــن چنین اتفاقاتــی ببندد.
از ایــن رو بــرای ســاخت پایــگاه امــداد و نجــات بین شــهری
چاهداشی از توابع نهبندان مبلغ هنگفتی را مایه میگذارد تا
با این اقدام گامی برای تســریع عملکرد نیروهای امدادی در
صحنههای حوادث شود.

آشنایی با خیر خراسانی

از داغ دل
محبت روئید
گفتن و نوشتن از مردان بزرگ تاریخ آسان نیست چراکه درک افرادی که از جان و مال
برای دیگران مایه میگذارند ،دشوار اســت .افرادی که مثالشان اندک نیست اما در ال
بــه الی گرفتاریهای جامعه مغفــول مانده و کمتر کســی پیرامون آنها میگوید و مینویســد.
امیر مالــدار نمونهای از انســانهای بزرگ اســت که از دردهایــش برای دیگران مرهم ســاخته
اســت .فردی که دلی بزرگ به پهنای تاریخ دارد و در کنار جنگ با غصههای درونش ،از خود
انسانی بزرگ ساخته است.

هدفم تنها خدمت به مردم است
این خیر نیکوکار هدفــش را خدمت به خلق دانســت و گفت:
نهبنــدان از جملــه شهرســتانهای محــروم بــوده کــه در
زیرســاختهای امــدادی هــم دارای عقــب ماندگیهایــی
اســت .مالدار ادامه داد :پدرم ســال  ۸۲در صحنه تصادف در
یکی محورهای مواصالتی کشــور جان خــود را از دســت داد و
خواهر پنج سالهام در مسیر انتقال به بیمارستان جان باخت.
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد اینچنیــن پایگاههایــی باعــث
افزایــش ســرعت عملکــرد نیروهــای امــدادی در صحنــه
حوادث میشــود ،افزود :امیــدوارم با مشــارکت در ایجاد این
پایگاه بتوانــم خدمتی کوچک به مــردم ارائه کنــم .مالدار با
بیان اینکه امیدوارم این حوادث بــرای هیچ خانوادهای رخ
ندهد ،اظهار کــرد :حتی اگر ایجــاد این پایــگاه باعث نجات
جان یک نفر هم شود ،اجر و ثواب باالیی خواهد داشت.
پیشرفت  40درصدی پایگاه
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان جنوبــی هــم در
حاشــیه بازدید از این پروژه بیــان کرد :پایگاه امــداد و نجات
بین شهری چاهداشــی در زمینی به مساحت ســه هزار و ۸۰۰
متر مربع و  ۲۵۰متر زیربنا احداث میشود.
محمــد رضا رضایــی از پیشــرفت 40درصدی پــروژه خبــر داد و
افزود :امید اســت بتوانیم این پروژه را در دهه فجر سال جاری
به بهره برداری برســانیم .وی اعتبار هزینه شده برای ساخت
ایــن پــروژه را 340میلیــون تومــان عنــوان کــرد و افــزود :از این
میزان۱۲۰میلیونتومانتوسطخیرنیکوکارتأمینشدهاست.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر خراســان جنوبــی بیان کرد:
اتمام پایگاه امــداد و نجات بین شــهری چاهداشــی نیازمند
 7۰۰میلیــون تومــان اعتبــار بــوده کــه همــکاری فرمانداری
شهرستان ،دیگر دستگاههای متولی و خیرین را میطلبد.
وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای امــدادی چاهداشــی در
ســاختمانی اجارهای مســتقر هســتند ،گفت :در حــال حاضر
سه پایگاه امدادی در نهبندان فعال بوده و مجوز احداث دو
پایگاه جدید برای این شهرستان اخذ شده است.
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باشـگاهمـهرومـاه

پایگاه اطالعرسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر

ارتباط مستمر
و مداوم با مردم
اخبار و گزارشها ؛ یادداشت و مقالهها
و صفحه اختصاصی دفاتر استانی
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
w w w. n v h e l a l . i r

برندگان شماره 21
09370186950
**
09144086544
**
09165180279
**
09126385744
**
09166694895
**
09188416577
**
09141632927
**
09137039145
**
09186748409
**
09133988363
**
09169846874
**
09119474525
**
09113694550
**
09033978301
**
09152657623
**
09189631433
**
09125036586
**
09153347507
**
09904657016
**
09352569956
**
09141583745
**
09188464811
**
09141908504
**
09178753229
**
09384437483
**
09148695121
**
09903674662
**
09188501501
**
09132803098
**
09137133248
**
09135208912
**
09151328063
**
09380541475
**
09120550217
**
09177326954
**
09382905742
**
09186459016
**
09158220711
**
09119888941
**
09133232510
**

باقرسالم.گیالن،املش
هادی قاسم پور.آذربایجان شرقی .تبریز
مریم نوروزیان .لرستان
شهره موحد .تهران
علی رضا دولتشاهی .سمنان
یاسر ملک حسینی .ایالم
معصومه یاوری .آذربایجانغربی .خوی
فرزاد محمدیان .چهارمحال و بختیاری .شهرکرد
مهری سهراب زاده.همدان
الهه تاج پور  .کرمان
احسان کمری .لرستان.خرمآباد
سید محمد عقیلی .گلستان .گمیشان
عبدالحمید قلی دهنه .گلستان
دلبرکریم پور بخشکندی .آذربایجان غربی
تهمینه قادری .خراسان جنوبی .درمیان
مریم دریایی .مرکزی
ثریامحمودیان .تهران
فاطمه زهرا ظهیری.خراسان جنوبی.فردوس
زهرا شهبازی .قم
فاطمه فراهانی .مرکزی
یوسف شیری .اردبیل .گرمی
محمدحامد علی ویسی .ایالم
محمدعلی هاشم پور .آذربایجان شرقی  .مرند
زینب آتشی .بوشهر
محدثه سادات عالمه .قم
محمدخانپور آذربایجان شرقی .هشترود
حسین حجی زاده .خراسان شمالی .اسفراین
عباس ترکاشوند .همدان .نهاوند
مهدی حیدری فارسانی.چهارمحال و بختیاری
ا کبرپردلی اسفندقه .کرمان
ابوالفضل فالح .یزد .مهریز
امیدجندقى .خراسان رضوى .كاشمر
مینا زارع .بوشهر
سید مجتبی اسدزاده .کهگیلویه و بویر احمد
عبدالرحیم رهنما.فارس .زرین دشت
ارمغان طاهری .فارس .ارسنجان
فلور جاسمی .کردستان .سنندج
محمدگلعذار .خراسان رضوی .کاشمر
حسین سماک مقدم نژاد .گیالن.بندر انزلی
مجتبی کاظمیان.اصفهان.خوروبیابانک

عالقه مندان به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه میتوانند با
مطالعه سؤاالت زیر ،پاســخ آن را در بخشهای مختلف مجله پیدا
و به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد  8رقمیباشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح
هر یك از سواالت است .بهطور مثال :در ســوال یك ،پاسخ شماره 2
صحیح است و در سوال  2گزینه شماره  4و در سؤال  3گزینه شماره
 1و ...عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود241000 :
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود ،نام استان و
محل خدمتتان را قید كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.

SMS
زمان ارسال پیام تا  10مهر

مسابقه پیامكی
01

02

مبنای اصلی آزادی در اسالم چیست؟

 .1عدالت

 .2توحید 		

			
 .3برابری

 .4اخالق

حدیث گرامی «عبودیت گوهری است که حقیقت آن خداوندگاری است» از کدام یک از ائمه بزرگوار است؟
		
 .2امام سجاد (ع)

 .1امام رضا (ع)

		
 .3امام صادق (ع)

 .4امام باقر (ع)

03

کدام یک از نویسندگان زیر درخصوص امام حسین(ع) به موضوع وجه اهلل اشاره میکند؟

04

معنای «کظم غیظ» چیست؟

05

کارگردان فیلم سینمایی «خروج» کیست؟

06

موضوع کتاب «روزگار ملک» چیست؟

07

نویسنده کتاب «عالمگیر» کیست؟

08

.1شهیدبهشتی

		
.2شهیدمطهری

		
.1فروخوردنخشم

		
 .1مجید مجیدی

 .1مالکیت 		

		
 .1اسالوی ژیژک

 .2حلم

 .2علی حاتمی

 .2همیاری

 .2ژاک لکان

 .3آیتاهلل جوادی آملی

		
 .3خوشرویی

 .3ابراهیم حاتمیکیا

		
 .3موزهداری

		
 .3ژوزه ساراماگو

.4دکترجعفرشهیدی

 .4آرامش

 .4رضا میرکریمی

 .4وقف فرهنگی

 .4آلبر کامو

حدیث شریف «اندیشیدن راهنمای خردمند است و سکوت راهنمای اندیشیدن» از کیست؟
		
 .1امام کاظم (ع)

		
 .2پیامبر اکرم (ص)  .3حضرت علی (ع)

 .4امام صادق (ع)

نذر سالمت
مشارکت های مردمی برای مقابله با کرونا در هیأت های عزاداری

هالل
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