
تــربــتزاده   مجید
اسم »وقف« که می آید 
وسط، البد اول از همه 
بــه فکر تــوانــایــی بــاالی 
مالی و اقتصادی واقف 
پول  و  ارثیه  مثالً  اینکه  یا  و  می افتید 
قلنبه ای از جایی به دست آدم برسد، 
زخــم هــای زنــدگــی اش را درمـــان کــرده و 
چــالــه چــولــه هــای اقــتــصــادی و قــرض و 
قوله هایش را پر کند و بعد اگر بخشی 
از آن اضافه آمــد، صــرف وقــف یا نذر 
مــا هم  از  بـــرای خیلی  ــمــام!  ت و  شـــود 
ممکن است کلمات »وقف« و »واقف« 
یادآور آدم های متمولی باشد که سرریز 
درآمدهای زندگی شان را صرف کارهای 
ــس انــدازی بـــرای آن  ــد تــا پ خیر کــرده ان

دنیایشان باشد.

بزرگ ترین مانع ◾
البته اگر شما هم درباره وقف مثل آنچه 
تصورتان  می کنید،  فکر  گفتیم  باالتر 
هرچند کامل و دقیق نیست اما خیلی 
است  ایــن  واقعیت  نیست.  هــم  غلط 
که وجود موقوفه های بزرگ و ارزشمند 
در کشور ما، ممکن است سبب شود 
تصور خاصی نسبت به وقف در ذهن 
همه ما شکل بگیرد و فکر کنیم الزمه 
واقف یا ناذر شدن، همیشه برخورداری 
از ثــروت کــالن و داشتن مــال و امالک 
ــت. هــمــیــن تــصــور مــی تــوانــد  ــاد اســ ــ زی
بزرگ ترین مانع در ترویج فرهنگ وقف 
و نذر باشد. اصالً بگذارید بگویم انگیزه 
ــن مــطــلــب چــیــســت. چند  نــوشــتــن ایـ
مجازی  فضای  توی  داشتم  پیش،  روز 
می گشتم. »عباسعلی سپاهی یونسی« 
ویدئویی  اینستاگرامش،  صفحه  در 
اشتراک  به  را  روستایی  پیرمرد  از یک 
را  ویدئو  این  بــود. متن همراه  گذاشته 
ادامه  قرار است در  بدانید  تا  بخوانید 

مطلب از چه مقوله ای حرف بزنیم:
روستای  بودیم سمت  رفته  و  بود  »پاییز 
سیج... یعنی دقیقش را بخواهید جایی 
بین روستای آل و سیج پیرمرد را مالقات 
کردیم که دور و بر نهال هایش می چرخید 
و از آن ها مراقبت می کرد. سر صحبت که 
باز شد، دیدم پیرمرد چه دنیای بزرگی دارد. 
برای  کاشته ام  را  درخت ها  ایــن  می گفت 
اینکه وقتی میوه دادنــد، اگر مسلمانی از 
کنار آن ها رد شد، یکی دو تا میوه بخورد. 

پیرمرد می گفت پول در چشم من هیچ 
ارزشی ندارد...اگر نهالی می کارم، برگی از آن 
می افتد و گوسفندی می تواند بخورد و سیر 
شود. دیدم چه نگاه عارفانه و ارزشمندی! 
پیرمرد معتقد بود همه دنیا هم پول بشود، 
فــایــده ای نــدارد چــون باید باالخره پــول را 
بگذاری و بروی.بعد بیش از 10 سال دوباره، 
صحبت های پیرمرد را گوش کردم. نمی دانم 
حـــاال خـــودش کــجــاســت؟ زنـــده اســـت یا 
خودشان  ــرای  ب آیــا  نهال هایش  نیست؟ 
درخت شده اند یا نه؟ اما می توانم نگاه بلند 
و ارزشمند پیرمرد به زندگی را برای خودم 

بازگو کنم. گفتم شاید به درد شما هم بخورد 
و حتماً می خورد. مخصوصاً در روزگار ما 
درخت هایی  به  چسبیده اند  عـــده ای  که 
به  دارنـــد،  پول هایی که  به  که کاشته اند، 
گذاشته  امانت  به  نزدشان  که  میزهایی 
شــده و خالصه زیست آن هــا به گونه ای 
است که گویا قرار است تا ته این جهان 
نمی چکد،  هم  آب  دستشان  از  بمانند. 
لبخندی را به غمگینی نمی بخشند و گره ای 
را باز نمی کنند. زیست عارفانه را نباید تنها 
در کتاب ها و تاریخ جست وجو کرد. هنوز 
هم عارف و مرد حق وجود دارد. باید آن ها 

را پیدا کرد... «. 

هنوز هم پیدا می شوند ◾
این مطلب اینستاگرامی درست می گوید. 
مردحق، عارف و واقف و... هنوز هم پیدا 
مــی شــود. همان طــور که زمینه های وقف 
و نذر هم پیدا می شود و بهانه هایش هم 

همیشه وجود دارد. باید کمی به اطرافمان 
دقــیــق شــویــم تــا پــیــدایــشــان کنیم. اصــالً 
می شود نگاهی به وقف و نذرهای کوچک 
و بزرگ اما جالب گذشته های دور و نزدیک 
انداخت و با نیت های خیر و افکار و نگاه 
روشن بین واقفان مختلف آشنا شد.جایزه 
ــاره اش شنیده و  ــ نوبل مــعــروف را کــه دربـ
بنیان گذارش  نیت  و  سازوکار  خوانده اید، 
یعنی آلفرد نوبل چیزی شبیه همین وقف 
خــود ماست. حــاال جالب اســت که ده ها 
ســال بعد یک هموطن پیدا شــود و برای 
برندگان نوبل چیزی را وقف کند. در آرشیو 

ــامــه »ســرمــایــه«، نسخه شــمــاره 351  روزن
این روزنامه مربوط به سه شنبه 25 آذرماه 
1385 را پیدا می کنم. در صفحه 20)آخر( 
به نقل از ایرنا نوشته: »یک ایرانی بخشی 
از اموالش را برای حمایت مالی از برندگان 
جایزه نوبل، وقف کرده است... این شهروند 
تهرانی نیکوکار همچنین بخشی از اموالش 
را برای حمایت از مباحث علمی خاص از 
جمله شیمی و فیزیک وقف کرده است...«.

باز هم یک روستایی دیگر ◾
ــاه ســـال پــیــش را هــم بــایــد مثال  ــ آذرمـ
بزنیم. خبری که البد البه الی اخبار داغ 
سیاسی و کرونایی کمتر دیده شد. یک 
واقف خیراندیش اهل روستای شیرکال 
ششدانگ  از  دودانــــگ  ــدران،  ــازنـ مـ در 
هکتار  یــک  شالیکوبی،  کــارخــانــه  یــک 
در  زمین  یــک هکتار  و  مــزروعــی  زمین 
تومان  میلیارد   30 کــه  را  روســتــا  بافت 

می ارزید، وقف توسعه و تحقیق علمی 
در پارک علم و فناوران با اولویت انرژی 
هسته ای کرد. البته نمونه های معاصر یا 
غیرمعاصر وقف های کوچک تر اما جالب 
و هوشمندانه هم وجود دارد که اتفاقاً 
واقف آن چندان متمول و کارخانه دار و... 
نبوده است. مثل فرهنگی بازنشسته ای 
که یک باب مغازه را وقف تهیه جایزه 
بــرای دانــش آمــوزان مــدارس در خراسان 
شمالی کرده است. به گذشته های دورتر 
هم که نگاه کنیم از این دست وقف های 
بــاور می کنید ده ها  جالب زیادند. مثالً 
ــک نــفــر در فـــالن شهر  ــال پــیــش، ی سـ
حواسش به حیوانات مختلف از جمله 
با  و  باشد  و...  پرندگان  کــور،  سگ های 
از  پیش  نیست،  ثروتمندی  فــرد  اینکه 
مرگ بخشی از داشته هایش را وقف غذا 

دادن به حیوانات بیمار و ناتوان کند؟ 
وقف نامه  خــودمــان  مشهد  همین  در 
جالبی دربــاره حرم امــام رضــا)ع( وجود 
دارد که واقعاً کم نظیر است. در آن زمان 
برخی زائران وقتی از راه های دور و نزدیک 
همراهشان  قطعاً  می آمدند،  زیــارت  به 
سگ هم داشتند. موقع رفتن به زیارت، 
سگ ها تبدیل می شدند به دردسر چون 
بــا خــود داخـــل حرم  ــا را  نمی شد آن هـ
برد. برای همین خیراندیشی موقوفه ای 
ــران  زائ سگ های  نگهداری  محل  به  را 
در  اینکه  و جالب  بود  داده  اختصاص 
این موقوفه برای غذای سگ ها هم فکر 
کرده بودند تا زائــران پس از یک زیارت 
دلچسب، موقع برگشت، سگ هایشان 

را سیر و سرحال تحویل بگیرند.

همت های واقفانه ◾
ــــن اســــت کـــه شــرط  ــان ای ــرمـ حــــرف آخـ
نخست برای واقف و ناذر شدن همیشه 
مال و امالک فراوان نیست. اصالً حرف 
این مطلب، تنها ترویج وقف های بزرگ 
نیست. ترویج نگاه و زیست عارفانه و 
واقفانه اســت. وقتی آدم هــا یاد بگیرند 
بــه زنــدگــی و فــعــالــیــت هــایــشــان، نگاه 
اهل  پــیــرمــرد  مثل  قشنگی  و  عــارفــانــه 
روستای»سیج« داشته باشند، خود به 
خود ترویج کننده خیراندیشی و وقف و 
نذر هم خواهند بود. آن وقت اگر مال و 
اموالی هم نداشته باشند، همّت، اراده 
وقف  را  خــود  واقفانه  زنــدگــی  و سبک 

می کنند  .

اشک گرم  روی قله سرد  دماوند 

دربارهوقفونذرهایجالبیکهکمتربهآنهافکرکردهایم

زندگیزیرسایهوقف
خطبه

نذر ارباب

سالمبرصابرصحرایطف
رقیهتوسلی  روضه خوان می گوید: مزن بیهوده الفِ 

عاشقی
این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است!

ــاری مــی شــود در خــانــه،  ــه جــ اســـم »حــضــرت صــبــر« ک
هرگز  را  عاشورا  عصر  می دانم  می جوشد...  چشم هایم 
واعظ و مداح و نقاش و شاعر و نویسنده ای تاِب تعریف 
یازینب،  یازینب،  می کنم؛  زمزمه  خود  در  آرام  نـــدارد... 
یــاثــارهللا... از پــای منبر بلند مــی شــوم... مــی رود سمت 
قوم  آتـــش انـــد...  در  خــداجــانــا! خیمه ها  ــم...  ــ دل کــربــال، 
الظالمین افتاده اند به غارت... چنگ می اندازند به شتر 
و گوشواره و گهواره و پیرهن عتیق... انگشت و انگشتری 
هللا  آل  سر  از  چــادر  می برند...  سر  می برند...  غنیمت 
باد  پیچیده...  نعل،  تازه  ستوران  گردوغبار  می کشند... 
ناله می کند... فرات شیون دارد... سه ساله می دود سمت 
می زنند...  تازیانه  و  سیلی  لئیمان،  مـُـغــیــالن...  دشــت 
صحرا پر از شمشیر خون چکان است و اسب بی سوار... 
خدایا! ببین کوفیان در ازای همیانی سیم و زر چه خوش 
اخنس،  سنان،  شمر،  خولی،  نمی کنند؟...  که  رقصی ها 
از قساوت  بگویم؟...  را  اسید، عمر بن صبیح کدامشان 

کدامشان؟
عصر است... دخت امیرالمؤمنین دیگر بر تل نیست... بر 
فراز تپه ای مُشرف به میدان... حضرت خواهر رفته زیارت 
امامش... میانه گودی قتلگاه... کوفیان رسمشان نیست 
درهم  آن هــا  بنشانند...  بر صدر مجلس  را  میهمان  گویا 

می شکنند فقط... پیمان را، سر را، دل را.
قرار  امــا  هــزاربــاره می شکند  و  و می گرید  دلــم می چرخد 
عصر  و  بال  کــرِب  در  نمی شود  آخــر  می دانید  می گیرد... 
عاشورا گوش ها را نسپرد به عمه ســادات... از مشهد آقا 
اباعبدهللا ندایی به آسمان بلند است... »نائبه الحسین« 
دارد عاشقانه ترین رازونیاز را ادا می فرماید؛ »اللهم تقبل 

منا هذا قلیل القربان«.
پینوشت:

السالم علیک صابر صحرای طف...

شرحسخنرانیامامحسین)ع(
درسرزمینمنا)2(

خاصیتخواص
حــجــتاالســام
جمالزاده   انتخاب 
توسط  مـِـنــا  سرزمین 
برای  امــام حسین)ع( 
یک  سخنرانی  ــراد  ایـ

پیام معنادار دارد که برخاسته از روایتی 
از رســول خــداســت: »مَــثــلُ ااْلمـــامِ مَثَلُ 
امام  جایگاه  تَأْتِی؛  اَل  وَ  تُوْتی  اذ  الْکعْبَةِ، 
همچون کعبه است که به سویش می آیند 

و به سوی کسی نمی رود«.
راز انــتــخــاب ســرزمــیــن مِــنــا تــوســط امــام 
به  این است که همه حجاج  حسین)ع( 
سویش می آیند و در این نقطه موقعیت 
ــراهــم اســت.  ف ــامــت  ام تثبیت جــایــگــاه 
بــه خــصــوص کـــه مــحــتــوای خــطــبــه امـــام 
دارد. اشـــاره  مهم  همین  بــه  حسین)ع( 
اهمیت نقش خـــواص و  دیــگــر  از طــرف 
برای  حق  بیان  و  روشنگری  در  نخبگان 
امام حسین)ع( برخاسته از مبانی دینی 
اســت کــه توسط جــد بــزرگــوارش، رســول 
خــدا و پــدرش امــام عــلــی)ع( تعلیم داده 

شده است. 
رســول خـــدا)ص( دربـــاره نقش و جایگاه 
می فرمایند:  جامعه  نخبگان  و  خــواص 
عــوام امــت من اصــالح نمی شوند جز از 
طریق خواص جامعه. حضرت در پاسخ به 
این سؤال که خواص چه کسانی هستند 
چند گروه را معرفی می کنند که در صدر 

آن علما و حاکمان جامعه هستند.
امام علی)ع( نیز نقش عالمان و دانایان و 
نخبگان جامعه را چنین متذکر می شود: 
عَلی  ُــقــارّوا  ی ااَّل  العُلَماءِ  عَلَی  اللّهُ  »اَخَــذَ 
خداوند  مَظلوم؛  َسغَبِ  ال  وَ  ظالِمٍ  َّةِ  کِظ
برابر  در  که  گرفته  پیمان  دانشمندان  از 
شکم بارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ 

مظلومی سکوت نکنند«.
امام حسین)ع( در حرکتی کامالً هوشمندانه 
به فکر طراحی یک برنامه بلندمدت برای 
ــن طرح  اصـــالح امــت رســـول خــداســت. ای
و  اســت  علوی  و  نبوی  تعالیم  از  برگرفته 
امت  اصــالح  به  که  را می پیماید  مسیری 
منجر می شود و موجب جلوگیری از ارتجاع 
امت اسالمی می شود. این طرح به گونه ای 
برنامه ریزی شده که اهداف دستگاه خالفت 
را برای »به عقب راندن امت اسالم به سمت 
جاهلیت« و »ترویج قرائت وارونه از اسالم 

حقیقی« خنثی می کند. 
جامعه  خــــواص  از  روشـــنـــگـــری  شــــروع 
جهاد  که جنس  است  این  نشان دهنده 
امام حسین)ع(، فکری و معرفتی است. 
ــایـــان و  ــا پـ ــام حـــســـیـــن)ع( تـ ــ نــهــضــت امـ
حضرت  توسط  شهادتش  از  پس  حتی 
با  زینب)س( به همین سبک و سیاق و 
ماهیتی فکری و معرفتی امتداد پیدا کرده 
و این خود نشانگر اهمیت جهاد فکری و 
معرفتی در جامعه اسالمی است، چراکه 
شد  پیروز  به ظاهر  آنچه  کربال  واقعه  در 
شمشیر برّان یزیدی بود اما در حقیقت، 
تفکر  و  منطق  کربال  نبرد  واقــعــی  پــیــروز 
حسینی بود که در جمله طالیی »هیهات 
منا الذله« تبلور یافته و همچنان در حال 

یارگیری از میان آزادگان دنیاست.

آســتــان قــدس رضــوی در ادامـــه حمایت ها 
موج  با  مقابله  بــرای  خــود  پشتیبانی های  و 
پنجم کرونا، با ارائه خدمتی جدید، دو محل 
بیماران  همراهان  به  خدمت رسانی  برای  را 
و  قائم)عج(  بیمارستان  در  بستری  کرونایی 
رضا)ع(  امام  بیمارستان  عدالتیان  اورژانس 

مشهد ایجاد کرد.
به گزارش آستان نیوز، این دو مکان که به 
همت بنیاد کرامت رضوی تجهیز و راه اندازی 
از  میزبانی  بــرای  را  مناسبی  شرایط  شــده، 

همراهان بیماران فراهم خواهد کرد.
مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی در 

این باره گفت: با اوج گرفتن موج پنجم کرونا 
بیمارستان ها  در  بیماران  همراهان  تجمع  و 
آن هـــا، شاهد  درمــانــی  امـــور  پیگیری  بـــرای 
در  اماکن هستیم  این  در  تجمع  و  شلوغی 
بــحــرانــی، حضور  ایــن شــرایــط  کــه در  حالی 
بی مورد خانواده ها در اماکن پرخطر درمانی، 
ــار مــبــتــالیــان  ــ ــود مــوجــب افـــــزودن بـــر آم خـ
مـــی شـــد.هـــادی غالمی  اوضــــاع  تــشــدیــد  و 
تصریح کرد: با رصد میدانی اوضاع دشوار 
و سرگردانی همراهان بیماران، آستان قدس 
رضوی برای حل این مشکل وارد عمل شد و 
نسبت به آماده سازی دو مکان برای اسکان 

و پذیرایی همراهان اقدام کرد.وی ادامه داد: 
در همین راستا یک استراحتگاه به ظرفیت 
با  مــرد  و  زن  تفکیک  بــه  نفر   200 ــه  ــ روزان
برخورداری از همه امکانات اسکان و پذیرایی 
متبرک،  غذای  سه  وعده  با  پذیرایی  شامل 
امکان  شده،  مفروش  تختخواب،  جانمایی 
شارژ تلفن، سرویس بهداشتی، استفاده از 
مقابل  و...  سردکن  آب  دستگاه  گرم،  چای 
بــیــمــارســتــان قــائــم راه انــــــدازی شـــده اســت. 
همچنین ایستگاه دوم در فضای بیمارستان 
امام رضا)ع( دایر شده که در این مرکز نیز 
چــای،  غـــذا،  تــوزیــع  نظیر  خدماتی  روز  هــر 

کرونایی  بیماران  همراهان  به  و...  سرد  آب 
بستری در این اورژانس ارائه می شود. خبر خوب خبر خوب 

 خدمت جدید آستان 
قدس رضوی

میزبانیازهمراهان
بیمارکرونایی

سرصحبتکهبازشــد،دیدمپیرمردچهدنیایبزرگیدارد.میگفتاین
درختهاراکاشــتهامبرایاینکهوقتیمیوهدادند،اگرمسلمانیازکنار
آنهاردشد،یکیدوتامیوهبخورد.اگرنهالیمیکارم،برگیازآنمیافتدو

گوسفندیمیتواندبخوردوسیرشود.

گزيدهگزيده

گزارشی از برگزاری محفل زیارت عاشورا در  بام ایران
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 مدیرعامل بیمارستان رضوی
 از خدمت خالصانه کادر درمان در مقابله با کرونا می گوید

خطمقدمجبههسالمترا
خالینمیکنیم

 حجت االسالم جوشقانیان 
در گفت و گو با قدس تشریح کرد

مؤلفههایملت
امامحسین)ع(
2

2

تأمینروزانهداروهای
4هزارو500بیمارکرونایی

4

حجت االسالم محمدجواد نظافت:

عبادتدراسالمجدایازمسائل
3سیاسیواجتماعینیست

ادب الحسین

درماتمتوپیر
وجوانگریهمیکنند

ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ال یعابُ 
امَلرءُ ِبَتاخیِر 
حَقهِ ِامنا 
یعاُب مَن 
َاخََذ ما 
َلیسَ َلهُ؛

برای انسان عیب 
نیست که حقش 
تأخیر افتد، عیب آن 
است چیزی را که 
حقش نیست بگیرد.
 نهج البالغه
)صبحی صالح( ص 500

مَن َكُثرَ 
مِزاحُهُ 
اسُتجِهَل؛

هر کس زياد 
شوخی کند، نادان 
شمرده می شود.

غررالحکم و درر الکلم 
ج5، ص183، ح7883

FF

 حجت االسالم نظافت:
ورود به 
 سیاست

 در چارچوب 
 دستورات
 الهی باشد

باید بدانیم همه مسائل 
عبادی، سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی و غیره 

درهم آمیخته شده که 
این مهم از ویژگی های 

مسجد تراز انقالبی 
است. با دقت در این 

مسئله که در نماز فرادا 
هم به کلمه »ما« توجه 
بسیاری شده و در واقع 

عبادت، کمک کننده 
به مسائل دیگر است 

درمجموع ورود به 
مسائل سیاسی، 

اجتماعی باید بر اساس 
یک عبودیت، بندگی و 

چارچوب دستورات الهی 
باشد.

 مهدی جمشیدی:

 هیئت سکوالر
  هیچ  تغییری
  در جامعه
 رقم نمی  زند

»هیئت های 
سکوالر« خصوصیت 
حیات بخشی ندارند؛ 
چون متمایل هستند 
به نوعی سوگواری 
»شخصی شده« و 
»باطنی شده« که 
هیچ مخالفی ندارد و 
تغییری را در جامعه 
رقم نمی زند و کاری با 
آنچه در بستر جامعه 
رخ می دهد ندارد. این 
در حالی است که قیام 
امام حسین)ع( به این 
دلیل »حیات بخش« 
بود که در برابر عوامل 
مرگ آفرین اسالم 
ایستاد و آن ها را 
برانداخت.

در حاشيه در حاشيه

معیــن اصغــری    امســال دومیــن ســالی بــود کــه 
و  بــه خاطــر کرونــا حســرت دیــدار جمعیــت شــاعران 
اهالــی ادبیــات کشــور بــا رهبــر انقــالب بــه دل دوســتداران 
ایــن رویــداد مهــم ادبــی ســال مانــد تــا دیگــر خبــری از 
شــعرهای نــاب و درجــه یــک و کلیپ هــای جنجالــی کــه 
تــا چنــد وقــت بعــد از جلســه در فضــای مجــازی دســت 

بــه دســت می چرخیــد نباشــیم.

در آخرین ســال بــرگــزاری ایــن گعده دوستانه که هرسال 
نیمه ماه رمضان موعد آن است، امیر تیموری شاعر جوان 
ما غزلی زیبا خواند که با تشویق جمعیت حاضر و خود 
رهبری روبه رو شد. غزلی کوتاه که بیت اضافه ندارد و هیچ 

چیزی را برای پر کردن نیاورده است. 
خیلی از اوقــات شــاعــران ما فکر می کنند هرچه بیشتر 
شعر بگویند و غزلشان را مطوّل تر کنند خروجی کار بهتر 

می شود در حالی که ابداً این نیست. سند محکم این ادعا 
خیام نیشابوری است که فقط با چند رباعی قرن هاست نام 
خود را در تاریخ ادبیات ایران زنده نگه داشته است. شعر 
طوالنی گفتن همان قدر بهتر است که کارگردانی خیال کند 
اگر به جای 15 قسمت، فیلمش را 50 قسمت کش بدهد 

شاهکار بی بدیلی ساخته است.
امیر تیموری در همین 6 بیت کاری را کرده که خیلی ها در 

قصیده 60 بیتی شان نمی توانند. اتفاقاً همین دیشب در 
رادیو یکی از ذاکرین اهل بیت)ع( می خواست شعرخوانی 
کند و ابتدای صحبت هایش توضیح داد ایــن مثنوی از 
استاد فالن است و چقدر ایشان گل کاشته اند و خالصه 

کلی تعریف و تمجید دیگر. 
حسابی گوشم را تیز کردم ببینم شاهکار استاد چیست 
اما از آنجا که آواز دهل شنیدن از دور خوش است چیزی 

از آن همه فخامت و وزانت عایدمان نشد.
شما همین بیت چهارم شعر را نگاه کنید. در نهایت روانی 
کــالم، شاعر حــرف خــود را می زند و بــدون اینکه بخواهد 
کوچک ترین جا به جایی دستوری داشته باشد ما را عمیقاً 

به فکر فرو می برد.
 روضه خواندن فقط به شرح نیزه زدن به اعضا و جوارح 
شاه شهیدان دو عالم نیست. گاهی یک بیت ساده مثل 

همین، کار روضه سراشیبی گودال را می کند.
یا مثالً بیت دوم را نگاه کنید. چقدر زیبا شاعر غم حبیب 
و داغ علی اکبر را کنار هم گذاشته و گفته پیر و جوان در 
ماتم تو عزادارند و زاری می کنند؛ بدون هیچ حرف و توضیح 

اضافه ای.
 این یعنی شعری که هم شعر است هم حرف برای گفتن 
دارد، بدون اینکه بخواهد شاعر خودش را روی منبر پند و 

نصیحت ببیند و برای ما وعظ و خطابه کند:
حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند
وقتی که جمع سینه زنان گریه می کنند
این سوی داغ اکبر و آن سو غم حبیب

در ماتم تو پیر و جوان گریه می کنند
این سیل، سیل اشک عزادارهای توست

چون ابر با تمام توان گریه می کنند

تو کیستی که در غم از دست دادنت
مردان ما شبیه زنان گریه می کنند

با یاد آن نماز جماعت که خوانده ای
گلدسته ها اذان به اذان گریه می کنند
در ماتم اسارت زینب عجیب نیست
سرها اگر به روی سنان گریه می کنند

ادب الحسین
  در ماتم تو پیر 
و جوان گريه 
می کنند 

موعظه
حجت االسالم شیخ جعفر ناصری

    بررسی تأثیرات متقابل نفس و عمل
بر اساس ترکیبی که در خلقت انسان به کار رفته، میان روح و جسم وی 

ارتباطاتی تعريف شده است. وجود انسان ورودی و خروجی هايی 
دارد؛ برای مثال، گوش يا چشم يا حس چشايی و… از ورودی های 

نفس است. همچنین رفتارهای انسان از جمله حرف زدن، برخی 

نگاه ها و سکوت های انسان، از خروجی های اوست. چشم از حیثی، 
ورودی و از حیثی، خروجی دارد.پشت اين حواس پنجگانه، يک نفس 
و روحی هست که هم محل ورود و ذخیره سازی اين ورودی ها و هم 
محل صدور خروجی هاست. وقتی صحبت کسی را می شنوم، گوش 

من به دلم، وارداتی دارد؛ يعنی صحبت او را به دل من منتقل می کند. از 

طرفی هر صحبتی هم که از حنجره من خارج می شود، خروجی روح 
من است و نفس و روح من متکلم، بر کمیت و کیفیت کالم، تأثیر مستقیم 

دارد.حرف، وقتی از حنجره بیرون می آيد، دقیقاً نشان می دهد اين 
روح و نفسی که پشت اين کالم و محل صدور اين کالم است در چه 

وضعیتی قرار دارد. از حضرت امیر)ع( نقل شده که فرمودند:

َتَکّلموا ُتعَرفوا؛ فإّن الَمرَء َمخبوءٌ َتحَت لِسانِِه
سخن بگويید، تا شناخته شويد؛ زيرا آدمی در زير زبان خود، پنهان 

است.کالم و همه خروجی های انسان نشان می دهد پشتوانه دارد يا 
ندارد؟ پشتوانه اش وصل به نور يا وصل به ظلمت است؟ خصوصیات 

نفسانی اين متکلم چگونه است؟ آيا محاسبه گر است؟ اهل دقت است؟ 

اهل ايمان است؟ اهل مراعات است؟ اهل شهوت است؟ همه اين ها 
با همین منفذ خروجی نفس می تواند مشخص و درجه بندی  شود. 

البته ممکن است اين نگاه برای امثال ما حاصل نشود.نفس انسان حتی 
بر ورودی هايش هم اثرگذار است. هرچه انسان اسیر نفس می شود، 

روی وارداتش هم تأثیر می گذارد. اگر من خودم اسیر اوهام باشم، 

اسیر نفس و خیاالت و شیطنت باشم، پرده ای به گوشم می خورد. 
در نتیجه، گوينده ای دارد از منبع نور حرف می زند، اما من تشخیص 

نمی دهم. ديگری دارد از منبع ظلمت حرف می زند و من تشخیص 
نمی دهم.چه ورودی های انسان به باطن و چه خروجی های او از 

باطن، بايد از قیود نفسانی درآيد تا جواب بدهد و منشأ برکت شود. 

وقتی انسان از قیود نفسانی در آمد، به جايی می رسد که حتی اگر 
خروجی نداشته و ساکت و آرام نشسته باشد، برای ديگران خیر و 

برکت به دنبال دارد. دل آدمی حتی در حین سکوت هم می تواند مؤثر 
باشد. برخی خوبان که منبع حیات هستند، حتی سکوتشان عدم تکلم 

نیست؛ بلکه سکوتشان هم مثل تکلمشان، پرخیر و برکت است.

مهــدی جمشــیدی   1. در دو حالــت، مــرگ 
اتفــاق می افتــد؛ یکــی در حالتــی  یــک مکتــب 
کــه مکتــب، »تــوان کارکــردی« خــود را از دســت 
می دهــد، یعنــی در تحقــق فلســفه وجــودی خــود، 
دچــار ناتوانــی می شــود. هــر مکتــب آمــاده اســت 
ــر کنــد،  ــی را پ ــه ســؤاالتی پاســخ دهــد و خألهای ب
امــا اگــر در مقــام عمــل نتوانســت ایــن کارکردهــا 
را ایفــا کنــد، مــردم از او رویگــردان می شــوند و 
به این ترتیــب، مکتــب در زندگــی مــردم می میــرد. 
حالــت دوم ایــن اســت کــه مکتــب، »تــوان رقابــت 
کارکــردی« خــود را از دســت بدهــد؛ بــه ایــن معنــی 
ــا  ــه وعــده داده ایف ــی را ک ــان کارکردهای ــه همچن ک
می کنــد، امّــا مــردم توانســته اند رقیبــی بــرای آن 
پیــدا کننــد کــه بهتــر از مکتــب کنونــی می توانــد 
احتیاجاتشــان را برطــرف کنــد. در ایــن حالــت، 
مــردم طــی یــک محاســبه عقالنــی، از مکتبــی کــه 
در ابتــدا بــه آن گرایــش داشــتند عبــور می کننــد و 

ســراغ مکتــب دیگــری می رونــد.
2. خصوصیت احیاکنندگی محرم و صفر، عَرَضی 
است؛ چون محرم و صفر، پــاره ای از زمان است و 
زمان هم در ذات خودش فضیلتی ندارد و همیشه 
چیزی بــیــرون از زمـــان، در مقایسه بــا زمــان هــای 
دیگر، به آن اعتبار و ارزش می دهد. در نتیجه، 
خصوصیت زنده کنندگیِ محرم و صفر را باید 
به اتفاق هایی که در این ماه ها افتاده اند، نسبت 
داد و آن عــبــارت اســت از قیام امـــام حسین)ع( 
کــه قیامی اصــالحــی بـــود. اگــر مکتب در ذهــن و 
زنــدگــی مــردم دچــار اخــتــالل و نابسامانی شــود، 
نیازمند »برخاستن« و »شــوریــدن« یک مصلح 
است که پرچم اصالح را بلند و برداشت مردم از 
مکتب را اصالح کند؛ چنان که امام حسین)ع( هم 
می فرمایند: من هدفی از قیام ندارم به جز اصالح 
امت جدم. اصالح امت جدم یعنی اصالح دینداری 

و سبک زندگی مردمی که پیرو رســول اکــرم)ص( 
بودند. دراین صورت، نتیجه می گیریم تعظیم امام 
حسین)ع(، تعظیم قیام امام حسین)ع( است و 
تعظیم این قیام، تعظیم پرچم اصالحی است که 

ایشان برافراشته اند.
3. ازطرف دیگر، این تعظیم »داللــت عملی« نیز 
دارد و این طور نیست که یک امر »باطنی محض« 
یــا »تشریفاتی« بــاشــد. مــا بــا تعظیم قــیــام امــام 
حسین)ع(، به »حرکت اصالحی« در درون جامعه 
اسالمی اعتبار می بخشیم. تکریم و بزرگداشت ماه 
قیام امــام حسین)ع(، خودبه خود حرکت هایی از 
جنس امام حسین)ع( را بازتولید و بازسازی می کند. 
اینکه محرم و صفر، اسالم را »زنده« نگه داشته اند 
به این معنی است در برابر هر نوع مفسده ای که در 
دل جامعه اسالمی به وجود آمده – که اسالم را دچار 
بی اعتباری و بدعت می کند – این نوع »حرکت های 
ــالم و حــقــایــق آن  اصـــالحـــی« ورق را بــه نــفــع اســ
برگردانده و از »مرگ اسالم« جلوگیری کرده است.
4. یکی از نتایجی که از این بحث می توان گرفت 
این است که »هیئت های سکوالر« خصوصیت 
حیات بخشی نــدارنــد؛ چــون متمایل هستند به 
نوعی سوگواری »شخصی شده« و »باطنی شده« 
که هیچ مخالفی ندارد و تغییری را در جامعه رقم 
نمی زند و کاری با آنچه در بستر جامعه رخ می دهد 
ندارد. این در حالی است که قیام امام حسین)ع( 
به این دلیل »حیات بخش« بود که در برابر عوامل 
مرگ آفرین اسالم ایستاد و آن ها را برانداخت. اگر 
هیئت ها، این خصوصیت را نداشته باشند، منجر 
به احیای اســالم نخواهند شــد، بلکه حتی باید 
گفت هیئت های سکوالر، »تحریف گرِ عاشورا« نیز 
هستند؛ زیرا هسته مرکزی قیام عاشورا را می گیرند 
و صورتی تحریف شده و تقلبی از آن ارائه می دهند 

که هیچ کارکرد و ثمری ندارد.

مسجد تراز انقالب اسالمی مسجدی است که بتواند 
اهــداف انقالب اسالمی را محقق کند؛ از آنجایی که 
انقالب از مساجد آغاز شد این پایگاه ها زمینه ساز 
تــزریــق روحــیــه انقالبی بــه مـــردم شــدنــد؛ درواقـــع با 
آگاهی بخشی مساجد، مردم بسیج شده و به طور 
منسجم به میدان آمدند؛ از اتصال رودها به یکدیگر، 

سیل خروشان انقالب محقق و طاغوت ساقط شد.

مسجد از اجتماع و سیاست جدا نیست ◾
مساجد محل عبادت هستند اما عبادت در اسالم 
منفک از مسائل سیاسی و اجتماعی نیست بلکه 
موعد و زمینه ساز آن است؛ اگر مردم بخواهند به 
مسائل سیاسی و اجتماعی درســت عمل کــرده و 
زندگی سازنده ای داشته باشند، باید اهل مسجد 

باشند، چراکه هر دو بر یکدیگر تأثیرگذار هستند.
در قرآن هر جا سخن از نماز بوده از زکات هم بحث 
ــرای پــرواز  شــده؛ چراکه هر دو همچون دو بــال ب
هستند؛ درواقع زکات ارتباط با خلق خدا معنی 
شده و بنابر یکی از خطبه های نهج البالغه نماز به 
همراه زکات، مایه تقرب خداوند مشخص  می شود 
بــه گــونــه ای کــه اگــر کسی تنها نماز را اقــامــه کند 
همانند پرنده ای است با بال شکسته؛ در اینجا 
نماز خوب در زکات و زکات خوب در نماز تأثیرگذار 
هستند.باید بدانیم همه مسائل عبادی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و غیره درهم آمیخته 
شده که این مهم از ویژگی های مسجد تراز انقالبی 
است. با دقت در این مسئله که در نماز فرادا هم به 
کلمه »ما« توجه بسیاری شده و در واقع عبادت، 
کمک کننده به مسائل دیگر است درمجموع ورود 
به مسائل سیاسی، اجتماعی باید بر اساس یک 
عبودیت، بندگی و چارچوب دستورات الهی باشد.

مسجد انسجام بخش و اتحادآفرین ◾
انسجام و اتحاد مردم با یکدیگر از دیگر ویژگی های 

مسجد تــراز انــقــالب اســالمــی اســت؛ همچنان که 
صفوف نماز جماعت باید فشرده باشد مردم باید 
در جامعه در سلوک سیاسی شان با هم منسجم 
باشند. درواقــع امت یعنی مجموع انسان هایی که 
یک مقصد، یک هدف، یک رهبر و یک امام دارند؛ 
بنابراین مسجد باید به انسجام اجتماعی کمک 
کند و نکته دیگر اینکه بایستی نیروپرور باشد و بستر 
رشد نیروها را فراهم نماید.اگر می خواهیم فرزندانمان 
خوب تربیت شوند و دوستان خوبی پیدا کنند باید 
اهل مسجد باشند درواقع از بین رفتن رذائل با حضور 
در مسجد تحقق می یابد، به گونه ای که منیت ها کنار 
رفته و تواضع و احترام جایگزین آن می شود، همه با 
هم متحد می شوند و هوای یکدیگر را دارند.زمانی 
برای حل مشکالت و رفع منازعات و مشاوره به ائمه 
جماعت مراجعه می شد اما امروز به مشاوران حقوقی 
و روان شناسان ارجــاع داده می شویم؛ کارکردهای 
خدمات اجتماعی کمتر و به نوعی تعطیل  و به طورکلی 
ارتباط ها هم  کمرنگ شده است. در مقطعی علم را 
بت ساختیم و به خاطر درس خواندن برای کنکور، 
مسجد را رها کردیم و به نوعی دچار علم زدگی شدیم؛ 
تهاجم فرهنگی چنان ذره ذره اثر خود را گذاشته که 
تیم های فوتبال اروپــایــی تبدیل به دغــدغــه ای برای 
جوانان ما شده است. باید در شرایط جدید خود را 

بازسازی و به روزرسانی کنیم.

به روزرسانی مساجد متناسب با نیاز جوانان ◾
ما از زمان عقب ماندیم؛ امام جماعت باید با ابتکار خود 
روند کار مسجد را به روزرسانی کند. امامان جماعت 
باید متناسب با دغدغه علمی، سیاسی یا اجتماعی 
و یا حتی اقتصادی جوانان برنامه ریزی دقیقی داشته 
باشند؛ مساجد حالّل مشکالت اقشار مختلف جامعه 

و مردم باشد.
برگرفته از گفت و گوی خبرگزاری حوزه با حجت االسالم 

محمدجواد نظافت

تأملی بر فلسفه مجالس عزاداری

 ناسازگاری »هیئت های سکوالر« 
با ماهیت قیام عاشورا

حجت االسالم محمدجواد نظافت:

عبادت دراسالم جدای ازمسائل 
سیاسی و اجتماعی نیست

چهرهدرنگ

»سی و ده« اثر سیداحمد بطحایی به 
روایت ایام تبلیغ یک روحانی در ماه های 

رمضان و محرم الحرام می پردازد.
ایــن کتاب 40 روایـــت داستانی از یک 
روحانی در محیط تبلیغی خود است. 30 روایت در شهر 
انار استان کرمان و 10 روایت از روستایی ییالقی در ورامین، 
یکی در جنوب و دیگری در باالی کشور، اولی در ماه رمضان 

و آن دیگر 10 روز اول محرم الحرام.
سیداحمد بطحایی بــه عــنــوان نــویــســنــده، راوی تمام 
داستان های این کتاب است و به عبارتی داستان حول 
محور چالش های ذهنی و عینی او با محیط پیرامون خود، 
مردم و اهالی محله می چرخد. روایت هایی واقعی و مستند 
از زندگی یک طلبه جوان و حضور او در فرهنگی متفاوت. 
یکی فرهنگ گرم و کویری جنوب کشور با ساختاری نرم 
و ساکت و دیگری در روستایی نزدیک به پایتخت و با 
فرهنگی ساختارمند و شهری تر و این دو فرهنگ هرکدام 

در غایت تفاوت با یکدیگر هستند.

40 روایت از روحانی مبلغ ◾
روحانی مبلغ در این 40 روایت از ابتدا سلوکی را آغاز 
می کند و هرچه می گذرد ساختارهای ذهنی و فکری اش 
متحول می شود. گویی مانند موسی به کوه طور رفته 
و 30 شــب را بــه عــبــادت گــذرانــده و سپس بــا 10 شب 
دیگر آن را تکمیل کرده است. شاید بتوان این تبلیغ 
را بیش از آن که ناظر به فهم و عمل آموزه های دینی 
نسبت به مخاطبان باشد به خود روحانی منتسب و 

منسوب کرد.
داستان های »سی و ده« را از چند منظر می توان مورد 
بررسی قــرار داد که شاید مهم ترین وجــه آن، سبک 
زنــدگــی دیــنــی جــامــعــه اســالمــی و رابــطــه صمیمانه و 
بی پرده روحانی و مردم باشد. اتفاقی که شاید در دو 
دهه اخیر با چالش و مشکالتی مواجه شده. روحانیِ 
در داستان ها نه شخصیتی ویــژه و خاص که بیش از 
هرچیزی از مردم و همدل مردم است؛ با آن ها می خندد 

و گریه می کند.

 افطاری وسط ظهر! ◾
برخی از موضوعات ایــن کتاب عبارت اســت از: دعوت 
به آتشکده، افطاری وســط ظهر، سر خـُـم می  سالمت، 
طالبی های چشیده نشده، کله قوچی باشه لطفاً، رقیب 
حوریان، دعاخوان بی چتر، لطفاً دیگر روضه نخوانید، قَسم 
به ف به لکنت های زبانت، بازگشت به خواجا، خواجا به 
مثابه کوفه، مثل تراشیدن یک لوح سنگی با سوزن ته گرد، 
به خاطر یک ورق اکس کاربازپین، طعم مرگ و یک سنگ 
مرمر، عروسک چینی، همین که میگن همه خوبه، تعارف 
قلیل، بابا مسجد، عدد بده، یک پا و نصفی، پس سواپس، 
کِلپَک پِدِر، پناهگاه، تاریخ انار، اندازه گیری دنیا، شام آخر، 
دو روایت معتبر، متمم: محرم 143۷ خاوه، یک فِری که 
علی بود و حسین می خواست، معشوق پارچه ای، مثل 
امتحان شفاهی، کشکول کاغذی یا همدم احیا و اموات، 
اندر آداب روضه خوانی، یک شعر سپید، اصغر عشقی، 

سه روایت معتبر از ختم خاوه، قوت غالب.
مــجــمــوعــه روایـــــت »ســــی و ده« از ســــوی دفــتــر نشر 

معارف در قم در 112 صفحه به چاپ رسیده است.
برگرفته از خبرگزاری ایبنا

  رواق   اسالم دین تعامل و مداراست. 
مدارا با مردم در جامعه اسالمی جایگاه 
ــی دارد و رعــایــت احــتــرام و حق  ــ واالی
زیردستان و کارگران بسیار توصیه شده 
است. رسول خــدا)ص( دربــاره برتری کارگران و اهمیت 
کسب روزی حالل با کارگری می فرمایند: »پاکیزه ترین 

درآمد، کار با دست است«. 
روایــات بسیاری نیز به پرداخت حق و مزد کارگر اشاره 
دارد؛ از جمله آنکه گفته شده کارفرما با محاسبه شرایط 
کــاری و جلب رضایت کارگر دو وظیفه دارد:  نخست 
ــاره فرموده اند:  تعیین مــزد؛ رســول خـــدا)ص( در ایــن ب
»هرگاه خواستید کارگری را به کار گیرید، مزدش را به او 
بگویید« و دوم نیز پرداخت به موقع مزد که در این باره 
نیز ایشان دستور داده انــد: »دستمزد کارگر را پیش از 

خشک شدن عرق او بپردازید«.

نپرداختن حقوق کارگر گناهی بزرگ است ◾
 نپرداختن تمام حقوق کارگر یا بخشی از آن یا نپرداختن 
به موقع آن، ظلم به کارگر شمرده می شود و در روایات 
تعبیرهای هشداردهنده ای دربــاره آن آمــده اســت، از 
جمله آنکه از آن با تعبیر گناه بزرگ یاد شده که موجب 

عدم آمرزش گناهان می شود.
ــرم)ص( فــرمــوده انــد: »لعنت خدا  همچنین پیامبر اکـ
و فرشتگان و همه مــردم بر کسی باد که مزد کارگری را 
نپردازد، خدا در روز قیامت، از او هیچ مال و معادلی را 
نمی پذیرد«. در حدیث دیگری نیز آمده است: »هر کس 
به ستم، مزد اجیری را نپردازد، خدا اعمالش را باطل 

کرده و بهشت را بر او حرام می کند«. 

دلجویی حضرت رضا)ع( از پیشکاران ◾
اهمیت به حق کارگر در زندگی تمامی ائمه  اطهار)ع( 
نیز دیده می شود. حضرت علی بن موسی الرضا)ع( نیز 
همواره به پیشکار مالی خود دستور می داد پیش از آنکه 
عرق کارگران باغ خشک شود، مزدشان را بپرداز، خود نیز 
هرگاه تنها می شد خدمتکاران را گرد خود جمع می کرد 

با آن ها سخن می گفت و از احوال آن ها پرس وجو کرده و 
همه را بر سر سفره غذای خود می نشاند.

 ایشان بارها تأکید کرده بود هرگاه من وارد شدم و شما 
مشغول غذاخوردن بودید، برنخیزید تا غذا خوردنتان 
تمام شود. همین منش کریمانه ایشان با خدمتکاران، در 

کاخ مأمون نیز موجب تعجب دیگران می شد. 
در رساله حقوق حضرت ســجــاد)ع( نیز دربــاره حقوق 
زیردستان می خوانیم: بدان که تو به خاطر توانایی ات 
فرادست آنان شده ای و آنان را ناتوانی و نیاز، زیردست 
تو ساخته و تو بیشتر از این چه خواهی که نیاز، آنان را 

زیردست و تو را فرمانده آن ها کرده و آن ها قدرتی ندارند 
که از دستور تو سرپیچی کنند و اگر کاری برایشان سخت 
بود، نمی توانند شکایت تو را نزد کسی جز خدا ببرند که 
با آنان مهربانی و گذشت و مدارا کنی. چون دریافتی این 
عزت را خدا به تو داده، الزم است شکرگزار او باشی، خدا 

نیز بر نعمتش بیفزاید.
با توجه به روایـــات و مباحث مطرح شــده، باید توجه 
داشت رعایت حق کارگران و زیردستان در جامعه کنونی 
باید به چه صورت باشد و مسئوالن و کارفرمایان اهمیت 
پرداخت حقوق آنان را بدانند، چرا که نارضایتی جامعه 
کارگری، اثرات بدی برای آنان و نیز برای کیفیت تولید و 

ارائه خدمات در جامعه خواهد داشت.

کتابخانه
»سی و ده«؛ سبک زندگی دينی

سبک زندگی

تعامل با زيردستان

آمنه مستقیمی   شهید 
سردار حاج قاسم سلیمانی، 
ــدای جــبــهــه  ــهـ ــشـ ــدالـ ــیـ سـ
مــقــاومــت در تعبیری ژرف 
ــردم ایـــران به  و پرمعنا از مـ
»ملت امــام حسین )ع(« تعبیر می کنند، تعبیری 
که دنیایی از مفهوم و وظیفه را در خود نهفته دارد 
و افقی بــه بلندای تــاریــخ پیش روی مــا می گشاید 
ــاران باوفای آن  تا به تأسی از مــوالی شهیدشان و ی
حضرت)ع(، عاشورایی زیست و عمل کنند. به منظور 
بررسی ویژگی های ملت امام حسین)ع( و رهاورد آن 
بــرای مــردم، با حجت االسالم والمسلمین حسین 
جوشقانیان، خطیب و کارشناس مذهبی، راوی دوران 
دفاع مقدس و دبیر شبکه ملی وارثــون گفت وگویی 

ترتیب داده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

اصلی ترین ویژگی های ملت امام حسین)ع( که  ◾
با الهام از یاران عاشورایی حضرت سیدالشهدا)ع( 

می تواند منشأ تحرکات و نقش آفرینی های تاریخی 
شود، چیست؟

نخستین مؤلفه و ویژگی ملت امام حسین)ع( داشتن 
روحیه ظلم ستیزی، شجاعت و ذلت ناپذیری است، 
چنان کــه در دوران جنگ تحمیلی تقریباً عمده 
قدرت های جهانی متفق بودند و هزار و200 کیلومتر 
از مــرزهــای مــا را بــه واســطــه مــزدورشــان رژیـــم بعث 
درنوردیدند و امیدی نبود بتوان با ارتش تضعیف شده 
-که برخی از فرماندهانش فرار کرده بودند- و سپاه 
نوپا مقابل آن ها ایستاد؛ اما با شجاعت و ظلم ستیزی 
ارتشیان که بیش از 48 هزار شهید را تقدیم انقالب 
کردند و نیز حضور اثرگذار سپاه و به میدان آمدن مردم 

از نقطه نقطه کشور، دشمن را سر جایش نشاندیم.
از این رو، ملت امام حسین )ع( ملتی است که دل به 
اقیانوس خطر می زند و از خطر نمی ترسد و هر چه 
کار سخت تر می شود، پا پس نمی کشد! ملت امام 
حسین)ع( تکلیف گراست نه نتیجه گرا، یعنی اگر نیاز 
باشد حتی به قیمت جان و تا شهادت پای امامشان 
بایستند، می مانند؛ همان طور که ملت ما در دفاع 
مقدس و نیز دوران انقالب همواره به تکلیف فکر کردند 
و سنگین ترین هزینه ها را هم برای اقامه دین پرداختند.

ملت امام حسین)ع( در بُعد اعتقادی و صفات  ◾
اخالقی چه ویژگی هایی دارد و این ویژگی ها چه ابوابی 

از موفقیت و سعادت را به روی آن می گشاید؟
دومین ویژگی ملت امام حسین)ع(، داشتن باورهای 
توحیدی و والیتمداری است. گاهی در جبهه های 
جنگ، کار قفل می شد اما وقتی امــام خمینی)ره( 

می فرمود: باید حصر آبادان شکسته شود یا جزایر 
جنوبی و شمالی بــه هــر قیمت باید حفظ شوند، 
جوانان و رزمندگان، سپاهی ها و ارتشیان پای سخن 
امام سر  می دادند اما اجازه نمی دادند حرف امام)ره( 

روی زمین بماند.
ویژگی سوم ملت امــام حسین)ع(، حرکت جمعی 
است، یعنی آن ها از خود، فردیت و منّیت، نفسانیت 
و منافع فردی و گروهی عبور می کنند و در فکر منفعت 
اسالم و دین و مردم با محوریت والیت هستند؛ چنان 
که در روز عاشورا هر شهیدی که روی زمین می افتاد، به 
امام)ع( اشاره می کرد، یعنی حضرت سیدالشهدا)ع( 
را دریابید. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در 
وصیت نامه خود بر تبعیت و همراهی از والیت تأکید 
بسیار داشتند؛ در وصایای شهدا نیز تبعیت از امام 
و رهبری و والیت به چشم می خورد و سرلوحه مرام و 
عملشان سفارش به امام است. ملت امام حسین)ع( 
با نقشه راه حرکت می کند، یله و رها نیست و سرلوحه 
نقشه راه او امام معصوم و در عصر غیبت، جانشین 
عــام امــام زمــان)عــج( اســت. در جبهه مقاومت هم 
به برکت نایب امــام زمــان)عــج( بود که حاج قاسم و 

نیروهایش رفتند و بر دشمن فائق آمدند.

چه ارزش هایی برای ملت امام حسین)ع( اولویت  ◾
دارد و رهاورد این ارزش ها برای آن ها چیست؟

ــای معنوی بــرای ملت امــام حسین)ع( بر  ارزش هــ
ــای مــادی ارجحیت دارد، همان طور که در  ارزش هـ
عاشورای حسینی ارزش هــای مادی حاکم نبود؛ هر 
چه پیش می رفتند، خطر بیشتر می شد تا جایی 
که قطره ای آب نداشتند اما دست از یاری امــام)ع( 
نکشیدند. اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر 
در میان ملت امــام حسین)ع( پررنگ اســت. یاران 
سیدالشهدا)ع( شب عاشورا را به استغفار، نماز و 
دعا گذراندند و این سبک زندگی آن ها بود چنان که 
»بریر« و »حبیب بن مظاهر« هر شب یک ختم قرآن 
می کردند.ملت امام حسین)ع( ارزش هــای معنوی 
همچون مواسات و همدلی، همگرایی، دست گیری 
از محرومان و مستضعفان را تقدم می دهد و در این 
اوضاع سخت اقتصادی دست گیر دیگران می شود. 
در عملیات تفحص، شهیدی را پیدا کردیم که سه 
چهار قمقمه آب در کنارش بود! این یعنی رزمندگان 
دیگر قمقمه آب خود را برای او که مجروح شده بود، 
گذاشته بودند در حالی که خود به آن نیاز داشتند! 
این همان عمل به قرآن است که می فرماید: »وَ يُؤْثِرُوَن 
عَلی  أَنْفُِسهِمْ وَ لـَـوْ كــاَن بِهِمْ خَصاَصةٌ؛ و هر چند 
به چیزی نیازمند باشند باز مهاجران را بر خویش 
مقدم می دارند«؛ یعنی ملت امام حسین)ع( حتی 

وقتی خود به چیزی نیاز دارد سهم خود را به دیگری 
می دهد، دیگرخواه است نه خودخواه. در اردوگــاه 
امام حسین)ع( همه یاران اعم از حبیب، جون، بریر 
و... وضعیت معیشتشان یکی بــود همان طور که 
در جامعه دینی زمان امیرالمؤمنین)ع(، حضرت و 

غالمان هر یک سه دینار می گرفتند! تبعیت از همین 
سیره بود که سبب شد سردار سلیمانی طی چند سال 
حضور در سپاه قدس حتی یک ریال حق مأموریت 
دریافت نکند! در دوران دفاع مقدس نیز به سختی 
می شد تشخیص داد چه کسی فرمانده است و چه 

کسی سرباز، چراکه در آن محیط و فضا کامالً روح 
مواسات، برادری و اخوت حاکم بود.

ملت امام حسین)ع( در مواجهه با ظلم و مظاهر  ◾
آن چه برخوردی دارد و در این باره چه آموزه هایی را از 

عاشورا وام گرفته است؟
مؤلفه دیگر ملت امـــام حــســیــن)ع( ظلم ستیزی و 
کفرستیزی است، امام خمینی)ره( را در دنیا به همین 
ویژگی می شناسند، ایشان به ما یاد دادند نه ظالم باشید 
و نه مظلوم؛ اینکه حاج قاسم به فرعون زمان گفت: ما 

ملت امام حسینیم یعنی ما ظلم ستیز هستیم.
تکلیف گرایی نیز از ویژگی های ملت امام حسین )ع( 
اســت؛ در دوران دفــاع مقدس رزمندگان به زیبایی 
آینه شهدای کربال شدند و به تکلیف اندیشیدند که 
امروز باید خانه و کاشانه و زن و فرزند را رها کنیم ولو با 
صورت و سینه روی سیم خاردار بخوابیم و اینچنین 
عــزت بیابیم. به خاطرهمین هم اســت که شهدای 
گمنام در بین ما عزت دارند یا آن 1۷5 شهید غواص که 
با دستان بسته به شهادت رسیدند و تشییع آن ها با 
آن شور عظیم انجام شد.اصحاب امام حسین)ع( به 
تکلیف فکر کردند، آن هایی که همچون ابن عباس ها 
و دیگرانی که نیامدند و به امام )ع( گفتند: »نرو، کوفه 
با پدر و برادر تو چنان کردند« مشکلشان این بود که 
امام معصوم)ع( را در تحلیل محاسباتی دچار خطا 
می دیدند و به کُنه نظام امامت پی نبرده بودند. در حالی 
که حضرت)ع( فرمودند: رسول خدا)ص( بیان کردند: 
خدا می خواهد تو را کشته ببیند! این یعنی اینجا دیگر 
جای چانه زنی نیست.امروز هم باید چشم به والیت 
داشت و تکلیف گرا بود. برای مثال امــروز جامعه در 
معرض خطر پیری و تحدید جمعیت قــرار دارد، در 
حالی که جمیعت مؤلفه قدرت است؛ امروز 100 هزار 
هسته علمی داریــم، این قــدرت جوانی در سال های 
آینده به پیری تبدیل می شود و باید برای آن چاره ای 
اندیشید و غم نان نداشت چراکه به تصریح روایات 
گاهی قوت و روزی پدر و مادر به واسطه فرزند است. 
تکلیف گرایی یعنی ما خیلی دنبال منافع خودمان 
نیستیم  و رعایت ارزش های دینی بر ما واجب است.

بصیرت در ملت امام حسین)ع( چه تعریفی دارد  ◾
و چگونه در ساحت عمل خود را نشان می دهد؟

یکی از مؤلفه های مهم ملت امام حسین)ع( صبر و 
حوصله همراه با بصیرت است. ملت امام حسین)ع( 
حرکتی نمی کند که دشمن از آن سوءاستفاده کند و در 
عزاداری ها به گونه ای عمل می کند که سیدالشهدا)ع( 
بپسندند. چنان که قرآن تأکید می کند طوری رفتار 
نکنید که دشمن برای تمسخر شما دستاویز داشته 

باشد. 
بصیرت یعنی تشخیص بــه موقع عمل به موقع 
و انــقــالبــی. نقل اســـت بــرخــی در جنگ جمل به 
امیرالمؤمنین)ع( گفتند: نفهمیدیم شما بر حق 
هستید یا طلحه و زبیر؟ حضرت)ع( فرمودند: حق را 
با افراد تشخیص ندهید. این یعنی حق خودش قالب 
است و افــراد را با آن می سنجد، وقتی پیامبر )ص( 
ُّ مََع عَلِیٍّ« حجت بر  ِّ وَالْحَق فرمودند: »عَلِیٌّ مََع الْحَق
ما تمام می شود و معیار حق را درمی یابیم. بصیرت 
حسینی، بصیرت والیی و انقالبی ویژگی ملت امام 
حسین)ع( است، همان که موجب شد وهب نصرانی 
راه را گم نکند اما امثال ابن عباس ها و دیگرانی که 
نیامدند راه را گم کردند. بصیرت در جبهه های دفاع 
مقدس نیز به وضوح دیده می شد تا جایی که حتی 
در مواضعی که فرماندهان و نیروها با نگاه تخصصی 
نظری داشتند اما باز هم تابع امام خمینی)ره( بودند؛ 
بصیرت یعنی یک نفر باید فصل الخطاب اردوگــاه 

والیی باشد، کسی که امام جامعه اسالمی است.

رعایت ارزش های دینی و احکام در ملت امام  ◾
حسین)ع( چه جایگاهی دارد؟ آیا به واسطه خباثت 
دشمن هر رفتاری از این ملت سر می زند یا به گونه ای 

دیگر عمل می کند؟
ما ملت امــام حسینیم! یعنی همه حــدود و ثغور 
احکام شرعی را باید رعایت کنیم، چنان که از امام 
حسین)ع( در حرکت از مدینه به مکه و بعد به سمت 
کربال و درنهایت تا روز شهادت، کوچک ترین عملی 
که قواعد الهی انسانی را دچار مخاطره کند، صادر 
نشد؛ در حالی که در اردوگاه دشمن همه پلشتی ها 
و زشتی ها وجود داشت، حتی در کاروان اسرای کربال 
که 84 زن و بچه بودند نیز ذره ای از اخالق و احکام 

شرعی عدول نشد.
این یعنی ملت امام حسین)ع( با قواعد الهی انسانی 
حرکت می کند و به دلیل اهدافش ایــن ارزش هــا را 
کنار نمی گذارد و این گونه نیست که به واسطه هدف، 
وسیله را توجیه کند. چنان که در خانه هانی بن عروه، 
مسلم بن عقیل)ع( می توانست عبیدهللا بن زیاد را 
ترور کند اما گفت رسول خــدا)ص( فرمودند: مؤمن 
کار ناجوانمردانه انجام نمی دهد. در اردوگاه امام)ع( 
سراسر راستی، درستی، صدق و پاکی و طهارت است؛ 
ملت امام حسین)ع( به دشمن نگاه نمی کند برای 
همین هم بود که رزمندگان با بعثی ها که بدتر از داعش 
بودند، رفتار انسانی داشتند؛ در جبهه مقاومت نیز 
چنان بوده و است. ملت امام حسین)ع( اگر خطایی 
از کسی سر بزند مچ گیری نمی کند و درصدد تالفی 

برنمی آید، بلکه به اصالح و ترمیم اقدام می کند.

یک بعد شفافیت، صراحت است. صراحت به معنای این 
است انسان بخواهد مراد خود را تبیین کند و این مراد هم 
معلوم باشد. گاهی اوقات افراد مراد نهایی 
خود را نمی دانند و بنابراین نمی توانند آن 
را شفاف مطرح کنند یا اینکه مراد نهایی 
به نفع مردم نیست و سعی می کنند تنها 

بخشی از واقعیت را بیان کنند.
ــصــر )شــفــافــیــت  ایـــــن دو عــن
ــت( در عــصــر  ــ ــراحـ ــ و صـ
ــام حـــســـیـــن)ع( به  امــــ

خوبی مشخص است و شاید اولویت دارترین مسئله امام 
حسین)ع( در قیام عاشورا شفافیت است. در واقع اولویت 
اول امــام حسین)ع( جنگ نیست. امــام حسین)ع( از دو 
جهت می خواهد صحنه را شفاف کند. نخست اینکه امام 
هدف مشخص با مخاطبان فراگیر دارد. امام حسین)ع( نه 
می خواهد کسی را بفریبد و نه اینکه واقعیت را نمی داند؛ بلکه 
هم هدف خود را می داند و هم می خواهد مردم را به سمت این 
منطق شفاف هدایت کند ؛ بنابراین همه واقعیت را به آن ها 
می گوید. به همین دلیل از همان ابتدا به کسانی که می خواهند 
با ایشان همراه شوند پیامدهای احتمالی این همراهی مانند 

جنگ و شهادت را شفاف بیان کرد.
دوم اینکه امام حسین)ع( به صورت شفاف برای مردم تبیین 
کرد هدف قیام ایشان مسئله حکومت نیست بلکه اگر به 
رسیدن به حکومت هم منجر شود به خاطر اهداف و غایاتی 
است که به وسیله حکومت میسر می شود. به عبارتی حرکت 
امــام حسین)ع( دارای یک منطق دینی و فرهنگی اســت و 
دعوای خانوادگی و قبیله ای نیست؛ دعوا بر سر ارزش هایی 
است که از بین رفته و ضد ارزش ها حاکم شده و این ارزش ها 
باید احیا شوند.امام به صورت صریح ماهیت پنهانی یزید و 
خالفت او را برای مردم مطرح و او را فردی شرابخوار، فاسق و 

غاصب مقام خالفت به جامعه معرفی می کنند؛ همچنین 
ــادآوری عهدنامه معاویه و امــام حــســن)ع( -کــه بنا بود  با یـ
معاویه کسی را جانشین خود معرفی نکند- بــرای مــردم بر 

عدم مشروعیت یزید تأکید می نمایند.
بنابراین منطق امام حسین)ع( از آغاز تا پایان نهضت در روز 
عاشورا شفاف و برای خود ایشان، مخاطبان و دشمنان معلوم 
اســت و در عین حــال اهــداف و غایات را به طــور مشخص و 
شفاف ارائه می کنند تا مردم بر مبنای اصل اختیار و انتخاب 

به این حرکت بپیوندند.
برگرفته از گفت وگوی ایکنا با حجت  االسالم سیدسجاد ایزدهی

حسينيه حسينيه 
  

 اساس
  قیام حسینی

 مبتنی بر شفافیت بود 

 حجت االسالم والمسلمین جوشقانیان 
در گفت و گو با قدس تشریح کرد

يکی از مؤلفه های مهم ملت امام حسین)ع( صبر و حوصله 
همراه با بصیرت است. ملت امام حسین)ع( حرکتی نمی کند 
که دشمن از آن سوءاستفاده کند و در عزاداری ها به گونه ای 

عمل می کند که سیدالشهدا)ع( بپسندند.

گزيدهگزيده

مؤلفههای
jملتامامحسین
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نذری محرم 
امسال

عکس رضوی:  علی کریمی رستگار

الهه ارجمندی راد   اين نذری برمی گردد عکس نوشت
به عمر پدربزرگش. کسی نمی داند چرا و به 
چه نیتی نذر شد اما از وقتی يادش می آيد 
ديگ شله عاشورای پدربزرگ و بعد پدرش 

به راه بود و سالی نبود که اين نذر ادا نشود. 
گاهی خیران ديگری هم پیدا می شدند و 

تعداد ديگ ها باال می رفت و گاهی هم نه؛ به 
حد وسع، تنها يک ديگ بار گذاشته می شد 

و البته خوب هم برکت داشت و کسی ناامید 
برنمی گشت. اوايل، به هیئت مسجد محل 

نذری می دادند و بعد که آن ها خود خیرانی 
پیدا کردند، قرار به توزيع غذا پس از يک 

روضه مختصر در حیاط پدری شد. يک سال 
هم قسمت شد و 10 روز روضه مردانه در 

حیاط برگزار شد. اما قضیه از سال پیش فرق 
کرد. وقتی حرف از مواسات و کمک مؤمنانه 

به میان آمد، او و پسرانش هم هرچه داشتند 
وسط گذاشتند و تا توانستند برنج و روغن 

و گوشت خريدند، بسته بندی کردند و به 
حاشیه شهر بردند. هرچند دلش به آن هم 

رضا نبود و دوست داشت باز هم ديگ بزنند 
اما از ترس شیوع کرونا و احتمال آلوده 

شدن غذا، اين فکر را کنار گذاشت و تمام 
تالششان را کردند تا بسته های معیشت به 
مستحقش برسد. اما امسال باز هم اوضاع 

فرق کرده بود. شیوع کرونا بیشتر و اوضاع 
مالی مرد و پسرانش بدتر شد. در بازار رضا 

مغازه ای داشتند که خرج چهار خانواده را 
می داد و به خاطر شرايط بد فروش و کم 
شدن زائران، چرخ مغازه نچرخید. حاال 

مدت ها بود از جیب می خوردند و ادای اين 
نذری هم غصه ای برای دل پیرمرد شده بود. 

کمی پس انداز داشت اما آن قدر کم بود که به 
چندين بسته معیشت نمی رسید. دلش هم 

نیامد سه پسرش را معذب کند و از آن ها هم 
کمک بخواهد. تصمیمش را گرفت. همان پول 
را برداشت و به سمت نذورات حرم رفت. فقط 

دلش می خواست اين پول کم به نیت همان 
نذری عاشورا با نذورات زياد مردم نزد امام 
رضا)ع( قاتی و با آن بسته معیشتی درست 
شود، همین. خادم که با روی باز از پیرمرد 

استقبال کرد و با لبخند گفت: »نذرتان قبول 
باشه« دل او هم آرام گرفت که امسال هم نذر 

عاشورا ادا شده است.

الهه ارجمن

نام خبرنگار    



مروج کاشانی   اول 
شهریورماه در تقویم 
تــاریــخ رســمــی کشور 
ــام روز پــزشــک  ــ ــه نـ ــ ب
نام گذاری شده است؛ 
روزی کـــه از یـــک  سو 
باید فرارسیدنش را به  تمامی پزشکان 
پرتالش در عرصه سالمت جامعه تبریک 
گفت، از ســوی دیگر اندوهگین بــود از 
جــای خالی پزشکان، پرستاران و دیگر 
خادمان کادر درمان که در یک سال و نیم 
اخیر جانشان را فــدای خدمت به مردم 
کردند.پای صحبت های »دکتر محسن 
محور« می نشینم؛ مدیرعامل بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی که دربــاره خدمات 
همکارانش در عرصه پزشکی، حرف های 
بسیاری بــرای گفتن دارد. دکتر محور از 
اول آذرمــاه 1398 توفیق دوبــاره خدمت 
در بیمارستان زیرمجموعه آستان قدس 
رضوی و در کنار دیگر همکارانش در خط 
مقدم خدمت به مردم برای مقابله با کرونا 

را یافته است. 

تداعی کننده دوران دفاع مقدس ◾
از او درباره حال و هوای این روزها و شرایط 
سخت خدمت در لباس سپید پزشکی 
می پرسم و او می گوید: این روزهــا واقعاً 
یــاد دوران هشت ســال دفــاع مقدس و 
خط مقدم جبهه می افتم که پزشکان 
و پــرســتــاران در کــنــار رزمــنــدگــان اســالم 
ــادوش اقــشــار مختلف مــردم به  و دوشــ

دفاع از میهن مشغول بودند. همکاران 
پزشک و کادر بهداشت و درمــان در آن 
دوران مدافع وطن و کمک حال رزمندگان 
بودند، من با چشمان خودم شاهد ایثار 
و از خودگذشتگی پزشکان و پرستاران 
زیر موشک باران و بمباران بودم و چند 
نفر از دوســتــان پزشک و پرستارم نیز 
بــه شــهــادت رســیــدنــد؛ عــزیــزانــی کــه با 
گذشت 33 سال از جنگ تحمیلی، هنوز 
یادشان در دلم جاودانه اســت. شرایط 
کنونی کشور و جانفشانی پزشکان و 
کــادر پرستاری و بهداشت و درمــان مرا 
یاد همان روحیه خدمتگزاری به مردم 
می اندازد. یک سال و نیم است که من 
و همکاران پزشک و پرستار در سراسر 
کشور درگــیــر مــبــارزه بــا کــرونــا هستیم. 
بهترین جمله در توصیف این مدت زمان 
سپری  شده این است که ما مدافع مردم 
ــان جنگ تحمیلی  هستیم، چــه در زم
به  عنوان مدافع وطــن و چه در شرایط 

کرونایی به  عنوان مدافع سالمت.

خط مقدم را خالی نمی کنیم ◾
همه شنیده ایم که این روزهــا صحبت 
از خستگی کـــادر بــهــداشــت و درمــان 
می شود؛ سخنی که بیراه نیست و ما 
را ملزم به رعایت بیشتر شیوه نامه  های 
بهداشتی می کند اما با وجود این دلمان 
گــرم اســت چــون دکــتــر مــحــور هــم مثل 
بقیه کــادر درمـــان، با همه مشکالت و 
خستگی ها، دلــش بــه خــلــوص، بــاور و 

اعتقاد همکارانش که پشت این همه 
تــالش و پــایــمــردی دیــده مــی شــود، گرم 
اســـت. او مــی گــویــد: هــمــکــاران پزشک 
و پرستار و کــادر بهداشت و درمــان در 
ســراســر کــشــور از روز نخست شیوع 
بیماری منحوس کرونا تاکنون خالصانه 
دارنــد با این بیماری دست و پنجه نرم 
می کنند. خب ما پزشکان و پرستاران 
هم انسان هستیم و ساختار روحــی و 
جسمانی پزشکان و پرستاران هم مانند 
سایر انسان هاست و طبیعتاً در شرایط 
متفاوت و سخت روزگار دچار خستگی 
می شود، اما یک اصل را همیشه رعایت 
کــرده و خواهیم کرد و آن این است که 
به عنوان مدافع سالمت و خدمتگزار 
مــردم شریف ایـــران خــط مقدم جبهه 
نبرد بــا ایــن ویـــروس منحوس را خالی 
نکرده و نخواهیم کرد و بهترین دلیل 
بــرای ایــن ادعــا، جــان سپردن همکاران 
پزشک و پرستار در سراسر کشور به  
عــنــوان مــدافــعــان ســالمــت و شــهــدای 
خــدمــت بــه میهن عــزیــز اســالمــی مــان 

است.

مردم با رعایت دستورالعمل ها یاور  ◾
کادر درمان باشند

او می گوید: قطعاً باید به  عنوان یک فرد 
خدمتگزار در جامعه پزشکی و عضوی 
از کادر بهداشت و درمان کشور از مردم 
و هموطنان عزیزم درخــواســت کنم ما 
را کمک کنند تــا بهتر بتوانیم بــا این 

ویروس منحوس نبرد کنیم. باور کنید 
که پس از توکل به خداوند بزرگ و توسل 
بــه حــضــرات معصومین)ع(، همیاری 
و کمک هموطنان و مــردم عزیز ایــران 
در رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
استفاده از ماسک، پرهیز از مسافرت و 
دوری از تجمعات و دورهمی ها، بهترین 
یاور و کمک رسانی به ما در مبارزه با این 
ویروس منحوس است. مردم می توانند 
بــه ســربــازان خــط مقدم جبهه نبرد با 
کرونا کمک کنند، همان  طور که در دوران 
ــاع مــقــدس در پشت  هــشــت ســـال دفـ
جبهه ها، یــاور رزمندگان بــودنــد، حاال 
هم دست در دست هم، پشت جبهه 
نبرد و مــبــارزه با کرونا را تقویت کنند 
تا با کمک هــم، کرونا را خسته کــرده و 

شکست دهیم. 

و دلتنگی های این روزها ◾
صحبت پــایــانــی دکــتــر مــحــور، دربـــاره 
دلتنگی برای چیزهایی است که همین 
دو سال خوب در اختیارمان بود اما یک 
بیماری همه گیر، همان زندگی عادی 
روزمــره را برایمان به آرزو تبدیل کرده 
است. او می گوید: دلم در این روزهای 
کــرونــایــی بـــرای خیلی از چیزها تنگ 

شده است.
 برای یک بیمارستان خالی از بیماران 
کرونایی، خنده های نوه ها در آغوش 
ــزرگ هــا و مـــادربـــزرگ هـــا، دســت  ــدرب پ
کشیدن به شبکه های ضریح مطهر 

امام رضــا)ع(، حضور پرشور زائــران در 
روضــه منوره امــام هشتم)ع( و... . با 
همه این دلتنگی ها، اما مطمئن هستم 

که خــدای مهربان و امــام مهربانی ها 
کمکمان خواهند کرد و این دلتنگی ها، 

روزی تمام خواهد شد.

رواق   خدا می داند 
کــه ایــســتــادن بــر فــراز 
قله 5هزار و 671 متری 
ــه حــس  ــد چــ ــ ــاونـ ــ دمـ
و حالی دارد. قله ای 
کــه نــمــاد ایستادگی 
و ابــهــت اســـت. حـــال حــســاب کنید، 
صعودتان به این قله زیبا، همراه با نیت 
و حــس و حــال عــاشــورایــی هــم باشد. 
ایــن حــس و حــال را فقط بــایــد از زبــان 
کسانی شنید که سختی و خستگی راه 
را به جان خریده اند تا در دهه نخست 
مــاه محرم پرچم اهــل بیت عصمت و 
طهارت)ع( را بر فراز این ارتفاع کم نظیر 

به اهتزاز درآورند.

آن 20 نفر ◾
گــروه  کــوه نــوردی مؤسسه تربیت  بدنی 
ــوی 16 مــــرداد مــاه  ــدس رضــ آســتــان قـ
امسال با گروهی 18 نفره از کوهنوردان 
حرفه ای و نیمه حرفه ای و دو نفر نیروی 
پشتیبانی سفری به سوی شمال ایران 
بــا هــدف صعود بــه قله دمــاونــد را آغــاز 

کردند.
 از همان ابتدا شرکت  کنندگان در این 
برنامه ورزشــی و در عین حال معنوی، 
هدف خود را می دانستند. آن ها راهی 
شده بودند تا پرچم اباعبدهللا)ع( را بر 
یخ های نوک قله بکوبند و یاد شهدای 
کربال، شهدای مدافع حــرم و فداییان 

مکتب اهل بیت)ع( را گرامی بدارند. 
ایــن گــروه ورزشــی البته بــی گــدار هم به 
آب نـــزده بـــود. اعــضــای آن بـــرای حفظ 
آمادگی از هفته ها قبل برای این صعود 
برنامه ریزی و تمرین کــرده بودند و از 
قله  زو در نــزدیــکــی مشهد بگیرید تا 
ارتفاعات فریمان و بام خراسان را زیر پا 
گذاشته بودند تا برای چنین برنامه ای 

آماده تر شوند.
 پس از همه معاینات پزشکی و تأیید 
سالمتی، دو نوبت هم تست کرونا داده 
و بعد برنامه کــوه نــوردی اصلی شان را 

آغاز کرده بودند.
اعضای گروه البته پیش از این ها ارتفاع 

4هزار و 800 متری قله سبالن را تجربه 
کــرده  بودند و در آستانه مــاه محرم در 
کنار مربیان کارکشته و ورزیده از جمله 
ــت کــه به  ــوروزی« فــاتــح اورسـ ــ ــواد ن »جـ
پلنگ بــرفــی خــراســان شــهــرت دارد و 
مهندس روشن نیا و تعدادی از خادمان 
شریف حرم امام رضا)ع( برای صعود به 

قله آمده بودند. 

آغاز صعود ◾
روز 16 مـــرداد مــاه بــا حرکت بــه سمت 
فیروزکوه و پس از طی کردن گردنه های 
هـــراز، کــوهــنــوردان بــه سمت »ریــنــه« 
رفــتــنــد. مــســیــر روز اول در نــهــایــت 
ــا و  ــادرهـ و بـــا فـــرا رســـیـــدن شـــب بـــه چـ

استراحت شبانه ختم و صبح روز بعد 
ــاز شــد. کــوهــنــوردهــا با  کوه پیمایی آغـ
گذشتن از »گوسفند سرا« در ارتفاع 
4هزار متری به جان پناه »بارگاه سوم« 
رسیدند و مشغول استراحت شدند. 
البته فقط استراحت در کار نبود بلکه 
جلسه توجیهی هم برگزار شد تا آن ها 
پس از استراحت، روز بعد، صعود را 
با دقت و برنامه ریزی بهتر آغاز کنند. 
روز ســوم یعنی سحرگاه 18 مــرداد ماه 
ــرای صعود بــه قله آمــاده  کــوهــنــوردان ب

بودند. 
ــه دســـت از دامــنــه هــای  آن هـــا پــرچــم ب
سفید دماوند بــاال می رفتند در حالی 
ــر ابـــاعـــبـــدهللا)ع( قــوت بــخــش  ــ ــه ذک کـ

گام هایشان بود. گذشتن از آبشار یخی 
در ارتفاع 5هــزار متری خبر از نزدیک 
ــاال می شد  ــه قــلــه مــــی داد و حـ شـــدن ب
صــدای نفس های خسته ای را شنید 
کــه شــوق قــدم گذاشتن روی قله را در 
خود پنهان کرده بود. تپه های گوگردی 
در نزدیکی قله نفس هر کوهنورد به قله 
نرسیده ای را می گرفت و بــارش تگرگ 
ــرف هــم شــرایــط صــعــود را دشــوار تــر  و ب
می کرد اما کوهنوردان باشگاه آستان 
قدس رضوی بر این فشارها فائق آمدند 

و دقایقی پیش از ظهر به قله رسیدند.

زیارت فراموش نشدنی ◾
هر 18 نفر از اعضای گروه با اهتزاز پرچم 

ســرخ سیدالشهدا امــام حــســیــن)ع( و 
پــرچــم سبزرنگ امـــام رضـــا)ع( بــر فــراز 
قله در حالی که برف و باد حال و هوای 
خاصی به قله داده بود با خواندن زیارت 
عاشورا دقایقی معنوی را بر بــام ایــران 
گذراندند و توجه سایر کوهنوردان را به 

خود جلب کردند.
کوهنوردان پس از 15 دقیقه توقف بر 
فــراز قله مسیر برگشت را پی گرفتند. 
ــا بــه محل  پــنــج ســاعــت طـــول کشید ت
اسکان اولیه خود در آغاز مسیر برسند. 
آن ها موفق شدند پیش از غروب آفتاب 
خستگی یک کوه پیمایی سنگین را از 
تن به در کنند و برای برگشت به مشهد 

مقدس آماده شوند. 

ــرداد مــاه  صــبــح روز چهارشنبه 20 مــ
گروه 20 نفری کوهنوردان و پشتیبانی 
آن ها در مؤسسه تربیت  بدنی آستان 
قدس رضوی با استقبال خوبی از سوی 
مدیرعامل مؤسسه و سایر مسئوالن 
بنیاد کرامت رضوی روبه رو شدند و پس 
از اهــدای دسته گل به این ورزشکاران 
غیور و گرفتن عکس یادگاری با آنان این 
برنامه ورزشی و معنوی به پایان رسید. 

عباس شوشتری یکی از مربیان حاضر 
در ایــن برنامه گفت: صعود به قله ای 
چون دماوند بدون آمادگی قبلی ممکن 
نیست و با توجه به اینکه در ایام کرونا 
ــن اقـــــدام صــــورت گــرفــت ســالمــتــی  ــ ای
جسمانی کــوهــنــوردان پیش از صعود 
باید به طــور دقیق ارزیــابــی می شد که 
خوشبختانه این اقدام با همکاری خوب 
دوســتــان ما در مؤسسه تربیت  بدنی 

آستان قدس انجام شد.

بسته های متبرک ◾
ــه پــرچــم  ــکـ ــنـ شـــوشـــتـــری افـــــــــزود: ایـ
سید الشهدا)ع( را بر فراز قله به اهتزاز 
ــایــد حــرکــتــی ورزشــــی و  درآوردیــــــم را ب
تبلیغی برای ترویج فرهنگ عاشورایی 
تلقی کــرد که ضمن تأکید بر سالمت 
جسمانی، سالمت روح را نیز در پی 
ــاب مکتب  داشــــت و مــبــلــغ تــعــالــیــم نـ

اهل بیت)ع( هم بود.
ایــن کــوهــنــورد خــراســانــی تعریف کرد 
که اجــرای برنامه مداحی بر فــراز قله با 
حضور خادمان حرم مطهر امام رضا)ع( 
آنچنان حــال و هوایی را ایجاد کــرد که 
هم برای ما و هم برای دیگر کوهنوردانی 
که آن روز صعود کرده بودند به صورت 

خاطره ای فراموش نشدنی درآمد. 
در این مراسم از تک تک کوهنوردان شهید 
هم یاد شد و در واقع برای شهدای مدافع حرم 
گرامیداشت برگزار شد. پایان بخش مراسم، 
توزیع بسته های نمک و نبات متبرکی بود 
که کوهنوردان از مشهد با خود برده بودند. 
ایــن کــار چه وقتی بسته ها در میان اهالی 
روســتــای مسیر توزیع می شد و چه میان 
کوهنوردان، با استقبال عجیب همراه شد. 

مدیرعاملبیمارستانرضویازخدمتخالصانهکادردرماندرمقابلهباکرونامیگوید

خط مقدم جبهه سالمت را خالی نمی کنیم

گزارشیازبرگزاریمحفلزیارتعاشورادربامایران

اشک گرم  روی قله سرد  دماوند 

خبرخبر
امروزامروز

تأمین روزانه داروهای هزار و 500 بیمار کرونایی 
با توسعه خدمت رسانی آستان قدس رضوی در زمینه 
تأمین داروهای بیماران کرونایی، روزانه داروی مورد نیاز 
هزار و 500 بیمار در داروخانه مرکزی امام رضا)ع( عرضه 

می شود.
ــی رضــوی« به  عنوان یکی از  مؤسسه »خدمات داروی

واحدهای زیرمجموعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس، از جمله مؤسسه هایی است که تمام توان خود 
را در زمینه مقابله با کرونا به کار گرفته است؛ از خرید 
مستقیم و توزیع 40 هزار رمدسیویر برای جبران کمبود 
ایــن دارو در شهر مشهد تــا توسعه فضای فیزیکی 

داروخانه برای کاهش زمان انتظار خانواده های بیماران.
به جز خرید و عرضه 40 هــزار ویــال داروی رمدسیویر 
ــرای بیماران کرونایی توسط ایــن مؤسسه در چهار  ب
مرحله به طور مستقیم از کارخانه تولیدکننده در تهران 
و 12 هزار داروی آنوکساپارین و عرضه آن ها به بیماران 

خراسان رضــوی و... حــاال خبر می رسد که با فعالیت 
نزدیک به 70 نفر در فضای اصلی داروخــانــه مرکزی 
امــام)ع( در سه شیفت مختلف در طول 24 ساعت به 
 طور میانگین در هر شبانه روز، اقالم دارویی حدود هزار و 

500 بیمار کرونایی تأمین و عرضه می شود.

طب الرضا
  میراث طبیبان

برنامه علمی- پژوهشی »میراث طبیبان« توسط مؤسسه 
کتابخانه و موزه ملی ملک در بستر مجازی برگزار 
می شود.این برنامه همزمان با فرارسیدن روز پزشک 
و بزرگداشت ابن سینا در قالب برگزاری نشست های 

پژوهشی و نمایشگاه های مجازی 
با همکاری دانشگاه تهران، موزه 
ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، 
انجمن ترویج علم ایران، مؤسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

و دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی ایران از یکم تا 
دهم شهریور 1400 در بستر اینستاگرام 
اجرا خواهد شد. نشست »تأملی بر انواع 
رابطه پزشکی و فلسفه«، »ابن سینا و اخالق 

علم ورزی« و »میراث حاجی زین العطار شیرازی« از جمله 
نشست های این برنامه هستند. عالقه مندان می توانند 
این برنامه های پژوهشی را از صفحه اینستاگرام 
رسمی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی 

malek_museum_library دنبال کنند.

 ما پزشکان و پرستاران هم انسان هستیم و ساختار روحی و 
جسمانی پزشکان و پرستاران هم مانند سایر انسان هاست 
و طبیعتًا در شرایط متفاوت و سخت روزگار دچار خستگی 

می شود.
گزيدهگزيده
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من عبد 
اهلل حق 
عبادته آتاه 
اهلل فوق 
امانیه و 
کفایته 
هرکس حق 
معبودیت خدا را 
به جا آورد، خداوند 
بیش از حّد انتظار و 
کفایتش به او عطا 
می  کند.

بحار االنوار، جلد ۶۸ 
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ترویج 
فرهنگ 
عاشورایی

اینکه پرچم 
سید الشهدا)ع( را 
بر فراز قله به اهتزاز 
درآوردیم را باید حرکتی 
ورزشی و تبلیغی 
برای ترویج فرهنگ 
عاشورایی تلقی کرد 
که ضمن تأکید بر 
سالمت جسمانی، 
سالمت روح را نیز 
در پی داشت و مبلغ 
تعالیم ناب مکتب 
اهل بیت)ع( هم بود.

در حاشيه
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