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فخرى مرجانی

سخن نخست
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نقشۀ راه عاشورا 
بـرای همۀ تـاریخ

بیــش از هــزار ســال از نهضــت عظیــم حســینی گذشــته اســت؛ امــا بــر 
ــم  دل شــیعیان حسین)علیه الســالم( چــه می گــذرد و چــه اتفاقــی در عال
حقیقــت می افتــد کــه هنــوز کــه هنــوز اســت، بــوى محــرم، داغ آن هــا را 
ــه شــهادت  ــه ب ــازه می کنــد؛ گویــی همیــن امــروز امام شــان را مظلومان ت

رســانده اند.
ــق  ــر طب ــروف و نهی ازمنک ــا امربه مع ــه را ب ــا جامع ــود ت ــده ب ــه آم او ک
ــا  ــه، آی ــالح جامع ــا اص ــد؛ آی ــالح کن ــوارش اص ــدر بزرگ ــّد و پ ــیره ج س
امربه معــروف و نهی ازمنکــر بــه کام بعضــی کــوردالن تــا ایــن انــدازه ناگــوار 
ــر دل هــا می خــورد کــه تــاب تحمــل امربه معــروف  اســت؟ چــه ُمهــرى ب
ــروف  ــاى مع ــه ج ــذرد ک ــا می گ ــر دل ه ــه ب ــد؟ چ ــر را ندارن و نهی ازمنک
ــه  ــورد ک ــا می خ ــر عقل ه ــرى ب ــه ُمه ــد؟ چ ــر می دهن ــر را تغیی و منک

ــتند؟ ــق می ایس ــل ح مقاب
همیشــۀ تاریــخ، عــده اى کوردالنــه و کورکورانــه بــا امــور خــدا مخالــف 
بــوده و هســتند. چــه خفقانــی در عصــر امــام زین العابدیــن )علیه الســالم( 
ــروه  ــردم گروه گ ــه م ــاى اینک ــه ج ــأن ب ــام عظیم الش ــه آن ام ــد ک وارد ش
بــه او بپیوندنــد و مقابــل ظلــم ظالمــان بایســتند، تقیــه پیشــه گرفــت و 
ــۀ  ــا نقــل احادیــث کوشــید وظایــف امامــت و اهــداف اصالح طلبان فقــط ب

پــدر بزرگــوار خویــش را تــداوم بخشــد؟
می گوینــد او نخســتین امامــی اســت کــه زهــد مطلــق را روش زندگــی 
خــود قــرار داد، در هیــچ جنــگ و اختالفــی وارد نشــد، در هیــچ امــرى از 
امــور دنیــا دخالــت نکــرد و مســیر ویــژه اى بــراى مؤمنــان پــس از خــود 
ــا و مناجات هــاى  ــه پیــش از ایشــان وجــود نداشــت و آن دعا ه گشــود ک
مخصــوص ایشــان اســت. می گوینــد مجموعــه نیایش هــاى ایشــان پیــام آور 
معنویــت در جهــان اســت. می گوینــد بــا نکته ســنجی و موقعیت شناســی و 
ــو و کم ســابقه تبلیغــی، غیــر از آنکــه توانســت  بهره گیــرى از شــیوه هاى ن
حرکــت عدالتخــواه امــام حســین )علیه الســالم( را زنــده نگــه دارد، رشــته 
پیونــد میــان امــام و مــردم را نیــز بــه خوبــی حفــظ کــرد و مســیر رشــد و 

پیشــروى مکتــب شــیعه را هــر چــه بیشــتر همــواره ســاخت.
ــان  ــخ امام ــده تاری ــان خفه کنن ــالم( در آن خفق ــام سجاد)علیه الس ام

ــرد؛ نقشــه راه عاشــورا. شــیعه، نقشــه راه ترســیم ک
ــروز  ــت؛ ام ــال« اس ــورا و کل ارض کرب ــوم عاش ــه »کل ی ــه اینک ــر ن مگ
ــم  ــی عال ــور منج ــت ظه ــردم جه ــازى م ــراى آماده س ــت ب ــن فرص بهتری
بشــریت اســت. از نقشــه راه عاشــورا کــه امامــان شــیعه ترســیم کردنــد، 
بایــد نقشــۀ راه بــراى ظهــور ترســیم کــرد. هــدف یکــی اســت، دشــمن 
ــد ترســیم و تبییــن کــرد.  ــه هــدف را بای یکــی اســت؛ روش  رســیدن ب
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اکنــون کــه مــاه محــرم چــون شمشــیر الهــی در دســت ســربازان اســالم و روحانیــون معظــم و خطبــاى محترم 
و شــیعیان عالی مقــام سیدالشــهدا )علیه الســالم( اســت بایــد حــد اعــالى اســتفاده از آن را بنماینــد، و بــا اتــکا 
بــه قــدرت الهــی، ریشــه هاى باقیمانــده ایــن درخــت ســتمکارى و خیانــت را قطــع نماینــد. کــه مــاه محــرم، 
مــاه شکســت قدرت هــاى یزیــدى و حیله هــاى شــیطانی اســت. مجالــس بزرگداشــت ســید مظلومــان و ســرور 
آزادگان کــه مجالــس غلبــه  ســپاه عقــل بــر جهــل و عــدل بــر ظلــم و امانــت بــر خیانــت و حکومــت اســالمی 
بــر حکومــت طاغــوت اســت، هــر چــه بــا شــکوه تر و فشــرده تر برپــا شــود و بیرق هــاى خونیــن عاشــورا بــه 

عالمــت حلــول روز انتقــام مظلــوم از ظالــم، هــر چــه بیشــتر افراشــته شــود.

منبع: صحیفه امام، ج ۵، ۷۶

افراشته کردن بیرق های افراشته کردن بیرق های 
خونین عاشورا به عالمت حلول خونین عاشورا به عالمت حلول 

روز انتقام مظلوم از ظالمروز انتقام مظلوم از ظالم

3
کالم نـــــور
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کـــــالم مطــــــهر
4

ــد  ــادآورى نبای ــن ی ــرى ، ای ــن ذک ــود، ای ــوش بش ــد فرام ــت نبای ــاء و مصیب ــن رث ای
فرامــوش بشــود و بایــد اشــک مــردم را همیشــه بگیریــد، امــا در رثــاى یــک قهرمــان. 
پــس اول بایــد قهرمان بودنــش بــراى شــما مشــخص بشــود و بعــد در رثــاى قهرمــان 
ــه  ــوم ک ــاى مظل ــت و پ ــاره بی دس ــده بیچ ــه ش ــک آدم نفل ــاى ی ــه رث ــد، وگرن بگریی
دیگــر گریــه نــدارد، و گریــه ملتــی بــراى او معنــی نــدارد. در رثــاى قهرمــان بگرییــد 
بــراى اینکــه احساســات قهرمانــی پیــدا کنیــد، بــراى اینکــه پرتــوى از روح قهرمــان در 
روح شــما پیــدا شــود و شــما هــم تــا انــدازه اى نســبت بــه حــق و حقیقــت غیــرت پیدا 
کنیــد، شــما هــم عدالتخــواه بشــوید، شــما هــم بــا ظلــم و ظالــم نبــرد کنیــد، شــما 
هــم آزادیخــواه باشــید، بــراى  آزادى احتــرام قائــل باشــید، شــما هــم ســرتان بشــود که 
عــزت نفــس یعنــی چــه، شــرف و انســانیت یعنــی چــه، کرامــت یعنــی چــه. اگــر مــا 
صفحــه نورانــی تاریــخ حســینی را خواندیــم، آن وقــت از جنبــه رثائــی  اش می توانیــم 

اســتفاده کنیــم وگرنــه بیهــوده اســت. 

منبع: جلد ۱۷ کتب شهیدمرتضی مطهرى، صفحه ۳۲

در رثای یک قهرمان بگریید
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نود و دومین سوره )۲۳  شماره سوره: 
از آخر( مّکی

پرکندگی و  شرح لغات: شّتی: 
تشتت؛

آسایش و توان گری؛ عسری:   یسری: 
دشواری و تنگدستی؛ 

 تلّظی: شعله و زبانه شدید آتش. 
شمس سوره زوج: 

سور )واو( گروه: 
تفاوت در سعی و  محور موضوعی: 

تالش انسان ها و نتیجه آن در آخرت 
و رویکرد و نگرش ایشان به مال!

در شأن امیرالمؤمنین  تفسیر روایی: 
که درخت نخلی را در عوض چهل 

نخل خرید تا مستمندانی که آن 
درخت در منزل استیجاری شان بود 

بتوانند از خرمای آن بخورند )و یا 
ابودحداح(۳. امام باقر )ع( منظور از 

»َوالنََّهارِ إَِذا تََجلَّی« قائم ما اهل بیت 
است زمانی که ظهور فرماید4.

تمام اعضای بدنش  فضیلت قرائت: 
بر اعمال نیک او شهادت می دهند 

و خداوند شهادت آنها را می پذیرد و 
فرد به بهشت راهنمایی می شود5. 

و  سوم بیست  )قسمت     

سبک زندیگ قرآین

 دکتر زهرا خلخالی
zmnyhi@gmail.com

) از ناس تا نبأ () از ناس تا نبأ (

ســوره ی لیــل بــا صــدور قطعنامــه ی »اّن َســْعَیُکْم لََشــتَّی« و بــا پیشــینۀ ســوره های قبــل، مــردان و زنــان را بــا 
توجــه بــه اعمالشــان در دنیــا بــه دو گــروه بــزرگ تقســیم می نمایــد: نخســت کســانی کــه اهــل بخشــش و تقــوی، 
ــَل  ــن بَِخ ــُرُه لِلُْیْســَری« میرســند. و گــروه دوم، »َم ــه مقــام »َفَسُنَیسِّ و در نهایــت تصدیــق حســنا هســتند کــه ب
َواْســَتْغَنی« و تکذیــب حســنا می باشــند کــه ذکــر بخــل ایشــان در ســورۀ مســد و در تبییــن آیــه ی »َمــا اَْغنــي َعْنــُه 
َمالـُـُه و ماکســب« بیــان شــده و در ســوره های قریــش، ماعــون، همــزه و تکاثــر نیــز، بــه گونه هــای مختلــف از آن یــاد 

ــُرُه لِلُْعْســَری« را رقــم می زننــد.  شــده اســت کــه »َفَسُنَیِسّ
ــائَِل  ــا الَْیِتیَم َفــاَل تَْقَهــْر، َوأَمَّا السَّ در ســورۀ ضحــی، راهــکار عملــی دور شــدن از عســر قیامــت در بحــث مال بــا »َفأَمَّ
َفــاَل تَْنَهــْر« جلوه گــر شــده اســت. بنابرایــن، می تــوان ســورۀ لیــل را حالــت تفصیلــی ســورۀ ضحــی دانســت؛ زیــرا 
بــا جامعیــت بیشــتری بــه مقــوالت یادشــده می پــردازد و بــه نوعــی، شــرح و گــزارش ســورۀ ضحــی اســت. بنابرایــن 
ضحــی در ســوره قبــل آمــده تــا لیلــی را کــه سراســر جهــان را در جهــل فــرو بــرده، از بیــن بــرد، و نویدهــای  دلگــرم 
کننــده خدایــی را کــه بنــده خــاص خــود را نــه رهــا کــرده و نــه از یــاد بــرده، خاطــر نشــان نمــوده، اطمینــان قلبــی 

از جنــس ضحــای مهــر الهــی به وی بخشــد. 
در ســوره لیــل »إِنَّ َعلَْیَنــا لَلُْهــَدی  َوإِنَّ لََنــا لآَلِخــَرَۀ َواألولـَـی« کــه خــود بــه تنهایی ســوره کاملی اســت1، در ســوره 
قبــل بــا »و لالِخــرۀ َخیــٌر لـّـک ِمــن األولــی« بــه اهمیــت دنیــا برای دســتیابی بــه آخرتــی ارزشــمند تأکیــد می کند. 
و امــا بازگشــت لیــل باوجــود این کــه بینــه آمــد و ضحــی دمید جــای ســؤال اســت، گویــا بــا »َو انَْحْر« شــدن کوثر 
والیــت، بــاز هــم لیــل »إَِذا یَْغَشــی« می گــردد و ایــن جــز از »إِنَّ َســْعَیُکْم لََشــتَّی« برنمی آیــد، کــه یــادآور »یَْوَمِئــٍذ 
یَْصــُدُر النَّــاُس أَْشــتاتاً« اســت: از انســان هایی کــه در نــاس و فلــق اســتعاذه ننمودنــد و چــون ابولهب هــا فتنه گــری و 
آتــش افــروزی کردنــد و بــا تکذیــب دیــن و آزار یتیــم و مســکین، جمــع مــال و شــمارش پی درپــی آن در خســر فرو 
رفتنــد و ســر از دل مشــغولی و تکاثــر در لهــو برآوردنــد، بــا رویکــرد بــه مــال » َوَمــا یُْغِنی َعْنــُه َمالـُـُه إَِذا تََردَّی« مســیر 
ــی« پیمودنــد! در واقــع ســوره ضحــی کــه بیانگر نهایــت لطافت  َّــِذی یُْؤتـِـی َمالـَـُه یََتَزکَّ عســر و ســختی را در برابــر »ال
و مهــر الهــی بــر رســول رحمــت صلـّـی اهلل علیــه وآلــه وســلّم اســت، در ســوره لیــل بــا بیــان »إِنَّ َســْعَیُکْم لََشــتَّی« 
دو گــروه بــزرگ )اتقــی و اشــقی( را بــا توصیــف اعمالشــان در دنیــا و نتیجــه آن در آخــرت در تأســی بــه والیــت و یــا 

دوری از آن، و در نــوع نگــرش بــه مــال، بــه نمایــش می گــذارد. 
عالمــه طباطبائــی: غــرض ایــن ســوره تهدیــد و انــذار اســت،  و ایــن هــدف را از ایــن راه دنبــال می کنــد کــه بــه 
انســان ها بفهمانــد مســاعی و تالش هایشــان یــک جــور نیســت، بعضــی از مردمنــد کــه انفــاق می کننــد، و از خــدا 
پــروا دارنــد، و وعــده حســنای خــدا را تصدیــق می کننــد، و خــدای تعالــی هــم در مقابــل، حیاتــی جاودانــه و سراســر 
ســعادت در اختیارشــان می گــذارد، و بعضــی دیگرنــد کــه بخــل می ورزنــد، و بــه خیــال خــود می خواهنــد بی نیــاز 
ــان را بــه ســوی عاقبــت شــر راه  شــوند، و وعــده حســنای خدایــی را تکذیــب می کننــد، و خــدای تعالــی هــم آن

می بــرد، و در ایــن ســوره اهتمــام و عنایــت خاصــی بــه مســاله انفــاق مالــی شــده اســت.۲

1. نــک: لســانی فشــارکی،  محمــد علــی ،  فایــل صوتــی ســوره شــمس،  آرشــیو در:دار القــرآن 
ســپاه ناحیــه کــرج،  ســال95.

۲.عالمه طباطبائی،  محمد حسین،  المیزان فی تفسیر القرآن،  ج۲۰،  ص ۳۰۲
۳. رک: تفسیر نمونه،  سوره لیل 

4. بحاراألنوار، ج۲4، ص۷1 
5. صدوق،  ثواب االعمال،  ص 1۲۳
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لیـللیـل

سبک زندگــی کـوثریسبک زندگــی کـوثری
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آیت اهلل مجتبی تهرانی
قسمت  سی   و ششم

تربیـــــــت فرزند
6

دایره تربیتی مؤمن؛ خانواده، نزدیکان و همسایه ها
لــذا در بــاب تربیــت آنچــه می تــوان بــه عنــوان عامــل 
ــه  ــت ک ــگ اس ــه تنگاتن ــئله رابط ــرد، مس ــی ک ــی معرف ابتدای
ــری روش  ــه دیگ ــه شــخص ب ــود ک ــل موجــب می ش ــن عام ای
ــی از  ــک روایت ــرد. در ی ــر از او روش بگی ــخص دیگ ــد و ش بده
ــد: »ال  ــرت فرمودن ــه حض ــالم( دارد ک ــادق (علیه الس ــام ص ام
یــزاُل المؤمــُن یــورُث أهــَل بیِتــِه العلــَم و االدَب الصالــَح حتــی 
یُْدِخلَُهــُم الجنــَه جمیعــاً«. مؤمــن همیشــه این گونــه اســت کــه 
ــح و شایســته،  ــم و ادب صال ــش، عل ــل بیت ــواده و اه ــرای خان ب
ــرد.  ــه بهشــت می ب ــا اینکــه آن هــا را ب ــه میــراث می گــذارد ت ب
ــاً َو  ــراً َو الَ َخاِدم ــراً َو الَ َکِبی ــْم َصِغی ــا ِمْنُه ــَد فِیَه ــی الَ یَْفِق »َحتَّ
ــدام از  ــت، هیچ ک ــت رف ــی در بهش ــه وقت ــوری ک ــاراً«؛ ط الَ َج
ــان  ــه تربیت ش ــی ک ــه آن های ــد. هم ــود نمی بین ــا را مفق این ه
کــرده اســت، هســتند؛ کوچک شــان هســت، بزرگ شــان 
ــد،  هســت. بعــد می گویــد »َو الَ َخاِدمــاً« ایــن را اضافــه می گوی
حتــی خدمتــکاری کــه رابطــه تنگاتنــگ و روزانــه بــا او داشــت و 
در متــن زندگــی او بــود نیــز همــراه او هســت. »َو الَ َجــاراً« حتی 
ــرای  ــه واســطه تربیــت او و ارثــی کــه ب همســایه های او هــم، ب

آن هــا گذاشــته اســت، در بهشــت هســتند.

گناهــکاران، خــود، خانــواده، دوســتان و همســایگان 
ــد. ــم می برن ــه جهن ــود را ب خ

ــورُِث  ــُد اَلَْعاِصــي یُ ــَزاُل اَلَْعْب بقیــه روایــت را می خوانــم: » الَ یَ
ــیَِّئ«. بنده گناهکار همیشــه روش زشــت،  أَْهــَل بَْیِتــِه اأَلَْدَب اَلسَّ
بــه میــراث می گــذارد. در قســمت اول روایــت »مؤمــن« آمــده 
بــود، اینجــا در مقابــل  می فرمایــد: »عاصــی«. یعنــی آن کســی 

کــه مهــار شــرع ســرش نمی شــود و افســار گســیخته اســت. 
ــد  ــن روِش ب ــدر ای ــاً«، این ق ــاَر َجِمیع ــُم اَلنَّ ــی یُْدِخلَُه »َحتَّ
ــه  ــد، کــه همــه آن هــا را ب ــاد می گیرن می دهــد و آن هــا هــم ی
جهنــم می بــرد. »َحتَّــی الَ یَْفِقــَد فِیَهــا ِمْنُهــْم َصِغیــراً َو الَ َکِبیــراً 
َو الَ َخاِدمــاً َو الَ َجــاراً«، تــا آنجــا کــه هیــچ یک از خانــواده و عیال 
ــواده اش،  ــدر روی خان ــد. آن ق ــود نمی  یاب و همســایگانش را مفق
خدمتــکارش و همســایه اش اثــر ســوء و زشــت می گــذارد کــه 
همه شــان وارد جهنــم می  شــوند. در تربیــت آنچــه کــه هســته 

مرکــزی اســت، رابطــه تنگاتنــگ اســت.

در تربیت نسبت خانوادگی موضوعیت ندارد
ــم گفتیــم اولیــن محیــط، محیــط خانوادگــی  ــذا مــا آمدی ل
اســت. امــا چــون آنکــه نقــش اساســی دارد مســئله رابطه اســت 
ــث در  ــن بح ــه ای ــت ک ــد دانس ــدارد، بای ــت ن ــب مدخلی و نَس
محیط هــای بعــدی )آموزشــی، شــغلی، رفاقتــی( هــم همیــن 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــم محوری ــه می گوی ــی را ک عوامل

تربیت در محیط خانواده 
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7
طریق عاشــــقی

آنان که وامدارشان هستیم
 یعنی ِدین ما سنگین است، ِدینی به اندازۀ جان...

شهید»»عبدالحسین برونسی««  از قاب اسوه

محیا خوبرو

» در ابتــدا توجــه شــما را بــه تعریــف عالمــه شــهید مرتضــی 
ــم.« ــب می کن ــیره« جل ــۀ »س ــه( از کلم مطهرى)رحمت اهلل علی

ــبک  ــوع و س ــاى ن ــه معن ــیره ب ــا س ــن، ام ــی رفت ــیر یعن س
ــت. ــن اس راه رفت

ــا  ــا و عمل کردن ه ــاب الگوبرداری ه ــده در ب ــه ش ــا توصی ــه م ــه ب آنچ
شــناختن ســبک پیغمبــر)و بــزرگان دیــن( اســت.

سؤالی که باید باید باید از خود بپرسیم اینکه
چرا باید سیرۀ معصومین، اولیا و شهدا را دانست؟

آیا چون فقط زیباست و با فطرت ما هماهنگ است؟
آیا دانستن سیره به ما انگیزۀ عمل در زندگی می دهد؟

آنچه قرآن در این باب از ما مطالبه دارد چیست؟
می فرماید: »لَُکْم فِي َرُسوِل اهلَلِّ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌۀ«

بحث الگو و اسوه داشتن فقط برای مواردی که برشمردیم نیست.
یــک کالم؛ بــرای عمل کــردن مطابــق آن ســبکی اســت کــه از آن الگــو 

ــم. ــاد گرفته ای ی

شــهید »عبدالحســین برونســی« در ســوم شــهریورماه 1۳۲1 در روستای 
گلبــوی کدکــن از توابــع شهرســتان تربــت حیدریــه بــه دنیــا آمــد. پــدرش 
ــی را در  ــالت ابتدای ــت. تحصی ــام داش ــه ن ــادرش فض ــین علی و م حس
زادگاهــش گذرانــد. ابتــدا بــه کشــاورزی و ســپس بــه بنایــی پرداخــت. در 
ســال 1۳4۷ بــا »معصومــه ســبک خیز« ازدواج و صاحــب پنــج پســر و ســه 

دختــر شــد.
او کــه  پــس از پیــروزی انقــالب بــه صــورت افتخاری به ســپاه پاســداران 
ــا  ــت و ب ــاوه رف ــه پ ــتان ب ــای کردس ــاز درگیری ه ــا آغ ــود ب ــته ب پیوس
شــروع جنــگ تحمیلــی در شــمار نخســتین کســانی بــود کــه خــود را بــه 

ــاند. ــرد رس ــای نب جبهه ه
ــت ساده زیســتی  ــام روســتازاده ای در نهای ــن شــهید واالمق ــه ای ــا آنک ب
بــود، امــا اخــالص و معنویــت او مثال زدنــی و راهگشــای برخــی گره هــای 
کــور در عملیات هــای جنگــی بــود کــه بعدهــا او را بیشــتر بــه اهــل زمیــن 

شناساند.
ــر  ــد: »اگ ــل می کن ــان نق ــور از ایش ــان این ط ــال همسرش ــن ح ــا ای ب
بگویــم اصــل مبــارزه عبدالحســین بــه علــت آمــدن بــه مشــهد بــود، بیــراه 
ــود، زمــان  نیســت. آن وقت هــا یــک پســر داشــتیم کــه نامــش حســن ب
تقســیم اراضــی توســط رژیــم شــاه بــود، همــه اهالــی روســتا خوشــحال 
بودنــد، ولــی عبدالحســین از همــان لحظــه اول ناراحــت بــود، گفتــم چــرا 
بعضی هــا خوشــحال هســتند و شــما ناراحــت؟ جــواب درســتی نــداد. فقط 
ــس  ــد نج ــز را می خواهن ــه چی ــود، هم ــراب می ش ــز خ ــه چی ــت هم گف
کننــد، ایــن زمین هــا مــال یتیــم و صغیــر اســت. کــم کــم می فهمیــدم 
چــرا گرفتــن زمیــن را قبــول نمی کــرد، روزی بــه مــن گفــت چیــزی را که 
طاغــوت بــده، نجــس اســت و مــن هــم بــه چنین چیــز نجســی نیاز نــدارم. 

آن هــا بــه فکــر خیــر و صــالح ما نیســتند. عبدالحســین بــرای زیــارت رفت 
مشــهد و بازگشــتش طــول کشــید. روزی نامــه ای آمــد کــه در آن نوشــته 
بــود مــن دیگــر بــه روســتا برنمی گــردم اگــر دوســت داریــد همســر مــن 
را بــه مشــهد بفرســتید؛ وگرنــه تمــام زندگــی و امــوال بــرای شــما باشــد. 
ــب  ــدیم و طل ــهد ش ــازم مش ــم و ع ــایل مان را فروختی ــان روز وس از هم
طلبکارهــا را نیــز دادیــم. در مشــهد ابتــدا رفــت ســر کار سبزی فروشــی. 
ــرای  ــن کار ب ــه مــن گفــت ای ــال حقــوق می گرفــت؛ روزی ب روزی 5۰ ری
ــه  ــردم ک ــرار ک ــی ف ــیم اراض ــن از تقس ــت. م ــنگین اس ــی س ــن خیل م
گرفتــار مــال حــرام نشــوم، ولــی اینجــا از روســتا بدتــر اســت. بــا زن هــای 
ــادی دارم و صاحــب ســبزی فروش هــم، ســبزی  بی حجــاب ســر و کار زی
هــا را در آب می ریــزد تــا ســنگین تر شــود. فــردای آن روز در یــک لبنیاتــی 
کار پیــدا کــرد. در آنجــا 1۰۰ ریــال حقــوق می گرفــت. پــس از 15 روز کــه 
آنجــا کار کــرد، روزی گفــت می خواهــم بــروم ســر گــذر کار کنــم، گفتــم 
چــرا؟ و عبدالحســین در جــواب گفــت: ایــن یکــی از کار ســبزی فروشــی 
ــا  ــد را ب ــر اســت. صاحــب لبنیاتــی کم فروشــی می کنــد، جنــس ب حرام ت
ــرازو را  ــاال می فروشــد، ت ــا قیمــت ب ــد و ب ــوط می کن جنــس خــوب مخل
هــم ســبک می کشــد و بدتــر از ایــن می خواهــد مــن هــم ماننــد او باشــم. 
ســه چهــار روز بعــد آخــر شــب آمــد و گفــت یــک بنــا پیــدا شــده و مــن را 
بــا خــود ســر کار می بــرد و روزی صــد ریــال حقــوق می دهــد. ایــن نــان 

ــاک و حــالل اســت. زحمت کشــی پ
تــا بعــد از شــهادتش هیچ وقــت نفهمیدیــم در جبهــه مســئولیت مهمی 
ــز  ــل نی ــوام و فامی ــیاری از اق ــت، بس ــداهلل اس ــردان عب ــده گ دارد و فرمان
نمی دانســتند. صــدام بــرای ســرش جایــزه تعییــن کــرده بــود، ولــی هرگــز 
تــا زمــان شــهادتش متوجــه مســئولیت مهــم او نشــدم. خبــر عملیــات بدر 
را کــه شــنیدم هــر لحظــه منتظــر تلفنش بــودم. در هــر عملیاتی هــر وقت 
کــه امکانــی بــود زنــگ مــی زد، خــودش هــم کــه نمی رســید یکــی را مــی 
فرســتاد زنــگ بزنــد و بگویــد تــا ایــن لحظــه زنــده هســتم. عملیــات تمــام 
شــد. امــروز و فــردا کــردم کــه تلفــن بزنــد، ولــی باالخــره خبــرش آمــد. به 
آرزویــش رســید؛ آرزویــی کــه بابتــش زجرهــا کشــید. مفقوداالجســد شــد. 
همــان چیــزی کــه همیشــه از خــدا می خواســت. حتــی وصیــت کــرده 
بــود روی قبــرش ســنگ نگذارنــد ماننــد قبــر فاطمه زهــرا )ســالم اهلل علیها( 

ــان«. ــام و نش بی ن
ــدس  ــهد مق ــدا و در مش ــر پی ــال های اخی ــان در س ــر ایش ــدن مطه  ب

تشــییع شــده اســت.
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ــد و  ــر را دور می کن ــذا فق ــش از غ ــت پی ــوى دس ــد: شست وش ــه( می فرمای ــول خدا)صلی اهلل علیه وآل رس
پــس از غــذا غــم را بزدایــد و دیــده را بهبــود بخشــد.

امــام باقر)علیه الســالم( می فرمایــد: صاحبخانــه پیــش از غــذا قبــل از همــه و پــس از غــذا بعــد از همــه 
ــوید.  ــود را می ش ــتان خ دس

امــام صادق)علیه الســالم( می فرمایــد: هــر کــس پیــش و پــس از غــذا دســتانش را بشــوید در گشــایش 
ــت  ــان و گوش ــژه ن ــه وی ــالم( ب ــام صادق)علیه الس ــرگاه ام ــد: ه ــد و می فرمای ــی می کن ــالمتی زندگ و س

ــید. ــورت می کش ــه ص ــتانش را ب ــده آب دس ــپس مان ــت. س ــی می شس ــه خوب ــتانش را ب ــورد، دس می خ

منبع: مفاتیح الحیات، ص۱۴۰

شست وشوی دست

8
بهداشت و سالمت
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نـــــــــــــگاه ویژه
9

می گوینــد چــرا ماتــم و گریــه و اشــک را در بیــن 
ــم و  ــراى مات ــک ب ــم و اش ــن مات ــد؟ ای ــردم رواج می دهی م
اشــک نیســت، بــراى ارزش هاســت. آنچــه پشــت ســر ایــن 
ــا  ــک ریختن ه ــا، اش ــینه زدن ه ــر و س ــر س ــا، ب عزادارى ه
ــۀ  ــه در گنجین ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــود دارد، عزیزتری وج
ــان  ــد؛ او هم ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ــریت ممک بش
ــد  ــا را می خواهن ــت. این ه ــی اس ــوِى اله ــاى معن ارزش ه
نگــه دارنــد کــه حســین بن علی مظهــر ایــن ارزش هــا بــود. 

ــت. ــتن آن هاس ــت؛ زنده نگهداش ــاِد آن هاس ی
و ملــت اســالم اگــر نــام حســین را و یــاد حســین را زنــده 
نگــه بــدارد و آن را الگــو قــرار بدهــد بــراى خــود، از همــۀ 
موانــع و مشــکالت عبــور خواهــد کــرد. لذاســت کــه مــا در 
انقــالب اســالمی، در نظــام جمهــورى اســالمی از صــدر تــا 
ــام  ــخص ام ــزرگان، ش ــئولین، ب ــردم، مس ــه - م ــل، هم ذی
ــئله   ــین و مس ــام حس ــئله  ام ــر روى مس ــا - ب ــوار م بزرگ
عاشــورا و همیــن عزادارى هــاى مردمــی، تکیــه کردنــد و جا 
دارد. ایــن عزادارى هــا جنبــه  نمادیــن دارد، جنبــه  حقیقــی 
ــن  ــارف را روش ــد، مع ــک می کن ــا را نزدی ــم دارد؛ دل ه ه

می کنــد.
البتــه گوینــدگان، وعــاظ، مداحــان، ســرایندگان، همه باید 
توجــه داشــته باشــند کــه ایــن یــک حقیقــت عزیز اســت؛ 
ــورا را  ــراى عاش ــق ماج ــرد؛ حقای ــازى ک ــت ب ــا آن نبایس ب
بازیچــه نبایــد قــرار داد. هر کســی یک چیــزى بــه آن اضافه 
بکنــد، خرافــه اى را بــه آن وصــل بکنــد، کارهــاى غیرمعقول 
ــد؛  ــد باش ــا نبای ــد، این ه ــام بده ــزادارى انج ــام ع ــه ن را ب
این هــا طرفــدارى از امــام حســین نیســت. یــک وقتــی مــا 
راجــع بــه مســئله  تظاهــرات قمــه، مطلبــی را گفتیــم، یــک 
عــده اى گوشــه کنــار صداشــان بلنــد شــد کــه آقــا! ایــن 
عــزادارى امــام حســین اســت؛ مخالفــت نشــود با عــزادارى 
امــام حســین! ایــن، مخالفــت بــا عــزادارى نیســت؛ مخالفت 

بــا ضایع کــردن عــزادارى اســت. عــزادارى امــام حســین را 
نبایــد ضایــع کــرد. منبر حســینی، مجلــس حســینی، محل 
بیــان حقایــق دینــی، یعنــی حقایــق حســینی اســت. شــعر 
در ایــن جهــت، حرکــت در ایــن جهــت، نوحــه و مدیحــه در 
ایــن جهــت بایــد باشــد. شــما دیدیــد در آن محــّرم ســال 
ــتان ها  ــی از شهرس ــا در بعض ــینه زنی م ــتجات س ۵۷، دس
مثــل یــزد و شــیراز و جاهــاى دیگــر شــروع شــد و بعــد هم 
گســترش پیــدا کــرد بــه همــه ى کشــور؛ ســینه می زدنــد 
ــد؛  ــان می کردن ــان بی ــاى خودش ــق روز را در نوحه ه و حقای
بــا ارتبــاط دادن و اتصــال دادن این هــا بــه ماجــراى عاشــورا، 

کــه درســت هــم هســت.
مرحــوم شــهید مطهــرى ســالها قبــل از انقــالب در ایــن 
ــه  ــاد می کشــید کــه: واهللَّ - قریــب ب حســینیه  ارشــاد فری
ایــن مضمــون - بدانیــد شــمر، امــروز - اســم نخســت وزیِر 
آن روز اســرائیل )صهیونیســت( را مــی آورد - اوســت. واقــع 
ــم،  ــت می کنی ــمر را لعن ــا ش ــت. م ــن اس ــم همی ــه ه قضی
بــراى اینکــه ریشــه  شمرشــدن و شــمرى عمل کــردن را در 
دنیــا بکنیــم؛ مــا یزیــد و عبیــداهللَّ را لعنــت می کنیــم، براى 
اینکــه بــا حاکمیــت طاغــوت، حاکمیــت یزیــدى، حاکمیــت 
عیــش و نــوش، حاکمیــت ظلــِم بــه مؤمنیــن در دنیــا مقابله 
کنیــم. حســین بن علی قیامــش بــراى ایــن بــود کــه بینــی 
حاکمیت هــاى علیــه ارزش هــاى اســالمی و انســانی و الهــی 
را بــه خــاک بمالــد و نابــود کنــد؛ و همیــن کار را هــم امــام 

حســین بــا قیــام خــود کــرد.
ــد  ــس ض ــی مجال ــینی، یعن ــس حس ــا؛ مجال ــس م مجال
ظلــم، مجالــس ضــد ســلطه، مجالــس ضــد شــمرها و یزیدها 
و ابن زیادهــاى زمــان موجــود، زمــان حاضــر، معنایــش ایــن 

اســت. ایــن اســتمرار ماجــراى امــام حســین اســت.

بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دى ماه ، ۱۳۸۶

می گویند چرا ماتم و گریه و اشکمی گویند چرا ماتم و گریه و اشک
 را در بین مردم رواج می دهید؟ را در بین مردم رواج می دهید؟
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برگـی  از  یک  نوشته

سیاست کناره گیری و سکوتسیاست کناره گیری و سکوت
بــا توجــه بــه شــهادت بســیارى از شــیعیان مخلــص در واقعــه جانگــداز کربــال و اختنــاق شــدیدى کــه در اثــر ایــن فاجعــه ایجــاد شــده بــود، 
زمینــه بــراى فعالیــت آشــکار امام)علیه الســالم( از بیــن رفتــه و در نتیجــه، کســی جرئــت تماس گرفتــن بــا امام)علیه الســالم( بــه عنــوان بازمانــده 
اهــل بیت)علیهم الســالم( را نداشــت. بنابرایــن، امام)علیه الســالم( چــاره اى جــز تغییــر روش نداشــتند. از ایــن رو، در بقّیــه دوره حکومــت یزیــد، 
امام)علیه الســالم( از مــردم کنــاره گرفتنــد و حتــی بنــا بــر بعضــی نقل هــا، در خــارج از شــهر مدینــه، زیــر خیمــه و چــادر زندگــی می کردنــد.

امــام باقر)علیه الســالم( در ایــن بــاره می فرمایــد: »پــدرم علی بن الحسین)علیه الســالم( پــس از کشته شــدن پــدرش، حسین بن علی)علیه الســالم(، 
چندیــن ســال در بادیــه و چــادر زندگــی کــرد؛ زیــرا امام)علیه الســالم(مالقات بــا مــردم و رفت وآمــد بــا آنــان را خــوش نداشــت. وى از همــان 

بادیــه، بــراى زیــارت مرقــد جــّد و پدرش)علیه الســالم( بــه عــراق می رفــت وکســی متوجــه رفتــار او نمی شــد.«
امام)علیه الســالم( بــا توّجــه بــه وصّیــت جّدشــان کــه از ناحیــه خــدا رســیده بــود، کناره گیــرى را اختیــار کردنــد؛ چنــان کــه بنابــر نقــل امــام 
صادق)علیه الســالم(، امــام سجاد)علیه الســالم( وقتــی عهــده دار امامــت شــدند، مهــر از وصّیــت جدشــان پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( برداشــتند 

و دیدنــد در آن، بــه او خطــاب شــده اســت: اى علــی، )وقتــی عهــده دار امامــت شــدى( چشــم از خلــق بپــوش و ســاکت باش.
ــی  ــوى در پ ــان ام ــه حاکم ــرا ک ــود؛ چ ــان ب ــت زم ــا مصلح ــق ب ــالً مطاب ــاع آن روز، کارى کام ــالم( از اجتم ــام سجاد)علیه الس ــرى ام کناره گی
ــاران  ــا کشــتِن امــام حسین)علیه الســالم( و ی ــد و ایــن هــدف را ب ــه(ـ بودن ــودى رکــن مهــم دیــن ـ یعنــی عتــرت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ناب
باوفایــش و اســیرکردن خانــدان آن حضــرت بــه مرحلــه اجــرا گذاشــتند. پــس از آن هــا نوبــت امــام سجاد)علیه الســالم(، تنهــا بازمانــده عتــرت 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــود و در آن زمــان، در تمــام کــره خــاک، کســی دیگــر نبــود کــه ادعــا کنــد فرزنــد حســین بــن علی)علیه الســالم( 
و از اهــل بیــت رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( و شایســته امامــت اســت. ایــن تنهــا بازمانــده نیــز ناشــناخته بــود و بــدون حامــی و یــاور و در 
معــرض اتهــام مخالفــت بــا نظــام حاکــم. حکومــت او را بــه شــدت زیــر نظــر داشــت و منتظــر بهانــه اى بــود تــا او را از میــان بــردارد و شــیعه را 
بی امــام کنــد. بنابرایــن، الزم بــود امام)علیه الســالم( بــراى حفــظ خــود، کــه واســطه فیــض و هدایــت بــود، گام بــردارد. بدیــن دلیــل، چنــد ســال 
از اجتمــاع مــردم کنــاره گرفتنــد و ارتباط شــان را بســیار محــدود کردنــد تــا حکومــت نســبت بــه ایشــان اطمینــان پیــدا کنــد و زمینــه بــراى 

ــد. ــم آی ــان فراه فعالیت ش
مهم تریــن اصــل دینــی، کــه امام)علیه الســالم( بــا اســتفاده از آن، خــود و شیعیان شــان را از گزنــد اقدامــات ســرکوب گرانه امویــان محفــوظ 
نگــه داشــتند، »تقّیــه« بــود؛ ســپرى کــه هســتی و دوام زندگــی شــیعه را در طــول تاریــخ تضمیــن کــرده و ائّمــه اطهار)علیهم الســالم( بارهــا 

رعایــت دقیــق و توّجــه جــّدى بــه آن را بــه پیــروان خــود ســفارش کرده انــد.
در خبــرى از امــام سّجاد)علیه الســالم( چنیــن وارد شــده اســت: »کســی کــه امربه معــروف و نهی ازمنکــر را تــرک کنــد، هماننــد کســی اســت 
کــه قــرآن را کنــار نهــاده و پشــت بــه آن کــرده باشــد، مگــر کســی کــه در حــال تقّیــه باشــد. پرســیدند: »تقّیــه« چیســت؟ فرمودنــد آن اســت 

کــه انســان از ســتمگر ســتیزه گرى بــه دلیــل تجــاوز یــا ســتمگرى اش بترســد.
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کالم اول ما شمایید و چه خوب آن لحظۀ آخر...

 که آن زمزمۀ آخر هم نام شما باشد...

نمی خواهم شیرینی نام شما بردن را کم کنم،

اما موالجان، ما شیعیان شما در دل غمی داریم مگو، از غیبت تان...

ما شیعیان شما طی قرن ها، طعم تلخ ندیدن شما را چشیده ایم...

گرچه دنیا ملحوف رنج از دست دادن است، اما تنها دلخوشی تمام 

از دست دادن هاى زمینی، مصلحت عادالنه و مهربانانۀ آن است...

و این مصلحت عادالنه و مهرانگیز، رسیدن به خیمۀ سبز شماست.

حضور شما می ارزد که شیعیان در کورۀ رنج دنیا آبدیده شود...

باید رشد کرد...

باید به شما رسید...

باید شما را از غیبت درآوریم...

چه خوب آن لحظۀ آخرچه خوب آن لحظۀ آخر
محیا خوبرو

11
کــــــــالم آخر
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راه های ارتباطی با مؤسسه فرهنیگ، قرآن و عترت اسوه تهران
www.osveh.org :پایگاه اینترنیت

 www.osvehshop.com :فروشگاه اینترنیت
 osveh_org :کانال تلگرام

osveh_org :آدرس اینستاگرام مؤسسه اسوه
chashni_zoodpaz :آدرس صفحه اینستاگرام چاشین زودپز

www.nokavedu.ir : مرکز آموزش الکترونیک اسوه
www.osvehgap.ir : مرکز مشاوره اسوه

نشاین: تهران- خیابان کارگر جنویب- پایین تر از چهار راه لشکر- روبه روی دانشگاه پردیس عالمه طباطبایی- کوچه شهید عیل غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پالک 6
شماره تماس: 021-55482025

واحد پژوهش مؤسسه فرهنیگ، قرآین عترت اسوه تهران

ســردبیر: سرکار خانم زهرا بادی
دبیــر تحریریه: فخری مرجاین
مدیر هنری: ســعیده نیکبخت

بهای هر شماره:  ذکر صلوات نثار ارواح طیبه شهدا و امام خمیین)ره(


