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بــن  حســین  شهیــــــدان  ســاالر  ســوگواری  مراســم   ...
العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت  محضــر   در  علــی�  
گذشــته برگــزار شــد. جــوادی آملــی  مطابــق ســنوات 
عــزاداران حســینی در شــب تاســوعا و شــب عاشــورا 
از بیانــات  مرجعیــت علمــی و دینــی  بهــره بردنــد 
و هــم نــوا بــا ایشــان بــر مصیبــت ســید و ســاالر شــهیدان 

گریســتند.



پیام ساالر شهیدان �

پیام ساالر شهیدان�
ق عملی است

ّ
 تحقیق علمی و تحق

1  پیــام ســاالر شــهیدان� دو چیــز اســت: یکــی تحقیــق علمــی 

و دیگــری تحّقــق عملــی; جامعه ای می تواند حســینی باشــد كــه در 
معــارف دیــن محّقــق باشــد نــه مقّلــد و در مســائل عملــی، متحّقــق 
باشــد نه عقب افتاده. جریان عاشــورا را از زیارتنامه های این ذوات 

قدســی می شــود تشــخیص داد . نــه تنهــا در زیــارت جامعــه، بلکــه 
قتــم و 

ّ
ــٌق لمــا حق

ّ
در ســایر زیــارات ایــن مضمــون هســت كه»محق

 لمــا أبطلتــم« ادِب مــا در پیشــگاه ایــن ذوات قدســی ایــن 
ٌ

مبطــل
اســت كه من در مســائل علمی صاحب نظرم آنچه را شــما تحقیق 
كــردی مــن  كــردی مــن محّققانــه می پذیــرم، آنچــه را شــما ابطــال 
محّققانــه باطــل می دانم.پــس جامعــه ای، جامعــه حســینی اســت 
كــه هــم در مســئله ســواد محّققانــه معــارف را تحقیــق كنــد و هــم در 

مســئله عمــل، متحّققانه باشــد.

وظایف عاشورائیان

پرهیز از جهِل علمی،اجتناب از تقلید و عوام فریبی
 از وظایف اصلی عاشورائیان است

گزیــدن از  2  پرهیــز از جهــِل علمــی ، اجتنــاب از تقلیــدو دوری 

عوام فریبــی ایــن وظیفــه اصلــی عاشــورائیان اســت. آنکــه محّقــق 
ــم و ســواد.  ــش عل نیســت، شــیعه حســینی نیســت، ایــن در بخ

در بخش عملی، تحّقق الزم اســت. شــما در زیارتنامه وجود مبارك 
مســلم  بن عقیــل همیــن حــرف را می زنیــد »َحــْرٌب ِلَمــْن حاَرَبُکــْم و 
ِســْلٌم ِلَمْن ســاَلَمُکْم« این اّولین شــهید عاشوراســت در پایانش هم 
اســت.  حــرف  همیــن  اســت  شــهیدان�  ســاالر  زیــارت  كــه 

پیروز واقعه ی عاشورا

کاروان حســین بــن علــی � پیــروز   واقعــه عاشــورا هســتند.
ــهیدان �  ــاالر ش ــه س ك ــود  ــن نب ــرای ای ــا ب ــا تنه كرب ــان  3  جری

مجبــور بــه بیعــت بــود و تنهــا جــان او در خطــر بــود. ســخن از اصــِل 
دیــن بــود، ســخن از شــخص حضــرت نبــود. در دم دروازه شــام 
كــه اســیرانه آوردنــد بــه حضــرت  وجــود مبــارك امــام ســجاد� را 

كردنــد در ایــن جنــگ چــه كســی پیــروز شــد؟  عــرض 
گــر خواســتی بفهمــی در  فرمــود مــا پیــروز شــدیم. تــوی شــامی ا
صحنــه عاشــورا چــه كســی پیــروز شــد هنــگام نمــاز بــرو اذان و اقامــه 
ــام را زنــده  بگــو ببیــن نــام چــه كســی را می بــری، مــا رفتیــم ایــن ن

ــم و برگشــتیم. كردی

عاشورایی باشید

کربال یعنی جنگ بین حق و باطل،
 خیر و شّر، زشت و زیبا، عدل و ظلم

4  ســخن از حســین و حســن نیســت، ســخن از قــرآن و عتــرت 

كربــا یعنــی جنــگ بیــن حــق و باطــل، خیــر و شــّر، زشــت و  اســت. 
زیبــا، عــدل و ظلــم. در ســخنان نورانــی ســاالر شــهیدان � همین 
بــود، اصــِل جنــگ ســاالر شــهیدان � بــا دســتگاه امــوی جنــگ 

اســام و كفــر بــود لــذا امــام ســجاد � فرمــود مــا رفتیــم نــام پیغمبــر 
را زنــده كردیــم و برگشــتیم و مــا پیــروز شــدیم، پس كســی در عاشــورا 

كــه عاشــورایی باشــد  موفــق اســت 
 

رابطه ی میان اشک و عقل

اشک در مصائب سید الشهدا � 
را به خدمت عقل ببریم تا عاقل شویم. 

كــه فاضل تریــن مــردم  كافــی دارد  كلینــی در جلــد دوم  5  مرحــوم 

كــه بــه عبــادت عشــق بورزنــد. مــا همــه موظفیــم بــرای  كســانی اند 
ــت و ده  ــك روای ــردن ی ك ــه  گری ــان  ــون جری ــم چ ــهداء بنالی سیدالش
روایــت نیســت فضیلت اســت، عبــادت اســت، حرفی در آن نیســت 
امــا دو كار دیگــر هــم بایــد بکنیــم: اواًل عقــل را بــه خدمــت این اشــك 
نیاوریــم، دوم اینکــه اشــك را بــه خدمــت ایــن عقــل ببریــم، بشــویم 
عاقــل; عقــل را معــزول و اســیر نکنیــم، عاطفــه بســیار چیــز مقدســی 
اســت ایــن عاطفــه را ببریــم خدمــت عقــل؛ وقتــی اشــك ریختیــم 
بشــویم حســینی، از این به بعد دیگر نه بیراهه برویم نه راه كســی 
را ببندیــم. روضه خوانــی و مداحــی هــای  مــا نبایــد بــی  پشــتوانه 

علمی باشــد.

گزیده ی بیانات 
حضرت آیت اهلل العظمی 

جوادی آملی 
  شب تاسوعــــای حسینی
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گریه، اسلحه ای برای حفظ نظام اسالمی

کــه بیگانــه  گریــه، اســلحه ای اســت  "و ســالحه البــكاء" ایــن 
کنــد را ســر جــای خودبنشــاند و نظــام را حفــظ 

1  ایــن اشك فروشــی در حســینیه هــا بســیار مقــدس اســت مثــل 

كــه نیــزه و شمشــیر می فروشــد منتهــا آن خریــدار بایــد ُعرضــه  كســی 
كــن  گفتنــد نالــه  داشــته باشــد از ایــن اشــك بهــره ببــرد. بــه مــا 
كــن، هرگــز نگفتنــد اشــك بریــز،  گفتنــد بــرای چــه چیــزی نالــه  امــا 
كــه اشــك هرگــز هــدف  كار اشــك بریــز؛ بنگریــد  گفتنــد بــرای فــان 
كــردن هســت در  گریــه  نیســت. روایــات فراوانــی بــرای فضیلــت 
ایــن شــّکی نیســت امــا ایــن وســیله اســت نــه هــدف، وقتــی دعــای 
گریــه،  ایــن  البــکاء«  را می خوانیــد می گوییــد »و ســاحه  كمیــل 
گریــه بــرای  اســلحه اســت تــا بیگانــه را ســر جــای خــود بنشــاند، 
گریــه بــرای حفــظ نظــام اســت، بــرای حفــظ عفــاف  گریــه نیســت، 
اســت، بــرای حفــظ دیــن اســت، بــرای حفــظ قــرآن و عتــرت اســت، 
كــه شــهادت بــرای میــوه طیــب و طاهــر اســت، ایــن  همان طــوری 
كــرد  گریــه  كســی  گــر  كســی نمی دهنــد ا اســلحه را بــه دســت هــر 
كار را انتخــاب نکــرد او ســاح  گریــه یکــی از ایــن ســه  و در ایــن 
خریــد، اســلحه خریــد، شمشــیر خریــد ولــی بــا آن مبــارزه نکــرد.

از اولیاء الهی ارث ببرید

و  آدم  و  ح  نــو از  بگیریــدو  حســینیه هایاد  در  را  علم الوراثــه 
خاتــم ارث ببریــد

2  وقتــی بــه مــا فرمودنــد زیــارت وارث بخوانیــد یعنــی چــه؟ 

ایــن زیــارت وارث بــه مــا درس علم الوراثــه می دهــد، از حضــرت 
گرفته تا حضرت خاتم� فرمود تو ارث ُبردی.  آدم 

كتیبــه باشــد، فــرق جوهــری ارِث معنــا  كتــاب و  ارث الزم نیســت 
و ارث مــادی ایــن اســت؛ در ارِث مــال، تــا مــوّرث نمیــرد چیــزی 
بــه وارث نمی رســد، در ارث عقــل و عــدل و علــم تــا وارث نمیــرد 

چیــزی بــه او نمی دهنــد.
كســی خواســت از حســین بن علی� ارث ببــرد تــا خــود  گــر   ا
ارادی نمیــرد  مــرِگ  بــا  تــا  اســت ارث نمی بــرد  نمــرده  انســان 
خــودش  خواســته های  نکنــد،  خامــوش  را  غضــب  و  شــهوت 
ایــن علم الوراثــه  بــه او نمی دهنــد  را خامــوش نکنــد، چیــزی 

اســت.
 اینکــه می  گوینــد زیــارت وارث بخوانیــد یعنــی شــما هــم مظهــر 
ــا  ــه م ــد. ب ــم ارث ببری ــوح و آدم و خات ایــن باشــید شــما هــم از ن

گفتنــد علم الوراثــه را در حســینیه ها یــاد بگیریــد. هــم 

گریه بر سید الشهدا شمشیر مومن است

گویــد ،ایــران ، عــراق  بــرای آنكــه "حــرٌب لمــن حاربكــم" مــی 
کند ، سوریه و ... فرق نمی 

3  گریــه اســلحه مومــن اســت ، آنــگاه مومــن می توانــد بگویــد 

»ســلٌم لمــن ســالمکم و حــرٌب لمــن حاربکــم« ایــران شــد، عــراق 
شــد، ســوریه شــد، جــای دیگــر شــد »حــرٌب لمــن حاربکــم« از آغــاز 

كربــا تــا پایانــش همیــن حــرف اســت. جریــان 
عــرض  را  مطالــب  همیــن  مســلم  عقیل�  زیــارت  در  مگــر   
كنــم، اآلن بیــش  كــه مــن آمــدم تــوِی مســلم را یــاری  نمی كنیــم 

از هــزار ســال اســت او شــربت شــهادت نوشــید،
 مسلم چه حاجتی به یاری ما دارد؟

ــه نحــو  گریه فروشــی ب ــاری مکتــب مســلم؟! بنابرایــن  ــر از ی  غی
گریــه، ســپر و نیــزه  گریــه، شمشــیر اســت،  اسلحه فروشــی اســت؛ 
گریــه  كــه انســان تــن بکنــد چــه  گریــه، لبــاس رزمــی اســت  اســت، 
گریــه حســینیه  كــه بــا دشــمن درون می جنگــد، چــه  نمــاز شــب 
كــه بــا دشــمن بیــرون می جنگــد، آنکــه بگریــد و نیــزه نگیــرد 
گریــه یعنــی چــه، بــه  گــر خواســتیم بفهمیــم  گریــه نکــرده اســت ا

مــا فرمودنــد: »و ســاحه البــکاء«.

طیب بودن کشور به خون شهد است

کشور  را طیب و طاهر شود. شهادت، 
4  وجــود مبــارك حســین  بــن  علــی� وقتــی شــهادت را ترســیم 

كشــور را طیــب و  كــه  كارش ایــن اســت  می كنــد می گویــد شــهید 
طاهــر كنــد، طهــارت یــك كشــور، طیــب بــودن یــك كشــور بــه خــون 
پــاك شــهید اســت، شــهادت آنقــدر تواناســت كــه یــك كشــور آلــودهٴ 
گــر كشــور طیــب و طاهــر شــد  قبــل از انقــاب را طیــب و طاهــر كنــد. ا
بایــد طبــق بیــان قــرآن كریــم میــوه طیــب و طاهــر بدهد میــوهٴ یك 
مملکــت، عقــل اســت و عــدل، طهــارت اســت و قداســت، میــوه یك 

نظــام، انســانیت اســت.
 

شهادت و اشک وسیله اند

اشک در مصائب سید الشهدا �هدف نیست.
5  در زیارت هــا عمومــًا و زیــارت جامعــه خصوصــًا ایــن دو عنصر 

كــه هــم شــهادت، وســیله اســت و  محــوری را بــه مــا می آموزانــد 
هــدف نیســت و هــم اشــك، وســیله اســت و هــدف نیســت؛ ایــن 
از بیانــات نورانــی خــود ســاالر شــهیدان� و ائمــه دیگــر اســت.

  شب عاشورای حسینی
 1439  هجــــــری قمری 
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كوثــر  از ســوره  از بهشــت، برگرفتــه  بــه عنــوان چشــمه ای  كوثــر      
كــرم � فرمودند:حســین از مــن اســت و  كــه پیامبــر ا اســت و از آنجــا 
سیدالشــهدا� نیــز فرمودنــد: مــن بــه روش جــدم عمــل مــی كنــم ایــن 
كتــاب بــه نــام كوثــر كربــا مزیــن شــد. چنــان كــه خــود رخــداد كربــا كوثــر 
اســت و وجــود پربركــت و مانــدگار امــام حســین� هدیــه ای از جانــب 

كوثــر اســت. خداونــد بــه رســولش بــوده و یکــی از مصادیــق 
   كتــاب كوثــر كربــا مشــتمل بــر ســه جــام اســت؛ مبــا حــث ایــن ســه جــام 
همگــی زیرمجموعــه عقــل نظــری هســتند و بــه تعبیــری دیگــر، جــزء 
مباحــث حکمــت نظــری و عملــی انــد كــه برخی درباره شــناخت هســت 
ها و نیســت ها و بعضی درباره شــناخت بایدها و نبایدهایند و انتخاب 
كتــاب هماهنگــی  كــه بــا نــام  كلمــه جــام بــه جــای فصــل از آن روســت 

بیشــتری دارد.
   در جــام یکــم ایــن كتــاب رســالت هــای معرفتــی كربــا بیــان مــی شــود 

كــه محــورش بیــان هســت هــا  و نیســت هــای مهــم اســت
كــه  كربــا ارایــه مــی شــود     در جــام دوم رســالت هــای عملــی -اجرایــی 

محــورش بیــان بایــد هــا و نبایدهــای مهــم اســت.
كربــا نــام دارد؛ مقتــل ســید الشــهدا�  كــه بانوشــان     در جــام ســوم 
بــا رویکــرد خــاص تربیتــی ارایــه شــده كــه ایــن رویکــرد علــت امتیــاز آن از 

ســایر مقاتــل اســت.
   پیــش از آغــاز مقتــل در عنــوان “یــاد ســپاری مهــم” نظــر اســتاد دربــاره 
نقــل هــای مورخــان و اربــاب مقاتــل دربــاره وقایــع قبــل و بعــد از عاشــورا 
كــه بــرای ســخنوران و مداحــان بســیار  گونــه ای شــفاف بازگــو شــده  بــه 

راهگشاست.

   کتــاب ارشــمند »حماســه و عرفــان« یکــی دیگــر از آثــار ارزشــمند آیــت 
اهلل جــوادی آملــی  اســت. همــان طــور کــه از نــام ایــن کتــاب بــر مــی آیــد، 
موضــوع آن دربــارة عرفــان، حماســه و ارتبــاط بیــن ایــن دو مقولــه اســت. 
اصــل مطالــب کتــاب، برگرفتــه از ســخنرانی های آیــت اهلل جــوادی آملی 

اســت کــه در محــرم ســال 1368 انجــام شــده اســت
بخش هایی از کتاب حماسه و عرفان:

   دشــمن وجودحضــرت ابالفضــل العبــاس�  را مایــه رعــب و وحشــت 
ــود کــه وقتــی حملــه مــی کــرد ماننــد  ســپاه خویــش مــی دانســت چــون او ب
صاعقــه در علــف زار خشــک عمــل مــی کــرد و دشــمن را قلــع و قمــع 

می نمــود.
  از ایــن رو درصــدد وارد کــردن ضربــه کاری بــه آن حضــرت بودنــد و وقتــی کــه 
ایــن زمینــه بــرای آنــان پیــش آمــد آنگونــه عمــل کردنــد کــه هــر وقــت چشــم 
امــام ســجاد � بــه فرزنــد عبــاس �یعنــی عبیــداهلل بــن عبــاس مــی 
افتــاد اشــک از دیــدگان مبارکشــان جــاری مــی شــد و مــی فرمــود: وقتــی بــه 
یــاد مصیبــت هــای عبــاس در کربــال مــی افتم، کنترلم را از دســت مــی دهم.   
حماسه و عرفان ص 472

   اندیشــهٴ بلنــد ســاالر شــهیدان حضــرت حســین بــن علي�کــه در قیام 
باشــکوهش متبلــور گشــت، نمادهــا و ظهــورات مختلفــي دارد کــه هــر یــك از 
دانشــمندان بــه نوبــهٴ خــود، مطابــق شــخصیت علمــي و فرهنگــي خویش 
بــه دنبــال چهــرهٴ نهضــت حســیني � هســتند و عمــق باورهــا و حتــي 

گرایش هــاي آن حضــرت را اســتنباط مي کننــد.
   کتــاب »شــکوفایي عقــل در پرتــو نهضــت حســیني �« مشــتمل بــر دو 

بخــش اســت:
   بخــش اول: کلیــات، کــه در فصــل نخســت بــه تبییــن ســیره امــام حســین 
� اشــاره شــده و در فصــل دوم بــه پیــام نهضــت آن حضــرت پرداختــه 

شــده اســت.
ــر نهضــت حســینی کــه از شــش فصــل شــکوفایی عقــل،     بخــش دوم: اث
رهبــران الهــی شــکوفاگران عقــل، اقدامات مخالفان شــکوفایی عقــل، قیام 
ــر قیــام حســینی در شــکوفایی عقــل و  ــرای شــکوفایی عقــل، اث حســینی ب

تــداوم اثــر قیــام حســینی بــرای شــکوفایی عقــل تشــکیل شــده اســت.
ــان  ــعی در بی ــنده س ــت، نویس ــخص اس ــاب مش ــام کت ــه از ن ــور ک     همان ط
ویژگــی هــا و مشــخصات نهضــت عاشــورا دارد کــه ســبب رشــد و شــکوفایی 
عقــل آدمــی می شــود. از آنجــا کــه هــر انقالبــی تبلــور اندیشــه هــا و نظــرات رهبر 
ــار  و   ــهدا  � گفت ــید الش ــار س ــق در رفت ــص و تدقی ــا فح ــت، ب ــی اس انقالب
کــردار آن حضــرت در مســیر نهضــت الهی اش، به مطالب و کلیــد واژه هایی 
دســت می یابیــم کــه هرکــدام دریایــی از معــارف و علــوم اســت و جــاذب هــر 

انســان عقــل گــرا.
    در ابتــدا، نویســنده ســیره ی حضــرت ســید الشــهدا را بیــان می کنــد کــه در 
حقیقــت همــان ســیره رســول اهلل و در حقیقــت ســیره ی عملــی قرآن اســت.

4



برگزیده ی مصاحبه ی حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 
با خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا(، با موضوع درس های قیام عاشورا 

برای تغییر مناسبات اقتصادی در جهان امروز

▪     برای به روز رسانی نهضت اباعبداهلل الحسین� همه 
نخبــگان و همــه جمعــی که در مســیر معرفــت و فرهنگ گام 
برمی دارنــد بایــد تــالش کننــد، چــون ایــن نهضــت متعلــق 
بــه یــک زمــان، مــکان یــا شــرایط خــاص نیســت و متعلــق بــه 

جهــان اســالم و بلکــه جهــان بشــریت اســت.

هدف اول:  آزادسازی دین

▪   می تــوان بــرای ایــن نهضــت، ســه هــدف عمــده شناســایی 
کــرد. هــدف اول آزادســازی دیــن اســت چــون دیــن بــه دســت 
اشرار، خودکامگان و اهل تبانی و فساد در اسارت بود. جریان 
معاویه، ابوســفیان و یزید که خائنان به اســالم و امت اســالمی 
بودنــد بــا تفســیری کــه از دیــن ارائــه می دادنــد و خوانشــی کــه از 
دیــن داشــتند، دیــن را بــه اســارت گرفتنــد و بــر اســاس ایــن 
ــر مــردم حکومــت می کردنــد. دیــن بــه اســارت گرفتــه شــده  ب
▪     بنابرایــن هــدف اولیــه امــام حســین� ایــن بــود کــه دیــن را 
آزاد کند و با کسانی   که دین را با رأی خود تفسیر کرده و خوانشی 
اســتکباری و اســتعماری از دیــن بــرای جامعــه ارائــه می دادنــد 
مبارزه کنند. پس باید همواره این هدف را مورد توجه قرار دهیم.

هدف دوم: آزادسازی ملت

ــا ملــت  ــود ت ــام ایشــان، آزادســازی ملــت ب ▪  هــدف دوم قی
زیــر یــوغ اســتعمار و اســتکبار امــوی نباشــد و بــا جریان هایــی 
کــه بــرای بــه ســلطه کشــاندن مــردم تــالش می کردنــد، مبــارزه 
کننــد. ایــن اقــدام امام حســین �، آزاد ســازی ملــت بود تا 

امــت را از  زیــر بــار اســتبداد امویــان آزاد کننــد. 

هدف سوم: مبارزه با  رهبری ناشایستگان در جامعه

بــود کــه ناشایســتگان و انســان های  ایــن  ▪ هــدف ســوم 
خودکامــه آن زمانــه، شــأنیت و شــخصیت راهبــری جامعــه 
و سرپرســتی دیــن را نداشــتند. جریــان امــور، خصوصا وقتی 
به حاکمیت یزید منتهی شــده اســت، امام حســین� از 

آن بــا عنــوان مصیبــت یــاد کردنــد.
رواج  کــه  کاذب  عرفان هــای  و  ســاختگی  دین هــای   ▪
بســیاری پیــدا کــرده و در کشــور مــا هــم کمابیــش از آنهــا 
یــاد می شــود، نشــان از آن اســت کــه عــده ای بــه نــام دیــن 
در راســتای اهــداف منفعت طلبانــه حرکــت می کننــد و 
ــوده کــه  هــدف امــام حســین  � از آزادســازی دیــن ایــن ب

جامعــه متوجــه باشــد و دیــن را از صاحبــان اصلــی آن یعنی 
کســانی که حقیقتــا اهــل ذکــر هســتند و کتــاب و ســنت را بــه 

درســتی می شناســند، بگیــرد.
▪     وقتــی دیــن آزاد شــد، شــئون دیگــر دیــن از قبیــل اقتصــاد 
عادالنــه هــم آزاد خواهــد شــد. اگــر دیــن بــه اقتصــاد عادالنــه 
ربــوی در  زیــاده خواهــی و  توصیــه می کنــد و جریان هــای 
نظــام اقتصــادی را محکــوم کــرده و آنهــا را حــرام می شــمرد، 
دیــن آزاد اجــازه نمی دهــد بانک هــای ربــوی بــا نظام هــای 
ســودجویانه ای کــه دارنــد، چنیــن آثــار بــدی را بــر جامعــه 

داشــته باشــند.
▪     اگــر گفتــه می  شــود هــدف امــام حســین � از آزادســازی 
دیــن، ایــن اســت کــه شــئون دینــی در سراســر دنیــا آزاد شــود، 
بدیــن معنــی اســت کــه یــک سیاســت آزاد و مســتقل را 
پیگیــری می کننــد نــه سیاســتی کــه جریان هــای اقتصــادی 
ســودجویانه را پیگیــری کــرده و نظامات اقتصــادی نامتوازن 

و نامتعــادل را تحمیــل کنــد.
▪     اگــر حکومتــی دینــی شــد، شــئون دیگــر آن هماننــد 
و  تربیــت  و  اجتماعــی  مناســبات  فرهنــگ،  اقتصــاد، 

اخــالق همگــی از جایــگاه دیــن خواهــد آمــد و بنابرایــن 
حکومت هــای دینــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه 
آزادســازی دیــن کــه هــدف اولیــه ســاالر شــهیدان � بــود، 
اقتصــاد آزاد را هــم در پــی خواهــد داشــت چــون دیــن آزاد، 
سیاســت مســتقل مــی آورد و مناســبات ملــی و بین المللــی 

شایســته ایجــاد می کنــد.
▪     بایــد در برابــر نظام هایــی کــه عملکــردی ســلطه گرایانه 
دارند ایســتادگی کرد و نهضت امام حســین � ، الگویی 
بــرای مقابلــه بــا چنیــن سیســتم هایی اســت چــرا کــه امــام 
ــا ظلــم و تباهــی مبــارزه می کنــد و امــروز  حســین � هــم ب
کــه جریان هــای ســلطه حاکــم هســتند بایــد بــا الگوبــرداری 

ازقیــام امــام حســین � بــا آنهــا مبــارزه کــرد

کردنــد و وقتــی دیــن آزاد  امــام حســین� بــرای آزادســازی دیــن مبــارزه 
شــد، شــئون دیگــر دیــن از قبیــل اقتصــاد عادالنــه هــم محقــق خواهــد شــد؛ 

کــه دیــن اجــازه اقتصــاد ربــوی و ســودجویانه را نمی دهــد. چرا
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جمله را یك دست بود او را دو دست... 

قمر بنی هاشم عباس بن علی�
▪  امــام ســّجاد� در ســتایش عمــوی بزرگــوار خــود مــی 
كــه جــان خــود  كنــد عمویــم عبــاس را  فرمایــد: خــدا رحمــت 
كــه دو دســت او  كــرد و فــدای بــرادرش شــد تــا آن  را ایثــار 
كــه بــه  كــرد  قطــع شــد، در عــوض، خــدا دو بــال بــه او عنایــت 
وســیلهٴ آن همــراه مائــك در بهشــت پــرواز مــی كنــد، چنــان 

ــال قــرار داد.  ــرای جعفربــن ابــی طالــب نیــز دو ب كــه ب
ــه همــهٴ  ك ــزد خــدا منزلتــی اســت  ــرای عبــاس � در ن ▪  ب

ــد. ــی خورن ــام را م ــه آن مق ــْت غبط ــهدا در روز قیام ش
▪  موقعیــت و نقــش او در ســپاه امــام حســین� فــوق العــاده 
بود. لذا مأموریت های ســنگین  مانند مهلت خواســتن برای 
شــب عاشــورا، آب آوردن، پرچــم داری و امثــال آن بــه عهــدهٴ 
آن حضرت گذاشــته شــد و در آن لحظهٴ آخر كه عباس� 
اجــازه ی میــدان خواســت امــام حســین� فرمــود: تــو پرچــم 
كــه پرچــم برافراشــته بــود دل  دار مــن هســتی؛ و تــا موقعــی 

لشــکر و اهــل بیــت امــام حســین� گــرم بــود.

نیســت صاحب همتی در نشأتین
هــم قــدم عبــاس را بعــد از حســین

ألســت شــاه  آن  هــواداری  در 
جمله را یك دست بود او را دو دست

کــرد ماننــد صاعقــه در  ...  وقتــی حملــه مــی 
کــرد و دشــمن را  علــف زار خشــك عمــل مــی 
قلــع و قمــع مــی نمــود. از ایــن رو درصــدد 
حضــرت  آن  بــه  کاری  ضربــه  کــردن  وارد 
کــه ایــن زمینــه بــرای آنــان  بودنــد و وقتــی 
کــه هــر  کردنــد  گونــه عمــل  پیــش آمــد آن 
فرزنــد  ســّجاد�به  امــام  چشــم  وقــت 
عبــاس� یعنــی عبیــداهلل بــن عبــاس مــی 
افتاد اشــك از دیدگان مبارکشــان جاری می 
شــد و مــی فرمــود: وقتــی بــه یــاد مصیبــت 
هــای عمویم عبــاس � در کربالمی افتم، 

کنترلــم را  از دســتم می دهــم.

أنا علی بن حسین بن علی... 

کبر� حضرت علی ا
...  بیســت وهفــت ســال داشــت و اولیــن فــرد از بنی هاشــم 

كــه عــازم میــدان شــد و اینگونــه رجــز خوانــد: اســت 
أنا علی بن حسین بن علی  ▪   نحـــن وبیـت اهلل أولـــی بالنبی
أطعنکم بالمرح حتی ینثنی▪    أضربکم بالسیف أحمی عن أبی
ضرب غام هاشمی علوی  ▪    واهلل ال یحکم فینا ابن الّدعی
...حمــات شــکننده و شــجاعانه  آن حضــرت، كــه منجــر بــه 
قلــع و قمــع دشــمنان مــی شــد، مرتــب تکــرار مــی شــد. طــوری 
كــه از آن حضــرت و حمــات  كــه كوفیــان از تــرس و وحشــتی 
كردنــد. بــا  او بــه دلشــان مــی افتــاد، عقــب نشــینی و فــرار مــی 

وجــود تشــنگی صدوبیســت نفــر را بــه هاكــت رســاند.
كــه عــدهٴ  ایــن بــار نیــز عــده ای را بــه هاكــت رســاند طــوری 
كشــته شــدگان بــه دویســت نفــر رسید.ســرانجام، بــا تفصیلــی 
كربــا آمــده، بــا لــب تشــنه بــه شــهادت  كــه در تاریــخ نهضــت 

رســید.

...آیا مردی پیدا نمی شود؟

کری  عابس بن شبیب شا
كــرد  كــه در روز عاشــورا احســاس  دلیرمــردی از قبیلــه َهْمــدان 
ــد ســود  كن ــر تــاش  گ ــه ا ك ــرار دارد  ــازار پرســود و شــرری ق در ب
گر غفلــت گریبانــش را بگیرد  بی كرانــی نصیبــش مــی شــود و ا

خســران بــی پایــان خواهــد داشــت.
ــن  ــه محضــر ســید و ســاالر خــود حضــرت حســین ب ... ب
علــی� شــرفیاب شــد ، عــرض ارادت و اخــاص نمــود، آن 

گاه بــا شمشــیر بــه ســوی دشــمنان شــتافت.
أال  رجــل؟  أال  فریــاد  و  طلبیــد  مبــارز  میــدان،  در  عابــس 
كســی  ولــی  داد.  ســر  شــود؟(  نمــی  پیــدا  رجل؟)مــردی 
كــه چنیــن اســت،  جــرأت نکــرد. عمرســعد فریــاد زد: حــال 
ســنگبارانش كنیــد! پــس از این دســتور ، ســنگ مثل بــاران از 
هــر طــرف به ســویش ســرازیر شــد. عابــس وقتی ایــن نامردی 
گذاشــت و  كنــار  كاه خــود را  و هــراس زبونانــه را دیــد زره و 

كــرد. ســپس حملــه 

...  وقتــی حملــه مــی کــرد ماننــد صاعقــه در علــف زار خشــك عمــل مــی کــرد و دشــمن را قلــع و قمــع می نمود. از ایــن رو درصــدد وارد کردن ضربــه کاری به آن حضــرت بودند و وقتی که 
این زمینه برای آنان پیش آمد آن گونه عمل کردند که هر وقت چشــم امام ســّجاد �به فرزند ایشــان- عبیداهلل بن عباس - می افتاد اشــك از دیدگان مبارکشــان جاری می شــد

 و می فرمود: وقتی به یاد مصیبت های عمویم عباس � در کربالمی افتم، کنترلم را از دست می دهم.

ن سید الشهدا
ــارا

 یـ
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در ســر عاشــق هــوای دیگــر اســت 
 خاطــر مــردم بــه جــای دیگــر اســت

نیســت جــز او در رگ و در پوســتم 
از دوســتم از دشــمن و  بــی خبــر   
در  دیــدم  قســم  خــدا  بــه  گویــد:  مــی  ربیــع 
کنــده و  آن حــال بیــش از دویســت نفــر را پرا
کــرد. ناچــار از هــر طــرف بــر او حملــه  تارومــار 
کردنــد و در نهایــت او را بــه شــهادت رســاندند. 
گاه دیــدم ســر عابــس در دســت عــّده ای  آن 
کــس مــی  کــرده، هــر  اســت و بــا یكدیگــر نــزاع 

کشــته ام. گویــد: مــن عابــس را 
گفــت: بــا یكدیگــر نــزاع و مخاصمــه  عمرســعد 
نكنیــد، بــه خــدا قســم کشــتن عابــس کار یــك 
نفــر نیســت. و بــا این کالم به نــزاع آنها خاتمه 

داد....

در دین ما سیه نكند فرق با سپید...

غـــالم تــــرکی
او قــاری قــرآن و غــام امــام حســین� بــود. وقتــی بــه میــدان 

مبــارزه آمــد ایــن گونــه رجــز حماســی مــی خوانــد:
ألبحــر مــن طعنــی و ضربــی یصطلــی 

 والجــّو مــن ســهمی و نبلــی یمتلــی
ینجلــی  یمینــی  فــی  حســامی  إذا 

المبجــل الحاســد  قلــب  ینشــق   
پــس از كشــتن عــده ای نقــش زمیــن شــد. امــام حســین� بــر 

بالیــن وی حاضــر شــد، گونــهٴ خــود را بــر گونــه اش نهــاد. 
غــاْم وقتــی چشــم بــاز كــرد و آن حضــرت را دیــد لبخنــد رضایت 
گاه جــان بــه جــان آفریــن تســلیم  بــر لبانــش نقــش بســت و آن 

كرد.
یك جا، رخ غام و پسر بوسه داد و گفت: 

در دیــن مــا ســیه نکنــد فــرق بــا ســپید

خوشتر از بوی مشك و عنبر...

جْون، غالم ابوذرغفاری
در شــدت جنــگ از امــام حســین� اجــازه خواســت تــا بــه 
كــردی تــا  میــدان بــرود. امــام� فرمــود: تــو مــا را همراهــی مــی 
كــه بــه میــدان بــروی( مجــاز  در آســایش باشــی)صاح نیســت 
ــی او بــه دســت و پــای حضــرت  كــه از اینجــا بــروی. ول هســتی 
گفــت: در آســایش شــما  افتــاد، پاهایــش را مــی بوســید و مــی 
شــریك باشــم و در ســختی هــا رهایتــان كنــم؟ هــر چنــد كــه بوی 
بدنــم متعفــن، رنگــم ســیاه و َحَســب مــن پاییــن و پســت اســت، 
ولــی بزرگــواری شــما بــوی بدنــم را خــوش، رنگــم را ســفید و 
حســب مرا شــریف خواهد كرد. به خدا ســوگند از شــما جدا نمی 
شــوم تــا خونــم بــا خــون شــما مخلــوط شــود. بــا ایــن اصــراری كــه 

كــرد امــام حســین� بــه او اجــازه داد.
 بــه میــدان رفــت 25 نفــر كشــت و نقــش زمین شــد. امــام� به 
كــرد: »ألّلهــّم بیــض وجهــه ...«پــس از ایــن  بالینــش آمــد و دعــا 
دعــا، هــر كــس از كنــار قتلگاه عبــور می كرد بویی خوشــتر از بوی 

مشــك و عنبــر از بــدن ایــن غــام بــه مشــامش می رســید.

ای پیرمرد! خدایت جزای خیر ت دهد...

َنس کاهلی
َ
 ا

كــه از اصحــاب رســول خدا�بــود و در بــدر و  پیرمــردی 
كــه  كــرد. او از پیامبــر خدا�شــنیده بــود  حنیــن شــركت 
امــام حســین� در كربــا كشــته می شــود و هــر كس كــه در آن 

كــرد بایــد بــه یــاری او بشــتابد. صحنــه حضــور پیــدا 
ــه  ك ــن  ــا ای ــود ت ــت ب ــر فرص ــًا منتظ ــن كام، طبع ــنیدن ای ــا ش ب
كربــا و  ســرانجام در دوران ســالمندی موفــق بــه حضــور در 
كــه بــه خاطــر كهنســالی  كرم�شــد. او  یــاری پســر پیغمبــر ا
ــا  ــور شــد آن را ب ــود، مجب ــش ب ــر دیدگان ــرو هشــته ب ــش ف ابروان
پارچــه ای بــه پیشــانی خــود ببنــدد تــا بتوانــد جلویــش را ببینــد. 
وقتــی كــه امــام حســین� او را بــه ایــن صــورت دیــد، گریســت 
و فرمــود: ای پیرمــرد! خدایــت جــزای خیــر عنایــت كنــد و ســعی 

تــو مشــکور درگاه او بــاد.
ــر از  ــاال توانســت هجــده نف ــا آن ســن ب كارزار شــد و ب ــس وارد  َاَن
ســپاهیان عمرســعد را بــه هاكــت برســاند و ســرانجام شــهد 

شــیرین و خوشــگوار شــهادت را بچشــد.

كربــا و در صــف  كــه در  كســانی  از  بــه یكــی 
گفتنــد:  كــرده بــود،  ســربازان عمــر ســعد شــركت 
جنگیدیــد  پیامبــر�  پســر  بــا  شــما!  بــر  وای 
گــر  گوییــد؟ ا گفــت: چــه مــی  كشــتید؟  و او را 
كــه  را  آنچــه  كردیــد  مــی  مشــاهده  نیــز  شــما 
كردیــم، هماننــد مــا عمــل مــی  مــا مشــاهده 
كــه ماننــد  كردنــد  گروهــی بــر مــا حملــه  كردیــد. 
شــیرهای خشــمگین دســت بــه قبضــهٴ شمشــیر 
بــرده بودنــد. از چــپ و راســت، ســواران را مــی 
كردنــد. خــود را بــه دهــان  ــرد مــی 

ُ
كوبیدنــد و خ

مــرگ مــی انداختنــد. نــه امــان نامــه قبــول مــی 
گــر  كردنــد و نــه رغبــت بــه مــال داشــتند... ا
بــه آنهــا مهلــت مــی دادیــم از هــر طــرف بــه مــا 
كردنــد. مادرمــرده بــه نظــر تــو مــا  حملــه مــی 

ــم؟ كردی ــی  ــه م چ
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 رمز پیروزی واقعۀ عاشورا در کالم امام سجاد � چیست؟
ــد در  ــؤال كردن ــام س ــوي دروازه ش ــجاد � در جل ــام س ــارک ام ــود مب ▪  از وج
صحنــه كربــا چــه كســي پیــروز شــد؟ فرمــود مــا, چــرا كــه مــا رفتیــم حــق را زنــده 
كنیــم كــه ایــن كار را هــم كردیــم ، مــا رفتیــم نــام پیغمبــر� را زنده كنیــم كه در 

این راه موفق هم شدیم.
 جمیال  " بیانگر چه مطلبی است؟

ّ
" ما رأیت اال

▪  زینــب كبــری�  وقتــی در جریــان كوفــه قــرار گرفــت و بــه او گفته شــد »كیف 
رأیــت اال صنــع اهلل بأخیــک« فرمــود: »مــا رأیــت ااّل جمیــا« نفرمــود مــا صبــر 
مي كنیــم، نفرمــود كار خوبــي بــود" فرمــود  کــه جــز کار خــوب، چیــز دیگــري 
نبــود" تمــام وقایعــی كه جنبــه مردمی و خلقــی دارد، از بین می رود ولی صبغه 

الهی كربا بود كه آن را نگه داشت.
عبارت »و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره«

 که در سوگ ساالر شهیدان بیان می شود به چه مطلبی اشاره دارد؟
را عــرض مي كنیــم: یکــي  ▪   مــا در مراســم ســوگ آن ســرور، دو مطلــب 
مي گوییــم: »أعظــم اهلل اجورنــا و اجوركــم بمصابنــا بالحســین�« كــه ایــن 
مســئلت اجــر صابــران اســت، یکــي هــم عــرض مي كنیــم »و جعلنــا و ایاكم من 
الطالبیــن لثــاره« ایــن بخــش دوم یک مطلب پویا و ماناســت، در این بخش 
از خــداي ســبحان مســئلت مي كنیــم كــه مــا را جــزء طالبــان خونبهــاي آن 
حضــرت قــرار بدهــد؛ خونبهــا را ولــّي و بازمانده هــا و فرزنــدان مقتــول مي گیرند 
و مــا از آ ن جهــت كــه مکتــب حســین را پذیرفتیــم فرزنــد این مکتبیــم لذا قبل 
از طلــب ثــار، شایســتگي فرزنــد بــودن الزم اســت؛ مــا بایــد فرزنــد ایــن مکتــب 
باشــیم تــا خونبهــا را بخواهیــم و ایــن شــعار الــي یــوم القیامــه هســت؛ یعنــي از 
خــدا درخواســت مي كنیــم آن توفیــق را بــه مــا بدهــد كــه خونبهــاي كربــا را از 

قاتان كربا بگیریم.

چرا باید هر حادثه تلخ و ناگواري را باید بهانه کرد
 و براي ساالر شهیدان اشك ریخت؟

ــر امــام  ▪  براســاس نقلــي معــروف از حضــرت ســکینه � بــاالي بــدن مطّه
حســین �، ایشــان بــه ایــن اصــل كلــي ســفارش كردنــد كــه هــر حادثــه تلخي 
پیــش آمــد كــرد، آن را بهانــه كنیــد و بــراي مــن اشــك بریزید:»هــرگاه داســتان 
غریــب یــا شــهیدي را شــنیدید، بــراي مظلومیــت من گریه كنیــد«؛ زیرا اگــر امام 

حسین �به خافت مي رسید، دیگر غریب یا شهیدي وجود نداشت.
سّرِ  تاکید اهل بیت� به زیارت قبر امام حسین�

▪ از امــام صــادق� پیرامــون ایــن مطلــب ســه حدیث نورانی روایت شــده اســت:
▪ امــام حســین � را زیــارت كنیــد، هرچنــد كــه ســالي یــك بــار باشــد؛ زیــرا هــر 
كــس عــارف بــه حــّق او باشــد و زیارتش كند، پاداشــي جز بهشــت نــدارد، از رزق 

واسعي بهره مند مي شود و خداوند گشایشي در كار او ایجاد مي كند.
▪ كســي كــه عــارف بــه حــق آن حضــرت باشــد و زیارتــش كنــد، مائکــه، وي را 
همراهــي مي كننــد تــا به مأمنش برســانند، اگر مریض شــود عیادتش مي كنند 

و اگر بمیرد تشییع جنازه اش كرده، تا روز قیامت براي وي استغفار مي كنند.
▪ كســي كــه قبــر حســین بــن علــي� را همراه بــا معرفت زیــارت كند، همانند 

كسي است كه خدا را در عرش زیارت كرده است.

ِه َو 
َ
 ِعباَدَک ِمــَن الَجهال

َ
 ُمهَجَتــُه ِفیَک ِلَیْســَتْنِقذ

َ
ل

َ
فــراز زیــارت اربعیــن » َبــذ

ــه« گویــای چه مطلبی اســت؟
َ
الل

ّ
ِحیــَرِه الَض

▪   در خصــوص حســین بــن علــي � بایــد گفــت ایشــان كاري كــرد كــه بــا یک 
دســت جــزم علمــي مــردم را تأمیــن كــرد و بــا دســت دیگــر عــزم عملــي مــردم را 
بیمــه كــرد » َبــَذَل ُمهَجَتــُه ِفیــَک ِلَیْســَتْنِقَذ ِعبــاَدَک ِمــَن الَجهاَلــِه « كــه مــردم 
اَلــه« كــه بشــوند عاقــل، و عقــل همــان اســت كــه »  بشــوند عالــم » َو ِحیــَرِه الَضّ

ْحَمــُن َو اْكُتِســَب ِبــِه اْلِجَنــاُن«. ُعِبــَد ِبــِه الَرّ
دلیل سفارش به قرائت  زیارت عاشورا در هر روز

▪  ســّر ایــن كــه ســفارش كــرده  انــد هــر روز زیــارت "عاشــورا "بخوانیــد و نســبت بــه 
اهل  بیت� توّلي داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستید و از دشمنانشان 
تبــّري بجوییــد، بــراي آن اســت كــه طــرز فکــر معاندان ایشــان منفور شــود .این 
كــه ســفارش فــراوان بــه اشــک ریختــن و عــزاداري كــردن نمــوده  انــد بــراي آن 

است كه اشک بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد.
در روایت امام عسكری�، خصوصیت کنار هم قرار گرفتن

 نماز و زیارت اربعین چیست؟
▪   انســان های نمازگــزار مــی تواننــد خــوی ســركش طبیعــت را تعدیل كننــد و از 
هلــوع، جــزوع و منــوع بــودن بــه درآینــد و مشــمول رحمــت هــای خــاص الهــی 

باشندزیارت اربعین نیز انسان را از جزوع، هلوع و منوع بودن باز می دارد .
▪   جــزم بــدون عــزم، عالــم بــي عمــل مــي ســازد، عزم بــدون جــزم، مقدس بي 
درک مــي ســازد، امــا در خصــوص حســین بــن علــي � بایــد گفــت ایشــان 
كاري كــرد كــه بــا یــک دســت جــزم علمــي مــردم را تأمیــن كــرد و بــا دســت دیگــر 
عــزم عملــي مــردم را بیمــه كــرد » َبــَذَل ُمهَجَتــُه ِفیــَک ِلَیْســَتْنِقَذ ِعبــاَدَک ِمــَن 
اَلــه« كه بشــوند عاقل، و عقل  الَجهاَلــِه « كــه مــردم بشــوند عالــم » َو ِحیــَرِه الَضّ

ْحَمُن َو اْكُتِسَب ِبِه اْلِجَناُن« همان است كه » ُعِبَد ِبِه الَرّ
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عــزاداری بــرای سیدالشــهدا � بایــد فزاینــده معرفــت باشــد 
در غیــر ایــن صــورت الحــان و شــعرهایی کــه بــر عشــق و ارادت 
حقیقــی بــه اهــل بیــت � نیافزایــد و معرفتــی نســبت بــه 
اســالم و احــکام واالی آن در انســان پدیــد نیــاورد، نمی توانــد 
بــه عنــوان عــزاداری واقعــی محســوب شــود و دارای کارکــرد 

باشــد.

هماهنگی عزاداری با اصل دین

عــزاداری امــام حســین � بــه عنــوان یــک شــعار دینی باید 
در تمــام جهــات هماهنــگ بــا اصل دین باشــد.

▪دیــن اقتضائــات و احکامــی دارد کــه عــزاداری نیــز بایــد 
همــراه و هــم راســتا بــا آن شــکل گیــرد. ثــواب واالی ذکر شــده 
بــرای عــزاداری امــام حســین �  بدیــن جهــت اســت 
کــه آمــوزه ای دینــی و وحیانــی اســت پــس بایــد بــا حفــظ 
اقتضائــات صــورت گیرد نه اینکــه رنگ و بــوی عادت های 

فــردی و قومــی را پذیــرد.
امــام حســین �  بــرای  برجســته ترین ویژگــی عــزاداری 

منطبــق بــودن بــا اصــل و اهــداف دیــن اســت .
پــس  دارد،  وجــود  عظیمــی  ماتــم  حســینی  عــزای  ▪در 
بــه  شــده  وارد  رنــج  و  درد  گویــای  بایــد  نیــز  عزاداری هــا 
اصحاب امام حســین � باشــد ولی اســتفاده از الحان و 
آهنگ هایــی کــه نتواننــد بــه انتقــال حــزن وارد شــده بــه اهــل 
بیــت � بپــردازد نــه تنهــا عــزاداری محســوب نمی شــود 
بلکــه بــا اهــداف دیــن در تضــاد اســت و بــه عنوان یــک آموزه 
دینــی نمی تواننــد بــرای انســان اجــر و ثــواب بــه همراه داشــته 

باشــد.

برخــی نوحه هــا و عزاداری هــا صرفــًا بــه تحریــک عواطــف 
می انجامــد و عــزاداری حقیقــی محســوب نمی شــود

▪عــزاداری بــرای سیدالشــهدا � بایــد فزاینــده معرفــت 
باشــد در غیــر ایــن صــورت الحــان و شــعرهایی کــه بــر عشــق 
و ارادت حقیقــی بــه اهــل بیــت � نیافزایــد و معرفتــی 
نســبت بــه اســالم و احــکام واالی آن در انســان پدید نیــاورد، 
نمی توانــد بــه عنــوان عــزاداری واقعــی محســوب شــود و 

دارای کارکــرد باشــد.

آزادگی بزرگ ترین درس واقعه عاشورا

آزادگــی بزرگ تریــن درس واقعــه عاشــورا اســت کــه بایــد در 
عــزاداری هــای ســید و ســاالر شــهیدان مــورد توجــه قــرار گیــرد
ــاالت  ــل کم ــای تحصی ــه در فض ــت ک ــه ای آزاد اس ▪ جامع
ــته و  ــالم گام برداش ــد اس ــای بلن ــق آرمان ه ــل و تحق و فضائ
حرکــت کنــد و مســائل دیــن را بیــان نمایــد؛ یکــی از مســائل 
عاشــورا حریــت و آزادگــی اســت امــام حســین � درصــدد 

بودنــد تــا هــم دیــن را و هــم انســان و جامعــه را آزاد کننــد.
ــوارد  ــی م ــی و در برخ ــی اجتماع ــردی، گاه ــم ف ــی ظل ▪ گاه
ــروزه  ــت، ام ــم اس ــان حاک ــر جه ــه ب ــت ک ــتمی اس ــز سیس نی
جهــان محکــوم بــه ظلــم سیســتمی اســت، امــام حســین 
� بــرای مبــارزه بــا ظلــم بپا خاســت پــس باید این مهــم در 
عزاداری هــای ســید و ســاالر شــهیدان تبییــن شــود تــا مــردم 
درک صحیح تــری نســبت بــه فلســفه عاشــورا پیــدا کننــد.
▪ اگــر انســان بــرای حســین بــن علــی � و قیــام پــاک و 
ارزشــمند ایشــان و جوان مردانــی کــه از حــق و فضیلــت 
همیــن  از  مطمئنــًا  کنــد،  عــزاداری  کرده انــد،  پاســداری 
ویژگی هــا نیــز بهره منــد می شــود؛ اگــر یــک امــر متعلــق بــه 

بهره منــد  آن  از  نیــز  انســان  باشــد  زیبایی هــا  و  خوبی هــا 
می شــود چــرا کــه بــا درک صحیــح شــرایطی کــه بــرای آن 
عــزاداری شــده اســت می توانــد بــرای خــود الگوســازی کنــد 
امــا عــزاداری ســکوالر کــه از درک معنــا تهــی اســت کارکــردی 
بــرای افــراد نــدارد، در صورتــی کــه عــزای حقیقــی، برپــا کــردن 
همــه کمــاالت درک شــده را برای انســان به ارمغان مــی آورد.

عزای حسینی متعلق به مردان سلحشور  و زنان عفیف است

▪عــزای حســینی متعلــق بــه مــردان سلحشــور و مدافــع و 
زنانــی عفیــف همچــون حضــرت زینــب �، حضــرت 
ربــاب، حضــرت ام کلثــوم و حضــرت ســکینه اســت؛ درک 
فضیلــت ایــن دســته از افــراد می تواننــد در آراســته شــدن بــه 

ایــن فضیلت هــا نیــز تأثیرگــذار باشــد.
▪  عزاداری صرفًا اشــک و ناله نیســت ولی برخی با محدود 
کــردن ایــن آئیــن ارزشــمند قصــد دارنــد آن را بــه انــزوا بکشــند 
و از اهــداف حقیقــی کــه اســالم بــرای عــزاداری امــام حســین 

� برشــمرده اســت دور کنند.

برگزیده ی مصاحبه حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 
در گفــــت وگو بــــا خبرگزاری بین المللی قرآن)ایــــــــکنا(،با مــــوضـــوع

  تبیـــین مولفه های عزاداری حقیقی برای امام حســین �

عزاداری در فرهنگ تشیع
 امروزه به صورت شعار درآمده 

و از عزای متعارف حقیقی فاصله گرفته است.
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ــس عــزای   ــر چاقویــی  زدن و تیــغ كشــیدن در مجال ▪  قمــه و زنجی
كنونــی ،  كــه در شــرایط  اهل بیــت� چــه حکمــی  دارد؟ چیــزی  
مایــه وهــن اســام اســت، ماننــد قمــه زدن و ...، جایــز نیســت. 
چیــزی  كــه مایــه تعظیــم شــعایر اســت یا ســبب هتك نیســت، مانند 

زنجیــر زدن، جایــز اســت.                                                          12/1/٨٠
▪  گفتــن ذكرهایــی  مثــل خــدای  من حســین اســت، مــن علی  الّلهیم 
و ال إلــه إاّل فاطمــه چــه حکمــی  دارد؟ بایــد تــرك شــود.          12/1/٨٠

▪  در مراســم عزای  ســید الشــهداء� لطمه زدن به صورت به دور 
از ریــا و تظاهــر، چــه حکمــی  دارد؟ صــرف نظــر از حکــم لطمــه زدن 
گــر موجــب ضــرر قابل  بــه صــورت در مصیبــت، انجــام چنیــن كاری  ا

اعتنــا نباشــد، اشــکال نــدارد.            ٨1/4/12
▪  هرولــه كــردن )حالتــی  بیــن راه رفتن و دویدن( همراه با ســینه زنی  
در مراســم عــزاداری ، چــه حکمــی  دارد؟ هرولــه ذاتــًا اشــکال نــدارد، 

گــر موجــب وهــن عــزاداری  شــود، اشــکال دارد.        ٨1/4/12 ولــی  ا
▪   ســینه زدن بــا بــدن برهنــه، بــه دور از چشــم نامحــرم چــه حکمــی  
ـ نــه خصــوص  كــه مصــون از نــگاه نامحرمانــه  دارد؟در صورتــی  

ـ باشــد، اشــکال نــدارد.                                              ٨1/4/12 نامحــرم 
اهل بیت�برپــا  بزرگداشــت  بــرای   كــه  مجالــس  برخــی   در   ▪

جملــه: از  می  خــورد؛  چشــم  بــه  مســایلی   می  شــود، 
كــه داللــت بــر الوهیــت اهل بیــت� دارد؛  1. تصریــح بــه الفاظــی  

ماننــد ال إلــه إاّل علــی  و ... 
كــه مقــام خداونــد را در برابــر  .2. خوانــدن اشــعار و بیــان مطالبــی  
اهل بیت� پایین می  آورد؛ مانند خدا عکس علی  را ماچ می  كرد

كارهــا در منظــر مــردم، بــرای  اظهــار ذّلــت در  3. انجــام بعضــی  
گــردن و درآوردن  ــر اهل بیــت� ؛ ماننــد آویختــن زنجیــر بــه  براب

صدای حیوانــات.

كــه بــه ظاهــر بــا  4. نســبت دادن برخــی  امــور بــه اهل بیــت� 
عصمــت آنــان منافــات دارد.برخــی  افــراد در توجیــه ایــن اعمــال 
كــه در آن شــائبه حرمــت وجــود دارد، می  گوینــد: دســتگاه امــام 
حســین� از محــدوده فقــه خــارج اســت. لطفــًا بــا بیــان نظــر 
شــریفتان، راهگشــای  مــا بــرای  دســتیابی  بــه بینشــی  بــه دور از 
ــید.  ــت� باش ــس اهل بی ــح از مجال ــدی  صحی ــتباه و بهره من اش
1. اهل بیــت عصمــت و طهــارت� همتــای  قــرآن كریــم، معصوم 
و حّجــت الهی  انــد.  2. تعظیــم شــعایر اهل بیــت� مــورد ترغیــب 

كیــد شــارع مقــدس اســت. ا
3. در تمــام مراســم، الزم اســت از غلــو پرهیــز شــود.  4. الزم اســت 
در همــه مراســم، از گفتــار یــا رفتــاری  كــه موجــب هتــك مقــام شــامخ 
امامــت و وهــن خانــدان عصمــت یــا اهانــت بــه اصــل عــزاداری  
اســت، احتــراز شــود.  5. نهضــت ســید الشــهداء� بــرای  احیــای  
كــه حــق نباشــد، انجــام دادن آن  كاری   حــق و اماتــه باطــل بــود؛ 
مخالف هدف قیام حســینی� اســت.                                 ٨1/1/22
ــت  ــت عصم ــان اهل بی ــیعیان و محّب ــاران و ش ــی از جان نث ▪  جمع
و طهــارت همــه ســاله در ایــام مــاه محــّرم و صفــر از ســالیان دراز 
شــهیدان  ســاالر  و  ســرور  عــزاداری  اقامــه  بــه  مشــغول  تاكنــون 
حضــرت اباعبــداهلل الحســین� و دیگــر ائمــه معصومیــن� در 

نقش تعزیه و شبیه خوانی در شهر مذهبی سیدان فارس كه سرای 
ســادات و دارالمؤمنیــن اســت و دیگــر ُقــرای فــارس و خوِد شــهر شــیراز 
كــه مــرد لبــاس مخصــوص  بــوده و هســتیم و طریقــه اش آن اســت 
زنانــه نمی پوشــد و پیراهــن ســیاه عربــی پوشــیده و بــا پارچــه ســیاه تــا 
روی بینی  را می پوشانند و اطفال هم لباس عربی پوشیده به زبان 
حــال می خواننــد و اجتمــاع مــرد و زن مخلوط به هم نمی باشــد و آواز 
كــه مخصــوص عــزاداری  كار نیســت و ســاز و شــیپور و طبــل  غنــا در 
اســت، بــه صــورت مــارش عــزا می نوازنــد و چــون اشــعار تعزیــه مــا را 
كاویانــی راد متخّلــص  گرانقــدر مرحــوم آقــای میــرزا علی جــان  شــاعر 
كــه از اســاتید تعزیــه در ایــران بوده انــد از نــّص احادیــث  بــه ُســکوتی 
معتبــره شــیعه روایــات را بــه شــعر درآورده انــد، نســخه ها در بیــن 
نســخه های سراســر ایــران بی نظیــر می باشــد و ایشــان از اهــل داراب 
كــه مقــّدرات و برپایــی عــزای امــام حســین �  كاه ســاری بوده انــد 
كــه در سراســر ایــران مســافرت می نموده انــد، جهــت اجــرای مراســم 
تعزیــه ایشــان را بــه فــارس كشــانیده و در آنجــا ســاكن و مدفون شــده 
كــه  انــد و حــدود ســیصد مجلــس تعزیــه از ایشــان بــه یــادگار مانــده 
قابــل تحســین اســت و حتی االمــکان در مجالــس مــا اشــعار دروغ 
خوانــده نمی شــود و مجالــس بــا شــکوه خــاص برگــزار می گــردد و بــه 
كثرتــی شــور و گریــه برپــا می شــود كــه قابــل توّجــه اســت. آیــا رفتــن در 
همچــو مجالــس و گرفتن اجــرت و اقامــة آن در فتوای حضرت عالی 
چــه صــورت دارد؟ آنچــه را كــه در احــکام دیــن ُمبیــن اســام از فتوای 
آن وجــوِد معــدِن َمجــد و شــرف اســت بــه دســت خــّط شــریف مرقــوم 
و ُمزیــن فرماییــد.1. در صــورت حفــظ همــه شــرایط مرقــوم در اســتفتا 
اقامــه، شــركت و تهیــه مقّدمــات جایــز بلکــه راجــح اســت.2. چــون 
هــدف نهضــت سیدالشــهداء� اســتنقاذ بنــدگان خــدا از جهالــت و 
كــه تعزیــت بــه جــای تعلیــم و  كــرد  ضالــت بــود، نبایــد طــرزی رفتــار 

تربیــت و تزكیــه نفــوس قــرار گیــرد.
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حماسه حسیني، 
یک منبع معرفتي، معنوي، ایماني و عاطفي است

▪ حماســه حســیني، همــه شــئون ایمانــي و دنیــوي و ُاخروي 
مــا را بــه درســتي تأمیــن و تضمیــن مي کنــد، امــا اینکــه تا چه 
حــدي مــا از ایــن منبــع اســتفاده کنیــم بــه مــا برمي گــردد، بــه 

میــزان معرفــت و آگاهــي مــا، بــه میــزان ایمــان و شــناخت مــا
▪ ایــن جریــان عظیــم یــک منبع جوشــان و خروشــاني اســت 
کــه اگــر بــه درســتي بــدان توجــه شــود همــه ابعــاد مــورد نیــاز مــا 
را، از توحیــد عرفانــي تــا مباحث اعتقادي، کالمي و  مســائل 

فقهــي را تأمیــن مي کنــد.
ــه و اتفــاق در بخشــي از ایــن کــره خاکــي و  ▪ ایــن یــک حادث
یــا در گــذري از گذشــت زمــان نیســت بلکــه یــک منبــع 
الیزالــي اســت کــه بــه اراده پــروردگار عالــم وابســته اســت و اگر 
ایــن اراده نبــود هرگــز ایــن حادثــه باقــي نمي مانــد کــه بعــد از 
1400ســال ایــن گونــه عاشــقان، شــیفتگان و مریــدان ســر از پــا 

نشــناخته و در مســیر احیــاي آن گام بردارنــد.

دعاي نبوي و علوي در باب ابي عبداهلل�
دل ها را شیفته و واله سرزمین عاشقان کرده است.

▪ حضــرت آیــت اهلل العظمــی جــوادي آملــي والــد بزرگوارمان 
مي فرماینــد آن دعایــي کــه حضــرت ابراهیــم �نســبت 
بــه ذّریــه اش فرمــود، آن دعــاي توحیــدي خالــص، مســیر 
محّبــت و دوســتي مــردم را بــا خانــدان حضــرت ابراهیــم 

تثبیــت کــرد.
▪ دعاي حضرت ابراهیم این بود که خدایا! دل هاي مردم را 
به ســوي این خاندان بگردان، این دعا که از عمق ســویداي 
وجــود ابراهیــم خلیــل در ســرزمین مکــه در خلــوت و تنهایــي 
توحیــدي ابراهیــم جوشــید در بــارگاه الهــي مقبــول افتــاد.
▪ و ایــن دعــاي نبــوي و علــوي در بــاب ابــي عبــداهلل � این 
دل ها را این گونه شــیفته و واله و شــیداي ســرزمین عاشــقان 
از خودمــان  را  ایــن  مــا  کــرده اســت.  و میعــادگاه عارفــان 
ندانیــم، اگــر محبتــي، عالقه اي، ارادتي به پیشــگاه حســین 

بــن علــي � وجــوددارد مــا مشــمول آن دعــا هســتیم.

مدرسه حسیني را باید گرامي بداریم
کــرد  عــرض  عبداهلل�آمــد  ابــي  خدمــت  شــخصي   ▪
حالتــان چطــور اســت؟ ببینیــد چقــدر زیبــا ابــي عبــداهلل در 
پاســخ به همین ســوال ســاده، انســانیت را تشــریح مي کند. 
انسان شناســي و شــناخت موقعیــت انســان آغــاز و انجــام 
انســاني و هویــت انســاني در ایــن بیــان زیبــا و اصیــل از ســاالر 
شهیدان حسین بن علي� چقدر شنیدني و  رساست!  
حضــرت در پاســخ ایــن شــخص فرمــود: مــن در حالي شــب 
را صبــح مي کنــم کــه بــاور دارم خدایــي و پــروردگاري بــاالي 
ســر مــن هســت.ما بــه خالقیــت خــدا اعتــراف داریــم امــا بــه 

ربوبیــت خــداي عالــم خیلــي بــاور نداریــم! 
▪ اگــر کســي بــه ربوبیــت خــدا، پــروردگاري خــدا کــه او مبــدأ 
پرورش و تربیت اســت و او مبدأ هویت ســازي انســاني است 
باور داشته باشد با علم خود، با اخالق خود، با تربیت خود، 
بــا ســلیقه خــود، بــا احــکام خــود، خــود را اداره نخواهــد کــرد.

برگزیده ی سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 
در  شب شام غریبان ،با موضوع »امام حسین� و حیات انسانی«

 از سلسله نشست های »عاشورا و امروز ما« در تاالر فردوسی،خانه اندیشمندان

کبــــر بود شب عاشورا میدان جهــاد ا

شــب عاشــورا میــدان جهــاد اکبــر بــود و روز عاشــورا میــدان 
جهــاد اصغــر؛ در میــدان جهــاد اصغــر، تــن می جنگــد و در 

میــدان جهــاد اکبــر، فکــر و اندیشــه بــه مبــارزه برمی خیــزد.
رســول گرامــی اســالم� در هنــگام بازگشــت از جنــگ کــه 
سلحشــوران میــدان نبــرد از ظفرمندی در این میدان بســیار 
شــعف و شــادی داشــتند، فرمــود کار مهّمــی انجــام نشــده، 
ایــن تــازه آغــاز راه انســانی اســت، خیلی هــا در ایــن راه موفــق 

بودنــد، امــا وقتــی کار بــه مباحــث فضایــل و رذایــل و مبــارزه 
بیــن اخــالِق ممــدوح و اخــالق مذمــوم رســید، راجــل بودنــد 

و پیــاده شــدند و نتوانســتند در ایــن میــدان پیــروز باشــند.
کســی کــه دارای ملــکات اخالقی باشــد بدون شــك نه تنها 
بــه ســراغ گنــاه نمــی رود، بلکــه آن قــدر مقتــدر اســت کــه گنــاه 
بــه ســوی او نمــی رود. اینهــا کــه فاتــح میــدان جهــاد اکبرنــد 
می تواننــد از دیــِن اصیــل یــاد کننــد وگرنــه بیشــتر افــراد یــا در 

شــبهه علمــی و یــا در شــهوت عملــی گرفتــار هســتند.

روز عاشورا میدان جهـــاد اصــــغر بود

شــب عاشــورا میــدان جهــاد اکبــر بــود، آنهــا در متــِن تاریکــی، 
نــور را تشــخیص دادنــد، در شــب عاشــورا ابی عبــداهلل � 
چــراغ را خامــوش کــرد و بــه اصحــاب گفــت برویــد، اینهــا بــا 
مــن کار دارنــد بــا شــما کاری ندارنــد. آن هــم بــا وجــود چهــل 
هــزار منبــری کــه معاویــه علیــه دســتگاه اصیــل اســالم یعنــی 
ــود،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــه ب ــه راه انداخت ــب� ب علی بن ابیطال

ایــن اصحــاب، همــه ایــن دســتگاه های معاویه را کنــار زدند 
و نــور را تشــخیص دادنــد و در جهــاد اکبــر پیــروز شــدند.

کبر بود و روز عاشورا میدان جهاد اصغر؛ شب عاشورا میدان جهاد ا
کبر،  در میدان جهاد اصغر، تن می جنگد و در میدان جهاد ا

فكر و اندیشه به مبارزه برمی خیزد.

برگزیده ی سخنرانی 
حجت االسالم و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 

 » با موضوع »حیات انسانی در مدرسه حسینی�
در مسجد جامع امام حسن عسکری�تهران
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...و از این بابت خدا را شاکر باشید

خدا را شاکر باشید که این چراغ به دست شماها 
مبارک  وجود  سفارش  می شود.  روشن  دارد 
امیرالمؤمنین� در وصیت  نامه اش این بود که 
فرمود: دو ستون را اقامه کنید، به پا بدارید و دو چراغ 
را افروخته نگه دارید؛ چراغ قرآن و چراغ عترت.شما 
بزرگواران، در ایام سال مشغول اقامه آن ستون بزرگ 
هستید به نام قرآن و در این فرصت زّرین ]ماه محرم 
وصفر[مشغول اقامه ی ستون دوم هستید به نام 

عترت و والیت؛  و از این بابت خدا را شاکر باشید.

 ... به جامعه نور بدهید.

درجات  سوگواری[  مراسم  ]برگزاری  اینها  همه 
وارد  وضو  با  و  طهارت  با  انسان  دارد؛  گوناگونی 
می شود، با اخالص این کار را انجام می دهد، به 
ماست  ساالر   � الشهداء  سید  اینکه  عنوان 
از این جهت  را  موالی ماست و ما داریم جامعه 
روشن می کنیم، چون مستحضرید که ستون برای 
نیست،  آدم  خود  برای  چراغ  نیست،  آدم  خود 
انسان یک گوشه ای قرار می گیرد ستون نمی خواهد. 
اینکه فرمود: »اقیموا« و »اوقدوا« یعنی جامعه را زیر 

خیمه خودتان حفظ بکنید به جامعه نور بدهید. 

 چراغ خیمه عزای حسینی را روشن نگه دارید

شما بزرگواران یک وقت است که در مراسم سوگ 
و ماتم ساالر شهیدان شرکت می کنید مثل سایر 
وقتی خیمه عزای  ثواب می برید. یک  عزادارها، 
را  شهیدان�  ساالر  والیت  چراغ  را،  حسینی 
است،  دیگری  فضای  آن  می دارید،  نگه  روشن 
دیگری  ثواب  یک  آن  است،  دیگری  فکر  آن 
روشن  را  چراغ  این  شما  فرمود  حضرت  است، 
نگه بدارید. این ستون را به پا کنید. یک نفر که 
ستون نمی خواهد، یک نفر که آن چراغ فروزان  را 
برای  شما  را  چراغ  تا  دو  این  فرمود  نمی خواهد. 

جامعه روشن نگه بدارید و این دو تا ستون را نگه 
بدارید.

این خیمه هست، این چراغ هست

▪ ممکن است که داعشی و سلفی پیدا بشود، 
اینها همیشه خس و خاشاکی هستند که در عالم 
بودند و هستند؛ اما بیان نورانی زینب کبرٰی � 
فرمود قسم به خدا نام ما را نمی توانید از بین ببرید ما 
برای همیشه زنده ایم.با اینکه اسیرانه آمده،خودش 
زین  مبارک  وجود  همچنین  بچه ها  سایر  و 
العابدین� و اینها دست بسته آمدند. بنابراین 
یقینًا این خیمه هست، این چراغ هست، چرا ما 

نباشیم؟!

به اهل بیت یاری برسانید.

یاری  را  قدسی  ذوات  این  هستیم  موظف  همه 
کنیم. شما جریان سید الشهدا� را که مالحظه 
بکنید اولین شهید این دودمان وجود مبارک مسلم 

بن عقیل� است.
غیر  چه  مفاتیح  چه  زیارات  بحث های  در  لذا   
مطرح  را  کربال  جریان  این  زیارت  وقتی  مفاتیح 
می کند اولین زیارت، زیارت حضرت مسلم� 
است  دودمان  این  شهید  اولین  او  چون  است، 
در همین زیارت حضرت مسلم� دارد که من 
الشهدا  سید  حضرت  تنها  شما.  برای  آماده ام 
ٌة«، کمک من برای شما 

َ
ُکْم ُمَعّد

َ
نیست، »ُنْصَرِتی ل

آماده است، با ضمیر جمع آورد.
که  می کنیم  �عرض  عقیل  بن  مسلم  با  ما   
بن  مسلم  بکنیم،  کمک  را  شما  که  آماده ایم  ما 
عقیل� را چگونه کمک می کنیم؟ غیر از فکر او، 
مردانگی او، عظمت او؟! ما اآلن می خواهیم مسلم 
بن عقیل را یاری کنیم، چگونه یاری کنیم مسلم بن 

عقیل را؟ 

غیر از اینکه خیمه ای بنام آنها، مجلسی بنام آنها، 
مکتبی بنام آنها، چراغی بنام آنها روشن بکنیم، 
حرف های اینها را، مکتب اینها را، بیان اینها را، 
راه اینها را به جامعه بگوییم؛ هم خودمان این راه را 

برویم هم دیگران بروند.

در دستگاه سید الشهدا � بیکار  نباشیم

به ما در دعاهای ماه مبارک رمضان گفتند از خدا 
حفظ  را  دینت  که  تو  خدایا  بگوییم  و  بخواهیم 
را حفظ  را حفظ می کنی، عترت  قرآن  می کنی، 
می کنی، طوری نباشد که دیگران این خیمه و این 
چراغ را روشن کنند ما بیکار  باشیم، این طور نباشد 
که دیگران عزاداری را حفظ بکنند ما برویم در گوشه 
و کنار مجلس اینها، این چراغ به دست ما روشن 
بشود. این چیز بدی نیست، اینکه دنیا نیست، 
خدایا  نیست.  ریاست  این  نیست،  هوس  این 
این روضه حسینی را یقینًا تو حفظ می کنی بدون 
تردید، اما این طور نباشد دیگری این کار را بکند 
من بروم آن گوشه بنشینم، بلکه به دست من این 
کار را بکن! پس معلوم می شود که این دنیا نیست، 
این یک امر اخروی است. ما باید بخواهیم، وقتی 

خواستیم وسیله اش را هم خدا فراهم می کند. 
می کشیم  نفس  تا  ما  که  می شود  معلوم  پس 
می توانیم در این دستگاه ها باشیم در هر رشته ای 
هست  هم  دعوت  هست  هم  الهی  مقام  و 

تعظیم هم هست اجابتش هم که هست.
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حسینیــــه ی تســــنیم 
ویژه نامه ی " سوگواری ساالر شهیدان�" ضمیمه ی مجله شماره 18 اسراء

تولید محتوا: تحریریه ی پرتال اسراء - کانال تلگرام اسراء
 با تشکر از آقایان سید هاشم شوقی  و مجتبی جعفری 

مجری طرح  و گرافیست: مجید صادقیان 
ویراستار: سید علی میر احمدی

عکس: هادی چهره قانی 
و با تشکر از خادمین آستان سید الشهداء� در هیئت تسنیم والیت  

ارتباط با سردبیر:09194555856

دریافت نسخه الکترونیکی


