
- 1 - 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  : ایجاد انگیزه

 ماه محرم استکه گفتا خموش باش            پرسیدم از هالل چرا قامتت خم است

 .ماه جهش است ،نیست ماه محرمدر آن شکی و  ستا بندگی ماه رمضان ماه که حال عین در

در نصف روز از حر  .تواند خودش را به امام حسین علیه السالم برساندمیالسیر سریع انسان یعنی 

 .جهنم به اوج بهشت رفتقعر 

 یک .نموده استکار زیاد  از این جنس ییهابا انسان ،امام حسین علیه السالم در ماه محرم

از  تواند بعدمی ،که داردو خصوصیت و عادتی  کسی با هر صفتهر چنین ماهی فرا رسیده است و 

  .تبدیل شودتواند میماهیت در دستگاه اباعبداهلل علیه السالم  .انسان دیگری بشود ،این ده روز

  :متن و محتوا

پنهان انجام را تان بیبه خصوص اعمال مستح و ند که اعمالتاناهبه ما گفتی دینی هادر توصیه

چه برسد  ،خبر دارد ی شماهایتناز خداوند . و چشم دیگران برسانید به گوشو الزم نیست  دهید

 و خواندمی ایهیا نافلگیرد میدستی یا  ،رودمییا زیارتی  ،دهدمیاگر صدقه  انسان . به اعمال شما

انجام  ریکار خیکه کسی  آمدهدر روایات ما حتی  به همه بگوید.ندارد  میلزوریزد، میاشکی 

از امام  یدر اصول کافی روایت .آیدپایین میمرتبه ثواب آن مرتبه به  ،کندمی را فریادو آن دهد می

مثالً )دهد کار خیری را به صورت پنهان انجام میکه  یشخص :که فرموداست باقر علیه السالم 

برابر باالتر  ۷۰ثواب عمل پنهان  و شوددر نامه اعمال نوشته میصورت پنهان ه ب (دهدمی ایهصدق

 .درجه در بهشت فرد را باالتر ببرد ۷۰ قرار است یعنی .ستااز عمل آشکار 

خداوند متعال ام، گوید که من فالن کار را انجام دادهولی وقتی به دیگران، به قصد خودنمایی می

ثواب عمل آشکار  شثواب عمل پنهانش را پاک کنید و برای !مالئکه من :فرمایدمیبه مالئکه 

 ،کندمیبرای بار دوم که این طرف و آن طرف نقل  .کنددرجه سقوط می ۷۰ عمل یعنی .بنویسید

 .بنویسیدریا و گناه ااش را پاک کنید و برای ثواب عمل !من هکئمال :فرمایدمیخداوند متعال 

 ندارد میلزو شود.نوشته میش گناه برایدر نامه عملش اما  ،دهدعمل صالح انجام می ،شخص

اصفهانی غروی محمد شیخ مرحوم آیت اهلل  .دهد خود را ارائه دهدانجام میکه کاری را  انسان

و بسیار عارف و ایشان فیلسوف و فقیه دارد. معروف به کمپانی دیوان شعری به نام دیوان کمپانی 

و خیلی از طباطبایی و آیت اهلل بهجت  استاد مرحوم عالمهو  .بودند یبا عظمت و اهل ذکرانسان 

  کشید.طول می یا دو ساعت یکتا گاهی و ی طوالنی داشتند هاایشان سجده .بودند بزرگان دیگر

خودش در خاطراتش  .داشتند هیکی دو ساعتطوالنی ی هاسجدهنیزآیت اهلل اصفهانی مرحوم 

ین علیه امام حس م.کرده بود هاسجدهیک مرتبه در حرم سیدالشهدا علیه السالم از همین  :گویدمی
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تان انجام تان را در خانهطوالنیی هاسجدهاین  !یفالن م و حضرت فرمودند:السالم را در مکاشفه دید

این  .این کارها را انجام بدهید ،ندارد اینجا که در معرض دید دیگران هستیدمیلزو .بدهید

 ر حرم سیدالشهدا انجام ندهید.دو طوالنی را در منزلتان انجام بدهید ی هاسجده

بعضی از اند گفتهاما  ،کنیدتان را پنهان ند اعمالاهی دینی به ما گفتهادر عین حال که در توصیه

تر دهید و به گوش و چشم دیگران برسانید. یعنی هر چه پر هیاهوعلنی انجام توانید تا میاعمال را 

 مطلوب خداوند است.   ،باشد

شعار یعنی  .ستاجمع شعار شعائر  .گویندشعایر دینی می ،دسته دوم اعمالاین به اً اصطالح

پررنگ و پر ها را باید این نشانهانسان  .مذهب و نشانه یک دین ،ستایعنی چیزی که نماد  ،نشانه

 پرچم را بلند کند تا همگی ببینند.که انسان باید ماند مثل پرچم می .انجام دهد سر و صدا

یک دین شخصی و ، را فرستاده استاسالم دلیلش هم این است که خداوند متعال که این دین 

ر اجتماع داسالم اما  ،دین داری کند ،در زندگی شخصی و خصوصیفقط خصوصی نیست که انسان 

 ،ستایک دین اجتماعی و در مقیاس جهانی  مچون اسال ،خیر .هیچ بروز و ظهوری نداشته باشد

و این دین و همه بدانند که مسلمین تا  ی خودتان را نشان بدهیدیاهاجدر که خواهد خداوند می

  .زنده هستندمذهب 

در سبک  ،در مجالس جشن و مجالس عزا ،در پوشش و لباس ،قیافه و ظاهریک مسلمان باید در 

د که من ی بروز داشته باشیجاها درباید  .فرق داشته باشدبا کفار در معماری شهر و غیره  ،زندگی

و کنند میترین چیزها را در دنیا پخش ترین و مبتذلکثیفکفر و خجالت نکشد.  مسلمان هستم

 وکوتاه بیاییم های دین و مذهب ماست ما چرا در بعضی از شعائر دینی که نشانه ،کشندمیخجالت ن

  ؟کنیمنشینی پنهان کنیم و عقب

در عین حال که بعضی از آنها پررنگ  ؛بین ما کمرنگ شده است ،متاسفانه بعضی از شعائر دینی

  .هست

ی بلندی هااین صلوات،  ستاو شعائر دینی که در بین ما خیلی پررنگ  هایکی از نشانه مثالً

ـ با اینکه افضل اذکار  یک ذکر باشدفقط صلوات اگر  .فرستیدمی ،آیدمیاسم پیامبر است که وقتی 

ذکر  رخاصیت چها ،که یک صلواتآمده ت ما ادر روای. بزند فریادندارد که انسان  میلزو است ـ

ال  یعنی خاصیت  .خاصیت تسبیحو  تحمیدخاصیت تکبیر،  تخاصی ،لیلهخاصیت ت را دارد:محوری 

صلوات وقتی شما نهفته است.  سبحان اهلل و ال اله اال اهلل در یک صلوات ،اهلل  اکبر ،اله اال اهلل

 (،اللهم)اعتراف به توحید  ؛ستا هاعتقادات و اعتراف به اعتقادات حقمرور  هیک دورفرستید می

 بلکه فراتر از ،فقط یک ذکر نیست)آل محمد( و خالصه  اعتراف به امامت )محمد( و اعتراف به نبوت

 ست.ا آن
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آهسته هم باشد انسان آن را بلند بخواند؛ چه آنکه اگر نیست الزم ، یک دعا باشدتنها وات صلاگر 

اکرم پیغمبر لذا  .یک شعار هم هست ،ستا دعا و صلوات عالوه بر اینکه یک ذکرشنود. خداوند می

صلوات بر من  دهر موقع خواستی «.اصواتکم بالصالة علیّارفعوا » ند:فرمودصلی اهلل علیه و آله 

ست که این مذهب امعلوم  ،شوداین صداها بلند میچون وقتی ؛ تان را بلند کنیدصداهای ،بفرستید

 .بلند کردآن را باید ماند که یک پرچم می شبیه .طرفدار دارد و ستازنده 

چه کوچک فلسفه نبوت و امامت را ب .ی ما خیلی زیاد استهااثر تربیتی آن بر بچهاز سویی 

 واکنش ،آیدمیتا این اسم مقدس هستند و بزرگتر ااز که بیند پدر و مادر ولی وقتی می ،فهمدمین

این که   خدا را شکر. ستامقدس و محترم  ،فهمد که این اسمگذارد میدهند و احترام میمی نشان

 ست.اشعار در بین ما بسیار پررنگ 

به خصوص شهرهای و متاسفانه در بعضی از شهرها که ست ااذان  ،دینیعائر یکی دیگر از ش

 .ستایک شعار اذان  .پیچدمیدر شهر ن آنچنان که بایداین صدا به خصوص در نماز صبح و بزرگ 

تا صدای اذان بلند می ،مسلمان دارد یا نداردآیا اصال  و ندانیدبروید شهری  یک کشور یا شما بهاگر 

ه فهمید کشنوید میمیرا  «ولی اهللاشهد ان علیا »این شهر تا در  .برید که مسلمان داردشود پی می

صدا و سیما اگر  ،متاسفانه در بعضی از شهرهای بزرگ .ستاشعار  ویک نشانه  . اینداردشیعه 

داند نحاال اگر ساعت را هم د. شنومین اذانی اصالً هیچ صدای ،هر چه گوش تیز کند، انسان نباشد

 ست.اخیلی بد که  ،ستاکه اذان صبح چه موقعی 

ظهر یا مغرب  ،صبح وقتی، دنکشاسالمیت را یدک میو ضی از کشورهایی که اسم اسالم بع در

، آن زمان که همین کشور خودماندر نه چندان قدیم  .پیچدمیهمه شهرها شود صدای اذان در می

و در پیاده رو با  آمدندمیبیرون گذران از مغازه ها یا رهکاسب یدرسموقع اذان که می بلندگو نبود،

 .پیچیدمیدر همدیگر آنان  کردند و صداهایین حنجره معمولی شروع به اذان گفتن میهم

ذنه أمد که آخرین اذان را در ایهشما شنیدهمه  ند.امیرالمومنین علیه السالم تا آخر عمر اذان گو بود

 ند.ضربت خوردبعد از آن و  ندآمدند و پایین مسجد گفت

یی هست که برای هااسمدر بین ما کمرنگ شده  ی دینی کههایکی دیگر از شعارها و نشانه

از کسی و کشور اروپایی بروید  یک بهشما اگر  .ستو شعار ااسم یک نشانه  .گذاریممیفرزندانمان 

 . یعنیتو شیعه اسفهمید که این مسلمان میفوری  ،رضا بگوید جواد یاو  ؟اسمت چیست ،بپرسید

 کوچکم یک شناسنامه اساند. این اسم را برایش انتخاب کرده ند کهپدر و مادرش هم مسلمان بود

لفظ یک بنابراین اسم تنها  .دکنص میشخممادر وی را تا حدی و ست که هویت شخص و پدر ا

 باشد.مییک شناسنامه کوچک  ،برای شناسایی افراد، بلکه نیست
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حقی که به اولین  ،آیدمی دنیا به شما خانه در که فرزندی فرماید:میامام صادق علیه السالم 

اسم خوب برای فرزندش  ست کهاین «أن یحسن اسمهالوالد الولد علی من حق » :گردن پدر دارد

یعنی  «یعلمه ان»آید که میبه گردن پدر  میحق دو ،فرزند بزرگتر شد یمقدار وقتی ،له. ببگذارد

به گردن  میکه فرزند بزرگتر شد حق سو ی دیگرمقدار .ندزمینه تعلیم را فراهم کند که آموزش ببی

  .باشدمیاما آنها حقوق بعدی  .زمینه ازدواج او را فراهم کند یعنی«. ن یزوجها»آید میپدر 

ست تا هفت روز او را ااگر پسر  ،آیدمیی که در خانواده شما به دنیا زندرف :امام صادق فرمود

 .ستامستحب نامگذاری روز هفتم  وروز فاطمه صدا بزنید  ۷ست تا ااگر دختر  ،محمد صدا بزنید

فرزند  .اسم بگذاریداو ست که بچه قبل از اینکه به دنیا بیاید برای ا این توصیه اولیه دینالبته 

این  .قبل از اینکه به دنیا بیاید اسم داشت ،که شهید شد ،امیرالمومنین و حضرت زهرا محسن

  .ولی واجب نیست ،ستا توصیه اولیه دین 

برای یعنی روز هفتم  .باشدعقیقه کردن می ،در به دنیا آمدن فرزنددین های مؤکد یکی از سنت

پیامبر اکرم دیگر کند و در روایت مرگ را دفع میحتی قربانی کند که در روایت داریم که فرزند 

او  سنی ازحتی اگر  ،انددر خردسالی عقیقه نکردهش اگر کسی برای :دنفرمایمیصلی اهلل علیه و آله 

  .برای خود عقیقه کند شخود ،گذشته باشد

اگر  :فرمایدمیکه عارف فقیه با عظمت را این  ،آیت اهلل آقای بهاءالدینی خدا رحمت کند مرحوم

شود میآن وقت از هر چیزی که باعث دفع بال  ،بدانید امواج بال چطور اطراف شما را گرفته است

 .شخص دعای پشت سر ،عقیقه کردن ،صدقه ؛کنیدمیاستفاده 

یک مرتبه حالت سکته برای  گفت:حضرت آیت اهلل بهاء الدینی فاضل و عالم یکی از شاگردان 

 کنممیروم و بیهوشی را حس میدیدم که دارم از حال می. من به وجود آمد که خیلی سنگین بود

خودم این من  .بیایندزنگ زدند که به منزل اورژانس خانواده سریع به  .روممی دیگر ایهچند لحظ و

خواستم خودم برای خودم بار هم می چند .نداهخردسالی برای من عقیقه نکرددانستم که در میرا 

را در جلوی  گمر ،گفت این حالت که برایم به وجود آمدمی .پشت گوش انداختم و عقیقه کنم

گوسفند عقیقه کن برو  بیایی. بیمارستانو به تخواهد میبه فرزندم گفتم ن .دیدممیچشمان خودم 

در  .ولی دفع شد ،خطر بودبرای شما  :دکتر گفت ،ساعت گذاشتیکی دو  .هیچ چیزی نفهمیدم و

  .رفع شدچون سکته  ،دانممی :گفتم .پدر عقیقه انجام دادم :همان لحظات پسرم آمد و گفت

اگر کسی خواست همان  .مستحب است امگذاری برای فرزندو نقیقه کردن عروز هفتم  پس

را در  میاقل تا هفت روز این اسا ال ،اگر نه .باشد که چه بهتر روی بچهی محمد و فاطمه هااسم

 ،فاطمه ،احمد ،ی محمدهایی که در آنها اسمهاامام صادق علیه السالم فرمود خانه .خانه صدا بزنند

  .برکتی هستندهای باخانه ،حسن و حسین هست ،جعفر ،حیدر ،علی
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با  قدرایندشمنان اهل بیت، در طول تاریخ  ،کم اهمیت بوداگر  .نیست یم اهمیتک چیز ،اسم

آن زمان که  میمعاویه در زمان خودش به سرتاسر بالد اسال ند.کردمین همقدس مبارز میاین اسا

اسمش  وبه دنیا بیاید ای در خانه ایهکه اگر بچ بخشنامه کرده بود ،خیلی هم گسترده شده بود

کش اج بن یوسف شیعه حجدر زمان  .خانه را بر سر اهلش خراب کنید توانید آنمیعلی باشد 

آن  ،ستاکه اسمش علی  )و الزم نبود اثبات کند( کافی بود که کسی به کسی تهمت بزند ،معروف

شان برای فرزندان میاساحفظ این با علیهم السالم اهل بیت  ،مقابل نقطه در .کردطرف را اذیت می

  .کردندیک مبارزه فرهنگی می

. به بوده امی مروان بن حکم از بنی .با مروان برخورد کردند ،رفتندمیامام سجاد در کوچه راه 

اسم  :گفت .من علی هستم فرمود:امام سجاد  ؟سم شما چیستامام علیه السالم رو کرد و گفت: ا

همه علی  :مروان گفت ( است.حضرت علی اکبر)هم علی او  :امام سجاد فرمودند ؟برادرت چیست

ن آ حاال دیگر نپرسید که اسم ؟اسم دیگری بلد نبود برای فرزندانش بگذارد ،پدرتان حسین ؟هستید

آمد، منزل به وقتی که امام سجاد  .حضرت علی اصغر و علی بودآن هم برادر دیگرتان چیست که 

اباعبداهلل  .کردقل تنعلیه السالم ماین گفت و گوی خودش را با مروان به پدر بزرگوارش امام حسین 

من  .گذارممیهمه آنها را علی ببخشد، به من  خدا اگر صدتا پسر هم !گوید این مردمیچه  :فرمود

  .صغرافاطمه  ،کبریفاطمه  ؛کما اینکه اسم دخترانش را فاطمه گذاشت .دارم دوست را این اسم 

در کشور  ،زمان مماا در کشور ،متاسفانه در کشور ما .چیز کم اهمیتی نیست ،اسمپس 

که نه گذارند هایی مییشان اسمهاروی بچه فراد،کشور امام حسین گاهی مواقع ا در ،امیرالمومنین

داقل اسم باید دو ح .باشدمیبلکه شعار بیگانه  ،تنها شعار خودی و مال فرهنگ خودمان نیست

بپرسی چه از طرف اگر ا ر میاز اسابعضی  .اینکه معنای خوبی داشته باشد یکی :ویژگی داشته باشد

دانم، چون اسم قشنگی بود انتخاب کردم. مثال چون فالن گروه اجتماعی گوید نمیمعنایی دارد، می

ه نباشد، شعار خودمان و متناسب با فرهنگ ثانیا این اسم را داشت، خیلی خوشم آمد و گذاشتم. 

 .بیگانگانشعار 

 «فالن ابن فالنیا »زنند میروز قیامت در صحنه محشر افراد را با اسم صدا  ند:امام صادق فرمود 

 که این شودمند میگلهاز پدر و مادر خود  ،آن موقع اگر کسی اسمش اسم خوبی نباشد .شو بلند

  .در فرهنگ الهی این اسم جایی ندارد .بود که روی من گذاشتید یچه اسم

گویند میدیگران  ،بگذارندخواهند اسمی گیرند و میرار میای قمثال پدر و مادر در جلسه گاهی

ی اهل هااسم مخواهیمیبر فرض را به قرآن اگر  شما .خوردنمیشده است و به درد  میدیگر قدی

 ست.و کهنه شده ا میقدینگوییم  م،گذارینبیت را روی فرزندانمان 
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را عوض کردنش شجاعت  ،گذاشتیمنامناسب اسم  و جایی از دستمان در رفت در اگر احیاناً

که اهل بیت گاهی مواقع به بعضی از اصحاب پیامبر و  .دافتمیهیچ اتفاق خاصی نو  داشته باشیم

و او هم اسمت را عوض کن فالنی  فرمودند کهند، میاسم نامناسبی داشت و آنها گذاشته بودسنی از 

 کرد.اطاعت می

گفت  ؟اسمت چیستند و پرسیدند: کسی برخورد کرد به یکاکرم صلی اهلل علیه و آله پیغمبر  

 ؟ستامیچه اس این فرمودند: بوده است( زمان جاهلیت یعزی یکی از بتهاکه دانید می)عزی عبدال

که اسم خوبی است و  بداهلل بگذارند: عحضرت پیشنهاد کرد ؟چه بگذارم :گفت .اسمت را عوض کن

 او هم اطاعت کرد.

 حضرت .داده بود یدختربه او یکی از اصحابش برخورد کرد که خدا  امام کاظم علیه السالم به

این اسم مال ما اهل آقا فرمودند:  .آقا فالن اسم :گفت ؟ایهگذاشت هت را چسوال کرد که اسم دختر

 . اسم دخترت را عوض کن ،بیت نیست

بزرگترین شعار دینی در جهان مسأله حجاب است. و شعارهای دینی  هایکی دیگر از نشانه

  .ستاحجاب  ،بریمزمانی که در آن به سر می در و معاصر 

اما روی پیشانی  ،کندن زیاد زندگی مینااروپایی مسلما ودر کشورهای غربی دانیم که همه ما می

فقط و فقط یک  .کنندد و زندگی مینرومیمثل بقیه راه  «.ممسلمانمن »که آنها نوشته نشده است 

شوید که شخص مسلمان است و آن حجاب تنها با دیدن متوجه میست که بدون حرف زدن و اچیز 

 ها است.خانم

ه حجاب مخصوص ما مسلمین نبود ،سال پیش ۷۰ یا 6۰مثال  به گذشته برگردید شما قدریاگر 

در  ی از کشورهایدر یک .نداهحجاب داشت هممسیحیان ، اندهحجاب داشتزنان یهودی نیز  است،

لباسی داد که آن کشور را نشان میصد سال پیش  و بودرگزاری در حال ب اینمایشنامهکنار خیابان 

 و تنها یک پوشیه کم داشت. ها بودیه لباس راهبهشب ،بودمعمولی م تن خانبه که 

ی هاتمدنحتی و  ه استنبودی دینی هاتمدناصال حجاب مخصوص اگر باز به عقب برگردیم  

چه زن و چه مرد  ،در مصر باستان قبل از اسالم . مثالغیر دینی هم دارای حجاب و لباس بودند

 لباس داشتند و دارای سه ویژگی بلندی، گشادی و بدن پوشی بود.

 است.در دستشان قسمتی از لباس د که یونان باستان دیده باشی یهاشاید در بعضی از عکس

مثل یک کت که در تن روحانیون این قبایی  .آن در دست آنها بودنقدر بلند بود که بخشی از آیعنی 

 ،تر برگردیدیک مقدار عقب ، اگردر همین کشور خودمانه است. نبود آنهامخصوص  ،بینیدمیبلند 

 پوشیدند. نیز همین را میمردم معمولی  ،قبل از اینکه کت و شلوار بیاید
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ل مث هابعضی از استانبه اگر هم ن همین اآل باشد.میسر  بر کمر و کالشال  و قباشامل  هالباس

 و دنبینید که کت بلند تا پایین زانو در تن دارمیی را انکشاورز دبرویاستان یزد یا استان خراسان 

برای مرد بوده  پوشیده بودنیعنی  .ست و روحانی نیستابا اینکه کشاورز  اند؛بستهعمامه به سر 

  .چه برسد به زن ،است

ی هادر لذترا  هامتاسفانه از چند دهه قبل که این فرهنگ مادی در غرب حاکم شد که لذتاما 

یا کم میبود باید حذف  بردنلذت  مانعکه  )از جمله لباس( هر چیزیخالصه کردند،  تن و بدن

لذا  .این حجاب را نگه داشتندو مسلمین بودند که مقاومت کردند و تنها آب رفت  هالباس لذا .دش

آنهاست و برای همین است  باشد و بزرگترین نشانه دینیمیدیگر حجاب مخصوص مسلمین  ناآل

با راه رفتن  زن مسلمان محجبه ؛ زیراکنندپارچه آنقدر مبارزه میروسری و با یک متر که در غرب 

کنند از این بابت دهد و کسانی که با حجاب مبارزه میخود در پیاده رو، دارد به نفع دین شعار می

 است. 

 به خدا قسم .لحظه لحظه در عبادت هستند ،که با حجاب خودشان ایدرود خدا بر زنان محجبه

یی هامحدودیتو  حجاب سخت استبه هر حال  .دهندمیشعار به نفع دین، لحظه لحظه دارند 

هوای گرم مشکی و بغل کردن بچه و به دست داشتن ساک در چادر پوشیدن به خصوص  .دارد

کردن و حمل  نشانه دین راو باشد میاما یادگار حضرت زهرا سالم اهلل علیها بسیار مشکل است، 

که  هاییزنمقابلش نقطه در  کما اینکه .برای همان زن محجبه است ،بلند نگه داشتنپرچم دین را 

دارد  ،بداند یا نداند ،بخواهد یا نخواهد (حجاب نیستبیکه در کشور ما )گوییم آنها بدحجاب میبه 

 .زندضربه میبه مقاومت دینی، 

اهل  ،دین را دوست دارند ،ضد دین نیستند ،گوییمها بدحجاب میآن هیی که بهاخیلی از خانم 

کنند که حجاب یک مسئله شخصی ا خیال میام ،کننددر مجالس شرکت می ،بیت را دوست دارند

 تو از آن لباس خوشت ،آیدمن خوشم نمیو آید می تشما از آن غذا خوش .است مثل غذا خوردن

حال آنکه  و ستاکنند مسئله شخصی میفکر د. خانم من یک لباس دیگر را دوست دارو  آیدنمی

ولی  ،بپوشیدتوانید میخواهد دلتان میطور تان هر شما در خانه .شخصی نیستمسئله  نمی داند،

الگو  چهار ساله که هنوز قدرت تحلیل ندارد ،دختر بچه سهبرای  شویددر جامعه حاضر میوقتی 

 . دکنیدرست می

جزایر الدانید می .دارد انقالب الجزایردرباره  یکتاب کهست ایک نویسنده فرانسوی فانون س تفران

ها سال تحت استعمار فرانسه بوده ده .باشدمین هم اآل و االیام مسلمان نشین بوده است قدیماز 

دانید استعمار فرانسه در می :گویددر این کتاب می آن را نابود کردند. ایشانها فرانسویو است 

دختران جوان و زیبای فرانسوی به از اینجا شروع شد که دولت فرانسه  ؟الجزایر از کجا شروع شد
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دختران جوان . حجابی از بین برودبیقبح  تا که در کوچه و خیابان فقط راه بروند ددامیپول 

گری )و جزء طبع دختر و زن است که دوست دارد دیده شود و جلوه تندداش هالجزایری که پوشی

حجابشان آهسته آهسته  ،ندنکگری میطور جلوهزیبا این دیدند که این دخترانمیوقتی  کند(

ها دیدند یک سنگر فرهنگی را فتح کردند و سنگر به آن را کنار گذاشتند. فرانسوی کمرنگ شد و

 . شد به نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل ،حجابیبینفوذ فرهنگی از طریق آن سنگر جلو آمدند و 

و ریش و ی و حسن و حسین علمسلمان بودن فقط به چهار تا اسم  !گوید که حاج آقاکسی ن

دلت پاک باشد مسلمان  ،بکنرعایت دیگران را حقوق  اخالق خوبی داشته باش،تو باشد. حجاب نمی

 .که به این ظواهر نیست مسلمان بودن .هستی

را میحرفها ش این است که ما هم این جوابگاهی با این حرفها مواجه هستیم، جوابش چیست؟ 

 .اما تیشه به ریشه دین زدند ،طول تاریخ کسانی بودند که ریش داشتنددانیم که در میو دانیم 

 .تیشه به ریشه دین زدند ولی ،داشتندکسانی بودند که اسم علی و حسن و حسین ممکن است که 

 دانیم که دینمیهم ما  .کردمیرا در ایران رس حجابیبیاو ولی  ،مگر رضاخان اسمش رضا نبود

. ظواهر هم مهم است م غش کنیم و نه از آن طرفاب طرفاز این نه اما  ،ظواهر نیستداری فقط به 

اینطوری نیست که  دهد.و اگر کسی ظواهر را از دست بدهد، به وقت خود محتوا را هم از دست می

محتوا را هم از ماند. مینخیر دیگر دل پاک ن ،ماندمیدل پاک  ،دست بدهدکسی ظواهر را از اگر 

راجع به  ایآیه حدر سوره نوبگویید حجاب بیحجاب یا خانم بددهد. اگر شما به همان میدست 

آمد خودشان را میمیی هم ییناناباگر که  ه استحضرت زهرا اینطور بود و است آمدهحجاب 

 خواهد فرار کند. و در آن زمان بود و اینگونه می گویند آن حضرت زهرا میند، دپوشان

اند می دانند که ظواهر دینی در مکه و مدینه سال پیش به عربستان رفته 2۰کسانی که مثال 

های بزرگ احاط ها و هتلباشد و اطراف آن را برجتغییر کرده است. تنها مسجد الحرام در وسط می

 شعب ابی طالب و خیلیش بود، که محل تولداکرم صلی اهلل علیه و آله خانه پیغمبر کرده است. 

یا  ۳۰۰که برای  ایهخان، در یک کشور اروپایی .خراب کردند جاهای دیگر را به بهانه زیباسازی شهر

یک میدان یا وسط  و لو ؛دارندنگه می با چنگ و دندان (نه هزار سال پیش)سال پیش باشد  ۴۰۰

  .کندمیتر هم اتفاقاً شهر را زیبا .خوردنمیلطمه  هم به زیبایی شهر اصالو  فلکه شهر باشد

وقت آن  .رودآهسته آهسته محتوای دینی هم از بین می ،از بین برودکه ظواهر دینی پس 

تاریخ دینی را از دست  ،دینی خود را از دست بدهند ایهای بعدی عربستان وقتی جغرافینسل

از طریق  ،این در واقع از بین بردن دین .کنندمیآن عقبه فرهنگی خود را فراموش و دهند می

  .باشدمیواهر دینی ظ
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 ؛باشدمیمجالس اهل بیت الحمد هلل در بین ما پررنگ است،  کهنکته درباره شعائر دینی آخرین 

نشان میکه هر چه پر شورتر باشد،  محرممجالس  اخصوص .ه مجالس عزا و چه مجالس شادیچ

این  گویید، میستاخاموش و تاریک که ببینید اگر شهری را . ستازنده و دین دهد که این مذهب 

دلیلش ؛ لذا باید از همان شب اول محرم، مجالس برقرار باشد و عزاداری کرد .شهر مرده هست

خود را این مجالس گیرد. است و هیچ چیزی جای آن را نمیاینست که دهه اول محرم، دهه خاصی 

  .داشتندمیاهل بیت با چنگ و دندان نگه 

در خانه بگیرند، جلسات گسترده وانستند تبنی عباس که نمیدر زمان دق علیه السالم امام صا     

و همه گریه  بودمجلس روضه خوان رون مکفوف هاو ابو ندگرفتمی با چند نفر مجلسی کوچکخود 

، کنندکه در مجلس حضور دارند و گریه می تعداد مالئکی !رونهاابو :فرمودمیامام صادق کردند. می

فوج فوج  «فوج ینزل و فوج یصعد» و اهل بیتدر مجلس امام حسین ت. ها بیشتر اساز تعداد انسان

مجلس تمام و رسند میکی که دیر ئبعضی از مال. روندمید و پایین نروباال میو آیند میمالئکه 

مجلسی که ذکر اهل بیت در آن  .کنندمید و تبرک لنمامیی مجلس هابه دیوارخودشان را شود می

 .باشدمیفوق العاده  ،بوده است

 

  :گریز و روضه

چه کسی دیده که زینب)ع( بدون امام حسین)ع( سفر کند؟ زینب کبری)ع( با امام حسین)ع( 

ود، ولی بدون رید از کربال باب به کربال آمد، ولی یک دفعه نگاه کرد، دور وبرش را دید و دریافت که

گشت، او را نیافت. گشت، ولی هر چه میامام حسین)ع( برای وداع آخر با برادر، وارد قتلگاه می

آید. او جبران همه یر تلی از سنگ میزندایی شنید: خواهرم این طرف بیا. دقت کرد. دید صدا از 

این آن حسینی نیست که از  ها را کرد و با کمال ادب، موانع را کنار زد. با کمال تعجب دیدادبیبی

اش او خدا حافظی کرده است. سر از بدن جدا شده و یک جای سالم در بدنش نمانده و لباس و زره

 را به غارت بردند.

کنم، چون قاتلت ، وقتی به دیدار برادرش آمد، گفت: برایت گریه نمیهخواهر عمروبن عبدو

 دنت در نیاورده است.جوانمرد بوده است. لباس جنگی گران قیمتت را از ب

هایش را زیر بدن برد، بعد روضه خواند. در گودی قتلگاه حضرت مؤدبانه و با کمال خشوع، دست

صلی علیک مالئکة السماء هذا الحسین »خدا )ص( گفت: غوغا به پا شد. سرانجام رو کرد به رسول

، 5، تاریخ الطبری، ج8۳ن، ص: مثیر االحزا1)1«مرمل بالدماء مقطع األعضاء مسلوب العمامة و الرداء

اهلل این همان حسینی است که جایش در آغوش یا (. یارسول۴11، ص ۳؛ انساب الشراف، ج۴56ص 

 روی دوش شما بود.

 


