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گفتوگو با آیتا...حسینیخراسانی،نمایندهخبرگان وعضوجامعهمدرسین

الگویامامکاظم برایتقسیماوقاتشبانهروز
(ع)

حمیدرضا حالجیان  -شهادت مظلومانه امام
موسی بن جعفر(ع) ،ثلمهای بــزرگ بر قلب همه
آزادگــان و باالخص شیعیان جهان اســت .والدت
آن حضرت در هفتم صفر سال  128هـ.ق در ابواء،
منطقهای میان مکه و مدینه ،واقع شد و آن وجود
مقدس ،در  55سالگی و در  25رجب سال ،183
مظلومانه در زنــدان هــارون به شهادت رسید .به
مناسبت سالروز شهادت امام هفتم(ع) ،با آیتا...
سیداحمد حسینیخراسانی ،نماینده مردم مشهد
در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،به گفتوگو پرداختیم تا درباره سیره
و توصیههای امام کاظم(ع) دربــاره سبک زندگی
سعادتبخش و البته ،در باب مدارای ایشان با مردم،
نکاتی را در حد وسع و توان خودمان فرا گیریم.
زندگی امام کاظم(ع) ،مانند دیگر
معصومین(ع) ،سراسر درس است .لطف ًا درباره
فرازهایی از سیره امام هفتم(ع) که ما در زندگی
روزمــره و برخورد با یکدیگر به آن نیازمندیم،
مطالبی را برای خوانندگان خراسان بفرمایید.
در زندگی امام کاظم(ع) ،درسهای بسیار آموزنده
و سعاد تبخشی وجــود دارد که همه انسا نها،
بـهخــصــوص مسلمانان و بــاالخــص شیعیان آن
حضرت ،باید در سبک و روش زندگی خود ،از آنها
سرمشق بگیرند .بــرای نمونه ،حدیثی از وجود
مقدس امــام موسی بن جعفر(ع) در کتاب شریف
«تحف العقول»(جلد اول ،صفحه  )409نقل شده
ون
است که
فرمود«:إج َت ِه ُد وا ِفي َأ ْن َي ُك َ
ْ
ـاعـ ٍ
ـات»؛ تالش کنید
ب
ر
ــع َسـ َ
َز َمان ُُك ْم َأ ْ َ َ
که اوقات شبانهروزی شما در چهار
محور ،بهدرستی مورد استفاده قرار
اجا ِة ا ،»...یــک
«س َ
اع ًة ِل ُم َن َ
بگیرد؛ َ
بخش از این چهار قسمت زمانی را به
مناجات با خدا اختصاص دهید؛ ما باید
در خودمان آمادگی ایجاد کنیم تا هر چه
بیشتر و بهتر ،از فرصتهایی که خدا در اختیارمان
قرار داده است ،استفاده کنیم .سپس امام کاظم(ع)
اع ًة ِ َل ْمــ ِر ا ْل َم َع ِ
اشیک»؛ قسمتی از
می
فرماید«:س َ
َ
اوقات شبانهروز را به مسئله کار و کوشش برای اداره
زندگی و کسب درآمد حالل اختصاص دهید؛ مسئله

آنهاییکهمکنتدارند،مدنظرداشته
باشندکههستندپدرانیکهپیشفرزندان
وخانواده،بهخاطرتهیدستی،بهخاطر
بیکاریوامثالاینها،شرمندهمیشوند.
شایستهاستکهباتأسیبهسیرهبابرکت
موسیبنجعفر(ع)،بهامورآنهاتوجه
داشتهباشیموازوضعیتبرادرانیکهدچار
مشکالتمعیشتیهستند،غفلتنکنیم

معاش و گرفتار نشدن در فقر ،از منظر دین بسیار
مهم و حیاتی است و اولیای الهی بر آن تاکید فراوان
اع ًة ِل ُم َع َ
اش َر ِة
«س َ
دارند .امام(ع) پس از آن میفرمایدَ :
ان َو الثِّ قَ ِ
ون
ِْ
ال ْخ َو ِ
ات ا َّل ِذ َ
وب ُك ْم َو ُي ْخ ِل ُص َ
ين ُي َع ِّرفُون َُك ْم ُع ُي َ
َل ُك ْم ِفي ا ْل َب ِ
اط ِن»؛ یک چهارم از اوقات شبانهروزی
را باید مدیریت کنید و آن را برای دیدار و رفت و آمد
با بــرادران و افراد موثق و مورد اعتماد و خیرخواه
اختصاص دهید .این ارتباط ،باعث ایجاد
محبت و الــفــت م ـیشــود و در واقــع،
معاشرت و رفت و آمد ،بخشی از وظایف
کسی است که خواهان سعادت است.
سرانجام ،مرحله چهارم این است که
يها ِل َل َّذا ِت ُك ْم
ون ِف َ
میفرمایدَ «:س َ
اع ًة ت َْخ ُل َ
ِ
ون َع َلى
ه
ذ
الس َ
اع ِة تَقْ ِد ُر َ
ِفي َغ ْي ِر ُم َح َّر ٍم َو ب َِه ِ َّ
اعات»؛یعنی رسیدگی به مسائل
الثَّ َلث َِة َس َ
زندگی شخصی و خانوادگی ،ارتباط با اهل و عیال
و اعضای خانواده و ارتباط صمیمی و آکنده از محبت
با همسر که مبادا آن اشتغال به معاش یا آن اشتغال
به عبادات و مناجات ،باعث شود که از این ُبعد مهم
زندگی غفلت کنیم.

ـن
از بــارزتــریــن اخــاق پیشوایان دیـ ِ
ما ،همراهی با مستمندان و مستضعفان است؛
امام کاظم(ع) در مورد تفقد از تهیدستان و کمک و
مساعدت به آنها ،چه رویهای را دنبال میکرد و در
اینبارهچهتوصیههاییبهمؤمناندارد؟
«عون َُك
فرماید:
حدیثی از ایشان نقل شده است که می
َ
الص َد ِ
لض ِ
ِل َّ
قة»؛یعنیبافضیلتترینصدقه
عيف ِمن َ
أفض ِل َّ
این است که انسان ،افراد ضعیف و ناتوان را مورد توجه و
حمایتقراردهدونسبتبهآنهامساعدتداشتهباشد؛
آنهاییکهمکنتدارند،مدنظرداشتهباشندکههستند
پدرانیکهپیشفرزندانوخانواده،بهخاطرتهیدستی،به
خاطربیکاریوامثالاینها،شرمندهمیشوند.شایسته
استکهباتأسیبهسیرهبابرکتموسیبنجعفر(ع)،به
امور آنها توجه داشته باشیم و از وضعیت برادرانی که
دچارمشکالتمعیشتیهستند،غفلتنکنیم.
هـــــمـــــانطـــــور کـــــه مــــیدانــــیــــم،
شناختهشدهترین لقب امام موسی بن جعفر(ع)،
کاظم است؛ در دنیای امروز و با توجه به نیاز مبرمی
که به دوری از خشونت و حفظ آرامش برای زیستن
در فضایی مناسب و معنوی داریم ،چگونه میتوان

بابهرهبردنازسیرهامامکاظم(ع)بهاینمهمدست
یافت؟
بله کامال درست است .در میان القابی که برای آن عزیز
ثبت شــده ،مشهورترین لقب ،کــاظــم(ع) اســت؛ شما
مستحضریدکهامروز،درجامعهمابدگوییوبداخالقی
متاسفانه کم نیست و انسانی که در مقابل بدگویی و
بدزبانیکسیقرارمیگیرد،معمو ًالعکسالعملشاین
استکهاگرچندبرابرپرخاشگرینکند،حداقلبهعنوان
اینکهیکتوجیهاخالقیداشتهباشد،بهاصطالحمقابله
به مثل میکند ،حداقل به اندازه جفای او ،جفا میکند.
در حالی که این اخالق امام کاظم(ع) و اخالق خاندان
پیامبر(ص)نیست.اخالقخاندانرسولعلیهمالسالم
همان است که حضرت امام موسی بن جعفر(ع) به آن
ُخلق بزرگ انسانی ستوده شده و آن این است که در این
شرایط ،باید کظم غیظ کرد و آن خشم و عصبانیت را در
برابر جفا و ستمی که روا داشته شدهاست ،فروخورد.
البته از ناحیه خودیها و دوستان ،نه از ناحیه دشمنانی
که درصــدد ضربهزدن هستند ،آن موضوع ،مشمول
«اشــداء علی الکفار» است؛ در حوزه «رحماء بینهم»،
اخالق اسالمی که امام کاظم (ع) نماد عینی و بینقص
آنمحسوبمیشود،ایناستکهانسانخویشتنداری
کند و این ،یکی از صفات بسیار برجسته و بزرگ انسانی
استکهمیتواندبهجامعهآرامشببخشدوافرادجسور
وبداخالقراتربیتمیکند.اینمهمترینعاملدرتربیت
جامعهوایجادآرامشدرآنمحسوبمیشود.
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انتشار تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتاب «عصرهای کریسکان»

روایت کامالً جدید و اعجابآور از فداکاریهای
مبارزان ُکرد طرفدار جمهوری اسالمی
در مراسم دهمین پاسداشت ادبیات جهاد
و مقاومت که با حضور جمع محدودی از
پیشکسوتان جهاد و مقاومت و فعاالن
حــوزه ادبیات و هنر دفــاع مقدس در شهر
سنندج برگزار شد ،تقریظ حضرت آیتا...
خامنهای بر کتاب «عصرهای کریسکان»
انتشار یافت .به گزارش پایگاه دفتر حفظ
و نشر آثار رهبر انقالب ،کتاب «عصرهای
کریسکان» ،خاطرات آقای امیر سعیدزاده
(سعید سردشتی) از فعالیتهای دوران
پیش از انقالب و مجاهدتهای دفــاع مقدس تا رنـجهــای اســارت در
زندانهای کومله و دموکرات است که به قلم کیانوش گلزار راغب ،تدوین
و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است .متن تقریظ رهبر انقالب
اسالمی بر این کتاب ،به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
«بسم اّ ...
بسیار ّ
تهیه شده است؛ هم خود سرگذشت این جوان آزاده
اب
جذ
ّ
ُکرد ّ
جذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بیحاشیه کتاب .با
ُ
اینکهنیروهایمبارزک ِ
ردطرفدارجمهوریاسالمیراازنزدیکدیده
و شناختهام ،آنچه از فداکاریهای آنان در این کتاب آمده ،برایم کام ً
ال
جدید و اعجابآور است .نقش مادر و همسر هم ّ
حق ًا برجسته است.
ِ
شجاعت راوی و خانوادهاش ممتاز است و نیز برخی عناصر
دالوری و
دیگر ُکردیکهازآناننامبردهشدهاست.درکنارایندرخشندگیها،
رفتارقساوتآمیزوشریرانهکساندیگریکهبدروغاززبانمردمشریف
ُکردسخنمیگفتندنیزبخوبیتشریحشدهاست.کتابجامعیاست؛
تاریخ ،شرح حال ،شناخت قوم ُکرد ،شناخت حوادث تلخ و شیرین
منطقهکردیدراوایلانقالب/...درآذر ۹۹مطالعهشد».

بازگشت «بخارا» به مدار آرام و قرار
علی دهباشی پس از تأثیر داروهای قویتر ،ظهر روز گذشته
از بیمارستان مرخص شد
علی دهباشی ،فعال فرهنگی و سردبیر
مجله بخارا كه به دلیل ابتال به كرونا در
بیمارستان بستری بود ،ظهر روز گذشته
 18اسفندماه مرخص شــد .دهباشی
در گفتوگو با ایبنا با تأیید این خبر گفت
که با دریافت داروهــای قویتر ،وضعیت
جسمانیاش بهبود یافته و به دستور پزشک معالج از بیمارستان مرخص شده
است .گفتنی است به دستور پزشک ،هرگونه مالقات با علی دهباشی تا اطالع
ثانوی ممنوع است و او تحتنظر پزشک معالج در خانه درمان را دنبال میکند.

