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حمل سالح گرم

جایگاهصبرودعادررشدمعنوی
 محمد نجیمی

1
تــازه هجــده ســالم شــده بود. بــه پــدرم گفتم:»من 
ســال هایم  و  ســن  هــم  مثــل  می خواهــم  هــم 
اســم  کــه  بــار  هــر  ایــن  از  پیــش  جبهــه.«  بــروم 
اآلن  مــا  می گفت:»جبهــۀ  مــی آوردم،  را  جبهــه 
همین جاســت بابــا جــان! مــا خــادم مســجدیم 
و خدمــت بــه مســجد کمتــر از جهــاد نیســت.« 
 امــا این بــار دســتی بــه صورتــش کشــید و بعــد از

 کمــی فکــر کــردن گفت:»بــرو بابــا جــان! تــو دیگــه 
ــردم  ــر می ک ــن فک ــه ای ــن ب ــدی.« م ــردی ش ــاال م ح
ــای  ــت و کاره ــی اذی ــدرم خیل ــم، پ ــد از رفتن ــه بع ک
از  امــا  می شــود؛  تلنبــار  دوشــش  روی  مســجد 
ــده  ــت آم ــه دس ــت ب ــتم از فرص ــی نمی توانس طرف

چشم پوشــی کنــم و عــازم جبهــه نشــوم.
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2
ــک  ــود. از ی ــی ب ــای عجیب ــه فض ــای دوکوه فض
طــرف گروهــی در حــال تمریــن نظامــی بودنــد و 
ــغول  ــینیه مش ــوی حس ــی ت ــر گروه ــرف دیگ از ط
عبــادت. خیلــی زود دوســتانی پیــدا کــردم و از 
ــداهلل  ــا ی ــتانم، آق ــی از دوس ــدم. یک ــی درآم تنهای
خیلــی  بودنــش،  بزرگ تــر  خاطــر  بــه  کــه  بــود 
هــوای مــن را داشــت. بعدهــا کــه بــا آقــا یــداهلل 
بیشــتر آشــنا شــدم، فهمیــدم کــه ای دِل غافــل، 
آقــا یــداهلل هــم مثــل پــدر مــن خــادم مســجد 
اســت. یــک ماهــی می شــد کــه مســجد را ســپرده 

ــه.  ــود جبه ــده ب ــرعمویش و آم ــه پس ــود ب ب

3
می انداخــت.  تیــر  خــوب  خیلــی  یــداهلل  آقــا 
همیشــه وقتــی بــا چندتــا از بچه هــا مســابقۀ 
تیرانــدازی می گذاشــتیم، رد خــور نداشــت کــه 
آقــا یــداهلل نزنــد وســط خــال. مــن امــا تیراندازیــم 
خیلــی خــوب نبــود. دوســت داشــتم مثــل آقــا 
ــه  ــرم ب ــتم تی ــت داش ــدازم. دوس ــر بی ان ــداهلل تی ی
ــرای همیــن  ــرد؟ ب ــا چــه می شــد ک ــرود. ام ــا ن خط
هــم خیلــی تمریــن می کــردم. حمیــد گفتــه بــود 
بــرای اینکــه انگشــتت روی ماشــه نلــرزد و وقــت 
ــش را  ــک ک ــد  ی ــی، بای ــه را بچکان ــب ماش مناس
ببنــدی بــه انگشــت پایــت و دائــم آن را بکشــی 
ــن  ــد. م ــال بیای ــر ح ــتت س ــت دس ــۀ انگش عضل
می کــردم.  را  ایــن کار  بی وقــت  و  وقــت  هــم 
تیرانــداز  بهتریــن  کــه  می کــردم  تــاش  دائــم 

بشــوم.  گردان مــان 

 4
یــک روز تــوی سنگرداشــتم بــه توصیــۀ حمید با 
ــداهلل،  ــا ی ــردم. آق ــدازی می ک ــن تیران ــش، تمری ک
ــد،  ــت دی ــا مــن را در ایــن حال ــوی ســنگر. ت  آمــد ت

زد زیــر خنــده. مــن کلــی تعجــب کــرده بــودم. 
را  تــو  نالوطــی  حمیــد  گفت:»ایــن  یــداهلل  آقــا 
یعنــی  گفتم:»ســرکار؟  گذاشــته؟«  ســرکار  هــم 
ــوب  ــم خ ــه تیراندازی ــود ک ــث نمی ش ــن کار باع ای
خیلــی  نــه!«  کــه  اســت  گفت:»معلــوم  شــود؟« 
می خواســت  دلــم  بــودم.  شــده  عصبانــی 
یــداهلل  آقــا  را بگیــرم.  بــروم یقــۀ حمیــد نامــرد 
تــوی ســنگر،  کلمــن  از  دیــد،  را  مــن  کــه حــال 
یــک لیــوان آب برایــم آورد و گفت:»چنــد روزی 
ــدر  ــه چق ــم ک ــت. دارم می بین ــو اس ــه ت ــم ب حواس
شــود.  خــوب  تیراندازیــت  تــا  می کنــی  تــاش 
ایــن کــه بــرای هدفــت تــاش می کنــی خیلــی 
ــۀ  ــرای هم ــا ب ــر م ــت. اگ ــی اس ــت خوب خصوصی
کنیــم، قطعــا  تــاش  کار های مــان همین طــور 
مراقــب  جــان!  رفیــق  امــا  می شــویم.  موفــق 
بــاش کــه اشــتباه نشــانه نــروی؟ مومــن اول بایــد 
ــَم  ْع خــودش را آمــاده کنــد، بعــد اســلحه اش را. ِن

ْبــُر  الَصّ ُمْؤِمــِن  اْل َو ِســاُح 
و  صبــر  یعنــی  عــآُء. 

ّ
الُد

دعــا، چــه ســاح خوبــی 
هســتند.  مومــن  بــرای 
در  توانســتیم  اگــر  مــا 
مشــکات و ســختی ها 
همــواره  و  کنیــم  صبــر 
بلنــد  دعــا  بــه  دســت 
آن وقــت  کردیــم، 
تیرمــان       کــه   اســت 

به خطا نمی رود.«  
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تــاش  یعنــی  نبــودم.  حســودی  آدم  مــن 
ایــن  بــا  امــا  نباشــم.  حســود  کــه  می کــردم 
تــوی  می رفــت  شــیطان  اوقــات  گاهــی  حــال 
جلــدم و باعــث می شــد کــه بــه امیــد حســادت 
بــا  وقتــی  و  بــود  هم محلی مــان  امیــد،   کنــم. 

هــم  بــا  نمــاز  بیــن دو  پــدرش می آمــد مســجد، 
رقابــت  یــک  می کردیــم.  بــازی  حیــاط   تــوی 
ســر حفــظ  رقابــت  بــود.  بین مــان  هــم  ســالمی 
هــر هفتــه  آقــا  حــاج  قــرآن.  کوچــک  ســوره های 
را  بایــد آن  کــه  را مشــخص می کــرد  یــک ســوره 

حسین خلیلی

زندگیدرسایهسارمسجد
خانه
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تــا پایــان هفتــه حفــظ می کردیــم. امــا مــن چــرا 
ــت  ــه داش ــد چ ــردم؟ امی ــادت می ک ــد حس ــه امی ب
ــوادۀ  ــت؟ خان ــادت وا می داش ــه حس ــن را ب ــه م ک
ــه ابتــدای  ــد ک ــه ای زندگــی می کردن ــد در خان امی
کوچــه بــود. چنــد بــاری پیــش آمــد کــه رفتــم 
منزل شــان. مــن بــه داشــتن این خانه حســادت 
می کــردم. مــن بــه زندگــی کــردن در خانــه ای کــه 
امیــد این هــا در آن بودنــد حســودی می کــردم. 
می رســیدم،  ســرکوچه  بــه  کــه  اوقــات  گاهــی 
و  می مانــدم  خانــه  میخکــوب  دقیقــه  چنــد 

خــودم را در آن تصــور می کــردم.
مــن حرف هایــم را، درد و دل هایــم را بــه حــاج 
تــوی  کــه دیــد خیلــی  یــک روز  آقــا می گفتــم. 
خــودم هســتم، ماجــرا را جویــا شــد. مــن هــم 
حــرف دلــم را زدم. گفتــم کــه آرزوم ایــن اســت 
ــا در آن خانــه زندگــی کنــم. حــاج آقــا خــوب بــه  ت
بعــد گفت:»می دونــی  داد.  گــوش   حرف هایــم 
هــم همیــن  امیــد  پیــش،  وقــت  چیــه؟ چنــد 
حرفــا رو بــه مــن زد.« گقتم:»یعنــی چــی؟ یعنــی 
امیــدم دوســت داره تــو اون خونــه... اون کــه 
آقــا  حــاج  می کنــه!«  زندگــی  همونجــا  داره 
لبخنــد زد:»نــه عزیــزم! امیــد می گفــت بــه تــو 
حســودی می کنــه. بــه تــو کــه اینقــدر نزدیــک 
ــه حضــرت  ــی. دِر خون ــی می کن ــه مســجد زندگ ب
بــاز  مســجد  تــوی  هــم  الســام   علی علیــه 
ســلم   و  آلــه  و  علیــه  اهلل  پیامبر صلــی  می شــد 
ــِت اْلَمســاِجُد َبیَتــُه َضِمــَن  می فرماید:»َمــْن کاَن
ــراِط1«  ــي الّص ــواَز َعَل ــَة َو اْلَج وَح َو الّراَح ــّرَ ــُه ال اهلُل َل
بــه  باشــد)مرتب  او  خانــه  مســجد  کــه  کســي 
مســجد تــرّدد کنــد( خداونــد، آســایش و کامیابــي 
کــرده  ضمانــت  برایــش  را  صــراط  از  عبــور  و  او 

اســت.«
1. مستدرك، ج ٣، ص ٣٦٣
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خودنمایــی  عربســتان  آســمان  در  خورشــید 
می کــرد و فرصــت را از هــر ســایه ای گرفتــه بــود. 
مانــده  باقــی  مغــرب  بــه  ســاعتی  چنــد  هنــوز 
آخریــن  تــا  می خواســت  خورشــید  انــگار  و  بــود 
پیامبــر)ص(  بــه  کنــد.  قدرت نمایــی  لحظــه، 
ــدار  ــرای دی ــردم ب ــی از م ــه گروه ــد ک ــر داده بودن خب
هســتند.  منتظــر  مســجد  در  او  بــا  گفت وگــو  و 
بــود.  پوشــیده  را  تمیــزی  لبــاس  پیامبــر)ص( 
چشــمان  گفت:»نــور  و  کــرد  فاطمــه)س(  بــه  رو 
بیــاور«  پــدرت  بــرای  زالل  آب  کاســه ای  بابــا! 
فاطمــه)س( انــگار کــه پیکــی آســمانی او را بــه 
کار مهمــی برانگیختــه باشــد، کاســه ای آب بــرای 
پــدر و دختــر و در زالل  پــدرش آورد. چشــم های 
آب بــه یکدیگــر افتــاد و هم دیگــر را بــه لبخنــدی 
مهمــان کردنــد. پیامبــر)ص( پیشــانی دختــرش را 
ــودش در آب  ــر خ ــه تصوی ــرد. ب ــکر ک ــید و تش بوس
ــرد.  ــب ک ــش را مرت ــانه  ای موهای ــا ش ــرد و ب ــگاه ک ن
برخاســت. مقــداری از مشــکی را کــه پســر عمویش 

ــه دســت ها و  ــود، ب ــه آورده ب ــی)ع( برایــش هدی عل
ــه و  ــای خان ــام فض ــک، تم ــوی مش ــش زد. ب لباس
مشــام فاطمــه)س( را پــر کــرده بــود. تمــام مدینــه 
بــرای  محمــد)ص(  کــه  هزینــه ای  می دانســتند 
عطــر می کنــد بیشــتر از هزینــه ای اســت کــه بــرای 

می پــردازد. خوراکــش  و  خــورد 
پرســید:»پدر  و  کــرد  پــدر  بــه  رو  فاطمــه)س( 
جــان! چــرا شــما پیــش از بیــرون رفتــن از خانــه، 
حالــی  در  می پردازیــد؟  خودتــان  آراســتگِی  بــه 
می کنــد؟«  را  کار  ایــن  عــرب  از  مــردی  کمتــر  کــه 
پیامبــر)ص( تمــام مهربانــِی ســینه اش را جمــع 
ِمــْن َعْبــِدِه  ِاّنَ اهلَل َتعالــی ُیِحــّبُ  کــرد و گفــت:» 
ــَل1  ــْم َو َیَتَجّمَ ُه ــاَء َل َتَهّیَ ــِه َاْن َی ــی ِاْخواِن ــَرَج ِال ِاذا َخ
کــه  هنگامــی  دارد،  دوســت  ــال  مـتـعـ ــد  خـداونـ
بنــده اش بــه ســوی برادرانــش مــی رود، خــود را 

بــرای دیــدار آنــان آمــاده کنــد و بیارایــد.«

1. بحار االنوار ج ۱۶، ص ۲۹۴

رضا موچان

روایتیپیرامونآراستگیظاهری
مثل ماه شِب چهارده
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ــودم. مثــل یــک شیشــۀ تــرک خــورده،  عصبانــی ب
ــا ســر یــک نفــر آوار شــوم.  ــودم ت منتظــر تلنگــری ب
آشــپزخانه  تــوی  اســتکان های  بــا  را  خــودم 
ســرگرم کــرده بــودم. زیــر لــب غــر مــی زدم. هــرکاری 
کــرده  آرام نمی شــدم. مگــر مــن چــکار  می کــردم 
بــه  اینقــدر رک می شــود؟ اصــا  آدم هــم  بــودم؟ 
کســی چــه ربطــی دارد؟ هرکســی بایــد ســرش تــوی 
ــد  ــروع ش ــی ش ــرا از آن جای ــد. ماج ــودش باش کار خ
کــه مــن طبــق عــادت همیشــگی، بعــد از تمــام 

شــدن نمــاز، مشــغول جمــع و جــور کــردن مهرهــا، 
ــرای  ــدم. ب ــاز می ش ــاِی نم ــا و صندلی ه ــا نمازه ج
همیــن هــم چراغ هــای مســجد را بعــد از اتمــام 
رضایــی  آقــای  می کــردم.  خامــوش  کارهایــم 
و  می خوانــد  آیــه ای  چنــد  نمــاز  از  بعــد  غالبــا 
بعــد می رفــت. از قضــا آن روز بیشــتر در مســجد 
قرآن هــا  جایــی  بــه  جــا  گــرم  ســرم  بــود.  مانــده 
برگشــتم.  کــرد.  آقــای رضایــی صدایــم  کــه  بــود 
بعــد از ســام و احــوال پرســی گفت:»حقیقتــش 

مسعود محمدی

نقدپذیری،راهیبرایتکامل
دوست عزیز
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می خــوام  روِز  چنــد  کــه  هســت  موضوعــی  یــه 
اینــم  نگــران  منتهــا  کنــم.  عــرض  خدمتتــون 
گفتم:»بفرماییــد  بشــید.«  ناراحــت  شــما  کــه 
نمی شــم.«  ناراحــت  مــن  جــان.  رضایــی  آقــای 
ــر  ــه خاط ــوام اول ب ــزی می خ ــل از هرچی گفت:»قب
زحمــات خالصانه تــون تشــکر کنــم. واال مدتیــه 
مغــرب،  نمــاز  از  بعــد  شــما  کــه  شــدم  متوجــه 
ــا رو  ــن چراغ ه ــید، ای ــه می ش ــون ک ــغول کارهات مش
ــرژی  ــود ان ــرایط کمب ــوی ش ــد. ت ــوش نمی کنی خام
ایــن کار، کار درســتی نیســت. یعنــی حقیقتــش 
ــرژی  ــود ان ــکل کمب ــون مش ــوی مملکتم ــا ت ــر م اگ
هــم نبــود بــازم ایــن کار اســراف بــود. می دونــم کــه 
تــا االن هــم شــما حواســتون نبــوده. خواهشــی 
کــه دارم اینــه کــه از ایــن بــه بعــد حواســتون بــه 
تــوی فکــر. خیلــی  رفتــم  باشــه.«  ایــن موضــوع 
ناراحــت شــدم. نــه اینکــه لحــن آقــای رضایــی 
کنــم.  اســراف  نمی خواســتم  کــه  مــن  بــود،  بــد 
ــو  ــر ت ــابی مگ ــرد حس ــد م ــت بگوی ــی نیس ــر یک آخ

ــاز هــم  ــر نیرویــی؟ هرچنــد کــه آقــای رضایــی ب وزی
ــم  ــن ک ــی م ــزی از ناراحت ــا چی ــرد. ام ــی ک عذرخواه

نشــد. 
آب  مشــغول  بیــرون.  آمــدم  آشــپزخانه  تــوی  از 
آرامــم می کــرد.  کار  ایــن  بــه گل هــا شــدم.  دادن 
صــدای زنــگ در آمــد. در را بــاز کــردم. بچه هــای 
ــه  ــن هفت ــۀ ای ــتر برنام ــد، پوس ــده بودن ــت آم هیئ
را بچســبانند. آمدنــد داخــل. بــا هــم می گفتنــد 
می کــردن.  نصــب  را  پوســتر  و  می خندیدنــد  و 
تماشای شــان  و  بــودم  نشســته  گوشــه ای 
می کــردم. چشــمم افتــاد بــه حدیثــی کــه بــاالی 
َمــن  نقــش بســته بود:»امــام علــی)ع(:)  پوســتر 
ــَو َودوُدك1َ هــر کــس عیبــت را  ــَك َفُه ــَك َعیَب أبــاَن َل

کنــد، دوســت توســت.« برایــت روشــن 

1. غرر الحکم8210
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ــفیدتان  ــن س ــه ای روی پیراه ــه لک ــد ک ــور کنی تص
را  اعصابتــان  چقــدر  لکــه  ایــن  اســت.  افتــاده 
لکــه  ایــن  بــردن  بیــن  از  بــرای  می کنــد؟  خــرد 
پــول  چقــدر  حاضریــد  می کنیــد؟  کارهایــی  چــه 
ــاص  ــه خ ــن لک ــر ای ــا از ش ــد ت ــه کنی ــت هزین  و وق

شــوید؟ ایــن لکه هــای اعصــاب خــرد کــن همیشــه 
ــان  ــر و کله یش ــه س ــی غافلگیران گاه و خیل ــود آ ناخ
یــک  وســط  کــه  زمانــی  درســت  می شــود.  پیــدا 
مهمانــی رودربایســتی دار می خواهیــد ظــرف غــذا 

امید کرمی

خاصیتگریستنبرمظلومعالم
زالل اشک
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را برداریــد، زمانــی کــه می خواهیــد تــوی مراســم 
مهمــی شــرکت کنیــد، موقــع ســوار شــدن ماشــین 
رخ نمایــی  پیراهن تــان  روی  ســیاهی  لکــۀ 

می کنــد. ایــن لکه هــای لجــوج، ایــن لکه هــای 
ــر  ــم ه ــه نخواهی ــم، چ ــه بخواهی ــت نما، چ انگش
از چندگاهــی خــودی نشــان می  دهنــد. بگذاریــد 
قــرار  لکه هــا  کــه  بگویــم  برای تــان  این طــور 
ــا  ــد؛ م نیســت خودشــان راه شــان را بکشــند و برون
بایــد خودمــان مراقبــت کنیــم کــه ایــن لکه هــا 
ــن راه اول  ــد. ای ــدا نکنن ــی پی ــا جای ــاس م روی لب
اســت. ایــن هــدف اول اســت؛ یعنــی در مرحلــۀ 
اول نبایــد بگذاریــم کــه ایــن لکه هــا بــه وجــود 
بایــد  آمــد،  وجــود  بــه  لکــه ای  اگــر  امــا  بیاینــد؛ 

تــاش کــرد کــه شــِر ایــن لکــه را کــم کــرد. 
زندگــی مــا پــر اســت از ایــن لکه هــا. لکه هایــی کــه 
نــه روی پیراهــن بلکــه بــر لــوح ســپید روح مــان 
گاه  نقــش می بندنــد. لکه هایــی کــه گاه ناخــودآ
گاهانــه بــه وجــود می آینــد. حــاال بایــد  و گاهــی آ
ــد  ــرد؟ بای ــل ک ــان را تحم ــد وجودش ــرد؟ بای ــکار ک چ
دوخــت؟  چشــم  شدن شــان  اضافــه  بــه  و  مانــد 
قطعــا اگــر قــرار بــر اصــاح باشــد، پاســخ بــه ایــن 
در  کــه  ســوالی  امــا  اســت.  مشــخص  ســوال ها 
که:»چگونــه  اســت  ایــن  اســت،  مطــرح  این جــا 
بایــد ایــن لکه هــا را از بیــن بــرد؟ چگونــه بایــد ایــن 
ــاک  ــه یــک اشــتباه را پ ــوح ســفیِد آغشــته شــده ب ل
کــرد؟« بعیــد می دانــم کســی باشــد کــه از وجــود 
این هــا راضــی باشــد. پــس بایــد فکــری کــرد. دیــن 
درســت دســت روی همیــن نقطــه گذاشــته اســت. 
اصــا دیــن بــرای همیــن منظــور، مخاطبینــش را 
ــه  ــان را ب ــه انس ــد ک ــد. می خواه ــی می کن راهنمای
لطافــت اولیــه، بــه پاکیزگــی اولیــه برگردانــد.  خب 
برنامــه ای  چــه  دارد؟  راهــکاری  چــه  دیــن  حــاال 
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بــرای ایــن مشــکل طرح ریــزی کــرده اســت؟
دینــی  موجــود  راهکارهــای  از  بســیاری  بیــن  در 
روح  کــه  ناپاکی هایــی  بــردن  بیــن  از  بــرای 
میانبــر  مســیر  یــک  اســت،  شــده  آن  دچــار  مــا 
از  نجــات  بــرای  میانبــر  یــک  بلــه!  دارد.  وجــود 
اکســیر  ایــن  آزارمــان می دهنــد.  کــه  زنگارهایــی 
نجــات بخــش چیســت؟ ایــن پــاک کننــده و صفــا 
دهنــدۀ روح آدمــی چــه نــام دارد؟ اشــک! اشــک 
ــش  ــات بخ ــول نج ــام( فرم ــین)علیه الس ــر حس ب
آدمــی در بســیاری از شــرایط اســت. قطــرات اشــکی 
ــدا  ــدۀ خ ــن بن ــر بهتری ــه ب ــت رفت ــرای مصیب ــه ب ک
ــا  ــود ناپاکی ه ــن را از وج ــود، روح موم ــاری می ش ج
می کنــد.  خــاص  جســمش  آلودگی هــای  و 
اشــک ها  ایــن  می شــوند.  دیــده  اشــک ها  ایــن 
پذیرفتــه می شــوند. مرحــوم آیــت اهلل بهجــت)ره( 
در رابطــه بــا موضــوع اشــک داســتانی را بــه ایــن 
شــکل روایــت کرده انــد: »در نزدیکــی نجف شــرف، 
دجلــه،  و  فــرات  رودخانــۀ  دو  رســیدن  محــل  در 
آبــادی ای اســت بــه نــام »مصیــب«. مــردی شــیعه 
بــرای زیــارت مــوالی متقیــان امیــر المؤمنیــن)ع( از 
ــر راه  ــه در س ــری ک ــرد دیگ ــرد و م ــور می ک ــا عب آن ج
ــت  ــگام رف ــواره هن ــت، هم ــه داش ــیعه خان ــرد ش م
زیــارت حضــرت  بــه  او چــون می دانســت  آمــد  و 

مســخره اش  مــی رود  علــی)ع( 
بــار  یــک  حتــی  می کــرد. 

آقــا  مقــدس  ســاحت  بــه 
جســارت کــرد کــه مرد شــیعه 
ــون  ــد. چ ــت ش ــی ناراح خیل
شــد،  مشــرف  آقــا  خدمــت 

خیلــی بــی تابــی کــرد و نالــه 
ایــن  می دانــی  که:»تــو  زد 
مخالــف چــه می کنــد.« آن 

شــب آقــا را در خــواب دیــد و 
شــکایت کــرد. آقــا فرمــود:»او بــر 

ــد  ــه بکن ــر چ ــه ه ــی دارد ک ــا حق م
ــا نمی توانیــم او را کیفــر  در دنی

می گویــد  شــیعه  دهیــم.« 
عــرض کــردم:»آری! البــد بــه 
جســارت هایی  آن  خاطــر 
شــما  بــر  می کنــد  او  کــه 
ــت؟!«  ــرده اس ــدا ک ــق پی ح
فرمودنــد:»او  حضــرت 
رســیدن  محــل  در  روزی 
آب فــرات و دجلــه نشســته 
نــگاه  فــرات  بــه  و  بــود 
جریــان  ناگهــان  می کــرد. 
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از  آب  منــع  و  کربــا 
الشــهدا)ع(  ســید  حضــرت 
پیــش  و  افتــاد  خاطــرش  بــه 
ســعد  بــن  گفت:»عمــر  خــود 
این هــا  کــه  نکــرد  خوبــی  کار 
خــوب  کشــت،  تشــنه  را 
بــه آن هــا آب مــی داد  بــود 
می کشــت.  را  همــه  بعــد 
یــک  و  شــد  ناراحــت 
قطــره اشــک از چشــم او 

ــه  ــرد ک ــدا ک ــی پی ــا حق ــر م ــت ب ــن جه ــت. از ای ریخ
ــیعه  ــرد ش ــم.« آن م ــزا بدهی ــم او را ج نمی توانی
بــه محــل  می گویــد:»از خــواب بیــدار شــدم. 
برگشــتم. ســر راه آن مــرد بــا مــن برخــورد 
کــرد و بــا تمســخر گفت:»آقــا را دیــدی و 
ــیعه  ــرد ش ــاندی؟!« م ــام رس ــا پی ــرف م از ط
او  دارم.«  پیامــی  و  رســاندم  پیــام  گفــت:»آری 
شــیعه  مــرد  چیســت؟«  گفت:»بگــو  و  خندیــد 
جریــان را تــا آخــر تعریــف کــرد. وقتــی رســید بــه 
فرمایــش امــام علیــه الســام، آن مــرد تــا شــنید، 
ســر بــه زیــر افکنــد و کمــی بــه فکــر فــرو رفــت و 
گفت:»خدایــا! در آن زمــان هیــچ کــس در آن جــا 
ــس  ــودم. پ ــه ب ــی نگفت ــه کس ــن را ب ــن ای ــود و م نب

فهمیــد.« کجــا  از  مــرد  ایــن 
ایــن چنیــن قطــره ای اشــک از ســر دلســوزی و نــه 
ــاال در  ــرد. ح ــی را می گی ــت کس ــت، دس ــر معرف از س
ــا معرفــت  نظــر داشــته باشــید اگــر همیــن اشــک ب
آمیختــه  حســین)ع(  امــام  عظیــم  جریــان  بــه 
محــرم،  فرصــت  می افتــد؟  اتفاقــی  چــه  شــود، 
یــک وقــت طایــی بــرای رســیدن بــه ایــن معرفــت 
بــا زالل اشــک اســت. ایــن  و شست وشــوی روح 

فرصــت را از دســت ندهیــد.
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و  را  خــودش  زندگــی  خــودش  نفــر،  یــک  وقتــی 
آنچــه کــه در ایــن مســیر برایــش اتفــاق افتــاده 
شــیرینی  می کنــد،  تعریــف  برای مــان  را  اســت 
و  فــراز  اتفاق هــا،  کــه  زمانــی  راوی  دارد.  دیگــری 
زندگــی اش  مختلــف  بخش هــای  فرود هــای 
هم مســیر  او  بــا  می دهــد،  شــرح  برای مــان  را 
حــاال  می کنیــم.  پنــداری  هــم ذات  و  می شــویم 

بــزرگ و  اگــر ایــن روایــت از زندگــی یــک انســان 
تاثیــر گــذار باشــد کــه دیگــر ماجــرا جذاب تــر هــم 
ــخصیت  ــف ش ــاد مختل ــا ابع ــی ب ــود. از طرف می ش
او و از طــرف دیگــر بــا مشــکاتی کــه بــا آن دســت و 

آشــنا می شــویم. بهتــر  کــرده  نــرم  پنجــه 
 کتاب حســین از زبان حســین)ع(، نوشــتۀ محمد 
واقعــۀ  و  حســین)ع(  امــام  زندگــی  محمدیــان، 

معرفی کتاب حسین از زبان حسین)ع(
یک فنجان کتاب
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بــه  کــه  کتابــی  بــه تصویــر می کشــد.  را  عاشــورا 
شــما کمــک می کنــد تــا امــام حســین)ع( و حرکــت 
ــرار  ــمن ق ــل دش ــا و در مقاب ــمت کرب ــه س ــان ب ایش
گرفتن شــان را بشناســید و از هــدف ایــن واقعــۀ 
در  کتــاب  ایــن  گردیــد.  مطلــع  تاریخــی  عظیــم 

هشــت فصــل تمــام زندگــی سیدالشــهداء را روایت 
روان  و  ســاده  زبانــی  کتــاب،  زبــان  اســت.  کــرده 
اســت و شــما را حتــی اگــر عاقمنــد بــه شــنیدن 

ــن  ــن مت ــذب ای ــید، ج ــی نباش ــای تاریخ روایت ه
ــز  ــوت و حائ ــاط ق ــد. از نق ــی می کن ــاده و صمیم س
کــه باعــث جذابیــت آن  اهمیــت کتــاب حاضــر 
شــده ایــن اســت کــه از زبــان شــخص امــام حســین 
ایــن کتــاب، خودشــان  روایــت شــده. ایشــان در 
ــه  ــن نکت ــتند و همی ــان هس ــی خودش راوی زندگ
بــرای شــما ایجــاد  چنــان محبــت و عاقــه ای 
ــد  ــراه خواهی ــا او هم ــر ب ــای اث ــا انته ــه ت ــد ک می کن

ــود. ب

را  جــذاب  کتــاب  ایــن  از  بخش هایــی  هــم  بــا 
نیــم: می خوا

بــه  یارانــم  و  اصحــاب  همــه  آنکــه  از  »پــس 
در  عبــاس  بــرادرم  تنهــا  و  رســیدند  شــهادت 
میــدان باقــی مانــد، شــدت تشــنگی موجــب شــد 
کــه بــا هــم به ســوی فــرات حرکــت کنیم، دشــمن 
بــا تمــام تــوان از رســیدن مــا بــه آب ممانعــت 
کــه  درگرفــت  ســختی  جنــگ  و  آورد  عمــل  بــه 
ــه  ــاس فاصل ــرادرم عب ــن و ب ــن م ــای آن بی در اثن
افتــاد. عبــاس موفــق شــد از میــان انبــوه دشــمن، 
ــه ســوی آب پیــدا کنــد و مشــک را پــر آب  راهــی ب
کنــد و بــه ســوی خیمه هــا بازگــردد. امــا در مســیر 
افــرادی از دشــمن در پشــت درختــان کمیــن کــرده 
ــاس  ــت عب ــر، دس ــت س ــتند از پش ــد و توانس بودن
ــن  ــتان کمی ــه در نخلس ــانی ک ــد. کس ــع کنن را قط
کــرده بودنــد توانســتند دســت چــپ عبــاس را نیــز 
ــد از  ــد. بع ــز می خوان ــم رج ــاز ه ــد و او ب ــع کنن قط
ــرود  ــرش ف ــر س ــی ب ــود آهنین ــت، عم ــع دو دس قط
شــهادت  بــه  و  افتــاد  زمیــن  بــر  اســب  از  و  آمــد 
رســید. هنگامــی کــه از شــهادت عبــاس اطــاع 
یافتــم بــه شــدت گریســتم و گفتــم: هم اکنــون 

کمــرم شکســت و چــاره ام کــم شــد.«
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کــه بــا آن هــا  مــا بــرای ارتبــاط مناســب بــا افــرادی 
بیــان  نحــوۀ  در  توانمنــدی  بــه  داریــم،  برخــورد 
کام مــان بــه مخاطــب  و انتقــال درســت مفهــوم 
نیازمندیــم. اینکــه چگونــه صحبــت را آغــاز و در 
ــم و  کنی ــخص  ــان را مش ــیر حرف زدن م ــه مس ادام

گفت وگوی مــان  ــان یــک نتیجــۀ درســت از  در پای
در  اســت.  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  بگیریــم 
کرده ایــم تــا بــا چنــد نکتــه  ایــن یادداشــت، تــاش 
و تمریــن بخشــی از مســئلۀ مهــم فــن بیــان را برای 

کنیــم. ح  شــما عزیــزان مطــر

مهدی پیرهادی

راهکارهاییبرایشیواییدرگفتار
مجالی برای حرف زدن
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داشتن اعتماد به نفس
کنیــد،  ــان  ــه می خواهیــد مطلبــی را بی ک هنگامــی 
تســلط  بــا  و  باشــید  داشــته  نفــس  بــه  اعتمــاد 
کنیــد.  بیــان  را  نظرتــان  مــورد  مطلــب  برخــود، 
بــه خودتــان  بایــد  ابتــدا شــما  کار در  ایــن  بــرای 
کــه شــما هــم  ایمــان داشــته باشــید. یعنــی بدانیــد 
مثــل میلیاردهــا انســان دیگــر می توانیــد راحــت و 

بزنیــد. را  حرف تــان  دغدغــه  بــدون 

افزایش دایره لغات
ع ارتبــاط روزمــره اش  هــر فــردی متناســب بــا نــو
روبــرو  جدیــدی  لغــات  بــا  مواقــع  از  بســیاری  در 
می شــود. یادگیــری ایــن لغــات تاثیــر عجیبــی در 
کنیــد  فــن بیــان شــما خواهــد داشــت. مثــا تصــور 
مســابقه  یک دیگــر  بــا  اســت  قــرار  آشــپز  دو  کــه 
گوشــت، ســیب  ــه  بدهنــد. یکــی از آشــپزها تنهــا ب
طــرف  در  امــا  دارد؛  دسترســی  نمــک  و  زمینــی 
ــه او دارد،  ک ــایلی  ــر وس ــاوه ب ــف او، ع ــل حری مقاب
اســت.  اختیــارش  نیــز در  ادویــه  و  پیــاز، ســبزی 
غــذای خوشــمزه تری  آشــپز  کــدام  فکــر می کنیــد 
ــه  ک ــه درســت اســت، آشــپزی  درســت می کنــد؟ بل

دســت پخــت بهتــری دارد؛ امــا فرامــوش نکنیــد 
را  کار  نتیجــۀ  حرفــه،  یــک  لــوازم  و  وســایل  کــه 
ــی  ــم، لوازم ــا ه ــدو واژه ه ــم می زن ــری رق ــور دیگ ط
ــریع تر  ــد س ــک می کنن کم ــده  گوین ــه  ــه ب ک ــتند  هس
و بهتــر مفهمــوم مــورد نظرشــان را انتقــال بدهنــد. 
کــردن اســت.  کارآمــد مطالعــه  یــک تمریــن بســیار 
ــادی  ــا حــد زی ــد ت ــردن می توانی ک ــا مطالعــه  شــما ب

افزایــش دهیــد را  دایــره لغات تــان 
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کردن واژه ها درست ادا 
شــک  بــزن«  کســتو  ما بیــرون  بــری  »می خــوای 
کــه شــما هــم ایــن روزهــا ایــن جملــه یــاد  نــدارم 
گوش تــان خــورده اســت. قطعــا در زندگــی هــر  بــه 
کــه هنــوز بــا آن هــا  انســانی واژگانــی وجــود دارد 
نیــز  کلماتــی  بیــن  ایــن  در  نشده اســت.  روبــرو 
گرفتــن حــروف  ــرار  ــه علــت نحــوۀ ق ــه ب ک هســتند 
کنــار هــم متکلــم را دچــار اشــتباه می کنــد و یــا  در 
ع ادای ایــن واژه را درســت  شــاید پیــش از ایــن نــو
متوجــه نشــده باشــد و بــه همیــن خاطــر او هــم 
گــر قصــد داریــد  کلمــه را اشــتباه تلفــظ می کنــد. ا
در بیــان خــود دچــار اشــتباه نشــوید، حتمــا از ادای 

کنیــد. واژگان خــود اطمینــان حاصــل 

کالمی استفاده از مکمل های 
کســی  کنیــد وقتــی می خواهیــد مطلبــی را بــا  تصــور 
کســی داشــته  در میــان بگذاریــد و یــا درخواســتی از 
کام خــود از ضــرب  باشــید، بــرای جمــع بنــدی 

المثــل و یــا یــک بیــت شــعر اســتفاده 

را  خودتــان  کام  کاری  چنیــن  بــا  قطعــا  کنیــد، 
کرده ایــد  کمــک  کرده ایــد و بــه مخاطبتــان  تزییــن 

کــه راحت تــر متوجــه منظورتــان بشــود. 

ادا درنیاورید
کســی  ادای  مکالماتتــان  در  کــه  نکنیــد  تــاش 
می زنــد،  حــرف  خــوب  می کنیــد  فکــر  کــه  را 
دربیاوریــد. خودتــان باشــید و خیلــی راحــت آنچــه 
کســی را  کنیــد. اینکــه ادای  می خواهیــد را بیــان 
کمک تــان  کــه بخواهــد  دربیاوریــد بیــش از آنچــه 
و  می شــود  گفتارتــان  در  تکلــف  باعــث  بکنــد، 
کــه  طــرف مقابــل هــم بــه خوبــی متوجــه می شــود 

کاره نیســتید! شــما ایــن 

گوش دادن
کنیــد  برقــرار  ارتبــاط  مقابل تــان  فــرد  بــا  می توانیــد  زمانــی  شــما 
بایــد خــوب متوجــه  گــوش دهیــد.  بــه صحبت هایــش  کــه خــوب 
منظــور او بشــوید تــا بتوانیــد بــا مخاطب تــان بــه درســتی گفت وگــو 
ــه  ــل  ب ــرف مقاب ــی ط ــه وقت ــت ک ــده اس ــش آم ــان پی ــا برای ت ــد. حتم کنی
حرف هــای شــما گــوش نمی دهــد در پاســخ نیــز چیــزی بــرای گفتــن 
ــا کســی  ــا مثــا وقتــی ب ــدارد و از موضــوع دیگــری صحبــت می کنــد ی ن
وارد گفت وگــو شــدید امــا او حواســش بــه تلفن همــراه یــا وســیلۀ 
دیگــری پــرت اســت و اصــا بــه شــما گــوش نمی دهــد. ایــن افــراد نــه 
تنهــا در ایجــاد ارتبــاط دچــار مشــکل می شــوند بلکــه بــه نوعــی بــه 

نیــز می کننــد. دیگــران بی احترامــی 
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لبخند بزنید
پیــام  مخاطب تــان  کــه  می شــود  باعــث  لبخنــد 
کــه شــروع  کنــد. زمانــی  محبــت شــما را دریافــت 
روی  لبخنــد  گــر  ا زدن،  حــرف  بــه  می کنیــد 
لب تــان باشــد، یعنــی بــه طــرف مقابــل ایــن اجــازه 
باشــد.  شــما  مهربانــی  مهمــان  کــه  داده ایــد  را 

نفــوذ  کامــی افــرادی قــدرت 
هنــگام  صحبــت کــه 

 ، ن د لبخنــد بــه کــر
ــرادی لــب دارنــد،  ــا اف ب
نمی کننــد که ایــن کار را 

قابــل  توجهــی دارد. تفــاوت 
کــه لبخنــد شــما بــه البتــه مراقــب باشــید 

کنــد  کــه طــرف مقابــل، خیــال  گونــه ای نباشــد 
مســخره اش  یــا  و  انداخته ایــد  دســت  را  او  کــه 

یــد. کرده ا

حواستان به مخاطب باشد
کنیــد  بــا مخاطــب خودتــان ارتبــاط چشــمی برقــرار 
گفتارتــان  کنیــد تــا اثــر  و حواس تــان را خــوب جمــع 
کنیــد. در بیشــتر مــوارد  را در طــرف مقابــل بررســی 
کــه بتوانیــد میــزان اثــر  ایــن امــکان وجــود دارد 
کام خــود را در  یــا انتقــال مفهــوم  گذاری تــان و 

مخاطب تــان متوجــه بشــوید.
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لهجه
بــا  کــه افــراد تنهــا بایــد  از داشــتن لهجــه خجالــت نکشــید. متاســفانه ایــن بــاور غلــط وجــود دارد 
کننــد فارســی را بــدون  کننــد و در باقــی مــوارد بایــد تــاش  هم شــهری های خودشــان بــا لهجــه صحبــت 
گــون  گونا گاهــی درســت نســبت بــه لهجه هــای  کننــد. ایــن بــاور بــه خاطــر عــدم آ لهجــه صحبــت 

کــه  طــرف مقابــل  متوجــه لهجه ی تــان می شــود می باشــد. شــما تــا زمانــی 
رغــم وجــود می توانیــد بــا اســتفاده از آن  کنیــد. علــی  صحبــت 

کــه  غلــط  بــاور  صحبــت ایــن  لهجــه  بــا  نبایــد 
بســیاری  در  همیــن کــرد،  مــوارد،  از 
باعــث  کــه لهجــه  می شــود 
بــه مخاطــب بــا دقــت  بیشــتری 
گــوش  دهــد. گفتــار شــما  فــرا 



23

کنار بگذارید عصبانیت را 
کــردن  گفت وگــو  کرده اســت،  ناراحــت  را  شــما  مخاطــب  یــا  و  هســتید  عصبانــی  مطلبــی  از  گــر  ا
ــوان آب  ــک لی ــا ی ــق ی ــس عمی ــک نف ــا ی ــان را ب ــدا خودت ــد ابت ــگام بای ــن هن ــما در ای ــت. ش بی فایده اس
کنیــد. عصبانیــت بــر عقانیــت افــراد چیــره  کام تــان را منعقــد  آرام بکنیــد و ســپس بــدون عصبانیــت 
کنــد. کام خــود را بــه درســتی، منطقــی و بــه طــرز شــیوا بیــان  کــه متکلــم،  می شــود و اجــازه نمی دهــد 
کــه می تــوان بــرای توانمنــدی  ح شــده در ایــن یادداشــت بخشــی از نکته هایــی اســت  قطعــا مــوارد طــر
ع نکته هــای فــراوان دیگــری نیــز وجــود  کــه در ایــن موضــو کنیــم؛ چــرا  ع  در بیــان خــود بــه آن هــا رجــو
کننــد. تمریــن؛ تمریــن موثرتریــن تــاش بــرای رســیدن بــه شــیوایی  کمــک  کــه می تواننــد بــه مــا  دارنــد 
گفتــار اســت. بــه هیــچ عنــوان از تمریــن غافــل نشــوید. قدیمی تریــن تمریــن فــن بیــان نیــز همــان  در 
کار باعــث می  شــود  کنیــد. ایــن  بهتریــن آن اســت؛ یعنــی جلــوی آینــه بایســتید و بــا خودتــان صحبــت 

کنیــد. کار خودتــان را دریابیــد و بــرای حــل آن هــا تــاش  کــه اشــکاالت 
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1
پــدرم عــادت نداشــت بــه مــا کــه کوچک تــر بودیــم 
مســجد  کارهــای  تمــام  غالبــا  بســپارد.  کاری 
کشــی  دســتمال  از  مــی داد.  انجــام  خــودش  را 
جابه جایــی  و  زدن  جــارو  تــا  گرفتــه  پنجره هــا 
قرآن هــا و از ایــن دســت کارهای همیشــگی. برایم 

نمی شــد.  خســته  وقــت  هیــچ  کــه  بــود  جالــب 
کار  ســراغ  می رفــت  می کــرد  تمــام  را  کار  یــک  تــا 
دیگــری. چندبــاری تــوی فامیل طعنــه زده بودند 
ــو  ــی دنیاش ــوی اون مکانیک ــا ت ــواد آق ــه:»اوس ج ک
ســاخت. حــاالم می خــواد بــره خــادم مســجد بشــه 
کــه آخرتشــو بســازه.« مــا خیلــی از ایــن طعنه هــا 

علی صدری کیا

اهمیتآراستگیمساجد
چند روز مانده به محرم
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ناراحــت می شــدیم. یکبــار بــه پــدرم گفتــم کــه 
گفت:»خــب  نمی دهــد؟  را  این هــا  جــواب  چــرا 
اون  تــوی  مــن  باباجــون.  می گــن  درســت  دارن 
ســاختم.  خودمــو  دنیایــی  زندگــی  مکانیکــی 
حــاالم نوبــت آخرتــه دیگــه.« مــن همیشــه از ایــن 

پــدر حرصــم می گرفــت. بــودن  خونســرد 

2
مســجد  پــردۀ  می خواســت  پــدرم  کــه  روز  یــک 
از روی نردبــان می افتــد و  را دربیــاورد و بشــورد، 
پدرمــان  ناراحــت  مــا خیلــی  پایــش می شــکند. 
بودیــم؛ امــا او ناراحــت مســجد و کارهــای باقــی 
مانــده اش تــا محــرم بــود. مــا ســه بــرادر و یــک 
ــودم.  ــواده ب خواهــر بودیــم کــه مــن بچــۀ دوم خان
ــا  ــم. منته ــر کردی ــدر را پ ــای پ ــرم ج ــرادر بزرگ ت ــا ب ب

ــۀ  ــا بچ ــر دوت ــر مگ ــت؟ آخ ــی داش ــا تمام ــر کاره مگ
بــا  برمی آیــد؟  از دستشــان  چــه  ســاله  دوازده  ده 
ایــن حــال تمــام تاش مــان را می کردیــم کــه کاری 

عقــب نمانــد. 

3
تقریبــا چهــار روزی تــا محــرم داشــتیم کــه پــدر 
ــود.  ــد ش ــش بلن ــا از جای ــا عص ــت ب ــازه می توانس ت
امــا هنــوز گــچ پایــش را بــاز نکــرده بودنــد. اســترس 
نزدیکــی محــرم و کارهــای عقــب مانــده را داشــت. 
بــا همــان پــا و عصــا تــاش می کــرد کــه کمک مــان 
ــد  ــد. چن ــتش برنمی آم ــادی از دس ــا کار زی ــد؛ ام کن
ســاعتی تــا نمــاز مغــرب مانــده بــود. دِر مســجد 
ــا  ــه اتفاق ــل ک ــای مح ــر از بچه ه ــد نف ــود. چن ــاز ب ب
دوســت های مــن و بــرادرم بودنــد آمدنــد داخــل. 
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خــوش و بــش کردیــم. یکــی از بچه هــا جلوتــر آمــد 
ــک  ــون. نزدی ــم کمکت ــا اومدی ــتش م و گفت:»راس
موندیــد.  تنهــا  دســت  کــه  می دونیــم  محرمــه. 
خــب ایــن مســجد مســجد محــل ماســت. بــه 

غیرتمــون برمی خــورد اگــه نمــی اومدیــم.«

4
مــا  و  می ریخــت  چــای  اســتکان ها  تــوی  پــدرم 
بــه  و  می بردیــم  یکــی  یکــی  را  ســینی  بچه هــا 
خیلــی  مســجد  می کردیــم.  تعــارف  عــزاداران 
و  بــود  رفتــه  منبــر  تــازه  آقــا  حــاج  بــود.  شــلوغ 
ــای را  ــینی چ ــردم. س ــاز می ک ــش را آغ ــت کام داش
کــه چرخانــدم، حرف هــای حــاج آقــا میخکوبــم 
ــّمَ  کــرد:» پیامبــر اکــرم)ص( می فرماینــد:» َمــن َق
ــَرَج  ــن أخ ــٍة ، وَم ــَق َرَقَب ــُه ِعت ــَب اهللُ  َل ــِجدا َکَت َمس

ــُه  َل  
َ

وَجــّل َعّزَ اهلل ُ  َکَتــَب  َعینــا  ُیقــذي  مــا  ِمنــُه 
ــارو  ــجدى را ج ــس مس ــر ک ــِه. ه ــن َرحَمِت ــِن ِم ِکفَلی
کنــد ، خداونــد بــراى او ، ثــواب آزاد کــردن بنــده اى 
انــدازه  را می نویســد ، و هــر کــس از مســجد بــه 
بــه چشــم مــی رود، بیــرون ببــرد،  کــه  خاشــاکی 
خــداى عــز و جــل، وى را از رحمتــش دوچنــدان 

مىگردانــد.1« برخــوردار 

1. بحار األنوار: ج83 ص 383 ح 56
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در  مســئولیتی  نوعــی  بــه  کــه  افــرادی  تمامــی 
ادارۀ مســجد دارنــد، درگیــر شــکلی از کار تربیتــی 
جماعــت،  امــام  چــون  افــرادی  یعنــی  هســتند. 
تاثیــر مســتقیم  امنــا و خــادم مســجد،  هیئــت 
مــکان  ایــن  فرهنگی تربیتــی  فعالیت هــای  در 
مقــدس دارنــد. شــاید شــما بــه عنــوان یــک خــادم 

ایــن ســوال برای تــان بــه وجــود بیایــد کــه مــن 
دخیــل  تربیتــی  کار  یــک  در  می توانــم  چگونــه 
خــادم  همین جاســت.  دقیقــا  مســئله  باشــم؟ 
یــک مســجد دائمــا بــا نمازگــزارن در ارتبــاط اســت. 
جــدای از ایــن، در فعالیت هــای فرهنگــی دیگــری 
کــه در زمانــی بــه غیــر نمــاز برگــزار می شــود نیــز 

راهکارهاییبرایجذبنوجوانانبهمسجد
شما هم کمک کنید!

بابک روزبه
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خــادم بــه نوعــی حضــور دارد. ایــن حضــور بایــد 
بــا یــک برنامــۀ دقیــق و اثــر گــذار همــراه باشــد. 
ــی خــود و  ــا تیزهوش ــد ب گاهــی یــک خــادم می توان
ــجد  ــذب مس ــان را ج ــع، نوجوان ــه موق ــرد ب عملک
حرکــت  یــک  بــا  می توانــد  هــم  گاهــی  کنــد؛ 
ــه  ــرای ب ــود. ب ــان بش ــع نوجوان ــث دف ــتباه، باع اش
بــا  یادداشــت  ایــن  در  مهــم  ایــن  آوردن  دســت 

آشــنا می شــویم. راهــکار کوچــک،  چنــد 

سالمکنیم
مهرآمیــز  ارتبــاط  موجــب  کــه  مســائلی  از  یکــی 
ایــن  اســت.  کــردن  بــا نوجــوان می گــردد، ســام 
اســت.  مســلمانان  بــه  اســام  ســفارش  موضــوع 
پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه والــه می فرمایــد: 
َم 

َ
ــا الّسَ ْفَشــی 

َ
أ َو  َعــاَم  الّطَ ْطَعــَم 

َ
أ َمــْن  کــم  »خیــر 

کســی  شــما  بهتریــن  ِنیــام1؛   ــاُس  ّنَ ال َو  ــی 
َ
َصّل َو 

بلنــد  می دهــد،  طعــام  دیگــران  بــه  کــه  اســت 
ــاز  ــد نم ــردم خفته ان ــه م ــد و درحالی ک ــام می کن س
می خوانــد«. روایــت اشــاره بــه بلنــد ســام کــردن 
دارد. مخاطــب نوجــوان و جوان وقتی این ارتباط 
بــاز را ببینــد خیلــی از مســائل و حجاب هایــی کــه 
مانــع از ارتبــاط ســازنده هســت کنــار می زنــد. ســام 
اثــر را نخواهــد داشــت. بلنــد  ایــن  از روی تکبــر 
ســام کــردن ایــن اخــاق زشــت را کنتــرل می کنــد. 
نقل شــده  الســام  باقرعلیــه  امــام  از  روایتــی  در 
اســت کــه: پیامبرصلــی اهلل علیــه وآلــه مــردم را بــه 
ــام  ــد س ــا بلن ــی از آن ه ــتور دادیک ــز دس ــت چی هف

کــردن هســت.

1. بحاراألنوار، ج 73، ص 3.
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شوخی
بســی  خــود  جــای  در  شــوخی  و  مــزاح  چــه  گــر 
پســندیده اســت؛ امــا اگــر بــا شــرایط و آدابــش تــوأم 
پــی خواهــد  نامطلوبــی در  نباشــد، پیامدهــای 
داشــت. شــوخی بــه معنــای بی ادبــی، حرف هــای 
لغــو و بیهــوده، ســخن بیجــا و نیــش دار نیســت. 
آن خوشــمزگی کــه باعــث آبروریــزی افــراد یــا فــاش 
شــدن اســرار دیگــران شــود گنــاه اســت. پیامبــر 
ــتی  ــد: به راس ــه می فرمای ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل اک
زبــان  بــر  حــق  جــز  ولــی  می کنــم،  مــزاح  مــن 
ــد شــرایط روحــی، ســنی و موقعیــت  نمــی آورم. بای

زمانــی متربــی رعایــت شــود. گاهــی جــوان، ازنظــر 
روحــی آمادگــی شــوخی نــدارد؛ ماننــد شــوخی بــا 
ــه. در  ــواب و مطالع ــال خ ــا در ح ــار ی ــخص بیم ش
ایــن مــوارد نبایــد بــا او شــوخی کــرد. اگــر ایــن نکته 
ــود را از  ــح خ ــش صحی ــوخی نق ــود، ش ــت نش رعای
و  نشــاط، جنــگ  به جــای  و  داد  دســت خواهــد 
نــزاع ایجــاد خواهــد شــد. بســیاری از کینه هــا و 
برخوردهــا ابتــدا از یــک شــوخی بی جــا سرچشــمه 
گرفتــه و به تدریــج بــه نقطــه خطرناکــی رســیده 
کــرد.  رعایــت  بایــد  را  شــوخی  انــدازه  اســت. 
همچــون نمــک غــذا کــه اگــر زیــاد باشــد، از شــوری 
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ــم باشــد غــذا  ــر ک ــوان آن طعــام را خــورد و اگ نمی ت
نمــک  درصورتی کــه  تنهــا  و  می شــود  بی مــزه 
خوشــمزه  و  مطبــوع  غذایــی  باشــد  انــدازه  آن 
همــواره  علیهم الســام  ائمــه  ســیره  می شــود. 
ــن  ــا مؤمنی ــزاح ب ــردن و م ــحال ک ــاس خوش ــر اس ب
کــه  می فرمودنــد  توصیــه  همیشــه  امــا  بــوده، 
کــه  نباشــد  چیــزی  بــا  همــراه  شــوخی ها  ایــن 
از اصحــاب  الهــی در آن نیســت. یکــی  رضایــت 
ــه روزی  ــد ک ــل می کن ــام نق ــادق علیه الس ــام ص ام
ــد: مــزاح و شــوخی کــردن  ــه مــن فرمودن حضــرت ب
شــما بــا یکدیگــر چگونــه اســت؟ مــن در جــواب 

بــا  چــرا  فرمودنــد:  اســت.  کــم  کــه  کــردم  عــرض 
ــا شــوخی  یکدیگــر شــوخی نمی کنیــد؟ پــس همان
آن  واســطه  بــه   و  اســت  خلــق  حســن  از  کــردن 
بعــد  می ســازی.  خوشــحال  را  مســلمانت  بــرادر 
ســیره  کــه  فرمودنــد  علیه الســام  صــادق  امــام 
ــود  ــه ب ــه این گون ــه وآل ــی اهلل علی ــرم صل ــر اک پیامب
ــت  ــن کارش می خواس ــا ای ــرد و ب ــوخی می ک ــه ش ک

دیگــران را خوشــحال ســازد2.

2. مکارم االخاق، ص 21
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افتادگیآموز
کــه  هســتند  به گونــه ای  انســان ها  از  برخــی 
ــران  ــر از دیگ ــود را برت ــد، خ ــئولیتی دارن ــی مس وقت
را  آن هــا  وجــود  غــرور  و  خودبینــی  و  می بیننــد 
ــام  ــن علیهم الس ــه معصومی ــا ائم ــرد. ام فرامی گی
بــه  نســبت  داشــتند،  فراوانــی  علــوم  آنکــه  بــا 
می دادنــد.  نشــان  تواضــع  مــردم  اقشــار  تمــام 
دانــش  و  علــم  در  کــه  علیه الســام  باقــر  امــام 
گــوی  نیــز  تواضــع  و  بــود، در حلــم  آفــاق  شــهره 
ســجاد  امــام  بــود.  ربــوده  دیگــران  از  را  ســبقت 
آن  بــه  مباهــات  و  حســب  مــاک  علیه الســام 
را تواضــع و فروتنــی می دانســت. از ســخنان آن 
ــی  ــی َو ال َعَرِب ــَر ِش ُق ــَب ِل ــه: ال َحَس ــت ک ــرت اس حض
ِااّل ِبَتواُضــٍع3؛  بــرای قرشــی و عــرب حســبی جــز 
ــماِء  الّسَ ِفــی  ِاّنَ  نیســت... و می فرمــود:  تواضــع 
ــاُه  ــَع هلِلِّ َرَفع ــْن َتواَض ــاِد َفَم ِعب ــِن ِباْل ــِن ُمَوکَلی َمَلکی
ــَر َوَضعــاُه4؛  همانــا در آســمان دو فرشــته  َو َمــْن َتکّبَ
مــوکل بــرای بنــدگان وجــود دارد کــه هرکــس بــرای 
خــدا تواضــع کنــد بــاال می برنــد و آن را کــه تکبــر 
ــِة  ْفَع ّرَ ــَبُب ال ــود: َس ــد... و می فرم ــن آورن ــد، پایی کن
ــت...  ــی اس ــد مقام ــیله بلن ــع وس ــُع5؛  تواض واُض الّتَ
وقتــی مســافرت می کــرد، خــود را بــه هم ســفران 
انجــام  را  آن هــا  کارهــای  و  نمی کــرد  معرفــی 
مــی داد. در مســافرتی، مــردی حضــرت را شــناخت 

3. بحاراالنوار، ج 72، ص 120
4. اصول کافی، ج 2، ص 122

5. تحف العقول، ص 208

و بــه همراهــان گفــت: »او را می شناســید! او علــی 
ــام  ــان از ام ــت. آن ــام اس ــین علیهماالس ــن الحس ب
عذرخواهــی کردنــد و زمانــی کــه ســؤال شــد: چــرا 
فرمــود:  می کنیــد؟  مســافرت  آشــنا  نــا  افــراد  بــا 
دریکــی ازســفرها کــه کاروانیــان مــرا می شــناختند، 
آلــه  و  علیــه  صلــی اهلل  خــدا  رســول  خاطــر  بــه 
محبت هایــی کردنــد کــه ســزاوارش نبــودم؛ لــذا 
ــن6... «  ــافرت ک ــا مس ــا غریبه ه ــم ب ــم گرفت تصمی
نوجــوان و جــوان بــه جهــت شــرایط ســنی خــاص 
حساســیت  دوران  ایــن  روحــی  ویژگی هــای  و 
ویــژه ای نســبت بــه افــرادی کــه شــخصیتی بــرای 
خــود قائــل هســتند دارنــد. عطــش جوانــان بــه 
مذهــب در صورتــی ســیراب می شــود کــه صداقــت 
امــا  کننــد،  مشــاهده  امــور  همــه  در  را  تواضــع  و 
عمــل  و  گفتــار  در  تضــاد  و  ناهمخوانــی  بــا  اگــر 
مذهبــی روبــه رو شــوند، یــا در اعتقــاد خــود سســت 
ــد  ــراض بلن ــه اعت ــود را ب ــدای خ ــا ص ــوند و ی می ش

می کننــد.

6. تحف العقول، ص 208
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مســجد  بــرای  تاشــی  هیــچ  از  محبــی  آقــای 
فروگــذار نبــود. او خــودش را وقــف مســجد کــرده 
ــود. می دانســت مســیری کــه دارد مــی رود مســیر  ب
ــت.  ــاد داش ــیر اعتق ــن مس ــه ای ــت. او ب ــتی اس درس
ــد  ــواب بلن ــح از خ ــش از اذان صب ــاعت پی ــک س ی
انــگار  کــردن.  کار  بــه  می کــرد  شــروع  و  می شــد 
ــاط  ــت. ارتب ــرد راه نداش ــن م ــتگی در ای ــچ خس هی

خوبــی بــا حــاج آقــا داشــت. خــودش را شــاگرد او 
می دانســت. تــاش می کــرد در کنــار خدمــت بــه 
آقــای  همســر  بیامــوزد.  هــم  مطالبــی  مســجد، 
محبــی هــم بــا اینکــه نیــازی نبــود، امــا پا بــه پای 
او بــه مســجد خدمــت می کــرد. اعتقــاد داشــت کــه 
ایــن کار زندگی شــان پــر برکــت می شــود. پــر  بــا 
ــای  ــرای رض ــان را ب ــود. آن دو خودش ــم ب ــت ه برک

زندگیدرمسجدفرصتیبرایخدمتبهخدا
خانۀ خدا

بهزاد دارابی
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خــدا وقــف مســجد کــرده بودنــد. ایــن بــود کــه 
هیچــگاه از هیــچ کاری بــرای خانــۀ خــدا دریــغ 
نمی کردنــد. آقــای محبــی همیشــه بــه همســرش 
ــا  ــا اینج ــان! م ــم ج ــه خان ــن فاطم می گفت:»ببی

مهمــون خــود خداییــم. چــی از ایــن بهتــر؟«.
یکبــار  می گذشــت.  دو  ایــن  زندگــی  از  ســال ها 
بــرای  محبــی  آقــای  دور  نســبتا  اقــوام  از  یکــی 
ــران  ــه ته ــد روزی ب ــرش چن ــاری همس ــان بیم درم
شــدند.  محبــی  آقــای  مهمــان  و  کردنــد  ســفر 
ایــن قــوم و خویــش آقــای محبــی روزهــا بــرای 
پیگیــری بیمــه و برخــی از مســائل اداری روزهــا 
ــام  ــار و ش ــرای ناه ــا ب ــی زد و تنه ــرون م ــه بی از خان
ــش  ــه پی ــا همیش ــر او ام ــد. همس ــه می آم ــه خان ب
همســر آقــای محبــی در خانــه می مانــد. از همــان 
روز اول ایــن خانــم نســبت بــه مســئلۀ خادمــی 

گارد خاصــی داشــت، منتهــا ایــن موضــوع را بیــان 
خانــم  بــه  را  دلــش  حــرف  کــم  کــم  نمی کــرد. 
محبــی زد:»آخــه عزیــز جــان! درســته کــه اینجــا 
خونــۀ خداســت و شــما هــم داری بــه خــدا خدمت 
می کنیــد؛ امــا اصلــن در شــان شــما نیســت کــه 
بخوایــد بهتــون بگــن خــادم! هرکــی هــم برســه 
می خــواد بهتــون دســتور بــده. ایــن کارو بکــن اون 
کارو نکــن. ایــن جــا بــرو اون جــا نــرو. ایــن کــه نشــد 
کار.« خانــم محبــی کــه ایــن حرف هــا را شــنید، 
ــد؛  ــا رنجی ــن صحبت ه ــی از ای ــت. خیل ــگ باخ رن
ــای  ــل آق ــم فامی ــاورد. خان ــان نی ــه می ــی ب ــا حرف ام
رنــج  آن  از  کــه  بیمــاری ای  خاطــر  بــه  محبــی 
می بــرد، گــه گاهــی درد شــدیدی ســراغ پاهایــش 
می آمــد. خانــم محبــی بــا اینکــه از دســت ایــن 
ــه درد  ــی ک ــش را وقت ــا پاهای ــود ام ــم ناراحــت ب خان



35

می گرفــت برایــش مشــت و مــال مــی داد.
یــک روز همینطــور کــه درد ســراغ آن بنــده خــدا 
ــن  ــای ای ــت پ ــه داش ــی ک ــم محب ــود و خان ــده ب آم
بنــده خــدا را مشــت و مــال مــی داد گفت:»مــن هــم 
مثــل شــما ایــن دردو داشــتم. خیلــی شــدیدترش. 
می کشــیدم.  نفــس  ســختی  بــه  کــه  اونقــدر 
هرچــی هــم ســراغ دوا و دکتــر رفتیــم بی فایــده 
بــود. هیــچ دکتــری نتونســت بــرام کاری کنــه. اون 
ــوی  روزا آقــای محبــی مــث بقیــه مــردای روســتا ت
معــدن کار می کــرد. یــه روز اومــد گفــت زن جمــع 
ــم.  ــفاتو بگیری ــا)ع( ش ــام رض ــوس ام ــم پاب ــن بری ک
منــم از خــدا خواســته، جمــع کردیــم و یــه چنــد 

ــام  ــر پاه ــی کمت ــا خیل ــهد. اونج ــم مش روزی رفتی
درد می کــرد. روزای آخــر ســفرمون بــود کــه یهــو 
یــه اتفــاق عجیبــی افتــاد. یــه شــب آقــای محبــی 
عالــم  تــوی  می بینــه.  رو  رضــا)ع(  امــام  خــواب 
ــوی  ــت ت ــه دوای درد زن ــه ک ــش می گ ــا به ــا، آق روی
هــم  خانمــت  شــو.  خــدا  خــادم  بــرو  مســجده. 
خــوب می شــه. نمی دونــی چــه حالــی داشــتیم. 
بــه مــاه نکشــیده اومدیــم اینجــا. شــدیم خــادم 
ــان ســال ها  ــم کــه داره از ایــن جری ــۀ خــدا. االن خون
ــته  ــا درد داش ــاد پ ــادم نمی ــه ی ــن دیگ ــذره. م می گ
باشــم. بــا اینکــه اینجــا خیلــی بیشــتر از روســتا کار 

می کنــم. الحمــدهلل. خیلــی راضیــم.«
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کــه گاهــی مــرد، زن را موجــود  مــا دیــده  بودیــم 
درجــه ی دو حســاب می کــرد! اّمــا موجــود درجــه ی 
دو نداریــم. هــر دو مثــل هــم هســتند، هــر دو از 
ـ مگــر در  حقــوق برابــری در زمینــه امــور زندگــی 
جاهایــی کــه خــدای متعــال بیــن زن و مــرد فرقــی 

ــه  ــت و ب ــی اس ــم روی مصلحت ــه آن ه ــته ک گذاش
نفــع مــرد و بــه ضــرر زن هــم نیســت ـ برخوردارنــد. 
بایــد مثــل دو نفــر شــریک، مثــل دو نفــر رفیــق، در 

ــد...1 ــی کنن ــم زندگ ــا ه ــه ب خان

1. خطبه ی عقد مورخه ی 1372/3/19

مثلدونفرشریک،مثلدونفررفیق
خانواده در کالم رهبری
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مردقواماستوزنریحان
ســام مــرد را قــّوام و زن را ریحــان می دانــد. ایــن 
ــرد.  ــه م ــارت ب ــه جس ــت ن ــه زن اس ــارت ب ــه جس ن
نــه نادیــده گرفتــن حــق زن اســت و نــه نادیــده 
گرفتــن حــق مــرد؛ بلکــه، درســت دیــدن طبیعــت 
اتفاقــًا برابــر اســت؛  آنهــا هــم  تــرازوی  آنهاســت. 
عامــل  و  زیبــا  و  لطیــف  جنــس  وقتــی  یعنــی 
آرامــش و آرایــش معنــوی محیــط زندگــی را در یک 
کفــه می گذاریــم، و ایــن جنــس مدیریــت و کارکــرد 
ــودن  ــه گاه ب ــودن و تکی ــکا ب ــاد و ات ــّل اعتم و مح
بــرای زن را هــم در کفــه ی دیگــر تــرازو می گذاریــم، 
ایــن دو کفــه بــا هــم برابــر می شــود. نــه آن بــر ایــن 

ــر آن.2 ــن ب ــه ای ــح دارد و ن ترجی

جابهجایینقشهاممنوع!
ــا  ــوص زنه ــه مخص ــط ک ــلکهای غل ــی از مس بعض
هــم نیســتـ  مردهــا هــم گاهــی همــان مســلکها را 
دنبــال می کننــدـ  دنبــال این هســتند که بگویند: 

2. خطبه ی عقد مورخه ی 1378/12/22 

نــه! بیاییــم اجنــاس ایــن تــرازو )نقشــهای زن و 
مــرد( را جابه جــا کنیــم. حــاال اگــر ایــن کار را بکنیــم 
ــز  ــد و ج ــتباه می کنی ــه اش ــز اینک ــود؟ ج ــه می ش چ
بــه زیبایــی و نیکــی پرداختــه  اینکــه بوســتان 
شــده را خــراب می کنیــد؟ غیــر از ایــن، کار دیگــری 
نمی کنیــد. فوایــد همدیگــر را می بریــد، محیــط 
خانــواده را هــم بی اعتنــا می کنیــد. زن و مــرد را 
ــد.  ــی می کنی ــد و دو دل ــار تردی ــم دچ ــه ه ــبت ب نس
آن محّبــت و عشــقی را کــه مایــه اصلــی کار اســت، 

از دســت می دهیــد.
اتفــاق می افتــد مــرد در خانــه نقــش زن  گاهــی 
و  می شــود  مطلــق  حاکــم  زن  می کنــد.  پیــدا  را 
ــن، آن کار  ــن کار را بک ــد ای ــتور می ده ــرد دس ــه م ب
را نکــن. مــرد هــم دســت بســته تســلیم اســت. 
خــب چنیــن مــردی دیگــر نمی توانــد تکیــه گاه 
را دوســت  گاه خــوب  یــک تکیــه  باشــد. زن  زن 

مــی دارد.
ــه  ــی را ب ــرد چیزهای ــرف م ــن ط ــات از ای ــی اوق گاه
تمــام  کــه  کنیــد  فــرض  می کنــد؛  تحمیــل  زن 
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خریــد و کار و ســر و کلــه زدن بــا مراجعــان بــا خانــم 
نــدارم.  وقــت  دارم،  کار  مــن  چــون  چــرا؟  اســت. 
ــد بــروم  ــت! می گویــد بای مبنــا وقــت نداشــتن اس
یعنــی  دهــد.  انجــام  خانــم  بایــد  را  کارهــا  اداره، 
البتــه  بــرای زن.  کارهــای بی جاذبــه و ســنگین 
ــا  ممکــن اســت چنــد صباحــی ســرگرمش کنــد، ام

نیســت.3 او  کار 

لاستنهکارپردازشما
ُ
زن،گ

گل  زن   ،» ریحانــة  المــرأة   « داریــم  روایــات  در 
لــی 

ُ
اســت. حــاال شــما ببینیــد، اگــر مــردی بــا یــک گ

ل 
ُ

ــاِس گ ــا خشــونت و بی اعتنایــی رفتــار کنــد و پ ب
ــل  ــت. مث ــد اس ــم و ب ــدر ظال ــدارد، چق ــودن او را ن ب
ــاده خواهــی  ــاده روی کــردن، زی تخمیــل کــردن، زی

کــردن مردهــا از زنهــا، توّقعــات بی جــا و زیــادی.
ــٍة « قهرمــان،  » المــرأُة َریحانــٌة و َلیَســْت بَقْهِرماَن
ایــن   ... زندگــی  امــروز  پــرداز  کار  همیــن  یعنــی 
زن، کار پــرداز شــما نیســت کــه همــه ی کارهــای 

3. خطبه ی عقد مورخه ی 1378/12/22

زندگیتــان را روی دوش او بگذاریــد و بعــد هــم از او 
لی اســت در دســت 

ُ
مؤاخــذه کنیــد. نــه! ایــن یــک گ

شــما ... حتی اگر دانشــمند یا سیاســتمدار باشــد، 
ــت.4 ل اس

ُ
ــی، او گ ــرت خانوادگ ــث معاش در بح

مردبایدبروردکارکند
علــی  قّوامــوَن  الرجــال   « می فرمایــد:  قــرآن 
النســاء«؛]3[ یعنــی سرپرســتی امــور خانــواده بــه 
کنــد.  کار  بــرود  بایــد  مــرد  اســت.  مــرد  عهــده ی 
معیشــِت خانــواده بــه عهــده ی اوســت. زن هرچه 
معیشــِت  اّمــا  اســت.  خــودش  مــال  دارد  ثــروت 

نیســت.5 او  دوش  بــر  خانــواده 

نهمردساالریونهزنساالری
جــا  همــه  بگوییــم  کــه  نیســت  هــم  طــور  ایــن 
آقــا تبعیــت کنــد؛ نخیــر. چنیــن  از  بایــد  خانــم 
چیــزی نــه در اســام داریــم و نــه در شــرع. » الّرجــاُل 
َقّوامــوَن علــی الّنســاِء« معنایــش ایــن نیســت کــه 

4. خطبه ی عقد مورخه ی 1379/6/28
5. خطبه ی عقد مورخه ی 1379/6/28
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زن بایســتی در همــه ی امــور تابــع شــوهر باشــد. 
ــر  ــا ندیده هــای بدت ــا مثــل برخــی از ایــن اروپ ــه! ی ن
ــد اروپــا، بگوییــم کــه زن بایســتی  از اروپــا و مقّل
ــن  ــه ای ــد. ن ــع باش ــد تاب ــرد بای ــد و م ــه کاره باش هم
هــم غلــط اســت. باالخــره دو تــا شــریک و دو تــا 
ــک  ــد، ی ــاه بیای ــرد کوت ــا م ــک ج ــتید. ی ــق هس رفی
جــا زن کوتــاه بیایــد. یکــی ایــن جــا از ســلیقه و 
خواســت خــود بگــذرد، دیگــری در جــای دیگــر، تــا 

ــد.6 ــی کنی ــر زندگ ــا یکدیگ ــد ب بتوانی

تفاوتطبیعیزنومرد
خــدای متعــال طبیعــت زن را ظریــف قــرار داده 
نــده 

ُ
اســت. بعضــی از انگشــتها خیلــی درشــت و گ

هســتند و بــرای کنــدن یــک ســنگ از زمین خیلی 
خوبنــد، اّمــا اگــر بخواهنــد یــک جواهــر خیلــی ریــز 

ــد. ــوم نیســت بتواننــد بردارن را لمــس کننــد، معل
باریک انــد،  و  ظریــف  انگشــتها  از  بعضــی  اّمــا 
خــرده  آن  امــا  بردارنــد  نمی تواننــد  را  ســنگ  آن 
زمیــن  از روی  را می تواننــد  و خــرده طــا  جواهــر 
جمــع کننــد. زن و مــرد ایــن طورنــد. هرکــدام یــک 
مســئولیتی دارنــد. نمی شــود هــم گفــت کدامیــک 
مســئولیتش ســنگین تر اســت. مســئولیت هــر دو 

ســنگین اســت. هــر دو الزم اســت.
بــه  احتیــاج  اســت،  لطیف تــر  چــون  زن  روح 
آرامــش بیشــتری دارد. او نیــاز بــه آســایش و تکیــه 
کــردن بــه یــک جــای مطمئــن دارد. ایــن تکیــه 
گاه کیســت؟ او شــوهر اســت. خــدا اینهــا را ایــن 

طــور کنــار هــم قــرار داده اســت.7

دونگاهمتفاوت،هردوزیبا
ــور  ــه زن بط ــرد ب ــگاه م ــا ن ــرد ب ــه م ــگاه زن ب ــوع ن ن
مختلــف  هــم  بایــد  اســت،  مختلــف  طبیعــی 
باشــد، ایــرادی هــم نــدارد. مــرد بــه زن بــه صــورت 
الگــوی  الگــوی ظرافــت،  الگــوی زیبایــی،  یــک 

6. خطبه ی عقد مورخه ی 1377/1/19
7. خطبه ی عقد مورخه ی 1381/6/6

ــد.  ــف می بین ــد، او را لطی ــگاه می کن ــیت ن حساس
المــرأه ُی   « کــرده:  کیــد  تأ را  همیــن  هــم  اســام 
ل اســت. در ایــن نگــرش، 

ُ
َریحانــٍه « یعنــی زن گ

ــی  ــر زیبای ــق، مظه ــت رقی ــودی اس ــک موج زن، ی
او  بــه  ایــن چشــم  بــه  و لطافــت و رقــت و مــرد 
می نگــرد. محّبــت او را در ایــن قالــب ترســیم و 

می کنــد. مجســم 
مــرد در چشــم زن، مظهــر اعتمــاد، نقطــه ی اتــکا 
و اعتمــاد اســت و محّبــت خــودش را بــه او در ایــن 

ــب ترســیم می کنــد. قال
ایــن دو تــا، دو نقــش جداگانــه اســت از یکدیگــر و 
ــگاه  ــرد ن ــه م ــی ب ــت. زن وقت ــش الزم اس ــر دو نق ه
ــق، او را  ــت و عش ــم محّب ــان چش ــا هم ــد، ب می کن
در نقــش یــک تکیــه گاه می بینــد کــه می توانــد 
از نیروهــای جســمی و فکــری او بــرای پیشــبرد 
ــرد  ــور. م ــک موت ــل ی ــد؛ مث ــتفاده کن ــی اس کار زندگ
وقتــی بــه زن نــگاه می کنــد، بــه چشــم مظهــر 
ــه انســان  ــد ب ــه می توان ُانــس و آرامــش می نگــرد ک
ــه  ــکا در زمین ــه ی ات ــرد نقط ــر م ــد. اگ ــش بده آرام
ــه ی  ــه نوب مســائل ظاهــر زندگــی اســت، زن هــم ب
ــرای مســائل روحــی و  ــکا اســت ب خــود نقطــه ی ات
معنــوی زندگــی. دریایــی اســت از ُانــس و محّبــت. 
از  سرشــار  فضــای  ایــن  در  را  مــرد  می توانــد 
ــودش  ــای خ ــا و غمه ــه ی غّصه ه ــت، از هم محّب
خــارج کنــد. اینهــا توانائیهــای مــرد و زن اســت. 

توانائیهــای روحــی آنهاســت.8
 

حقواقعی،حقخیالی
ــت  ــی آن اس ــّق واقع ــی دارد. ح ــأ طبیع ــق، منش ح
کــه منشــأ طبیعــی داشــته باشــد. ایــن حقوقــی کــه 
براســاس  می شــود،  تعریــف  محافــل  بعضــی  در 
ــرای  ــه ب ــی ک ــت. آن حقوق ــاالت اس ــات و خی توّهم
بــه  باشــد  متکــی  بایــد  دارد،  وجــود  مــرد  و  زن 
طبیعــت زن و مــرد، بــه قــواره و ســاخت زن و مــرد.

8. خطبه ی عقد مورخه ی 1381/6/6



40

بازیغرب
ایــن غربیهایــی کــه می بینیــد ایــن قــدر جنجــال 
در  بــازی  قــدر  ایــن  زن  مســأله  ســر  و  می کننــد 
مــا  می گوینــد  گرفتارنــد.  جــا  همیــن  می آورنــد، 
زن  احتــرام  بلــه،  می داریــم.  نگــه  را  زن  احتــرام 
تــوی فروشــگاهها و  و  تــوی مجالــس رســمی  را 
معنــای  بــه  هــم  آن  می دارنــد  نگــه  خیابانهــا 
ــا زنــش  ــواده هــم شــوهر ب ــا تــوی خان ــّذذ از او. اّم تل
همیــن طــور اســت؟ چقــدر زن آزاری، چقــدر کتــک 
زدن زنهــا بــه دســت مردهــا، چقــدر فاجعــه آفرینی 

در داخــل خانــه، ُقلــدر مآبــی و ...9

9. خطبه ی عقد مورخه ی 1379/6/28
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فصل اول

مقدمهایبریکمحرممتفاوت

دوباره ماه محرم دوباره بوی حسین)ع(                دوباره نوشش می از سر سبوی حسین)ع(
دوباره سینه زدن در میان کوی حسین)ع( دوباره ماه تاثر دوباره ماه عزا   

رواج هیئت و مسجد ز آبروی حسین)ع( دوباره شهر بپوشد به تن لباس سیاه  
ســال قبــل کــه خاطرتــان هســت، ســال بــدی بــود، بــرای همه گیــری ویــروس کرونــا خبــر از مراســمات خــاص 
ــروم  ــی مح ــض محرم ــر فی ــس پ ــک مجل ــور در ی ــعادت حض ــال از س ــک س ــه ی ــا هم ــود و م ــرم نب ــاه مح م
ــر دل داریــم امــا خــدا را هــزار مرتبــه شــکر کــه ســال  ماندیــم. ســخت بــود و هنــوز حــزِن ایــن محرومیــت را ب

ــر آمــد و مــا فرصــت جبــران آنچــه از دســت دادیــم را داریــم دگ
ــور  ــا حض ــه م ــر در جامع ــای جدیدت ــا مدل ه ــدی ب ــورت ج ــه ص ــوز ب ــا هن ــه کرون ــتید ک ــار هس ــان اخب در جری
ــد،  ــاس می زنن ــا پ ــا و دلت ــای دلت ــخن از کرون ــک روز س ــت و ی ــی اس ــای افریقای ــرف از کرون ــک روز ح دارد و ی
ــر همیــن ســرایت ایــن ویــروس جــان خــود را از دســت  ــر اث ــا دویســت و ســیصد هموطــن ب روزانــه هــم صــد ت

می دهنــد.
ــن  ــریت ای ــام بش ــامی و تم ــه اس ــرای جامع ــد ب ــه بای ــز اینک ــد ج ــر نمی آی ــا کاری ب ــا از م ــش واقع ــن بخ در ای

ــود. ــده ش ــروس کن ــن وی ــر ای ــاهلل ش ــه انش ــم ک ــا را بکنی دع
امــا بــه هــر صــورت مجالــس عــزای امــام حســین )ع( آن قــدر برکــت دارد کــه از آن نمی شــود گذشــت و 
ــان  ــن می ــینی، در ای ــزاداران حس ــدوم ع ــد از ق ــد ش ــرک خواهن ــاز متب ــاجد ب ــی مس ــوه اله ــول ق ــه ح ــال ب امس
ــن  ــمات ای ــزاری مراس ــما در برگ ــت. ش ــری اس ــرد دیگ ــر ف ــش از ه ــجد بی ــادم مس ــوان خ ــه عن ــما ب ــش ش نق
محــرم یــک نقــش تاریخــی داریــد کــه عملکــرد درســت یــا غلــط شــما را آینــدگان قضــاوت خواهنــد کــرد و بــه 
امیــد خــدا موفقیــت شــما در ایــن نقــش در ایــن دنیــا و آن دنیــا خیــرات و بــرکات زیــادی بــرای شــما فرزنــدان 

ــد آورد. ــی خواه ــی در پ ــما حت ــل ش ــما و نس ش
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فصل دوم
نقــشخــادمبهداشــتدریــک

محــّرِممتفــاوت

حــاال نقــش شــما چیســت؟ شــما 
اول  داریــد،  دوگانــه  نقــش  یــک 
اینکــه ســامت تمــام حاضــران در 
مجلــس عــزاداری امام حســین در 
مســجد بــه عملکــرد شــما بســتگی 
دارد، پــس هــدف اول شــما بایــد 
در  کســی  هیــچ  کــه  باشــد  ایــن 
کاری  مســجد و بــر اســاس اهمــال 
آلــوده  کرونــا  ویــروس  بــه  شــما 
دیگــری  جــای  گــر  ا حــاال  نشــد. 
بســتگی  خــودش  بــه  شــد  مبتــا 
مســئولیت  مســجد  در  امــا  دارد 

شماســت بــا  عــزاداران  ســامتی 

از  حفاظــت  شــما  دیگــر  نقــش  و 
خودتــان و خانــواده خودتــان در 
محــرم پیــش رو اســت.  فرامــوش 
بــرای  بســیار  شــما  کــه  نکنیــد 
جامعــه و عــزاداران حســینی مهــم 
هــم  شــما  خانــواده  و  هســتید 
بــه همیــن ترتیــب مــورد احتــرام 
جامعــه اســت و جــان و ســامتی 
و  حمایــت  مــورد  بایــد  شــان 

گیــرد. قــرار  حفاظــت 
کوچکتریــن  کــه  هرکســی  شــاید 
م  خــدام  وظیفــه  بــا  آشــنایی 
مســجد داشــت وزیــر بهداشــت یــا 
کرونــا  ــا  عضــوی از ســتاد مقابلــه ب
کســن خدام مســاجد  بــود تزریق وا
امــا  مــی دادم  قــرار  اولویــت  در  را 
بــه  هنــوز  کســن  وا ایــن  خــب 

بســیاری از خــدام تزریــق نشــده و 
طبیعتــًا آنهــا بایــد از ســامتی خــود 
رعایــت  بــا  رو  پیــش  محــرم  در 
دســتورالعمل ها  و  پروتکل هــا 

کننــد. مراقبــت 
بنابرایــن محــرم پیــش رو ســخت 
تریــن محــرم عمــر فعالیــت شــما 
از  نبایــد  امــا  اســت،  مســجد  در 
ایــن وظیفــه ســنگین ترســید، مــا 
در پرونــده ویــژه پیــش رو ســعی 
انجــام  بایــد  شــما  آنچــه  داریــم 
کنیــم،  دهیــد را تفکیــک و ســاده 
ایــن البتــه بــرای بســیاری از امــور 
ــه نظــر می رســد،  ــی ب فرمــول خوب
کــردن یــک  کــردن و خــرد  کوچــک 
کار بــزرگ بــرای ریختــن برنامــه و 

کــردن انجــام آن . ســاده 
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فصل سوم
بهداشتروانخادم

بیمــاری  آخریــن  و  اولیــن  ایــن  بدانیــد  بایــد  شــما 
کشــنده ترین بیمــاری  گیــردار و همه گیــر نیســت.  وا
کــه بدانیــد از هــر صــد  نیــز نیســت. شــاید جالــب باشــد 
کــه مبتابــه ایــن بیمــاری می شــوند، تنهــا دو  نفــری 
کــه جانشــان را از دســت بدهنــد.  نفــر ممکــن اســت 
بنابرایــن اولیــن اصــل محافظــت شــما از خودتــان 
کرونــا، حفــظ آرامــش اســت، بــه  در برابــر ویــروس 
کرونــا نشــده اید  گــر تــا بــه حــال مبتــا بــه  خصــوص ا
کــه خــدای نکــرده در  احتمــال داشــتن ایــن اســترس 
کرونــا مبتــا شــوید بــاال  مراســمات محــرم امســال بــه 

ــی رود. م
بــرای داشــتن یــک روحیــه و انگیــزه خــوب بــرای 
مراســمات محــرم بــه ایــن مــوارد توجه داشــته باشــید

و  کنیــد  درک  خــود  ذهــن  در  را  نگرانــی  بــروز     1
ــته  ــاش دس ــک ت ــا ی ــد ب ــده و بای ــا آم کرون ــد.  بپذیری

دهیــم.  شکســت  را  آن  جمعــی 
2  در برابــر فشــار لحظــه ای اســترس ناشــی از ســرایت 
کنــش نشــان  کرونــا، مثــل حالــت عــادی بــه آن وا
کنیــد  کنــش نشــان ندهیــد. درنــگ  ندهیــد. اصــا وا

و نفــس بکشــید.
کــه فکــر می کنم  کــه نگرانــی مــن  3   بــه خــود بگوییــد 
افــکار  ایــن  عامــل  هســتم،  تنهــا  مبــارزه  ایــن  در 
کــه اینهــا هــم صرفــا فکــر و احســاس اســت.  اســت 
در شــرایط اضــراب افــکار خــود را بــاور نکنیــد. خیلــی 

وقتهــا تفکــرات مــا حقایــق و قطعیــات نیســتند.
کنیــد. می گــذرد. دلیــل  4  ایــن فکــر یــا احســاس را رهــا 
کــه مثــل  کنیــد  کــه بــه آن پاســخ دهیــد. تصــور  نــدارد 

حبــاب یــا ابــر از شــما دور می شــود. 
کــه در حــال  کنیــد، چــرا  کنــون« توجــه  5  بــه لحظــه »ا
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حاضــر، در ایــن لحظــه، همــه چیــز خــوب اســت. 
کشــیدن می گیریــد  کــه از نفــس  بــه تنفــس و حســی 
کنیــد. بــه  کنیــد. بــه زمیــن زیــر پایتــان توجــه  توجــه 
کــه می بینیــد،  کنیــد و بــه چیزهایــی  اطرافتــان نــگاه 
توجــه  می بوییــد  و  می کنیــد  لمــس  می شــنوید، 
کنیــد. ســپس حواســتان را بــه چیــز دیگــری بدهیــد   
کــه پیــش  کاری  کــه بایــد بکنیــد یــا  کارهایــی  بــه 
دیگــری  کاری  یــا  می کردیــد  داشــتید  دلواپســی  از 

بکنیــد و تمــام حواســتان را بــه آن بدهیــد.
6  بــا یــک عطســه یــا هــر بهانــه دیگــری از مصــرف 
کنیــد ع دارو بــدون تجویــز پزشــک خــود داری  هــر نــو
گــر پروتــکل هــا را  کــه ا کنیــد  7  بــه خدایــی تــوکل 
تمــام  و  شــما  از  محافظــت  کنیــد  رعایــت  درســت 

کــرد. دســت  عــزادران حســینی را تضمیــن خواهــد 
ایــن لحظــات در دســت خــدا بگذاریــد را در  خــود 
کــه در روزهــای ســخت، معنویــت  فرامــوش نکنیــد 
موجــب  کــه  خداســت  بــا  هم نفســی  و  هم نشــینی 
ابوالخیــر  ابوســعید  رباعــی  قلــب می شــود.  آرامــش 

هــم مؤیــد همیــن نکتــه اســت: 
کــوی تــو بــا غــم نرومجــز شــاد و امیــدوار  کــم و از  غمنا

و خــرم نــروم
کســی نرفــت  کریمــی هرگــز نومیــد  از درگــه همچــو تــو 

و مــن هــم نــروم
انــرژی مثبــت و  ایــن  از  را  کنیــد خــود  پــس ســعی 

نکنیــد محــروم  ســازنده 
خودتــان  از  شــده  آرام  قــدری  ذهنتــان  کــه  حــاال 
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کرونــا قــرار اســت برنامــه روزانــه مــن در  بپرســید: آیــا 
روزهــای محرمــی را تغییــر دهــد؟ نــه لزومــًا اینطــور 
کارهــای روزمــره خــود پایبنــد باشــید.  نیســت. بــه 
کلــی در برنامه هــای روزانــه بــه شــما احســاس  تغییــر 

کســلی و بــه مــرور اضطــراب می دهــد. 
کنیــد.  شــما بایــد ســازوکار دفاعــی روانتــان را تقویــت 
گوشــی یــا روی یــک دفتــر خاطــرات   note در قســمت
بنویســید،  را  و مشــکاتتان  مســائل  و  ایــن محــرم 

کار اســترس های شــما را تخلیــه می کنــد ایــن 
فشــار  ارزشــمندی،  احســاس  کــه  باشــد  یادتــان 
ــوان  ــه عن ــما ب ــد. ش ــش می ده کاه ــان را  ــی انس روان
یــک خــادم مســجد بــا هــر ویژگــی فیزیکــی و اخاقــی 
حاضــران  بــرای  و  فردیــد  بــه  منحصــر  مهارتــی،  و 

در مســجد و مراســمات محرمــی منبــع انــرژی بــی 
کنــار  را  خودتــان  خیــال  و  فکــر  هســتید.  ماننــدی 
کاری  کــه محتــاج شــما هســتند  بگذاریــد و بــرای آنهــا 

کــه چقــدر ارزشــمندید بکنیــد تــا یادتــان بیایــد 
بــه وســواس نیافتیــد لطفــا. جــای حساســیت بیش از 
کــه بــرای خودتــان و دیگــران آزاردهنــده اســت،  حــد 
بــا اســتفاده از روش هــای ســاده و قابــل انجــام مثــل 
اســتفاده از ماســک و شســت وشــوی مداوم دســت ها 
هســتند،  ضــروری  کرونــا  بــا  مقابلــه  جهــت  کــه 

اضطــراب و نگرانی تــان را تضعیــف می کنــد.
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فصل چهارم
بایســتههــایمحافظــتخــادمازخوددر

کرونــاپیــشازمــاهمحرم برابــرویــروس

یــک  و  روز  ده  یــا  هفتــه  دو  هنــوز  •وقتــی 
هفتــه بــه محــرم مانــده آرامــش خــود را حفظ 
کنیــد و ســعی نماییــد خــود را بــا آرامــش و 
بــدون هیجــان آمــاده پذیرایــی از عــزاداران 
کنیــد .  حســینی در مــاه محــرم و در مســجد 
اســترس و هیجــان شــما را در معــرض خطــر 

ــد. ــرار میده ــاری ق ــه بیم ــا ب ابت
کنیــد و  •بــه لحــاظ بدنــی خــود را تقویــت 
کافــی از ده روز مانــده بــه  تغذیــه و خــواب 
کــه سیســتم  محــرم را فرامــوش نکنیــد، چــرا 
ایمنــی بــدن شــما بــه ایــن اقدامــات وابســته 

اســت
کوتــاه  را  خــود  هــای  ناخــن  کنیــد  •ســعی 
ــوب  ــه نحــو مطل ــا هــم از دســتکش ب ــد ت کنی
ــان  ــر ناخن هایت کنیــد هــم زی ــری اســتفاده  ت

مأمنــی بــرای ویــروس نباشــد
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کوچــک داریــد، یــا ســالمندی  کــودک  گــر  •ا
دریافــت  کرونــا  کســن  وا هنــوز  کــه  داریــد 
نکــرده و یــا همســرتان بــاردار اســت سیســتم 
ایمنــی بــدن اینهــا ضعیــف اســت و ایــن هــم 
جــای نگرانــی نــدارد، در فاصلــه اجتماعــی 
و  باشــید  گیــر  پــی  را  ســه  ایــن  بــا  دیگــران 
کنیــد دالیــل حضــور آنهــا در مســجد را  ســعی 

کاهــش دهیــد
گــر امــکان تهیــه محافــظ چشــم و حفــاظ  •ا
ــد پیــش از مــاه محــرم و آغــاز  صــورت را داری
مراســمات ایــن دو را از خــود دریــغ نکنیــد تــا  
ازآلودگــی غشــاهای مخاطــی جلوگیــری شــود
بــر  عــاوه  مســجد  بــه  ورود  هــر  از  •پیــش 
ماســک روی صــورت، یــک ماســک یــدک 
کیــزه در جیــب  خــود داشــته  داخــل نایلــون پا
باشــید، بنابرایــن الزم اســت پیــش آغــاز مــاه 
محــرم تعــدادی ماســک را در خانــه مســجد 
البتــه در  ایــن  و  کنــار بگذاریــد  بــرای خــود 
مــورد دســتکش مخصــوص محافظــت هــم 

کنــد، آن را فرامــوش نکنیــد  صــدق مــی 



49

فصل پنجم
بایســتههــایمحافظــتخــادمازخــوددربرابــر
کرونــادرحیــنمراســماتمــاهمحــرم ویــروس

کــه می توانیــد فاصلــه اجتماعــی خــود را از  •تــا جایــی 
کنیــد. کــه ماســک بــر صــورت ندارنــد حفــظ  کســانی 

تمــاس  کرونــا  ســرایت  مهــم  خیلــی  راههــای  •از 
ویــروس  بــه  آلــوده  ســطوح  بــا  شــما  دســتهای 
اســتفاده  لیوانهــای  و  اســتکانها  لبه هــای  ماننــد 

بــا  دســتکش  بــدون  گــر  ا بنابرایــن  اســت.  شــده 
بــرای  الــکل و ژل  از  ایــن ســطوح تمــاس داشــتید 
گــر دســتکش  کنیــد، و ا کســازی دســتتان اســتفاده  پا
کنیــد یــا دســت  در دســت داشــتید یــا آنــرا ضدعفونــی 
کار احتمــال ســرایت  بــه تعویــض آن بزنیــد. بــا ایــن 
ویــروس از اشــتباه دســت زدن اشــتباهی بــه ماســک 

می بریــد میــان  از  را  صورتتــان  و 
ــض  ــرا تعوی ــک آن ــدن ماس ــوب ش ــض مرط ــه مح •ب
کنیــد و از پشــت آن را بــا دســت از صورتتــان جــدا 
کنیــد و بــه جلــوی ماســک دســت نزنیــد و بــه ســطل 
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زبالــه بیاندازیــد. 
آلودگــی  زبالــه هــای حــاوی ماســک منبــع  •ســطل 
ــه  ــت ب ــه دس ــچ وج ــه هی ــتکش ب ــدون دس ــتند، ب هس

آنهــا نزنیــد
ایجــاد  باعــث  ماســک  و  دســتکش  از  •اســتفاده 
عامــل  ایــن  کــه  چــرا  نشــود   کاذب تــان  اطمینــان 
افزایــش احتمــال مواجهــه شــما بــا ویــروس می شــود، 
کــه افــراد دســتکش پوشــیده  بارهــا دیــده می شــود 
و بعــد از لمــس ســطوح مختلــف، بــا همــان دســت 
را  خــود  عینــک  یــا  ماســک  پوشــیده،  دســتکش 

کــه ایــن اشــتباهی ســخت اســت تنظیــم می کننــد 
•بــا کمــک اعضــاء هیئــت امنــا و حتــی امــام جماعــت 
ورودی  یــا  آبدارخانــه  آســتانه  در  افــراد  تجمــع  از 

کنیــد.  مســجد جلوگیــری 
گــر بــرای خریــد در طــول مراســم یــا قبــل و بعــد  •ا
کنیــد اســتفاده  مراســم بــه فروشــگاه می رویــد، ســعی 
کــز  هزینه هایتــان  کارتخــوان در ایــن مرا از دســتگاه 
کنیــد و از پرداخــت و دریافــت وجــه نقــد  را پرداخــت 

کنیــد. خــودداری 
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فصل ششم
کروناپسازانجاممراسمعزاداری بایستههایمحافظتخادمازخوددربرابرویروس

کنــار مســجد نیســت و از ماشــین شــخصی بــرای بازگشــت بــه خانــه اســتفاده می کنیــد  گــر خانــه شــما در  •ا
کــت نایلونــی قــرار داده و  کنیــد و در یــک پا پیــش از ورود بــه ماشــین دســتکش ها و ماســک را از خــود جــدا 

گــره بزنیــد تــا بــه اولیــن ســطل زبالــه بیاندازیــد درب آن را 
کنیــد تــا ناقــل  گــر از وســائل نقلیــه عمومــی اســتفاده می کنیــد دســتکش و ماســک خــود را تعویــض  •و ا

نباشــید و آلودگــی احتمالــی را بــه راننــده و و مســافران دیگــر منتقــل نکنیــد
گر قصد داریدغذایی به منزل ببرید، آن را درون ظرف یکبار مصرف قرار ردهید  •ا

کنیــد  کــه بــه منــزل رســیدید در همــان ورودی منــزل تمــام لباســهای رو و زیــر خــود را تعویــض  •وقنــی 
کــردن وســایل حفاظــت فــردی، بــا حفــظ آرامــش  ج  گــر ایــن امــکان بــرای شــما وجــود نــدارد، هنــگام خــار وا
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ــدن و  ــتابزدگی، امــکان آلودگــی ب و تمرکــز و عــدم ش
لبــاس زیــر بــه ویــروس را بــه حداقــل برســانید 

بــا  گــرم و شــصتن ســر و صــورت  •یــک دوش آب 
صابــون را بــرای مطمئــن شــدن از ناقــل نبودنتــان 

نکنیــد فرامــوش 
گــرم بــرای خــود بریزیــد و بــا آرامــش  •یــک چــای 
مبتــا  کنیــد اضطــراب  و ســعی  کنیــد  نــوش جــان 
کنیــد و بــا ایــن  کرونــا را از خودتــان دور  شــدن بــه 
ایمنــی  سیســتم  ضعــف  و  وســواس  بــه  اضطــراب 

نرســید. بدنتــان 
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 فصل هفتم
کــه نظافــت آن پیــش از مــاه محــرم می توانــد هــم  آبدارخانــه مســجد از جملــه نقاطــی در مســجد اســت 
کرونــا مصــون بــدارد و هــم باعــث جلــب نظــر و انگیــزه بخشــی مــردم بــه مســجد  خــود خــادم را از ابتــاء بــه 
و حضــور آنهــا در عــزاداری مــاه محــرم شــود. بنابرایــن اقدامــات زیــر را می توانیــد بــا دقــت از پیــش از محــرم 

کنیــد دنبــال 

درخواست تشکیل تیم دستیار خادم در ایام محرم
در جلســه ای بــا هیئــت امنــا و امــام جماعــت دربــاره نیــاز بــه یــک تیــم دســتیار خــادم در ایــام محــرم صحبــت 
گروهــی بهتــر و مناســب تــر از همیشــه می توانیــد ســامت  کار تیمــی و  کــه بــا یــک  کنیــد  کنیــد و آنهــا را توجیــه 
کنیــد. و خدماتــی بهتــر و در  کرونــا را را تضمیــن  کاهــش احتمــال ســرایت بــه  عــزاداران حســینی در مســجد و 

کنیــد شــأن تــری را بــه مــردم عــزادار ارائــه 
نکتــه: پیــش از انجــام ایــن جلســه ســرفصل هایــی کــه مــی خواهید دربــاره آنها صحبت کنیــد را یادداشــت کنید 

کــه نکتــه ای را از قلــم نیاندازید .
کننــد و بــرای شــما میــدان  کــه در ایــن مســیر شــما را حمایــت  نکتــه: از هیئــت امنــاء و امــام جماعــت بخواهیــد 
کننــد تــا اعضــاء تیــم و عــزاداران و مهمانــان مســجد بــرای صحبتهــا و درخواســتهای شــما اعتبــار  عمــل تعریــف 

قائــل شــوند.
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تشکیل تیم دستیار خادم
1 بــا توجــه بــه پیــش بینــی اعضــاء هیئــت امنــا و امــام جماعــت از حجــم حضــور عــزاداران در مســجد، یــک 
تیــم 3 الــی ده نفــره را بــا هماهنگــی بــا اعضــاء هیئــت امنــا و امــام جماعــت بــرای دســتیاری بــه خــادم در 

مراســمات مــاه تشــکیل دهیــد
2 اعضــاء تیــم دســتیاری می تواننــد از خــود اعضــاء هیئــت امنــا یــا جوانــان مســجدی و حتــی عاقمنــدان بــه 

خدمــت رســانی بــه عــزادارن حســینی باشــند
کارشــناس بهداشــت را بــرای تیــم دســتیار خــادم در صــورت امــکان بــه خدمــت بگیریــد تــا در رعایــت  3 یــک 
گــر دسترســی بــه چنیــن فــردی امکانپذیــر نبــود از یکــی از  پروتکل هــا همــراه و یاریگــر شــما و مســجد باشــد. ا
کــه حساســیت باالیــی در رعایــت پروتکلهــا دارد و یــا اطاعــات خوبــی از مســائل بهداشــتی  اعضــاء مســجد 

کارشــناس بهداشــت تیــم تیــم دســتیار خــادم بهــره ببریــد کرونــا دارد بــه عنــوان  حــوزه 
ــد.  کنی ــخص  ــمات مش ــول مراس ــا را در ط ــک از آنه ــر ی ــف ه ــد و وظائ ــا بگیری ــا آنه ــی ب ــه توجیه ــک جلس 4 ی
بــرای مثــال فــردی را بــرای تهیــه مــواد اولیــه و فــردی دیگــر را بــرای پخــش پذیرائــی از عــزاداران و فــردی 

کنیــد ــرای منــع ورود افــراد متفرقــه مســئول  ــه ب ــرای حفاظــت از درب آبدارخان دیگــر را ب
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کرونا تهیه دستورالعمل حضور در آبدارخانه در ایام محرم 

حداقــل یــک هفتــه تــا ده روز پیــش از آغــاز مــاه محــرم بــا کمــک یکــی از اعضاء هیئــت امنــا و تحصیلکردگان 
کرونایــی بــرای رفــت و آمــد بــه درون آبدارخانــه و چگونگــی اداره آبدارخانــه و  مســجدی یــک منشــور 
ــن  ــی از ای ــال بندهای ــوان مث ــه عن ــه ب ک ــد  کنی ــه  ــین تهی ــداهلل الحس ــا عب ــزاداران اب ــی از ع ــی پذیرائ چگونگ

ــا مــوارد زیــر باشــد منشــور می توانــد ب
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ع  1 -ورود افــراد بــه جــز تیــم دســتیار خــادم بــه آبدارخانــه بــه علــت رعایــت پروتکل هــای پهداشــتی ممنــو
اســت.

کارشــناس بهداشــت تیــم دســتیار خــادم(  گونــه نــذری در مســجد در هماهنگــی بــا خــادم )یــا  2 -اهــداء هــر 
امکانپذیــر خواهــد بــود.

3 -و ...
نکتــه: در هماهنگــی بــا اعضــاء هیئــت امنــا از امام جماعت درخواســت کنید پیــش از ایام محــرم این پروتکلها را 

در میانــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــرای مــردم گوشــزد کنــد و در بیاناتی چند از دالیل اهمیــت آن بگوید.
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تهیــه فهرســت مســئولیتهای هــر یــک از اعضــاء 
تیــم دســتیار خــادم در ایــام محــرم

ایــن بخــش  در  اقدامــات شــما  از مهمتریــن  یکــی 
فهرســت  اســت،  دســتیار  تیــم  اعضــاء  توجیــه 
مســئولیتهای هــر یــک از اعضــاء تیــم دســتیار خــادم 
در ایــام محــرم را بایــد بــا توجــه بــه توانمندی هــا و 
کنیــد. عاقــه منــدی هــای و انتخابهــای آنهــا تهیــه 
کــه روابــط اجتماعــی مناســبی دارد،  کســی  بــرای 
بــه  پاســخگویی  چــون  موقعیتــی  مثــال  بــرای 
عــزاداران در درب ورودی آبدارخانــه شــاید موقعیــت 
کــه جثــه ریــزی دارد  کســی  خوبــی باشــد و بــرای 
انتخــاب  شــاید  عــزاداران  میــان  در  چــای  پخــش 
معیــاری  و  متــر  بــا  صــورت  هــر  بــه  نباشــد.  بــدی 

ایــن انتخــاب بزنیــد بــه  دســت 
پــس از انجــام ایــن مرحلــه فهرســت مســئولیتهای 
هــر یــک از اعضــاء تیــم دســتیار خــادم در ایــام محــرم 
کنیــد،  کنیــد و آن در چنــد نســخه تکثیــر  را تهیــه 
یکــی را روی دیــوار آبدارخانــه نصــب و باقــی را در 

ــد. ــرار دهی ــادم ق ــتیار خ ــم دس ــاء تی ــار اعض اختی

جلسه توجیهی اعضاء تیم دستیار خادم در ایام محرم
پیــش از ورود بــه مــاه عــزای امــام حســین )ع( در 
جلســه ای بــا حضــور تمــام اعضــاء وظایــف را بــه آنهــا 
کیفیــت عملکــرد را بــا یکدیگــر  گوشــزد و حیطــه و 
کنیــد و از نظــرات آنهــا بــرای بهبــود فراینــدی  چــک 

ــد کنی ــری  گی ــره  ــد به ــه می چینی ک
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نکتــه: ســعی کنیــد لحــن شــما در این جلســات در عین 
صمیمیت، قاطعیت الزم را هم داشته باشد، همیشه 
گــرو  بخاطــر داشــته باشــد جــان عــزاداران حســینی در 
ــه  ــه وظیف گون ــر  ــال از ه ــس اهم ــت، پ ــرد شماس عملک
در رعایــت پروتکل هــا مــی توانــد نتیجــه ای بــه همــراه 

کــه قابــل جبــران نباشــد. داشــته باشــد 

تشکیل تیم نظارت
بــرای تمــام آنچــه در ایــن راســتا یعنــی در راســتای 
برگــزاری  بــرای  مناســب  آمادگــی  یــک  تــدارک 
انجــام  کرونایــی  روزهــای  محرمــی  مناســبتهای 
می دهیــد بایــد یــک تیــم نظــارت دو الــی چهــار نفــره 
کــه ایــن تیــم وظیفــه پایــش اجــراء  داشــته باشــید 
وظایــف اعضــاء دســتیار خــادم در ایام محــرم را دارد.
اعضــاء  از  یــک  هــر  اهمــال  از  بایــد  نظــارت  تیــم 
کنــد و در صــورت نقــض مکــرر قانــون و  جلوگیــری 
ــا  گــزارش دهــد. ت ــه شــما  عــدم مســئولیت پذیــری ب
شــما بــا هماهنگــی اعضــاء هیئــت امنــا فــرد جدیــدی 

کنیــد. او  را جایگزیــن 

مدیریت تیم دستیار خادم در ایام محرم
امــام جماعــت و هیئــت  تأییــد  بــا  کــه  در صورتــی 
امنــا شــما بــه سرپرســتی تیــم دســتیار خــادم در ایــام 
محــرم منصــوب شــدید، نــکات زیــر را مدنظــر قــرار 

دهیــد
کنیــد و  را در همــه لحظــات حفــظ  1 آرامــش خــود 
افتخــار خادمــی مســجد و عــزاداران حســینی را مــدام 

کنیــد تــا خــدای نکــرده دچــار تبختــر  گوشــزد  بــه خــود 
و تکبــر نشــوید

2 از مشــورت بــا اعضــاء هیئــت امنــا و امــام جماعــت 
در تمــام مراحــل خــود را محــروم نکنیــد

3 از تــک روی و خشــونت کامــی در لحظــات ســخت 
کنید پرهیــز 

کنتــرل روی اعصــاب،  4 در صــورت خســتگی و عــدم 
وظیفــه خــود را بــه یکــی از اعضــاء هســئت امنــا بــرای 

کنیــد ســاعاتی تفویــض 

خادم در مقام عضو تیم دستیار خادم
کــه امــام جماعــت و هیئــت امنــا بــه هــر  در صورتــی 
دلیلــی شــما را در موقعیــت مدیریــت تیــم دســتیار 
خــادم قــرار ندادنــد و شــما عضوی از این تیم شــدید، 
نــکات زیــر را می توانیــد بــرای بهبــود عملکردتــان 

مــورد توجــه قــرار دهیــد.
ــا  ــا را ب ــاء هیئــت امن ــام جماعــت و اعض 1 تصمیــم ام
کنیــد، مطمئــن  روی بــاز بپذیریــد و بــه آنهــا اعتمــاد 
کــه ایــن تصمیــم بــرای خــود شــما و مهمانــان  باشــید 
امــام حســین یــک تصمیــم جمعــی و صحیــح اســت

تیــم دســتیار خــادم  از اعضــاء  2 در موقعیــت یکــی 
تمامــی تجربیــات خــود را در اختیــار باقــی اعضــاء 

بگذاریــد
گروهــی  گانــه درون  بــه رقابتهــای بچــه  3 از ورود 

بپرهیزیــد



فصل هشتم
ــهپیــش خــادموبایســتههاینظافــتآبدارخان

ازمــاهمحــرم
مقدمه ای بر سالمت غذا در قرآن

بهــره گیــري از غذاهــاي پــاک و پاکیــزه در قــرآن مجیــد 
ســفارش شــده اســت. بــراي مثــال در ســوره اعــراف آیــه 

32 خداونــد می فرمایــد:
»چه کسي زینت هاي الهي را که براي

 بندگان خود آفریده، و روزي هاي 
کــرده  حــرام  را  پاکیــزه 

اســت؟!« بگــو: ... 
«

یا در سوره مائده آیه 4می خوانیم:
کننــد چــه چیزهایــي بــراي آنهــا  » از تــو ســئوال مــي 
اســت،  کیــزه  پا »آنچــه  بگــو:  اســت؟  شــده  حــال 

گردیــده؛ ... » بــراي شــما حــال 
بنابراین در پذیرائی از مهمانان خداوند در مســجد و 
مهمانــان عــزادار اباعبــداهلل الحســین، حفــظ نظافــِت 
ــما  ــه ش ک ــود  ــوب می ش ــی محس ــی دین ــی عمل پذیرای

بایــد بــا قصــد قربتــًا الــی اهلل آن را انجــام دهیــد.

مقدمــه ای بــر ســالمت حاضــران در آبدارخانــه و 
آشــپز خانــه مســجد

در  کــه  کســاني  کــه  باشــید  داشــته  دقــت 
مــي  کار  آشــپزخانه مســجد  و  آبدارخانــه 
کــه بــه  کننــد، بایــد افــراد ســالمي باشــند 
گیــر  وا و  عفونــي  بیمــاري  ع  نــو هیــچ 
مبتــا نباشــند. ســخن و ادعــاي خــود 
ســامتي  اثبــات  بــراي  افــراد  ایــن 
کارت  بایــد  و  نیســت  کافــي  شــان 

ویــژه معاینــه پزشــکي داشــته 
وجــود  بــا  حتــي  باشــند. 

معاینــه  کارت  داشــتن 
پزشــکي، بایــد در زمــان 

 ، گي د ر خو ما ســر
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ــا قارچــي  ع شــکم درد ی ــو ــا هــر ن اســهال و اســتفراغ ی
و  آبدارخانــه  در  رســاني  خدمــت  از  نیــز،  دســت 

کننــد. پرهیــز  آشــپزخانه 
کــه بــرای هــر فــرد  شــما بایــد توجــه داشــته باشــید 
فعــال در آشــپزخانه داشــتن روپــوش روشــن، حولــه، 
کوتــاه بــودن مــوي ســر و ریــش  صابــون مخصــوص و 
اصلــي  حلقــه  افــراد  ایــن  زیــرا  اســت.  الزامــي  آنهــا 
خرمــا،  میــوه،  بــا   ( نمازگــزاران  پذیرایــي  زنجیــره 
 ) نوشــیدني  و  کــي  خورا ع  نــو هــر  و  چــاي  شــربت، 
از  یکــي  آنهــا  بــودن  ســالم  و  بهداشــتي  هســتند. 
شــرایط الزم بــراي بهداشــتي و ســالم مانــدن مــواد 

اســت. مســاجد  در  آشــامیدني  و  کــي  خورا
توزیــع  یــا  آشــپزخانه  و  آبدارخانــه  کارکنــان  تمامــي 
کننــدگان مــواد غذایــي بایــد مرتبــًا دســت هاي خــود را 
بــا صابــون مایع بشــویند و نیــز حوله اختصاصــي براي 
خــود داشــته باشــند. چنانچــه دســترس بــه صابــون 
بایــد صابــون  فــرد  امــکان پذیــر نیســت، هــر  مایــع 

گانــه اي داشــته باشــند. قالبــي اختصاصــي و جدا
کــه ذکــر شــد، وظائــف  جــدای از مســائل مدیریتــی 
زیــر  ایجــاد  بــرای  شــما  کــه  هســتند  بســیاری 
عــزاداران  از  مهمانــی  بــرای  مناســب  ســاختهای 
حســینی در مســجد می توانیــد بــه آنهــا دســت بزنیــد. 
در ایــن بخــش ســعی میکنیــم بــه تعــدادی از ایــن 
کنیــم تــا شــما در روزهــای پایانــی  بایســته ها اشــاره 
مــاه ذی الحجــه فرصــت انجام آنها را داشــته باشــید

1 نظافت ظروف پذیرائی
تکلیــف  مســجد،  امنــا  هیئــت  بــا  تعامــل  یــک  در 
کنیــد.  مشــخص  را  عــزاداران  از  پذیرایــی  ظــروف 
شــما و مســجد شــما در ایــن بخــش بــا جنــد انتخــاب 
مســجد  ظــروف  از  اســتفاده  اول  اســت.  مواجــه 
و  اســتکان  و  چنــگال  و  قاشــق  و  بشــقاب  ماننــد، 
ــتفاده از  ــجد و دوم اس ــود در مس چ موج ــار ــوان و پ لی

مصــرف. یکبــار  ظــروف 

مزیتهای استفاده از ظروف پذیرایی داخل مسجد
ایــن  شــاید  بســیاری  بــرای  اقتصــادی:  مزیــت 
کــه اســتفاده از ظــروف  شــائبه وجــود داشــته باشــد 
ثــروت  امــا در واقــع  بــه صرفــه اســت  یکبارمصــرف 
ــه جــای اینکــه در  خــدادادی همچــون مــواد نفتــی ب
کشــور بــه ســاخت قطعــات و تجهیزاتــی صنعتــی بــا 
کاربــری بــاال انجــام شــود و از مــواد نفتــی اســتفاده 
بهینــه بشــود ولــی مــا بــا ســاخت ظــروف یکبــار مصرف 
کــم بهــا تبدیــل  پاســتیکی “طــای ســیاه “را بــه چیــز 
کــه اســتفاده از آن بــرای چنــد دقیقــه اســت  مــی کنیــم 

ــد . ــی باش ــه م ــر هزین ــی پ ــز خیل ــه آن نی ــع زبال و دف

مناســب بــرای غذاهــای داغ: عمــده ظــروف یکبــار 
ویژگیهــای  دارای  داغ  غذاهــای  برابــر  در  مصــرف 
آنهــا  از  اســتفاده  در  بایــد  کــه  هســتند  کــی  خطرنا
از  اســتفاده  کــرد.  پرهیــز  شــرایطی  چنیــن  بــرای 
ــداری  ــرای نگه ــتایرنی ب ــی اس ــتیکی پل ــروف پاس ظ
ــا دمــای بــاالی ۶۵  موادغذایــی و نوشــیدنی هــای ب
ک  گراد، ســبب آزاد شــدن مــواد خطرنا درجــه ســانتی 

ســرطان زا مــی شــود.
کــه در ایــران مصــرف  نکتــه: ظــروف یــک بارمصرفــی 
کــه وابســته   PVC می شــود، عمــــدتا از پلــی استایــــرن و
به مواد نفتــــی و فسیلــــی است، ساخته شده اند. این 
مــواد در مواجهــه بــا دمــای بــاالی ۶۵ درجــه ســانتی 
گــراد و در مجــاورت بــا چربــی هــا و مــواد اســیدی، آزاد 
کــه ســرطان زایــی آنهــا ثابــت شــده اســت.  مــی شــوند 
بــرای ســاخت ظـــرف هــای یــک بــار مصــرف، انــواع نرم 
کننــده هــا، رنگدانــه  کننــده هــا، پایدارکننــده هــا، روان 
کــه همگـــی آنهــا  هــا و پرکننــده هــا اضافــه مــی شــود 

بــرای سامتــــی مضــر هســتند.

بــه  توجــه  بــا  محیطــی:  زیســت  آلودگــی  کاهــش 
گیاهــی  ــار مصــرف  ــه ظــروف یکب اینکــه دسترســی ب

بــرای بســیاری از مســاجد امــکان پذیــر نــی
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پاســتیکی در حجــم  یکبــار مصــرف  تهیــه ظــرف 
بســیار  گزینــه  یــک  می توانــد  حســینی  عــزاداران 
بازیافــت  باشــد.  محیطــی  زیســت  مطلــوب  نــا 
تــا   ۳۰۰ طبیعــی  طــور  بــه  طبیعــت  در  پاســتیک 
همچــون  معایبــی  کــه  بــرد  مــی  زمــان  ۵۰۰ســال 
ســرطان زایــی در نتیجــه مهاجــرت مونومــر از ظــرف 
ــازگاری  ــدم س ــرف، ع ــود در ظ ــواد موج ــل م ــه داخ ب
بــا محیــط زیســت و طبیعــت و از بیــن رفتــن ســرمایه 
ملــی در اثــر اســتفاده از منابــع غیرقابــل تجدیــد را 
ــروف  ــتفاده از ظ ــن اس ــر ای ــاوه ب ــراه دارد. ع ــه هم ب

کــه باعــث دفــع زبالــه  یــک بارمصــرف پاســتیکی 
هــای ظــروف پاســتیکی و انباشــت آنهــا در طبیعــت 
ــی و  ــع آب ــرور مناب ــه م ــود، ب ــی ش ــت م ــط زیس و محی
ــداران و  ــه هــا و حیــات جان کــی، دریاهــا، رودخان خا

کنــد. گیاهــان را تهدیــد مــی 

تــر: بــه تازگــی نیــز مشــکل بزرگتــری در  بهداشــت باال
تولیــد ظــروف یکبــار مصــرف پاســتیکی پیــش آمــده 
یــا ســاخت  بازیافــت  ایــن مشــکل همــان  و  اســت 
غیــر  پاســتیکی  زبالــه  از  مصــرف  یکبــار  ظــروف 
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کــه تولیــد  ایــن ظــروف بیشــتر در  بهداشــتی اســت 
کــه هیــچ مجــوزی از  کارگاه هایــی انجــام مــی شــود 
ــن  ــم ماموری ــه دور از چش ــد و ب ــمی ندارن ــادی رس نه
کــه آنان؛  بهداشــت انجــام مــی شــود و خــدا مــی دانــد 
ظــروف یکبــار مصــرف خــود را بــا چــه مــواد ضایعاتــی 
مــی ســازند و بــر ســر ســامتی مــردم چــه خــود آمدکــه 
بــه  بــازار  در  اول  مــواد دســت  از  ارزانتــر  قیمتــی  بــا 

فــروش مــی رســد.

معایب استفاده از ظروف پذیرایی مسجد
گــر ایــن ظــروف بــا  عــدم تنظیــف و ضدعفونــی : ا
مایــع ضدعفونــی مناســب تنظیــف نشــوند مســلم 
کــه منبعــی بــرای آلودگی هــا بــه شــمار می رونــد  اســت 
طــول  در  خــادم  کارهــای  حجــم  بــه  توجــه  بــا  و 
مراســمات محــرم و عــدم نظــارت وی بــر شســت و 
ــه  ــوان ب ــادی نمــی ت شــوی ایــن ظــروف، اعتمــاد زی

ایــن ظــروف داشــت
عــدم اعتمــاد عمومــی: اهمــال خــدام و همــکاران 
صحیــح  شــوی  و  شســت  بــه  آبدارخانــه  در  آنهــا 
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گذشــته، اعتماد عمومی  ظروف مســجد در ســالهای 
نســبت بــه بهداشــتی بــودن پذیرایــی بــا ایــن ظــروف 
را از میــان بــرده اســت و از ایــن جهــت و بــا توجــه 
بــه حساســیت بیشــتر جامعــه در روزهــای یکه تــازی 
گزینــه مطلوبــی  گزینــه،  کرونــا، شــاید ایــن  ویــروس 

بــه شــمار نــرود

ایجــاد مشــغله شســت و شــو بــرای خــادم: حجــم 
فرصــت  محــرم،  مــاه  در  خــادم  فعالیهــای  انبــوه 
و  نمی دهــد  وی  بــه  را  ظــروف  شــوی  و  شســت 
تفویــض ایــن مســئولیت بــه دیگــران و عــدم نظــارت 
کــه بیــان شــد بــه مشــکات  خــادم هــم همانطــور 
ایــن حیــث هــم  از  دیگــری می انجامــد، بنابرایــن 
بــه  جــدی  مشــکل  یــک  ظــروف  ایــن  از  اســتفاده 

شــمار مــی رود

گیاهی: مزایای استفاده از ظروف یکبار مصرف 

اشــاره شــده در خصــوص  بــه مشــکات  توجــه  بــا 
بــراي  بایــد  پاســتیکی،  مصــرف  یکبــار  ظــروف 
از  اســتفاده  بــه ســمت  ســا متي عــزادارن حســینی 
امــام  بــرای  شــما  حداقــل  برویــد.  گیاهــی  ظــروف 
کنیــد  جماعــت و هیئــت امنــا ایــن مطالــب را ذکــر 
گــر اســتفاده  کــه ا تــا بــه ایــن تصمیــم جمعــی برســید 
کرونایــی بــه  از ظــروف مســجد را در ایــن روزهــای 
صــاح نمــی داننــد، بــه ســمت اســتفاده از ظــروف 
کــه ظــروف  گیاهــی برویــد. از آنجــا  یکبــار مصــرف 
زیســت تخریــب پذیــر قابلیــت تجزیــه ســریع در خــاك 
را دارنــد، این گونــه مــواد اثــرات ســوء زیســت محیطي 
نیــز ندارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه در ظــروف یکبــار 
گیاهــي بیــن مــاده غذایــي و ظــرف برهــم  مصــرف 
آنهــا  از  مي تــوان  بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  کنــش 
گــرم و حتــي روغنــي  بــراي انــواع غذاهــا و مایعــات 
گیاهــي بــه  کــرد.  در ظــروف یکبــار مصــرف  اســتفاده 
گیاهــي و عمدتــا  دلیــل ماهیــت مــواد تشــکیل دهنده 
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نشاســته مــواد ســمي شــیمیایي وارد غــذا نمي شــود 
کــه از  و ســامت افــراد را تهدیــد نمي کنــد، ضمــن آن 
کثــر  کــه ایــن ظــروف در خــاك و طــي مــدت حدا آنجــا 
مي شــوند  پوســیده  گیاهــان  بــرگ  ماننــد  مــاه   6
مشــکات  برمي گردنــد،  طبیعــت  چرخــه  بــه  و 

نــدارد. نیــز  را  پاســتیك ها  زیســت محیطي 
گیاهی  کــه ظــروف یکبار مصــرف  در واقــع از آنجایــی 
ذرت،   نشاســته  نظیــر  گیاهانــی  طبیعــی  مــواد  از 
گنــدم  ســاخته شــده و در تولیــد آن  ســیب زمینــی و 
ــن و ســلولز  گلوت گیاهــی،   ــای  ــل و روغنه از مــوم عس
ضــدآب  و  پلیمــری  خاصیــت  ایجــاد  منظــور  بــه 
دارای  اســت،  شــده  اســتفاده  آن  گریــزی(  )آب 

کــه بــه دلیــل عــدم اســتفاده از مــواد  مزایایــی هســتند 
شــیمیایی، در هنــگام اســتفاده از مــواد داغ و چــرب 
نمــی  آزاد  غــذا  در  آن  از  مضــری  مــواد  هیچگونــه 
ــته  ــت بس ــا در طبیع ــری آنه ــه پذی ــود، دوره تجزی ش
ک  بــه شــرایط فشــار، دمــا و میکــرو ارگانیســمهای خــا
کوتــاه مــی باشــد، صرفــه جویــی  متغیــر اســت امــا 
ــه دلیــل تولیــد در دمــای بســیار  ــرژی ب در مصــرف ان
کمتــر از ظــروف یکبــار مصــرف بــا منشــا  شــیمیایی 
عــدم  ســانتیگراد،  درجــه   60 حداقــل  میــزان  بــه 
وابســتگی بــه مــواد نفتــی و عــدم اســتفاده توســط 
ســودجویان بــه منظــور بازیافــت غیراصولــی نیــز از 

جملــه فوایــد ایــن محصــوالت اســت.
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نکاتی درباره شست و شوی ظروف 
گزینــه اســتفاده از ظــروف مســجد رســیدید، پیــش از مــاه  گــر بــرای پذیرایــی از عــزاداران حســینی بــه  ا
ــار بــه صــورت اساســی و در داخــل مــاه و در حیــن مراســمات می بایســت بــه صــورت مرتــب  مبــارک یــک ب
کنیــد. در ایــن بخــش نکاتــی بــرای شســت و شــوی ظــروف  ایــن ظــروف را شســت و شــو و ضــد عفونــی 

ــر خواهــد شــد مختلــف ذک

ظروف استیل
ســایر  بــا  مقایســه  در  اســتیل  آشــپزخانه  ظــروف 
نســبتا  هــای  شــوینده  نیازمنــد  اغلــب  ظــروف 
کــردن آن هــا بــه  قــوی تــر هســتند و فراینــد تمیــز 
ســوی  از  دارد.  نیــاز  بیشــتری  فیزیکــی  فعالیــت 
هیــچ  بــه  اســتیل ها  شــوی  و  شســت  در  دیگــر 
وجــه نبایــد از ســیم ظرفشــویی یــا مــواد شــوینده 
گیــرد.  بــا خاصیــت ســایندگی مــورد اســتفاده قــرار 
عملکــرد  هایــی  گزینــه  چنیــن  اینکــه  وجــود  بــا 
فــوق العــاده ای در زمینــه جداســازی تکــه هــای 
غــذای باقیمانــده دارنــد، امــا تمــام تولیدکننــدگان 
ــروف  ــه ظ ــا روی بدن ــرب آن ه ــرات مخ ــورد اث در م
اســتیل هشــدار مــی دهنــد. بنابرایــن توصیــه مــی 
شــود در هنــگام شســت و شــوی ظــروف اســتیل از 
کمــک  پــد هــای نایلونــی یــا بــرس هــای پاســتیکی 
گرفتــه شــود. همچنیــن بهتــر اســت از تمــاس مایــع 
ک  کننــده یــا شــوینده هــای حــاوی آمونیــا ســفید 
بــا بدنــه ظــروف اســتیل جلوگیــری شــود. بــه هــر 
حــال بهتریــن روش موجــود بــرای شســت و شــوی 
کــه آن هــا را  ظــروف پخــت و پــز اســتیل ایــن اســت 
بــه صــورت دســتی بــا آب داغ و صابــون بشــویید و 
کــردن، بــا اســتفاده از یــک دســتمال  قبــل از جمــع 

کامــا خشــک نماییــد. نــرم بدنــه آن هــا را 

•برق انداختن به سینی های چای مسجد
بدنــه  بــه  اول  روز  درخشــش  بازگردانــدن  بــرای 
اســتیل  خــوری  چــای  ســینی  همچــون  ظروفــی 
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ــا اســتفاده  ــد. ســپس ب ــد و مقــداری جــوش شــیرین روی آن بریزی کنی کافــی اســت ســطح ظــرف را خیــس 
کامــا از  ــا الیــه هــای تشــکیل شــده  ــا اســکاچ بــه آرامــی روی ســطح ظــرف را بســابید ت از یــک پــد نایلونــی ی
کنیــد و از درخشــش چشــم نــواز  گام آخــر نیــز مــی توانیــد بــا حولــه ای نــرم ظــرف را خشــک  بیــن برونــد. در 
کــه آثــار انگشــت روی بدنــه ظــرف باقــی مانــده باشــد مــی توانیــد بــا اســتفاده از  آن لــذت ببریــد. در صورتــی 
کاغــذی آن را رفــع نماییــد. البتــه الزم اســت ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید  کــن و دســتمال  ک  شیشــه پــا
کــی در  کــه مســتقیما بــا مــواد خورا کــن نبایــد روی ســطح داخلــی ظــرف یــا ســایر قســمت هــا  ک  کــه شیشــه پــا

تمــاس هســتند اعمــال شــود.

ظروف مالمین
کلــی در آشــپزخانه مســاجد ظــروف  بــه طــور 
پذیرایــی و ســرو غــذا از جنــس و مــدل هــای 
کــه  کــرد  گــون را مــی تــوان مشــاهده  گونا
ظــروف مامیــن نیــز یکــی از آن هاســت . 
کمتــر مــورد اســتفاده  ایــن ظــروف امــروزه 
ــورد  ــتر م ــته بیش گذش ــد و در  گیرن ــی  ــرار م ق
کننــدگان در مســاجد بــود  توجــه مصــرف 
. بــرای اســتفاده از ظــرف هــای مامینــی 
و  باشــید  داشــته  توجــه  نکاتــی  بــه  بایــد 
کــه  اولیــن و مهــم تریــن آن هــا ایــن اســت 
ســیم  بــا  نبایــد  را  مامینــی  هــای  ظــرف 

ظرفشــویی بشــورید .
اجســام  و  ظرفشــویی  ســیم  بکارگیــری 
ع ظــرف هــا  ــرای شســتن ایــن نــو ســخت ب
کــف آن  باعــث ایجــاد آســیب و خــش  در 
کــه ممکــن اســت وجــود خــراش  مــی شــود . 

ــردن ســبزی   ک ــرای خــرد  ــد ب کنی ــراد مضــر باشــد . ســعی  ــرای ســامت اف ــای مامینــی ب کــف بشــقاب ه در 
گوشــت از ظــروف مامینــی اســتفاده نکنیــد  میــوه و یــا 

ممکــن اســت ســری تیــز چاقــو بــه لعــاب داخلــی ظــرف هــا آســیب وارد نمایــد و در ایــن صــورت شســتن آن 
بــرای شــما دشــوار شــود .

کیفیــت خــود را از دســت بدهنــد و بشــقاب  کلــی ظــرف هــای مامینــی ممکــن اســت در مــرور زمــان  بــه طــور 
کهنــه بــه  کــردن از ظــرف هــای مامیــن قدیمــی و  هــا لــب پــر و شکســته شــوند بــه همیــن دلیــل اســتفاده 

هیــچ وجــه توصیــه نمــی شــود .
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ظروف چینی
گــر در مســجد شــما ظــروف چینــی وجــود دارد، چنــد  ا
راهــکار ســاده را می توانیــد بــرای شســت و شــو و ضــد 

کار ببندیــد  . کــردن ایــن ظــروف بــه  عفونــی 

قرار دادن ظروف در دیگ و جوشاندن آن ها
چینــی  ظــروف  کــه  اســت  ایــن  هــا  حــل  راه  از  یکــی 
مســجدرا در داخــل دیگــی از آب ســرد و پــودر ماشــین 
بریزیــد و بــه مــدت چنــد دقیقــه آن هــا را بجوشــانید ، تــا 

ک شــوند. لکــه هــا و چربــی هــا از روی ظــروف پــا

محلول سرکه و مایع ظرفشویی
راه حــل بعــدی قــرار دادن ظــروف در محلولــی از ســرکه 
و مایــع ظرفشــویی است.ســرکه حــال چربــی اســت ، 
بعــد از حــدود یــک ســاعت مــی توانیــد ظــروف را بــا مایــع 

ظرفشــویی بشــویید .

استفاده از جوش شیرین
گرفتــه باشــد  گــر ظــروف آغشــته بــه چربــی جــرم هــم  ا
، مــی توانیــم تشــتی را پــر از آب بکنیــد  و بــه نســبت 
حجــم تشــت از یــک فنجــان تــا ســه فنجــان  جــوش 
شــیرین در آن بریزیــد . بعــد از مدتــی جــوش شــیرین 

کنــد. ک مــی  جــرم هــا را پــا
همچنیــن مــی توانیــم لبــه هــای اســتکان هــا و ظــروف 
ــول جــوش شــیرین  ــه محل ــا پارچــه چینــی  ب چینــی را ب

کنیــد. کامــا تمیــز 

کردن ظروف ضد عفونی 
در صــورت اســتفاده از ظــروف موجــود در مســجد، یکــی 
کــه از ایــن محــرم می توانیــد بــرای جلــب  کارهایــی  از 
اعتمــاد مهمانــان مســجد در مراســمات عــزاداری ســید 
کــردن  انجــام دهیــد، ضــد عفونــی  و ســاالر شــهیدان 

ــت، ــروف اس ظ
کــردن بــه معنــی اســتفاده از مــواد شــیمیایی  ضدعفونــی 

اســت. ضدعفونــی  کشــتن میکروب هــا  بــرای  خــاص 
کــردن آن هــا خطر  ک  کــردن ســطوح و وســایل، بعــد از پــا
که  کاهــش خواهــد داد. ســؤالی  انتشــار عفونــت را بســیار 
کــه ظــروف مــورد  ممکــن اســت پرســیده شــود ایــن اســت 
ــه  ــا چگون کرون ــروس  ــه وی ــا ب ــرد مبت ــط ف اســتفاده توس

بایــد تمیــز و ضدعفونــی شــوند.
کســید  )پرا کســیژنه  ا آب  الــکل،  از  ضدعفونــی  بــرای 
هیــدروژن( و یــا وایتکس )هیپوکلریت ســدیم( اســتفاده 
کنیــد. )در صــورت اســتفاده از وایتکــس، مــی بایســت 
بــه مــدت ۱ دقیقــه بــر ســطح ســینک باقــی بمانــد )از 

آبکشــی زودهنــگام اجتنــاب شــود(.
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خود مراقبتی در هنگام شست و شوی ظروف
از جملــه مســائل پــر اهمیــت در محــرم پیــش رو و 
در پذیرایــی از عــزادارن در مســجد،  ســامت شــما 
کــه وظیفــه شســت و شــوی  و تمــام افــرادی اســت 
ــگام  ــه هن ــر را ب ــوارد زی ــد، م ــده دارن ــر عه ــروف را ب ظ

انجــام ایــن وظیفــه بــه خاطــر داشــته باشــید
مســجد  آبدارخانــه  بــه  ظــروف  حمــل  •هنــگام 
بهتــر اســت از دســتکش اســتفاده شــود امــا هنــگام 
ضــروری  دســتکش  پوشــیدن  آنهــا  شستشــوی 
کار دســت هــا  ــه پــس از اتمــام  ک ــه شــرطی  نیســت ب
بافاصلــه بــا آب و صابــون شســته شــوند. در صــورت 
تمایــل جهــت پوشــیدن دســتکش، دســتکش هــای 

کننــد.  کفایــت مــی  ظرفشــویی معمولــی 
 ، شــده  اســتفاده  ظــروف  بــا  تمــاس  •هنــگام 
ــرادی  ــما و اف ــن ش ــود. بنابرای ــیده ش ــتکش پوش دس
کــه وظیفــه شســت و شــوی ظــروف را بــر عهــده دارنــد 
ــه  ــجد ب ــر در مس ــراد حاض ــی اف ــاء تمام ــدم ابت و از ع
کرونــا اطمینــان نداریــد بایــد در هنــگام شســت و شــو 

کنیــد دســتکش بــه دســت 
•بــرای شســتن ظــروف معمولــی بیمــاران، از مایــع 

ظرفشــویی معمولــی و آب داغ اســتفاده شــود.
جهــت  وایتکــس  محلــول  تهیــه  صحیــح  •روش 
کــه  ۵  ضدعفونــی ســینک بــه ایــن صــورت اســت 
یــا  لیتــر آب  را در ۴  از وایتکــس  قاشــق غذاخــوری 
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۴ قاشــق چایخــوری از آن را در یــک لیتــر آب حــل 
کنیــد.

•پــس از پایــان شســت و شــوی ظــروف در صــورت 
عــدم اســتفاده از دســتکش، دســت هــا بافاصلــه بــا 

ــوند. ــته ش ــون شس آب و صاب
اســتفاده  آشــپزخانه  از دســتکش  کــه  •در صورتــی 
مــی شــود، پــس از پایــان شســت و شــو، دســتکش 
هــا در آورده شــده و بــا آب داغ و صابــون شســته و 
خشــک شــوند. ســپس دســت هــا نیــز مجــددا بــا آب 

و صابــون شســته شــوند.
اســتفاده  مــورد  مصــرف  یکبــار  هــای  •دســتکش 
کیســه هــای زبالــه یــا  بــرای حمــل ظــروف آلــوده، در 

پاســتیک هــای دو الیــه دور انداختــه شــوند.
از  ظــروف  کــردن  خشــک  بــرای  کــه  صورتــی  •در 
دســتمال مخصــوص اســتفاده مــی شــود، دســتمال 
پــس از اســتفاده، بــا مایــع شــوینده شســته شــده و بــه 

کامــل خشــک شــود. طــور 
•ظــروف دائمــي مــورد اســتفاده در مســجد پــس از 
گندزدایــی  در محــل هــاي در بســته  شســت و شــو و 
کیســه  ــا حتــي در داخــل  کابینــت ی کمــد و  اي مثــل 
هــاي نایلونــي در بســته نگهــداري شــوند. بــه هــر 
حــال بایــد ظــروف مــورد اســتفاده در مســاجد، حتــي 
در زمــان خالــي بــودن بــا پوشــش مناســب پوشــانده 
و  سوســک  مگــس،  پشــه،  دســترس  از  تــا  شــوند 

مــوش درامــان باشــند.
•اســتکان و نعلبکــي هــا مــورد مصــرف بــا آب جــاري 
گنــدزدا شســته  کشــي ( و مــواد شــوینده و  ) آب لولــه 
گندزدایــي شــوند. متأســفانه در برخــي جاهــا بــه  و 
ــا نیمــه پــر آب  ــاور جلوگیــري از اســراف، تشــتي را ت ب
کننــد و لیــوان هــا و اســتکان هــا را در درون آن  مــي 

کــه انجــام نــدادن ایــن  تشــت مــي شــویند. در حالــي 
کار و نشســتن لیــوان، اســتکان و نعلبکــي هــا بــا ایــن 
شــیوه بهتــر از شســتن آنها اســت. زیرا موجــب انتقال 
کســاني مــي  کلیــه  آلودگــي و بیمــاري از یــک نفــر بــه 
کــه از همــه اســتکان و نعلبکــي هــا اســتفاده  شــود 
کننــد. عــاوه بــر آن، خــود فــرد شــوینده نیــز مــي  مــي 

گیــرد. توانــد در معــرض بیشــترین آلودگــي قــرار 
آشــامیدني  آب  بــراي  بهداشــتی  •کارشناســان 
کــه بــرای مکانــی مثــل  مصرفــي، توصیــه می کننــد 
کــه آب  کــن هایــي بــا شــیرهایي  مســجد از آب ســرد 

کننــد نصــب شــود. را بــه بــاال فــوران مــي 
•ترجیحــًا هــر چنــد روز یــک بــار اســتکان، لیــوان و 
نعلبکــي هــا را درون تشــتي داراي محلــول پرکلریــن 
 ) مجــاز  گنــدزداي  مــواد  ســایر  یــا   ( هــزار  ده  در   5
ریختــه تــا بعــد از مدتــي ) حــدود 20 دقیقــه ( هــم 
گندزدایــي شــده و هــم تیرگــي هــاي آن  ایــن ظــروف 

از بیــن رود
برخــي  جملــه  از  عمومــي  کــن  اما از  بســیاري  •در 
مســاجد، بــه هنــگام پذیرایــي از لیــوان و اســتکان 
هــاي لــب پریــده اســتفاده مــي شــود. توجیــه آنهــا 
نداشــتن منابــع مالــي بــراي تعویــض آن و احتمــااًل 
کــه بایــد از  جلوگیــري از اســراف اســت. در صورتــي 
بــکار بــردن فنجــان یــا لیــوان هــاي لــب پریــده و 
ظــروف  ایــن  زیــرا  شــود.  خــودداري  جــدًا  معیــوب 
ممکــن اســت موجــب ایجــاد خــراش در دســت یــا 
کننــدگان شــود و فقــط خراشــي هــر  لــب اســتفاده 
کوچــک را بــه وجــود آورد. همیــن خــراش مــي  چنــد 
توانــد زمینــه انتقــال بیمــاري هایــي ماننــد ایــدز و ... 

را فراهــم ســازد.
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کــه  نکاتــی در بــاب نــذری هایــی 
در مســجد پخــش می شــود.

اصــول  رعایــت  کــه  می دانیــد 
هنــگام  بــه  بهداشــتي  صحیــح 
کــي  خورا نــوع  هــر  از  اســتفاده 
و  اســت  ضــروري  نوشــیدني  یــا 
هــا،  دســت  مرتــب  شستشــوي 
کــي هایــي  کامــل خورا شستشــوي 
ماننــد میــوه و خرمــا و نیــز ظروفــي 
کنیــم  مــي  اســتفاده  آنهــا  از  کــه 
ماننــد ؛ اســتکان، لیــوان، قاشــق 
ضرورتــي  بشــقاب  و  چنــگال  و 
اجتنــاب ناپذیــر اســت و دانســتیم 
کرونایــی محــرم  روزهــای  کــه در 
امســال ظــروف مــورد اســتفاده مــي 
تواننــد منشــاء مهمــي بــراي انتقال 
باشــند. مختلــف  بیماري هــای 

اینروزهــا هــر چند اســتفاده از لیوان 
هــاي یــک بــار مصــرف در مســاجد 
همانطــور  امــا  اســت،  متــداول 
کــه بــه صــورت مفصــل خواندیــد 
مصــرف  یکبــار  ظــروف  کیفیــت 
توزیــع  افــراد  دســت  بــا  تمــاس  و 
کننــده نیــز نبایــد از نظــر دور بمانــد.

بهداشتپذیراییباخرماوحلوا
از  زرد  شــله  و  حلــوا  خرمــا، 
کــه معمــواًل  کي هایــی اســت  خورا
صــورت  بــه  محــرم  روزهــای  در 
نــذري توزیــع مي شــود. بایــد توجه 
کــه در توزیــع  کافــي مبــذول شــود 
دســت  مســتقیم  تمــاس  از  آنهــا 

یــا  دســت  بــا  افــراد  برداشــتن  یــا 
اســتفاده از قاشــق مشــترک پرهیــز 
ایــن  کــه  صورتــي  در  زیــرا  شــود. 
ــا رعایــت اصــول بهداشــتي  مــواد ب
در منــزل تهیــه شــده باشــد، تماس 
بــا دســت افــراد هنــگام اســتفاده 
مــي توانــد موجــب انتقــال بیمــاري 

هــا و عفونــت هــا شــود.
نکته: در تهیه حلوا از نان بســتني 
کاغذهــاي مخصــوص شــیریني  یــا 
اســتفاده شــود تــا تمــاس دســت بــه 

حداقل رســانده شــود.
و  خوراکــي  نــوع  هــر  بــراي  نکتــه: 
آشــامیدني گرم نیز باید از ظروف یک 

بــار مصــرف گیاهــي اســتفاده کــرد.
وقتــی خرمــا در مســاجد توزیــع مــي 
ظــروف  گذاشــتن  امــکان  شــود، 
گانــه بــراي هســته هــاي خرمــا  جدا
وجــود نــدارد. توصیــه مــي شــود که 
فــرد دیگــري همــراه بــا ظرفــي براي 
فاصلــه  بــا  و  خرمــا  هــاي  هســته 
تقســیم  از  بعــد  کوتاهــي  زمانــي 
کنــد تــا افــراد فرصــت  خرمــا حرکــت 
داشــته باشــند هســته خرمــا را در 
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــرف بریزن آن ظ
آوري  جمــع  خرمــا  هــاي  هســته 
رهــا  و  انداختــن  فرصــت  و  شــده 
کــردن هســته هــا بــر روي فــرش، 
گوشــه  یــا  شــوفاژ  رادیاتــور  روي 

دیــوار از افــراد ســلب مــي شــود.

بهداشتپذیراییباغذاهایاصلی
ایــام  در  نیــز  اصلــي  غذاهــاي 
ســوگواري هــا بــه صــورت نــذري 

ایــن  شــود.  مــي  توزیــع  و  پخــت 
چلــو  صــورت  بــه  معمــواًل  غذاهــا 
کبــاب  چلــو  غ،  مــر چلــو  قیمــه، 
کوبیده و حتي در بعضي از مساجد 
ــز داده مــي  ــاي آبگوشــت نی و تکای
شــود. چــون حضــور جمعیــت در 
ایــن ایــام زیــاد اســت، توصیــه مــي 
کــه از خوراندن مســتقیم غذا  شــود 
در داخل مســاجد پرهیز شــود. زیرا 
ازدحــام جمعیــت موجــب آلودگــي 
هــوا و فضــاي مســجد مــي شــود. 
کــه بعــد  گزینــه ایــن اســت  بهتریــن 
عــزاداري،  از مراســم ســوگواري و 
بــار  یــک  هــاي  بســته  در  را  غــذا 
مصــرف گیاهــي ) ســلولزي ( بســته 
بنــدي نماینــد و بــه هنــگام خــروج 
ســوگواران، بــه هــر نفــر یــک غــذا 
بــردن  داده شــود. بدیهــي اســت 
غــذا توســط ســوگواران نیــز مصداق 

اطعــام ) خورانــدن ( مــي شــود.
فــوق،  مــوارد  بــر  نکته:عــاوه 
بهبــود  در  زیــر  اصــول  رعایــت 
کیفیــت بهداشــت پذیرایــي تأثیــر 

: دارد  ســزایي  بــه 
اطعــام  و  بنــدي  بســته  بــراي   *
گــرم، شــله زرد و نوشــیدني  غــذاي 
ــرم ) مثــل چــاي و شــیر (،  گ هــاي 
اســتفاده از ظــروف یــک بار مصرف 
گیاهــي ) ســلولزي ( الزامــي اســت.
غــذاي  اطعــام  و  بنــدي  بســته   *
گــرم، شــله زرد و نوشــیدني هــاي 
گــرم ) مثــل چــاي و شــیر (، بایــد در 
گیاهــي )  ظــروف یــک بــار مصــرف 

ســلولزي ( انجــام شــود.
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در هنــگام پخــت غــذا هــم شــما یکــی از مهمتریــن 
بایــد  و  می شــوید  محســوب  آشــپز  کنــار  در  عناصــر 
بــرای ســامت پذیرائــی عــزادران بکوشــید، بــرای 
ایــن مهــم الزم اســت نــکات زیــر را مدنظــر قــرار دهیــد
نکتــه: یــک منشــور بهداشــتی بــرای آشــپزخانه بــا 
کــه در   کنیــد  کارشــناس بهداشــتی تهیــه  کمــک یــک 

آن می توانیــد از تعــدادی از مــوارد زیــر بهــره ببریــد
* پخــت غــذا بایــد در محــل هــاي بســته و پوشــیده، 
مثــًا آشــپزخانه هــاي بــزرگ، انجــام شــود. از پخــت 

ــا در حیــاط مســجد بایــد  ــاز ی و پــز در محیــط هــاي ب
خــودداري شــود.

 ) روحــي  ظــروف  یــا   ( آلومینیومــي  تجهیــزات   *
ــگام  ــرا در هن ــت. زی ــب اس ــذا نامناس ــت غ ــراي پخ ب
پخــت موجــب خــروج آلومینیــوم مــي شــود و ایــن 
کــه  یونهــا وارد غــذا و ســپس جــذب بــدن مــي شــوند 
موجــب بــروز اختــاالت و بیمــاري هایــي مــي شــوند. 
هــاي  قابلمــه  و  تجهیــزات  از  اســتفاده  بنابرایــن 
اســتیل توصیــه مــي شــود. اســتفاده از ظــروف مســي 
نیــز مشــروط بــه اینکــه قلــع انــدود ) یــا ســفید ( شــده 

باشــد، اشــکالي نــدارد.
کنــار آشــپزخانه تمامــی امکانات از قبیل شســت  * در 
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کننده هــای دســت  و شــو دهنــده هــا و ضــد عفونــی 
کنیــد و صــورت را بــرای آشــپز و دســتیارانش فراهــم 

* ورود افاد متفرقه به آشپزخانه را مطلقًا ممنوع کنید
* زدن ماســک برای آشــپز و. دستیارانش را اجباری کنید 

و تعدادی ماســک یدک در آشــپزخانه داشته باشید
بــا  متفرقــه  افــراد  بــرای  نــذری  زدن  هــم  ســنت   *
کنیــد ع  کرونایــی را ممنــو دالیــل مختلــف در محــرم 
* بــراي پخــت و تهیــه غــذا ) مخصوصــًا خورشــت و 
کمتــر  کمتــر از 5 یــا  برنــج ( از روغــن هایــي بــا ترانــس 

از 2 اســتفاده شــود.
* از نمک هاي یددار تصفیه شده استفاده شود.

* اســتفاده از ســنگ نمــک بــه دلیــل وجــود ناخالصي 

هــا، غیــر بهداشــتي بــوده و در پخــت برنــج، حتــي 
ع اســت. کــردن برنــج ممنــو بــراي موقــع خیــس 

* در صــورت اســتفاده از ســبزي یــا ســاالد بایــد حتمــًا 
مراحــل چهارگانــه ســالم ســازي ) مرحلــه پاکســازي، 
انــگل زدایــي یــا مایــع شــوینده، میکــروب زدایــي بــا مــواد 
گندزدایــي مجــاز و شستشــوي نهایــي ( رعایــت شــود.
مــواد  یــا  غــذا  چــه  چنــان  باشــید  داشــته  توجــه   *
غذایــي آمــاده شــده در مســجد اضافــي مانــد، حتمــًا 
کنیــد و از نگهــداري آن  آن را بیــن نیازمنــدان پخــش 

کنیــد حتــي در یخچــال خــودداري 
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یکــی از وظائــف شــما بــه عنــوان 
آب  تأمیــن  مســجد  خــادم 
آشــامیدني ســالم و بهداشتي برای 
کــه بایــد بــه دور از  عــزاداران اســت 
محــل دستشــویي هــا و ســرویس 
هاي بهداشــتي قرار داشــته باشــد.

آشــامیدن  آب  توزیــع  از  لطفــًا   •
بیــن  مشــترک  لیــوان  و  چ  پــار بــا 
گــر  کنیــد. ا کیــدًا پرهیــز  عــزادارن ا
در داخــل مســجد بــه نمازگــزاران 
از  حتمــًا  شــود،  مــي  داده  آب 
لیــوان هــاي یــک بــار مصــرف بــه 

شــود. اســتفاده  نفــر  هــر  ازاي 
متأســفانه برخــي افــراد بــا وجــود 
در اختیــار بــودن لیــوان یــک بــار 
مصــرف، از لیــوان هــاي مشــترک 
بعضــي  یــا  کننــد  مــي  اســتفاده 

افــراد لیــوان یــک بــار مصــرف خود 
را نگــه مــي دارنــد تــا چنانچــه بــار 
از  دوبــاره  شــوند،  تشــنه  دیگــر 
کننــد.  اســتفاده  لیــوان  همــان 
گرفتــن در  ــر قــرار  ــر اث کــه ب لیوانــي 
کــه در معــرض  فضــاي بســته اي 
اســت  جمعیــت  ازدحــام  تنفــس 
از  بایــد  و  شــود  مــي  آلــوده  یقینــًا 
کار جــدًا پرهیــز نمــود. عــاوه  ایــن 
بــار  یــک  هــاي  لیــوان  آن،  بــر 
کیســه  داخــل  در  بایــد  مصــرف 
هــاي نایلونــي نگهــداري شــود و 
در معــرض فضــاي بــاز مســجد یــا 
باشــند. نداشــته  قــرار  آبدارخانــه 
ســعی  پیــش  در  محــرم  •بــرای 
چ و آب غیــر  پــار بــه جــای  کنیــد 
بطــري  از  شــده  بنــدی  بســته 
کــه  هــاي آب بســته بنــدي شــده ) 
تاریــخ مصــرف آن نگذشــته باشــد 

کنیــد. اســتفاده   )
•بــه هیــچ عنــوان از مخــازن آب 

قالــب  کــه 
ــه در  گان ــخ جدا ی

گیــرد  مــي  قــرار  آن 
بــا  گانــه  جدا آن  آب  و 

شــلنگ تأمیــن مــي شــود، 
اســتفاده نشــود. زیــرا دخالــت 

دســت و تعــدد منابــع، احتمــال 
چشــمگیري  طــور  بــه  را  آلودگــي 
اســتفاده  دهــد.  مــي  افزایــش 
مســتقیم یــخ قالبــي و صنعتــي بــا 
انتقــال  بــه دلیــل  یــا شــربت  آب 
اســت. بهداشــتي  غیــر  آلودگــي، 
•بــه هنــگام اســتفاده از هــر مــاده 
غذایــي بســته بنــدي شــده ) حتي 
تاریــخ  بــه   ) آب  هــاي  بطــري 
تولیــد و تاریــخ انقضــاي آن توجــه 
گــر تاریــخ مصــرف  داشــته باشــید. ا
گــر  ا یــا  اســت،  شــده  ســپري  آن 
کــرده اســت،  منفــذي دارد یــا بــاد 

آن را تهیــه نکنیــد
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فصل دوازدهم
مدیریتسطلهایزباله

کــه می توانــد بــه راحتــی  زبالــه یکــی از عواملــی اســت 
در  را  عــزاداران  و  نمازگــزاران  و  آلــوده  را  محیــط 
معــرض ابتــا بــه بیمــاری هــای مختلــف از جملــه 

کرونــا قــرار دهــد. لــذا بایــد توجــه ویژهــای بــه جمــع 
آوری، نگهــداری و دفــع صحیــح آن داشــته باشــید.
کــه جهــت  کلــی در ایــن بخــش ایــن اســت  اصــل 
جمــع آوری زبالــه بایــد در مســاجد و هیــات  مذهبــی 
کافــی ظــرف زبالــه درب دار پاســتیکی  بــه تعــداد 
یــا فلــزی ضدزنــگ و قابــل شستشــو وجــود داشــته 
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باشــد و زبالــه هــا بایــد روزانــه و مرتــب تخلیــه شــود؛ 
همچنیــن از ریختــن زبالــه و مــواد زایــد در  داخــل 

گــردد. مســجد و محوطــه اطــراف آن خــودداری 
ماســکهای  مخصــوص  زبالــه  ســطل  یــک  نکتــه: 
نقطــه  هــر  )یــا  مســجد  ورودی  در  شــده  اســتفاده 
کــه عــزاداران از  کنیــد  گوشــزد  دیگــری( قــرار دهیــد و 

انداختــن ماســکها در ســطل هــای متفرقــه یــا روی 
کننــد. خــودداری  مســجد  فــرش 
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فصل سیزدهم
خــودمراقبتیحرکتــیخادمدرمراســماتعــزاداری

محرم

بــه  شــماره  ایــن  ویــژه  پرونــده  پایانــی  بخــش  و 
خودمراقبتــی حرکتــی شــما خــادم عزیــز در روزهــای 
پــر فشــار مــاه محــرم در پیــش اشــاره دارد. پیــش از 
کــه شــما بــه عنــوان  ایــن در چنــد مــورد بیــان شــد 
خــادم مســجد نقــش بســیار مهمــی در بهتــر برگــزار 
شــدن ایــن مراســمات و ســامت عــزاداران داریــد، 
کمتــر مــورد توجــه قــرار  کــه متأســفانه  یکــی از نکاتــی 

اســت. حرکتــی  خودمراقبتــی  می گیــرد، 
1 شــما می بایســت در انجــام کارهــا بــه وضعیــت بدنــی 
خــود توجــه داشــته باشــید. هرگــز  بــه مــدت طوالنــی 
کــه ســبب درد و  در یــک وضعیــت بدنــی نامناســب 

کار نکنیــد.   ــدا  هــای بــدن می شــود،  ناراحتــی در ان
کارهــای طوالنــی مــدت در وضعیــت بدنــی  2 انجــام 
ایستاده سبب  ناراحتی پاها و ناحیه پایین کمر میشود. 
کار در وضعیــت نشســته، بــدون داشــتن  3 انجــام 
کــه پشــتی صندلــی،  کمــر  گاه در ناحیــه  پاییــن  تکیــه 
کمــر ایجــاد  هیچگونــه حمایتــی را بــرای مهــره هــای 
کنــد،  ســبب ایجــاد ناراحتــی ناحیــه پاییــن  نمــی 

کمــر مــی شــود.
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مناســب  گاه  تکیــه  وجــود  بــدون  نشســته  کار  4 در 
کمــر دچــار  بــرای پــا و زانوهــا، پاهــا   و ناحیــه پاییــن 

آســیب مــی شــوند. 
5 از خــم و راســت شــدن مکــرر بــه  خصــوص هنگامــی 

کــه اشــیاء  ســنگینی در دســت داریــد بپرهیزیــد.
کنیــد بــه طــور مرتــب وضعیــت بدنــی خــود را  6 ســعی 
تغییــر دهیــد یــا  اینکــه جــای خــود را بــه فــرد دیگــری 

کار بدهیــد. بــرای انجــام آن 
کــردن مــواد و ظــروف بــرای طبــخ  7 هنــگام جابجــا 
کنیــد  کــه وزن آنهــا بیــش   غــذا، بــه وزن مــواردی  
کــه جابجــا مــی  توجــه داشــته باشــید. در صورتــی 
کیلوگــرم باشــد یــا حجیــم باشــند، حتمــا بــه  از 20 

صــورت گروهــی اقــدام  بــه حمــل و نقــل آنهــا نمایید.
8 هنــگام حمــل و نقــل وســایل بایــد آنهــا را تــا حــد 
امــکان در مقابــل و نزدیــک تنــه قــرار داد و در فاصلــه 

بیــن لگــن خاصــره و ســینه حمــل نمــود. 
9  بــرای برداشــتن اشــیاء از روی زمیــن پاهــا را صــاف 
بــر روی زمیــن  بگذاریــد و تــا حــد ممکــن نزدیــک 
کــرده و فــرم  جســم بایســتید. ســپس زانوهــا را خــم  
کنیــد. عضــات  بدنتــان را ماننــد حالــت زانــو زدن 
کنیــد. جســم را  شــکم و  باســن را بــه داخــل جمــع 
گذاشــتن بــار  نزدیــک بــه خودتــان بگیریــد.  بــرای 
گفتــه شــده عمــل  بــر روی زمیــن برعکــس مراحــل 

ــد. کنی
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پایان
ــاالی اجتماعــی اســت، هــزاران چشــم متقــد فعالیــت  ــا حساســیت ب محــرم پیــش رو یــک محــرم خــاص ب
کــه یــک اجتمــاع هوشــمند دینــی  مســاججد و هیئــات عــزاداری را رصــد می کننــد، آنهــا می خواهنــد بداننــد 
چگونــه از پــی حفــظ جــان مســلمانان دیدنــدار بــر می آیــد و چگونــه می شــود در ســخت تریــن روزهــای 
کــه شــما بــه عنــوان خــادم و ضامــن  کــرد. از ایــن رو ضــروری اســت  تاریــخ بشــر دیــن و دینــداری را حفــظ 
ســامت عــزاداران حاضــر در مســاجد در عیــن حفــظ ســامت خــود و خانــواده عزیزتــان از جــان و ســامتی 
صدهــا خانــواده دیگــر محافظــت و مراقبــت می کنیــد. مــا بــه عنــوان نویســندگان و دســت انــدرکاران نشــریه 
ــک  ــه ی ــه منزل ــا ب ــده را تنه ــن پرون ــم و ای ــان داری ــان ایم ــزه و مهارتهایت ــما و انگی ــه ش ــت ب کرام ــی  ــما یعن ش

کــه مقبــول طبــع شــما افتــاده باشــد ــادآوری دوســتانه تهیــه و تــدارک دیده ایــم. باشــد  ی
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قاســم ابن حســن با حســین گفت:»آیا 
مــن هم در کشته شــدگانم؟«

دِل حســین بر او بســوخت و گفت:»ای 
پســرِک من، مرگ نزِد تو چگونه اســت؟«

گفت:»ای عم، از انگبین شیرین تر.« 
تــو  عــم  ســوگند.  خــدا  بــه  گفــت:»آری، 
مردانــی  آن  از  یکــی  تــو  بــاد.  تــو  فــدای 
کــه بــا مــن کشــته شــوند، بعــد از آن 
کــه شــما را بــلای عظیــم رســد و پســرم 

عبــداهلل هــم کشــته شــود.«

برگرفته از کتاِب آه، یاسین حجازی


