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 عاشورا و سالمت معنوي ،حج

 
  هاجري عبدالرسول  حجت االسالم

 

از این  منرنر، حنج و عاشنورا     . است "عاشورا"و  "حج"زند،  ها موج می هاي سالمت معنوي در آن دو رویداد دینی که عناصر و مؤلفه

مت معننوي هرهنتسنتان علنوم    االسالم والمسلمی  عبدالرسول هاجري، عضو گنرو  سنال   حجت. نمادهاي مجسم سالمت معنوي هستند

هاي اخالقی و معرهتی حنج و عاشنورا در موعنوال سنالمت      پزشکی همزمان با پایان موسم حج و آغاز ما  محرم طی سخنانی به ظرهیت

هناي   و سپس در بخش اصنلی بحنا از حنوز    است در مقدمه ای  سخنرانی به ارتباط میان حج و امامت پرداخته شد  . معنوي پرداخت

 .دو با سالمت معنوي رونمایی شد  است تالقی آن

 

 مقدمه
 حج و امامت

کنند بحینی    ایجنا  منی  از سنوي دیتنر   ه بحا در گرو  سالمت معنوي ئپایان ما  شوّال و موسم حج و آغاز ما  محرم از یکسو و ارا

هناي   دلیل پیرامون ظرهینت  به همی . باشد "سالمت معنوي"و  "عاشورا"، "حج"شود که دربردارند  سه موعوال  داناتتقدیم محضر اس

 ,کنم را تقدیم می مطلبیاخالقی و معرهتی حج و عاشورا در مقوله سالمت معنوي 

به بیان دیتر حج بندون امامنت،   . با امامت عجی  شد  و جدایی ناپذیر است( ال)و اهل بیت( ص)حج در معارف اسالمی، سیر  پیامبر

  .شود تمام و کامل می تحج با رسیدن به امام: ار  هرمودنددر همی  ب( ال)امام محمد باقر. ناقص و ناتمام است

اسنت جلنو بزنند،      گذار از مقام ابراهیم که مقام امامت اگر حج  .خواند  شود( ال)نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم  در مناسک حج،

 .تر است ولی به هتواي همه هقهاي شیعه و سنی باطل است گرچه نمازش به کعبه نزدیک

حنج  و واقعه غدیرخم و پیوست  اقیانوس نبوت و والیت، در پایان   شود در موسم حج نازل می عرههدر روز   امت و اکمال دی آیه ام

 .دهد رخ می سال دهم هجري

 امنام : هرمایند  منی ( ال)صناد   امنام . اسنت  حنج  اینام  در زمنان  امنام  حضور شود می مطرح امامت و حج با ارتباط در که دیتري بحا

  .بینند مین را ایشان دیترانامّا  بینند می را همه شوند می حاعر حج در سال هر( عج)زمان

شناسد  بیند و می او مردم را می. آید می حج ایام در سال هر آقا کهبه خدا سوگند : گوید می( عج)زمان امام خاص نایب عمري عیمان

 دسنت  کنه   میمراسن . است ایشان با حج مدیریت است، امام با حج تدبیر که است ای  دلیلش  .شناسند بینند و نمی ولی مردم او را نمی

                                                 

 عضو گرو  سالمت معنوي . 

 .262، ص 2، صدو ، محمد، ج (ال)عیون اخبار الرعا. تمام الحج، لقاء االمام(: ال)ع  الباقر .2

 (.21 بقر ، ) وَ اتَّخِذُوا مِ ْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى .3

 (.24 بقر ، ) هَأَتَمَّهُ َّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً .4

 (.3مائد ، ) الْإِساْلَمَ دِیناًتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَعِیتُ لَکُمُ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِی َ کَفَرُوا مِ ْ دِینِکُمْ هاَلَ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَ .1

 .96 ، ص 1طباطبایی، محمدحسی ، المیزان هی تفسیر القرآن، ج  .6

 .11 ص ،   429 ، قم، دارالحدیا، چاپ اول، 2کلینی، محمدب  یعقو ، الکاهی، ج  .7

 .121ص ،   4 4 شارات اسالمی، چاپ دوم، ، قم، دهتر انت2اکبر، ج  ، م  الیحضر  الفقیه، محقق غفاري، علی(شیخ صدو )اب  بابویه، احمد ب  علی  .8
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و  رسنید  ( ص)پینامبر  به آمد  طور همی  رسید ،( ال)اسماعیل به( ال)هیماابر از خداست، بندگان بهتری  دست هم آن مدیریت خداست،

 .است رسید ( عج)زمان امام به هم االن

 .ر متون و منابع وحیانی و تاریخ اسالم شواهد و مصادیق بسیاري داریمد ،کند می مرتبط امامت مقوله با را حج که موارد ای  از

در موسنم حنج، اعمنال خنود را ناتمنام      ( ال)امام حسی . ، با حج ارتباط دارداست مجسم غدیر همان تعبیري بههم که  عاشورا واقعه

 ادامنه  کنه  هرمود مسلمانان بهخم غدیر در اوندخد .دهد در ادامه حج رخ می( ال)عاشوراي امام حسی . رود گذارد و به سمت کربال می می

  .است نکرد  پیدا تحقق دی  اصال و نیست کامل دی  بتیرید، دی  از را امام اگر .استو امامت  امام بانبوت،  مسیر

ری  بنندگانش  تن  کردن و اسنارت برگزیند    با قربانی عاشورا در و کرد هزینه خداوند نترهتند، را پیام و اند نشد  متوجه مسلمانان چون

در برابنر   ندارنند  امنام  کنه  مسنلمانان  ازگروهی  ،طرف یک .شود و سرانجامش چه می چیست امام بدون دی  و امام با دی  که داد نشان

زننند   تری  جنایات بشري را رقم می عبیداله و عمر سعد و شمر و هجیع شود اسالم بی امام می. دارند امام کهاند  آرایی کرد  اي صف جبهه

 . کشند شود حر و مسلم عوسجه و حبیب و بریر که کمال صفات و سجایاي انسانی را به تصویر می از سوي دیتر اسالم با امامت میو 

 .اوج امامت و حقیقت حج است عاشورا

او  و اصنحا  ( ال)متعال با حسنی   خداوند. ها و هرامی  الهی در حج است آموز  تماماست، اجرا و تحقق  حج تجسم حسی  عاشوراي

 .گذارد را به نمایش می حج يها و درس ها پیام تمام ،کربال در

تقصیر و حلق و دل بریندن دارینم،    داریم، قربانتا  و منا داریم، جمراتمی ر داریم، سعیو  طواف داریم، احرام داریم، لبیک کربال در

 .کند هاي حج تمتع در عاشورا ظهور می ها و آموز  تحقق و تجسم درس

 

 و سالمت معنوی حج، عاشورا
 :پردازیم ارتباط میای  جا به سه بعد  میان حج و عاشورا در ابعاد مختلفی با سالمت معنوي ارتباط وجود دارد که در ای 

 

 الگوهای سالمت معنوی در حج و کربال : الف

وي هسنتند و حتینی مرزهناي    بلکه اوج سالمت معنن  ،بینیم که نماد و تجسم سالمت معنوي در کربال التوهاي انسانی بسیاري را می

 .اند سالمت معنوي را در نوردید 

 .دنخور انتیزند و در همه سنی  و سطوح به چشم می نریر و شتفت عاشورا بی  هاي مرجع در واقعه ای  التوها و گرو 

عاشنورا و  . ها دارند انسانپذیري  هاي مرجع نقش تأثیرگذاري در جامعه شناسی، التوهاي رهتاري و گرو  در مباحا علوم تربیتی و جامعه

اي از اهراد مس  هسنتند   در کربال مجموعه. شان نماد مجسم آرامش و سالمت معنوي است کربال سرشار از التوهایی است که رهتار و حاالت

، زهینر  حبیب ب  مراهر، مسلم ب  عوسجه، عبدالرحم  ب  عبد ر ّ، انصناري خزرجنی  : که در جهات مختلف اخالقی و رهتاري التو هستند

 .ب  قی ، انس ب  حرث اسدي، شوذ  غالم شاکر ب  عبداهلل، قاسط ب  زهیر از جمله سالمندان نمونه واقعه کربال هستند

 7 ها از اهل بیت و  نفر آن 4 . طبق گفته مورخان، اکیر شهداي کربال جوانان و نوجوانان هستند. از دیتر سو، گرو  جوانان را داریم

 9 )، عیمنان بن  علنی    (سنال  21)اکبر، عبداهلل بن  علنی    علی. رسد نفر می  3جمع ای  شهداي جوان به . هستندهاشم  نفر از غیر بنی

هرزنندان حضنرت   )بن  عبنداهلل    عنون و محمند  ( سنال  3 )، ابوبکر الحسن   (سال 3 )ب  الحس   ، قاسم(سال 8 )، جعفرب  علی (سال

هاشنم   بیت هستند امّا جماعت دیتنري از غینر بننی    ها از اهل   عقیل، ای ب  مسلم، عبدالرحم  و جعفرب ، عبداهلل و محمد((س)زینب

جنناد ، عبنداهلل و عبندالرحم      مجمع، عمروب  قرظه، عمروب  عبداهلل الهمدانی، عائذب  ب  ب  الحارث، الهمدانی، مالک سیف: هستند مانند

                                                 

 (.67مائد ، ) أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِ ْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ .9
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 .د، عماد ب  حسان، جهش ب  قیس ب  مسلمهب  عود ، وهب و همسرش، عبداهلل و عبیداهلل ب  یزید، عبدالرحم  ب  مسعو

 . دننریر بی رهتارگفتار و  در هرکدامشان نویسان به شهادت و گواهی مورخان و مقتل جوانان ای 

 شنجاعت،  وهناداري،  زماننه،  شنناخت  هوشنمندي،  راسنخ،  ایمان :روایت شد  عبارت است از عاشورااز جوانان شهید  که هایی ویژگی

 سخت، شرایط در استقامت و صبر اخالقی، اصول به پایبندي جوانمردي، اد  عدالت، مهرورزي، مردمداري، گذشت، اییار، امید، آرامش،

 .غرور و عزت

بنا   .نیسنتند  دوران و اینام  آن بنه  مربنوط  هقط کههرا زمانی و هرا مکانی  التوهایی .داشتند تاثیرگذاري بسیار نقش نیز زنان کربال در

 قنرار  تناثیر  تحنت  را سیاسی نرام یک بلکهایستند و کوهه و شام،  استوار می آورد ، هجومبه آنها  بالیا و ها مصیبت از دنیاییوجودي که 

 .دارند داد  و به عقب نشینی وا می

ورود کاروان اسنراء، همنه اهنالی     از قبل .کنید مالحرهو کاروان بانوان اسیر ( س)زینب حضرت حضور از پیش و پس را کوهه و شام

 شکسنت شنکرگذاري   بخناطر  وبه را  انداختنه   شادي و ولوله و هلهلهو شام  کوهه هاي درواز  پشت و پوشیدند جش  لباس کوهه و شام

 از هنا  چشنم  ند وپشیمان همه ،دنشو می خارجسرا و کاروان اُ (س)زینب حضرت وقتیو شام  کوهه همی  اما ،گیرند می روز  شان اندشمن

 چتوننه  انسنان  ینک  .گینرد  تحت تأثیر کاروان بانوان و اسرا جنان منی   توابی نهال نهضت . اند  کرد برت  سیا  لباس و شد  پرخون اشک

 .بتذارد ثیرأت مغرورش رقیب برروي بتواندکرد  و همزمان  کنترل را خودش ،بالیا سهمتی  امواج و تالطم در تواند می

( س)زیننب  حضرت به هقطای  آرامش و خروش  .برسند روحیعریم  آرامش و تعادل ای  به اند توانسته هایی شیو  چه و ها را  چه با

هنا   و دلهم همسنر زهینر و د    ، همسر وهب، بحریه بنت مسعود خزرجیوهب ام هانی، ام ،رقیهربا ،  سکینه، کلیوم، ام. ندارداختصاص 

 .کنند آهرینی می بانوي اسیر دیتر هم در ای  نمایش باشکو  اخال  و انسانیت نقش

 تکنه  تکنه  کشنته و  چشنمانش  پنیش  راجنوان تناز  دامنادش    . خود را روانه میدان کرد ، نتاهی بیندازیند  داماد ز تاام وهب که  به

 چتوننه  آدمهنا  منوارد  این   در .اندازنند  سر هرزند را جلنوي او منی   بیاهزایند مادر ای  داغ بر اینکهکرد  و براي  جدا تنش از سر کنند، می

 . گیرم را پس نمی خدا را  درقربانی  گوید می و گیرد می را هرزندش سرام وهب  کنند، می برخورد

 قناري  و معلنم  ،(وهب و همسرش) داماد تاز  و عروس تاز . خورد التوهاي دیتري در عاشورا به چشم می شد ، اشار  موارد از غیره ب

 این   .دارینم هنم  ( بن  قنی    زهینر )جرتنا  و( یزید ب  مغفنل جعفنی  ) شاعر و هنرمند ب  هالل، ناهع ،ب  اسعد خضیر، حنرله بریرب ) قرآن

 .ها نیاز داریم بدان معنوي سالمت مبحا در امروز ما، همان التوهاي رهتاري هستند که متنوال و مختلف هاي گونه

ابراهیم سالمند، اسماعیل جوان، هاجر بانوي کنیزي که . حج نیز سرشار از التوهاي رهتاري و نمادهاي سالمت معنوي وحیانی است

هاي سخت زندگی و نمادهاي واالي سنالمت   هاي صبر و آرامش در برابر امواج و بحران قله. گذاران است ء مطاف حجاج و عمر قبر او جز

 .و سجایاي اخالقی و انسانی

 

 حج، عاشورا و چگونه زیستن: ب

هناي چتوننه    درس که گذاشته خدمت عم  آموزش دور ها  متعال براي همه انسان خداوند .الهی هستند مدرسهو عاشورا یک  حج

 عنم  دور   این   بنانی  .اسنت سناز   و در عی  حال انسنان  متنوال و متعدد بسیارچتونه زیست ،  يها درس ای . زیست  را بازآموزي نماید

براي شرکت بندگان و ایجاد انتیز  هزینه هم کرد  و ثوا ، آمرزش و بخشش گناهان، دعاي مستحا  و ارتقناي رتبنه معننوي     خدمت،

 .کنندگان در نرر گرهته است براي شرکت

 معلم که است آن هدفدهند ولی امتیاز و رتبه هدف نیست،  و رتبه می امتیازمعلیمان آموزش و پرورش که  خدمت عم  دور  میل

 .و ارتقاء دهد تغییر را تربیتش و تعلیم و آموزش ،و بعد بیاید بتیرد یاد چیزي ،بنشیند سر درس بازآموزي برود

گویند  می. گویند حج براي آمرزش گناهان است، بله هست ولی آمرزش هدف نیست تعریف کنند، می خواهند می هک را حج ها خیلی
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 نفنع  تنابع  کنه  منی  آد که ای  برايایجاد انتیز  است  اینها همه. نیستهم  ثوا حج  هدف ولیحج ثوا  دارد، بله دارد، خیلی هم دارد، 

 . کند طی راالهی  آموزشی دور و  بنشیندزیست   درس زندگی و چتونه کالس در برود ،است خودش

 در هنا  کنالس . هنای  تنذهبون  : روي منی  اشنتبا   را مسنیرت  بتوید شما و م  بهدر ای  دور  عم  خدمت  خواهد وند متعال میخدا

 .درسی را براي تغییر مسیر زندگی بیاموزي باید کالس هر در. شود می برگزار عرهه و صفا مسجدالحرام، بقیع، الحرمی ، بی  مسجدالنبی،

 محمند  هناجر،  اسماعیل، ابراهیم، است، کرد  انتخا  دور  ای  استادان عنوانه ب را بندگانش بهتری  خدا و دارد هم استاد دور  ای 

 . هستند دور  ای  استادان( س)هاطمه و( ال)علی ،(ص)مصطفی

در متون روایی . مردودي دور  آموزش عم  خدمت الهی است ،نکرد تغییر و برگشت و کرد شرکت کالس در و رهت کسی اگر حال

 عمل، در غییرت: هرمودند چیست؟ حجنشان قبولی اعمال : نقل است که پرسیدند( السالم علیهم)بیت و اهل( ص)ما از حضرت رسول اکرم

   .شد، مردودي مدرسه حج استتر ن تر و اخالقی برگشت امّا رهتار و گفتارش تغییر نکرد و انسانی حج از کسی اگر

هاي سنالمت معننوي،    براي میال از اولی  ایستتا . ها و اجزاء حج، درس و تفسیر سالمت معنوي وحیانی است می عناصر و مؤلفهتما

به خلوت و تفکنر و بنازنتري در خنود نیازمنندیم کنه       ،معنوي سالمترسیدن به ساحل  براي ما همه. بازنتري و بازخوانی خویش است

  .اي عالم هستیمکج

و  شنجر   مسنجد  در ،میقنات  در اول مننزل ای  شنو  و یقرنه در حنج، از    . ، یقره و بیداري استمعنوي سالمتاز مراحل نخست 

و تمنایز   تفناخر  باعنا  کنه  ابریشنم  نخ یک حتی. کنیم می برت  احرام ودرآورد   ت  از را هاخر هاي لباس که جاییشود،  جحفه، آغاز می

. رود کنار بایست می همه حشم و خدم ثروت، ،مقام. رود می کنار تمایزات ،طوافاحرام و  در. کند می باطل را حجشود، انسانی بر دیتري 

اگر ای  عناوی  و تمایزات در مسیر سعادت و خوشبختیِ ابدي کارساز و راهتشا نیست و در محضر الهی مقبول نیسنت، چنه چینزي در    

   . إِالَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ :هرماید می !آید مسیر زندگی و پل صراط به کار می

 اسنرارش زنندگی و   سنیا   جعبنه  یعننی  قلنبش  کنه  کنند  می عبور صراط پل ازشود و  در مسیر زندگی موهق و خوشبخت می کسی

 .باشد معنوي سالمتبرخوردار از 

رسد که دستش خنالی   یت است، به یقره و بیداري میحاجی در لباس احرام که شبیه کف  م. بمیریم مردن از قبل که رویم می حج

جز کفن  و قلنب    که قبر اول شب نریر میراند، می مردن از پیش را ما خدا اینکه یعنی احراملباس . ها را باید بتذارد و برود است، داشته

 . ندارد ارزش اوالد، و مال از اعم چیز هیچسلیم 

و در مسنیر عنزت و خوشنبختی و     اندوخته آنچه بجز و دارند چه ببینند خود خلوت در ،کنند بازنتري ها انسان شود می باعا احرام

 . خیر یا هستند سلیم قلب داراي دارند، دیتري چیزخورد،  سعادت اخروي بدردشان نمی

 کنند،  ا نتن  آینه بهتواند  نمی حرممُ وقتی .استوحیانی  معنوي سالمتهاي  درس از درسی هریکنیز  احرام محرماتاز سوي دیتر، 

 این   در هنم  و ببیننی  را خنودت  هم نمیتوانی. بتیري نادید  را خودت بایدو خوشبختی،  خدابراي گام برداشت  در مسیر بندگی  یعنی

منی  یهناي دا  ها و استرس مانع را  خوشبختی و موجب اعطرا  م ، شخصیت م ،آسایش  م ،مال و مقام  م ، خانه .برداري گام مسیر

 "برخیز میان از حاهظ وديخ حجا  خود تو": است

از خود بتذریم و دیتران را مقندم   باید برسیم معنوي سالمت قله به وکرد   طی را مسیر ای  بخواهیم چنانچه که آموزیم می حج در

 .بشماریم

                                                 

م  عالمه قبول الحنج اذا رجنع الرجنل    (: ص)و عنه( 383، ص 66نوار، ج بحاراال.)  ِآیه قبول الحجِّ تَر ُ ما کان علیه العَبدُ مُقیماً مِ َ الذُّنُو :(ص)قال رسول اهلل .1 

مسنتدر  الوسنایل،   . )عمّا کان علیه م  المعاصی، هذا عالمة قبول الحج و ان رجع م  الحج ثم انهمک هیما کان م  زنا او خیانه او معصیه هقد ردّ علیه حجنه 

 (66 ، ص 1 ج 

 .88شعراء،  .  
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ي ها یک دور  تمری  و مهارت نه گفت  به خواهش. هاي مدرسه حج، مهارت و کف نفس و کنترل خویشت  است یکی دیتر از درس

 .نفسانی

 ،زناشنویی  عنادي  ارتباطنات . نفسانی است، کنترل ک  خواهش که جایی در را خودت یعنی همی ، یعنی و اعمال حج و عمر  احرام

 ،اینها همه به جاهاداري تمری  شود و حاجی بیاموزد که در خیلی  تا خویشت  کرد  حرام را چیزها از خیلی. حرام معطر چیزهاي .حرام

 هقنط  حنج  از پنس داري دور  احرام را  و خویشت  دارد حج درحاجی  که حالتی اگر .و پرمغز و معنا است زیبا ،دور  ای  چقدر .دبتوی نه

 .پیوندد به قبیله عارهان واصل می و ادامه دهد، باشد داشته روز چهل

از  هم جانورانتری   و کوچکناچیزتری   .است گیاهان و حیواناتحتیی  دیتران حقو  رعایت تمری  است، زیست  انسان مهارت حج

  .هستند امان درسوي حاجی 

هناي   هنا و مهنارت   از درس اندیشنی  ، گذشت، نیکوکاري و نیکغضب و خشم کنترل زبان، کنترل دیتران، با آمیز مسالمت همزیستی

 . استحج 

ی  پنرداختیم امّنا این  بحنا     ها و عنناو  به برخی ههرست تنهادر ای  مقال . هاي زندگی و سالمت معنوي است حج، سرشار از درس

 .سونتر است نیازمند بررسی و مطالعات جامع و همه

هاي حنج، در اوج   به بیان دیتر، تمام درس. هاي حج است ها و پیام عاشورا، نماد مجسم حج و درس. رسیم حاال به عاشورا و کربال می

هاي سنالمت معننوي در آن بنه     ر و مانا که همه عناصر و مؤلفهتابلویی شکوهمند و هاخ. شود گر می و کمال خود در عاشورا و کربال جلو 

و اصحا  او به اوج ( ال)ها و تمایالت نفسانی در اباعبداهلل تجسم گذشت و عبور از خود و خواهش. اند زیباتری  شکل ترسیم و نقاشی شد 

ها اخم و نفری  نکرد بلکه آغوش خود را حتنی   سري ها و خیر  ها و جسارت ها، عهدشکنی در برابر همه نامهربانی( ال)حسی . رسید  است

هاي آنها را از مهلکه تشننتی و هالکنت نجنات     ان را سیرا  کرد و سپس اسبنشبراي سپاهیان عبیدهلل به هرماندهی حر باز کرد، تشنتا

. کند شمنانش ظهور پیدا میبا د( ال)در دعاي جامعه کبیر  در سیر  و رهتار حسی  "الکرم اصول انتم"و  "االحسان عادتکم"معناي . داد

، احسان عادت آنها و همیشتی و دایمی (ال)شود حسی  اگر بخواهیم گذشت و بخشش را تجسم کرد  و به آن نتا  کنیم، ای  مجسم می

 .است

 شکسنتی  توبنه  اگنه  صندبار " یا "چه خواهی گو بخوا  هر و بیا گو هستی هرچه" :گوید معناي کرامت خدا همی  است که شاعر می

 .کند کند، کار خودش را می کریم به سابقه و پیشینه و لیاقت هرد نتا  نمی. براي کریم، همه اولی  باري هستند "آباز

هرمایند تنو را    منی ( ال)دهند، امنام حسنی     به امان شمر جنوا  نمنی  ( ال)وقتی عباس. تجسم ای  صفت الهی است هم (ال) عبداهلل ابا

حتینی  . خواند پاسخ بد  و منترر متذار گرچه هاسق اسنت  کسی که تو را میبه هرماید  می. هاسق است: کند عرض می( ال)خواند عباس می

انند، امنام    بینت رهتنه و شنهید شند      در آخری  لحرات روز عاشورا کنه همنه اصنحا  و اهنل    . دشم  نباید ناامید و دست خالی برگردد

شنود تنا اگنر کسنی دسنت او را بتینرد، از        ز چله رها منی است که ا( ال)هل م  ناصر ینصرنی، ای  آخری  تیر امام: هرماید می( ال)حسی 

هنا   شدگان ناامید نیست گرچه همه جنایت ای  سفینه نجات، حتی در لحره آخر هم از نجات غر . سقوط در آتش جهنم در امان بماند

 .اند را در حق او کرد 

 . کند می پیشه صبردریاوار  چتونه ها یبتمص از دنیایی مقابل در انسان یک کهدهد  هم هست و نشان می آرامش درس عاشورا

 .رسند می سلیم قلب و معنوي سالمت رسند و به می آرامش به شوند می نزدیک او به ها انسان که اي انداز  به است، اطمینان لنتر خداوند

خینال   به که آنچهحتی بلکه هرا اسطور  سالمت معنوي است یعنی  اسطور  است، معنوي سالمت قله و اوج تنها نه (ال) حسی  امام

 .محقق شد  است( ال)در رهتار اباعبداهلل ،یدآ نمی ها اسطور  در بشر

 بنه  وروداي بنراي   مقدمنه  تنهنا شند    ذکر موارد و دارد بسیار بحا جاي معنوي سالمت و حج معنوي، سالمت و عاشورا بی  ارتباط

 . است بحا
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 های زمانی و فرا زمانی حج و عاشورا ظرفیت: پ

 .ها براي ترویج و تحکیم سالمت معنوي هستند ورا از جهت استمرار و گستر  زمانی و جغراهیایی نیز بهتری  هرصتحج و عاش

در این  مراسنم شنرکت     پنذیرش  و آمنادگی  اوج درویژ  جوانان از سراسر جهنان   هاقشار ب همه شوند، می تکرار هرسال عاشورا و حج

! توان ای  همه انسان را همه ساله در اوج آمادگی روحی و روانی گرد آورد اي می حادثه در پاسداشت و بزرگداشت چه رخداد یا. کنند می

 از بایند کننند   در اینران اسنالمی تنالش منی     معننوي  سالمتبنابرای  همه نهادها و دلسوزانی که براي ایجاد، تقویت و گسترش نهادینه 

 .کنند استفاد  عاشورا و حجای  دو دریاي عریم و بیکران و همیشه جاري  ظرهیت

 

 واپسین کالم
ریشنه   از اسنالم  کنه به ای  حقیقت توجه شنود   است کاهی هقط کجاست، اسالم در ،معنوي سالمت بحابراي اینکه بدانیم جایتا  

ه اسالم هم کن  و مقصد انتهاگرهته شد  امّا در  سالمت و امنیت و ام  واژ از  کهاسالم  ابتداي ای  .است سالمت و سالم از است، سلم

در آخنرت تنهنا کسنانی از صنراط     : هرمایند  ونند متعنال منی   خدا "سَلِیمٍ بِقَلْبٍ اللَیهَ أَتَى مَ ْ إِلَیا": کند داري می باز سالمت میان است معاد

 .گذرند و خوشبخت هستند که برخوردار از سالمت قلبی و معنوي باشند می

 مطنرح منادي   غر  در معنوي سالمت اکنون چراای  که . است مهم بسیار که است معنوي سالمت پیشینه و هلسفه هم دیتر بحا

آینا همنان مباحنا را در همنان     . یا ای  که چرا اصرار دارند به جاي سالمت دینی از اصطالح سنالمت معننوي اسنتفاد  کننند     شود می

ازگردیم، از جمله مواردي است کنه  هاي رایج باید در ایران اسالمی پیتیري و اجرایی کنیم یا باید به منابع و متون دینی خود ب چارچو 

 .طلبد امّا باید به شکل اساسی به آن پرداخته شود بحا جداگانه و مفصلی می
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