
اهمیت و نقش هیئات مذهبی
اجتماعات دینی: 

مــا مســلمانها و بخصــوص مــا شــیعیان، امتیــازی داریــم کــه دیگر 
ملیتهــا و ادیــان ایــن امتیــاز را بــه قــدر مــا ندارنــد و آن عبــارت 
ــه  ــره ب ــه رو، چه ــکل روب ــه ش ــه ب ــی ک ــات دین ــت از اجتماع اس
چهــره، نفــس بــه نفــس تشــکیل میشــود کــه ایــن را در جاهــای 
دیگــر دنیــا و در ادیــان دیگــر کمتــر میشــود پیــدا کــرد. هســت؛ 
نــه بــه ایــن قــّوت، نــه بــه ایــن وســعت، نــه بــه ایــن تأثیرگــذاری 

و محتواهــای راقــی.
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ــاران جمــع میشــوند... بال هــای  امشــب همــان شــبی اســت کــه ی
خــود را بــاز مــی کنند ..ســر روی شــانه مــی گذارنــد ... می آینــد درب 
خیمــه عبــاس ...در خیمــه عبــاس کــودکان جمعنــد  بــازی میکننــد 
ــد...  ــه خیمــه امــام مــی رون ــد ...همــه ب ــد امــا عمــو دارن ...تشــنه ان
اجــازه میخواهنــد، یــاری کننــد امــام را... امــام بــه خودشــان واگــذار 
ــردا  ــد و ف ــی مان ــام رســید م ــور ام ــه ن ــه ب ــد... هرکــس ک ــی کن م
پــرواز میکنــد...و هرکــس کــه شــک کــرد  از درب خیمــه بــال بســته 

بــر مــی گــردد ...
ــنای  ــه روش ــد ب ــدی دارن ــور امی ــم ن ــی هاش ــان بن ــن، جوان ــن بی ای
خورشــید... آنــان صبــح را طلــب مــی کننــد و مــن در فــردای تاریــخ 
آه می کشــم... دِم مکــن ای صبــح طلــوع را ســر مــی دهــم ..عصــر 

فــردا شــه دیــن زیــر...
ســیل کلمــات مــی آینــد و  مــن نمــی توانــم قلمــم را از ایــن ســیل 

بیــرون بکشــم، آرامــش کنــم ...
فقط ای کاش فردا خورشید سر نزند... و سر به نیزه نرود ...

قیام حسین)ع(/سیدجعفر شهیدی
نــوع مواجهــه دکتــر شــهیدی بــا تاریــخ در تحلیــل حادثــه عاشــورا 
نــو و بدیــع اســت. دکتــر شــهیدی در ایــن کتــاب بیــش از آن کــه 
ــال  ــه دنب ــم باشــد، ب ــداد عظی در جســت وجوی چگونگــی آن رخ
چرایــی حادثــه عاشــورا بــوده اســت. »مقصــود مــن از نوشــتن ایــن 
یادداشــت ها مقتل نویســی، تبلیــغ مذهبــی و حتــی نوشــتن تاریــخ 
نیســت؛ مــن کوشــیده ام تــا خــود بدانــم آن چــه رخ داد، چــرا رخ 
ــول  ــک معل ــه ی ــه مثاب ــه تاریخــی را ب ــن حادث داد؟« شــهیدی ای
ــل و  ــه عل ــد ک ــاش می کن ــد و ت ــرار می ده ــی ق ــورد بررس م
ریشــه های آن رخــداد را برجســته کنــد. او بــرای یافتــن علــل ایــن 
حادثــه شــگفت، از ســال ها قبــل و از تحوالتــی کــه قــدم بــه قــدم 

مســیر فاجعــه را پیمودنــد، ســراغ می گیــرد.
ــه  ــز از صبغ ــا نی ــه آنه ــاری ک ــر آث ــاب را از دیگ ــن کت ــه ای آنچ
ــه آن  ــرد عبرت جویان ــازد، رویک ــدا می س ــد، ج ــی برخوردارن تاریخ
اســت. مراجعــه بــه تاریــخ کــم نیســت؛ آنچــه کمیــاب اســت، نگاه 

ــت.  ــه اس عبرت جویان
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در آموزه هــای دینــی مــا، برخــی آموزش هــا و روش هــای تربیتــی و 
ــابق  ــای س ــه در زمان ه ــود دارد ک ــان وج ــرای انس ــی ب ــای تعال انگیزه ه
کمتــر از آن هــا اســتفاده می شــده اســت و در زمین هــای اجتماعــی کمتــر 
ــن و  ــی از بهتری ــت. یک ــته اس ــود داش ــا وج ــرداری از آن ه ــکان بهره ب ام
اساســی ترین روش هــای تعالــی انســان در جامعــۀ دینــی، ایــن اســت کــه 
انســان ها را طــوری تربیــت کننــد کــه احســاس بزرگــی و کرامت نفــس 
کننــد. مثــًا وقتــی می خواهیــم کســی را از کار بــد بازداریــم، بگوییــم کــه 
ــرد  ــی در ف ــن روش تربیت ــا اســت. ای ــن حرف ه ــر از ای ــو بزرگ ت شــأن ت
و جامعــه بســیار اثرگــذار اســت و در جامعــۀ امــروزی مــا بســیار ضــروری 
اســت. خیلــی تفــاوت اســت بیــن اینکــه بــه مــا بگوینــد از جهنــم بتــرس 
ــر از  ــما باالت ــت ش ــد قیم ــی علیه الســام می فرماین ــه حضــرت عل بااینک
این هــا اســت کــه بــه کمتــر از بهشــت بفروشــید. اگــر علــی علیه الســام 
ــما  ــت ش ــه قیم ــود ک ــاً می فرم ــرد، مطمئن ــدا می ک ــر پی ــب بهت مخاط

باالتــر از بهشــت اســت.
تفکــر غربــی می گویــد بــرو فقــط بــه فکــر منافــع خــودت بــاش. بــه فکــر 
شــهوت خــودت بــاش. بــه فکــر خــودت بــاش. ایــن فرهنــگ اآلن دارد 
در جــان مــا نفــوذ می کنــد. مــا می خواهیــم بــزرگ باشــیم. حماســه های 
آخرالزمانــی مــال انســان های بــزرگ اســت. شــما حرفــت، را حقــت را در  

قالــب ادبیــات جهانــی بــزن. 
ــوری  ــن جمه ــات در همی ــوع تعلیم ــن ن ــد ای ــول داری ــما قب ــتان ش دوس
اســامی مــا کــم اســت؟ یــک ســؤال هــم از مــن بپرســید. مگــر در دیــن 
ایــن نــوع پیام هــا زیــاد اســت؟ بلــه! ایــن نــوع تعلیمــات زیــاد اســت؛ ولــی 
مــا نمی بینیــم. شــما موقــع تکبیــر نمــاز بــا کــدام ذکــر و صفــت اهلل نمــاز 
را شــروع می کنیــد؟ اهلل اکبــر. یکــی از آثــار وضعــی تربیتــی کبریایــی خــدا 
ایــن اســت کــه تــو را هــم بــزرگ می کنــد. اصــًا تواضــع در نمــاز، بــرای 

بــزرگ شــدن تــو اســت.

ــداهلل  ــاران اباعب ــه ی ــویم ن ــت بش ــرت حج ــاران حض ــت ی ــرار اس ــا ق م
ــا شــهید بشــویم،  ــم در کرب ــا نیســت بروی الحســین علیه الســام. مــا بن
مــا بناســت جهــان را در اختیــار امــام زمــان )عــج( قــرار بدهیــم. ایــن دو 
ــم  ــم بگوی ــن نمی خواه ــه م ــت ک ــلم اس ــاد دارد. مس ــرق زی ــم ف ــا باه ت
ــم  ــم می روی ــن داری ــازه اربعی ــا ت ــه! م ــم، ن ــور کردی ــا عب ــا از کرب کــه م
کربــا را بــه یــاد همــۀ مــردم جهــان بیاوریــم؛ ولــی بایــد در نوحه هایمــان 
نشــان بدهیــم کــه ابوالفضــل العبــاس اگــر آب را بــه خیمــه مــی آورد، همۀ 
جهانیــان از ایــن آب ســیراب می شــدند و تشنگی شــان برطــرف می شــد. 
عبــاس را جهانــی نشــان بدهیــم. نشــان  بدهیــم کــه وقتــی امــام حســین 
علیه الســام داشــت شمشــیر مــی زد، بــرای »لیظهــره علــی الدیــن کلّــه« 

بــود.
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