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یکشنیه ششم محرم الحرام 1432

برگزار کنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذيت براي مردم نداشته باشد و مردم نيز در ايام
عزاداری و رعایت حال مردم
عزاداري بايد تا آنجا که ميسّر است همکاري کنند .
و ايجاد مزاحمت براي مردم بپرهيزند
حرکت دسته هاي عزاداري در شبها محرم تا نيمه شب
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی :
حضرت آیت اهلل سیستانی :
همراه با استفاده از طبل و مثال آن که موجب مزاحمت
سعي شود که عزاداري موجب مزاحمت ديگران نشود .استفاده از طبل جايز نيست .
مردم مي گردد چگونه است؟
حضرت آیت اهلل بهجت :
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی :
حضرت آیت اهلل خامنه ای :
عزاداري خامس آل عبا عليهم السالم که ازا فضل ايذاء و مزاحمت مؤمنين جايز نيست و طبل زدن هم که
اگر چه اقامه مراسم و شعار ديني در زماني مناسب در
قربات است بايد به گونه اي برگزار گردد که مزاحمتي مطلقاً اشکال دارد .
حسينه از بهترين کارها و جزو مستحبات مؤکّد است

صفحه 1
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باز به رحمانيتت قسم مي دهم تو را ،و باز به
پاکي ات فرصتي نو مي دهي به من.
رعشه قلبم از عظمت حـديـآ آن واقـعـه
تمامي ندارد.
صداي بلند نفس هايي که اشک ،پاره پـاره
شان کرده است ،وجودم را آتش مـي زنـد.
صداي يا «اَخا» ...هنوز از مشرب فرات بـه
سوي دل هاي خاَ گرفته ما حـملـه مـي
آورد...
کمي دقت کنيد...،آري ،اين همان لشکريـان
اسالمند که اين قافله مظلوم را مـحـاصـره
کرده اند!!
در آن گرما گرم نبرد ،لهيـب آتـش بـود و
ن
گلگوني خون ،...بدني بود که گوئي با خـو ِ
جراحاتش غسلش داده باشند.
السالم علي المقطوع الـوتـيـن ... 1آري رگ
قلبش را زده بودند؛خضابي از خـون بسـتـه
بود ....و آن لب  ....آن دندان. ...
تو گوئي کسي که بريدن به اذن اوست ،اذن
بريدن گلوي خويش را صادر مي کند.
جانشين بر حق آدم وادريس و نوح و صالـح
و ابراهيم و اسماعيل،...اسحق و يـعـقـوب و
موسي و هـارون و شـعـيـب و داوود و
سليمان،...ايوب و يونس و ُعزَير و ذکريـا و
يحي و عيسي و محمد صلي ا عـلـيـه وآلـه
اکنون درسر زميني است که غـر در بـال
است و هماره بوي خون مي دهد. ...
آري او کسي است که جدش اسماعيل را بـه
ذبحي عظيم فِداي داده اند.گفته اند کـه در
اين سرزمين بر تن خورشيد کفن نمي مانـد،
و حال تو بگو که چرا ماه نيز بي کفن است؟
اينجا سر هاي مبارکي را مي بينيد کـه هـر
کدام پي ديگري روان اند و چه اعجابي است
که آن س ِر مؤدب هنوز هم ،از تواضع در برابر
مواليش دست بر نداشته است...نيزه گـوشـه
صورتش را بوسيد وسر از پهلو به نيزه رفـت،
که مبادا باالتر از مواليش بنشيند. ...
زني که تمام جان هاي عالم فداي گوشه اي
از ،حجاب فاطمي اش شود ،خيره ،به سـري
مي نگرد که مماتش هـمـه فـو حـيـات
است.لب ها يي شروع به خواندن مي کننـد...
ن الرَّجيِم ،بِسـ ِم الـلّـ ِه
ن الشَيطَا ِ
اَعو ُذ بِا ِ ِم َ
ل عَـلَـي
ن الرَّح ِيمِ ،اَلحَم َد ِ ِ ا َّلذِي اَن َز َ
الرَّح َم ِ
2
عَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم يَجعَل َله عِوَجا...
قلب هاآرام مي شوند...گويي ضماد درد اسـت
که به گوش مي رسد.
ايماني که که در بيـت السـيـاسـت وبـيـت
االيماني چون بيت علي ابـن ابـي طـالـب
تربيت شده است اکنون بقاي ديـن را بـه
دوش مي کشد.
ت
چشم در چشم فاسد ترين ،عدو دين ،الرأي ُ
ال الجَميِل مي خواند و دشمن را به هالکـت
ا ّ
مي فرستد.
هر کدام تقصير را به دوش ديـگـري مـي
اندازند و از اصابت با خطبه هاي دختر عـلـي
فرار مي کنند.
کالم زينب روح حماسه را در کالبَد خـونـيـن
عاشورا مي دمد و اين زخم ،براي همـيـشـه
تازه مي ماند.
.1فرازي از زيارت ناحيه مقدسه
. 2آيه اول تا سيزدهم از سوره مبارکه کهف که توسط سر بريده امـام
حسين در بازار صرافان کوفه قرائت شد

انسانها در مواجهه با حوادث سياسي و
اجتماعي ممکن است به سه گروه تقسيم
شوند.
گروه اول  :ک سان ي که در جب هه حق
قرار مي گيرند و به دفاع از آن مي
پردازند.
گروه دوم :ک سان ي که در جب هه
باطل قرار مي گيرند و مدافع آن مي
شوند.
گروه سوم :ک سان ي که نه درجب هه
حق قرار مي گيرند و نه در جبهه
باطل.اصطالح ًا به گروه سوم بي تفاوت
ها"مي گويند.بي تفاوتها نه هنر دفاع از
حق را دارند و نه جرأت ياري باطل .بي
تفاوتي ،گناهي بزرگ است؛ زيرا بي
تفاوتي تأييد باطل و تقويت آن است،اگر
امتي دچار حالت بي تفاوتي شد و در برابر
جبهه حق و باطل رنگ تماشاگري را به
خود گرفت،در واقع در گروه باطل قرار
گرفته است ،چون ما جز راه حق و
باطل،راه ديگري نداريم .به همين
سبب،هنگام نزول بال برگناهکاران امت
هاي قبل  ،آتش آن دامن بي تفاوتها را
نيز مي گرفت؛به عنوان مثال،صد هزار
نفر از قوم شعيب (يکي از پيامبران الهي)
جـامعه اي که از معيارهاي اصـيل ديـن و
مالکهاي ارزشي فاصله بگـيرد( ،فـساد) در
پيکره آن ريشه مي دواند و روابط انساني و
ارتباطات اجتماعي و آنچه ميان حاکم وملّت
پيش مي آيـد ،دچـار انحـراف از صــرا
مـسـتـقـيـم مـي شـود .گـسـتـرش بــي
بـنـد و بـاري و رواج ظـلم و حـاکـمـيـّـت
پـول و حـيــف و مـيــل بـيــت المــال
مـسـلمـيـــن و تـعـــرّض بـــي مـــورد
نـسـبـت بـه زنـدگــي و مــال و جــان
مـسـلمانان و نبودن امنيّت و عدالت ،گوشه
اي از اين (فساد اجتماعي) است .راه فـساد
زدايي نيز اقدامهاي اصالحي بـراي متقاعـد
کردن مسؤوالن به رفتار عادالنه و اجـراي
دقيق قانون و عـمـل بــه کــتاب وسـنّت
است .اين نوعي حرکت اصـالحگرانه اسـت
که امام حسين (ع) نيز در نهضت خـويــش
آن را دنـبـال مي کرد وبر اوضاع نابـسامان
اجتماع ،صحّه نمي گذاشت و مهـر سـکوت
بر لب نمي زد.
سـيّدالشهداء(ع) در سخن معـروف خـويش،
به اين هدف اصالحي اشاره فرمـوده اسـت
خروج خويش را بـا انـگـيـزه (طلب اصالح
در امّت پيامبر) معرفي کرده اسـتَ ( :و انّمـا
الصْال ِح في ُامَّـ ِِ جَـدّي)« .
با ْ
ت ِل َط َل ِ
َخ َر ْج ُ
بحار» .923 /44
در سـخـن ديـگـر نـيـز حرکت خـويش را
نه براساس نزاع قدرت يا سـلطه جويـي يـا
دنيــا طلــبي ،بـلکـــه بـــراي آشـکـــار
سـاخـتـــن (مـعـــالم ديـــن) و (اظـهـــار
اصالح) در شهرها و امنيّت يافتنِ مظلومـان
و عـمـل بــه فـرايــو وســنن واحکـام
الهي دانسته است ...( :وَ لکِنْ لِنُرِيَ الْمَعـالِمَ
الصْال َح في بِـال ِدََ)...
ک َو ُن ْظ ِه َر ا ِْ
مِن دي ِن َ
تحف العقول ،ص .293
قـيـام اصـالحـي اباعـبــدا الحـسـيــن

نقش بی تفاوتی در

حادثه عاشورا
همت سهراب پور
دچار بال مي شوند،در حالي که چهل هزار
نفر اين قوم اهل گناه و معصيت بودند،اما
شصت هزار نفر ديگرآن،گر چه مستقيم
گناه نمي کرده اند،اما در برابر گناه
ديگران،بي تفاوت بوده اند.از اين رو
باليي که از طرف خداوند نازل شده
بود،دامن آنها را هم گرفت.
يکي از عبرتهاي عاشورا،توجه به گناه بي
تفاوتي و پيامدهاي آن است،عاشورا به ما
مي آموزد که نبايد در برابر توطئه هاي
دشمنان و عملکرد اهل باطل ،بي تفاوت
باشيم.بلکه مي بايست حق و باطل را
شناخته و در مسير حق،به دفاع از آن
بپردازيم و تالش خويش را براي دفع
باطل ،به کار ببريم .در حادثه عاشورا نيز
اين واقعيت روشن است که اگر مسلمانان
بي تفاوت نبودندو از حالت تماشاگري

بيرون آمده بودند و از قيام امام حسين(ع)
پشتيباني مي کردند،قطع ًا حادثه جان
خراش کربال تحقق نمي يافت و اهل
بيت عصمت و طهارت به اسارت نمي
رفت و جهان اسالم تا ابد در ماتم آن
حادثه ي مصيبت بار گرفتار نمي شد .از
اين رو ،زينب کبري(س) ،مردم کوفه را
به خاطر حالت بي تفاوتي سرزنش کرده و
عمل خيرآنان را به خاطر اين گناه بزرگ
بر باد رفته مي داند؛ زيرا آنان با بي
تفاوتي خودشان،حق را تضعيف و باطل را
تقويت نموده اند؛ خطاب به آنان مي
فرمايد:
ل
ل الخَت ِ
ل الکُوفَه يا اَه َ
« يا اَه َ
ت العِبرة وال
ل اَال فَال َر َق َأ ِ
وَالغَدروالخَذ ِ
هَدَأتِ الزَّفرَة اِنَّمامَثَلَکُم کَمَثَلِ الَّتي نَقَضَت
غَزلَها مِن بَعدِ قُوَّةٍ اَنکاثاً...

اصالح امت
محسن معمار
(ع) ريشه در نهضتهاي اصالحي انبيا داشت
ط صـالح و اصـالح پيـامبران
و او وارث خ ِ
بود و در اين راه جان داد تا مفاسـد برچيـده
شود .اين مسأله را از زبـان حـضرت امـام
خميني  1بشنويم که فرمود:
(تـمـام انـبـيـا بـراي اصالح جامعـه آمـده
اند ،تمام .وهمه آنها اين مـسأله را داشـتند
کــه فــرد بايــد فـــداي جـامـــعه شــود...
سيدالشهدا(ع) روي همين ميزان آمد رفت و
خودش و اصحاب و انـصار خـويش را فـدا
کرد ،که فرد بايد فداي جامعه بشود ،جامعـه
بايد اصالح بشود ).صحيفه نور ،ج  ،11ص
..141
دقت در وصيت امام حسين
تمام اين وصيّت هاي امام اشارتى است بـه
سوى «او» و تکليف و وظيفهاى کـه امـام
نسبت به پروردگارش احساس مىکند .ايـن
نکته بنيادين که بايد به «او» بخوانيم نه به
«خــويش» و در همــه «حــالهــا» و
«قالها» و «آمال» او را فراچشم و حرکت
خويش داشته باشيم ،محور حرکت و وصيّت
اباعبداللّه اسـت؛ در حرکـتهـاى ظالمانـه،
خوشگذرانه ،دنياطلبانه و خودخواهانه نشانى
از اين فرهنگ نيست.
اصالح امّت اسالمى و احياى اصـل احياگـر
«امر به معروف و نهى از منکر» قطعاً مورد
رضاى خداست و امام حسين (ع) نيز بـراى
کسب رضاى الهى قيام کرده و مشمول اين
آيه شده است:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَـاتِ
اللّهِ ( ...بقره)202 :
برخــى از مــردم جــان خــويش را در ازاى
رضاى الهى سودا مىکنند.
قيام سيدالشهدا (ع) آمـيزهاى از اصـالح و
عشق بود .اصالح در امت اسالمى و عـشق
و شور و محبت خدا ،که الزمـه آن قيـام و
جهاد در راه خداست و مجاهد فى سبيل ا
نيز دو راه پيش روى دارد :پيروزى بر خصم
و اصالح جامعه يا شـهادت و بيـدار کـردن
مردم.
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّـا إِحْـدَى الْحُـسْنَيَيْنِ.
(توبه)12 :
بگو آيا جز يکى از دو خوبى را براى ما توقع
داريد؟
بدين ترتيب ،منطق مجاهد ،رنگ عـشق و
اصالح و رضاى خـدا مـىگـيرد .و منطـق
شهيد مىشود .به گفته شهيد مطهرى:
منطق شهيد ،منطق سوختن و روشن کردن
است .منطق حل شدن و جـذب شـدن در
جامعه براى احيـاى جامعـه اسـت .منطـق
دميدن روح به اندام مرده ارزشهاى انسانى
است .منطق حماسهآفريـنى اسـت .منطـق
دورنگــرى بلکــه بــسيار دورنگــرى اســت.
مجموعه آثار ،ج  ،24ص .462
سيدالشهدا با چنين منطقى دست بـه قيـام
زد .در همه سخنان ،اشعار و اظهارنظرهـاى
او روح حماسه و شجاعت و فـداکارى و از
جان گذشتگى براى اسالم موج مىزند.

اي اهل کوفه ! اي دغلبازان فريبکار بي
وفا ! آيا گريه مي کنيد؟ پس اشک شما
نخشکد و ناله تان خاموش نگرددَ .مثَل
شما همچون آن زن احمق است که پنبه
هايي را مي رشت و نخ مي ساخت،دوباره
آنچه را رشته بود ،پنبه مي کرد و آنچه را
بافته بود،باز مي کرد»1
بي شک قبح اين بي تفاوتي در برابر
نهضت هاي الهي،منحصر به زمان امام
حسين (ع) نمي باشد.در هر زماني،اين
کار،غلط و از گناهان بزرگ به شمار مي
آيد.امروز نيز اگر ما در برابر انقالب بزرگ
خلف صالح امام حسين(ع) ،يعني امام
خميني(رض) و نيز در برابرنظامي که با
زحمت ايشان و جانفشاني هزاران شهيد و
تالش ملت بدين جا رسيده،بي تفاوت
بوده و بدين طريق به حاکميت الهي،
لطمه بزنيم ،مسئول مي باشيم و در
پيشگاه الهي هيچ جوابي نخواهيم داشت.
از اين رو،پيروان واقعي امام حسين(ع)
کساني هستند که در هر شرايطي،مدافع
انقالب،امام،واليت و رهبري باشند و
حالت بي تفاوتي را از قاموس حياتشان
بزدايند.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
کوتاه سخن اين که به راستى امـام حـسين
عليه السالم را بايـد قهرمـان ايـن ميـدان
دانست .آن حضرت عالوه بر امر به معروف
قلبى و زبانى ،عمل به آن را نيز به منتهـاى
اوج خود رساند و باالترين مرحله عملـى آن
را انجام داد ،و با شجاعتى وصفناپـذير بـه
همگان اعالم کرد:
«أَيُّهَا النَّاسُ! فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ يَـصِبرُ عَلـى
ن ا ْل َأ ِس َّنَِِ ،ف ْل َي ُق ْم َمعَنا َو ِإلَّـا
س ْيفَِ ،و َط ْع ِ
َح ِّد ال َّ
فَلْيَنْصَرِفْ عَنا؛ اى مردم! هر کس از شما در
برابر تيزى شمشير و زخـم نـيزههـا شـکيبا
است ،با ما بماند و الّا از مـا جـدا شـود!!».
ينابيع المودّة ،ص .406
مطابق روايات قيـام بـا شمـشير (در جـاى
خود) عالىترين و پرفضيلتترين مرحلـه از
مراحل امر به معروف و نهى از منکر اسـت
که امام حسين عليه الـسالم بـه آن اقـدام
کرد.
اميرمؤمنان پس از بيان مراحل سه گانه امر
به معروف و نهى از منکر (قلـبى ،زبـانى و
عملى) ،فرمود:
ل ِعنْـ َد
ک ُک ِّل ِه َک ِل َم ُِ عَـ ْد ٍ
ن ذ ِل َ
ل ِم ْ
ض ُ
« َو ا ْف َ
إِمامٍ جائِرٍ؛ امّا از همه مهمتر سخن به
حقّى است که در برابر پيـشواى سـتمگرى
گفته شود»  .نهج البالغـه ،کلمـات قـصار،
حکمت 924
امام حسين عليه السالم نه تنها با سخنانش
به افشاى جنايات بنىاميّه پرداخـت کـه بـا
شمشير بر ض ّد آنان به مبارزه برخاست و تـا
پاى جان ايـستادگى کـرد و ايـن حرکـت
خويش را «امر به معروف و نهى از منکـر و
اصالح امـور جامعـه» ناميـد و در بيـان و
سخنان خويش ،به طور مکرّر از اين فريضه
بزرگ يـاد کـرد ،و بـا صـراحت ،يکـى از
انگيزه هاى حرکتش را احيـاى هميـن امـر
مهم شمرد.

درموردسؤال هروله استحباب نداردو انجام
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی :
هروله درعزاداری
آن به قصد عبادت مشروع نيست.
چنين چيزي نشنيده ايم
بعضي مداح ها مي گويند:امام حسين عليه (السالم)
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:
روزعاشورا هروله کرد ،لذادرعزاداري ها بايدهروله نمود حضرت آیت اهلل تبریزی:
خصوصيات واقعه ازامورقطعيه نيست  ،لذاباتخيّالت اين مطلب صحت نداردوامام حسين (عليه السالم)
آيا چنين عملي مشروع است ؟
وتصور واقعه ازديدو مالحظات افراد مخلو مي شود و هرگزدرعاشورا هروله نکرد.
حضرت آیت اهلل سیستانی:
حضرت آیت اهلل بهجت :
اين امور را نبايد به ائمه عليه السالم نسبت داد.
صحت مطلب نقل شده ثابت نيست
به قصد استحباب خصوصي انجام ندهند.
حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی:
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يکي از مهم ترين انگيزه هاي قيام امام
حسين(ع) ،بحآ امر به معروف و نهي از
منکر بوده است و خود امام مي فرمايد:
«اني لم اخرج اشر ًا و البطر ًا و المفسد ًا و
الظالم ًا انما خرجت لطلب االصالح في
امِ جدي اريد ان آمر بالمعروف و انهي
عن المنکر و اسير بسيرة جدي و ابي»
من براي ظلم و فساد ،خودخواهي و
اموري از اين قبيل قام نکردم بلکه من
قيام کردم براي اينکه در امت جدم
اصالح کنم و امر به معروف و نهي از
منکر را به جاي بياورم و سيره ي جدم
رسول ا (ص) و پدرم اميرالمؤمنين علي
(ع) را اقامه کنم .اينکه امام هدف از
قيامشان را مسألهي امر به معروف و نهي
از منکر معرفي مي کنند ،نشان از جايگاه
ويژه ي امر به معروف و نهي از منکر در
مکتب ما دارد.
جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در
اسالم
اين مسأله ،هم در قرآن مجيد و هم در
روايات ما ،مکرر تأکيد شده است به
گونه اي که اگر انسان اين آيات و روايات
را مالحظه کند و با ساير دستورات و
تعاليم اسالم مقايسه کند به اين نتيجه
مي رسد که مهمترين واجبات الهي (تأکيد
مي کنم :مهمترين واجبات الهي) امر به
معروف و نهي از منکر است.
قرآن مجيد مي فرمايد« :کنتم خير امِ
اخرجت للناس» شما برترين امت ها
هستيد .چرا؟ چون امر به معروف و نهي
ازمنکر مي کنيد «تأمرون بالمعروف و
تنهون عن المنکر» يعني مالَ برتري
امت اسالم ،امر به معروف و نهي از منکر
معرفي شده است .نگفتند شما برترين
امتها هستيد چون بيشتر نماز ميخوانيد،
بيشتر روزه مي گيريد ،رياضت هاي
بيشتري داريد ،حج داريد ،خمس داريد و
زکات داريد! اينها را نگفتند! فرمودند:
علت اينکه شما برترين هستيد ،آن ست
که امر به معروف و نهي از منکر ميکنيد.
اين مسألهي بسيار مهمي است.
پرسشي از امام علي(ع)
براي اينکه اشارهاي به اين موضوع داشته
باشيم و هم اينکه نگاهي به حوادث
روزگار خودمان داشته باشيم؛ روايتي از
امام علي (ع) انتخاب شده است تا اندکي
دربارهي آن سخن بگوييم.
ماجرا از اين قرار بوده است که امام در
مسجد در حال سخن گفتن بودند که
شخصي از ايشان سؤال مي کند که اين
تعبير «ميِ االحياء» به چه معناست؟ در
لسان ديني ما تعبيري با عنوان «ميِ
االحياء» وجود دارد! «ميِ» يعني
«مرده» و «احياء» يعني «زندگان»!
آن شخص از امام(ع) سؤال مي کند :به
چه کسي ميگويند «ميِ االحياء»؟
مردم چهار گروهند!
امام علي(ع) در پاسخ به اين شخص،
افراد جامعه را به چهار گروه تقسيم
ميکنند:
 .1گروه زندگان
گروه اول «المنکِر للمنکر بيده و لسانه و
قلبه فذلک المستکمل لخصال الخير»
گروه اول کساني هستند که وقتي

هدف امام حسین(ع) از قیام کربال

مرده ای در میان زندگان
رضا صنعتی

 .9آنها که هنوز نمردهاند!
شرايط خاصي تکليف باشد) را ندارند!
منکرات را مي بينند ،گناه را مي بينند،
گروه سوم مگر چه کساني هستند؟ امام
فساد را مي بينند؛ اوالً قلباً آزرده مي شوند ،پايشان ميلنگد.
علي (ع) درباره ي اين گروه مي فرمايد:
امام مي فرمايند :اين گروه دوم
ناراحت مي شوند که چرا در جامعه ،در
محيط علني اجتماع  -خصوصاً در «مستمسک بخصلتين من خصال الخير « و منهم المنکر بقلبه و التارَ بيده و
لسانه فذلک الذي ضيّع اشرف الخصلتين
جامعه ي اسالمي  -فالن گناه به طور و مضيع خصلًِ» به دو خصلت از خصال
علني وجود داشته باشد؟! قلب ًا آزرده
من الثالث و تمسک بواحدة» گروه سوم
خير تمسک کردند ،چنگ زدند .دو
مي شوند .عالوه بر اينکه قلب ًا آزرده
کساني هستند که وقتي منکر را مي بينند
خصلت از خصال خير را دارند .هم قلب ًا
فقط قلباً آزرده مي شوند ،نارحت مي شوند
مي شوند ،آماده ي نهي از منکر لساني آزرده مي شوند ،هم در نهي از منکر
(زباني) هم هستند و آن جايي که گناه
که چرا فالن گناه ،فالن منکَر در جامعه
لساني حاضرند اما يکي از خصلت ها
آشکاري را مي بينند به وظيفه ي خود
وجود داشته باشد .قلب ًا آزرده
در نهي از منکر زباني عمل مي کنند و مالک برتری امت اسالم ،امر بـه
ميشوند اما نه جرأت و جسارت نهي
عالوه بر اينکه نهي از منکر لساني معروف و نهی از منکر معرفی شـده از منکر لساني دارند و نه جرأت و
دارند ،اگر پاي ميدان عمل هم باشد ،است .نگفتند شما برترین امـت هـا جسارت نهي از منکر عملي! نه پاي
اگر در شرايط خاصي نهي از منکر هستید چون بیشتر نماز میخوانـیـد ،ميدان زبان هستند نه پاي ميدان
عملي هم تکليف
عمل! حتي توان اينکه به کسي که
باشد ازو نهيبراياز بیشتر روزه می گیرید ،خمس دارید و
جلوگيري از فساد به فراتر
فالن گناه علني را مرتکب شده
منکر زباني نياز باشد ،به اقدام عملي زکات دارید! اینها را نگفتند!
بگويند :اين گناه را انجام نده را نيز
احتياج باشد ،آنها مرد ميدان نهي از
ندارند! بله! قلب ًا آزرده مي شوند اما
منکر عملي هم هستند .پاي ميدان نهي
اين جسارت را ندارند که ناراحتي خود را
(يعني نهي از منکر عملي) را ضايع
از منکر عملي هم ايستاده اند و از احکام
ابراز کنند .اين بسيار بد است.
کردند .به هر حال بيش از آنکه مرده
الهي ،از قانون ها و نواميس الهي دفاع
تبديل واجب به حرام!
باشند زندهاند.
ميکنند.
گاهي بدتر از اين افراي در جامعه پيدا
به هر حال اگر کسي از اين گروه دوم
اين گروه اول افراد زنده اي در جامعه ي
مي شوند که در وجودشون تعصبات ديني
باشد بايد تالش کند ضعف خود را در
خودشان هستند .انسان هاي فعال ،مؤمن،
هنوز نمرده است اما چون شجاعت و
خصلت سوم برطرف کند .بايد منشأ آن
متدين ،مدافع دين ،مکتب و مذهب در
جسارت نهي از منکر را ندارند اوال يک
ضعف را در وجود خود پيدا کرده و آنرا
سه ميدان قلب ،زبان ،عمل حاضر در
واجب الهي (نهي از منکر) را ترَ
برطرف کند .تالش کند جزو گروه اول
ميدانند .اين گروه اول بود که ان شاء ا
مي کنند .ثاني ًا به جاي آن يک حرامي را
باشد .گاهي يک خصلت روحي از زمان
خداوند همه ي ما را جزو اين گروه قرار
هم مرتکب مي شوند! چه حرامي؟ مثالً
ال از
بچگي با انسان همراه بوده ،مث ً
دهد.
شخصي گناه غيرآشکاري را مرتکب شده
شجاعت کمي برخوردار است .باالخره
 .2گروهي با دو خصلت از زندگان
و او به طريقي از اين گناه اطالع يافته
عوامل مختلفي باعآ مي شود که انسان
گروه دوم« :و منهم المنکِر بلسانه و قلبه
است آنوقت بجاي اينکه با روش صحيح
آن خصلت سوم را نداشته باشد .خب بايد
و التارَ بيده و ذلک مستمسک
او را نهي از منکر کند ،در برابر او سکوت
شناسايي کند که چه عواملي باعآ شده
بخصلتين من خصال الخير و مضيع
مي کنند اما پشت سر او اقدام به بدگويي
که او مرد ميدان عمل نباشد و در ميدان
و بيان گناه آن شخص ميکند!
عمل حاضر نباشد .عامل آن را شناسايي
خصلًِ» کساني هستند که وقتي منکرات
خب اگر تو آن گناه را از او سراغ داري
را مي بينند قلب ًا آزرده مي شوند ،نهي از کند و برطرف کند.
چرا نميروي به خودش بفهماني که نبايد
اگر اکثر افراد جامعه از دو گروه اول
منکر لساني را هم انجام مي دهند .پاي
اين گناه را مرتکب شود؟! چرا خودش را
ميدان نهي از منکر زباني هستند و بودند...
نهي از منکر نمي کني؟ چرا ثواب نهي از
اگر اين دو گروه ،اکثريت جامعه را شکل
گناهي را که مي بينند ،صاحب آن گناه را
منکرت را با گناه غيبت معاوضه ميکني؟
بدهند ،واقع ًا فساد از جامعه رخت
از عملش نهي مي کنند ،مي گويند :چرا
به هر حال امام مي فرمايند :اين دسته ي
چنين کاري را انجام مي دهي؟ چرا فالن برمي بندد و فساد قدرت رشد نخواهد
سوم آن دو خصلت شريف تر (نهي از
داشت .حتي اگر اکثر افراد جامعه از گروه
گناه را مرتکب مي شوي؟ نصيحت
منکر عملي و زباني) را ضايع کردند اما
دوم هم باشند ،فساد جرأت رشد در
مي کند .نهي مي کنند .اما اگر پاي ميدان
هنوز رمقي دارند چون قلب ًا از گناه و
عمل پيش آمد ،در ميدان عمل ديگر جامعه پيدا نمي کند اما اگر اکثريت جامعه
منکرات آزرده مي شوند .هنوز نمرده اند!
حاضر نيستند! اهل اقدام عملي نيستند! عضو گروه هاي سوم و چهارم بودند؛ آن
بيشتر وجودشون مرده است اما هنوز
جرأت ورود در ميدان عمل (اگر در وقت ميبايست براي جامعه نگران بود.

رمقي در وجودشان هست چرا که از
ديدن و شنيدن گناه آزرده مي شوند.
ال
گرچه اکثر وجودشان مرده است اما فع ً
ميشود آنان را جزو زندهها محسوب کرد.
 .4گروه مردگان!
اما گروه چهارم :امام درباره ي اين گروه
مي فرمايند« :و منهم تارَ النکار المنکر
بلسانه و قلبه و يده فذلک ميّت االحياء»
گروه چهارم کساني هستند که وقتي گناه
را مي بينند براي مقابله ي با آن نه در
ميدان عمل حاضرند ،نه اهل نهي از
منکر زباني هستند و نه حتي قلب ًا آزرده
ميشوند! به قول ما ککشان هم نميگزد!
مي گويند :به ما چه! مگر سرمان براي
دردسر درد مي کند! گاهي حتي با
گناهکاران مي گويند و ميخندند و رفاقت
دارند! گناه برايشان يک چيز طبيعي و
عادي است به همين دليل از اينکه گناه
را ميبينند آزرده نميشوند!
چرا عدهاي از ديدن گناه ديگران ناراحت
نميشوند؟
اين البته علت دارد .افرادي اين حات را
دارند که قلب خودشان به گناه آلوه شده
است .انسان تا قلبش به گناه آلوه نشده
باشد از ديدن گناه ،از شنيدن گناه ناراحت
مي شود .اما وقتي قلب انسان آلوده شد
ديگر از اينکه ببيند شخص ديگري گناه
مرتکب مي شود اون هم آزرده نخواهد
شد! چرا؟ چون خودش مبتالست .چون
خودش گرفتار است .کسي که خودش
گرفتار است ممکن است تا يک مدتي
هم بتواند ظاهر خودش را حفظ کند اما
چون شاهد گناه و معصيت خداوند در
وجود خودش هم هست کم کم از قباحت
و زشتي گناه در ذهن او کاسته ميشود و
به جايي مي رسد که از گناه خود و
ديگران حتي قلباً هم آزرده نميشود!
هم چنانکه سير الي ا و حرکت انسان
به سمت خداوند تدريجي است و سالک
الي ا گام به گام به سمت خدا
نزديک تر مي شود ،گاهي حرکت سقوطي
انسان هم تدريجي است .گاهي انسان در
مرحله ي اول يک گناهي را مرتکب
مي شود ،از انجام آن گناه لذت مي برد،
بعد براي درَ مجدد آن لذت دوباره
مرتکب گناه مي شود تا جايي که به آن
گناه عادت مي کند و کسي که به يک
گناه عادت کرد ،قباحت آن گناه براي او
از بين مي رود و چون ماهيت گناه
معصيت خداست ،او به معصيت خدا
عادت کرده و وقتي کسي به معصيت خدا
عادت کرد ارتکاب گناهان ديگر نيز براي
او آسان خواهد شد چون ماهيت همه ي
گناهان يکي است! ماهيت همه ي
گناهان معصيت و نافرماني خداوند است.
وقتي انساني در يک موضوعي مداوم
خدا را نافرماني مي کند و عادت بر آن
پيدا مي کند کم کم اين عادت به
موضوعات ديگر هم کشيده مي شود و
انسان را از آن حالت زندگي ،زنده بودن،
فعال بودن ،از آن حالت نورانيت قلب
خارج مي کند و به قساوت و تاريکي قلب
مي کشاند .و کسي که خود را گناهکار
مي بيند از گناه ديگران نيز آزرده نخواهد
ادامه در صفحه3
شد.

ني از آالت لهواست ني زدن وگوش دادن به آن جايز حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:
استفاده ازنی درعزاداری
نيست.
کليه صداها وآهنگ هايي که مناسب مجالس لهو
ني زدن درمراسم عزاداري وهيئات سينه زني يا
حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی :
و فساداست حرام و غيرآن حالل است وتشخيص آن
زنجيرزني چه صورت دارد؟
اگربه صورت مطرب ومناسب مجالس خوشگذراني با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
حضرت آیت اهلل بهجت:
نواخته شود يا به نوعي وهن وهتک محسوب شود حضرت آیت اهلل سیستانی :
ني زدن اشکال دارد .
جايز نيست .
اگربه کيفيت لهوي نباشدمانعي ندارد.
حضرت آیت اهلل تبریزی:

صفحه 3
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ادامه از صفحه 4
خروج از انسانيت
امام مي فرمايند :اين گروه چهارم همان «ميت
االحياء» هستند .اينها مردگان در ميان زندگانند!
ظاهرشان اين است که انسان زنده هستند اما
باطنشان مرده است! اساس ًا آنها از نظر اسالم
محترم نيستند! يک تعبيري گاهي افرادي به کار
مي برند معلوم نيست که اين تعبير را از کجا
آورده اند! از قوطي کدام عطاري بيرون آمده
است؟! اينکه انسان ها جداي از اينکه داراي چه
دين و مسلک و تفکر و روش و منشي باشند
چون انسان هستند پس کرامت دارند! همه ي
انسان ها به صرف انسان بودن ،فارغ از اينکه چه
عقيده ،چه مکتبي ،چه دين و چه مرامي داشته
باشند ،کرامت دارند! اين حرف در بعضي از
مجامع روشنفکرنمايي خيلي تکرار مي شود! ما
مي گوييم اين حرف از کجا آمده که انسان و لو
اينکه چه مذهب و ديني داشته باشد کرامت
دارد؟ ما قرآن را مي خوانيم .مالَ ما براي
ارزيابي اينطور گزاره ها قرآن و روايات معصومين
(ع)است .قرآن چه گفته؟ قرآن درباره ي بعضي
از انسان ها مي فرمايد« :اولئک کاالنعام بل هم
اضلّ سبيالً» مي فرمايد :بعضي از انسان ها مثل
حيوان بلکه گمراه تر از حيوانند! چه کسي گفته
هر انساني به صرف اينکه انسان است کرامت
دارد؟! شايد اگر خداوند متعال فقط مي فرمود:
«اولئک کاالنعام» حيوانات حق داشتند؛
اعتراض کنند که خدايا! شما به اين موجود دو پا
عقل دادي ،قدرت تفکر ،تعقل ،انديشه ،قدرت
نطق دادي ،آن وقت وقتي نافرماني مي کند،
معصيت ميکند ،با ما مقايسهاش ميکني؟ واقعاً
حق اعتراض داشتند! ولذا خداوند متعال
مي فرمايد« :بل هم اضل سبيالً» آنها گمراه تر
از حيوانات هستند
مؤمنِ دريايي باشيم!
در ادامه ي روايت امام علي (ع) تعبير بسيار
عجيبي را در مورد امر به معروف و نهي از منکر
بيان ميکنند .اول صحبت اشاره کرديم اما اينجا
صريح روايت است .امام مي فرمايند« :و ما
اعمال البر کلها و الجهاد في سبيل ا عند
ال کنفثِ في
االمر بالمعروف و نهي عن المنکر ا ّ
بحر لجي» اينجا در رابطه با همه ي نيکي ها و
امر به معروف و نهي از منکر مقايسه اي صورت
گرفته است .امام مي فرمايد :اگر همه ي نيکي ها
و خوبي ها که از جمله ي آن ها جهاد در راه
خداست را يک جا جمع کنيد و با امر به معروف
و نهي از منکر مقايسه کنيد ،آيا اين ها با هم
برابر مي شوند؟ نه! امام مي فرمايند :همه ي اينها
با هم مثل يک قطره هستند اما امر به معروف و
نهي از منکر دريايي موّاج است! خيلي تعبير
عجيبي است يعني اگر ما نمازمان را به بهترين
شکل و سر وقت بخوانيم ،روزه مان را درست
بگيريم ،حجّمان را بجا بياوريم ،خمسمان را
بدهيم ،زکاتمان را بدهيم ،صدقه بدهيم ،نماز
شب بخوانيم ،عبادات مختلف ،دعا ،شرکت در
مجالس مذهبي ،همه اينها را که در جاي خود
اهميت بسيار زيادي دارند را درست بجا بياوريم
حتي جهاد در راه خدا هم داشته باشيم اما امر به
معروف و نهي از منکر نداشته باشيم ،مثل اين
است که يک قطره از دين را داشته باشيم!
حال بايد خود را بررسي کنيم که آيا ما جزو
مؤمنان قطره اي هستيم يا مؤمنان دريايي و
ببينيم جزو کدام يک از اين چهار گروهي که
حضرت امير المومنين (ع) معرفي کردند هستيم.

اين را بررسي کنيم .ارزيابي کنيم؛ اگر نقصي
داريم ،اگر جزو گروه اول نيستيم؛ حاال هر گروه
ديگري که هستيم سعي کنيم سريع خودمان را
برسانيم ،نقصهاي خود را جبران کنيم.
از نقص در جان و روزي خود نترسيد!
بعضي از افراد امر به معروف و نهي از منکر را از
ترس جان يا روزي شان ترَ مي کنند اما امام
علي (ع) در ادامه ي روايت اين ضمانت را به ما
ميدهند که« :و ان االمر بالمعروف و النهي عن
المنکر اليقرّبان من اجل و الينقصان من رز »
امر به معروف و نهي از منکر اوال ً اجل کسي را
نزديک نمي کند و اگر اجل کسي از ابتدا در امر
معروف و نهي از منکر قرار داده نشده باشد ،با
به جا آوردن آن ،اين اجل فرا نمي رسد .بله! اگر
از ابتدا اجل ما در امر به معروف و نهي از منکر
مقدر شده باشد مثال مقدر شده باشد که ما نهي
از منکري انجام بدهيم و به واسطه ي اين نهي
از منکر؛ کشته بشويم ،شهيد شويم ،چه
افتخاري باالتر از اين؟ مگر نه اينکه ما
مي گوييم :ياحسين! اي کاش در صحراي کربال
بوديم و ترا ياري مي کرديم؟ خب ياري کردن
امام حسين(ع) مگر غير از اين است که امر به
معروف و نهي از منکر کنيم؟ خب اگر قرار است
اجل ما با امر به معروف و نهي از منکر برسد چه
بهتر از اين و اگر اجل ما فرا نرسيده امر به
معروف و نهي از منکر هم اجل کسي را نمي
رساند.ثانيا ً :امر به معروف ونهي از منکر روزي
کسي را کم نمي کند .روزي انسان که دست
بنده ي خدا نيست .روزي هر کس دست خداوند
است .پس روزي کسي با امر به معروف و نهي
از منکر قطع نميشود.
امر به معروف و نهي از منکر بايد روش مند
باشد
البته اينجا يک تذکر الزم است ،داده شود :امر
به معروف و نهي از منکر اصول و روش دارد.
صرف اينکه کسي بگويد من مي خواهم امر به
معروف و نهي از منکر کنم و با هر روشي که
دلش خواست عمل کند ،صحيح نيست .ما
مي گوييم امر به معروف و نهي از منکر بايد
روشمند است .آن چيزي که اسالم به ما توصيه
کرده است :ابتدا در چهره در مرحله ي بعد با
زبان نرم و ليّن تا آنجايي که امکان دارد بعد اگر
نتيجه نداد لحن را تندتر بايد کرد اما مرحله
عملي امر به معروف و نهي از منکر در صورت
تشکيل حکومت مقتدر اسالمي تنها بر عهده ي
مسئوالن مربوطه است .در اين زمان فراتر از
نهي منکر لساني از ما خواسته نشده است البته
اگر مسئوالن به وظايف خودشان عمل نکردند
بايد همانها را هم امر به معروف و نهي از منکر
کرد.
باالترين امر به معروف و نهي از منکر
امام علي(ع) در آخرين قسمت از اين روايت
مي فرمايند« :و افضل من ذلک کلّه کلمِ عدل
عند امام جائر» بافضيلت ترين امر به معروف و
نهي از منکرها اين است که حرف حقي ،امر به
معروف و نهي از منکري را در مقابل حاکم
ستمگري بيان کنيم .يعني در امر به معروف و
نهي از منکر نيز بايد منکرات بزرگ را بيش از
بقيه ي منکرات هدف گرفت .البته اين بدان معنا
نيست که منکرات کوچکتر را رها کنيم بلکه به
اين معني است که بزرگ ترين نهي از منکر اين
است که منکر بزرگ را بشناسد و آن را نشانه
بگيرد و آن را نهي کند ،حاکم ستمگر را نهي
کنيم.

تصویری صحیح از
دنیای مذموم
میثم پدیدار

گذشتگان عبرت گرفت.
زين للناس حب الشهوات من النساء کالم ابا عبداهلل الحسین (ع)
درس دنیا پرستی از عوامل
و البنين و القناطير المقنطره من حديآ اول :
عبيد
ّاس
ن
ال
ن
ّ
ا
«
(ع):
الحسين
الذهب و الفضّه و النحيل المسوّمه و قال
زمینه ساز عاشورا
االنعام و الحرث ذلک متاع الحيوه
السنتهم
علي
لعق
الدين
و
الدنيا
از زمان رسول ا چيزي نگذشته
الدنيا و ا عنده حسن المآب
فاذا
معاشهم
مادارت
يحوطونه
بود که انحرافي عميق در امت
نفساني
*براي مردم حب شهوات
همانا
»
ّيانون
د
ال
بالبالء
محصوا
واحده اسالمي ايجاد شد که اولين
و
زنها
که عبارتست از ميل به
لقلقه
دين
و
دنيايند
بندة
مردمان
اين انحرافات به ماجراي سقيفه و
فرزندان و هميانهاي زر وسيم و
زبان آنهاست و هر جا منافعشان غصب خالفت از اميرمؤمنان (ع) بر
اسبهاي با نشان نيکو و چهار پايان و
بوسيله دين بيشتر تأمين شود آنرا
مي گردد  .مسلم ًا يکي از عوامل
مزارع زينت داده شده لکن اينها
مي چرخاند و چون به بال آزموده
زمينه سازي اين جريان حب رياست
همه متاع زندگاني فاني و دنيوي شوند آنگاه دين داران اندکند .
دنيوي و دنيا طلبي بعضي از صحابه
است و بازگشت نيکوتر نزد
اين روايت ترجمِ آيه شريفه « و
پيامبر اکرم(ص) بود در حديثي از
خداست ( .آل عمران آيه)14
من الناس من يعبد ا علي حرف خليفه دوم آمده که« قال عمر ادع
با دقت در آيات قرآن مي توان به
فان اصابه خير إطمإن به و إن
ا يا رسول ا ان توييع علي
اين نکته پي برد که دنياي مذموم از
اصابته فتنه انقلب علي وجهه خسر
امتک فقد وسع علي فارس و الروم و
نوعي ارتبا نا صحيح بين انسان و الدنيا و االخره» و بعضي از مردم
هم ال يعبدون ا فاستوي جالس ًا
نعمتهاي الهي حاصل مي شود به
خدا را تنها به زبان مي پرستند از
ک انت يا بن
ثّم قال أفي ش ّ
اين صورت که انسان نعمتهاي الهي
اين رو هرگاه به خيرو نعمتي رسد
الخطاب اولئک قوم عجّلت لهم
را در راه غيرالهي مورد استفاده قرار
اطمينان خاطر يابد و اگر به شر و
طبيا تهم في الحيوه الدنيا » که
مي دهد و موجبات غضب حق تعالي
فقر و آفتي بر خورد کند از اين خدا
لحن خليفه در اين سئوال خودتوجه
را فراهم مي نمايد .
روي گرداند چنين کسي در دنيا و
به دنيا توسط او حتي در زمان
و
فرزند
حب
که
بايد توجه داشت
آخرت زيان کار است .
پيامبر است
دنياي
الهي
نعمتهاي
همسر و  ...از
اين دو کالم نوراني هر دو بيانگر
اين انحراف رفته رفته و در زمان
منظور
موارد
اين
زيرا
مذموم نيست
اين حقيقت است که دين بايد در
خالفت عثمان و معاويه به اوج خود
که
ندارد
معنا
پس
است
در انسان
قلب نفوذ کند و قلب را نوراني کند و
رسيد تا آنجا بيت المال تبديل به
آنچه
ولي
باشد
الهي
غضب
مورد
مال البيت شد و حاتم
است
الهي
غضب
مورد
بخشي هاي اين افراد
بعضی از مردم خدا را تنها به
و
همسر
براي
انسان
اينکه
در تواريخ ثبت شده
فرزند و مال و .....استقالل زبان می پرستند از این رو هرگاه به
است و از آنجا که«
الناس علي دين
قائل شود و حب آنها در خیرو نعمتی رسد اطمینان خاطر یابد و
مقابل حب به خدا باشد .
ملوکهم  :مردم هم
جعلو اگر به شر و فقر و آفتی بر خورد کند از
معلوم است که« ما
همان روش خلفاو
دنیا
در
کسی
چنین
گرداند
روی
خدا
این
في
قلبين
ا لرجل من
حاکمان جور را پيش
)
4
آيه
احزاب
جوفه (سورة
گرفتند و شيفتِ دنيا
و آخرت زیان کار است .
خداوند براي هيچ کس دو
شدند که هيچ سخن
قلب در پهلو يش قرار
حقي در دلشان اثر
نداده است »پس حب به خدا و حب
اگر تنها از دين پوسته آن باقي ماند
نداشت تا آنجا که در سخنان و
به غير او در قلب انسان جمع نمي
انسان اهل دنيا مي شود هر چند
خطبه هاي امام حسين در روز
شود همچنانکه در حديآ معراج
خود را از جمله دين داران و پاکان
عاشورا به و فور به اين نکته اشاره
آمده است که « قال ا تعالي يا پندارد .
شده است که سخن حق در شما
احمد  :لو صلّي العبد صاله اهل حديآ دوم :
جماعت کوفي اثري ندارد و اين دنيا
السّما و االرض و يصوم صيام اهل « قال الحسين (ع)  :عجبت لمن
پرستي چنان در بين مردم قوت
السماء و االرض و يطوي عن الطعام اختبر الدنيا کيف يطمئن  :تعجب مي
گرفت که عدة زيادي از مردم امت
مثل المالئکه و لبس لباس العابدين
کنم از کسي که دنيارا آزموده
اسالمي تنها بخاطر وعده هاي
ث ّم أري في قلبه من حب الدنيا ذّره
چگونه به آن دلخوش مي کند»
دنيوي حاضر شدند در مقابل امام و
او سميتها ال يجاورني في داري و
اختيار و امتحان دنيا به دو صورت
مواليشان صف آرايي کنند و از هيچ
ال نزعن من قلبه محبتي »
امکان پذير است يکي اينکه خود جنايتي فرو گذار نکردند
اي احمد  :اگر بنده ،نماز اهل
انسان تجربه کند و از تجربيات خود
قال علي (ع)  «:من عبد الدنيا و آثر
آسمان و زمين را بخواند و روز ة آنها
در س بگيرد که در اين صورت
ها علي االخره استوخم العافيه»
رابگيرد و مثل مالئکه از خوردن غذا
دلخوش از دنيا نخواهد داشت يا
هرکس بنده دنيا شدو دنيا را بر
کناره گيري کند و مانند عابدان اينکه سر گذشت پيشينيان را مطالعه
آخرت ترجيح داد به ناچار فرجامي
زندگي کند پس در قلب او ذره اي از کرده واز آن عبرت بگيرد همانگونه
ناگوار خواهد داشت  .وچه بد عاقبتي
حب دنيا و حب رياست ببينم مجاور
که قرآن مي فرماييد  :لقد کان في
داشتند آنهايي که در مقابل امام
من نخواهد بود و قلب او را از قصصهم عبره الولي اال لباب :البته
برحقشان ايستادند و هم دنيا را از
محبتم خالي مي گردانم.
همانگونه که از آيه بر مي آيد بايد
دست دادند و هم آخرتشان دچار
در
مذموم
 -1مذمت دنیای
صاحب لب و عقل بود واز سرگذشت تباهي شد .

وجهي ندارد .
حمل عالمت های فلزی در عزاداری حضرت آیت اهلل بهجت :
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی:
اشکال ندارد .
حمل عالمت هاي فلزي داراي نقش ونگاردرمراسم
سزاواراست ازعلم هاي ساده تروسبک ترکه ياد
عزاداري که ازنظرمحتوايي وارزشي تأثيرگذارنيست حضرت آیت اهلل سیستانی :
مانعي ندارد ،اصلي درشرع نداردولي دليلي برحرمت آن آورپرچم علمدارکربال باشداستفاده شود.
،ازنظرشرعي چگونه است؟
حضرت آیت اهلل تبریزی :
هم نيست .
حضرت آیت اهلل صافی گاپایگانی :
حمل عالمت دردستجات عزاداري مانعي نداردوبه قصد
حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی :
اشکال ندارد.
تعظيم شعائرحسيني است .
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يکي از مهمترين
ابعاد حـمـاسـه
عاشورا  ،درس
هــاي عــاشــورا
اســت در ايــن
مــــــيــــــان
واليتمداري بـه
گونه اي خاص خودنمايي مي کـنـد
بنحوي که اگر به صورت دقيق بـه
اين مسأله بپردازيم ميتواند نسـخـه
شفابخشي براي بسياري از درد هاي
جامعه ي امروزمان باشد.
واليت مداري هـمـان طـور کـه
پيداست به معناي تبعيت و پيروي از
واليت است که انواع مختلفي دارد و
مهمترين آنها عـبـارت اسـت از :
واليت خدا ،واليت پيغمـبـر،واليـت
امام معصوم و واليت ولي فقيه .پس
واليتمداري يـعـنـي تـبـعـيـت از
خدا،رسول خدا،امام و ولي فقـيـه و
دروجوب اين تبعيـت هـم شـکـي
نيست .
حال به تبيين ابعاد ايـن مـهـم و
خصوصيت افراد واليتمدار ميپردازيم.
افراد واليتمدار چند ويژگي اسـاسـي
دارند که اين خصوصيات مکمـل و
زير مجموعه ي يکديگرند و هرکدام
بدون ديگري ناقص است و نـمـي
تواند راهگشا باشد.
اولين خصوصيت اين افراد داشـتـن
بصيرت بمعناي حقايقي که به بـاور
قلبي رسيده است ،مي باشد .بصيرت
يعني دانايي و علمي که به اعـتـقـاد
قلبي مبدل شده باشد که ايـن امـر
موجب هدايت و حرکت اسـت  .در
غير اينصورت يعني عـلـمـي کـه
مقرون باور نباشد مايه ي حرکت و
عمل نميشود.به عنوان مثال بـرخـي
انسانها علي رغم علم به مضـربـودن
سيگار از آن استفاده ميکننـد چـون
اين علم از ساحت ذهن به قلب نفوذ
نکرده،پس مايه ي عمل نمـيـشـود.
بصيرت انسان را از غفـلـت بـيـدار
ميکند و اورا از خطر گـمـراهـي و
موضعگيري هاي غافالنه در امـان
ميدارد و همچون سپر در هنگام فتنه
انسان را محفوظ ميدارد .اگر شـريـح
قاضي فردي بابصيرت بود و علمـش
به قلبش رسوخ کرده بود؛ شرايط را
به گونه ي ديگري پيش مـيـبـرد و
مسير تاريخ را به سمت ديگري مـي
کشاند.حضرت ابوالفضل العـبـاس(ع)
اسطوره ي بصيرت و واليـتـمـداري
،اين گونه از بصيرت خويـش پـرده
برميدارد و در جواب امان نـامـه ي
شمر ملعون ميفرمايد :لعنت خدا بـر
تو باد و بر اماني که براي مـا آورده
اي .اي دشمن خدا آيا امر مي کنـي
ما از برادر و از سيد و مـوالي خـود
حسين فرزند فاطمه دست برداريم .و
داخل در اطاعت اوالد زنا و فرزنـدان
لعين ها شويم .حضرت زينـب (س)
اين بصيرت را به اوج ميرساند و بـا

پير مرد عابدي
از بني اسرائيل
مشغول نـمـاز
خوانـدن بـود
ناگهان زميـن
دهان باز کـرد
و اورا بلعيد و
گرفتار عذاب شد(آمال شيخ طوسي).
اين فرد ديد که دو کودَ در حـال
کندن بال خروسي هستند و او را بـه
شدت عذاب ميدهند اما به سـمـت
بچه ها نيامد و آنها را از کارشان منع
نکرد به همين دليل در زميـن فـرو
رفت  .خداوند با اين کار ميـخـواهـد
بفرمايد :درست است قانـون ثـابـت
نماز خواندن خوب است ولي بعضـي
اوقات حتي در ميان اين قانون ثابت
ذستور سيالي به تو مي دهم که بايد
انعطاف پذير باشي و اين انعطاف از
خوب بودن تو در اجراي قوانين ثابت
برتر است.
لذا بايد بدانيم که مشخـص تـريـن
عامل امتحان ميزان انغطاف پذيـري
افراد ،واليت است وفرقي نميـکـنـد
واليت معصوم باشد يا غير معصـوم.
کسي که در مقابـل اوامـر سـيـال
واليت منعطف نباشد تمـام خـوبـي
هاي قبلي او هم مورد قبول واقـع
نميشود.
شيطان فقط در برابر يک امر سيـال
خدا که سجده بر آدم بود انـعـطـاف
پذير نبود و با اين کار 6هـزار سـال
عبادت خود را خراب کرد.نماز شـب
خوانان و حافظان سپاه امير المومنين
(ع) بر امر قرآن ناطق منعطف نبودند
و قرآن سر نيزه را باور کردند و تمام
خوبي ها و عبادات قبـلـي خـود را
باطل کردند.
حضرت عباس (ع) نمونه بـارز ايـن
انعطاف پذيري هاست ايشان باصلـح
امام حسن صلح کرد و با جهاد امـام
حسين (ع) جهاد.
بي شک اما تاريخ به صورت مـداوم
در حال تکرار است و کـربـال نـيـز
وسعتي به پهنـاي زمـيـن دارد و
عاشورا به اندازه ي تمام زمان هـا ،
بايد درس گرفت  ،بايد به مـعـنـاي
واقعي بصير شد وبا شناخت راه بـه
حقانيت مجراي واليت چه امـام و
چه ولي فقيه اعتقاد قـلـبـي پـيـدا
کرد .بايد به مولي عشـق آتشـيـن
داشت و در جانبازي و جـانـثـاري
کوتاهي نکرد .بايد در مقابـل اوامـر
ولي انعطاف پذير شد  ،در يک کلمه
بايد واليتمدار شد نکند مثل شريـح
با بي بصيرتي امام و ولي خود را بـه
مسلخ شهادت بکشيم نکند عـاشـق
نباشيم و نکند متحجر باشيم و اوامر
سيال واليت را لبيک نگوييم و بـه
چندين سال عبادت خود مهر حبطت
اعمالهم بزنـيـم  .بـاشـد کـه از
واليتمداران امت رسـول ا قـرار
گيريم.

والیت مداری
محسن کشاورزی
گفتن ما رأيت اال جميـال مـعـنـاي
بصيرت را به عالميان ميشناساند.
دومين خصوصيـت واليـتـمـداران،
عشق آتشين به موال و رهبر اسـت.
عشقي که سراپاي وجودشان را فـرا
گرفته است و ايشـان را آمـاده ي
جانبازي و جان فشاني در راه امام و
ولي بر حق ميکند .اگر بـه عشـق
بازي هاي امام حسين (ع) و يارانش
در شب و ظهر عاشورا توجه کـنـيـم
اين عشق بي مثال را به خوبي درَ
ميکنيم.مسلم بن عوسجه بـه امـام
عرضه داشت « اي پسر پيامبـر آيـا
دست از تو برداريم و برويم؟! نه بـه
خدا سوگند من از خدمت تو دور نمي
شوم .اگر در ياري تو کشته شـوم و
باز زنده ام کنند و دوباره بکشـنـد و
جسدم را آتش زنند هم چنان هميـن
کار را مي کنم و هرگز از تـو جـدا
نمي شوم»  .امام حسين به بشر بـن
عَمرو حَضرمي که پسـرش را بـه
اسيري گرفته بودند؛ فرمـود « مـن
بيعت از تو بر مي دارم .تو آزادي کـه
بروي و فرزندت را از اسيري نجـات
دهي» بشر عرضه داشـت « :اي
پسر رسول خدا صلي ا عليه و آلـه
وسلم  ،بدنم طعمه درندگان بيـابـان
شود اگر تو را در اين حـال تـنـهـا
بگذارم .به خدا سوگند ،محال اسـت
تو و خانواده ات را رها کنم .جان من
و اهل و عيالم فداي تو باد!»  .ايـن
عشق فزاينده در افراد واليت مـدار
باعآ خود فراموشي مي شود  ،باعآ
ميشود که در امام محو شوند و جلب
رضايت مولي از هر کاري بـرايشـان
لذت بخش تر باشد.
سومين ويزگي افـراد واليـتـمـدار
انعطاف پذيري است  .پـذيـرفـتـن
قوانين ثابت و هماهنگ کردن خـود
با اين مقـررات راحـت اسـت امـا
هماهنگ شدن افراد با قوانين سيـال
و پذيرفتن آنها مشکل است و کـار
هرکسي نيست .به طور مـثـال هـر
فردي با هر انگيزه اي يـابـه هـر
نحوي پشت چراغ قرمز مي ايستد و
مشکلي هم با آن ندارد چون يـک
قانون ثابت است  .حال اگر اين فـرد
پشت چراغ قرمز ايستاده بـاشـد و
چراغ سبز شود و بخواهد حـرکـت
کند ؛ ناگهان پليسي که سر چهـارراه
ايستاده بنا بر مصلحت از رفـتـن او
جلوگيري ميکند اينجاسـت کـه او
ناراحت ميشود و اعتراض ميکـنـد ،
هرچند او قانون ثابت چراغ قرمـز را
پذيرفته ولي نسبت به قانون سـيـال
پليس منعطف نيست.

نقش منافقین در عاشورا
حمیدرضا تقی پور
با مراجعه به کتب لغت مي بينيم که واژه نفا
را به معناي مخفي کردن و تظاهربه ايمان
معنا کرده اند چرا که فرد منافق خود را در
ظاهر يک فرد با ايمان و مسلمان نشان مي
دهد لکن في الواقع اينگونه نيست و در صدد
تيشه زدن به ريشه اسالم است و به تعبير
شهيد مطهري نفا همان کفر پنهان است .به
همين دليل هم مي باشد که در قرآن کريم
تاکيد فراواني پيرامون شناخت خصلت هاي
منافقين وارد شده تا جايي که درباره کفار
اينگونه تاکيد نشده است و مي بينيم که
اميرالمومنين در نهج البالغه مي فرمايد« :کُن
لِلعَد ِّو المُکاتِم َا َش ُّد َحذَر ًا مِنک لِلعَد ّو المُبا ِرزِ .از
دشمن مخفي بيش از دشمن آشکار ،بر حذر
باش ».چون دشمني کافر با اسالم علني است
و به همين خاطر وظيفه مسلمين روشن است و
مي دانند بايد با چه کسي مقابله کنند اما فرد
منافق چون با لباس دوست در صف مسلمين
قرار گرفته موجب شديدترين ضربه ها به
اسالم مي شود لذا براي شناخت آنها نيازمند به
بصيرت هستيم چرا که تنها بصيرت است که
موجب شناسائي عوامل و ريشه هاي نفا
است.
به طور اجمال براي شناخت ريشه هاي نفا
مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
دنيا پرستي :در واقعه کربال هم نمونه هاي
بسياري داشت که براي به دست آوردن کيسه
هاي گندم و جو در سپاه ابن زياد حاضر شدند.
قدرت طبي :همچون عمر سعد که براي
رياست ري در مقابل اباعبدا شمشير مي زد.
خود برتر بيني و لجاجت هاي خانوادگي:
تعصبات بي جا و لجاجت هاي بي پايه و اساس
در کربال هم موجب ايجاد نفا و جدايي حتي
بين پدر و پسر ،شاگرد و استاد ،برادر با برادر و
در نهايت جامعه و امام شد تا جايي که عمر
سعد در برابر پسر عم خود اباعبدا ايستاد و
آب را به روي او بست.
نژاد پرستي و تعصبات قومي و قبيله اي :تا
جايي که از شمر با عنوان حافظ قرآن و از عمر
سعد با عنوان شيخ و فقيه قوم تبعيت مي
کردند و از اباعبدا برائت مي جستند و او را
خارجي مي خواندند!!
و چه راهي براي رهايي و برون رفت از دام
نفا  ،بهتر از عزت و غيرت ديني سراغ داريد؟
غيرت در لغت به معناي دفاع کردن از محبوب
و معشو در برابر فرد متجاوز است که جلوه
شناخته شده آن در جوامع امروزي «غيرت
ناموسي» است.وقتي اين «غيرت» در کنار
مفهوم «دين» مي آيد به اين معنا است که
شخص مسلمان در حفظ دين خود غيرت
داشته باشد و اجازه تجاوز به حريم دين را به
احدي ندهد .به عبارت ديگر غيرت ديني بدين
معناست که انسان در برابر متجاوزين به دين
اسالم خشم داشته باشد که البته اين نوع

خشم ،خشمي مقدس است و موجب پيشرفت و
سربلندي است و در يک کالم به معناي امربه
معروف و نهي از منکر و تولي و تبري است.
حال اگر اين غيرت ديني در جامعه نباشد و
مردم نسبت به دين خود وفادار نباشند روح
ايمان و اسالم مي ميرد و در نتيجه آسيب
هايي دامنگير جامعه مي شود .مي توان براي
نمونه به موارد زير اشاره کرد:
مهم ترين و ضربه زننده ترين آسيب«،نفا »
است.
ترَ امر به معروف و نهي از منکر که ،موجب
تماشاچي شدن و بي تفاوتي مردم در برابر غلبه
کفر بر اسالم مي شود.
تساهل و تسامح ،به معناي معامله گري بر سر
دين با هدف جلب منافع شخصي.
و . ...
همه آفت هاي فو در نتيجه معدوم شدن
غيرت ديني از وجود انسان ايجاد مي شود که
براي هر يک از اين معاني مي توان در جامعه
زمان حضرت اباعبدا الحسين(عليه السالم)
مصدا پيدا کرد.
همانگونه که در عاشورا به وضوح به چشم مي
خورد که بسياري از افراد ظاهر الصالح و
متدين جامعه به دليل بي غيرتي نسبت به
آموزه هاي اصيل ديني دستخوش فتنه هاي
زمان شدند و به دليل عدم بصيرت الزم
نتوانستند از دام انحراف نجات پيدا کنند و
ريشه هاي نفا در وجودشان رشد يافت و از
آنان شخصيت هاي منافقي همچون عمر سعد
و شمر بن ذي الجوشن خلق کرد که خود
عوامل اصلي جنايت عاشورا شدند و عامه مردم
هم به دليل پنهان بودن چهره واقعي آنان
نتوانستند جبهه حق را از باطل تمييز دهند و در
نهايت باطل توانست بر حق غلبه پيدا کند و در
نتيجه فرزند رسول خدا ويارانش در جمع
مسلمين و به دست مسلمان نماهاي منافق،
مظلومانه به شهادت رسيدند و اهل بيت
عصمت و طهارت عليه السالم را به اسارت
بردند.
امروز نيز اگر عبرت هاي عاشورا و وقايع تاريخ
را سرلوحه برنامه ريزي خويش قرار ندهيم
يقينا عاشورا دوباره تکرار خواهد شد و بار ديگر
ياران سپاه حق مظلومانه در گودال هاي قتله
گاه ذبح مي شوند .پس اکنون ضرورت
بصيرت افزايي اعتقادي و ديني در جامعه بويژه
براي جوانان بيش از پيش روشن است تا
فضاي فتنه گون و عوامل نفا در جامعه
شناسايي شوند و باطل نتواند در جامعه جوالن
دهد .پس بکوشيم تا به عمل به فرمايشات
مقام معظم رهبري مصدا اين کالم از امام
صاد (عليه السالم) باشيم ،که مي فرمايند:
«العالِمُ بِزَمانِه ال تهجمُ عليه اللَوابِس».
و سَيَعلَمُ الذين ظَلَموا اَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبون

حضور ائمه در مجالس

سؤال برخي مداح ها يا روضه خوانها در ضمن روضه ها
اظهار مي دارند يکي از معصومين در جلسه حضور يافته
آيا حضور ائمه عليهم السالم به صورت محسوس
آنگونه که آنها اظهار مي کنند ممکن است و وظيفه
مومنين در برابر اين اظهارات چيست ؟
حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی :

منظور حضور معنوي آنها است نه
خير صحيح نيست .
جسماني .
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی :
در اين اظهارات شايد گوينده قصد جدي نداشته باشد و حضرت آیت اهلل سیستانی :
فقط اظهار اميدواري کند،ولي صحيح اين استکه به چنين کلماتي اعتبار ندارد .
لفظي که مورد اشتباه و تردّد و خالف واقع باشد چيزي حضرت آیت اهلل بهجت :
اينگونه اظهارات مسئله شرعي نيست تا جواب داده شود
نگوييد .
شايد نظرش اين باشد چون مجلس روضه است بايد
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی :
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فتنه چيست ؟ وقتي طال در آتش مي
نهند ومي گدازند تا خوبي و بدي عيار
آن مشخص گردد  ،به اين کار فتنه گفته
مي شود  ( .مفردات راغب /واژه ي فتنه )
فتنه در معاني مختلفي مانند آزمايش و
امتحان  ،گمراهي  ،بالي شديد  ،شرَ ،
کفر ،قتل و  ...به کار رفته است  .اما در
سه معنا  ،کاربرد بيشتري دارد.
.1آزمايش و امتحان .2آميختگي حق و
باطل .9آشوب و بلوا
يکي از سنت هاي حتميه ي خداوند
متعال  ،امتحان و آزمايش است  .همِ
افراد و اقوام و ملل امتحان مي شوند و
هر اندازه ايمان قوي تر باشد  ،امتحان
سختتر است  .امتحان هم در قالب اموال
 ،مرگ و مير  ،اوالد  ،قحطي  ،بال و...
مي باشد .
در آيه دوم و سوم سوره ي عنکبوت آمده
است :
 .أحسب الناس أن يترکوا أن يقولوا امنّا و
هم ال يفتنون *و لقد فتنّا الذين من
ن لهم الذين صدقوا و
قبلهم فليعلم ّ
ليعلمنّ الکاذبين » آيا مردم گمان کردند
به حال خود رها مي شوند و آزمايش
نخواهند شد .ما کساني را که پيش از آن
ها بودند آزموديم( واين ها را نيز امتحان
مي کنيم ) بايد علم خدا در مورد کساني
که راست مي گويند و کساني که دروغ
مي گويند تحقق يابد  .در قرآن حدود
بيست مورد  ،فتنه به معناي امتحان به
کار رفته است  .قرآن نحوه ي امتحان
شدن اقوام گذشته رابيان مي کند تا به ما
اين درس را بدهد که خود را آماده تحمّل
بالها و آزمودن هاي سخت الهي کنيم .
به عزيزاني که مي خواهند بيشتر بدانند
توصيه مي شود حکايت ناقه ي صالح ،
اصحاب سبت و گوساله ي سامري را در
قرآن بخوانند و تدبّر کنند و پند گيرند .
داستان قوم طالوت  ،امتحان هايي که
براي انبياي الهي هم چون يوسف  ،ايوب
 ،ابراهيم و ( ...سالم ا...عليم ) پيش آمد ،
هم جاي درس گرفتن دارد .
جامعه ي اسالمي هم پيچيده در فتنه

فتنه شناسی
محمد حسن مهبودی
راپنهان کند ،واردميدان شود و ضربه
زيرا سکوت خود گناهي نابخشودني
هاست چون در جامعه ي اسالمي ادعاي
بزند .اينجاست که اميرالمؤمنين فرمود:
است  .حضرت امير (ع) در جريان جنگ
ايمان مي شود هرجا ادعاي ايمان شود
پاي آزمايش و امتحان به ميان مي آيد .
جمل به آن کسي که گفت  :بخاطر اين «انّما بدءوقوع الفتن أهواء تتبع واحکام
که امر بر من مشتبه شده  ،روش عبدا
در حکمت  39نهج البالغه  ،امير بيان –
تبتدع» تاآنجايي که مي فرمايد «:فلوأنّ
بن عمر و سعد بن ابي وقاص (که هر دو
الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف
سالم ا عليه – مي فرمايند  :دعا نکنيد
گوشه ي عزلت گزيدند ) را در پيش مي علي المرتادين» .اگرباطل عريان و
که خدا يا مرا به فتنه گرفتار مکن چرا که
گيرم  ،فرمودند  :در اين صورت مرتکب
خالص بيايدکساني که دنبال شناختن حق
بي شک همه به فتنه گرفتار مي شوند
بلکه دعا کنيد  :خديا
هستند ،امربرايشان مشتبه نمي شود
مرا از گمراهي هاي
و مي فهمنداين باطل است «.ولوأنّ
فضای غبارآلود همان فتنه است .
فتنه نجات بده .
فتنه معنایش این است که یک عده ای بیایند الحقّ خلص من مزج الباطل انقطع
بعضي فتنه را دست
عنه السن المعاندين »حق هم
کم مي گيرند  .اما با ظاهردوست و باطن دشمن واردمیدان
اگرچنان چه بدون پيرايه بيايد توي
هنگامي که قوت
ميدان ،معاند ديگر نمي تواندحق را
شوند ،فضاراغبارآلودکنند.دراین فضای
گرفت  ،دچار دردسر غبارآلود ،دشمن صریح بتواندچهره ی خودش متهم کندبه حق نبودن بعد مي
مي شوند  .امير
فرمايد«:وليکن يؤخذ من هذاضغآ
المؤمنين (ع)در راپنهان کند،واردمیدان شود و ضربه بزند
ومن ذاَ ضغآ فميز جان » فتنه
111نهج
خطبه
گريک تکه حق ،يک تکه باطل
دو گناه شده اي يکي اين که بايد حق را
البالغه مي فرمايند  ،فتنه  ...آغازش
رامي گيرداين ها را با هم مخلو مي
ياري مي کردي و نکردي و دوم اين که
مانند يک جوان خوش قامت است ولي
کند ،درکنار هم مي گذارد «.فحينئد
بايد به خذالن باطل اقدام مي کردي که
وقتي مستقر شد ناخوشايند مي شود .
يشتبه الحق علي اوليائه »آن وقت
گروهي هم فتنه بودن از امور را انکار نکردي .
کساني که دنبال حقندآنها هم برايشان
امير قافله ي عشق ،فرمانده ي هوشيار و
مي کنند  .امير المؤمنين (ع) در خطبه
امرمشتبه مي شود.فتنه اين است ديگر.
 39نهج البال غه مي فرمايند  :وقتي فتنه
هميشه بيدار ،نائب المهدي (عج) خامنه »
اي عزيزدر ديدار با اعضاي شوراي  .4آشوب وهرج ومرج
مي آيد همه آشکارش مي کنند ولي
فتنه درمورد بلواها وهرج ومرج هايي که
هماهنگي تبليغات اسالمي فرمودند« :
وقتي رفت همه مي فهمند که چه بر
درجامعه پيش مي آيد وامنيت وآسايش
دشمنان ملت ازشفاف بودن فضا ناراحتند.
سرشان آمده است .
عمومي راسلب مي کندنيز به کارمي
فضاي شفاف را بر نمي تابند .فضاي
 .1آمیختگی حق و با طل
رود .براساس اين معنا کسي که اختالف
غبارآلودرا مي خواهند .درفضاي
وقتي حق و باطل با هم آميخته مي
پيش مي آورد و با گفتن حرف هاي نابجا
غبارآلوداست که مي توانند به
گردندو دو فرد يا گروه يا دو حزب
و انجام حرکات تحريک کننده ،وحدت
مقاصدخودشان نزديک شوند و به حرکت
سياسي در مقابل هم قرار گيرند
جامعه را به هم مي ريزد وکسب
ملت ايران ضربه بزنند .فضاي غبارآلود
مخصوص ًا اگر دو طرف داري چهره
وکارمردم را به تعطيلي مي کشاند ،فتنه
همان فتنه است  .فتنه معنايش اين است
مثبتي در گذشته بوده اند و يا ظاهر
انگيز است که کاراو أشد (شديدتر) و اکبر
که يک عده اي بيايند با ظاهردوست و
الصالح باشند  ،تشخيص حق از باطل
(بزرگتر) ازقتل است .
باطن دشمن واردميدان شوند،
مشکل مي شود و شرايط فتنه فراهم مي
فضاراغبارآلودکنند .دراين فضاي غبارآلود ،دربرابرفتنه چه بایدکرد ؟
گردد ،اما در اين شرايط نمي توان به
دشمن صريح بتواندچهره ي خودش
خلف صالح خميني کبير (ره) مي فرمايند:
بهانه ي فتنه کنار کشيد و سکوت کرد .

خواندن شعر ها و گفتن سخناني که در آن به
صراحت از اهل بيت به عنوان خدا ياد مي شود .
مانند ال اله علي  -2به عنوان ابزار محبت به مقام
اهل بيت عليهم السالم صداي حيوان در آوردن
 -9در حال سينه زدن به هوا پريدن  -4ذکر
داستانها و رؤيا درباره اهل بيت عليهم السالم که
با مسلّمات روايي و قرآن منافات دارد  -1خواند
اشعار مدح يا مصيبت با آهنگي که انسان را به
حرکت در مي آورد  -6خواندن اشعاري که در آن
مقام خداوند متعال در برابر مقام اهل بيت عليهم
السالم پائين آورده شود چه صورت دارد ؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای :
به طور کلي عزاداري به شيوه مرسوم سنّتي
اشکال ندارد بلکه مستحسن است لکن گفتن
جمالت مذکور در سؤال يا خواندن اشعار به صورت
غنا که مناسب مجالس گناه و معصيت است و يا
خواندن اشعاري که مشتمل بر دروغ باشد و يا
انجام دادن اعمالي که موجب وهن مذهب مي
شود جايز نيست .
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غلوّ و حرکات وهن آلود در عزاداریها
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی :
عزاداري خامس آل از مهمترين شعائر و رمز بقاي
تشيّع است ولي بايد به گونه اي برگزار گردد که
موجب وهن مذهب نگردد و آسيبي به بدن وارد
نشود و مداحان محترم از اشعار کفر آميز يا به
شرَ يا مضاميني که در شأن حضرات معصومين
عليهم السالم و پيروان آنان نيست خودداري ورزند
و استفاده از آالت موسيقي مناسب مجالس لهو و
فساد جايز نيست و برهنه شدن به هنگام عزاداري
در صورتي که در حضور نامحرم باشد حرام و اگر
زنان هم نباشند اشکال دارد .
حضرت آیت اهلل بهجت :

بايد اشعار و جمالتي استفاده شود که موافق
مذهب اهل بيت عليهم السالم است و مناسب با
حفظ شئونات آن بزرگواران مي باشد .
حضرت آیت آهلل صافی گلپایگانی :
 -1خواندن اشعار و جمالت مذکور جايزنيست و بر
مستمعين واجب است نهي از منکر کنند -2
صداي حيوانات در آوردن خالف متعارف و بسا
موهن و معرض اسائه ادب است خوداري نماييد
 -9تمام اين حرکات بازي و اسباب وهن مذهب
است و جايز نيست  -4اگر با مسلمات مذهب
منافات داشته باشد مردود و حرام است  -1اگر به
صورت غنايي و مناسب با الحان لهوي باشد حرام

« عقل سالم حکم مي کند وشرع
همين راقطع ًا بيان مي کند :عالج
عبارت است از صراحت درتبيين حق
،صراحت دربيان حق .وقتي شما مي
بينيد يک حرکتي به بهانه انتخابات
شروع مي شود بعديک عامل «دشمني
» دراين فضاي غبارآلود وارد ميدان
شد  .وقتي مي بينيدعامل دشمن که
حرف او ،شعاراو حاکي از ما في الضمير
اوست آمدتوي ميدان ،اين جابايد خط
را مشخص کنيد .اين جا بايدمرز را
روشن کنيد.همه وظيفه دارند
بيشترازهمه خواص ؛ و درميان خواص
بيشتراز همه آن کساني که مستمعين
دارند  ،شنوندگان بيشتري دارنداين
وظيفه است ديگر .مرزها روشن بشود و
معلوم بشودکه کي چه مي گويد .اين
جور نباشدکه باطل خودش را درالبالي
گردوغبار برخاسته ي درميدان مخفي
کند،ضربه بزندو جبهه ي حق نداند
ازکجا دارد ضربه مي خورد .اين است
که حرف دوپهلو زدن ازخواص مطلوب
نيست .خواص بايدحرف راروشن بزند و
مطلب راواضح بيان کنند.اين ،مخصوص
يک گرايش سياسي خاص هم نيست ...
وقتي درداخل محيط فتنه ،کساني
بازبانشان صريحاً اسالم وشعارهاي نظام
جمهوري اسالمي رانفي مي کنند با
عملشان هم جمهوريت و يک انتخابات را
زير سؤال مي برند ،وقتي اين پديده
درجامعه ظاهر شد ،انتظار ازخواص اين
است که مرزشان را مشخص کنند،
موضعشان رامشخص کنند .دوپهلو حرف
زدن کمک به غبارآلودگي فضاست ؛اين
کمک به رفع فتنه نيست .اين کمک به
شفاف سازي نيست .شفاف سازي ،دشمنِ
دشمن
.مانع
است
دشمن
است .غبارآلودگي ،کمک دشمن
است .اين خودش شديک شاخص ،اين
يک شاخص است :کي به شفاف سازي
کمک مي کندوکي غبارآلودگي کمک
مي کند .همه اين رادرنظر بگيرند» .

است  -6حرام است .
حضرت آیت اهلل فاضل لنکرانی :
از بکار بردن عبارت و جمالتي که بوي شرَ و
کفر مي دهد بايد اجتناب شود از هر نوع عملي که
جنبه توجيه پذيري ندارد و مورد سوء استفاده
مغرضان و موجب وهن مذهب مي شود بايد
اجتناب شود  .اين گونه مراسم بايد به دور از ريا و
خودنمايي و هرگونه اغراض دنيوي به طور سنتي
و معمول انجام شود تا انشاءا مقبول درگاه الهي
قرار گيرد  .از هر نوع عملي که عرفا هتک شمرده
مي شود مثل کف زدن و سوت زدن و به کار بردن
الفاظ و عبارات رکيک و امثال آن بايد اجتناب
شود  .هروله در اسالم فقط در قسمتي از سعي بين
صفاو مروه براي مرادن و هنگام گذار از وداي
محسّر بعد از و قوف در مشعر الحرام به عنوان
يک عمل مستحب وارد شده و در غير اين دو
مورد به عنوان يک عمل مستحب مشروع نيست .
( استفتائات )

آشنایی با برنامه های کانون فرهنگی پیامبر اعظم(ص)
کانون فرهنگی پیامبر اعظم بـه مـدت
چند سال است سلسله برنامه هایی را
با عنوان « ضیافت عشق » بـا هـدف
استفاده هر چه بیشتر اقشار مخـتـلـ
مردم کازرون از فرصت گران بهای ماه

با مطرح کردن سه موضوع « اخـالق
برپایی برنامه « ضیافت عشق»
اسالمی ( گناهان زبان)  ،مهـدویـت و
مبارک رمضان با محوریت مـنـاجـات برنامه که با استفاده از اکثریب قـریـب تفسیر موضوعی » به پرسـش هـای
خوانی و پرسمان دینی برنامه ریزی و به اتفاق مداحان شهرستان بـرگـزار شرکت کنندگان در این سه زمـیـنـه
به مرحله ی اجرا رسانده اسـت .ایـن گردیده است در بخش پرسمان دینـی پاسخ می دهد.
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آنچه که از بررسي تحليلي قيام امام
حسين عليه السالم درنوشته هاي
گوناگون متفکران مسلمان اعم ازشيعه
وسني ديده مي شود عدم جامعيت کافي
وهمه جانبه بودن آنها است .بايدتوجه
داشت که قيام امام حسين عليه السالم
اززواياي گوناگون موردتأثيربوده وعوامل
مختلف ومهمي دراين نهضت نقش
ايفاکرده اند .ويژگي هاي رهبراين
نهضت باعآ شده که قلم هاي تحليل
گران بيشتربه بررسي پيرامون وي
بپردازدو ازمسائلي همچون مردم کوفه
درنهضت
يهوديت
ونقش
و...بازمانند.هدف از آنچه درپيش روداريد
آشنايي دادن مخاطبين بريکي ازعوامل
مسلم وتأثيرگذاردرنهضت امام حسين
عليه السالم است که باشناخت اين
عامل مسلم بيشتربراسراراين نهضت پي
برده شود.
* جمعيت شناسي مردم کوفه
درزمان خليفه دوم درسال  12هجري
شهرکوفه به دست فرمانده سپاه
مسلمانان سعدبن ابي وقاص پي ريزي
شد.اين شهربنابه دستورخليفه دوم براي
جنگ باايرانيان با هدف بنيان گذاري
يک پادگان نظامي درنزديکي ايران به
جهت مرکز پشتيباني نيروهاي عمل
کننده درجنگ بودطبق نظرخليفه دوم
ظرفيت اين شهرجهت اسکان به
تعدادتمام سربازان بايدساخته مي
شد.مسجدي که ساخته شدحدود40
هزارنفرظرفيت داشت  40هزار
سربازجنگي که به همراه خودهرکدام
يک زن ويک بچه بودومجموع ًا
تعدادافراددرشهر 120هزارنفرتخمين زده
مي شود .پس ازبنيانگذاري شهر کوفه به
علت هايي همچون خوش آب وهوابودن
وکناررود فرات قرارداشتن و مجاورت
باايران و وضعيت اقتصادي مناسب که
ازراه خراج غنائم سرزمين هاي فتح شده
بدست آمده بود اين شهر براي مهاجرت
اقوام و مردم مختلف ازسرزمين هايي
همچون ايران ويمن وحجاز محل
مناسبي شدبه طوري که ارواردو براون
تاريخ نويس مي گويد  « :پس
ازشکست ايران درفارسيه في المثل 4
هزارسرباز ديلمي نزديک بحر خزر پس
ازمشاوره تصميم گرفتند به ميل
خوداسالم آوردند وبه قوم عرب ملحق
شونداين عده درتسخير جوالبه تازيان
کمک کردندو سپس با مسلمين درکوفه
سکونت اختيارکردنداين مهاجرت درزمان
حضرت علي عليه السالم که کوفه
مرکزحکومت شد  ،شدت بيشتري گرفت
به طوري که سپاهيان درجنگ صفين
 60هزارو يا 30و يا 120هزارنفرذکرکرده
اندالبته اين تعدادسپاهيان حضرت
بودندنه تمام ساکنين کوفه .درزمان
معاويه به خاطرترس ازشيعيان
،تعدادزيادي ازآنها رامهاجرت دادندوبه
شهرهاي شام وخراسان ونقا
ديگرانتقال يافتند .
*ترکيب قوميتي
ترکيب قوميتي کوفه ازدو بخش عرب و

جامعه شناسی مردم کوفه
مهدی رحیمی
ياري امام علي پيوستندبه آنها خوش
تااحتمال پيروزي راقطعي نمي
غيرعرب تقسيم مي شد .گروههاي عرب
از قبايل مختلف باآغاز فتوحات اسالمي ديدندواردنهضتي نمي شدندشايدعلت آمدگفت ودرخطابي فرمود:اي اهل کوفه
شما شوکت عجم وپادشاهان آنها
نامه نگاري آنها ونيز پيوستشان به
درايران ازشهرهاي مختلف شبيه جزيره
نهضت مسلم وقيام مختاربه جهت رادگرگون ساختيدوجمعيت آنهاراپراکنده
عربستان جمع شده وپس ازفتوحات
درکوفه وبصره سکني گزيده قطعي ديدن پيروزي آنها بوده ولذاپس از کرديد.عنصرشجاعت کوفيان درجنگ
هاي جمل وصفين تاقبل از (به نيزه
بودند .ازجمله اين گروه هايي که استشمام بوي شکست مسلم
کشيدن قرآن )ونهروان باعآ شدکه
نکته
ازکناراودورشدنداين
درشهرساکن شدندوقسمت اعظم
پيروزي حضرت علي رافراهم شود ولي
افرادکوفه راتشکيل مي دادندبه شرح رانبايدازيادبردکه امضاي هرفردي برپاي
نامه به امام حسين عليه السالم دليل پس ازايجاداختالف درآنها توسط معاويه
زيراست .
برتشيع اونمي شودزيرا درآن زمان وايجادترس دراثراختالف سست شدندبه
 -1عرب هاي قحطاني يا يماني  :اين
گونه اي که حضرت شديد ًا ازآنها گاليه
گروه به اهل بيت عالقه مندبودندولي بانزديک ديدن پيروزي حتي افرادباندبني
فرموند " :واي اهل کوفه هرگاه
بادسيسه هاي معاويه وسرمايه گذاري اميه نيزبه امام نامه نوشتندهواداران بني
خبرحرکت لشکري ازسپاه شام رامي
اميه درصدقابل توجهي ازمردم کوفه
هاي اوآنها رابه خودنزديک کرد .
شنويدبه خانه هاي خودپناه مي
راتشکيل مي دادند .درمدت  20سال
 -2قبيله عدناني ياتزاري
بريدودرخانه رابه روي خودمي
حکومت بني اميه آنها بسيارقوي شده
 -9قبيله بني تعلب :اين قبيله که ساکن
بنديدچنانچه سوسماروکفتاربه خانه
عرا وپيوسته با ايرانيان درجنگ بودند بودندورؤساي کوفه(بعضي ازآنها)ازهمين
خودمي خزد!" اين عنصردرزمان
وحين ياپس از فتح ايران به مسلمانان گروه بودندو باعآ گرايش مردم به سوي
آنهاشده بود .شايدبتوان گفت اکثر حکومت عبيدا بن زياددرکوفه به علت
گرويدند .
جمعيت کوفه را افراد بي تفاوت تشکيل دنياپرستي ودوري آنهاازمعارف اهل بيت
 -4عناصرغيرعرب کوفه همچون موالي
بعدازامام علي و...باعآ
،سرياني ها وقبطي هاتشکيل مي مي دادندکه
مسلم
تنهاگذاشتن
دادند.موالي
درمقابل سپاه عبيدا
بزرگترين گروه
درزمان خلیفه دوم درسال  27هجری شهرکوفه به دست
گرديدولي بعدازجريان
غيرعرب کوفه
شامل مي شدند فرمانده سپاه مسلمانان سعدبن ابی وقاص پی ریزی شد.این
کربال درقيام هايي
آنها عمدتاً ايراني شهربنابه دستورخلیفه دوم برای جنگ باایرانیان با هدف بنیان همچون قيام توابين
گذاری یک پادگان نظامی درنزدیکی ایران به جهت مرکز
ومختارشاهددوباره اين
هاي مسلمان وهم
پيمان شده با پشتیبانی نیروهای عمل کننده درجنگ بودطبق نظرخلیفه دوم
عنصر هستيم  .در مورد
ظرفیت این شهرجهت اسکان به تعدادتمام سربازان
ايمان اهل کوفه درزمان
مختلف
قبايل
علي عليه السالم ايشان
عرب بودندوکثرت
بایدساخته می شد.مسجدی که ساخته شدحدود34
فرمودنددرقبل ازشروع
درسپاه
آنها
هزارنفرظرفیت داشت  34هزار سربازجنگی که به همراه
جنگ صفين اهل شام
66
مختاردرسال
خودهرکدام یک زن و یک بچه بود
نسبت به دنيا حريص تر
که بعضي تعدادآنها
از اهل کوفه نسبت به آخرت نيستند .اما
همتي جزء پرکردن شکم وپرداختن به
را 20هزار نفرنوشته اند .نشانگر فراواني
اين ايمان با مسلط شدن بني اميه
شهواتشان نداشتنديانزديک ديدن
اين گروه درزمان شروع نهضت امام
پيروزي مسلم به اونزديک ولي باوعده بعدازحضرت علي عليه السالم وتبليغات
حسين عليه السالم درکوفه است .
نابجاو سستي هاي آنان دردفاع
ووعيدهاي ابن زيادبه لشکرعمربن
*گروه هاي عقيدتي کوفه
اين گروه هاي شامل دوگروه مسلمان سعدپيوستندوبه جنگ امام حسين عليه ازحضرت وقايل پيداکردن به دنياطلبي
وغيرمسلمان بودند که غيرمسلمان السالم پرداختند فرزد درمالقات باامام بيشترکم رنگترشدبه گونه اي که درسال
شامل يهودي ها ومجوسي هاي ايراني حسين عليه السالم اين چنين به معرفي  61هجري امام حسين راتنهاعده اي
ازآنهابا او جنگ کردندو درطرفي
ومسيحيت مي شد درهمين حال آنها مي پردازد  " :قلب هاي
ديگرخوارج گروهي بودندکه نماز مي
تعداداين گروه غيرمسلمان اندَ آنهاباتوست اماشمشيرهايش عليه
خواندند ،تهجد و حافظان قرآن بودند
بود .گروه مسلمان شامل گروه شيعه توکشيده شده است ".
مردم کوفه درمقطع تاريخي داراي ولي ازهمين کوفه بودندکه ايمان سخت
وهواداران بني اميه وخوارج وافرادي بي
طرف داشت که شيعيان به دوگروه رؤسا صفات وفضايل ورذائل بودنداماازآنجا که بدون بينش وبصيرت باعآ اضمحالل
صفات وخلقيات منفي آنها باامامان شيعه حکومت حق شدند  .خصوصيت ديگري
و شيعيان عادي تقسيم مي شدند .
همانندامام علي وامام حسن و امام که درکوفه يافت مي شدوجودعالمان به
رؤساي شيعه :سليمان بن صردخزائي
،مسيب بن نجيه فواندي،مسلم بن حسين عليه السالم ونيزديگرخاندان اهل قرآن وحديآ نبوي بودواين شهردرزمان
خليفه دوم ساخته شده بودوکساني که
بيت همانند زيدبن علي عليه السالم
عوسجه ،حبيب بن مظاهراسدي ،ابو
نقش ماندگار زشتي بر روي اين نزدپيامبربودندومعارف راازپيامبرگرفته به
صائدي همگي ازياران حضرت علي عليه
جهت جهادبه اين شهرمهاجرت کرده
السالم درجنگ با معاويه بودندکه به شهرگذاشته است لذابيشترنويسندگان
بودندوبعضي ها مرکزيت شدن کوفه
وتحليلگران تاريخ اسالم اين صفات را
عالقه
بيت
اهل
خاندان
درزمان حکومت حضرت علي عليه
به عنوان ويژگي کوفيان ذکرنموده
داشتندوبعدازمرگ معاويه توسط اين
افرادنامه نگاري انجام گرفت .گروه ودرصفات مثبت آنها غافل مانده السالم علت آن هم خطاب عمربه بعضي
مي
کوفه
به
انصارکه
اند.صفات مثبت مردم اين شهربودکه
ديگرشيعيان که بخش قابل توجه مردم
رفتندوآنهارامشايعت مي کرد يعني به
باعآ شد فتح ايران به عنوان يک
کوفه بودند به دليل تسلط بني اميه
امپراطوري بزرگ رخ دهد .چنانکه سمت مردمي مي رويدکه قرآن درسينه
درطول مدت متمادي به خصوص
هاي آنان است وصداي قرآن خواندن
درزمان دوحاکم زيادوپسرش زهرچشمي خودحضرت علي عليه السالم درزماني
.
که مردم کوفه براي جنگ باناکثين به آنان
ازآنها گرفته شده بودبه گونه اي که

تعدادقابل توجهي ازآنها ازکوفه بودند
وازائمه نيز درمدح کوفه رواياتي داريم
که درآنها ازکوفه به عناويني چون "
کنزااليمان ،جمجمه االسالم يادشده
ويژگي هاي منفي اين مردم درباره ي
همه آنهاصاد نبوده واين صفات
دربرهه اي ومطابق باحادثه هاي رخ
داده است انسان هاباامتحانات الهي
مختلفي روبرومي شوندودرهرزمان
ممکن است درجات ايماني آنها کم
يازيادباشدلذاعکس العمل ها متفاوت مي
شودممکن است دريک زمان يک جامعه
کافرشوندولي بعدازمدتي توبه کرده
وايمان بياورند.دنياطلبي بعضي ازکوفي
ها به طوري که اين شهر جهت جنگ
اايراني ها به وجودآمده بودولذاعده اي
که براي جنگ آمده بودنددرواقع مالَ
آنهارضاي خدابلکه به خاطرغنائم وثروت
آمده بودندلذادرمواقعي که جان خود را
در خطر مي ديدندعقب مي رفتند و در
مواقع سود مادي در کار بود خود را
نشان مي دادند البته گروهي از کوفي ها
که تعدادآنها هم زيادبوداينچنين
بودند .ازاينجاست که عمق کالم امام
حسين هنگام فرود درسرزمين کربال پي
مي بريم که فرمود:مردمان بندگان
دنيايندودين مانندامري برزبان آنها افتاده
است تاهنگامي که معيشت آنها برقرار
درامتحان
که
باشداماهنگامي
افتنددينداران اندَ خواهندبود .
در پايان چند نکته عرض مي کنم .
صفات خوب و بد انسان بسته به ايمان
او دارد اگر تقوي اش همراخ با تمسک
به اولياي الهي باشد انسان نجات پيدا
مي کند  .در روايتي داريم  « :ان مثل
اهل بيتي کمثل سفينه  » ...و هر کس
و هر جامعه اي اگر براي امر قدم بردارد
ولي تقواي الهي نداشته باشد و به اهل
بيت تمسک نکند نتيجه آن هالکت
است هر چند شايد ظاهر به نظر برسد
که پيروز شده است  .کوفي ها از زماني
ضعف پيدا کردند و شکست خوردند که
موالي خويش يعني اميرالمومنين را
مورد توجه قرار ندادند و عمل به احکام
و دستورات حجه خدا فکر نکردند که
دوري از واليت و احکام او دوري از خدا
و رستگاري است.
يک سوال آيا اگر ما در آن زمان به جاي
کوفي ها بوديم تحت تاثير فشارها و به
قولي جنگ رواني دشمن قرار نمي
گرفتيم آيا تحت تاثير جو حاکم بر آن
زمان که حاصل روش هاي مختلف
دشمن بود واقع نمي شديم مطمئنا اگر
ايمان ما و بصيرت ما و امام شناسي ما
به اندازه کوفي ها باشد حتي اگر امام
معصوم هم حضور داشته باشد همان
صفات و ويژگي ها براي ما هم رخ داد.
مو سوعه کلمات امام الحسين/کتب
شهيد مطهري /تاريخ طبري/کوفه
پيدايششعر اسالمي/بحار االنوار /االخيار
العوال/

آشنایی با برنامه های کانون فرهنگی پیامبر اعظم(ص)
گیری و جمع بندی بح می پردازد.
در این برنامه که از جمله برنامه های
هسته ی فرهنگی جوان و بوستان های معرفت
این برنامه به شـدن مـود تـوجـه
الزامی کانون فرهنگی پیامبر اعـظـم
(ص) می باشد به بررسی مـبـاحـ شرکت کننده در این برنامه ،شبهات خود را از دیگر اعضای شرکت کننده برادران و خواهران عضو قرار گرفتـه
اعتقادی به صورت مشارکتی و بح خود را در زمینه ی مورد بح به نظر در کالس دریافت دارند و استـاد و از پر ازدحام تریـن کـالس هـای
فعال پرداخته .برادران و خـواهـران دیگران گذاشته و چه بسا پـاسـخ مسوول جلسه به هدایت و نتـیـجـه کانون می باشد
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ویژه نامه هفته نامه شهرسبز ـ یکشنیه ششم محرم الحرام 2341
"شهادت هنر مردان خداست" اين
سخن از پير فرزانه ما امام خميني (ره)
واقعيت و اوج ارزش و منزلت شهادت را
يادآور مي شود ,و اين سخن مقام
عظماي واليت به ما آرامش مي دهد که:
"زنده کردن ياد و خاطره شهدا کمتر از
شهادت نيست.لذا بر آن شدم که با
نوشتن اين مقاله شايد بتوانم که يادي و
خاطره اي از شهدا و شهادت را زنده کنم
تا از فيو اين درياي بيکران بي بهره
نباشم.
ايثار و شهادت دو ميوة ارزشمند و متعالي
دين و مکتب الهي است ،بنابر اين براي
درَ بهتر اين دو ميوه الزم است که با
معنا و مفهوم اين دو بهتر آشنا شويم
تعری ایثار
(ايـثـار) در لغـت ،به معناى برگزيدن ،
غرض ديگران را بر غرض خويش مقدّم
داشتن و مانند آن اسـت .به عبارتي به
معناي از خود گذشتگي و ترجيح و برتري
دادن به آنچه مطلوب ديگران است.ايثار
در اصطالح عبارت است از :بخشش مال
به کسى ،با وجود احتياج به آن .در اخال
اسالمي به معناي گذشت از خود به نفع
ديگران است و اينکه درباره چيزهايي را
که خود به آن نيازمنديم ،ديگران را بر
خود ترجيح دهيم .اگر بخشي از مال خود
را به ديگران بدهيم و براي خود هم نگه
داريم ،انفا کرده ايم ،ولي « ايثار» اين
است که مال خود را تماما به ديگري
ببخشيم ،در حالي که خود به آن نياز
داريم .بعضي از معاني ايثار ،در امور مالى
يا مقدم داشتن خواسته ديگران ،در
مسائل دنيوي صد مى کـنـد ،ولى
آنـچـه در حيطه امـور ديني و اعتقادي و
دفاع از ارزشها مـطـرح اسـت چـيـزى
بـيـش از ايـنـهـاسـت و در اين مجال،
مفاهيمي نظير گـذشـت از جـان ،مال،
مقام ،شخصيت ،آبرو و نظاير آن براي
هدفي مقدس را شامل مى شود .بدين
معنا که يک انسان با اعتقاد ،در راه
اعتالى اسـالم و پـايـدارى در راه اقامه
شعاير دينى و دفاع از ارزشهاي مقدس و
برافراشتن پرچم توحيد ،با تمام امکانات
مادي و معنوي خود تالش کرده ،و حتي
از بذل جان و مال خويش در راه حفظ و
حراست از هدف مقدّس و متکامل خود،
دريغ نورزد .بنابراينايثار يک واژه عام
است که در همه مکتب ها و فرهنگ ها
وجود دارد اما در اسالم از يک برتري
خاصي برخوردار است و هر تالش و
فداکاري و از خودگذشتگي را ايثار نمي
گويند ، .بلکه ايثار در اسالم ،پيش زمينه
اي چون اخالص و در راه خدا بودن،
دارد .ايثار بيانگر رشد و معرفت انساني
است و اين موقعي است که انسان به
يک تکامل روحي دسترسي پيدا کند.
ايثارگري از آنجايي که حامل پيام هايي
همچون :خداخواهي ،دين باوري،
خدايابي ،انسان دوستي و دگرخواهي،
شهادت ،رشادت ،از خودگذشتگي ،عزت و
عظمت و ...است ،در بين ما تقدس پيدا
کرده است قرآن کريم هم نيز با بيان
شواهد و نمونه هايي ،ايثار را در ابعاد
مختلف ستوده است ،مانند آنجا که:در

بيان ايثار
جانى
حضرت
على (ع)
مى
س ُه
ن َيشْرى َن ْف َ
س َم ْ
ن النّا ِ
فرمايدَ " :و ِم َ
ت ال ّلهِ؛ و بعضى از مردم براى
ا ْبتِغا َء َمرْضا ِ
به دست آوردن خشنودى خدا جان
خويش را فدا مى کنند.و در جاى ديگر
ايثار مالى خاندان پيامبر(ص)را چنين مى
ن ال َطّعا َم عَلى ُح ِّب ِه
ستايدَ " :و ُي ْط ِعمُو َ
ِمسْکين ًا َو يَتيم ًا َو اَسيراً؛ غذاى خويش را
با آنکه آن را دوست دارند ،به مسکين و
يتيم و اسير مى خورانند.و نمونه هاي
ديگري مانند انصار که در حال فقر به
مهاجرين مکان و غذا دادنند يا آنجا که
حضرت ابراهيم فرزندش حضرت
اسماعيل را براي ذبح کردن به قربانگاه
ميبرد مورد تمجيد و ستايش قرار مي
دهد و همچنين در روايات از ايـثـار بـه
عـنـوان (خوى و خصلت ابرار و
برگزيدگان الهى ،نيکوترين احسان و
اعلى مراتب ايمان) نام برده شده
است ،چنان که اميرمؤمنان علي (ع)
مي فرمايد" :اَالْ يثارُ سَجِيَُِّ االْبْرارِ وَ
شيمَُِ االْخْيار؛ ايثار خوى نيکوکاران
و شيوه نيکان است .در جاى ديگر
فرمود" :اَالْيثارُ اَحْسَنُ االِحْسانِ وَ
اَعْلى مَراتِبِ االيمانِ؛ ايثار نيکوترين
احسان و باالترين مراتب ايمان
است .ايثار واقعي ارتبا تنگاتنگي با
مفهوم شهادت دارد و در حقيقت
بايد گفت اين دو مفهوم از يکديگر
تفکيک ناپذيرند .آنجا که انسان
مکتبي و دين مدار ،خون پاکش را در راه
پاسدارى از اسالم و ارزش هاى متعالي
آن ،تقديم مي کند ،به باالترين درجه
ايثار رسـيـده و مـحـبـوب تـريـن
مـقـام را نـزد خـدايش دارد؛ چـنـان کـه
رسول خدا(ص) درباره ارزش خون پاَ
ن
شهيدان راه خدا مى فرمايد" :ما ِم ْ
ن َق ْط َر ِة َد ٍم
ل ِم ْ
ب ِالَى ال ّل ِه َع َّز َو َج َّ
َق ْط َر ٍة َا َح ُّ
ل ال ّلهِ؛ هيچ قطره اى در پيشگاه
فى سَبي ِ
خداوند ،محبوب تر از قطره خونى که در
راه خدا ريخته مى شود نيست.
شهادت
در لغت عبارت است از حاضر بودن ،
گواهي دادن  ،کشته شدن در راه خدا و
در فرهنگ قراني  ،از شهادت با تعبير //
قتل في سبيل ا  //ياد شده است // :
وال تقولوا لمن يقتل في سبيل ا اموات
بل احياء ولکن ال تشعرون  //به کساني
که در راه خدا کشته مي شوند  ،مرده
نگوييد  ،بلکه آنان زنده اند  ،ولي شما
درَ نمي کنيد  .نيز  ،خداوند مشتري
اموال و جانهاي کساني است که در راه
خدا مي جنگند  ،مي کشند و کشته مي
شوند و پاداش بهشت از خداوند مي
ن ا اشتري من المومنين
گيرند  // :ا ّ
ن لهم الجنِّ يقاتلون
انفسهم و اموالّهم با ّ
في سبيل ا فيقتلون و يقتلون // ...اين
فداکاري و از جان گذشتگي در راه خدا و
دين  ،نهايت رستگاري انسان مومن است
و آنان که جان خويش را بر سر دين مي
نهند  ،هم به کاميابي ابدي در آخرت مي

براي
همه
نسلها و
عصرها
گشت.
به فرموده امام خميني ره  :خط سرخ
شهادت  ،خط آل محمد و علي است و
اين افتخار از خاندان نبّوت و واليت به
ذرّيه طيّبه آن بزرگواران و به پيروان خط
آنان به ارث رسيده است.
کسي مي تواند به اين جايگاه رسد  ،که
رشته هاي عاليق جسماني و حيات
مادي را گسسته باشد و عشق به حيات
برتر  ،او را مشتا شهادت سازد  .گذشتن
از اين موانع و رسيدن به آن وارستگي و
رهايي از تعلقات  ،ايماني باال مي طلبد و
به همين جهت است که شهادت ،
نزديکترين طريق و راه ميان بر براي
رسيدن به خدا و بهشت است .
غير از کشتگان ميدان جهاد  ،در روايات
اسالمي کسان ديگري هم که نوعي رنج
کشيده و تالش داشته اند و جان در آن
راه باخته اند  ،همچون کسي که در
دفاع از مال  ،جان  ،شرف و ناموس
خود و براي احقا حق خويش کشته
شود  ،يا آنکه در مهاجرت در راه خدا
جان بسپارد  ،يا آنکه با ايمان کامل
و با محبت اهل بيت ع و در حال
انتظار فرج براي حاکميت عدل جان
بدهد  ،نيز کسي که در راه طلب علم
بميرد يا در غربت مرگش فرا رسد ،
يا زني که هنگام زايمان  ،جان
بسپارد  ،يا آنکه در راه عمل به
وظيفه امر به معروف و نهي از منکر
کشته شود // ،شهيد  //محسوب شده اند.
شهادت طلبی
از الفباي بر جسته نهضت عاشورا و از
روحيات واالي حسين بن علي ع و
يارانش  ،عنصر  //شهادت طلبي  //بود ،
يعني مرگ در راه خدا را  //اِحدي
الحسنيين  //دانستن و دريچه اي براي
وصول به قرب خدا و بهشت برين ديدن
و از اين رو شيفتگي و بي صبري براي
درَ فضيلت شهادت .
ط
امام حسين ع در خطبه  //خ ّ
الموت  // ...به آن تصريح مي کند و با
جمله  //من کان باذال فينا مهجته فلير
حل معنا  //ياران شهادت طلب را هم بر
مي گزيند و به مسلخ عشق  ،کربال مي
برد  .اينگونه به استقبال مرگ رفتن ،
چون مبتني بر درَ واالتري از فلسفه
حيات است  ،با خود کشي متفاوت است .
خود کشي و خود را به هالکت افکندن ،
شرعا حرام و عقال ناپسند است  ،اما
استقبال از مرگ به خاطر ارزشهاي
متعالي  ،مشروع و معقول است  .حتي اگر
انسان بداند در يک حماسه و مبارزه به
شهادت خواهد رسيد  ،مرگ او خودکشي
نيست  ،چون گاهي تکليف ايجاب مي
کند که جان را فداي دين کند  ،چون
دين  ،گراميتر از انسان است .
دين خدا عزيزتر است از وجود ما
اين دست و پا و چشم و سر و جان فداي
دوست
حل اين معما ( آگاهانه سراغ مرگ

گشت و گذاری به وادی ایثار و شهادت
محمد جوشن
رسند  ،هم شهادتشان سرچشمه الهام و
الگوي فداکاري براي ديگران محسوب
مي شود.در علت نامگذاري چنين مرگي
به  //شهادت  //گفته اند  // :يابدان
جهت است که فرشتگان رحمت خدا در
صحنه شهادت حضور مي يابند  ،يا بدان
سبب که خدا و رسول  ،به بهشتي بودن
شهدا گواهي مي دهند  ،يا اينکه شهيد
در قيامت  ،همراه انبيا بر امتّهاي ديگر
گواهي مي دهد  ،يا اينکه شهيد  ،زنده و
حاضر است  ،به مقتضاي  //احياء عند
ربهّم يرزقون  ، //يا بدان جهت که شهيد
 ،به شهادت حق قيام مي کند تا کشته
شود  . //فيو شهادت  ،چنان ارزشمند
است که اولياء دين همواره از خداوند ،
آرزوي آن را داشته اند  .در دعاهاي ما
نيز مکرر از خداوند  ،درخواست شهادت

شده است که در پايان نمونه هايي از اين
دعاها را ذکر خواهم کرد .همچنين
روايات بسياري در باره شهادت و جايگاه
شهيد آمده است  .رسول خدا ص فرموده
است  // :فو کلّ برّ برّ حتي يقتل الرّجل
في سبيل ا  ،فاذا قتل في سبيل ا
فليس فوقه ب ّر  //بالتر از هر نيکي ،
نيکي است  ،تا آنکه انسان در راه خدا
کشته شود  .پس چون در راه خدا کشته
شد  ،باالتر از آن  ،نيکي نيست .در
احاديآ است که  :شهادت  ،برترين مرگ
است  .قطره خون شهيد  ،نزد خدا از
بهترين قطرات است  .شهادت موجب
آمرزش گناهان مي شود  .شهيد از سوال
قبر  ،مصون است و فشار قبر ندارد و در
بهشت  ،با حوريان هماغوش است .
شهيد  ،حق شفاعت دارد  .شهدا اولين
کساني اند که وارد بهشت مي شوند و
همه به مقام شهيدان غبطه مي خورند
اهمیت شهادت
در دوران سيدالشهدا (ع)  ،شرايطي پيش
آمده بود که جز با حماسه شهادت ،
بيداري امّت فراهم نمي شد و جز با خون
عزيزترين انسانها  ،دين خدا جان نمي
گرفت  .اين بود که امام و اصحاب
شهيدش  ،عاشقانه و آگاهانه به استقبال
شمشيرها و نيزه ها رفتند تا با مرگ
خونين خويش  ،طراوت و سرسبزي
اسالم را تامين و تضمين کنند و اين
سنّت  ،همچنان در تاريخ باقي ماند و //
شهادت  //درس بزرگ و ماندگار عاشورا

رفتن ) تنها با درَ و برداشت متعالي تر
از زندگي واال و کرامت انساني ميسر
است  .اينکه امام حسين ع هم از شهادت
خود آگاه است و با همين علم  ،به کربال
مي رود  .به همين نکته بر مي گردد  .آن
حضرت مرگ سرخ را بهتر از زندگي
ال
ننگين مي داند  // :ال اري الموت ا ّ
سعادة والحياة مع الظّالمين االّ برما . //
اين فرهنگ  ،پذيرفته همه اقوام و
ملتهاست و اين نوع مرگ انتخابي و
آگاهانه  ،مکمل حيات شرافتمندانه است ،
نه در تناقص با آن  .چون مرگ  ،پايان
نيست تا کسي با انتخاب مرگ  ،به پايان
يافتن خويش کمک کرده باشد  .مرگ
سرخ و شهادت  ،نوع کمال يافته تري از
حيات است  .امام حسين ع با علم به
شهادت در حادثه کربال به آن قربانگاه
رفت  ،تا در سايه شهادتش  ،اسالم زنده
بماند و حق  ،حيات يابد  .اين  ،هدفي
است ارزشمند که مي سزد چون حسين ع
هم قرباني آن گردد  .سيدالشهدا ع اين
راه را بر گزيد و آن را پيش پاي بشريت
گشود و روندگان اين صرا جاودانه ،
همه شاگردان مکتب عاشورايند.
اصحاب امام حسين ع نيز در شب عاشورا
 ،يک به يک بر خاسته  ،اين روحيه را
ابراز مي داشتند و از مرگ  ،هراسي در
دلشان نبود .حضرت علي اکبر ع هم در
مسير راه کربال  ،وقتي کلمه استرجاع را
از زبان امام حسين ع شنيد و حضرت خبر
از آينده شهادت آميز داد  .پرسيد // :
السنا علي الحق ؟  //مگر بر حق نيستيم
؟ فرمود  :آري  .حضرت علي اکبر
گفت  // :يا ابِ ال نبالي بالموت  //پس
چه ترسي از مرگ ؟ ( )2حضرت قاسم
هم در شب عاشورا وقتي از امام پرسيد
که آيا من نيز کشته خواهم شد ؟ و امام
پرسيد  :مگر در نظرت چگونه است ؟
پاسخ داد  :شيرين تر از عسل  //احلي
من العسل . //
اينها همه نشان دهنده اين روحيه و
انديشه است که مرگ در راه عقيده و
شهادت در راه خدا  ،آرزوي قلبي
وارستگاني است که رشته تعلّقات دنيوي
را بريده و به حيات برين و رز الهي در
سايه شهادت دل بسته اند  .در اشعاري
هم که امام حسين ع روز عاشورا يا قبل
از آن روز مي خواند  ،اين مفهوم مطرح
بود  .از جمله
وان يکن االبدان للموت انشات
فقتل امرء بالسّيف في ا افضل
و نيز در رجزهاي آن حضرت  ،مرگ را بر
زندگي ذلت بار ترجيح دادن مي درخشد :
 //الموت اولي من رکوب العار . //
حضرت زينب س در خطبه اش در
مجلس يزيد  ،بر اين شهادتها افتخار مي
کند  ... // :فالحمد ربّالعالمين الّذي
ختم الوّلنا بالسّعادة والمغفرة وآلخرنا
بالشهادة والرّحمِ  . //حضرت سجاد ع
نيز در برابر تهديدي که ابن زياد کرد که
آن حضرت را بکشند  ،فرمود  // :ابالقتل
تهدّدني يابن زياد ؟ اما علمت انّ القتل لنا
عادة و کرامتنا الشهادة  . //مرگ  ،براي
ما عادت است و شهادت  ،افتخار ماست ،
مرا از مرگ مي ترساني ؟

آشنایی با برنامه های کانون فرهنگی پیامبر اعظم(ص)

قانون حیات

در این برنامه کـه توسـی یکـی از
بـرادران و خواهــران طلبــه کــانون
برگزار می شود تالش برنامه ریـزان به بح

خواهران پرداخته ،شرکت کننـدگان
در این کالس در انتها به سطح قابل

و رفـع اشـکال بـرادران و زمینـه احکـام فـردی و در بخــش قبولی از اطالعات احکام برسند.

بر آن بوده است تا در صورت امکان خواهران محـترم عـضو کـانون در خواهران مسایل مربوط و مختص به
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ویژه نامه هفته نامه شهرسبز ـ یکشنیه ششم محرم الحرام 2341
ميکند ،ممکن اسـت در
بدون شک ،دستهجات عـزاداري
نکاتی پیرامون
آينـده اگـر از بـعـضـي
و هياءتهاي مذهبي ،از ديـربـاز
مخاطبين ،اين آهنگهـا را
نقش مؤثري را در زنده نـگـه
داشتن راه و روش معصوميـن(ع) هیأتهای مذهبی و مداحان اهل بیت(ع) بگيرند تا به آنها معارف را
بدهند ،آنها قبول نکننـد ،و
داشته و دارند .در حـقـيـقـت،
امین رصاف
همين آهنگها را مطـالـبـه
هياءتهاي مذهبي به عـنـوان
مهمترين زمينهساز گسترش فرهنگ و اسالمي از جمله برنامههاي سياسي و کنند! مداحان اهل بيت(ع) بايد توجـه
معارف اسالمي و فرهنگ حماسهاي و اجتماعي ،تالشهاي شـايسـتـه اي داشته باشند که بـايـد مـحـوريـت
داشته باشند؛ خصوصاً در زمان ما کـه کارهايشان با روحانـيـت بـاشـد و
عاشورايي به شمار رفته و ميروند.
نويسنده ضمن اعـتـقـاد راسـخ بـه با مجاهدتهاي امام و روحانيـت و آهنگهاي انتخابيشان مناسـب بـا
هيأتهاي مذهبي و تأکيد بر حفـظ و شهدا و توده مردم ،اسالم عمـالً وارد مجالس ائمه اطهار باشد.د) استفاده از
گسترش آنها ،نکاتي را که خواستـه ،عرصه اجتماع گرديده و به عـنـوان اشعار کم محتوا و شرَآلود
يا ناخواسته به صورت انحـرافـي در ديني که توانايي اداره اجتماع را دارد ،شعر و ادب در طول تاريخ ،هـمـواره
هياءتهاي مذهبي در حال نـفـوذ و مطرح شده است .انتقادي کـه بـه خدمات زيادي را به فرهنگ و معـارف
گسترش ميباشد ،متذکر ميگردد؛ بـه عملکرد بعضي از هياءتهاي مذهبـي اسالمي خصوصاً به نهضت اباعبـدا
اميد آنکه مورد توجه سخـنـرانـان و وارد است ،آن است که به مسـائـل الحسين(ع) داشته است .آنچـه هـم
مداحان و گردانندگان محترم آن هـا فردي اهميت زيادي داده ميشود؛ امـا اکنون بايد مورد توجه قرار گيـرد ،آن
واقع شود .ان شاء ا  .با عنايت بـه نسبت به مسائل اجتماعي و سياسـي ،است که شعر و ادب ،رسالت سنگيـن
اينکه در حال حاضر هـيـاءت هـاي عنايت الزم صورت نميگيرد .تأکـيـد خود را در انتقال پيامهـا و مـعـارف
مذهبي با سبکهاي جديد در حـال بر مسائل اخالقي و بيتوجهـي بـه اصيل اسالمي و عاشورايي از دسـت
گسترش ميباشد ،مطالب اين نوشتـار مسائل اجتماعـي ،مـمـکـن اسـت ندهد.
بر اساس اين نوع هياءتها تـنـظـيـم ناخودآگاه در آينده کارکرد اجتماعي را سرودن اشعار کم محتوا و بر اسـاس
گرديده است.الف) بي توجهي و يـا از هياءتها سلب نمايد؛ به طوري کـه آهنگهاي مشخص ،ميتواند آسيـب
کمتوجهي به محتواي حماسه اي و اگر هيأتي خواست به ايـن رسـالـت جدي در اين رسالت مهم به شـمـار
معرفتي انسان موجودي اسـت کـه خويش عمل نـمـايـد ،بـايـد انـواع آيد؛ به طوري که شعر و ادب را از
احساس و عقل در کنار هم و با هـم برچسبهاي نادرست چـون« :ايـن کارکرد اصلي خود باز داشته ،صرفاً در
در وجود او نقش آفريني مي کـنـنـد .هياءت سياسي است و »...را متحمـل اختيار آهنگ و نوا قرار دهد.
احساس بدون عقل و عقـل بـدون شود.ضمن آنکه اين نوع ارائه مطالب ،متأسفانه آنچه امروزه از برخي شعرا و
احساس هيچکدام نمي تـوانـنـد بـه ناخواسته نوعي جدايي دين از سياست مداحان مشاهده مـي شـود ،شـيـوع
شعرها و شعارهاي کم محتوا و بعضـاً
تنهايي براي او موفقيت را رقم بزنند.با را در ذهن مخاطب تقويت ميکند.
اين مقدمه ،بايد توجه داشـت کـه ج) رواج آهنگهاي نامناسب تـوسـط شرَ آلود است که خطرات زيادي را
جلسات هياءتها ،بايد هم معرفت و بعضي از مداحانبدون شک ،مداحـان براي فرهنگ شعر و ادب اسالمي و
شناخت را در انسان تقويت کند و هـم در زنده نگه داشتن راه و روش ائـمـه عاشورايي به بار خواهد آورد .شايستـه
احساسات و عواطف او را در جـهـت اطهار ونهضت عاشورا نقش بسـيـار است شعرا و مداحان اهل بـيـت(ع)
همان معارف صحيح سو دهـنـد .ممتازي دارند .توجه ائمه اطـهـار و عنايت الزم را به اين موضوع مبـذول
بدون شک چنانچه هياءتها در مـورد بزرگان به اين قشر ،نشان از اهميت و فرمايند.پ) رواج روضههاي نـادرسـت
هر کدام از اين دو رکن (معـرفـت و ارزش کار اين عزيزان بوده و هسـت .و تحريفشده.هدف از برپايي مجالس
احساسات) کوتاهي نمـايـنـد ،هـدف اما آنچه در زمان ما در بـعـضـي از عزاداري اباعبدا الحسين(ع) ،زنـده
هياءتها در حال شکلگيري اسـت ،نگه داشتن راه حسيني است ،نه گريـه
اصلي اين برنامهها محقق نميشود.
آنچه در حال حاضر باعآ نـگـرانـي نشانگر نوعي افراطيگري و مـداح کردن .متأسفانه هدف در بعضـي از
شده ،آن است که در بـعـضـي از محوري است.آنچه از طرف بزرگان و هياءتها ،گريه کردن و سـيـنـه زدن
هياءتها به تحريک احسـاسـات و معصومين صورت مـي گـرفـتـه و است .يکي از علل رواج روضـه هـاي
عواطف بيشتر از معرفت و شنـاخـت ميگيرد ،ارزش دادن به اين قشر بوده تحريف شده و نادرست هم هـمـيـن
توجه ميشود .محتواي بـعـضـي از و هست؛ نه محور قرار دادن آنـهـا؛ و هدف واقع شدن گريه اسـت؛ کـه
سخنرانيها و اشعار مداحان اهل بيـت آنچه هم اکنون در بعضي از هياءتها بعضي از ذاکرين را به روضـه هـايـي
(ع) ،بيشتر عواطف را تقويت ميکنند صورت ميگيـرد ،آن اسـت کـه متوسل کرده که يا اصالً وجود نداشته
تا معرفت و شناخت را؛ و اين در دراز محوريت برنامهها با مداحان است؛ بـه و يا در آن تحريف صورت گـرفـتـه
مدت ،هيأتها را از کارکرد اصلي خـود طوري که روحانيت و بزرگان ،مجلس است .به نظر ميرسد شايسته اسـت
باز ميدارد .همچنين بايد توجه داشت گرم کن مداحان شدهانـد .نـاگـفـتـه ذاکرين محترم حتماً با مقاتل و منابـع
که حتي در تحريک احساسات ،بـايـد پيداست در صورت شيوع اين جريـان ،صحيح در ارتبا باشنـد تـا خـداي
تقويت روحيه حماسي و عاشورايي را هياءتها به محلي براي تخليه شور و ناخواسته در رواج روضههاي نادرسـت
مورد توجه فو العاده قرار داد؛ زيـرا هيجانات تبديل ميشوند و ايـن از سهيم نباشند؛ چرا که رواج روضههاي
همين روحيه حماسي و عـاشـورايـي خطرات است.عالوه بر مداح محـوري ،نادرست ،رفته رفته اصـل قضـيـه
است که همواره در طول تاريخ ،منشـأ شيوع آهنگهاي نامناسـب تـوسـط عاشورا و پيامهاي آن را به انـحـراف
تــحــوالت اجــتــمــاعــي بــوده بعضي مداحان ،خطر بدذائقهکردن قشـر ميکشاند.در پايان ذکر اين نکته الزم
است.شکلگيري انقالب اسالمي را جوان را هشدار ميدهـد .بـا کـمـال است که هياءتهاي عـزاداري بـا
ميتوان به عنـوان نـمـونـه بـارز تاءسف بايد گفت بخشي از آهنگهايي سبکهاي جديد در حقيقت مـکـمـل
تاءثيرپذيري از همين روحـيـه بـه که امروزه توسط برخي مداحان ترويـج ومتمم هياءتهاي عزاداري به شـيـوه
حساب آورد که نقش هـيـاءت هـا و ميشود ،نه تنها با شاءن ائمه اطـهـار سنتي هستند .اين هياءت هـا بـايـد
سخنرانان و مداحان در پيدايش آن ،مناسبت ندارد؛ بلکه شائبه مـطـرب برنامههاي خود را طوري تنظيم کننـد
کامالً ممتاز و چشمگير است.ب) کـم بودن در آنها بسيار زياد است .و ايـن که بتوانند در ايامي مانند روز تاسوعا و
توجهي به مسائل سياسي ،اجتماعي.اسالم پديدهِ خطرناَ ،آسيبهاي جدي را عاشورا که هياءتهاي عزاداري سنتي
ديني است داراي جنبههاي فـردي و در ذائقه نسل جوان به وجود خـواهـد مراسمي دارند ،همگام با آنها در هـر
اجتماعي .هياءتهاي مذهبي به عـنـوان آورد؛ همان گونه که اگر بـخـواهـنـد چه با شکوهتر کردن بـرنـامـه هـا و
يکي از پايگاههاي ترويج دين اسـالم ماشينک کودکي را بگيرند تا بـه او عزاداري سنتي ـ که امام(ره) بـر آن
بايد در ارائه برنامههاي مـخـتـلـف ماشيني بدهند ،قبول نميکند و گريـه تأکيد داشتند ـ تالش کنند.

پیشنهاد اصالح و بهبود عزاداری
علی اسدزاده
« َو مَن ُي َعظِم شَعائ َر اَ ...ف ِانَها مِن تَقوي ال ُقلُوب » شعارها را پرمحتوا ،زنده و حماسي نمايند و به
و هر کسي شعائر الهي را بزرگ دارد  ،اين کار جاي عالمت ها و شبيه سازي هاي بي محتوا و
نشانِ تقواي دلهاست  .تمام برنامه هايي که باعآ غيرمعتبر ،تابلوها و عالمتهايي گويا،پيام دار را
احياء و ترويج مکتب نوراني اسالم شود،شعائر طراحي نمايند.
الهي محسوب مي شود و تعظيم آن نشانه ي  6ـ برگزاري همايش ساالنه هيأت ها قبل از
تقواي دلهاست و مجالس حسيني ،مصدا بارز محرم با دعوت از صاحب نظران ،علما،
اين گونه شعائر است چرا که اين مجالس در پيشکسوتان ،در خصوص نقد و بررسي عزاداري
حقيقت احياي اسالم ناب،و راه اهل بيت (ع) بوده هيأت ،تا نقص هاي گذشته برطرف و نقا قوت،
که سمبل اسالم نابند و نبايد ناديده انگاشت که تقويت شده و روي طرحها و برنامه هاي جديد و
برگزاري اين گونه مجالس با همه ارزشهايش ابتکاري تبادل نظر شود ،تا هر سال عزاداري هر
داراي شرايطي است که کوشش در بهينه سازي هيأتي نسبت به گذشته جالب تر ،جاذب تر،
آن بسيار الزم و ضروري است چنان چه امام پرمحتواتر و با شکوه تر و تأثيرگذارتر از لحاظ
راحل( ره) فرمودند :ما در هيچ يک از دينداران نقش سازنده معنوي،اخالقي ،حماسي و سياسي و
نمي گوئيم ،که اين اسم (عزاداري) هر کس هر اجتماعي باشد.
 2ـ تا آنجا که ممکن است در عزاداريهاي سنتي و
کاري مي کند ،خوب است.
اين
از
بسياري
دانشمندان
چه بسا علماي بزرگ و
محلي از حرکت و پياده روي خياباني و رفتن به
آن
از
خود
نوبت
به
و
کارها را ،ناروا دانسته
مجالس متعدد کاسته و به کيفيت و محتوا
جلوگيري کردند.
بيافزايند تا هم از اتالف وقت جلوگيري شود و
به همين منظور،براي بهتر برگزار شدن عزاداري هم تأمين انتظامات عزاداري در کوچه و خيابانها
پيشنهاداتي
آسان تر
ارائه مي گردد،
شود و هم
اميد که باز این مجالس در حقیقت احیای اسالم ناب و راه وقت بيشتر
باب
شدن
براي اداي
انتقاد
و اهل بیت (ع) بوده که سمبل اسالم نابند و نباید حتي
پيشنهاد در نادیده انگاشت که برگزاری این گونه مجالس با مطلب و
پياده کردن
اين رابطه ،همه ارزشهایش دارای شرایطی است که
موارد زير مورد
يک برنامه
کوشش در بهینه سازی آن بسیار الزم و
توجه واقع و
جامع
سبب بهبود ضروری است چنان چه امام راحل( ره) فرمودند :زنجيرزني،
مراسم
سينه زني،
ما در هیچ یک از دینداران نمی گوئیم ،که این
سوگواري ها و
نوحه و
عزاداري ها اسم (عزاداری) هر کس هر کاری می کند ،خوب روضه
شود.
خواني و
است.
1ـ تأکيد بر
سخنراني
بيشترين استفاده از مجالس عزاداري در جهت به وجود مي آيد ،همچنين از آوردن وسائل و
ارشاد و هدايت و امربه معروف و نهي از منکر ،به عالمتهاي غير معتبر و مستند که نه پيامي دارند و
ويژه در روزهاي تاسوعا و عاشورا ،که اجتماعات باعآ مزاحمت هاي خياباني هم هست خودداري
بيشتر است و فرصت تبليغ ممکن مي باشد.
فرمايند.
ال
 2ـ رعايت احکام و مقررات اسالم و توجه به  1ـ هيأتهاي ثابت هم متوجه باشند که کام ً
اهميت آن در عزاداري ها ،حتي دستورات تقليدي عمل کردن هم نمي تواند حرکتي رو به
مستحبي مانند نماز اول وقت ،نماز جماعت ،کمال باشد براي اين که همه عملکرد هيأت هاي
رعايت پوشش و حجاب اسالمي در مجامع شهرهاي بزرگ تهران و مشهد که مورد تقليد
عمومي
قرار مي گيرند بي عيب و نقص نيستند و همه
مخالف
هاي
حرکت
به
نسبت
تبليغاتي
مبارزه
9ـ
برنامه هايي که صدا و سيما در اين رابطه پخش
شئون اسالم و جلوگيري از آوردن بعضي و شبيه مي کند بي عيب و نقص نبوده و حجت شرعي
سازي هاي غيرمستند که باعآ وهن اسالم مي هم نيست ،بهتر است با تقليد از موارد صحيح آن
شود.
ها و ابتکار و خالقيت هاي جوانان هيأت و
 4ـ استفاده از علما و جوانان تحصيل کرده ،عزاداري سازنده و تأثيرگذار داشته باشند.
مبتکر و خال در مديريت هيأت ها ،مرثيه سرايي و در روزهاي تاسوعا و عاشورا هم با دستجاتي
ها.
منظم و با شکوه و شعارهاي پرمحتوا و
 1ـ دعوت از هنرمندان ،شعرا و اُدبا براي اين که انقالبي،همراه با عَلم و تابلوهاي مزين به
هنر و ادب خود را در خدمت غني سازي و به شعارهاي حسيني حرکتي حرکت آفرين داشته
روزسازي فرهنگ عزاداري ابا عبداله الحسين(ع) باشند تا جنبه انقالبي و شعاري عزاداري هم
قرار دهند و در تاسوعا و عاشوراي حسيني رعايت شده باشد.
هنرنمايي کنند ومراثي ،نوحه ها ،روضه ها و

آشنایی با برنامه های کانون فرهنگی پیامبر اعظم(ص)
اهداف این برنامه آن است که بـا
رصد مسایل و مشکالت اخالقـی
مبتال به برادران و خـواهـران،
کالس هایی با موضـوع هـایـی

اخالقی پرداختـه بـه سـواالت
کلید خوشبختی
خواهران محترم پاسخ داده مـی
چون حسد ،تهمت ،غیـبـت و ...برادران و خواهران طلبه کانـون شد .
ترتیب داده شده و با استفـاده از به بررسی ایـن آسـیـب هـای
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قال الصاد (عليه السالم ) يا داود  :بـلـغ
موالي عني السالم و اقول رحم ا عـبـد
ن ثالثها ملـک
اجتمع مع اخر فتذکرا امرنا فإ ّ
يستغفر لها .و ما اجتمع اثنان علي ذکرنا إال
باهي ا تعالي بها المالئکه و اذا اجتمعم فا
شتغلوا بالذکر فان في اجناکم و مذاکرتـکـم
احباء نا و خير الناس من بعد نا من ذاکر بـا
مدنا و و مـدنـا و دعـا الـي ذکـر نـا
بحار اال نوار عالمه مجلسي ج ا ص200
« آدمي آن گاه که بدون بصيرت و شناخت
عميق  ،کاري انجام دهد  ،هماننـد کسـي
است که در بي راهه سير مي کند ؛ هر قـدر
سريع تر رود از مقصد دورتـر مـي شـود
» (من ال يحضر الفقيه ج  4ص 401،ح
 )1164با تطبيق اين حديآ امام صاد (ع)
به مو ضوع هئيت  ،اين نتيجه در خود تأمـل
پديدار مي شود « :آدمي آن گاه کـه بـدون
بصيرت و شناخت عميق دربـارة فـلـسـفـِ
عزاداري به هئيت پاي مي گذارد  ،با هر قـدم
از امام حسين دورتر و دورتر مي شود »
گو بدو چـنـدان کـه افـزون مـي دوي
از مراد دل جدتر مي شوي (مولوي )
دربارة چرايي حضور در هيات ،ديدگاه هـاي
متفاوت و گاه متضادي وجود دارد که يافتن
کامل ترين و جامع ترين پاسخ  ،گذشته از
آنکه از پيدائي نتيجِ پيش گفته « دوري از
حضرت سيد الشهدا » مانع مي شود ،مـي
تواند به دعواي دير ينه « تـقـدم ارزشـي
سخنراني يا مداحي » در هيات پايان دهـد
و مشخص سازد که کدام يک اصل اسـت
و ديگري فرع ؟
پايخ اين سؤال مارا ياري خواهد کـرد کـه
اگر فر صتمان براي حضور کامل در مراسم

هيات مـحـدود
بود  ،بدانيم منبر
را بر گزينيم يـا
سوگواري را ؟
بــراي روشــن
شدن مطلب بـه
بيان و نقد اين ديدگاه ها خواهيم پرداخت .
بخشودگی گناهان
اين گروه محافل اهـل بـيـت (ع) را در
مجالس براي پاَ شدن از گنـاهـان مـي
دانند و اشک ها را باراني بر شـعلـه هـاي
جهنم  .پايِ فکري اين ديدگاه  ،بـر ايـن
حديآ امام صاد (ع) استوار است که « :
هرکس از ما ياد کند يا نزد او از ما ياد کنند
و به اندازة بال مگسي اشک بريزد  ،خـدا
گناهانش را مي آمرزد  ،هر چند بـيـش از
کف دريا باشد » با اين نگرش مي توان د
ر طول سال گناه کرده و در يک دهـه بـا
اشک خود راهي ميان بر به بهشـت پـيـدا
کرد  .اين عده در استدالل خود  ،آگاهانه يا
ناآگاهانه  ،از آوردن شر عقلي و بـديـهـي
اين پاداش خودداري مي کنند تـا مـبـادا
بهشت رفتنشان منتفي شود  .آري پـاَ
شدن از گناهان  ،کمترين پاداشي است کـه
خداي حسين (ع) بـراي عـزاداري ثـبـت
خواهد کرد  ،اما به اين شر که عزاداري با
معرفت و شناخت نسبت به دليـل اصـلـي
عزاداري انجام گرفته باشد  .اگـر عـزادار
فلسفِ اصلي حضور در هيات را در يابد و به
همان نيت نيز در مجلس شرکت کـنـد ،
قطع ًا از چنين پاداشي بهره مند خواهد شد .
از نگاه اين گروه اصل در هيئت ها عزاداري
است و سخنراني مقدمه اي براي آن است

از نگاه عارفان در ميان
معصومان (ع) حضـرت
سيدالشهدا ء امـامـي
است کـه پـيـش از
ديگران  ،سالکان کوي
عشق را راهبري مـي
کند  .حسين (ع) است که خـود مسـت از
جام الست  ،جامي در دست دارد تـا جـان
تشنگان را قطره اي از ظهور به عشق الهي
آتش زند ،از اين رو حضور در هيات بايد بـه
انگيزه توسل به ساقي عشق باشـد تـا آن
امام همام  ،ما را نيز فراتر از زمان و مکـان
به جمع ياران عاشورايي خويش ببرد  .در
اين اظهار عشق به حضرت سيد الشهـدا ء
(ع) نيز گرچه گناهان بخشوده مي شـود ،
هدف اصلي عشق ورزي است و نـه چـون
معامله گران اشک فروخـتـن و بـهـشـت
خريدن  .در اين خيل ،کسي بـه انـگـيـزه
بهشت رفتن براي حسين (ع) نمي گريد که
اينجا هرچه هست عشق اسـت و بـس .
بديهي است که اظهار عشق راستين تنها به
زبان محدود نمي شود که عشق بـايـد در
جان گسترده شود و در عمل نيز جلوه يابد .
انسان عزاداري که از عشق مي گويد و جـز
به مشق ابليس رفتار نمي کند  ،خود را بـه
سخره جان گرفته است .عارف بـزرگـوار ،
حاج اسماعيل دوالبي (ره ) در تأکيد نگرش
«عشق ورزي با ساقي عشق » مي گويد :
ماه محرم يکي از ماه هاي تکـامـل اسـت
محبت و عزاداري امام حسين (ع) انسان را
زود به مقصد مي رساند  « .کلناسفن النجاه
ولکن سفينه الحسين اسرع  :همِ ماکشتـي
نجاتيم  ،اما کشتي حسين (ع) انسان رازود
به مقصد مي رساند » .در ميان اين گـروه

چرائی حضور در هئیت
سجاد شریفی
تسلی حضرت زهرا ء (س)
بنابر ايـن ديـدگـاه حضـرت زهـرا (ع)
1920سال است که براي شهـادت فـرزنـد
خود به سوگ نشسته اند و بر شيعيان الزم
است که حضور در مجالس عزاي آن امام ،
مرهمي بر دل آن بانو باشند  .در اين نگـاه
نيز  ،اصل در هيت  ،عزاداري است
زنده نگه داشتن پیام عاشورا
در اين نگرش  ،وجودي هيات ها  ،استمـرا
رسالت حضرت زينب (س) و زنـده نـگـه
داشتن درس ها و عبرت هاي عاشوراست ،
درس هايي چون ظلم ستيزي  ،عشـق بـه
واليت  ،اهميت نماز و  ....وعبرتهايي ماننـد
چرايي به شهادت رساندن نوة يک پيامبر به
دست پيروان همان پيامبر ! اين نگاه گر چه
بر خالف دو نظر پيش  ،بسيار دقـيـق تـر
است  ،اما در اندَ مواردي افر ورزي ورو
شنفکر نمايي گروهي از طرف داران ايـن
ديدگاه  ،کار را به جايي رسانده اسـت کـه
گريستن برسيد الشهدا ء (ع)  ،تنها به منزلِ
چاشني جلسات و يا يک پشتوانه عـاطـفـي
زنده نگه داشتن پيام هاي عاشورا مـطـرح
شده است و آنچه اهميت تام و تمام دارد ،
شناخت و گستراندان آموزه هاي عاشورائـي
است  .در اين نگاه اصل در هيات سخنراني
است
عشق ورزی با ساقی عشق

نيز برخي راه افرا در پيش گرفتـه انـد .
انداختن زنجير بر گردن ،چهار دست و پا به
سوي حرم امام (ع) روانه شدن و  ...نمـونـه
اي از کساني است که جنون را جايـگـزيـن
عشق کرده اند  .اين گروه بـا انـداخـتـن
زنجيري بر گردن وزنجيري بر انـديشـه ،
مکتب عشق را آلوده کرده اند  .در اين نگاه
اصل در هئيت عزاداري است
اين نگاه  ،حد وسطي است ميان دو ديدگاه
پيشين از اين منظر  ،هم زنده نگه داشـتـن
پيام هاي عاشورا اصل است و هـم عشـق
ورزي با امام عشق (ع) از اين منظر هـيـچ
کدام از « سخنراني» و «مداحي » تـقـدم
ارزشي ندارد و هر کدام يک رکن هياتنـد .
در هيات ،هم بايد انديشه منطقي شـود و
هم قلب نوراني و عاشق ،که شناخت بـدون
محبت و بي همراهي ولي  ،راهي به وداي
عمل نمي گشايد و در همان دايراة شناخت
متوقف مي ماند.
سخنران بايد با ارايه مطالب معرفت افزا بـه
شناخت هرچه پيشتر عزاداران نسـبـت بـه
مفاهيم ديني و عاشورايي همت گـمـارد و
انديشِ آنان را تکامل ببخشد و مداح نيز بـا
تقويت پيوند عاطفي سوگ واران با امام (ع)
 ،قلب آنان را ماالمال از عشق کند  ،البـتـه
نبايد از نظر دور داشت که اثر بخشي ايـن
دو  ،مستقل از يکديگر نيست و ايـن دو
رکن هيات  ،با يکديگر در تعامل هستنـد .
هر چه شناخت نسبت به امام (ع) بـيـشـتـر
شود  ،محبت بيشتر مي شـود و هـرچـه
محبت بيشتر شود  ،انگيـزة آدمـي بـراي
شناخت فزوني مي يابد

 :.مشکات .:
کاری مشترک از کانون فرهنگی پیامیر اعظم(ص)

و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

زیر نظر شورای نویسندگان
صفحه آرا :احمدرضا زارعی
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در اسالم به همان مقدار که از فساد ،انتقاد
و با آن مقابله شده ،نسبت به اصالح
سفارش و تأکيد شده است .قرآن تنها به
ايمان و تقواى درونى اکتفا نمى کند ،بلکه
اصالح را الزمه ى ايمان و تقوى مى شمارد.
»آمن و اصلح («(1و »فمن اتّقى و
اصلح(«(2
خداوند خود اوّل مصلح است؛ «و اصلح
بالهم»( )9و لذا از مردم نيز خواسته تا اوّل
عيب هاى خود را اصالح کنند؛ «تابوا و
اصلحوا )4(»...و سپس به اصالح جامعه
بپردازند« .فاتّقوا اللّه و اصلحوا ذات
بينکم»( )1اصالح گر هرگز به دنبال فتنه
انگيزان نمى رود« ،و اصلح و ال تتّبع سبيل
المفسدين»( )6البتّه اصالحات بايد بر معيار
عدل و قانون باشد «فاصلحوا بينهما بالعدل
و اقسطوا»()2
کسى که راه هاى صالح و اصالح را به
روى خود ببندد ،نابود خواهد شد هر چند
فرزند پيامبر باشد؛ «انّه ليس من اهلک انّه
عمل غير صالح»(( )1اى نوح!) او از خاندان
تو نيست ،براستى که عمل او غير صالح
است .اولياى الهى از خدا درخواست
مى کردند که به صالحان ملحق شوند.
«اَلحِقنى بالصالحين»()3
ال ايمان را همراه عمل صالح
قرآن معمو ً
بيان کرده است؛ «الذين آمنوا و
عملواالصالحات» اثر بخشى عمل صالح
محدود به زمان و مکان نيست و حتّى
نسل هاى بعدى از اعمال پدران صالح خود
خير و بهره مى برند« .و کان ابوهما
صالحا»()10
قرآن هدف از کاميابى از نعمت ها را انجام
عمل صالح مىداند« ،يا ايّها الرّسل کلوا من
الطيبات و اعملوا صالحا»( )11يعنى
بهره گيرى و کاميابى شما از نعمت ها بايد
براى انجام کار نيک و عمل صالح باشد.
خداوند متعال حکومت آينده ى زمين را
نصيب بندگان صالح خود خواهد کرد« .اِنّ
االرض يَرثُها عبادى الصالحون»()12
انسان بعد از اصالح خود ،بايد به اصالح
ديگران بپردازد و تمام توان خود را در اين
راه بکار گيرد «ان اريد اال االصالح ما
استطعت»( )19چيزى جز اصالح تا سر حد
توانم نمىخواهم.
البتّه خداوند متعال اصالح طلبان واقعى را
از کسانى که شعار اصالح مى دهند ،جدا
مى کند و چهره ى مدّعيان دروغين را افشا
مى کند؛ «قالوا انّما نحن مصلحون أال اِنّهم
هم المفسدون و لکن اليشعرون»( )14آنها
مى گويند :فقط ما اصالح طلبيم ،آگاه باشيد
آنها خود فساد کنندگانند ،ولى نمىفهمند.
آرى ،خداوند مصلحين واقعى را مى شناسد.
«و اللَّه يعلم المفسد من المصلح»()11
خداوند به مصلحان واقعى وعده ى پاداش
داده است« .انّا النضيع اجر المصلحين»(
)16
نکته قابل توجه آنکه هر چه ميزان فساد
باال برود ،تالش مصلحانه ى بيشترى را
طلب مى کند( .چنانکه هر چه هوا گرم تر
شود ،نياز به آب زيادتر مى شود) و هر چه
مفسدان خطرناکتر شوند ،مصلحان بزرگترى
مى طلبد .در برابر نمرود جز ابراهيم عليه
السالم و در برابر فرعون جز موسى عليه
السالم و در برابر يزيد جز حسين عليه

امام حسین(ع) و قرآن
مسلم سعادت پور
السالم چه کسانى مىتوانند مقابله کنند؟!
بديهى است برنامه ى اصالحات هميشه با
نامه و گفت وگو و تذکّر پيش نمىرود ،بلکه
گاهى شرايطى پيش مى آيد که بايد به
استقبال خطر رفت .امام حسين عليه السالم
اوّلين مصلِح اسالمى است که به استقبال
سخت ترين شدايد رفت و جان خود را
تسليم حقّ نموده و به شهادت رسيد.
حرکت امام حسین بر اساس قرآن
باتوجه به اينکه قيام امام حسين جز براي
رضاي خداوند نبوده است ،قراني بودن آن
نيز به درستي از آيات وحي فهميده مي
شود:
 همين که نماينده يزيد در مدينه (مروان)تصميم گرفت که از امام حسين عليه
السالم براى يزيد بيعت بگيرد ،امام فرمود:
«ويلک يا مروان فانّک رجس» واى برتو،
تو پليد هستى و ما خانواده اى هستيم که
خداوند در شأن ما فرموده است« :انّما يريد
اللّه ليذهب عنکم الرّجس اهل البيت و
يطهّرکم تطهيرا»( )12همانا خداوند
مى خواهد که از شما اهل بيت هر پليدى
(احتمالى ،شک و شبهه اى) را بزدايد و شما
را چنانکه بايد و شايد پاکيزه بدارد
 امام حسين عليه السالم در پايانوصيت نامه اى که قبل از حرکت به کربال
نوشتند ،به اين آيه استناد کردند« :و ما
توفيقى اال باللّه عليه توکّلت و اليه اُنيب»(
 )11توفيق من جز به (اراده) خداوند نيست
که بر او توکّل کردهام و به او روى آوردهام.
 همين که براى فرار از بيعت با يزيد ،ازمدينه به سوى مکه خارج شدند ( 21رجب)،
اين آيه را تالوت فرمودند« :فخرج منها
ب نجّنى من القوم
خائفا يترقّب قال ر ّ
الظالمين»( )13آنگاه که (موسى) از آنجا
ترسان و نگران بيرون شد و گفت:
پروردگارا! مرا از قوم ستمکار نجات بده.
  :شيخ مفيد(ره) مى گويد :همين که امامحسين عليه السالم به سوى مدينه رهسپار
شد ،گروه هايى از جن و فرشته براى يارى
آن حضرت حاضر شدند ،امّا امام اين آيات
را تالوت فرمودند« :اينما تکونوا يدرککم
الموت و لو کنتم فى بروج مشيّدة»()20
هرجا که باشيد و لو در برجهاى استوار سر
به فک کشيده ،مرگ شما را فرا مى گيرد.
همچنين آيه ى« :لَبرَز الّذين کتب عليهم
القتل الى مضاجعهم»( )21کسانى که
کشته شدند ،در سرنوشتشان نوشته شده بود
(با پاى خويش) به قتلگاه خود رهسپار
مىشدند.
 همين که امام حسين عليه السالم شبجمعه سوم شعبان (قبل از حرکت به کربال)
وارد مکه شدند ،اين آيه را تالوت فرمودند:
« و لمّا توجّه تلقاء مَديَن قال عسى ربّى اَن
يهدينى سواء السبيل»( )22و چون رو به
سوى مدين نهاد ،گفت :باشد که پروردگارم
مرا به راه راست راهنمايى کند.
  :در مکه همين که با ابن عباس گفتگومى کردند درباره ى بنى اميّه اين آيات را

تالوت فرمودند« :انّهم کفروا باللّه و برسوله
ال و هم کُسالى»()29
و اليأتون الصالة ا ّ
آنان به خداوند و پيامبر او کفر ورزيده و جز
با حالت کسالت به نماز نپرداخته اند ....و
همچنين آيه ى« :يرائون الناس و اليذکرون
ا اال قليال» با مردم رياکارى کنند و خدا
را جز اندکى ياد نمى کنند .و آيه ى
« مذبذبين بين ذلک ال الى هؤالء و ال الى
ج َد له
هؤالء و من يضلل اللّه فلن َت ِ
سبيال»( )24در اين ميان (بين کفر و
ايمان) سرگشته اند ،نه جزو آنان (مؤمنان) و
نه جزو اينان (نامؤمنان) و هر کس که
خداوند در گمراهى واگذاردش ،هرگز براى
او بيرون شدنى نخواهى يافت .و فرمودند:
ل نفس ذائقِ الموت و انّما توفّون
«ک ّ
اُجورکم»( )21هر جاندارى چشنده (طعم)
مرگ است و بى شک در روز قيامت
پاداشهايتان را به تمامى خواهند داد.
 در آستانه عيد قربان که امام حسين عليهالسالم از مکه به سوى کربال حرکت کردند،
نماينده يزيد در مکه راه را بر حضرت بست،
درگيرى با تازيانه رخ داد ،به امام حسين
گفت :مى ترسم شما ميان مردم شکاف
بيفکنى!! حضرت اين آيه را تالوت فرمودند:
« لى عملى و لکم عملکم انتم بريئون مما
اعمل و انا برى ء مما تعملون»( )26عمل
من از آن من و عمل شما از آن شما ،شما از
آنچه من مى کنم برى و برکناريد و من از
آنچه شما مىکنيد برى و برکنارم.
 همين که در مسير کربال خبر شهادتمسلم را شنيدند فرمودند« :انّا للّه و انّا اليه
راجعون»( )22کسانى که چون مصيبتى به
آنان رسد ،گويند :ما از خداييم و به خدا باز
مىگرديم.
 در نزديکى کربال همين که حُر به امامگفت :چرا آمده اى؟ فرمود :نامه هاى دعوت
شما مرا به اينجا آورد ،ولى حاال پشيمان
شده ايد و اين آيه را تالوت فرمود« :فمَن
َنکَآ فانّما يَنکُآ على نفسه»( )21پس
هرکس که پيمان شکند ،همانا به زيان
خويش پيمان شکسته است.
 در مسير کربال همين که خبر شهادتنامه رسان خود «قيس بن مسهّر صيداوى»
را شنيد گريه کرد و اين آيه را تالوت
فرمودند« :فمنهم مَن قَضى نَحبَه و منهم
مَن يَنتَظر و ما بَدّلوا تَبديال»( )23از ايشان
کسى هست که بر عهد خويش (تا پايان
حيات) به سربرده است و کسى هست که
(شهادت را) انتظار مى کشد و هيچ گونه
تغيير و تبديلى در کار نياوردهاند.
 همين که فرماندار کوفه (ابن زياد) نامهرسمى براى حُر فرستاد که راه را بر
حسين عليه السالم ببندد و او نامه را به امام
عرضه داشت ،امام اين آيه را تالوت
فرمودند« :و جعلناهم ائمِّ يدعون الى
النار )90(»...و آنان را پيشوايانى خوانديم
که به سوى آتش دوزخ دعوت مى کنند و
روز قيامت يارى نمىيابند.
 -امام حسين عليه السالم در کربال درباره

لشکر يزيد براى دخترش سکينه اين آيه را
تالوت فرمود« :اِستَحوَذ عليهم الشيطان
فاَنساهم ذکر اللّه»( )91شيطان بر آنان
دست يافت ،سپس ياد خدا را از خاطر آنان
برد.
 در روز عاشورا براى لشکر يزيد اين آيهرا تالوت فرمود« :فاجمعوا اَمرکم و
شُرکائکم ث ّم اليکن امرکم عليکم ُغمِّ ث ّم
ى و التنظرون»( )92شما با
اقضوا ال ّ
شريکانى که قائليد ،کارتان را هماهنگ و
عزمتان را جزم کنيد ،سپس در کارتان
پرده پوشى نکنيد ،آنگاه کار مرا يکسره کنيد
و مهلتم ندهيد.
و نيز آيه «انّ ولىّ اللّه الذى نزل الکتاب و
هو يتولّى الصالحين»( )99سرور من خداوند
است که (اين) کتاب آسمانى را فرو فرستاده
است و او دوستدار شايستگان است .و نيز
آيه ى« :و انّى عذت بربّى و ربّکم ان
ترجمون»( )94و من از شرّ اينکه سنگسارم
کنيد ،به خود و پروردگار شما پناه مى برم .و
همچنين آيه ى« :انّى عذتُ بربّى و ربّکم
من کلّ متکبّر اليؤمن بيوم الحساب»()91
من به پروردگار خود و پروردگار شما از (شرّ)
هر متکبّرى که به روز حساب ايمان ندارد،
پناه مىبرم.
جلوههاى قرآن در کربال
قرآن بارها مى فرمايد :به منطق و حقّ فکر
کنيد ،نه به تعداد نفرات و تعبيراتى از قبيل:
«اکثرهم ال يعملون»(« ،)96اکثرهم
فاسقون»(« ،)92اکثرهم کاذبون»( )91را
به کار برده است.
قرآن مى فرمايد :هر گامى و کالمى بايد بر
اساس بصيرت باشد «ادعوا الى اللَّه على
بصيرة اَنا و مَن اتّبعنى»( )93امام
حسين عليه السالم و حضرت اباالفضل و
اصحاب عليهم السالم روز عاشورا ده
سخنرانى کوتاه براى موعظه و ارشاد مردم
داشتند.
قرآن ،از ايثارگران تجليل مى کند؛ «و
يؤثرون على انفسهم»( ،)40در کربال
جلوه هاى بسيارى از ايثار به چشم مى خورد
که نمونه ى بارز آن ايثار حضرت ابوالفضل
العباسعليه السالم است.
قرآن به عفو کردن و پذيرش عذر مردم
سفارش مى کند که نمونه ى بارز آن در
کربال عفو و بخشش حرّبن يزيد رياحى
است.
قرآن مىفرمايد« :و العاقبِ للمتّقين»()41و
«و العاقبِ للتقوى»( )42نام نيکى از دهها
هزار جنايتکار در کربال نيست ،امّا نام 22
تن سرباز امام حسين عليه السالم همچنان
زنده است.
قرآن مى فرمايد :اى پيامبر! ما نامت را بلند
داشتيم؛ «و رفعنا لک ذکرَ»( ،)49در
کربال نام حسين عليه السالم براى هميشه
بلند آوازه ماند.
قرآن مى فرمايد« :واُمرت الن اکون اوّل
المسلمين»( )44يعنى رهبر بايد پيشگام
باشد و در کربال امام حسين عليه السالم

فرزندش على اکبرعليه السالم را قبل از
جوانان بنىهاشمى به ميدان نبرد فرستاد.
قرآن مى فرمايد« :فاستقم کما اُمرتَ و مَن
تابَ مَعَک»( )41اى پيامبر! تو و يارانت
استقامت بورزيد ،در کربال بهترين جلوه هاى
استقامت را در امام حسين ويارانش عليهم
السالم مىبينيم.
قرآن به جاى نام بردن از افراد ،مالَ ها و
ال مى فرمايد:
معيارها را بيان مى کند .مث ً
موالى شما کسى است که در رکوع نمازش
انگشتر خود را به فقير داد و در يک لحظه
بين نماز و زکات را جمع کرد ،و اين مردمند
که بايد جستجو کرده مصدا آيه را پيدا
کنند ،در کربال امام حسين عليه السالم
نفرمود :من با يزيد بيعت نمى کنم ،بلکه
فرمود« :مثلى اليبايع مثله» يعنى خطِ
ق و باطل در طول تاريخ بوده،
ستيز ح ّ
هست و خواهد بود .قرآن مى فرمايد:
بدى هاى مردم را با خوبى جواب دهيد؛
«ويدرؤن بالحسنِ السيئِ»( ،)46در کربال
ُح ّر راه را بر امام مى بندد ،ولى امام
حسين عليه السالم به تشنگان لشکر حُر و
حتّى به اسبهاى آنها آب مىدهد.
قرآن پيروى از خدا و اولياى الهى و
وفادارى را سفارش مى کند ،برخى ياران
امام حسين عليه السالم که جان خود را
براى نماز ظهر عاشورا سپر کرده و تيرها را
به جان خريدند هنگامى که امام بعد از نماز
و در لحظه آخر عمر آنان باالى سرشان آمد
آنها پرسيدند :آيا وفا کرديم؟ گويا تا آن
لحظه نسبت به وفادارى خود شک داشتند!
قرآن در بسيارى از آيات سفارش به توحيد
مى کند ،جمله اى که امام حسين عليه
السالم فرمود« :ال معبود سواَ» بهترين
جلوهى اين آيات است.
قرآن به نهى از منکر و غيرت دينى و دفاع
از حريم سفارش مى کند ،در کربال آخرين
جمله امام حسين عليه السالم در گودى
قتلگاه به لشکر يزيد اين بود که به
خيمه هاى من حمله نکنيد و ناموس مرا
پاس داريد و اگر دين نداريد ال اقل در دنيا
آزاد مرد باشيد!
قرآن به تسليم و رضا در پيشگاه خدا
سفارش مىکند ،امام حسين عليه السالم نيز
که روزى بر دوش پيامبراسالم صلى ا
عليه وآله و روزى زير سُم اسبان بود ،در هر
حال راضى و تسليم خداوند است.
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