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گروه  و 1حقيقت 5
در برابــر جریان حکومــت و حقیقت 
معصوم)علیــه الســالم(، گروه   هــا و 

جریان های مختلفی وجود دارد:
1. گروهی که ســال   ها تحصیــل را در 
کوله بار خود پرورانده اند و شعارشــان 
توحید،  قرآن و تمدن اســت. آنها قصد 
دارند بدون امامت و داللت، کار مدیریت 
بشریت را سامان دهند. آنها می خواهند 
رهبری را به کارشناسان تمدن بسپارند 
و از »إِنِّی َتــارٌِک ِفیُکُم الثََّقَلْیِن...«1 چشم 

بپوشند.
2. گروهــی دیگر بدون هیــچ تعارفی 
از شــعار توحید، قرآن و تمدن چشــم 
می پوشند و تمدن را دو دستی تقدیم 
عقالنیت انســان می کنند. این جریان 

دنیایش را از دین می ستاند و می سازد.
3. گروه دیگری از پیش خود، خلیفۀ خدا 
می سازند و جریان فسق و فجور و ظلم را 

الهی جلوه می دهند.
4. گــروه چهــارم جریانــی از نفرت و 
بغــض اهل بیت)علیهم الســالم( را در 
دل می نشــانند و فریاد امیرالمؤمنین 
علی)علیه السالم( را به اینجا می رسانند 
ْعِديكَ  َعَل ُقَرْيٍش من  که »اللَُّهمَ  إِنِّ  أَْســتَ

اعانهم َفإِنَُّهْم َقَطُعوا رَِحِمي«2.

5. گــروه آخر جریانی فــارغ از دین و 
سرشار از خصومت هستند. آنها حقیقت 
امامت و والیت و هرگونه تدبیر، تربیت 
و تشــکیل دینی را مزاحــم خویش 
می دانند که ِ»منَ  النَّاِس  َمنْ  ُيْعِجُبكَ  َقْوُلُه 

ْنيا«3. ِف اْلَحياِة الدُّ

این جریان   ها می کوشــند تا مسیر حق 
و حق طلبــی را جلــوه ای دیگرگون 
و ناهمگون بخشــند. آنها با استفاده از 
سرمایۀ خود و بیشــتر با سوءاستفاده 
از سرمایۀ جامعۀ مســلمین و به ویژه 
شیعیان، اهدافشــان را پیش می برند. 
شناســایی حفره های نفوذ و وادادگی، 
مجهز شدن به ســالح نرم و اعتقاد به 
مســیر حقیقتی که بدان دل بسته ایم، 
می تواند در میدان مبارزه ســربلندمان 
کند. جبهۀ حــق آن زمــان می تواند 
همآورد بطلبد، که از عقاید خود تبیینی 
صحیح و از تاریخ خود توصیفی روشن 
داشته باشــد. جمع زیادی از مبارزان و 
رزمندگان این میدان، کسانی هستند 
که لباس پیامبر را جوشــن و سپر خود 
کرده و معارف اهل بیت)علیهم السالم( 

را سالح خود قرار داده اند. سالح هرچه 
تیزتر باشــد، کاری تر و برنده تر است؛ 
ســالح هرچه واقعی تر باشد، دشمن را 
بیشتر می ترساند و دوست را امیدوارتر 
می کند؛ ســالح هرچه به روزتر باشد، 
از افکار پوسیده جلوتر و پیش رونده تر 

است.
امروز سالح نرم روحانی و مبلغ شیعه، 
انعکاس تمام نمای گفتار، کردار، سیره و 
تاریخ اهل بیت)علیهم السالم( به جامعۀ 
جهانی است. روحانی باید مانند آینه و 
بدون کم و زیاد، حقایق را منتقل کند؛ 
چراکه فطرت   ها آنچه را به نام حقیقت 

رنگ شده باشد، نمی پسندند.
کربال یک حقیقت بود و هست. شهدای 
کربال حقایق همیشه جاویدند. جریان 
کربال را بدون کم و زیــاد بازگو کنیم تا 
مدیون ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 

الحسین نشویم.

   پی نوشت 
1. کافی:294/1.

2. نهج البالغه، خطبۀ172.
3. بقره)2(:204.

يادداشت سردبير
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بــرای رویکرد طوالنی مــدت خود نیز 
همواره بــه دنبال فرصتــی بودند که 
استقالل خواهی کردســتان را مطرح 
کنند. ایــن فرصت بــا تضعیف دولت 
مرکزی در عراق به وجــود می آید. در 
زمان رژیم بعث و حضور امریکا و پس از 
آن، چنین فرصتی به دالیلی چند فراهم 
نشد. با حضور داعش در منطقه، اقلیم 
کردستان عراق و حکومت مرکزی عراق 
در معرض خطر مشترک قرار گرفتند. 
لذا این هم فرصتی نبود که طی آن تفکر 
اســتقالل خواهی بارزانی هــا به منصة 

ظهور برسد. 

هم زمان با رفع خطر داعش توســط 
دولت مرکزی عراق بــه کمک جبهه 
مقاومت و البته مصروف شــدن غالب 
توان این دولت برای پاکسازی مناطق 
مختلف از باقی مانده نیروهای داعش، 
برای کردهــای عراق هــم موقعیت 
آرامبخش و هم موقعیت مناســبی از 
حیث مواجهه با یک دولت درگیر فراهم 
شد تا طرح دیرین استقالل خواهی خود 

را به جریان بیندازند.

   سیاســت اســرائیل در قبال 
همه پرسی

در چنیــن موقعیتی نقــش امریکا و 
اســرائیل را چگونه بایــد تحلیل کرد؟ 
در مــورد اســرائیل همچون ســایر 
جهت گیری هــای این رژیم، پاســخ 
ساده است. اســرائیل بنا به چند دلیل 
با استقالل اقلیم کردستان عراق موافق 

است:
1. اسرائیل از هرگونه درگیری در میان 
جهان اسالم اســتقبال می کند و آن را 

موجب تضعیف تمامیت آن می داند.
2. اســرائیل بــرای شکســتن فضای 
رســانه ای ضد این رژیم که به واسطة 
سال ها جنگ در فلســطین اشغالی و 

کردستان؛ جزیرۀ رسگردان
تحلیلی بر چرایی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و شناخت 

مواضع سیاسی قدرت ها در قبال آن

مهدی رزاقی طالقانی 
پژوهشگر تاریخ

خبر تازه ای نیست؛ شاید از زمان شکل گیری عراق در1311ش. )1932م.( و تعیین مرزهای عراق توسط انگلیسی ها، 
کرد ها نیم نگاهی به آیندة مستقل خود داشتند. با وجود این از زمان فعالیت ها و رهبری مالمصطفی بارزانی در 
حزب دموکرات کردستان عراق در سال 1946، ندای این استقالل خواهی رو به افزایش گذاشت. مالمصطفی بارزانی 
و فرزند قدرت طلبش، مسعود بارزانی در طول این سال ها، دو رویکرد برای آرمان استقالل خواهی خود در پیش 
گرفتند. در رویکرد کوتاه مدت، آنها به مبارزه در درون عراق با حکومت های مختلف و گرفتن امتیازات خودمختاری 
تحت لوای دولت عراق پرداختند و از آن سو به ارتباط مناسب با همسایگان عراق، به خصوص کشورهایی که در 

آنها اقلیت کردها حضور داشتند، مثل ایران و ترکیه روی آوردند. 
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5. دالیل امنیتی و فشار بر روی ایران 
نیــز از دیگر علل حمایت اســرائیل از 
استقالل اقلیم کردستان است. در این 
فشار امنیتی، درگیر کردن مردم مناطق 
کردنشــین و آموزش نیروهایی برای 
عملیات خرابکارانه و تروریستی، موضع 
و موقعیت مناسبی در اخیار آنها خواهد 

گذاشت.

   علت بی طرفی امریکا در قبال 
همه پرسی

در مورد امریــکا اما ماجــرا متفاوت 
اســت و طبق معمول جریان سیاسی 
امریکایی ها پیچیده تر به نظر می رسد. 
دالیــل ایــن پیچیدگــی کــه مانع 
تصمیم گیــری زودهنگام آنها شــده، 

عبارت است از: 
1. از دیدگاه جهانی، استقالل کردستان 
و زمینه چینی جهت ایجاد »کردستان 
بزرگ« به عنوان بخشــی از استراتژی 
خاورمیانه بزرگ، خواهی نخواهی ترکیه 
را نیز در بر خواهد گرفت؛ چراکه حدود 
25 میلیون ُکــرد، در پهنه ای به 
وسعت حدود یک سوم خاک 
ایــن کشــور پراکنده 
شده اند. در این باره 
هرچند ترکیه 
و  تجزیه 

کشورهای عرب منطقه، با سران رژیم 
صهیونیستی ارتباط داشته و دارند؛ اما 
تحکیم روابط آنها در تشکیل یک دولت 
جدید در موقعیت ژئوپولتیک منطقه، 
هدف آتی دولت اسرائیل است و برای 
چنین شراکتی، سال ها برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری کرده است.
در سالیان گذشته، سیاست مداران رژیم 
صهیونیستی از نخســت وزیر نتانیاهو 
و رئیس جمهور شــیمون پــرز گرفته 
تا وزیر امور خارجــه اویگدور لیبرمن، 
به صورت عمومی و آشــکار از استقالل 
کردستان حمایت کرده اند. در مقابل، 
مسعود بارزانی نیز در دیدار سال 2006 
خود از کویــت، در جواب ســؤالی در 
مورد چگونگی رابطة اســرائیل و اقلیم 
کردســتان گفته بود: رابطه با اسرائیل 
جرم نیست و در صورت برقراری رابطة 
دولت عراق با اسرائیل، کنسول اسرائیل 

در اربیل تأسیس خواهد شد.
4. بستر حاصل خیز و غنی شمال عراق 
از حیث منابع زیرزمینی و نفت و... برای 
اسرائیل طعمه ای چرب و قابل مالحظه 
است، نشان به آن نشان که در سه سال 
گذشــته و در ســال های عدم تمکین 
بارزانی و حــزب دموکــرات از دولت 
مرکزی عراق، اسرائیل یکی از خریداران 
نفت اقلیم کردستان بود و طبق اعالم 
ســایت معاریو در نوامبر سال گذشته، 
شرکت های اســرائیلی سرمایه گذاری 
ســنگینی در بخش انرژی، ساخت و 
ساز، ارتباطات و امنیت کرده اند. گفته 
می شود تمام این قرادادها تحت کنترل 
مقامات ارشــد نظامی و اطالعاتی و در 
رأس آنهــا دانی یاتوم، رئیس اســبق 

سازمان موساد صورت می گیرد. 

کودک کشــی و جنایاتــش در جهان 
ایجاد شده است، به سوژه های خبری 
این چنینــی نیــاز دارد تــا از زیر آن 
فشار رها شــده و به ترمیم آسیب های 
جدی ای بپردازد که در طول یک دهه 
گذشــته در عرصة جهانی بــدان وارد 

شده است. 
3. اسرائیل پس از شکست داعش و عدم 
تغییر در حاکمیت سوریه و قدرتمند 
و یکدســت شــدن جبهة مقاومت، با 
اســتقبال زودهنگام از همه پرســی و 
استقالل اقلیم کردســتان، به دنبال 
شریک جدید سیاســی می گردد؛ به 
نحوی که به گفتة رابین ارلیک، مدیر 
مرکز اطالعات هریتــج، به جز )اقلیم( 
کردســتان، قدرت منطقه ای دیگری 
برای اسرائیل جهت مبارزه با رژیم های 

اسالمی ناهمسو وجود ندارد. 
از نگاه یوســی دایان، رییس شــورای 
امنیت ملی و فرمانده پیشین اطالعات 
نظامی اسرائیل، نیز استقالل کردستاِن 
تحت محاصرة ایران و ترکیه می تواند 
توان این دو کشــور در فشار و مبارزه 
با اســرائیل را کاهــش دهد. در 
طــول چند دهة گذشــته، 
مســعود بارزانــی و 
پــدرش مصطفی 
بارزانی، مانند 
بسیاری از 
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3. در ظاهــر، این همه پرســی، عامل 
محرکی برای ســایر کردهای منطقه 
پیش بینی می شود. اما احتماِل موفقیت 
بسیار ضعیف دولت مستقل کردستان 
در آینده، شــاید برای همیشه پروندة 
طرح کردســتان بزرگ را بــه بایگانی 

تاریخ بسپارد.
4. موضــع جمهوری اســالمی در این 
میان، مقابله با طرح هــای برهم زنندة 
آرامــش در منطقه خواهد بــود و این 
رویکرد همچون ایســتادگی در برابر 
داعش در مرزهای شــهر بغــداد، در 
صورت اقتضا در اربیــل و کرکوک هم 

ادامه خواهد یافت. 
5. در صــورت موفقیت این اســتقالل، 
می توان پیش بینی کرد که چند سال دیگر 
این حرکت سیاسی بارزانی فقط هزینه ای 
انســانی به منطقه، حــزب دموکرات و 
شخِص بارزانی تحمیل کرده و در نهایت 
این مردم خاورمیانه هستند که صاحبان 
همیشگی این ســرزمین ها باقی خواهد 

ماند، و بداندیشان رفتنی خواهند بود. 

   منابع
1. رزگار عقراوی، »همه پرســی کردستان 
عراق عامل تحکیم دیکتاتوری«، مشــرق 

نیوز، 1396/06/24.
2. محســن غریبی، »رویکــرد جمهوری 
اسالمی ایران در مواجهه با کردستان عراق«، 

خبرگزاری فارس، 1396/07/03.
3. رضا نصری، »همه پرسی اقلیم کردستان، 
یک فریب دموکراتیک است«، خبرگزاری 

شفقنا، 1396/06/29.
4. احمد رشــیدی نژاد، »چرایی مخالفت 
آمریکا با همه پرســی اقلیم کردســتان«، 

خبرگزاری فارس، 1396/07/12.

عمومی سازمان ملل، در قالب این جمله 
که ایران به تمامیت ارضی دیگر کشورها 

احترام بگذارد! گنجانده شده بود.
3. از دیدگاه محلی با اینکه مقامات این 
منطقــه در حالت کلی نشــان داده اند 
کــه تمایل زیــادی بــرای همراهی با 
سیاســت های غرب در منطقه دارند، از 
آنجا که کردستان مســتقل احتمالی، 
منطقه ای محصور و محــدود در میان 
کشــورهای متخاصم خواهد بود، این 
ظرفیت هم از اقلیم و هم از آمریکا گرفته 
خواهد شــد که بتوانند استراتژی های 
خــود را در منطقه به راحتــی به منصة 
ظهور برسانند. مضاف بر اینکه با استقالل 
این منطقه از عراق، عماًل ابزار چانه زنی 
آمریکا، یعنی کردهــا، با دولت مرکزی 

عراق، از این کشور گرفته خواهد شد.

   نتیجه
در وضعیــت کنونــی تبعــات چنین 
تصمیمی - که البته تا عملی شدن آن 
با توجه به مواضع ایران و ترکیه و عراق، 
فرسنگ ها فاصله است، برای منطقه این 

موارد خواهد بود: 
1. سه همسایه قدرتمند اقلیم کردستان، 
اجازه هیچ گونه حیات سیاسی، اقتصادی 
و تعاملی را به دولت آینده نخواهند داد 
و چنین وضعیتی، فشار را بر روی مردم 
این منطقه زیاد می کند و احتماالً آنها 
را مقابل دولت آینــده بارزانی و حزب 

دموکرات قرار خواهد داد.
2. دوقطبی های درون جامعة کردها با 
توجه به مخالفانی که آینده را از امروز 
برای موافقــان اســتقالل پیش بینی 
می کنند، تبعات مثبتی برای آنها فراهم 

نخواهد آورد.

تضعیف شــده )مطابق طرح خاورمیانه 
بزرگ(، ناچار وابســتگی بیشــتری به 
سیستم امنیتی ناتو و غرب خواهد یافت. 
اما ترکیه امروز، هم توان و هم اراده این 
را دارد که مانع از تحقق این رؤیا شود و 
در صورت لزوم، از سیستم امنیتی ناتو 
خارج گردد و حتی به دامن رقبای غرب 
و آمریکا )روسیه و ایران( بیفتد. بنابراین 
اهمیت موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه 
)به ویژه در تنگه های داردانل و بُسفر( در 
مهار و کنترل قدرت روسیه برای غرب، 
همواره باعث می شــود که کشورهای 
غربی با احتیاط بیشتری با این مسئله 
برخورد کنند. بر این اســاس هر چند 
وزارت خارجه امریــکا مخالفت صریح 
خود را با این همه پرسی اعالم می کند، 
بیشتر به نامناســب بودن زمان آن در 
مقطع کنونی اشاره کرده، و با عنوان این 
مسئله که ممکن است همه پرسی باعث 
به حاشیه کشیده شدن اولویت مبارزه با 
داعش شــود، تالش می کند از موضوع 

اصلی طفره رود!
2. از منظر منطقه ای بسیاری از مقامات 
آمریکایی  معتقدند که از فروپاشی رژیم 
صدام بدین سو، ایران نفوذ و تسلط قابل 
توجهی در عراق یافته است. تا آنجا که 
برخی از مقامات رســمی و غیررسمی 
این کشــور حملة امریکا به این کشور 
را اشــتباه محض توصیف کرده، برندة 
اصلی این جنگ را ایــران می دانند. در 
این خصوص از نظر آمریکایی ها طرح 
استقالل اقلیم کردستان موجب نفوذ 
بیشــتر ایران بر ســایر مناطق عراق 
)به ویژه مناطق شیعه نشین( خواهد شد؛ 
مســئله ای که حتی در متن سخنرانی 
اخیر رئیس جمهــور آمریکا در مجمع 

پیشخوان



ايرانيان در واقعه كربال چه 
نقشي را ايفا كردند؟

بررسي ظرفيت هاي 
تربيتي هيئت

مديريت عزاداری 
در هيئت و مسجد
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   جامعه پذیری
شرکت کنندگان در مراسم عاشورا، نوعی 
از جامعه پذیری دینی را تجربه می کنند.

به این صورت که گرایش ها و اندیشه ها، 
انگاره ها و رفتارهای خــود را از طریق 
تماس با محافل دینــی، با جامعه دینی 
منطبق می سازند. این انطباق پذیری در 
لباس افراد و تزیینات اماکن مختلف به 
وسیله نمادهای پذیرفته شده مثل رنگ 

سیاه در ایام محرم، کامالً نمایان است.

   پیوند نسل ها
مراسم عاشورا، به طور طبیعی ارتباطی 
متعالــی و هدف مند را بیــن افرادی از 
نسل های مختلف رقم می زند. این یکی 
از مهم ترین ویژگی های این نوع مراسم 

کارها، به این انسجام و هم گرایی کمک 
کرده است.

   تجدید حیات اجتماعی
برگزاری مراسم جمعی مثل عزاداری، 
ســینه زنی و زنجیرزنــی، تعزیــه و 
شــبیه خوانی، موجب نشاط اجتماعی 
اســت و به ویژه حیات فکری و معنوی 
کنش گران را در روحیه ایثار و آزادگی و 
مانند آن، تقویت می کند. نمونه ای از این 
تجدید حیات را که متأثر از واقعه عاشورا 
و سلحشــورِی قهرمانان آن بوده است، 
می توان در صحنه هایی مثل جبهه های 
نبرد حق علیه باطل و خاصه هشت سال 

دفاع مقدس مشاهده نمود.

   کارکردهای مثبت
نگاه جامعه شناسانه به مراسم دینی، 
کارکردهای متعدد اجتماعی را برای 
ما آشکار می سازد که در رواج و تثبیت 
این مراسم نقش جدی داشته اند. درباره 
مراسم عاشــورا، این کارکردها که به 
برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود، 

به فراوانی و به روشنی قابل دریافتند.

   انسجام اجتماعی 
مراسم عاشورا، افرادی را با تفاوت های 
متعدد به هم پیوند می زنــد و در یک 
اجتماع منســجم، گرد هــم می آورد؛ 
اجتماعی که وظایف هر کــدام از افراد 
در آن تعریف شده است و چنان که مثاًل 
در هیئت های مذهبی شاهدیم، تقسیم 

محمدحسین شیخ شعاعی 
طلبه سطح سه حوزه علمیه و مؤلف

مراسم عاشورا به عنوان یکی از بزرگ ترین و فراگیرترین مناســک دینی از منظر جامعه شناسی دین، دارای 
کارکردهای مثبت اجتماعی و نیز برخی آسیب های اجتماعی است. تعمق در این موارد، به درک بهتر جایگاه این 

پدیده و شناخت مسائل پیش روی آن، یاری خواهد رساند.

کارکردهای واقعۀ کربال
از منظر مردم شناسی
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اســت که در آن، از یک نوزاد چند روزه 
در بغل مادرش تا کهنسال ترین افراد، 
مشارکت دارند و نزدیکی و سازگاری بین 
خود را در جهت اهداف زیبایی که دارند، 

تمرین می کنند.

   هنجارمندی اجتماعی 
رعایت هنجارهــای اجتماعی، گاهی با 
»فشار بیرونی« و کنترل اجتماعی اعمال 
می شود، اما عمیق تر از آن وقتی است که 
از طریق درونی سازی ارزش ها صورت 
می گیرد و با اقناع فرد نســبت به یک 
جهان بینی و اعتقاد خاص، او را به رعایت 
هنجارهای اجتماعی متقاعد می سازد. 
مراســم عاشــورا، با تعمیق و تحکیم 
آموزه هــای دینــی و ارزش های واالی 
انســانی که در عاشــورا جلوه گر است، 
مســاعدترین زمینه را برای شکوفایی 

اخالق اجتماعی فراهم می کند.

   الگوپذیری
بازخوانی شــخصیت های عاشــورا و 
تکرار فضایل ایشــان در ایام عزاداری، 
الگوهای زنــده ای را در پیش چشــم 
مشــارکت کنندگان در مراسم عاشورا 
جلوه گر می ســازد. این الگوها در همه 
ســنین و در زن و مرد حضــور دارند و 
تک تــک رفتارها و ســخنان ایشــان 
می تواند مایــه الگوپذیــری و ارتقای 

اخالقی عزاداران شود.

   پیش گیری از جرایم اجتماعی 
کم رنگ شــدن و حذف فاصله های 
اجتماعــی، بازیابی هویــت دینی، 
تقویت شــاخصه های اخالقی، امید 
به آینده و احســاس فایده مندی و 
حضور مؤثر اجتماعــی، که همگی 
در جریان برگزاری مراسم عزاداری 
محرم رخ می دهند، باعث می شــود 
انگیزه هــا و زمینه های بــزه کاری 
به ویژه میل بــه رفتارهای ظالمانه، 

کاهش یابد.

   آسیب شناسی مراسم عاشورا
شــناخت پیامدهای منفی که پیرامون 
عاشورا به عنوان یک ساخت اجتماعی 
و کنش مذهبی امکان بروز دارند، نقطه 
اصلی تأکید در این نوشــتار اســت که 
البته بر نتایج تأثیرات مراســم عاشورا 
متمرکز اســت و بــه واقعه عاشــورا و 
زمینه ها و اهــداف آن حرکت مقدس، 
ارتباطی نمی یابد.  برخی از آسیب ها را 
به صورت موارد پراکنده و برخی دیگر را 
ذیل تئوری های توضیح دهنده بررسی 

می کنیم.
الف. برخی از آسیب های اجتماعی

در میان آســیبب های متعــددی که 
برای مراسم عاشــورا می توان برشمرد، 
چهار مورد از آســیب هایی را که با نگاه 
جامعه شناســانه قابل بررسی اند، بیان 

می کنیم.

1 مراجعه نکردن مبلغان به 
شهر خود

در یکــی از مشــهورترین آیاتی که به 
وظیفه خطیر فهم و تبلیغ دین اشــاره 
دارد )آیۀ 123 سورۀمبارکۀتوبه(، شامل 
نکته مهم دیگری نیز هست؛ اگر کسانی 
برای تفقه در دین حرکــت می کنند، 
بایســتی به میان قوم خود برگردند تا 

ایشان را آگاه سازند. 
انتقال پیام بدون شــناخت مناسب از 
محیط اجتماعی و مخاطبان، به درستی 
انجام نمی شود. به لحاظ مردم شناسی، 
هرچه اطالعات ما از محیط، جامع تر و 
کامل تر باشند، درک بهتری از مسائل و 
مشکالت افراد و اقتضائات محیط خواهیم 
داشت، در حالی که قشری گری و عامیانه 
پنداشــتن همه روابط، باعث می شود 
برنامه های عــزاداری و گفت وگو درباره 
عاشــورا از محتوایی که برای مخاطب 

راهگشا و کارساز باشد، تهی شوند.

عــدم ارزیابــی کیفیت  2
مراسم

ارزیابی دقیق و واقعی از کمیت و کیفیت 
برنامه های عاشــورا، برای اســتفاده از 
تجربه ها، بهره بیشتر از امکانات، پیش بینی 
نیازهای آینده و جلوگیری از اشتباهات، 
به ویژه اشتباهات تکراری، ضرورت دارد. 
اگر وضعیت هیئت های مذهبی، به طور 
منظم از سوی دلسوزان این عرصه و نیز 
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از سوی مسئوالن و دست اندرکاران خود 
هیئت ها، مورد ارزیابی قرار نگیرد، ممکن 
است رویکردهای ناشایست به تدریج و از 
یک انحراف کوچک شکل بگیرند و هویت 
اصیل مراســم عاشــورایی را خدشه دار 
سازند؛ چنان که گاه مشاهده می شود که 
دسته های عزاداری به کارناوال های شادی 
با رفتارهای هنجارشکنانه شبیه می شود.

عدم مشارکت همه اقشار و  3
گروه های سنی

حضور هر ساله عده ای ثابت که مسئولیت 
برگزاری مراسم و انجام امور عزاداری را 
برعهده دارند، شاید به نظر کارها را روان تر 
و مطمئن تر پیش ببرد، اما حتماً  از پویایی 
مدیریت و رشد نیروهای تازه جلوگیری 
می کند. به ویژه حضور افرادی از سنین 
و اقشــار مختلف، به گستردگی و عمق 

تأثیرات این مراسم کمک می کند.

رهاشدن مراسم درطول سال 4
اگرچه توجه به عزاداری نباید 
صورت افراطی به خود بگیرد، اما محدود 
شدن فعالیت هیئت ها به مراسم عاشورا 
و ایام محرم، از کارایــی آنها می کاهد. 
برنامه های دوره ای در طول سال، ایده 
مناســبی برای تحکیم پیوند افراد در 
باقی روزهای ســال با آموزه ها و شعائر 

عاشورایی است.
ب. گسیختگی بین وسیله و هدف

قواعد جمعی و راه های نهادینه و مشروع 
رسیدن به اهداف، ساختارهای اجتماعی 
را برای تعامل و هماهنگی افراد با یکدیگر 
و با محیط فراهم می کند. به این ترتیب، 
عدم هماهنگــی و توازن ســاختاری 
و کارکردی، ضمن تهدیــد و تضعیف 
انسجام، زمینه های فرهنگی و اجتماعی 

آسیب ها را مهیا می نماید.

به زبان دیگر، باورها به عنوان ساختارهای 
فرهنگی و اهداف نهایی، در یک مراسم 
مذهبی به عنوان ســاختی اجتماعی با 
کارکردی وسیله ای تحقق می یابد و دنبال 
می شــود. فاصله افتادن بین این باورها 
)یعنی اهداف( و محل تحقق آنها )یعنی 
رفتارهای بیرونی( به عنوان وسیله، باعث 
اختالل در کارکرد مراســم خواهد شد. 
نظریه های زیر، نمونه هایی از این اختالل 

را توضیح می دهد:

مناسک گرایی 1
آیا مراسم عاشورا به این شکل 
و حجمی که اکنون برگزار می شــود، 
کاماًل در خدمت آرمان های عاشــورا 
است؟ آیا این مناســک با این تنوع و 
تعدد بی نظیر، هنــوز صرفاً کارکردی 
وســیله ای دارد و برگزارکننــدگان و 
شرکت کنندگان در آنها به همین دید 
به آن نگاه می کنند و در این مراســم 
)ســاخت( به دنبال اهداف و باورهای 
اصیل آن هستند؟ به مقداری که این 
فاصله وجود دارد باید آن را یک آسیب 

دانست.

بدعت گذاری 2
عدم پذیرش شــکل های رایج 
در برگزاری مراســم و شیوه های مرسوم 
عزاداری، به هر دلیل که اتفاق افتاده باشد، 
عده ای را به ابداع روش های تازه ســوق 
می دهد. نوآوری به خودی خود بد نیست، 
اما در مورد یک رفتار دینی که باید متکی به 
تأیید شارع باشد، با حساسیت فوق العاده ای 
همراه است. اســتفاده از موسیقی های 
خاص و ســبک هایی که ســنخیتی با 
فضای معنوی و آموزه های دینی ندارد و 
رفتارهایی مثل قمه زنی، نمونه هایی از این 

نوع آسیب به شمار می روند.

واپس گرایی 3
واپس گرایی شاید گستردگی 
کمتــری داشــته باشــد، اما آســیب 
کوچک تری نیست؛ به ویژه از این جهت 
کــه در آن، هــم باورها و اهــداف رنگ 

می بازند و هم مناسک و وسیله ها. 
اگرچه در اســالم هیچ دســتور قطعی و 
همه جانبه درباره ســبک عزاداری وجود 
ندارد، اما با توجه به اصول اعتقادی، اخالقی 
و فقهی، می توان چارچوب هایی را ترسیم و 
در آن شیوه های مختلفی را برای عزاداری 
و بزرگداشــت عاشــورا برگزید. لذا نقد 

واپس گرایان از این جهت پذیرفته نیست.
نکته دیگر این اســت که مناسکی چون 
مراسم عاشــورا، در حقیقت مسیرهایی 
برای ظهور و بروز احساســات معنوی در 
مردم اســت و اگر نقدی بر هر کدام از این 
مناسک وجود دارد، مثاًل گاهی با حقوق 
دیگران و آرامش عمومی تنافی می یابد، 
باید جایگزین مناسبی برای اصالح روشی 

و ادامه این کارکرد نیز پیشنهاد شود.
این مطلب نیز قابل توجه اســت که در 
دیدگاه برخی از منتقدین، دین به لحاظ 
جامعه شناختی، کارکرد نمادین دارد، اما 
هم ایشان این حق را که مردم از کارکرد 
نمادین مناســکی مثل مراســم عاشورا 
بهره ببرند، برنمی تابند.  مناســک دینی 
برای مردم عالوه بــر این، هویت فردی و 
اجتماعی ایشان را رقم می زند و نمی توان 

آن را از مردم گرفت.
بر همین اساس، نه فقط نخبگان فرهنگی، 
بلکه حکومت نیز باید در رویکرد اصالحی 
خود، حساســیت های موضوع را در نظر 
آورند و به عنوان مثال در موارد آسیب زا، 
به خصوص وقتی در میان توده های مردم 
و خودجوش شکل گرفته اند، تا حد ممکن 
از برخورد پلیسی و حتی امر و نهی صرف، 

پرهیز کنند.
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   هیئت های سنتی
سبک سنتی، شــکل رایج هیئت های 
مذهبی اســت که به  صورت  دوره ای  
یا دهــه ای در حســینیه ها، منازل  و 
مساجد برگزار می شــود. نظم و ثبات  
در آداب و تقسیم  کار، ویژگی بارز این 
هیئت هاست؛ ســاختار این هیئت ها، 
سخنران-مداح بوده و ادعیه خوانی و 
سخنرانی، بخش اعظم این مراسمات 

را تشکیل می دهد.
مخاطبان این گونــه هیئت ها، اغلب 
خانه دار، مسن  و بدون تحصیالت عالی  

هستند و تمایل این افراد به  روضـه و 
سـوگواری سبب شده تا به شعرهای 
عرفانی و نـیز سخنرانی های معرفتی  
رغبتی نشــان ندهند. بسته به محل 
هیئت، خاستگاه طبقاتی مخاطبانشان 
نیز مـتفاوت است. حضور و مشارکت 
جوانان در این  هیئت ها بـــه شـکل 
چشمگیری کـــمرنگ اســـت. نوع 
پوشش زنان در ایـــن  نوع هـیئت ها ، 
اغلب  چادر و بسیار ساده و چهره های 
بـدون آرایـــش  است. بخشی  از  زنان  
به انگیزه ثـــواب و امـر دینی و برخی 

دیـگر بـه جـــهت دیدار دوسـتان و 
همســایگان، مــراودات اجتماعــی، 
مشارکت در فعالیت های خیریه  مثل 
تهیه جهیزیه و جمع آوری اعانه برای 
مستمندان و یا پر کـردن اوقات، در این 

مناسک حضور می یابند. 
مداحــان هیئت های ســنتی، اغلب 
خانه دار، مدرس یا آموزشــگر قرآن و 
آموزش دیدگان  دروس  ابتدایی  حوزه  
بوده و معمــوالً از تحصیــالت عالی 
کم بهره اند. در این مجالس با داشــتن 
مختصر  صدای  رسا  و آشنایی با متون  

در رسای عزا
گزارشی از وضعیت عزاداری بانوان در ایران

پژوهش ملی »بررسی رفتارهای فرهنگی ایرانیان« نشان می دهد که زنان  بیشتر از مردان در مجالس مذهبی 
شرکت می کنند. سنتی، عامه پسندانه و معرفت گرایانه کارکردهای عمدۀ حضور زنان در مجالس مذهبی می باشد.
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دینی، کافی است تا شخص  به  مداحی 
بپــردازد. در بیشــتر ایــن مجالس، 
سخنران و مداح یکی است. شیوه ها و 
ســبک های  مداحی ها ، اغلب تقلیدی 
از مداحان معروف مرد اســت. در این 
مجالس بـه دلیـل نوع مخاطبان، اشعار 
ساده در  بخش مداحی و مولودی خوانی  
رایج اســت. در این مجالس از ادوات 
موسیقی خبری  نیست و آن را مـذموم 
می شمارند. اشعار مجالس سوگواری، 
حاوی ذکر  مـصیبت  اهـل  بـیت، رفع 
مشکالت و دعا برای  گرفتاری ها و نیز 
توسل  به  ائمه )ع(  برای  رفع مشکالت 
است. همچنین در مورد واقعه عـاشورا، 
عنصر تراژدی غالب  تر از حماسه بوده و 
عبارات و اشعاری خوانده می شود که 
در آن، از تکیه کالم های زنانه  استفاده 

شده است. 

   هیئت های عامه پســند زنانه 
نوین

این گونه هـیئت ها، مـنظم  و به صورت 
ماهانه یا دهه ای بـــرگزار می شــوند 
که به  دلیل  تناقض  نوع و کیفیت این 
مجالس با معیارهای حاکم بر مساجد 
و حسینیه ها، در حسینیه های شخصی 
و منازل  بـــرگزار می شــوند. ساختار 
مرسوم در ایـن هیئت ها، مداح/نوازنده 
اســت. وجه غالب عواطف در این گونه 
مجالس، جشن و شــادی بوده و اغلب  
مجالس، مولودی خوانی اســت. با این 
حال، در سوگواری ها نیز ایـن  هیئت ها 
فـعالند. در این گونه مراسم، مداح عالوه 
بــر مدیحه ســرایی، تصنیف خوانی و 

ترانه خوانی  نیز  اجرا می کند. 
شرکت کنندگان هیئت های عامه پسند 

زنانه، اغلب افرادی با حجاب غیر چـادر 
هستنـــد. ظاهر شان،  بسیار متنوع و 
رنگارنگ اســت کــه بــا هنجارهای 
متداول  در  مـــجالس سـنتی چندان 
شباهتی ندارد. سطح تحصیالت شان 
نیز پراکـــندگی  دارد. زنان خانه دار و تا 
حدودی شـاغل نیز در این گونه هیئت ها، 
حضور دارند. بــه علت هزینه باالی این 
نوع مراسم، طبقات پایین اجـــتماعی 

کـمتر بـانی چنین  مراسمی هستند.
توجه به شخصیت دینی- فرهنگی مداح 
و نیز اجرای  مداحی به گونۀ نمایشی و 
جلوه زیـبایی شناسانه مراسم، اهمیت 
دارد. از  شـاخصه های  این گونه مجالس: 
جذابیت زیــاد، نــوآوری، لباس های 
نـمایش مـداح و گروه نوازنده، هیجان 
باال و جذابیت مـراسم، ورود  سـازهای  
مختلف  مثل دف، تنبک، دایره، فلوت، 
گیتار در مراســم مولودی خوانی و در 
مراســم عزاداری دمام، دف، سنج و نی 
و نیز دستمزد باالی  مداح  اسـت. برای 
اغلب مداحان، ایـن  فـعالیت  شغل و یک  
حرفه بسیار پردرآمد است و به همین  
دلیـل  برای جذب مخاطب بیشتر، در 
زمینه های هنری و نیز  انجام مـناسک  
و آئیـن های  جـدید  دینی نوآوری هایی 
به کار گیرند. اگر چه در بخش سخنرانی 
موضوعــات غیــر از مســائل فقهی و 
اعتقادی بیان می شود، اما سخنرانی  در 
این مراسم ها  مشهود  نیست. متن ادعیه 
هم  گذرا و صرفاً برخی از قســمت های 

دعـا خـوانده  می شود.
در  هیئت های  عامه پسند بر احساسات 
و ابعــاد ظاهــری و عاطفــی وقایع و 
شخصیت های مقدس تأکید می شود. 
اشــعار نیز عاطفی  و احساسی است. 

اشعار به گونه ای  انتخاب می شوند که 
جنبه  هنری  و نمایشی مراسم رعایت 
شود. اشعار ریتم داری  که  بتوان  بـــه  
صـــورت  آواز  و همراه گــروه  نوازنده، 
خوانده شــود،  کاربرد بیشتری دارند. 
بخش زیادی از اشعار و ادبیات انتخابی 

در این مداحی ها، تقلیدی  است.

   هیئت های معرفت گرایانه 
در این گونه هیئت ها، بخش سخنرانی و 
مناسکی  آن همانند هیئت های  سـنتی  
پررنگ اســت ، حضور آالت موسیقی، 
نحوۀ اجــرا وترکیــب تیــم اجرای 
مداحی )در جشن ها و مولودی ها( بـه 
هیئت های عامه پســند نوین  شباهت 
دارد. مخاطبان شان، زنانی با تحصیالت 
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عالی یا برخوردار از آگـاهی های  خاص  
درباره ادبیــات عرفانی هســتند. به 
همین دلیل، مداحان  بسیار  کمی در 

این سبک برنامه اجرا می کنند.
این نــوع هیئت هــا زمــان منظمی 
ندارند و مــکان برگــزاری آنها اغلب 
در  حـــسینیه های  شـخصی و منازل 
است. ساختار این گونه مـجالس،  در 
عزاداری به صورت سخنران- مداح و 
در جشن ها ؛ سخنران- مداح- دف زن 
است که در آن، سخنرانی و ادعیه خوانی 
بـخش غـــالب بـــوده  و مداحی  در 
حاشیه مجلس اســت. وجه عاطفی 
غالب این هیئت ها همانند هیئت های 
سنتی  سوگواری است که خواندن انواع  
دعاها ، زیارت نامه   هــا  و نمازها  حضور 

چشمگیری دارد.
مخاطبان این نوع جلسات، از تمامی 
گروه های ســنی  و اغلب بــا حجاب  
مانتو هستند. سطح تحصیالت شان، 
کارشناســی و باالتر و از نظر شغلی،  
افرادی همچون وکیل، استاد، پزشک 
و حتی  هنرپیشــه  نیــز  در میان آنها 
مشاهده می شود. مخاطبان  این نوع 
جلسات، اغـلب از  اعضای  کالس های 
خاصی  مثل  تـفسیر  عـرفانی  قرآن و 
نهج البالغه  و مثنوی خوانی هـستند 
کـه با مفاهیم قرآنی  و اشعار عرفانی 
آشنایی دارند. استقبال مخاطبان از 
بخش ســخنرانی و مناسک  بیشتر از 
مداحی اســـت. منابع سـخنرانی ها 
در این هیئت ها، اغلب قرآن، حدیث، 

نهج البـالغه و... بـا رویـکرد  عـرفانی  
اسـت. 

در این گونــه هیئت هــا، نحوه حضور 
شـخص مـــداح و نیز تیم موسیقی 
وی، بسیار امروزی بوده و از طرح  های 
نو و جنبه های زیبایی شناســانه روز 
استفاده می شود. اشعار بـــه صـورت  
دکلمه و یا بدون لحن هـــم خـوانده 
می شــود. مخاطبین، برخی  از  اشعار  
مداحی را به  صورت ُکر اجرا می کنند. 
اغلب اشــعار در این هیئت ها، اشعار 
عـرفانی شـعرای  مشهور  با آهنگ های 
ابتکاری و در مواردی تقلیدی  است که 
ابعاد وقایع تاریخی و زندگی ائمه )ع( از 
زاویه متعالی و معرفتی تر مورد توجه 

قرار می گیرد.



   14

کتاب تبلیغ دین
شماره 48 

منبر

   سخنران با امور فرهنگی زمان خود 
همراه باشد، به این ]ترتیب[ که درباره 
شــبهات اعتقادی که هرســاله مطرح 
می شوند، به تناسب آنها تحقیق نموده و 
رفتارهای متغیر جوامع در هر دوره ای که 
بر مؤمنین می گذرد را بررسی کند؛ زیرا 
همراهی با افکار و رفتار و فرهنگ های 
جدیــد، باعث می شــود اجتماع مردم 
پیرامون منبر امام حسین)علیه السالم(، 
زنده، پویــا و دارای تأثیــر و محرکیت 

فراوان باشد.

   دقت فراوان در ذکر آیات قرآن یا نقل 
روایات شریف از کتب معتبر یا حکایت 

داستان های تاریخی ثابت شده؛

زیرا دقــت نکردن در منابــع روایات یا 
داستان های مطرح شده، باعث می شود 
اعتماد به جایگاه منبر حسینی نزد افکار 

عمومی از بین برود.

   در ســخنرانی ها از یاری جستن به 
خواب و داستان های تخیلی بپرهیزید؛

زیرا بــه شــأن و اعتبــار منبــر امام 
حسین)علیه السالم( خدشه وارد می کند 
و منبــر را مانند وســیله ای تبلیغاتی، 

بی ارزش جلوه می دهد.

   تمام میراث اهل بیت)علیهم السالم( 
گران بها و زیباست، ولی مهارت سخنران 
و خالقیت او زمانی بــروز پیدا می کند 
که احادیث و روایاتــی را انتخاب کند 
که برای تمام ملت ها با ادیان مختلف و 
دیدگاه های فکری و اجتماعی گوناگونی 

که دارند، جذابیت داشته باشد.

   سزاوار نیست سخنران ]تنها[ به بیان 
مشکالتی مانند فروپاشــی خانواده ها، 
فاصله گرفتن نســل جوان از نسل قبل، 
یا مشکالت طالق و غیره اکتفا کند؛ زیرا 
اکتفا به بیان آنها جنجال آفرین است؛ بدون 
آنکه منبر نقش تغییردهنده و اثرگذاری 
داشته باشــد. بدین جهت از سخنرانان 
مجالس سید الشهدا )علیه السالم( انتظار 
می رود که با افــراد متخصصی که دارای 
تجربه و مهارت اجتماعی هستند 
و همچنین با روان شناســان 

و جامعه شناسان مشورت داشته باشند 
تــا راه حل هــای مؤثر برای مشــکالت 
اجتماعی گوناگون ارائــه دهند و با بیان 
کردن مشکالت همراه با راه حل ها با بیانی 
تغییرمحور و پیشرفت گرا، منبر را از حالت 
کساد، به حالت تعامل و همراهی و رهبری 
در اصالح جوامع و انضباط آن منتقل کند.

   منبر سید الشهدا)علیه السالم(، فراتر 
از آن باشد که در اختالفات شیعیان در 
حوزه های فکری و شعائر وارد شود؛ چون 
وارد شدن در این گونه اختالفات، سبب 
آن می شــود که منبر به گروهی خاص 
گرایش پیدا کرده یا موجب هرج ومرج 
اجتماعی یا دامن زدن بــه تفرقه میان 
مؤمنین گردد؛ این در حالی اســت که 
منبر، پرچم دار وحــدت کلمه و رمز نور 

حسینی است.

   اهتمــام ورزیدن به مســائل فقهی 
مورد ابتــال در زمینه های عبــادات و 
معامالت؛ به این ]ترتیــب[ که آنها را با 
ســبکی اشــتیاق آور و واضح بیان کند 
تا شــنوندگان احســاس کننــد منبر 
سید الشهدا)علیه السالم(، زندگی واقعی و 
قضایای گوناگون آنها را همراهی می کند.

    تأکید بر اهمیت نقش مرجعیت دینی 
و حوزه علمیه و جایگاه علما؛ چراکه این 
موارد، راز استحکام و رمز بزرگی و بالندگی 

کیان و ساختار مذهب امامیه است.

10توصیۀ تبلیغی 
پای صحبت های حرضت آیت الّله سیستانی 
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کتاب تبلیغ دین
شماره 48

منبر

   1. حــذف منبرها کار درســتی 
نیســت. منبــر و مجلــس امــام 
حسین)علیه الســالم( مکان آموزش 
افراد اســت. قدیم هــم همین روش 
وجود داشت و مردم مطالب دینی را از 

این مجلس ها می گرفتند.

   2. اينکه دیگر احکام شرعی کمتر 
گفته می شود، از مشکالت منبر است. 
اوایــل طلبگی ما در زنجان مرســوم 
بود که منبــری اول احکام مورد ابتال 
را بــرای مــردم می گفــت. برخی از 
احکام را مردم بلد نیســتند و هدایت 
»بّین الرشــد« تبیین مسائل شرعی 
است. قدیم به این مسئله مقید بودند، 
اما متأسفانه اآلن به این مسائل کمتر 
توجه می شود. بهتر است مسائل مورد 
ابتالی مردم ابتدا گفته شود و سپس 
به بحث درباره موضوعی که انتخاب 
کرده اند، بپردازنــد و این مطالبی هم 
که گفته می شود، باید جنبه هدایت 

داشته باشد. 

   3. دیگــر اینکــه علی رغم خدمت 
بسیاری از اهل منبر و اخالص ایشان، 
متأســفانه برخی از اهــل منبر کمتر 
به واقعیــت پابندنــد و در درجه اول 

به جــذاب بودن و گرفتن منبرشــان 
فکر می کننــد؛ درحالی که این روضه 
یک بهانه و معونــه برای هدایت مردم 
در راســتای خواست خداســت و لذا 
باید سعی شــود مطلب های اساسی 
و مســتند ارائه شــود، نه مطالبی که 
صرفاً خوشایند مردم است. البته خوب 
است که مطالب خوشایند مردم بیان 
شــود، اما مطالبی انتخاب شــود که 
مستند هم هست و جنبه هدایت گری 
و اصالح برای جامعه دارد. اگر نگوییم 
همه اعتقادات مردم، قســمت مهمی 
از اعتقادات مردم بــه همین تبلیغات 
منبری ها مرتبط است. مبانی علمی در 
حوزه بررسی می شود، اما آنچه در میان 
مردم اعتقاد ایجــاد می کند، عواطف 
اســت و این عواطف از طریق همین 
منبرها ایجاد می شــود. لذا باید مسیر 
درست باشد و این مرضی خدای متعال 
و حضرت رســول )صلی اهلل علیه وآله( 

است.

   4. الزم است بدانیم که دو چیز در 
ایمان و اعتقادات مردم مؤثر اســت؛ 
یکی تبلیغات منبری ها و دیگری هم 
اعمال کســانی که به تدین شناخته 
می شوند. مردم به ما نگاه می کنند و 
اگر ما کج رفتیــم، در اعتقادات مردم 
تأثیر منفی می گذارد. لذا روحانیون و 
متدینین ما باید در این زمینه خیلی 

دقت داشته باشند.

  منبع:
سایت رسمی آیت اهلل شبیری زنجانی

نکته برای منربی ها 4
پای صحبت های حرضت آیت الّله شبیری زنجانی
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کتاب تبلیغ دین
شماره 48

منبر

این سفر، بزرگ ترین نعمتی است که 
خدا نصیب شما کرده، اگر قدر بدانید و 

عظمت مطلب را درک کنید.
سفر، ثمرش چیســت؟ غایت، امر به 
معروف و نهی از منکر اســت. این دو 
کلمه همــان دو کلمه ای اســت که 
ا  سیدالشهدا)علیه السالم(  فرمود: »إِنَّ
ِة َجّدى، ُأريُد  َخرَْجُت لَِطَلِب االْْصالِح ىف أُمَّ

أَْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َوأَْنهى َعِن اْلُمْنَكِر«. این 

سفر همچون سفری است.

   دعوت مردم به بهترین کلمات
ْن َدَعا إَِل اللَِّه  »َوَمْن أَْحَســُن َقْواًل ِممَّ

َوَعِمَل َصالًِحــا«. دعوت به خدا، احسن 

االقوال اســت. ائمه هدی، ابواب خدا 
هســتند. کاری کنید که در این سفر 
هر جا هستید، عمرتان را در سه جمله 
صرف کنید؛ اول. تبلیغ احکام، مسایل 
حالل و حرام و نماز؛ دوم. اصول عقاید؛ 
سوم. تهذیب اخالق. مستند هم قرآن 
و روایات باشــد. مواعظ بحاراألنوار را 
ببینیــد. برای مــردم آنچــه را ائمه 
فرموده اند، مطرح کنید. در هر جا که 
هستید، سعی کنید از آنجا که بیرون 
آمدید، مردم را با چهارده معصوم آشنا 
کنید. این اثر زندگی با برکت شماست. 
احسن از اقوال  این است، از افعال این 
اســت، از اخالق این است؛ نتیجه این 
است. عصاره سفر: تحکیم عقاید مردم، 

تعلیم احکام و تهذیب اخالق.

   اجرت دعوت مردم به خدا
اما اجر، به قدری مهم اســت که خدا 
به موســی بن عمران وحی فرمود: یا 
موسی! هل أدلک علی عملین؟ کلیم الله! 

موسی بن عمران! َوَناَدْيَناُه ِمْن َجاِنِب 

ْبَناُه َنِجيًّا. همچون  وِر اْلَْيَِن َوَقرَّ الطُّ

کسی مخاطب این است. مخاِطب 
خداست. ناطق، او و مسمتع، 
این. دو عمل؛ هر عملی 
افضل از صد سال 
قیام کل لیالی 

و صیــام کل االیام. موســی مبهوت! 
چه عملی اســت که افضل از صد سال 
قیام لیل و صیام نهار کلیم اهلل است؟! 
خطاب آمد؛ عمل اول: أن ترد  آبقا إلی 
مواله؛ عمل دوم: أن ترشد ضاال. پرسید: 
بارالها! تفســیر این دو کلمه چیست؟ 
خطاب آمد: رد آبق به موال این اســت 
که عبد گنهکار مرا توبه بدهی، از گناه 
برگردانی، اقبال به من محقق بشــود. 
ارشاد ضال کدام اســت؟ معرفت امام 

زمان است. 
دو مطلــب: اول. رد آبق؛ ســعی کنید 
گنهکارها را توبه بدهید. دوم، مردم را 
با امام زمان آشنا کنید. افسوس که عمر 
گذشت! ما آنچه می توانســتیم از این 
زندگی بهره نبردیم. صد سال قیام لیالی، 
صیام ایام مائة سنة برابر با این است که 
در این سفر یک گنهکار را توبه بدهی و 
برگردانی به خدا. مردم را به ولی عصر 

آشنا کنید. این برنامه سفر شماست.
قهراً نتیجه چیست؟ اسمتان در دفتر 
اصحاب سیدالشهدا)علیه السالم( ثبت 

است. 
ِة َجّدى،  ا َخرَْجُت لَِطَلِب االْْصالِح ىف أُمَّ »إِنَّ
أُريُد أَْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َوأَْنهى َعِن اْلُمْنَكِر«؛ 

این دو کلمه ثمره سفر است. 
مردم را بــا عظمــت عاشــورا، قیام 
سیدالشهدا)علیه السالم( آشنا کنید. 

اجرتان ال یدرک وال یوصف. 

چگونه سفر تبلیغی برویم
پای صحبت های حرضت آیت الّله وحید خراسانی
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کتاب تبلیغ دین
شماره 48

منبر

ظرفیت های اجتامعی اربعین

»رهبانیون مسیحیت، برای این که دامانشان به گناهان آلوده نشود، رهبانیت پیشه کرده اند و به غارها و کوه ها 
و بیغوله ها پناهنده شده اند. قرآن می فرماید: »َو رهبانّیــًة إبَتَدعوها ما َکَتبناها َعَلیهم« رهبانیتی که آن ها از خود 
درآوردند، به صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته بودیم. اما عالِم اسالمی، رهبانیت 
ندارد. گوشه گیری ندارد، فرار ندارد، عالِم اســالمی همانی است که سعی می کند بگیرد غریق را. یک فرد آگاه 
مسلمان همین جور است. در واقع روش تربیت اســالم با مردم بودن و در کنار افراد جامعه زندگی کردن است. 
البته نقطه آغاز و سکوی پرش برای این هم زیستی مسالمت آمیز و تعالی بخش، تالش و حرکت آدمی است که 
محوریت خداوند سبحان )جل جالله( و نبی اکرم)صلی اهلل علیه وآله( و ائمه اطهار)علیهم السالم( را در پی دارد. و 

در آموزه های دینی تعبیر به »ایمان« شده است.
بی شک یکی از ضلع های توسعه ایمان و معرفت، شناخت جایگاه ولی خدا و ارتباط مؤثر با این جایگاه است. در این 

ارتباط، برخالف بسیاری از ارتباطات متعارف دیگر، محوریت خدا، ایمان گرایی و توحیدمحوری است. 
در واقع، ارتباط با ولی خدا، عالوه بر اینکه کانون تعلیم و تربیت دینی و پرورش و آداب بندگی و فردی است، کانون 

تقویت جبهه حق و کانون فراگیرترین ارتباطات اجتماعی امت اسالمی می باشد. 

مرتضی قضایی
محقق و پژوهشگر حوزه

1

2

2

4

56
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شماره 48 

منبر

»دعوت عملی« است. 
علی رغــم اینکه برنامه داشــتن برای 
میزبان اربعین حسینی )مردم عراق( 
و شــرکت کنندگان در این پیاده روی، 

می تواند سودمند باشد؛
1. اقامــه نمــاز جماعت در مســیر 

پیاده روی؛
2. برگــزاری نشســت ها و گعده های 

دوستانه؛
3. هدیه دادن به مجاورین و زائران غیر 

ایرانی و حتی ایرانی؛
4. برگزاری مسابقات برای نوجوانان و 
کودکان عراقی در مســیر پیاده روی و 

در موکب ها؛
5. سرکشی از مسؤلین موکب ها و تشکر 

ویژه از آنان؛
6. صحبت کردن با زائران حسینی در 

مسیر پیاده روی؛
و... . 

   گام ســوم: ایجاد یک ارتباط 
پایدار )تر بیتی( 

باتوجه به اینکه هر یــک از روحانیون 
معّزز در ایــران، برای خــود فعالیتی 
تعریف نموده اســت و از سویی دیگر، 
شــرایط واقعی زندگی مبلّغ تنها به او 
اجازه می دهد که از میلیون ها مخاطب 
اربعین، چند نفر را برای ارتباط پایدار و 
دامنه دار برگزیند تــا ضمن اثرگذاری 
تبلیغی در این ســفر معنوی، کارکرد 
تربیتی نیز داشته باشد؛ لذا از فضاهای 
مجازی نیز برای تداوم ارتباط می تواند 

بهره مند شود. 

حســنه انجام می دهند. این یک شعار 
بزرگ است »ال ُتِحلُّوا َشعاِئَر الله«، این 

بال شک جزو شعائراهلل10 است. 

   گام اول: مخاطب شناسی 
بعد از شــناخت منهج تربیتی اسالم و 
اهمیت به اجتماع و جامعه و توجه به 
ظرفیت عظیم اربعین، اولین گام، توجه 
به ظرفیت های انســانی در این ســفر 

مبارک است. 
1. ملیت زائران حســینی که متشکل 
از آســیا، آفریقا، اروپــا و حتی آمریکا 

می باشد. 
2. مذهب زائران این حرکت عظیم، نه 
تنها شیعیان بلکه برادران اهل سنت هم 

در آن مشارکت دارند.11
3. گروه های ســنی متفــاوت اعم از 

کودک و نوجوان تا جوان و پیر. 
4. وجود اصناف متنوع از جامعه در این 

گردهمایی ویژه. 
5. جنســیت این حرکت مؤمنانه که 

شامل زنان و مردان می باشد. 
6. مردم عراق که به عنــوان میزبان و 

خادم اإلمام هستند. 
7. جوانان پرشور و مردم غیور ایرانی. 

   گام دوم: داشــتن برنامــه 
)تبلیغی(

مهم ترین برنامه ای کــه مبلغ گرامی 
در عرصۀ پیــاده روی اربعین می تواند 
داشته باشد، با توجه به حدیث شریف 
»ُکوُنوا ُدعاًة الّناِس ِبَغِي ألِسَنِتُكم، لَِيَوا 
ْدَق َو اْلَوَرع«،12  ِمْنُكــُم ااِلْجِتَهاَد َو الصِّ

   اجتماعی بودن انسان
نیازهای مشــترک اجتماعی و روابط 
ویژه زندگی، انســان ها را آن چنان به 
یکدیگر پیوند می زند و زندگی را وحدت 
می بخشد که افراد را در حکم مسافرانی 
قرار می دهــد که در یــک هواپیما یا 
یک کشتی سوار هســتند و به سوی 
مقصدی در حرکت انــد و همه با هم 
به منزل می رســند و یا همــه با هم از 
رفتن می مانند و همه با هم دچار خطر 
می گردند و سرنوشــت یگانه ای پیدا 

می کنند.7
دین اســالم به جامعه و مناســبات 
اجتماعی اهمیت خاصی داده اســت 
و احکام فراوان اســالم، شاهد بر این 
مدعی اســت؛ نماز جماعت و جمعه، 
حج، امر بــه معروف ونهــی از منکر، 
اعتکاف، خمس، زکات و... از جلوه های 
احکام اجتماعی اسالم است. این نکته 
نشان می دهد که تعامالت اجتماعی تا 
چه انــدازه در تکامل روحی و معنوی 

انسان مؤثر است.8

   َل تُِحلُّوا َشَعائَِر اهلل9ِ
اربعین در این میانــه، اگرچه از احکام 
فقهی نمی باشــد و مجتهد به عنوان 
مسئلۀ فقهی به آن نگاه نمی کند، ولی 
به عنوان بستری برای اقامۀ حدود الهی، 
بسیار پرارزش اســت و برای به تصویر 
کشــیدن چهرۀ واقعی اســالم، نقش 

سترگی می تواند عهده دار باشد. 
کسانی که این راه را طی کردند و این 
حرکت عاشــقانه و مؤمنانــه را دارند، 
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آداب نماز، روزه، دعا، مســجد رفتن، انس 
با قرآن.

6. یعنی آداب انســان با خودش مثل آداب 
غذا خوردن، نظافت، خوابیدن و... . 

7. مرتضــی مطهــری، »مقدمــه ای بــر 
جهان بینی اسالمی«، صص19-17.

 8. برای مطالعۀ بیشتر ر. ک. محمدتقی مصباح 
یزدی، »جامعه و تاریخ«؛ عبداهلل جوادی آملی، 
»مفاتیح الحیاة« )بخش دوم و سوم(؛ عبداهلل 
مامقانی، »اخالق و آداب زندگی در شریعت 

اسالم«؛ رضا برنجکار، »عقاید و معارف 2«.
 9. مائده، 2.

10. بیانات رهبری؛ 1394/09/09.

11. بیانات رهبری؛ 1393/10/19.
12. اصول کافی، ج2، ص78.

13. برگرفتــه از ســخنان رهبــری؛ 
.1394/09/09

14. بیانات رهبری؛ 1395/09/03.

   سخن پایانی
تفکر اهل بیت و تفکر شیعی، ترکیبی 
اســت از عقــل و عاطفــه، ترکیبی 
اســت از ایمــان و عشــق، زیــارت 
ائمه)علیهم السالم(، این معاشقه معنوی 
با این بزرگواران، فرصتی اســت که در 
اختیار پیروان اهل بیت قرار داده اند.13 

وقتی مبلغ بتواند استفاده از این فرصت 
و شکر این موقعیت را به مخاطب خود 
تفهیم نماید، آن گاه تربیــت و تعالی 

جامعه را در پی خواهد داشت. 
این حادثه راه پیمایی را شــکر کنید. 
شــکرش از جمله به این است که آن 
روحیات را - آن حاالت را که در این دو 
سه روزی که مشغول راه پیمایی بودید، 
آنجا مشاهده کردید یا احساس کردید- 
در خودتان نگه دارید؛ آن برادری را، آن 
مهربانی را، آن توجه بــه والیت را، آن 

آماده شدن بدن برای تعب کشیدن را، 
آن ترجیح دادن، زحمت کشیدن و عرق 
ریختن و راه رفتن بر راحتی و تنبلی را، 
در همه امور زندگی باید دنبال کرد؛ این 

می شود شکر.14 

   پی نوشت:
1. رهبانیة:گوشه گیری و ترک دنیا.

2. حدید، 27.
3. صاحبدلــی به مدرســه آمــد ز خانقاه 

بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 

تا اختیار کردی از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موج

وین جهد می کند که بگیرد غریق را
 4. سید علی خامنه ای، »طرح کلی اندیشۀ 

اسالمی در قرآن«، ص47.
5. یعنی آداب انســان با خدای متعال؛ مثل 
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دینی کــه فکر صحیح و عمــل صالح را 
به انســان  آموزش می دهد، ســعادت 
دنیــا و آخــرت او را تأمیــن می کند و 
دینی کــه خداونــد از آن یــاد کرده و 
همه پیامبــران از آدم)علیه الســالم( تا 
خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه( بدان دعوت 
کرده اند و خداوند غیر از آن را نمی پذیرد، 

دین »اسالم« است.
امام حسین)علیه الســالم( وارث چنین 
دینی است. آن حضرت به حکم وظیفه 
امر به معروف ونهی از منکر، جامعه را به 
دینداری دعوت  کرد و با خون و شمشیر 
درصدد بود تا عوامل کــژی و انحراف را 
در میان مســلمانان و دینداران، از میان 
بردارد و حقیقت دین و دینداری را زنده 

و احیا کند.

از سخنان امام حسین)علیه السالم( 
برداشت می شود که دینداری سه 

نوع است:

   1. دینداری ظاهری
این گــروه از دینداران که تعدادشــان 
هم زیاد اســت، دنبال تأمیــن دنیای 
خود هســتند و هــر کجــای این دین 
با دنیای آنــان در تعارض باشــد، دین 
نادیده گرفته می شــود. از حضرت سید 
الشهدا)علیه الســالم( نقــل شــده که 
يُن لَْعٌق  ْنَيا َو الدِّ فرمودند: »النَّاَس َعِبيُد الدُّ
َعَل أَْلِسَنِتِهْم َيُحوُطوَنُه َما َدرَّْت َمَعاِيُشُهْم 

يَّاُنون«   ُصوا ِباْلَباَلِء َقلَّ الدَّ َفإَِذا ُمحِّ

از این بیان استفاده می شود، گروهی از 
مردم تا آنجا حاضر به انجام فرایض و 
دفاع از دین هستند که هزینه ای برای 
آنان نداشته باشد و جان و مالشان در 

خطر نباشد.

   2. دینداری حقیقی 
امام حسین)علیه الســالم( و یارانش، 
نماد اعالی این نوع از دینداری هستند؛ 
آنان زمانی که برای دیانت و انسانیت 
خویش احســاس خطر کردند، همه 
هستی خود را به میدان آورده و اسالم و 
انسانیت را از سقوط قطعی نجات داده و 
الگویی برای مسلمانان و بشریت شدند.

امام حسین)علیه السالم( حاضر نشد 
عزت نفس خــود را زیر پا نهــاده و با 
کســی بیعت کند که نه تنها کمترین 
صالحیتی برای زمام داری مســلمین 
نداشت، بلکه زمام داری او باعث از بین 
رفتن اسالم می شد. فرمود: »َو َعَل 
ُة ِبرَاٍع ِمْثِل  اَلُم إِْذ َقْد ُبِلَيِت اْلُمَّ اْلِْساَلِم السَّ

َيِزيد؛  باید فاتحه اســالم را خواند، اگر 

کسی مثل یزید بخواهد مسئولیت امت 
اسالمی را برعهده بگیرد«.

پذیرش زمام داری یزید از ســوی امام 
حسین)علیه السالم(، به معنای زدن 
مهر قبولی بر تغییر »خالفت اسالمی« 
به »سلطنت موروثی« به وسیله نواده 

رسول خدا و حجت الهی بود. 

   3. دینداری ابزاری
این نوع، از آِن کسانی بود که در ظاهر 
دم از دیانــت زده، ولی در واقع بویی از 
دیانت و انسانیت به مشامشان نرسیده 
بود و برای رسیدن به قدرت و ریاست، 
حاضر بودند دین خدا و فرزند رســول 
خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( را هم قربانی 

کنند و کردند.
امام حسين)علیه السالم( در پاسخ به 
پيشنهاد ابن زبير براي انصراف از سفر 
به كوفه، مي فرمايد: »به خدا سوگند! 
اگر يك وجب دورتر از مّكه كشته شوم، 
بهتر است از اينكه در داخل آن به قتل 
برسم و اگر دو وجب دورتر از مّكه كشته 
شوم، بهتر است از اينكه در يك وجبي 
آن به قتل برسم«. سپس فرمود: »پسر 
زبير! اگر من در كنار فرات دفن شوم، 
برايم محبوب تر است از اينكه در آستانه 

كعبه دفن شوم«. 
امام در کربال با دو گروه در کربال مواجه 
بود؛ یک گروه کســانی که تظاهر به 
دینداری می کردند، ولی حقیقتاً دین 
نداشــتند. افرادی مثل یزید، مروان، 

عبیداهلل بن زیاد و... .
اما گروه دوم، کسانی بودند که فریب 
گروه اول را خورده بودنــد، یا از ترس 
آنان وارد این میدان شــده بودند. این 
گروه ایمان داشتند و مسلمان بودند؛ 
اما مسلمانی که برای دین و اعتقادش 

حاضر نیست هزینه کند. 

دینداری حسینی)علیه السالم(
مجلس 

اول
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هــرگاه ســخن از حضــرت زینــب 
کبری)علیهاالســالم( به میان می آید، 
نقش بی مثال آن حضرت در واقعه کربال 
به ذهــن خطور می کند. ایــن در حالی 
است که زندگانی بابرکت ایشان، همواره 
سرمشــق برای زندگی امروز است که 
نباید از هیچ وجه آن غفلت کرد. در این 
جا به گوشــه ای از زیبایی های زندگی 

زینبی)علیهاالسالم( اشاره می کنیم:

   زیباترین بینش
تفســیر و برداشــت صحیح و درست 
از اوضــاع جامعــه و مســائل روز و 
موضع گیری مناســب و اقدام به هنگام، 
یکی از ویژگی های بانــوی بزرگ کربال 
اســت و این همــان بینــش و بصیرت 
می باشد. حضرت زینب)علیهاالسالم(، 
بــا اهــداف و برنامه های نهضــت امام 
حسین)علیه السالم( آشنایی کامل داشت 
و می دانســت که آن حضرت به زودی 
تاریخ را تغییر می دهد و طومار خالفت 
اموی ها را در هم می پیچــد؛ به همین 
جهت در هر مرحلــه ای، موضع گیری و 

عکس العمل مناسبی داشت.
آن گاه كه ابن زياد ملعون با نيش زبانش 
نمك بــه زخم زينب)علیهاالســالم( 
مى پاشــد و براى آزردن او مى گويد: 
»َكْيَف  رَأَْيِت  ُصْنعَ  اللَّهِ  ِبأَِخيكِ  َو أَْهِل َبْيِتِك؛ 
كار خدا را با برادر و خانواده ات چگونه 

يافتى؟«
او در واقع با تعريض مى خواهد بگويد كه 

ديدى خدا چه باليى به سرتان آورد؟ 
زينب)علیهاالســالم( در پاسخ درنگ 
نمى كند، با آرامشى كه از صبر و رضاى 
قلبى او حكايت داشت فرمود: »َما رَأَْيُت 

إاِلَّ َجِميالً؛  جز زيبايى نديدم«.

ابن زياد از پاسخ يك زن اسير در شگفت 
مى ماند و از اين همه صبر و استقامت و 
تسليم او در مقابل مصيبت ها متعجب 
مى شــود و قدرت محاجه را از دســت 

مى دهد.

   زیباترین منش
حضرت زینب)علیهاالســالم( با اینکه 
ازدواج کرده بود و دارای شوهر و فرزند 
بود، در عین حال همواره با امام زمانش 

همگام بود.
هنگامی که عبداهلّل بــن جعفر طیار به 
خواستگاری حضرت زینب)علیهاالسالم( 
رفــت، امیرمؤمنان)علیه الســالم( این 
ازدواج را به همان مهریه زهرا، ولی با دو 
شرط پذیرفت: شرط اول آنکه حضرت 
زینب)علیهاالسالم( روزی یک بار به دیدار 
برادرش حسین)علیه السالم( برود و دیگر 
آنکه هرگاه حسین)علیه السالم( خواست 
به سفر برود، عبداهلّل اجازه دهد زینب هم 

با حسین همراه شود و مانع وی نگردد.
حضرت زینب)علیهاالســالم( تسليم 
محض امام زمانش  بود؛ چه در دوران امام 
حسين)علیه السالم( و چه در دوران امام 
سجاد)علیه السالم( حتى در لحظه اى 
كه خيمه گاه را آتش زدنــد، يعنى در 

آغاز امامت امام سجاد)علیه السالم(، نزد 
آن حضرت آمد و عرض كرد: اى يادگار 
گذشتگان ... خيمه ها را آتش زدند، ما 
چه كنيم؟ فرمود: »َعليُكنَّ ِبالَفرَار؛  فرار 

كنيد«. 

   زیباترین روش
روش حضــرت زینب)علیهاالســالم(، 
هم چون مادرش حضرت زهرا )علیهاالسالم(، 
روش روشن گری با خطبه های علوی بود. 
ایشان با خطبه های زیبایشان در طول 
مدت اسارت، هم از والیت دفاع می کردند 
و هم به افشاگری علیه دشمن و تحقیر 

آنان می پرداختند.
حضرت زینب)علیهاالسالم( در بخشی 
از خطبه خود که در مجلس یزید ایراد 
نمود، آن فاسق را این گونه مورد خطاب 
قرار می دهد: »مع أن و اللــِه يا عدوَّ اللِه 
ه أسَتصِغر قدَرك و أسَتعِظم  و ابَن عدوِّ

تقريَعك  غَي أنَّ الُعُيوَن َعربَى و الُصَدوَر 

َحرَّى و مــا ُيجِزي ذلك أو ُيغِنــي َعّناَ و قد 

ُقِتَل الحسنُي)علیه السالم(؛  سوگند به 

خدا ای دشمن خدا و ای پسر دشمن او! 
من ارزش تو را پست و ناچیز می شمرم 
و آن چوب زدن هــا و نکوهش هایت را 
گناهی بس بزرگ می دانم؛ اما چه کنم 
که دیده ها اشک ریزان، و سینه ها سوزان 
است و این ]اشــک و آه[ نه با آن ]ظلم 
و گناه[ برابری می کند و نــه دردی از 
مــا دوا می کنــد، هنگامی کــه دیگر 
حسین)علیه السالم( کشته شده است«.

 جامل، در ما رايت اال جميال
مجلس 

 دوم
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بــرای افــرادی کــه از دایــره عصمت 
معصومین)علیهم السالم( خارج هستند، 
باالترین درجه این اســت که به عنوان 
»عبد صالــح« مزیّن گردنــد و در عالم 
هستی، سرآمد این افراد »عّباس بن علّی 
بن ابی طالب« است؛ شخصّیتی که عالوه 
بر این مقام، جایگاهی نزد خدای متعال 
دارد که تمامی شهدای عالم به او غبطه 

می خورند.  
یکــی از بهتریــن القابــی کــه امــام 
صادق)علیه الســالم( به آن بزرگوار به 
سبب اطاعت از ولی اهلل می دهد، عنوان 
»عبدصالــح« اســت. در زیارت نامــه 
امــام  حضرت)علیه الســالم(،  آن 
صادق)علیه السالم( می فرماید: »السالم 

علیک ایهاالعبد الصالح«. 
در این سخن، امام صادق)علیه السالم( 
عموی خویــش را در مقــام بندگی و 
عبودیت و در ردیف صالحان و مطیعان 

معرفی می کند.

در توضيح اين عنوان )عبدصالح(، 
بايد دانست که ویژگی های حضرت 
چه بوده که ایشــان به آن ملقب 

شده اند:

  1. اطاعــت و بندگــــی؛ 
عباس)علیه الســالم( به مقام بندگی، 
آن هم در حد اعلی، رسیده بود. در ادامه 

زیارت توضیح می دهد كه بنده کیست: 
»المطیع هلل؛ کســی کــه فرمانبردار 
دستورات الهی اســت«؛ تکالیفش را 
درســت انجام می دهد، تا آنجا که در 
تاریخ چهره حضرتش را این گونه تصویر 
نموده اند که »بین عینیه اثر الّسجود« 
یعنی بین دو چشــمان مبارکش اثر 

سجده نمایان بود.

  2. خداوند در قرآن کریم، چنین 
شخصیتی را در خط صراط مستقیم و 
صراط کسانی می داند که مورد انعام 
الهی هستند و در آیه ای دیگر آنان را 
در ردیف انبیا معرفی می فرماید: »َمْن 
ُيِطِع اللََّه َو الرَُّســوَل َفُأولِئــَك َمَع الَّذيَن 

يقنَي  دِّ ِبيِّنَي َو الصِّ أَْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَّ

الِحنَي َو َحُســَن ُأولِئَك  ــَهداِء َو الصَّ َو الشُّ

رَفيقا« 

  3. ولیت مداری؛ آن قدر در این 
مرتبه شاخص بود که در زیارت نامه اش 
می خوانیم: »املطیــع لّله و لرســوله و 

المیراملؤمنین و الحسن والحسین«.  

در روز عاشــورا، امــام حســین 
)علیه السالم( از ایشان خواستند پرچم 
را در دست داشــته باشد که اهل حرم 
وقتی نگاهشــان به پرچم در دستان 
عباس)علیه السالم( می افتد، قوت قلب 
پیدا  کنند و بدانند این سپاه هنوز وجود 

دارد. و این نهایــت والیت مداری آن 
حضرت است که با وجود اینکه می تواند 
بجنگد و عاشق مبارزه با دشمن است، 
ولی از فرمــان امام خود، ســرپیچی 

نمی کند.

  4. وفا و فــداکاری؛ وفــا، از 
بارزتریــن صفــات مــردان الهی 
در طــول تاریــخ اســت و حضرت 
باب الحوائج، در این مقوله نیز سرآمد 
روزگار می باشــد. آن بزرگوار با امام 
حسين)علیه السالم( از مدینه خارج 
شد، به مکه آمد و از آنجا نیز به کربال؛ 
تا عصر تاســوعا که برایش امان نامه 
آوردند. اما عباس نپذیرفت و فرمود: 
»ال حاجة لنا فــی أمانكم؛  ما نیازی 
به امان شما نداریم«؛ امان خدا بهتر 

است از امان فرزند سمیه.

  5. بصیرت ژرف؛ از ویژگی های 
بارز دیگر حضرت سّقا، ژرف اندیشی و 
بصیرت نافذشان بود، آن قدر که رییس 
مذهب فرمود: »کان عّمنا العّباس نافذ 
البصیره«.  بصیــرت حضرت در دفاع 

از دین و از امام زمان خویش بســیار 
روشن اســت و در رجزخوانی وی نیز 
مشهود؛ »َو اللَِّه إِْن َقَطْعُتُم َيِيِني  إِنِّ 
أَُحاِمي  أََبداً َعْن ِديِني  َو َعْن إَِماٍم َصاِدِق 

اْلَيِقني « 

عبد صالح
مجلس 

سوم
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امام رضا)علیه الســالم( بــه »ريان ابن 
شبيب « فرمود: »اي پسر شبيب! هجده 
نفر از ما بني هاشم در کربال شهيد شدند 
که در روي زمين نظير نداشــتند«. اين 
هجده نفر به اســتثناي فرمانده اليق و 
پيشــواي عالي قدر خود، امام حســين 
)علیه السالم( که پنجاه وهفت ساله بود، 
همه جوان بودند؛ جوانان سي وپنج ساله 
و کمتر تا نوجوانان دوازده ساله و ده ساله! 
بیشتر جانبازان کربال نيز از نسل جوان 
بودند. درحقيقت مي توان گفت اکثريت 
فداکاران قهرمان کربال را جوانان تشکيل 

مي دادند.1

  جوانان در کربال
امام حسین)علیه السالم( نهضت خود 
را با جوانان شــروع و با جوانان پیش 
بردند و در ادامة نهضــت هم جوانان 
هســتند که نقش آفرینــی می کنند. 
حضرت پس از آنكه از نيت يزيد آگاه 
شــد، حج خويش را ناتمام گذاشــت 
و خطاب بــه همراهانــش فرمودند: 
»رضایت و خشــنودی خدا، رضایت و 
خشنودی ما اهل بیت)علیهم السالم( 
اســت، بر بال و گرفتاری که از جانب 
اوســت، صبر خواهیم کرد. و پاداش 
صابران را به ما عنایت خواهد نمود ... هر 
یک از شما که آماده است خون ]جان[ 
خویش را در راه ما فدا کند و جانش را 

در راه لقای پــروردگار نثار کند، آمادة 
حرکت با ما باشــد که من فردا صبح 
حرکت خواهم کرد؛ اگر خدا بخواهد«.2

پــس از ســخنان حضــرت، جوانان 
رشــید بنی هاشــم،  ازجمله حضرت 
ت  ، حضر ) م لســال علیه ا س ) عبا
علی اکبر )علیه الســالم(، فرزندان امام 
حسن )علیه الســالم(، فرزندان عقیل 
و فرزندان جناب جعفر طیار از نســل 
عبداهلل جعفر که همگی جوان بودند، 
همراهي با امام زمان خــود را انتخاب 

نمودند و عازم كربال شدند. 
وقتي امام حســين )علیه الســالم( 
در مســير کربــال در منــزل »قصر 
بني مقاتل « به دنبال خوابي که ديده 
بودند، جملة »اناهلل و انا اليه راجعون « 
را بر زبان آوردنــد، »علي اکبر« جلو 
رفت و علــت را جويا شــد. حضرت 
فرمود: »در خواب یک اسب سوار جلو 
من ظاهر شد و گفت: اين قوم شبانگاه 
در حرکت است و مرگ به استقبالشان 
مي آيد«. علي اکبــر گفت: »پدرم! آيا 
ما بر حق نيستيم؟«. حضرت فرمود: 
»ســوگند به خدا که مــا برحقيم«. 
علي اکبر گفت: »پس مــا را از مرگ 

باکي نيست«.3

  دوران انتخاب
جوان ها بيشتر از كودكان و ميانساالن 

و پيران، با انتخاب ها روبرو مي شوند؛ 
انتخاب هايــي چون انتخاب رشــتة 
تحصيلــي، انتخاب شــغل، انتخاب 
همســر و انتخــاب روش و ســبك 

زندگي.
بنابرايــن دوران جوانــي، دوران 
انتخاب هاســت و آيندة زندگي انسان 
وابستگي زیادي به نوع انتخاب هايش 

دارد:
چهار است سرمايه كامراني  

جواني و جواني و جواني و جواني
از آنجا كه اغلــب جوانان بدون تجربه 
قبلي با اين انتخاب ها روبر مي شــوند، 
بيشتر از ديگر اقشار نيازمند مشورت 
و همفكري بزرگ ترها و افراد باتجربه و 

متدين و متعهد هستند.
نكتة ديگر در انتخاب هــا، رضايت يا 
عدم رضايت حضرت حق است. پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله( فرمودند: »أَنَّ أَْفَضلَ  
اْلَْعاَملِ  اْلُحــبُ  ِف  اللَّهِ  َو اْلُبْغــضُ ِف اللَّه؛    

بهترين كارها دوســتى و دشمنى در 
راه خداست«.

  پی نوشت
1. سيماي جوانان در قرآن و تاريخ اسالم، 

ص209.
2 . کشف الغّمه، ج2، ص239.

3 . الهوف، ص92.
4 . بحاراألنوار،  ج66، ص253.

جوان و انتخاب هدف 
مجلس 
چهارم
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بر اساس آموزه های دین، اجتماع سالم جز 
با رعایت حق و حقوق و تعهدات اخالقی 
میســر نخواهد شــد. درنتیجه کیفیت 
رعایت حق و حقــوق اجتماعی متقابل 
و همچنین روابــط اجتماعی، از مباحث 
مهم در تعالی زندگــی فردی و اجتماعی 

محسوب می شود.
بخشــی از رســالة حقوق امام ســجاد 
)علیه الســالم(دربردارندة اهــم حقوق 
اجتماعی و وظایف اخالقی است و در هر 
حق نیز اهم جوانب آن بیان شده است. 
این حقوق مبتنی بر كرامت انسانی است 
و بر اســاس روایت امیرالمؤمنین علی 
)علیه السالم( ؛ خداوند حقوق بندگانش 
را بر حقوق خود مقّدم قرار داده و کسی 
که حقــوق بندگانــش را رعایت کند، 

حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.1

برخی از حقــوق اجتماعی که در 
رسالة حقوق به آن اشاره شده، در 

چند دسته بررسی می کنیم:

  دستة اول: حــق شاگرد، همسایه، 
دوست و همنشین، اهل ذمه که همان 
غیرمســلمانان هســتند، بزرگ ترها و 

کوچک ترها و... 
امام سجاد)علیه الســالم(  دربارة حق 
همسایه می فرماید: »حق همسایه این 
است كه حرمت و حقوق او را در نبودنش 
از هر جهت  حفظ كنــى و چون حاضر 
است، تكریمش نمایى و او را احترام كنى 

و در هر حالى به او كمك نمایى؛ براى پى  
بردن به عیب ها و لغزش هاى او تفحص و 
جستجو ننمایى و اگر ناخودآگاه از عیب 
او مطلع شدى، درخصوص دانسته هاى 
خویش نســبت  بــه معایب او بســیار 

پرده پوش باشی«.2

  دستة دوم: حقــوق خویشاوندان، 
همسر، برادر، مادر، پدر و فرزند 

در رســالة حقوق نکات جالبی در این 
خصوص بیان شده اســت. مثاًل »حق 
مادر این اســت که بدانیم مادر برای ما 
کاری کرده که هیچ کس چنین کاری 
نمی کند. یعنی تمام وجود خود را وقف 
ما کرده یا حق پدر این است که بدانیم او 

اصل و ریشه ماست«.
امام سجاد)علیه الســالم(  دربارة حق 
فرزند می فرماید: »پــدر و مادر وظیفه 
دارند به فرزند ادب بیاموزند؛ خدا را به او 
بشناساند؛ فرزند را کمک کنند تا بندگی 
خدا را فراگیرد و در مسیر دین و اخالق 
قدم بــردارد. چنانچه پــدر و مادر این 
وظایف را انجام ندهند و فرزند مرتکب 
گناهی شود، آنان نیز در گناه او شریک 

هستند«.

  دستة ســوم: حق بــرادر دینی، 
کسی که به ما نیکی کرده، مؤذن، امام 

جماعت، مولی و بنده
دربارة حق مؤذن آمده است: »اما حق 
کســی که اذان می گویــد و مؤمنان را 

متوجه وقت نماز می ســازد، آن است 
که بدانی اذان گو بــه یادآورندة خداوند 
در دل ها و دعوت کنندة تو بـــه سوی 
سود و فایده می باشــد ... پس باید از او 
به خاطر این کار نیکش تشــکر کنی، و 
اگر در دل به بعضی از کارهای او بدبین 
هستی، در این قضیه بایـــد خوشبین 
بوده و او را بـه چیزی متهـم نکنی، که 
او نعمتی از نعمت های خداوند است و 
با نعمت خداونـــد باید برخوردی نیکو 
و شایسته داشت و شکرگزار پروردگار 

خویش بود«.

  دستة چهارم: حقوق رفیق، شریک، 
طلبکار، نصیحت کننده، دشمن، کسی 
که بر او ادعا داریم، کسی که با ما مشورت 
می کند، کسی که با او مشورت می کنیم، 
آن که ما را خوشحال می کند، کسی که 
ما را ناراحت می کند و حتی کسی که به 

ما بدی می کند.
 امام دربارة حق همنشــین می فرماید: 
»اما حق همنشین تو این است که با او 
نرمخو باشى و در سخن گفتن با وى به 
راه انصاف روى و از آنجا که نشســته اى 
جز با رخصت او برنخیزى ... لغزش او را 
فراموش کنــى، و خوبى هاى او را حفظ 

کنی«.

  پی نوشت
1. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 480.

2. تحف العقول، ص266.

حقوق اجتامعی در نگاه امام سجاد)علیه السالم(

مجلس 
پنجم
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اربعین به معنای چهل اســت. در روایات 
برای عدد چهل جایگاه خاصی مطرح شده 
اســت. بعثت انبیا در چهل سالگی، حفظ 
چهل حدیث، آثار گناه تا چهل روز، اصالح 
تا چهل سالگی، هشــدار به چهل ساله ها، 
تغذیــه و اربعین، نمونه هایــی از کاربرد 
اربعین در روایات هســتند. پیامبر اسالم 
)صلی اهلل علیه و آله(فرمود: »َمنْ  أَْخَلَص  لِلَّهِ  
َر اللَّــهُ  َيَناِبيَع اْلِحْكَمِة ِمْن  أَْرَبِعنيَ  َيْوماً َفجَّ

َقْلِبِه َعَل لَِساِنه ؛  هر بنده اي كه چهل روز 

خود را براي خداوند متعال خالص گرداند، 
چشــمه هاي حكمت از قلبش بر زبانش 

جاري مي گردد«.

  زیارت اربعین
در عرف جامعه نیز برای میت روز اول، 
ســوم، هفتم و چهلم، مراســم یادبود 
برگزار می کنند. یکی از روزهای زیارتی 
مخصوص سیدالشهدا )علیه السالم(، 
اربعین است که زیارت آن حضرت در این 
روز از فضیلت و برکات خاصی برخوردار 
است و بنا بر روایت مشهوری که از امام 
حسن عسکری)علیه السالم(  نقل شده، 
»زیارت امام حسین)علیه السالم(   در 
اربعین، یکی از نشانه های مؤمن یا یکی از 

نشانه های شناخت شیعیان می باشد«.2
حــال ســؤال این اســت کــه دالیل 
بزرگداشت سیدالشهدا)علیه السالم(   
در این روز چیست؟ چرا این قدر به زیارت 
اربعین توصیه و تأکید شده و برای آن، 

زیارت نامه مخصوص وارد شده است؟
اربعین امام حسین)علیه الســالم( از 

جهات مختلف، ازجملــه بُعد تربیتی 
آن دارای اهمیــت اســت. مقام معّظم 
رهبــری )حفظــه  اهلل( می فرمایــد: 
»اساســاً اهمیت  اربعین  در آن  اســت  
كه  در این  روز، با تدبیــر الهی  خاندان  
پیامبر)صلی اهلل علیه و آلــه(، یاد نهضت  
حسینی  برای  همیشه  جاودانه  شد و این  
كار پایه گذاری  گردید«.3  »شروع جاذبه  
مغناطیس حسینی، در روز اربعین است. 
جابربن عبداهللَّ را از مدینه بلند می کند و 
به کربال می کشد. این، همان مغناطیسی 
اســت که امروز هم با گذشت قرن های 
متمادی، در دل من و شماست. کسانی 
که معرفت به اهل بیت دارند، عشق و شور 
به کربال همیشه در دلشان زنده است. 

این از آن روز شروع شده است«. 4

  پیاده روی
چند سالی اســت که پیاده روی بزرگ 
اربعین در حال برگزاری است و همین 
امر باعث شده اهمیت اربعین حسینی 
برای مــردم روشــن تر شــود. فضای 
پیاده روی بیشــتر یک فضای تربیتی 
اســت تا فضای زیارتی. هر قدم که به 
سوی کربال برداشته می شود، فرد از نظر 
تربیتی یک قدم جلوتر می رود و زیارت 
خود را کامل تر می سازد به همین علت 
دشــمنان از این حرکت عظیم، بسیار 

هراسان شده اند.
پیام تربیتــی اربعیــن را در دو کلمه 
می توان خالصــه نمود: »شــناختن 

تکلیف« و »عمل کردن به تکلیف«.

اول علم به وظیفه پیدا نماییم؛ آنگاه به 
آن عمل کنیم؛ همچنان که یاران امام 
حسین )علیه السالم(   به خوبی از این 
دو وظیفه پاسداری کردند. آنان به همة 
ما آموختند والیتمــداری از مهم ترین 
ســرفصل های زندگی اســت که برای 
حفظ آن، باید از جان و مال و زندگی و 

فرزند گذشت. 
اثر دیگر تربیتی اربعین این است که زائر 
در طول مسیر پیاده روی با هوای نفس 
خود مبارزه کرده و به دنبال کسب رضایت 
امام خویش است. از طرف دیگر، ارتباط 
با انسان بزرگواری همچون امام حسین 
)علیه السالم(   حب دنیا را از انسان دور 
مى کند و زمانى که زائر در امور دنیوى و 
ماّدى دچار مشکل شود، آرامش خود را 
از دســت نمی دهد و با توسل به ساحت 
مقدس اباعبداهلل )علیه السالم(  ، عالوه 
بر مشکل گشایی، بر محبت و معرفتش 
نسبت به امام افزوده می شود و خود امام 
حسین )علیه السالم(   و دیگر اهل بیت 
)علیهم الســالم(   نیز چنین فردی را 

مورد لطف و کرم خود قرار می دهند.

  پی نوشت
1. عده الداعی و نجاح الساعی، ص232.

2. كتاب المزارـ  مناســك المزار )للمفيد(، 
ص53.

3. بیانات مقام معّظم رهبری )مد ظله العالی(، 
.96/6/29

4. بیانات مقام معّظم رهبری )مد ظله  العالی(، 
.1385/1/1

درس های تربیتی اربعین
مجلس 
ششم
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برخورد محبت آمیز و مهربان با هم نوعان، 
در آیات متعددی از قــرآن کریم مورد 
توجه و تأکید قرار گرفته است؛ ازجمله در 
َن اللَِّه لِنَت لَُهْم  َو لَْو  این آیه: »َفِباَم رَْحَمٍة مِّ
واْ ِمْن َحْولَِك   ا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ ُكنَت َفظًّ

ْم َو اْسَتْغِفْر لَُهْم؛ به ]بركت[  َفاْعُف َعنْهُ

رحمت الهى، در برابــر آنان ]مردم [ نرم 
)و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل 
بودى، از اطراف تو، پراكنده مى شــدند. 
پس آنها را ببخش و بــراى آنها آمرزش 

بطلب«.
همچنین روایات متعددی بــه مدارا با 
دیگران سفارش کرده  است؛ برای مثال: 
قال الباقر )ع(: »إِنَّ اللََّه َتَعاَل رَِفيقٌ  ُيِحُب  
الرِّْفقَ  َو ُيْعِطي  َعَل  الرِّْفِق َما اَل ُيْعِطي َعَل 

اْلُعْنف ؛ خداى عزوجل اهل مداراست و 

مدارا و مالیمت را دوست دارد، و پاداشى 
که به مالیمت می دهد، به خشــونت و 

سخت گیرى نمی دهد«.

  انسان و مدارا
انســان موجودی اجتماعی است که در 
روابط خود نیازمند مــدارا و مالیمت با 
دیگران می باشــد. این رفتــار می تواند 
بسیاری از درگیری ها، تنش ها، انحرافات 
اجتماعی و ... را از بین ببرد و لذت زندگی 

را به افراد بچشاند. به قول حافظ:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا
مــدارا مراتب مختلفــی دارد. يکي از 

باالترين مراتب مدارا با مردم، گذشت 
از خطاهاي عامدانة زيردستان است؛ 
زيرا انسان توانايي اِعمال قدرت در برابر 
افراد زيردســت را دارد. از طرفي، اگر 
اين خطا از روي عمــد صورت گرفته 
باشد، گذشت از آن به مراتب سخت تر 

و دشوارتر از خطاهاي سهوي است.

  ائمه )ع( و مدارا
ائمه اطهار )ع( به عنوان انســان هایی 
کامل، که تربیت شــدة علمی و عملی 
مکتب قرآن هستند، به دليل نرمش و 
متانت در گفتار و کردار، در اين زمينه 
اســوة کاملي براي همگان محسوب 

می شوند.
نقل شده معاویه ابن ابوسفیان، مردی 
را تحریک کــرد تا به امــام مجتبي 
)علیه السالم(ناســزا بگویــد. امــام 
)علیه الســالم( صبر کرد تا سخن او 
به پايان رسيد. آنگاه به سوي او رفت، 
تبسمي کرد و به او سالم نمود و سپس 
فرمود: فکر مي کنم غريب هســتي و 
شايد در اشتباه افتاده اي. اگر به چيزي 
نياز داري، برآورده کنيم. اگر راهنمايي 
مي خواهي، راهنمایــي ات کنيم و اگر 
گرسنه اي، سيرت کنيم. اگر برهنه اي، 
لباست دهيم و اگر نيازمندي، بي نيازت 
کنيم. اگر جا و مکان نداري، مسکنت 
دهيم و تا بازگشت به وطنت ميهمان 

ما باشي و... 

آن مرد شامي در برابر اين ُخلق عظيم 
شرمنده شد، گريه کرد و گفت: »أَْشَهُد 
أَنَّكَ  َخِليَفُة اللَِّه ِف أَْرِضِه اللَُّه أَْعَلُم َحْيُث 

َيْجَعُل ِرســالََته ؛ گواهي مي دهم که تو 

جانشــين خدا در زمين هستي. خدا 
بهتر مي داند که رسالت خويش را کجا 
قرار دهد«. ســپس عرضه داشت: »تو 
و پدرت پیش من مبغوض ترين افراد 
بوديد؛ ولي اکنون محبوب ترين افراد 

نزدم هستيد«.3

  حلم دریچه مدارا
انسان برای رسیدن به مدارا، باید صبور 
و حلیم باشــد. از امام حسن مجتبی 
)ع( دربارة حلم ســؤال شد. در جواب 
فرمود: »َكْظمُ  اْلَغْيِظ َو ِمْلكُ  النَّْفس ؛4 فرو 
بردن خشم و تســلط بر نفس است«؛ 
به گونه ای که انسان عکس العملی در 
رفتارش نشــان ندهد که نشــانة آن، 
حسن برخورد با افراد است. این تسلط 
ســبب می شــود در برابر مشکالت 
زندگی، خود را کنترل کند. این کنترل 
در مدارا کردن و مهربانــی با دیگران 

نقش اساسی است.

  پی نوشت
1  . آل عمران: 159.

2 . الکافی، ج2، ص119.
3 . بحاراألنوار، ج43، ص344.

4 . تحف العقول، ص225.

مدارا در مکتب امام حسن مجتبی )علیه السالم( 
مجلس 

هفتم

1
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خداوند حکیم تمــام آفریده هایش را بر 
اساس حکمت و دلیل خلق نموده و همة 
این موجودات در مسیر کمال و رشد در 

حرکت و تکاپو هستند.
کار من و تو بدین درازی   

کوتاه کنم که نیست بازی1
انســان به عنــوان اشــرف مخلوقات و 
خلیفه خدا بر روی زمین، در میان تمام 
موجــودات، دارای دو نعمــت »علم« و 
»قدرت انتخاب« اســت که با استفاده 
صحیح از آن، می تواند در باالترین مرتبه 
رشد و سعادت قرار گیرد. این امر میسر 
نمی شــود، مگر اینکه انســان از تعالیم 
روشــنگر وحی، نیک و بد را بشناسد و 
پس از آشنایی با وظایف و مسئولّیت های 

خویش در عمل به آن کمر هّمت بندد.

  مسئولیت اجتماعی
یکی از مهم ترین مسئولیت های انسان، 
مسئولیت اجتماعی است. امام سجاد 
)علیه السالم( می فرماید: »اِعَلم رََحَمَک 
اللُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلیَک ُحقوقاً ُمحیَطٌة ِبَک ِفی 

ُکلِّ َحَرَکٍة َتَحرَّکَتهــا...؛2 بدان که خدای 

عّزوجّل را بر تو حقوقی اســت که در 
هر جنبشی که از تو ســر می زند و هر 
آرامشی که داشته باشی یا در هر حالی 
که باشی یا در هر منزلی که فرود آیی 
یا در هر عضوی کــه بگردانی یا در هر 
ابزاری که در آن تصّرف کنی، آن حقوق 

اطراف تو را فرا گرفته است«.
احســاس مســئولیت در افراد باعث 
می شــود که رعایت حقــوق دیگران 

معنا پیدا کند، وگرنه انسان نسبت به 
مشکالت دیگران بی توجه خواهد بود.

تو کز محنت دیگران بی غمی  
نشاید که نامت نهند آدمی

پيغمبــر اكــرم )صلی اهلل علیه و آلــه(
در روایت: »ُكلُُّكْم رَاعٍ  َو ُكلُُّكْم َمْسُئوٌل 
َعْن َرِعيَِّتــه«3 نوعي تعهد و مسئوليت 

مشترك ميان افراد مســلمان ایجاد 
می کنــد؛ تعهدی که ســبب حفظ و 
نگهــداري جامعه اســالمي بر مبناي 
تعليمات آســمانی می گــردد. چنين 
وظيفه ســنگيني اوالً آگاهي و اطالع 
زياد مي خواهد، يعني هر فرد يا اجتماع 
ناآگاهــي نمي تواند ايــن وظيفه را به 
خوبي انجام دهد؛ ثانياً قدرت و امكانات 
مي طلبد.4 برای رســیدن به این مهم، 
مســئولین وظیفه دارند فرصت های 

مختلفی را برای مردم ایجاد نمایند.

  امام باقر و مسئولیت اجتماعی
امام باقر)علیه الســالم( برای ســاختن 
این فرصت ها در عصر خویش، تأکید بر 
توانمندسازی جامعه اسالمی بر اساس کار 
و تالش را داشتند؛ لذا آن حضرت در هواى 
گرم تابستان در مزرعه كار مى كردند و در 
حالى كه عرق از سر و رويش مى ريخت، 
مى فرمود: »من از كسى كه كسب را رها 
مى كند و مى گويد خداوندا به من روزى 
ده، متنفرم! چنين كسى چرا براى معاش 
تالش نمى كند؟ او حتى از مورچه اى كه 
از النه خود براى به دســت آوردن روزى 

بيرون مى رود، كمتر است«.5 

آن حضرت در حديث ديگرى فرمود: 
»من مردى را كه در كار دنيايش تنبل 
باشــد، مبغوض می دارم، كسى كه در 
كار دنيا تنبل باشد )با اينكه ثمره اش 
بــه زودى نصيب او مى شــود( در كار 

آخرتش تنبل تر است«.6
با تأمل در این فرازهای نورانی می توان 
دریافت؛ آن حضرت درصدد نهادينه 
كردن ارزش هايى اســت كه به رشد 
و ترقــى جامعه اســالمى بينجامد، و 
راه هايى كه به انحطاط و عقب ماندگى 
جامعه ختم شود و به ركود و تعطيلى 
منجر گردد، در اين بينش جايى ندارد. 
برتر دانستن منافع اجتماعى بر منافع 
شــخصى، كار و تالش هميشــگى، 
مشــاركت در برنامه ها و سياست هاى 
اقتصادى، ايجاد روحيه دگردوســتى 
و تعــاون، و باالخــره در يــك كالم، 
تالش جهت توســعه و آبادانى جوامع 
اسالمى در مقابل جوامع ديگر، از جمله 
ارزش هايى است كه در آموزه های آن 

حضرت مورد توجه قرار گرفته است.7

  پی نوشت
1. نظامی گنجوی.

2. الخصال، ج2، ص565.
3. جامع االخبار، ص119.

4. مجموعه آثار شهید مطهری )ره(، ج17، 
حماسه حسینی)علیه السالم(، ص282.

5. وسائل الشیعه، ج12، ص17.
6. همان، ص37.

7. دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص464.

فرصت سازی برای مسئولیت اجتامعی  
مجلس 
هشتم
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گروهــی از مالئکه کنار بســتر پیامبر 
خدا )صلی اهلل علیه و آله(نازل شــدند و 
گفتند: یا رســول اهلل! وقت رفتن است و 
دیگر فرصت ماندن برای شــما نیست. 
ملک الموت هم حاضر شد و عرض کرد: 
اجازه می دهیــد جان شــما را بگیرم؟ 
حضرت فرمود: نه، امین وحی، جبرئیل 
کجاســت؟ جبرئیل نازل شــد و وقتی 
روبروی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(قرار 
گرفت، نفس های آخر حضرت بود، پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله(به او فرمود: »َما حال 

امتی؟؛ وضع امت من چه می شود؟«.
جبرئیل این آیه قــرآن کریم را خواند: 
َبُهْم َو أَْنَت فيِهم؛1  »َو ما كاَن اللُه لُِيَعذِّ
تا شــما میان مردم هســتی، خداوند 
مــردم را عــذاب نمی کنــد«. پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله(فرمــود: »من چند 
لحظه دیگر به عالم آخرت می روم، بعد از 
من چه می شود؟«. او ادامه آیه را خواند: 
َبُهْم َو ُهْم َيْسَتْغِفُرون؛  »َو ما كاَن اللُه ُمَعذِّ
گناهکاران امت تو تا وقتی توبه کنند ]تو 
هم که نباشی[ خدا آنان را می آمرزد و 
می بخشد«. پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(

فرمود: »اگر در توبه کوتاهی شود، چه 
می شود؟«. عرضه داشت: از خدا سؤال 

می کنم و جواب شما را می دهم.
به او خطاب رسید: »امین من، به حبیبم 
بگو: اگر شخصی یک سال مانده به مرگش، 

توبه کند و بیدار شود، او را می بخشم«. 
پیامبــر رحمــت )صلی اهلل علیه و آله(

فرمود: »جبرئیل یک ســال زیاد است، 
به پروردگارم بگو زمان آن را کم کند«. 

عرض کرد خدا می فرماید: »اگر کسی 
یک ماه مانده به مرگش بیدار شود، او را 

نیز می بخشم«. 
اشک در چشم پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(

جمع شد و فرمود: »یک ماه هم خیلی 
زیاد اســت. به پروردگار بگو، آن را کم 
کند«. عرض کرد خدا می فرماید: »اگر 
کسی یک هفته به آخر عمرش هم بیدار 
شــود، تمام گناهانش را می بخشم«. 
دوباره آن حضرت به جبرئیل نگاه کرد 
و فرمود: »ای امین وحــی، یک هفته 
زیاد است«. جبرئیل منتظر خبر شد و 
عرضه داشت: خداوند می فرماید: »اگر 
یک ســاعت مانده به مرگش هم بیدار 
شود، او را می بخشم«. پیامبر مقداری 
آرام شــد و فرمــود: »ای جبرئیل! اگر 
آثار درد و مرگ زیاد، كســی را ناراحت 
کند و گلــوی او را بگیــرد و زبان او هم 
نتواند کار کند و عذرخواهی نماید، چه 
می شود؟«. خطاب رسید: »ای جبرئیل! 
همین که در قلبش پشــیمان شود، او 
را می بخشم«. ســپس خطاب آمد: ای 
پیامبر آیا راحت شــدی؟ فرمود: »نه، 
اگر سختی سکرات مرگ باعث شود که 
فراموش کند که گناهکار بوده و حتی در 
قلبش هم پشیمان نشود و بمیرد، تکلیف 
او چیست؟« جبرئیل عرض کرد: »الرَُّب 
ُه  َم َو َيُقوُل اِْن لَْم َیُکْن هذا ُکلُّ ــالَ ُيْقرُِئَك السَّ

َفاَْیَن رَحمتی َو اَْیَن َشفاَعُتَک؟؛ خدا به تو 

سالم می رساند و می فرماید: چنین آدمی 
اگر برود و هیچ کدام از این برنامه ها برای 
او اتفاق نیفتد، پس رحمت من و شفاعت 

تو کجا می رود؟!«.2

  غصه های پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(
پیغمبر اســالم غصه می خورد که چرا 
مردم تربیت نمی شــوند؛ به حدی که 
حضرت خود را به مشقت می انداخت. 
خداوند پیامبرش را دلــداری داد: »ما 
قرآن را بر تو نازل نكرديــم كه خود را 
به زحمــت بيفكنــى! آن را فقط براى 
يادآورى كسانى كه )از خدا( مى ترسند 

نازل ساختيم«.3 
آری »تحقیقاً رســولی از خود شما به 
سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت 
است و بر هدایت شما اصرار دارد و نسبت 

به مؤمنان رئوف و مهربان است«.4

  سخن آخر
هنگام بیان این روایت، به مســتمعین، 
شرایط شــفاعت و اینکه بنده نباید به 
بهانه توبه دائماً گناه کند را تذکر دهد. 
در این موضوع روایاتــی که می فرماید 
اگر کســی توبه کند با انگیزه اینکه باز 
مرتکب گناه شود،، خدا را مسخره کرده 
است، می تواند در شبهه زدایی از مستمع 

کارساز باشد.

  پی نوشت
1 . انفال: 33.

2. كشف األســرار و عدة األبرار، ج 4، ص47 
ـ 48.

3. طه: 2ـ  3.
4. توبه: 128. 

امت، عزیز پیامرب )صلی الله علیه و آله(
مجلس 

نهم
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ِلَحاِت  »إِنَّ الَِّذيــنَ َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصَّ
ا؛1 مسلّماً كسانى  ُم الرَّْحاَمُن ُودًّ َسَيْجَعُل لَهُ

كه ايمان آورده و كارهاى شايســته 
انجام داده اند، خداوند رحمان محبتى 

براى آنان در دل ها قرار مى دهد«.

روایت
1. قال الصادق )علیه السالم(: »َمْن أَرَاَد 
اللَُّه ِبِه اْلَخْيَ َقَذَف ِف َقْلِبهِ  ُحَب  اْلُحَسنْيِ  ع 

وَء َقَذَف  َو ُحبَّ ِزَيارَِتِه َو َمْن أَرَاَد اللُه ِبِه السُّ

ِف َقْلِبِه ُبْغَض اْلُحَسنْيِ ع َو ُبْغَض ِزَيارَِتِه؛ هر 

كس كه خدا خيرخواه او باشد، محبت 
حسين )علیه السالم( و زيارتش را در دل 
او مى اندازد. و هر كس كه خدا بدخواه او 
باشد، كينه و خشم حسين)علیه السالم(
و خشم زيارتش را در دل او مى اندازد«.

2. قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: 
»إِنَّ لَِقْتِل اْلُحَسنْيِ  َحرَارًَة ِف  ُقُلوبِ  اْلُمْؤِمِننَي 
اَل َترْبُُد أََبداً؛2 برای شــهادت حســین 

حرارتی در دل های مؤمنین به وجود 
می آید که هرگز سرد نمی شود«.

داستان 
مرحوم شیخ جعفر مجتهدی )ره( در 
عشق به ســاحت مقدس امام حسین 
)علیه السالم( زبانزد است. او می گوید: 
»روزی در مسیر تشرف به حرم مطهر 
حضرت اباعبداهلل )علیه السالم( بودم. 
در بین راه شــخصی كه عالم به علم 
كیمیا بود به من برخــورد نمود و آن 
را به من داد، همین كــه كیمیا را از او 
تحویل گرفتم، حالم منقلب گشــته 
و به شدت شــروع به گریه نمودم، به 
طوری كه طاقت نیاورده و سراسیمه 
به طــرف رود فرات رفتــم و كیمیا را 
در آب انداختم. بعد از آن رو به سوی 
گنبد مطهــر حضرت سیدالشــهداء 
)علیه الســالم( نموده و عرض كردم: 
ســیدی و موالی، كیمیا درد مرا دوا 
نمی كند، جعفر كیمیای محبت شما 
اهل بیت)علیهم السالم( را می خواهد و 
در حالی كه به شدت گریه می كردم به 

حرم مطهر مشّرف شدم.
بعــد از این واقعه حضــرت اباعبداهلل 

)علیه السالم(محبت های زیادی به من 
نمودند و این واقعه نیز یكی از امتحانات 
بزرگی بود كه در طول ســلوك برایم 

اتفاق افتاد«.3

نکتۀ اخالقی 
امام عصر )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( 
بــه بحرالعلــوم فرمــود: »حضرت 
سيدالشــهدا هر چه از مال و منال و 
اهل و عيال و پســر و برادر و دختر و 
خواهر و سر و پيكر داشت، همه را در 
راه خدا داد، پس اگر خداوند به زائرين 
و گريه كنندگان آن حضرت اين همه 

اجر و ثواب بدهد، نبايد تعجب كرد«.4

  پی نوشت
1. مریم: 96.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 
ج10، ص318.

3. در  محضر الهوتیان، زندگی نامه شیخ 
جعفر مجتهدی )ره(.

4. عبقری الحسان، ج1، ص11.

دل های شیدایی سیدالشهداء )علیه السالم(
سوژۀ 

سخن اول
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آیــه 
»َو إَِذا َسِمُعواْ َما ُأنزَِل إَِل الرَُّسوِل َتَرى 
ْمِع ِمــامَّ َعرَُفواْ ِمَن  أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اْلَحّق ِ؛1 و هر زمــان آياتى را كه بر پيامبر 

)اسالم( نازل شده بشنوند، چشم هاى آنها 
را مى بينى كه )از شوق،( اشك مى ريزد، 

به خاطر حقيقتى كه دريافته اند«.

روایت
َو َقاَل أَِمُي اْلُمْؤِمِننَي علیه السالم: »ُبَكاُء 

اْلُعُيونِ  َو َخْشَيُة اْلُقُلوِب ِمْن َرْحَمِة اللَِّه 
َعاء؛2  َتَعاَل َفإَِذا َوَجْدُتُوَهــا َفاْغَتِنُموا الدُّ

گریه چشم ها و خشیت قلب ها ناشی از 
رحمت الهی اســت، پس هر وقت آن را 

یافتید، دعا کردن را غنیمت بشمارید«.

داستان 
يك روز حضرت موسى)علیه الســالم( 
با حضرت يوشــع بن نون)علیه السالم( 
در اطراف زمين ســير مي كردند كه به 
سرزمين كربال رســيدند، اتفاقاً كفش 
حضرت موسى)علیه السالم( پاره و كف 
آن جدا شــد و خارى به پاى حضرتش 
اثابت كرد و پايش خونى شد و درد كشيد. 
ناراحت و محزون سر به طرف آسمان بلند 
كرد و فرمود: خدا چه بدى از من سرزده 

بود كه دچار اين بليه شدم؟
خداوند متعال به او وحى کرد و روضه كربال 
را فرمود: اينجا حسينم را شهيد مى كنند، 
اينجا خونش را مى ريزند، اينجا حسين را 
محزون و ناآلن مى كنند و من مى خواستم 

طرف چپ او و حضــرت امیرالمؤمنین 
)علیه الســالم( پیشــاپیش او حرکت 
می کردنــد. وقتی نزدیک قبر شــریف 
می رسیدند، امیرالمؤمنین)علیه السالم(  
جلوتر می رفتند و قندیل ها را خاموش 
می کردند. یک بار امام حسن)علیه السالم( 
دلیل این کار را ســؤال کردند، حضرت 
امیر )علیه الســالم(  فرمودند: »أخشى 
أن يَنُظــَر أََحــٌد إلى َشــخِص أُخِتَك 
َزيَنَب؛3 می ترســم کســی به خواهرت 

زینب)سالم اهلل علیها( نگاه کند«.

شعــر
مسلمانِي زن ها، با حجاب است 

حيا دين است و دين زن حجاب است
به چشم پاک، فرمان داده قرآن 

و هم تأکید قرآن، بر حجاب است
تو اي زن، حافظ حجب و حيا شو 
که رمز عفت زن، در حجاب است

نکتۀاخالقی 
گاهی انســان بایــد حیا کنــد، حیا 
نمی کند. به عنوان نمونه وقتی انســان 
به گناه رسید، باید از خداوند حیا کند و 
مرتکب نشود؛ اما حیا نمی کند و مرتکب 
می شــود. گاهی هم نبایــد حیا کند، 
اما حیا )کاذب( می کنــد؛ مثل اینکه 
جوانی جنب شده، از پدر و مادرش حیا 
می کند غســل کند، یا از استادش حیا 
می کند، سؤال بپرســد یا با انسان های 
فقیر نشست و برخاست نمی کند، چون 

از دیگران حیا می کند و ...
پس اوالً حیا باید صادق باشد و ثانیاً حیای 
کاذب نباشد تا مرضی رضای خدا قرار گیرد.

 بانوی حیا

اشک و گریه

سوژۀ 
سخن دوم

سوژۀ 
سخن سوم

آیــه 
واْ ِمْن أَْبَصارِِهْم َو  ْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّ »ُقل للِّ
ْم إِنَّ اللََّه َخِبُي  َفُظواْ ُفُروَجُهمْ َذلَِك أَْزىكَ  لَهُ يَحْ

ِبَا َيْصَنُعــوَن؛1 به مؤمنان بگو چشم هاى 

خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند، و 
عفاف خود را حفظ كنند. اين براى آنان 
پاكيزه تر اســت. خداوند به آنچه انجام 

مى دهيد، آگاه است«.

روایت
»اْلِيَاُن َشَجرٌَة أَْصُلَها اْلَيِقنُي َو َفْرُعَها 
اُء؛2  ــخَ اْلتَُّقى َو ُنوُرَها اْلَحَياُء َو َثَرَُها السَّ

ایمان درختی است که ریشه اش یقین و 
شاخه هایش پرهیزکاری و شکوفه هایش 

حیا و میوه اش بخشندگی است«.

داستان 
یحیی بن ســلیم ماِزنی یکی از مردان 
مبارزی اســت که در کربال و در رکاب 
امام حسین)علیه الســالم( به شهادت 
رسیده است. او می گوید: »مدت زیادی 
در مدینه در همســایگی خانه حضرت 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( بودم. نزدیک 
خانه ای که زینب کبری )سالم اهلل علیها( 
دختر علی)علیه السالم( در آن سکونت 
داشت. به خدا قســم نه شخص زینب 
)سالم اهلل علیها( را دیدم و نه صدای او را 
شنیدم. هرگاه می خواست برای زیارت 
جدش رســول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(

از خانه خارج شــود، شــبانه می رفت و 
حضرت امام حسن)علیه السالم(  از طرف 
راستش و امام حسین )علیه السالم(  از 

  پی نوشت
1 . نور: 30.

2. عیون الحکم و المواعظ، ص22.
3. عوالم العلوم و المعارف، ج11، ص955.
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خون و حزن تو با او موافق باشد. 
حضرت موسى )علیه السالم( فرمود: خدايا 
حسين كيست؟ وحى رسيد: او سبط محمد 
مصطفى )صلی اهلل علیه و آله(و پســر على 

مرتضى)علیه السالم( است.
موسى ناراحت و گريان شد و فرمود: قاتل 
او كيست؟ خطاب رسيد: او نفرين شدة 
ماهى دريا و وحشى هاى بيابان و پرندگان 

هواست. 
حضرت موســى ناآلن و گريان دست ها 
را باال برد و يزيد را لعنــت و نفرين كرد 
و حضرت يوشــع بن نون)علیه السالم( 
هــم گريــان بــه دعــاى حضــرت 
موسى)علیه السالم( آمين گفت و رفتند.3

شعــر
تا گریه بر حسین، تمنای خلقت است 

بین من و تمام مالئک رقابت است
نزدیک می کند دل ما را به هم حسین 

این اشک روضه نیست، که عقد اخوت است

نکتۀ اخالقی 
دانشــمندان معتقدند اشک، چشم ها را 
می شوید و ضدعفونی می کند، مجاری 
بینی را شسته و از عفونت محفوظ می دارد. 
آنان برای گریســتن فایده های فراوانی 
قائلند؛ گریه از هیجانات و ناراحتی های 
درونی جلوگیری می کند که اگر جلوی 
آنها گرفته نشــود، باعث امراض قلبی، 
زخم معده و امثال آن می شود. به همین 
جهت روان شناسان می گویند: گریستن 
برای بشــر امــری اســت الزم؛ زیرا هم 

تسکین دهنده است، هم سالمت بخش.4 

  پی نوشت
1. مائده: 83.

2. مکارم االخالق، ص317.
3. بحاراألنوار، ج44، ص244.

4. تبلیغ در محّرم، ص617.

توبه و استغفار خودم قرار دهم«.3
نکته اخالقی

چند نوع عبادت داریم: 
عبــادت مأمورانه: طبق دســتور و 
بــدون خرافات/ عبــادت آگاهانه/ 
عبادت خالصانه/ عبادت خاشعانه/ 
عبــادت  مخفیانــه/  عبــادت 
عاشــقانه: این نوع عبادت از انواع 
دیگر، افضل اســت. ازایــن رو امام 
حسین)علیه السالم( در شب عاشورا 
مهلــت می خواهد تا بــه عبادت و 
مناجات بگذراند؛ چراکه او عاشــق 
اَلَة لَُه َو  عبادت است: »إَنِّ  أُِحُب  الصَّ
ِتاَلَوَة ِكَتاِبه؛ 4 من نماز برای او و تالوت 

قرآن را دوست دارم«. 

شعــر
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند  

گرد در و بام دوست پرواز کنند
هرجا که دری بود به شب در بندند  

ااّل در دوست که شب باز کنند5

  پی نوشت
1 . اعراف: 205.

2. بحاراألنوار، ج75، ص380.
الطفــوف،  قتلــی  علــی  الهــوف   .3

ص89. 
4. همان.

5. ابوسعید ابوالخیر.

آیــه 
ًعا َو ِخيَفًة َو  بََّك ىِف َنْفِسَك َتَضُّ »َو اْذُكر رَّ
ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقــْوِل ِباْلُغُدوِّ َو االََْصاِل َو 

َن اْلَغاِفِلــنَي؛ 1ِ پروردگارت را در  اَل َتُكن مِّ

دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته و 
آرام، صبحگاهان و شامگاهان، ياد كن و 

از غافالن مباش«.

روایت
»إِنَ  اْلُوُصولَ  إَِل  اللَّهِ  َعزَّ َو َجلَّ َسَفٌر اَل 
ُيْدَرُك إاِلَّ ِباْمِتَطاء اللَّْيِل؛ 2 وصال به 

خداوند عزوجل ســفری است که جز با 
مرکب راهوار شــب زنده داری به دست 

نمی آید«.

داستان 
 در عصر تاسوعا، لشكر عمر سعد طبق 
دستور عبيداهلل زياد حمله كردند. شبانه 
مى خواســتند با حسين)علیه السالم( 
بجنگند، اما حضرت، برادرش ابوالفضل 
العباس)علیه الســالم( را صدا زد و به او 
فرمود: »برادر جان! به اينها بگو همين 
امشــب را به ما مهلت بدهند. من فردا 
مى جنگم. من اهل تســليم نيســتم، 
مى جنگم؛ اما يك امشب را به ما مهلت 
بدهند. برادر! خــدا خودش مى داند كه 
من مناجــات با او را دوســت دارم. من 
مى خواهم امشب را به عنوان شب آخر 
عمرم، با خداى خود، مناجات كنم و شب 

  شب زنده داری
سوژۀ 

سخن چهارم
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آیــه 
َها الَّذيَن آَمُنوا ال َتُخوُنوا اللََّه َو الرَُّسوَل  »يا أَيُّ
َو َتُخوُنوا أَماناِتُكْم َو أَْنُتْم َتْعَلُمون؛1 اى 

كســانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و 
پيامبر خيانت نكنيد! و )نيز( در امانات 
خود خيانــت روا مداريد، در حالى كه 
مي دانيد )اين كار، گناه بزرگى است(«.  
منظور از امانات، فرائض و تکالیف الهی 

است.

روایت
حضرت ســید الشهدا)علیه الســالم( 
قیام خود را بر پایــه عمل به تکلیف 
استوار کرده است و می فرماید: »ای 
مردم! رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

فرموده اســت: هر کســی زمامدار 
ستمگری را ببیند که به حقوق الهی 
و احکام دین تجاوز می کند و پیمان 
خدا را می شــکند و با ســنت پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله(مخالفت می ورزد 
و با بندگان خدا براساس ظلم و گناه 
رفار می نمایــد، بــرای تغییر روش 
چنین زمامدار ستمگری به گفتار یا 
کردار اقدام نکند، حقاً خداوند او را به 
همان جایی می برد که آن ستمگر را 
می برد ... و من از هر کسی شایسته ترم 
که وضع موجود را براســاس تکلیف 

شرعی تغییر دهم«.2

داستان 
در روایــات آمــده کــه روزی زن 
آرایشــگری در قصر فرعون مشغول 
آرایش کردن ســر و صــورت دختر 
فرعون بود. ناگهان شــانه از دستش 
افتاد. طبق عادت خود گفت: »بســم 
اهلل« )به نام خدا(، دختر فرعون گفت: 
آیا منظور از خــدا، در این کلمه پدرم 

فرعون بود؟ 
آرایشــگر: نه، بلکه منظورم پروردگار 
خودم، پروردگار تو و پروردگار پدرت 

بود. 
دختر فرعــون نزد پدر رفــت و ماجرا 
را گــزارش داد. فرعــون آرایشــگر 
و فرزندانــش را طلبید و بــه او گفت: 

»پروردگار تو کیست؟«.
آرایشگر: پروردگار من و تو، خداست! 

فرعون دستور داد تنوری را که از مس 
ساخته بودند، پر از آتش کردند تا او و 

فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. 
فرعون برای اینکــه زن اعتراف به خدا 
بودنش کند، فرمان داد نخست فرزندان 
آرایشــگر را یکی یکــی در درون تنور 
انداختنــد، ولی او همچنــان مقاومت 
کرد و فرعــون را خدا نخواند، ســپس 
نوبت به کودک شیرخوارش، که آخرین 
فرزندش بود رســید، جــالدان او را از 
آغوش مادر کشــیدند تا به درون تنور 

بیفکنند )مادر بســیار مضطرب شد(. 
کودک به زبان آمد و گفت: »اصبری یا 
اماه! انک علی الحق؛ مادرم صبر کن که 
تو بر حق هســتی«. آنگاه او و کودکش 
را در میــان تنور انداخته، ســوزاندند. 
رســول خدا )صلی اهلل علیه و آله(پس از 
نقل این حادثة جگرسوز فرمود: در شب 
معراج در آسمان بوی بسیار خوشی به 
مشامم رسید، از جبرئیل پرسیدم این 
بوی خوش از چیست؟ جبرئیل گفت: 
این بوی خوش )از خاکســتر( آرایشگر 
دختران فرعون اســت که به شهادت 

رسیدند.3

نکته اخالقی 
مرحــوم حضــرت آیت اهلل العظمی 
بهجــت )ره( می فرمــود: »ای کاش 
می فهمیدیم که چــارة کار ما در یک 
چیز منحصر است، و آن اینکه تکلیف 
الهی را تشخیص بدهیم و بدانیم که 
چه کار را باید بکنیم و چه کار را نباید 

بکنیم«.4

  پی نوشت
1 . انفال: 27.

2. تاریخ طبری، ج4، ص304.
3. بحاراألنوار، ج13، ص163.

4. در محضر بهجت )ره(، ص202.

 عمل به تکلیف 
سوژه 
پنجم
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آیــه 
َها الَِّذیَن آَمُنواْ اتَُّقواْ الّلَه َواْبَتُغواْ  »َیا أَیُّ
إِلَیِه اْلَوِســیَلَة َوَجاِهُدواْ ِفی َسِبیِلِه لََعلَُّكْم 

ُتْفِلُحــونَ؛1 اى كســانى كه ایمان 

آورده اید، از خداوند پروا كنید و )براى 
تقرب( به سوى او )از مقربان درگاهش 
و از عمل هاى صالح( وسیله بجویید و 
در راه او جهاد كنید، شــاید رستگار 

گردید«.

روایت
پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله(: »إِنَّ 
اللََّه َجَعَل َعِلّياً َو َزْوَجَتُه َو أَْبَناَء ]هُ [ ُحَجَج 

اللَِّه َعَل َخْلِقِه َو ُهْم  أَْبَواُب  اْلِعْلِم  ِف  

ِتي  َمِن اْهَتَدى ِبِهْم  ُهِدَي إِل  ِصاٍط  ُأمَّ

ُمْسَتِقيٍم؛ 2 خداوند متعال علی و همسر 

و فرزندانش را حجت مردم قرار داده 
و آنان درهای علــم و آگاهی در میان 
امت من هســتند. هر کــس به آنان 
تمســک نماید، به راه راست هدایت 

یافته است«.

داستان 
در تفاســیر آمده که چون تشنگی 
بــر بنی اســرائیل غالب شــده بود 
و بیم هالکــت می رفــت، حضرت 
موسی)علیه السالم(دســت بــه دعا 
ٍد  برداشــت و گفت: »الهی ِبَحقِّ ُمَحمَّ
َسیِد ااْلَْنبیاء َو ِبَحقِّ َعلی َسیِد ااْلْوِصیاِء 

َو ِبَحقِّ فاِطَمة َسیدة الِنساِء َو ِبَحقِّ 

اْلَحَسِن َسیِد ااْلَْولیا َو ِبَحقِّ اْلُحَسیِن 

اَْفَضِل الُشــَهداء َو ِبَحقِّ ِعْتَِتِهم َو 

ُخَلفاِئِهم ســاَدِة ااْلَْزکیا؛ پروردگارا! 

به حق محمد َســرور انبیا و به حق 
علی َســرور اوصیا و بــه حق فاطمه 
َسرور زنان عالم و به حق حسن سید 
اولیا و به حق حسین افضل شهیدان 
و به حــق خاندان و جانشینانشــان 
که پاک ترین َســروران هستند، این 

بندگان تشنه را آب ده«.
خداوند بــزرگ بــه واســطة مقام 
خانــدان عصمــت، دعــای حضرت 

موسی)علیه السالم( را اجابت فرمود.3

شعــر
لحظه ها را متوسل به دعاییم بیا 

سالیانی  است که دلتنگ شماییم بیا
وسعتت در دل این ظرف نشد جا ماندیم
تشنه از حسرت رویت لب دریا ماندیم

نکته اخالقی 
توسل را می توان عامل هدایت و راهنمایی 
انســان ها به کانون نور و هدایت و ایجاد 
زمینه های روحی جهــت روی آوردن به 
اسوه ها و الگوهای تربیت اسالمی دانست و 
همین مسئله، مقدمة شناسایی انسان های 
برتر و گرویدن به آنان و بهره مند شدن از 

هدایت های آنها در جامعه می گردد.

  پی نوشت
1 . مائده: 35. 

2. شــواهد التنزیل لقواعــد التفضیل، ج1، 
ص76.

3. تفســیر منســوب بــه امام عســکری 
)علیه السالم(، ص261.

 توسل و تسک به اهل بیت  )علیهم السالم( 
سوژه 
ششم
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مردی به نام ِمســَمع بن عبد الملک 
که بصری بــود، به محضــر حضرت 
صادق )علیه السالم( مشّرف  شد. امام 
ـُر ما ُصنَع ِبه؛ تو یاد  فرمودند: »أَفام َتذک
می کنی بر سر حضرت حسین )علیه 
السالم( چه آوردند؟«. عرض کرد: بله، 
از حوادث کربال یاد می کنم. فرمودند: 
آیا َجَزع می کنی؟ گفتم: »إی َواهلل؛ بله، 
به خدا قسم این طور است«. بدون هیچ 
مقدمه ای اشک از صورتم می ریزد و آن 
روز نمی توانم غــذا بخورم. امام )علیه 
الســالم( فرمود: »َرِحم اللُه َدمَعَتَک؛ 
خدا آن اشکی را که از چشم تو جاری 
ـَّک ِمَن  می شود، رحمت کند«. »اّما إن
الذیَن ُیَعّدوَن ِمن أهِل الَجَزع لَنا َیفرَُحوَن 

ـُــوَن  لَِفَرَحنا و َیحزَنوَن لُِحزِننا َو َیخاف

لَِخوِفنا؛ تو در شمار کسانی هستی که 

برای ما جزع می کنند و غصه می خورند 
و جزء کسانی هستی که در شادی ما 
شادی می کنند«. تو نتیجه این عمل 
را در هنگام مرگــت خواهی دید. »أما 
ـَّک لتی ِعنَد موِتَک ُحُضور آبائی لک«  إن

پدران من هنگام مرگ تو می آیند. آنها 
سفارش تو را به حضرت ملک الموت 
می کنند. برای تو بشــارت می آورند 
و حضرت ملک الموت بر تــو از مادر 
شفیق، دلسوزتر است. بعد امام )علیه 
الســالم( گریه کرد و من هم با ایشان 
گریه کردم. بعد فرمودند: »الَحمُد لله 
لـَــنا علی َخلِقــه ِبرَحَمته؛ خدا  الذی فضَّ

به رحمتش ما را بر مخلوقاتش برتری 
بخشــید و ما اهل بیــت را به رحمت 
خودش مخصوص گردانید«. ما اهل 
بیت رحمت هســتیم. بعد فرمود: یا 
ِمسَمع زمین و آسمان در قتل حضرت 
حســین )علیه الســالم( گریه کرد. 
فرشــتگانی که برای ما گریه کردند، 
بسیار بیشتر از انســان هایی هستند 
که گریه کردند. اشک فرشتگان از آن 
روزی که ما را کشته اند، خشک نشده 
است. بعد فرمود: »َو ما َبکی أَحٌد رَحَمة 
لنا َو لاِم لقینا إال َرِحَمُه الله« کسی که 

دلش برای ما می سوزد و برای ما گریه 
می کند، قبل از اینکه اشک از چشمش 

جاری شــود، رحمت خداوند شامل 
حالش می شود. وقتی این اشک روی 
گونه هایش جاری شد، اگر یک قطره از 
آن اشک صورت مؤمن در جهنم بچکد، 
آتش جهنم خاموش می شود. سپس 
فرمودند: کســی که دلش برای ما به 
درد می آید، هنگام مرگ زمانی که ما را 
مشاهده می کند، شادمان خواهد شد. 
این شادمانی از لحظه مرگ در دلش 
اســت تا در حوض کوثر ما را مالقات 
کند. حوض کوثر از اینکه دوستان ما 
به کنارش می آیند، شادمان می شود. 
آنجا به قدری نعمت وجود دارد که آن 
فرد دلش نمی خواهد یــک لحظه از 
آنجا دور شود. بعد فرمودند: یا مسمع 
هرکس یــک جرعه از حــوض کوثر 
بخورد تا ابد سیراب می شود و هیچگاه 
تشــنه نخواهد شــد. بوی عطرش از 
هزار سال راه به مشام می رسد. کسی 
که در آنجا یــک جرعه از حوض کوثر 
می نوشد، می گوید: ای کاش دیگر هیچ 
جای دیگری نروم. هیچ چشمی برای 
ما گریه نمی کند، مگر اینکه از دیدار 
حوض کوثر شــادمان می شود و از آن 
خواهد نوشید. هر کس به اندازه درجه 
محبتی که به ما دارد، از حوض کوثر 

لذت می برد. 

نفس های آه
علام و روضه های عاشورایی

عظمت اشک بر مصائب اهل بیت )علیهم السالم(
آیت اهلل جاودان
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حضرت آدم اولین مستمع روضه 
سید الشهدا )سالم اهلل علیه(

روضۀ حضرت علی اکبر )علیه السالم(

اولین مجلس روضه خوانی، روزی در 
زمین تشــکیل شــد که حضرت آدم 
ابوالبشــر )ع( به زمین هبــوط کرد و 
برای پذیرش توبــه اش از ترک اوالیی 
که مرتکب شــده بود، با تعلیم جناب 
جبرئیل، به نام هــای مبارک اصحاب 
کســا )پنج نور مقدس( متوسل شد. 
همین که اسم پنجمین آنان به زبانش 
جاری شد که »یا قدیم االحسان بحق 

الحسین« احساس تأثری در دل کرد 
و چشمش اشک آلود شد. با تعجب از 
جبرئیل امین )ع( سّرش را جویا شد. 
جبرئیل شــمه ای از وقایع حزن انگیز 
عاشــورا را برای حضرت آدم )ع( بیان 
کرد و او را گریانید. آن روز جبرئیل )ع( 

روضه خوان شد و آدم مستمع.
انبیای دیگــر نیز به همیــن صورت 
عزادار حسین )ع( بوده اند تا رسید به 
روز والدتش که هر خانه ای به هنگام 
تولد نوزادی مسرورند؛ اما خانه پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله(به هنگام تولد این 

نوزاد عزاخانه شد!

 پیش از همه جد بزرگوارش او را روی 
دست گرفت و نگاهی به چهره اش کرد 
و در حالی که اشکش جاری بود، فرمود: 
»یا اباعبداهلل!  عزیز علّی«!  ای حسین 

عزیزم! سخت بر من دشوار است...
 بعضی از زنان که حاضر بودند گفتند: 
یا رسول اهلل! چه چیز این نوزاد بر شما 

دشوار است؟
 رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(فرمود: 
طاغیان امت من این نــوزاد را خواهند 

کشت.
 آن روز رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله(

روضه خوان شــد و افــراد خاندانش 
مستمع! 

سید ابن طاووس در کتاب لهوف می گوید: 
»َفَلاّم لَم َیبَق َمَعُه ِسوی اَهِل َبیِتِه«، وقتی 
همه اصحاب امام حســین به شهادت 
رســیدند و غیر از خانواده او کسی با او 
باقی نماند، »َخَرَج َعلُی بِن الُحَسین َعلیِه 
السالم«، علی اکبر از خیمه گاه خارج شد. 

»َو کاَن ِمــن اَصَبِح الّنــاِس َوجَهاً«. یعنی 
علی اکبر یکی از زیباترین جوان ها بود. 
»َفاسَتأَذَن اَباُه فی الِقتال«. پیش پدر 
آمد و گفت: پدر! حاال اجازه بده من بروم 
بجنگم و جانم را قربانت کنم. »َفأَِذَن لَُه« 
اجازه داد که برود. همین که علی اکبر به 

طرف میدان راه افتاد، »َثمَّ َنَظَر اِلَیِه َنَظَر 
آِیٍس ِمنُه«. نگاهی از روی نومیدی به قد 

و قامت علی اکبر انداخت. »ُثمَّ قاَل: اَلّلُهَم 
اشَهد َفَقد َبَرَز اِلَیِهم ُغالٌم اَشَبُه الّناِس َخلقاً 

َو ُخلقاً َو َمنِطقاً ِبرَسولِک«. گفت: خدایا! 

شاهد باش جوانی را به جنگ و کام مرگ 
فرستادم که از همه مردم در چهره، حرف 

زدن و اخالق به پیغمبر شبیه تر بود. 
این جوان به میدان جنگ رفت و جنگید 
و بعد برگشــت پیش پــدرش و گفت: 
پدرجان! تشنگی دارد مرا می کشد؛ اگر 
آبی داری به من بــده. حضرت فرمود: 
برو بجنگ و طولی نخواهد کشــید که 
به دســت جدت ســیراب خواهی شد. 
علی اکبر به صحنه جنگ برگشــت. »َو 
قاَتَل اَعَظَم الِقتال«. بزرگ ترین جنگ 

را علی اکبر کرد و در نهایت شــجاعت و 
شهامت جنگید. بعد از آنی که مقداری 
جنگید، »َفرَماُه ُمنِقِذ بِن ُمرَِّة العبدی لََعَنُه 

الله«، یکی از افراد دشــمن او را با تیری 

َعُه« او را با آن تیر از  هدف گرفت. »َفَصِ
روی اسب به روی زمین انداخت. »َفنادی 
الم«. صدای جوان بلند  یا اََبتاُه َعَلیَک السَّ

شد: پدر! خداحافظ! »هذا َجّدی ُیقرُِئَک 
الم«. این جّدم پیغمبر است، به تو  السَّ

ِل الُقدوَم  سالم می  رساند »َو َیقوُل: َعجِّ
َعَلینا«. می گوید: زود بیا فرزندم حسین! بر 

ما وارد شو. همین یک کلمه را علی اکبر بر 
زبان جاری کرد. »ُثمَّ َشِهَق َشهَقًة َفامَت«. 
بعد آه یا فریادی کشید و جان از بدنش 
الم«.  بیرون رفت. »َفجاَء الُحَسیُن علیه السَّ
امام حســین تا صدای فرزند را شنید، 
به طرف میدان جنگ آمد؛ آنجایی که 
جوانش روی زمین افتاده است. »َحّتی 
َقَف َعَلیِه«. آمد تا باالی ســر جوانش  َوَ

ِه«. صورتش  ُه َعلی َخدِّ رسید. »َو َوَضَع َخدَّ
را روی صورت علی اکبر گذاشت. »َو قاَل 
َقَتلَ الّله َقوماً َقَتلوَک ما اَجرََءُهم َعلی الله«.

آیت اهلل ضیاءآبادی

مقام معّظم رهبری
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امام حســین روز عاشــورا، در چند 
مورد نفریــن کردند. یعنــی صحنه، 
برای حســین )علیه السالم(، صحنه 
جان گدازی بــود که اینهــا را نفرین 
کرد. مجلسی می نویســد: روز عاشورا 
امام حسین ایســتاده بود. »َفرَبََز ِمَن 
الَخیَمِة ُغالٌم لَم َیبُلِغ الُحُلَم«. یک وقت 

دید نوجوانی از خیمه هــا بیرون آمد. 
در بعضی نقل ها آمده که: »َوجُهُه َکاَن 

َکَفلَقِة الَقَمــِر«. چهره اش مثل ماه پاره 

بود. خدمت حسین )علیه السالم( آمد 
و خواست که اجازه بگیرد تا به میدان 
برود. »َفَلامَّ َنَظَر الُحَسیُن إلَیِه َقد َبَرزَ«. 
وقتی چشم امام حسین به این نوجوان 
افتاد، »إعَتَنَقُه« او را در بغل گرفت، »َو 
َجَعاَل َیبِکَیاِن َحتَّی ُغِشــیَ َعَلیِهاَم«. امام 

حسین )علیه السالم( و قاسم به قدری 
گریه کردند که غش بر آنها عارض شد. 
امام اجازه میدان به او نداد. »َفَلم َیزَل 
ُیَقبِّل َیَدیِه َو رِجَلیِه َحتَّی أِذَن لَهُ«. آن قدر 

دست و پای عمو را بوسه زد، تا عمو به او 
اجازه داد که به میدان برود.

حمید بن  مســلم می گوید: وقتی این 
جوان آمد، دیدم عمر ابن سعد عضدی رو 
َن َعَلیِه«.  کرد به من و گفت: »والله لُشدَّ

قســم خورد که من می روم و کارش را 
تمام می کنم. به او گفتم: »سبحان الله، 
ما ترید«؟ چه کار می خواهی بکنی؟ این 

همه دورش را گرفتند، آنها کافی نیستند 
که تو هم می خواهــی بروی؟ می گوید: 
»فام وّلی وجهه حتی رضب الغالم رأسه 
بالسیف«. قاســم رویش را برنگردانده 

بود که با شمشیر چنان به فرق قاسم زد، 
»فوقع بوجهه علی الرض«. قاسم به رو 
زمین افتاد... »فنادی یا عامه!« صدایش 
بلند شد، عمو را صدا کرد. حسین )علیه 
السالم( مثل یک باز شکاری، خودش را 
به قاسم رساند. صدای او آمد، این طور 
سریع آمد؛ اما چه دید؟ با چه صحنه ای 
روبه رو شد؟ اینجا جا داشت نفرین کند، 

چون دید قاسم پاهایش را روی زمین...

حر گفت: یا ابــا عبداهلل! مــن بد کردم. 
خالصه اش این است. چند تا تعبیر دارد 
که باید در مقاتل بررسى شود کدام یک از 

آنها صحیح تر است. یکى این است: »هل 
ترینى من توبه«. این جمله معلوم مى کند 
که نگران بوده است. ممکن است به من 
بگویند: برو! دیگر توبه به درد نمى خورد. 
»هل ترینى من توبه« آقا! به نظر شما راه 
توبه دارم یا نه؟ شاید حرف ها و قسم هایى 
هم آماده کرده بود که اگر آقا گفت به درد 
نمى خورى، آقا را به مادرش قسم دهد. ولى 
کرم ابى عبداهلل نگذاشت کار به آنجا برسد. 
یک عبارت هم این است که آمد و گفت: 
»قد کان منى الذى کان«. آنچه که از 
من سر زد، ســر زد و »قد اتیتک مواسیا 
بنفىس«. اما حاال آمده ام جانم را قربانت 

کنم. آقا یک لحظه حتى بین این حرف ها 
فاصله نداد و فرمود: »انزل«. بیا! دیگر با 
هم رفیق و دوست شــدیم. همان گونه 
که خدا سریع الرضا است، اهل بیت هم 
سریع الرضایند. از آقا اجازه گرفت و رفت 
و کشته شد و به آن درجات عالیه رسید. 
وقتى افتاده بــود در حین آن گرفتارى 
دیــد دســتى دارد او را از زمیــن بلند 
مى کند. چشمش را باز کرد و دید که ابى 
عبداهلل دارد دستمال به سرش مى بندد. 
با زبان حال گفت: آقا من مى دانستم تو 
آقایى، بزرگوارى، ولى فکر نمى کردم که 

دستمال هم به سر من ببندى...

روضۀ حضرت قاسم  )علیه  السالم(

روضۀ حر بن یزید ریاحی

حاج آقا مجتبی تهرانی

استاد فاطمی نیا
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وقتی چپ و راســت را نگاه کرد، عده 
زیادی را اســم برد: یا مسلم، یا حبیب 

بن مظاهر، یا مسلم بن عوسجه، یا هانی 
یا بریر، یا عباس. سپس فرمود: »ادفعوا 
عن حرم الرّسول، الّطغاة الّلئام«. در ادامه 

فرمود: »ما يل أناديكم فالتجيبون« چرا 
جواب مرا نمی دهید؟ مگر نمی بینید 
اهل حرم در معرض خطرند، برخیزید 
از اهل حرم دفاع کنیــد. در این حال 
که ابی عبــداهلل گفت چرا جــواب مرا 
نمی دهید، صدای ضجه زن ها بلند شد. 
حضرت فرمود چه خبر اســت؟ عرض 
کردند: این طفل بی تابی می کند. فرمود: 

َعُه« او را  »ايِتيِني ِبَولَِدَي الرَّضيِع َحتَّي أَُوَدِّ
بیارید تا ببوسمش و از او خداحافظی 
کنم. علی اصغر را آوردند. حاال دیگر همه 
آنها نزدیک شــده بودند. تیرها هم در 
کمان بود. وجود مبارک ابی عبداهلل این 
بچه را گرفت که ببوسد و خداحافظی 
کند، از نظر عاطفی تسکینی برای زنان 
باشد، اما تیر آمد و روی دست حضرت، 
علی اصغر را شهید کرد. وجود مبارک 
ابی عبداهلل با غالف شمشیر، قبری برای 

این کودک َکند...

مقاتل راجع به حضــرت عبداهلل خیلی 
مجمل جلو آمدند. این بچــه، باید ده 
دوازده ساله باشد؛ برای اینکه از وقتی 
که امام دوم از دنیا رفته تا صحنه کربال 
ده سال، ده یازده ســال طول کشید. 

این عبداهلل بزرگ است. وقتی از خیمه 
بیرون آمد، دید عمویــش روی خاک 
افتاده اســت. امام حسین )ع( به زینب 
گفت: زینبم! بچه هایــم را هم بردار و 
برگرد. امر امام است، باید برگردند. زینب 
به طور قهقرا و عقب و عقب برمی گشت. 
بچه ها را برداشت و برگشــت. اما این 
عبداهلل برنگشت؛ زیرا احساساتش گل 
کرده بود. امام حسین گفت که زینبم 
عبداهلل را بگیر تا به میدان نیاید. زینب 
مظلومه عبداهلل را در آغوشش گرفت. 
این می کشد که ببرد قتلگاه، او می کشید 
که ببرد خیمگاه. عبداهلل مثل اینکه دید 
زینب می خواهد به زور متوسل بشود، 
یک جمله گفت که زینب او را رها کرد. 

گفت: عمه جان زینب، به خدا دســت 
از عمویم برنمــی دارم. وقتی گفت به 
خدا دست از عمویم برنمی دارم، زینب 
مظلومه او را رها کرد. مقاتل می گویند 
آمد و افتاد روی بدن پاره پاره عمو، بنا 
کرد با عمو درد دل کند. زینب مظلومه 
هم دارد نگاه می کند. ناگهان یک ظالم 
آمد. شمشــیر بلند کرد برای اینکه به 
ابی عبداهلل بزند. عبــداهلل گفت: ظالم 
می خواهی چه کنی؟ دســتش را آورد 
در مقابل شمشیر سپر کرد. آن نانجیب 
دست عبداهلل را قطع کرد. تا دست قطع 
شــد، بنا کرد داد و فریاد. آن ظالم در 
مقابل ابی عبداهلل و زینب، سر عبداهلل را 

از تن جدا کرد. 

روضۀ حضرت علی اصغر  )علیه السالم(

روضۀ  حضرت عبداهلل بن حسن )علیه السالم(

آیت اهلل جوادی آملی

آیت اهلل مظاهری
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ایرانیان در زمان خلیفه دوم مسلمان 
شــده بودند و در زمان حادثه عاشورا 
تعداد زیادی ایرانی در کوفه سکونت 
داشتند؛ می گویند حضور ایرانی ها با 
آن وســعت زیاد برمی گردد به جنگ 
قادسیه. وقتی لشکر ساسانی در جنگ 
قادسیه با ســپاه مســلمانان روبه رو 
شدند، پیش از آغاز جنگ بیست  هزار 
نفر از ایرانی ها از سپاه ایران جدا شدند 
و به سپاه اســالم پیوستند و مسلمان 
شدند. بعد از خاتمه جنگ نیز با سپاه 
اسالم به کوفه برگشتند و ساکن کوفه 
شــدند. این افراد را موالی می گفتند؛ 

موالی یعنی عجم، غیــر عرب. گاهی 
به آن ها حمراء هم می گفتند، حمراء 
یعنی ســفیدچهره، سفیدپوســت، 
برخالف عرب هــا که ســبزه بودند، 

ایرانی ها سفیدچهره بودند.
پس از زمان خلیفه دوم، بیســت هزار 
نفر موالی، یعنی مســلمان ایرانی در 
کوفه حضور داشتند و این ها در زمان 
امیرالمؤمنیــن علی)علیه الســالم( 
هم در کوفه بودند. مســئله مهم این 
اســت که این افراد که از زمان خلیفه 
دوم به اصطالح پای شــان به عراق و 
جزیرة العرب باز شد، برخالف تعلیمات 

اسالم، از حقوق اجتماعی محروم بودند؛ 
و به دلیل سیاســت ضد عجم خلیفه 
دوم، مقرری عرب هــا بیش از عجم ها 
بود. یا به مسلمانان عجم اجازه اقامت 
در مدینه نمی داد، می گفت کســی از 
موالی نمی تواند ارث ببرد، مگر اینکه در 
جزیرةالعرب متولد شده باشد. سیاست 
کلی خلیفه دوم، ضد موالی بود و نوعی 
رنگ عربی داشت. از مشکالتی که در 
حکومت علی)علیه الســالم( برای آن 
حضرت پیش آمد، این بود که حضرت 
می خواســت این تبعیض را از موالی 
بردارد و طبق تعالیم اســالم، به آنان 
حقوق مســاوی با ســایر مسلمان ها 
بدهد، در حالی که قریــش و بزرگان 
مســلمانان بــه آن سیاســت عادت 
کرده بودنــد و در برابر این سیاســت 
تساوی طلبانه علی)علیه السالم(مقاومت 
می کردنــد.  موالــی از تبعیض هایی 
که بــرای آن هــا اعمال می شــد، به 
امیرالمؤمنین علی)علیه السالم( شکوه 

می کردند. 
بنابرایــن، حمایــت امیرالمؤمنیــن 
)علیه الســالم( از موالی، موجب عالقه 
آنان به حضرت شده بود. پس از شهادت 

حجه السالم و المسلمين مهدي پيشوايي
استاد تاريخ 

سؤال عاشورایی
ایرانیان در واقعه کربال چه نقشی ایفا کردند؟
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حادثه عاشورا، وقتی خبر شهادت امام 
حسین)علیه الســالم( منعکس شد، 
مردم شهر بوست از شهرهای سیستان 
قیام کردند و ایــن زمانی بود که برادر 
عبیداهلل بن زیاد به نــام عبادبن زیاد 
حاکم شهر بوست بود؛ مردم علیه این 
حاکم اموی قیام کردند و او با بیست 
هزار درهم موجــودی بیت المال، به 
بصره فرار کرد. خبر به یزید رســید، 
آن ها بــرادر دیگر عبیــداهلل را به نام 
یزیدبن زیاد فرستادند که به سختی 

شکست خورد و کشته شد.
حاکم دیگری برای بوست فرستادند 
که او هم حریف نشــد؛ در باقی مانده 
حکومت یزید، شش بار حاکم بوست 
عوض شد؛ یعنی دیگر نتوانستند شهر 
بوست و منطقه سجســتان را کنترل 
کنند. سرانجام عبداهلل بن زبیر بر این 
منطقه مسلط شد. مرحوم استاد علی 
دوانــی، درباره مردم شــیعه و ایرانی 
بوست و قیام سیستانی ها بر ضد یزید، 
کتابی کم حجم و خواندنی به نام اولین 
قیام مردان مرد برای خونخواهی امام 

حسین، نوشته است. 
در جمع بنــدی می توانیــم این گونه 
عرض کنیم که مردم ایران، آن هایی 
که ساکن کوفه بودند، اگر در جریان 
خود حادثه عاشورا نتوانستند به امام 
حسین)علیه السالم( کمک کنند )که 
دالیل آن برای ما واضح نیست(، ولی 
چند ســال بعد، یعنی در جریان قیام 
مختار، بخش اصلی و بزرگ سپاه او را 
تشکیل می دادند، همین طور که اولین 
قیام با سبقه و رنگ وبوی شیعی توسط 

ایرانی ها صورت گرفت.

می کردند. پس طرفداران مختار عمدتاً 
ایرانی بودند؛ یعنی با اصطالح آن زمان 
موالی بودند؛ محافظان شخصی مختار 
هم که مختار به آن ها اعتماد داشت، از 

موالی بودند.
از طرفــی دیگــر، اولیــن قیــام به 
خون خواهی امــام، حتــی پیش از 
قیام مختار و توابیــن، بالفاصله بعد 
از شهادت امام حسین)علیه السالم( 
به وســیله ایرانیان در شهر بوست در 
سیستان به وجود آمد. مردم سیستان 
تشیع شــان ســابقه داشــت، بسیار 
شیعیان پرشوری بودند، مردمی ذاتاً 
شــجاع و نترس، درشت اندام و بسیار 
شــیفته اهل بیت و از شیعیان فدایی 
امیرالمؤمنین)علیه الســالم( بودند. 
یاقوت حموی در معجــم البلدان در 
مدخل سجســتان )عرب ها سیستان 
را سجســتان می گفتند( می نویسد؛ 
شجاع و بسیار محب اهل بیت بودند، 
زمانی که معاویه دســتور لعن علی را 
در سراسر کشور اسالمی صادر کرد، 
این ها زیر بار لعــن نرفتند؛ یعنی در 
برابر فشــار معاویه مقاومت کردند. از 
مرکز حکومت معاویه دستور آمد که 
اگر علی را لعن نکنید، ما خراج شما را 
دوبرابر می کنیم؛ دوبرابر از شما مالیات 
می گیریم؛ گفتند ما می دهیم؛ مالیات 
مضاعف را می دهیم ولی زیر بار لعن 
نمی رویم و این از افتخارات اینها است.

در حال حاضر، خودداری این ها از لعن 
علی)علیه الســالم(، در کاشی سر در 
دانشگاه زابل نوشــته شده است. بله، 
این از نظر تاریخی مسلّم است و جزء 
افتخارات سیســتانی ها است. پس از 

امیرالمؤمنین)علیه السالم( نیز اوضاع این 
افراد بدتر شــد و معاویه به آن ها خیلی 
سخت می گرفت و آنها را از تمام حقوق 
خود محروم کرده بــود. این اعمال باید 
موجب می شد که این افراد از حکومت 
بنی امیه ناراضی باشــند و به کمک امام 

حسین)علیه السالم( می رفتند.
اما متأسفانه هیچ نشــانه و سندی از 
حضور این ها در صحنــه نمی یابیم؛ 
یعنی این بخش تاریک مانده اســت. 
این ها چه کار می کردند؟ چند احتمال 
به نظر می رســد که یک احتمال این 
است که این ها در اثر آن ظلم و تعدی 
که نسبت به ایشــان اعمال می شد و 
زهرچشمی که بنی امیه از آن ها گرفته 
بود، ترســیدند که به میدان بیایند و 
بی طرفی اختیار کردند و کنار ماندند؛ 
به این دلیل است که حضور نداشتند 
مثاًل امام حسین)علیه السالم( را یاری 

نکردند.
یک احتمال این است که چون جایگاه 
اجتماعی نداشــتند و آن ها را تحقیر 
کرده بودند؛ چه بســا این ها هم جزء 
نویسندگان نامه ها و از تقاضاکنندگان 
از امام حسین)علیه السالم( بودند، ولی 
به خاطر تحقیر، آن ها را به حســاب و 

شمارش نیاوردند.
بنابراین، اقدامــات آن ها در تاریخ گم 
شده اســت. اما بعد از حادثه عاشورا، 
نقش پررنگی در قیام مختار داشتند؛ 
نوشــته اند هنگامی که مختار بیرون 
کوفه اردو زده بود، در همه جای سپاه، 
صحبت و گفت وگوی فارسی به گوش 
می رســید؛ این یعنــی ایرانی خیلی 
زیاد بوده که به زبان فارســی صحبت 
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نظر حضرت آیــت اهلل العظمی 
سیستانی )مدظله العالی(

ســؤال: برخی می گویند با استفاده از 
منابع تاریخی نمی توان وجود حضرت 
رقیه )س( را اثبات کرد. آیا این حرف 
صحیح اســت؟ آیا امام حســین )ع( 
دختری به نام رقیه داشــته اند؟ آیا در 
مورد حضــرت رقیــه )س( در منابع 
تاریخی و روایی )چه شیعه و چه سنی( 

مطلبی آمده است؟
پاسخ دفتر آیت اهلل العظمی سیدعلی 

سیستانی )دام ظله(:

بسمه تعالی
داســتان حضرت رقیه )س( در کتاب 
کامل بهائی ذکر شــده و این کتاب از 
منابع معتبر شیعه می باشد و مؤلف آن 
عمادالدین طبــری از علما و مورخان 
مورد اعتماد شیعه می باشد. مضافاً بر 
اینکه در متون تاریخــی نام حضرت 
رقیه )ع( ذکر شده است. عبدالوهاب 
شعرانی )متوفی 973 هجری قمری( 
در کتاب المنن گفته: نزدیک مسجد 
جامع دمشــق بقعــه و مرقدی وجود 
دارد که به مرقد حضــرت رقیه دختر 
امام حســین )ع( معروف اســت. بر 
روی ســنگی واقع در درگاه این مرقد 
نوشته شده: »هذا البیت بقعة شّرفت 
بآل النبــی )صلی اهلل علیه و آله(وبنت 

الحسین الشهید«.
و مرحوم میرزا هاشــم خراســانی در 
منتخب التواریخ داستان جاری شدن 

آب در قبر حضرت رقیه بنت الحسین 
و خواب دیدن ســید بزرگوار ســید 
ابراهیم و کرامــت آن حضرت را بیان 

می کند.
و باید دانست که دختران امام حسین 
)علیه الســالم( دو نام داشــتند، مثاًل 
حضرت سکینه امینه هم نام داشت؛ لذا 
ممکن است نام حضرت رقیه، فاطمه 
صغری بوده که در شــعر منسوب به 
حضرت زینب )س( آمــده: »یا أخی 
فاطم الصغیرة کلمها فقــد کاد قلبها 

أن یذوبا«.
و یا نام آن حضــرت زینب بوده که در 
مناقب شهر آشــوب آمده که حضرت 
امام حسین )ع( ســه دختر داشتند: 
فاطمه، ســکینه و زینب که احتماالً 

همان حضرت رقیه )س( است.
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت 
آیت اهلل العظمی سیستانی )مدظله العالی(

بهشت خرابه نشین
نظر مراجع عظام تقلید درباره حرضت رقیه )س( 
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شــهرت مثل این بارگاه مقدســه نیز 
مخصوصاً با توجه به قرائن معتبر مورد 
انکار نیست. این مشاهد و روضه های 
مقّدسه  سادات عظام و مفاخر اسالم نیز 
از این جهت که از مراکز ذکر فضائل آن 
بزرگواران و تبلیغات اسالمی و ذکر دعا 
است، باید محترم باشد و این تردیدها 
بیجا است و سزاوار نیست. موفق باشید.

نظر حضرت آیت اهلل العظمی نوری 
همدانی )مدظله العالی(

ســؤال: 1. صحت وجــود دختری با 
مشــخصاتی که ارباب مقاتل در مورد 
کیفیــت شــهادت آن بزرگــوار نقل 

کرده اند )در خرابه شام( چیست؟
2. صحت انتســاب چنین دختری به 

امام حسین  )ع( چگونه می باشد؟
3. صحــت انتســاب حــرم موجود 
در نزدیک دمشــق به دختری به نام 

حضرت رقیه  )س( چگونه است؟
4. بــا توجه به مــوارد گفته شــده و 
پاســخ های حضرت عالی، انجام نذر و 

ادای آن دارای چه حکمی است؟
در کتاب هایــی چون کامــل بهائی و 
نفس المهموم و کتاب های معتبر دیگر، 
دختر خردسالی که برخی نام او را رقیه 
نامیده اند و در شام به شهادت می رسد، 
برای امام حسین  )ع( ذکر کرده اند و اگر 
کسی برای آن حضرت نذر کند، باید آن 
را ادا نماید و مضجع موجود در دمشق 

متعلق به آن حضرت است.

خاتم بر آن گریستند، تا آنجا که خدا، 
عزاى امام حسین )ع( را بر آدم خواند، 

ازاین رو احترام این مکان الزم است.
به سخنان فاسد گوش فرا ندهید، و به 
سخنان باطلى که مى گویند رقیه )ع( 
طفلى خردسال بیش نبود، گوش فرا 
ندهید. مگر على اصغر )علیه الســالم( 
کودک خردســال نیســت که در روز 
قیامت شاهدى خواهد بود، و موجب 
آمرزش گنهکاران شیعه خواهد شد؟! 

بنابراین بر همه واجب است احترام این 
مکان را داشته باشند، و به سخنان فاسد 
و بیهوده اى که از گمراهى شــیاطین 
است، گوش فرا ندهند و اعتنایى نکنند. 
ما با زیارت دختر امام حســین )ع( به 
خداوند متعال تقــرب مى جوییم؛ آن 
دخترى که خود مظلوم بود، و خاندان 

وى همه مظلوم بودند. 
منبع: شیعه نیوز

   

نظر حضرت آیت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی )مدظله العالی(

طبق بعض کتب مقاتل و تاریخ، حضرت 
اباعبداهلل الحســین )ع( چنین فرزندی 
داشته اند که در شام رحلت کرده اند. عالوه 
بر شهرت این موضوع، به طور کلی مشاهد 
و مقامات مشّرفه از جهت انتساب به اهل 
بیت )علیهم السالم( مزار، و مورد تجلیل و 
احترام است؛ چنان که شهرت اشخاص به 

سیادت جایز االنکار نیست.

   

نظر حضرت آیت اهلل العظمی میرزا 
جواد تبریزی )ره(

مرحوم آیت اهلل العظمــی میرزا جواد 
تبریــزی درباره حضــرت رقیه )س( 
می گوید: دفن این طفل خردسال در 
شام گواه بزرگ و نشان قوى از اسارت 
خاندان طهارت و ستِم روا داشته شده 

بر ایشان دارد.
ایشــان در ســال 1381 و چهار سال 
پیش از رحلتشــان، در حرم حضرت 
رقیه )ع( ســخنرانی جالبی دارد که 

این چنین است:
مزار کنونى حضرت رقیه بنت الحسین 
)ع( در شــام، از اول مشهور بوده؛ گویا 
حضرت امام حســین )ع( نشــانى از 
خود در شام به یادگارى سپرده است 
تا فردا کســانى پیدا نشوند که به انکار 
اسارت خاندان طهارت )ع( و حوادث 
آن بپردازند. این دختر خردسال گواه 
بزرگى است بر اینکه در ضمن اسیران، 
حتى دختران خردسال نیز بوده اند. ما 
ملتزم به این هستیم که بر دفن حضرت 
رقیه )ع( در این مکان شهرت قائم است. 
حضرت )ع( در این مکان جان سپرده و 
دفن شده است. ما به زیارتش شتافتیم، 

و باید احترام او را پاس داشت.
دفن این طفل خردســال در شام گواه 
بزرگ و نشــان قوى از اسارت خاندان 
طهارت، و ســتم رواداشــته بر ایشان 
دارد؛ ستمى که تمام پیامبران از آدم تا 
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طرح درس دانش آموزی
 نام درس: دوستی هامون چه شکلیه؟

موضوع: چگونگی دوست داشنت اهل بیت)علیهم السالم(

مهدی فاطمی منش
مدرس تبلیغ در عرصه کودک و نوجوان

هدف کلی: دانش آموزان پســر مقطع ابتدایی 
)کالس سوم تا ششم( با ضرورت دوستی با خدا و 

اهل بیت)علیهم السالم( آشنا می شوند. 
روش های بیان مفاهیم دینی: اســتفاده از 
قالب های پرسش و پاسخ، شعر، داستان، مسابقه 

گروهی

گفت وگوی ورودی کالس:
مربی: به نام خداوند بخشنده        

بچه ها: مهربان
مربی: سالم دوستای خوبم، سالم 

بچه ها: سالم
مربی: حالتون خوبه؟

وقتی که ما همسن شما بودیم می گفتیم: الحمداهلل 
بچه ها: الحمداهلل

مربی: حالتون خوبه؟   
بچه ها: الحمداهلل

طرح موضوع
)مربی روی تخته یکی از حروف الفبا را می نویسد(

در دست راســت ماژیک و در دست چپ تخته پاک کن 
دارد.

مربی: بچه ها اگه گفتید اینجا چی نوشته؟
بچه ها: د

مربی: باریک اهلل! حرف »د«
اول بعضی از کلماِت زیباست، مثل دریا، داوود، دین) و 

در حالی که حرف »ر« را اضافه می کند(
هر خونه ای یه در داره. بهشــت هم هشت تا در داره: 
یکی برای شهداست و با یک حرکت سریع حرف »ر« 

را برمی داریم و واو می گذاریم. حاال چی شد؟
بچه ها: دو

مربی: مثل دنیا و آخرت، مثل بهشت و جهنم
مثل امام حســن و امام حسین)علیهماالسالم(، مثل 

خواهر و برادر 
اگه یه »ش« بذاریم چی میشه 

بچه ها: دوش
مربــی: احســنت، دوش خیلی خوبه. مــن یکی رو 
می شناسم که روی دوش رسول خدا رفت و بت ها را 

شکست. اون شخص کی بود؟
بچه ها: حضرت علی)علیه السالم(

حاال این چند تا نقطه را برمی داریم و یه حرف اضافه 
می کنیم. حاال چی شد؟

بچه ها: دوست
درســته بچه هــا! پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( و 
علی)علیه الســالم( بــا هــم دوســت بودنــد. امام 
حسین)علیه السالم( و زینب)علیهاالسالم( با هم دوست 
بودند. اصاًل دوستی علی و اهل بیت مزد رسالت پیامبر 
خوب ماست. دوست دارید قصه رو براتون تعریف کنم.

1

2

3
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جذاب سازی
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته

زیر گنبد کبود یکی بود یکی نبود  
 غیر از خدا هیچ کس نبود

توی شهر مدینه وِلِوله ای به پا شد. هر کس چیزی 
می گفت. یکی می گفت: پیامبــر برای ما خیلی 
زحمت کشیده. به خاطر ما کتک خورده و به خاطر 
رهایی ما از گمراهی و بت پرستی در سختی افتاده. 
یکی دیگه می گفت: یادتون هست که ما چقدر 
گمراه بودیم: دخترامونو زنده به گور می کردیم، با 

هم دعوا می کردیم و اصالً نماز نمی خوندیم.
خالصه: تصمیم گرفتند که پیش پیامبر بروند و از 
او بخواهند که در برابر زحمات شما چه کار کنیم 
و یا چه مزدی به شــما بدهیم. وقتی موضوع رو 
به پیامبر عرض کردند، حضرت فرمودند: اجر را 
خدا می دهد. مردم دوباره اصرار کردند و حضرت 

فرمودند من از شما اجری نمی خواهم.
وقتی خیلی اصرار کردنــد، جبرئیل امین نازل 
شدند و عرض کردند: »قل ال اسئلکم علیه اجرا اال 

الموده فی القربی«.
ای پیامبر! به آنها بگو از شما اجری نمی خواهم، 
مگر اینکه اهل بیت مرا دوســت داشته باشید. 
خوش به حال کسانی که اهل بیت را دوست دارند.

نتیجه گیری به کمک مسابقه
حاال می ریم سراغ مسابقه. 

کی می خواد تو مسابقه شرکت کنه؟
مربی با طــرح چند ســؤال از مطالب 

گفته شده، چند نفر را انتخاب می کند.
مسابقه سه مرحله دارد:

1. انتخاب
2. معرفی

3. اجرا ی مسابقه
انتخاب

الف. داوطلبانه؛ ب. با طرح سؤال؛ ج. بر 
اساس امتیازهای گذشته

معرفی

الف. معرفی با روش رباتیک؛ مثل رباط 
خودش را معرفی کند

ب. معرفی با خنده
ج. معرفی با گریه

د. معرفی با تعجب
ه. معرفی و قرائت سوره کوچک

و. معرفی و ذکر حدیث
ز. معرفی و پیام اخالقی

اجرا
در این مسابقه مربی می گوید 

منم منم دوست خدا   
بچه ها: کدوم دوست؟ کدوم دوست؟

)پنج نفــر از بچه های انتخاب شــده 

را به نام پنج دوســت خدا نام گذاری 
می کنیم(

)عمــل صالــح، صداقت، شــهادت، 
اخالص، نماز(

مربی: عمل صالح؛ کســی که اسمش 
عمل صالح اســت، می گوید چرا عمل 
صالح؟    مربی: پس چی؟  عمل صالح: 

صداقت
صداقت سریع می گوید: چرا صداقت؟             

پس چی؟ اخالص
و این مسابقه ادامه دارد تا حذف چهار 

نفر و برنده شدن یک نفر.

اقناع اندیشه
البته دوســتی انواعــی داره. 
دوست دارید انواع دوستی را 

بدونید؟
1. دوستی زنبوری

زنبــور روی گل می شــینه و 
شهد گل رو استفاده می کنه. 
این جــور دوســت ها فقــط 

خوبی های ما را می بینند.
2. دوستی مگسی

مگس روی بدی ها می شینه و 
این جور دوستا فقًط عیب ما را 

می بینند.
3. دوست پشه ای 

پشــه نیش می زنه و این جور 
دوستا فقط به ما کنایه و طعنه 

می زنند.
)مربی باید از بچه ها هم کمک 

بگیرد(
4. دوست َکنه 

َکنه به آدم می چسبه و فقط به 
فکر خودشه. این جور دوستا 
فقط بــه فکر سوءاســتفاده 

هستند.
5. دوست پروانه ای

پراونه دور شــمع می چرخه و 
گاهی به خاطر شمع پر و بالش 
می ســوزه، مثل شهدا که دور 
شمع والیت چرخیدند و فدا 

شدند؛ مثل شهدای کربال.
پســرای گلم! چقدر خوبه که 
ما برای شمع امام، مثل پروانه 
باشیم و دوســتی ما پروانه ای 
باشــه؛ مثل قاسم بن الحسن، 
مثل عبداهلل بن حسن و شهدای 
کربال و مثل حسین فهمیده 
و بهنام محمــدی و 36000 

شهید دانش آموز.
ولی هر کــس بــرای اینکه 
دوستی شو ثابت کنه، باید یه 

کارهایی انجام بده.
کدوم کارها:

آفرین! هر کاری که امام زمان 
خوشحال بشه، انجام بده و هر 
کاری که امام زمان رو ناراحت 

می کنه، انجام نده

45
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  چاره تداخل برنامه های هیئت منبر
و مسجد

هیئت همین که به یــاد خدا بیفتد، با 
هیئت مسجد هماهنگ می شود. این 
مســائل به خاطر غفلت از خدا است. 
اُر اْلِخرَُة  قرآن می فرماید: »ِتْلَك الدَّ
ا ِف اْلَْرِض  َنْجَعُلها لِلَّذيَن ال ُيريُدوَن ُعُلوًّ

َو ال َفسادا« )قصص: 83(. اگر علّو آمد، 

پشت سرش هم فســاد می آید. امام 
جماعت برای رضــای خدا هیئت ها را 
دور هم جمع کند و میانشــان با زبان 
گفت وگو عقــد اخوت برقرار ســازد؛ 
طوری که احساس کنند با هم برادرند. 
اما اگــر امام جماعت ایــن ظرفیت را 
نداشته باشد، وجود هیئت ها می شود 
تهدید. امام جماعت نباید به این هیئت 
یا آن هیئت وابسته شود. امام جماعت 
مثل پدری است که میان بچه هایش 
فرق نمی گذارد، اما فرزندها هم متفاوت 
هستند؛ یوســف و برادران یوسف هم 
هستند. باید در هیئت ها یوسف ها آورده 
شــود تا حالت انس و الفت بین شان 

ایجاد  شــود. امام جماعــت باید اهل 
مسجد را از بچگی بزرگ کند، مسائل را 
یادشان دهد، و بداند که پدرها در حال 
رفتن هستند و فرزندانشان جایگزین 

آنها می شوند. 

  چگونه روضه بخوانیم
بهترین عزاداری دو ساعت از یک مقتل 
است؛  چراکه همه چیز را عوض می کند. 
شــما کتاب لهوف، نفــس المهموم و 
مقاتل را بخوانید. یــک آقایی، در روز 
عاشــورا مقتل می خواند، مردم پای 
منبر او غش می کردند و از اول تا آخر 
اشک می ریختند. حضرت امام دو کلمه 
صحبت می کردند، جلسه غرق گریه 
می شد. امام جماعت وقتی می خواهد 

صحبت کند، باید حال داشته باشد. 

  علمای ســلف و احیای شعائر 
مذهبی 

در زمان پیامبــر )صلی اهلل علیه و آله(
هر وقت نماز جماعت برگزار می شــد 

و می خواســت اتفاق جدیدی بیفتد، 
بعد از نماز، حضرت سخنرانی می کرد 
و مســائل جدید را مطرح می  نمود و 
مأموریت جدید را به مردم می گفتند؛ 
بنابراین در عصر ما نیز مســجد باید 
کانون اجتماع مؤمنان باشد. همیشه 
همین طور بوده و مســجد قلب تپندة 
کارها می شده است. مسجد با محبت 
امام جماعت میان خودش و خدا همین 
کار را می کنــد. وقتی این محبت بین 
خودش و خدا پیدا شــد، محبت بین 
خودش و مردم هم پیدا می شود: »إِنَّ 
ْجَعُل  الِحاِت َســيَ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

ا« )مریم: 96(.  لَُهُم الرَّْحمُن ُودًّ

بعضی از ائمه جماعــات دهه محّرم و 
صفر منبری دعــوت می کنند که این 
شیوه، شــیوه خوبی است؛ چون برای 
مردم تنــوع ایجاد می شــود. مردم از 
صبح تا شام از یک غذا بخورند، خسته 
می شوند. اما اگر خود مردم تقاضا کنند 
که امام جماعت برایشان منبر برود، این 

حرف دیگری است.

مسجد، امام جامعت و محرم
محرم و مدیریت عزاداری از زبان حرضت آیت الله محی الدین حائری شیرازی
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استاد غالمرضا سازگار به توصیه استادانش 
کاســبی را رها کرده و فقط به مداحی و 
شــاعری پرداخته اســت. تاکنــون 35 
مجموعه از اشعار، نوحه ها و مراثى مختلف 
از این ذاکر اهل بیت)ع( به چاپ رسیده که 
»نخلستان«، »شعله  هاى نخل«، »نخل 
ماتم« و »آواى مجمع« از جمله آنهاست. 

  احترام مسجد و هیئت
اگر انســان طهارت نداشــته باشــد، 
نمی تواند داخل مســجد شــود. باید 
حسینیه هایمان شــبیه مساجد باشد. 
هر کجا عزای امام حســین باشد، حرم 
امام حسین )ع( است. امام حسین )علیه 
السالم( به مجلس روضه اش نظر دارد. 
حاال این مجلس روضــه می خواهد در 
مسجد باشــد، می خواهد در حسینیه 
باشد، می خواهد حتی در منزل مسکونی 
باشد. وقتی پرچم امام حسین )ع( باالی 
آن مجلس خورد، محترم است. منتها 
در مسجد باید از جنس دیگری احترام 
کرد. احترام مسجد فوق حسینیه است. 

  مخاطب هیئتی ، مخاطب مسجدی 
هر کسی به مســجد نمی رود، لیکن در 

ایام محّرم، حتی کسی که اهل مسجد 
و نماز اول وقت هم نیست، به حسینیه 
می رود. یک مزیتی حسینیه بر مسجد 
دارد که مثل کشــتی نجات می ماند. از 
امام صادق )ع( پرســیدند که آقا شما 
مگر کشتی نجات نیستید؟ فرمود: چرا 
اما کشتی حســین )ع( عمومی است. 
مستمعین حســینیه عموماً می آیند، 
پرچم که می زنند همه وارد می شوند، 
ولی ممکن اســت یک آدم الابالی هم 
به خاطر امام حســین )ع( وارد هیئت 
شود؛ ولی در مســجد، همه کسی وارد 
نمی شود. مســتمعین مسجدی فقط 
مستمع عبادی است و خصوصی است؛ 

اما مستمع حسینیه عمومی است. 

  تربیت هیئتی، بر اساس فرهنگ 
مسجد

اصاًل همة اینها از مســجد سرچشمه 
می گیرد. ما بچه بودیم، پدرمان ما را نماز 
جماعت می برد. اول ما را با مسجد آشنا 
می کرد. اگر هیئتی از مسجد جایگاه باال 
کسب کند و بیاید هیئت، حتماً نمره اش 
بیســت می شــود. یعنی هــم هیئتی 

حسینی می شود، هم هیئتی عبادی. 

   شأن مسجد و محراب می طلبد تا ...
باید عزادار، واعظ و نوحه خوان، حرمت 
مســجد و نیز حســینیه را نگه دارند. 
شــعرهای ســخیف نخوانند، سنگین 
عزاداری کنند. بعضــی از عزاداری های 
سخیف را در مسجد انجام ندهند. البته 
در حسینیه هم نمی شــود انجام داد، 
ولی در مسجد بیشتر باید رعایت کرد. 
حدیث داریم که َمثل مؤمن در مسجد 
َمثل ماهی در میان دریا و آب است که 
اگر یک لحظه نیاید، هالک می شــود. 
َمثل منافق در مســجد َمثل کبوتری 
است که در قفس اســت. ان شاءاهلل که 

مسجدی این جوری باشیم. 

   رسم قدیم
در بعضی از مجالــس اول مداح می خواند 
و مجلس را برای سخنران آماده می کند، 
مانند ما که قبل از آقای فلسفی می خواندیم 
و بعد ایشــان منبر می رفت و بعد از آقای 
فلســفی، یک واعظ، مصیبتی را که آقای 
فلسفی خوانده بود، ادامه می داد و می خواند. 
قدیم رسم این گونه بود. مداح، مداحی اش را 
می کند و در کار سخنران دخالت نمی کند؛ 

البته مداحی که باسواد باشد.

شأن مسجد، 
شأن هیئت

بررسی ظرفیت های تربیتی مسجد و هیئت 

در گفت وگو با ذاکر اهلبیت علیهم السالم 

حاج غالمرضا سازگار
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مدیریت 
مراسم 
عزاداری 

حجت السالم سیدحمزه نجفی اردبیلی
 فعال عرصه تبليغ

وقتی ظرفیــت  زمانی محــرم و صفر و 
ظرفیت مکانی مســاجد، هیئات و تکایا 
با هم جمــع می شــوند، بهترین فرصت 
برای یک روحانی و مبلغ دین جهت انجام 
وظیفه فراهم می شــود. ویژگی محرم و 
صفر این است که هم وظیفه را سنگین تر 
می کند و هم کار را آسان تر. بی راه نیست 
اگر بگوییم رکن و اســاس مدیریت نرم 
افــزاری و ســخت افزاری یک مراســم 
عزاداری بر دوش یــک روحانی موفق و 
بااخالص اســت. او باید خود را مجهز به 
شناخت اقتضائات مراسم عزاداری کند و 
در این مسیر به صورت علمی و عملی گام 
بردارد. برخی از نکاتــی که می تواند یک 
روحانی را در مدیریت مراســم عزاداری 
در ماه محرم و صفر یاری رســاند از قرار 

زیر است:   

دهه  تعظیم
سیره آیت الّله شیخ علی اکرب برهان در ماه صفر

آیت اهلل شیخ علی اکبر برهان هفتم ماه صفر را در مسجد لرزاده، مجلسی 
مهم به یاد حضرت امام حسن)ع( برپا می کرد و هیئت مسجد لرزاده را برای 
بردن به زاویۀ مقدسۀ حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( حرکت می داد. آن هم 
با آن ترتیب خاص که از میدان حضرت عبدالعظیم، جمعیت پیاده و دسته 
تشکیل می شد و جناب حاج حسن ناظم شروع به نوحه خواندن ]می کرد 
و[ با حالی سرشار از حزن و اندوه حرکت می کردند به طرف حرم مطّهر و در 
آنجا به سینه زدن و عزاداری مشغول می شدند. ظهر در مدرسۀ برهانیه نماز 
و اطعام ]برگزار می شد و[ بعدازظهر می آمدند به تهران و باز شب در مسجد، 
شــام غریبان به پا می کردند. اما از مطالبی که مرحوم حاج شیخ علی اکبر 
برهان دراین باره به گویندگان و وّعاظ آن زمان می فرمود، این بود که بسیار 
سزاوار و به جاست که برای امام حسن)ع( این ده روز را عزاداری کنید و دهۀ 
آخر صفر را هم به یاد رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله(عزاداری بشود. چنان که 

سیره و روش بزرگان در صفحات عراق چنین بوده است.
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تقویت نشاط معنوِی ماه محّرم  3
بسیار مهم است. نشاط معنوی 
در محّرم و عزاداری برای ساالر شهیدان، 
به ویژه در جوانان موج می زند. شــادی 
شرکت در مراسم عزاداری، در آنها شوق، 
شور و نشاط ایجاد می کند؛ به طوری که 
از یک هفته و حتی یک ماه قبل، تکایا را 
داربست می زنند، بنر می زنند و تکیه و 
هیئت درســت می کنند. ظاهر اعمال 
عزاداران، حزن و گریه است، اما در باطن 
آن نشاط معنوی و جنب وجوش مثبت 

نهفته است. 

بهتر است مسجدها خودشان  4
بانی عزاداری شــوند. امروزه 
تکایا و حســینیه ها، در کنار مساجد و 
حتی موفق تــر از مســاجد در اجرای 
مراسم و جذب جوانان و مردم هستند. 
مســجد ایــن توانمنــدی را دارد تا با 
برنامه ای دقیق و ایجاد جاذبه، مراسم را 
از تکایا به مسجد هدایت کند. این کار 

موجب می شــود آفت های موجود در 
تکایا، حســینیه ها و هیئات، با نظارت 
روحانیان، کمتر شود. باید ائمه جماعات 
و روحانیان میدان دار این کار شــوند. 
میدان داری، نظــارت و حضور پررنگ 
روحانی در مراسم را می طلبد. با این کار 
بسیاری از انحرافات، بدعت ها و مسائلی 
که در کنار عزاداری ها ایجاد می شود، از 

بین می رود.

حضور و نظارت امام جماعت  5
در همة مراحــل عزاداری، از 
لحظــه ای که طبــل زده می شــود، 
زنجیرزن ها می آیند، دسته ها در خیابان 
حرکــت می کننــد، باعث می شــود 
ترافیک، مزاحمت برای مردم، شــیوة 
پوشش عزاداران، طبل زن ها، مداح ها و 
همة حواشی دسته ها و آثار مخربی که 
ممکن است از این حواشی ایجاد شود، 
برطــرف گــردد و درنتیجــه، دامنة 

تبلیغاتی آن افزایش یابد.

1 نوجوان هــا و جوان هــا به 
عزاداری سنتی عالقه دارند. 
دستجات معظم، منظم و عزاداری در 
محیط هــای بیرون از مســجد، برای 
نوجوان ها خیلی عالقه ایجاد می کند. 
نوجوان ها و جوان ها بیشتر جذب تکایا 
و هیئت هــای بیــرون از مســجدها 
می شوند؛ لذا اگر مســاجد خودشان 
بانی عزاداری شــوند و محور هم امام 
جماعت باشد، می توانند نوجوان ها را 
به صورت بســیار گســترده ای جذب 

کنند. 

می تــوان عزاداری ســنتی  2
موردتأیید مراجع را در قالب 
دستة عزاداری، زنجیرزنی، طبل زنی و 
ســنج زنی، البته با رعایت شــئونات 
اسالمی و با اســتفاده از ظرفیت بسیار 
باالی محّرم انجام داد. قالب های متنوع 
عزاداری موردتأییــد مراجع، بر جذب 

جوانان و نوجوانان می افزاید.
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می افتــد. وقتی نوجوان مســئولیت 
می گیرد، مســئولیت پذیر می شود و 
ارتباطش را با مسجد حفظ می کند. از 
صفر تا صد تقسیم وظایف در گروه ها 
مشخص و اسامی گروه ها با افرادشان 
نوشته شود و به تابلو زده می شود. این 
موضوع موجب می شود به نوجوان ها 
اعتبــار داده  شــود؛ زیرا بــرای آنان 

جایگاهی تعریف شده است.

با مخاطب ارتباط ســازنده  8
برقــرار کنیم. محــّرم یک 
مخاطب عام دارد که در طول سال اصاًل 
پایش را به مســجد نمی گذارد و فقط 
گاهی تکیــه مــی رود. جوان هایی با 
تیپ های خاص که ما با هیچ برنامه ای، 
حتی ورزشــی و اردویــی نمی توانیم 
جذبشــان کنیــم؛ ولــی عــزاداری 
سیدالشــهدا )ع( یا اطعامی که داده 
می شود، آنها را جذب مسجد می کند. 
هنر امام جماعت و روحانی، مربیان و 

یکی از راه های ایجاد خاطرة خوش این 
است که بدانیم نوجوان  مسئولیت پذیر 
است و دوست دارد کاری به او سپرده 
شــود. برای اینکه نوجوان  به مسجد 
بیاید و در عــزاداری شــرکت کند، 
می توان مسئولیتی برای او تعریف کرد. 
با برگزاری عزاداری و تشــکیل دستة 
عزا، کار و مســئولیت تولید می شود. 
مسئولیت دادن جوان را جذب مسجد 
و هیئــت می کنــد. به عنــوان مثال 
می توان با راه اندازی گروه پرچم، گروه 
زنجیرزنی، گــروه توزیع زنجیر، گروه 
جمع آوری زنجیر، گروه تهیه خیمه، 
گروهی که چرخ ها را درست می کند، 
گروه برق و صوت، گروه آشــپزخانه، 
گروه شست وشو، گروه نظافت، گروه 
توزیع غذا، و با تعیین وظایف هر کدام  
از گروه ها یک مســئول، یکــی دو تا 

معاون و ده یا پانزده نیرو جذب کرد. 
به این ترتیب از یک مــاه قبل جنب 
و جوش و نشــاطی در بیــن آنان راه 

ایجــاد خاطرة خــوش برای  6
نوجوان و جوان در محّرم و در 
ظرف هیئت و مسجد، برای آنها تبدیل به 
یک خاطرة به یادماندنی می شود. مرور 
این خاطرات در ذهــن نوجوان موجب 
می شود اشتیاق به مراسم عزاداری هر 
سال در او تقویت شود. برخی نوجوان ها 
فقط محّرم  به هیئت و مسجد می آیند و 
ارتباطشان با مســجد خیلی کم است. 
بعضی ها نیز فقط ماه رمضان می آیند. با 
این حال یک عده به واسطة مراسم محّرم 
جــذب می شــوند و بعد در مســجد 
می مانند. خود این به خاطره ای تبدیل 
می شــود که ایــن نوجــوان حتی در 
بزرگســالی، با آنکه دیگر در آن محل 
زندگی نمی کند، محّرم ها به آن مسجد 
برمی گردد و در مراســم آن شــرکت 
می کند. لذا محّرم پتانسیل بزرگی است 
که اگر روحانیان طرح هجرت روی آن 
تمرکز کننــد، می تواننــد نواجوانان و 

جوانان زیادی را جذب کنند. 

 *1396 مهر - 1439کادر اجرایی محرم الحرام *
 

 

 

 

 

 

 ضطح ٍظبیف تین کبضی هؼبٍى هسیط گطٍُ 
 ثط اًجبم صحیح ٍ زقیق ٍظبیف آًْب توبهی گطٍّْبی کبضی ٍ ًظبضت اضتجبط کبهل ثبهسیطیت کل هطاسن ٍ  (1    اًتظبهبت ٍ اهٌیت 1

 هسجس ًَضاظ ضطٍع هطاسن تب اتوبم آى ٍ تٌظین  ّیبت ػعازاضیٍ  هسجسًظن ٍ اهٌیت ػوَهی ثطقطاضی   (2

 جْت حطکت ّیبت ػعازاضی ی ّط ضت کٌتطل ٍ ّسایت تطافیک طجق هسیط هطرص ضسُ (1    تطافیک 2
 ثبظ ًوَزى هسیط حطکت ّیبت زض طی هسیط حطکت( 2

 ٍ تَجیِ آًْب چطخزٍ ّط ثیي اًتربة هیبًساض ثطای  (1    هیبًساضی 3
 ٍ ًظن ظًجیطظًی ٍ سیٌِ ظًی ّیبتتٌظین صفَف ػعازاضاى زض زاذل  (2

 آهبزُ سبظی چطخ ّب ٍ ذبضج ًوَزى آًْب اظ هسجس قجل اظ اشاى هغطة ٍ ًگْساضی اظ ٍسبیل زاذل آًْب (1    چطخ ّب 4
 تجلیغبتیٍآضاستي چطذْب ثِ ٍسبیل  ّیبتٌّگبم حطکت تٌظین سطػت  ٍل ثطای ّطچطخ ٍئتؼییي هس( 2

 ٍ ًگْساضی آى زض حیي حطکت ّیبت آهبزُ سبظی کبهل چطخ ّب اظ ًظط سیستن صَتی ٍ ثطقی (1    ثطقی ٍ صَتی 5
 پس اظ هطاجؼِ ّیبتثطگطزاًسى  ٍ حول ٍ ًقل زستگبُ اکَ اظ هسجس ثِ چطخ ّب قجل اظ حطکت ّیبت (2

 افطازی کِ هبیل ثِ هساحی ّستٌسٍ آهَظش سبهبًسّی  (1    هساحی 6
 ثط اضؼبض ٍ ًحَُ سجک ّب ٍ ذَاًسى هساحی ّب تَسط هساحبىًظبضت  (2

 ی ٍ حفظ طجل ّب ٍ سٌج ّب ٍ ٍسبیل هطثَط ثِ آًْبتؼویط ٍ ًگْساض (1    طجل ٍ زهبم 7
 ًظبضت ثط سبلن ثَزى آًْب ٍل ثطای طجل ّب ٍ سٌج ّب ٍ زهبم ّب ٍئتؼییي ٍ تَجیِ افطاز هس (2

 کلیِ ظًجیطّب ٍ سطثٌسّبآهبضگیطی ٍ هطتت ًوَزى  (1    ٍ سطثٌس ظًجیط 8
 تَظیغ آًْب ثیي ػعازاضاى ٍ جوغ آٍضی پس اظ اتوبم هطاسن( 2

 ًظبضت ثط کبض آًْب تک تک پطچن ّب ٍ گَْاضُ ٍ هحول ٍتؼییي افطاز هتؼسز ٍ تَاًب جْت  (1    ٍ ذیوِ  پطچن 9
 ٍ هحول قجل اظ ضت سَم اهبم ضت تبسَػب ػسز ذیوِ قجل اظ 3اظ ضت پٌجن ٍ  آهبزُ سبظی گَْاضُ قجل (2

 تْیِ هبیحتبج هَضز ًیبظ آضپعذبًِ (1    آضپعذبًِ 10
 ٍل تَظیغئطجد غصا ثِ تؼساز الظم ٍ تقسین ثٌسی ٍ آهبضگیطی آًْب ٍ تحَیل غصا ثِ هس (2

 قجل اظ اتوبم هطاسن زقیقِ 10تحَیل گطفتي غصا اظ آضپعذبًِ  (1    تَظیغ غصا 11
 ضاّطٍ ٍ سبلي ٍ تَظیغ ػبزالًِ آى ثیي ػعازاضاىهستقط ضسى ثطای تَظیغ غصا زض  (2

 کلیِ ظطٍف ٍ تویع ًوَزى ٍ هطتت کطزى آضپعذبًِ ضَیضست (1    ضستطَ 12
 هسجسزض سطل ظثبلِ ثیطٍى ى آى اظ آضپعذبًِ ٍ سبلي ٍ گصاضت  آضغبلْبجوغ آٍضی  (2

 ػکبسی ٍ فیلوجطزاضی اظ کل هطاسن ثِ صَضت هتٌَع ٍ هحسٍز (1    فیلوجطزاضی 13
 هسئَل پبیگبُثطضسی کیفیت ػکس ّب ٍ فیلن ّب ٍ تحَیل آًْب یک ضٍظ ثؼس اظ ضت ّفتن اهبم ثِ  (2

 پیص ثیٌی ٍ  ثطآٍضز ٍ تبهیي ًیبظّبی گطٍُ ّبی کبضی (1    پطتیجبًی 14
 هَضز ًیبظ آًْبجْت تبهیي ًیطٍی ّوکبضی ثب توبهی گطٍُ ّب  (2



   49

کتاب تبلیغ دین
شماره 48

منبر

این قاعده را فراموش نکنیم  12
که همــة برنامه ها مختصر 
باشد. به عنوان مثال در برنامه یک شب 
محّرم می توانــد پنج دقیقــه قرآن 
خوانده شود. بیست دقیقه سخنرانی 
باشد تا هم جوان ها هم پیرمردها از آن 
استفاده کنند؛ به صورتی که منبری 
مطالبــش را دســته بندی کنــد و 
همه پســند ارائه دهد. بعــد یک ربع 
زیارت عاشورا خوانده  شود. مختصری 
سینه زنی  شــود و یک روضه مختصر 

خوانده شود. 
هیئــت بایــد کامــاًل دانش آموزی، 
دانشــجویی و کارمندی باشد تا اگر 
کســی می خواهد صبح سر کار برود، 

نماز صبحش لطمه نخورد.

برای زدودن برخی انحرافات  13
یا کج سلیقگی ها در هیئت و 
مجلس عزای امام حســین )ع( سعة 
صدر، زمان و برنامه نیاز اســت. برای 
مثال اینکه آقا فرمودند هنگام سینه 
زدن برهنه نشوید، این موضوع را باید با 
ظرافت خاصی بــرای جوانی که پر از 
شــور و احساس اســت، جا انداخت. 
فرهنگ سازی باید آرام و پیوسته انجام 
شود. در هیئت ما اول بزرگ ترها شروع 
کردند و تا مدتی فقط با زیرپوش سینه 
می زدند. کم کم مبانــی و دالیل عدم 
برهنــه شــدن را بــرای جوان ها و 
نوجوان ها گفتیم و به مرور زمان، پس 

از یک سال، آنها از ما پذیرفتند. 
نکتة مهم اینکه ناگهانی با سلیقة آنها 
برخورد نکردیــم. فقط می گفتیم اگر 
بشود، بهتر اســت، رهبر خواسته اند 

این طور باشد، آنها هم پذیرفتند. 

متخصص استفاده نماید. گاهی جوان 
ناآگاه است و علم ندارد که این شعر و 
این سبک مناسب نیست. او نمی داند 
فالن توصیف از حضرت ابوالفضل )ع( 
توهین است. از روی عشق و عالقه اش 
شــعر را می خواند. روحانی باید از راه 
مناســبی توجیهش کند. مثــاًل به او 
بگوید تو که به حضرت ابوالفضل )ع( 
عالقه داری، دوست داری این توصیف 
خوب شود یا توصیف بد شود؟ مطمئناً 
می گوید دوست دارم که توصیف خوب 
شــود. می گوییم خب این آهنگ، یا 
این کلمه خرابش می کند؛ زیرا خیلی 

ظاهری و سبک است.

11 بهتر اســت قائل به تفکیک 
مخاطب مراســم عزاداری 
نباشیم و مانند یک خانواده پرجمعیت، 
همه از بزرگ و کوچک و پیر و جوان در 
کنار هم در مراســم شــرکت کنند. 
مراســم ما مثل یک ســاالد باشد که 
همه جور ویتامین دارد و متنوع است. 
حضور پیرمردها در کنــار کودکان و 
جوانــان، اثر تربیتی بیشــتری دارد؛ 
به شرطی که برنامه ها را طوری چینش 
کنیم که همه از زمــان و مکان واحد 
بیشــترین اســتفاده را ببرنــد. یک 
پدربزرگ با نوه اش، یک پدر با پسرش، 
یک مادر با دختــرش خیلی راحت و 
صمیمی در کنار هــم عزاداری کنند. 
برکت این کار موجب می شود خیلی از 
اصطکاک ها بین دو نســل متفاوت از 
بین برود. اآلن پیرمردهای مسجد ما 
می گویند وقتی بچه ها نیستند یا اردو 
هســتند، مســجد کم نــور و بی صفا 

می شود.

 متولیان مسجد این است که بتوانند با 
جوانی که به واســطة عزاداری جذب 
مسجد شده، ارتباط برقرار کنند و او را 
نگه دارند. روضة سیدالشهدا )ع(، اشک 
و اطعــام کار خــودش را می کند؛ به 
شرطی که ما هم صحنه را خالی نکنیم. 

روحانــی خــود را جزئی از  9
اعضای هیئــت بداند. اینکه 
مخاطب احســاس کند او و منبری و 
روحانی در سبک و ســیاق عزاداری 
مشــترکات زیادی دارنــد، موجب 
استحکام روابط و قوام مجلس می شود. 
اگر روحانی در هیئت سخنرانی کند و 
بعد همراه نوجوان های هیئت ســینه 
بزند و با هم همراه دسته بیرون بروند و 
حتی در صورت امکان، مداحی بکند، 
مخاطْب حرفش را بر روی منبر بسیار 

بهتر می پذیرد. 

بهتر اســت بــرای مدیریت  10
محتوایــی مراســم، گروه 
مداحی داشته باشیم. کار این گروه این 
است که شعرها و سبک هایشان را قبل 
از محــّرم و همچنین دوبــاره قبل از 
مراسم هر شب محّرم، با روحانی چک 
می کنند. در حین ایــن کار کنترل و 
آموزش داده می شــوند. اشکاالتشان 
مطرح می شود و به آنان گفته می شود 
شما که می خواهید نوحه بخوانید، باید 
نوحه این اثر را داشــته باشد،  اما این 
آهنگ این اثر را ندارد، قالبش را عوض 

کنید. 
البتــه روحانی باید خــودش در این 
مسائل دستی بر آتش داشته باشد. در 
غیر این صورت باید در کنار خودش از 
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گام نهادن در جاده اربعین و پا به پای جابربن عبداهلل انصاری تا کربالی حسین )ع( قدم زدن، یکی از بهترین سفرهای معنوی و آرزوی هر 
عاشق دلسوخته ای است. چند سالی می شود دوستداران اباعبداهلل الحسین ) ع( برای آنکه اربعین را در کنار مضجع شریفش باشند، مسیر 
نجف تا کربال را به یاد زینب کبری )س( و به امید پر کردن توشه اخروی خود می پیمایند. آنچه اهمیت موضوع را دوچندان می کند چگونگی 
هدایت زائران سیدالشهداء )ع( برای استفاده حداکثری از این ظرفیت می باشد. بدون شک نقش روحانیون و مبلغین دلسوز که در قامت 
راهبر و رهبر یک کاروان در قالب های مسجد، هیئت و... بسیار حائز اهمیت است. روحانی کاروان پیاده روی اربعین جهت نیل به اهداف و 
کسب سالمت روحی و روانی و جسمی زائرین باید اشرافی دقیق بر اطالعات و برنامه  های سخت افزاری و نرم افزاری در قبل، حین و بعد از 
سفر داشته باشد. آنچه در ادامه می آید ترسیمی اولیه از چگونگی مدیریت یک سفر پیاده روی اربعین توسط روحانی و مبلغ دین می باشد.

بایدها و نبایدهای راه بری یک سفر
پیاده روی اربعین و مدیریت یک روحانی

علی آشوری 
مبلغ و فعال فرهنگی

  چند توصیه
اولین و مهم ترین نکته ای که باید  1

به آن توجه داشت، این است که سفر 
اربعین با هیچ کدام از اردوها، سفرها و 

برنامه های دیگر قابل مقایسه نیست. 
2 اگر یک روحانــی در خود توان 

مدیریت اجرایی قوی ای نمی بیند، به 
هیچ عنوان اقدام نکند. 

3 شــاید در مورد این سفر بتوان 

گفت که تقریباً هیچ یک از برنامه هایی 
را که روی کاغذ نوشــته شــده، عیناً 
نمی توان اجرا کرد. علت این است که 
حجم زائر و محدودیت زمان و مکان و 
ظرفیت به گونه ای است که نمی توان 

پیش بینی درستی نمود. 

  ابعاد این سفر
بُعد اجرایی که بســیار سخت و  1

دشوار است. 
2 بُعد فرهنگی، که از بُعد اجرایی هم 

بسیار سخت تر و طاقت فرساتر است. 

  بُعد اجرایی 
اولین نکته مهم در بعد اجرایی،  1

مدیریت برنامه و انتخــاب یک مدیر 
کاردان، شایسته و باتجربه است. 

2 نکته دیگر، انجام مقدمات برنامه 

مانند: ثبت نام زائران، دریافت ویزا و... 
است.

3 برای انجام این ســفر به بهترین 

شکل، به ناچار باید هزینه باالیی را در 

نظر گرفــت. البته بخش بیشــتر این 
هزینه صرف تهیه محل اسکان و هتل 

برای زائران می شود. 
4 یکی دیگر از مشکالت این سفر 

برای طلبه ها، بُعد مالی آن اســت. در 
حال حاضر طبق اعــالم حج و زیارت، 
برای ویزا و امور دیگر، دفاتر باید چهل 
دالر و ده هــزار تومان بگیرنــد. اگر 
هزینه ای بیشتر از این مبلغ اعالم شده 
از افراد دریافت شــود، این امر موجب 

بروز آسیب و مشکالتی می گردد. 
نکته بعدی، تشکیل یک جلسه  5

توجیهی است. قبل از حرکت حداقل 
یک جلسه توجیهی برای توجیه کردن 

زائران نیاز است. 
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6 نکته مهم بعدی این است که از 

آوردن بانوان و کودکان به این ســفر 
اجتناب شــود؛ زیرا این ســفر، سفر 
دشواری اســت و به خصوص وضعیت 
راه ها، امکانات حمل و نقل بین شهری، 
وضع امنیتی و نیز شرایط کربال، نجف، 
کاظمین و سامرا شرایط مناسبی برای 

حضور بانوان و کودکان نیست. 
مسئله دیگر، تهیه و تدارک غذای  7

مورد نیاز زائران، برای وعده های بین 
راه است.

نکته بعد، برنامه ریزی برای ورود  8

در یک ساعت مناسب به شهر مهران و 
خروج از مرز می باشــد. بایــد در این 
مرحله دقت کرد تا گرفتار مســائلی 
مانند ترافیک، معطلــی، تصادف و... 
نشــد. مثاًل یکی از زمان های مناسب 
برای عبور از مرز، شب می باشد. شب ها 
از ساعت 11 و 12 تا 2 و 3 صبح تقریباً 
به راحتی و با کمترین معطلی می توان 

از مرز عبور کرد.

نکته دیگــر، بحث نظــارت بر  9

زائران و افراد کاروان است؛ مثاًل کسی 
گم نشــود و یا از کاروان جا نماند. در 
این مورد هم بایــد برنامه ریزی های 
دقیقی صورت گیرد تا باعث بی نظمی، 
نگرانــی و معطلی برای ســایر افراد 

کاروان نگردد. 
مورد بعدی، دقت در برنامه ریزی  10

برای تأمین اتوبوس برای حمل و نقل 
زائران است، که اگر در این مسئله دقت 
کافی نشود، موجب معطلی و مشکالت 

بعدی برای زائران می گردد.
11 نکته دیگری که باید به آن توجه 

نمود، ایــن اســت کــه راننده های 
اتوبوس ها معموالً می گویند ما شما را تا 
باب امام یعنی تا درب حرم می بریم؛ اما 
این گفته اکثر اوقــات صحت ندارد و 
نیروهای امنیتی عراق اجازه نمی دهند 
که این اتوبوس ها از یک حدی جلوتر 

بروند، مخصوصاً در کربال.
مورد دیگر، برنامه ریزی برای سفر  12

به شهرهای زیارتی مورد نظر در عراق 
است. معموالً کاروان ها اول وارد شهر 
نجف می شوند و از آنجا به سمت کربال 

می روند. اما تجربه نشان داده که بهتر 
است کاروان ها ابتدا به سامرا و کاظمین 
بروند و آنجا را زیارت کنند، بعد به نجف 
بروند و از آنجا پیاده روی را ادامه دهند 
و سپس به کربال بروند تا اربعین را در 

کربال باشند. 
13 نکته دیگر در بحث اجرایی، تهیه 

و تدارک محل اســکان در شهرهای 
زیارتی است. برای کسانی که به صورت 
انفرادی ســفر می کنند، شاید این امر 
مسئله جدی ای نباشد؛ زیرا فرد تنها 
می تواند محلی را در یکی از موکب ها 
برای استراحت به دست آورد. اما این امر 
برای کاروان ها میسر نیست و آنها باید 
حتمــاً از قبل بــرای محل اســکان 
برنامه ریزی کنند. در این مسئله نباید 
زیاد روی قول عراقی هــا برای تأمین 
مکان مطمئن بود؛ زیرا ممکن است آنها 
به یک کاروان قول تأمین محل اسکان 
بدهند، اما بعداً محل مــورد نظر را به 

کاروان دیگری بدهند. 
14 نکته دیگر این است که، به دلیل 

کمبود زمان، خیلی حول زیارت های 
دوره مانور داده نشود. 
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نکرده باشید، تقریباً  شــاید جایی برای 
اســکان پیــدا نکنیــد. همه منــازل، 
حسینیه ها، مدارس و همه فضا هایی که 
در کربال امکان اسکان دارند، برای اسکان 

در نظر گرفته شده اند. 
برای خروج از کربال حتماً در غیر  22

از مکان هایی کــه معموالً کاروان های 
دیگر قرار می گذارنــد، قرار بگذارید تا 
ازدحــام جمعیــت موجــب از هم 
گسیختگی کاروان شما نشود. اطراف 
حرم و بین الحرمین، مکان مناســبی 
برای این کار نیســت. بهترین مکان 

همان محل اسکان است. 
23 در کربال گم شدن  افراد کاروان 

زیاد رخ می دهد. حتماً موبایل داشته 
باشــید تا بتوانید با دیگــران تماس 
بگیرید یا دیگران با شما تماس بگیرند. 
بهتر اســت مســئولین قبل از سفر 

تعدادی موبایل عراقی تهیه کنند. 
24 معموالً برای خروج از شهرها تا 

150 یا 160 ســتون، هیچ وســیله 
نقلیه ای نیست و بعد از آن وسایل نقلیه 
عمومی وجود دارد. از ستون های 200، 
250، 300 به بعــد گاراژ هایی تعبیه 
شده که در آنجا ماشین برای رفتن به 

مرز یا شهرهای دیگر وجود دارد. 

همچنیــن اگــر زائــران و کاروان ها 
می خواهند سه روزه بروند، بهتر است از 
این 1450 ستون، روز اول ستون پانصد، 
روز دوم ســتون هزار و روز سوم تا انتها 

بروند. 
18 بهتر است قرارها یا وعده ها را در 

ستون های غیرمعروف بگذارید؛ چون 
در ســتون خیلــی مشــهور ازدحام 
جمعیت باعث می شود که شما نتوانید 

افراد را پیدا کنید.
19 باید توجه داشت که پیاده روی   
معموالً از بعــد از نماز صبح شــروع 
می  شود، چون موکب ها نزدیک اذان 
توزیــع صبحانه را شــروع می کنند و 

سپس نماز صبح را می خوانند.
20 نکته بعد، بحث افراد عراقی است 

که بین راه می آیند و جلوی کاروان ها و 
زائران را می گیرند و درخواست شان این 
است که کاروان ها برای استراحت به 
منزل آنها بروند. در این مورد هم باید 
افراد کاروان توجیه شــوند تا مشکلی 

ایجاد نشود. 
21 نکته بعد این اســت که در کربال 

تقریباً امکانات اســکان بسیار ضعیف و 
جمعیت زائرین بسیار زیاد است. بنابراین، 
اگر شما از قبل محل اسکانی را هماهنگ 

نکته بعدی، تعیین دقیق زمان و  15

مکان حرکت اســت؛ به طوری که نیاز 
نباشد تک تک افراد کاروان درباره زمان و 
مــکان حرکت ســؤال کننــد. یکی از 
اشتباهاتی که معموالً کاروان ها دارند این 
است که مکان هایی را که معموالً همیشه 
شلوغ و پر ازدحام هستند، برای محل قرار 
تعیین می کننــد. یا زمان هایــی را که 
ازدحام جمعیت در یک مکان وجود دارد، 
به عنوان زمان حرکت در نظر می گیرند. 
این موارد باعث می شود تا یافتن افراد یا 
پرچم ها و عالمت های کاروان دشــوار 
شود. یک نکته مهم در اینجا، عالمت های 
کاروان هاست که هر چقدر این عالمت 

شاخص تر باشد، بهتر است. 
در بحث پیاده روی، مسافت این  16

1450 ستونی که از ورودی کربال تا حرم 
حضرت قمربنی هاشم وجود دارد، صد 
کیلومتر اســت. برای طی این مســیر 
طوالنی باید یــک برنامه ریزی دقیق و 
صحیح صورت گیرد، به طوری که رعایت 

حال ضعیف ترین افراد کاروان بشود. 
17 توصیه  می شود که عجله ای برای 

رســیدن به کربال نباشد، چون کرامات 
اربعیــن را در فضای بین راه بیشــتر 
می توان حس کــرد تا خود شــهرها. 
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جریان می شوند، انسی با سیدالشهدا 
نداشــته اند و حاال که به هــر ترتیب 
آمده اند، باید جذب شوند و این امر هنر 
طلبه و روحانی را می طلبــد. در این 
سفر، فضاهایی وجود دارد که زائر کاماًل 
در اختیار ماست. از منزل تا مرز، دوازده 
ســاعت درون اتوبوس هســتیم. یک 
طلبه باید از این دوازده ساعت بتواند دو 

تا سه ساعتش را استفاده کند.
توصیه  بزرگان این است مردم ما  8

طلبه ها را بیشتر در حال مناجات، دعا، 
عبادت و نماز شــب ببیننــد. مثاًل در 
موکبی که صد تا دویست جوان وجود 
دارد، انجام ایــن امور خودش یک کار 

تبلیغی است نه ریا. 
9 گفت وگوهای چند نفره در مسیر 

و سؤال و جواب در موضوعات مختلف 
نیز مفید اســت. می توانیم هر شــب 
برنامه ریزی کنیم و به جای گعده ها و 
شــبگردی های بی مــورد، حلقه های 

معرفتی تشکیل دهیم. 
10 در این فضای معنــوی، ما باید 

نسبت به شبهات جریان پیاده روی، در 
بحــث تاریخ ایــن اتفــاق، در بحث 
توسالت، روضه، احکام و این گونه امور 

بسیار توجه داشته باشیم. 

روحانی کاروان را ندارد، باید قباًل یک 
تشرف داشته باشــد تا بتواند اماکن و 
فضاها را چه از جهت تاریخی و چه از 
جهت معرفتــی بشناســد. البته این 
بخش کوچکی از مســئله است و در 
واقع موضوع اصلی، کســب معرفت و 
شناخت توســط آن روحانی است که 
می خواهد در ســفر اربعین به زائران 

خدمت کند.
4 روحانیــون باید قبل از ســفر 

اربعین، با مطالعه، کاماًل خود را آماده 
کرده باشند. نرم افزارهای خوبی هم در 
مباحث معرفتی، روضه، توسل و سایر 
مباحث برای تلفن همراه وجود دارد که 

می توانند استفاده کنند. 
در حــال حاضر، آســیب های  5

ظاهری مانند قمه زنی و مصادیق دیگر 
در جریان اربعین بسیار جزئی است و 
در حال حاضر صالح نیست در این گونه 

امور ورودی صورت گیرد.
6 در این چنــد روز پیــاده روی 

اربعین، اگر موکب خوبی در مســیر 
زائرها قرار داشته باشد، اثر تربیتی آن 
برابر بــا چنــد ســال کار تربیتی در 

فضاهای دیگر است. 
7 بعضــی از افرادی کــه وارد این 

  بُعد فرهنگی
کار اصلــی یک طلبــه، مباحث  1

فرهنگی و موضوعات معرفتی مربوط به 
این سفر اســت. اگر امور اجرایی سفر 
برعهــده روحانیــون باشــد، بخش 
فرهنگی آن مغفول می ماند. بنابراین، 
اگر قرار اســت امور اجرایی را روحانی 
خودش برعهده گیرد، باید حتماً چند 
فرد باتجربه و جوان و پرانرژی به عنوان 
معاون همراه داشته باشد تا آنها کارها 
را انجام دهند و روحانی به فعالیت های 

فرهنگی برسد. 
زیارت اربعین، یک راهپیمایی و  2

تظاهرات جهانی برای معرفی شــیعه 
است. در این حرکت عظیم رسانه هایی 
مانند بی بی سی و سی اِن اِن حضور دارند 
و از حرکت اربعین مستند می سازند. 
بنابراین، باید به آفت ها و آســیب های 
موجود توجــه ویژه ای داشــت. برای 
تحقق این امر، یکی از مهم  ترین ارکان 
روحانیون هســتند که باید در فضای 

اربعین بسیار دقیق و فعال باشند. 
روحانیونی کــه می خواهند در  3

برنامۀ اربعین حضور داشته باشند، بهتر 
است قبل از آن یک تشرف غیر کاروانی 
داشته باشند. اگر یک روحانی تجربۀ 
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کارهای اجرایــی دو مرحله ای  11

است؛ اما کار فرهنگی سه مرحله دارد. 
مرحله اصلی کار فرهنگی یک روحانی، 
بعد از اربعین شــروع می شود. یعنی 
پس از اینکه جاذبه را درون این جوان، 
این خانــواده، این آقا یــا خانم ایجاد 
کردیم، باید بتوانیم ارتبــاط را ادامه 

بدهیم. 
همان گونه که قباًل اشــاره شد،  12

باید قبل از این ســفر، یک جلســه 
توجیهی تشکیل شود. بهترین زمان 
برای تشکیل این جلسات ماه محرم 
اســت. مثاًل یک روحانی هر شــب 
می تواند پیش از منبرش زمانی را برای 
معرفی جریان اربعیــن، اهداف آن، 
فضایی که اربعین دارد و نیز تشــویق 
خانواده هــا بــرای حضــور فرزندان 
جوانشــان در این حرکت، اختصاص 
دهد. لذا کارهای فرهنگــی و تبلیغ 
برای فضای اربعین از همین ایام محرم 

شروع می شــود. باید در این جلسات 
بیان شــود که جریــان اربعین، یک 
حرکت هدفمند اســت که هم شروع 

آن و هم ادامه اش هدف دارد.
نکته دیگر در مورد مدارا و رعایت  13

حال دوســتان عراقی است. بعضی از 
افراد که به این سفر می روند، در آنجا 
احساس صاحب خانگی می کنند. این 
نگاه، بسیار اشــتباه اســت. ما آنجا 
میهمــان هســتیم و بایــد حرمت 
میهمانی خودمان و میزبــان را نگه 
داریم. آنها هر چه دارنــد را در طبق 
اخالص گذاشته اند. البته در بین آنها 
افرادی نیــز وجود دارند که شــاید 
بخواهند سوءاستفاده کنند و الزمه اش 
این اســت که ما شــرح صدر داشته 
باشیم. همچنین نگاه عجمی - عربی، 
یک نگاه آسیب زننده است که باید به 
شدت از آن اجتناب نمود. نکته دیگر، 
اجتنــاب از تحقیــر وضعیت زندگی 

برخی از افراد عراقی است. مثاًل ممکن 
است عده ای که به این سفر می روند 
بگویند وضعیــت زندگــی این ها را 
ببینید، چقــدر بیچاره انــد یا چقدر 
کثیف یا فالن هستند، یا مثاًل نفرین 
اهل بیت دنبال این هاست. باید از این 
طرز نگاه و فکر خودداری کرد. گفتن 
و ترویج این سخنان، امر پسندیده ای 
نیســت و مدارا  با این جماعت بسیار 

مهم است. 

  مسیرهای اصلی برای خروج از 
نجف به سمت جاده کربال 

این مسیر از حرم امیرالمؤمنین  1

شروع شده و زائران پشت به قبله وارد 
وادی السالم می شوند. از وادی السالم 
کــه خــارج می شــوند، از وســط 
مدینة الحیدریــة خارج می شــوند و 
تقریباً حول و حوش ستون 170 نجف 
به جاده اصلی ملحق می شوند. وقتی 
که ده تا ستون رفتند، تازه به اول جاده 

نجف کربال می رسند. 
مسیر دوم، خیابان ثورة العشرین،  2

شــارع کربال و جلوی مقبره حضرت  
آیت اهلل حکیم است.

مسیر سوم هم مسیر کوفه است.  3

از مسیر کوفه یک فرعی وجود دارد که 
از حدود ستون 110 وارد مسیر اصلی 
می شــوند و بــه ســمت مجموعــه 

پیاده روی می آیند.

** مســیر دیگری به نام مسیر شط 
وجــود دارد که خلوت تر اســت. این 
مسیر موازی مسیر جاده است، اما ده 
کیلومتر طوالنی تر اســت و به منطقه 

طوریج در کربال می رسد. 



حکايت مقتل 
فرق می كند!

گذري بر 
مقاتل عاشورايي

حساسيت 
در نقل مقتل ها
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حفظ وقایع تاریخی اسالم و بیان بدون کم و کاست آنها دغدغه تمام بزرگان متقدم و متأخر شیعه بوده است. پرداخت بدون تعصب به 
واقعیت های تاریخی نیازمند تتبع و پژوهش عمیق و علمی اســت. درباره تاریخ کربال مقاتل مختلفی تألیف شده است. مقاتلی که گاه 
محتوایشان با هم متفاوت یا متناقض است. بیان صحیح تاریخ کربال و نقل مقاتل آن از شعائر مسلم شیعه و دارای اجر فراوانی است. اما 
شناخت منابع معتبر و تشخیص محتوای سالم و ناب از محتوای غیر ناب نیازمند لوازم علمی و معرفتی می باشد. برای آنکه بیشتر به تحلیل 
این موضوع بپردازیم نشریه شبستان گفت وگویی با خطیب ارجمند حجت االسالم والمسلمین علی نظری منفرد مؤلف کتاب قصه کربال 
و در سوگ آل اهلل و ... که سال های متمادی در عرصه خطابه و روضه به صورت علمی توفیق خدمت به آستان اهل بیت علیهم السالم را 

دارد انجام داده است که تقدیم حضور می شود.

حکایت مقتل فرق می کند!
شیوه مراجعه به مقاتل در گفت وگو با حجت االسالم واملسلمین نظری منفرد

به کوشش 
امیرحسین شجاعی
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را نوشته است که متوفی سال 63 یا 65 
ه.ق. می باشد. ایشان مقتلی دارد که در 
اختیار ما نیســت. جابرین یزیدُجعفی 
)م128ه.ق.( نیــز مقتلــی دارد که در 
اختیار ما نیســت. ظاهراً ابان بن تغلب 
که از اصحاب امام باقر)علیه السالم( نیز 

این گونه مقتلی دارد. 
پس مقصود از منابعی که باید به آن ها 
رجوع کرد، منابعی است که قبل از آن 
منابعی بوده، اما آن منابع به دســت ما 
نرسیده است؛ مانند تاریخ طبری و مقتل 
ارشاد شیخ مفید. شــیخ مفید متوفای 
412 یا 413 اســت و ارشــاد او مقتل 
خوبی اســت. قبل از شیخ مفید، مقتل 
شــیخ صدوق را داریم؛ شــیخ صدوق، 
استاد شیخ مفید و متوفای 381 است. 
دو تا ســه مجلس امالی، مقتل اســت. 
این ها منابع اســت که هزار سال قبل 
نوشته شده است؛ هم مقتل طبری و هم 
مقتل شیخ مفید و شیخ صدوق. این ها 
منابع دست اولی اســت که انسان اگر 
می خواهد مطمئن شود، باید حداقل به 

این منابع رجوع کند.

   شما در جایی فرمودید که مقتل 
ابومخنف معتبرتریــن و بهترین 
مقتل است. این مطلب صحت دارد؟

 بله، البته ابومخنفی که چاپ شــده و 
در بازار اســت، خیلی ضعف دارد. این 
ابومخنف، غیر از این ابومخنفی است که 
طبری از او نقل می کند. ابومخنف، کنیه 
لوط بن یحیــی اســت و لوط بن یحیی، 
معاصر با حضرت صادق)علیه الســالم( 
بوده و متوفای 166 یا 168 اســت. او از 
اصحاب حضرت صادق)علیه الســالم( 
بوده و اجداد او هم نویسنده بودند؛ اجداد 

حقیقت امر این است که »عباراتنا شتی 
و حسنک واحد و کل الی ذلک الکمال 
یشیر«؛ عبارات و دیدگاه های ما مختلف 
است. قیام امام حســین یک قیام الهی 
و ماندگار است و خدا می خواهد بماند؛ 
چون خدا خواســته إن الله شاء أن یراک 
قتیــال. آن جمله ای که از حضرت زینب 

نقل شــده فرمود: »لیجتهدن امئة الکفر 
و اشیاع الضاللة فی محوه و تطمیسه فال 

یزداد اثره اال ظهورا و امره اال علوا« ائمه 

کفر تالش می کنند آثــار قبر را از بین 
ببرند. خدا می خواهد بماند.

   برای رجــوع بــه مقتل، چه 
پیش نیازهایی لزم است؟

یکی از چیزهایی که برای اهل علم، در 
مراجعه به مقاتل نیاز اســت، دانستن 
زبان عربی است. مقتل هایی که نوشته 
شده و منبع دست اول هستند، بیشتر 
به زبان عربی اســت؛ احیاناً اگر مثال در 
شش یا هفت قرن قبل به فارسی نوشته 
شده، همان هایی اســت که از عربی به 
فارســی ترجمه شده اســت. بنابراین، 
باید متــون عربی را دانســت و این هم 
نیازمند فهم لغت و ادبیات است؛ این نیاز 
اولیه است. پس باید قواعد عربی را بداند 
تا بتواند عبارت ها را درســت بخواند تا 
معنای غیر مراد را بیان نکند. نکته بعدی، 
منبع شناسی اســت؛ مقصود از منبع، 
کتاب هایی است که در عصری نگاشته 
شــده که قبل از آن عصر اگر هم کتابی 
بوده، در اختیار ما نیســت. چون خیلی 
از مقتل هایی که نگاشته شده، اآلن در 
اختیار ما نیست. مثاًل اصبغ بن نباته، که 
از اصحاب امیرالمؤمنین)علیه السالم( 
است، اولین کسی است که مقتل کربال 

   محتوای مقاتــل را از نظر نگاه 
مؤلف به واقعه کربال، چگونه تحلیل 

می فرمایید؟
مقاتلی که مکتوب شــده و به دســت 
مؤلفین تألیف شده، به خصوص منابع 
دســت اول، هر کدام با یــک انگیزه و 
زاویه ای وارد بحث شــده اســت. مثاًل 
بعضــی از کســانی که در ایــن زمینه 
چیزهایــی را مکتــوب کرده اند، تحت 
عنوان بالغة الحسین است؛ سخنان امام 
حسین)علیه السالم( به ویژه خطبه هایی 
که حضــرت خوانده انــد؛ خطبه های 
حماســی. در این موارد، سخنان امام 
حسین)علیه الســالم( بیشــتر مطرح 
اســت. برخــی از مؤلفیــن، از زاویه 
حماسی و حماســه آفرینی به مسئله 
کربال نگریسته اند. آقای مطهری)ره(، 
حماســه حســینی را در همین راستا 
نوشــته اند. برخی نیز تنها به نوشــتن 
تاریخ اکتفا نکرده انــد، بلکه به تحلیل 
واقعه عاشــورا نیز پرداخته اند و بیشتر 
روی این نکته تأکیــد کرده اند که امام 
حسین)علیه السالم( چه هدفی را دنبال 
می کرد. عده ای هم شجاعت و دالوری 
امام حسین)علیه الســالم( و اصحاب را 
تحلیل و بررسی نموده اند؛ در این زمینه 

شعر هم گفته اند:
ة   قوٌم إذا نُوُدوا لَِدْفع ُملِمَّ

والخيُل بين ُمَدعَّس َوُمَكْرَدِس
لَبسوا الُقُلوَب على الدروِع وأقبلوا 

  يََتَهافتون على َذَهاِب األَنُْفِس
برخــی نیــز مظلومیت امام حســین 
)علیه الســالم( را قلــم زدنــد. حتی 
برخی از مادی گرایان هم، تحلیل های 
امــام  قیــام  از  مادی گرایانــه ای 
حسین)علیه الســالم( ارائــه کرده اند. 
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مالحسین کاشفی می باشد. مالحسین 
کاشفی، متوفای 916 است. این کتاب، 
از نظر نثر، کتاب بســیار زیبایی است 
که برخی از قسمت های نثر آن، به نثر 
سعدی طعنه می زند. البته این کتاب 
ضعف هایی هــم دارد و چیزهایی که 
ضعف آنهــا محرز اســت را نقل کرده 

است.
بحاراألنوار مرحوم عالمه مجلســی، 
بیســت و پنج جلــد بــوده و امروز 
شــده 110 جلد. جلد دهم بحار که 
مجموعه ای اســت از جلــد 43 و 44 
و 45 بحارهــای جدیــد، مقتل امام 
حسین است. این مقتل، نسبتا مقتل 
مبســوطی اســت. مرحوم مجلسی 

متوفای 1111 است. 
معموالً علمای گذشته اگر فقیه و اصولی 
هم بودند، دوست داشتند که نامشان در 
زمره ذاکران امام حسین)علیه السالم( 
باشــد و مقاتلی تدوین کرده اند؛ مانند 
مرحوم مالمهدی نراقی کــه متوفای 
1216 است. ایشــان مقتلی دارد به نام 
محرق القلوب! که ما آن را تحت عنوان 
غم های جانسوز، تصحیح، مرتب و چاپ 
کردیم. البته مقتل ایشــان مجلس به 

مجلس است.
طریحی هم مقتل نســبتا خوبی دارد. 
ولی او بیشتر به شعر پرداخته است. البته 

گاهی ضعف هایی هم دارد. 
اما کســی که در قرن چهاردهم مقتل 
نوشته،  مرحوم محدث قمی است. مقتل 
ایشان نفس المهوم است که مقتل جامع 
و مبسوطی است. این مقتل را دو نفر از 
بزرگان ترجمــه کرده اند؛ یکی مرحوم 
آقای شعرانی و دیگری هم مرحوم آقای 
کمره ای که به دو شکل مختلف ترجمه 

هم جزء منابع اســت؛ ولی مانند منابع 
اولی نیست، البته می شود به آن استناد 
کرد. بعد از خوارزمــی، نوبت به ابن نما 
می رسد؛ ابن نما )قرن 7(، ظاهراً استاد 
ســید بن طاووس و عالم محقق صاحب 
شرایع است. ایشــان مقتلی دارد به نام 
مثیر االحزان. بعد از مقتل ایشان، مقتل 
لهوف را داریــم. لهوف هم کتاب خوبی 
است، اما تقریباً متوسط است؛ نه مطول 

است و نه مختصر.

 کامل بهایی هم مسائلی را مربوط به امام 
حسین)علیه السالم( و حوادث کربال و 
شام مکتوب کرده است؛ از جمله جریان 
حضرت رقیه)علیهاالســالم(. مرحوم 
محدث قمی می گوید: این کتاب، کتاب 
عجیبی است. نویسنده این کتاب که قبل 
از قرن هفتم فوت شده، نه تنها یک مؤلف 
بوده، بلکه یک فقیه بزرگــوار بوده که 
مرحوم شهید اول محمد مکی، در رساله 
نماز جمعه، از رساله ایشان نقل می کند. 
از جملــه مقاتــل فارســی، مقتــل 
روضة الشهدا اســت که نویسنده اش 

او واقعه صفین و جمل را به رشته تحریر 
درآوردند. مقتل ایشــان به ما رسیده، 
ولی نه بدون واســطه. ما کتاب مقتل 
ابومخنف را نداریم. اگر هم اآلن شما در 
بازار کتاب ابومخنــف را می بینید، این 
جمع آوری شــده از تاریخ طبری است. 
طبری متوفای 310 اســت و ابومخنف 
که در سال 60 ه.ق. جریان کربال را نقل 

کرده، به دست ما نرسیده است. 

    منابع دســت اول همین چند 
کتابی بود که فرمودید؟

نه، باز هم هست؛ الفتوح هم تقریباً جزء 
مقاتل دست اول اســت؛ اخبار الدول و 
االمامه و السیاسه ابن قتیبه هم هست. 

اما بخش مقتل شان خیلی کم است.
کتاب کامل الزیــارات ابن قولویه هم از 
مقاتل اســت. ابن قولویه متوفای 366 
است؛ یعنی قرن چهارم بوده و اقدم بر 
شیخ مفید است. البته در این کتاب اگر 
بعضی از مصائب هم مطرح شده، تحت 

عنوان زیارت است. 

   مقاتل دیگری که بعداً نوشــته 
شــده مثل لهوف، مقتــل مثیر 
الحزان، خوارزمــی و...، در چه 

دسته بندی قرار دارند؟
مرحوم شیخ طوسی )قرن 5(، هم مقتل 
دارد، اما جامع نیست. هم در امالی و هم 
در کتاب تهذیب، در باب زیارات مطالبی 
را ایشان آورده اند. به هر حال، در مجموع 
تألیفات شیخ طوسی، که متوفای 460 
است، مطالبی به عنوان مقتل ذکر شده 

است. 
خوارزمی )قرن 6( که از عامه است، یک 
مناقب دارد و یک مقتل؛ مقتل خوارزمی 

مقتل ابی مخنف قابل اعتبار 
است. مقتلی كه مرحوم شيخ 

صدوق در امالی نقل كرده 
و همين طور مقتل شيخ 

مفيد، منابع قابل اعتمادی 
هستند. همين طور مقتل 

سيدبن طاووس. ولو اينکه ممکن 
است مقتل سيد بن طاووس هم 

برگفته از مقتل ارشاد شيخ مفيد 
يا طبری باشد
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نکتــه ای را مرحــوم آقای شــعرانی 
)رحمة الله( دارند که به نظر من نکته 
جالبی است. ایشان که از علمای نمونه 
عصر گذشــته بوده اند. می فرمایند: ما 
گاهی می بینیم یک مطلبی را دو راوی 
نقل کرده و با هم اختالفاتی دارد. از نقل 
دو راوی یک مطلب دستگیرمان می شود 
و آن این اســت که اصل ماجرا درست 
اســت. این اختالف نیز طبیعی است. 
چرا؟ برای اینکه در همین حوادث دفاع 
مقدس برخی راوی هــا گاهی جریانی 
را نقل می کردند که بــا هم هم خوانی 

نداشت. 
گاهی اوقات به چیزهایی برمی خوریم که 
با عقل هم خوانی ندارند؛ ولو در کتاب ها 
نوشته شده باشد. این ها را انسان نباید 
بخواند. مثل بعضی از مسائلی که مرحوم 
دربندی در کتاب ارسارالشهادة آورده 
است. مثاًل اینکه کشته های روز عاشورا 
به دست امام حسین)علیه السالم( بدون 
در نظر گرفتن مجروحین 650 هزار یا 
900 هزار نفر بود. یک انســان در یک 
روز چطــور می تواند 650 هــزار نفر را 

کرده اند، عالئلی است؛ وی کتابی تحت 
عنوان »ُســمّو الذات فی ســمو املعنی« 
دارد. حضرت آیــت اهلل العظمی صافی 
گلپایگانی هم کتابی نوشته اند که در آن 
به صورت مقایسه ای، فضایل بنی هاشم 

را با فضایل بنی امیه مقایسه کرده اند.

   از جهت اعتبار، مقاتل را چگونه 
دسته بندی می کنید؟

مقتل ابی مخنف قابل اعتبار است. مقتلی 
که مرحوم شــیخ صدوق در امالی نقل 
کرده و همین طور مقتل شــیخ مفید، 
منابع قابل اعتمادی هستند. همین طور 
مقتل سیدبن طاووس. ولو اینکه ممکن 
است مقتل سید بن طاووس هم برگفته 
از مقتل ارشاد شیخ مفید یا طبری باشد.

   گاهــی در مقاتــل مختلف، با 
نقل های متفاوتــی از یک واقعه 
روبرو می شویم و گاهی این نقل ها 
با یکدیگر در تعارض هستند. برای 
جرح و تعدیل ایــن روضه ها چه 

مالحظاتی باید داشت؟

کرده اند. ولی فرزند ایشان مرحوم حاج آقا 
محسن محدث زاده، از ما خواستند که 
ترجمه روانی بر این مقتل داشته باشیم. 
در ایامی که من کویت بودم، نسخه ای 
که در زمان خود شیخ عباس چاپ شده و 
ایشان این نسخه را تأیید کردند، را تحت 
عنوان مقتل امام حسین و یاران، ترجمه 
کردیم که تاکنون هفده بار تجدید چاپ 
شده اســت. این مقتل، مقتل جامعی 
است. تقریباً می شــود گفت چیزی را 

در مسئله عاشورا فروگذار نکرده است.

   فرمودید هر کس با یک زاویه و 
نگاه خاصی مقتل نوشته است. اگر 

می شود چند مورد را نام ببرید. 
باقر شریف َقرشــی یا ُقَرشی، صاحب 
کتابی اســت به نام »حیاةالحسین« که 
کتــاب تحلیلی خوبی اســت. از جمله 
کســانی که مقتل را با زواید و حواشی 
و مطالب خوبــی نوشــته اند، مرحوم 
آســید عبدالــرزاق ُمقــّرم صاحــب 
»مقتل الحسین« اســت. مرحوم آسید 
عبدالرزاق، کتاب های دیگری هم دارد؛ 
مانند العباس، الشهید مسلم بن عقیل. 
مقتل ایشــان مقتل خوبی است. البته 
ایشان بیشتر در مقدمات کار کرده و به 
خود حوادث کربال که رسیده، خیلی زود 

از حوادث کربال عبور کرده است.
 عالمه سماوی صاحب »إبصارالعین«، 
فقط اصحاب امــام حســین را با ذکر 
مشــخصات و زندگی نامــه آورده 
اســت. یا مثاًل »وسیلةالدارین«، 
بییشــتر زندگی نامــه اصحــاب امام 
حسین)علیه الســالم( را بــه تصویــر 
کشیده اســت. از نویســندگان عرب 
زبانی که ماجرای امام حسین را تحلیل 
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بعد به یک جمع بندی برسند و اجتهاد 
کنند و به مردم بگویند این کار را بکنید، 
یا این کار را نکنیــد. اما حکایت مقتل 
فرق می کند؛ آن دقت هایی که در فقه 
الزم اســت، در حکایت الزم نیســت. 
بله، یک وقت در حکایت تاریخ، انسان 
احســاس می کند یک چیزهایی بوده 
می خواســته اند جعل و وضــع کنند، 
که باید در آنجا دقت داشــت. اما سایر 
چیزها، آن دقت هایی که در رجال سند 
و در خود متن روایت وجود دارد را الزم 

ندارد. 

   به عنوان نکته پایانی، اگر مطلب 
خاصی هست بفرمایید.

من در نکتــه پایانی عــرض می کنم 
عزیزانی کــه می خواهنــد در این ایام 
محرم تبلیغ کنند، اوالً به مســائلی که 
مربوط به امام حسین)علیه الســالم( و 
رویدادهایی که این ایــام اتفاق افتاده 
بپردازنــد؛ این هــا جاذبه بیشــتری 
دارد. چیزهایــی کــه بــا شــأن امام 
حسین)علیه الســالم( منافات دارد را 
بیان نکنند. امام حسین)علیه السالم( 
انسان آزاده ای بود. چیزی که شائبه این 
را داشته باشــد که امام حسین تسلیم 
شد، بیان نشود. در رجوع به منابع قابل 

اعتماد نیز دقت کنند. 
نکته دیگــری کــه می خواهم عرض 
کنم که عزیزان مد نظر داشته باشند، 
اخالص است. ســعی کنند برای امام 
حسین)علیه السالم( و برای خدا منبر 
بروند؛ حرف بزنند تا حرف شان در دل 
تأثیر بگذارد. إنَّ املَوِعَظَة إذا َخرََجت ِمَن 
الَقلِب َدخلت ِفی الَقلِب َو إذا َخرََجت ِمن 

اللِّساِن لَم َیتجاَوِز االذاَن.

این دروغ اســت، ولو در کتاب ها آمده 
اســت. چرا؟ چون طبری در تاریخش 
از غالم رباب به نام عقبه بن ســمعان 
-که جزو کسانی است که بعد از واقعه 
عاشورا زنده ماند و بعضی از وقایع کربال 
را ایشــان نقل کرده- نقــل می کند. 
می گوید: امام حسین)علیه الســالم( 
از لحظه ای کــه از مدینه حرکت کرد، 
از مکه تا کربال تا شــهادت، یک جمله 
داللت بر اینکه با بنی امیه سازش کند، 
نفرمود. فقط این جملــه را می فرمود: 
من مسلمانم، اجازه بدهید بروم در بالد 
واســعه خدا. چرا می خواهید خون مرا 
بریزید؟ اما جملــه ای مانند اینکه من 
بروم دستم را در دســت یزید بگذارم و 
با یزید بیعت کنم را بــر زبان نیاوردند. 
بنابراین، این گونــه نقل ها که گاهی در 
بعضی کتاب ها آمده و معارض هم دارد، 
نباید نقل شود. به صورت شعر و نثر هم 
چیزهایی که منزلت اهل بیت را پایین 
می آورد، نباید بیان شــود. امام حسن 
عسکری)علیه السالم( فرمودند: »ما ِقيَل 
ِفينا ِمن َحَسٍن فَنحُن أهُلُه ، و ما ِقيَل ِفينا 

ِمن ُســوٍء فام َنحُن كذلَك؛  هر خوبی که 

گفته شود ما اهلش هستیم و هر بدی که 
گفته شود، ما چنین نیستیم«. و چه بسا 
این بدی ها را دشمنان جعل کرده اند تا 

منزلت اهل بیت را پایین بیاورند. 

   سیره علما در رجوع به مقاتل و 
روضه ها چگونه بوده است؟

فقهای بزرگ ما، وقتی می خواســتند 
حکمی را برای مــردم بیان کنند، مثاًل 
بگویند نماز بخوانید، روزه بگیرید و یا 
حج به جا آورید، مجبــور بودند روایات 
و اسناد و منابع رجالی آن ها را ببینند، 

به قتل برســاند، ســوی المجروحین؟ 
می گوید روز عاشــورا ساعاتش بیشتر 
از این مقدار بوده اســت. یــا مثاًل قمر 
بنی هاشم، روز عاشــورا 350 هزار نفر 
را کشته اســت. این طور مطالب را ولو 
حاال در کتابی آمده باشــد، نباید نقل 
کرد؛ چون با عقل سازگار نیست. خود 
ائمه)علیهم السالم( هم فرمودند: ممکن 
است از ما مطالبی رســیده باشد، ولی 
مردم این هــا را نمی فهمنــد یا تحمل 
قبول شان را ندارند، پس این مطالب را 
برای مردم بیان نکنید. شــجاعت امام 
حسین)علیه الســالم( به جای خودش 
محفوظ، اما چیزهایی که با عقل منافات 
دارد را نباید نقل کرد. چیزهایی که حّط 
منزلت اهل بیت است را نباید قبول کرد.

مثاًل در برخــی مقاتل آمــده که امام 
حسین)علیه الســالم( لحظه آخر، به 
عمرســعد گفت اجازه بدهید من بروم 
خودم با یزید بیعت کنــم. گفتند: نه؛ 
باید تسلیم ابن زیاد شوی. یا همین جا 
تسلیم ابن زیاد بشوی یا می کشیمت. 

عزيزانی كه می خواهند در 
اين ايام محرم تبليغ كنند، 

اوالً به مسائلی كه مربوط به 
امام حسين)عليه السالم( 
و رويدادهايی كه اين ايام 

اتفاق افتاده بپردازند؛ 
اين ها جاذبه بيشتری دارد. 

چيزهايی كه با شأن امام 
حسين)عليه السالم( منافات 

دارد را بيان نکنند
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   آیــا در ســیره اهل بیــت 
مقتل خوانی وجود دارد؟

 اهل بیــت )علیهم الســالم( بعــد از 
شهادت امام حســین )علیه السالم( 
مخصوصاً در سال های اولیه در تنگنا و 
فشار سیاسی شدیدی بودند. کسانی 
که حضرت ابا عبداهلل را به شــهادت 
رساندند، اجازه نمی دادند برای ایشان 
عزاداری بر پا شود. مخصوصاً در دوران 
امام ســجاد )علیه الســالم(که تمام 
مقتل خوانی، روضه خوانی و عزاداری ها 
فردی است. به همین دلیل امام سجاد 
)علیه الســالم( به هر بهانه ای به ذکر 
مقتل ابا عبداهلل می پرداختند. مثاًل اگر 

نگاهشان به آب می افتاد، می فرمودند 
»ُقتَل ابن رَسول الله َعْطشاناً«. یا گاهی 
می فرمودند که یوسف پیامبر مفقود 
شــد، پدرش آن قدر گریســت که 
چشم هایش را از دســت داد، چگونه 
من گریه نکنم در حالی که یوسف های 
ما را سر بریدند؟ گاهی به صورت کلی 
این مســئله را متذکر می شدند. مثاًل 
می فرمودند: سه روز در تاریخ اسالم 
بر ما سخت گذشت: یکی روز شهادت 
حمزه سید الشهداء، دوم روز شهادت 
جعفر بن ابی طالب و سوم روز شهادت 
پدرم که روزی به سختی روز او نبود. 
بعد می فرمودند: »کٌل َیَتَقرُب إلی 

اللِه ِبَدِمــه« هر کسی سعی می کرد با 

کشتن امام حســین )علیه السالم( به 
خدا تقّرب پیدا کند. در زمان امام باقر 
)علیه السالم( نیز این گونه بود؛ با این 
تفاوت که فضا مقداری باز شده بود و 
برخی شــاعران هم می توانستند نزد 
حضرت بیایند و شعر بخوانند. زمان 
امام صادق )علیه الســالم( این مسیر 
بیشتر باز شــد؛ به گونه ای که در منا 
مجلس عزا تشکیل می شود و ایشان 
هم شــرکت می کردند. شعرایی مثل 
ابوهارون، سید حمیری و جعفر ُعفان، 
شعر می خوانند و امام آنها را تشویق 
می کردند. در همین زمان اســت که 

حساسیت در نقل مقتل ها 
يادداشت شفاهی حجت االسالم و املسلمین دکرت رفیعی 
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حضرت ابا الفضل )علیه السالم( است: 
»أْشَهُد لََک ِبالَتسلیِم و الَتْصدیِق و الَوفاء 
و الَنصیحة« شــهادت می دهد تسلیم 

امامت بودی، وافادار بودی، خیرخواه 
بــودی، پیرو امامــت بــودی. مانند 
بدریون عمل کردی و خسته نشدی. 
در عین حال به مصیبت های حضرت 
اباالفضل )علیه السالم(اشاره دارد. لذا 
در مقتل خوانی ائمه )علیه السالم( هم 
بیان مصائب اســت و هم بیان اهداف 

نهضت و قیام حسینی. 

  آیا حضرات معصومین در بیان 
مقتل اصول خاصی هم داشتند؟

به نظر می رســد در نقل مقاتل چند 
نکته مورد توجه بوده؛ یکی مخاطب 
است که گاهی کشش مطلب را ندارد؛ 
لذا امام سربسته ســخن می گویند. 
گاهی مخاطب کشــش دارد. در این 
صورت امام افشاگری کامل می کند. 
مثاًل امام سجاد )علیه السالم( فرمودند: 
به اندازه نگین انگشــتر جای سالم بر 
بدن پدرم باقی نگذاشــتند. یا اینکه 
فرمودند: »وا َذبیحاً ِبالَقفاء، أنا ابن 
املَذُبوح ِبالَقفاء« من پسر کسی هستم 

که از قفا سر بریده شد. 
نکته دوم اینکه به نظر می رســد ائمه 
بزرگوار)علیهم السالم( مواظب بودند 
در نقل مقتل ها حساسیت ایجاد نشود. 
لذا در زیارت عاشورا که از معصومین 
)علیهم السالم( رســیده، در لعن ها، 

خیلی جاها با ابهام روبرو می شویم. 
نکته دیگر اینکه روضه مکشــوف - به 
معنایی که خیلی فاش باشــد - کمتر 
ممکن است در سیره معصومین )علیهم 

السالم( دیده شود. 

 

دعبل خزاعی قصیــده معروف خود 
را در حضور امام رضا )علیه الســالم( 

می خواند. 
بعد از دوران غیبــت صغری، عزاداری 
و عاشورا رســمیت می یابد. در زمان 
آل بویه، عاشورا تعطیل رسمی می شود.

با این مقدمه روشن می شود که در زمان 
ائمه و حتی قبــل از آن مقتل خوانی 
بوده است. مرحوم شیخ صدوق کتابی 
داشتهـ  که امروز موجود نیست، ولی 
آقای صحتی زحمت کشیده و آن را از 
منابع استخراج کردهـ  به نام مقتل به 
نقل از معصومین. این کتاب نیز نشان 
از مقتل خوانی در ســیره معصومین 

)علیهم السالم( دارد. 
 

  هدف ائمه )علیهم الســالم( از 
مقتل خوانی 

یقیناً بیان مصیبت به دو جهت بوده: 
یکی نقــل حادثه و فراموش نشــدن 
تاریخ ابا عبداهلل که اگر غیر از این بود، 

فراموش می شد.
نکته دوم اشــاره به هــدف ابا عبداهلل 
اســت. مثاًل در زیــارت اربعین که به 
انشــا امام صادق )علیه السالم( است، 
هم به مصیبت اشــاره می کند هم به 
هدف و می فرماید: »َو َبَذَل ُمْهَجَته 
ِفیک لَِیْسَتْنقذ ِعباَدک ِمن الَجهالة«؛ 

حســین خونش را داد بــرای اینکه 
بندگان را از جهالــت و حیرت نجات 
دهد. ایشان چند بیان مصیبت درباره 
حضرت اباالفضل )علیه الســالم(دارد 
که اشاره می کند دست های او را قطع 
کردند، اما ایمانــش محکم بود. هم به 
ویژگی ها و اهداف اشاره می کند، هم 
به مصیبت که بارزتریــن آن، زیارت 

امام تأکید کردند که هر کس شعری 
درباره اباعبــداهلل بگویــد و بخواند، 
فالن قدر ثواب دارد. با این حال هنوز 
آن تنگناها به قّوت خــود باقی بود و 
بنی عباس فضا را کاماًل باز نگذاشــته 
بودند. برای نمونه در خانه امام صادق 
)علیه الســالم( مقتل خوانی کردند و 
صدای گریه زن ها بلند شــد. مدینه 
کوچک بود، لذا مأمورها فهمیدند و از 
طرف فرماندار مدینه به خانه حضرت 
هجوم آوردند. امام بیــرون آمدند و 
فرمودند: »صبیٌّ َقْد غشــی َعَلیه«؛ 
بچه ای از حال رفتــه بود، زن ها جیغ 
و داد می کردند. شیخ جعفر شوشتری 
می فرماید امام تقیه کرد و منظورشان 
از »صبــٌی« علی اصغر امام حســین 

)علیه السالم( بود. 
در زمان امام رضا)علیه الســالم( فضا 
خیلی بیشتر باز می شــود؛ مخصوصاً 
در سه سالی که امام رضا ایران بودند؛ 
زیرا مأمون ظاهراً از شیعیان حمایت 
می کرد و امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
را رســماً بر خلفا ترجیح مــی داد. لذا 

بعد از دوران غيبت 
صغری، عزاداری و 

عاشورا رسميت می يابد. 
در زمان آل بويه، عاشورا 
تعطيل رسمی می شود.
با اين مقدمه روشن 
می شود كه در زمان 

ائمه و حتی قبل از آن 
مقتل خوانی بوده است
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ابومخنــف لــوط بن یحیــی )م. 
157(، کتاب مشــخصی با عنوان 
مقتل الحسین)علیه السالم( داشته 
اســت. وی از خاندانی عراقی بود و 
جدش مخنف بن ســلیم از یاران 
امام علی)علیه السالم( بود که تشیع 

کوفی داشتند.
ابومخنف توسط رجال شناسان سنی 
تضعیف شده و ابن عدی )م. 365( او 

را شیعه افراطی خوانده است.
ابومخنف تولدش در حدود ســال 
80 ه.ق. بوده اســت و نوشــته او، 

قدیمی ترین نوشــته در مورد 
واقعۀکربال است.

کتــاب ابومخنف به دســت ما 
نرسیده اســت، اما جناب آقای 
یوسفی غروی)زیدعزه( مطالبی 
که تاریخ طبری به نقل از مقتل 
ابومخنــف آورده را جمع آوری 
کرده و به نام »وقعةالطف« چاپ 

کرده است.
طبــق تحقیقی که ایشــان در 

ابتــدای کتــاب ارائــه داده اند، 
ابومخنف وقایع کربال را یا با یک 
واسطه و یا در نهایت با دو واسطه 
از کسانی که در واقعه کربال حضور 

داشته اند، نقل کرده است.
برای مثال، وی خبری را از ُدلَهم 
)همســر زهیربن قیــن( روایت 
می کند؛ قال ابومخنف: حدثتنی 
دلهم بنــت عمر امــراه زهیر بن 

القین... .
تاریخ طبری در بیان واقعه کربال 
استفاده زیادی از این کتاب کرده 
و همچنین در بین کتب تاریخی 
شیعی، مرحوم شــیخ مفید در 
االرشاد بیشــترین استفاده را 
از مقتل ابومخنف داشته است.

نکته قابل توجه این است که 
یک متن تاریخــی دیگر نیز 
وجــود دارد که به نــام مقتل 
ابی مخنف معروف است که در 
صحت انتساب آن به ابی مخنف 
تردید وجود دارد. مرحوم شیخ 
عباس قمی در نفس المهموم، 
اصرار زیادی دارند که این مقتل 

گذری بر مقاتل عاشورایی

در میان مقتل های اصیل موجود که می توان با اعتماد کلی بر آنها به بررسی رویداد کربال پرداخت به مقاتل ذیل می توان اشاره نمود که به 
عنوان منابع دست اول در مورد قضیه کربال محسوب می شوند.

احمدرضا امینی 
مؤلف و پژوهشگر مقتل

مقتل الحسین ابومخنف  1
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از مجمــوع 400 صفحــه کتــاب، 
صفحات 229 تــا 262 را بــه اخبار 
امام حسین)علیه الســالم( و عاشورا 

اختصاص داده است.
در میان اخبار این کتاب، گاه نکات بکر 
و نابی وجود دارد کــه در مقاتل دیگر 

موجود نیست.

تاریخ المم و الملوک، تألیف  5
محمد بن جریــر طبری 

)م.310( معروف به تاریخ طبری 
طبری در ذیل رخدادهای سال 60 و 
61 ه.ق. به بیان حوادثی که به عاشورا 
منجر شده پرداخته و روایات زیادی را 

از گزند نابودی نجات داده است.

6 الفتــوح، تألیف ابن اعثم 
کوفی )م. حدود 314( 

بی تردید، ابن اعثــم مطالب تازه ای را 
درباره کربال برای ما حفظ کرده است 
که در منابعــی ماننــد ابومخنف و... 
نیست؛ به طور مثال وصیت مشهور امام 

حسین)علیه السالم( که فرمود:
أّن لَم أخُرج أِشا وال َبِطرا ، وال ُمفِســدا 

ا َخرَجُت لَِطَلِب النَّجاِح  وال ظالاِم ، وإنَّ

ِة َجّدي، در این کتاب ذکر  الِح ف اُمَّ َوالصَّ

شده است.

انساب الشراف، تألیف  3
احمدبن یحیــی بالذری 

)م.279(
از دیگر منابع اصلی که به حادثه کربال 
پرداخت اســت، کتاب انساب االشراف 
است که در ذیل نسب ابوطالب به شرح 
حال علی بــن ابیطالــب و فرزندانش 
پرداخته است و مطالب نسبتاً مفصلی 
نسبت به مقتل الحسین بیان کرده است.

مؤلف پس از ارائه چند حدیث درباره 
امام حسین)علیه السالم(، تولد ایشان 
و فرزندانــش، به شــرح وقایع کربال 

می پردازد.
نکته ای که در کتاب انساب وجود دارد 
این اســت که ظاهراً بالذری از منابع 
متنوعی استفاده کرده است و لذا برخی 
از مطالب ریز در مورد واقعه کربال بیان 

کرده است.
به طور مثال این مطلب را نقل می کند:

قال حصین )بن عبــد الرحمن( َفَحدثنی 

سعد بن عبیده َقاَل إنَّ أشــياخا ِمن أهِل 

الكوَفِة لَُوقوٌف َعَل التَّلِّ َيبكوَن، وَيقولوَن: 

الّلُهمَّ أنزِل َنرصََك. قاَل: ُقلُت: يا أعداَء الّلِه! 

أال َتنزِلوَن َفَتنرُصوَنُه؟

اخبــار الطــوال، تألیف  4
ابوحنیفه احمد بن داود 

دینوری )م.282(

گرچه به اســم مقتل ابی مخنف چاپ 
شده است، اما به جهت قرائنی که وجود 
دارد، مقتل ابی مخنف نیســت و قابل 

اعتنا  نمی باشد.
مقتل ابومخنف، مقتل ناقصی است و 
جامع نیست و در بسیاری از موارد وقایع 
را ذکر نکرده است و نسبت به آنچه در 
لهوف یا تواریخ دیگر از واقعه عاشــورا 

نقل شده است، نقایص زیادی دارد.

طبقــات الکبری، تألیف  2
محمدبن سعد )م.230( 

متن طبقات در مورد واقعه کربال، متنی 
پر مطلب و غنی است و جالب آن است 
که معموالً در طبقات مرســوم نیست 
که در ذیل اسامی اشخاص، وقایع مهم 
زندگی بیان شــود. ولی عظمت واقعه 
کربال مؤلف را بر آن داشته است که در 

این مورد توضیح دهد.
البتــه در این کتاب، گاهــی مطالبی 
دیده می شــود کــه جهت گیری آن 
در جهــت تبرئــه یزید از قتــل امام 
حسین)علیه السالم( است و مقصر را 

ابن زیاد می داند.
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اولیه و تاریخ محسوب می شوند، یکی 
از قوی ترین متون کــه مورد اعتنای 
بزرگان اســت، کتاب لهوف مرحوم 
ســیدبن طاووس )م.664( است که 
مرحوم عالمــه مجلســی در بحار، 
مرحوم حاج شــیخ عبــاس قمی در 
نفس المهموم و دیگران از این کتاب 

استفاده های زیادی کرده اند.
ســبک کتاب به این صورت اســت 
که سعی کرده اســت آنچه در تاریخ 
به صورت جســته و گریخته و قضایای 
تاریخی از افراد مختلف نقل شده است 
را به صورت داستانی نقل کند و قضایا 

را پشت سرهم بچیند.
این کتاب در ســه بخش تنظیم شده 

است: 
- امور مقدم بر قتال؛

- وصف حــال قتال و قضایــای روز 
عاشورا؛

- امور متأخر از قتال.
بســیاری از بــزرگان، برای ســنت 
مقتل خوانــی از این کتاب اســتفاده 

می کنند.
آنچه بیان شد، اهم کتب تاریخی در 

زمینه حادثه کربال بود.

در این کتاب، اکثــر نقل تاریخ کربال، 
از ابن اعثم کوفی استفاده شده است 
و عبارت قال االمام احمــد بن اعثم 

الکوفی، مکرر ذکر شده است.

    نکته:
آنچه گذشــت، اهم منابعی بود که به 
عنوان منابع اصیل و دست اول تاریخی 
شناخته می شــود و مورد استفاده در 
پژوهش های تاریخ است و تاریخ را در 
غالب این کتب به صورت نقل تاریخی 
می بینیــم، نه به صــورت یک حادثه 

داستان وار.
البته در منابع اولیه روایی، گاه مطالب 
حایز اهمیت و نقل های حاوی نکات 
دقیق دیده می شــود کــه به صورت 
جسته و گریخته در بین کتب روایی 
دیده می شــود؛ به طور مثال در امالی 
مرحوم صدوق، گاه مطالبی در مورد 
واقعه کربال مالحظه می شــود که از 
ائمه)علیهم الســالم( نقل شده است، 
اما تبویب خاصی نــدارد و به صورت 
نکات استطرادی یا ذکر یک مجلس 

امالء بیان شده است.
در رتبه بعــد از این کتــب که منابع 

7 الرشاد فی معرفه حجج 
اهلل علی العبــاد، تألیف 

شیخ مفید 
از جمله کتب مورد اعتنا در شــناخت 
واقعه کربال، ارشاد شــیخ مفید است 
که به حادثه کربال بــه صورت مفصل 
پرداخته است و به جهت اطمینان به 
مؤلف در نزد شیعیان، از کتب معتبر در 

این زمینه و مرجع محسوب می شود.
واضح اســت که مرحوم مفید مطالب 
زیــادی را از کتاب مقتــل ابی مخنف 
گرفته اســت، لذا تعابیــر موجود در 
ارشاد مرحوم مفید با آنچه طبری در 
تاریخ خود نقل می کند، بسیار شبیه و 
نزدیک است و هر دو از مقتل ابی مخنف 

برداشت کرده اند.
مرحوم مفیــد، به صــورت مفصل به 
حوادث قبل از واقعۀ عاشورا و التهابات 
کوفه، دعوت مسلم و کیفیت شهادت 

مسلم، هانی و دیگران پرداخته است.
وقایع روز عاشورا و حوادث بعد از آن نیز 
به صورت مفصل در این کتاب آمده است.

مقتل الحســین، تألیف  8
ابوالموید موفق بن احمد 

مکی خوارزمی )م.568( 
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این کتاب که به ســبک داســتانی 
نوشته شــده اســت، دارای ادبیاتی 
قوی است و حوادث را لحظه به لحظه 
گزارش کرده اســت؛ اما متأســفانه 
سرشار از نقل های ساختگی است و 
به این جهت دارای دروغ های زیادی 
اســت که به احتمال زیاد ناشــی از 
این بوده اســت که مطالب کتاب را 
از کتب غیر معتبــر همان زمان نقل 

کرده است.
بســیاری از اسامی اشــخاص در آن 
تغییر کرده است و رخدادها به گونه ای 
متفاوت از آنچه در منابع اصیل وجود 
دارد، بیان شده اســت؛ به طور مثال 
عروسی قاسم بن حسن)علیه السالم( 
در این کتــاب آمده اســت که هیچ 

اصالتی ندارد.
البته این کتاب، پیش از دوره صفویه 
نوشته شده اســت و حکومت صفویه 
بعد از شش سال از مرگ مؤلف کتاب 
به خراسان رسیده است، اما در دوره 
صفویه ترویج بســیاری پیدا کرد و به 
زبان های مختلف ترکی و کردی هم 

ترجمه شد.

اسرارالشــهاده، مالآقا  10
دربندی 

از جمله کتبــی که در زمــان قاجار 
تألیف شــد، کتــاب اسرارالشــهاده 
مالآقا دربندی اســت که به نظر اهل 
تحقیق، تحریفات موجود در این کتاب 
و افسانه های آن، بســیار وخیم تر از 

کتاب روضه الشهدا است.
این کتــاب از حیث مفصــل بودن و 
دروغ هــای فــراوان، در بیــن کتب 

موجود، رتبه اول را داراست.
 

بعدهــا و خصوصــاً در قــرن دهم و 
مصادف با حکومــت صفویه و عالقه 
و رویکــرد دولت و باز بــودن فضای 
شیعی، کتاب های بسیار زیادی در این 
زمینه نوشته شد که از اتقان تاریخی 
برخــوردار نیســتند و لذا بــه آن ها 
نمی پردازیم و بســیاری از تحریفاتی 
که در حادثه عاشورا به وجود آمد، در 

این زمان بوده است.
در این بین، دو کتاب مهم وجود دارد 
که منشأ بسیاری از تحریفات است 
که بزرگانی مانند میــرزای نوری و 
مرحوم اســتاد مطهری و دیگران، 
به شــدت به این دو کتــاب انتقاد 
داشته است و این دو کتاب را منشأ 
بسیاری از خرافات و تحریفات لفظی 

و معنوی می دانند؛

9 روضه الشــهدا، تألیف 
مالحســین کاشــفی 

)م.910( 
مالحســین کاشــفی از نویسندگان 
و ســخنوران برجســته هرات بوده 
است. شــغل اصلی او ســخنوری و 
نگارش متن های ادبــی بود. در اواخر 
عمر برای مجالــس روضه خوانی امام 
حسین)علیه الســالم( کــه در هرات 
و خراســان رواج داشــت، کتــاب 

روضه الشهدا را نوشت.
این کتاب نفوذ زیادی به دست آورد، 
به حدی که در مجالس ســوگواری 
متن کتــاب را می خواندنــد و مردم 
گریــه می کردند و به جهــت نام این 
کتاب بود کــه مجالــس مرثیه امام 
حسین)علیه السالم( به مجلس روضه 

مشهور شد.

بعدها و خصوصاً در 
قرن دهم و مصادف با 

حکومت صفويه و عالقه 
و رويکرد دولت و باز بودن 
فضای شيعی، كتاب های 

بسيار زيادی در اين 
زمينه نوشته شد كه از 

اتقان تاريخی برخوردار 
نيستند و لذا به آن ها 

نمی پردازيم و بسياری از 
تحريفاتی كه در حادثه 
عاشورا به وجود آمد، در 

اين زمان بوده است
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در 3 ايستگاه

سيره اهل بيت در امر به 
معروف و نهي از منکر

امر به معروف 
در انديشه مايکل كوك



پرونده

امر به معروف 
در بیانات مقام معظم رهربی

امر به معروف از نگاه اجتماعی، اصلی بسیار مهم، حیاتی و بدیع است. از این رو، در منابع دینی بسیار بر این اصل تأکید شده است. مقام معظم 
رهبری نیز سخنان بسیاری پیرامون اجرای این اصل در جامعه ایراد نموده اند که در زیر به بخش هایی از آن اشاره می شود.

   بزرگ ترین معروف و منکر
مهم ترین قلم امر به معــروف و نهی از 
منکر عبارت اســت از امر به بزرگ ترین 
معروف ها و نهی از بزرگ ترین منکرها. 
بزرگ تریــن معروف هــا در درجه اّول 
عبارت اســت از: ایجاد نظام اسالمی و 
حفظ نظام اسالمی؛ این امر به معروف 
اســت. معروفی باالتر از ایجــاد نظام 
اسالمی و حفظ نظام اســالمی نداریم. 
هر کسی که در این راه تالش کند، آمر 
به معروف اســت؛ حفظ عّزت و آبروی 
ملّت ایران، بزرگ ترین معروف اســت. 
معروف ها این ها هستند: اعتالی فرهنگ، 
سالمت محیط اخالقی، سالمت محیط 
خانوادگی، تکثیر نســل و تربیت نسل 
جوان آماده برای اعتالی کشــور، رونق 
دادن بــه اقتصاد و تولیــد، همگانی 
کردن اخالق اسالمی، گسترش 
علــم و فّناوری، اســتقرار 
عدالت قضایی و عدالت 
اقتصادی، مجاهدت 
برای اقتــدار ملّت 
ایــران و ورای 
آن و فراتــر 

از آن، اقتــدار اّمــت اســالمی و تالش 
و مجاهــدت بــرای وحدت اســالمی؛ 
مهم ترین معروف ها این ها است و همه 
موّظف اند در راه ایــن معروف ها تالش 
کنند؛ امر کنند. نقطه مقابل این ها هم 
عبارت است از منکرها؛ ابتذال اخالقی 
منکر است، کمک به دشــمنان اسالم 
منکر است، تضعیف نظام اسالمی منکر 
اســت، تضعیف فرهنگ اسالمی منکر 
است، تضعیف اقتصاد جامعه و تضعیف 
علم و فّناوری منکر است؛ از این منکرها 
باید نهی کــرد. اّولین آمر به  معروف هم 
خــود ذات مقّدس پروردگار اســت که 
می فرماید: اِنَّ اللَه َیأُمُر ِبالَعدِل َو االِحساِن 
َو ایتآء ِذی الُقربی َو َینهی َعِن الَفحشــآِء 

َو امُلنَکِر َو الَبغی؛)6( خدا آمر به معروف 

و ناهــی از منکر اســت؛ معروف ها هم 
مشّخص شده است، منکرها هم معلوم 
شده است. وجود مقّدس پیامبر معّظم 
اسالم)صلی  اهلل علیه وآله( از برترین آمران 
به معروف و ناهیان از منکر است؛ آیه قرآن 
]می فرماید[ »َیأُمرُُهم ِباملَعروِف َو ینهاُهم 
َعِن امُلنَکر«؛)7( ائّمه)علیهم الّسالم( 

بزرگ ترین آمران به معروف و ناهیان از 
منکرند؛ در زیارت می خوانید: اَشَهُد اَنََّک 
کاَة َو اََمرَت  الَة َو آَتیَت الــزَّ َقد اََقمَت الصَّ

ِباملَعروِف َو َنَهیَت َعِن امُلنَکر؛)8( مؤمنین 

و مؤمنات در هر نقطه ای از جهان اسالم، 
آمران به معروف اند که فرمود: َو امُلؤِمنوَن 

   اقامه فرایض
امر به معروف و نهی از منکر که در واقع 
به نوعی زیربنای همه حرکات اجتماعی 

اسالم است که ِبها ُتقاُم الَفراِئض. 1
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امر زبانی
هر روز صدای تار و تنبکی از دیوار همسایه به گوش می رسید. شیخ 
دیگر تاب و تحملش را از دست داده بود. با این حال، سر کوچه وقتی 
آقای دکتر را دید، با زبان پدرانه به او حرمت غنا را گوشزد کرد. آقای 
دکتر اما قبول نکرد و گفت عصر کنونی، عصر موسیقی است؛ موسیقی 
زبان دارد. پیام دارد. چرا جوانان را از این عرصه ها منع می کنید؟ شیخ 
هر چه کرد به در بسته خورد و همسایه راضی نشد که نشد. دیگر همه 
می دانستند از خانه این دکتر صدای لهو بلند است. آخر سر شیخ در 

سخنرانى شب جمعه گفت:
»خوب است از این پس، هر کسى از جلو مطب این دکتر مى گذرد، با 

خوشرویى از او بخواهد که از این عمل دست بردارد«.
چند روز گذشت. پزشک هر روز با ده ها مراجعه کننده مواجه مى شد 
که همگى تذکر مى دادند که دست از این عمل بردارد. او چاره اى جز 

تعطیل کردن کالس ندید و آنگاه که با شیخ مواجه شد گفت:
آقا! با قدرت ملت کار را تمام کردی. من جواب مراجع قضایى و قانونى 
را مى توانستم بدهم، ولى هرگز درباره این روش مردمى نیندیشیده 

بودم.
آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی

امر و نهی 
در رفتار بزرگان

َو امُلؤِمناُت َبعُضُهم اَولیآُء َبعٍض َیأُمروَن 

ِباملَعروِف َو َینَهوَن َعــِن امُلنَکِر َو ُیقیموَن 

کــوة؛)9( اینها چهار  لوَة َو َیؤتوَن الزَّ الصَّ

پایه اصلی برای نظام ســازی است که از 
هرکدام از این ها، شــاخه هایی منشعب 
می شود. نظام اســالمی مّتکی است به 
اقامه صالة، ایتاء زکات، امر به  معروف، 
و نهی از منکر؛ یعنی انســجام و ارتباط 
اجتماعی و قلبِی میان آحــاد مردم در 

نظام اسالمی.2 

   احساس مســئولیت، امر به 
معروف و نهی از منکر

امر بــه معــروف یعنى شــما همه 
مســئول اید که معــروف را، نیکى را 
گســترش بدهید، امر کنیــد به آن؛ 
نهى از منکر ]یعنى[ زشــتى را، بدى 
را، پلشتى را نهى کنید؛ جلوى آن را 

بگیرید با شیوه هاى مختلف.3
 

   آمر و ناهی باید عالم باشد
آمر به معــروف و ناهــی از منکر باید 
خودش به آنچه دارد امر و نهی می کند، 
هم عالم باشد و هم عامل. »رفیق لمن 
یأمر و رفیق لمن ینهی«؛ با رفق و مدارا 
امر و نهی کند. امر و نهی، یعنی دستور 
دادن - بکن نکن- غیــر از تمنا کردن 
است؛ اما همین را با رفق، مدارا و محّبت 
- نه با خشــونت- انجام دهد. به نظرم 

این طوری باید عمل شود. 4
  پی نوشت

.1394 /01 /01 .1
.1394 /01 /01 . 2
.1393 /09 /06 . 3
.1382 /02 /22 . 4
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امر به برطرف کردن حاجت مرده
پا به وادی السالم که گذاشت، ناگهان صدای ناله عجیبی به گوشش خورد. بیشتر 
دقت کرد. صدا از قبری تازه بود. از صاحب قبر تحقیق کرد. گفتند فالنی است که 
تازه فوت کرده. از احواالتش پرسید؛ جواب دادند که ظاهراً مبلغی را به ایتام بدهکار 
بوده است. سید تحمل نکرد. به سراغ فرزندانش رفت، اما فرزندان زیر بار دین پدر 
نرفتند. باالخره با هزار زور و زحمت فرزندان را قانع کرد دین پدر را بپردازند. سید 

دوباره به وادی السالم برگشت. دیگر صدایی از متوفی به گوش نمی رسید.
سیدجمال الدین گلپایگانی

مجبورم ...
روز آخر منبر بود. از منبر که پایین آمد، ســریع از میان جمعیت گذشــت. حاج 
شمس الدین )بانی مجلس( جلویش را گرفت. سید دستت درد نکند. در چشم برهم 
زدنی پاکتی را در دست سید گذاشت. سید با یک تشکر پاکت را در جیب گذاشت 

و با حاج مرشد راهی خانه شد.
حاج مرشد یک چشمش به خیابان بود، یک چشمش به آسید مهدی. ناگهان آسید 
مهدی گفت: حاجی بزن بغل. بعد ادامه داد: حاج مرشد! آن دختره را کنار خیابان 
می بینی، برو صدایش بزن بیاید اینجا. حاجی نــگاه کرد دید دختری با وضعیت 
نامناســب کنار خیابان ایستاده. معلوم بود بدکاره اســت. همۀ معادالتش به هم 
ریخت. نگاهی به سید کرد و گفت: آسید آخر اینکه... ناگهان سید حرفش را قطع 
کرد و به آرامی گفت: خواهش می کنم. بعد با لبخند گفت: مگر به ما نمی خورد که 

مشتری باشیم!
باالخره حاج مرشد راضی شد که برود و بعد از چند لحظه، حاج مرشد با دختر جوان 
برگشت. سید شیشه ماشــین را پایین داد. زن تا چشمش به آسید مهدی افتاد، 

خودش را گم کرد. سید با صدایی پدرانه گفت: اینجا چه می کنی؟ 
زن سرش را پایین انداخت و آرام گفت: به خدا مجبورم...

سید پاکت را راز جبیش بیرون آورد و گفت: این مال امام حسین است. بگیرش. تا 
وقتی تمام نشده، کنار خیابان نمان.

چند سال بعد، مردی با زنی محجبه جلوی سید را گرفتند. مرد دست سید را بوسید 
و گفت: من زندگی ام را از شما دارم. اما این بار سید بود که گیج شده بود. زن گفت: 

من همان مشتری ای هستم که شما دکانش را تعطیل کردید.
آسید مهدی قوام
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حتی زن شاه!
جمعه بود و چند ساعت مانده به تحویل سال جدید. ازدحام جمعیت در حرم موج می زد. ناگهان ماشینی در کنار 
درب حرم ایستاد. همسر شاه به همراه نزدیکان بی حجاب به زیارت حضرت معصومه)علیهاالسالم ( آمده بودند. خبر 
مثل بمب صدا کرد. برخی مردم وامصیبتا سر دادند، اما مگر کسی می توانست به زن رضاخان چیزی را گوشزد کند. 
شیخ محمدتقی در حال دعای ندبه بود که خبر به او رسید. فوراً دعا را قطع کرد و اهلل اکبر گویان سراغ سید ناظم 
را گرفت و به سید گفت: توی ایوان بروید و از آنجا با صدای بلند از طرف من بگویید: رفع حجاب حرام است، خاّصه 
در حرم دختر پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله(. سید ناظم به طرف ایوان آیینه دوید و با دست، انبوه مردم خشمگین را 
ساکت کرد و بعد با صدای خیلی بلند خطاب به زن شاه و زنان همراه او گفت: آهای خانم ها! حضرت آیت اهلل حاج 
شیخ محمدتقی بافقی که هم اکنون در مسجد باالسر حرم تشریف دارند، مرا فرستادند تا به شما بگویم، رفع حجاب 
در اسالم حرام است و به خصوص در حرم مطهر حضرت معصومه)علیهاالسالم(. همسر شاه به همراهانش گفت: 
»اصاًل اعتنایی نکنید« و زیر لب ناسزا می گفت و بدون حجاب، با بادبزن چتری زیبای کوچکی، خودش را باد می زد.

سید چند بار دیگر پیام شیخ را بازگو کرد، اما جوابی نشنید. ماحصل را به عرض شیخ رساند و این بار شیخ در حالی که 
جمعیت خشمگین با مشت های گره کرده در کنار او بودند و همهمه اعتراض بلند بود، خود را به ایوان آیینه رساند. 
وقتی حاج شیخ شروع به صحبت کرد، مردم هم به احترام او و هم برای اینکه صدای حاج شیخ به زن هایی که در 

غرفه باالی ایوان آیینه نشسته بودند برسد، کاماًل سکوت کردند.
حاج شیخ با تمام قدرت و سطوت یک رهبر مسلمان خروش برداشت و فریاد کشید: آهای خانم ها! حجاب ضروری 
است، رفع حجاب در اسالم حرام است، مخصوصاً در حرم دختر پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله(. اگر مسلمانید، حجاب را 

رعایت کنید و اگر هم مسلمان نیستید، به احترام حضرت معصومه)علیهاالسالم( این کار را بکنید! 
کم کم همهمه در میان مردم شدیدتر شد تا جایی که زن شاه مجبور به ترک محل شد. یکی دو ساعتی طول نکشیده 
بود که رضاخان پا به حرم گذاشت و چون گرگی زخم خورده به دنبال شیخ محمدتقی برآمد. شیخ با قدم هایی محکم 
و دلی سرشار از اطمینان و اخالص به طرف آن جالد  رفت و از اینکه توفیق انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 

را در جای خود به دست آورده است، به خود می بالید.

تولید ملی
تازه غائله تحریم تنباکو فرو نشسته بود. خبر رسید برنامه اجانب، وابســته کردن مردم به اجناس خارجی است. 
بنابراین، حاج آقا نوراهلل به همراه حاج آقا نجفی، تصمیم گرفتند تا عالوه بر حفظ استقالل مالی مردم از بیگانگان، 
مایحتاج آنها را نیز تأمین کنند. برای تحقق این امر، حاج آقا نوراهلل معتقد بود »باید اسباب کسب و تجارت داخله را 
فراهم آورد که از اول صادرات مملکت به قدر واردات باشد«. همچنین می گفت: »اگر مسلمین دارای ثروت و مکنت 
شوند و تجارت و زراعت و فالحت آن ها ترقی کند و فقر و پریشانی آن ها رفع شود، البته در کمال خوبی می توانند 
حفظ علم اسالم را نمایند«. آنان با همین رویکرد شرکت اسالمیه  اصفهان را در سال 1316 ه.ق. با همکاری جمعی 

از تجار تأسیس نمودند.
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بــا اندکـــی تأمــــل در ســــیرۀ 
اهل بیت)علیهم السالم(، درمی یابیم 
که حضرات معصومین)علیهم السالم( 
اهتمام ویژه ای به مسئله امر به معروف 
و نهی از منکر داشــته اند؛ به گونه ای 
که آن را افضل اعمال دانســته اند.  در 
روایتی از پیامبر اسالم نقل شده است 
که گروهى هستند كه نه پيامبرند و نه 
شهيد، ولى مردم به مقامى كه خداوند 
به خاطر امر به معروف و نهى از منكر 
به آنان عطا فرموده، غبطه می خورند.  
دلیل این اهمیت این است که بهترین 
قانون دنیا، نیازمند ضمانت اجرا است. 
یکی از مواردی نیز که سبب می شود 
خنثی بودن دیــن در جامعه از میان 
رود و آموزه های دینی حالتی فعال و 
پویا داشته باشند، ُحسن اجرای احکام 

و قوانین دینی است. از این منظر، در 
روایات نیز به چنین اهمیتی اشاره شده 
و در روایتی از امام باقر)علیه الســالم( 
آمده اســت: »امربه معروف و نهى از 
منكر دو واجب بزرگ الهى می باشند 
كه ساير واجبات با آن ها بر پا می مانند 
و به وســیله اين دو راه ها امن و كسب 
و كار مردم حـــالل می شــود. با اين 
دو، واجب است كه داد ستمديدگان 
ستانده می شود و زمين آباد می گردد«.  
فقدان این دو فریضۀ مهم، سبب رواج 
فساد در جامعه می شــود. در روایات 
آمده اســت: »امر به معروف و نهى از 
منكر را ترك نكنيد؛ زيرا در اين صورت 
افراد نادرست بر شما مسلط می گردند، 
آنگاه دعا می کنید و دعايتان مستجاب 

نمی شود«. 

   امر به معروف و نهی از منکر حتی 
در کوچک ترین مسئله

در بطن امر به معــروف و نهی از منکر، 
عنصری وجود دارد که اصل خیرخواهی 
برای بــرادران دینی و مؤمنین اســت. 
از ایــن منظــر، آمر به معروف ســعی 
خواهد کرد هر نــوع معروفی که برای 
برادر دینی اش مفید باشد را امر نماید 
و مشــفقانه او را از هرگونه منکری باز 
دارد. به عنوان نمونه می توان به سخن 
یعقوب سراج اشاره نمود که می گوید: 
امام صادق)علیه السالم( در کنار گهواره 
فرزندش امام موسی کاظم)علیه السالم( 
بود که حضورشــان رســیدم. مدتی 
طوالنی با ایشان ســخن گفتند و من 
منتظر شــدم تا فــارغ شــدند و آنگاه 
فرمودند: نزدیک بیا و بر امامت ســالم 

فریضۀ حیاتی
نگاهی به سیره و سخن اهل بیت)علیهم السالم( 

پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

خاصیت برخی واژه ها در دین اســالم، اجتماعی بودن اســت؛ مثل حجاب که معنایش در بطن جامعه و ظهور و بروز اجتماعی معنادار 
می شود. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این دسته گزاره های دینی اســت. یعنی صحنۀ اجرایش در جامعه و در منظر عموم است. از 
سوی دیگر، این مسئله آن قدر برای شارع مقدس محترم و با اهمیت است که آن را جزء فروع دین قرار داده و در آیات متعددی به آن اشاره 
شده اســت که پرداختن به آن مقال و مجالی دیگر می طلبد. امر دیگری که در دین مورد تأکید قرار گرفته، قول، فعل و تقریر حضرات 
معصومین)علیهم السالم( است که این نوشته، عهده دار تبیین چگونگی سیره و سخن اهل بیت)علیهم السالم( در خصوص این فریضه 

مهم و اساسی است.

مهدی رزاقی
پژوهشگر تاریخ
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نیز با اقامه حدود و شرع، باب امر به معروف 
را مفتوح می دارد. در سیره امیرمؤمنان 
علی)علیه السالم( آورده اند که حضرت هر 
روز اول صبح به بازار می رفت و با صدای 
بلند می فرمود: یا معشر التجار اتقوااهلّل؛ 
ای گروه تجار، تقوا پیشه کنید. بازاریان 
که می فهمیدند مولی به بازار آمده است، 
دست از کار کشــیده، مستمع نصایح از 
جان برآمده حضرت که مصداق بارز امر 
به معروف و نهی از منکر است می شدند. 
حضرت می فرمود: جاِنبوا الَكِذَب، و َتخافوا 
ْلِم، و أْنِصفوا املظلوِمنَي،  )َتجاَفوا( عِن الظُّ

با، و أْوُفــوا الَكْيَل و املِيزاَن،  و ال َتْقَربوا الرِّ

و ال َتْبَخسوا الّناَس أشياءُهم، و ال َتْعَثوا ف 

الرِض ُمفسديَن؛  از دروغ دوری گزینید، از 

ظلم کناره بگیرید، با مظلومان منصفانه 
رفتار کنید، به ربا نزدیک نشــوید، حق 
پیمانــه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم 
چیزی نکاهید و در زمین به فساد نکوشید.

همچنین آمده است: كاَن َعِلٌّ َيأِت 
الّسوَق َفَيقوُل: يا أهَل الّسوِق، اتَُّقوا 

الّلَه، وإّياُكم َوالَحلَف؛ َفإِنَّ الَحلَف ُينِفُق 

ــلَعَة، وَيَحُق الرَبََكَة. وإنَّ الّتاِجَر  السِّ

 ، ، وأعَطى الَحقَّ فاِجٌر، إاّل َمن أَخَذ الَحــقَّ

الُم َعَليُكم؛ على)عليه السالم( به  َوالسَّ

بازار مى آمد و مى گفت: اى بازرگانان! از 
خدا پروا كنيد و از سوگند، بپرهيزيد! به 
درستى كه سوگند، كاال را از بين مى برد 
و بركت را نابود مى ســازد. به درستى 
كه بازرگان، تبهكار است، مگر آن كه 
به حق دريافت كنــد و حق را بپردازد. 

والسالم عليكم. 
در نقلی دیگر گفته شده که آن حضرت به 
بازار می آمد و سراغ اصناف مختلف رفته 
و منکرهای شغل آنان را تذکر می داد و به 

آنها می گفت از آن برحذر باشند. 

نمی گــردد.  آنچه از روایــات فهمیده 
می شود آن است که ائمه از کوچک ترین 
فرصتی برای اشــاعه معروف و نهی از 
منکر غفلت نکرده و همواره مسلمانان 
و شیعیان خود را به انجام معروف و نهی 
از ارتکاب منکر دستور داده اند و حقیقتاً 
مصداق ایــن فراز از زیارت آل یاســین 
هســتند که می گوید: »َو اْلَمْعُروُف ما 

اََمرُْتْم ِبه، َو اْلُمْنَكُر ما َنَهْيُتْم َعْنُه«.

   هدایت پذیری در امربه معروف و 
نهی از منکر

عنصر دیگــری که در امر بــه معروف 
و نهــی از منکــر اهمیــت دارد، لزوم 
هدایت پذیری است. از این رو در لسان 
روایات و شارع مقدس، از امر به معروف 
و نهی از منکری که امــکان هدایت در 
آن جود نداشته باشد، منع شده است. 
از امام صادق)علیه الســالم( سؤال شد 
که آیا امر به معــروف و نهی از منکر بر 
همه امت واجب اســـت؟ فرمودند: نه. 
ا ُهَو َعَل  پرسیده شــد: چرا؟ فرمود: إنَّ
الَقِويِّ امُلطاِع، العالِِم ِباملَعروِف ِمَن امُلنَكِر، 

عيــفِ الَّذي ال َيهَتدي َســبياًل؛  ال َعَل الضَّ

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در 
جایی است که احتمال تأثیر بدهد و آمر 
به معروف و ناهی از منکر باید کسی باشد 
که فرق بین معروف و منکر را هم بداند 
و نه انسان های ضعیفی که نمی توانند 

راهی برای هدایت دیگری پیدا کنند.

   وظیفۀ حاکمیت
در لسان شــرع مقدس، »میان« مردم و 
حاکم، رابطه ای دو ســویه است. مردم از 
باب النصیحة الئمة المســلمین، امر به 
معروف و نهی از منکر می نمایند و حاکم 

کن. من هم همیــن کار را کردم و امام 
کاظم)علیه الســالم( در گهواره با زبانی 
فصیح جواب مرا دادند. ســپس فرمود: 
برو و نام دخترت را که دیروز گذاشتی 
تغییر ده که این نام مبغوض خداست؛ 
دیروز برای من دختری بــه دنیا آمده 
بود که نامش را حمیرا گذاشته بودم.  از 
سوی دیگر، ابوبصیر نقل می کند که پس 
از آنکه امام جعفر صادق)علیه السالم( 
به شهادت رســید، روزى جهت اظهار 
هم دردى و عرض تسلیت به اهل منزل 
حضرت، رهســپار منزل ایشان شدم. 
همین کــه وارد منزل حضرت شــدم، 
همسرش حمیده را گریان دیدم؛ من نیز 
در غم و مصیبت از دست دادن آن امام 
همام)علیه السالم( بسیار گریستم. چون 
لحظاتى به این منوال گذشــت، و فضا 
کمی آرام شد، آنگاه همسر آن حضرت 
به من خطاب كرد و اظهار داشــت: اى 
ابوبصیر! چنانچه در آخرین لحظات عمر 
امام جعفر صادق)علیه السالم( در جمع 
ما و دیگر اعضــای خانواده می بودی، از 

كالمى بسیار مهم استفاده می بردی!
 ابوبصیر می گویــد: از آن بانوى كریمه 
خواســتم کــه مرا هــم از ایــن کالم 

مستفیض سازد.
پاســخ داد: هنگامی كه ضعف شدیدى 
بر امام)علیه الســالم( وارد شــده بود، 
فرمود: تمام اعضای خانواده و آشنایان و 
نزدیكان را بگویید كه در كنار من حاضر 
و جمع شوند. وقتى تمامى افراد حضور 
یافتند، حضرت بــه همه نگاهى عمیق 
انداخت و سپس خطاب به جمع حاضر 
فرمود: كسانى كه نسبت به نماز بی اعتنا 
باشند، شــفاعت ما اهل بیت عصمت و 
طهارت)علیهم السالم( شامل حالشان 
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در جواب ســؤال نخســت باید گفت 
که قرآن کریم دو دلیــل مهم را برای 
عدم پذیرش معروف و ترک منکر ذکر 
می کند؛ یکی از این دالیل درونی است 

و دیگری بیرونی.

   عوامل درونی
قرآن کریم در تحلیــل علت بیرونی 

سبب آن را چند چیز می داند:

الف. جهل؛ قرآن کریــم از زبان انبیا 
به منحرفان می گوید: »شما جاهلید 
وگرنه در برابر ما این قدر سرســختی 

نشان نمی دادید«. 
 ب. تعصب؛ دومین عامــل درونی در 
نپذیرفتن حق، تعصب است. خداوند 
می فرماید: »اگر ما این کتاب را بر غیر 
عرب نازل می کردیم، عرب ها به خاطر 

تعصب نابه جا تسلیم نمی شدند«.  

ج. تکبر؛ ســومین عامــل در رد حق 
از ســوی منکــران، تکبر اســت که 
سرچشمه اش ســن، علم، مال، قیافه، 
قبیله، مقام، حزب و امثال اینها است. 
قرآن کریم دلیل روی برتافتن فرعون، 
هامــان و قــارون را داشــتن روحیه 

استکباری می داند.  
د. لقمه حرام؛ از دیگر عوامل نپذیرفتن 
حق آن اســت که دل ها مملو از حرام 

امر به معروف در 3 ایستگاه 
دکتر محمدرضا نظری 

طلبه سطح سه حوزه

شاید تا به حال برایتان اتفاق افتاده باشد یا حداقل به این فکر کرده باشید که چرا گاهی افراد در برابر امر به معروف مقاومت از خود نشان داده 
و آن را نمی پذیرند. به بیان دیگر، به دنبال این بوده اید که دلیل عدم پذیرش امر به معروف و نهی از منکر را بدانید. آیا به درستی با وظایف 

آمر به معروف و ناهی از منکر آشنایی دارید؟ اساساً شیوه های امر به معروف و نهی از منکر کدام است؟
این نوشتار می کوشد تا به برخی جوانب این سؤال ها پاسخ گوید.
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نپذیرفتــن حق می تواند مشــکالت 
معیشتی باشــد. قرآن کریم در سوره 
قریــش می فرماید: مــردم باید بنده 
خداوند باشــند، اوســت که آنان را از 

گرسنگی و ناامنی نجات داد.  

   وظایف آمر و ناهی از منکر
حال باید دید که در چنین شــرایطی 
آمر و ناهی از منکر چه وظایفی بر دوش 
دارد. در زیر تالش می شــود به برخی 
از این وظایف به صورت فهرســت وار 

اشاره شود.
الف. اوالً سخن کسی بر دل می نشیند 
که از دل برآمده باشد. یعنی اهل توبه، 
سجده، رکوع و قیام باشد؛  توقع مادی 
از مردم نداشته باشد؛  بیان و گفتارش 
دلپسند و حق باشد؛  سخنش منطقی 
باشد؛  از کلمات عاطفی و محبت آمیز 

استفاده نماید.  
ب. میانه روی؛ بر اســاس روایات، باید 
در امرونهی میانه رو بــود و از هرگونه 
خودکم بینــی و ضعف یا خشــونت و 

تندروی پرهیز نمود.  
ج. محبوبیت و نفوذ کالم؛ از امام صادق 
پرسیده شد آیا امر به معروف و نهی  از  
منکر بر همه واجب است؟ امام فرمود: 
این کار بر شــخصی واجب اســت که 
مورد احترام و اطاعت دیگران باشــد 
و نســبت به معروف علم داشته باشد؛ 
نه بر کســانی که خود در انتخاب راه 

متحیرند. 
باید به این نکته اشاره کرد که تأثیر امر 
به معروف و نهی از منکر با عمل، بسیار 
بیشــتر از امر به معروف و نهی از منکر 
زبانی است. با این حال این سخن هرگز 
به معنای نادیده گرفتن معروف و منکر 

شــده اســت. همان گونه که حضرت 
اباعبداهلل الحسین در روز عاشور بیان 
فرمود: »دلیل آنکه سخنان من بر شما 
اثر نمی کند، آن اســت که شکم های 

شما از حرام پر شده است«. 

   عوامل بیرونی
در تحلیل عوامل بیرونی نیز می توان 
چند دلیل عمده را برای نپذیرفتن نهی 

از منکر یافت:
الف. تبلیغات مسموم؛ یکی از عوامل 
عدم پذیرش حق آن اســت که مردم 
تحت تأثیــر تبلیغات مســموم قرار 
داشته باشــند. اگر مردم انبیا را ساحر 
می دانســتند و یا به راحتــی با زندان 
رفتن حضرت یوســف کنــار آمدند و 
حتی امیرالمؤمنیــن را واجب القتل 
می دانســتند، همگی دلیلی بر تأثیر 

تبلیغات مسموم است.
ب. تعارضات تربیتی؛ از دیگر عواملی 
که سبب می شود حق مورد قبول قرار 
نگیرد، وجود تعارضات تربیتی است. 
به عنوان نمونه، اگر از ابتدا در آموزش ها 
بر روی فرضیه تکامــل داروین صحه 
گذاشته شود، تلویزیون هم برنامه هایی 
پیرامون آن پخش کند و در کتاب ها هم 
این فرضیه مورد تأیید قرار گیرد، این 
تعارض ها فرد را به گونه ای بار خواهد 
آورد که بعدها زیر بار عدم صحت این 

نظریه نخواهد رفت. 
ج. وجود طاغوت؛ طاغوت ها هم همواره 
سعی کرده اند تا جلوی امر به معروف و 
نهی از منکر را بگیرند. قرآن از طاغوت 
تعبیر به سد کنندگان راه خداوند یاد 

می کند. 
د. مشکالت معیشتی؛ از دیگر عوامل 

بايد به اين نکته اشاره 
كرد كه تأثير امر به 

معروف و نهی از منکر 
با عمل، بسيار بيشتر 
از امر به معروف و نهی 

از منکر زبانی است. 
با اين حال اين سخن 

هرگز به معنای ناديده 
گرفتن معروف و منکر 

نيست
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دیگــر ابزارهایی کــه می تواند فضای 
خودمانی تر و قابــل قبول تری ایجاد 
کند، استفاده از شعر، طنز و به طور کلی 

هنر است.
انصاف در برخورد؛ در برخورد  4

با منکر یا امر به معروف می بایســت 
منصف بود و بیش  از حد غلو نکرد. 

5 امیدآفرینی؛ امیدآفرینی نیز از 

دیگر راه هایی است که می تواند کمک 
شــایانی به ترک منکر و انجام معروف 

نماید.
تغافل؛ گاهی تغافــل می تواند  6

بهترین نهی از منکر باشد؛ در صورتی 
که بدانیم فرد متوجه خطای خود شده 
تا از یک سو شخصیتش مکدر نشود و از 

سوی دیگر، آن منکر را ترک نماید.
توجه به ظرفیت فرد؛ در امر به  7

معروف و نهی از منکر باید به ظرفیت 
فرد مقابل نیز توجه نمــود؛ یک تازه 
مسلمان را نمی توان به نوافل و نمازهای 

مستحبی عریض و طویل وادار کرد. 

هر کس این گونه باشد، خداوند عالوه 
بر آخرت، در همین دنیا او را مفتضح 

خواهد ساخت. 

   شیوه های امر به معروف و نهی 
از منکر

ســومین بخــش از این نوشــتار، به 
شیوه های امر به معروف و نهی از منکر 
اختصاص دارد. که در زیر به برخی از 

این شیوه ها اشاره می شود.
1 آماده ســازی؛ حرف حق را 

نمی توان یک باره و بی مقدمه به زبان 
آورد، بلکه نیازمند تمهیداتی است تا 

مورد پذیرش واقع گردد.
تلقین؛ ممکن است برخی خود را  2

در عمل به معروف و ترک از منکر ناتوان 
ببینند. از این رو روش تلقین می تواند 
کمک شــایانی به فرد نمــوده و او را 
متقاعد کند کــه توانایی ترک منکر و 

انجام معروف را دارد. 
3 استفاده از هنر، شعر و طنز؛ از 

نیست. نقل است که عده ای نزد پیامبر 
آمدند و گفتند تا ما به همه احکام عمل 
نکنیم، امر به معروف نمی کنیم. حضرت 
در پاسخ فرمودند: امر به معروف کنید 
گرچه به همه آنچــه می گویید عمل 
نمی کنید و نهی از منکر کنید گرچه از 

همه منکرات دوری نمی کنید. 
آمر به معروف وظیفه دارد در هنگام امر 
به معروف و نهــی از منکر، تنها رضای 
الهی را در نظر داشته باشد و از رذایلی 
همچون تهمت و حسد دوری نماید. 
قرآن خطاب به پیامبر می فرماید: برخی 
از مردم درباره تقسیم زکات به تو انتقاد 
می کنند، ولی اگر مقداری از زکات خود 
را به آن ها بدهــی رضایت می دهند و 
دیگر انتقــاد نمی کنند ولی اگر ندهی 

عصبانی می شوند.  
همچنین از دیگــر آداب نهی از منکر 
آن اســت که نباید به ســراغ کشف 
منکر رفت. امام صــادق می فرمایند: 
لغزش های مؤمنان را پیگیری نکنید که 
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قرار دهیم. اگر می خواهیم بدحجابی را 
ریشــه کن کنیم، باید بیشــتر بر حیا 

تأکید نماییم.
17 احترام به ارزش های دیگران؛ 

هرکسی در زندگی ارزش هایی دارد که 
در امر به معروف و نهی از منکر باید به 
این ارزش ها احترام گذاشت. به عنوان 
نمونــه در مواجهه با یک مســیحی 
متدین، نباید به پیامبر و کتاب مقدس 

او اهانت نمود. 
18  با انجام معروف، محیط را از 

ارتکاب منکر ایزوله نماییم.
توجه به زمان؛ در امر به معروف  19

و نهی از منکر، در نظر داشته باشیم که 
امر و نهــی را در کــدام فرصت زمانی 

مطرح می نماییم.
20 اعراض؛ اگــر نهــی از منکر 

فایده ای نداشــت، یکی از روش های 
برخورد اعراض و دوری از فرد در حدود 
شرع و همچنین محیط ارتکاب گناه 

است.

تدریــج؛ چنانچه کســی را  13

می خواهید به نماز شب امر کنید، نباید 
از ابتدا او را ملزم به نماز شب نمود. باید 
ابتدا او را مقید به اذان و اقامه و سپس 
نوافل عشا و صبح نمود و به تدریج او را 

به اقامه نماز شب ترغیب نمود. 
14 تکرار؛ دکتریــن تکرار، یکی از 

مهم ترین روش های امــر به معروف و 
نهی از منکر به شــمار می رود. تصور 
کنید همــه مردم بــه دریافت حقوق 
نجومی اعتراض کرده و مذمت ظلم را 
به صورت مدام تکــرار نمایند. در این 
صورت زمینه ارتکاب ظلم در فرهنگ 

عمومی تقریباً از بین خواهد رفت.
15 حکمت، موعظــه و جدال 

احســن؛ قرآن کریــم بــه پیامبر 
می فرمایند: از طریق حکمت و منطق با 
موعظه و نصیحت و با جدال نیکو مردم 

را به راه خدا دعوت نما.  
خشــکاندن ریشه مفاسد؛  16

سعی کنیم ریشه مفاسد را مورد هدف 

8 کنایه گویی؛ در امر به معروف و 

به خصوص نهی از منکر، سعی شود از 
کنایه گویی استفاده شود تا فرد ضمن 
دریافت خطای خود، به راحتی بتواند 

آن را بپذیرد. 
9 ایجاد محبت؛ با ایجاد فضای 

صمیمی و محبت آمیز می توان تأثیر 
امر به معروف و نهــی از منکر را باالتر 
برد؛ آری از محبت خارها گل می شود.

10 تحریک عواطــف؛ در امر به 

معروف و نهی از منکر، تحریک عواطف 
فرد زمینه را برای پذیرش مســاعدتر 

می نماید.
مخفیانه و مختصر؛ در نهی از  11

منکر و امر به معروف ســعی گردد به 
اختصار اکتفا شود تا در فرد احساس 

منفی ایجاد نگردد. 
نمایش الگوها؛ در امر به معروف و  12

نهی از منکر سعی شود از چگونگی رفتار 
الگوها و اسوه ها در شرایط مشابه استفاده 

گردد و این تأثیری ویژه خواهد داشت.
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قرار مى گیرد و در حالــى که از مردم 
کمک مى خواهد، همة عابران بى توجه 
از کنارش رد مى شوند. از میان ناظران 
فقط یک نفر براى دستگیرى مجرم با 
پلیس همکارى مى کند. آنچه در این 
حادثه مهم است، نه اصل تجاوز، بلکه 
عکس العمل رهگذران و بی توجهی به 

اخالق و مسئولیت است. 
نویســنده کتاب، پس از خواندن این 
خبر می اندیشــد: ما به نوعى وظیفه 
داریم دیگران را از ارتــکاب کارهاى 

یکی از بهترین کتاب هایی که توسط 
یک مستشرق در خصوص فرع فقهی 
اسالمی به رشتة تحریر درآمده، کتاب 
امر به معروف و نهی از منکر در اندیشۀ 
اســالمی، توسط نویســنده مشهور 
مایکل کوک می باشــد. مایکل کوک 
موّرخ، اسالم شناس و استاد دانشگاه 
پرینستون است. ماجرای نگارش این 
کتاب از این قرار اســت که در یکى از 
روزهاى ماه سپتامبر سال 1988، در 
ایستگاه مترو شیکاگو، زنى مورد تجاوز 

ناپســند به همنوعان خود بازداریم. 
سرانجام به این نتیجه مى رسد که در 
دنیاى غرب، نامى بــراى این وظیفه 
وجود ندارد و تعبیر »یــاری« از بیان 
آن عاجز است. مؤلف اعتراف مى کند: 
خود در این مورد چیزى نمى دانسته تا 
اینکه در جریان پژوهش هاى اسالمى 
خویش، از آن آگاه شده و دریافته است 
اسالم نام و تعالیمى ویژه براى چنین 

وظیفه اى دارد. 
مایکل کوک، با انگیزه شــناخت این 

یک حادثه،  یک کتاب
معرفی کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشۀ اسالمی نوشته مایکل کوک
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فراوانی نســبی مطالبی است که این 
عقیــده را در عمل نشــان می دهد«. 
کوک در این کتاب بــه دو جابه جایى 
عمده جغرافیــاى در تاریخ حنبلیان 
مى پــردازد: نخســت، جابه جایــى 
پایتخت حنبلى از بغداد به دمشــق؛ 
دوم، برپایى مکتب حنبلى در عربستان 
در آغاز سدة نهم است؛ به گونه اى که 
با شــکل گیرى اولین دولت سعودى 
)1158ـ1233 ق.( امــر به معروف و 
نهى از منکر هستة مرکزى و اندیشه و 

کردار وهابیت شد.
بخش ســوم بــه عکس، مربــوط به 
گروه هایی اســت که غنی ترین منابع 
را برای تاریخ فکــری این وظیفه ارائه 
کرده  اند، یعنی معتزلیــان، زیدیان و 
امامیان. کوک بر این عقیده است که 
»شیعه امامیه غنى ترین و مستمرترین 
اســناد درباره عقیده امر به معروف و 
نهى از منکر را از خود برجاى گذاشته 
است. هرچند کتاب هاى اولیه امامیه 
به فراوانى مجموعه حدیث اهل سنت 
یا کتاب هاى فقهــى حنفیان در یک 
عصر واحد نیســت، اما بسیار بیشتر 
از اسناد ناپیوســته و ناقص معتزله و 
زیدیه اســت«. وى تاریخ امامیه را از 
این منظر به سه دوره تقسیم مى کند: 
دورة اول، شامل دوران حضور امامان 
شیعه است. دورة دوم، از قرن چهارم 
شروع مى شود و تا قرن هشتم را در بر 
مى گیرد. دورة ســوم از قرن هشتم تا 

حال حاضر ادامه دارد.
بخش چهارم این اثــر، بقیه فرقه ها و 
مذاهب را در بر می گیــرد و با فصلی 
همراه جمع بندی کلی دربارة اســالم 
اصیل و سنتی پایان می پذیرد. بخش 

وظیفه در اسالم، پژوهش های خود را 
آغاز می کند و با صبر و حوصله بسیار 
و با مراجعه به حــدود 1700 کتاب و 
مقاله اسالمی و با مشورت با بسیاری از 
اسالم شناسان و مسلمانان، طی بیش 
از دوازده سال کار مداوم و استفاده از 
فرصت های مطالعاتی و بررســی های 
علمــی، موفق به نوشــتن این کتاب 

می شود.
بخش اول کتاب بر پایه های توصیفی 
بنا شده و هســتة مرکزی آن تحلیل 
مطالــب اصولــی موجــود در قرآن، 
تفسیرهای قرآن، حدیث و کتاب های 
رجال در شرح احوال مسلمانان قدیم 
است. نویســنده در این بخش، قرآن 
و تفســیرهاى قرآنى را در دو قسمت 
مورد بررســى قــرار داده اســت: در 
قســمت اول، »قرآن بدون مفسران« 
موردنظــر قرار گرفتــه و آیاتی که به 
نوعــى در ارتباط با امر بــه معروف و 
نهى از منکر هســتند، معرفى و مفاد 
آن بیان مى شــود. در قسمت دوم به 
تشــریح دیدگاه تفســیرى مفسران 
دربارة آیات مطرح شــده مى پردازد و 
در نهایت نتیجه مى گیرد: »برداشت 
کلى مفسران از این وظیفه و تفسیرى 
که به دست مى دهند، با خود آیات و 
آنچه مسقیماً از آن به دست مى آید، 
پیوندى ندارد؛ چراکه قاعدتاً مفسران 
مایلند اعتقادات نهى از منکر را در قالب 
مذهبى که بدان وابسته اند، بیان کنند؛ 

نه آنچه در قرآن آمده است«.
بخش دوم به حنبلیان اختصاص دارد 
که نویســنده در توضیــح این بخش 
مــی آورد: »دلیل ایــن بحث مفصل، 
دلفریبی افکار آنان نیست، بلکه بیشتر 

بخش اول كتاب بر 
پايه های توصيفی بنا 
شده و هستة مركزی 

آن تحليل مطالب 
اصولی موجود در 
قرآن، تفسيرهای 

قرآن، حديث و 
كتاب های رجال در 

شرح احوال مسلمانان 
قديم است. نويسنده 
در اين بخش، قرآن و 
تفسيرهای قرآنی 

را در دو قسمت مورد 
بررسی قرار داده است
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چیزى قابل مقایسه با آن وجود ندارد؛ 
ولى پیشینه یهودى براى این وظیفة 

اسالمى کاماًل پذیرفتنى است.
کودک هنــگام مقایســه این تکلیف 
اســالمى با آیین هاى غیرتوحیدى، 
چیزى کــه ارزش نمونــه آوردن در 
وداها و آیین زردشــتى باشد، ندیده 
است. کوک در پایان این بحث یادآور 
مى شود: همانندى هاى ادیان، تأیید 
این مطلب اســت که بین آموزه نهى 
از منکــر در بین ادیان پیونــد برقرار 
است؛ اما این همانندها، ما را راهنمایى 
نمى کند که چگونه ایــن پیوندها را 
بررسى کنیم. در نتیجه باید از مسئله 
سرچشــمه ها بــدون نتیجه گیرى 

بگذریم. 
در خاتمه نیز کوک اشتراک و افتراق 
امر به معروف و نهــی از منکر را در دو 
مسئله بررســى مى کند: 1. معروف و 
منکرها: کوک بر این عقیده است که 
برداشت هاى اســالم و غرب در حوزة 
معروف و منکرها تفاوت دارد و عمده 
این تفاوت در سه مسئلة شراب، زن و 
موسیقى است. 2. امداد و نهى از منکر: 
کوک معتقد است امداد و نهى از منکر 
هرچند از نظر مفهوم متفاوتند، به اندازة 
کافى هم خوانى دارند که در کل با هم 
سنجیده شوند. ولى با این حال نتیجه 
مى گیرد این وظیفه در اســالم بسیار 

مهم تر از امداد در فرهنگ غرب است.
کتاب »امر به معــروف و نهی از منکر 
در اندیشه اســالمی« نوشته مایکل 
کوک با ترجمه احمد نمایی، در دو جلد 
از ســوی بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی چاپ و منتشر 

شده است.

پنجم گامی فراتر می نهد و جایگاه نهی 
از منکر را در جوامع امروز اســالمی 

بررسی می کند.
یکی از ویژگی های بخش پنجم کتاب 
این اســت که نویســنده به تحوالت 
نظری امر به معروف و نهی از منکر در 
اندیشه شیعه امامیه پرداخته و نظرات 
اندیشــمندانی چون امــام  خمینی، 
آیــت اهلل خامنه ای، آیــت اهلل خویی، 
آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل نوری 
همدانی، عالمه محمدحسین فضل اهلل 
و شهید مطهری را بررسی کرده است.

این کتاب در دو فصــل آخر خود، به 
مسئلة ســابقه و این وظیفه در قبل 
از اســالم پرداخته و مقایســه ای با 
فرهنگ های غیراسالمی از جمله غرب 
امروز به عمل آورده است. در این فصل، 
نویسنده با ارائه مثال هایى شبیه نهى 
از منکر در قوانین اروپایى و آیین ها و 
فرقه هاى دیگرى چون کنفوسیوس و 
بودا، این ســؤال را مطرح مى کند که 
آیا این فرضیه یک ارزش است که در 
تمام فرهنگ ها ریشه دارد یا صرفاً یک 
ارزش اسالمى است؟ وى معتقد است: 
این اصل یا چیزى شبیه به آن به همة 
فرهنگ هاى بشــرى راه یافته است 
)هرچند لزوماً به روشــنى بیان نشده 
است(. کوک نتیجه مى گیرد: جاهلیت 
عربستان پیش از اســالم، به خوبى با 
اصطالح هاى »امر بــه معروف و نهى 
از منکر« آشــنا بود؛ ولى مفهوم هاى 
»فرمان دادن« و »نهى کردن«را دارا 

نبوده است. 
مقایسه اســالمى این تکلیف با دین 
یهودى و مســیحى نشان مى دهد در 
مســیحیت ســریانى پیش از اسالم، 

يکی از ويژگی های 
بخش پنجم كتاب اين 
است كه نويسنده به 
تحوالت نظری امر 
به معروف و نهی از 

منکر در انديشه شيعه 
اماميه پرداخته و 

نظرات انديشمندانی 
چون امام  خمينی، 
آيت اهلل خامنه ای، 

آيت اهلل خويی، آيت اهلل 
مکارم شيرازی، آيت اهلل 
نوری همدانی، عالمه 
محمدحسين فضل اهلل 

و شهيد مطهری را 
بررسی كرده است
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