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مسجـدیماندن
هیئتـــــــــی...

کلمه تشکیالت و تشکل دارای 
ضرباهنگ خاصی است که در بعضی 
مواقع باعث خســتگی و مالمت خاطر 
مخاطب می شــود. شاید بیشتر بدین جهت 
باشــد که پذیرفتن قواعدی ورای قواعد مورد 
سلیقه شخصی انسان، کمی آزار دهنده است. شاید 
وجهه دیگر آن عدم ارضاء خودکامگی انســان باشد 
و شــاید علت دیگر آن شــباهت به نظامی گری باشد و 
... . در هــر صورت، در اخــالق و روابط دینی ما علی رغم 
توصیه های فــراوان قرآنی و روائی، کمتــر روح جمعی و 

تشکیالتی وجود دارد.
اجتماعات پر برکت مســجدی و هیئتی در طول تاریخ اسالم و 
تشیع، یکی از امتیازات منحصر به فرد این آئین مترقی محسوب 
می شده؛ اما متأســفانه استمرار و تقویت فرهنگی تشکیالتی در 
همة عرصه ها با مشکل جدی رو به-رو بوده است. به نظر می رسد 
عدم تفاهم و نرسیدن به نقطه مشترک در بیشتر مواقع، این اتفاق را 
رقم زده و باعث شده که  فرهنگ تشکیالتی در مساجد و هیئات به 

این وضعیت عجیب گرفتار آید.
تعظیم شعائر حسینی به عنوان پرچم احیای خلق و خوی علوی 
و به علت دارا بودن قدرت فرازمانی و فرامکانی، به شدت مورد 
توجه دشمنان اسالم بوده و هست. ازاین رو برای تخریب این 
فرهنگ قدرتمند، به جای مبارزه رودررو، دســت به نفوذی 

پنهان برای تغییر روند این جریان حیات بخش زده اند.
متأسفانه با فاصلة ایجادشده بین مساجد و هیئت ها که در 
بعضی مواقع از ســر اِعمال سلیقه های شخصی یا عدم 
تفاهم بوده، زمینه نفوذ فرهنگ غلط و بعضاً خرافی در 
شعائر حسینی ایجاد شده که اشاره به موارد آن، 

از حوصلة این نوشتار بیرون است.
تأکیــد قــرآن کریم بــه عنوان 

یــن  صلی تر ا
ســازمان  مانیفســت 

مردم نهاد دینی، بر همکاری 
و تعاون در نیکی و تقوا، گمشــده 

امروز فرهنگ ما اســت. بــا هم بودن 
برای رسیدن به یک جامعة ایمانی، نیازمند 

همکاری و تعاونی مؤمنانه اســت که محافل 
عزای سیدالشهداءq جلوه ای بارز از این همدلی 

و همکاری است. همگان به خوبی دیده  و تجربه نیز 
داشــته ایم که در ماجرای خدمت به عزاداران حسینی، 

 qآنگاه که همگان از سر اخالص در دستگاه امام حسین
شروع به نوکری و فعالیت می کنند، دیگر کسی به جایگاه و 

شرایط خود اهمیت نمی دهد و هرکس درصدد انجام فعالیت 
خود به بهترین وجه است. این، مصداق واقعی تعاون بر بّر و تقوا 

است.
نیکی و تقوا برای تک تک افراد جامعه در موضوعات مختلف امری 

کاماًل جریان ساز و محرک است؛ اما این حرکت نیازمند یک شاکله 
قوی و قدرتمند فکری و اندیشه ای است که بتواند عالوه بر زایش، 

رشد الگوی تشکیالتی فوق العاده ای را ارائه نماید.
هیئت  قدیمی ترین سازمان مردم نهاد کشور ما است که اشخاص 
 qبیش از هر چیزی، با انگیزه  عشق به خاندان عصمت و طهارت
وارد خدمت رسانی در این مجموعه می شوند. با این حال هیئت ها 
برای ارتقاء و حفظ از آســیب های پیش رو، به پایگاهی دائمی و 

تشکیالتی مستحکم نیاز دارند.
پذیرش این قالب، نیازمند اخالق، سعة صدر و تحمل است. 

عــالوه بر اینکه بنا بر تعبیر رهبری فرزانه انقالب: یک 
کار تشــکیالتی، یک کار جمعی، خصوصیتش این 

اســت که فرد باید خودش را در جمع حل کند 
و گم کند... .

سرمقــــــاله

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

2
منبـــر

به قول حضرت امام )ره( »محرم و صفر زنده کننده 
اسالم اســت« و اوجش دهة اول آن. ده شب ویژه 
که مســتمع در اوج آمادگی قــرار دارد و مبلّغ باید 
بــرای دقیقه دقیقه آن برنامه بریــزد. معارف ناب 
اهل بیتt بایستی با چاشنی تحریک احساسات 
و عواطف ارائه شود تا در عمق جان مخاطب بنشیند. 
روش ها و مهارتهای تحریک احســاس و پرورش 
مرثیه و آداب برگــزاری مجالس عزا از مطالب این 
شماره اســت. همچنین در این شماره به تشریح 
واژگان عافیت طلبی پرداخته و معانی مثبت و منفی 
آن واکاوی شــده است. ریشــه یابی جریان نفاق 
در شــکل گیری فاجعه طف و سیر و سلوک با بالی 
اباعبــداهلل q و اوج پرواز با قتیــل العبره از دیگر 

مطالب خواندنی این شماره است.
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مهــــــــارتهــای
مرثیــــــــهخوانی

صمد نظری

بر اساس فرمایش مقام معظم رهبریK که 
قباًل اشاره شــد، عاطفه است که می تواند مسیر 
فهم و حرکت عقلی و جریان شــکلی را فراهم 

سازد.1
یکی از راه های مرسوم و متداول برای تحریک 
عواطف و احساســات مخاطبان، مرثیه خوانی 
و روضه خوانــی با صوت یا بدون صوت اســت؛ 
مخصوصاً در پایان منبر که بسیار تأثیرگذار و مورد 
استقبال مردم است، به طوری که غالباً اگر مبلّغی 
مرثیه خوانی اش خوب باشد، او را موفق می دانند 
و از او بیشتر استقبال می کنند و در مقابل،چنانچه 
مبلّّغی مرثیه خوانی اش زیبا نباشــد،به او میل و 
رغبتی نشان نمی دهند. ازاین رو بیشتر مبلّغان و 
طالب به دنبال راه ها و روش های مرثیه خوانی 

خوب، زیبا و تأثیرگذار هستند.
قباًل دو مــورد از راه های تحریک احساســات 
مخاطبان در مرثیه خوانی )تنظیم اوج، فرود و گره 

زدن با مخاطب( بیان شد.
یکی از مهم ترین نکات کاربــردی در افزایش 
مهارت مرثیه خوانی، قبل از اجرای مرثیه، حتی 
قبل از مطالعة دقیق و آماده سازی مرثیه می باشد. 
معمواًل طالب و فضــال در آماده کردن روضه و 
مرثیه، مشکل اساسی دارند و نمی دانند که چطور 
مرثیه آماده کنند. به همین دلیل، بیشتر به دنبال 

روضه هــا و مراثی آماده برای اجرا می باشــند.
ازاین رو مراحل مرثیه خوانی را بررسی می کنیم تا 

طالب در این زمینه موفق تر عمل کنند.

مراحلمرثیهخوانی
1. انتخاب شخصیت اصلی برای مرثیه خوانی  

مثاًل مرثیــه امام حســین، مرثیه حضرت 
.و مرثیه حضرت علی اصغر عباس

2. )نکته کلیدی و طالیی( مشخص نمودن نقطة 
اوج احساسی مرثیه 

نکته: در آماده کردن مرثیه قبل از اجرا، نقطة اوج 
احساســی مرحلة دوم است؛ ولی هنگام اجرا، در 

مرحلة آخر اجرا می شود.
مثال1: اوج احساسی مرثیه امام حسین

 :qنشستن شمر ملعون بر روی سینة امام حسین
مُر جاِلٌس َعلی َصدِرَک«.2 »َالّشِ

:مثال 2: اوج احساس مرثیه حضرت عباس
 امام حسین وقتی دســت های بریده شده، 
چشــم های تیرخورده و پیکر غرق در خون و پر 
از تیر قمر بنی هاشــمرا دیدند، با کمر خمیده 
به حضرت نگریست و با صدای بلند گریه کرد و 
ت  ت حیَلتی َو َشّمَ

َ
فرمود: »اآلَن انَکَسَر َظهری َو َقّل

بی َعُدّوی؛3  اکنون پشتم شکست و رشته تدبیر 
و چاره ام از هم پاشید و دشمن مرا شماتت کرد«.

مثــال 3: اوج احســاس مرثیــه حضــرت 

 :علی اصغر
وقتی تیر به گلوی حضرت علی اصغراصابت 

کرد، امام حسین نگاه کرد و دید: 
»َفُذِبَح الِطفُل ِمَن الَوریِد ِاَلی الَوریِد َو ِمَن ااُلُذَن ِاَلی 
ااُلُذِن؛ 4 از شریان چپ تا شریان راست علی اصغر 

بریده شد و از گوش تا گوش او ذبح گردید«.
تذکر

1. هــر مرثیــه می تواند یک یا چنــد نقطة اوج 
احساســی داشته باشــد که باید یک نقطة اوج 

احساسی انتخاب شود، نه چند نقطة اوج.
2. چون هر مرثیه یک یا چند نقطة اوج دارد، پس 
می توان به تعداد نقطة اوج های احساســی هر 
مرثیه، برای آن معصوم و شخصیت روضه، مرثیه 
مستقل اجرا کرد که به آن بخش ها و گوشه های 

مراثی اطالق می شود.
3. مطالعه و آماده نمودن متن مرثیه 

پس از یافتن نقطة اوج احساســی،مخاطب باید 
کاماًل آماده شــود تا نقطة اوج احساسی را بشنود 
و تحت تأثیر قرار گیــرد. برای ایجاد آمادگی در 
مخاطب، باید ببینیم چه محتوایی را باید قبل از 

اوج بخوانیم.
 :مثال1: مرثیه امام حسین

... هالل ابن نافع )از سربازان دشمن( می گوید: 
نگاه به قتلگاه کردم. دیدم حســین به خود 

می پیچد و در حال جان دادن اســت. من هرگز 
کشتة آغشته به خونی را این چنین ندیده بودم.

عمر ســعد به شخصی که در جانب راستش بود، 
گفت: برو حسین را راحت کن.

خولی به این قصد به سوی حسین رفت، ولی 
لرزه بر اندامش افتاد و بازگشت.

 سرانجام شمر وارد قتلگاه شد... .5
:qمثال2:مرثیه حضرت عباس

... وقتــی دســت های عبــاس جدا شــد، 
درحالی که از دو طرف دستش خون می ریخت، 
به دشمن حمله کرد تا اینکه ظالمی با گرز آهنین 
بر ســر مبارکش زد و آن را شکافت. آن مظلوم به 
زمین افتاد و در خون خود غوطه ور گردید و صدا 
ــام؛6 ای  ی الّسَ زد:»یا َاخی! یا ُحَســین! َعَلیَک ِمِنّ

برادر!  ای حسین! خداحافظ...«.
:qمثال3:مرثیه حضرت علی اصغر

... امام حسین خطاب به لشکریان عمر سعد 
فرمود:

فِل،  »یــا َقوم! ِان َلم َترَحُمونــی، َفارَحُموا هَذا الِطّ
َامــا َتَروَنــُه َکیَف َیَتَلّظــی َعَطشــًا؛6    ای قوم! اگر به 
من رحم نمی کنید، بر این کودک رحم کنید. آیا 
نمی بینید که چگونه از شدت و حرارت تشنگی 
دهان را باز و بســته می کند؟«. هنوز سخن امام 

تمام نشده بود که... .

4. نوشتن اشعار و جمالت احساسی و... متناسب 
با متن مرثیه   

:مثال1: مرثیه امام حسین
هیچ خواهری طاقت نــداره لحظه جان دادن و 
آخرین لحظه عمر برادر رو ببینه؛ مخصوصاً اگه 
انس و عالقه خاصی بینشــون بوده باشه. کدوم 
خواهری می تونه قاتل برادر رو ببینه، اونم روی 
سینة برادر؟ امان از آن لحظه ای که بی بی زینب 

کبری اومد باالی تل زینبیه... .
زبانحال حضرت زینب

او می نشست و من می نشستم  
او روی سینه من در مقابل

او می کشید و من می کشیدم  
او خنجر از کین من ناله از دل

او می برید و من می بریدم   
او از حسین سر من ناله از دل

:مثال2:مرثیه حضرت عباس
معمــواًل هر کســی دوســت داره لحظة آخر 
عمر عزیزترین کســاش دورش باشــن، با اونا 
خداحافظی کنــه، حرفاش رو بزنه، وصیتاش رو 
بگــه، اگه تقاضایی داره تقاضا کنــه. امان از آن 
لحظه ای که قمر منیر بنی هاشم از کنار نهر 

علقمه صدا زد....
:زبانحال حضرت عباس

یا عزیز فاطمه،حسین بیا بیا برادرم   
که کشته شد برادرت، حسین بیا برادرم

عدو به دور من همه،حسین بیا برادرم   
جدا شده دو دست من،حسین بیا برادرم

:qمثال3:مرثیه حضرت علی اصغر
نمی دونم قنداقه کوچولو اونم شش ماهه دیدید 
یا نه؟ نمی دونم به گلوی کوچولوی شــش ماهه 
دقت کردید یا نه؟ تا حاال شــده یه تیر ببینید اونم 
سه شــعبه؟ آیا مقایســه کردید که گلوی بچه 
کوچولو بزرگ تره یا تیر سه شعبه؟ آی پدرا، شما 
بگید اگه خدای نکرده بچه شما زخمی بشه چه 
حالــی پیدا می کنید؟ ای وای؛ حــاال یه بابا داره 

می بینه... 
تیر از کمان برون شد، قنداقه غرق خون شد  

خون و گلو یکی شد، قنداقه غرق خون شد
گلوی پاره پاره، بابا کند نظاره   

اصغر کند اشاره، بابا کند نظاره...
ادامه دارد.

پینوشت
1. مجله خیمه شماره99.

2. زیارت ناحیه مقدسه.
3. فرسان الهیجاء، ج1، ص203.

4. معالی السبطین، ج1، ص424.
5. اعیان الشیعه، ج1، ص609.

6. مقتل ابی مخنف، ص99.
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حسیـنـــیزنــــــدگـیسبـــــــــک
عبداهلل علی پور

منبر  فیش منبر

وش ابهامی     ایجاد انگیزه به ر
وقتی یزید به حکومت رسید، به فرماندارانش 
بخشنامه فرستاد که برای تثبیت سلطنتش از 
مــردم رأی بگیرند. در این میان نامه ای که به 
مدینه ارسال شد، نامة خاصی بود؛ زیرا در مدینه 
شخصیتی به نام حسین بن علی زندگی 
می کرد. همة نامه ها شامل یک دستور عمومی 
مبنــی بر گرفتن بیعت از افراد بود؛ ولی یزید به 
فرماندار مدینه دستور داد که »حتماً« از شخص 

امام حسین باید بیعت گرفته شود.
وقتی نامة یزید به فرماندار مدینه رســید، فوراً 
به دنبال امام حســین فرستاد. حضرت 
نیز به سی نفر از جوانان حزب اللهی جریان را 
اطالع دادند و فرمودند که اسلحه ی خود را در 
زیر لباس پنهان کنند و با ایشان به فرمانداری 
بروند؛ زیرا ایشان هرگز حاضر به بیعت با یزید 
نبودند و جملــه ای مهم فرمودند که در تاریخ 
ُیَباِیُع ِمْثَلُه؛1«. این کالم 

َ
ماندگار شد: »ِمْثِلی ال

حضرت جای بسی تأمل دارد؛ چراکه نفرمودند 
من با یزید بیعت نمی کنم، بلکه قانونی کلی را 
آموزش دادند که هر کس مثل من و در خط من 
باشــد، با مثل یزید بیعت نمی کند. پس شیعه 
نه تنها با یزید، بلکه با مثل او نیز نباید بیعت کند. 
برای حضرت شــخص یا فرد اهمیت ندارد؛ 
بلکه شخصیت و گروه مهم است؛  زیرا خط را 

مشخص می کنند.
در اینجا این ســؤال بــه ذهن می آید که مگر 
حضرت چگونه فردی بود و چگونه می زیست 
یا سبک و سیرة اخالقی حضرت به چه شکل 
بود که حاضر به بیعت با یزید نشــد؛ تا حدی 
که نه تنهــا جان خــود را در این راه از 
دســت داد، بلکه جان بسیاری 
از عزیزانش را بر سر این 

عقیده فدا کرد؟

وش تنطیم و دسته بندی  اقناع اندیشه به ر
سبکوسیرةاخالقیامامحسین

اخالق حضــرت را از چند جهــت می توان 
بررسی کرد.

1.اخالقبندگی
خدامحوری

انگیزه های توحیدی قیام امام حسین در 
لحظه به لحظه این واقعه به چشــم می خورد؛ 
از ســبقت گرفتن اصحابش برای شهادت بر 
یکدیگر گرفته تا جان باختن طفل شش ماهة 

امام.
از ابتدا تا آخرین لحظات،حضرت زیر لب زمزمه 
می کردند: »إَلِهــی ِرضــًا ِبَقَضاِئــَک، ال َمعُبوَد 

َک؛2«. ِسَوا
امام حســین ضمن خطابه ای که پیش 
از خروج از مدینه ایراد نمودند، هرگونه شائبة 
دنیاطلبی و ریاست خواهی و جنگ قدرت را رّد 
و انگیزه اش را الهی و اصالح دین خدا معرفی 

کرد.3
همچنین حضرت وقتی از سپاه کوفه یک شب 
مهلت خواست، علت درخواست خود را چنین 

بیان کردند:
ْیَلَة َوَنْدُعوُه َوَنْسَتْغِفُرُه َفُهَو 

َ
َنا الّل ی  ِلَرّبِ َنا ُنَصّلِ

َ
»َلَعّل

َوَة ِکَتاِبِه 
َ

َة َلُه َوِتا
َ

ا ِحّبُ الّصَ
ُ
ّنِی ُکْنُت َقْد أ

َ
َیْعَلُم أ

َعاِء َوااِلْسِتْغَفار؛4ِ«.
ُ

َوَکْثَرَة الّد
معنویت گرایی و خدامحوری فقط در گفتار و 
رفتار امام حسین ظهور ننمود؛ بلکه یاران 
و اهل بیــت حضرت نیــز معنویت گرا بودند. 
حضرت زینب در گــودال قتلگاه در کنار بدن 
مطّهر امام حسین عرضه داشت: »اللهم 

تقبل مّنا هذا القربان؛5«.
همچنین در جواب ابن زیاد که پرسید: رفتار خدا 
را با برادرت چگونه دیدی؟ فرمودند: 
جز جمــال و زیبایی چیزی 

ندیدم.6

2.اخالقفردی
تکلیفمداری

زندگی سیدالشــهدا سرشــار از عمل به 
تکلیف است. ازاین رو می تواند سبک و روش 
مناســبی برای همگان باشد. در قیام عاشورا 
مســئولیت و انجام وظیفه مالک بود؛ چراکه 
امام حســن با معاویــه آتش بس اعالم 
می کند و پس از ایشان، امام حسین همان 
وظیفــه را ادامه می دهند؛ اما با روی کار آمدن 
یزید، حضرت این مصیبت بزرگ را برنمی تابد 
و به هیچ وجهی به ادامه آن راضی نمی شود؛ لذا 
قیام علیه ظلم و ستم را وظیفه ای می داند که 
بر عهدة تمام مسلمانان گذارده شده و خود را 

موظف به عمل به این تکلیف می داند.
ازجمله شــواهد بر این مســئله این است که 
هرگاه یکی از یاران امام در روز عاشــورا از 
او اذن میدان می طلبید، این آیة قرآن را که ناظر 
به تکلیف گرایی الهی است، تالوت می نمودند: 
»ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن ِرَجــاٌل َصَدُقوا َماَعاَهــُدوا اهَّلَل 
ن َینَتِظُر  ن َقَضی َنْحَبُه َوِمْنُهم ّمَ َعَلْیِه َفِمْنُهم ّمَ

.»7 ً
ُلوا َتْبِدیا

َ
َوَماَبّد

پس در ســبک و ســیره اقتداکنند گان به آن 
حضرت، تعهد نسبت به کار و عمل به تکلیف 
باید موج زنــد و در بین دوراهی های 
زندگی، همیشه باید به دنبال 

انجام وظیفه باشد.

3.اخالقاجتماعی
مرّوتوانصاف

یکی  از فضایل  اخالقی ، مرّوت  و انصاف در ارتباط با دیگران است که امروزه کمتر در 
رفتارها دیده می شود. این فضیلت حتی در تعامل امام  با دشمنانش  دیده می شودکه  در 

تاریخ ثبت  و موجب  اعجاب  همگان  است .
تحریکاحساسبهروشداستانی

کاروان حسینی وقتی  که  خواستند از منزل »َشراف « حرکت  کنند، امام  فرمودند: زیاد 
آب  بردارید. این فرمان حضرت برای همگان جای سؤال و تعّجب داشت؛ زیرا تا منزل 
بعدی فاصله ای نبود. به هر ترتیب، حرکت  کردند. در نیمه روز یکی از همراهان حضرت  
تکبیر گفت . امام  فرمودند: چرا تکبیرگفتی ؟ گفت : درختان  خرما دیدم . عده ای که  همراه  
امام  بودند گفتند: در این  مکان  هرگز نخلی  ندیده ایم.  دقت  کردند، گفتند: آنچه  می بینیم  

سرنیزه است. امام  فرمودند: من  هم  چنین  می بینم .
به  منزل »ذوَجَشم«  رسیدند. کمی بعد لشکر حّر بن  یزید ریاحی  با هزار سواره  در گرمای  
ظهر رسیدند. همة آنان  تشنه  بودند. امام  دستور داد تا به  سربازان  حّر و حیواناتشان  آب  
بدهند. فردی  به  نام علی  بن  طعان  محاربی  می گوید: من  همراه  لشــکر بودم ، منتها 
آخرین  فردی  بودم که  به  آنجا رســیدم . امام  متوجه  من  شــد. بلند شدند و آب  آوردند و 
فرمودند: آب  بنوش . مشغول نوشیدن  آب  شدم ؛ اما آب  از مشک  می ریخت . امام  فرمود: 
َقاء؛8 مشک  را متمایل یا کج  کن.« مقصود امام  را نفهمیدم. خود حضرت  »اْخِنِث  الّسِ

بلند شدند و مشک  را فشار دادند و متمایل  کردند تا من  آب  بخورم  و به  اسبم  آب  دادم.
این  روحیة  اخالقی  امام  و یارانش  بود؛ اما طرف  مقابل  چه   کرد؟ دو نامه  از عبیداهلل بن  
زیاد، یکی  برای  حّربن  یزید ریاحی  و دیگری ، بعد از چند روز برای  عمرسعد نوشته  شد که 
مضمون  هر دو سخت گیری  بر امام  و یارانش  بود. عبیداهلل به  حّر دستور داد: »بر حسین  
بن  علی  و یارانش  سخت  بگیر در مکانی  که  نامه ام  به  دستت  می رسد. او را در سرزمین  

بدون  آب وعلف  و گیاه  فرود آور«.
َیُذوُقوا ِمْنُه 

َ
ْصَحاِبِه َوَبْیَن  اْلَماِء َوال

َ
به  عمر ســعد نیز دستور داد: »ُحْل َبْیَن اْلُحَســْیِن َوأ

َقْطَرًة؛9 بین حسین  و یارانش  و آب  حائل  شو تا قطره ای  از آن  ننوشند«.
لذا عمر بن  سعد به  عمروبن حجاج  مأموریت  می دهد با عده ای  از سربازان ، شریعه  را بر 

حضرت  ببندند که این  قضیه  سه  روز قبل  از شهادت  امام  حسین  اتفاق  افتاد.
روز عاشورا تمیم  بن  الحصین  فزاری  امام  و اصحابش  را مورد خطاب  قرار دادوگفت:

اِت  َواهَّلِل  ُه ُبُطوُن اْلَحّیَ ّنَ
َ
َماَتَرْوَن ِإَلی  َماِء اْلُفَراِت  َیُلوُح  َکأ

َ
ْصَحاَب ُحَسْیٍن أ

َ
»َیاُحَسْیُن َوَیا أ

ی َتُذوُقوا اْلَمْوَت َجَزعا؛10 ای  حسین و ای یاران حسین ! آیا به آب   ُذْقُتْم ِمْنُه َقْطَرًة َحّتَ
َ

ال
فرات  نگاه  نمی کنید  که  چگونه  همانند شــکم  ماهی  می درخشد؟ به  خدا قسم ! از آن 

قطره ای  حق  ندارید بنوشید تا اینکه  مرگ  را با ناراحتی  بچشید«.
امام  عصر عاشــورا طفل شــیرخواره خود را در آغوش گرفتند و به آن ها 
فرمودند که اگر به زعم شــما من گناهکارم، این طفل را بگیرید و 

سیراب کنید. اما حرملة معلون چگونه او را سیراب کرد؟...

1. سید بن طاووس، اللهوف، ص 22.
ح اصــول کافی، ج  2. صدرالدیــن شــیرازی، شــر

1، ص 96.

3. تحف العقول، ص 239؛ مناقب شهرآشوب، 
ص 89؛ مقتل العواصم، ص 54.
4. بحار االنوار، ج 44، ص 392.

5. مقرم، مقتل الحسین، ص 307.
6. همان و حیات االمام الحسین،ج 2،ص 301.

7. احزاب: 23.

8. بحار االنوار، ج 44، ص 376.
9. همان، ص 389.
10. همان، ص 317.
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1. غررالحکم، ص 8225.
2. همان، ص 861.

3. همان، ص 2888.
4. حشر: 9.

5. محمدباقــر مجلســی، بحاراالنــوار، ج 67، ص 
351، ح 54.

6. غررالحکم، ص 5028.
7. وقعة الطف، ص 119.

8. تاریخ طبرى، ج 5، ص 420.
ُاُقتــل دون«، مقــّرم، مقتــل  9. »الیقتــل حتــی 

الحسین، ص 387.
10. مقتل خوارزمی، ج 2، ص 34.

11. تاریخ طبرى، ج 4، ص 315.
12. مقاتل الطالبین، ص 112.

13. ر.ك: مــع الرکــب الحســینی، ج 4، ص 400 - 
.403

پینوشت:

شکوهایثــــاردردشتکربـال
حسین هرمز

منبر  فیش منبر

  ایجاد به روش تعریف از مطلب به همراه ابهام 
 در شــب تاســوعا از صفتی باید گفت که مصداق کامل آن در منیر بنی هاشم
ظهور و بروز یافت. این صفت نیک یکی از خصلت های ارزشــمند اخالقی اســت 
که در قرآن کریم و روایات، از آن ســتایش فراوان شده است و از وارستگی انسان از 
»خودخواهی« سرچشمه می گیرد. تجلّی حقیقی این فضیلت آنگاه چشم ها را خیره 
می ســازد که گذشــت از امری مورد عالقه و در ایام سختی و اوج نیاز باشد. در این 
صورت است که نهایت درجه مرّوت و جوانمردی،1 باالترین مرتبة نیکی2 و برترین 

مصداق سخاوت و بخشندگی رخ خواهد نمود.3
از دیگــر آثار این صفت اینکه هر حرکت اجتماعی و هر انقالبی برای اینکه به ثمر 
بنشــیند، به این صفت از سوی هوادارانش به ویژه پیشگامان آن نیاز خواهد داشت. 
این صفت نیک، »ایثار« اســت؛ یعنی گذشــتن از خواسته های خود و نیز 
چشم پوشیدن از آنچه مورد عالقة انسان است، به خاطر دیگری و در 
راه دیگری. ایثارگر، کسی است که حاضر باشد هستی و جان 
خود را برای دین خدا فدا کند یا در راه رضای او از تمنّیات 

خویش بگذرد.

 تحریک احساس با الگوسازی 
 در صحنة عاشــورا، نخستین ایثارگر، سیدالشهدا
بود که حاضر شــد فدای دین خدا گردد و رضای او را 
بر همه چیز برگزید و از مردم نیز خواســت کسانی که 
حاضرند خون خود را در این راه نثار کنند، با او همسفر 
کربال شــوند. اصحاب آن حضرت نیز ایثارگرانه جان 
خــود را فدای امام خویش کردنــد. در طول حوادث 
عاشــورا صحنه های زیبایی از ایثارگری رقم زده شد 
که الگویی برای تمام آزادگان عالم اســت. برخی از 

این صحنه های زیبا عبارتند از:
1. وقتی مســلم بن عقیل را به داراالماره بردند، پس 
از گفت وگوهای تندی که رّد و بدل شــد و تصمیم به 
کشــتن او گرفتند، مسلم گریســت. یکی از حاضران 
گفت: کسی که در پی چنین خواسته ایی باشد نباید گریه 
کند )و باید پیش بینی این روزها را هم بکند(. مســلم 
گفت: بر خودم گریه نمی کنم، بلکه برای حسین و 
خانواده او می گریم.7 این سخن، ایثارگری او را نشان 
می دهد که در آستانه شــهادت، نه برحال خویش که 
بر حســین می گرید که روی به شهر پرنیرنگ و مردم 

پیمان شکن کوفه نهاده است.
2. اظهارات ایثارگرانه یاران امام در شب عاشورا مشهور 
اســت. اصحاب یک به یک برخاستند و آمادگی خود را 
برای جانبازی و ایثار خون در راه امام اظهار کردند. اعالم 
وفاداری و ایثار جان در راه حســین   توسط زهیر بن 
قین شنیدنی است. او که در منازل آخرین به آن حضرت 
 پیوســته بود، برخاســت و خطاب به سیدالشهدا

عرضه داشت:
به خدا سوگند، دوســت داشتم که کشته و سپس زنده 
می شدم و این عمل هزار بار تکرار می شد؛ اما در عوض 

خداوند این بال را از تو و اهل بیتت دفع می کرد.8
3. حضرت زینب  عصر عاشــورا هنگام حمله سپاه 
کوفــه به خیمه هــا و غارت اشــیاء، چون دید 
شمر با شمشــیر آخته قصد کشتن امام 
زین العابدین را دارد، فرمود: او 
کشته نخواهد شد، مگر آنکه 

من فدای او شوم.9

  اقناع اندیشه به روش توضیح و تبیین 
قرآن از مؤمنانی یاد می کند که با آنکه خودشــان نیازمندند، دیگران را بر خویشتن 

مقّدم می دارند: »و ُیوِثرُوَن َعلی َانُفِسِهم َوَلوکاَن ِبِهم َخصاَصٌة؛4«.
امام صادق در تبیین صفات مؤمنان و در تفسیر آیة فوق می فرمایند:

»الُمؤَثروَن َعلی انُفِسِهم فی حاِل الُعسر؛5«.
امام علینیز می فرمایند:

»َخیُر الناِس َمن کاَن فی ُعسِره ُمؤِثرًا َصبورًا؛6«.

 شكوه ایثار در صحراى كربال
ایثــار در صحرای کربــال رنگ و بویی دیگر داشــت. کربال 
صحنــه زیباترین جلوه هــای ایثار و فداکاری شــد و 
خالق آن حماسه ها کســانی جز سپاهیان اندک 

سیدالشهدا نبودند.

  پیشتاز ایثار و فداكارى 
اگر نام عباس طوفانی از عشــق و آشــوب در دل ها به پا می کند، بدان رو است که در صحرای 
کربال آرام دل اهل حرم بود و با وجودش، آرام و قرار از دل سپاهیان کفر می ربود. او بود که حسین 

 در رثایش فرمود: »االن کمرم شکست و امیدم به ناامیدی مبدل گردید«.10
جلوه ها ی ایثار عباس در میان عاشــورائیان رنگ و بویی دیگر داشــت. او فرمانده، پرچم دار و 
سقای لشکر اباعبداهلل   بود. در اینجا به سه نمونه از ایثار و فداکاری ابوالفضل العباس   که 

قطراتی از دریای بیکران عظمت شخصیت او است، اشاره می شود:
1. در شب عاشورا، شمر بن ذی الجوشن از آن رو که با ام البنین از یک قبیله بود، برای فرزندان 
ام البنین از ابن زیاد  امان نامه گرفت. شمر نزد خیمه اباعبداهلل آمد و فریاد برآورد: خواهرزاده های 

من کجایند؟
حضرت عباس از علت سؤالش جویا شد. در پاسخ گفت:

برای شما از جانب عبیداهلل ابن زیاد امان نامه آورده ام. پس بیایید جان خود را رهایی بخشید.
اینجا بود که وفاداری عباس به سیدالشــهدا  و ایمان و اعتقادش به آن حضرت نمایان شد 

و خبر از بذل جان در راه دفاع از برادر گرامی اش حسین داد و بر سر شمر فریاد برآورد:
ای دشمن خدا! خدا تو و امان نامه ای را که آورده ای لعنت کند. آیا از ما می خواهی که به پیروی 
 فرزند رســول خدا از لئیمان همت گماریم و از حمایت و یاری موالی خود حســین

 دست برداریم؟11
2. آنگاه که امام حسین  اصحاب خود را گرد آورد و از آنان خواست که از تاریکی شب استفاده 
کرده، جان خود را نجات دهند و به شــهر و دیار خود رهسپار شوند، اولین کسی که در حمایت 

موالی خویش لب به سخن گشود، عباسبود. او سخنانش را این گونه آغاز کرد:
چگونه آقای خود، پیشــوا و تکیه گاه خود را در میان دشــمنانش رها سازیم؛ در حالی که هدف 
شمشــیرها و نیزه های دشمنان قرار گرفته و دّرندگان او را احاطه کرده اند؟! هرگز، به خدا پناه 

می بریم. ما با تو زندگی می کنیم و با تو خواهیم مرد.12
وقتی تشنگی بر اهل حرم سخت شد، امام حسین به عباس فرمود:

»به سوی فرات برو و مقداری آب بیاور«.
عباس همراه شماری از اصحاب به صفوف لشکر دشمن حمله کرد و وارد شریعه فرات شد. آن 
حضرت وارد آب شــد و مشت های خود را پر از آب نمود و به نزدیک دهان آورد. ناگهان به یاد 

تشنگی حسین و اهل بیتش افتاد. آب را به روی آب فرات ریخت و با خود گفت:
به خدا سوگند که آب نخواهم نوشید، در حالی که حسین و طفالنش تشنه هستند.

این پایان کار عباس نبود؛ بلکه اوج فداکاری و جانبازی او آنگاه بود که دستانش را یک به یک 
قطع و مشــکش را سوراخ کردند. عباس در اشعاری که هنگام جانبازی می سرود،13 محور 
ســخنانش را دفاع از حریم امام زمان خود و ایثار جان در راه حمایت و دفاع از او قرار داده 
بود و با شهادتی این گونه، رسالت خود را در دفاع از حرمت امامت به پایان رساند و 

قامتش همچون پرچمی بلند بر قله تاریخ جاودانه ماند.
آب شــرمنده ز ایثار علمدار تو شد    که چرا تشنه از او این همه بی تاب 

گذشت

 رفتار سازی
صفت »عاشورایی« زیبندة کسی 
است که حاضر باشد به خاطر خدا، 
در راه دیگری فداکاری کند.ما در 
زندگی چقدر ایثار می کنیم؟ چقدر 
بین خانوادة ما فداکاری و گذشت 
اســت؟ آیا ما حاضریم به خاطر 
خوشــحالی والدین یا همسر یا 
فرزندان از برخی عالقه های خود 
گذشت کنیم؟ فرهنگ ایثار 
تا چه حّد در بین جامعة 
ما نهادینه شده 

است؟

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مهدی ادریسی

گره زدن مخاطب به روضه
مهرروزی به کودکان در اسالم

دین اســالم دین مهرورزی و مهربانی اســت؛ 
به ویژه نســبت به اطفال و کودکان، تا آنجا که 
مهرورزی نســبت به کودکان را یکی از حقوق 

ایشان شمرده است.
پیامبر اکرم فرموده اند: 

ْبَیاَن  َو اْرَحُموُهْم؛1 کودکان را دوست  وا الّصِ ِحّبُ
َ
»أ

بدارید و به آنها مهر بورزید«. 

مهرورزی در سیره پیامبر 
مصادیق مهربانی به کودکان در سّنت و سیره ی 
پیامبر  فراوان اســت؛ از جمله اینکه امام صادق 

می فرماید:
»جّدم رســول خدا  با مردم نماز ظهر می گذارد. 
در دو رکعت آخر، نماز را خفیف و سریع کرد. بعد 
از نماز مردم علت را پرســیدند که ای رسول خدا 
نماز را کوتاه خواندی، آیا در این باره دستور تازه ای 
رســیده اســت؟ فرمود: مگر صدای ناله و فریاد 

کودک را نشنیدید؟«.2
راوی گوید که نزد امام  کاظم از فرزندم شکایت 

کردم، فرمود:
 ُتِطل ؛3 او را نزن، بلکه از او 

َ
 َتْضِرْبُه  َو اْهُجْرُه  َو ال

َ
»ال

دوری نما )و قهر کن(؛ ولی این را نیز طول مده«. 

دختر،برکت فرزند 
دین مبین اسالم بین دختر و پسر فرق نمی گذارد 
و مالک برتری افراد تقوا اســت. اما میان پاره ای 
از ویژگی های ذاتی و درونی دختران و پســران 

تفاوت وجود دارد. 
رسول خدا در این باره می فرماید:

َز اٌت ُمؤِمَناٌت  َفــاٌت ُمَجّهِ »ِنعــَم الَوَلُد الَبَنا ُت ُمَلّطِ
َیــاٌت؛4 دختــران چــه فرزنــدان 

َ
ُمَبــاَرکاٌت ُمَفّل

خوبی هســتند؛ بالطافت و مهربــان، آماده به 
خدمت رسانی، یار و غمخوار ]اعضای خانواده[، 
بابرکت و پاکیزه کننده ]درخانــواده برای پدر و 

مادر[«. 
 امام صادق نیز فرموده است:

ْن َیْرُزَقُه ِبْنتًا َتْبِکیِه َو َتْنُدُبُه 
َ
ُه  أ َل  َرّبَ

َ
»ِإّنَ ِإْبَراِهیَم  َسأ

َبْعــَد اْلَمْوِت؛5حضرت ابراهیــم از پروردگارش 
درخواست نمود که دختری به او عطا کند تا پس 

از مرگش بر او گریه و زاری کند«. 

مهربانی پیامبر به فرزندان خویش
 مهربانی به کودکان و عطوفت داشتن نسبت به 

آنهــا، از رفتارهای مخصوص پیامبر بود. پیامبر 
اکرم نســبت به فرزندان خویش عالقة خاص و 

مهربانی ویژه ای داشته و فرموده است:
ْر َکِبیَرَنا َو  ا َمْن  َلــْم  َیْرَحْم  َصِغیَرَنــا َو ُیَوّقِ »َلْیــَس ِمّنَ
َنــا؛6 از ما نیست کسی که به کوچک ما 

َ
َیْعــِرْف َحّق

رحم نکند و بزرگ مــا را احترام ننهد و حق ما را 
نشناسد«.

شعر مرثیه
با ما چه دشمن اند در اینجا غریبه ها

بابا بیا که بشنوی از ما... غریبه ها
پر کرده اند از دف و از شادی و ُسرور

تنها برای ما همه جا را غریبه ها
اندازة تمام سفر حرف مانده است

از غصه ها، زخم زبان ها... غریبه ها
زخمی تر است چهره ات از من مگر تو را

مانند من زدند به هر جا غریبه ها
جز عّمه پیش دخترکت هیچ کس نبود

هر جا صدات کرد که بابا... غریبه ها
اصاًل کمی تو حرف بزن، ساکتی چرا؟

از ترس گریه کردن من یا غریبه ها
خواندی میان هم همه قرآن و دیدمت

باالی نیزه  بودی و اما... غریبه ها
باشد تو هم شبیه رقیه سکوت کن

مثل رقیه حرف نزن با غریبه ها7

متن مرثیه
آه از کسانی که خود را مســلمان و پیروان امت 
رسول اهلل می نامیدند؛ اما با پاره های جگر پیامبر 
پس از عاشــورا و در بین تا کوفه و تا شام و در شام 

چگونه رفتار کردند.
آنها را در لباس اســارت و به اسم و شکل اسیران 
خارجی حرکت داده، شهربه شهر می چرخاندند. 

در زیارت ناحیه  مقدسه آمده است: 
ْیِدیِهــْم َمْغُلوَلــٌة ِإَلــی 

َ
»ِفــی  اْلَبــَراِری  َو اْلَفَلــَواِت ، أ

ْسَواق «؛8
َ ْ
ْعَناِق، ُیَطاُف ِبِهْم ِفی ال

َ ْ
ال

آنها را در خرابه ها سکونت می دادند.
َمَر ِبِنَســاِء اْلُحَســْیِن فحبس 

َ
»ِإّنَ َیِزیــَد َلَعَنُه اهَّلُل أ

 
َ

]َفُحِبْســَن [ َمَع َعِلّیِ ْبِن اْلُحَســْیِن ِفــی َمْحِبٍس ال
ــَرْت ُوُجوُهُهْم؛9 

َ
ی َتَقّش  َقّرٍ َحّتَ

َ
ُهــْم ِمْن َحــّرٍ َو ال َیُکّنُ

یزید دســتور داد تا زنان امام حسین و امام سجاد 
را در َمجَبســی زندانی کردند که از گرما و سرما 
جلوگیر نبود تا اینکه پوست صورت آنان از شدت 

گرما سوخت و بلند شد«.
در میان همة مصیبت های شام و اسارت اهل بیت 

در این شهر، مصیبت دختر کوچک امام حسین 
از همه جان سوزتر است. دختران هم سن و سال 
او در شــام بازی می کردند؛ اما او روزها و شب ها 
پیوســته در غم و اندوه به سر می برد. هم ساالن 
او در آغوش پدر آرام می گرفتند و او بر خاک گرم 
خرابه. یک دختر سه ســاله و یتیم، چقدر تاب و 
توان دارد و تا کجا می تواند زیر بار مصیبت های 
یک قوم کینه جو و ظالم طاقت بیاورد؟ نیمه شب 
خواب پدر را دید و از خواب برخواست و بهانة پدر 
را گرفت. از گریة این دختر سه ســاله، اهل خرابه 
نیز به شیون و گریه درآمدند. یزید که شیون اهل 
خرابه را خطرناک دید، دســتور داد تا سر مطّهر 

پدرش را برایش ببرند.
ســر را به دامن گرفت. سخن می گفت، روضه 

می خواند و اشک می ریخت: 
یاابتاه َمن الّذی خضبك بدمائك؛

پدر چه کسی محاسنت را با خونت خضاب کرد؛
یاابتاه َمن الّذی َایتمنی علی ِصَغِر سّنی؛

پدرجان چه کسی مرا در کودکی یتیم کرده؟ 
یاابتاه لیتنی لك الفداء؛

ای پدر، کاش من قربانت می شدم؛
ــدت التــراب وال أری شــیَبك  یاابتــاه لیتنــی َتَوّسَ

مخضبًا بدماء؛
ای پدر کاش خاک مرا در آغوش می کشــید تا 

محاسنت را به خون رنگی نمی دیدم.10
آن قدر گریه کرد و با ســر بریدة بابا سخن گفت 
تا سرانجام سر هم به سخن آمد. ریاض القدس 

می نویسد: لب های مثل غنچه باز شد و فرمود: 
إلیَّ إلیَّ هلّمی فأنا لِک باالنتظار...

)ای نور دیده( به سوی من، به سوی من بشتاب 
که منتظر تو هستم.11

آن دختر لب بر لب بابا نهاد و بوسه زد و جان داد.12
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qروضهشهادتامامسجاد
مهدی ادریسی

گره زدن مخاطب با روضه
پیامبر اکرم فرموده است:

ْیــَن َزْیــُن 
َ
»ِإَذا َکاَن َیــْوُم اْلِقَیاَمــِة َنــاَدى ُمَنــاٍد أ

ْنُظــُر ِإَلــی َوَلــِدی َعِلــّیِ ْبــِن 
َ
ــی  أ ّنِ

َ
اْلَعاِبِدیــَن َفَکأ

ِبــی َطاِلــٍب َیْخِطــُر 
َ
اْلُحَســْیِن ْبــِن َعِلــّیِ ْبــِن أ

ُفــوف ؛1 هنگامــی کــه قیامت برپا  َبْیــَن  الّصُ
می شود، منادی ندا می کند: کجا است زینت 
عبادت کننــدگان؟ گویی فرزنــدم علی بن 
الحســین را می بینم که بین صفوف، سربلند 

و شادمان در حرکت است«.
عبادت امام ســجاد این گونه بــود: او با 
تمام هســتی و وجــودش خداوند را محض 
خداوندی اش می خواســت. در هیچ عبادتی 
از حضــرت معبود توّقع اجر و مزد نداشــت و 
به خاطر تــرس از عذاب به هیچ عبادتی قیام 
نکرد!! برخی از حاالت حضرت زین العابدین 

در عبادت در روایات آمده است، از آن جمله:
امام صــادق درباره حضــرت امام زین 

العابدین می فرماید:
َر  اِة َتَغّیَ »َکاَن َعلّیُ بُن الُحَسْیِن إَذا َقاَم إَلی الّصَ
َض 

َ
َلوُنــُه َفإَذا َســَجَد َلــْم َیْرَفْع َرأَســُه َحّتــی یَرّف

َعَرقًا؛2 هنگامی که علی بن الحســین به نماز 
می ایســتاد، رنگش دگرگون می شد و چون 
به ســجده می رفت، سر برنمی داشت تا عرق 

می ریخت«.
زین العابدین در دنیا با عبادت عاشــقانه و 
عارفانه اش متنّعم به نعمت بندگی بود. وقتی به 
امام می گفتند: با این مقام چرا این همه عبادت 
ُکوُن َعْبدًا َشُکورًا؛3   أ

َ
می کنی؟ می فرمود: »أَفا

آیا بنده ای سپاسگزار نباشم؟«.

اما در کربال...
آری! در روز قیامت زین العابدین بین صفوف 
مردم، ســربلند و شــادمان حرکت 
می کنــد؛ اما در دنیا و در کربال 
زینت عبادت کنندگان، 
زینت اسیران بود؛ 
چراکه امام 

ســجاد  پس از شهادت پدر، عموها، برادرها و 
اهل و اصحاب، تنها مرد میان کاروان اســرا 

بود... 
در قیامت مــردم گریان انــد و زین العابدین 
شادمان؛ اما در زمان اسارت حضرت در کوفه و 

شام، مردم شادمان بودند و امام گریان...
در کوفه و در شام نیز مردم امام را بین اسیران در 
غل و زنجیر می دیدند و از حال او سؤال کرده، 

گاه منقلب می شدند. 

شعر مرثیه
بعد از آن واقعة سرخ، بال سهم تو شد
پیکر سوختة کرب و بال سهم تو شد

بعد از آن واقعه هفتاد و دو آیینه شکست
ناگهان داغ دل آینه ها سهم تو شد

بعد از آن واقعه آشوب قیامت برخاست 
بر سر نیزه سر خون خدا سهم تو شد

بعد از آن واقعه خون جوش زد از چشمانت
خطبة اشک برای شهدا سهم تو شد

بعد از آن واقعه، ای زینت سجادة عشق
از دلت آینه جوشید، دعا سهم تو شد

بعد از آن واقعه، ای کاش که می مردم من
مصلحت نیست بگویم که چه ها سهم تو شد4

متن مرثیه
شدت سختی و تحمل بار امامت از یک سو و 
 مصائب کربال پس از شهادت امام حسین
مانند غــارت خیمه ها، اســارت اهل حرم و 
بدن های رهاشــده بر خاک کربال از ســوی 
دیگــر، بر قلب امام ســنگینی می کرد. خود 
حضــرت در توصیف برخــی از لحظات روز 

یازدهم می فرماید:
ِبی - َو 

َ
َصاَبَنا َو ُقِتــَل أ

َ
ــّفِ َمــا أ َصاَبَنــا ِبالّطَ

َ
ــا أ »َلّمَ

ْهِلِه 
َ
ُقِتَل َمْن َکاَن َمَعُه ِمْن ُوْلِدِه َو ِإْخَوِتِه َو َساِئِر أ

ْقَتــاِبـ  ُیَراُد 
َ ْ
ـ َو ُحِمَلــْت َحَرُمــُه َو ِنَســاُؤُه َعَلــی ال

ِبَنــا اْلُکوَفــُة؛ هنگامی که ما در کربال دچار آن 
مصائب شــدیم و پدرم و فرزندان و برادران و 
سایر اهل بیتش شــهید شدند و زنان و اهل و 
عیالش را بر شتران سوار کردند و ما را به طرف 

کوفه حرکت دادند«
ْنُظــُر ِإَلْیِهــْم َصْرَعــی، َو َلــْم ُیــَواَرْوا 

َ
»َفَجَعْلــُت أ

َرى 
َ
 ِلَمــا أ

ُ
َفَیْعُظــُم َذِلــَك ِفــی َصــْدِری، َو َیْشــَتّد

َنْت  ُج، َو َتَبّیَ ِمْنُهْم َقَلِقی َفَکاَدْت َنْفِســی َتْخــُر
ِتــی َزْیَنُب ِبْنــُت َعِلــّیٍ اْلُکْبَرى،  ــی َعّمَ َذِلــَك ِمّنِ
ی  َة َجّدِ َراَك َتُجوُد ِبَنْفِسَك، َیا َبِقّیَ

َ
َفَقاَلْت َما ِلی أ

ِبی َو ِإْخَوِتی؟؛
َ
َو أ

من نظر کردم و اجساد آنان را روی زمین دیدم 
که به خاک ســپرده نشده اند. این موضوع به 
نظرم خیلی بزرگ آمد و آرام از جانم برای این 
جنایتی که آنان کرده بودند، برید. نزدیک بود 
جان از بدنم خارج شــود. وقتی عمه ام زینب 
کبری از این موضوع آگاه شــد، فرمود: برای 
چیســت که می بینم می خواهد روح از بدنت 
خارج شود، ای باقی مانده جد و پدر و برادرانم ؟«
َرى 

َ
ْهَلــُع، َو َقــْد أ

َ
ُع َو أ ْجــَز

َ
 أ

َ
»َفُقْلــُت: َو َکْیــَف ال

ْهِلی، 
َ
ی َو أ ِدی َو ِإْخَوِتی َو ُعُموَمِتی َو ُوْلَد َعّمِ َسّیِ

 
َ

ِبیَن، ال
َ
ِلیَن ِباْلَعَراِء ُمَسّل ِجیَن ِبِدَماِئِهْم ُمَرّمَ ُمَضّرَ

 
َ

َحٌد، َو ال
َ
ُج َعَلْیِهْم أ  ُیَعّرِ

َ
 ُیَواَرْوَن َو ال

َ
ُنــوَن َو ال

َ
ُیَکّف

َیْقَرُبُهْم َبَشر؛5
گفتم: چگونه جزع و فــزع نکنم در صورتی 
که جســد پدر بزرگوارم، برادرانم، عموهایم، 
عموزادگانم و اهل بیتم غرقه به خون خود شده 
 است، اجسادشــان برهنه، لباسشان به تاراج 
رفته، بدنشان کفن نشــده و به خاک سپرده 
نشده  اســت. احدی متوجه ایشان نمی شود، 

بشری نزدیک آنان نمی رود«.
در کنار شهدا جان مرا باز خرید

عمه ام بعد خداوند نگه دار من است
آنکه در کرببال بود انیس پدرم

در ره شام بال مونس و غمخوار من است6
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قیامعاشــــــــورا
جلوهایازوحدت

سیدمحمدمهدی رضوی پور

و بّلغ ما ارســل به صّلی اهَّلل علیه ]و آله [ و ســّلم و کّنا أهله و أولیاءه و أوصیاءه و 
ورثته و أحق الناس بمقامه فی الناس، فاســتأثر علینا قومنا بذلك، فرضینا؛ 
خداوند محمد را بر خلقش برگزید و او را به مقام نبوت الهی گرامی داشــت 
و برای رســالتش اختیار نمود. سپس روزی او را به سوی خود برد و نصیحت 
کرد بندگان را و موضوع امامت را به آنان ابالغ فرمود و ما هستیم که اهل آن 
مقام می باشــیم و جانشینان و وارثان رسالت بوده و سزاوارترین افراد به این 

مقام هستیم.
»و کرهنا الفرقة و أحببنا العافیة، و نحن نعلم أّنا أحّق بذلك الحق المستحق 
ه  و قد أحسنوا و أصلحوا و تحّروا الحق...؛2 ما نگران افتراق بین 

ّ
علینا ممن توال

مردم بوده و عافیت را بر شما مردم دوست داریم و ما می دانیم که سزاوارترین 
افراد به این مقام و این حق که مستحق آن هستیم، می باشیم«.

  امت واحده
یکی بودن و یکی ماندن از اهداف آموزش دینی اســت و دین، همة بشریت 
ْنثی  َو 

ُ
ُکْم ِمــْن َذَکٍر َو أ ا َخَلْقنا اُس ِإّنَ َها الّنَ ّیُ

َ
را امت واحده توصیف می کند: »یــا أ

ُکــْم ِإّنَ اهَّلَل َعلیٌم  ْتقا
َ
ْکَرَمُکــْم ِعْنَد اهَّلِل أ

َ
ُکــْم ُشــُعوبًا َو َقباِئــَل ِلَتعاَرُفوا ِإّنَ أ َجَعْلنا

َخبیٌر«3
تمام انسان ها یکی هستند و به یکدیگر منسوب می باشند و تفاوت ظاهری 
در خلقت انســان ها، جهت ایجاد انگیزه برای یکدیگرشناسی و تعامل با 
هم اســت. خداوند در آیة مذکور می فرماید: »لتعارفــوا« و نمی فرماید: 
»لتزاحموا«، یا »لتعادوا«، تا مزاحمت و دشــمنی نباشــد. هدف خلقت در 
بخش زندگی اجتماعی، یکی بودن انســان ها و رســیدن به امت واحده و 
دوری از تفرقه و دشــمنی است. در سیرة انبیاء و اوصیاء به خوبی مشاهده 
می کنیم که برای رسیدن به این آرمان، تالش می کردند. روشن است که با 
داشتن چنین بینشی، جامعه یک گام بلند به سمت وحدت و اتحاد نزدیک تر 
شــده، از تفرقه و پراکندگی )که اساس بدبختی ملت ها است( تا حد زیادی 

در امان می ماند.
در این مســیر سید الشهدا چنین مطلبی را به بزرگان بصره بیان فرمودند که 
دوســتدار عافیت مردم هستند و از تفرقه پرهیز دارند. چنین جامعه ای اگر در 
مسیر ضالل قرار بگیرد، امر به معروف و نهی از منکر امام راهی برای ایجاد 

وحدت است که حتی به نثار خون امام نیز می انجامد.
امر به معروف و نهی از منکر و تالش در جهت از بین بردن ریشه های فساد و 
گناه، از بهترین زمینه های ایجاد وحدت و الفت در جامعة اسالمی  است؛ زیرا 
فطرت انســان هماهنگ با معروف و مخالف با منکر است و تعامل بر طبق 

منکر، چیزی جز تفرقه به همراه ندارد.
 بنابراین در حرکت جامعه به سوی وحدت و نابودی ضاللت، سیدالشهداء

مردم را ارشاد می فرمایند و 
با صدای رسا، هدف از قیام 
خودشــان را بیان می دارند: 
ِلَطَلــِب  َخَرجــُت  مــا  »ِاّنَ
ِة َجّدی، ُاریُد  االصاِح فــی ُاّمَ
َان آُمَر ِبالَمعُروِف و َانهی َعِن المنَکِر؛4 همانا قیام من برای اصالح اّمت جدم بود 

و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است«. 
ازاین رو امام حسین افتراق امت را منکر و امری نگران کننده می بینند و با 
شناخت حیله بنی امیه در ایجاد تفرقه، تبعیض، دشمنی، کینه و ستم، حرکت 
انقالبی عظیم خود را شروع کردند و با سوزی عمیق، از ناراحتی خود از افتراق 

امت خبر می دهند. 
آنچه امام را آزار می دهد، تفرقه و هزار تکه شدن امت اسالم است و امام برای 
بازگرداندن آن وحدت ایدئال که هدف تعالیم دین است، حرکت خود را آغاز 
می کند. وحدت و یکدلی، هم مطابق آموزه های قرآن اســت و هم توصیه 
احادیث ائمه گرامی اســت. ضمن اینکه به صالح وضع سیاسی امت اسالم 
است؛ چراکه دشمنان همواره از تفرقه در بین امت اسالمی خشنود می شوند. 

وحدت در پناه خون سیدالشهداء
پس از گذشــت قرن ها از قیام عاشورا، فتنه ای که بنی امیه به دنبال آن بود 
تا جامعة مســلمانان را برای همیشه نیست و نابود کند، به برکت شناخت و 
حرکت به موقع امام درهم شکست و امروز مسلمانان، عاشورا و قیام حضرت 
اباعبداهلل را به عنوان یک شعار اسالمی در راه مبارزه با ظلم، به جهانیان ارائه 
می کنند. تفکر بنی امیه امروز در شیوه ها و رویکردهای جدیدی به دنبال ایجاد 
تفرقه در میان امت اسالمی است؛ اما با محور قرار دادن تفکر عاشورا در میان 

مسلمانان، می توان در برابر این توطئه ها ایستادگی کرد.
همدلی امروز مسلمانان اعم از شیعه و سنی در برگزاری و نشر معارف عاشورا، 
نشان دهندة آن است که خون سیدالشهدا چنان ریشه های دین را شستشو 
داده که شاخه های سترگ این درخت بارَور و همیشه استوار، همچنان در برابر 

هجمه های دشمنان یکپارچه ایستاده است. 

پینوشت:
1. آل عمران: 103.

2. اعیان الشیعه، ج 1، ص 590.
3. حجرات: 13.

4. مقتل خوارزمی، ج1، ص188.
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کاظم میرزایی

پیشگفتار
بارها کلماتی همچون اصالح، آزادی، عدالت، اعتدال و مصلحت را شنیده ایم 
و گوینــدگان این کلمات، معنایی غیر از آنچه را که در ذهن داشــته ایم، به 
ما گفته اند. اساســاً کالبدشکافی برخی واژگان بسیار سخت و مشکل است؛ 
مخصوصاً کلمات دوپهلویی که هر فرد یا گروهی از جامعه برای پیشــبرد 
اهداف خود از آنها اســتفاده می کنند و اعمال خود را با آن کلمات موّجه جلوه 
می دهند. اینجا اســت که باید معنای کلمات را در جهان بینی و طرز نگرش 
آنان به دنیا دنبال کرد. واژه »عافیت طلبی« نیز از قبیل همین کلمات است که 
برداشت اشتباه از معنای آن در سطح اجتماعی، عواقب ناگواری برای جامعه 
در پی خواهد داشت. ازاین رو درک درست از معنای عافیت طلبی مخصوصًا 

در جامعه دینی الزم و ضروری به نظر می رسد.

منبر  معارف
منبر  معارف

موضوع وحدت اســالمی از مهم ترین مسائلی است که در سیرة مصلحان 
جهان اسالم سرلوحه بوده؛ تا جایی که در این راه مصائب عظیمی را به جان 
خریده اند. بی شک اهل بیت نبی مکرم اسالمs سردمداران این مسیر بوده 
و برای از بین نرفتن وحدت در جامعة اسالمی، سخت ترین مصائب را تحمل 

کرد ه  و مورد ظلم و ستم بدخواهان قرار گرفته اند. 

  امام محور وحدت
وحدت در دایرة امامت یکی از معیارهای اصلی اســت؛ زیرا امام همانند نبّی، 
با توجه به رهبری کاماًل عادالنه اش جامعه را به ســوی کمال و امت واحده 
می رســاند. در آیات قرآن کریم نیز به مســئلة وحدت اشاره شده است: »َو 
ُقوا؛1 و همگی به رشته )دین( خدا چنگ زده  اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهَّلِل َجمیعًا َو ال َتَفّرَ

و به راه های متفّرق نروید«.
چنگ اندازی به رشــتة دین خداوند، همان امام معصوم تفسیر شده و امام از 

نگاه قرآنی، عامل عدم تفرقه است.
با نگاهی تحقیقی به جریانات به وجود آمده در جامعة اسالمی پس از رحلت 
پیامبر اکرمs به خوبی درمی یابیم که اهل بیتt هرچند از سوی امت 
مورد بی مهری قرار گرفتند، ودیعة رســول اهلل در حفظ امت را یکی از اصول 
اساســی می دانستند و حتی با نثار خونشــان، به دنبال حفظ وحدت در امت 
اسالمی بودند؛ هر چند وحدت مورد نظر در آیه و فعل ائمة اطهار، در راستای 
اتحاد مســلمانان برای حفظ اصل اسالم بوده است و ایشان در مواردی که 
دشمنان در لباس اسالم و حکومت اسالمی، سعی در نابودی و ایجاد تفرقه 

داشتند، تمام قد و با تبیین و تفسیر به مبارزه با آن پرداختند.

 قیام برای دعوت به وحدت 
از بین نرفتن وحدت اسالمی 
یکی از مهم ترین انگیزه های 
قیام امام حســین به شمار 
می رود؛ چنان که ایشــان در 
نامة خود خطــاب به بزرگان 
اهل بصره به این نکته اشــاره 

فرمودند:
»أّمــا بعــد: فــاّن اهَّلل اصطفــی 
محمــدا صّلی اهَّلل علیــه ]و آله [ 
کرمــه  و ســّلم علــی خلقــه، و أ
بنبّوتــه، و اختاره لرســالته، ثم 
قبضه اهَّلل إلیه و قد نصح لعباده 

ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــت م ــد از ســوی ام ــتt هرچن ــل بی اه
گرفتنــد، ودیعــه رســول اهلل در حفــظ امــت را یکــی از اصــول اساســی 
می دانســتند و حتــی بــا نثــار خونشــان، بــه دنبــال حفــظ وحــدت 

در امــت اســامی بودنــد
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عافیتطلبی
»عافیت« در لغت به معنی سالمتی و تندرستی 
اســت و در برابر ابتال و گرفتاری به کار می رود. 
عافیت بعــد از »یقیــن«، از نعمت های بزرگ 
 sخداوند می باشــد؛ چنان که پیامبــر اکرم
می فرمایند: »َسلوا اهَّلل العافیة، فما اعطی أفضل 
من العافیِة اال الیقین«.1 در برخی روایات و ادعیه، 
درخواست عافیت از خداوند سفارش شده است. 
پیامبر خدا می فرمایند: »ما ُســئَل اهَّلل ُ َشــیئا 
أَحّبَ إَلیِه ِمن أن ُیسأَل العاِفَیَة؛2 از خداوند چیزی 
خواسته نشده است که نزد او محبوب تر از عافیت 
باشد«. عافیت و تندرستی به امور دنیایی خالصه 
نمی شــود و عافیت در آخرت نیز مورد سفارش 
روایات بوده است. در دعای بیست و سوم صحیفه 
سجادیه از امام ســجاد این گونه نقل شده 
ــٍد َو آِلــِه، َو َعاِفِنی  ُهّمَ َصّلِ َعَلی ُمَحّمَ

َ
اســت: »الّل

ُد ِفی  َعاِفیًة کاِفیًة َشــاِفیًة َعاِلیًة َناِمیًة، َعاِفیًة ُتَوّلِ
ْنیاَو اآلِخَرِة«. 

ُ
َبَدِنی اْلَعاِفیَة، َعاِفیَة الّد

بی شــک عافیت اخروی در گرو حرکت بر مدار 
قرآن و اهل بیتt در دنیا اســت و در صورت 
تزاحم عافیــت دنیوی و اخروی، عافیت اخروی 
و دفــاع از حق مقّدم خواهد بــود. معمواًل افراد 
عافیت طلب و مرّفه و آسایش خواه دنیوی در زمان 
وقوع درگیری بین حق و باطل، بی طرفی در پیش 

می گیرند تا از آســیب و تبعات آن در امان باشند. 
این افراد خواسته و ناخواسته در جبهه باطل و در 
مقابل حق قرار می گیرند؛ چراکه عدم حمایت از 
حق موجب پوشیده شدن حق خواهد بود؛ هرچند 
آنها به آن رضایت نداشته باشند. این دینداران تا 
زمانی که منافع دنیایشان تأمین شود و دنیای آنها 
مختل نشود، دغدغه دین و دفاع از حق را دارند و 
در صورتی که منافع و آسایش آنها تأمین نشود، به 
حق پشت می کنند.3 اینجا است که عافیت طلبی 
معنای مذموم به خود گرفتــه و افراد دین مدار و 
حق جو باید از آن پرهیز کنند. مقام معظم رهبری 
در بیانی می فرمایند: »عافیت طلبی، هوای نفس، 
شــهوات، منافع شــخصی و لجاجت، از جمله 
عواملی هســتند که مانع از اقدام برخی افراد در 

دفاع از حق می شود«.4 
همچنین ایشــان با برشــمردن موانع درونی 
انقالب اسالمی برای رسیدن به هدف متعالی، 
عافیت طلبی مذموم را یکی از این موانع دانستند 
و فرمودنــد: »موانــع درونی، ضعف ها اســت؛ 
ضعف های فکری اســت، ضعف های عقالنی 
اســت، راحت طلبی است، آســان گرایی است، 
آســان پنداری است... آســان پنداری هم مثل 
آسان گیری و ســهل انگاری است؛ آن هم یکی 
از موانع راه اســت. گریز از چالــش هم یکی از 
ضعف های درونی ما اســت. به  گریز از چالش، 
به  غلط می گوینــد عافیت طلبی. عافیت طلبی 
چیز خوبی اســت. عافیت یکــی از بزرگ ترین 
نعمت های الهی است. »یا ولّی العافیة نسئلک 
العافیة؛ عافیة الّدنیا و الخرة«. عافیت به معنای 
پنجه نیفکندن نیســت؛ به معنای درست عمل 
کردن، بجا قدم گذاشتن، بجا ضربت زدن و بجا 
عقب کشیدن است. عافیت از بال، مثل این است 
که بگوییم عافیت از گناه. بنابراین عافیت طلبی 
چیز بدی نیست؛ لیکن به  غلط به گریز از چالش 
می گوینــد عافیت طلبی؛ یعنــی در واقع همان 
راحت طلبی، مواجه با مشکالت را زشت و ناپسند 
دانستن، آماده نبودن برای مواجهة با مشکالت؛ 

اینها ضعف های درونی ما است«. 

دیندارانعافیتطلبدرقیامامامحسین
بعد از مرگ معاویه، امام حسین حرکت خود 
را از مدینــه آغاز کرد و به مکه رفت. پس از چهار 
ماه توقف در مکه، از ســوم شعبان 60 تا هشتم 
ذیالحجه همان سال، راه کوفه را برگزیدند و در 
دوم محرم سال 61، وارد کربال شدند.5 مردم مکه 
و مدینه که خود را از پیشتازان اسالم  می دانستند 
و اساساً در مسئله دین داری خود را باالتر از مردم 

دیگر مناطق اسالمی می پنداشتند، بی توجه ترین 
افراد به قیام امام بودند. امام در این دو مرکز مهم 
جهان اسالم قیام خود را شروع کردند؛ اما کسانی 
که به فکر عبادت شخصی خود بودند، نسبت به 

مسائل جامعة اسالمی دغدغه نداشتند. 
مردم مدینه ســخنان امام را دربارة فســق یزید 
باور نداشــتند و از حرکت امام استقبال نکردند؛ 
زیــرا معاویه برای تثبیت خالفت خود و تحکیم 
پایه های حکومت فرزندش یزید، پول های زیادی 
خرج کرده بود. وی بزرگان و اشراف مکه و مدینه 
و فرزندان آنان را از عطایا و بخشــش های خود 
بهره مند ساخته بود. مکه جایگاه عافیت طلبان 
بود؛ لذا کمتر کسی امام حسین را همراهی 

کرد.6
پس از کشــته شدن امام حســین و اسارت 
خانــوادة او، مردم با بهت و تعّجــب این اخبار را 
شــنیدند؛ ولی با این همه، آنان کشته شدن امام 
حسین را دلیل الزم  و کافی بر ناشایستگی 
یزید ندانستند و می پنداشــتند یزید نیز همانند 
پــدر، آنان را در امور دنیوی همراهی خواهد کرد. 
ازاین رو  عده ای برای آگاهی از وضعیت خلیفه در 
شــام، به آن دیار سفر کردند. پس از این سفر بود 
که از فســق یزید مطمئن شدند و علیه وی قیام 

کردند.7
بی شک یکی از عوامل واقعه کربال عافیت طلبی 
مذموم مردمانی بوده اســت کــه به وقایع زمانه 
خود  توجهی نداشــتند یا در این جریان نفعی را 
نمی دیدند. این افراد می توانستند امام خود را یاری 
کنند،  ولی به دلیل عافیت طلبی و سهل انگاری 
نخواستند آسایش زندگی خود را در خطر بیندازند 
و موقعیت اجتماعی و شغلی و خانوادگی خود را در 
راه حق خرج کنند و ننگ عدم همراهی امام زمان 
خود و دفاع از حریم خاندان پیغمبرانشان را تا ابد 

بر پیشانی چسباندند.

پینوشت:
کــه برتــر از عافیــت بــه بنده  1 . از خداونــد عافیــت مســئلت کنیــد؛ چرا

چیزی اعطا نشده مگر یقین. جامع السعادات، ج 3، ص 272.  
2. میزان الحکمه، ج7، ص477.

یــُن  ْنیــا َو الّدِ
ُ

3. امــام حســینg می فرماینــد: »ِاّنَ الّنــاَس َعبیــُد الّد
صــوا ِباْلَباِء  ْت َمعاِئُشــُهْم َفِاذا ُمّحِ َلْعــٌق َعلــی َاْلِســَنِتِهْم َیحوطوَنُه ما َدّرَ
ّیانوَن؛ به راســتی که مردم بنده دنیا هســتند و دین لقلقه زبان 

َ
 الّد

َ
َقــّل

آنهــا اســت. تــا جایی کــه دین وســیله زندگی آنها اســت، دیــن دارند و 
چون در معرض امتحان قرار گیرند، دین داران کم می شوند«. تحف 

العقول، ص 245.
انقــاب،  رهبــر  بــا  قــم  اســتان  دانشــجویان  از  جمعــی  دیــدار   .4

.1389/08/4
5. مقتل الحسین، مقرم، ص 193.

6. ســید جعفــر شــهیدى، قیــام حســین، دفتــر نشــر فرهنــگ 
اسامی، چاپ پانزدهم، تهران، ص 97.

7. تاریخ الطبرى، ج 4، ص 368.

عافیــت بــه معنــای پنجــه نیفکنــدن نیســت؛ بــه معنــای درســت عمــل کــردن، بجــا 
قــدم گذاشــتن، بجــا ضربــت زدن و بجــا عقــب کشــیدن اســت. عافیــت از بــا، مثــل 
ایــن اســت کــه بگوییــم عافیــت از گنــاه. بنابرایــن عافیت طلبــی چیــز بــدی نیســت؛ 
ــان  ــع هم ــی در واق ــی؛ یعن ــد عافیت طلب ــش می گوین ــز از چال ــه گری ــط ب ــه غل لیکــن ب
راحت طلبــی، مواجــه بــا مشــکات را زشــت و ناپســند دانســتن، آمــاده نبــودن بــرای 

ــا مشــکات؛ اینهــا ضعف هــای درونــی مــا اســت« مواجهــة ب

جریانشناسینفاق
وبازتابآندرواقعـــ﹦عاشورا

محمدمحسن مروجی طبسی

»ان الســنة قــد امیتــت وان النفاق قــد نجــم؛1«. این جمله، یکی از جمالت 
حضرت اباعبداهلل الحســین است که از مهم ترین عامل به وجود آمدن 
واقعة عاشــورا، یعنی نفاق، پرده برمی دارد. بر اساس فرمایش ایشان، رابطه 
مســتقیمی بین محو سنت و ســربرآوردن نفاق وجود دارد که با ریشه یابی 
تاریخی این مســئله، به راحتی می توان آن را رهگیری و نقش ویرانگر نفاق 
را در جامعه اســالمی مشاهده کرد. با مروری بر تاریخ صدر اسالم و سخنان 
پیامبر اعظم، این نکته به خوبی قابل مشــاهده است که پیامبر اکرم تأکید 
فراوانی بر وجود جریان نفاق در جامعه داشتند و به جامعة اسالمی دربارة آن 
هشدار می دادند. این جریان به قدری خطرناک است که حتی خداوند متعال 
در کنار آیات متعدد در این باره، سوره ای به نام منافقون نازل فرموده تا خطر 

این جریان خزنده را به همه گوشزد کند. 
به صورت مصداقی و شفاف، می توان مسئله رهبری و کسی که صالحیت 
و لیاقت آن را دارد، مهم ترین هدف جریان نفاق دانست. قریش از همان ابتدا 
به صورت آشــکارا و علنی تهاجم خود را متوجه پیامبر اعظم و نبوت ایشان 
کرد. پس از فتح مکه و فراگیر شدن اسالم، قریش و مخالفان، به ظاهر تسلیم 
شدند و اسالم ظاهری آوردند؛ اّما »ما اسلموا بل استسلموا؛2«. چنان که قرآن 
ا َوِإَذا َخَلْوْا ِإَلی َشَیاِطیِنِهْم َقاُلوْا  ِذیَن آَمُنوْا َقاُلوْا آَمّنَ

َ
کریم می فرماید: »َوِإَذا َلُقوْا اّل

َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤوَن؛3«.  ا َمَعْکْم ِإّنَ ِإّنَ

نقطة کشــمکش این دشمنی ها، مسئلة جانشینی پیامبر و والیت حضرت 
امیرالمؤمنیــن و خاندان آن حضرت بود. پیامبــر اعظم با معرفی حضرت 
امیرمؤمنان و فرزندان پاکش به عنوان جانشــین و رهبران امت اسالمی، 
آنان را یگانه محافظان سنت و ارزش های حقیقی و راه سعادت معرفی کرد و 

مخالفان آنان را سران گمراهی و شقاوت دانست. 
اولین بروز مخالفت جریان نفاق با این مسئله را می توان در عصر پنجشنبه ای 
جســتجو کرد که پیامبر اعظم درخواســت دوات و قلــم کردند. زمانی که 
کتب لکم کتابا لن تضلوا  پیامبر اعظم فرمودند: »اتونی بدوات و قرطــاس ا
بعده ابدا«، گروهی از حاضران به پیامبر توهین کردند و گفتند: »ان الرجل 
لیهجر؛4«. به این ترتیب جلوی تثبیت مسئلة امامت و رهبری برای نسل های 
آینده را گرفتند و پس از رحلت مظلومانة آن حضرت، ســقیفة بنی ساعده را 

رقم زدند. 
در جریان سقیفه، مردم سه گروه شدند: گروهی به نفع ابوبکر و گروهی به نفع 
حضرت امیرالمؤمنین به پا خاستند. دسته سوم، در برابر تضییع حق سکوت 
پیشه و نقش مهمی را در پیدایش و گسترش جریان نفاق و اهل سقیفه ایفا 
کردند؛ به گونه ای که هرچه اصحابی مانند سلمان، عّمار، مقداد و ابوذر فریاد 
زدند و مردم را از عواقب دوری از مستحقان اصلی رهبری جامعه آگاه ساختند، 
مردم به هشدارهای آنان توجهی نکردند. فریاد حضرت فاطمهr در مسجد، 

ف
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خطبه فدکیه و اتمام حّجت های شبانة حضرت فاطمهr با مهاجران و انصار 
نتوانست جامعة آن دوران را از مستی سکوت و نخوت بیدار کند. 

فاطمــة زهراr قربانی امامت و والیتی شــد که پیامبر آن را ضامن بقای 
اســالم راستین و ارزش های اســالمی معرفی کرده بود و اهل مدینه فقط 
نقش تماشاگری کر و کور را بازی کردند. غصب خالفت و تکیه نااهالن بر 
این مســند، به معنای افول و انحطاط و زوال جامعه بود. متأسفانه چنین شد 
و با خالفت ابوبکر، افول و انحطاط جامعه اسالمی شروع شد و جریان نفاق 
توانست با کنار زدن حضرت امیرالمؤمنین، نظام و سنت جاهلیت را در قالب 
خالفت احیا کند. خلفا یک به یک سنت های نبوی را تعطیل یا تحریف کردند. 
وضو، نماز، ســجده، متعه حج و نکاح و... یکی پس از دیگری دســتخوش 
تحریف و تغییر شــدند. به این ترتیب جامعه به سوی مسخ شدن و استحاله 
و کمــای اعتقادی پیش رفت تا آنجا که دوران عثمان را می توان مهم ترین 
دوره در دوری از ســنت راستین نبوی دانست. وی با روی کار آوردن شجرة 
ملعونة بنی امیه، به سقوط جامعة اسالمی در سراشیبی فساد، سرعت بخشید؛ 
به گونه ای که عبدالرحمن بن عوف که خویشــاوند عثمان بود نیز از وی به 
شــدت انتقاد کرد و با حالت قهر با عثمان از دنیــا رفت. پس از قتل عثمان 
که توطئة معاویه بود، مردم به سه گروه تقسیم شدند: شیعة اعتقادی، شیعة 
سیاسی و عثمانیه. شیعة اعتقادی کسانی بودند که قائل به والیت و خالفت 
بالفصل حضرت امیرالمؤمنین علی بودند و دیگران را غاصب خالفت 
می دانستند. اصحابی همچون عمار، مقداد، میثم، مالک اشتر و اصبغ بن نباته 

در این دسته جای می گیرند. 
شیعة سیاسی به کسانی اطالق می شد که خالفت شیخین را قبول داشتند، 
ولــی در فضیلت، حضرت علی را بر عثمان برتری می دادند. عثمانیه به 
کسانی گفته می شد که قائل به خالفت شیخین و مظلومیت عثمان بودند 
و حضرت علی را قاتل یا شریک در قتل عثمان می دانستند. کسانی که 
به ســمت امام علی برای قبول خالفت هجــوم آوردند و اصرار بر قبول 
خالفت آن حضرت داشتند، شیعیان سیاسی و اعتقادی بودند که جمعیت آنان 
به مراتب بیشتر از سایر گروه ها بود. در کوفه نیز که پایتخت خالفت حضرت 
امیر المؤمنین بود، بافت مذهبی و اجتماعی مردم به این ترتیب بود: شیعیان 
سیاسی، شیعیان اعتقادی، بردگان )که بی مباالت بودند( و اشراف کوفه. تفکر 

عثمانی را می توان در اشراف کوفه و برخی شیعیان سیاسی مالحظه نمود. 
طبق گزارش های تاریخی می توان گفت: جریان نفاقی که از دوران رسول 
خدا وجود داشــت و در سقیفه و در قتل عثمان و در نهایت در واقعة جانسوز 
عاشورا جلوه گر شد، بازیگر اصلی آن بنی امیه بوده است که همان یهودیان 
شبه جزیره بوده اند که در میان شیعیان سیاسی و عثمانیه نقش آفرینی کردند. 
آنان ظاهراً نماز و روزه و حج به جا می آوردند؛ ولی چون فاقد روح عبادت بودند 
که همان والیت رسول اهلل و آل رسول اهلل است، دچار نفاق اکبر شدند و به 
گونه ای از مســیر حق دور شدند که شمر بن ذی الجوشن، عمر بن سعد یا 
ســنان بن انسی که از شیعیان سیاسی به شمار می رفتند، به جنگ ولی خدا 
 رفتند و با شعار اهلل اکبر سر از بدن روح اهلل اکبر جدا کردند و امام حسین
را ملقب به ثاراهلل کردند. این است نتیجه دوری از سنت راستین و گرفتاری 

در نفاق اکبر. 

پینوشت:
1. محمدی ری شهری، حکمت نامه امام حسینg، ج 1، ص 309. 

2. نهج الباغه، نامه شماره 16.
3. بقره: 14.

4. طبقات ابن سعد، ج2، ص242. 

جریــان نفاقــی کــه از دوران رســول خــدا وجــود داشــت و در ســقیفه 
و در قتــل عثمــان و در نهایــت در واقعــه جانســوز عاشــورا جلوه گــر 
شــد، بازیگــر اصلــی آن بنــی امیــه بــوده اســت کــه همــان یهودیــان 
ــه  ــی و عثمانی ــیعیان سیاس ــان ش ــه در می ــد ک ــبه جزیره بوده ان ش

ــد ــی کردن نقش آفرین

آزادگیوآزادمنشــی
درکــــــــــــــــــربال

هادی الیاسی

 مفهوم آزادگی
واژه های »آزادگی« و »حّرّیت« و مقابل های آن دو، بیشــتر از جهت کاربرد 
اخالقی اهّمّیت دارند و از فضائل یا رذائلی نفسانی حکایت می کنند. خـواجـه 
نصیرالّدین طوسی در کتاب »اخالق ناصری«، حـّرّیت را از انـواع فـضـائلی 
دانـسـتـــه کـه ذیل جـنس »عّفت« قرار دارند و در تعریف آن گفته است: 
»آن بَُود کـه نـفـس متمّکن شود از اکتساب مال از وجوه مکاسب جمیله و 
صرف آن در وجـوه مـصـارف مـحـموده؛ و امتناع نماید از اکتساب از وجوه 

مکاسب ذمـیمـه«.1
هرگاه انســان به آزادگی و حّرّیت دســت یابد و از قید و بندهای ذلت آور و 
حقارت بار یله گردد، لحظه لحظة عمرش در مســیر آزادی اســت و از موانع 
دنیایی آســان تر از دیگران عبور می کند؛ چراکه روح بلندش به مفهوم بلند 
آزادی دســته یافته و در پستی و بلندی ها و سختی های دنیا و مصیبت های 

آن آسیب نمی بیند.

 انسان آزاد
امام صادق می فرماید:

َن َعَلْیِه اْلَجِلیَل َو َرِغَب  ِمْن  ْصَبَح َمْهُمومًا ِلِســَوى َفَکاِك َرَقَبِتِه َفَقْد َهّوَ
َ
»َمْن أ

ْبِح اْلَحِقیر؛2«. ِه ِفی الّرِ َرّبِ
در نقطة مقابل آزادگی، حّرّیــت و جوانمردی، مفاهیمی همچون بردگی، 

بندگی، رقّیت و ذلت پذیری وجود دارد.
واژه آزادی جزء محبوب ترین کلمات تاریخ بشــر اســت که دارای معانی 
متفاوتی است. از جمله به معنای استقالل )آزادی فلسفی(، اختیار، آزادی در 
حوزة تربیت، آزادی حقوقی )در حوزة فلسفه حقوق(، آزادی در برابر بردگی )در 
حقوق مدنی و بین المللی( و آزادی به معنای وارستگی اخالقی به کار می رود.

ابی بصیر گوید: از امام صادقq شنیدم که فرمود:
ْت َعَلْیِه 

َ
ّک ْحَواِلــِه ِإْن َناَبْتُه َناِئَبــٌة َصَبَر َلَهــا َوِإْن َتَدا

َ
»ِإّنَ اْلُحــّرَ ُحــّرٌ َعَلــی َجِمیِع أ

ِســَر َو ُقِهَر َواْسُتْبِدَل ِباْلُیْســِر ُعْسرًا َکَما َکاَن ُیوُسُف 
ُ
اْلَمَصاِئُب َلْم َتْکِســْرُه َوِإْن أ

ِسَر َوَلْم َیْضُرْرُه ُظْلَمُة اْلُجّبِ 
ُ
ِن اْسُتْعِبَد َوُقِهَر َوأ

َ
َتُه أ ّیَ ِمیُن َلْم َیْضُرْر ُحّرِ

َ
یُق ال ّدِ الّصِ

اَر اْلَعاِتَی َلُه َعْبــدًا َبْعَد ِإْذ َکاَن  ْن َمــّنَ اهَّلُل َعَلْیِه َفَجَعَل اْلَجّبَ
َ
َوَوْحَشــُتُه َوَمــا َناَلُه أ

ْنُفَسُکْم 
َ
ُنوا أ ْبُر ُیْعِقُب َخْیرًا َفاْصِبُروا َوَوّطِ ُه َو َکَذِلَك الّصَ ّمُ

ُ
ْرَسَلُه َوَرِحَم ِبِه أ

َ
َماِلکًا َفأ

ْبِر ُتْؤَجُروا؛3  َعَلی الّصَ

منبر  معارف

ِعــّیِ َقــْد َرَکَز َبْیــَن اْثَنَتْیِن 
َ

ِعــّیَ اْبــَن الّد
َ

ال َوِإّنَ الّد
َ
»أ

َبی اهَّلُل َذِلَك 
ْ
ُة َیأ

َ
ّل ا الّذِ ِة َوَهْیَهاَت ِمّنَ

َ
ّل ِة َوالّذِ

َ
ّل َبْیَن الّسَ

َلَنــا َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوُحُجوٌر َطاَبــْت َوَطُهَرْت 
ْن ُنْؤِثــَر َطاَعَة 

َ
ٌة ِمــْن أ ِبّیَ

َ
ــٌة َوُنُفــوٌس أ ُنــوٌف َحِمّیَ

ُ
َوأ

ِع اْلِکَرام؛«.7 َئاِم َعَلی َمَصاِر الّلِ
امام مرگ با عزت و آزادگی را بر حیات در ســایة 

ذلت افتخار می داند: 
»َمــْوٌت ِفــی ِعّزٍ َخْیٌر ِمْن َحَیــاٍة ِفی ُذّل «.8 در منظر 
امام آزادگان، زندگی بدون عزت و خالی از کرامت، 
شرافت و آزادگی، آن قدر بی ارزش است که بدون 

آنها، مرگ در راه آزادگی بهتر است.
 
َ
َرى اْلَمْوَت ِإاّل

َ
آن امام همچنین فرمودند: »إّنِی الأ

 َبَرما«.9
َ
اِلِمیَن ِإاّل

َ
َسَعاَدًة َواْلَحَیاَة َمَع الّظ

در این وضعیت ظالمانه و تیره و تار است که من 
مرگ آزادمنشــانه را جز سعادت و نیک بختی، و 
زیســتن با بیدادگران و پایمال کنندگان حقوق 
و کرامت مــردم را جز رنــج و تحمل حقارت و 

نگون ساری نمی نگرم.
اجبار دیگران بــر اقدامی دور از رضایت درونی و 
تصمیم باطنی، جایی در نهضت و مکتب آزادگان 
ندارد؛ ازاین رو ســید الشهدا، از مکه تا کربال 
بارهــا بیعت خود را از اصحــاب و یاران خویش 
برداشت. انتهای راه را شهادت بیان فرمود و آنها 
را در انتخاب راه مخّیر گذاشــت.10 در آخرین این 
کالم ها در شب عاشورا، یاران خویش را فراخواند 

و فرمود: 
ُخْذ 

ْ
ِخُذوُه َجَمــا َوْلَیأ ْیُل َقْد َغِشــَیُکْم َفاّتَ

َ
»َهــَذا الّل

ُقوا  ْهــِل َبْیِتی َوَتَفّرَ
َ
 َرُجــٍل ِمْنُکــْم ِبَیِد َرُجٍل ِمْن أ

ُ
ُکّل

ُهْم  ْیِل َوَذُروِنی َوَهــُؤالِء اْلَقْوَم  َفِإّنَ
َ
ِفی َســَواِد َهــَذا الّل

الُیِریُدوَن َغْیِری؛«.11
مــرد آزاده و غیرتمند تا جــان دارد از اهل بیت 
خویش محافظت می کند. سرور شهیدان عالم در 
قیام خود، چه در سخن و چه در عمل، به همگان 

درس غیرت و آزادی را آموخت. او نخست زنان 
و کودکان را سوار بر مرکب می نمود و خیمه ها را 
طوری برپا کرده بود که از میدان جنگ جدا بودند 
و خیمة زنان و کودکان، در پشت سر و میان دیگر 
خیمه ها بود. حتی دســتور داد تا برای محافظت 
بیشتر، پشت ســر خیمه ها خندق حفر کنند. در 
واپسین لحظات عمر شریفش وقتی دشمن در 
اقدامی غیر انسانی قصد حمله و غارت خیمه ها 
را کرد، فریاد غیرت برآورد و برآشفت که اگر دین 

ندارید، آزادمرد باشید: 
ِبی ُسْفَیاَن ِإْن َلْم َیُکْن َلُکْم 

َ
»َوْیَلُکْم َیا ِشــیَعَة آِل أ

ْحــَرارًا ِفی 
َ
ِدیــٌن َوُکْنُتْم الَتَخاُفــوَن اْلَمَعاَد َفُکوُنوا أ

ْحَساِبُکْم ِإْن ُکْنُتْم َعَربًا 
َ
ُکْم َهِذِه َو اْرِجُعوا ِإَلی أ ُدْنَیا

َکَما َتْزُعُمون؛«. 12
آزادگان عذرپذیرانــد و رئوفانه خطــاکار را در 
آغوش می کشند. حّر، فرمانده ای که راه را بر امام 
حسین و لشــکرش بست، پس از بازگشت، 
در آغوش مهربان امــام جای گرفت و امام به او 

فرمود: 
ْنَیــا 

ُ
ــَك ُحــّرًا ِفــی الّد ّمُ

ُ
ْتَك أ ْنــَت اْلُحــّرُ َکَمــا َســّمَ

َ
»أ

َواآلِخَرة؛13 تو آزاده ای، همان گونه که مادرت تو را 
آزاده در دنیا و آخرت نام گذاری کرد«.
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 آزادگی گوهری باارزش
در فرهنگ بالندة اسالم مفهوم آزادگی قلمرویی 
بسیار گسترده تر از آزادی دارد و برای آن مراتبی 
نیز بیان شــده اســت. این دو ویژگــی، یعنی 
گستردگی و مراتب، این گونه به تصویر کشیده 
می شوند که خواسته های نفسانی، فراوان و دارای 
مراتب بوده و رهایــی از هر یک، موجب نیل به 
مراتبه ای از آزادگی است.4 آنگاه که انسان پاک و 
منّزه از همة این آالیندگی ها و جدای از این بندها 
شــود، توانســته خوی آزادگی و کرامت و عزت 
نفس را در خود نهادینــه کند؛ گوهری که هیچ 
چیز با آن برابری نمی کند و قیمتی برای آن قابل 
تصور نخواهد بود. موالی متقیان، امیر مؤمنان 

علی این حقیقت را این گونه بیان داشته اند:
ٍة َو ِإْن َساَقْتَك ِإَلی َرْغَبٍة  ْکِرْم َنْفَسَك َعْن ُکّلِ َدِنّیَ

َ
»أ

 
َ

َك َلْن َتْعَتاَض ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِســَك ِعَوضًا َو ال َفِإّنَ
َتُکْن َعْبَد َغْیِرَك َو َقْد َجَعَلَك اهَّلُل ُحّرا«.5 

ایمان آوردندگان به اسالم و پیروان پیامبر، از 
شکنجه مشرکان و آزارهای کافران مکه به حبشه 
هجرت کردند. به خدمت نجاشی، پادشاه حبشه 
رســیدند که بنا بر آداب دربار آن زمان سجده بر 
پادشاهان مرسوم بود. جعفر طّیار که از مهاجران 

بود، در برابر نجاشی سجده نکرد.
 به او گفتند: »ما لکم التســجدون للملک؟ قلنا 

النسجد اال هلل«.6

 آزادگی در نهضت عاشورا
نهضتی که امام آن امام آزادگان باشد، آزادگی در 
عضوعضو آن دیدنی و شــنیدنی است. شعار هر 
قیام یا نهضتی نشان دهندة اهداف و انگیزه های 
رهبران آن قیام است. شعار عاشورا، شعار آزادگی 
است. شــعار عاشــورا، هیهات منا الذله است؛ 

چنان که امام آزادگان فرمود:

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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ادبنامهعزاداری
بخشیازکتاب»البکاءللحسین«ازمرحوممیرجهانی

به کوشش عبداهلل محّبی

ْحَیا 
َ
امام صــادق می فرماید: »َرِحَم  اهَّلُل  َمــْن أ

ْمَرَنا؛ خدا رحمت کند کســی را که امر ما را به پا 
َ
أ

دارد«.
شکوه مجالس عزاداری و سوگواری اهل بیت، 
به ویژه َسرور و ساالر شــهیدان، در ماه محرم و 
صفر است. محرم ماهی است که در آن کوچه و 
خیابان ها رنگ و روی عزا و حزن به خود می گیرند 
و کمتر کســی اســت که در این ماه در مجالس 
مصیبت سید الشهدا شرکت نجوید. برپایی این 
مجالس عالوه بر آثار و برکات بی شــمار، مورد 
عنایــت اهل بیت بوده و آنان برای احیاکنندگان 
این مجالس، دســت به دعا برداشــته اند. امام 
صادق در فرمایشــی گهربار به پسر سرحان 
فرمود: »ای داوود، ســالم ما را به دوســتانمان 
برسان و به برپاکنندگان امر ما بگو: هرگاه دو تن از 
شما گرد هم جمع شدید، سومین کسی که به شما 
ملحق می شود، فرشته ای خواهد بود که برایتان 
استغفار می کند و خداوند بر مالئک به سبب وجود 
این دو نفر فخر می کند. پس هرگاه دوستانمان 
گرد هم آیند و در جمع خود ما را یاد کنند، این کار 
امر ما را زنده می گرداند. بهترین مردمان پس از ما، 
آن کس است که ما را یاد کند و مردم را به یادآوری 

ما یاد کند«.1
پرواضح اســت که هر مجلس و محفلی، آداب و 
شرایط خاص خود را برای حفظ نظم و بهتر برگزار 
شدن آن، دارا اســت که رعایت آداب و شرایط، 
موجب عدم برانگیخته شدن حساسیت ها و پرهیز 
از تفرقه و اختالف خواهد شد. مجالس عزاداری 
اهل بیت:، عمری به درازای تاریخ اسالم دارد که 
طی قرن های متمادی در تمام شهرها و کشورها 

برپا بوده است. 
از دیرباز و بــا توجه به اهمیت برقراری مجالس 
اهل بیت، رعایت آداب برگزاری چنین مجالسی 
و وظایف شــرکت کنندگان در آن، مورد عنایت 
عالمــان و بزرگان دینی ما بوده اســت. عالمه 
میرجهانــی، صاحــب کتاب شــریف »البکاء 
للحســین« که در ثواب گریســتن و عزاداری 

بر سیدالشهدا اســت، در انتهای کتاب و در چند 
بخش به بررسی و بیان آداب و وظایف گروه های 
مختلــف و دخیل در مجالــس اهل بیت، اعم از 
بانیــان، خطیبان، مداحان و شــرکت کنندگان 
پرداخته است. در این مجال کوتاه به طور مختصر 
)و البته با تغییر اندک در برخی عبارت های کتاب( 

به بخشی از ادب نامة  عزاداری اشاره می شود: 

وظایفخطباوسخنرانان
در این بخش آیت اهلل میرجهانی، با توضیح این 
مطلب که امر ترویج دین مقدس اسالم در عصر 
غیبت کبری، بر عهدة خطیبان و سخنرانان دینی 
قــرار دارد، یکی از راه های ارتباط مردم با عالمان 
و مجتهدان و احادیــث اهل بیت را مجالس 

وعظ و خطابه بیان می کند و می نویسد: 
»به راســتی ایشــان معّرف دین و مبلّغ احکام 
و رافع شــک ها و شبهات و آگاه کننده اشخاص 
جاهل و افراد غافل می باشند. آنان حقوق انفرادی 
و اجتماعی و حکمت هــای علمی و عملی را به 
مردم می آموزند و تهذیب اخالق و آداب گفتار و 
کردار و رفتار مردم بر عهدة ایشان است. معالجة 
بیماری های معنوی مردم با این جماعت است و 
صالح و فساد را ایشان به مردم می فهمانند؛ البته 

در صورتی که به شرایط زیر عمل کنند:
1. اتصال به مبدأ و رو به سوی خدا داشته باشند.

2. انقطاع از مردم و چشــم طمــع کلی به مردم 
نداشتن.

3. در هنگام خطابه و وعظ و سخنرانی، قصد ریا و 
خودنمایی نداشتن.

4. به دانش و گفتارهای خود مغرور نگشــتن و 
خودبین و متکبر نبودن.

5. با وضو و طهارت باالی منبر رفتن.

6. مؤدب و باوقار باالی منبر نشستن.
7. در ابتدای منبر »بســم اهلل الرحمن الرحیم« 
گفتن و حمد و ثنای خدا را بر زبان جاری کردن و 
صلوات و درود بر پیغمبر و آل او فرستادن و لعن بر 

دشمنان ایشان نمودن.

8. هنــگام نام بردن هر یک از علما، به عظمت و 
بزرگی نام او را گفتن.

9. هنگام سخنرانی و موعظه، در گفتار خود، خدا 
و رســول او و ائمه را حاضــر دیدن و غافل از این 

معنی نشدن.
10. منبر و وعظ و خطابه را آلت کســب و دکان 

خود قرار ندادن.
11. برای مســتمعین و خوش آمد ایشان سخن 
نگفتن و خشــنودی خدا و رســول و ائمه را بر 

خشنودی شنوندگان اختیار کردن.
12. در اول وقت نماز، نماز را بر منبر مقّدم داشتن 
و مــردم را ترغیب به خوانــدن نماز در اول وقت 

کردن.
13. اظهار تملّق و چاپلوســی نزد بانی و مستمع 

نکردن.
14. نگفتن احادیث و اخبــار ضعیفی که باعث 

سوءتفاهم یا تولید شبهه شود. 
15. اگر اهل منبر مجتهد باشد، در احکام و فروع 

دین، اظهار رأی و فتوا نکردن.
16. از جعل و نقل اخبار دروغ و ساختگی اجتناب 

کردن.
17. مأیــوس نکردن مردم از رحمت خدا و ایمن 

نکردن آنها از عذاب الهی.
18. واعظ غیر متعظ نبودن؛ به این معنی که آنچه 
را بــرای مردم می گوید، خودش نیز به آن ایمان 
داشــته و عمل به آن کند تا مــردم از فعل او پند 

گیرند.
19. حتی المقدور از منافیات و نقل خالف مشهور 

دوری کردن.
20. منبر را بسیار طول ندهد؛ چنانچه از حضرت 
رسول  روایت شــده که به عبداهلل بن عمر 
فرمود: »موعظه را طول نده، که مالل شــنونده 

بیشتر از گوینده است«.2

پینوشت
1. بشارة المصطفی، ص 110؛ امالی طوسی، ص 224.

2. بحار االنوار، ج 21، ص 271.
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کربـــــــالتبلوربال
حسین زمان پور

یکی از ســنت های پروردگار، ابتال و 
امتحان بندگانش اســت. این سنت 
به گونه ها و اسباب مختلفی در عالم، 
تحقق پیــدا می کند و به افراد خاصی 
اختصاص ندارد؛ بلکه از سنن همگانی 
خداوند است.در این نوشتار برآنیم تا 
اثبات کنیم خداوند متعال با ابتالئاتی 
که بــرای بندگانــشـ  به خصوص 
بندگان مؤمــن خودـ  رقم می زند، در 
حقیقت، طریق نزدیکی آنها را به خود 
هموار می سازد. بر همین مبنا ابتالی 
عظیم تاریخ که واقعه عاشــورا است، 
بهترین راه نزدیکی بندگان به خداوند 
و راه رهایــی از تعلقــات غیرخدایی 

محسوب می شود.
واژة بال

بال و ابتال در لغت به معنای آزمودن و 
آزمایش است1و در اصطالح، اشاره به 
خوشی ها و رنج ها و گرفتاری هایی دارد 
که مایه سنجش انسان ها در زندگی و 

طریق دینداری آنها می باشد.2
تفاوت بین ریاضت و بالی الهی 

غیــر از در نظر گرفتــن این نکته که 
ریاضت، رنج و مشــقتی اســت که 
انســان به نفس خود وارد می کندو در 
مقابل، بال درد و رنجی اســت که از 
ناحیه پروردگار عالم بر بندگان مقرر 
می شود، باید گفت تفاوت اساسی بین 
این دو، ثمره ای است که برای انسان 
حاصل می شود. انسان ها در ریاضت 
به این رنج هــا اعتماد می کنند و این 
سختی ها برایشــان اصل می شود و 
همین باعث لغزش آنها می شود. در 
مقابل، بالی الهی بسیاری از تعلقاتی 
را که آشکار می کندانسان رازمین گیر 
کرده و انســان آنها را نمی شناسد. در 
حقیقت بالی الهــی تکیه گاه های 
باطل را به انسان نشــان می دهد تا 
انســان ظرفیت پیدا کردن تکیه گاه 

حقیقی و باالتر را پیدا کند.3
اسباب بال 

اسباب بالی الهی را نمی توان در چیزی 
محصور کرد؛ اما دسته بندی هایی را از 
آن می توان ارائه کرد؛ مثل اســباب 

تکوینی و تشریعی.4
 مهم تریــن مــواردی که قــرآن از 

آن به عنوان اســباب بــال یاد کرده 
دنیایی،5  از:جلوه های  است،عبارتند 
مال و فرزند،6 آسایش و رفاه،7 قدرت 
و حکومت،8 ترس و وحشــت9 و در 
یک کالم خوبی هــا و بدی ها10 که 
البته سهم بدی و سختی در مقایسه 
با خوبی ها بیشتر است.در این میان، 
یک ســبب خاص بــرای آزمایش 
انسان وجود دارد که سخت ترین نوع 
آزمایش به حســاب می آیدو آن هم 
آزمایش به سبب دین است.11 زیرا دین 
و دین داری وســیله ای برای رسیدن 
به قرب الهی اســت؛ نه هدف اصلی 
زندگی. پس انســان به دین خود نیز 
نمی تواند تکیه کند و ممکن است دین 
او را از تکیه گاه حقیقی، یعنی خداوند 
غافل کند. به قول حافظ: »تکیه بر تقوا 
و دانش در طریقت کافری است؛راه رو 

گر صد هنر دارد توکل بایدش«.
فلسفة بالیای الهی

در آیات قــرآن و روایات معصومین، 
به بحث فلســفة بال به شکل کلی یا 
موردی پرداخته شده است. از مجموع 
این آیات و روایات می توان برداشت 
کردکه فلسفة اصلی این سنت الهی 
پاک ســازی نیت، ذهن،12اعتقاد13 و 
عمل انسان14 اســت تا بتواند بعد از 
طهارتی که در این مرحله به دســت 
می آورد، به مراحل بعدی قرب الهی 

دست پیدا کند. 
فلسفة آثار و فواید کلی بالیای الهی 

فارق از فلســفه اصلی بالی الهی که 
باالترین فایده را برای انسان به همراه 
دارد، آثــار و برکات اجتماعی و فردی 
دیگــری را هم برای بــالی الهی 
برشــمرده اند که به چند نمونه از آن 

اشاره می کنیم.
1.عبرتگیریجامعه

 امیرمؤمنــان در این باره می فرمایند: 
»چند روزی جهت آزمایش و عبرت 
برای شــما مقرر داشته که در این دنیا 
آزمایش و برابر اعمال خود محاسبه 

می شوید«.15
2.پویاییورشدجامعه

قرآن در مورد ایتام و اینکه اموالشــان 

در چه زمانی به آنها رد شــود، امتحان 
آنان و رسیدن به رشد را مالک تحویل 

اموال می داند.16
دریافت پاداش در مقابل مصیبت ها و 
بالها،17 اندوخته کردن حاجات برای 
روز احتیاج انســان،18 جدایی حق از 
باطل19و ... نمونه هایی دیگری از آثار 

بال و امتحان است.
3.کربالتبلوربالیالهی

کربــال )کرب + بــال( آمیخته ای از 
عظیم ترین رنج ها و مشکالت بود تا 
انســان ها وضع خویش را معّین و نام 
خود را در اهل حق یا باطل ثبت کنند.

در این قســمت در دو بخش می توان 
صحبت کرد. اول اینکه با بررسی موارد 
و اسباب آزمایش سیدالشهدا، عظیم 
بــودن آنرا اثبات کنیم. دوم اینکه چرا 
این بالی عظیم در عاشورا برای امام 

حسینg اتفاق افتاد.
جواب پرســش اول واضح اســت و 
موارد آن مفصاًل بیان شــده است و 
نیاز به تکرار در این نوشــتار نیست. 
اما در جواب پرســش دوم باید گفت: 
مهم ترین چیزی که جامعةبشری را 
از مراحل تاریخی عبور می دهد تا به 
عصر بندگی برساند، بالی اجتماعی 
است. در این میان، عظیم ترین ابتالئی 
که محور حرکت همة عالم به سوی 
خداوند است و کل جامعة بشری را رشد 
می دهد،حادثه عظیم عاشورا است؛ لذا 
ابا عبداهلل مصــداق جمله»مصباح 
الهدی و سفینه النجاه«20 می شود؛زیرا 
قرار است عاشورای او جامعة جهانی را 
هدایت کند و هرکس با او قدم بردارد و 

سوار کشتی نجاتش شود، ایمنییابد.21
بایــد توجه داشــت کــه اباعبداهلل 
اصحاب خود را در این بال شــریک 
کرد )درحالی که بــه آنها گفته بود با 
شــما کاری ندارند و می توانید در این 
بالی الهی نباشید( زیرا می خواست 
زمینه ســاز آخرین مرحلة تقّرب آنها 
به خداوند باشــد. ایشان تمام مراحل 
و موارد بالی الهی را با ســربلندی به 
پایان رساندند و در پایان بالی عظیم 
عاشورا فرموند: »الهی رضی بقضائک 
و تســلمیا المرک«22 تا عاشورا را به 

عنوان یک شــاهراه نجات و هدایت 
به تمام اهل عالی معرفی کنند. ایشان 
با این حرکت درجات قرب و هدایت 
باطنی راطی کردند و از این پس این 
هنر ما اســت که هدایت را بپذیریم و 

خود را از ایشان جدا نسازیم.
با این مقدمه معّین شد چرا این بالی 
عظیم برای اباعبــداهلل اتقاق افتاد. 
ایشــان بالی تمام عالــم را به جان 
خریدند تا به تمــام مردمان تاریخ راه 
هدایت و قرب به پروردگار را نشــان 
دهند. پس بر ما الزم  است در هر محرم 
به دنبال اســتفاده خــود از این بالی 
عظیم تاریخ باشیم و آن را صرفاً یک 
واقعه تاریخی ندانیم تا شاید بهره ای از 

عاشورا کسب کنیم.23
انســان مؤمن بعد از درس گرفتن از 
امتحان عاشورا، دیگر در عبادتی که 
می کند و در سختی که می کشد، منّتی 
بر خداوند ندارد؛ بلکه مّنت می پذیرد 
که خداونــد او را مبتالی به بال کرده 
اســت؛زیرا خاصیت ایــن بالها را 
می داند و این همان درس بزرگ مقام 
شکر در بال است که ابا عبداهلل آن را به 

تاریخ آموخت. 
»اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک 

علی مصابهم«.24
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یــک ســبب خــاص بــرای آزمایــش انســان وجــود دارد 
کــه ســخت ترین نــوع آزمایــش به حســاب می آیــدو 
ــن و  ــرا دی ــت. زی ــن اس ــبب دی ــش به س ــم آزمای آن ه
ــی  ــرب اله ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــیله ای ب ــن داری وس دی
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محّدثارمـــــــوی،احیاگرمیراثتشیـــــــع
سید محسن باقی زاده

دکتر سیدجالل الدین حسینی، مشهور به محّدث اُرَموی، در ارومیه دیده به 
جهان گشود. تحصیالت مقدماتی خود را در زادگاهش آغاز کرد و بعدها برای 
تکمیل تحصیالتش، رهسپار مشهد الرضا شد. از استادان وی می توان 
به  شیخ علی خاکمردانی خویی و سید محمدحسین ارموی عربْ باغی اشاره 
کرد. ســیدجالل الدین از بســیاری از علمای آن دوره اجازه اجتهاد و روایت 
گرفت؛ اما طوفان روزگار آنهــا را از بین برد. فرزند وی در این باره می گوید: 
»پدر صندوقچه ای داشتند که اسم تمام استادان، خاطرات آن زمان، تقریظی 
که از اساتید می شــده یا اجازات و اجتهادی که از مراجع داشتند، همه در آن 
صندوقچه بود؛ ولی متأســفانه دزدی به منزل ما آمد و آن صندوقچه را برد! 
شاید کسی که آن را برداشته، پنداشته که در آن جواهر است! پس از آن اجازات 
چندی از مشــایخ دیگر گرفت که از جمله اجازه ای از شیخ آقابزرگ طهرانی 

]بود[ و اجازه ای از شیخ محمدعلی معزی دزفولی«.

  احیای میراث شیعه
وجه ممیز و بارز سیدجالل الدین محّدث، اشتغال معتقدانه او به متون دینی 
در روزگار خــود و در میان جمعی از محققان آن عصر بود. در آن عصر که او 
کتب مذهبی، و در تلفیقی فراخ تر، کتاب های طایفگی شــیعه را در آن مورد 
پژوهش قرار می داد، دوره اوج یافتن و سرکشــیدن احساسات ملی گرایانه 
و باســتان گرایانه بود. پژوهش های دینی به معنــای خاص، معمواًل ویژة 
فضاهــای خاص طلبگی و مدارس علمیه بود کــه آنها هم کم کم از رونق 
دین گریزی و حتی دین ستیزی نیمة نخست عصر  می افتادند. مزید بر این، جو ّ
پهلوی، به جامعة محققان نیز راه یافته بود. در چنین حال و هوایی، پژوهش ها 
و نگارش های دینی و متصلّبانة زنده یاد محّدث که آشکارا بر تحکیم مبانی 
 tعقیدتی و دفاع از اندیشــه های طایفه امامیه و ترویج مذهب اهل بیت
تأکید داشــت، در این جهت ممتاز به نظر می رسید. تعلق خاطر او به حدیث، 
تاریخ و رجال و اهتمام بلیغ او به شــاخه حدیث پژوهی، سبب شد که آیت اهلل 

عرب باغی او را با آنکه در کسوت روحانیت نبود، به »محّدث« ملقب سازد.
نتیجه عمر پربرکت 75 ساله او یک سلسله کتب معتبر است که همه از مآخذ 
مهم اســالمی، شیعی و ادبی شمرده    می شود و گذشت روزگار جلوة آنها را 

افزون می نماید. 

tعالقه به تشیع و اهل بیت
خصوصیت بارز محّدث، عشق فراوان و عالقة قلبی به دین اسالم و مذهب 
تشّیع بود. فرزندش نقل کرده است: »روزی نبود که ایشان مطلبی از تاریخ 
اسالم برایمان نگوید و هیچ وعدة غذایی در خانه ما خورده نمی شد، مگر اینکه 
ایشان از ائمه اطهارt ذکری می کرد. در فاصلة عاشورا تا اربعین هر سال، 
یعنی در همه این چهل روز، زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سالم می خواند. 
به دعای ندبه عشــق عجیبی داشت و این عشــق را در کتابی که تحت نام 
»کشف الکربة فی شرح دعاء الندبة« نوشته، نمایان کرده است. افسوس که 
ثمرة شصت سال عشق او، هنوز به صورت دست نوشته است و شرایط چاپ 

آن فراهم نشده است.«

 مسجد گوهرشاد
محّدث زمانی که به مشهد رفت، به امور مهم دینی اهتمام ویژه داشت و در 
قضیة مسجد گوهرشاد به همراه روحانیون آن دوره حضور یافت. زمانی که 
حکومت فاسد رضاخان تجمع مردم را به شدت سرکوب و حرم حضرت امام 
رضا را گلوله باران و مردم را در صحن قتل عام کرد، حوزة علمیه مشــهد 
تقریباً از هم پاشید. گروه زیادی از طالب و مردم گرفتار شدند. سید جالل هم 
که در آن دوره در مدرسه میرزا جعفر مشغول تحصیل بود، دو روز را در زندان 

مشهد سپری کرد.

 اسوه علم اندوزی
در مورد مسائل عبادی، فقط به شرع و واجبات شرعی ملتزم بود و نه بیشتر. 
ایشــان همیشه می گفت که در مورد عبادات، واجبات را انجام دهید، زیاد به 

دنبال مستحبات نروید. نمازش را خیلی معمولی می خواند؛ اما سِروقت! زود 
برمی گشت ســر کارش؛ چراکه معتقد بود کار علمی ثوابش از مستحبات 

بیشتر است. 
دقت او در تصحیح متون چنان بود که گاه هفته ها بر ســر یک شکل یا لغت 
تحقیق می کرد، ولی خسته نمی شــد. دکتر نصیریان در این باره می گوید: 
»چندین جلد کتاب در خدمت ایشــان بودیــم. عصرها و گاهی هم از ظهر 
به منزل ایشــان     می رفتیم. یادم هست که وقتی خیابان ها خلوت می شد 
و سروصداها می خوابید، نزدیک نیمه شب که می شد، صدای زنگ ساعت 
مسجد شاه )مسجد امام فعلی( بلند می شد. به خوبی یادم هست که دوازده ونیم 
که زنگ ســاعت را می شنیدیم، کار را تعطیل می کردیم. تا آنجا که به  خاطر 

دارم، تنها شبی که کار را تعطیل کردند، به  خاطر تولد دخترشان زکیه بود«.
تا آخر عمر به تألیف و تصحیح کتاب سرگرم بود. دکتر علی محّدث می گوید: 
»آخریــن روز عمرش )یعنی روز 4 آبان 1358ش( صبح مرا خواســت که 
فالن کتاب را از کتابخانه پیدا کن و بیاور. برایش بردم، تا شــب مشغول کار 
بود. نزدیک ساعت 2 بامداد شنبه 5 آبان بود که بر اثر سکته قلبی دارفانی را 

وداع گفت«.

 بزرگواری
استاد محّدث با آن همه تصحیح و تألیف، هیچگاه درصدد خودنمایی نبود. 
با آنکه درخواست های فراوانی داشت، در هیچ مجله ای مقاله ننوشت و فقط 
یک بار که شخصی کتابی را که او تنقیح نموده و پرداخته بود، به نام خود منتشر 
ساخت، خواســت مقاله ای بنویسد و حقیقت امر را بشناساند؛ اما با مشورت 

محمد قزوینی از آن صرف نظر نمود.

 ترفندی برای خرید كتاب
نقل کرده اند که خانم ایشــان با خرید کتاب بســیار مخالف بود. یک بار که 
محّدث یک دوره کتاب مورد نیاز خود را خریده بود، واهمه داشــت آنها را به 
خانه ببرد؛ لذا کتاب ها را روی سکوی جلوی در خانه می گذارد. پس از ساعتی، 
خانم ایشــان می گوید که تعدادی کتاب جلوی در است. ایشان می گوید چه 
کسی آنها را آورده؟ مگر در نزده اند؟ اهل خانه می گویند: ما صدایی نشنیدیم! 
استاد می گوید: شاید زده اند و شما نشنیده اید. به هر حال هرچه هست، برای 

ما آورده اند تا بعداً ببینیم چه کسی آورده است!
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»آخریــن روز عمــرش )یعنــی روز 4 آبــان 1358ش( صبــح مــرا 
خواســت کــه فــان کتــاب را از کتابخانــه پیــدا کــن و بیــاور. 
برایــش بــردم، تــا شــب مشــغول کار بــود. نزدیــک ســاعت 2 
بامــداد شــنبه 5 آبــان بــود کــه بــر اثــر ســکته قلبــی دارفانــی 

را وداع گفــت«

واقعــهخوانیمتقن
وضـــــــــهخوانیمستنــــــد ورتر تبیــــینضر

نفیسه پورامینی 

کارآمــدی در انتقال معارف و ابالغ دین پس از تفقه، مهم ترین مهارت الزم 
برای طلبه است. روحانی باید بتواند دانش خود را به جریان اندازد و از آنجا که 
در خطوط انتقال وحی قرار می گیرد، تجهیزات الزم را برای توزیع با ســلیقه 
تعالیم دینی بدون هرگونه افتادگی و ضایعه، در میان توده ها داشته باشد. هر 
عنصری که به این هدف کمک کند، در راستای اهداف طلبگی است و طلبه 

را کارآمدتر و مؤثرتر می گرداند.

 اهمیت تبلیغ و منبر در سیره ائمه و بزرگان
یکی از مهم ترین عناصر در این مسیر، شیوة سخنوری، روضه خوانی و تبلیغ 
کارآمد است.رهبر معظم انقالب در خصوص جایگاه وعظ و منبر فرمودند: 
»این فن را نباید کوچک گرفت. منبر رفتن و ســخن گفتن در امر دین، جزء 
شریف ترین کارها است و باید و شاید که شریف ترین انسان ها و عالم ترین 
و آگاه ترین آنها به مســائل اســالمی و عامل ترین آنها به احکام شرعی، در 
این راه قدم بردارند و آن را برای خود افتخاری بدانند؛ کما اینکه در گذشــته 
هم همین طور بوده است. افرادی مثل شیخ جعفر شوشتری که خود منبری 
بوده است یا پسر آن مرحوم، مرحوم آقامیرزا همدانی که از علمابوده است و 
امثال اینها. در گذشته، شخصیت های علمی و چهره های معروف تقوایی و 
دینی متصف به این صفــت و مفتخر به این فن بوده اند. در این زمان هم ما 
بحمدهلل شخصیت های برجسته ایی در زمینة تبلیغ و منبر دیده ایم و بوده اند 

و هستند«.1

وایات   جایگاه تبلیغ در ر
امیرالمؤمنین می فرمایند: »رســول اهللs مرا به یمن فرســتادند و 
فرمودند: ای علی! تا کســی را به راه خدا دعوت نکرده ای، با او جنگ نکن؛ 
چراکه اگر خدا به دست تو کسی را هدایت کند، برای تو از آنچه خورشید به 

آن می تابد، بهتر است«.2
امام صادقنیز فرمودند: »خدا را سپاس که در میان مردم، کسانی را قرار 
داد که به سوی ما می آیند و بر ما وارد می شوند و ما را مدح و مرثیه می گویند«.3

امام رضادربارة تبلیغ معارف اهل بیت فرمودند: »هر کس مصیبت ما را به 
یاد آورد و گریه کند و بگریاند، روزی که همة چشــم ها گریان اند، چشمان او 
نمی گرید و هر کس در مجلسی بنشیند که در آن امر ما احیا می شود، روزی 

که همة قلب ها می میرند، قلب او زنده است«.4

 جایگاه منبر در کالم امام خمینی )ره(
حضرت امام خمینی )ره( در اهمیت منبر و وعظ و مرثیه فرمودند: »امام حسین 

منبر  هویت طلبگی

منبر  هویت طلبگی

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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اســالم را نجات داد. ما برای آدمی که اسالم را 
نجات داده اســت و در این راه کشته شده است، 
نباید سکوت کنیم. هر روز باید منبر برویم، و هر 
روز باید گریه کنیم برای حفظ این مکتب و برای 
حفظ این نهضت ها. این نهضت ها مرهون امام 

حسین هست«.5

 بیان مطالب متقن، هویت طلبه است
با توجه بــه اهمیت این عرصه در نگاه اهل بیت 
و ســیره بزرگان و علما، باید توجه داشت که به 
همان میزان، بیان معــارف حقیقی و صحیح و 
انتقال وقایع درست به مردم دارای اهمیت است؛ 
چنان که بنیان گذار انقالب در این باره فرمودند: 
»اگر چنانچه یک چیزهای ناروایی بوده است و 
دست اشخاص بی اطالع از مسائل اسالم، آنها 

باید قدری تصفیه شوند«.6
رهبر معظم انقالب نیز در خصوص این مســئله 
فرمودند: »واقعه خوانی، تاحد ممکن باید متقن 

باشــد. مثاًل در حدود لهوف و ارشاد مفید و امثال 
اینها ]باشد[ نه چیزهای من درآوردی!«7شما اگر 
یک حدیث صحیح از کتابی معتبر را نقل و همان 
را معنا کنید، کفایــت می کند. برخی منبری ها، 
گاهی یک حدیث را آن قدر شاخ و برگ می دهند 
که معنــای اصلی اش از بین مــی رود. اگر یک 
حدیث صحیح را برای مستمع خود درست معنا 
کنید، ممکن اســت بخش مهمی از آنچه را که 
او نیاز دارد،به او منتقل کرده باشید. اگر برای ذکر 
مصیبت، کتاب »نفس المهموم« مرحوم محدث 
قمــی را باز کنید و از رو بخوانید، برای مســتمع 
گریه آور اســت و همان عواطف جوشان او را به 
خروش مــی آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال 
خودمان، برای مجلس آرایی کاری کنیم که اصل 

مجلس عزا از فلسفة واقعی اش دور بماند.8

 وظایف اهل منبر
با نگاهی ژرف به هویت روحانیون مبلّغ، می توان 

وظایفی را در سطح فردی و در برخورد با مخاطبان 
و مستمعان در نظر گرفت. در سطح فردی، یک 
روحانی مبلّغ وظیفه دارد خود را به اندیشــه های 
ناب اســالمی و مســتدل مجهز کند و به آنچه 
بیان می کند، ایمان قلبی داشته باشد، از تجارب 
و حقایق تبلیغی اســتادان خود بهره گیرد و خود 
به آنچه می گوید،عامل باشد و حتماً پیش از منبر، 

مطالعة دقیق داشته باشد.
اهل منبر در قبال مخاطبــان خود وظیفه دارند 
که: ابتدا مخاطب را بشناســند، گزینش صحیح 
در مجلس مخاطبان خود داشته باشند و با توجه 
به نیازهای فکری و شــرایط زمانی مستمعین، 
مطالب را تدوین کنند. به شبهات و پرسش های 
جوانان و مردم پاسخ صحیح بدهندو محتوایی که 
در منبر ارائه می کنند، اواًل، قابلیت ارائه داشته باشد 
و ثانیاً، با فرهنگ فکری و اصولی جامعه مطابقت 
داشــته باشد و از بیان مطالب شاذ یا خارج از فهم 

مخاطبان پرهیز کنند.9
مباحث اخالقی و اعتقادی، از مهم ترین مطالبی 
اســت که جامعه نیاز به بیان آنهــا دارد. تبیین 
اهداف قیام امام حســین، از عمل به احکام 
دین، اصالح جامعه، ریشه کن کردن بنیان ظلم 
و جور، اقامة حق و عدل از طریق ایجاد حاکمیت 
دینی، بیان و بررسی اندیشه سیاسی اسالم، تبیین 
ارتباط قیام عاشورا با نهضت های جهان اسالمـ  
خصوصاً انقالب اسالمیـ  ریشه داشتن انقالب 
اسالمی در قیام عاشورا، دشمن شناسی و آگاهی 
دادن نسبت به وجود دشمنان این نهضت و تأکید 
بر وحدت کلمه میان مسلمانان، از دیگر مطالبی 
است که یک مبلّغ و روحانی با بیان آنها راه اصیل 
تبلیغ حقایق را در پیش می گیرد و ان شــاهلل در 
پرتو الطاف حضرت ولی عصــر )ارواحنا فداه(، 
گام مؤثری در رشد فکری مردم به سمت ایجاد 

جامعةمهدوی برخواهد داشت. 
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جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت، نگرش های گاه 
متفاوت و گاه یکسانی را در مورد سوگواری و تعزیت 
برای درگذشتگان داشته اند. البته می توان گفت که 
نگاه داشتن سوگ، در سراسر جهان دارای ریشه های 
مشترک است، ولی رســوم و آیین ها بسته به زمان، 
مکان و فرهنگ، گاهی کامالً متفاوت با یکدیگر است.

در یک نگاه کلی می تــوان دریافت که در میان ادیان 
مختلف، مســئله عزاداری در ادیان ابراهیمی بیشتر 
به چشــم می خورد، و اهمیــت آن در وجود زمان ها و 
مکان های مختلف برای سوگواری مشخص است.  
رویکرد ویژه به مســئلة عزاداری را در این ادیان، به 
مناســبت های مختلف تاریخی، از جمله درگذشت 
بزرگان دینی، حــوادث تلخ و ناگــوار، یادبودهای 

عزاداری و سوگواری دیده می شود. 
اما در مقابل، رویکرد ادیان معروف شــرقی همچون 
هندوئیسم و زرتشــت، کامال در تضاد با نگاه ادیان 
ابراهیمــی اســت. رویکرد این دســت آیین ها به 
سوگواری، یا ممتنع بوده یا به شدت درصدد نکوهش 
این امر بوده است اما با این حال در میان پیروان این 
آیین ها نیز رگه هایی از برگزاری مراسم سوگ برای 
درگذشتگان دیده می شود؛ هرچند نوع سوگواری در 
نسبت با سوگواری ادیان ابراهیمی، بیشتر شبیه به 

جشن بوده تا سوگواری.
ماه محرم، ماه ســوگواری ســید و ساالر شهیدان، 
بهانه ای شد تا مسأله عزاداری در ادیان مختلف با دو 
رویکرد متون و عملکرد پیروان را بررسی کنیم؛ آنچه 
در ادامه می آیــد حاصل تالش مجموعه رواق در این 
پرونده اســت، هرچند که بررســی این مسأله خود 

نیازمند چندین شماره خواهد بود.
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گونــــــــه شناسیعـــــــزادرادیـــــان
محمدحسن جاویدی 

آیین های ســوگواری و عزاداری، از ابتدای خلقت 
آدمی یکی از آداب و رسوم زندگانی او بوده و انسان 
بر اســاس نعمت احساس که خداوند متعال درون 
وی قرار داده اســت، از ابتدا در پی راهی بوده تا غم 
درون خود را در برابر فقدان و از دست دادن عزیزان، 
نزدیــکان یا بزرگان دینی و افراد مورد احترام خود، 
به گونه ای ابــراز دارد. به همیــن علت به تدریج 
آیین هــای عزاداری در البه الی رســوم مختلف 

مردمان هر سرزمین شکل گرفت.
مواجهه با مرگ و از دست دادن عزیزان نزد انسان ها 
به وســعت خود این پدیده متفاوت است و همین 
تفاوت ها، ویژگی هایی را رقم زده که در میان اقوام 
و فرهنگ های مختلف، نقطه تمایز آنها از یکدیگر 
شده است. عزاداری یا سوگواری به مراسمی اطالق 
می شود که برای بزرگداشت یا یادبود فرد یا افرادی 
برگزار می شود و در اقوام و ملل مختلف سابقه دارد. 
عــزاداری و ســوگواریـ  همان گونه که از نامش 
پیدا استـ  اشــاره به حزن و اندوه افراد دارد که به 
خودی خود می تواند محدودیت هایی را برای افراد 
ایجاد کند. غالباً در عزاداری ها، افراد عزادار ملزم به 
رعایت قوانین و هنجارهایی هستند که دین، جامعه 

یا مردم آنها را ایجاد کرده اند. 
مراسم ســوگواری از جمله مراسمی است که در 
حــوزه فرهنگ یک جامعه قــرار می گیرد و جزء 
آداب و رســومی اســت که همة جوامع با ادیان و 
فرهنگ های گوناگون به آن توجه دارند. مسئله ای 
که در مراسم ســوگواری مورد توجه است، عالوه 
بــر آداب و آیین های خاصی که بــرای آن انجام 
می شود، روزهای سوگواری است. مراسم عزاداری 
در سراسر جهان دارای ریشه های مشترک است، 
ولی رسوم و آیین ها بسته به زمان، مکان و فرهنگ، 

گاهی کاماًل متفاوت با یکدیگر است.
البته الزم است تأکید شود که آیین های عزاداری 
در ابتدا همانند امروز سازمان یافته نبوده و بر عکس، 
شــکل ساده و ابتدایی داشــتند و گذر زمان و سیر 
تاریخ، بر تکامل و تعدد این فرهنگ ها افزوده است. 
با نگاهی به فرهنگ ادیان و ملل مختلف، به خوبی 
می توان آیین های مربوط به عزاداری را مشاهده 

کرد.
تفاوتفرهنگها

در میان ادیان مختلف، مسئله عزاداری در ادیان 
ابراهیمی بیشتر به چشم می خورد و وجود زمان ها 
و مکان های مختلف برای ســوگواری، نشان از 
اهمیت این مسئله دارد. ادیان آسمانی یهودیت، 
مســیحیت و اســالم، نســبت به ادیان دیگر، 
رویکردی ویژه به مســئله عزاداری داشته اند. در 
این ســه دین به مناسبت های مختلف تاریخی، 
از جمله درگذشــت بزرگان دینی، حوادث تلخ و 
ناگوار، یادبودهای عزاداری و ســوگواری وجود 
دارد. این در حالی است که در ادیان غیرابراهیمی 
و شــرقی، عزاداری به آن صــورت که در ادیان 
ابراهیمی وجود دارد، یافت نمی شود. جهان بینی، 
الهیات و مقدســات در ادیان شرقی با دیگر ادیان 
کاماًل متفاوت است. ازاین رو حزن و اندوه چندان 
در قامــوس فرهنگی این ادیان جایی ندارد؛ اما با 
این حال آنچه در میان پیروان آنها اجرا می شــود، 

گاهی بسیار دورتر از متون دینی است. 
در ادیان معروف شــرقی همچون هندوئیسم و 
زرتشت، رویکرد آیین به سوگواری، یا ممتنع بوده 
یا به شدت درصدد نکوهش این امر بوده است که 
این مسئله کاماًل در تضاد با نگاه ادیان ابراهیمی 
اســت. با این حال در میان پیــروان این آیین ها 
نیز رگه هایی از برگزاری مراســم ســوگ برای 
درگذشتگان دیده می شود؛ هرچند نوع سوگواری 
در نســبت با ســوگواری ادیان ابراهیمی، بیشتر 

شبیه به جشن بوده تا سوگواری.
امــا در طرف مقابل، عزاداری و ســوگواری چنان 
اهمیــت دارد که این مجموعة عادات و رفتارهای 
غم گنانه و مشــارکت و همــدردی در غم مرگ 
افراد، نمودی کاماًل دینی پیدا کرده است. مثاًل به 
مناسبت های مختلف در آیین یهود، مانند رحلت 
حضرت موسی و دیگر انبیا، مصائب بنی اسرائیل، 
تخریب بیت المقدس و قتل و کشــتار یهودیان، 
مجالس ســوگواری و عزاداری برگزار می شــود 
که در کتــاب مقدس ریشــه دارد. عهد عتیق به 

موارد متعددی از ســوگ و عزا اشاره می نماید؛ به 
خصوص در صحیفة مراثی »ارمیاء نبی« که حاوی 
نمونه هایی از این حالت است. حتی امروزه هر یک 
از فرقه ها و مسلک های یهودی، مراسم سوگواری 
منحصر به فــردی دارند، نوعی خاص از عزاداری 
را برجسته نموده، یا به مراسم سوگواری چیزی را 

افزوده یا کم کرده اند.
پس از یهودیــان، عزاداری در میــان تمام فرق 
مسیحی، اعم از کاتولیک و ارتدکس و پروتستان، 
پذیرفته شد و مسیحیان بسته به میزان ایمانشان، 
هرساله در مراســم عزاداری عیسی شرکت 
می کنند. این عزاداری حتی برای بزرگان مسیحی 

نیز برگزار می شود.

تأثیربریکدیگر
مباحث مطرح در عزاداری و ســوگواری در ادیان 
مختلف، گاهی می تواند بســیار از یکدیگر متأثر و 
گاهی بسیار متفاوت از یکدیگر باشد. نوع پوشش 
عزادار، نحوه آرایش چهره، محدودیت های دینی 
و غیردینــی برای عــزادار، عــزاداری عمومی یا 
اختصاصی، مکانی خاص برای عــزاداری و ... از 

جمله مسائل سوگواری بوده است.
ادیان ابراهیمی به ســبب خاستگاه خود، تقریباً در 
یک مسیر شبیه به هم گام برداشته اند. برای نمونه 
ـ صرف نظر از تمام اعمالی که مســیحیان برای 
سوگواری عیسی انجام می دهندـ  نمونه خاصی 
از عزاداری برای زنده نگاه داشتن یاد عیسی در میان 
برخی از مســیحیان وجود دارد. در این شکل ویژه، 
برخی از مسیحیان با استفاده از قمه، زنجیر تیغ دار و 
تاج خاردار بر روی سر، درحالی که به بدن های خود 
آسیب می زنند، تالش می کنند حال عیسی را 
برای خود تجســم  کنند تا بدین وسیله به او تقرب 
جویند. این شکل از عزاداری در میان برخی شیعیان 

با دالیلی شبیه به همین مسئله، مرسوم است.
اما در ســوی مقابل، ادیان شــرقی به دلیل توجه 
بسیار کمتر به مسئله عزاداری، اگر مراسم سوگی 
هــم برگزار کننــد، در نهایت آرامــش و به دور از 
هیجانات و احساسات دینی و مذهبی خواهد بود. 
مثاًل زرتشــتیان پس از مرگ فرد، مجلس ختم یا 
ُپرسه برگزار می کنند؛ اما پیروان را ملزم به پوشیدن 
لباس های سفید می کنند. این رفتار ناشی از دیدگاه 
آنان در مورد زندگی دنیــوی و خویش کاری نوع 

انسان در یاری اهورامزدا است.

ــدا  ــه کــه از نامــش پی عــزاداری و ســوگواریـ  همان گون
ــه  ــه ب ــراد دارد ک ــدوه اف ــزن و ان ــه ح ــاره ب ــتـ  اش اس
خودی خــود می توانــد محدودیت هایــی را بــرای افــراد 
ایجــاد کنــد. غالبــًا در عزاداری هــا، افــراد عــزادار ملــزم 
ــن،  ــه دی ــی هســتند ک ــن و هنجارهای ــت قوانی ــه رعای ب

ــد.  ــا را ایجــاد کرده ان ــردم آنه ــا م ــه ی جامع رواق  آیا می دانید؟

سوگواران
سنـّـــــی

به کوشش مرتضی ناصحی

پیش ِ رو بودن ماه محّرم، ما را بر آن داشت تا ساعتی را خدمت 
حجت االسالم محمدجواد حاج ابوالقاسم درنگ کنیم. ایشان 
تدریس در جامعه المصطفی را از سال 1388 در رشته های 
مختلفی چون روش مناظره و پاسخگویی به شبهات آغاز 
کرده است. عضویت در گروه پاسخ به شبهات مؤسسة 
تحقیقاتی حضرت ولی عصر )عج( و شبکة جهانی والیت، 

از جمله دیگر فعالیت های ایشان است. مقاله »بررسی شبهه 
ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب« ایشان در جشوارۀ عالمه حلی، 

به عنوان مقاله برگزیده شناخته شده است. آنچه پیِش  رو است، 
خالصه ای از گفتگوی ما با ایشان در مسئلة »سوگواری 

در میان اهل سنت و عزاداری برای 
اباعبداهللg« است.

1. آیا عزاداری هایی که در میان شیعیان صورت 
وعیت دارد؟  می گیرد، مشر

تقریباً تمام کارهاي رایج در عزاداري هاي سنتي 
که مورد تأیید علماي شــیعه است، به اقرار اهل 
ســنت، در زمان پیامبر و زمان هاي نزدیک 
به آن حضرت نیز انجام می شــده است؛ لذا هیچ 
شکی در صحت عزاداری به این شیوه ها نیست. 
اما متأسفانه در سال هاي اخیر، وهابیت با هدف 
از بین بردن وحدت بین شــیعه و اهل سنت، در 
زمینه هاي مختلفي از جمله عزاداري، شروع به 

شــبهه افکني کرده، تالش دارد با مطرح کردن 
این شبهات، اهل سنت را به سوي خود جذب و از 
شیعیان جدا کند. برای پاسخ به شبهات وهابیان، 
تک تــک کارهایی را کــه در عزاداری ها اتفاق 

می افتد، بررسی می کنیم. 

گریه
طبق آنچه در کتب اهل سنت آمده است، رسول 
خــدا در زمان حیات خویــش و حتي قبل 
از شــهادت سید الشــهداg، براي آن حضرت 

عزاداري کرده انــد. طبري در ذخائر العقبي )ص 
119( مي نویســد که وقتي پیامبر براي اولین بار 
سید الشــهداg را دید، در گوشش اذان و اقامه 
گفت و گریست و فرمود که این کودک را با ظلم 

خواهند کشت.
خوارزمــي در مقتل الحســین )ج 1، ص 163( 
مي نویسد که وقتي ســید الشهدا یک ساله شد، 
روزي مالئکه نزد پیامبر آمدند و به حضرت 
خبر دادند که سید الشهدا در کربال شهید خواهد 

شد. پیامبر بعد از شنیدن این خبر گریستند.

رواق  تحلیل و نقد
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عایشه همسر رســول خدا می گوید: پیامبر 
خدا در حال شنیدن پیام های الهی از فرشته وحی 
بود که حســین وارد خانه شد. جبرئیل پرسید: آیا 
حسین را دوست داری؟ پیامبر فرمود: چرا فرزندم 
را دوست نداشته باشم؟ جبرئیل گفت: امت تو او 
را بعد از تو می کشــند. سپس جبرئیل دستش را 
دراز کرد و خاکی سفید آورد و گفت: فرزندت را در 
سرزمینی می کشند که طّف نام دارد. جبرئیل از 
محضر پیامبر خارج شد و رسول خدا در حالي  
که آن خاک را در دســت داشت، گریه می کرد. 
سپس فرمود: ای عایشه! جبرئیل به من خبر داد 
که فرزندم حسین در سرزمین طّف کشته می شود 
و اّمتــم بعد از من مــورد آزمایش و امتحان قرار 
خواهند گرفت. رسول خدا با چشمانی پر از 
اشک به جمع اصحابش پیوست که علی و ابوبکر 
و عمر و حذیفه و عّمار و ابوذر در میان آنها حضور 
داشتند. یاران پیامبر با دیدن آن حضرت پرسیدند: 
چه چیزی شــما را به گریه آورده است؟ فرمود: 
جبرئیل مرا از شهادت فرزندم حسین در سرزمین 
طّف آگاه کرد و این خاک را هم از همان سرزمین 
برایم آورده است؛ جایی که محل دفنش خواهد 
بود. )ر.ک: طبرانی، المعجم الکبیر، ج3، ص107؛ 
مجمع الزوائد، ج9، ص187؛ ابن عساکر، ترجمة 

اإلمام الحسین، ص260(
در مورد عزاداري رسول خدا بعد از شهادت 
امام حســینg نیز این روایت نقل شده است: 
سلمي مي گوید: بر ام سلمه وارد شدم، درحالي که 
گریه مي کرد. عرضه داشتم: چرا گریان هستید؟ 
فرمود: رســول خدا را در خواب دیدم درحالي که 
موهاي سر و محاســنش خاک آلود بود. عرضه 
داشــتم: یا رســول اهلل شــما را چه شده است؟ 
فرمودند: هم اکنون شــاهد کشته شدن حسین 
بــودم )ســنن ترمــذي، ج 12، ص 195، کتــاب 
و  الحســن  مناقــب  بــاب  الصحابــة،  فضائــل 

الحسین(.
استفادهازِگلوخاک

یکي از آداب رایج در عزاداري هاي سنتي عرب، 
خاک  یا گل آلود کردن بخشي از سر و بدن است. 
در این زمینه بالذري، از علماي سرشناس اهل 
سنت، در شــرح حال »عبدالرحمن بن ابان بن 
عثمان اموي« مي نویسد:  «وقتي که از دنیا رفت، 
ابوالعالء که از سرشناسان منطقه بود، سر و صورت 
خود را ِگل مالي کرد و مشغول عزاداري بر او شد« 
)أنساب األشــراف، ج2، ص306(. این جمالت 
به خوبي بیانگر آن اســت که این روش، یکي از 
عالمت هاي عزاداري حتي در زمان تابعین و ائمه 

)علیهم السالم( بوده است.
خیمهزدنبرايعزاداري

جرجاني می نویســد: »وقتي ســید الشهدا به 
شهادت رســید، براي حضرت ام سلمهـ  همسر 
پیامبرـ  در مسجد خیمه عزا بر پا شد و ایشان لباس 
ســیاه پوشید و در مسجد النبي براي سید الشهدا 

عزاداري کرد.« )امالی جرجانی، ج1، ص216(.
سینهزنيوزنجیرزني

در بسیاري از کتب معتبر اهل سنت از جمله مسند 
احمد بن حنبل )ج6، ص274، ش26391( این 
روایت نقل شده است که وقتي رسول خدا از 
دنیا رفت، تمامي زنان  حضرت، مشغول سینه زني 
شدند. عایشــه مي گوید: من عالوه بر سینه زني 
به صــورت خویش نیز مي زدم و چنین عزاداري 
مي کــردم. از دیگر روش هاي رایج عزاداري نزد 
گذشتگان، به خصوص اعراب صدر اسالم، این 
بود که قطعه اي از چرم یا کفش را به دست گرفته 
و در زمان عــزاداري، آن را به صورت و بدن خود 

مي زدند )جمهرة اللغة، ج1، ص449(.
اطعام

یکــي از نکات جالب که وهابیون بســیار با آن 
مخالفت مي کنند، بحث اطعام در عزاداري است. 
جالب آنکه این رســم هم اکنون در شهر مدینه و 
میان خوِد وهابیان هم رایج اســت! محمد صالح 
البلشیهي در این باره چنین نگاشته است: »بعد 
از آنکه مرده دفن شــد، همه به خانه وي رفته، به 
خاندان متوفي عرض تسلیت مي گویند. سپس 
به حســب وقت اگر ظهر باشد، ناهار و اگر شب 
باشد، به همه تعزیت گویان شام داده مي شود!!!« 

)المدینة الیوم، ص333(.
بــا این توصیفات می توان گفت اقامه عزا و آداب 
رایج در عزاداري شــیعیان، در بین اهل سنت نیز 

شایع بوده است.

 g2. آیا عزاداری سنتی برای غیر از امام حسین
در اهل سنت سابقه داشته است؟

عزاداری اهل ســنت در مــرگ علمای بزرگ 
خویش، در طول تاریخ مرســوم بوده و در کتب 
معتبر خود، آنها را بیان کرده اند. نســفی، قضیه 
تشییع جنازه و عزاداری براي عبدالمؤمن بن خلف 
از فقیهــان مذهب ظاهری و پیرو مکتب محمد 
بن داوود را نقل کرده است )تاریخ مدینه دمشق، 
ابن عســاکر، ج10، ص272؛ سیر اعالم النبالء، 

ذهبی، ج 15، ص480(.
همچنین ذهبی از درگذشــت جوینی و مراسم 
سوگواری او چنین گزارش داده است: »نخست 

او را در منزلش به خاک سپردند و آنگاه پیکرش را 
به مقبرة الحسین انتقال دادند. در ماتم او منبرش 
را شکستند، بازارها را تعطیل کردند و مرثیه های 
فراوانی در مصیبتش خواندند. او چهارصد شاگرد 
و طلبه داشــت که در سوگ استاد خویش، قلم و 
قلمدان های خود را شکستند و یک سال عزاداری 
نمودند و عمامه های خود را به مدت یک ســال 
از سر برداشتند؛ بدان حد که کسی جرئت به سر 
گذاشتن عمامه را نمی داشت. آنان در این مدت 
در ســطح شــهر به نوحه خوانی و مرثیه سرایی 
پرداختند و در فریاد و جــزع زیاده روی کردند!« 
)ســیر اعالم النبالء، ج 18، ص 468 ؛ المنتظم، 

ج 9، ص 20(
ذهبی دربــارة بازتاب مرگ ســبط ابن جوزی 
می نویسد: »... با درگذشــت او، بازارها تعطیل 
گردید و جمعیت زیادی در مراسم او حضور یافتند. 
فراوانی مردم و فزونی گرما سبب شد که بسیاری 
از سوگواران روزه خویش را خوردند!« )سیر اعالم 

النبالء، ج 18، ص 379(.
 جالب اینجا اســت که در صحیــح بخاري که 
معتبرترین کتاب اهل سنت است، آمده است که 
وقتي پیامبر از دنیا رفت، فاطمه زهرا )سالم اهلل 

علیها( شروع به نوحه خواني کرد و فرمود: 
»واي پــدرم که دعوت پــروردگارش را اجابت 
کــرد، واي پدرم که جایگاه او بهشــت جاودان 
شــد، واي پدرم که رحلت او را به جبریل تسلیت 
مي گوییم«. )صحیح البخــاري، ج 5، ص 144، 
ح 4462، کتــاب المغــازى، ب 83 ، بــاب َمــَرِض 

ِبّيِ صلی اهَّلل علیه وسلم َوَوَفاِته(.  الّنَ
عــزاداری در ســنت پیامبر نیــز بارها در 
مستندات علمای اهل سنت بیان شده است. در 
کتاب تاریخ الطبري )ج 2، ص210( نقل شده که 
پس از پایان نبرد اُحد، رســول اکرم )ص( راهی 
شهر مدینه شد. در آن هنگام زنان انصار در سوگ 
شــهدای خویش می گریستند. پیامبر با شنیدن 
مویه عزادران، از شهادت و غربت عمویش حمزه 
یاد کرد و فرمود: اما عمویم حمزه، گریه کننده ای 
ندارد. پیامبر پس از اندکی استراحت، صدای ناله 
زنان انصار را شنیدند که برای حمزه می گریستند.
احمد بن حنبل در کتاب مسند أحمد )ج 2، ص40( 
به نقل از ابن عبدالبر می گوید: »تا به امروز زنان 
انصار پیش از گریه بر مردگان خویش، نخست بر 

حمزه می گریند«. 
همچنین در کتاب انساب االشراِف بالذری )ج2، 
ص298( نقل شده است که پس از کشته شدن 
جعفر پسر ابی طالب در نبرد موته، پیامبر به خانه 
او رفــت و با حضور خویش، موجب تســلی دل 

خاندان او گردیــد. آن حضرت به هنگام خروج 
چنین فرمود: سزاوار است بر مثل جعفر گریستن، 

پس گریه کنندگان بر همچون جعفر بگریند.  
دیدگاه های افراطی و دور از احســاس و عاطفه 
که با گریه کردن مخالفت می کردند، نزد پیامبر 
جایگاهی نداشــت و آن حضــرت در برابر آن 
موضع گیری می فرمود. به گفتة مورخان روزی 
رسول خدا در تشییع جنازه یکی از مسلمانان 
حضور یافتند و عمر نیز به همراه ایشــان حرکت 
کرد. عمر تا صدای گریه زنان را شنید، برآشفت و 
آنان را از گریستن نهی کرد. رسول خدا رو به 
عمر کرده، چنین فرمود: »ای عمر! کاری به آنان 
نداشته باش، بگذار بگریند، همانا که چشم گریان 
اســت و نفس مصیبت زده اســت و پیوند با تازه 
درگذشته بسیار نزدیک« )مستدرک حاکم، ج 1، 

ص 381؛  مسند احمد، ج 2، ص 323(. 
 در سیرة رســول اکرم گریه بر مردگان در 
هنگام عزاداری نیز فراوان نقل شــده است. ام 
ایمــن می گوید: »من پیامبــر را دیدم که در پی 
جنــازه عبدالمطلب راه می رفــت، در حالي که 

می گریست« )تذکرة الخواص، ص 7(.
درگذشــت ابوطالب، عموی باایمــان و حامی 
عزیز پیامبر نیز بر آن حضرت بســیار گران آمد. 
حضرت علیg می فرماید: »چون خبر رحلت 
پدرم ابوطالب را به پیامبر دادم، ایشــان گریست 
و آنگاه فرمود: او را غســل دهید و کفن کنید و به 
خاک بسپارید. خداوند او را بیامرزد و مورد رحمت 
خویش قرار دهد« )الطبقات الکبری، ابن سعد، 

ج1، ص105(.
همچنیــن در کتاب هــای المســتدرک )ج1، 
ص357( و تاریخ المدینه ابن شّبه )ج1، ص118( 
نقل شده است که روزی پیامبر قبر مادر عزیز 
خود آمنه را در ابواء زیارت کرد. به گفتة مورخان، 
آن حضرت در کنار قبر مادر گریست و همراه خود 

را نیز به گریستن انداخت.
ابــن عبد ربه در کتاب العقد الفرید )ج 3، ص 19( 
می نویسد: »ابراهیم تنها پسری بود که در مدینه 
نصیب رسول خدا شــد؛ اما در یک سالگی 
درگذشت و پدر را در غم فقدان خویش به سوگ 
نشاند. پیامبر اکرم در ماتم فرزندش گریست 
و در برابر پرسش یاران که از علت گریه پیامبر بر 
مرده جویا شده بودند، چنین پاسخ فرمود: اشک 
چشم جاری می شود و دل غمگین می گردد، ولی 
ســخنی که خدا را به سخط و غضب آورد، بر لب 

نمی آورم«.
در باب گریه پیامبر بر فاطمه بنت اسد، همسر 
ابوطالب و مــادر حضرت علیg که نزد پیامبر 

بســیار محبوب بود و او را همچون مادر خویش 
می دانســت نیز مطالبی نقل شــده است. پس 
از رحلت  آن بانو، پیامبر بســیار اندوهناک شد و 
گریست. پیامبر بر او نماز خواند و در قبرش خوابید 

و بر او گریست )ذخائر العقبی، ص 56(.
فقــدان برخی از یاران همــراه نیز قلب پیامبر را 
می آزرد و اشــک مبارکش را جاری می ساخت. 
رســول خدا درحالی که بر مرگ عثمان بن 
مظعون می گریست، بر پیکر بی جان او بوسه زد 
)المســتدرک، ج 1، ص 261؛ السنن الکبری، ج 

3، ص 407(.

3. دلیــل مخالفــت  علمــای ســلفي و وهابــي بــا 
عــزاداری بــر امــام حســینg چیســت؟ آیــا این 
مقابله برای جلوگیری از گسترش تفکر شهادت 
و مقابلــه بــا ظلــم واســتبداد و احیــای امربــه 

وف و نهی از منکر است؟ معر
قبل از پرداختن به این سؤال، باید به بیان فلسفه 
عزاداري پرداخت؛ زیرا وقتي جایز بودن عزاداري 
ثابت شــد و هدف آن نیز مشخص گردید،  اگر 
کسي با عزاداري مخالفت کند، هدفش به خوبي 
مشخص مي شــود. اهداف و فلسفه عزاداري را 

می توان در این شاخصه ها خالصه کرد:
1. حفظ شریعت و مکتب

2. ایجــاد پیونــد عمیق عاطفی میــان امت و 
اسوه های دین

3. تزکیه روح و پاالیش نفس

4. وحدت و هماهنگی میان امت اسالمی
5. اعالم وفاداری به مظلوم و مخالفت با ظالم

حال با توجه به این اهداف، می توان علت مخالف 
وهابیت با عزاداری برای بزرگان را جستجو کرد. 
به جز وهابیون، برخی از بزرگان اهل ســنت هم 
در برابر ســوگواری برای امام حسینg موضع 
گرفته اند که توجیهات آنها، نشان دهندة تعصب 
و کوردلی ایشــان است. به عنوان نمونه غزالی و 
دیگران چنین گفته اند: »خواندن مقتل حسین 
و نقل آن و نیز نقــل درگیری  های بین صحابه 
حرام اســت!!! چراکه ســبب برانگیختن بغض 
مردم نسبت به صحابه و اشکال گرفتن به ایشان 
می شود. صحابه، نشانه های دین هستند و امامان 
ما )اهل ســنت( دین را از ایشان گرفته اند و ما نیز 
از امامان خویش گرفته ایم. به همین سبب کسی 
که به ایشان اشکال بگیرد، در واقع به دین خویش 
اشــکال گرفته اســت!!!« )الصواعق المحرقة 
علی أهل الرفض والضالل والزندقة، أبوالعباس 
أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهیثمي، ج2، 
ص640(. شیخ بدرالدین حسونـ  مفتي اعظم 
اهل سنت ســوریهـ  در کلیپي که بارها از وي در 
رسانه ها پخش شده اســت، مي گوید: »هدف 
اصلي جلو گیري دشــمنان از ذکر مصیبت سید 
الشهدا )علیه السالم(، جلوگیري از جذب مردم به 

مذاهب دیگر، به خصوص تشیع، است«. 

حضرت علیg می فرماید: »چون خبر 
رحلت پدرم ابوطالب را به پیامبر دادم، 
ایشان گریست و آنگاه فرمود: او را غسل 
دهید و کفن کنید و به خاك بسپارید. 
خداوند او را بیامرزد و مورد رحمت 

خویش قرار دهد

به عنوان نمونه غزالی و دیگران چنین گفته اند: »خواندن مقتل حسین و نقل آن و نیز نقل 
درگیری  های بین صحابه حرام است!!! چراکه سبب برانگیختن بغض مردم نسبت به 

صحابه و اشکال گرفتن به ایشان می شود. صحابه، نشانه های دین هستند و امامان ما )اهل 
سنت( دین را از ایشان گرفته اند و ما نیز از امامان خویش گرفته ایم. به همین سبب کسی که 

به ایشان اشکال بگیرد، در واقع به دین خویش اشکال گرفته است
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سوگواریدرهندوئیسم
رضا کاظمی راد 

آیین هــای عــزاداری در ابتــدا همانند امروز 
ســازمان یافته نبود و بر عکس شــکل ساده و 
ابتدایی داشتند.1 گذر زمان و سیر تاریخ بر تکامل 
و تعدد این فرهنگ ها افزوده اســت. با نگاهی 
به فرهنــگ ادیان و ملــل، به خوبی می توان 

آیین های مربوط به عزاداری را مشاهده کرد. 
عزاداری در میان ادیان آسمانی اسالم، یهودیت 
و مسیحیت از جایگاه ویژه تری نسبت به دیگر 
ادیان و مکاتب برخوردار است و در این سه دین، 
به مناسبت های مختلف تاریخی، مرگ بزرگان 
دینی و دیگر حــوادث تلخ و ناگوار، یادبودهای 
عزاداری و ســوگواری وجود دارد. این در حالی 
اســت که در ادیــان غیر ابراهیمی و شــرقی، 

عزاداری به آن صــورت که در ادیان ابراهیمی 
وجود دارد، یافت نمی شود. جهان بینی، الهیات 
و مقدسات در ادیان شرقی با دیگر ادیان کاماًل 
متفاوت اســت؛ ازاین رو حزن و اندوه چندان در 
قاموس فرهنگی این ادیان جایی ندارد. به طور 
مثال در دین هندوئیســم، به عنوان مهم ترین 
دین از میان ادیان شــرقی، بــر خالف ادیان 
ابراهیمی، ســوگواری برای مقدس ترین افراد 
دیــن مانند آنچه در اســالم در وفات حضرت 
 یا در مسیحیت در صلیب عیسی sمحمد
و در یهودیت در ویرانی معبد مشاهده می شود، 

وجود ندارد. 

سوگواریدرهند
سوگواری در هندوئیســم اغلب در مرگ افراد 
خانــواده و از ســوی اعضای خانــواده و افراد 
نزدیک صــورت  می گیرد.2 پیــش از توضیح 
در این خصــوص، ذکر ایــن مطلب ضروری 
اســت که در هندوئیســم، فرد مرده را به جای 
دفن کردن، می ســوزانند. یکی از رسوم مهم 
هندوها »انتیســهیتی سمســکاره« یا »آیین 
مرده سوزی« است که به شیوه های گوناگونی 
صورت می پذیرد.3 در تعالیم هندوئیســم برای 
این ســنت دو هدف و مقصود ذکر شده است. 
نخســت اینکه به روِح در حال عزیمت )پِْرتَه( 
امکان دهند تا این جهان را ترک گوید و منزلت 
نیاکان )پیْتری( را به دســت آورد. به این ترتیب 
او دیگر همانند شــبح )بْهوتَه( باقی نمی ماند تا 
رنج زندگی را تحمل کند؛ بلکه قادر می شود به 
سرنوشت بعدی خویش ره سپارد. غرض دوم از 
این کار نیز رفع آلودگی گســترده ای است که با 
مرگ آزاد می شود و خودبه خود برخی از بستگان 

متوفی را در بر می گیرد.4
در هنگام مرگ، افراد خانواده جسد را دسته جمعی 
به سوی یکی از محل های مرده سوزی می برند 
و هنگامی که جســد در حال سوختن است، به 
خواندن دعاهای مخصوص می پردازند تا خدای 

مرگ به شــخص درگذشته مکانی مناسب در 
میان نیاکان عطا کند. شیوة اجرای این رسم به 
این شکل است که جسد را بر روی تلّی از هیزم 
ـ که ترجیحاً پســر بزرگ تر متوفی آن را آتش 

می زندـ  می سوزانند و خاکستر می کنند. 
اما سوگواری برای فرد ازدست رفته به صورت 
شیون و زاری نیست؛ بلکه به این صورت است 
کــه از این زمان یعنی از روز ســوزاندن مّیت تا 
ده یــا یازده روز، محدودیت های آیینی در مورد 
بستگان متوفی اعمال می شود و در پایان، شیر 
و کوفته برنج یا جو )پینده( پیشــکش می کنند. 
به طور کلی این مراســم بــر تعارف کردن غذا 
و خواندن دعا برای ســعادت منسوبان متوفی 
متمرکز است.5 بزرگ ترین پسر شخص متوفی 
به شــبح یعنی روح مرده، آب و کلوچه هایی از 
برنج بــرای خنک کردن روح بعد از ســوختن 
تعارف می کند که برای ســفرش بــه او نیرو 
می دهد. این پیشکشــی ها را که در مراسمی به 
نام »ْشراْدَهه« آماده می شود، معمواًل بین روز 
دهم و دوازدهم اعطا می کنند. غرض از این کار 
این است که روح درگذشته یا پِْرتَه را قادر سازند 
نیروی روحانی تازه ای به دســت آورد تا با آن به 

آسمان رود. 
این مراسم فقط مختص همان ایام درگذشت 
متوفی نیســت؛ بلکه همین که روح رهســپار 
عالم دیگر شد، پســر ارشد خانواده باید مراسم 
شرادهه را برای نیاکان خود در روز اول هر ماه، 
در نخستین ســال بعد از مرگ والدینش ادامه 
دهد. بعد از گذشت یک سال، این مراسم سالیانه 
برگزار می شــود. به ســبب اینکه انجام دادن 
مراسم شرداهه جزء وظایف پسر است، هندوها 
بــرای تولد یک فرزند ذکور اهمیت بســیاری 
قائلند. اساســاً بدون داشــتن یک پسر برای 
برگزاری مراسم شرادهه، متوفی برای همیشه 
مانند یک شــبح سرگردان خواهد بود.6 مراسم 
مرده سوزی باید به نحو شایسته ای برگزار شود 
تا اطمینان حاصل گردد که متوفی، تولد دوباره 

خوبی خواهد داشت.7 
یکی از موضوعات مهم در سوگواری هندوها، 
نقش روحانی برهمن است. البته همة برهمن ها 
کشیش نیستند، بلکه فقط معدودی از آنان چنین 
هستند. از طرف دیگر، تمام کسانی که اجرای 
آداب و مراســم دینی را سرپرســتی می کنند، 
برهمن نیستند. برهمن به دو دلیل نقش کاهن 
و کشــیش روحانی را بر عهده می گیرد. یکی 
به واســطه طهارت مذهبی )عبادی( خویش و 
دیگری بــه دلیل علم تخصصی وی به آداب و 
شعائر مذهبی و اوراد مقدس.8 وقتی یک کاهن 
بر اجرای مراســم دینی نظارت و آن را هدایت 
کند، مسلّماً مراسم مزبور نسبت به وقتی که مرد 
و یا زن خانه آن را اجرا کنند، به مراتب بیشــتر 
مطابق احکام دینی خواهد بود. در هندوئیســم 
آداب و مراسمی که بدون حضور روحانی انجام 
شوند، به کلی بی اعتبار نیســتند؛ اما از جایگاه 
معنوی کمتــری برخوردارند. یــک روحانی 
باتجربــه می تواند اوراد و ادعیــه مقدس را به 
سرعت بخواند؛ در حالی که مردم عادی هنگام 
اجرای این گونه مراســم، بایــد به کتاب های 

راهنمای مربوط مراجعه کنند. 
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که اساسًا 
آیین های عزاداری و سوگواری، آن گونه که در 
دیگر ادیــانـ  خصوصاً ادیان ابراهیمیـ  یافت 

می شود، در هندوئیسم وجود ندارد. 
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اما سوگواری برای فرد ازدست رفته 
به صورت شیون و زاری نیست؛ بلکه 
به این صورت است که از این زمان 
یعنی از روز سوزاندن مّیت تا ده یا 

یازده روز، محدودیت هاى آیینى در 
مورد بستگان متوفى اعمال می شود 

ویترینیازشــــــــــــادی
رضا رضایی 

زرتشــتیان معتقدند که آیین زرتشت، بر 
پایه شــاد بودن و خوش  زیستن بنا شده 
اســت. بنا بر آموزه های این آیین، یکی از 
راه های نیایش و ستایش خداوند و قرب به او، 
برپایی مراسم جشن و سرور است. پیروان 
زرتشت مدعی اند که پیامبر ایران، پیروانش 
را خرسند و شــادمان خواسته؛ چراکه در 
پرتو آن، تن انسان، نیرومند و روان او شاد 
می شود و در نتیجه شوق به کار و کوشش در 
آن فزونی می یابد. به همین جهت زرتشتیان 
با استناد به متون مقدس خود تالش می کنند 
با دو مقوله نکوهش گریه و مویه و همچنین 
ستایش سرور و شادی و جشن، این ادعا را 
اثبات کنند. در این نوشتار کوشیده ایم به 
صورت گزیده و کوتاه جایگاه سوگواری را در 

آیین زرتشت واکاوی کنیم.

ستایش شادی و منع سوگواری
در متون زرتشتی هر دو سوی این بحث مطرح شده است. از یک سو با استناد به فرازهای مختلف متون 
دینی، کوشــش شده که تأکید زرتشت به شادی نشان داده شود. مثاًل این جمالت از زرتشت نقل شده 
است که: »ای پروردگار، برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی، بخشایش بی مانندت را به من بنما. 
ای هســتی بخش، بخشایشی را که از اندیشه و کردار نیک سرچشــمه می گیرد، به من ارزانی دار. ای 
آرمئیتی، ای نمود عشــق و بردباری، به وسیله راستی دل های ما را روشن ساز تا به شادی و خوشبختی 
دســت یابیم«.1 یا آنکه اشوزرتشت شادی را ستایش می کرد و آن را دهشی اهورایی برای مردمان ذکر 

کرده است.2
در مقابل، فرازهای بســیاری به نکوهش و منع گریه و مویه و به طور کلی، سوگ و سوگواری پرداخته 
است. به عنوان نمونه در اوستا چنین آمده است: »کار و منش خوب را می ستاییم تا بتوانیم در برابر تاریکی 
پایداری کردن، و تا بتوانیم در شیون و مویه خودداری کردن.« یا ارداویراف در عروج ملکوتی خود، رودی 
بزرگ و پر زور و تاریک می بیند که همه نمی توانستند از آن عبور کنند. وی می گوید: »پرسیدم: این کدام 
رود و این کیستند که این چنین در رنجند؟ سروش اهلو و ایزد آذر گفتند: این رود، آن اشک بسیاری است 
که مردمان از پس درگذشتگان می ریزند و به این رود افزوده می شود. آنان که نمی توانند بگذرند، آنهایی 
هستند که از پس درگذشته، شیون و مویه و گریه بسیار کرده اند؛ اما آنهایی که آسان تر ]می گذرند[ آنهایی 
هستند که کمتر ]این کار را[ کرده اند. به جهانیان بگو، شما در گیتی، شیون و مویه و گریه خالف قانون 

مکنید. چه این چند بدی و سختی به روان درگذشتگان شما رسد«.3
در کتاب »صد در نثر« هم این گونه آمده اســت: »کســی که به دیگر جهان شود، دیگران را نشاید که 
گریستن کنند و اندوه دارند و شین موئی کنند؛ چراکه هر اشک چشم آن رودی شود پیش چینودپل. پس 
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ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

28



روان آن مرده آنجا بماند و او را از آنجا گذر کردن 
سخت باشد. نتواند بر چینود پل گذریدن. پس 
می باسد که اوستا بخوانند و یزشن می کنند تا او را 

آنجا گذر آسان شود«.4
بنابراین بر اساس دیدگاه زرتشتیان، سوگواری 
و مویــه رفتاری اهریمنی اســت که به نیروی 
اهریمن می افزاید و همانند دیوپرستی و ستایش 
دیوان تلقی می شــود. شــیون و مویه نه تنها 
کمکی به درگذشــته نخواهد کرد، بلکه برای 
متوفی و همچنین خود گریه کننده ایجاد دردسر 
خواهد کرد. جمله معروف ایشــان این است که 
می خواهیم در شادی زندگان شریک باشیم، نه 

در غم درگذشتگان.

بررسی و نقد
با تمام این توصیفات، برگزاری سوگواری، شیون و گریه یکی از رسوم زرتشتیان بوده است؛ هرچند خود 
ادعا می کنند که در دین ایشان هیچ گونه سوگواری مقبول نیست. در اینجا الزم است از دو جهت به این 

مطلب پرداخته شود: یکی از جهت متون مقدس و دیگری رویکرد پیروان این دین.
در َفرَگرد 12 وندیداد، احکام مختلفی در مورد نگاهداری ســوگ برای اعضای خانواده ذکر شده است. 
منظور از سوگ نیز خودداری از جشن و شادی و عروسی و ... و به جا آوردن احکام تطهیر است. مهم ترین 
نکته در این عزاداشــت، توجه به پارســا یا گناهکار بودن فرد از نظر آیین زرتشــت است و میزان مدت 
نگه داشت سوگواری، بسته به نزدیکی و دوری خویشاوندی با فرد متوفی است. در این فرگرد اشاره شده 
که اگر پدر یا مادر بمیرند، اگر پارسا باشند، سی شبانه روز و اگر گنه کار بودند، شصت شبانه روز، پسر و دختر 
باید برای ایشان سوگ نگه  دارند. اما اگر ساالر خانه یا کدبانو از دنیا برود، اگر پارسا باشند، شش ماه و در 
غیر این صورت یک سال باید عزا نگه داشته شود. هرچه نسبت خویشاوندی دورتر شود، میزان نگه داشتن 
سوگ کمتر می شود؛ مثاًل اگر برادرزاده بمیرد، در صورتی که پارسا باشد، بیست روز و اگر گناهکار باشد، 

چهل روز باید سوگ نگه داشت.5
اصطالح اوپَه مانه بن، به معنای ماندن، صبر و توقف کردن است که در مورد خویشاوندان متوفی به کار 
برده می شود. در آیین زرتشت چون بروز مرگ در خانه ای، مستلزم ورود دیو نسو بدان خانه است، جهت 
تطهیر خانه و رفع آلودگی که از ورود دیو نسو حادث می شود، این صبر کردن و انتظار کشیدن، الزم است. 
هنگامی که موعد مقرر سر آمده و چون خانه پاک شود، دوباره بدان خانه وارد شوند و در آن زندگی کنند. 
اصطالح یادشــده اشاره به مراسم سوگواری که در آیین مزدیسنان منع شده و کرداری اهریمنی است، 
ندارد؛ اما در این مدت برگزاری مراسم جشن برای این افراد ممنوع است و عماًل افراد در سوگ فرد متوفی 

گرفتار هستند.
از ســویی دیگر رویکرد پیروان آیین زرتشتی گاهی بسیار متفاوت از متون بوده است. در پاره ای اخبار، 
از مراسم سوگواری مغان و زرتشتیان در بخش هایی از سرزمین های زرتشتی نشین، چون ماوراءالنهر، 
بخارا و سغد در تاریخ بخارا و آثار الباقیه بیرونی، نقل هایی به میان آمده است. گریستن مغان، سوگواری و 
نوحه خوانی برای کشته شدن ایرج و سیاوش و همچنین دو لحن »کین ایرج« و »کین سیاوش« از الحان 
باربَد از نوازندگان دربار ساسانی، مؤید وجود سوگواری در میان زرتشتیان است.6 همچنین زرتشتیان در 
روز ســوم درگذشت فرد متوفی، مجلس ترحیمی برپا می کنند که ُپرسه نام دارد و در واقع عزاُپرسی از 
خانواده مصیبت دیده است. در این مجلس، افراد با صاحب عزا، همدردی می کنند.7 همیاری در سوگواری 
امام حسین یا برگزاری مراسم عزا برای آن امام، از دیگر مؤیدات وجود عزاداری در میان ایشان است.

پینوشت

بر اساس دیدگاه زرتشتیان، سوگواری و مویه رفتاری اهریمنی است که به نیروی اهریمن 
می افزاید و همانند دیوپرستی و ستایش دیوان تلقی می شود. شیون و مویه نه تنها کمکی 
به درگذشته نخواهد کرد، بلکه برای متوفی و همچنین خود گریه-کننده ایجاد دردسر 

خواهد کرد
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محسن گلپایگانی 

انسان به طور طبیعی در برخی مواقع، مانند مرگ 
دوستان و بستگان نزدیک، یا رهبران دینی و ملی 
و مصیبت فردی یا اجتماعی، غمگین می شود و به 
سوگ می نشیند. در ادیان این حالت در قالب یک 
مراسم دینی جلوه گر شده است. در دین یهود در 
مناسبت هایی مانند رحلت حضرت موسی و دیگر 
انبیا، مصائب بنی اسرائیل، تخریب بیت المقدس 
و قتل و کشــتار یهودیان، سوگواری و عزاداری 
برگــزار می گردد. برخی از آنها ریشــه در کتاب 
مقدس دارد. عهد عتیق به موارد متعددی از سوگ 
و عزا اشــاره می کند که صحیفه مراثی »ارمیاء 

نبی« حاوی نمونه هایی از این حالت است.

 ایام سوگواری در آیین یهود
1.درمرگهریهــودی،چهارمقطعزمانی

سوگواریوجوددارد:
الف( از زمان بین وفات تا خاکســپاری: بستگان 
درجه اول متوفی از انجام اوامر شرعی دینی، مانند 
خواندن نماز معاف هستند. فرد عزادار در این زمان 

موظف است دعایی را ادا کند.
ب( هفت روز: پس از خاکســپاری،  افراد عزادار 
معمواًل در خانــه متوفی گرد هم می آیند و از هر 
گونه فعالیت مربوط به کســب و کار خودداری 
می کنند. تا حد امکان مراسم نمازهای جماعتی 

در این هفت روز در خانه متوفی برگزار می شود.
ج( ســی روز: در این ایام افراد عــزادار از اصالح 
موی ســر و صورت منع شده ، در مراسم جشن و 
شادمانی شرکت نمی کنند. این مدت سی روزه 
ریشــه در مدت ســوگواری بنی اسرائیل پس از 
وفات هارون و موسی دارد که در تورات ذکر شده 

که: »بنی اسرائیل سی روز گریستند«. 
د(  سال: فرد تا دوازده ماه قمری همچنان عزادار 
محسوب می شــود و یکی از مهم ترین وظایف 
آقایان، خواندن دعــای »قدیش« در نمازهای 

روزانه جماعتی است.1

2.سوگواریبهمناسبتهایدینی:
یهودیان در چهار نوبت از سال به مناسبت وقایعی 
که منجر به ویرانی معابد بیت المقدس شــده، 

روزه می گیرند و در دو نوبت، فضای ســوگواری 
بر جامعه یهودی حاکم می شود. مهم تریِن این 

سوگواری ها عبارت است از:
الف( روز 9 ماه عبرِی آو: در سال 586 قبل از میالد 
در چنین روزی، بابلی ها اولین معبد بیت المقدس 
در اورشــلیم را که به دست سلیمان نبی احداث 
شــده بود، ویران کردند و بار دیگر در همین روز 
در ســال 70 )و به روایتی 68( میالدی، رومی ها 
دومین بنای این معبد را که پس از گذشــت 70 
سال از ویرانی اولین معبد، به دست انبیا و بزرگان 

یهود بنا شده بود، ویران کردند.
ب( سه مناسبت دیگر سال نیز درباره مقدمات 
همین ویرانی ها و مصائبی است که بر یهودیان 
ساکن در اســرائیل در آستانه ویرانی این معابد 
وارد شــده اســت. در روز 17 ماه عبری تموز، 
یهودیان روزه می گیرند و در حد فاصل 21 روزه 
این دو مناســبت، از برگزاری هرگونه مراسم 
شــادی و حتی ســفرهای تفریحی خودداری 

می کنند. 
با شــروع هفته ای که روزه نهــم آو در آن واقع 
شده است، یهودیان از خوردن غذاهای گوشتی 
خودداری می کنند و برخی از اصالح سر و صورت 

نیز به نشانه عزاداری امتناع می ورزند. 
در شــب و روز روزه 9 آو، مــردم در کنیســاها 
تجمع می کنند، برخی روی زمین می نشــینند 
و پیش نمازهــا و واعظان به قرائت مراثیه های 
ارمیا و نوحه های منــدرج در کتب مخصوص 
مراسم این ایام می پردازند. بسیاری از وّعاظ در 
سخنرانی های خود، به مرور تاریخچه ویرانی 
بیت المقدس و آوارگی یهودیــان می پردازند 
و بــا ذکر مصائــب وارده بر بنی اســرائیل در 
تاریخ پر فراز و نشــیب ایشان، بر لزوم اصالح 
اعمال و رعایت احکام شــرعی تأکید می کنند. 
بخش هایی از کتب ارمیا و اشــعیای نبی که به 
توبیخ و عتاب خداوند نســبت به کژکاری های 
گروهی از یهودیــان در آن دوران می پردازد یا 
کتاب ایوب که نگاهی است به فلسفه مصائب 
وارده بر انســان، از جمله متونی است که در این 

روز قرائت و تفسیر می شود.2

 آداب سوگواری
 آداب ســوگواری طی تاریــخ مذهبی یهود به 
صورت های متنوعی مرســوم بــوده که آنها را 
می توان در کتاب مقــدس )عهد عتیق( یافت. 
مشهورترین این آداب که تا امروز نیز باقی است، 

این موارد است:
الف( ِقریعا )لباس پاره کردن(: جامه چاک کردن، 
یکی از رســوم رایج سوگ است. نمونه آن جامه 
دردیــدن یا پاره کردن لباس یعقوب در ســوگ 

یوسف است.3 
ب( پالس پوشی: این روش به اندازه جامه دریدن 

رایج بوده است.4 
ج( خاکریزی بر سر: یکی از انواع آداب عزا است 

که در یهودیت اخیر نیز باقی مانده است.5 
د( روزه گرفتن.6 

ه( سینه زدن: اشعیاء، عزادار را با وصف سینه زنی 
توصیف می نماید.7 

و( نزدن مــو و ریش: در یهودیت متأخر و جدید، 
برای عزادار واجب و ضروری است که موهایش 

را بلند کند.8 
ز( سر تراشــیدن: انبیاء تراشیدن سر را به عنوان 

یک مراسم و سنت عزاداری معرفی کرده اند.9 
ح( عمامه  برداری: بنا به توصیه حزقیال نبی برای 
ابراز تأسف و اندوه، برداشتن عمامه از سر مرسوم 

بوده است.
ط( گذاردن دست بر سر.10

ی( پوشاندن سر: یکی از آداب و مراسم عزاداری 
شناخته شده است.11 

ک( پرهیز از روغن مالی و تدهین و شستشــو و 

خوردن گوشت و شراب.12 
در عین حال انبیاء رســم قطع و جرح گوشــت 
دست و دیگر جاها را نهی کرده اند.13 ِسفر الویان 
تراشیدن و کندن مو، خالکوبی و زخمی و مجروح 
کردن را به عنوان یک رسم عزاداری برای همة 
بنی اسرائیل تحریم کرده است.14 همچنین ِسفر 
تثنیه، مجروح کردن بدن و تراشــیدن سر را به 
عنوان یک رسم عزاداری برای تمام بنی اسرائیل 

تحریم کرده است.15 
امروزه هر یک از فرقه ها و مسلک های یهودی، 
مراسم سوگواری منحصر به فردی دارند، نوعی 
خاص از عزاداری را برجســته نموده یا به مراسم 

سوگواری چیزی را افزوده یا کم نموده اند.16 
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بسیاری از وعاظ در سخنرانی های خود، به مرور 
تاریخچه ویرانی بیت المقدس و آوارگی یهودیان 

می پردازند و با ذکر مصائب وارده بر بنی اسرائیل در 
تاریخ پر فراز و نشیب ایشان، بر لزوم اصاح اعمال و 

رعایت احکام شرعی تأکید می کنند.  رواق  ادیان شرق
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محمدصادق احمدی

عزاداری به عنوان مجموعه ای از عادات و رفتارها 
شناخته می شود که در مشارکت با غم مرگ برای 
نزدیکان یا کسانی که جایگاه مهمی دارند، نمود 
پیدا می کند. عزاداری از ســنت های مورد تأکید 
در ادیان الهی و مکاتب بشــری است که در هر 
منطقه ای به شکلی بروز و ظهور پیدا می کند. در 
این نوشته کوتاه برآنیم تا از یک سو وجود عزاداری 
در مسیحیت را ترسیم کنیم و از سوی دیگر، اصل 
وجود و مشروعیت عزاداری را در این آیین نشان 
دهیم. به این منظور نخست عزاداری را در کتاب 
مقدس تبیین می کنیم و سپس به بیان عزاداری 

در مسیحیت غربی و شرقی خواهیم پرداخت.

عزاداری در كتاب مقدس
کتاب مقدس مســیحیان، هم در قسمت عهد 
قدیم و هم در عهد جدید، عزاداری را تأیید نموده 
و در فرازهای مختلف درباره آن آیاتی را ذکر کرده 
است. برای نمونه، مکاشفه یوحنا زمانی که دوره 
آخر را توصیف می کند، آن را خالی از هرگونه ماتم 
و عزایی توصیف می کند: »و خدا هر اشکی را از 
چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت 
نخواهد بــود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد 

نمود؛ زیراکه چیزهای اول درگذشت«.1
در عهد قدیم نیز به عزاداری اشــاره شده است. 
برای نمونه، داوود که پادشــاه یهود است و بنا به 
نظر یهود، مسیح از نسل او است و در عهد جدید نیز 
نسل مسیح به او رسانده می شود، در ماتِم شائول، 
هم عزاداری و ندبه می کند و هم قوم خود را به این 
کار امر می نماید: »آنگاه داوود جامة خود را گرفته، 
آن را درید و تمامی کسانی که همراهش بودند، 
چنین کردند و برای شــائول و پسرش یوناتان و 
برای قوم َیُهَوه و خاندان اســرائیل ماتم گرفتند 
و گریه کردند و تا شــام روزه داشــتند؛ زیرا به دم 
شمشیر افتاده بودند... و داوود این مرثیه را دربارة 
شائول و پسرش یوناتان انشا کرد... ای دختران 
اسرائیل برای شائول گریه کنید که شما را به قرمز 
و نفایس ملبس می ســاخت و زیورهای طال بر 
لباس شما می گذاشت...«.2 عالوه بر تثبیت اصل 
عزاداری، کتاب مقدس، ماتم و نوحه را به دو قسم 
خدایی و غیرخدایی تقسیم و اولی را سبب تعالی 
و دومی را ســبب لغزش معرفی می کند. پولس 
در همین زمینه در »رســاله دوم ُقَرنتیان« چنین 
آورده است: »زیرا غمی که برای خدا است، منشأ 
توبه می باشد به جهت نجات که از آن پشیمانی 
نیست. اما غم دنیوی منشأ موت است؛ زیرا اینک 

همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش 
بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتیاق، بل 

غیرت، بل انتقام را در شما پدید آورد...«.
پرداختــن به مقوله عــزاداری در کتاب مقدس 
مسیحیان خود نوشته مستقلی می طلبد و در اینجا 
به عنوان مقدمه ذکر شد تا روشن شود که کتاب 
مقدس اصل عزاداری را تأیید نموده و گونه های 
آن را نیز شرح می دهد. در ادامه به تبیین عزاداری 

در سنت مسیحی خواهیم پرداخت.

عزاداری برای گرامی داشت یاد عیسی
تاریخ مسیحیت نخســتین روایت از عزاداری 
دینی مسیحیان را به پس از مرگ عیسی نسبت 
می دهد؛ زمانــی که پیروان او بر مصیبت فقدان 
او ماتــم و زاری کردند: »و تمامی گروه که برای 
این تماشا جمع شــده بودند، چون این وقایع را 
دیدند، ســینه زنان برگشــتند«.3 یوحنا در باب 
یازدهم از انجیلی که به او منسوب است، روایتی 
را ذکر می کند که در آن خود عیسی پس از مرگ 

»ایلعاَزر« می گرید.
پس از مرگ عیســی مسیحیان هرساله در ماتم 
و سوگ صلیب عیســی به عزاداری می پردازند. 
این سوگواری معمواًل در ایام لنت یا روزه بزرگ 
که به چله روزه نیز مشهور است، انجام می شود. 
در ایام لنت که به مدت حدوداً شش هفته منتهی 
به عید پاک به طول می انجامد،4 مســیحیان در 
ماتم و افسردگی مراقبت ها و پرهیزهای غذایی 
خاصی را مراعات می کنند که مشهورترین آن، 
خودداری از مصرف میوه، تخم مرغ، گوشــت و 
فرآورده های لبنی است.5 اوج عزاداری مسیحیان 
برای عیسی در این ایام به جمعه الصلیب یا جمعه 
مقدس مربوط می شود. در این روز مسیحیان گرد 
هم جمع می شوند و یاد و خاطره روز جمعه ای را 
گرامی می دارند که به زعمشــان در آن عیسی با 
زجر و سختی به صلیب کشیده شد. این جمعه که 
به نام »جمعة سیاه«، »جمعة صلیب«، »جمعة 
مقدس« و اسامی دیگری شهرت دارد، مهم ترین 
روز در ایــام لنت اســت.6 در جمعة صلیب غم و 
مصیبت سنگینی جامعه مسیحیان را فرامی گیرد. 
در بسیاری از کلیساها تمامی ساختمان از تزیینات 

خالی می شــود و در برخی دیگر، روی تمام اشیا 
پارچه ســیاه کشیده می شــود و خبری از گل و 
شمعدان نیســت و هیچ کجا درون کلیسا نوری 
دیده نمی شود. در برخی مناطق مردم ساعاتی را 
به تنهایی می گذرانند و در برخی دیگر از مناطق 

به حمل صلیبی چوبی می پردازند.7
شــدت توجه به عزاداری و مراسم حزن آمیز این 
روز چنان اســت که برای مثال کتب زیادی فقط 
برای سه ســاعتی که گمان می برند عیسی بر 
صلیب بوده، تألیف و در آن دســتور العمل برای 

پیروان عیسی ترسیم شده است.8
صرف نظر از تمام اعمالی که در سوگواری برای 
عیسی انجام می شود، نمونه خاصی از عزاداری 
برای زنده نگاه داشتن یاد عیسی در میان برخی 
از مسیحیان وجود دارد. در این شکل ویژه، برخی 
از مسیحیان به قمه زنی و استفاده از زنجیر تیغ دار 
روی می آورند تا با عیسی همدردی کنند. آنها در 
این روز تاج خاری بر سر می نهند و با زنجیر و تیغ 
به بدن خود آسیب  وارد می کنند تا حال عیسی را 
برای خویش مجســم نموده و بدین وسیله به او 

تقرب جویند.
عــزاداری در میان تمام فرق مســیحی اعم از 
کاتولیک و ارتدکس و پروتســتان پذیرفته شده 
و مسیحیان بســته به میزان ایمانشان، هرساله 
در مراســم عزاداری برای او شرکت می جویند. 
صرف نظــر از عزاداری برای عیســی، پس از 
وفات مسیحیان عادی نیز مراسم عزاداری برای 

بزرگداشت آنها برگزار می شود.
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داوود جامة خود را گرفته، آن را 
درید و تمامی کسانی که همراهش 
بودند، چنین کردند و برای شائول 
و پسرش یوناتان و برای قوم َیُهَوه و 
خاندان اسرائیل ماتم گرفتند و گریه 

کردند و تا شام روزه داشتند

سوگخونین
احسان جندقی

اســالم، بر اســاس  قرآن، بر این باور است که 
حضرت عیسی نمرده و زنده به آسمان صعود 
کرده اســت. خداوند در قــرآن کریم در این باره 
ا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسی اْبَن  می فرماید: »َوَقْوِلِهْم ِإَنّ
َه  ِ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِکْن ُشــِبّ

َمْرَیَم َرُســوَل اهَّلَلّ
ِذیَن اْخَتَلُفوا ِفیِه َلِفی َشــٍكّ ِمْنُه َما َلُهْم 

ّ
َلُهْم َوِإَنّ اَل

ِنّ َوَما َقَتُلوُه َیِقیًنا. َبْل َرَفَعُه  َباَع الَظّ  اِتّ
َّ

ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإال
اهَّلَلُّ ِإَلْیِه َوَکاَن اهَّلَلُّ َعِزیًزا َحِکیًما«.1

اما مسیحیان برخالف مسلمانان بر این باورند که 
حضرت عیسی برای نجات انسان ها خون خود 
را ریخته است و دشمنان خدا ایشان را به صلیب 
کشیده اند.2 مســیحیان برای پاسداشت خون 
عیسی و شــرکت در طرح نجات او، هرساله در 
ایام روزه لنت به پرهیزهای غذایی مشــغولند و 
در این ایام به عزاداری برای عیسی می پردازند. 
در انتهــای این ایام که مقارن با جمعة مقدس یا 
جمعــة الصلیب است، مسیحیان به شیون و ناله 
و تعزیه پرداخته، یاد عیسی و مصائب او را گرامی 
می دارند. این روز مهم ترین روز در ایام لنت است.3

بسیاری از مســیحیان معتقدند که برای تشبه 
به مســیح و نزدیکی به او باید در این روز نهایت 
مشــابهت با عیسی را برقرار نمود و حتی به روی 
صلیب رفت. برخی با استفاده از زنجیرهای تیغ دار 
به بدن خود ضربه وارد می کنند و دسته دیگری 

نیز تاج خاری بر سر می نهند.
در این جمعه که آخرین جمعه پیش از عید پاک 
است، در شهرهای مسیحیـ  به ویژه شهرهای 
کاتولیک نشــینـ  دســته های عزاداری به راه 
می افتد و اوج مراسم، زمان به صلیب رفتن عیسی 
و عصرهنگام اســت. در کشــورهای مسیحی 
جنوب شرقی آسیا و نیز آمریکای جنوبی و دیگر 
مناطق کاتولیک نشین، این مراسم را به وضوح 
می توان مشــاهده کرد. در برزیل در روز جمعة 
مقدس، عده ای لباس های مأموران امپراتوری 

روم قدیم را بر تن می کنند و فردی را به شــکل 
عیســی نموده، وی را آزار و اذیت می نمایند تا یاد 
و خاطره روز آخر زندگی عیسی به روایت اناجیل 

را زنده سازند.4
در اســپانیا، عمدتاً در مناطق کاتولیک نشــین، 
می توان در این روز افرادی را مشاهده نمود که با 
زنجیرهای تیغ دار به پشت خود می کوبند و خود 
را زخمی می کنند. البته در دوره ای در اسپانیا این 
کار با مجازات شدید همراه بود و عامالن این کار 
سخت مجازات می شدند. عالوه بر این، در اسپانیا 
و برخی دیگر از مناطق کاتولیک نشــین، کف 
دست های خود را به نشانه مصلوب شدن عیسی، 
با میخ ســوراخ می کنند و با این کار با مسیح ابراز 

همدردی می نمایند.5
در کشورهای جنوب شــرقی آسیا نیز می توان 
رواج این پدیده را مشــاهده کرد. برای مثال در 
فیلیپین در روز جمعة سیاه مراسمی مذهبی برگزار 
می شود که یکی از بزرگ ترین مراسم مذهبی در 
فیلیپین اســت. در این روز توبه کنندگان با آزار و 
شــکنجه ای که بر بدن خود وارد می کنند، سعی 
در یادآوری مصائبی دارند که حضرت مسیح در 
ساعات و روزهای آخر عروج خود داشته و با گریه 
و اظهار پشــیمانی از گناهــان، از خدا و حضرت 

مسیح طلب بخشش و مغفرت می کنند.
در این مراسم فردی به صلیب کشیده می شود و 
عده ای دیگر نیز در طول مسیر تا کلیسا حرکت 
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کرده، خود را شالق می زنند. فردی نیز در جلوی 
این جماعت به حمل صلیب مشــغول است. در 
نزدیکی کلیسا همگی با بدنی برهنه به صورت 
سینه خیز به سمت کلیسا می روند تا بدنشان دچار 

آسیب و زجر بیشتر شود.6

 انتقاد از عزاداری شیعیان
بسیاری از مسیحیان تبشــیری که هدفی جز 
بازگرداندن مســلمانان و شــیعیان از دینشان 
ندارند، برای جلب توجه و ایجاد شــبهه، شیعیان 
را به خشــونت در عزاداری و خرافه گرایی متهم 
می ســازند. این در حالی اســت که، چنان که در 
مســتندات زیادی دیده می شود، اواًل شیعیان و 
بسیاری از مراجع، خشونت در عزاداری اسالمی 
را روا نمی دانند. ثانیاً اسناد و منابع عزاداری را ذکر 
می کنند. اما در میان مســیحیان اصل این عمل 
دارای هیچ پشتوانه ای نیست. از سوی دیگر، در 
روایات موجود دربارة صلیب مســیح اختالفات 
فاحشی وجود دارد؛ تا جایی که اطمینان به صحت 
آن را بــا تردید مواجه می کند. به نظر می رســد 
بسیاری از انتقادات و بزرگ نمایی هایی که راجع به 
عزاداری شیعیان برای امام حسین می شود، 
به منظور انحراف افکار عمومی از مسئله خشونت 

در عزاداری های مسیحی صورت می گیرد.7

 انتقاد به عزاداری های خشن در مسیحیت
برخــی از متألهیــن مســیحی نیــز مخالف 
عزاداری هــای بدون پشــتوانه و خالف عرف 
مسیحیان هســتند. برای مثال کشیِش لوتری، 
لئونارد هینکن در این بــاره می گوید: »آنچه در 
کتاب مقدس راجع به مصائب عیسی ذکر شده، 
به خود او اختصاص دارد و اینکه او متحمل چنین 
سختی ها و شکنجه هایی شده باشد، هرگز دلیلی 
برای ســایرین نمی شود تا به هرشکلی به خود و 
ســالمت روانی جامعه آسیب برسانند«. وی در 
ادامه این امر را مرّوج خشــونت در جامعه و باعث 

رواج و توسعه خشونت مذهبی می داند.8
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به نظر می رسد بسیاری از انتقادات 
و بزرگ نمایی هایی که راجع به 
عزاداری شیعیان برای امام 

حسین می شود، به منظور 
انحراف افکار عمومی از مسئله 

خشونت در عزاداری های مسیحی 
صورت می گیرد.

qماتــــــم زدهحسیـــــن
سید اکبر موسوی

در بحث تأثیر و تأثرات ادیان بر یکدیگر، بســیار 
قلم زده شده است. نخستین گام ها در این زمینه 
را دین پژوهان غربی، زبان شناسان و مستشرقان 
برداشــتند. زمانی که در دوره روشنگری عده ای 
از دین پژوهان ســکوالر درصدد رّد آموزه های 
مسیحیت برآمدند، با بررسی متون کهن اظهار 
داشــتند که برخی از آموزه های دین یهودی و 
مسیحی، ریشــه در آموزه های ادیان خاور دور، 

به ویژه ادیان ایرانی دارد.
بر همین اساس بسیاری از باورهای درون مذهبی 
را نیز می توان در دیگر مذاهب مشاهده نمود که 
این خود نشان از فراگیر بودن و رواج آموزه مذهب 
مبدأ دارد. در مسئله عزاداری امام حسین نیز 
نه تنها در کتب و فرهنگ شــیعی، بلکه در میان 
بزرگان اهل سنت و کتب معتبر ایشان نمونه های 
زیادی از ذکر عزاداری امام حسین و مطلوبیت 
آن دیده می شــود. به عالوه، بسیاری از بزرگان 
 اهل سنت خود به عزاداری برای امام حسین
پرداخته، دیگران را نیز بــدان توصیه نموده اند؛ 
امری که نشــان از حقانیت و صحت این مسئله 
در میان شیعیان دارد. در ادامه به بررسی جایگاه 
عزاداری امام حسین  در منابع اهل سنت و نیز 

بزرگان ایشان می پردازیم.

امامحسیندرمنابعاهلسنت
در منابع اهل سنت راجع  به گریه و عزاداری برای 
دیگر بزرگان روایات فراوانی وجود دارد؛ اما دربارة 
آنچه بر اهل بیت پیامبر رفته، بسیاری از دشمنان 
اهل بیت ســعی در پوشــاندن و مخفی نمودن 
عظمت و بزرگی ایشان دارند. با این حال، در منابع 
مختلفی راجع به عزاداری و گریستن بزرگان اهل 
سنت بر امام حسین  مطالبی نقل شده است.

عبدالجلیل قزوینی به ســوگواری مردم سنی 
اصفهان و بغــداد در قرن پنجم اشــاره کرده و 
می نویسد: »آنگه چون فروتر آیی، معلوم است که 
خواجه بومنصور ماشان ]اصفهانی[ که در مذهب 
سنت در عصر خود مقتدا بوده است، هر سال این 
روز ]عاشورا[ این تعزیت به آشوب و نوحه و غریو 
داشته اند و هر که رسیده باشد، دیده و دانسته باشد 
و انکار نکند«.1 همچنین قزوینی با اشاره به اینکه 
در این قرن حتی خلفای متعصب عباســی هم 
  نمی توانستند از سوگواری برای امام حسین
ممانعت کنند، اشاره می کند که در سال 458 نیز 

در بغداد مغازه ها تعطیل شد و مردان با سینه زدن، 
نوحه  خواندن و زنان با پریشان کردن مو، گریه و 
زاری، در عزای حسین سوگواری می کردند.2

در زمان ســالجقه نیز با وجود فشــار متعصبان 
حکومتی بر لعن روافض، خصوصاً اسماعیلیان، 
شــواهد تاریخی نشــان می دهد کــه تکریم 
اهل بیت حتی در مدرســه نظامیه بغداد هم 
وجود داشته اســت. محمد بن عبداهلل بلخی )م 
596( از بزرگان و نام آوران خطابه اهل ســنت، 
در مدرســه پس از خطابه و وعظ، بر مظلومیت 
اهل بیتt، روضه می خواند. نقل شده که در 
یکی از مجالســش روضه زهرا را می خواند 
بدین مضمون که: »روزی فاطمه می-گریست. 
علی با مشــاهده وی گفــت: ای فاطمه چرا نزد 
من گریه می کنی؟ آیا دارایی ات را گرفته اند؟ آیا 
حق شما را غصب کرده اند؟ آیا چنین نموده اند و 
چنان کرده اند؟ همین طور موارد مختلف را شمرد، 
از چیزهایی که شــیخین در حق فاطمه مرتکب 
شــده اند. مجلس با شــنیدن آن سخنان اشک 

می ریخت...«.3
 سوگواری و بزرگداشت شهادت امام حسین
در زمان سلجوقیان منحصر در عالمه بلخی نبود. 
علی بن الحســین غزنوی معروف به واعظ، از 
خطبا و علمای بزرگ بغداد و از محترمین دستگاه 
حکومت بود. وی در منابع اهل سنت مشهور به 
»میلح االیراد و لطیف الحرکات« بود و بسیاری 
از امرای سلجوقی برای زیارت و درک مجالس 
او، خدمتش می رسیدند.4 طبق گفته عبدالجلیل 
قزوینی، خواجه علی غزنوی روز عاشورا برای امام 
حســین تعزیه می گرفت و در لعن سفیانیان 

بسیار مبالغه می کرد.5
ابن کثیر در تاریخ خود چنین می نویسد:

روز عاشــورا از ابن جوزی خواستند که از مقتل و 
چگونگی شــهادت امام حسین برای مردم 
ســخن گویــد. او بر فراز منبر پس از ســکوتی 
طوالنی، دستمال خویش بر صورت نهاد و گریه 
شدیدی سرداد. درحالی که می گریست دو بیت 

شعر سرود:
ویل لمن شفعاؤه خصماؤه

 و الصور فی نشر الخائق ینفخ 
ال بد أن ترد القیامة فاطم 

و قمیصها بدم الحسین ملطخ
»وای به حال کسی که شفیعش دشمنش باشد 

در هنگامه قیامت که برای بیرون آمدن مردم از 
زمین در صور دمیده می شود. سرانجام در قیامت 
فاطمه زهرا وارد محشــر می شــود، درحالی که 
پیراهن او به خون حسین آغشته است«. سپس 
سبط ابن جوزی از منبر پایین آمد و اشک ریزان به 

خانه خویش رفت.6

مقتلنگاری
تاریخ نگاران اهل ســنت در ثبت جزئیات واقعه 
کربال و تثبیت عزاداری امام حســین بسیار 
تالش کرده اند. کاری که طبری شروع کرد، در 
قرن ششم تحت عنوان مقتل نگاری در میان اهل 
سنت ادامه یافت. ابوالمؤید خوارزمی در »مقتل 
خوارزمی«، ابن اثیــر در »الکامل فی التاریخ«، 
ابوالفرج ابن جــوزی در »المنتظم« و همچنین 
»الــرد علی المتعصب العنید لمــن ذم من لعن 
الیزید« و سبط ابن جوزی در »تذکرة الخواص«، 
روشنگرانه به حادثه عاشورا و عزاداری شهادت 
امام حســین و یارانش پرداختند و گزارش های 
پیشینیان اهل ســنت، از جمله طبری، را نه تنها 
حفظ نمودند، بلکه بر تکمیل و تفصیل آن همت 
گماشتند. سبط ابن جوزی از جدش ابوالفرج ابن 

الجوزی نقل کرده که می گفت: 
»شگفت آن نیست که ابن زیاد با حسین جنگید و 
عمر سعد را بر او مسلط نمود تا او را به قتل رساند 
و شــمر را دستور دهد تا سرهای بریده را برایش 
حمل کند. همانا حیرت آور، پستی یزید است ]تا 

آن حد[ که دندان های او را به چوب ببندد و خاندان 
پیامبر را به عنوان اســیر بر شتران بی جهاز سوار 
نماید... و شعر ابن زبعری از کینه جنگ بدر را تکرار 

می کرد. )لیت اشیاخی ببدر شهدوا...(«.7

شعرایسنی
شعرای اهل سنت نیز در منقبت اهل بیت پیامبر

s بسیار ســروده اند. جامی شاعر قرن نهم که 
خود به زیارت امام حســین مشرف شده بود، 

سفر خود را چنین وصف کرده است:
کردم زدیده پای سوی مشهد حسین

هست این سفر به مذهب عشاق فرض عین
خدام مرقدش به سرم گر نهند پای
حقا که بگذرد سرم از فرق فرقدین8
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طبق گفته عبدالجلیل قزوینی، 
خواجه علی غزنوی روز عاشورا 

برای امام حسین تعزیه 
می گرفت و در لعن سفیانیان بسیار 

مبالغه می کرد

ارادت
پیــــــــروان
دیگرادیانبه
امـــــــــام
حسیــن

رضا کاظمی راد

یکی از خصوصیات قیام امام حســین، فرا 
زمانی و فراتاریخی بودن آن اســت. اصواًل هر 
موضوعی که با فطرت انسان ها مرتبط باشد، در 
حصار زمان و مکان محصور نمی شود. قیام امام 
حسین ندای حق طلبی و فریاد ظلم ستیزی 
بود که در گوش زمان پیچید و تا دنیا باقی است، 
فطرت بیدار حق طلبان و عدالت خواهان جهان، 
از هر دین و مسلکی، به آن لبیک خواهند گفت. 
حسین فقط متعلق به شیعیان نیست؛ بلکه 
قیام او، چراغ راه بســیاری از غیر مسلمانان بوده 
و خواهد بود. به  همین ســبب هرساله در محرم، 
چشم های بسیاری در سراسر کرة خاکی، از همة 
ادیان و ملل برای مظلومیت او خیس می شــود. 
همــة ارادتمندان به آن حضرت اعم از شــیعه و 
سنی، مسیحی و یهودی و هندو و زرتشتی برای 
او خیمــة عزا بر پا می کنند. آنچه در ادامه می آید، 
شــرح مختصری از عزاداری زرتشتیان، پیروان 

آیین هندو و مسیحیان در ماه محرم است.

 عزاداری زرتشتیان در ماه محرم
یکی از اقلیت های غیرمسلمان که در عزاداری 
ماه محرم مشــارکتی فعال دارند، زرتشــتیان 
هستند. فعالیت های زرتشتیان جهت احترام به 
امام حســین و ماه محرم را می توان به ســه 

دسته تقسیم نمود:
1.تعطیلیوبهتعویقانداختنجشنها

در سالیان گذشــته که تاسوعا، عاشورا و اربعین 
با نوروز و جشن ســده مقارن شده بود، از طرف 
انجمن زرتشــتیان اعالم شــد که به خاطر ماه 
محرم، این مراســم ســنتی انجام  نمی شــود. 

رواق  تأثیر و تأثرات ادیان

رواق  تأثیر و تأثرات ادیان

مسجــــد
شمـاره178
آبــــــان
1 3 9 3
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زرتشتیان یزد در سال 88 نیز جشن شب یلدای 
خــود را به دلیل مصادف بودن با ماه محرم زودتر 

برگزار کردند.1

2.شرکتدرمراسممسلمانان
نمونة دیگری از ارادت زرتشتیان به امام حسین
q، شرکت در مراسم امام حسین در ماه محرم و 
صفر است. »مهرشاد بزرگی« از اقلیت زرتشتیان 
ایــران مقیم یزد در این باره بیــان می دارد: »هر 
ساله با شروع محرم بســیاری از زرتشتیان یزد 
همپای مسلمانان به عزاداری می پردازند. شیوة 
عزاداری زرتشتیان با شیعیان کمی متفاوت است. 
آنها در آیین خود پوشیدن لباس سفید را مقدس 
می دانند. زنان و مردان ســپیدپوش زرتشتی با 
حضور در آتشکده برای امام حسین و یارانش 
به سوگواری می پردازند«.2 در تعزیه هایی که در 
شهر کرمان برگزار می شود، کلیة مراحل واقعة 

کربال به تصویر کشیده می شود.3

3.نذرکردنبرایامامحسین
 اوج احترام و محبت زرتشتیان به امام حسین
را می توان در هزینه دادن و اهدای نذورات برای 
اباعبداهلل دانست. در مراسم نذری زرتشتیان، 
غذاهای زیادی طبخ و توزیع می شود. از جمله این 
مراسم ها، مراسمی در یزد است که در آن هرساله 
زرتشتیان زیادی از شهرهای بافق، میبد، تفت، 
مهریز و بهاباد به شهر یزد می آیند تا در عزاداری 

امام حسین شرکت کنند.4

عزاداری هندوها در سوگ امام حسین 
در یــک نگاه کلــی، قیام امام حســین در 
هندوســتان از سوی ســه طیف به شدت مورد 
اســتقبال قرار گرفت. نخست اهل تحقیق که 
درصــدد حقیقت جویی برآمدند و تحقیق درباره 
عاشــورا را آغاز کردند. دوم، مصلحان اجتماعی 
که درصدد یافتن الگوهای مناسب برای مبارزه 
با اســتعمار بودند. مهاتما گانــدی در رأس این 
دســته بود که نهضت خود را محصول و معلول 
مطالعه و تحقیق درباره قیام عاشورا می دانست. 

دسته ســوم تودة مردم اســت که آنان از زاویه 
دیگــری به قضیه می نگرند؛ به این معنا که امام 
حسین و شــرکت در مراسم عاشورا را امری 
متبرک می دانند که باعث می شــود به آرامش 
برسند، وحدت و همدلی شان افزایش پیدا کند، 
بیماری هاشان برطرف شود و نهایتاً اینکه نزد خدا 

ارج و منزلت بیشتری پیدا کنند.5 
عزاداران حســینی، اعم از مســلمان و هندو، در 
برابر حسینیه آتشی بزرگ می افروزند که به آن 
»دودبر« گویند. آنها برای این آتش از خود تعزیه 
حرمت بیشتری قائلند و در برابر آن  ایستاده، گریه 
و نذر و نیاز می کنند یا در آتش می جهند و از میان 
آن رد می شــوند.6 یکی از جلوه های جالب مقابر 
امام باره ها نیز عزاداری دســته جمعی هندوها، 
سیک ها و مســیحیان در کنار مسلمانان است 
که به شــدت مورد استقبال قرار می گیرد. زائران 
مسلمان امام باره ها، گریســتن غیرمسلمانان 
بر مصائب امام حســین در کنار مسلمانان و 
شــیعیان را از جذاب ترین صحنه های حضور در 

امام باره می دانند«.7

 عزاداری مسیحیان در ایام محرم
مسیحیان نیز از جمله غیرمسلمانانی هستند که 
 ،به همراه مسلمانان در ایام عزاداری اباعبداهلل
در کنار مسلمانان به عزاداری می پردازند. آنها به 
دلیل شباهت هایی که میان نحوة شهادت امام 
حسین و عیسی یافته اند، به آن حضرت 
ارادت ویــژه ای پیدا کرده انــد. به طور کلی امام 
حســین و قیام عاشورا در میان مسیحیان در 

سه حوزه مورد توجه قرار گرفته است:
1( حــوزه تحقیــق و حقیقت جویــی: با روش 
پدیدارشناسانه محققان، نظریه پردازان و حتی 
روحانیان مسیحی به سراغ واقعه عاشورا رفته و 
در پی یافتن حقیقــت ماجرا بوده اند. از این گروه 
می توان به جرجی زیــدان، توماس کارالیل و 

سلیمان کتانی اشاره کرد.
2( تاریــخ: مورخان مســیحی اهتمام خاصی 
بــه وقایع نگاری و ثبت تاریخی واقعة عاشــورا 

داشته اند.
3( تودة مردم: مســیحیانی که در کشــورهای 
اسالمی مانند ایران، عراق و لبنان زندگی می کنند 
یا مسیحیان ساکن کشــورهایی که هم مرز با 
مسلمانان بوده و هستند، به آیین های عاشورایی 
توجه بیشتری داشــته اند. شاید بتوان گفت که 
مسیحیان عمدتاً تحت تأثیر این نظریه هستند 
که امام حسین برای مسلمانان همان کاری 
را انجام داد که مسیح برای مسیحیان انجام داد. از 
این جهت بر اساس نظریة فداکاری به برگزاری 
مراسم خاص عاشــورا اهتمام می ورزند. از نظر 
ایشــان امام حســین جان خود را فدا کرد تا 
مسلمانان نجات یابند؛ چنان که مسیح جان خود 

را فدا کرد تا مسیحیان نجات یابند. 
از جمله گروه های مســیحی، ارامنه هستند که 
در مراســم عاشورا شرکت فعال دارند. مشارکت 
ایشان در مراسم عاشــورا، چنا ن که ذکر شد، به 
اَشــکال مختلفی صورت می پذیرد؛ از جمله: 1( 
شرکت در مراسم عاشــورا از طریق بر پا کردن 
تکیه های مســتقل یا مشترک با مسلمانان؛ 2( 
ادای خیرات و انجام نذر و نیاز؛ 3( مشــارکت در 

مراسم عزاداری. 
به طور مثال »ادموند طوفانیان« یکی از مؤسسان 
و بانیان یکی از تکایای عزاداری ارامنه می گوید: 
»چای، قند، برنج، گوشــت و کلیه هزینه های 
 هیأت را مسیحیان عالقه مند به امام حسین
نذر می کنند. ارامنه به ساحت سومین امام شیعیان 
ادای احترام می کنند و هر ســال اگر روز عاشورا 
مصادف با یکی از روزهای خاص کلیســا باشد، 
ناقوس ها به احترام ایشــان به صدا درنمی آیند 
 و ارامنه نیز در غم کربال و شــهادت حسین
با شــیعیان همنوایی می کنند«. وی با اشاره به 
نذری هایی که ارامنــه در ایام محرم می دهند، 
گفت: »بسیاری از ارامنه تهران روزهای تاسوعا 
و عاشــورا نذری می دهند و این نذری را به روح 

شهدای کربال هدیه می کنند«.8
پینوشت
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مهاتما گاندی در رأس این دسته 
بود که نهضت خود را محصول و 
معلول مطالعه و تحقیق درباره قیام 

عاشورا می دانست
محراب

فرصت ناب
از عوامـل مهـم و تاثیرگـذار در کاهـش  یکـي 
آسـیب هاي اجتماعـي و جرایم، تاثیـر آموزه هاي 
دیني ، مراسـم و مناسـبت هاي ویژه دیني اسـت. 
آمارهـای ارائه شـده حاکی از آن اسـت که میزان 
وقـوع جـرم و جنایـت در مـاه محـرم 40 درصد 
کاهـش می یابـد. همچنیـن تحقیقـات در نیروی 
انتظامـی نشـان می دهد هـر سـاله آمـار و ارقام 
جرایـم در مـاه محـرم تـا حـد بسـیاری کاهش 
می یابـد و این امـر نیز ناشـی از اثرگـذاری ویژه 

ایـن ایام اسـت.
به وضـوح می تـوان دریافت کـه در ایـام محرم، 
حرف هـاي ناب دینـي و مباحث مورد نیـاز جامعه 
در همـه اقشـار مخاطـب دارد و به همیـن خاطر، 
در ایـن ایـام دیـن به معنـاي واقعي رسـانه اي و 
پرمخاطـب مي شـود. در واقـع هیات هـا را بایـد 
ریشـه دارترین NGOهای سـطح جهان دانسـت 
که بـرای تمامی افراد جامعه برنامـه و محتوا دارد 
و هر شـخصی به فراخـور حال خویـش می تواند 

در آن فعالیت داشـته باشـد.
هیات هـا، انقـالب اسـالمی را پیروز کردنـد و این 
مسـئله را امـام راحل نیز بارهـا مورد تأکیـد قرار 
دادند. همچنین هیات ها و شـور و شـعور حسینی 
بـود کـه منجر به مقاومت 8 سـاله ملـت ایران در 

برابر متجاوزین شـد.
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یارانمسجد
gموسیبنجعفر
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به کوشش: علی اصغر غالمی

»حجت االسالم و المسلمین اسماعیل عظیمی« 
یکی از ائمه جماعاتی است که امسال مورد تقدیر 
قرار گرفته  است. این شماره مهمان او در مسجد 
»موسی بن جعفرg« هســتیم. مسجدی ها 
می گویند: »حاج آقا در بین مردم بسیار محبوب 
اســت. این محبوبیت دالیل زیادی دارد. حاج آقا 
به مشکالت مردم اهمیت می دهد. سعی می کند 
مشکالت مردم را حل کند و اگر در توانش نباشد، 

کسی را معرفی می کند که کمک کند«.
وقتی حاج آقا مســافرت می رود، مسجدی ها از 
غیبتش ناراحت می شــوند. گاهی مردم به دفتر 
مســجد مراجعه می کنند و می پرسند: آیا حاج آقا 
امروز ناراحتی دارند یا بیمار هســتند؟ صدایشان 
موقع نماز مثل همیشه نبود؛ گویا ناراحت هستند«.
مســجد موســی بن جعفر g در منطقه هفت 
تهران مســجد خاصی اســت. از مترو سبالن تا 
مســجد راه زیادی است؛ اما از عابران و رهگذران 
که می پرســیم، همه مسجد را می شناسند و ما را 
راهنمایی می کنند. در برخوردهای بعدی متوجه 
می شویم مسجد موســی بن جعفر در بین مردم 
محبوب و تأثیر گذار است و مردم احساس تعلق 

خاصی به این مسجد دارند.
حاج آقا عظیمی ، چهل و سه ساله، اصلیت کاشانی 
دارد. در حال حاضر شاگرد درس خارج مقام معظم 
رهبری اســت. حدود چهار اســت امام جماعت 
این مســجد است و ده ســال امام جماعت نائب 
بوده اســت. به گفتة خودش: »بچه همین محل 
بودم و حاال ساکن این منطقه هستم و همیشه از 

نمازگزاران و بسیجیان این مسجد بوده ام«.
مسجد موسی بن جعفر در خیابان سبالن شمالی 
در شرق تهران واقع شده است. با اینکه در خیابان 
اصلی نیست و در کوچه واقع شده، مردم به خوبی 
آن را می شناســند و با احترام از آن یاد می کنند. به 

مسجد که می رسیم، ساعتی به اذان مغرب مانده و 
خادم مسجد همه جا را نظافت کرده است. معماری 
زیبای مسجد لحظاتی ما را مجذوب خود می کند. 
کاشــی کاری ها و گچ بری های نفیس آن بیننده 
را بــه یاد کاشــی کاری و گچ بری های حرم امام 
رضــاg می اندازد. از همان لحظة ورود، نظافت 
و پاکیزگی بسیار زیاد مسجد جلب توجه می کند. 
این مسجد چقدر تمیز است! به تمیزی خانه ای که 

خانمی  بسیار تمیز و مرتب دارد!
مســجد موسی بن جعفر پنجاه سال قدمت دارد. 
این مسجد در ســال هشتاد، تخریب و بازسازی 
شد. زمانی که مسجد تخریب شده بود، نمازها در 
سالن ورزشی نزدیک مسجد که زیر نظر مسجد 
کار می کند، اقامه می شد. بازسازی مسجد یک 
میلیارد و هفتصد میلیون تومان هزینه داشت که به 
قول حاج آقا، امروز هفت یا هشت میلیارد می شود. 
جالب این اســت که این پــول را مردم محله ای 

پرداخت کرده اند که وضعیت مالی خوبی ندارند.
حاج آقا می گوید: »در شب هایی مثل شب های 
قــدر، به نمازگزاران می گفتم: امشــب حدیث و 
روایت نمی گوییم و روضه نمی خوانیم. امشــب 
برای بازســازی مســجد پول جمع می کنیم تا 
سال های سال اینجا حدیث گفته شود. آن شب ها 
مردم پول می دادند. خانم هــا حلقه های ازدواج 
بیست ســی ساله شان را دادند. چندین کیلو طال 
جمع شد. آقایی یک میلیون پول می داد، فردا شب 
دوباره کمک می کرد. حدود یک میلیارد و هفتصد 
هزار تومان پول جمع شد که مقدار بسیار کمی  از 

آن را ارگان ها دادند«.

مردماینمنطقهوضعیتمالیخوبیندارند.
اینهمهاشتیاقباورنکردنیاست!

مردم اینجا وضعیــت اقتصادی خوبی ندارند؛ اما 
چون از این مســجد برنامه های خوبی دیده اند، 
مقدار بسیار زیادی پول نقد و طال جمع شد. دلیل 
اینکه من به عنوان نماینده ممتاز شناخته شدم و 
مسجد ما ممتاز و خوب و فعال بوده، این است که 
مردم، خود، در ساخت مسجد و ادارة آن سهیم بوده 

و مشارکت داشته اند.

 دلیل این همه مشارکت مردم چیست؟
چون این مسجد، مسجد فعالی است. شاید به دلیل 
نََفس گرم اولین امام جماعت این مسجد است که 
از ســادات بود و سی سال در این مسجد کار کرد و 
هنــوز بعد از نماز، مردم برایش فاتحه می خوانند. 
دیگر علت استقبال مردم به این مسجد، خادمان آن 
و کسانی است که خالصانه در این مسجد زحمت 
می کشند. این مسجد با اینکه در کوچه پس کوچه 

است و بزرگ نیست، فوق العاده زنده و فعال است 
و در زندگی مردم نقش دارد. مردم به این مسجد 
اعتقاد دارند. حتی برای مســجد نذر می کنند و 
وقتی حاجت می گیرند، نذورات خود را به مسجد 

می دهند.

چرا این همه به کمک های مردمی  متکی هستید؟
چون مسجد موسی بن جعفر هیچ منبع درآمدی 
غیر از کمک های مردمی  ندارد. این مسجد یک 
مسجد کاماًل مردمی  است و هیچ موقوفه و منبع 

درآمدی ندارد. 
ما مسجد را به روز کرده ایم و دو دستگاه کارت خوان 
)pos( در ورودی آن کار گذاشــته ایم. این طــور 
اعتماد مردم را نسبت به مسجد باال برده ایم. مردم 
می بینند هزینه ای که پرداخت می کنند، مستقیمًا 
به حساب مسجد می رود. مورد دیگر اینکه حتی 
اگر فردی بخواهد پنــج هزار تومان کمک کند، 

کارت می کشد که ظاهر زیبایی دارد.
کمک هــای مردمی  ماهیانه اســت. هر ماه در 
مسجد اعالم می کنیم کسانی که مایل هستند، 
کمک های ماهیانة خود را پرداخت کنند. داشتن 
منبع درآمد فقط باعث ایجاد اختالف و بی اعتمادی 

مردم به مسجد می شود.

 اهتمام اصلی شما بر چه فعالیت هایی در مسجد 
است؟

به فرمودة امام صادقg رکن اسالم بر پنج چیز 
اســت که اول آن نماز است. نماز رکن دین است؛ 
لذا مردم دیندار دنبال برپایی نمازند. اصل مسجد را 
به اقامة نماز می شناسیم. اگر چه برنامه های دیگر 
در مسجد اجرا می شود، همة آنها فرع است و برای 

جذب مردم به نماز صورت می گیرد.
اصل فعالیت های ما در مسجد موسی بن جعفر، 
برپایی نماز در سه وقت آن است. حضور روحانی و 
امام جماعت در هر سه وقت نماز به صورت منظم 
است. مردم دوست دارند روحانی را در مسجد ببینند 
و نمازگزاران این مسجد می دانند که مسجد موسی 
بن جعفر، سه وقت امام جماعت دارد و هیچ وقت 
نگران و منتظر حضور و ورود امام جماعت برای 
اقامه نماز جماعت نیســتند. این ویژگی در کمتر 
مسجدی دیده می شود. بیشتر مساجد یک وعده 
نماز جماعت دارند و حضور امام جماعت همیشگی 

و منظم نیست.

 نمازگزاران مســجد شــما از چه گروه ســنی و از چه 
گروهی هستند؟

یکی از معضالت مســجد ما و بیشــتر مساجد، 
نمازگزاران مسن و سالخورده است. برای حل این 

مشکل، ما بر حضور بسیجیان جوان و نوجوان در 
مسجد تأکید داریم. من مفتخرم که قبل از حضور 
در مســجد به عنوان امام جماعت، از بسیجیان 
فعال مسجد موسی بن جعفر بوده ام و اکنون هم 
که امام جماعت هستم، در حلقة صالحین بسیج 
حضور دارم و خودم را از بسیجیان مسجد می دانم، 
بر برنامه های بسیج و حلقه های صالحین نظارت 
دارم و ســعی می کنم بودجــه الزم برای اجرای 
برنامه ها و اردوها و کالس های جوانان و نوجوانان 
را تأمین کنم؛ زیرا اجرای خوب این برنامه ها ارتباط 
مســتقیم با حضور جوانان و نوجوانان در مسجد 

دارد. 
اگر امام جماعت با بسیجیان و هیئت امنا اختالف 
داشته باشد، نمازگزاران و به خصوص جوانان، با 
خود می گوینــد: امام جماعت نمی تواند با هیئت 
امنا و بسیجیان ارتباط خوبی داشته باشد، چگونه 
می تواند با قشــرهای دیگر ارتباط خوبی داشته 
باشــد؟ از آنجا که جوانان بسیار حساس  هستند، 
از امام جماعت منزجر می شوند و دیگر در مسجد 

حضور پیدا نمی کنند.

لطفاً دربارة ساختمان مسجد توضیح دهید.
ساختمان مسجد موسی بن جعفر حدود هشت 
سال اســت که مورد اســتفاده نمازگزاران قرار 
می گیرد. معماری زیبا و چشــم نواز مســجد به 
گونه ای اســت که هر رهگذری را برای ساعتی 
خلوت و اقامــه نماز به خود جذب می کند و یکی 
از افتخارات مردم محلة نظام آباد تهران به شمار 
می رود. برای طراحی مســجد مســئوالن آن از 
سیصد بنای مســجد و اماکن زیارتی بازدید و از 
بهترین طرح ها و معماری های موجود الگوبرداری 
کرده اند. طراحی و ســاخت بخش های مختلف 
مسجد بســیار زیبا و اصولی است. کاشی کاری 
فیروزه ای و گچ بری هایش نمادی از بهشــت و 
رضوان اســت. برای ورود به بخش خواهران دو 
ورودی در دو سوی در اصلی اصلی مسجد تعبیه 
شــده که خانم ها را از پله  هــای عریض با ارتفاع 
مناسب، خوش ساخت و تمیز به شبستان خواهران 
می رساند. آسانســور برای استفاده از وضوخانه و 
رسیدن به شبستان طبقة دوم و سوم، کتابخانه و 

طبقات باالتر به یاری نمازگزاران می آید.
مسجد موسی بن جعفر هفت طبقه است. طبقة 
منفی دو آشپزخانه است. خیلی از مساجد آشپزخانه 
خود را اجاره می دهند؛ اما ما آشــپزخانه مسجد را 
اجــاره نمی دهیم. زیرا وقتی آشــپزخانه را اجاره 
بدهــی، رفت و آمد زیادی صورت می گیرد، بوی 
غذا هوای مســجد را آلوده می کند و عالوه بر آن، 

مردم اینجا وضعیت اقتصادی خوبی ندارند؛ اما چون از 
این مسجد برنامه های خوبی دیده اند، مقدار بسیار زیادی 
پول نقد و طا جمع شد. دلیل اینکه من به عنوان نماینده 
ممتاز شناخته شدم و مسجد ما ممتاز و خوب و فعال بوده، 
این است که مردم، خود، در ساخت مسجد و ادارة آن 

سهیم بوده و مشارکت داشته اند. محراب  گفتگو
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موجب بدبینی مردم می شود؛ زیرا مردم می پرسند 
که مسئوالن و امام جماعت مسجد، درآمد حاصل 
از اجاره آشــپزخانه را چه می کنند؟ به این صورت 

اختالف هایی پیش می آید. 
خداوند اطعام را دوست دارد؛ به همین دلیل ما در 
ایام خاص اطعام می کنیم. در ماه رمضان افطاری و 
سحری می دهیم. در ایام محّرم، عید غدیر و قربان 

و... اطعام می کنیم. 
اگر آشپزخانه را اجاره دهیم، وسایلمان استهالک 
پیدا می کند و وقتی خودمــان به آن احتیاج پیدا 

می کنیم، نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
آشپزخانه ما بسیار به روز است و وسایل و تجهیزات 

خوبی دارد.
طبقه منفی یک مسجد ما حسینیه است و هیئت ها 
در محّرم و ایام خاص، برنامة خود را در آنجا برگزار 
می کنند. برنامه اطعام ما نیز در حســینیه انجام 
می شود؛ چون اگر در شبستان مسجد اطعام کنیم، 
مناسب شأن مسجد نیست و فرش های مسجد 

آلوده می شود.
غیر از عزاداری ، برنامه های شــادی نیز در اعیاد 
مذهبی در حســینیه برپا می شود. کالس های 
طرح صالحین و بــازی و تفریــح نوجوانان در 
حسینیه است. ما وسایل بازی، مثل فوتبال دستی، 
دارت و میز پینگ پنگ را در حسینیه مسجد کار 
گذاشــته ایم و بچه ها با آنها بازی می کنند. چون 
در اطراف مســجد پارک وجود ندارد، چند روز در 
هفته حسینیه خاص دختران است و آنجا به راحتی 
دو ساعت بازی می کنند. همچنین کالس های 
خاص دختران در حسینیه برگزار می شود. گاهی 
یک اردوی یک روزه در حســینیه برای دختران 
اجــرا می شــود، برنامه بــازی کالس و کارگاه 
گذاشــته می شود و مادران هم با آوردن خوراکی، 

فرزندانشان را همراهی می کنند.
طبقة همکف شبســتان متعلق به آقایان است و 
طبقة دوم و سوم شبستان، به خانم ها تعلق دارد که 
این دو طبقه در مجموع از شبستان آقایان بزرگ تر 

است.
در طبقة سوم، کتابخانة مجهز و خوبی به صورت 
زوج و فرد برای استفاده آقایان و خانم ها تأسیس 
شــده که عالقه مندان می تواننــد کتاب امانت 
بگیرند. این کتابخانه ده هــزار جلد کتاب دارد و 
کتاب ها با سیستم بسیار جدید و به روز طبقه بندی 
شــده و ثبت نام و امانت گرفتــن کتاب ها نیز به 

صورت کامپیوتری است.
دفتر بســیج در طبقة چهارم قرار دارد و در طبقة 

پنجم خانة عالم و خانة خادم واقع شده است.
مسجد یک کانون فرهنگی هم دارد به نام کانون 
ساجدین که زیر نظر مسجد فعالیت می کند. این 
کانــون برنامه های ورزشــی و فرهنگی برگزار 
می کند. بیشتر برنامه های این کانون به صورت 
رایگان اســت و درآمد این کانــون برای مخارج 
خودش هم کافی نیست. چون مردم محل عمومًا 
کم درآمد هســتند، مســجد به این کانون یارانه 

می دهد.
کانون سیمای ساجدین بسیار فعال است. یکی 
از اعضــای ورزش های رزمی  آن بــه نام آقای 

مفاخری، به تازگی در روسیه مقام آورده است.

 معمواًل در مساجد به بخش خواهران کمتر توجه 
می شــود. مســجد موســی بن جعفر در این زمینه 

چه تدابیری اندیشیده است؟
بخش خواهران ارتباطش با روحانی کم اســت؛ 
ولی اگر کسانی از خانواده خود روحانی در بخش 
خواهران به عنوان مسئول انجام امور مربوط به 
خواهران حضور داشته باشــند، بخش زیادی از 

مشکالت مسجد کم می شود.
در مجموع استقبال خانم ها از مسجد بیشتر است؛ 
زیرا خانم ها اوقات فراغت بیشتری دارند. ما واحد 
خواهران را در مســجد احداث کردیم و همســر 
خودم در آنجا فعالیت می کنــد. دیگر بعد از نماز 
خانمی  در مسجد یا خارج از مسجد جلوی روحانی 
را نمی گیرد برای پرســیدن سؤال شرعی یا بیان 
مشکل یا استخاره یا پرداخت نذورات و مواردی 
از ایــن قبیل. همة خانم ها بــه دفتر خواهران در 
شبستان خواهران مراجعه می کنند. داخل محراب 
گوشی تعبیه شده که با دفتر خواهران ارتباط دارد 
و برای پاسخ به ســؤاالت یا درخواست یا جواب 
استخاره، از بلندگو اســتفاده نمی شود تا فضای 

مسجد شلوغ و آزاردهنده شود.
روحانی و خــادم نمی توانند به کارهای خواهران 
رســیدگی کنند. همسر بنده و خانم افشار به امور 

خواهران مسجد رسیدگی می کنند. همسر بنده 
سطح ســه حوزه را گذرانده و به سؤاالت شرعی 
خواهران پاســخ می دهد و به بهداشت چادرها و 

دیگر امور خواهران مسجد رسیدگی می کند. 

باهماهنگیحاجآقاعظیمیبهدفترخواهران
میرویمکهدرطبقةدومشبســتانقراردارد.
مورداســتقبالخانمافشار،مســئولواحد

فرهنگیخواهرانمسجدقرارمیگیریم.
خانم افشار مدیر کانون سیمای ساجدین هم هست 
و هجده سال است که مسئولیت واحد خواهران 
مسجد موسی بن جعفر را بر عهده دارد. او در مورد 
فعالیتش در مسجد می گوید: خودم را ملزم کرده ام 
و خانواده ام هم با من هماهنگ هستند که زمان 
نماز و یکی دو ساعت بعد از آن را در مسجد باشم و 
هماهنگی برنامه های خواهران در مسجد را انجام 
دهم. مدیر ساجدین هم هستم که این مؤسسه زیر 
نظر مسجد است. فعالیت های آموزشی، فرهنگی، 
هنری در کانون سیمای ساجدین برگزار می شود 

و برنامه های مذهبی در مسجد.
ما در مســجد برنامه های زیــادی برای جذب 
کودکان و نوجوانان به نماز اجرا می کنیم. بچه ها 
را اردو می بریــم. کالس حفظ قــرآن، تجوید و 
روخوانی داریم. در تابســتان ها که وقت بچه ها 
بیشتر است، کالس نقاشی، خط، اخالق، آشپزی 
و گلدوزی و... برگــزار می کنیم و در کنار این ها، 
بچه ها را به خواندن نماز تشــویق می کنیم و به 

بچه های نمازگزار، جایزه می دهیم.
برای خواهران بزرگ ســال هــم کالس های 
روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم قرآن 
داریم. خواهران نذورات خود را به دفتر مســجد 
می آورند. در دهة محرم و ماه صفر، ســخنرانی و 
زیارت عاشــورا برگزار می کنیم. شب های احیا 
جمعیت بسیار زیادی به مسجد می آیند. فرزندان 
خانم هــای نمازگزار را در طبقــة هفتم )بخش 
مسکونی( جمع کردیم و وسایل نقاشی در اختیار 
بچه ها گذاشتیم تا مادرانشان بتوانند از برنامه احیا 
استفاده کنند. به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت، 
بچه های کوچک را در دفتر مسجد نگه می داریم.

دختران جوان زیادی به مسجد می آیند که هر روز 
از صبح تا شــش بعد از ظهر، از کتابخانه مسجد 

استفاده  می کنند.
با این همه ضعف مالی مســجد دســت و پای 
مســئوالن بخش خواهران مســجد را در دادن 
خدمات مورد نیاز بیشــتر به نمازگزاران خواهر، 
می بندد. خانم جوشقانی همسر حاج آقا عظیمی  
می گوید: امکانات مادی مسجد بسیار کم است. 
دوســت داریم کالس های متنوعی برای جذب 
جوان ها و نوجوانان داشته باشیم تا بیشتر به سمت 

مسجد کشیده شــوند. برای جبران کمبود مالی 
مسجد سعی می کنیم از توانایی خانم ها استفاده 
کنیم و باید کالس ها را به صورت رایگان برگزار 
کنیم. مدتی خودم که ســطح سه حوزه را دارم به 
خانم ها احــکام تدریس می کردم. در حال حاضر 
از اســتادان مورد تأیید حوزه برای کالس های 

خانم ها استفاده می کنیم.

چه صحبتی دارید که می خواهید از طریق مجله 
به اطالع مسئوالن برسد؟

خانم جوشقانی همسر حاج آقا عظیمی  درخواستی 
را مطرح می کند: خوب اســت که مســئوالن 
بودجه ای را به فعالیت های خواهران اختصاص 
دهند. مساجدی مثل مسجد ما که واحد خواهران 
بســیج ندارند، از حمایت مالی بســیج برخوردار 
نمی شــوند. اگر امور مســاجد بودجه خاصی را 
برای خواهران اختصاص داده و آن را مســتقیمًا 
به خود خواهران برساند، برای بهبود فعالیت های 

خواهران بسیار مفید خواهد بود.
خانم افشــار هم اضافه می کند: »به طور مثال 
در مورد دعوت از اســتاد، قباًل امور مســاجد 
خودشان برایمان استاد می فرستادند؛ اما حاال 
اگر بفرســتند، اعالم می کنند که هزینه اش را 
باید خودمان پرداخــت کنیم. ما هزینه دعوت 
اســتادان را از کمک های مردمــی  پرداخت 
می کنیم که با توجه بــه کم درآمد بودن مردم 
محله و جمعیت زیاد نمازگزاران و بخش های 
زیاد مسجد و گستردگی فعالیت هایش، این امر 

بسیار سخت است.
از ویژگی های مسجد موسی بن جعفر به روز بودن 

این مسجد است.
به گفته حاج آقا عظیمی،  معماری مسجد تلفیقی 
از معماری سنتی و مدرن است. مسئوالن مسجد 
سیصد مســجد را دیده اند و حتی سرویس های 
بهداشتی مسجد از جاهای مختلف الگوبرداری 
شده است. آشپزخانه مسجد امکانات بسیار جدید 
دارد و بسیار پاکیزه و مرتب است. کتابخانه مسجد 
بسیار مجهز اســت و با سیستم روز کار می کند. 
کمک های مردمی  از طریق کارتخوان در مسجد 
انجام می گیرد. اما به روز بودن مســجد فقط در 

خصوص امکانات نیست. 
»فعالیت های مسجد ما هم به روز است. به طور 
مثال زمان انتخابات مجلس از همة گروه ها دعوت 
شد تا به مسجد بیایند و برای مردم سخنرانی کنند 

تا مردم آگاهانه رأی بدهند«.

 چرا می گویید مسجدتان فعال است؟
مسجد موسی بن جعفر، مسجد بسیار زنده و فعالی 

است. 

حاج آقا عظیمی  با شــور و حرارت از کارهایش در 
مسجد می گوید:

شش ماهه اول سال تا جلوی در مسجد نمازگزار 
می ایســتد؛ زیرا اذان مغرب حدود نه شب گفته 
می شود و بیشــتر مردم از سر کار برگشته اند. اما 
شش ماهه دوم این طور نیست و هنگام اذان بیشتِر 

آقایان مشغول کارند. 
هرشب بعد از نماز حدود یک ربعـ  در مورد مسائل 
مختلــف به خصوص مســائل روزـ  برای مردم 
صحبــت می کنم. در مورد دعوت از ســخنران 
حساس هستم و از ســخنران های خوب و عالم 
و حتی روحانیون تلویزیونی مثل شهاب مرادی 
دعوت می کنم. سالی دو بار در ماه رمضان و ظهر 
روز عید غدیر، شیخ حسین انصاریان به مسجد ما 
می آید. شیخ حسین انصاریان به من گفت مسجد 

شما خسته کننده نیست و روح دارد.
در مسجد ما سه وقت نماز جماعت اقامه می شود؛ 
لذا باید نظم و نظافت بر مســجد حاکم باشد. اگر 
مســجد کثیف باشــد، مردم می گویند در خانه 
خودمان نماز بخوانیم، بهتر اســت. برای نظافت 
مســجد یک خادم و خادمه داریم و خانم ها هم 
داوطلبانه کمک می کننــد. روی نظافت و نظم 
بسیار حساس هســتم. از لحاظ اهمیت، نظم و 

نظافت، بعد از ادای نماز قرار دارد.
مسجد خانة خدا است؛ پس باید تمیز باشد. من اقال 
هفته ای دو، سه شب به سرویس های بهداشتی 
ســر می زنم. نمازگزار که می خواهد وضو بگیرد، 

نباید لباسش کثیف و نجس شود.
بازدید ما از بخش های مسجد و سرویس های 
بهداشــتی، گفته های حاج آقا را تأیید می کند. 
حتی فــرش جلوی جاکفش مســجد، ذره ای 
خاکی نیســت و بسیار تمیز اســت. برای ورود 
به ســرویس بهداشــتی باید کفش خود را از پا 
درآورده و پایت را روی یک فرش تمیز و پاکیزه 
بگذاری. کفــش را داخل کمــد می گذاری و 
دمپایی مناسب می پوشی و داخل وضوخانه که 

بسیار تمیز است، می شوی.
حاج آقا عقیده دارد: »اگر سرویس بهداشتی تمیز 
باشد، مردم هم نظافت را رعایت می کنند. اما اگر 
کثیف باشد، مردم هم سرویس بهداشتی را کثیف 

می کنند«.

 ارتباط با دانش آموزان
حاج آقا به مدارس محل سر می زند و در مناسبت ها 
از آنها دعوت می کند به مســجد بیایند: »روز اول 
مهر که زنگ اول مهر را می زنند، به یکی از مدارس 
محل وارد می شوم. همة اولیا و بچه ها و مسئوالن 
مدرســه حضور دارند. ســالم می کنم و خودم را 

معرفــی می کنم و می گویم مــن امام جماعت 
مسجد محله تان، موسی بن جعفر هستم. امکانات 
مســجد در اختیار شما است. به این ترتیب از آنها 
برای حضور در برنامه های مسجد دعوت می کنم. 
پانزده روز مانده به محّرم، مدیران مدارس محل را 
دعوت می کنیم. یک روز دانش آموزان را به همراه 
معلمان و مسئوالن به مسجد دعوت می کنیم و 
برای آنها روضه خوانده می شود و اطعام می شوند.

اطالع رسانی از طریق ســامانه مسجد صورت 
می پذیرد. یک ســامانه قوی برای اطالع رسانی 
به اهالی محل داریم که شش هزار خانوار گیرنده 
دارد. به جای بنر زدن، برنامه ها را با پیامک اعالم 
می کنیم. از طریق ســایت نیز اطالع رســانی 

می کنیم.
سایت ما بزرگ ترین سایت در میان مساجد کشور 
اســت. حتی حرم امام موسی بن جعفرg چنین 
سایتی ندارد. سایت ما بیشترین برنامه و مطلب 
را دارد. آقای شریعتی و همسرش مسئول سایت 
هســتند. نمازگزاران از ســایت بازدید می کنند 
و مقالــه می دهند. )آدرس ســایت را وقتی پیدا 
می کنیم و سایت را مشاهده می کنیم، می بینیم 
http://www.  :که واقعاً عالی کار شده اســت

)masjedemousabnejafar.ir
در وایبر هم با عنوان »یاران مســجد موسی بن 

جعفر« حضور داریم.
برنامه های مســجد به این قرار است: صبح های 
جمعــه دعای ندبــه به همراه صبحانــه؛ بعد از 
ظهرهای جمعه دعای سمات؛ شب های جمعه 
دعای کمیل؛ سه شنبه ها دعای توسل و شب های 
سه شــنبه روخوانی و روان خوانــی قرآن کریم. 
هرشــب نیز بعد از نماز یک صفحه قرآن قرائت 

می شود.
در مسجد ما بیست و چهار حافظ قرآن حضور دارد. 
کالس حفظ در دو مقطــع خانم های زیر پانزده 
ســال و یک مقطع خانم های بزرگ سال برگزار 
می شود. استادان آنها خواهران حافظ پانزده جزء و 

از طلبه های حوزه قم هستند.
کالس های مورد عالقه خانم ها، مثل قصه گویی، 
قصه های قرآنی، کالس بافتنی و سفره چینی دایر 

است. اینها راه جذب خانم ها است.
هر ماه خانواده ها را با مبلغ کم به جمکران می بریم 
و به زائران شام و خوراکی می دهیم و دعای توسل 

خوانده می شود.
پارک های ویــژه خانم ها، محل اردوهای خاص 
خانم ها اســت. از صبح تا غروب خانم ها تفریح 
می کنند؛ البته نماز جماعت و مسابقات مختلف 

نیز برگزار می شود.

اصل فعالیت های ما در مسجد موسی بن جعفر، برپایی نماز در سه 
وقت آن است. حضور روحانی و امام جماعت در هر سه وقت نماز 
به صورت منظم است. مردم دوست دارند روحانی را در مسجد 

ببینند و نمازگزاران این مسجد می دانند که مسجد موسی بن جعفر، 
سه وقت امام جماعت دارد و هیچ وقت نگران و منتظر حضور و ورود 
امام جماعت برای اقامه نماز جماعت نیستند. این ویژگی در کمتر 

مسجدی دیده می شود. 
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رسیتعــــریفهیئتطـــــــــرازمسجــــــــــد بــــر
حمید حاج امینی

»حسین منی و انا من حسین« شاه گفته ای است 
که نسبت بین هیئت و حسینیه با مسجد را روشن 
می کند. کارویژة هیئت، احیای شــعائر حسینی 
است؛ حسینی که خود و کسانش را برای احیای 
دین، حفظ قــرآن، برپایی نماز و امر به معروف و 
نهی از منکر و در یک کلمه، برای »پاســداری 
از توحید« فدا کرد و اینها همه، چیزهایی اســت 
که از مســجد طراز اســالمی توقع داریم؛ البته 
در مختصــات دیگری که ویژة خود مســجد 
اســت. با این نگرش می توان گفت هیئت طراِز 
مســجِد طراز اسالمی، هیئتی است که کارویژة 
آن )احیای شــعائر حسینی( در راستای اهداف و 
کارکردهای مســجد طراز تعریف شده باشد. بر 
این اساس شاخصه های زیر را می توان برشمرد:

در یک برابرگذاری مسامحه گر، اگر مسجد را نماد 
اجتماعی فقه اسالمی بدانیم، نابه جا نیست که 
هیئت را نماد کالم شیعی در اجتماع بدانیم. از این 
منظر، نخستین و باالترین پای بندی هیئت طراز، 
مسائل اعتقادی شیعه است. اولین اصل اعتقادی 
شــیعه »توحید« نابی است که ائمهt با جان 
و بیان خویش آن را روشــن و پا سداری کرده اند؛ 

ازاین رو هرگونه رفتار یا گفتاری که شائبة چیزی 
جز این را داشــته باشد، در »هئیت طراز« جایی 
ندارد. قرائت اشعار غلوآمیز در مدایح و مراثی، بیان 
مطالب سست در شأن ائمهt بر منابر حسینی 
ـ که چیزی بر مقــام آن بزرگواران نمی افزاید و 
موجب وهن تشّیع می شودـ  و برخی رفتارهای 
نابه هنجــار در عزاداری ها، در راه رســیدن به 

»هیئت طراز« باید کنار گذاشته شود. 
پای بندی هیئت به موازین شرعی نیز در همین 
راستا قابل طرح است. بنا بر اعتقاد پذیرفته شدة 
شیعی، فقها امنای پیامبر خدا در امت و نائبان عام 
حضرت ولی عصر هستند که در دوران غیبت، 
تبعیت از ایشان حکم تبعیت از معصومان را دارد. 
بر این اساس، هیئت طراز به عنوان یک تشکل 
شیعی، هیچ گاه و با هیچ توجیهی نمی تواند خواست 
نهاد مرجعیت و والیت فقیه را که وظیفة دیده بانی 
و سیاست گذاری دارد، نادیده بگیرد. معروف است 
که گردانندگان برخی هیئات نزد مرحوم آیت اهلل 
بروجردی رفتند و در پاسخ به ایرادات ایشان، گفته 
بودند ما تمام سال مقلد شماییم به جز این ده روز 
محرم ]و طبق تشخیص خودمان عمل می کنیم 

نه طبق صالح دید شــما![. در هیئت طراز جایی 
برای این چون وچرا نیست. اگر مرجعیت و رهبری 
قمه زنی را نهی می کنند، از سخنانی که موجب 
تفرقه بین شیعه و سنی می شود برحذر می دارند 
و مثاًل نصب تمثال برای ائمهt را نمی پذیرند، 
هیئت طراز شیعی باید والیت مداری خویش را در 
تبعیت از آن به اثبات برساند. از همین باب است 
حساسیت هیئت طراز بر حق الناس در مسائلی 
مثل رعایت آسایش همسایگان در عزاداری هاـ  
، اهتمام به نمازها  به ویژه در ساعات پایانی شبـ 
ـ به ویژه برپایی نماز ظهر عاشوراـ  و امثال آن که 
پیوند هیئت و مسجد در مواردی مثل این، بسیار 

پررنگ می شود.
اهتمام به قرآن کریم در تمامی ســطوح آن، از 
روخوانی گرفته تا تفسیر و برخورداری از سخنرانی 
فاضل و آگاه، از دیگر شــاخصه های هیئت طراز 
است که می تواند هیئت را از بلیة »فقر محتوا« که 
اکنون دچار آن است نجات دهد. گاه می بینیم که 
برخی هیئات بدون شــناخت از هیئت و ظرفیت 
باالی فردی و اجتماعی آن در جلوگیری و درمان 
بسیاری از دردهای جامعه، فقط دغدغة افزودن 

دهه های جدید دارند: دهة اول فاطمیه، دهة دوم 
فاطمیه، دهة ســوم فاطمیه بر اساس روایت 45 
روز، دهة شامیه، دهة باقریه، دهة صادقیه، دهة 
... یا ســالگرد رحلت حضرت ابوطالب، سالگرد 
رحلت حضرت خدیجه، سالگرد رحلت حضرت 
ام البنین و... که مرجعیت معظم تقلید را واداشت 
که با توجه به پیامدهای منفی اجتماعی این گونه 
دهه ســازی ها، هیئات را از ادامة این روند برحذر 

دارند.
تــوان هیئــت در جهت دهــی اصولــی بــه 
موضع گیری های اجتماعی در مسائل مختلف 
فرهنگی، اقتصادی و سیاســی، چیزی نیست 
که بتوان آن را نادیده گرفت. البته حضور هیئت 
در ایــن عرصه ها و به ویژه در عرصة سیاســی 
باید چنان حساب شــده باشد که شائبة هرگونه 
سطحی نگری و سیاســت زدگی را از آن به دور 
دارد. اطعــام مؤمنین در هیئت، از نخســتین و 
ملموس تریــن جلوه های توان اقتصادی هیئت 
اســت. پرورش و مدیریت این ظرفیت در هیئت 
طراز می تواند بســیار گره گشــا و سازنده باشد. 
مدیریت مناســب نذورات و قربانی های فراوان 

مردم در حسینیة اعظم زنجان، نمونة بارزی است 
برای شروع این جهت گیری.

گســترة توانایی های بالفعل و بالقوة هیئت طراز 
در ســطوح مختلف )خرد، کالن و توســعه( در 
حیطه هــای مختلف دینی )اعتقــادی، فقهی 
و اخالقــی( و اجتماعی )سیاســی، فرهنگی و 
اقتصــادی( و در ابعاد فردی و اجتماعی، بیش از 
آن اســت که بتوان در این مختصر، به همة آن 

اشاره کرد. 
الزمة تحقق چنین هیئتی حضور روحانیون عالم و 
آگاه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها هئیت 
است؛ نه ســپردن کامل سکان هیئت به دست 
برخی سوگ سرایانی که جز برانگیختن طوفان 
عواطف مخاطب، هنر دیگری ندارند و معرفت و 
حرکتی از شور گرفتن آنان به دست نمی آید. در 
چنین صورتی مسجد و هیئت در نقطة ثقل آن دو 
تالقی پیدا می کند؛ یعنی روحانی دین شناسی که 
می تواند با گره زدن این دو به هم، کاســتی های 
هر یــک را با توانایی هــای دیگری مرتفع کند 
و رابطــه ای ارگانیک بین آنان برقرار ســازد و از 

آسیب های احتمالی جلوگیری کند.

هیئـت طراز به عنوان یک تشـکل شـیعی، 
هیـچ گاه و بـا هیـچ توجیهـی نمی توانـد 
خواسـت نهـاد مرجعیـت و والیـت فقیـه 
را کـه وظیفـة دیده بانـی و سیاسـت گذاری 

دارد، نادیـده بگیـرد. 

پابــــــــهپای
مــــــــــردان

سید مرتضی موسوی

حضور اجتماعــی زنان در هیــچ دوره ای از 
زندگی بشر از بین نرفته است و همیشه زنان 
نیز که حدود نیمی از جامعة بشری را تشکیل 
می داده اندـ  حتی با توجه به وضعیت جسمانی 
خاص خودـ  پابه پــای مردان حضور و ظهور 
اجتماعی داشته اند. البته وضعیت خاص زنان 
یکی از موهبت های الهی به آنان است؛ چراکه 
برخی از این شرایط، مانند عادت ماهیانه، نشان 
از ســالمت جسم آنان و توانایی برای بچه دار 
شدن و ازدیاد نســل دارد. به زنانی که در ایام 
عادت ماهیانه هســتند، در اصطالح فقهی، 
قاعده گفته می شــود و آن ایام را ایام قاعدگی 
نام گذاشته اند. قاعد و قاعده1 به معنای نشسته 
اســت. یکی از ادله چنین تسمیه ای این است 
که در این ایام، بهتر است زنان فعالیت کمتری 
داشته باشند؛ زیرا هم به لحاظ جسمی ضعیف 

می شوند و هم از نظر روحی.
این تسمیه عالوه بر این مطلب، مفهومی نیز 
دارد و آن اینکــه در غیر این ایام، زنان نباید از 
حضور اجتماعی ممنوع باشند و مانند مردان 
می توانند در فعالیت های عبادی و اجتماعی 
شــرکت کنند؛ یعنی در مساجد حضور داشته 

باشند و عبادات خود را به جا آورند.
حتی در همین ایام عادت نیز به صورت مطلق، 
ورود به اماکن عبادی مثل مسجد، برای زنان 
ممنوع نیســت. در رساله های عملیه در مورد 
جنب و حائض آمده است که می توانند از یک 
در مسجد وارد و از در دیگر خارج شوند.2 دلیل 
چنین تجویزی این است که بتوانند از معنویت 
این فضا بهره ببرند؛ اگر چه نباید در آنجا توقف 
داشته باشند. همچنین در ایام عادت مستحب 
اســت که در اوقات نماز رو به قبله و در سجادة 

عبادت، به اندازة مدت نماز بنشینند.

پینوشت
1. کتاب العین، ج 1، ص 142.

2. توضیح المسائل مراجع، ج 1، بخش محّرمات حیض.

محراب  پرونده مسجد

عکس:ماهنامهمسجد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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پیوندنمادین
سید مرتضی موسوی

فرزندان امانت های الهی هستند و والدین در 
قبال آنها مسئولیت های متعددی دارند؛ از جمله 
در مسئلة تعلیم و تربیت آنها مسئولند1 و برای 
تربیت نیکــوی آنان پاداش می گیرند2 و برای 

تربیت بد، کیفر خواهند شد.3
امام سجاد )علیه اسالم( یکی از حقوق فرزند بر 
عهدة پدر را این نکته می داند که: »بدانی خوب 
و بد فرزند به تو وابســته است«.4 پس با توجه 
به اینکه خوب و بد فرزند به ما وابســته است، 
باید بیشــترین تالش را در تعالی معنوی این 
امانت ها به کار ببندیم تا مشمول عذابی نشویم 
که به والدین بی مباالت نسبت به مسائل دینی 

وعده داده شده است.
 از بهترین نمادهای دینی و دین مداری خانواده 
و فرزندان، پیوند خوردن آنها با فضای مسجد 
اســت. کودکی که از خردســالی با والدینش 
در مسجد حاضر می شــود، در بزرگی نیز این 
معنویت را رها نخواهد کرد. در این زمینه پدران 

دین دار وظیفه خطیرتری بر عهده دارند.
پیامبر اکرم به برخی از کودکان نگریســتند و 
فرمودند: »وای بر فرزندان آخرالزمان از ناحیه 
پدرانشان«. از ایشان پرســیدند: آیا به خاطر 
مشــرک بودن پدران آنها؟ فرمود: »نه، بلکه 
از پدرانی مؤمــن که به فرزندان خود چیزی از 
مسائل دینی نمی آموزند؛ بلکه حتی گاهی از 
آموختن این مسائل هم منع می کنند و به سود 
اندکی از دنیا که از فرزندانشان به آنها می رسد، 
رضایت می دهند. من از آنها بیزارم و آنها نیز از 

من بیزارند«.5
مسجد، هم محل آموزش معارف دین است6 و 
هم محل دوستیابی و هم بهترین مکان برای 

آرام کردن روح. 

پینوشت
1. تحریم: 6 .
2. مریم: 55 .

3. شوری: 45 .
4. من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 622.

5. جامع االخبار، ص 106.
6. کافی، ج 3، ص 369. 

چونخضر
خوشطراز
بایدکرد

وریبرشاخصــــــــــــههایهیئِتطـــــــــــراز مر
محمدجواد مقدمی شهیدانی

رشِد کّمِی هیئت ها و نفوِذ اجتماعِی آنها موجب 
شده که هیئت در فرهنِگ امروزیِن مردِم ایران، 
در گســتره ای وســیع و عمقی مطلوب، مطرح 
گردد. اندیشه در موضوِع بایسته های هیئت داری 
و شاخصه های هیئِت طراز، یکی از ضرورت های 
فرهنگِی جامعه دینِی امروز است. مسئله ای که در 
صورت تبیین و تحقق، می تواند منشأ تحوالت 
فرهنگی و تربیتِی پرشــماره ای باشد. در چنین 
شرایطی به نظر می رسد حفظ، ترمیم و بالندگِی 
هیئت ها، راهبرِد اساســی در باِب هیئت داری و 
یکی از مهم ترین ضرورت هــای مرتبط با این 

حوزه است.
توجه بــه جایگاه هیئت هــای مذهبی و عمِق 
اثربخشــِی تربیتی، معنوی و اجتماعِی آنها، ما 
را بــر آن می دارد که در جهــِت حفِظ وجاهت و 
جایگاه و نیز ترمیم و بالندگی شان، در دو ساحِت 
اندیشــه و عمل، قدم های مهمی برداریم. یکی 
از بحث های نظــرِی مهم در باب هیئت داریـ  
که نسبت مستقیم با اصالح پذیری و تعالی این 
تشــکل دینی داردـ  تبییِن شاخصه های هیئِت 
طراز است. نوشتار حاضر در پِی مروِر برخی از این 

شاخصه ها است.
1.قرآنمحوری

اصِل توسل به اهل بیتt، عنصر مشترک و 
اساسی ترین مشخصه هیئت های مذهبی است 
کــه همة فعالیت های هیئتی در ســایه آن معنا 
می یابد. این معنا با همة قداســتی که دارد، گاه 
موجب نادیده انگاشتِن دیگر اصوِل دینِی بنیادین 

می شود که در نتیجه چنین تغافلی، تحقیقاً رضایِت 
اهل بیــتt به نحِو وافی محقق نمی شــود. 
اصلی ترین منبِع  محور قرار دادن قرآنـ  به عنوان ِ
معارف وحیانی و دینیـ  یکی از شــاخصه های 
اصلِی هیئِت طراز اســت که در نتیجه آن، پیوند 
ناگسستنی و الهِی قرآن و اهل بیتt، تجلِی 
تاّم و تمام می یابد و تمســک به کالم اهلل در کناِر 
توسل به آل اهلل، نمودی کامل و تصویری جامع 
از یک محفل دینِی شاخص به نمایش می گذارد. 

2.روحانیمحوری
موِج توفنده ای که در طوفاِن توجه، جذبه، توسل 
و معنویِت فضای هیئت ایجاد می شــود، قطعًا 
نمی توانــد و نباید بــدوِن جهت دهی و هدایِت 
راهبردی، مسیِر خویش را پیش بگیرد. روحانی 
به عنوان محور همة فعالیت های هیئتی، می تواند 
در جهت معنابخشی، نظم دهی، نظارِت دینی، 
هدایِت راهبردی، راه برِی اخالقی و تربیتی و...، 
به ایفای نقش بپردازد. ازاین رو روحانی محوری 
به عنوان شــاخصه ای بنیادیــن در هیئت طراز 

مطرح است.  
3.تکلیفمداریوشریعتمحوری

تکیه بیش از اندازه بر جنبه های تبشیرِی توسل 
و امیــِد خالی از خوِف خــدا و توکل بر امدادهای 
آشکار و نهاِن اهل بیتt، مسئله  تقریباً شایعی 
در برخی هیئت ها است که گاه موجبات تسامح 
در عمل به تکالیف دینی و تعالیم شرعی را فراهم 
آورده، نســلی از مذهبی های ظاهرگرا را تربیت 
خواهد کرد که در بلندمدت، به شدت شکننده و 

خطرآفرین خواهند بود. از همین حیث، تقویت 
روحیة شــریعت محوری یکی از شاخصه های 
مهِم هیئِت طراز اســت. این شــاخصه وقتی 
عینیت می یابد که رساله خوانی و احکام  دانی نرِخ 

شاه عباسِی هیئت باشد. 
4.تربیتمحوری

توجه به کارکردهای تربیتی هیئت و اســتفاده از 
ظرفیت های فراواِن این تشــکل دینی در مسیر 
تربیت نفوس مستعده، چیزی نیست که بتوان به 
عنوان یکی از مشخصه های هیئِت مطلوب، از 
آن چشم پوشی کرد. وجوِد نگاه تربیتی در هیئت، 
به فعالیت های هیئتی عمق می بخشد، برکات و 
ثمراِت ذکر توسل را گسترش می دهد و به جای 
اثرگــذارِی کوتاه مدت و مقطعیـ  که محدود به 
محیِط کوچِک هیئت اســتـ  در سبک زندگی 
و ســیره رفتارِی اعضای هیئت، جاری و ساری 

می شود و تحّول می آفریند.
5.عقالنیت،غلیــاِنعواطفوضرورتیبهناِم

تعادل
پیگیرِی بحِث پردامنة نقش شــور و شــعور در 
هیئات مذهبی، باید در نهایت به تبیین ســهم 
عقالنیت و احساس و تعیین کارکردهاِی این دو 
عنصِر تعیین کننده و برقراری تناسب و تعادل در 
این  دو بینجامــد. توجه به عنصِر معرفت از یک 
سو و توجه به عاطفه و احساس به عنوان مکمل 
یکدیگر از ســوی دیگر، به تحقِق تربیِت دینِی 
مطلوب ختم خواهد شد که در آن، همة نیازهای 
اساسِی روحی و معنوی در نظر گرفته شده، به آن 

پاسخ داده می شود.   

6.هیئتومسئلهایبهنامشأنیت
مراعاِت شأنیِت مجالِس اهل بیتt و پرهیز 
از وهن و شکســتن قداست ایشــان، شاخصه 
مهمی اســت که در همة ابعــاد هیئت تجلی و 
جلوه گری دارد. از انتخاِب اشــعاِر مدح و مرثیه 
گرفته تا محتوای سخنرانی و سبِک عزاداری یا 
مولودی خوانی، همه و همه با ترازوِی مناسبت با 
شأنیِت حضراِت معصومینt سنجش خواهد 

شد.
7.هیئِتسکوالر،هیئِتمشروعه

دخالت تشــکل های مذهبــی در فعالیت های 
سیاسی از دیرباز مورد مناقشه بوده است. به طوری 
که در دوره های تاریخِی متعدد، نوعی بی توجهی 
به اموِر حاکمیتی، حکومتی و سیاسی در نوِع بانیان 
و اعضاِی محافِل مذهبی قابل مشاهده است. این 
بی توجهی گاه تــا بدان جا پیش رفته که در نگاه 
برخی افراد، اساســاً دخالِت هیئِت مذهبی در امر 
سیاست، به عنوان یک شاخص منفی در سنجِش 
مطلوبیِت هیئت تلقی شده، به نوعی هیئت را از 
هویت ذاتی و کارکرِد اصلی خود جدا خواهد کرد. 
حال آنکه این تئوری نه در ماهیِت دین جایگاهی 
دارد و نه در هویِت حماسه حسینی به عنواِن عنصِر 
وجودبخش هیئت ها می گنجد. این طرز تلقی را 
باید محصوِل اندیشــه خطرناِک جدایی دین از 
سیاست دانست که در نتیجه آن، هیئت به جای 
آنکه در تقابل با ناراســتی های سیاسی، پیشرو و 
حرکت آفرین باشــد، تخمیرکننده و تکلیف زدا 

است! 

محرابهای
شکستــــــه

سید مرتضی موسوی

برخی از فقها نماز خواندن در محرابی را که همراه 
با فرورفتگی در دیوار باشــد، مکروه می دانند و 
دلیلشــان این است که مأمومین امام جماعتی 
را که در چنین محرابی می ایســتد، نمی بینند و 
یکی از شرایط جماعت این است که مأمومین 
امام را ببینند. در بحث نماز جماعت این سؤال 
مطرح است که آیا به کسی که در داخل محراب 
فرورفته نماز می خواند، می توان اقتدا کرد یا نه؟ 
فقها فرموده اند: وقتی امام در محرابی بایستد که 
داخل دیوار اســت، نماز کسی که پشت سر او 
می ایستد و او را می بیند، قبول است؛ زیرا مقتضی 
موجود است و مانعی در کار نیست. اما نماز آنان 
که دوطرف ایســتاده اند و دیوار محراب مانع 
رؤیت امام توسط آنان می شود، قبول نیست1 و 
حکم اکراه را بر محراب هایی حمل کرده اند که 

در دیوار می باشد؛ نه بر بقیه محراب ها.2
برخی از علمــا نماز خواندن در محراب هایی را 

که تورفتگی آنها زیاد است، مکروه دانسته اند.3
عده ای دیگر از فقهــا با توجه به برخی روایات 
که می فرمایــد امیرالمؤمنیــن محراب ها را 
می شکســتند،4 محراب هایی را که به صورت 
مستقل در وسط مسجد قرار می داده اند، مکروه 
دانسته  و استناد کرده اند که این نوع محراب ها 
هســتند که قابل شکسته شــدن می باشند؛ 
محراب هایی مانند آنچه در زمان های ســابق 
در مســجدالحرام موجود بوده که یکی برای 
حنفیه بوده است، یکی برای مالکیه، یکی برای 
حنابلــه و... .5 عکس هایی از این نوع محراب از 
مسجدالحرام موجود است. پس محراب های 
مســتقلی که جدا از دیواره مســجد و در وسط 

مسجد قرار می گرفته، مکروه است.

پینوشت
1 . همان، ص 31.

ح ارشــاد االذهــان، ج2، ص  2 . شــهید ثانــی، روض الجنان فی شــر
128؛ یوســف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره 

الطاهره، ج7، ص 282.
ح القواعد، ج2، ص156. 3 . کرکی، جامع المقاصد فی شر

4  . حر عاملی، وسایل الشیعه، ج5، ص237.
5 . ر.ک. فاضل هندی، کشــف اللثــام و االبهام عن قواعد االحکام، 

ج3، ص323.

محراب  پرونده مسجد

عکس:ماهنامهمسجد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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معرفیکتاب

نهضـــتماحسینــــــــــیاســـت
نقشهیئـــــتهایمذهبیطـــــرازدرشکلگیریوپشتیبانیانقـــــــــــالباسالمیمردمایــــــــــــــران

ابوذر کمال

ــگ  ــه در فرهن ــتند ک ــکل هایی هس ــازمان یافته ترین تش ــی از س ــای مذهب هیئت ه
عاشــورایی رشــد کــرده و گســترش و تکامــل یافته انــد. در جریــان نهضــت بــزرگ 
ــر  ــام خمینــی )ره(، هیئت هــای مذهبــی عــاوه ب ــری ام ــه رهب انقــاب اســامی ب
کارویژه هــای گذشــته، ماننــد تشــکیل جلســات عــزاداری بــه مناســبت های 
ــای  ــیر، کارویژه ه ــرآن و تفس ــوزش ق ــات آم ــی، جلس ــخنرانی مذهب ــف، س مختل

ــز عهــده دار شــدند. ــا انقــاب را نی متناســب ب

مرکز اســناد انقالب 
کتــاب  اســالمی 
»محــّرم و انقالب 
اســالمی« را به قلم 
اکبر فالحی، چاپ و 
روانة بازار کرده است. 
نویسنده در این کتاب 
با بررســی مختصر 
قیام هــای شــیعی 
الهام گرفته از عاشــورای حسینی، نقش آن قیام 
حماسی را در انقالب اسالمی ایران بررسی کرده 
اســت. این اثر در شش بخش نگارش یافته که 
بخش پنجم بــه رویدادها و تحوالت ماه محّرم 
پس از سال 42 تا سال 56 اختصاص یافته است. 
در این بخش به فعالیت های مأموران رژیم برای 
کنترل عزاداری در این ماه و در مقابل، فعالیت های 
علما و طالب برای بهره گیری از ماه محّرم برای 
مبارزه با رژیم پرداخته شده است. افزون بر این، 
به مبارزه و فعالیت ملت ایران در قالب هیئت های 

مذهبی طی این سال ها  اشاره شده است.

پینوشت
در نگارش این نوشتار از این سه مقاله استفاده شده است:

ـ نقــش هیئت هــای مذهبــی شــهر تهــران در فرآینــد پیــروزی انقــاب 
اسامی، زاهد غفاری، علی مرشدی زاده، هانیه خدادادی.

ـ نقش هیئت ها در پیروزی انقاب اسامی ایران، موسی حقانی.
ـ هیئت های مؤتلفه اسامی، محمدعلی زندی.

»قم گشــته کربال، هر روزش عاشورا، فیضیه 
قتلگاه، خون جگر علما، شد موسم یاری، موالنا 
الخمینی، یا صاحب االمر«... این اشعار، بخشی از 
َدم  عاشورای 42 هیئت بنی فاطمه، از بزرگ ترین 
هیئت های تهران بود. چند ماه قبل از محرم، شاه 
انقالب سفید را در رفراندمی نمایشی به تصویب 
رســاند. امام خمینی )ره( نوروز سال 42 را عزای 
عمومی اعالم کرد. مــدارس علمیه فیضیه در 
قم و طالبیه در تبریز، با حملة وحشــیانه دژخیم 
ستمشــاهی به ویرانه ای تبدیل شد. ساواک در 
محرم همان سال )1383 ه.ق( سه شرط را برای 
وّعاظ و برگزاری مراســم عزاداری گذاشت: 1. 
علیه شخص اول مملکت سخن نگویند؛ 2. علیه 
اسرائیل مطلبی گفته نشــود؛ 3. مرتب به مردم 

نگویند که اسالم در خطر است.
خاندان پهلــوی در مقابله با برگزاری مراســم 
عــزاداری امام حســینg ید طوال و ســابقة 
دیرینــه ای داشــت. پهلوی پــدر در ابتدا برای 
رسیدن به قدرت دست به ظاهرسازی و دینداری 
زد؛ ولی پس از رســیدن به سلطنت، به مخالفت 
شدید با تمامی مظاهر دینداری پرداخت؛ از جمله 

مقابله با برگزاری هرگونــه آیین های عزاداری 
سیدالشهدا که این خود باعث تشدید تقابل علما و 
هیئت های مذهبی با رضاخان شد. حال در آستانة 
محرم 1343ش پلیس تهران با این ســه شرط 
محدودکننده، بار دیگر خاطرة شاه پدر را در ذهن 

هیئت ها و متدّینان زنده کرده بود.
با آغاز محــرم 42، امام خمینــی در منزل خود 
مجلس روضه برگزار می کرد. هر شب نیز به یکی 
از محالت قم می رفت و یکی از همراهان ایشان 
مردم را از اوضاع مملکتی آگاه می ساخت. زمان 
قیام فرا رســیده بود. امام در عصر روز عاشورای 
آن ســال در مدرسة فیضیه حاضر شد و در جمع 
مردم عزادار که بالغ بر دویســت هزار نفر بودند، 
سخنان شــدیداللحنی علیه شــاه، اسرائیل و 
آمریکا ایــراد کرد. امام چندی بعد دســتگیر و 
 ،تبعید شد؛ اما هیئت های انقالبی بنی فاطمه
بنی زهرا، قائمیــه، بنی هاشــم، اتفاقیون، 
 ،gمکتب الرضا ،gفاطمیون، انصارالحسین
انصاراالئمه| و صدها هیئت در سراسر کشور به 
تأسی از رهبر انقالبی خود، بدون واهمه از ساواک 
در نوحه ها و اشعار خود ستم ها و انحرافات رژیم 

شاهنشاهی را به مستمعان گوشزد می کردند.
هیئت های مؤتلفه اســالمی نیز از ائتالف سه 
جمعیت بــا یکدیگر در ســال 1342 پدید آمد. 
قباًل در آغاز جریان انقالب اســالمی در جریان 
انجمن های ایالتــی و والیتی و رفراندوم قالبی 
شــاه در 6 بهمن 41، این افــراد که به صورت 
پراکنــده بودند، تحت رهبری امــام به فعالیت 
پرداختند. ســرانجام امام امت در اوایل سال 42 
آنها را در قم با یکدیگر آشــنا و مرتبط ساخت و 
از این ارتباط، جمعیت  مؤتلفه اسالمی را به وجود 
آورد. مسئوالن ســازمان مرکزی این جمعیت 
عبارت بودند از: شــهید حاج صادق امانی، شهید 
محمدصادق اسالمی، شهید حاج مهدی عراقی، 
حبیب اهلل عســگر اوالدی، حاج مهدی شفیق، 
شــهید اســداهلل الجوردی و تعدادی دیگر که 

همگی از کسبه و تجار متدین بازار بودند. 
این جمعیت فعالیت های فراوانی داشــت که به 

برخی از آنها اشاره می شود:
1. واکنش به تشــکیل انجمن هــای ایالتی و 

والیتی )انقالب سفید(؛
2. تدارک و شــرکت در رهبری اعتصابات علیه 

رفراندوم شاه در 6 بهمن 1341؛ 
3. ســازمان  دادن و سامان  بخشیدن تظاهرات 
ده ها  هزار نفری عاشورا در 13خرداد و سپس در 

15خرداد 1342؛ 
4. برگزاری مجالس جشــن آزادی امام  خمینی 
)ره( در تهران و قم که تبدیل به مجالس افشاگری 
علیه رژیم شد و برگزاری مجلس ختم شهدای 
مدرســه  فیضیه در مســجد جامع چهل ستون 

تهران در فروردین 1343؛ 
5. تــدارک و رهبــری تظاهرات عاشــورا در 
بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای 15خرداد 

1343؛ 
6. چاپ و پخش وسیع اعالمیه  ضد کاپیتوالسیون 
امام  خمینی )ره( در تهران و شهرستان ها و تدارک 
اعتصابات در بــازار و محالت جنوبی تهران، به 

مناسبت تبعید امام  خمینی در آبان1343.
و...


امام خمینی )ره( پانزده ســال بعد در محرم سال  
1399 ق )1357/9/14( در پاســخ به پرســش 
خبرنگاری خارجی که از او پرسیده بود: »حضرت 
آیت اهلل! چرا محــرم از نظر این مبارزات این قدر 
مهم است؟ و آیا تصور مي فرمایید که طي محرم، 
این مبارزه علیه شــاه به نهایت خودش برسد؟« 
پاسخ می دهد: »محّرم ماهي است که عدالت در 
مقابل ظلم، و حق در مقابل باطل قیام کرده و به 
اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق 
بر باطل پیروز شــده است. امسال در ماه محّرم، 
نهضت حق در مقابل باطل تقویت مي شود. من 
امیدوارم که نهضت اســالمي ایران در این ماه 
محّرم مراحل آخر خود را طي کند«. همین گونه 
هم شد و نهضتی که از محرم پانزده سال پیش با 
خروشی حسینی در میان مردم عزادار ایجاد شده 
بود، در محّرم 1357 و با حضور میلیونی مردم در 
عاشورا و تاسوعای حسینی، به رفراندمی عمومی 

برای برکناری رژیم شاهنشاهی تبدیل شد.


هیئت هــای مذهبــی از ســازمان یافته ترین 
تشکل هایی هســتند که در فرهنگ عاشورایی 
رشــد کرده و گســترش و تکامل یافته اند. در 
جریان نهضت بزرگ انقالب اسالمی به رهبری 

امام خمینــی )ره(، هیئت های مذهبی عالوه بر 
کارویژه های گذشــته، مانند تشکیل جلسات 
عزاداری به مناســبت های مختلف، سخنرانی 
مذهبی، جلســات آمــوزش قرآن و تفســیر، 
کارویژه های متناســب با انقالب را نیز عهده دار 

شدند.
ما در اینجا از چند وجه به تالش های این هیئات 
مذهبی در پیشــبرد و تحقق اهــداف انقالبی 

می پردازیم:
هنری: آنها با ســرودن اشــعار و  بُعدفرهنگیـ
مداحی هــای انقالبی و تهیه کارت پســتال در 
مناســبت های مختلف، شعارهای انقالبی خود 
را فریــاد می زدند. در جلســات روضه خوانی و 
تفسیر، با شبیه سازی و تمثیل آوری وقایع صدر 
اســالم با اوضاع دوران طاغوت، باعث تقویت 
حس ضدشــاهی در قلوب مؤمنان می شــدند. 
برای نشر افکار سیاسی امام خمینی )ره( و تبیین 
اهداف الهی نهضت، جزواتی از رســالة امام )ره( 
یا مباحثی از کتاب حکومت اســالمی را در بین 

شرکت کنندگان توزیع می کردند.
بُعداجتماعی: تشکیل نهادهای همیاری جهت 
کمک به مردم در بالیای طبیعی، واکنش به حملة 
اسرائیل به فلسطینیان و جمع آوری کمک های 

بشردوستانه برای آوارگان فلسطینی و ... .
بُعــداقتصــادی: تشــکیل صندوق هــای 
قرض الحســنه و توزیع مواد غذایی کم یاب در 
بین خانواده هــای بی بضاعت و خانوادة مبارزان 

انقالبی در تبعید و زندان.
بُعدسیاسی: آگاهی بخشی به مردم از طریق وعظ 
و اعالمیه، شــرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها 
علیه رژیم شــاه، محافظت از شــخصیت های 

انقالبی، به ویژه وّعاظ و فراری  دادن آنان.
امام خمینی )ره( از ابتدای نهضت اسالمی در سال 
42 تا پیروزی انقالب در ســال 57، نمایندگانی 
در هیئت های مذهبی داشــتند. این نمایندگان 
مرتباً منوّیات ایشــان را به گوش مشــتاقانش 

می رساندند.
فعالیت و پشــتیبانی هیئت های مذهبی پس از 
انقالب اسالمی و همراهی و بسیج مردمی آنان 
تاکنون، در این مجال اندک نمی گنجد و فرصتی 

دیگر می طلبد.

محراب  پرونده مسجد
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مأمنـــیبـــــرای
احیــــــایدیــــن
مصاحبهباحجتاالسالمعلــــــــــــویامامجماعتمسجدامیــــــــــــــر

به کوشش: سعید فیاضی

تهران، خیابان کارگر شمالی، مسجد امیر. این نشانی خیلی ها را به یاد مراسم و روضه های 
پررونقی می اندازد که سخنرانان و مداح های مشهور تهران، مجلس گردان آنها هستند. 

البته حاج آقا علوی، امام جماعت مسجد، معتقد است: »ما هیئت را برای بزرگ کردن 
 gمداح یا سخنران یا امام جماعت برگزار نمی کنیم. هدف، فقط روضة سیدالشهدا
است که سعی می کنیم این روضه را به بهترین وجه برپا کنیم«. به همین علت در این 

مسجد مراسم پررونق اهل بیت با نام مسجدش عجین شده است. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدباقر علوی تهرانی، امام جماعت مسجد امیر که 

تدریس در حوزه و دانشگاه بخشی از برنامه هفتگی او است و حضور در برنامه های 
متعدد رادیویی و تلویزیونی، صدا و چهره اش را آشنا کرده و حتی کاربران فایل 

سخنرانی هایش در فضای مجازی به چند هزار نفر می رسد، با حوصله به سؤاالت ما 
پاسخ داد که حاصل این گفت و گو را می خوانید.

حاجآقایکسوالکوتاه،مسجدیاهیئت؟
بین مســجد و هیئت »یا« وجود نــدارد و اینها 
مکمل یکدیگرند. ما با مداح مشــکلی نداریم و 
منطق احســاس نیز منطق بدی نیست و حتمًا 
باید باشــد؛ منتها به نظر ما الزم است، اما کافی 
نیست و این مقدمه ای برای سؤال شما است. نکتة 
دیگر اینکه جدای از بحث مسجد یا هیئت، باید به 
کیفیت مراسم توجه داشت. وقتی عزاداری برپا 
می شود، طبق فرمودة امام رضا g می تواند در 
قالب روضه باشد که این عزاداری و مراسم، چهار 

رکن دارد:
سخنران؛

مداح؛

حاجآقاازهیئتپرآوازهمسجدامیربرایمان
بگویید؟

ما در مســجد امیر هیئت نداریم؛ بلکه برای امام 
حسینg روضه داریم که امام رضاg فرمود: 
»َیا ابَْن َشبِیٍب إِْن ُکْنَت بَاِکیاً لَِشيْ ٍء َفابِْک لِلُْحَسْیِن 
بِْن َعلِِيّ بِْن أَبِي َطالٍِب«. ما همان اصل را داریم و در 
 مسجد امیر، تنها هدفمان احیای امر اهل بیت
است. هیئت برای بزرگ کردن مداح یا سخنران 
یا امام جماعت نیســت؛ بلکه تنها هدف هیئت، 
برپایی روضة سیدالشــهدا است. در این حالت و 
در این روضه، تالشمان این است که بهترین ها 
را جمع کنیم و اداره و برگزاری مراسم به بهترین 
وجه صورت گیرد. در مداحی از افرادی اســتفاده 
می کنیم که مقبول و محترم و بهترین ها هستند 
و در ســخنرانی نیز تالش بر این است که کسی 
که صحبت می کند، نیازی را از مردم برآورده کند.
ما صرفاً برای جذب مخاطب عمل نمی کنیم؛ ما 
برای رضای خدا عمل می کنیم؛ چون اگر هدف 
صرفــاً جذب مخاطب باشــد، تحریف صورت 
می گیرد. اما اگر جلسة روضه درست اجرا و برگزار 
شود، می توانیم به مردم جهت بدهیم و معرفت 
را تبلیغ کنیم و مردم هــم حضور پیدا می کنند. 
همان طور که خود معصومیــن فرموده اند، 
زیبایي هاي کالم ما را به مردم برســانید تا آنها 
جذب شوند. اگر این، اصل قرار گیرد، همة کارها 

درست خواهد شد؛ ان شاهلل.

مستمع؛
مجریان و برگزارکنندگان.

که هر کدام باید وظیفه خــود را به خوبی انجام 
دهند.

باایننگاهوظایفهرکدامچیست؟
هیئت اجرایی باید برای خدا و با اخالص کار خود 
را انجام دهد و شئون و آداب اسالمی  را در تعامل 

با دیگران رعایت کند.
سخنران نیز باید وظیفه خود را درست انجام دهد. 
وظیفه ســخنران ارائه نظام تبلیغی دین است؛ 
منتها گاهی بهانــه پیدا می کند. یکی از بهانه ها 
بســتر محّرم و عاشورا اســت. یعنی بهانه امام 
حســین g وســیله و ابزار می شود تا سخنران 

دین را درست تبلیغ کند و اگر دین اسالم بخواهد 
درست تبلیغ شود، باید بر اساس دو محور باشد: 
»کتاب اهلل و عترت رســول اکــرم«. این یعنی 
عقالنیت. در اینجا هم منطق احساس وجود دارد 
و هم منطق عقل؛ یعنی تبلیغ دین در حوزه قرآن 
و معــارف اهل بیت  و نــه تبلیغ دین در حوزه 
داستان پروری و داستان سرایی! این را هم بگویم 
که داستان ها با عبرت ها متفاوت است؛ معضالت 
داستان ســرایی خیلی زیاد است. داستان سرایی 
فقــط قوة خیال آدم را تحریک می کند و معمواًل 
این پل ارتباطی که چرا این اتفاق افتاد و چگونه 
شد و عبرت این داستان چیست، مطرح نمی شود 
و برای مخاطب حاصلی ندارد؛ در حالی که تبیین 

آن وظیفة سخنران است.

ورکنسوم؟
رکن ســوم روضه، مداح اســت. آداب مراوده با 
مردم باید رعایت شــود و به مردم احترام و عزت 
گزارده شود و نباید نسبت به مخاطب تکبر داشت. 
مداحی وظیفه ای است که به او سپرده شده و باید 
خوب انجام شود. حوزة تبلیغ دین در این رکن بر 
اساس احساسات و موّدت است. از دو حوزة موّدت 
و معرفــت، معرفت شناســی مخاطب برعهدة 
ســخنران و حوزة موّدت بر عهدة مداح است. با 
کار مداح ارادت مســتمع به اهل بیت بیشتر 

می شود. 

رکنچهارممستمعاست.تعریفتانازمستمع
چیست؟

باید ببینیم مســتمع را چطور پرورش داده ایم؟ 
اگر یک مستمع صرفاً سراغ مداح می رود، یعنی 
مودت بدون معرفت که نشان می دهد سخنران 
کارش را خوب انجام نداده اســت. اگر مستمعی 
هم فقط سراغ سخنران رفت، یعنی مداح وظیفه 
خود را درست انجام نداده است؛ پس هرکس باید 
وظیفه و کار خود را درســت انجام دهد تا در این 
نظام تبلیغی همه چیز جای خود بنشیند و روضة 
امام حسین g به بســتر گرایش مردم به دین 
تبدیل شود. مردم پذیرای حرف حق و درست و 
کار خوب هستند؛ بنابراین کارها باید به بهترین 
شــکل ممکن انجام شــود تا مردم در مجالس 

عزاداری شرکت کنند.

ووظیفهمستمع؟
تربیت مردم وظیفة کالنی اســت که بر عهدة 
دستگاه های دولتی و حکومتی است و مهم ترین 
ابزار در این موضوع، رسانه است. وقتی خبر و تیتر 
فالن نشریه می شود ازدواج فالن بازیگر یا برنامه 

تلویزیونی به حواشــی می پردازد، توجه مردم به 
هیجانات و احساســات جلب می شود و رویکرد 
مخاطب احساسی می شود. نمی خواهم رویکرد 
احساســی را نفی کنم؛ اما آنچه الزم است توجه 
دادن مردم به حوزة عقالنیت است تا یک پشتوانه 
عقلی برای احساس فراهم شود؛ و ااّل عزاداری ما 
یک هیجان زودگذر می شود که پس از چندی، 

فرومی نشیند.

برایتعاملمســجدوهیئتچهراهکاریرا
پیشنهادمیدهید؟

اقامة عزا که دستور اهل بیت است، می تواند 
تحت عنوان عام روضه تشکیل شود و گاهی هم 
تحت نام هیئت که هر دو خوب و الزم هســتند. 
اما نکتة مهم این اســت که هرگز هیچ عنوانی و 
تشکیالتی نباید در مقابل خانة خدا بایستد. اصل 
مسجد است و هیئت نباید در مقابل مسجد قرار 
گیــرد و همین جا می توان این پیشــنهاد را داد 
و این درخواســت را کرد و این امید را داشت که 
هیئت های خوب و مهم و پرمخاطب ما، جلسات 
خود را در مساجد برگزار کنند و مسجد که خانة خدا 
است، محور باشد. هیئت ابزار و قالبی برای تبلیغ 
دین خدا اســت و کجا بهتر از خانة خدا؟ این کار 
موجب احیای امر مســجد هم شود و خداوند هم 
از آنها قدردانی خواهد کرد و رحمت خود را شامل 

حال آنان خواهد کرد.

آیاقائلبهاینهستیدکهنوعمخاطبانمسجد
وهیئتباهممتفاوتند؟

نوع مخاطب مسجد و هیئت متفاوت است؛ یعنی 
هیئت به برکت امام حسین g مخاطبان عام تر 

و به قول معروف خاکســتری را جذب می کند و 
مســجد مخاطب خاص خود را دارد. حال باید در 
یک تعامل تربیتی و دوسویه، مخاطب عام که به 
واسطة روضه امام حسین g به دین عالقه مند 
شده  است، در بستر مسجد قرار گیرد تا این عالقه 

به عقالنیت و استحکام و استمرار برسد.

بهنظرشمااگربخواهیمآسیبشناسیکنیم،
علتجدابودنهیئتهاازمساجدچیست؟

یکــی از مهم ترین علل این معضل، نبود روحیه 
تعامل است که متأسفانه برخی از مدیران هیئت ها 
و امامان جماعت و اعضای هیئت امنای مساجد، 
روحیه تعامل و همکاری ندارند. رمز موفقیت در 

مسجد و هیئت، تعامل است.

آیاپیشــنهادشــمابرایائمهجماعاتایجاد
هیئتهایمذهبیدرمسجداست؟

توصیه ام به دوســتان و ائمه جماعات این است 
که مســجد را مناسبتی کنند؛ یعنی در شهادت و 
والدت ها، مراسم و روضه و هیئت بگیرند؛ منتها با 
استانداردهای باال و با کیفیت خوب تا مردم جذب 
شوند. حتی می توان با تفکر و مشورت گرفتن از 
خود مردم، نوع مراسم را برای هر محله و هر شهر، 
متناســب با اقتضائات آنجا الگوسازی و تعریف 
کرد تا هر شــهر و استان مراســم خاص خود را 

داشته باشد.

وکالمآخر
مســجد مأمنی اســت برای احیای دین و یکی 
از روش هــای احیــای دین، برقــراری روضه 

اهل بیت  است.

 g نـوع مخاطـب مسـجد و هیئـت متفـاوت اسـت؛ یعنـی هیئـت بـه برکـت امـام حسـین
مخاطبـان عام تـر و بـه قـول معـروف خاکسـتری را جـذب می کنـد و مسـجد مخاطـب خـاص 
خـود را دارد. حـال بایـد در یـک تعامـل تربیتـی و دوسـویه، مخاطـب عام که به واسـط﹦ روضه 
امـام حسـین g بـه دیـن عاقه مند شـده  اسـت، در بسـتر مسـجد قـرار گیـرد تا ایـن عاقه به 

عقانیت و اسـتحکام و اسـتمرار برسـد

محراب  پرونده مسجد

مسجــــد
شمـاره178
آبــــــان
1 3 9 3
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گنجینــــههای
عاشـــــــورایی

نرمافزارحماسهعاشورا
واقعة عاشورا نقطة عطف تاریخ 
تشیع است. پیش از این واقعه 
معصومان مــاt از آن خبر 
داده اند و پس از آن نیز امامان، 
اولیای الهی، اندیشــمندان، 
خطبا و شعرا به آن پرداخته اند. 

واقعة کربال، هم پای واقعة غدیر خم، همیشــه مورد توجه 
تحلیل گران تاریخ شیعه بوده است، دربارة آن سخن ها گفته  

و قلم ها فرسوده اند.
مرکز تحقیقات رایانه ای علوم اسالمی، این بار در موضوع 
حادثة کربال سنگ تمام گذاشته و نرم افزاری چندرسانه ای 
به نام »حماسه عاشورا« تولید کرده است. حق هم همین 
است. این مجموعة پرتوان را سال ها است که می شناسیم. 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( در سال 1368 با هدف دیجیتالی کردن منابع علوم اسالمی و با دستور 
رهبر معظم انقالب تأسیس شد و آغاز به کار کرد که در حال حاضر یکی از مهم ترین تولیدکنندگان نرم افزارهای علوم 

اسالمی در جهان به شمار می رود.
تا قبل از تولید این نرم افزار، نبوِد یک مجموعه  کامل و جامع و منسجم در این موضوع، کاماًل احساس می شد. نرم افزاری 
که هم منابع پژوهشی مفیدی داشته باشد و هم ابزارهای پژوهشی کاملی را در اختیار محقق این عرصه قرار دهد تا به 
بهترین وجه تتبع کرده و نتیجه تحقیقاتش را ثبت نماید. مرکز نور در ساختن نرم افزارهایی با فضای کاربری مطلوب 
پژوهشگران شهرت دارد. به گونه ای که به کار گرفتن تمامی این ابزارهای پژوهشی نیاز به چند جلسه آموزش دارد. این 
کالس ها هم اکنون در آن مرکز برگزار می شود. در این نرم افزار نیز امکانات متنوع پژوهشی، یادداشت برداری، ذخیره 

و چاپ متن در نظر گرفته شده است.
در بخش کتاب و محتواهای متنی این نرم افزار، متن کامل بیش از 20 عنوان اثر مشــهور با موضوع تحلیل ماهیت و 
انگیزه های نهضت حســینی موجود است. برگزیده متن عربی و فارسی بیش از 30 عنوان منبع معتبر تاریخی شامل 
مستندات، عوامل شکل گیری حادثه عاشورا و آثار وضعی آن از کتاب هایی مانند تاریخ طبری، تاریخ الکامل، تاریخ ابن 

خلدون، تاریخ الفتوح، مروج الذهب، مثیر االحزان و االرشاد از دیگر منابع این نرم افزار است. 
محمدابراهیم کنی، مدیر پروژه نرم افزار حماسه عاشورا، با تأکید بر اینکه در بیشتر نرم افزاری های مشابه که تاکنون 
عرضه شــده، بیشتر مضامین خالصه کتب و بدون ارزیابی صحیح از موضوع بوده است، درباره ویژگی های این کار 
می گوید: برای این کار منابع و مطالب گوناگونی را که مستند بود، متقن و مدون کرده تا پاسخگوی شبهات و انحرافات 
جوانان باشیم. برای اینکه فرصت قیاس و تحلیل را به پژوهشگران بدهیم، از همه نوع منابع تاریخی استفاده کردیم. در 

بخش مقاتل نیز از منابعی استفاده کردیم که زمان کتابت آن نزدیک به حادثه بوده است.
در بخش چندرســانه ای این نرم افزار بیش از بیســت ساعت ســخنرانی از مراجع تقلید و علما در موضوع عاشورای 
حسینی، یازده جلسه مقتل خوانی و عزاداری سید الشهدا و قرائت بیش از پانزده زیارت نامه و مناجات را می توان یافت. از 
سخنرانی های جالب توجه در این مجموعه، می توان به تمامی سخنرانی های امام موسی صدر با موضوع عاشورا اشاره 
کرد. مدیر پروژه  این نرم افزار در این باره می گوید: آنچه از فحوای ســخنرانی امام موسی صدر برمی آید این است که 
ایشان در هر هفت سخنرانی جامعی که  انجام داده، بر این مسئله تأکید داشته که باید درس های عاشورایی را در جامعة 
اسالمی عصر جدید پیاده کرد. ایشان اصرار داشته اند که پیام عاشورا در مبارزه ضد صهیونیستی مسلمانان فلسطینی به 

کار گرفته شود تا آنها به آزادی واقعی و همیشگی دست یابند.
از بخش های جذاب این نرم افزار، نقشه  مسیر حرکت امام حسین از مدینه تا شام، با قابلیت معرفی و شرح حوادث 

هر منزلگاه است.

محراب  کتابخانه مسجد محراب  پرونده مسجد

هیئـــــــِتانفـــــرادی،هیئِتاجتمــــــــاعی
سیریدرکارکردها،بایستههاوجایگاهاجتماعِیهیئِتطراز

لیال کریمی شنبه بازاری

کاربسِت ساختارمنِد هیئت ها در ساحِت سیاست 
و اجتماع، ضرورتی مغفول است که عدم توجه به 
آن می تواند اثربخشِی هیئت را در دایره استفاده 
شــخصی و انفرادی محدود کند و در نهایت، به 
جریان ســازِی اجتماعی ختم نشود. وارد کردن 
فعالیِت هیئت در جنبش های اجتماعی و اموِر عام 
المنفعه، ابعاد متعدد و متنوع اقتصادی، آموزشی، 
رفاهی و... دارد که به اقتضــای نوِع آن فعالیِت 
اجتماعــِی خاص، ضرورت هــا و ظرافت های 
خاصــی را به منظور هدایِت هیئت به ســمت و 
ســوی کارکرِد اجتماعی الزم می آورد. هیئت از 
این منظر به عنوان نماد و نموِد اجرائی شدِن ابعاِد 
عمومی و اجتماعی دین است و نه صرفاً تأمین گِر 
بخشی از نیازهای باطنی، معنوی و شخصِی افراد 
و اعضای هیئت! در مروِر کارکردها و بایسته های 
اجتماعِی هیئت ها، نکات ذیل قابل اهمیت است:

الــف( ایجاِد موج و جریــاِن فکری، فرهنگی و 
تبلیغی: نگاه سیستمی به کارکردهای هیئت و 
برنامه ریزی در جهِت افزایِش گستره اثرگذاری 
آن، به جریان ســازِی فکــریـ  فرهنگی ختم 
خواهد شد. مخاطب شناسی، تنظیم محورهای 
معرفتِی مجالس با نیاِز مخاطبان، ایجاِد فضای 
گفت وگــوی طرفینــی، تشــکیل حلقه های 
گفتمانی، راه اندازی ســیر مطالعاتی، انتشــار 
نشــریات فرهنگی، علمی، خبــری، برگزاری 
دوره های کوتاه مــدِت علمی، معرفتی، هنری، 
ایجاِد فضاِی پژوهش و مطالعه، همه و همه در 
جهِت ایجاِد جریاِن فکری در بستِر هیئت های 

مذهبی مؤثر است.   
ب( از ایجاِد گفتمان دینی تا تغییر سبک زندگی: 
تغییر در نــوِع نگرِش عمومی بــه مقوله هایی 
مانند دین، دنیا، زندگی و اقتضائاِت آنها، یکی از 
کارکردهای اجتماعِی هیئت است که می تواند 
در بلندمدت به تغییر ســبِک زندگــِی فردی، 
دگرگونِی فرهنــگ و رفتاِر عمومی و اجتماعی 
بینجامد. دگرگونِی اختیــاری در حوزه فرهنِگ 
فراگیِر اجتماعی، مقوله پراهمیتی اســت که در 
همة جوامِع بشــری یکی از دغدغه های اصلِی 
مصلحان اجتماعی است. اســتفاده از ظرفیت 
هیئت در این جهت، یکی از راه های میان بر است 

که صدالبته مورد غفلت واقع شده است. 
ج( هیئت بســتری برای آمــوزش، تهذیب و 
تربیِت نسِل نوخاسته: استفاده از فضای محافل 
مذهبی ماننــد هیئت در مقوله تربیت، فرصتی 
مغتنم و مفید است که می توان از آن در ارتقای 
آمــوزش عمومی و رفع نواقص احتمالِی مراکز 
آموزشیـ  پرورشی بهره برد. برای مثال برگزاری 
مســتمر هیئت در مراکز آموزشی مانند مدرسه 
و دانشــگاه، هم اثر تربیتــی دارد و هم معنای 
پرورش و تهذیــب را در بدنه نهادهای تربیتی 
پررنگ و کارآیی این نهادها را افزایش می دهد. 
از دیگر ســو، سوق دادِن بخشی از فعالیت های 
هیئتی به سمِت فعالیت های آموزشی و علمی 
نیز به جذِب افراد مســتعد و هدایت جمع های 
نخبگانی می انجامد و عالوه بر این، به تسریع 
رشد علمی کشــور کمک می کند و زمینه های 
حضوِر نسلی مهذب و متدین را در فعالیت های 

اجتماعِی آینده فراهم می آورد.
د( پیش آهنگی در فعالیت های مالِی و اقتصادِی 
ســالم: حضور در اقداماِت اقتصــادی، یکی از 
پیشینه های تاریخی و انفصال ناپذیِرِ هیئت های 
مذهبی است که برکات فراوانی می توان برای آن 
برشمرد. راه اندازِی صندوق های قرض الحسنه، 
تأســیس مراکــِز خیریه )در جهــت حمایت از 
اقشار آســیب پذیر و نیازمند مانند دانش آموزان 
و دانشــجویان بی سرپرست، زندانیان آبرومند و 
بیماراِن صعب العالج(، شناسایی فقرا در منطقة 
برگزاری هیئت و حمایِت مســتمر مالی از آنها، 
تشکیل بنگاه های مالیـ  اقتصادِی کوچک به 
منظور استقالل مالی هیئت و تقویت فعالیت های 
فرهنگی دیگــر، نمونه هایــی از کارکردهای 

اقتصادیـ  اجتماعی هیئت به شمار می رود.
ذ( اقدامــات جهادی و عــام المنفعه: حضور در 
فعالیت های جهــادی در عرصه های عمرانی و 
فرهنگی، یکی دیگــر از کارکردهای اجتماعی 
هیئت ها اســت. ساخت مســجد، مدرسه، راه، 
خانه سازی برای محرومان، حمایت و همیاری 
با روستاییان در عرصه های تولیدی )کشاورزی، 
باغداری و فعالیت هایی از این  دست(، امدادرسانی 
و حمایــت غذایی و دارویی از مردم در برهه های 

بحرانی کشــور، برخی از عرصه های عمومی 
جهادِی فعالیت هیئت است.

ط( ســازماندهی نوجوانان و جوانــان و ایجاد 
تشکل های تربیتِی پویا: تقویت روحیه تشکیالتی 
و ایجاد گروه های هم ســاالن و هدایت جمعی 
آنان در عرصه های علمیـ  فرهنگی و تربیتی، 
راه اندازی حلقه های علمیـ  مطالعاتی، تشکیل 
تیم های ورزشی و کارهایی از این قبیل، از جمله 

زمینه های تشکیالتِی مثبِت هیئت است.
ظ( هیئــت و گذار از مجامع مذهبی به ســوی 
نهادسازی: استقباِل گرم و گیرای توده مردم )از 
تمامی صنوف و رده های سنی( از حضور و فعالیت 
در هیئت، ظرفیت باالیی از نظر نیروی انســانی 
محســوب می شــود که زمینه ایجاِد نهادهای 
فرهنگی و تشکل های مردم نهاد را فراهم آورده 
است. تشــکیل کانون قرآن، کانون شعر آئینی، 
کانون مداحان، راه اندازی مهد کودک و مدارس 
غیردولتی بــا رویکرد تربیت دینی، از مهم ترین 

عرصه های نهادسازی در ارتباط با هیئت است.
ل( نقش آفرینی در عرصه های سیاســی: پیونِد 
دین و سیاست در هیئِت عصِر انقالب اسالمی، 
تجلی روشنی یافته است. حضور مؤثر هیئتی ها 
در کمک به حاکمیت دینی در برهه های حساس 
سیاسی، یکی از نقش های انفصال ناپذیر ایشان 
اســت. پیگیری مطالباِت سیاسِی مردم از منظر 
دین در فضای هیئت، ایجاد گفتماِن سیاســِی 
عدالت محور به منظور ارتقای بصیرت سیاسی، 
حمایت از حضوِر نیروهای متعهد و متخصص در 
بدنه دولت و حاکمیت، ترویج و تبیین معیارهای 
مدیریتی و شخصیتی در هنگامه انتخابات و عزل 
و نصب های سیاسی، نظارت عمومی بر عملکرد 
مسئوالن، از جمله موارد نقش آفرینی هیئت در 

عرصه سیاست است. 
ی( حضور در عرصه های نظامیـ  دفاعی: امتداد 
حماسه حســینی و پاسداری از تمامیت ارضی و 
امنیت ملی، یکی از مهم ترین عرصه هاِی حضور 
اجتماعی هیئتی ها اســت. تقویت روحیة ایثار و 
شهادت، ایجاد آمادگی جسمی و نظامی به منظور 
دفاع از کیان ایران اسالمی، زمینه مساعدی در 

بستر هیئت ها دارد.

تقویت روحیه تشکیاتی و ایجاد گروه های 
هم ساالن و هدایت جمعی آنان در عرصه های 

علمیـ  فرهنگی و تربیتی، راه اندازی حلقه های 
علمیـ  مطالعاتی، تشکیل تیم های ورزشی 
و کارهایی از این قبیل، از جمله زمینه های 

تشکیاتِی مثبِت هیئت است.

معرفینرمافــــزارباموضوععاشــــورا
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qسایــــــــتتخصصیامامحسیــــــــــن
 w w w . k a r b o b a l a . c o m

شــمیم خوش کربال در جای جای فضای 
مجازی به مشــام می رسد. هر کاربری بنا 
 بر سلیقه و وسع خویش، یاد امام حسین
و شــهدای کربال را در اینجا زنده می دارد؛ 
یکی با طراحی سایت و دیگری با اختصاص 
وبالگی به این موضــوع. اما در این میان، 
بعضی ها ســلیقه بیشــتری در انتخاب 
محتوا و طراحی ســایت به خرج داده اند و 
مجموعه ای دیدنی را برای مخاطبان خود 
فراهم کرده اند؛ بــه گونه ای که مخاطب 
برای به روزشــدن در آن موضوع مشتاق 
است که هر چند وقت یک بار به آن سایت 

سری بزند.
  یکی از این سایت ها، سایت تخصصی امام 
حسین است که با طراحی چشم نوازی 
مخاطب را به ســمت خود جذب می کند. 
همه چیز در ســر جای خود قرار گرفته اند. 
آیکن ها بــرای هدایت بــه بخش های 
مختلــف ســایت در انــدازه ای مطلوب 
طراحی شــده اند. پس زمینة ســایت نیز 
تصویری طراحی شده از حرم آقا اباعبداهلل 
الحسین است. پایین صفحة اول نیز 
والپِیپِرهایی در موضــوع کربال قرار داده 
شــده اســت. در یکی از این تصاویر که 

تقویم دسکتاپی مهرماه است، پیرغالمی 
ســیاهپوش به چشــم می آید که شعری 
زیبا در کنار آن نوشــته شده است: »گذر 
تک تک این ثانیه های عمرم / به قدیمی 
 شــدن نوکری ات می ارزد«. در طراحی 
گرافیک این سایت به دست اندرکاران آن 

باید آفرین گفت.
این ســایت بخش های متنوعی دارد که 
عبارتنــد از: اخبار، مقاالت، ســخنرانی، 
اشعار، تصاویر و پرتال هیئت. بخش اخبار 
کاماًل به روزشــده است و شما می توانید از 
آخرین خبرهای عاشورایی در طول سال 
باخبر شــوید؛ از خبر اعــزام دور جدید به 
عتبات عالیات تا برگزاری جلســات کتاب 
»نفس المهموم« و خبر رونمایی از کتاب 
»زینب فریاد فرمند« که به قلم نویسنده ای 

مسیحی نوشته شده است. 
در بخــش مقاالت با انبوهــی از مقاالت 
در موضوعات متنوع عاشــورایی روبه رو 
هستیم که با موضوع مقاله و نام نویسنده 
می توان آنها را تقسیم بندی کرد و دسترسی 
آســان تری به مطالب مورد عالقه داشت. 
در موضوعات می توان به »سرگذشــت 
امام حســین از والدت تا شــهادت«، 

»امــام حســین و خانــدان وحی«، 
 ،»اصحاب و یــاران امام حســین«
»دشمنان سیدالشــهدا«، »مصائب 
امام حســین« و ده هــا موضوع دیگر 

اشاره کرد.
بخش ســخنرانی نیز مجموعه ای غنی از 
فایل های صوتی است که با دسته بندی بر 
اساس موضوع، سخنران و سال سخنرانی، 
می توان به آن دسترسی پیدا کرد. سخنرانی 
شخصیت ها و سخنرانان کشوری، همچون 
آیات و حجج اسالم حاج آقا مجتبی تهرانی، 
رفیعی، عالی، انصاریان و استادان دانشگاه، 
دکتر دولتی و اســدی گرمارودی در این 

سایت بارگذاری شده است.
اشعار صحیح و زیبای عاشورایی از مهم ترین 
نیازهای مجامع و هیئات مذهبی است. در 
بخش اشعار ســایت می توان به اشعاری با 
دسته بندی موضوع، قالب شعری، نوع ادبی 
شعر، زبان شعر و نام شاعر دسترسی پیدا کرد.
چشم نوازترین بخش این سایت، مربوط 
به تصاویر است که با تقسیم بندی در قالب 
تصاویر گرافیکی، اماکن مقدس و مراسم، 
می تــوان تصاویر باکیفیتــی و زیبایی را 

مشاهده و دریافت کرد.
بخــش پرتــال هیئــات از ویژگی ها و 
جذابیت هــای مهم این ســایت اســت. 
مخاطب در نقشه گوگلی از ایران می تواند 
به آدرس و مشــخصات سخنران و مداح و 
زمان دقیق مراسم  هیئت هایی که در این 
سامانه ثبت شده است، دسترسی پیدا کند و 
مراسم مورد عالقة خود را با امکان سریعی 
بیابد. در این سامانه تا لحظة نگارش، 2395 
هیئت ثبت شده است که برنامه های خود را 

مرتباً به روز می کنند.
شــما نیز می توانید به عضویت این سایت 
درآیید. پس از عضویت می توانید از امکانات 
پرتال هیئات، از جملــه درج هیئت خود، 
اطالع یافتــن از برنامه های هیئت های 
دیگران و برنامه های ســخنرانی یا مداح 
مورد عالقة خود بهره مند شوید. استفاده از 
پنل پیامک رایگان با امکانات کامل نیز از 
دیگر مزایای عضویت در این سایت است.

شبستان
مهربان یاری که روزی بود!

با اندازه گیری نخســتین سنجش سرانه مطالعه 
در سال 1353، ســرانه مطالعه فقط دو دقیقه در 
روز به ثبت رســید. در دومین سنجش که در سال 
1378 به ثبت رســید، اعالم شد هر ایرانی حدود 
هفتاد دقیقه در روز مطالعه می کند و در سال 1388، 
این زمان بــه هجده دقیقه کاهــش یافت. البته 
برخی از شــخصیت های فرهنگی مانند مصطفی 
رحماندوست و رضا امیرخانی، این آمار را مطابق با 
واقع ندانستند و گاهی انتقاد های تندی به این آمار 

وارد کردند که به نظر وارد می رسید.1
وضعیت کتاب خوانی در ایران تأسف بار است؛ به 
طوری که ســکان دار انقالب اسالمی این گونه از 
این وضعیت یاد می کند: »هر زماني که به یاد کتاب و 
وضع کتاب در جامعه خودمان مي افتم، قلباً غمگین 

و متأسف مي شوم«.2 
نهادهای مختلفی می توانند در ترویج کتاب خوانی 
نقش مؤثر داشته باشند؛ ولی به نظر، کوچک ترین 
نهاد جامعه، یعنی خانــواده می تواند بزرگ ترین 
و تأثیرگذارترین نقــش را در این زمینه ایفا کند. 
کتاب خوانی باید در فضای خانواده برای فرزندان 
نهادینه شــود. با کمی خاّلقیت و تالش می توان 
فرزندان را با کتاب مأنوس کرد. شــب های شعر، 
معرفی کتاب، نقد و گزارش کتاب های خوانده شده، 
خواندن داستان از روی کتاب برای کودکان، گشت 
زدن با فرزندان میان قفســه های کتاب فروشی، 
کتاب خوانی قبل از خــواب و... می تواند در انس و 

عادت دادن آنها به امر مطالعه کمک کند.

پینوشت
1. http://www.tabnak.ir/fa/news/341889.
2. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار با دســت اندرکاران برگــزاري هفته 

کتاب، 1375/7/3.
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استاد مطهری معتقد است: »طرز تفکر خوارج و 
روح اندیشــه آنان جمود فکری و انفکاک تعقل 
از تدینـ  در طول تاریخ اســالم به صورت های 
گوناگونی در داخل جامعه اســالمی رخنه کرده 
است. هر چند ســایر ِفَرق خود را مخالف با آنان 
می پندارند، اما بــاز روح خارجی گری را در طرز 
اندیشه آنان می یابیم. ]...[ مذهب خارجی گری 
با اینکه دیری نپاییــد، اما روحش در تمام قرون 
و اعصار اســالمی جلوه گر بوده است«.1 به نظر 
ایشان اخباری گری یکی از آن جریان هایی است 

که روح خوارج را با خود به همراه دارد.
همزمان با اوج گیری دو جریان »اجتهاد دینی« و 
»فلسفه ی اسالمی« در نیمه اول عصر صفوی، 
جریان دیگری متولد شد که برخالف دو جریان 
مسلّط، اعتنایی به عقل و معرفت عقالنی نداشت 
و بر حصر منبع و روش شــناخت در نقل اصرار 
شدید داشت. در این دوره مال محمد استرآبادی 
روش اهل حدیث را پیش می گیرد و شــاگردانی 
همچــون مال محمدامین اســترآبادی متوفی 
1036 قمری را تربیت می کند. مال محمدامین 
که ســال ها در مکه و مدینه میزیسته با نگارش 
کتاب هایی چــون »فوائد المدنیــه« و »فوائد 
المّکیه« طریقه استاد را به جهت فکری تکمیل 
و نظام مند می کند و تشــکیالت متعددی را به 
طریقه اصولیون و فالسفه در استفاده از عقل وارد 
می ســازد و حتی توهین های فراوانی به بزرگان 
تفکر امامیه همچون شیخ طوسی، عالمه حلی 
و محقق کرکــی می کند. نهضت اخباری گری 
در قــرن دهم و یازدهم هجری مقارن اســت با 
نهضــت ضد عقل و ضد فلســفه ای که در اروپا 

توسط دکارت و بیکن و غیره پیدا شد که بر اساس 
حســی گری و تجربی گری و معتبر شــناختن 
حــس، با منطق و تعقل مخالفت می کردند. مال 
محمدامین نیز ســعی داشت که حجیت عقل را 
منکر شود. او مدعی بود که عقل فقط در اموری 
که مبدأ حســی دارند یا قریب به محسوســات 
هستند )مثل ریاضیات( حجت است و در غیر اینها 
حجت نیســت و فقط احادیث اهل بیت منبع 
شناخت و معرفت است. مال محمدامین و تابعان 
او، عقل را به طور کلی در امور غیرحسی تعطیل 
کردند و در مقام استخراج احکام اسالمی از متون 
آن، عقل را از ارزش و حجیت انداختند و پیروی از 
آن را حرام دانســتند. از این رو در نظر آنان اجتهاد 
حرام است و تقلید از غیر معصومg جایز نیست. 
در مکتب اخباری، تمامی احادیثی که در »کتب 
اربعه« )کافی، استبصار، من ال یحضره الفقیه و 
تهذیب( و دیگر کتاب های حدیثی شــیعه آمده، 
صحیح است و می توان بر طبق آنها عمل کرد و 

در نبود حدیث، باید سکوت اختیار کرد.
به تعبیــر شــهید مطهــری، آراء فکری مال 
محمدامین اســترآبادی در میان شیعه درست 
نظیر نهضت احمد حنبل و ابن تیمیه در میان اهل 
تسنن بود که هر دو با سطحی نگری به انفکاک 
تعقل از تدیــن معتقد بودند. اخباری گری مدتی 
دنیای شیعه را لرزاند و در برخی نواحی حتی منشأ 

جنگ ها و کشتارها گردید.2

پینوشت:
1. جاذبه و دافعه علی، ص166.

2. همو، تعلیم و تربیت در اســام، ص308؛ همو، اســام و مقتضیات 
زمان، ج1، ص150.

جریاناخباریگری1
سینا فیاض جوانیهمبهاریبودوبگذشت

تــــــــــــــوجهبهجواندربیاناتمقاممعظمرهبــــــــــــری
به کوشش حمید رضا دبیری

رونق عهد شباب است دگر بستان را 
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

خدمت ما  ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی 
برسان سرو و گل و ریحان را

جوانی دورانی پر شور و نشاط است و بهاری است 
پر بار و در عین حــال زودگذر. فصلی حیاتی در 
زندگی انســان که نتیجه رونق آن رونق آینده 
انسان خواهد بود. از امیرالمؤمنین علی روایت 
 َمْن 

َّ
 َیْعِرُف َفْضَلُهَما ِإال

َ
شده است که: »َشــْیَئاِن ال

َباُب َو اْلَعاِفَیُة؛1 دو  چیزاند که قدرشان 
َ

َفَقَدُهَما الّش
را نشناســد مگر کسی که آن دو را از دست بدهد: 
جوانی و ســالمت«. از دست دادن ظرفیت های 
جوانی و به فعلیت نرساندن آنها، از دو جنبه  ضرر 
در پی دارد: یکی جنبه های فردی و از دست دادن 
رشد و تعالی فردی و دیگری، محروم شدن جامعه 
از توانایی های آن فرد. دوره جوانی دوره ای کوتاه 
از عمر انســان اســت؛ ولی آثار این دوره در تمام 
زندگی خود را نشــان می دهد. جوان آنچه را در 
سنین میان سالی و پیری درو می کند که در سنین 
جوانی کاشته اســت. به عبارتی می توان گفت 
نسبت جوانی به میان سالی و پیری، مانند دنیا به 
آخرت اســت که هر بذری که در این دنیا کاشته 
شــود، در آخرت و حیات پس از مرگ برداشــت 
خواهد شــد. دوره جوانی دوره تحوالت فکری و 
جسمی است؛ همان طور که جوان در جسم خود 
احساس قدرت و توانایی  می کند، در تفکرات خود 

نیز تغییرات را به طور مشهود درک می کند. 
پاســخ دادن منطقی به پرســش های جوان، بر 

اســاس آموزه های عقالنی و دینــی و علمی، 
تأثیر بســزایی در رشــد وی خواهد داشــت. 
بسیاری از شخصیت های بزرگ، بزرگی خود را 
مرهون همین جواب دادن به نیازهای فکری و 
جسمی خود می دانند. در همین دوره بسیاری از 
سؤال های جوان باید پاسخ داده شود که هر یک 
از شــخصیت های حقیقی و حقوقی در این بین 
وظایفی دارند؛ ولی متأسفانه »مراکزی که در این 
زمینه مسئولند، غالباً در جای الزم و در نقطة نیاز 
حضور ندارند؛ لذا این کمک به او داده نمی شود و 
جوان احساس بی پناهی می کند. این احساسات 
در جــوان ما به طــور غالب وجــود دارد. از یک 
طرف احســاس تنهایی، از یک طرف احساس 
بی پناهی، از یک طرف احســاس توانایی های 
فراوان و احساس اینکه از این توانایی ها استفاده 
نمی شود. وجود این احساسات، مسئولیت هایی را 
برای همه به وجود می آورد و همه مسئولیت دارند؛ 
مخصوصاً دولت، روحانیت، صداوسیما، بسیج، 
سازمان ورزش کشور، نهادها و مراکز فرهنگی. 
اینها مسئولیت های بزرگی در قبال نسل جوان 
دارند؛ به خصوص در کشــوری مثل کشور ما که 
نســل جوان از لحاظ کمیت، متراکم و گسترده؛ 
از لحــاظ روحیه، دارای روحیــه ایمان؛ از لحاظ 
آمادگی، آماده کارهای بزرگ و از لحاظ استعداد، 
یک مجموعه بســیار بااستعداد ]است[«.2 رهبر 
معظم انقالب اسالمی از سال ها قبل به این نکته 
تذکر داده اند که باید »مسئلة جوانان و پرداختن 
به جوانان و برنامه ریزی برای هدایت درســت و 

باز کردن راه تعالی و تکامل در مقابل جوانان، به 
یک مسئلة ملی و حقیقی تبدیل شود و همه باید 
احساس مســئولیت کنند... . همة دستگاه های 
مســئول، چه دولتی و چه غیردولتی، چه صدا و 
ســیما، چه وزارت خانه های مربــوط به جوانان 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها، چه بخش های 
مربوط به ورزش، چه بخش های ویژة جوانان، چه 
بسیج، چه روحانیت، چه ارگان های تبلیغ و ترویج 
دین، باید احساس بکنند که در مقابل این نسل، 
در مقابل این جمعیت عظیم، در مقابل این همه 

استعداد و این همه انرژی متراکم، مسئولند«.3 
این نکات تنها بخشــی از ده ها نکته ای است که 
مقام معظم رهبری در سال های گذشته در مورد 
جــوان و نوجوان بیان فرمودند. آنچه گذشــت، 
تذکر و توجه مســئوالن نظــام را می طلبد تا در 
برنامه ریزی های خرد و کالن جوانان و نوجوانان 
به حاشیه نروند. هزینه برای جوان، سرمایه گذاری 

برای آینده یک کشور و ملت است. 
از نظر رهبر فرزانه نظام اسالمی، خوِد جوانان نیز 
در کسب ویژگی های ممتاز نباید کاهل و سست 
باشند. ایشــان سه ویژگی  را شرط موفقیت یک 

جوان بر می شمارند که عبارتند از: 
»اگر شــما جوانان این ســه خصوصیت را در 
خودتان به وجود آورید، در هر شرایطی و در همة 

زمینه ها موفق خواهید بود.
جوان اواًل، باید احســاس مسئولیت کند؛ یعنی 
واقعاً خودش را مسئول بداند و بخواهد که زندگی 
را بــا پای خودش پیش ببرد و حرکت کند و مثل 

یانشناســــــــی7 جـــــــــــر

پرکاهی در امواج حوادث نباشد.
ثانیــاً، با ایمان حرکت کند. ایمان نقش بســیار 
مهمی در پیشرفت در همة میدان ها و نیز پیروزی 

بر همة موانع دارد. 
ثالثاً، بصیرت و آگاهی داشته باشد.

اگر جوانان این ســه خصوصیت را در خودشان 
تأمین کنندـ  که البته کار چندان آســانی نیست، 
اما بســیار ممکن اســتـ  در همه زمینه ها شما 

می توانید موفقیت خودتان را تضمین کنید«.4 
ایمان به انســان جهت می دهد تــا راه را از چاه 
بشناســد. ایمان چراغی اســت کــه دارندة آن 
از تاریکی های عالم ترســی ندارد و احســاس 
مســئولیت، ویژگی ای است که اگر در کسی به 
وجود آمد، او را به حرکت در می آ ورد. احســاس 
مسئولیت موتور محرک یک انسان است برای 

اینکه کاری محکم و بی نقص انجام شود. 
در آخر نیز آنچه برای یک جوان از نگاه رهبر فرزانه 
اهمیت بسیار دارد، بصیرت است. بصیرت نیز نیاز 
به عقل دارد تا در غبار های پیش رو راه گم نشود. 
جوان بابصیرت باید بتواند در خشت ببیند آنچه را 

که پیرمرد بی بصیرت در آینه نمی بیند. 

پینوشت
1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص324.

2. بیانــات رهبــر معظــم انقاب در میان هزاران تــن از جوانان، 1/ 2/ 
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3. همان.
4. بیانات رهبر معظم انقاب، 77/11/3.
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طرازیازیکرابطه
وابطبیـــــــــــــنالمللاسالمیدرسیــــــــــــــرهپیامبراعظـــــــــــم ر

سیدمهدی موسوی

حیات انســانی و زندگی آدمی، دارای ســاحات 
مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و بین المللی 
است. هر نظام معرفتی که داعیه مدیریت زندگی 

انســان را دارد، باید نســبت به این ساحت ها دیدگاه 
مشخصی داشــته باشد. ساحت بین المللی زندگی انسان و 

روابط بین الملل، نقش تعیین کننده ای در کلیت زندگی انسان 
دارد. ازاین رو ضروری اســت که در کنار سایر بخش ها 

توجه جدی ای به این بخش شود.
چگونگی روابط بین الملل و سیاست خارجی 

هر کشوری براساس قواعد عامی شکل 
می گیرد که متأثــر از نظام معرفتی و 
گفتمان فکری کالن آن کشور است. 
در نظام های غربــی که ایدئولوژی 
لیبرال ســرمایه داری حاکم است، 
عنصر اساسی سیاســت خارجی را 

در منافع ملی، حداکثرســازی قدرت و 
امنیت برای بقاء ذکر می کنند و معتقدند 

مؤلفه های قدرت و بازی قدرت، نقش مؤثری 
در سیاست خارجی کشورها ایفا می کند.1 بر اساس این 

نگرش، عده ای اعتقاد دارند که منافع ملی با آرمان های 
مکتبی در تعارض اســت و هرگونــه ارزش و آرمانی باید 

ماهیت ابزار و کاربردی در جهت منافع ملی داشــته باشد. لذا 
توجه به اصول کلی و بنیادینی همچون ســعادت بشر و دفاع از 

مظلوم در عرصه بین المللی جایگاهی ندارد؛ چراکه در بسیاری از مواقع 
این آرمان ها با منافع ملی و حداکثرسازی قدرت ملی منافات دارد. آنچه صرفًا 

مهم است، منافع ملِی محدود به چهاردیواری جغرافیایی با پذیرش قدرت و 
هژمونی حاکم بر جهان است. 

ریشــه نگرش »مکتب قدرت« در روابط بین الملــل را باید در ایدئولوژی 

لیبرالیسم و جهان بینی مادی جستجو کرد. در این 
نگرش، تمام برنامه های علمی باید معطوف به 
دنیای مادی انسان باشد و از آنجا که امور ارزشی 
و معنوی به چنگ علم و تجربه بشــری نمی آید، 
نمی تواند مورد مطالعه، سنجش، پیش بینی و کنترل علمی 
قرار گیرد. ازاین رو از دایره علم روابط بین الملل کنار گذاشــته 
می شوند و روابط بین الملل فقط براساس رفتارها، کنش و 
واکنش های عینی، مطالعه منظم، نظریه سازی و 

قانون مندی انجام می پذیرد.2

توجهاسالمبهبُعدجهانی
اســالم دینی است که داعیة جهانی 
و بین المللــی دارد و هیــچ گاه خود 
را محدود بــه قوم، زمــان، زبان و 
جغرافیای خاصــی نکرده و از ابتدای 
نزول، همة انسان ها را با هر رنگ، زبان، 
تاریخ و جغرافیا مورد خطاب قرار داده است. 
اسالم دارای طرح و برنامه ی جامع سعادت فرد 
و جامعه انســانی است و نسبت به شرایط جهانی و 
سعادت جوامع انسانی بی تفاوت نیست و همان گونه که 
به مســئولیت های فرد در برابر خدا، خود، خانواده و جامعه 
توجه دارد، به نوع ارتباطات جهانی توجه دارد.3 به نظر اسالم، 
تکامل عمومی بشــر در سایه نگرش جامع به همة جنبه های 
انسان اعم از جسمی و روحی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، ملّی 

و جهانی ممکن است. 
در قرآن کریم، رسالت پیامبر اسالم با هدف اقامه قسط در سطح جهانی 
اِس َبِشیرًا  ًة ِللّنَ

َ
 َکاّف

َ
ْرَســْلَناَك ِإاّل

َ
و عموم انســان ها ترسیم شده اســت: »َوَما أ

َوَنِذیرًا«. بر همین پایه، پیامبر اکرم  از ابتدای رسالت خود به عرصه های 

بین الملی توجه نشــان داد و به گفتگو و مکاتبه با دولت ها و ملت های دیگر 
روی آورد. هجرت جمعی از مســلمانان به حبشــه و تمجید پیامبر از برخی 
ملت ها مانند ایران، نمونه هایی از نگرش مثبت رسول اکرم به روابط با 
کشورها است. اما آنچه بیش از همه این توجه را نشان می دهد، فعالیت های 
پیامبر در ســال شش هجری و نگارش حدود 26 نامه به پادشاهان، رهبران 
مذهبی و ملت های مختلف است. البته اگر تهاجمات گسترده قریش نبود، 
پیامبر اکرم زودتر از این به دعوت جهانی خود می پرداخت. ایشان پس 
از »صلح حدیبیه« به بالغ رســالت جهانی خویش پرداخت و نامه هایی به 
زمامدار بحرین، پادشاه حمیر، مردم عمان، پادشاهان حبشه، پادشاه غسان، 
حاکم یمامه، اسقف روم، اسقف نجران و مردم یمن نوشت که با اقبال خوب و 
احترام زیاد آنان مواجه شد.3 مهم تر از اینها، ارسال سفیر و پیام به دو امپراتوری 
بزرگ آن زمان، یعنی ایران و روم بود که نشانه ابتکار پیامبر در گسترش روابط 
بین الملل اسالمی است.4 بازخوانی سیره بین المللی رسول اکرم و نامه ها و 
مکاتیب آن حضرت به دولت ها و ملت ها، می تواند شکل صحیحی از اصول 
روابط بین الملل اسالمی و الگوی جامعی از »جهان گرایی اسالمی« را نشان 

دهد.
به طور نمونه پیامبر اسالم  در نامه به قیصر روم نوشتند: »اکنون تو را به 
اســالم دعوت می کنم؛ اسالم بیاور تا سالم بمانی و اسالم بیاور تا خدا دوبار 
تو را پاداش دهد«. دکتر آیتی به نقل از ابن حزم می نویســد: »پادشاهانی که 
رسول خدا آنان را به دین اسالم دعوت کرد همه اسالم آوردند، به جز قیصر 
که می خواست اسالم بیاورد، اما از رومیان ترسید و اسالم نیاورد«.5 قیصر پس 
از آنکه نامه را خواند و تحقیق کرد، به حّقانیت رســول خدا و راستی دعوتش 
اطمینان پیدا کرد و رومیان را به اسالم دعوت کرد؛ اما غوغای عجیبی میان 
مردم ایجاد شــد و نتوانست مردم را به اسالم دعوت کند. آنگاه نامه ای برای 
رسول خدا فرستاد و ضمن گواهی به رسالت آن حضرت  نوشت: »... من 
مردم را دعوت کردم که به رســالت شما ایمان بیاورند، ولی اطاعت نکردند 
و اگر اطاعت می کردند، به مراتب برای آنان بهتر و شایســته تر بود. دوست 
داشــتم در محضر شما می بودم و به شما خدمت می کردم و قدم های شما را 

می شستم«.6
از این نامه ها برمی آید که پیامبر اکرم  سیاست خارجی خویش را بر هدایت 
و اعــالم ترویج توحید بنا نهاده و درصدد بود تا فطرت های خفته را بیدار و با 
چشمة زالل توحید، رسوبات شرک را شست وشو دهد. پس چارچوب »مکتب 
قدرت« و انحصار روابط بین الملل به »منافع ملی« و نفی مســئولیت های 
فراملی در سیاست خارجی، چارچوب جامع و صحیحی نیست؛ چراکه هم در 
مبانی نظری آن با جهان بینی و معرفت شناسی اسالم تعارض دارد و هم در 
اهداف و نتایج. اصواًل در مکتب اسالم، شکل گیری روابط بین الملل صحیح 

بر پایه اخالقیات و ارزش های متعالی انسان ممکن است.
حضرت امام خمینی می فرماید: »اســالم، همان دنباله نهضت انبیا است. 
نهضت انبیا برای یک محل نبوده اســت. پیغمبر اکرم اهل عربستان است؛ 
لکن دعوتش مال عربستان نبوده؛ محصور نبوده به عربستان؛ دعوتش مال 
همه عالم اســت. انبیا آمدند که انسان بسازند. انسان یک موجودی است در 
ابتدا مثل سایر حیوانات است. اگر رشد بکند، یک موجود روحانی می شود که 
باالتر از مائکة اهلل می شود«.7 بنابراین اصل اولی و اساسی در روابط انسان 
مسلمان و جامعه مسلمان با سایر انسان ها و جوامع، اصل »هدایت« و دعوت 
به سعادت حقیقی است و سایر اصول و روابط همچون صلح، جهاد، امنیت، 
قدرت، جهانی شدن، نظم جهانی و منازعه و همکاری، باید فرع بر این اصل 
و هماهنگ با آن تنظیم شــود. بر این مبنا کار اصلی سیاست خارجی دولت 
اسالمی، رفع مانع از هدایت توده های مردم و گشودن راه خداپرستی و احقاق 

حقوق الهی و احیای ارزش های انسانی است. 
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قضاوتکنسولی
حـــــربهایبـــــرای
استعمـــــــار

درگفتــــــــــگوباحجتاالسالمقاضــــــــــــیزاده
به کوشش مرتضی ناصحی

چهارم آبان سالگرد سخنرانی تاریخی امام خمینی در اعتراض به تصویب الیحه 
کاپیتوالسیون است که بهانه ای شد تا با جناب حجت االسالم والمسلمین کاظم 

قاضی زاده، رئیس موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم به گفت وگو بنشینیم.
حجت االســالم قاضی زاده رئیس سابق پژوهشکده فقه وحقوق مرکزمطالعات 
وتحقیقات اسالمی قم  و از استادان روشنفکر حوزه علمیه قم هستند که سالیان 
متمادی است در قم مشغول فعالیت پژوهشی و تدریس علوم مختلف هستند. تا 
به امروز آثار تألیفی بسیاری از ایشان از جمله کتاب های »سیاست و حکومت در 
 »uقرآن«، »مردم ساالری دینی« و »اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی

منتشر شده است.

برایســؤالنخســت،لطفاًدربــارةمعنای
کاپیتوالسیونوتاریخچةآنمطالبیرابیان

بفرمایید.
کاپیتوالسیون یک واژة فرانسوی است که معادل 
فارسی آن قضاوت سپاری است. کاپیتوالسیون 
در اصطالح به معنی ســپردن حق رســیدگی 
قضایی جرائم اتبــاع خارجی به نماینده حقوقی 
دولت خارجی است. به این معنی که افراد خارجی 
که در کشوردیگری حضور دارند، در صورتی که 
مرتکب جرمی در کشور میزبان شوند، دستگاه 
قضایی کشور میزبان صالحیت رسیدگی به آن 
را ندارد و باید بر اســاس قوانین کشور مبدأ و در 
دادگاه های آن کشور به جرم وی رسیدگی شود.

کاپیتوالسیون که گاهی به آن قضاوت کنسولی 
می گویند، به لحاظ تاریخی سابقه طوالنی دارد 
و تاریخ دانــان آغاز آن را غالبــاًدر قرن 15 تا 16 
میالدی می دانند کــه بین حکمرانان اروپایی و 

سلطان های عثمانی کاپیتوالسیون برقرار شد.
 آنچه مهم است، گذشتة مسئلة کاپیتوالسیون 
در ایران اســت که در دو برهه زمانی اتفاق افتاده 
اســت. ابتدا در زمان قاجار و شکســت ایران در 
جنگ با روســیه بود که موجب تحمیل قرارداد 
ترکمنچای به ایران شــد. بر اساس فصل 7 و 8 
این قراداد، مصونیت قضایی مستشاران روسی 
بــه حکومت ایران تحمیل شــد وپس از آن نیز 
دولت های انگلیس و فرانسه کاپیتوالسیون را به 
ایران تحمیل کردند؛ اما مجلس ایران تمام این 

قراردادها را در سال 1306 لغو کرد. 
فصل 7 این قــرارداد می گوید:تمام امور متنازع 
فیهو مرافعاتی کــه بین اتبــاع روس به وقوع 
می رســد،  موافق قوانین و رسوم دولت روسیه، 
فقط به رســید گــی وحکم ســفیر و دعاوی 
حاصله مابین اتباع روس حل وفصل می شــود 
وهمچنیناست اختالفات ودعاوی حاصله مابین 

اتباع روس واتباع مملکت دیگر.
در فصل 8 نیز تصریح شده است: هرگاه شخصی 
از  اتبــاع روس به اتبــاع مملکت دیگر متهم به 
جرمی گردد، مورد تعرض ومزاحمت واقع نخواهد 
گردیــد؛ مگر درصورتی که شــرکت او در جرم 
مدلل و ثابت شود. دراین صورت نیزدرصورتی که 
تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود،محاکم 
مملکتــی نباید بدون حضورمأمــوری ازطرف 
سفارت یا کنســولگری به جرم مزبور رسیدگی 

کنند  و حکم دهند.
وقتی مردم ایران در مقابل استبداد حکومت قاجار 
قیام کردند و مشــروطیت را پذیرفتند، زمینه لغو 
این قانون ایجاد شــد و در دهه اول قرن 14 این 

قرارداد لغو گردید.

 اما دومین برهه زمانی کاپیتوالسیون در ایران، 
به نوعی با آغاز انقالب اســالمی پیوند خورده 
و در اوائــل دهه 40 رخ داده اســت؛ زمانی که 
کشور ایران آبستن حوادث متعددی بود. زمانی 
که شــاه رابطة خود را با امریــکا افزایش داد، 
مجبور به پذیرفتن برخی خواســته های امریکا 
شــد. اصالحات ارضی از جملة این خواسته ها 
بــود که در دی ماه 1340 تصویب و در اواخر آن 
سال، درخواست اعطای مصونیت مستشاران 

امریکایی مطرح شد.
زمانی که این درخواست از جانب امریکا مطرح 
شــد، امینی نخســت وزیر بود و تا حدودی به 
مشکالت و پیامدهای کاپیتوالسیون آگاه بود؛ 
لذا از تصویب آن طفره می رفت.ســرانجام این 
قانون درسیزدهم مهرماه 1342 در کابینه علم  و 
در مجلس شورای ملی علیه حاکمیت ملت ایران 
به تصویب رســید و پس از چندی که مجلس 
تشریفاتی ســنا نیز بر آن صّحه گذارد، در زمان 
نخست وزیری منصور، دربیست ویکم مهرماه  
1343 دوباره درمجلس شــورای ملی با اندکی 
رأی  بیشــتر مورد تصویــب ننگین نمایندگان 
شــاه قرارگرفت.این خالصــه ای از تاریخچه 

کاپیتوالسیون در ایران بود.

2.ضمنبیانتوضیحاتیدرخصوصپیامدهای
سیاسیحقوقیواجتماعیکاپیتوالسیوندر
کشــورهایمیزبان،بفرماییددرایندوبرحه
زمانیچهپیامدهاییدرایرانبهوجودآمده

است؟
عماًل این نوع قانون گذاری ســبب قدرت یافتن 
اتباع خارجی و گسترش نفوذشان در کشورهای 
مستعمره می شــود.عدم صالحیت رسیدگی به 
امور قضایی اتباع کشورهای خارجی نقطه ضعف 
و منفی در کشــور میزبان و موجب قدرت یافتن 
کشور مهمان است. از طرف دیگر،موجب تحقیر 
کشور میزبان نیز می شود. یکی از نکات مهمی 
که امام خمینی در ســخنرانی های خود در مورد 
پیامدهای کاپیتوالسیون در کشورهای مستعمره 
به آن اشــاره داشتند، مسئلة»ذلت و عزت«بود. 
ایشــان در چهارم آبــان 1343 نطقی تاریخی 
ایرادکردندکه در بخشــی از آن فرمودند: »اگر 
یک خادم آمریکایی، اگریک آشپز آمریکایی، شاه 
ایران را زیر بگیرد و یا مرجع تقلید شما را وسط بازار 
ترورکند...  دادگاه های ایران حقم حاکمه ندارند؛  
اما اگرشاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، 

بازخواست خواهد شد...«.
باید تأکید شود که کاپیتوالسیون عماًل سبب از 
بین رفتن استقالل کشور می شود و تبعیض در 

قبال اتباع خارجی را امری مشروع جلوه می دهد. 
در هر صورت، کاپیتوالسیون به لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و نظامی، کشورهای مستعمره را مورد 
خطر قرار می دهد و در جهان هیچ کشوری تن به 
این مســئله نمی دهد و کشورهای اندکی وجود 
دارند کــه مجبور به پذیرفتن آن شــده اند. این 

کشورها نیز همواره سعی در لغو آن دارند.

3.باتوجهبهاینکهامامخمینیاعتراضاتخود
رابامسئلهکاپیتوالسیونآغازکردند،اینمسئله
چهاهمیتوویژگیداشــتهکهبینتمامی
مسائلموردچالش،امامآنراانتخابکردند

واهرمفشاربرحکومتشاهقراردادند؟
امام قبل از تصویب کاپیتوالسیون نیزبه حکومت 
شاه اعتراض داشــتند.قرارداد کاپیتوالسیون تا 
اوایل آبان 1343 به طور علنی مطرح نشد؛حال 
آنکه اولین اعتراضات امام در ســال 41 در مورد 
لوایح شش گانه شاه بود که به دستگیری وی در 
سال 42 منجر شــد. در دومین گام، در سال 43 
بعد از قیام خونین 15 خرداد، اعتراض ایشــان به 

الیحه کاپیتوالسیون بود.
یکی از نقاط کلیدی اعتراضات ایشــان، مسئلة 
عزت بود و کاپیتوالســیون تیری بود که دقیقًا 
قلب عزت و اقتدار اســالمی ملت ایران راهدف 
قرار داده بود. پــس از اینکه در یکم آبان الیحه 
کاپیتوالسیون مصوب مجلس ایران شد،امام در 
20 جمادی الثانی، میالد حضرت زهرا که با 4 
آبان سال 43مصادف بود، سخنرانی معترضانه ای 
کردند که می توان گفت شــدیدترین سخنرانی 
امام خمینی در اعتراض به حکومت شــاه بوده 

است.
دو نکته در این سخنرانی وجود داشت. اول نحوه 
شــروع ســخنرانی امام بود که پای کوب شدن 
عزت مردم ایران را مصیبتی عظیم قلمداد نمودند 
و در این سخنرانی اشک های زیادی ریخته شد. 
نکته مهم دوم، پیوند زدن نهضت ضد استبدادی 
ایران به نهضت ضد اســتعماری بود که ایشان 
عالوه بر اعتراض به سیاست های غلط حکومت 
پهلوی، صراحتاً به دولت امریکا اعتراض کردند 
و فرمودند: »رئیس جمهــوری امریکا بداند که 
منفورترین فرد بین ایرانیان است«. این سخنرانی 
موجب شد که امام نه روز بعد شبانه دستگیر وبه 

ترکیه تبعید شوند.
مســئلة کاپیتوالســیون برای امام که بیش از 
هرچیز به عزت و جالل مسلمانان می  اندیشیدند، 
بسیار سنگین تمام شد و اعتراضات مردمی پس 
از ســخنرانی و تبعید امام، باعث شد که دولت 
امریکا برخی از بندهای الیحه کاپیتوالسیون 
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را اصالح کند و عماًل این الیحه در ایران جایگاه 
خود را از دست بدهد.

4.آگاهیسیاسیامامخمینینسبتبهدیگر
علماراچگونهارزیابیمیکنید؟

پس از علنی شدن تصویب کاپیتوالسیون، امام 
خمینی فقط با فاصله سه روز به آن اعتراض شدید 
کردند که این اعتــراض، موقعیت امام خمینی 
رابه لحاظ اســتراتژیک در جایگاه واالتری قرار 
دادو این مســئله نشان دهندةشّم سیاسی باال، 
قدرت، منش و روحیه اعتراض امام بود که در نوع 
خود منحصر به فرد بود.این مسئله نقطه عطف 

انقالب اسالمی بود.

5.رابطهقاعدةفقهی»نفیســبیل«بامســاله
کاپیتوالسیونچیست؟

در چند آیه قرآن کریم، عدم برتری کفار نسبت به 
مسلمانان ذکر شده است. در آیه 141 سوره نساء 
خداوند فرموده است:»َوَلن َیْجَعَل اهَّلُل ِلْلَکاِفِریَن 
« مفســران آن را تعبیر به  ً

َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َســِبیا
نفی سبیل کفار بر مسلمانان،یعنی نفی هر نوع 
برتری کفار نسبت به مسلمانان می کنند که آن را 
در ابواب مختلف فقهی، مثل ازدواج زن مسلمان 

با غیر مسلمان جاری می سازند.
البته جزئیاتی کــه تحت عنوان مصادیق قاعده 
نفی سبیل وجود دارد، قابل بحث است و صرف 
وجود رابطه با کفار، موجب ذلت پذیری مسلمانان 
نیست.روشن است روابطی چون کاپیتوالسیون 
که همراه با ذلت است،قطعاً از مصادیق این آیه و 

خالف موازین فقهی اسالمی است.
همچنین بر اســاس فقه شــیعه، برای قضاوت 
در مواردی که هر دو طرف نزاع غیر مســلمان 

هستند،دو راه وجود دارد:
الف(قضاوت به عهدة خودشان باشد و بر اساس 
قوانین و قضات شــریعت خود به آن رسیدگی 

کنند.
ب( بــا رضایــت طرفین، قضــاوت را به عهدة 

مسلمانان و دادگاه اسالمی بگذارند.

6.آیاامروزهکاپیتوالسیوندرمیانکشورهای
جهانوجوددارد؟

امروزه همة کشورها در روابط بین المللی خود سعی 
می کنند امتیازاتی را از دیگر کشورها کسب کنند؛ 
اما هیچ کدام از آنها در قالب کاپیتوالسیون نبوده 
اســت؛ چراکه هیچ کشوری به هیچ وجه حاضر 
نیست این چنین ذلتی را از جانب کشور دیگری، 

حتی متحد و حامی قدرتمند خود،بپذیرد.

چشماسفندیارانقالبها
زهبامستبدوســــــــــــــــــــازشبامستکبـــــــــــــــــر؟! مبـــــــــــــــار

سیدمحمدطاها موسوی

در گذشــته اقتدار نظام های استبدادی به دلیل جهل و ناآگاهی مردم بود. آنان با جاهل نگه داشتن و 
خفیف کردن مردم قدرت استبدادی خود را حفظ می کردند. قرآن کریم درباره فرعون فرموده است : 
َطاُعوُه«؛1 یعنی فرعون با شست وشوی مغزی قوم خود در مصر، آنان را تهی مغز 

َ
 َقْوَمُه َفأ

َ
»َفاْسَتَخّف

کرد تا توان به دســت آوردن جزم علمی و عزم عملی نداشته باشند؛ آن گاه بر آنان مسلط شد.2 بدین 
جهت نظام های سیاسی و دولت های استبدادی سعی در سرکوب مراکز آگاهی بخش مردم داشتند. 

نمونه آن دشمنی خلفای اموی و عباسی با ائمه و علمای شیعه است. 
در دوره جدید که عقالنیت و آگاهی  از کنترل دولت ها خارج شد و عموم مردم آگاه تر شدند، اعتراضات 
مردم نیز شدت گرفت و پایه اصلی اقتدار نظام های استبدادی که جهل مردم بود درهم فرو ریخت. 

دوره جدید، فقط به عقالنیت و آگاهی مردم منجر نشــد؛ بلکه در عین حال پدیده جدید »استعمار« 
نیز تولید شــد که مبتنی بر سیاســت قدرت طلبی، فلسفه منفعت و ســود و روش عمل گرایی است. 
استعمارگران در ابتدا تصور می کردند که اگر عقالنیت و آگاهی در جوامع غیرغربی رشد کند به نفع آنها 
خواهد بود؛ لذا در اوایل کمک های محدودی به برخی گروه های انقالبی کردند؛ اما مشاهده کردند که 
این روند به سود آنها تمام نخواهد شد و منافع آنها به خطر خواهد افتاد. لذا پیوندی میان استبداد داخلی 
و اســتعمار خارجی شکل گرفت تا منفعت هر دو حفظ شود. حمایت استعمارگران و ابرقدرت ها منبع 
اصلی اقتدار نظام های استبدادی جهان سوم است. کشورهای استعمارگر در عوض گرفتن امتیازات 

اقتصادی و سیاسی از مستبدان حمایت می کنند. 
همچنان که در تاریخ مشروطه انگلیسی ها در ابتدا به برخی فعاالن نهضت کمک هایی کردند. اما بعد 
از مدتی که دیدند مشــروطه اگر به طور عادی پیش رود به ضرر آنها تمام می شود به همراه جمعی از 
روشنفکران غرب زده مشروطه را منحرف کردند و عالمان آگاهی بخش، رهبران مشروطه همچون 
شیخ فضل اهلل نوری، سید محمد طباطبایی، سید عبداهلل بهبهانی و آخوند خراسانی و ده ها شخصیت 
دیگر را از ســر راه برداشــتند. پس از مدتی نیز رضاخان پهلوی که در خشونت و استبداد نمونه تاریخ 
است را بر ایران حاکم کردند. زمانی که رضاشاه به آلمان ها گرایش پیدا کرد و منافع انگلیس به خطر 
افتاد او را نیز برداشــتند و پسرش را به جای او نشــاندند و از او حمایت  کردند. این حمایت ها در دوره 
محمدرضا پهلوی بیشتر شد؛ چرا که او نقش بهتری را برای دولت های استعمارگر انگلیس و آمریکا 
بازی می کرد. به همین دلیل حمایت های فراوانی از سوی کشورهای غربی، به خصوص آمریکا از او 
شد. در عوض محمدرضا از منافع آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس به خوبی حفاظت می کرد و آنها 
نیز به راحتی ســرمایه ملت ایران را به تاراج می بردند و بازار ایران را فروشگاه محصوالت و تولیدات 
آمریکا کرده بودند. لذا آمریکا در هر شرایطی از استبداد پهلوی حمایت می کرد و کمک های فراوانی 
برای سرکوبی نهضت های مردمی و شخصیت های آگاهی بخش به دولت پهلوی می کرد که نمونه 

آن کودتای 28 مرداد بود. 
حضرت امام بر اســاس بینش الهی و قرآنی خود فهمیده بود که مبارزه با 
استبداد بدون قطع دست اســتعمارگر ممکن نیست؛ چرا که منشأ اصلی 
اقتدار اســتبداد در دوره جدید، استعمار و کشــورهای استعمارگر است. از 
این رو همزمان با مبارزه علیه استبداد و ظلم ستم شاهی به مسئله استعمار 
و آمریــکا نیز توجه نشــان می داد و مردم را از خطرات اســتعمار آمریکا و 
شبکه صهیونیسم آگاه می ساخت و همواره بر استقالل و عزت ملی تأکید 
می کرد. چرا که امام دست های حمایت گرانه استعمار را از استبداد پهلوی و 

ذلّت شاه ایران را در برابر سران استعمارگر مشاهده می کرد.
 پس از پیروزی انقالب و اســتقرار نظام جمهوری اســالمی امام استکبار 
ســتیزی را ادامه داد و همواره مردم و مســئوالن را از آفات وابســتگی به 
استعمار و اســتکبار جهانی متوجه ساخت. مقام معظم رهبری در تحلیل 
منطق امام خمینی)ره(، معتقدند : »برای مقابله با اســتعمار جدید عالوه بر 
مبارزه با استبداد و دیکتاتوری حاکم، باید با قدرت سلطه گر خارجی و حامی 
این دیکتاتور نیز مقابله کرد زیرا مبارزه با مســتبد و در عین حال سازش با 
مســتکبر به نتیجه نخواهد رســید. بلکه آن انقالبی پیروز خواهد شد که 
قدرِت مداخله گِر پشــت سِر دیکتاتور را بشناســد و به جای سازش، با آن 
قدرت سلطه گر مبارزه کند.3 همین اندیشه و فکر امام بود که دانشجویان 
پیرو خط امام را به تسخیر سفارت خانه آمریکا هدایت کرد. یعنی یک روز 
بعد از بیانات حضرت امام، جمعی از دانشجویان مسلمان و انقالبی از فکر 
و سخن امام خط گرفتند تا سفارت آمریکا را تسخیر کنند. پس از آنکه خبر 
به امام)ره( رســید حاج احمد آقا به نیابت از امام مخفیانه به سفارت رفت و 
گزارشــی از اهداف و اقدامات دانشجویان تهیه کرد. زمانی که امام فهمید 
که افکار پاک انقالبی و اســالمی دانشجویان پشت سر این قضیه است 
ضمن حمایت کامل، آن را انقالب دوم نامید که از انقالب اول مهم تر است. 
زیرا این حرکت نشان داد که ملت ایران بعد از سرنگونی رژیم طاغوت، الیه 

بعدی سلطه و گرفتاری را می شناسد و با آن مبارزه می کند.4
امام یک روز بعد در 14 آبان 1358 در یک ســخنرانی مفصل پرده از چهره 
استعمار و استکبار انگلستان در حمایت از استبداد پهلوی برداشت و ضمن 

شــیطان خواندن آمریکا فرمود : »آن مرکزی هم که جوان های ما رفتند 
گرفتنــدـ  آن طور که اطالع دادندـ مرکز جاسوســی و مرکز توطئه بوده 
اســت«.5 ایشان همچنین از برنامه استکبار جهانی علیه انقالب اسالمی 
سخن گفت و دســت پنهان آمریکا را در شورش های محلی و ترورهای 

داخلی افشا ساخت. 
امام)ره( به همه انقالبیون جهان و آزادی خواهان نشــان دادکه مبارزه با 
استبداد داخلی بدون مبارزه با استعمار اثربخش نیست؛ بلکه انقالب داخلی 
زمانی نتیجه می دهد که با مبارزه با اســتعمار و استکبار همراه باشد؛ و ااّل 
انقالب ها و نهضت ها عقیم می ماند. به نظر امام حّس استقالل خواهی که 
ریشه مبارزه با اســتعمار و استکبار است سّدی در مقابل نفوذ کشورهایی 

است که می خواهند منافع ملت ها را تحت الشعاع منافع خود قرار دهند. 
برای فهم و عظمت این اندیشــه و اقدام، ضروری است که شناخت کافی 
و الزمی نســبت به خوی استکباری و اهداف شیطانی آمریکا پیدا شود که 
چگونه آمریکا و کشــورهای غربی برای حفظ منافع خود، تمام آرمان ها، 
اهداف و انقالب های مردم را نابود و لگدمال می کنند. اســتعمار و استکبار 
جهانی در طول تاریخ نشــان داده اســت که با هیچ انقالب مردمی ای که 
بر پایه منافع ملی، فرهنگ و هویت ملی باشــد همراه نیست. نمونه واضح 
این خوی شــیطانی را در انقالب 22 بهمن سال 1390شمسی مردم مصر 
می توان مشاهده کرد که آمریکا و کشورهای غربی با کمک دست نشاندگان 
داخلی، به راحتی دولت مردمی »محمد مرســی« را که به واسطة انتخاب 
روی کار آمده بود نابود و او و ســایر انقالبیون را روانه زندان کردند و آنان 
را تروریســم خواندند. در مقابل با یک کودتای نظامی، بازماندگان دولت 

استبدادی و دست نشانده »حسنی مبارک« را سر کار آوردند. 

پینوشت:
1. زخرف : 54.

2. جوادی آملی، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص157. 
3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی 

)19بهمن 1392(. 
4. همان. 

5. صحیفه امام، ج 10، ص 491. 

امام)ره( به همه انقابیون جهان و آزادی خواهان نشان دادکه 
مبارزه با استبداد داخلی بدون مبارزه با استعمار اثربخش 
نیست؛ بلکه انقاب داخلی زمانی نتیجه می دهد که با 
مبارزه با استعمار و استکبار همراه باشد؛ و اال انقاب ها و 
نهضت ها عقیم می ماند. به نظر امام حس استقال خواهی 
که ریشه مبارزه با استعمار و استکبار است سّدی در مقابل 

نفوذ کشورهایی است که می خواهند منافع ملت ها را 
تحت الشعاع منافع خود قرار دهند. 
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از هر جنبه ای که به زندگی انسانی بنگریم، مهارت های ارتباطی نقش بسیار 
مهمی در موفقیت انسان، چه در زندگی شغلی، چه در زندگی اجتماعی و چه 
در زندگی شخصی ایفا می نماید. نقش مهارت در ارتباطات تا آنجاست که 
می توان ادعا نمود یکی از بزرگ ترین موانعی که انسان در زندگی خود با آن 
مواجه می شود این است که قبل از اتخاذ تصمیم و مبادرت به انجام یک کار 
)انتخاب شــغل، ازدواج، تربیت فرزند، تبلیغ و امثال آن( سعی نکرده است 

که مهارت های ارتباطی و رفتاری الزم را برای انجام آن کار کسب کند. 
حقیقت آن اســت که مهارت های الزم برای برقراری ارتباط را می توان از 
طریق اکتساب که همان آموزش و تمرین است فراگرفت. هرچند کسب 
این مهارت ها چندان آســان به نظر نمی رسد، اما نکته اساسی در برقراری 
ارتباط با دیگران بر فهم پیام ارتباط نهفته اســت. اگر در برقراری ارتباط با 
دیگران یکی از دو طرف ارتباط، پیام طرف مقابل1 را به خوبی دریافت نکند 
و متوجه منظور طرف مقابل از پیام فرستاده شده نشود، ارتباط برقرار شده 

بی حاصل بوده است. 
ریشه بســیاری از سوء تفاهم ها، رنجش ها و اختالفات و همچنین منشاء 
بسیاری مشاجرات، اختالفات و نزاع هایی که گهگاه شکل خانوادگی نیز 
به خود می گیرد، عدم وجود فهم متقابل در برقراری ارتباط ها است؛ چراکه 
یکی از طرفین گفت وگو و بدتر از همه هر دو طرف گفت و  گو حرف یکدیگر 

را نمی فهمند و برداشتی درست از پیام های ارسال شده ندارند. 
طریقه صحیح صحبت کردن و البته ارسال پیام )محتوا( متناسب یکی از 
مهارت های اساسی ارتباطی در برقراری یک ارتباط موفق و مؤثر است. در 
بیان اهمیت این مهارت ضرب المثل های فراوانی در ادبیات فارسی وجود 
دارد. از آن جمله »تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد« و از 

همه معروف تر ضرب المثل  قدیمی  فارسی: »زبان سرخ، سر سبز می دهد 
بر باد«. این ضرب المثل ها و ضرب المثل های بسیار دیگری که در صفحه 
تاریخ ایرانیان موجود اســت، همه و همه نشان دهنده آن است که حکما و 
قدمای این قــوم نیز بر اهمیت صحیح صحبت کردن که قدم اول ارتباط 

صحیح بین فردی است پی برده، بر آن تأکید کرده اند. 
در حقیقت همه ما توانایی برقراری ارتباط را داریم؛ اما گاه الزم است برای 
ایجاد ارتباط یا اســتمرار ارتباطات خود مهارت های ارتباطی و صحبت را 
هــم از نظر کّمی  و هم از نظر کیفی ارتقــا دهیم. برخی از افراد از صحبت 
کردن با دیگران طفره می روند یا نمی توانند به سادگی شروع کننده ارتباط 

با دیگران باشند. 
روش های ســاده ای وجود دارد که به شما کمک می کند تا بهتر با دیگران 
ارتباط برقرار کرده، مصاحبت و دوستی آنها را حفظ کنید؛ برای مثال اینکه 
انتقاد و یا حتی نظر مخالف خود را طوری بیان کنید که طرف مقابل ناراحت 
نشود، باید به نشانه های غیر کالمی  وی بیشتر توجه کنید و مهم تر از همه 

اینکه سعی کنید در صحبت کردن مؤدب باشید. 
همان گونه که اشاره شــد، اولین قدم در این باره می تواند صحبت کردن 
باشد؛ شیوه ای که معمولی ترین و بیشترین طریق ارتباطی افراد مختلف با 
یکدیگر است. در نحوه صحبت با افراد متفاوت در مورد چگونگی صحبت 
کــردن با افراد گوناگون و با ویژگی های متفاوت ابتدا باید در نظر داشــته 
باشــیم که طرف صحبت ما جزو کدامیک از گروه های زیر اســت و بعد 
با استفاده از رهنمودهای ارائه شــده بدانیم که با هریک چگونه صحبت 
کنیم. برخی نظریات در روانشناسی اجتماعی افراد را به چهار گروه تقسیم 

می نماید: اول تحلیلگر؛ دوم صمیمی؛ سوم بیانگر و چهارم سلطه جو. 
1. تحلیل گرهــا: معمواًل تحلیلگرها تمایل به کمالگرایی دارند؛ به عبارت 
دیگر آنها دوســت دارند همه چیز را درباره یک موضوع بدانند. اطالعات و 
تصمیمات آنها معمواًل دقیق و عاقالنه اســت و شاید به همین دلیل است 
که آنها را در تصمیم گیری های خود کند می کند و به اصطالح دیر به نتیجه 
می رســند. ضمن اینکه قشر تحلیلگر احساســات و عواطف خود را برای 

دیگران آشکار نمی کنند. 
2. صمیمی ها: افراد صمیمی  به مردم و دوســتی با آنها اهمیت بســیاری 
می دهند، احساسات افراد را در نظر می گیرند و سعی می کنند به هر ترفندی 

که شده دیگران را ناراحت نکنند. 
3. بیانگرها: این افراد دوســت دارند اوقات خوشی داشته باشند، پرحرارت 
و متکبر هســتند و به سختی می توانند افرادی را که مثل خود آنها نیستند، 

تحمل کنند. 
4. سلطه جوها: سلطه جوها افراد قوی، قاطع و نتیجه گرا هستند که گاهی 
اوقات نسبت به خودشان و دیگران جدی و سخت گیر می شوند. این افراد 
معمواًل احساسات خود را برای دیگران آشکار نمی کنند و از کسانی که وقت 
خود را با صحبت هایی بی فایده تلف می کنند نیز اصاًل خوششان نمی آید. 
طبیعی اســت که در هنگام صحبت کردن با این افراد باید نکاتی را به  کار 
ببرید که با دیگر اقشــار نیازمنــد آن نخواهید بود. به جهت ضیق مقال در 
شــماره بعد به طور مفصل تری درباره برخورد با هریک از این چهار گروه 

مباحثی را مطرح خواهیم نمود. 

پینوشت:
1 . ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در برخورد های شخصی فرستنده و گیرنده به طور متناوب در حال 
تغییــر اســت؛ بــه عبارتی هریک از طرفین ارتبــاط در ارتباطات بینافردی معموال هم فرســتنده اند و هم گیرنده 
یعنی لحظه ای در نقش فرستنده ارتباطات عمل می نمایند و لحظه ای دیگر به عنوان گیرنده یک خط ارتباط 

را سامان داده اند. 
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مهــــــــــــارتهای
ارتبــــــاطبینفردی

علیرضا بشیری 

بنگاهگناه
علی صادقی سرشت

نگاِه نابــه گاه، چه گام ها 
را که از رفتن بازداشــته و 
چه قلب هــا را که مغلوب 
خود ساخته  اســت. نگاِه 
نابه گاه، بنگاه گناه است و 
شیطان صاحب این بنگاه! 
نگاِه نابه گاه، طعم گندیدة 
 زنــا دارد! امــام باقر
می فرمایند: »هر عضوی 

از بدن، بهره ای از زنا دارد؛ زنای چشــم، نگاه به 
نامحرم است«.1 نگاِه نابه گاه کوری عقل می آورد 
و مستی هوش! خوشا به حال آنان  که گاِه نگاه را 

پاس می دارند و نگاهشان طعم عبادت دارد. 
نگاه گناه آلود یکی از معضالت اجتماعی برخی 
افراد جوامع اسالمی اســت که سودش را یکی 

می برد و زیانش را برخی دیگر!

  آن که سودش را می برد
با نگاِه گناه شیطان برندة َقسمش می شود؛ چراکه 
به خداوند گفت: »به عزت تو سوگند همة آنها را 
گمراه خواهم کرد«.2 هر اشــتباه چشِم بنی آدم، 
مثل آب خنکی می شــود که به جگر شــیطان 
می رســد؛ جگری که از رانده شــدن او از درگاه 
خداوند به دلیل تکبرش به آدم، ســوخته است. 
هر نگاه به نامحرم، نشــانی است از بی در و پیکر 
بودن چشمی که باید پاسبان ایمان و آرامش قلِب 
صاحِب نگاه باشــد. شخصی از مرحوم آیت اهلل 
اراکی طلب نصیحت کرد. ایشان پرسیدند: شغلت 
چیست؟ گفت: نجارم. گفتند: برای دلت هم در و 

پنجره ساخته ای! 
 آنان که زیان می بینند

1.خودفرد: چشم چران، در معرض باختن سه 
چیز است: آخرت، آرامش درون و میل و رغبت به 
همسر. آخرت را می بازد؛ چراکه با هر نگاه، تیری 
سّمی از ناحیه شیطان به جانش می نشیند که او را 
از پیمودن مسیر بهشت ناتوان می سازد. آرامش 
درون را می بازد؛ زیرا نگاه های آلوده، سراب هایی 
تصوری در ذهنش شــکل می دهــد و او که در 
دام مقایسه زیبایی های نامحرمان با همسرش 
افتاده، به صورت ناخودآگاه، نسبت به آنچه دارد 
ناراضی می شــود. میل و رغبت به همســر را از 
دست می دهد، به دو دلیل: اول آنکه ارضای حراِم 
شهوت با دیدن نامحرمان، تصویرهای ذهنی از 
ویژگی های زنــان نامحرم که مدام در ذهن فرد 

رژه می  روند، تولید می کند 
که مقایســه ناخواســته 
با  نامحرمان  زیبایی های 
همســر و حکم ناخودآگاه 
به برتری آن هــا، از آفات 
گریزناپذیــر این تصاویر 
اســت. دوم آنکــه فردی 
که از صبح تا شــب به این 
و آن نگاه گناه آلود می کند 
و ســپس وارد خانه می شود، در خود انگیزه  الزم 
برای کنار همسر بودن را نمی یابد؛ چراکه چنین 
شخصی همانند آشپزی است که از صبح تا شب 
بــه این غذا و آن غذا ناخنک زده و در هنگام قرار 
گرفتن کنار ســفره دیگر میلی بــه غذا در خود 
نمی یابد. شخص آلوده به زنای چشم! به تدریج 
نسبت به همسرش خرده گیر، زودرنج، بهانه جو، 
لج باز و نامهربان می شــود و لذت داشتن آرامش 
روانی و خانه ای آرام در دنیا و سرایی آباد در آخرت 

را از دست می دهد.
2.همســرفرد: زنان به تأیید و حمایت عاطفی 
شــوهران  خود نیاز دارند. همسری که خود را در 
دام مقایسه شوهرش می یابد، احساس می کند 
که پایگاه حمایتی خود را از دســت داده است و 
کم کم نسبت به وظایفش در برابر خانواده و شوهر 
 دل سرد و دل سرد تر می شود. این سردی عاطفی 
به تدریج انگیزة زن را در زندگی مشترک ضعیف 
می کند و ســرانجام، زوجیــن در گرداب طالق 
عاطفــی می افتند و غریبه هایی می شــوند زیر 
یک ســقف و تن های تنها! که از همسری فقط 
هم خانگی برایشان مانده است. از سویی ممکن 
اســت این بی عفتی مردانه، در طول زمان، زن را 

نیز به سمت بی عفتی بکشاند.
3.جامعــه: هر خانــواده ، آجری اســت که در 
ســاختمانی به نام جامعه کار گذاشته شده است. 
هر گاه این آجر در معرض فروپاشــی قرار گیرد، 
بخشی از ساختمان جامعه  در معرض ریزش قرار 
می گیرد. نگاه های مســموم، بنیان خانواده ها را 
سســت می کند و به دنبال آن سبب بروز مسائل 
ناخوشایندی در جامعه همچون افزایش بزه کاری 

می شود. 
بخش مهمی از نارضایتی زوجین آلوده به ناپاکی 

چشم مربوط به همین نگاه های نابه گاه است.

پینوشت:
1  . شعیری، جامع االخبار، ص 408.

2  . ص: 82.

کارکـــــــــــرد
منـاسکدینی
درهمبستگی
جامــــــــــعه

مرضیه عیوضی

بــه یقین، مهم ترین پدیده ای که بشــر ممکن 
است در طول زندگی خود با آن روبه رو شود، دین 
است. بشــر در طول اعصار مختلف و در تمامی 
عرصه های گوناگون زندگی دست از دامان دین 
برنکشیده و در هر عصر و در مواجهه با هر نهادی، 
یکی از مسائلی که درصدد پاسخ به آن بوده، رابطة 
آن نهاد و پدیده با دین بوده اســت. به طور کلی 
این موضوع جزء مقبوالت دانشمندان و علمای 
جامعه شناسی،  روان شناسی و ارتباطات بوده که 
دین در نحوه و نوع زندگی انسان تأثیرگذار بوده 
و توجه انســان به موجودی باالتر از طبیعت )چه 
نگاه درست آن و پذیرش خداوند و چه نگاه اشتباه 
آن و پذیرش هرچیزی غیر خداوند به عنوان اله 
یا شریک( جزئیات زندگی وی را تحت تأثیر قرار 

داده است.
از ابتدای شکل گیری جوامع تاکنون، جامعه ای 
وجود نداشــته که دین در میان مردمان آن نفوذ 
نکرده و در اندیشه و عمل انسان های آن سامان 
تأثیر نگذاشته باشد. مناسک مذهبیـ  به خصوص 
دعا که از نمودهای دین به شمار می رودـ  بخش 
گسترده ای از کنش های اجتماعـی ما را شکل 
می دهند. تـــنوع، گستردگی، پـــویایی، تأثیر 
فـرازمـانی و مکانی، از جمله ویژگی های مراسم 
و مناسک دینی در فرهنگ جامعة ما است. زمانی 
که به تحلیل و بررسی یک موضوع می پردازیم، 
دو راهکار می تواند پیش روی ما قرار داشته باشد. 
در وهلة اول می توان موضوع را تجزیه و اجزای 
تشکیل دهندة آن را مطالعه کرد. راهکار دیگر این 
است که با رعایت انسجام اجزا و عناصر موضوع 
مورد بررســی، آن را تحلیل کنیم. برای مطالعة 
کارکرد مناســک دینی در همبستگی جامعه، با 
توجه به رویکرد کارکردگرایانه، با تکیه بر طریقه 
دوم سعی می شود ماهیت درهم تنیده یک نظام 
اجتماعی را در کلیتــش درک نمایند. بر همین 
اساس از ابتدای مقاله دین و دینداری و در پی آن، 

مناسک مذهبی به طور کلی بررسی شده است.

شبستان  فرهنگ و جامعه شبستان  فرهنگ و جامعهازابتــ__ــــداتاانتــــــهاییکخــــ__ــــط
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 از زمانی که تاریخ بشــر ثبت گشــته، 
انســان بر اســاس فطرت خــود به 
دنبــال نیرویی فراتر از خــود بوده که 
خالق انسان اســت تا بتواند با اعتماد و 
تکیه بر آن، ابهامــات زندگی فردی و 
اجتماعــی اش را برطرف کند. خداوند 
نیز به وسیلة کامل ترین انسان ها، در هر 
عصری دین را به انســان ها ارائه نمود 
تا با عمل به آن به ســعادت رهنمون 
شــوند. قرآن کریم آداب و شعائر دینی 
را جزء خصوصیات همة ادیان و یکی از 
قدیمی ترین سنت های فرهنگی در هر 
جامعه می داند: »ِلُکّل ُاَمٍة َجَعْلنا َمْنَسکًا 
ُهــْم ناِســکوه؛1 برای هر امتی عبادتی 
قرار دادیم تا آن عبادت را انجام دهند«.

طبعاً دین در عرصة فردی و اجتماعی 
دارای کارکردهــای متنــوع و حائز 
اهمیتی اســت؛ اما در اینجا به بررسی 
و تحلیــل مناســک دین اســالم در 
همبســتگی فردفرد جامعة اسالمی 
پرداخته می شود. در کشور ما که اسالم 
و مذهب شــیعی در سطح جامعه رواج 
دارد، مراسم و مناسک مختلف مذهبی 
حجم وسیعی از رفتارهای ما را شکل 
می دهد. عالوه بر مناسِک همه گیری 
مانند نمــاز و روزه، مراســم متعدد و 
متنوعی همراه جشن و سرور در قالب 
اعیاد مذهبی مانند عیــد قربان، عید 
فطر، والدت اولیای دین یا سوگواری 
برای ائمه انجام می پذیرد. گســتره، 
دیرینگی و پویایی این مراسم و مناسک 
در فرهنگ جامعه ما چنان اســت که 
می توان گفــت کمتر پدیده اجتماعی 
در کشور به این وسعت می رسد. از آنجا 
که ماندگاری هر مجموعه، وابسته به 
کارکردش برای نظام اجتماعی است، 
این سؤال به ذهن متبادر می شود که چه 
کارکردها و پیوندهای اجتماعی در این 
مناسک وجود دارد که عالوه بر پابرجا 
نمودن آن، موجبات همبستگی بیشتر 
را در میان مردمان این سرزمین فراهم 

آورده است؟
به نظر می رسد عنصر اول به خود دین 
برمی گردد. یکی از دانشمندانی که در 
عرصه دین مطالعات بســیاری انجام 
داده است، دین را اصل وحدت بخشی 
می دانــد که بدون آن تضــاد موجود 

میان افــراد، جامعــه را از هم خواهد 
درید. بنابراین صرف همه گیر شــدن 
دین جامعه را به طور ضمنی همبسته 

می نماید.
عنصر دوم الگوپذیری اســت. الگویی 
که مناســک دینی مانند عاشــورا و 
اعیــاد مذهبی در منظــر نظر جامعه 
قرار می دهند، عــالوه بر تعالی فردی 
ایشــان، باعث ایجاد همبستگی و به 
عبارتی احســاس هم مسیری افراد در 
راه به ســمت کمال می گردد. دوری 
از گنــاه، اطعام مســاکین، ایثار، کنار 
گذاشتن کینه ها و هزاران صفات نیکو 
و پســندیده و میل جامعه برای نیل به 
این خصوصیــات، آنها را در یک صف 

قرار می دهد و همبسته می کند.
عنصر سوم نظارت و کنترل اجتماعی 
اســت. امر به معروف و نهی از منکر در 
سایه مقبوالت و منکراتی است که دین 
آنها را در سایه مناسک دینی به فرهنگ 
جامعه تزریق می کند و همین موضوع 
موجب همبســتگی بیشتر اجتماعی 

می شود. 
عنصر آخر مربوط به همبستگی جامعه 
در یک فراخور زمانی گســترده است و 
آن، همبستگی میان نسل های مختلف 
اســت. جامعة دینــی در عصری که 
جوامع مختلف شکاف نسل ها را تجربه 
می کنند، در مقابل این پدیده مقاومت 
می کنــد و ســخن مشــترکی برای 
نسل های مختلف دارد. اگر یک کودک 
در مقابل پدربزرگ خود می نشــیند و 
سؤال خود در مورد نماز یا داستان کربال 
را با لذت تمام پاسخ می شنود و هر دوی 
آن را ســؤالی مهم و مورد نیاز می بیند، 
به کارکردی مبادرت نموده  اســت که 
دین در همبســتگی جوامــع در میان 

نسل های مختلف دارد.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر 
می رسد که در میان اندیشه های متعالی 
شیعه، داستان شهادت امام حسین و 
سروقامتان کربال، همیشه یاری دهندة 
حرکت جامعه شــیعی در مسیر حق و 
قدرتمندترین مناســک اسالم در امر 

همبستگی اجتماعی بوده است.

پینوشت
1. حج: 67.

چتــــریزجنـــــس
گفـــتوگـــــو

علی صادقی سرشت

به عقیده برخی روان شناســان، هســته اخالق، »احترام« است. 
»احترام« یعنی به رســمیت شناختن حریم دیگری و حفظ حرمت 
او. در این میــان، گفت وگو، نه تنها ابزاری بــرای انتقال پیام های 
فکری و احساسی می باشد، بلکه چارچوبی برای نشان دادن احترام 
به طرف مقابل است. متأسفانه برخی زوجین، از این فرصت نه تنها 
برای نزدیک شــدن عاطفی استفاده نمی کنند، بلکه از قدرت کالم 
برای مغلوب کردن همسرشــان و شکست دادن او در عرصه تفکر 
و احساس استفاده می کنند!! اما به راستی ویژگی های یک مکالمه 

مؤثر و محترمانه چیست؟
 لطفا کمی فرصت بدهید: یکی از اشتباهات رایج در مکالمه ها، 
فرصت ندادن به طرف مقابل برای بیان گفته های خود است. برخی 
زوجین با این جمله که »دیگه چیزی نگو!  فهمیدم منظورت چیه« 
اجازه نمی دهند سخنان همسرشان تمام شود. باید به چنین افرادی 
گوش زد کرد که همسرتان از اینکه شما با این جمله حرفش را قطع 
کنید، احساس منفی ای خواهد نمود. اجازه دهید سخنانش تمام شود؛ 
زیرا یکی از کارکردهای گفت وگو، در کنار مبادله اطالعات و تخلیه 
هیجانیـ  احساسی، نشان دادن توجه و احترام به طرف مقابل است. 
همسرتان همین که احساس کند سخنانش را کامل بیان کرده است، 
حس بهتری خواهد یافت و احترام الزم نسبت به خود را در رفتار شما 
خواهد دید؛ بنابراین از حدس زدن منظور همســر خود قبل از پایان 

سخنش خودداری کنید!
 شروع مناسب داشته باشید: زمانی شروع به سخن گفتن کنید 
که نشانه های کالمی و ظاهری همسرتان نشان می دهد سخنش 
تمام شــده است. در صورت ابهام، می توانید لحظاتی کوتاه سکوت 
کنید. حالت همسر شما نشان خواهد داد که آیا می خواهد به سخنان 
خود ادامه دهد یا آمادة شنیدن حرف های شما است. این توقف و دقت 
شما در شروع سخن گفتن را همسرتان خواهد فهمید و پشت صحنة 

این دقت را که همان احترام گذاشتن به او است، درک خواهد کرد.
 کلی و منفی ســخن نگویید: از جمله ها و واژه های منفی مانند 
»شما همیشــه ...« و »شما هرگز ...« استفاده نکنید. این واژه ها به 
صورت کلی به همســرتان برچسبی را می چسباند که مانع از ادامه 
ارتباط عاطفــی و القاکننده حس بی احترامــی در هنگام مکالمه 

می شود. در برخی موارد، کلمه هایی این چنینی، طرف مقابل را وارد 
این فضای روانی می کند که در اولین فرصت مقابله به مثل کند و با 

کلماتی  از خجالت برچسب هایی که به او زده ایم دربیاید!
 محترمانه صدا بزنید: در طول ســخن گفتن چندین بار اســم 
کوچک همســر خود را محترمانه و مؤدبانه صدا بزنید. این حالت، 
احترام همراه با محبت را به طرف مقابل نشــان می دهد و »احترام، 

احترام می آورد و محبت نیز محبت به بار می آورد«.
 احســاس خود را توصیف کنید: احساس ناراحتی خود را بدون 
محکوم کردن صریح همسرتان با او در میان بگذارید. نگویید: »شما 
جلوی خانواده ات احترام مــرا نگه نمی داری«؛ بلکه بگویید: »من 
آزرده  خاطر می شوم وقتی روبروی خانواده ات احساس بی احترامی 

می کنم«.
 توضیحی بپرسید: با پرسیدن »سؤال های توضیحی«، همسر را 
به گفت وگو درباره افکار، احساسات و تمایالتش تشویق کنید. البته 
مراقب باشید این سؤاالت محترمانه پرسیده شود و حالت بازجویی 

به خود نگیرد.
 آرام سخن بگویید: آرام و بدون شتاب سخن بگویید. بلند سخن 
 گفتن فشار بیشتری به سلول های عصبیـ  شنیداری طرف مقابل 
می گذارد و او را زودتر خســته می کند. معمواًل گفت وگوهایی که در 
زمان خســتگی روی می دهد، در معرض بروز درگیری و اختالف 

می باشد.
 در خودافشاگری زیاده روی نکنید: خودافشاگری در حد متعادل 
)یعنی گفتن برخی مطالب خصوصی خود به همســر( گفت وگو را 
صمیمانه تر می کند؛ البته به هیچ وجه زیاده روی در این مسئله مورد 

تأیید نیست.
 فیلم خود را بازبینی کنید: برای برخی افراد، بهترین نصیحت آن 
است که موقعیتی فراهم آید که بتوانند رفتار خود را در موقعیت های 
مختلف مشــاهده کنند. در چند موقعیت واقعی گوناگون، از سخن 
گفتن خود با همسرتان فیلمی تهیه کنید و بعدها آن را تماشا کنید. 
آیا شیوه مکالمه خود را می پسندید؟ آیا واژگانی را که به کار برده اید، 
مناسب یک رابطه عاطفی و صمیمانه می دانید؟ آیا از کنایه، نیش، 
تمسخر، مقایسه، سرزنش، ... در گفت وگوی خود استفاده کرده اید؟ 

آمـــــوزشوپــــــرورش
بنیــــادفرهنگعمومی

وزفرهنــــــــــــــــــگعمومی بهبهانهر

هانیه علی اصغری
وقتی از فرهنــگ عمومی صحبت 
می کنیم، دائماً ذهنمان سراغ تئاتر و 
سینما و تلوزیون و نقاشی و گرافیک 
و ... مــی رود. اینها همه بخشــی از 
فرهنگ عمومی اند. هم نقِش سازنده 
و شکل دهنده به فرهنگ عمومی را 
ایفا می کنند و هــم در جایگاهی قرار 
گرفته اند کــه هرکس بخواهد درباره 
فرهنگ یک سرزمین سخن بگوید، 
به ســراغ همین ها می آید و به عنوان 
ثمرات فرهنگ عمومی یک جامعه، 
مثاًل نگاهی هم به فیلم های سینمایی 
و آثار ســایر هنرمندان آن سرزمین 
می اندازد. در عین حال، بســیاری از 
کسانی که می خواستند ما را بشناسند و 
توصیفی از فرهنگ عمومی ما به دست 
بدهند، صرفاً به سراغ آثار هنرمندان ما 
نرفتند، بلکه در گوشه یکی از شهرهای 
این کشور خانه ای اجاره کردند و روزها 
در خیابان و بازار و گرمابه و قهوه خانه 
می چرخیدند و شب ها در خلوت خود 
فرهنگ عمومی ما را توصیف کردند. 
آثار بسیاری از مستشرقین که در قالب 
سفرنامه و خاطرات روزنوشت نگاشته 
شده، برآمده از چنان روزها و شب هایی 
است. مجال این نوشتار جای آن نیست 
که به روایت های متفاوتی بپردازد که 
از فرهنگ عمومی ما شده و توصیفات 
مستشــرقین را که خالی از اغراض و 
نگاه های استعماری شان بوده است، 
نقد کند؛ بلکه غــرض از این مقدمه 
توجه بــه جنبه دیگــری از فرهنگ 
عمومی است که به رغم اینکه سال ها 
است دغدغه آن وجود دارد، کمتر گام 
مؤثری برای پیشرفت آن برداشته شده 

است. 
کاستی هایی که ما هر روزه در فرهنگ 
عمومی خودمان شــاهدش هستیم 

و گاه و بیــگاه در رســانه ها نیز به آنها 
پرداخته شــده اســت، صرفاً با تکیه 
بر آثار و محصــوالت هنری اصالح 
نمی شــوند. ما هر روزه می بینیم که 
بسیاری از مردم شریف این جامعه به 
قانون اعتنایی ندارند؛ بسیاری از آنها 
برخی از الیه های ســطحی و واضح 
اخالقیات را در موقعیت های مختلف 
رعایت نمی کنند؛ شایعات به سادگی 
دهان به دهان پخش می شود و حریم 
خصوصــی کمتر مورد احتــرام قرار 
می گیــرد. کتاب خوانی در بین عموم 
مردم جایگاه درخــوری ندارد و زیر پا 
نهادن منافع عمومی برای دستیابی به 
منافع فردی رواج دارد. این کاستی ها 
هــر روز یکایک مــا را رنج می دهد؛ 
اما چه بســا خودمان در یک موقعیت 
متفــاوت همین رفتارها را از خود بروز 

دهیم. 
آنچــه معمــواًل در فرهنگ عمومی 
نادیده انگاشــته می شــود، در نظر 
گرفتن کنشگران در عرصه عمومی 
فرهنگ اســت. واقعیت این اســت 
که هیچ ملتی مشــکالتش یک شبه 
حل نمی شود. بخش عمده ای از این 
مشکالت شــاید ارتباطی با حکومت 
و عوامل تأثیرگذاری مانند رســانه ها 
نداشته باشند. کم نیستند کسانی که در 
طلیعه آغازین روزهای انقالب تصور 
می کردند با وقوع انقالب اســالمی 
همة مشکالت اجتماعی حل خواهد 
شــد و مردمی که با عــزم ملی یک 
پادشاه دیکتاتور را سرنگون کرده اند، 
با همان عزم ملی، تمامی مشکالت 
اجتماعی را حل خواهنــد کرد. اما با 
گذشت ســال ها از انقالب اسالمی و 
گشودن بسیاری از گره های کور دوره 
ستمشاهی، بازهم با کاستی هایی که 
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در پاراگراف قبل ذکر کردم، مواجه هستیم. نتیجه 
آنکه این مشکالت چاره دیگری می طلبند.

نگاهی به ســیره امامان معصوم نشان می دهد 
که توجه آنان بیش از هرچیز به تربیت نیروهای 
مخلص و انســان های شــریف و فضیلت مدار 
معطوف بوده اســت. در هر دوره ای از حکومت 
حکام ظالم، اگر اندک مجال بیان و ارتباطی برای 
ائمه  فراهم می شد، آن بزرگواران بر منبر هدایت و 
ارشاد خلق می نشستند و با برگزار کردن مجالس 
درس، می کوشیدند تا انســان هایی را با هویت 
مسلمانی و تخلق به اخالق اسالمی تربیت کنند. 
امروزه میراث حدیثی که به دســت ما رســیده، 
حاصل مجاهدت های آن بزرگواران بوده است. 
ما در دوران جمهوری اسالمی هستیم؛ دوره ای 
که برای تربیت و تعلیم انسان های فضیلت مدار 
هیچ یک از موانع امامان خود را نداریم و به همین 

دلیل هیچ قصوری نمی تواند موجه باشد. 
برای اصالح فرهنگ عمومــی پیش از هر کار 
نیازمند عزم ملی ای هســتیم تــا با کمک همة 
نهادهــای مدنی و دولتی کمــر همت به تعلیم 
تربیت ببندیم و در این راه به امامان معصوم اقتدا 
کنیم. اینکه در فرهنگ سنتی ما علم در کودکی 
به حکاکی بر روی ســنگ تشــبیه شده، بسیار 
تأمل برانگیز است. اگر به دنبال جامعه ای هستیم 
که به قانون احترام بگــذارد، بذر آن را باید امروز 
در خانواده هــا و مدارس ابتدایی خود بکاریم. اگر 
نیازمند جوانانی هستیم که اهل نماز و احترام به 
شرعیات باشند و از ورود مال حرام به زندگی خود 
ممانعت کنند، امروز باید به کودکانمان ارزش و 
اهمیت نماز و بیت المــال را بیاموزیم. در این راه 
آموزش درست نماز خواندن در مدارس هرچند 
الزم اســت، کافی نیســت. بلکه انجام چند کار 
توأمان ما را به نتیجه مطلوب واصل خواهد کرد.

نخست آنکه باید از خود شروع کنیم. ذات نایافته 
از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ 
در حالــی که خود در خانــواده غیبت می کنیم، 
چگونه می توانیم آموزگار پرهیز از غیبت باشیم؟ 
در زمانه ای که تجمل ســخن اول را در زندگی 
ما می زند، چگونه می توانیم ساده زیستی و رزق 
حالل را بر تجمالت ترجیح دهیم و این خصلت 
را به فرزندانمان بیاموزیم؟ برای اصالح آینده باید 
از خود شروع کنیم و تالش کنیم تا مسیر و سبک 

زندگی  ما بر مدار فضیلت باشد. 
یک روز به عنــوان روز درختکاری و یک روز به 
عنوان روز طبیعت نامگذاری شده است؛ اما هنوز 

درغربــــــــــــــــــــــــــــتآنیـــــارمهـــــربان
وزکتابخـــــــــــوانی بهبهــــــــــــــــانهر

محمد درودگری

صورت مسئله
ســرانة ساالنة کتابخوانی ما پایین است و ما کم 
کتــاب می خوانیم. به همین میــزان هم انگار، 
ســخن گفتن از این آمار منفی، مالل انگیز شده 
است. آری! سخن گفتن از کتاب خریدن و کتاب 
خواندن و با کتاب زیستن، مالل انگیز شده است. 
شــده ایم تکرار و تکرار و تکــرار. نمی دانم این 
مشکل را باید گردن مسئوالن مربوطهـ  که دقیقًا 
نمی دانم کدام نهاد و شــخصیت حقوقی استـ  
بیندازیم و بهانه کنیم که قیمت کتاب ها نسبت به 
ده سال قبل ده برابر شده و کسی حمایتی اثرگذار 
نمی کند. یا نوک پیکان را به ســمت ابزارهای 
ارتباط جمعی مدرن ببریم که آن قدر برنامه ها و 
سریال های متنوع و عامه پسند تولید می کنند و به 
خورد خانواده ها می دهند که فراغتی برای مطالعه 
باقی نمی ماند؟ جای بسی تأسف دارد که رسانة 
ملی و رسانه های خرد و کالن بخش خصوصِی 
ما کتاب محور نیســتند و نقد کتاب که از عوامل 
اصلی رشــد و تعالی محتوای کتاب ها و معرفی 
بهترین ها به مخاطب است، در رسانه های ما از 

رونق افتاده است. 
غیر از این دو عامل )رسانه ها و نهادها( که بیشتر 
مربوط به نهاد حکومت اســت، چه بسا سه ضلع 
مثلِث »مخاطب و نویســنده و ناشر« هم مقصر 
باشند. ناشران، کتاب های موفق و آثار نویسندگان 
مشهور را گران تر می فروشند و به کمیت و کیفیت 
آن چنان که باید، بها نمی دهند. نویسندگان، به 
همان میزان که تکثرشان بیشتر می شود، تکرار 
ایده ها و موضوعات هم در کارهایشــان بیشتر 
می شود و به مرور، مخاطبان را دلسرد و سرخورده 
می کننــد که »چرا کتاب بخریــم؟ چیز تازه ای 
ندارند!«. مخاطبــان نیز به صفحه تلوزیون دل 
سپرده اند و در مقابل فشارهای اقتصادی،در اولین 

گام، »کتاب« را از سبد خرید حذف می کنند.
در این کارزار که اولویت  مطبوعات و رســانه ها 
بیشتر به ســمت و ســوی مباحث اقتصادی و 
سیاســی اســت، نقش مطبوعات و رسانه های 
جمعی، به ویژه در بخــش خصوصی، در احیا و 
گسترش فرهنگ کتاب خوانی، از سایر بخش ها 
تعیین کننده تر است. نقد کتاب و بررسی محتوا و 

معرفی آثار برگزیده، از وظایف مطبوعات است که 
به مرور از خاطر رفته است. 

از وظیفه و ســهم نظام آموزشی که خود حدیث 
مفّصل دارد، می گذریم. برآیند این شش عامل را 
در مجموع روِح جمعی فرهنگ عمومی خودمان 
می دانم. هرکدام سهمی داریم و مقصریم و باید 

فکری کنیم.
اما پیش از بررسی مفّصل عوامل دوری عمومی 
از فرهنــگ کتاب خوانی و بــرای جلوگیری از 
کلی گویی و پردازش به جزئیات، در این یادداشت 
که به مناسبت روز مبارک کتاب خوانی در ایران 
نوشــته می شــود، می خواهم به اختصار چند 
پیشنهاد مطرح کنم؛ چه بسا مقبول افتد و گرهی 

بگشاید. 

پیشنهادها
1.توازنمیاناسباببازیوکتاب

هر خانواده به مناسبت ها و به بهانه های مختلف 
هدیــه ای برای فرزندان خود یــا فرزندان اقوام 
و دوســتان خود، تهیه می کند. یک عروســک 
در میان، برای فرزندان خود کتاب متناســب با 
سن شان خریداری کنیم. خوشبختانه این روزها 
متناسب با هر گروه ســنی، کتابی وجود دارد؛ از 
کتاب های پالســتکی مخصوص حمام برای 
کودکان زیر یک سال گرفته تا کتاب های داستان  
و آموزش نقاشی و طراحی و غیره برای نوجوانان. 
با خود قــرار بگذاریم برای تولــد عزیزان مان، 
یک ســال در میان، کتاب هدیه بگیریم. چه بسا 
قیمت مناسب تری نسبت به عروسک های مرد 

عنکوبتی و بن تن و خرس و گربه داشته باشد.
2.یادگاِرماندگار

در زندگــی خصوصــی و اجتماعی، هــر از گاه 
می خواهیم دوســتی و ارادت خود را به شخصی 
ابراز کنیم. کتاب را در کنار اُدکلن و لباس و وسایل 
تزئینی قــرار دهیم. اگر هم دوســت داریم که 
هدیه ای با قیمتی باال و چشم گیر تهیه کنیم، باز 
هم حرفی نیست؛ کتاب های نفیس و گران قیمت 
توصیه می شــود: دیوان حافظ، غزلیات سعدی 
و ... بــا چاپ های نفیــس و قاب های زیبا. نکتة 
اصلی اینجا اســت که شما با اهدای یک کتاب، 
برای همیشــه در زندگی خصوصی آن شخص 

حضور مادی و معنوی خواهید داشت؛زیرا کتاب 
با خوانده شدن تمام نمی شود.

3.صدرمجالس
بیشــتر مشــاهدات نگارنده حاکی از آن است 
که همین حضــور حداقلی کتــاب در زندگی، 
منحصر به قفسه ای در گوشه و کناِر اتاق خواب 
و مکان های شــخصی است. کتاب ها را به اتاق 
نشیمن و سال پذیرایی بیاورید. قفسه ای کوچک 
می تواند زینت بخش زندگی روزمره و مجالس 
مهمانی ما باشد. چه فخری برای فروختن بهتر از 
اینکه »ما کلی کتاب داریم«؟. در میانة بحث های 
خانوادگی که خدایی ناکرده حرف ها به ســوی 
غیبــت کردن پیش می رود، فالی از دیوان حافِظ 

شیرین سخن، از هر سخنی شیرین تر است.
4.وجدانشخصی

برای دوری از کلی گویی و در دست داشتن معیاری 
ملموس، هر کسی در خلوت خود حساب کتاب 
کند در مدت عمری که از خدای متعال گرفته، چند 
کتاب خوانده است. در برگه ای از سررسید های 
سفیدمانده، برای خودمان فهرستی تهیه کنیم و 
نام ببریم که مثاًل در بیست سالی که سواد خواندن 
و نوشــتن داریم، چند کتاب خوانده ایم و آیا این 
مقدار کافی اســت؟ چه تعداد آثار فاخر از بزرگان 

ایران و جهان را مطالعه کرده ایم؟
5.حرفحساب

گاهی مســئله و پرسشــی ذهن آدم را مشغول 
می کند؛ از امور اعتقادی و مسائل تاریخی بگیر تا 
جزئی ترین مسائل روزمره ی زندگی. خودمان را 
عادت دهیم که به کتاب ها رجوع کنیم و با کمک 
نویسندگان، پرسش های خود را بررسی کنیم و 
پاسخی برای آنها بیابیم. برای نمونه ، از کتاب های 
آشپزی می توان نام برد که امروزه تبدیل به علمی 
شده و هر کشــور و قومیتی، متناسب با شرایط 
اقلیمی و  فرهنگی خود سبک خاصی از آشپزی 

دارد.
6.همهبرایکتاب،کتاببرایهمه

در محیط های اجتماعی، مثل اداره و مدرســه و 
کارخانه و مســجد، کتاب خانة عمومی داشــته 
باشیم. هر محل عمومی مکان خاصی دارد برای 
گرد هم آمدن. برای همانجا قفســه ای تدارک 
ببینیم و هر کس هر کاری از دســتش برمی آید، 

انجــام دهد. اگر مســئول هســتید،پیش قدم 
شــوید و مقدمات را فراهم کنید. اگر هم مسئول 
نیستید،پیشــنهاددهنده باشید. شعار »هرکس 
حداقل یک کتاب« بــرای این زمان ها توصیه 

مناسبی است.
7.پولچایی

قیمت این  روزهاـ  تابستان93ـ  یک لیوان چای 
در کافه ها و رستوران ها، حدود سه تا هفت هزار 
تومان است. همة بحث ها در مورد قیمت کتاب 
و چــای محفوظ؛ قیمت کتاب های عمومی هم 
حداقل همین مقدار اســت. به این فکر کنید که 
با حذف یک لیوان چای در انتخاب منو می توانید 

صاحب یک کتاب شوید.

پس از تكرارها
در اینجا به همین هفت پیشــنهاد کفایت کرده، 
باقی راه ها برای برون رفت از سیر نزولی فرهنگ 
مطالعه در جامعه را به خالقیت خوانندگان محترم 
می ســپارم. در محضر کتاب که به راستی رکن 
رکین فرهنگ هر جامعه ای  است، همه مسئولند؛ 

هم مسئوالن، هم مردم و هم من و شما.

نمی دانم این مشکل را باید گردن مسئوالن مربوطهـ  که دقیقًا نمی دانم 
کدام نهاد و شخصیت حقوقی استـ  بیندازیم و بهانه کنیم که قیمت 
کتاب ها نسبت به ده سال قبل ده برابر شده و کسی حمایتی اثرگذار 
نمی کند. یا نوک پیکان را به سمت ابزارهای ارتباط جمعی مدرن ببریم 
که آن قدر برنامه ها و سریال های متنوع و عامه پسند تولید می کنند و به 
خورد خانواده ها می دهند که فراغتی برای مطالعه باقی نمی ماند؟ 

هم وقتی سری به طبیعت می زنیم، زباله هایی که 
به طبیعت ریخته ایم، مجال چشم نواز طبیعت را 
تنگ کرده است و مسلّماً کودکان امروز، این رفتار 

ما را در فردا تقلید خواهند کرد.
دوم آنکه باید از روش های آموزشی جدید برای 
تربیت فرزندانمان بهره ببریم. این امر در مرحلة 
نخست وظیفة نهاد آموزش و پرورش است تا با 
استفاده از روش های جدید آموزش، امور ممتنعی 
را که در بدو امر از عهدة هر مربی برنمی آید، به مدد 
امکانات و شیوه های جدید آموزشی، سهل سازد و 
در مرحلة بعد، همین نهاد موظف است تا معلمان 
را هرچه بیشتر در این راه یاری کند. این موضوع 
از اموری است که به رغم اهمیتش، همچنان در 
دولت های پس از انقالب مغفول مانده اســت. 
کمبــود بودجه دولتی و قــرار گرفتن در کوران 
حوادثی همچون تحریم، در این مســئله دخیل 
بوده است؛ اما عزمی که در پی تغییری محسوس 
در زندگی معلمان باشــد، مشهود نیست. معلم 
اگر تمام وقــت خود را مصروف تعلیم و تربیت و 
نیز مطالعه شخصی برای ارتقای دانسته هایش 
نکند، مسلّماً نمی تواند آموزگار مطلوبی باشد. رفع 
مشکالت معیشتی و دغدغه های معلمان، باید در 

اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد.
ســوم بازخوانی ســنت دینی و ملی ما است که 
اهمیت آن کمتر از دو مورد پیش گفته نیســت. 
سنت غنی این سرزمین باید منشأ اصالح امروز ما 
قرا گیرد. اگر سری به آثار شاعران حکیم خودمان 
بزنیم، یکایک آنان می توانند به عنوان آثاری که 
هم فرهنگ ما را آسیب شناســی کرده اند و هم 
راه حل ارائه داده اند، راهگشــا باشند. از گلستان 
و بوستان ســعدی گرفته تا مثنوی و از کیمیای 
سعادت تا جامع الســعادات، هر یک گنجینه ها 
و دفاینی اســت که می تواند اســباب استغنای 
فرهنگی ما در اخالقیات و عمل به فضایل باشد.

پایان کالم اینکه برای اصالح فرهنگ عمومی، 
نیازمنــد اصالح نظام و روش و محتوای تعلیم و 
تربیت جامعة امروز هســتیم. در این راه هر قدر 
سرمایه بیشتری بگذاریم، در آینده سود بیشتری 
عایدمان خواهد شــد. هیچ هزینه ای در این راه 
به هدر نخواهد رفــت. صرف هزینه در آموزش 
و پــرورش کودکان نه تنهــا باعث جلوگیری از 
هدر رفتن ســرمایه های انسانی و مالی در سایر 
بخش ها خواهد شد، بلکه بهره های فراوانی را نیز 

به نسل های آینده سرازیر خواهد کرد.

شبستان  فرهنگ و جامعه

برای اصاح فرهنگ عمومی پیش از هر کار نیازمند عزم ملی ای هستیم تا با کمک همة 
نهادهای مدنی و دولتی کمر همت به تعلیم تربیت ببندیم و در این راه به امامان معصوم 

اقتدا کنیم. اینکه در فرهنگ سنتی ما علم در کودکی به حکاکی بر روی سنگ تشبیه شده، 
بسیار تأمل برانگیز است. اگر به دنبال جامعه ای هستیم که به قانون احترام بگذارد، بذر 
آن را باید امروز در خانواده ها و مدارس ابتدایی خود بکاریم. اگر نیازمند جوانانی هستیم 

که اهل نماز و احترام به شرعیات باشند و از ورود مال حرام به زندگی خود ممانعت 
کنند، امروز باید به کودکانمان ارزش و اهمیت نماز و بیت المال را بیاموزیم. 
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مهِرخوبان
نیــــــــــــمنگاهیبهاشعارعالمهطباطبــــــــــایی

محمد جعفرآبادی

مرحوم آیت اهلل محمدحسین طباطبایی 
)1281- 1360( معروف به عالمه طباطبایی 

که از او اثر ماندگار تفسیر المیزان )دوره  
بیست جلدی تفسیر قرآن کریم به زبان 

عربی( به یادگار مانده، از بزرگان روزگار و 
علمای طراز اول جهان اسالم است. شرح 

حال و ستایش آن عالم بزرگ به قدر بضاعت 
از سوی شاگردان و معاشران آن مرحوم گفته 

و نوشته شده است و ما در این یادداشت 
که به مناسبت سی و سومین سالگرد 

ارتحال آن مرحوم نگاشته می شود، فقط به 
گوشه ای از خلوت شخصی ایشان اشاره ای 

می کنیم و اشارات دربارۀ مجاهدت های 
علمی ایشان در تفسیر و فلسفه، فقه و 

کالم، اخالق، عرفان و ... را به عالقه مندان و 
پژوهش پیشگان سخت کوش می سپاریم. 

این چند سطر هم نه به قدر تشنگی که به قدر 
مجال و توفیق در محضر دریا خواهد بود؛ چه 
اینکه گفته اند: »آب دریا را اگر نتوان کشید، 

هم به قدر تشنگی باید چشید«.

عالمة شاعر
چه این نقل صحیح باشد که ایشان مدتی پیش از 
وفات، مجموعه اشعار خود را به دست حریق داده 
باشند و چه صحیح نباشد، مرور اجمالی و خواندن 
اولیة بیســت و دو قطعه  شــعری که شاگردان 
ایشــان شــهادت داده اند که از او است، نشان 
می دهد عالمه شــاعری تام و تمام بوده  است. 
دست مایه ی سخن ما برای قضاوت همین چند 
برگ است و آنچه نخواسته اند بماند، همچنان راز 
خواهد ماند. ولی همین چند قطعه با توجه به تنوع 
قالب ها )قصیده و غزل، مثنوی و مخّمس، قطعه 
و بیت( و ویژگی های شــعری که ایشان به کار 
برده اند، نشان می دهد که عالمه پختگی و تبّحر 
الزم را برای شــاعری داشته اند. البته او بی نیاز از 

این منصب بوده و هست. 

شعر فارسی
یکی از مؤلفه های ســبکی شعر عالمه، تعّمد به 
ســرایش به زبان فارسی سره )بدون واژه عربی( 
اســت که با توجه به حــوزة فعالیت علمی و آثار 
ایشــان که عمدتاً عربی اســت، این امر ویژگی 
برجسته ای محسوب می شود و نشان از آن دارد 
که عالمه بر زبان شــیرین فارسی تسلط کافی 
داشته اند. شخصیتی که در تمام عمر خود دائماً با 
قرآن و روایات و متون عربی مأنوس بوده  و بیشتر 
آثار خود )المیزان، بدایه الحکمه، نهایته الحکمه و 
...(  را به این زبان نوشته، به زبان فارسی سره شعر 
سروده  است. این امتیازی است که کمتر در میان 

شاعران دیده شده است. 
در مجموعه اشعار به جای مانده از ایشان، به ندرت 
واژگان عربی دیده می شــود و تعدادی از اشعار 
عالمه تماماً فارسی است؛ از جمله قصیدة »پند 
درختاِن َورس«، قطعه »سرمایه زندگی«، »اگر 
آب خواهی از جو بجو« و چکامة  »بِِهل گر بگیرند 
بیکارها!« که هنرمند سرزمین ما شهرام ناظری 
آن را به زیبایی اجراء کرده اند. مطلع این شعر زیبا 

چنین است:
همی گویم و گفته ام بارها                       

بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر         

برونند زین جرگه هشیارها
به شادی و آسایش و خواب و خور              

ندارند کاری دل افگارها

شعر ناب
بسیاری از حکیمان مســلمان از دور یا نزدیک، 
دستی بر شعر داشــته اند. از خواجه نصیرالدین 
طوسی و میرداماد و مالصدرا گرفته تا مالهادی 
ســبزواری و مالعلی مدرس زنوزی. اما بیشتر 
سروده های این بزرگان که هر کدام از ارزش های 
معرفتــی و معــارف واالی حکمــی و عرفانی 
برخوردار اســت، به قول اهل فن، نظم است تا 
شعر. برخی از علما، همچون مالهادی سبزواری، 
گاه با اهداف آموزشــی مطالب علمی را به نظم 
درآورده اند. اما آنچه در مجموعه اشــعار عالمه 
دیده و فهمیده می شود، این است که سروده های 
ایشــان همان قدر که از مضامین عالی سرشار 
است، دارای صفات هنری و ویژگی های شعری 
نیز است. تصویرپردازی و واژه گزینی های به جا، 
رعایت ایجاز و اختصار، اصول شــعری، انسجام 
محتوایی و نوپردازی در ایده در خلق یک غزل، در 
میان آثار شاعران شهیر نیز کم یاب است. رعایت 
این موارد در این غزل مشــهور کاماًل مشــهود 

است: 
مـــهر خـــوبان دل و دین از همه بـی پروا برد        

رخ شــــطرنج نبرد آنــــچه رخ زیبا برد
تو مـــپندار که مجنون َسِر خود مجنون گـشت         

از َسَمک تا به ُسهایش ِکشش لیلی بــرد
من به ســرچــشمه خورشید نه خود بـردم راه          

ذره ای بــــــودم و مــهر تو مـــرا باال برد
من خسی بی ســروپایم که به سیل افـتادم         

او که مـی رفت مرا هم به دل دریا بـرد
جام صهبا ز کــجا بـود؟ مگر دســت کــه بود         

که به یک جلوه دل و دین ز همه یک جا برد
خم ابــــروی تو بود و کــف مینوی تو بود         

که درین بزم بـــگردید و دل شیدا بـرد
خودت آموختی ام مهر و خودت سوخـتی ام            

با برافروخته رویی که قرار از ما بـرد
همه یاران به سر راه تو بودیم، ولــی                      

غم روی تو مرا دید و ز من یغما بــرد
همه دل باخته بودیم و پریشان که غمت                   

همه را پشت ســر انداخت مرا تنــها برد

شعر پروانه ای
از میــان خاطراتی که از عالمــه طباطبایی در 
حاشــیه ی اشعارشان نقل شده، نقل این خاطره 
خالی از لطف نیست که ظاهراً، حوالی سال های 
1320 ه.ش ملکه انگلیس از ادیبان و شــاعران 
جهان خواسته بوده در گفتگوی »شمع و پروانه« 
شعر بســرایند. آن دعوت انگیزه ای می شود که 
مرحوم عالمه، با همین مضمون مثنوی بلندی 
)سی بیت( بسرایند که این امر نیز از جمله تفنن ها 
و نشــان از قدرت خیال و بداهه سرایی شاعران 

دارد.
عاقبت »پروانه« در گفتگو با »شمع« عالمه به 

اینجا می رسد:
فــارغ از این پند چو پروانه گشــت      از دل و جان 

بی خود و بیگانه گشت
خویش بر آتش زد و خاموش شد    رخت برون برد 

و فراموش شد1
در پایان، این یادداشت را با بیتی از آیت اهلل امجد 
)از شاگردان عالمه طباطبایی( خاتمه می دهم. 
در دوره هــای مختلــف  شــاعران متعددی به  
استقبال از بیت معروف جناب سعدی رفته اند که: 
»چو رسی به طور سینا، "اَرنی" مگو تو بگذر/ که 
نیــرزد این تمّنی به جواب "لن ترانی"« و عالمه 
طباطبایی هم مناســب با احوال و حاالت خود 
این گونه سروده اند: »ســحر آمدم به کویت که 
ببینمت نهانی /  "أِرنی" نگفته گفتی دو هزار"لَن 

تَرانی"«

1. ســیدعلی تهرانــی، ز مهــر افروختــه، انتشــارات ســروش، چاپ دوم 
1382، ص 134.

آن قدر توان در بدن مختصرت نیست
آن قدر که حال زدن بال و پرت نیست

بر شانه بینداز خودت را که نیفتی
حاال که توانایی از این بیشترت نیست
فرمود: حسینم، به خدا مسخره کردند

گفتند: مگر صاحب کوثر پدرت نیست؟
گفتی که مِکش منت این حرمله ها را

حیف از تو و دریای غرور پسرت نیست
حاال که مرا می بری از شیر بگیری

یک لحظه ببین مادر من پشت سرت نیست؟
تو مثل علی اکبری و جذب خدایی

آن قدر که از دور و برت هم خبری نیست
آن قدر در آن لحظه سرت گرم خدا بود

که هیچ خبردار نگشتی که سرت نیست
این بار نگه دار سرت را که نیفتد

حاال که توانایی از این بیشترت نیست


»علی اکبر لطیفیان«

 دیدنت در همة راه معما شده است
تو کجا، نیزه کجا، وای چه با ما شده است؟

دیدنت سخت، ولی سخت تر از آن این است
باز هم حرمله سرگرم تماشا شده است
باورم نیست که باالی سرم می خندی
دل من سوخته تر از دل لیال شده است

ساربانی که نگین پدرت را دارد
چند روزی است در این قافله پیدا شده است

حجم تیری که علمدار زمین گیرش شد
باورم نیست که در حنجره ات جا شده است

کاش آرام رود قافله تا راه روی
بعد من نوبت الالیی زهرا شده است

کاش آرام رود تا که نیفتی از نی
ولی افسوس سر رأس تو دعوا شده است
نیزه داری که تو را می برد این را می گفت

باز هم زخم گلوی پسرت وا شده است


حسن لطفی

این سنگ ها که دور و برت را گرفته اند
چون تیغ تیز بر بدنت جا گرفته اند

دیدند بی زره چو تن نازک تو را
با شدت تمام تری پا گرفته اند

چشمت زدند بس که َحسن صورتی عمو!
زیبایی تو را به تماشا گرفته اند

آنان که تیر گوشه تابوت می زدند
حاال تو را شبیه به بابا گرفته اند

گفتند کوچه باز کنید از سپاهیان
یاد حسن به کوچة زهرا گرفته اند
کم دست و پا بزن نفسم بند آمده

خون تو را به صفحه صحرا گرفته اند
تشییع می کنند تنت را به اسب ها
جسم تو را مباح بر آنها گرفته اند


حسن کردی

َمشک برداشت که سیراب کند دریا را
رفت تا تشنگی اش آب کند دریا را

آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب
ماه می خواست که مهتاب کند دریا را
تشنه می خواست ببیند لب او را دریا
پس ننوشید که سیراب کند دریا را

کوفه شد علقمه، شق القمری دیگر دید
ماه افتاد که محراب کند دریا را

تا خجالت بکشد سرخ شود چهرة آب
زخم می خورد که خوناب کند دریا را
ناگهان موج برآمد که رسید اقیانوس
تا در آغوش خودش خواب کند دریا را

آب مهریة گل بود و ااّل خورشید
در توان داشت که مرداب کند دریا را
کاش روی دل خشکیدة ما آن ساقی

عکسی از چشم خودش قاب کند دریا را
روی دست تو ندیده است کسی دریادل
چون خدا خواست که نایاب کند دریا را


سید حمیدرضا برقعی

شبستان  ادبیات و هنر

دفترشعر
وی ودقافـــــــلهتاراهر کــــاشآرامر

به کوشش سمانه فتح اللهی 
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جستوخیزیدررستاخیز
نقدیبرفیلمرستاخیـــــــــــز

علیرضا دهخوارقانی

از زمانی که خون و پوســت مردم این سرزمین با 
محبت اهل بیت پیامبر گرامی اســالم گره 
خورد، هم به دلیل عمق حادثه و هم به اشارت ائمه 
اطهارt، حادثه کربال شاه بیت ارادت شیعیان 
به این بلندقامتان تاریخ قرار گرفت. بارها و بارها 
سعی شده تا این واقعه در انظار عمومی بازسازی 
شــود و بعدها با در دسترس قرار گرفتن وسایل 
ارتباط جمعی، این مهم در رسانه های جمعی اعم 
از رادیو، تلوزیون، تئاتر و نهایتاً در سینما نیز بروز 
یافت و یکی از آخرین تالش های صورت پذیرفته 

در این عرصه، فیلم سینمایی رستاخیز است.
روز رستاخیز )Hussain Who Said No؛ حسین، 

کســی که گفت: نه( فیلمــی در ژانر تاریخیـ  
مذهبی به کارگردانی و نویســندگی احمدرضا 
درویش اســت. این فیلم محصول سال 1389 
است و در سی و دومین دوره جشنواره فیلم فجر در 
یازده بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین گشت 
و در نهایت، در هشت بخش از جمله بهترین فیلم 

و بهترین کارگردانی برنده سیمرغ بلورین شد.1
احمدرضا درویش از جمله کارگردان هایی است که 
تجربه های اصلی خود را با دوربین در زمان جنگ 
تحمیلی کسب نموده و به عبارتی، دانش آموختة 
جنگ اســت. از این کارگردان آثار یک عکاس، 
یک مستند ساز و در نهایت یک فیلم ساز مطرح 

در سینمای دفاع مقدس دیده می شود. نکتة قابل 
تأمل کارنامة احمدرضا درویش این است که آثار 
وی همواره در جشــنواره های داخلی و خارجی 
مورد تحسین واقع شده و به نوعی پرجایزه بوده 
اســت. به جز چند فیلم اولش، دیگر فیلم هایش 
از کیمیا و ســرزمین خورشید تا آخرین آن، یعنی 
دوئل، بیشــترین کاندیدهای ســیمرغ بوده  و 

معمواًل برندة این تندیس شده اند.
حضور بازیگران خارجی، اســتفاده از تدوین گر 
شهیر سینما )طریق انوار( و آهنگ سازی که جایزه 
اســکار را در کارنامه خود دارد )استیون واربک( و 
تعداد قابل توجهی عوامل حرفه ای شــاخص از 
سینمای ایران، در مقابل و پشت دوربین که هم 
نشــان دهندة بودجه مصرف شده و هم روایتگر 
مدیریت باالی تولید اثر اســت و از همه مهم تر، 
بیش از پنج ســال تالش، هر بینندة فهیمی را در 
انتظار اثری فاخر می گذارد؛ ولی آنچه مشــاهده 
می کند، آن  چیزی نیست که در انتظار دیدن آن 
است. قدم  نهادن در این مسیر و بازنمایی اتفاقات 
محوری مذهبی، با چالش ها و مســائل بسیاری 
مواجه است و ظرافت ها و دقت های خاص خود 
را خصوصاً در  مقولة سینما می طلبد؛ ظرافت ها و 
دقت هایی که اگر رعایت نشوند، چه  بسا نتیجه ای 
معکوس به  دنبال داشــته و به ضدتبلیغ تبدیل 
شــوند. اتفاقاً اینجا خأل اصلی تکنیک است؛ نه 
هزینه و امکانات. تکنیک اســت که »الرسالة« 

)یا همــان »محمد رســول اهلل«( را جاودانگی 
بخشیده است. کاش فیلم سازان ما آن اندازه که 
به مخلّفات این سفره می اندیشیدند، به فکر خود 
غذا هم بودند و می فهمیدند وقتی از نظر تکنیکی 
به آن اوج نرسیده اند که بتوانند حق نمایش چنین 
واقعة ســترگی را ادا کنند، نباید دست به آزمون و 
خطا بزنند. کاش می فهمیدند اتفاقاً گاهی اوقات، 
تجلی در مســتوری و نمایش  دادن در نشــان 
 ندادن اســت. این فهم و هنر را سازندگان »روز 
واقعه« داشتند. هم بهرام بیضاییـ  که به خوبی 
تعزیه را می شناســدـ  این هنر را در فیلم نامه ی 
درخشان آن فیلم  به رخ کشانده و هم اسعدی در 
کارگردانی اش. روز واقعه فقط به چند نما از عصر 
عاشورا بســنده می کند؛ اما همان چند نما کافی 
ا ست که فیلم اثرش را بر مخاطب ماندگار سازد و 
همین است که روز واقعه بیشتر عاشورا را تصویر 

می کند تا رستاخیز.2
 رســتاخیز به رغم قابلیت های بســیاری که از 
کثرت جایزه های آن پیدا اســت، انسجام روایت 
ندارد. در عین اینکه درویش هزینه های مادی و 
معنوی سنگینی را صرف این فیلم کرده، رستاخیز 
سخن تازه ای بر تارک این واقعة محوری شیعه 
نمی افزاید. البته این موضوع ورای اشــکاالتی 
است که در روایت عاشورا در جای جای داستان 
وجــود دارد و گه گاه با اســناد معتبــری که در 

 رستاخیز به رغم قابلیت های بسیاری که از 
کثرت جایزه های آن پیدا است، انسجام روایت 
ندارد. در عین اینکه درویش هزینه های مادی 
و معنوی سنگینی را صرف این فیلم کرده، 
رستاخیز سخن تازه ای بر تارک این واقعة 

محوری شیعه نمی افزاید. 

پایان داســتان مدعی مراجعه به آنها شده است، 
فرسنگ ها تفاوت دارد. 

یک اثر رسانه ای نمی تواند تمام آنچه را که در یک 
رویداد است، بازتاب دهد و این مهم در رویدادی 
مانند عاشورا دوچندان می شود؛ اما به نظر می رسد 
بررسی آن بخش از آنچه بدان پرداخته شده و گذر 
ازآنچه بدان پرداخته نشــده، نمی تواند پرداختی 
جامع برای یک اثر رســانه ای باشــد و بر همین 
اســاس، به صورت فهرســت وار بدان پرداخته 

می شود. 
بخش اول، تحریفاتی است که در وقایع صورت 
گرفته است؛  رشــادت های کوفیانی همچون 
 ،هانــی،  حوادثــی مانند تنبه حضــرت حّر
نامفهومی وقایع اتفاقیه کربال مانند خطبه های 
امام، وقایع عصر عاشــورا، نحوه شــهادت 
حضــرت علی اصغر و چند اپیــزود دیگر، یا 
نامفهوم ارائه شده یا با واقعیتی که کتب معتبر نقل 

کرده اند، منطبق نیست.
چنانچه بخواهیم به بخــش دوم بپردازیم، باید 
بگوییم که بخش قابــل توجهی از فیلم صرف 
دلبری خواهر سلیمان بن صرد خزاعی از عبداهلل 
بن حّر می شود. طبیعتاً امکان این بود که به نقش 
خواص و خیانت ها، ســکوت ها و وفاداری های 
ایشان در حادثه عاشورا پرداخته شود؛ چراکه فهم 
و حتی بیان بخشــی از این واقعه بدون ذکر این 

موضوع ابتر خواهد ماند. 
اما بخشــی دیگری که به نظر می رسد مغفول 
مانده و می بایســت در متن و بطن هر اثر مرتبط 
 با عاشــورا قرار بگیرد، انگیزه قیام اباعبداهلل
است. خود حضرت در چند مورد انگیزه خود از این 
قیام را بیان    نموده اند که فیلم درست در هنگامة 

پرداخت به آن، از کنار آن عبور کرده است.
در پایان اشاره به این نکته ضروری به نظر می رسد 
که ورود به ژانرهای این چنینی نه تنها جســارت 
خاص خود را می طلبد، بلکه ضروری نیز به نظر 
می رسد و انتقاد از آن هیچگاه به معنای آن نیست 
که این ساختة بلند سینمایی حتی قابل مقایسه با 
ساخته های دیگری باشد که ایدة نگارش بعضًا 
طوالنی مدت فیلم نامه آنها بر اساس یک لطیفه 

بوده است.

پینوشت
1. ایــن فیلــم در بخش هــای بهترین فیلــم، کارگردانــی، بازیگر نقش 
مکمــل مرد، فیلم بــرداری، موســیقی متن، جلوه های ویــژه میدانی، 
چهره پــردازی، طراحی صحنــه و لباس، بازیگر مــرد، جلوه های ویژه 
غ شــد که در هشــت مورد  بصــری و صــدای فیلــم نامزد دریافت ســیمر
اول، ایــن جایــزه را از آِن خــود نمــود. بــه نقــل از: فــرارو، رکــوردداران 
غ های فجر؛20 بهمن 1392 و »برندگان ســی و دومین  نامزدی ســیمر

جشنواره فیلم فجر معرفی شدند«. فرارو، 22 بهمن 1392.
2. به نقل از: محســن حســام مظاهری، یادداشــت ســایت الف دربارۀ 

فیلم »رستاخیز«. 

هنر
ت و 

بیا
 اد


ن 
ستا

شب

مسجــــد
شمـاره178
آبــــــان
1 3 9 3

71



سرانجامهاراسرآغازهارقممیزنند
ینــــــــــــــــی معــــــــــــرفیکتابآییـــــــــــنهمسرگز

حسن محمدی
و از نشانه های او)خدا( 
اینکــه از خودتــان 
بــرای  همســرانی 
شــما آفرید تا به آنها 
آرام گیریــد و میانتان 
دوستی و رحمت نهاد. 
آری، در این)نعمــت( 
بــرای مردمــی که 
می اندیشــند قطعــًا 

نشانه هایی است.1
زندگی شیرین، سرانجامی خوش است که نیاز به 
سرآغازی خوب دارد. رسیدن به یک همسر خوب، 
به مجموعه ای از »خوب «ها نیازمند است؛ خوب 
دیدن، خوب تحقیق کردن، داشــتن مالک های 
خــوب و منطقی، تحلیل و جمع بنــدی خوب، و 
انتخابی خوب که در حقیقت شــروعی برای یک 

پایان خوب است. 
کتاب »آیین همســرگزینی« نوشــته دکتر علی 
نصیری را نشــر معارف قم در ســال 1390 چاپ 
نموده اســت. این کتاب برای رساندن خوانندگان 
به یک انتخاب خوب، نگاشــته شده است. در این 
کتاب کوشیده شده است که شماری از رهنمودهای 

برگرفته از کتاب و ســنت ارائه شــود تا جوانان و 
دانشجویان به ازدواج درست راهنمایی شوند و نیز 
از تأخیــر در ازدواج دوری کنند. آنها با خواندن این 
کتاب، راه حل هایی برای برون رفت از موانع پیش 
روی ازدواج می یابند و رهنمودهایی برای انتخاب 
همسر شایسته در اختیار آنان قرار می گیرد. مباحث 
کتاب، در شــش فصل و به شرح زیر تنظیم شده 

است:
 فصل نخســت به حکمت ازدواج، علت وجود 
شور همسرخواهی در انســان و دالیل حکیمانه 
بودن پیش بینی ازدواج در نظام آفرینش اختصاص 

دارد. 
 فصــل دوم به بررســی رویکردها بــه ازدواج 
می پردازد و ضمن بررسی رویکرد »رهبانی«  و نقد 
آن و ســتایش از رویکرد مثبت اسالم به ازدواج، به 
موانع کنونــی ازدواج جوانان توجه و راه حل هایی 
برای برطرف کردن یا کاستن آنها پیشنهاد می کند. 
 فصل سوم عهده دار بحث و بررسی معیارهای 
پنج گانه انتخاب همســر شایسته است: 1. دینی و 
اخالقی، 2. روان شناختی، 3. علمی و فرهنگی، 4. 
زیباشــناختی، 5. شغلی و اقتصادی. این معیارها با 
توجه به شرایط جامعه و مشکالتی که در تشخیص 

معیارهای همسر شایسته پیش روی جوانان قرار 
دارد،  مورد توجه قرار گرفته اند. 

 فصل چهارم به این پرســش اساســی پاسخ 
می دهد که با فرض پذیرفتن معیارهای همســر 
شایسته، با توجه به محذورهای شرعی و تا حدودی 
فرهنگی در زمینه ارتبــاط پیش از ازدواج دختران 
و پســران، چگونه می توان به همســری مناسب 
دســت یافت. در این فصل ضمن نقد ارتباط های 
غیرشرعی پیش از ازدواج، چند راه حل ارائه و بررسی 

می شود. 
 فصــل پنجم به بررســی مراحــل مقدماتی 
جشــن ازدواج اختصاص دارد و موضوعاتی مانند 
گفت وگوی پیش از ازدواج، چگونگی جلب رضایت 
والدین و آرای دینی برگزاری جشن ازدواج را مورد 

توجه قرار می دهد. 
 فصل ششــم به ارائه چهــار نمونه از الگوهای 
ازدواج موفق )1. موسیq و دختر شعیب؛ 2. علی
q و فاطمــه؛ 3. جویبر و ذلفــاء؛ 4. مال صالح 

مازندارنی و آمنه بیگم( اختصاص دارد. 

پینوشت:
 1. روم: 21. 
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