


طلیعه سخن
اجتماع عظیم اربعین حســینی به عنوان 
مهمترین خیزش انسانی در جوامع بشری ؛ 
موجد پیام ها و معانی متعدد فطری  است 
که به نوبۀ خود نقش بنیادین در تحول  و 
بیداری اسالمی انسانی آن جوامع ایفا می 
کند؛ لذا اربعین، مناسک جمعی در مقیاس 
بین المللی است که به علت  برخورداری از 
دین، علم، اخالق، معنویت،عقالنیت و صلح 

طلبی دارای کارکردهای تمدنی است.
بــی تردیــد اربعین بــه مثابۀ نــرم افزار 
تحقق ســبک زندگی اســت که از تعامل 
میــان فرهنگی و بهترین نــوع  ارتباطات 
در عصر تعامل محوری حاصل می شــود؛ 
خروج از چرخۀ زندگی روزمره و رهایی از 
قفــس تنگ زندگی مدرن و نیز هم گرایی 
های شــناختی، عاطفی، رفتاری، تبلیغی، 
ارتباطــی و ایدئولوژیکی در  کنگرۀ عظیم 
اربعین حســینی ؛ تقویت ســبک زندگی 

اسالمی را به شدت عینیت می بخشد.
لــذا راهپیمایــی عظیم اربعین بــه مثابۀ 
سرمایۀ اجتماعی است که بازتولید کنگرۀ 
عظیم حج ابراهیمی در مقیاســی متفاوت 
و با محوریت گفتمان شــیعی در راستای 
خوداگاهی دینی ، ترسیم دقیق زندگی در 
ســاحت امت واحده را رقم می زند؛ از این 
رو اربعین  اشــتراکات اعتقادی، ارزشی و 
آرمانی در ساحت حیات مومنانه را به اوج 
می رساند و جذب حدأکثری در ارتباطات 
میان فرهنگی تشــیع با ســایر مومنان از 
بالد مختلف اســالمی و حتی جذب اقشار 
مختلف ممالک غیر اســالمی را به همراه 
دارد و  روح جمع گرایی و نفی اومانیسم و 

فرد گرایی را ارتقاء می بخشد.
از سوی دیگر کنگرۀ عظیم اربعین به نوبۀ 
خود نافی سکوالریســم به شمار می آید؛ 
و از آنجا که مناســک اربعیــن، پدیده ای 
فراقومیتی،  فرهنگــی،  میــان  اجتماعی، 
فراملیتــی و حتی فرامذهبــی و فرادینی  
است لذا  ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

آن غیر قابل انکار است.
ظرفیت راهبــردی اربعیــن در نفی ایدۀ 
منحط جدایی دین از سیاســت در حالی 
اســت که ترویــج سکوالریســم از جمله 
راهبردهای دشمنان اســالم در ضدیت با 
مبانی اصیل اسالمی به کار گرفته می شود 

؛ راهبردی برای اضمحالل اتحاد و وحدت 
امت اســالمی و ممانعــت از خیزش های 
اجتماعی  امت اســالمی علیه دولت های 

استکباری.
بی جهت نیســت که رســانه  های غربی 
اربعین را مناســک فردی می خوانند و در 
تضعیف کارکردهای اجتماعی و سیاســی 
این راهپیمایی عظیم می کوشــند؛ فردی 
سازی این پدیدۀ عظیم اجتماعی از سوی 
رســانه های معاند غربی با هدف  کاهش 
قــدرت تأثیرات اجتماعــی اجتماع عظیم  
اربعیــن و نیز ترویج سکوالریســم و نفی 
اسالم سیاسی امام حســین)علیه السالم(  
صــورت می گیــرد، حال آنکه  در ســایۀ 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ، تقویت  
وحدت امت اسالمی ؛ موج بیداری اسالمی 
انسانی ،اســتکبار ســتیزی و نفی اسالم 

آمریکایی به بار خواهد نشست .
با این تفاســیر برداشــته شــدن مرزهای 
جغرافیایی از جمله مهمترین کارکردهای 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی است، که 
قلوب انسان های آزاده را بیش از پیش به 

یکدیگر نزدیک می کند.
البته ایــن کارکرد اربعینی به مذاق قدرت 
هــای غربی خوش نیامده اســت و  بنگاه 
های ســخن پراکنی با راهبــرد نخ نمای 
»تفرقه بینداز و حکومت کن« در راستای 
نفــی آثار و برکات اربعیــن در مولفه های 
میان فرهنگی،حرکت کرده و بر برجســته 
ســازی مســائل صوری هم چون مرزهای 

جغرافیایی تأکید می ورزند.
این توطئه دولت های غربی در حالی است 
که جوامع غربی خود برای تقویت تعامالت 
منطقه ای در راســتای برداشــته شــدن 
مرزهای جغرافیایی حرکت کرده و حمایت 
از امنیــت، اقتصاد و فرهنگ جوامع غربی، 
به عنوان اصول ذاتی کشــورهای اتحادیه 
اروپا مورد تأکیــد دولت های اروپایی قرار 

گرفته است.
بدیهی است فرهنگ بر اساس نظام معنایی 
بنا می شــود و این نظام که فراساختاری 
است هم فرد و هم جامعه را در خود جای 
مــی دهد لذا نوآوری و پویایی شــکل می 

گیرد.
در این میان اجتماع بزرگ اربعین، جامعه 
هنجاری منبعث از دین را شــکل می دهد 
که به جای اصالت فــرد و جامعه، اصالت 

فرهنگ را شکل می دهد؛ در واقع کرامت 
فــرد و ارزش هــای برتــر اجتماعــی در 
ســاحت و فرهنگ اربعین شکل می گیرد؛ 
غلبۀ فرهنگ و آموزه هــای دینی در نوع 
ارتباطات فردی و اجتماعی در ایام اربعین 

خود موید این مدعاست.
آری اربعین از ظرفیــت عظیم تولید معنا 
و نماددار شدن معانی انسانی، در گذشته، 
حال و آینده برخوردار اســت به نحوی که 
باید کنگرۀ عظیم اربعین حسینی را انقالب 
ارتباطی در جهان معاصر به شــمار آورد،  
زیرا ارتباطات به تاریــخ، جغرافیا و آینده 
نگری می پــردازد و اربعین تعبیر حقیقی 
تاریخ عاشــورا و تبیین جغرافیای معرفتی 
کربال برای ترســیم آینــده نگری در عصر 

ظهور تلقی می شود.
این مولفۀ مهم و کلیدی در حالی اســت 
که اســتانداردهای تمدن غربــی بر مدار 
تقلیل معارف بشری به ساختارهایی صرفاً 
اجتماعی محدود شده است لیکن فرهنگ 
اربعین و آثار جامعه شناسانۀ آن  بر محور 
بازگشت به حوزۀ فرهنگی اسالم نبوی قابل 
تعریف است؛ لذا فرهنگ اربعین به شدت 
پویاست و سازو کار پویایی فرهنگ اربعین 
بر محور ارتباطات متمرکز شــده است به 
نحوی که فرهنگ وجه ثباتی اربعین است 
و ارتباطات وجه پویایی آن محســوب می 

شود.
 اهمیت مقولۀ رسانه  در بسط و گسترش 
معنایی این واقعۀ عظیم انکار ناپذیر است؛ 
انتقــال  اهداف قیام حضرت سیدالشــهدا 
در عدالــت و صلح طلبی ، ترســیم دقیق 
آینــده و عصر ظهور در امتداد عاشــورا و 
نفی سازشکاری امام حسین)علیه السالم( 
در برابر ارزش های جاهلی در سایۀ  صلح 
طلبــی آن حضرت از جمله رســالت های 
ذاتی رسانه در فضای ارتباطی اربعین است.

خانــواده گرایــی در اربعیــن بــا رویکرد 
حماســی، بیانگر رستاخیز عظیم عقالنیت 
و طلــح طلبی اســت لذا تعامــالت میان 
فرهنگــی در اربعین در قالب ارتباطات ، از 
جمله شــاخصه های حقیقی جهانی شدن 
و جهانی ســازی به معنای واقعی اســت؛  
که  ارتقای هم گرایی فراملیتی و فرادینی 
در میــان آحاد مردم ، تعمیق مناســبات 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی  فرهنگی، 

موثر را پدید آورده است.
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پیام ها و بیانات

بیانیه معظم له به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری 
اباعبداهلل الحسین علیه السالم

عاشــورا با تمام شــکوه و عظمتش فرا می رســد و خون تازه ای 
در عروق همگان، مخصوصاً عاشــقان مکتب حســینی به جریان 

می اندازد.

ملّت مســلمان ما بلکه غیر مســلمانان، بســیاری از درس ها را 
از مکتب ســاالر شــهیدان کربال آموخته اند و باز هم درس های 
بیشــتری در این دانشگاه بزرگ ایثار و شهادت خواهند آموخت.

عزاداران حســینی، اعم از خطبا، مداحان، مسؤولین هیئت ها و 
همه کســانی را که به هر عنوان مشتاقانه در این مراسم شرکت 
می کننــد ـ مخصوصاً جوانان عزیز کــه نقش اصلی را دارند ـ به 

رعایت نکات زیرا توصیه می کنیم:

* همگی سعی کنند با درس های مهم این قیام مقدس و اهداف 
آن، بیشتر آشنا شــوند و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهند 
تا از شــور و شر دنیای مادی و نقشه های ظالمان در امان بمانند.

* از کارهایی که موجب وهن مذهب در نظر دوســت و دشــمن 
می شــود، مخصوصاً قمه زدن و اعمالی مانند آن بپرهیزند، زیرا 
دشــمنان برای دگرگون ســاختن چهره این مراسم عظیم، تنها 
همــان صحنه ها را در رســانه های خود منتشــر می کنند، تا از 
جاذبه های فوق العاده این مراســم بکاهند و مردم دنیا را بدبین 

سازند.

* در خواندن اشــعار و ســینه زنی از ســبک های مبتذل که در 
شأن این مراسم باشکوه نیست، بپرهیزند و به سبک های سنگین 

سنتی اهمیت دهند.

* خطبای محترم و مداحان عزیز، نقش اصلی را در آگاه ساختن 
مردم دارند. آنها باید این مراســم را رمــز وحدت، معرفی کنند 
و از آلوده شــدن مجالس حســینی به مسائل سیاسی جناحی و 
تفرقه انگیز یا اهانت به مقدســات دیگران که مایه تفرقه اســت، 

بپرهیزند.

* از هر گونه اســراف در اطعام عــزاداران و امور دیگر، اجتناب 
نمایند و سعی کنند، مجالس شبانه، موجب ناراحتی همسایگان 
نشــود و در همه حال خلوص نیت را فرامــوش نکرده و رضای 

خداوند به عنایت ســاالر شهیدان، حسین عزیز را طلب کنند.

قبولی اعمال همه این عزیزان را از خداوند مسئلت دارم.

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
به کارگاه مطالعات شیعه پژوهی

قبل از هر چیز الزم مي دانم تشکیل ایـن 
کنگـره باشـکوه را بـه همـه شـما بـرادران 
و خـواهران عزیـز و دستاندرکاران تبریک 
گویم. به یقین تشــکیل چنین کنگره ای 
در این مــکان و در این زمان با آن هدف 
عـالي از کارهاي فرهنگي بسیار پر ارزش 
اســت و به یقین در پیشرفت مکتب اهل 

بیت)علیهم السالم( اثر مثبت دارد.

در آن زماني که مرحوم شیخ طوسي شیخ 
الطائفه بر اثر آزار نا اهالن از بغداد به نجف 
اشرف آمـد و اســـاس حوزه علمیه را در 
جوار حرم امیرمؤمنان علی)علیه الســالم( 
بنا نهاد فصل تازه اي از تالش هاي علمي 
شیعیان گشوده شد و روز به روز بر شکوه 

و عمق آن افزوده گردید.

به موازات این حوزه علمیه بزرگ، در شهر 
مقدس قم نیــز از زمان ائمه هدي)علیهم 
الـسالم( راویـان اخبـار  اهل بیت)علیهم 
الســالم( پایه گذار حوزه اي شــدند که با 

گذشت زمان گسترش یافت.

سپس در ســایر شهرهاي بزرگ دیگر اعم 

از شــهرهاي مهم عراق و لبنان و سوریه 
و شــهرهاي مختلـــف ایـــران  حوزه ها 
یکي بعد از دیگري تأســیس شــد و االن 
بزرگترین حوزه علمیه را عالم تشیع دارد 
و خوشبختانه انـواع  علوم اسالمي در این 
حــوزه ها پرورش یافت و دامنه آن روز به 

روز گسترده شد.  

مــا معتقدیم دنیاي امــروز از مادي گري 
خسته شـــده و رو بـــه مکتـــب هـاي 
الهـي و معنـوي آورده و در میـان  مکتب 
هــاي الهي مکتبي کــه عقالنیت و علم را 
در رأس تعلیمات خود قــرار داده مکتب 
اهل بیت)علیهم الـــسالم( است، هرچند 
متأســفانه خبر رساني کافي در این زمینه 
نشده است. امیـدواریم ایـن برنامـه شـما 
پایـــه اي بـراي  خبررساني بیشتر و بهتر 

در این زمینه باشد.  

البته ما هم تصمیم گرفتیم که در ســال 
آینده کنگره اي تحت عنوان نقش شــیعه 
در پیـــدایش و گـسترش علـوم  اسالمي 
در حوزه علمیه قم داشــته باشیم. از همه 
دانشــمندان اسالم اعم از شــیعه و اهل 
سنت کـــه داراي تعـصب  خاصي نباشند 
و حتي از شرقشناسان نیز دعوت به عمل 
آورده ایــم و هــر یک از علوم اســـالمي 
را جداگانـــه بـــه  گروهي سپرده ایم و 
امیدواریم محصولش ده ها جلد کتاب در 
زمینه نقش شیعه در پیدایش و گسترش 
این علـوم  باشد، البته تجربیات شما براي 
ما بــا ارزش اســت و امیدواریم تجربیات 
گســترده حوزه علمیه قم نیــز زمینه اي 
براي آیندگان فراهم کنــد تا مکتب اهل 
بیت)علیهــم الســالم( کــه همچنان در 
مظلومیت قــرار دارد به همــگان معرفي 
شــود  و جایگاه خــود را در افکار عمومي 

پیدا کند.  

از ایــن که توفیــق حاصل شــد نماینده 
اي به نام حجت االســالم آقاي خوشــخو 
بـــراي شـرکت در کنگـره شـما بفرستیم 
خوشوقتیم و بار دیگر از همه شما عزیزان 
و دســتاندرکاران تشکر مي کنم و شما را 

بـه خـداي بـزرگ مي سپارم.

پیام معظم له به مناســبت درگذشت 
آیت اهلل راستی کاشانی )قدس سره(

فقــدان اســفناك عالم ربانــی و مجاهد 
خستگی ناپذیر، جناب آیت اهلل حاج شیخ 
نهایت  موجب  کاشــانی  راســتی  حسین 
تأســف گردید. آن عالم ربانــی عمری را 
در تربیــت طالب و خدمت به مکتب اهل 
انقالب  السالم( پرداخت و در  بیت)علیهم 
به عنــوان یکی از مجاهــدان مخلص می 

درخشید

فقــدان اســفناك عالم ربانــی و مجاهد 
خستگی ناپذیر، جناب آیت اهلل حاج شیخ 
نهایت  موجب  کاشــانی  راســتی  حسین 
تأســف گردیــد. آن عالم ربانــی عمری 
را در تربیــت طالب و خدمــت به مکتب 
اهــل بیت)علیهم الســالم( پرداخت و در 
انقالب به عنوان یکی از مجاهدان مخلص 
می درخشید و نسبت به امام راحل )قدس 

سره الشریف( عالقه خاصی داشت.

خداونــد روح ایــن مجاهد نســتوه را با 
ارواح طیبه ائمه طاهرین)علیهم الســالم( 
محشور گرداند و به همه بازماندگان صبر 

واجر عنایت فرماید.

اینجانب ایــن ضایعه مولمــه را به حوزه 
علمیــه قــم، مخصوصاً جامعه مدرســین 
و خاندان شــریف ایشان تســلیت عرض 

می کنم.

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل
45

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل



عزاداری روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السالم

گردهمایی مراکز حوزوی تحت اشراف معظم لهابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

حجت االسالم والمسلمین آقای سیدعلی قاضی عسکر سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی

درس اخالق معظم له در مدرسه امام کاظم علیه السالم

سردار سید یحیی رحیم صفوی

دیدارها

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
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تذکر و نصیحتي به برادران کرد عراقي
مي خواهم نصیحتي دوستانه به برادران کرد عراقي داشته باشم؛ تصور من این است که آنها بدون مطالعه وارد این میدان 

شــدند؛ زیرا هر کس اهل مطالعه باشد مي داند، استقالل کردستان عراق امري محال است
دشمنان از وحدت و همدلی ایران در هراس هستند

دشــمن تمام تالش خود را امروز در این عرصه به کار گرفته اســت تا بتواند مفاسد اخالقی، سیاسی و اجتماعی را اشاعه 
بدهد، بنابراین فضای مجازی و آســیب های آن باید به عنوان یک اولویت در پیش روی نیروی انتظامی قرار بگیرد

مراســم پرشکوه عزاداری حسینی با نظم و امنیت انجام شد / آمریکا نا امن ترین کشور جهان است
الزم می دانم از مراســم باشــکوه عزاداری امسال که توأم با نظم و قرائات مســائل اسالمی بود، تشکر کنم. و جالب اینکه 
آنگونه که در گزارش های تصویری آمده بود این مراســم در کشــورهای مختلف دنیا، مخصوصاً کشورهای اروپایی، بسیار 
پرشــکوه انجام گرفت و نام و مکتب امام حســین)علیه الســالم( در دنیا بیش از پیش درخشید، مخصوصاً حضور جوانان 

عزیز در خارج و داخل در این مراســم باشکوه بسیار چشمگیر بود و این جای نهایت تقدیر است
حج امسال بحمداهلل فوق انتظار بود

من به ســهم خود از شــما دو بزرگوار و از کسانی که با شما همکاری داشــتند واقعاً تشکر می کنم که این حج به صورت 
آبرومندانه ای انجام شــد و تقریبا هیچ مشکلی وجود نداشت.

آمریکایی ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیســتند/ کسی که با علم زنده باشد از فتنه ها در امان می ماند
آمریکا می خواهد که ایران بدون قدرت و ذلیل باشــد، از این رو آمریکایی ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیســتند و امروز 
هم از پیمان هایی همانند محیط زیست و یونسکو به صورت یک جانبه خارج می شوند، اگر پیمان بسته شده یک جانبه 

خارج شدن معنا ندارد
اگر دانشــگاه ها اسالمی شود مفید خواهد بود/ غربی ها در نشر علوم انسانی شیطنت می کنند

عقب ماندگی در زمینه تولید علم باید جبران شــود، الحمدهلل در این اواخر آنچه منعکس شده نشان می دهد که مقاالت 
علمی خوبی نوشــته شــده و در محافل بین المللی مورد قبول واقع می شود. این برنامه باید با جدیت ادامه یابد

شیطنت های دیگری از سوی آمریکا در راه است
نباید تصور کنیم که چون داعش در عراق و سوریه در حال ریشه کن شدن است، مسئله تمام شده است، اینها از راه های 
دیگری وارد می شــوند تا اهداف شومشــان را عملی کنند، اینکه خیال کنیم زمانی می رســد که فکرمان از این دشمنان 

راحت باشــد، بعید به نظر می رسد، چون اینها دائما مشغول توطئه و دشمنی هستند
وجود اختالف پیروزی های ملت عراق را از بین می برد/ کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به مسلمانان مظلوم میانمار
اگر اختالف در بین عراقی ها ایجاد شــود این همه پیروزی هایی که پدید آمده از دست می رود، در حال حاضر عراق در 
شرایط خوبی قرار دارد و دشمنانش را بیرون کرده است، تفاله ای از تروریست ها باقی مانده که آن را نیز بیرون می کند 

و برخی که قصد تجزیه طلبی داشــتند شکســت خوردند و تمام شد؛ اگر ساز اختالف بزنند پیروزی ها از دست می رود.

گزیده سخنان



نرم افزار وجوهات

فن آوری

توجه به مســائل شــرعی و تدین و تعبد 
به آن، متدینین را بر آن داشــته است که 
نسبت به پرداخت وجوهات شرعیه التزام 
داشته باشــند؛ به همین جهت دسترسی 
بــه مراجع عظام و یا دفاتــر و نمایندگان 
ایشــان به این منظور دغدغه همیشــگی 

آنان بوده است.

در این راســتا مراجع عظام تقلید، جهت 
تسهیل اینگونه خدمات به استفاده از فن 

آوری های روز نگاه ویژه ای داشته اند.

دفتر حضــرت آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی مدظله همیشــه در استفاده از 
فن آوری های روز پیشــرو بوده اســت و 
از ســالهای گذشته با استفاده از پرداخت 
های بانکی، دســتگاه های pos، پرداخت 
آنالیــن وجوهات، درگاه پرداخت بانکی و 
USSD، مقلدیــن را در این زمینه یاری 

کرده است.

در قدمــی دیگر دفتر معظم لــه اقدام با 
تولید نرم افزار همــراه با محتوای مرتبط 
با مسائل و احکام وجوهات شرعیه، گامی 
موثر در راســتای تسهیل مقلدین ایشان، 

برداشته است.

امکانــات ارائه شــده در این نــرم افزار 
عبارتند از:

ـ ارائه احکام مربوط به وجوهات شــرعیه 
بــه تفکیک رســاله توضیح المســائل و 

استفتائات جدید

ـ ارائه کتاب: خمس پشــتوانه اســتقالل 
بیت المال تألیف معظم له درباره فلســفه 

وجوب خمس در قالب کتاب

ـ گزارشــی از مصرف وجوهات شرعیه و 
معرفی مراکز و مؤسسات مرتبط آن

ـ تولید و ارائــه اینفوگرافی احکام مربوط 
به وجوهات شــرعیه به منظور ســهولت 

دسترسی مقلدین به احکام شرعی 

ـ آدرس دفاتــر معظم له به همراه قابلیت 
تماس با آنها به منظور سهولت در محاسبه 

وجوهات شرعی

ـ ارائــه درگاه پرداخت اینترنتی وجوهات 
شرعی از بستر امن پایگاه اطالع رسانی

ـ نگهداری ســوابق تراکنش ها به همراه 
قابلیت تکرار آن

ـ صــدور رســید الکترونیکــی پرداخت 
وجوهات و نگهداری سوابق

ـ ثبت مشخصات فردی به منظور قابلیت 
دریافت رسید الکترونیکی و رسید ممهور 

از طریق پست
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۱یادداشت

بی تردید عاشــورا و کربال با گذشت زمان 
از صورت یــک حادثه تاریخی بیرون آمده 
و تبدیل به یک مکتب شده است، مکتبی 
انســان ســاز و افتخارآفرین!نه تنها برای 
مسلمین جهان بلکه از مرزهای اسالم نیز 
فراتر رفته و طبق مدارك موجود، تحسین 
بســیاری از متفّکران جهان را برانگیخته و 
از باب »کّل أرض، أرض کربال« و »کّل یوم 
عاشورا« از آن به عنوان الگویی برای نجات 
و رهایی ملّت های مظلوم و ستمدیده یاد 
می کنند، و مکتبش را مکتب ظلم ستیزی 
و زندگی با عّزت و شرف و آزادی می دانند.

و اینگونه است که ترك هر گونه همکاری 
و هماهنگی با عوامل ظلم و فســاد و حتی 
مبــارزه و درگیــری با آنها از یک ســو، و 
خودســازی و خودیــاری و جلب آمادگی 
های جســمی و روحی و مــادی و معنوی 
برای شــکل گرفتن حکومت واحد جهانی 
و مردمی از سوی دیگر،به عنوان مولفه ای 
ســازنده و عامل تحّرك و آگاهی و بیداری 
موید پیوند عمیق عاشــورا و ظهور خواهد 
بود و مفهوم اصلــی »انتظار« را در خیمه 
حضرت مهدی علیه السالم شکل می دهد. 

قیام های پس از واقعه عاشورا با شعار 
»یا لثارات الحسین«

شــهادت امام حسین علیه السالم از همان 
روز عاشورا اثر بیدارکننده خود را گذاشت، 
و فریــاد انتقــام از یکی از زنان ســربازان 
دشــمن که از قبیله بکر بن وائل بود ســر 
 ، داده شــد. و با فریاد یالثارات رســول اهللَّ
مردم را بــه گرفتن انتقــام از قاتالن امام 

حسین علیه السالم تشویق کرد.

گفتنی است بنی امّیه پس از شهادت امام 
حسین علیه الســالم روی آرامش به خود 
ندیدند، بلکه همواره بــا قیام ها و نهضت 
های خونینــی مواجه بودند که مایه اصلی 

همه آنهــا خونخواهی امام حســین علیه 
السالم بوده است.

لذا یکی از مســایل مهّم تاریخ اسالم قیام 
های پــس از واقعه کربال بــود قیام هایی 
نظیر قیام تّوابین ، قیام مختار و مانند آن، 
تمــام این نهضت ها شــعارهایی همچون 
»یالَثــاراِت الُْحَســْیِن « و »الرِّضا ِمْن أَْهِل 
ٍد صلی اهلل  الَْبْیــِت « و »الرِّضا ِمْن آِل ُمَحمَّ
علیه و آله « داشتند؛ اّما چه سود که کار از 
کار گذشته بود و آن روز که باید شجاعانه 
اطراف نماینده امام حســین علیه الّسالم، 
مســلم، را بگیرند همگی بیعت شکســته، 
در خانه ها پنهان شدند و سرانجام، مسلم 
یّکه و تنها با آنان مبارزه کرد و شهادت پر 

افتخار را بر تسلیم ذلّت بارترجیح داد.

هم چنین ابومســلم خراســانی هم با این 
شعار بر ســر کار آمد، و موّفق به منقرض 
ســاختن حکومت بنی امّیه شد. هر چند 
در تحویل حکومــت به صاحبان اصلی آن 
اشتباه کرد و آن را به بنی عّباس سپرد؛ یا 

مجبور شد به آنها بسپارد.

دو قیام حق طلبانه؛ از نهضت ســرخ 
حسینی تا انقالب سبز مهدوی

خداوند متعال در مورد فلسفه بعثت انبیاء 
در قران کریم می فرماید:»لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا 
بِالَْبیَِّنــاِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتــاَب َوالِْمیَزاَن 
لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط؛ ما پیامبران خود را 
با دالیل روشــن فرستادیم، و با آنها کتاب 
آسمانی و میزان )شناسایی حق از باطل و 
قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به 

عدالت کنند«.

حال امام حســین علیه السالم در عصری 
زندگی می کرد که باطل سرتاســر جامعه 
اســالمی را گرفتــه، و حق به فراموشــی 
ســپرده شــده بود، لذا قیام کرد تا حق را 

احیــا و زنده کند، و باطــل را بمیراند و از 
صحنه جامعه برچیند، و در این مســیر و 
برای رســیدن به این هدف حاضر بود هر 

بهایی بپردازد.

امــام علیه الســالم در خطبــه ای که در 
مســیر کربال در جمع لشــکریان حّر ایراد 
کرد، فرمود:»اال تَــَرْوَن الَی الَْحِق ال یُْعَمُل 
بِــِه، َو الَی الْباِطِل ال یَُتناهــی َعْنُه، لَِیْرَغَب 
ِِّه َحّقــاً َحّقاً؛ آیا نمی  الُْمْؤِمُن فِي لِقــاِء َرب
بینیــد به حق عمل نمی شــود و از باطل 
جلوگیری نمی گردد، در چنین شرایطی بر 
مؤمن الزم اســت راغب دیدار پروردگارش 
)شهادت( باشد«.،امام حسین علیه السالم 
با این کلمات هم هدف خویش را از قیام و 

حرکتش بیان می کند.

از ایــن جهت تأمل و تفکر در صحنه کربال 
و مقابلــه حق و باطل ما را به این حقیقت 
می رساند که پیکار حق و باطل یک پیکار 
موقت و موضعی نیست بلکه مبارزه حق و 
باطل همیشگی اســت. مگر آن زمانی که 
جهان و انسانها به صورت یک جامعه ایده 
آل )همچون جامعه عصر قیام مهدی)عج( 
در آید که پایان این مبــارزه اعالم گردد، 
لشــگر حق پیروز و بســاط باطل برچیده 
شــود، و بشــریت وارد مرحله تازه ای از 
تاریخ خود گردد، و تا زمانی که این مرحله 
تاریخی فرا نرســد باید همه جا در انتظار 
برخورد حق و باطــل بود، و موضع گیری 
الزم را در این میان در برابر باطل نشــان 

داشت.

بنابراین، مبارزه حق و باطل همچنان ادامه 
دارد، و تا زمانی که حکومت حق سراســر 
جهان را در برگیرد و باطل نابود گردد، و تا 
تحقق کامل آیۀ شریفۀ »َو ُقْل جاَء الَْحقُّ َو 
َزَهــَق الْباِطُل انَّ الْباِطَل کاَن َزُهوقاً؛ و بگو: 
»حق آمد، و باطل نابود شــد، یقیناً باطل 

نابودشــدنی است« در سایه ظهور حضرت 
مهدی »عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف« 

این مبارزه ادامه خواهد داشت.

لذا محصول تمام تالش امام حسین)علیه 
الســالم( در حق گویی و باطل ستیزی در 
زمانی تحقق می یابد که مهدی آن سالله 
انبیاء و فرزند پیامبر اســالم )علیه السالم( 
ظاهر شود، همان کسی که همه مسلمانان 
این حدیــث را دربــاره او از پیامبر )علیه 
السالم( نقل کرده اند:لو لم یبق من الدنیا 
اال یوم لطول اهللَّ ذلک الیوم حتی یلی رجل 
من عترتی، اسمه اسمی، یمأل االرض عدال 
و قسطا کما ملئت ظلما و جورا؛ اگر از عمر 
دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن یک 
روز را آن قدر طوالنی می کند تا مردی از 
دودمان من که نامش نام من اســت حاکم 
بر زمین شود، و صفحه زمین را پر از عدل 
و داد کند، آن گونــه که از ظلم و جور پر 

شده باشد«.

فلســفه ظهور  نبوی؛  دیــن  احیای 
مهدوی از معبر عاشورای حسینی

بنی امّیــه در طول مّدتی کــه خالفت را 
غصب کردند، و به ناحق بر مســند قدرت 
تکیــه زدند، بدعت هــای فراوانی در دین 
ایجاد کرده، و ســّنت پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله را میراندند؛ چرا که ادامه حیاتشــان 
در گرو احیای بدعت ها و محو سّنت های 

پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله بود،

آری خــّط انحراف از اســالم نــاب که از 
ماجرای سقیفه آغاز شد، در عصر استیالی 
معاویه شّدت گرفت  امام علیه السالم می 
دید اگر از این فرصت برای افشــای چهره 
واقعی بنی امّیه و یاری دین خدا اســتفاده 
نکند، دیگر نامی از اسالم و قرآن و رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله باقی نخواهد ماند.

لذا امام حسین علیه السالم با هدف احیای 
دین خدا قیام و حرکت خویش را آغاز کرد؛

امام حســین علیه الســالم نخست با این 
الُم اْذ َقْد بُلَِیِت  جمله:»َو َعلَی اْلِْســالِم السَّ
اْلُمَّــۀُ بِراٍع ِمْثــَل یَِزیَد؛ زمانــی که اّمت 
اسالمی گرفتار زمامداری مثل یزید شود، 
باید فاتحه اســالم را خواند«.تصریح کرد 

که بــا وجود خلیفه ای همچو یزید، فاتحه 
اسالم خوانده است و دیگر امیدی به بقای 

دین خدا در حکومت یزید نمی رود.

حال قیام عاشورا به احیای دین خدا کمک 
کرد، و موجب رشــد و شــکوفایی درخت 
اســالم شــد، باعث بیداری اّمت اسالمی 
گشت و روح شــهادت طلبی و شجاعت را 
در مسلمانان دمید و درس فداکاری و ایثار 

را به بشر آموخت.

احیای سّنت پیامبر عالیقدر اسالم، حضرت 
محّمــد صلــی اهلل علیه و آلــه در نهضت 
حســینی این پیام را به ما می دهد که در 
عصــر و زمان ما هم مزرعــه دین نیازمند 
آبیاری اســت و اگر از این اصل مهم غفلت 
شــود، خطرات و آفات جامعه اســالمی را 
با هجوم فرهنگ ضــّد دینی غرب تهدید 

خواهد کرد.

اینچنین است که ظهور در امتداد عاشورا 
قرار می گیــرد و حضرت مهــدی )عج(، 
تعلیمات و ارزشــهای فراموش شده قرآن 
و ســّنت را احیا می کند، و به این ترتیب 
مردم از نظــر ماّدی و معنوی در مســیر 
تکامل قرار می گیرند، و آســوده خاطر در 

این راه پیش می روند.

در روایتــی از امام باقر علیه الّســالم نقل 
شده اســت که درباره حضرت مهدی علیه 
الّسالم می فرماید: »...یظهر اهلّل دینه علی 
الّدین کلّه... ؛ گنج های درون زمین برای او 
آشکار می شود و حکومت او شرق و غرب 
جهان را می گیرد. و آیین او بر همه آیینها 
پیروز می شود، هر چند مشرکان ناخوش 
داشته باشند و در آن زمان هیچ ویرانه ای 
بر صفحه زمین باقی نمی ماند مگر این که 

آباد می شود«.،

لذا در حکومت جهانی مهدی موعود)عج(، 
دین نبوی و آئین اســالم بر تمام آئینها در 
مقیاس جهانی غلبه می یابد که منشــأن 
آن را باید در نهضت و شهادت امام حسین 
علیه الســالم جســتجو کرد که با تقدیم 
خون خود این وظیفه بزرگ را انجام داد و 
درخت نوپای اسالم را آبیاری کرد، و آن را 

از نابودی نجات داد.

امام  خون  منتقــم  )عج(؛  زمان  امام 
حسین علیه السالم

یکی از ریشــه های ماجرای خونین کربال، 
کینه های متراکم شــده در دل امویان و 
انتقام آنان از شکست های خویش در زمان 
رســول خدا صلی اهلل علیــه و آله بود. در 
واقع، آنان می خواســتند از اسالم و رسول 
گرامی اســالم صلی اهلل علیــه و آله انتقام 

بگیرند و آن شکست ها را جبران کنند.

قیام حضــرت مهدی )عــج( و انتقام او و 
یارانــش از ظالمان و مفســدان در زمین 
غیر قابل انکار اســت. مطابــق روایت ثقۀ 
االســالم کلینی، پس از شهادت امام علیه 
السالم مالئکه آسمان به شیون درآمدند و 
گفتند: خداوندا! این حســین برگزیده تو و 
فرزند پیامبر توست! خداوند تمثال مبارك 
حضرت قائم علیه الســالم را به آنها نشان 
داد و فرمود: با این قائم، از خون حســین 

انتقام خواهم گرفت.،

هــم چنیــن »عقبه بــن قیــس« از امام 
محمــد باقر )علیه  الســالم( نقل می  کند 
بُِمصابِنا  اُجوَرنــا   ُ اهللَّ ــَم  فرمودند:»َعظَّ که 
الم، َوَجَعلَنا َوایَّاُکْم ِمَن  بِالُْحَســْیِن َعلَْیِه السَّ
الِبیَن بِثاِرِه، َمَع َولِیِِّه اْلِماِم الَْمْهِدِی ِمْن  الطَّ
الُم؛یعنی خداوند اجر  ٍد َعلَْیِهُم السَّ آِل ُمَحمَّ
ما را در مصیبت امام حســین علیه السالم 
فــراوان دهد و ما وشــما را توفیق جبران 
خون حضرتش به همراه ولّیش امام مهدی 
علیه السالم که از آل محّمد علیهم السالم 

است، عطا فرماید.«

لذا زمزمه عاشقانه منتظران حضرت مهدی 
علیه الّســالم بــه هنگام خوانــدن دعای 
الُِب بَِدِم الَْمْقُتوِل  »ندبه« با فراز» ایْــَن الطَّ
بَِکْربآَلَء؛کجاســت خون خواه شهید کربال؟ 
«همه و همه آثار گرانبهایی اســت از این 

عشق مقّدس.

امام عصر)عج(، چگونه از قاتلین امام 
حسین)علیه السالم( انتقام می گیرد؟

بدیهی است آتش انتقام از قتله کربال چنان 
پرشــور و شــدید بود که در فاصله اندکی 
جانیان کربال را طعمه خویش ساخت. هر 

پیوند عاشورا و ظهور از منظر معظم له
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یک به تناســِب عمل زشــتی که مرتکب 
شده بودند به اشّد مجازات به سزای اعمال 
ننگین خود رســیدند. این آتــش نه تنها 
دامن ســران و رهبران جنایت پیشه کربال 
را گرفت بلکه به گفتــه عقاد مصری:»هر 
کســی دستی دراز کرده بود یا کلمه ای بر 

زبان رانده یا کاالیی از لشــکر امام حسین 
علیه السالم ربوده، یا کاری کرده بود که از 
آن بوی شرکت در فاجعه کربال شنیده می 
شد، ســزای عمل خویش یا اعانت بر جرم 

را دریافت کرد«.

زیرا جوهره اصلــی قیام مختار چیزی جز 
خونخواهِی امام حســین علیه الســالم و 

کشد« امام علیه السالم فرمود:به سبب آن 
که این فرزندان به اعمال پدرانشان رضایت 
دادنــد و به آن افتخار می کنند و هر کس 
به چیزی راضی شــود مانند این است که 
آن را انجام داده باشــد، ســپس امام علیه 
الســالم افزود:»َولَْو أَنَّ َرُجاًل ُقِتَل بِالَْمْشِرِق 
اِضي  َفَرِضَي بَِقْتلِِه َرُجــٌل بِالَْمْغِرِب لََکاَن الرَّ
َوَجلَّ َشِریَک الَْقاتِِل ؛ اگر کسی  ِ َعزَّ ِعْنَد اهللَّ
در مشرق به قتل برسد و دیگری در مغرب 
باشــد و به آن قتل رضایت دهد شــخص 

راضی در نزد خداوند شریک قاتل است«.

روشن است کسانی که به قتل امام حسین 
علیه السالم راضی شــوند و به آن افتخار 
کنند در حقیقت ناصبی اند و ناصبی هابه 

منزله کفار حربی هستند.

سخن آخر

در خاتمــه بایــد گفــت اگــر چــه امام 
حسین)علیه السالم( و یارانش را در کربال 
به خاك و خون کشیدند و خاندان او را به 
اسارت کشاندند و آنچه از دستشان بر می 
آمد از ظلم و ستم بود روا داشتند ولی بی 
تردید این شــب تاریک و سیاه و ظلمانی 
برطرف خواهد شد و البته باور ما این است 
که پایان این شب ســیاه و ظلمانی همان 
ظهــور مهدی موعود خواهد بود که در آن 
زمان حق به صاحب حق می رسد و جهان 
دگرگون می شود و عالم دیگری جای این 

عالم ظلمانی را خواهد گرفت.

لذا امیدواریــم در دنیای امروز که ظالمان 
و ســتمگران بی رحم، برای نوشیدن خون 
مظلومــان به پا خاســته انــد، ملّت های 
ستمدیده با الهام گرفتن از حماسه عاشور 
،که مقّدمه ای اســت برای بیدار ســاختن 
اندیشه ها؛ شــاّلقهائی است برای بیداری 
ارواح خفته و خواب آلود؛ و زمینه ای است 
برای فراهم شــدن آمادگیهــای اجتماعی 
و روانی،بــه پا خیزند و شــرایط ظهور آن 

حضرت را فراهم سازند.

انتقــام از جانیان کربال نبــود و مختار به 
خوبی از عهده این هدف برآمد.

با این تفاســیر، امام علی بن موسی الرضا 
علیه السالم در پاسخ کسی که سؤال کرد: 
چگونه هنگامی که حضــرت مهدی علیه 
السالم قیام می کند فرزندان قاتالن حسین 
علیه السالم را به سبب اعمال پدرانشان به 
قتل می رســاند در حالی که خداوند می 
فرماید: »َواَل تَِزُر َواِزَرٌۀ ِوْزَر أُْخَری «؛ و هیچ 
گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی 
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2یادداشت

با مرگ معاویه در نیمه رجب سال شصتم 
هجری قمری، فرزنــدش یزید خالفت را، 
همچون پدر، بــه زور و بدون هیچ ضابطه 

ای در اختیار گرفت .

در ایــن میــان امتناع امام حســین علیه 
السالم از بیعت با یزید  و پشتیبانی و اعالم 
آمادگی مردم کوفه و تأکید و اصرار آنان به 
امام حسین)علیه السالم( مبنی بر پذیرش 
رهبری قیام بــر ضّد حکومت نامشــروع 
یزید، که به دنبال یک گردهمایی در منزل 
»ســلیمان بن صرد خزاعی« و نامه نگاری 
جمعی از بزرگان کوفه به محضر امام علیه 
السالم حاصل شــد، حّجت را بر امام علیه 
السالم تمام کرد که باید با نیروی چند ده 
هزار نفری بر ضّد حاکم غاصب و فرمانروای 
ستمگری مانند یزید قیام کند و از این رو 

به سمت کوفه حرکت کرد.

لیکن آن حضرت با پیمان شکنی و سستی 
و بی وفایی مردم کوفه روبرو شد و کوفیان 
همه چیز را به فراموشــی سپردند؛ پیمان 
ها را شکســتند و دست از یاری امام علیه 
السالم برداشتندو اینگونه امام حسین علیه 
الســالم به همراه یاران باوفایش در حادثه 

کربال به شهادت رسید.

مردم پس از شــهادت حضرت ابی عبداهللَّ 
علیه السالم و همراهانش، و اسارت خاندان 
عصمــت و طهــارت، و بر ســر نیزه رفتن 
ســرهای مقّدس شــهدای کربال، به ویژه 
خطبه هاي آتشین حضرت زینب)سالم اهلل 
علیها( و و امام سجاد)علیه السالم(در کوفه 
و شام از خواب غفلت بیدار شدند و قیام ها 
یکی پس از دیگری شــکل گرفت؛در واقع 
بنی امّیه پس از شهادت امام حسین علیه 
السالم روی آرامش به خود ندیدند، همواره 
بــا قیام ها و نهضت هــای خونینی مواجه 

بودنــد که مایه اصلی همه آنها خونخواهی 
امام حسین علیه السالم بوده است.

گونه شناسی قیام های پس از عاشورا 
در یک نگاه

بعد از شــهادت امام حســین علیه الّسالم 
و یارانش در کربال، ســر و صدای عجیبی 
در جهان اســالم طنین انداز شــد و گروه 
های متعددی بر ضد بنی امّیه شــوریدند. 
بســیاری که یارای مقابله نداشتند، شهید 
شــدند و بعضی برای مدتی پیروز گشتند. 
این قیام هــا که به پانزده قیــام بالغ می 
شــوددر نهایت به نابــودی کامل حکومت 

بنی امّیه انجامید.

در ایــن میان عالوه بــر قیام های گروهی 
و تشــکیالتی علیه حکومت اموی،گونه ای 
از مخالفــت ها و قیام ها بر ضّد دســتگاه 
یزیــد و آنگاه خالفت بنی امّیه، رخ داد که 
ســازمان نیافته و به تعبیــر دیگر، حرکت 
فردی و جسورانه بود. سنگینی آن حادثه، 
تاب سکوت را )با همه خطراتش( از برخی 
گرفت و آنها را به ابراز انزجار و اعالن نفرت 
از دژخیمان اموی واداشت که گاه به کشته 

شدن آنها می انجامید.

فریاد های اعتراضی زید بن ارقم، انس 
بن مالک و عبداهلل بن عفیف ؛ آغازی 

بر قیام های ضد اموی

ابن ابی الحدید به داستان زید بن ارقم در 
برابر ابن زیاد اشــاره می کند و می گوید: 
زیــد بن ارقم، ابن زیاد را دید که با چوب

دســتی خود به دندان امام حســین علیه 
الســالم می زند در آن زمانی که ســر آن 
حضرت را نــزد او برده بودند. زید بن ارقم 
فریاد زد و گفت: چوب را بردار. بسیار دیدم 
کــه پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله این 

دندان ها را می بوسید.،

از جمله کســان دیگری که عمل ابن زیاد 
را در آن مجلــس تقبیح کــرد »انس بن 
مالک « است؛او از کسانی است که نهایت 
محّبت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( نســبت 
به حسین)علیه السالم( رامشاهده نموده و 

دیده بود.

از جملــه نمونه هــای دیگــر فریادهای 
اعتراضی علیه بنی امیه ؛ سخنی است که 
عبداهللَّ بن عفیف ازدی در مسجد کوفه در 
برابر ابن زیاد گفت و ســخنان او را درهم 
کوبید. هنگامی که ابن زیاد بعد از شهادت 
امام حســین علیه الســالم و یارانش برای 
قدرت نمایی به مسجد کوفه آمد و بر فراز 
منبر رفت و در برابر انبوه جمعیت، خدا را 
حمد کرد که پیروز شده و اهانت شدیدی 
به حضرت سیدالشــهدا علیه السالم کرد و 

آن حضرت را به دروغگویی نسبت داد.

عبداهللَّ بن عفیف ازدی )که چشمش نابینا 
بود( از میان جمعیت برخاست و فریاد زد: 
»یا ابَْن َمْرجانَۀ! اّن الکــّذاَب َوابَن الَکّذاِب 
أنَت و أبوَك و َمِن اْســَتْعَملََک وأبوُه یا َعُدوَّ 
ِ أتقُتلُــوَن أوالَد النَِّبّیین َوتََتَکلَّموَن بِهذا  اهللَّ
الَکالِم علی َمنابِِر الُمســلِمین؟؛ ای پســر 
مرجانه! دروغگــو و فرزند دروغگو تویی و 
پدر توســت و کسی که تو را بر این مسند 
نشــانده و پدر اوســت. ای دشــمن خدا 
فرزندان پیامبران را به قتل می رســانی و 
این ســخن زشت را بر منبر مسلمانان می 

گویی؟«.

)قابــل توجه این که او ابن زیاد را ابن زیاد 
خطاب نکرد بلکه به مادرش مرجانه نسبت 
داد تا آلوده بودن نســب او را با این سخن 
آشــکار کند و در میان جمعیت رسوایش 
ســازد(. ابن زیاد که انتظار چنین سخنی 

را از هیچ کس نداشــت خشــمگین شد و 
گفت: گوینده این ســخن کیست؟ عبداهللَّ 
بن عفیف گفت: منم ای دشــمن خدا! آیا 
خانــدان پاکی را که خداونــد آن ها را از 
هرگونه آلودگی پیراسته به قتل می رسانی 
و می پنداری مسلمانی؟ وا غوثاه؛ کجایند 
فرزنــدان مهاجر و انصار کــه از تو و از آن 
طغیانگر )یزید( نفرین شــده فرزند نفرین 
شــده توســط پیامبر صلی اهلل علیه و آله، 

انتقام بگیرند ... .

در این حین ابن زیاد دســتور داد گردنش 
را زدند و بدنش را در محله »سبخه« کوفه 
 ، او را به دارآویختند.، به این ترتیب، عبداهللَّ
بذر انقالب بــر ضد بنی امیه و خونخواهی 
امام حســین علیه الســالم را در دل ها با 
سخنانش پاشید و هرچند سرانجام در این 

راه شهید شد ولی کار خود را کرد.

»یا لثارات الحســین)علیه السالم(«؛ 
ندای خونخواهان امام حســین)علیه 

السالم(

شــهادت امام حســین علیه الســالم اثر 
بیدارکننــده خــود را گذاشــت و جنبش 
ها یکــی پس از دیگری از گوشــه و کنار 
شــکل گرفت و توده های مختلف مردم ، 
حول شــعارهایی چون »یالَثاراِت الُْحَسْیِن 
« و »الرِّضا ِمْن أَْهِل الَْبْیِت « و »الرِّضا ِمْن 
ه  ٍد صلی اهلل علیه و آله « که ســکّ آِل ُمَحمَّ
رایج آن روزگار بود، به پا خواستند و هر از 
چندی، قسمتی از قلمرو حکومت بنی امّیه 
از ســیطره امویان خارج می شد و عراق، 
حجاز، شام و باالخره خراسان در تب و تاب 

این انقالب ها می سوخت.

گفتنی اســت تمام قیام هایــی که بعد از 
واقعه عاشــورا بر ضّد حکومــت بنی امّیه 
صورت گرفــت تحت عنــوان »الّرضا آلل 
محّمد و یا لثارات الحســین« بود، و بعضی 
از این شعارها حّتی در دوران حکومت های 
خودکامه بنی عّباس نیز ادامه داشــت. لذا 
ابومســلم خراسانی که ریشه حکومت بنی 
امّیه را قطع کرد، برای جلب عواطف توده 
های مسلمان از شعار» الّرضا آلل محّمد« 

کمک می گرفت.،

لیکن در آن روزگار هیچ شــعاری به اندازۀ 
فریاد »یالَثاراِت الُْحَسْیَن « نمی توانست در 
ایجاد شور و هیجان انتقام، مؤثّر و کارساز 
باشد، از این رو قیام تّوابین نیز با شعار »یا 
لثارات الحســین« صورت گرفت،وسلیمان 
بن صرد ُخزاعی با شعار »یا لَثاراِت الُْحَسْیِن 
؛ برای خونخواهی حسین برخیزید!« مردم 
را به کمک طلبید و این نخستین باری بود 

که این شعار سر داده می شد.

آنــان در آغاز قیام کنار قبر امام حســین 
علیه الســالم رفتند و نهضــت خویش را 
از آنجا آغاز کردند و نخســتین بار توّسط 
برخی از آنان شــعار »یالَثاراِت الُْحَسْیِن « 

سر داده شد.

قیام مختــار ابن ابی عبیــده ثقفی نیز با 
همین شــعار بود،ومختار بــا انتخاب این 
شــعار حرکت آفرین خون هــای جوانان 

شیعه را در رگ هایشان به جوش آورد.

قیام حّره؛انقالب مــردم مدینه علیه 
حکومت اموی

پس از حادثه خونین کربال و آگاهی مردم از 
ماهّیت یزید و پلیدی و خباثت وی، به ویژه 
پس از روشنگری امام سجاد)علیه السالم( 
و حضرت زینب)سالم اهلل علیها( در مدینه، 
و اعالم قیام و جهاد از ســوی »عبداهلّل بن 
حنظله غسیل المالئکه « و برخی دیگر از 
صاحب نفوذان، انقالب خونینی در شــهر 
پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله( آغاز شد که به 

واقعه »حّره« نیز معروف است.،

قیام مردم مدینه در ذی الحّجه ســال 63 
اتفاق افتاد، مردم مدینه نخست با عبداهلّل 
بن حنظله تا پای جان بیعت کردند و آنگاه 
»عثمــان بن محمد بن ابوســفیان«، والی 
مدینــه را بیرون کردند. بنی امّیه در منزل 
مروان بن حکم اجتماع کردند و همگی در 
آن جا محبوس شدند.مردم مدینه یزید را 
از خالفت خلع کرده و به بدگویی و سّب و 

لعن وی پرداختند.

واقعه ی حــّره و پــرده ای دیگر از 
جنایات یزید

گفتنی اســت قیام حّره در نهایت به یک 

فاجعــه در ذی حّجــه ســال 63 هجری 
منجرشــد زیرا ســپاه یزید به سرکردگی 
»مســلم بن عقبه« بر مدینه وارد شــد و 

مردم آن شهر را قتل عام نمود.،

این فرمانده سّفاك، پس از محاصره مدینه، 
مقاومت آنان را درهم شکســت و به قتل و 
غارت مدینه پرداخت و کشــتار وسیعی را 

در این شهر به راه انداخت.

ابن اثیر می نویسد: مسلم بن عقبه، مدینه 
را ســه روز بر لشکریانش مباح ساخت که 
هرگونه بخواهند در آن عمل کنند. آنان به 
کشتار وسیع مردم پرداخته و اموال آنان را 

نیز غارت کردند.،

مســلم بن عقبه وقتی بر مردم مسلّط شد، 
از آنان به عنوان بــردگان یزید بیعت می 
گرفت که اختیار اموال و خانواده آن ها به 
دست یزید می باشــد که هرگونه بخواهد 
در آن هــا تصــّرف کند. هر کــس امتناع 
می ورزید، کشــته می شد.،در این فاجعه 
از بــزرگان مهاجر و انصــار هزار و هفتصد 
تن و از ســایر مسلمین ده هزار تن به قتل 

رسیدند.،

ابــن ابی الحدید می نویســد: لشــکریان 
شــام، مردم مدینه را سر بریدند، آن گونه 
که قّصاب، گوســفند را سر می برد. چنان 
خون ها ریخته شــد، که قدم ها در میان 
آن ها فرو می رفت؛ فرزندان مهاجر و انصار 
و مجاهدان بدر را به قتل رســاند و از آن 
ها که باقی ماندند، به عنوان بردگان برای 

یزید بیعت گرفت.

موّرخان نوشــته انــد که از بس مســلم 
بن عقبه خــون بی گناهــان را ریخت به 
»ُمسرف« )خونریز بی حّد و حصر( معروف 
شد.،دراین فاجعه به زنان مسلمان نیز بی 
حرمتی شــد و جمعی از آنان مورد تجاوز 

قرار گرفتند.

توابین؛ نخستین قیام شیعی در  قیام 
خوانخواهی امام حسین )علیه السالم(

»قیــام تّوابین «، نخســتین عکس العمل 
همگانــی در ارتباط با حادثه کربال اســت 
که توّسط مردم کوفه شکل گرفت؛ گروهی 

گونه شناسی قیام های خونخواه امام حسین)علیه السالم(
 از منظر معظم له
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که پس از شهادت ابا عبداهلّل الحسین علیه 
الّسالم از عدم همکاری با او پشیمان شده، 
توبه کردند و تصمیم گرفتند به پاخیزند و 

جبران این تقصیر خود را بنمایند.،

به همین منظور گروهی از شیعیان به نزد 
بزرگان شــیعه در کوفه کــه عبارت بودند 
از:ســلیمان بن صرد خزاعی، مســّیب بن 
نجبه فــزاری، عبداهللَّ بن ســعد بن نَُفیل 
أزدی، عبــداهللَّ بن وال تمیمــی و ِرفاعۀ 
بن شــّداد بََجلی رفتند و همگی در منزل 

سلیمان اجتماع کردند.

نخست، مســّیب بن نجبه شروع به سخن 
کرد و پــس از بیان مقّدمه ای گفت: »...ال 
ِ ال ُعْذَر ُدوَن أَْن تَْقُتُلوا قاتِلَُه َو الُْموالِیَن  َواهللَّ
ُّنا  َعلَْیِه، أَْو تُْقَتُلوا فِي َطلَِب ذلَِک، َفَعسی َرب
یَْرضی َعنَّا ِعْنَد ذلَِک ؛ نه به خدا ســوگند! 
چــاره ای نیســت جز آن کــه قاتالن آن 
حضرت و همراهان آنان را به کیفر رسانید 
و یا در این راه کشــته شوید؛ شاید با این 

کار خداوند از ما خشنود شود«.

پس از آن ســلیمان شروع به سخن کرد و 
پس از مقّدماتی گفت: »...؛ برخیزید و قیام 
کنید! ... گمان نمی کنم خدا از شما راضی 
شود مگر آن که با قاتالن آن حضرت نبرد 
کنیــد )و از آنان انتقام بگیرید(«.وی ادامه 
داد: »..َفُتوبُوا إِلی باِرئُِکْم َفاْقُتُلوا أَنُْفَســُکْم 
؛ پــس توبه کنید و به ســوی خالق خود 

بازگردید و تن به کشتن دهید«.،

فرجام قیام توابین

ســرانجام در اّول ربیــع الثانی ســال 65 
هجری سلیمان بن صرد ُخزاعی با یارانش 
به ســوی »نخیله« )محّل اردوگاه لشکر( 
حرکت کردند، ســپاه شام که پیش از آن 
خــود را به »عین الورده« رســانده بود، با 

لشکر تّوابین درگیر شد.

در این نبرد ســران انقالب بــه جز رفاعۀ 
بن شــّداد همگی به شــهادت رسیدند و 
رفاعه به همراه تعدادی از یارانش به کوفه 
بازگشــتند و به هواداران مختار پیوستند 
کــه بعدها همراه مختار در انتقام از قاتالن 
امام حسین علیه السالم و یارانش مشارکت 

جستند.،

از  آنچــه 
بررسی این قیام 
به دست می آید، آن 
است که شــهادت امام 
حسین علیه السالم چنان 
گذاشــت  آنان  میان  در  تأثیری 
که به چیزی جز شستشــوی لّکه ننگ بی 
وفایــی و عدم نصرت آن حضرت فکر نمی 
کردند. آنها نه طالب فتح و پیروزی بودند و 
نه برای رسیدن به حکومت و غنایم پیکار 
مــی کردند. آنها وقتی که از شــهر و دیار 
خویش خارج شدند، می دانستند که دیگر 
باز نخواهند گشــت و همه اینها را جناب 
»سلیمان بن صرد خزاعی« به آنها گوشزد 
کرده بود و تّوابین نیز در پاســخ سلیمان 
گفتند: »ما برای دنیا و رسیدن به حکومت 
قیــام نمی کنیم و هدف ما توبه از گناهان 
خویش و خونخواهی فرزندان دختر رسول 

خداست«.،

آنــان در واقع می 
خواستند با کشتن و کشته شدن، 

از عذابی که به روح و جانشــان افتاده 
بود، رهایــی یابند و گناهــان خویش را 

شستشــو دهند. به همین دلیل در همان 
زمــان، مختار نیز برای جمــع آوری نیرو 
جهت مبارزه و قیام علیه حکومت ستمگر 
تالش مــی کرد، ولی با ایــن حال حاضر 
به همکاری با ســلیمان نبود و می گفت: 
»ســلیمان می خواهد با این قیام، خود و 
یارانش را به کشــتن دهد، او مردی است 

که از آیین جنگ آگاهی ندارد«.،

موفق  و  جّدي ترین  »مختــار«  قیام 
امام  در خونخواهی  قیام شیعی  ترین 

حسین )علیه السالم(

قیام تّوابین با کشــته شدن سران نهضت، 

درهم 
شکســت و شعله 
به خاموشی  برای مّدتی  انقالب 

گرایید.

ولی طولی نکشــید که با ظهور »مختار« 
طوفــان عظیم دیگری برخاســت و آتش 
خشم و انتقام سراســر عراق را فرا گرفت 
و خرمن هســتِی امویان و قاتالن جنایت 
پیشه کربال را یکی پس از دیگری سوزاند 

و خاکستر نمود.

مختــار یکی از چهــره های سیاســی و 
پرنفوذی اســت کــه با درایــت و زیرکِی 
خاّصی، با شــعار خونخواهِی امام حسین 
علیه الســالم ارادتمندان آن حضرت را به 
گــرد خود جمع کرد و برای فرصتی کوتاه 

زخم های دلشان را التیام بخشید.

مختار بــرای هــدف بزرگی که در ســر 

داشــت یعنی خونخواهِی 
السالم  علیه  حســین  امام 
آرام و قرار نداشــت و همواره 

گرم میثم تّمار از اصحاب ســّر صدای 
امیرالمؤمنین علیه الســالم در گوش های 
وی طنین انداز بود، که تو برای خونخواهی 
امام حسین علیه السالم قیام خواهی کرد 
و قاتالن را به سزای اعمالشان می رسانی و 
از این جهت تکلیفی بر دوش خود احساس 
می کرد که بایــد روزی به این امر عظیم 

اقدام کند.

آتــش انتقــام از قتله کربال در ســال 66 
هجری توسط مختار ،چنان پرشور و شدید 
بود که در فاصله اندکــی جانیان کربال را 
طعمه خویش ســاخت. هر یک به تناسِب 
عمل زشــتی که مرتکب شــده بودند به 
اشــّد مجازات به سزای اعمال ننگین خود 
رســیدند. این آتش نه تنها دامن سران و 

رهبران جنایت پیشــه کربال را گرفت بلکه 
به گفته عقاد مصری:»هر کسی دستی دراز 
کرده بود یا کلمه ای بر زبان رانده یا کاالیی 
از لشکر امام حسین علیه السالم ربوده، یا 
کاری کرده بود که از آن بوی شــرکت در 
فاجعه کربال شــنیده می شد، سزای عمل 
خویش یا اعانت بر جرم را دریافت کرد«.،

در تحلیل قیام مختــار باید گفت جوهره 
اصلی قیام مختار چیــزی جز خونخواهِی 
امام حسین علیه السالم و انتقام از جانیان 
کربال نبــود و مختار به خوبی از عهده این 

هدف برآمد.

اگر چه حکومت مختار دوام چندانی نیافت 
و سرانجام به دســت مصعب برچیده شد، 
ولی هرگز نمی توان او را فردی شکســت 
خورده دانست. او به هدف بلند خویش که 
همان انتقام از قاتالن و جانیان کربال بود به 
خوبی رســید و بارها قلب امام سّجاد علیه 
السالم و بنی هاشــم را خرسند نمود، هر 
چند سرانجام وجود خودش فدای این راه 

شد.

سخن آخر

گفتنی است انســان باید هوشیار، دقیق و 
وقت شناس باشد و در لحظات حساس به 
یاری دین خدا و حمایت از امام زمان خود 
بشتابد؛ حال آنکه بعد از واقعه خونین کربال 
، امام حســین علیه الّسالم و تمام یارانش 
شهید شدند و آنچه نباید اتفاق افتد، افتاد، 
گرچه مردم کوفه ســخت تکان خوردند و 
بیدار شدند و پشیمان گشتند و به عناوین 
مختلف برای خونخواهی امام حسین علیه 
الّســالم قیام کردند اّما چه سود که کار از 
کار گذشته بود و آن روز که باید شجاعانه 
اطراف امام حسین علیه الّسالم، را بگیرند 
همگی عهد و پیمان خود را شکستند ، در 
خانه ها پنهان شــده. دســت از یاری امام 
علیه السالم برداشته،  و مانع عملی شدن 
اهداف مقّدس امام حســین علیه الســالم 

شدند.
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۱پرونده ویژه

بــی شــک ورزش و ســرگرمی از جمله 
و  ثابــت  اصلــی،  طبیعــی،  نیازهــای 
تغییرناپذیر انســان به شمار می آید، که 
با سالمت و تندرســتی و پویایی جامعه 
برآورده  دارد.هر چند کیفیــت  ارتبــاط 
کردن آن در طول تاریخ مختلف و متغّیر 
بوده اســت؛ لذا شایســته است ضرورت 
و اهمّیت ورزش در ابعــاد مختلف مورد 

بررسی قرار گیرد.

اهمیت ورزش در اسالم

ورزش از نظر اسالم دارای اهمیت فراوانی 
اســت، زیرا مهمترین مسأله برای انسان 
بعــد از ایمان به خدا، ســالمتی جســم 
اســت و انسان ســالم هر فعالیتی را می 
تواند انجام دهد؛ انســان سالم شکرگذار 
خداســت ولی انســان بیمار، هم بدبین 
است و هم دارای انحرافات اعتقادی استو 
قادر نیست که حق عبودیت پروردگار را 

بجا آورد.

بنابراین ســالمت تن بعــد از ایمان مهم 
ترین موهبت و نعمت الهی است و این را 
باید حفظ کــرد که بهترین راه آن انجام 
حرکات جســمانی اســت. اینگونه است 
که در اســالم برای سالمت جسم و روح 
انســان ،ورزش های هدفداری نیز پیش 
بینی شــده اســت، مانند اسب سواری و 

شنا و مانند آن.

ورزش و ارتقای سالمت و تندرستی

مســئله سالمت از نظر شرعی و عقلی در 
زندگی انســان حــرف اول را می زند، به 
نحوی که انســان تا سالمت نباشد، نمی 
توانــد در هیــچ تخصــص و علمی نقش 
آفرینی کند و همه چیز در سایه سالمت 
ســجاد)علیه  امام  کــه  اســت.اینچنین 
السالم( در دعای خود از خداوند، نعمت 

را درخواست می کنند. سالمتی 

تردیدی نیســت برای ارتقای سالمتی به 
خصوص کســانی که فّعالّیت جســمانی 
کمتــری دارندباید به ورزش روی آورند، 
زیــرا ورزش برای ســالمت تــن مفید و 
ســودمند اســت و عامل تقویت و تکامل 

جسم و جان انسان هاست.

آری تــالش و کوشــش و انجام حرکات 
جســمانی رمز ســالمتی است و در هیچ 
ســن و ســالی نیست که انســان نیاز به 
ورزش نداشــته باشــد. بلکه در ســنین 
مختلــف بایــد ورزش کرد ؛ریشــه اکثر 
دردهــای عضالنی، کــم تحرکی و عدم 
تحرك ورزش نکردن اســت به ویژه در 
سنین باال که انسان پوکی استخوان پیدا 
می کنــد ، لذا بــرای جلوگیری از آن و 

تقویت عضالت باید ورزش کرد.

از سوی دیگر ، اهتمام به آموزش ورزش 
های سالم هم چون تیراندازی، سوارکاری 
و شــنا از جمله حقوق فرزندان بر پدران 
ومادران به شــمار می آید. که نشان می 
دهد ورزش برای نیرومند کردن جســم 
به ویژه برای جوانان نیز الزم است؛ بلکه 
تأکید و تشــویق اســالم بر ورزش بدنی 
نشان می دهد برای نیرومند کردن جان 
و زنده کردن نیروی فکر و اندیشــه باید 
بــه ورزش اهتمام ورزیــد  و هرآن چه 
کمک به موضوع سالمت در جامعه شود، 
کمــک به تولید، علم، پیشــرفت و جهاد 

شده است.

البته نباید فراموش کرد تامین ســالمت 
و ارتقای تندرســتی آحاد جامعه فقط از 
سوی اشخاص و افراد امکان پذیر نیست، 
بلکه دولت، ملت و خیرین باید دست در 
دســت یکدیگر دهند تا تامین سالمت به 

نحو احسن صورت گیرد.

ورزش و سالمت روح و روان

آنجا که ســخن از ارتباط روح با جســم 
اســت تأثیر متقابل ایــن دو در یکدیگر 
بیان می شود که نام »روان « بر آن می 

گذاریم .

حال باید دانســت تمام فّعالّیتهای انسان 
به منظور به دســت آوردن یک رشــته 
منافــع ماّدی و روحی و یــا دفع ضرر از 
ناحیه جســم و روان صــورت می گیرد، 
به ویــژه آنکــه انســان مانند ماشــین 
آهنی نیســت ، بلکــه روح و روانی دارد 
که همچون جســمش خســته می شود، 
چنانکه جســم به استراحت و خواب نیاز 
دارد، روح و روان نیــز بــه ســرگرمی و 

تفریح سالم نیاز دارد.

لذا ورزش بــرای همه به ویــژه جوانان 
امــری الزم و ضروری اســت و عالوه بر 
اینکه نوعی تفریح محســوب می شــود، 
موجب سالمتی تن و روح نیز خواهد شد 
و ربطی هم به سن و سال افراد ندارد؛ از 
زندگی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه و آله( 
اســتفاده می شــود که ایشان به ورزش 
های اسالمی و ورزشــکاران اهمیت می 

دادند.

بنابرایــن نقش ورزش و ســرگرمی های 
سالم در ریشــه کن کردن صفات زشت 
روحــی و اخالقی و تقویــت روح و روان 
انســان غیر قابل انکار است؛ افرادی که 
ناتوانی دارند،  معمواًل اعصاب ضعیــف و 
ورزش های متنوع و مناســب در تقویت 
اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است،بر این 
اســاس، یکی از راه هــای نجات از گناه، 
ورزش و مانند آن است تا فرد خود را از 

بازدارد.   گناه 

جایگاه ورزش در مقابله با ناهنجاری 
اجتماعی های 

بی شک ورزش یک سرگرمی سالم است. 
بخواند  تواند همیشه درس  نمی  انســان 
و یــا کار کنــد. ورزش روح و جســم را 
برای فعالیت هــای دیگر آماده می کند. 
جذب جوانان به ورزش باعث می شــود 
کــه جوانان به ســرگرمی های ناســالم 
آلوده نشــوندبلکه جوانان ما باید فعالیت 
های ورزشی مناســب داشته باشند تا از 
سالمتی کامل بهره مند باشند تا بتوانند 

کار کنند .

ورزش بــرای همــه به خصــوص برای 
جوانان از جهات مختلف الزم اســت؛ لذا 
عالوه بر ســالمتی تن و روح ، سرگرمی 
سالمی اســت که او را از کارهای ناسالم 

باز دارد.

در تبیین این مسأله باید گفت ورزش در 
حفظ پاکدامنی و ریشه کن کردن عوامل 
فســاد و آســیب های اجتماعی نقش به 
ســزایی ایفا می کند؛لذا جوان باید برای 
خودش برنامــه ای تنظیم کند که وقت 
خالی نداشته باشد. از جمله برنامه هایی 
مانند ورزش و دیگر تفریحات سالم ؛ زیرا 
بیکاری موجب افزایــش تحریک پذیری 
نسبت به مفاســد اجتماعی است ، لیکن 
ورزش به عنــوان پادزهر بیکاری، ارزش 
خاصی در مقابله بــا انحرافات اخالقی و 

دارد. اجتماعی 

بسیار دیده شده که افراد معتاد به سیگار 
در روزهای تعطیلــی چند برابر روزهایی 
که مشغول کار هســتند سیگار دود می 
کننــد، این تفــاوت فاحش، اثــر همان 
اشــتغال فکر و اعصاب و بدن به کارهای 
مثبــت و انصراف از کارهــای بیهوده یا 

زیان آور در ایّام غیر تعطیلی است.

با این تفاســیر ورزش مقــدار فراوانی از 
انرژی های بدنی و فکــری آحاد جامعه 
بــه ویژه جوانــان را به خــود اختصاص 
می دهد و طبعاً از مســائل دیگر کم می 
کند. لذا شایسته اســت جوانان در کنار 

دیگــر فعالیت هــای تحصیلی و مذهبی 
خود، بخشــی از شــبانه روز را به ورزش 
اختصــاص دهنــد و به طــوری که یک 
ســاعت وقت بیــکار ی و بــدون برنامه 

باشند. نداشته 

در این صورت است که می توان با ورزش 
و تربیت بدنی، بر هوای نفس و وسوســه 
های شــیطان غلبه کــرد و از ناهنجاری 
های اجتماعی و عوامل تحریک هم چون 
فیلم ها و شــبکه های مجــازی مبتذل، 
مجالس آلوده، و دوســتان ناباب، و حّتی 

ماند. مناظر تحریک کننده مصون 

در  جامعه  عمومی  ســالمت  ارتقای 
گرو اهتمام به ورزش همگانی

در ایــن زمینه باید اذعــان نمود ورزش 
یک امر ســاده اســت، اگر ورزش حرفه 
ای نباشــد و مــردم همــه ورزش کنند 
کار خوبی اســت به ویژه در زمان فعلی 
که زندگی ماشــینی بر همه چیز ســایه 

افکنده و تحرك بدنی کم شده است.

لیکن در عمل مشــاهده می شود ورزش 
از مشــکالت عدیــده ای رنــج می برد، 
ورزشــی که برای ســالمت مهم اســت، 
ورزش همگانی محســوب می شــود که 
خبر چندانی از آن نیســت،  ورزشــی که 
سرگرمی اســت، ورزش قهرمانی است و 
دنیا به این ســرگرمی دامــن می زند تا 
عده ای سرگرم باشند و مزاحمشان نشود.

ایــن نقیصه در حالی اســت که پیش از 
این زندگــی مردم همــراه ورزش بود و 
پیاده روی یکی از روزمرگی های انســان 
بود اما امروز ســبک زندگی تغییر کرده 
با چالش های متعدد  و ســالمت جامعه 
مواجه شــده است؛ از یک ســو زندگی 
امروزی ماشینی شده و تغذیه ها پیچیده 
و از مســائل بهداشتی دور شده است که 
تلویزیون و عنصر رســانه هم امروز یکی 
از مشــکالت مردم اســت که بی تحرکی 
و بیماری های گوناگون را تشــدید کرده 

است.

از ســوی دیگر آمار ها نشانه دهنده بروز 
چاقی در کودکان و آحاد جامعه اســت؛ 

این آمار باالیی اســت و بالیی را بر جان 
مردم نشان می دهد.

راهکار برون رفــت از این چالش نیز در 
ترویــج ورزش همگانی نهفته اســت که 
نقش موثــری در کنترل ســالمت افراد 
جامعــه دارد بنابرایــن نباید مورد غفلت 
قــرار گیرد،زیرا ورزش هــای گروهی و 
جمعی درس تعــاون و همکاری به افراد 
می دهد. تأسف آور است که در کشور ما 
کارهای گروهی کمتر به نتیجه می رسد. 
در حالی که در کشــورهای دیگر گروهی 
که شرکت را تشــکیل می دهند، گاه به 
چند نســل منتقل مــی کنند چون روح 
همکاری دارند. ما باید این روح همکاری 

را پرورش دهیم.

نقــش راهبردی ورزش در رشــد و 
اخالقی جامعه اعتالی 

ترفندها  انــواع  با  دارد  دشــمن ســعي 
همچون ایجاد شــبهات، ترویج مفاســد 
اعتیاد  و  تهاجــم فرهنگــي  و  اخالقــي 
جوانان کشــور را تحت تاثیرقرار دهد و 
این امر می طلبد که دستگاه هاي مسئول 

از جوانان غافل نشوند.

از ســوی دیگــر بایــد دانســت انحراف 
اخالقــی و اجتماعی و هر نــوع آلودگی 
فکری و روحی، بســان بیماری جســمی 
برق آســا در دل اجتماع رســوخ نموده 
و همــه اجتماع را فرا مــی گیرد.و از آن 
جایی که ورزش به شــکل فعلی از غرب 
آمده اســت فرهنگ غربی را هم با خود 
آورده است و مشکالت خود را نیز به بار 
می آورد که متاســفانه آثار آن نیز بسیار 

است. خطرناك 

این مســاله از آنجا ناشــی می شود که 
این مســایل رنگ فرهنگ غربی به خود 
گرفته اســت، لذا گهگاهــی از برخی از 
ورزشــکاران مســایلی درج می شــود و 
مســایلی رخ می دهد که نگــران کننده 
اســت. حال آنکه در گذشته ورزشکاران 
ســنتي الگوي اخالقي بــراي محله هاي 

بودند. خود 

ورزشــکاران  ســابق  در  نکنیم  فراموش 

ضرورت و اهمیت ورزش از منظر معظم له

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل
2۰2۱

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل



و  برای جوانان  مناسبی  اخالقی  الگوهای 
بودند. برای مردم  پناهگاهی 

به عنوان مثال ورزشــکاران ورزش های 
باســتانی ســعی مــی کردند تــا اخالق 
کنند.لذا شــخصیت  رعایت  را  اســالمی 
هایــی در ورزش های باســتانی پرورش 
یافتند که در تاریخ نامشان ثبت گردیده 
اســت. زیرا مسائل ارزشــی و اخالقی با 

بود. مسائل ورزشی کامال آمیخته 

بی شک اگر همان معانی اخالقی و الگوی 
مقیاس  در  امروزه  ورزشــکاران،  رفتاری 
بزرگتری رعایت شــود، ورزشــکاران می 
توانند الگــوی اخالقی نمونه برای جامعه 
بــه ویژه جوانــان باشــند؛ اهالی ورزش 
می توانند با رفتــار اخالقی خود جوانان 
جامعه را تربیت کــرده و معلمان اخالق 

باشــند.اینگونه اســت که اخالق مداري 
ورزشــکاران در تمامي فعالیت ها معنا و 

یابد. مفهومی دیگر می 

لذا دائما ورزشــکاران را به رعایت اخالق 
اســالمي سفارش کنیم زیرا که این افراد 
پــس از قهرماني زیر ذره بیــن جوانان 
قــرار گرفته و به الگو تبدیل مي شــوند.

ورزشــکاران عزیز باید بدانند که از سوي 
شرکت  مســابقات  در  اسالمي  جمهوري 
کرده و باید شئونات اسالمي را در عرصه 

رعایت کنند. هاي مختلف 

با ترویــج و تاکیــد بر مســائل اخالقي 
و دینــي ،قهرمانــان امــروز نیــز مانند 
ورزشکاران سنتي گذشــته نمونه ایثار و 
جوانمردي خواهند بود.امیدواریم که این 
میراث ورزش باستانی را به ورزش جدید 

منتقل کنیم که ورزشــکاران ما اینچنین 
باشــند و هرگز در صفحات جرائد نبینیم 
که فالن ورزشــکار معروف گرفتار فالن 

رسوائی اخالقی شده است.

ورزش  تماشاگر  )تنها  آخر؛  ســخن 
نباشیم؛ اهمیت ورزش روزانه(

در خاتمــه باید بر لــزوم تقویت ورزش 
همگانــی در کشــور تاکید کــرد ؛ زیرا 
ســالمتی با ورزش گره خورده است، لذا 
باید به گونه ای تبلیغ شود که مردم تنها 
تماشــاچی ورزش نباشند بلکه خودشان 
هم به ورزش اهتمام داشته باشند. در این 
میان ســی دقیقه ورزش در روز ضروری 
است و جلوی بســیاری از ناهنجاری ها 
را می گیرد و نیز از گســترش بیماری ها 
جلوگیری مــی کند؛ به ویژه آنکه امروزه 

بزرگساالن  و  در کودکان  مســئله چاقی 
زیاد شده و ام االمراض است.

در این میان صدا و ســیما نیز باید برای 
ترویــج ورزش همگانی اقدام کند بر این 
اساس ، لزوم تالش رســانه ملی و دیگر 
رســانه ها در راســتای آگاهی بخشی به 
مردم به شــدت احســاس می شود زیرا 
گســترش آمــوزش عمومی در مســئله 
ســالمت و تبییــن ضــرورت و اهمیت 
ورزش روزانه، موجب کاهش بســیاری از 
نابسامانی ها از جمله کاهش بیماری ها و 

هزینه های درمان می شود.
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2پرونده ویژه

اســالم دینی اجتماعی اســت و مسائل 
اجتماعــی در آن از اهمیــت بســیاری 
برخوردار است به نحوی که حتی عبادات 
این دین مبین نیــز روح اجتماعی دارد، 
در این میان اهتمام به انتظام امور و نظم 
حکومت و دولت و جامعه امری ضروری 
است، زیرا عقل و دین حکم می کنند که 
پس از تشکیل نظام سیاسی، ایجاد قوای 
از هرج  پیشگیری  راســتای  در  انتظامی 
و مرج وانســجام و تحّقق پیشرفت امور 
در دســتور کار قرار گیرد. از این رو والی 
حکومت، اگر در نصب نیروهای انتظامی، 
بــرای اداره زندگی مردم کوتاهی کند، و 
واقعه ای اتفاق بیافتد، همه آن را به سوء 
تدبیــر والی، و کوتاهــی او در اداره امور 

جامعه نسبت می دهند.

لذا حکومت وظیفه دارد هزینه های مورد 
نیاز قوای انتظامی ر فراهم کند؛همانگونه 
که مســئولیت نیروی انتظامی در تحقق 

این امور بسیار سنگین است.

صیانت از ارزش های اسالمی؛ رسالت 
انتظامی نیروی  راهبردی 

از جمله ویژگی حکومت اســالمی احیاء 
و صیانت از ارزش های اســالمی اســت؛ 
لذا ائّمه اهل بیت علیهم السالم هر زمان 
فرصتی دست می داد، برای تبیین احکام 
و معارف و حّل مشــکل اّمت اســالمی و 
صیانت از شــریعت اســالمی، تالش می 

کردند.

در ایــن زمینه اخیراً یکی از مســئولین 
محترم خطاب به نیروی انتظامی سخنی 
گفتند کــه به هیچ وجه مناســب نبود، 
آن مســئول گفته بود که وظیفه نیروی 
انتظامــی اجرای قانون اســت نه اجرای 
اســالم. این سخن از سه جهت دارای اثر 

است. منفی 

نخســت این که معلوم می شود قوانین ما 
چیزی غیر از قوانین اســالمی اســت در 
حالی کــه همه آنها بر گرفته از اســالم 
اســت و همه افراد اعــم از پلیس و غیر 
پلیــس موظف به اجرای قوانین اســالم 
هســتند، حتی وظیفه امــر به معروف و 
نهــی از منکر بنا بــه تصریح قرآن مجید 

و اجماع مسلمین وظیفه همگان است.

روحیه  ســخنان  این گونه  این کــه  دیگر 
نیــروی انتظامــی را تضعیــف می کند و 
زحماتــی را که برای تهذیــب اخالق و 
مبارزه با منکرات متحمل شده اند نادیده 
گرفته می شود و آنها را در اجرای قوانین 

اسالمی سست می سازد.

و از همه مهم تر چراغ ســبزی اســت که 
به افراد آلوده به انواع مفاســد اخالقی و 
مجالس کثیف و مانند آن داده می شــود 
کــه از این به بعد آزاد هســتید و پلیس 
کاری به شــما ندارد، افراد فاســد بدون 
این سخنان هم طوفان می کنند وای اگر 
چراغ سبزی هم به آنها نشان داده شود.

حــال آنکــه در قوانین مذهبــی مانند 
قوانین اســالم هم دائره نظارت بســیار 
گســترده اســت به نحوی کــه محدوده 
،از جمله  انتظامــی  نیروهــای  نظــارت 
بازوهای نظارتی قوانین اســالم را شامل 
می شــود؛ بــا ایــن تفاســیر امیدواریم 
نصیحت دوســتانه ما را بپذیرند و بعد از 

ننمایند. تکرار  را  این چنین سخنانی 

نیروی  جامعه محوری و مردم گرایی 
بنیان  تقویت  ســاز  انتظامی؛زمینه 

اسالمی نظام 

اسالمی  جمهوری  ماهیت  اســت  بدیهی 
متشکل از دو رکن جمهوریت و اسالمیت 
اســت که این دو در کنــار هم پیام  های 

بســیاری دارد.حال در بعــد جمهوریت 
مردم باید در تمام ســطوح حکومتی چه 
باشند. و چه غیرمستقیم سهیم  مستقیم 

لذا حکومت اســالمی مسئولیتی سنگین 
در تقویت ارتبــاط با مردم دارد؛ در این 
میان ارتبــاط نیروی انتظامــی با مردم 
بیشتر از ســایر نهادها است و این جای 
شــکر دارد و نشــانه تقویــت بنیه های 
حکومت و نظام جمهوری اسالمی است.

از این رو اینکه نیروی انتظامی بیشتر از 
ســایر ارگان و نیروها با مردم در ارتباط 
اســت و این ارتباط دائمی و شبانه روزی 
اســت نشــان دهندۀ موقعیت حســاس 

نیروی انتظامی در نظام اسالمی است.

با این اوصاف نیروی انتظامی باید مصالح 
مــردم و جامعه را در اولویت قرار دهد و 
استقالل خود را به طور کامل حفظ کند.

نیــروی انتظامــی؛ مظهــر امنیت 
اسالمی جمهوری 

بدیهی است امنیت پایه اصلی و مهمترین 
موضوع هر کشــور اســت و بدون امنیت 
هیچ امری ســامان نمی گیرد.این عنصر 
مهم و کلیدی دارای شاخه هایی متعدد 
از قبیل امنیت اخالقی، امنیت اجتماعی، 

امنیت سیاسی و امنیت قضایی است.

گفتنی اســت امنیت زمینه ساز پیشرفت 
در عرصــه هــای مختلــف سیاســی و 
اقتصــادی اســت و اگر امنیــت حاصل 
نشــود همه چیز به هم مــی ریزد.  لذا 
تأمل در قــرآن مجید به ویژه داســتان 
می  نشان  الســالم(،  خلیل)علیه  ابراهیم 
دهــد امنیت اولین حرف را می زند، زیرا 
وارد  السالم(  ابراهیم)علیه  حضرت  وقتی 
سرزمین مکه شــد از خداوند برای شهر 
مکه ابتــدا طلب امنیت کرد و بعد روزی 

و امکانات دیگر را طلب نمود.

بدیــن ترتیب قرآن کریم نیز بر این نکته 
تاکید کرده که ابتدا باید یک امنیتی در 
جامعه پدیــد آید تا دیگــر ابعاد جامعه 
پیشرفت کند و رســالت نیروی انتظامی 

نیز در این راستا قابل تعریف است

بــا این تفاســیر مــی توان مدعی شــد 
انتظامی حفظ  نیــروی  مهمترین وظیفه 
و تأمین امنیت جامعه اســت،لذا آن نهاد 
انقالبی و ارزشــی، وظیفه بسیار حساسی 
را بــه عهــده دارد، زیرا امنیــت جامعه 
حرف اول را می زند و اگر امنیت نباشد، 
اقتصــاد، آمــوزش و پــرورش و آرامش 
هم نیســت.  حال آنکــه آرامش تنها در 
جامعه ای که از شــرایط مطلوب امنیتی 

برخوردار است محقق می شود.

بر این اســاس نیــروی انتظامی در همه 
شــئون اجتماعــی همچــون، اقتصادی، 
فرهنگی. آموزشی و ... از جایگاه حساس 
؛حساسیت  اســت  برخوردار  تأثیرگذار  و 
این مســأله وقتی بیشــتر می شــود که 
دشــمنی های  وجــود  علیرغــم  بدانیــم 
بیگانگان، نظام اســالمی از امنیت باالیی 
برخوردار است که این دستاوردی بسیار 

است. ارزشمند 

تالش ناجا در تحقق امنیت و صیانت 
از جان مردم ستودنی است

نبایــد فراموش کرد عوامل نــا امنی در 
عصر ما نســبت به گذشــته بیشتر شده 
و سیاســت های مخــرب روی عوامل نا 
امنی تاثیرگذاشته است و اگر دشمنان و 
معانــدان بتوانند در جامعه ایجاد نا امنی 
کنند خواهند توانســت اهــداف خود را 

نمایند. عملیاتی 

لیکن خوشــبختانه با وجود مســیرهایی 
که دشمنان کشور می توانند از آن راه ها 
کشــور را ناامن کنند، با تالش و زحمات 
نیروی  به ویــژه  امنیتــی  دســتگاه های 
انتظامی در حــوزه امنیتی، نگرانی وجود 
نــدارد. زیرا نقش و رســالت مهم نیروی 
انتظامــی وتالش هــا و خدمات آنان در 
تحقــق و تامیــن امنیت، حاکــی از این 

اســت که فعالیت های بســیار خوبی در 
این سال ها برای ارتقای امنیت کشور در 

حوزه های مختلف صورت گرفته است.

لــذا باید از تــالش نیــروی انتظامی در 
تأمین امنیت کشــور تقدیر و تشکر کرد 
به ویژه آنکه نیــروی انتظامی در جامعه 
ســابقه خوبی دارد و مردم به آن اعتماد 

دارند.

ایجاد  انتظامــی در  نیــروی  آری تالش 
امنیت کامل در کشور ستودنی و کارنامه 
آن نهاد ارزشــی، مطلــوب و قابل قبول 
است، لیکن نیروی انتظامی باید آمادگی 
های الزم را داشــته باشد و با تقسیم کار 
رســالت خود را به بهترین شکل ممکن 

انجام دهد.

البته باید دانست اگر سایر نهادها و مردم 
در مســأله امنیت همکاری نکنند امنیت 
برقرار نخواهد شــد، نیروی انتظامی یک 
وظیفــه به عهــده دارد و بــه دنبال آن 
دســتگاه قضایی نیز وظایفی دارد و اگر 
زحمات  نباشــد،  فعال  قضایی  دســتگاه 

نیروی انتظامی هم بر باد خواهد رفت.

اخالقی  و  اجتماعی  امنیــت  ارتقای 
انتظامی نیروی  وظیفۀ  ؛مهترین 

از جمهوری اسالمی گفته  وقتی ســخن 
می شــود بــه این معنا اســت کــه این 
جمهــوری دارای جســم و جان اســت، 
جســم به معنای همان بعد مادی و جان 
به معنای بعد اعتقادی و اخالقی اســت 
، بنابرایــن نیرو ی انتظامــی باید تالش 
کنــد تا تمامی ابعاد را حفظ کند،به ویژه 
آنکه نیروی انتظامی هــم وظیفه امنیت 
فیزیکــی را به عهــده دارد و هم وظیفه 

روانی. امنیت 

بدیهی اســت اگــر در جامعه اســالمی 
امنیت اخالقی نباشــد اســالمیت آن بی 
محتواســت، هیچ فردی هــم نمی تواند 
با این مســأله مخالفت کند مگر مؤمن و 
معتقد به اســالمیت نظام اسالمی نباشد؛ 
لذا ارتقــای اخالق و فرهنــگ از جمله 
وظایــف ذاتی نیــروی انتظامــی و همه 
دســتگاه ها ی مرتبط با ساحت اخالق و 

فرهنگ در جامعۀ اسالمی است.

بنابراین با توجه به حساســیت و اهمیت 
»امنیت اخالقی«، ضرورت مقابله بیش از 
پیش نیروی انتظامی و مقابله با مفاســد 
اخالقی آشکار می شــود؛ اگر چه جرائم 
پیچیده شــده اما توسط پلیس قابل حل 
اســت و حضور نیروی انتظامی در سطح 
جامعه به عنوان آمــر به معروف و ناهی 
از منکر تأثیر بســزایی در کاهش جرائم 

دارد.

انتظامی  نیروی  اخیرا حرکتــی در  البته 
دیده شــده کــه از نظر مــردم حرکت 
مبارکی اســت مشــروط بــه اینکه این 
حرکــت را خنثی نکنند و با دســتوراتی 

اینها را از بین نبرند.

برای برون رفت از برخی حاشیه سازی ها 
علیه نیروی انتظامی، باید یک هماهنگی 
کاملــی در ایــن زمینه  صــورت گیرد و 
مردم باور کنند کــه نیروی انتظامی هم 
ضامــن انتظام و امنیت ظاهری اســت و 
هــم امنیت اخالقی؛ زیــرا وظیفه نیروی 
انتظامی فقط کنترل چراغ قرمز و سبقت 
غیر مجاز نیســت و باید بقیه وظایف ناجا 
را هم بپذیرند. در این زمینه مســئوالن، 
مخصوصاً به ســخنان رهبــر انقالب که 
انتظامــی فرمودند  نیــروی  بــه  خطاب 
گوش فرا دهند، که تأکید کردند : حفظ 
آرامش هــای روحــی و اخالقــی جامعه 

از آرامش جسمانی آنهاست. مهم تر 

البتــه امر به معروف و نهی از منکر برای 
حفظ اسالم در جامعه ضروری است و در 
این عرصه نباید تنها منتظر گشت ارشاد 
و نیروی انتظامی بود بلکه، هر کس باید 
بر حســب وظیفه عمل کند و با برخورد 
مؤدبانــه و محترمانه،  این فریضه الهی را 

در جامعه جاری سازد.

در  انتظامی  نیروی  عمل  شدت  لزوم 
مخالن  و  هنجارشــکنان  با  برخورد 

امنیت اخالقی و اجتماعی

گفتنی اســت قرآن مجید در مقابل فتنه 
و فســاد اجتماعی برخورد شدیدی کرده 
اســت؛ زیرا زندگــی در چنان جامعه ای 

بازخوانی کارکردها و دستاوردهای نیروی انتظامی
 از منظر معظم له
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بسیار مشکل اســت. و لذا برای تحصیل 
یا حفــظ امنّیت جامعه بایــد هر بهایی 
را پرداخــت. تا آنجا که اســالم به خاطر 
آن اجــازه جنگ با اخالل گــران امنّیت 

اجتماعی را صادر می کند.

دســتورهای اســالمی بیــش از هرچیز 
کوشش خود را روی این مسئله متمرکز 
می کند کــه اصواًل جــرم و جنایتی در 
جامعه رخ ندهد، و تمام تدابیر ممکن را 
برای تربیت اخالقی افراد از طریق توّجه 
آنها به خدا و معنویّت یا ترس از مجازات 
های رســتاخیز، و تشویق به پاداش های 

نیکوکاران، به عمل آورده است.

ولی با این حال اگــر علی رغم همه این 
کوشــش ها جرم و جنایتی رخ دهد، به 
در  اعدام«  در »مجــازات  مثــال  عنوان 
مــورد مرتکبیــن قتل عمــد و یا اجرای 
مجــازات هــای دیگر از قبیــل مجازات 
متجاوزان ، ســتمگران وهتاکان نوامیس 

مردم، ؛ اســالم، حفظ جامعه را بر حفظ 
مجــرم و گناهکار ترجیح می دهد؛تجربه 
نیز نشــان می دهد کــه فراموش کردن 
شــّدت عمل در مورد این گونه اشخاص، 
به توســعه فساد و سلب امنّیت اجتماعی 
کمک می کند.ممکن است بعضی بر پاره 
ای از قوانین جزایی اســالم خرده گیری 
کنند و آن را خشــن بشمارند، در حالی 

که به هیچ وجه چنین نیست.

بلکه شــّدت عمل تنها در مواردی است 
که جنبه حیاتــی دارد و امنّیت اخالقی 
و اجتماعــی ملّتی به خطــر می افتد، و 
نظیــر آن در همه قوانیــن جهان وجود 
دارد، منتها ممکن است بعضی از جوامع 
مســائلی از قبیل مبارزه بــا بی عّفتی و 
فحشــا را جزو مســائل حیاتی نشمرند و 
موضوعــات دیگری را به جــای آن قرار 
دهنــد و حال آن که قوانین اســالمی با 
این مســائل  موشــکافی مخصوص خود 

را جزو حیاتی ترین موضوعات شــمرده 
اســت. ناگفته پیدا است شدت عمل فوق 
العاده ای که اســالم به خرج داده،برای 
حفظ خونهای بی گناهان و جلوگیری از 
حمالت و تجاوزهای افراد قلدر و زورمند 
و جانــی و چاقوکش و آدمکش به جان و 

مال و نوامیس مردم بی گناه است 

با این تفاسیر شدت عمل نیروی انتظامی 
کشــوردر برخورد با مفاســد اخالقی از 
متدین  مردم  مطالبــات  مهمترین  جمله 
و انقالبی به شــمار مــی آید؛ باید جلوی 
مفاسد اخالقی گرفته شود، همانگونه که 
مقام معظــم رهبری نیز بر این مســأله 

تأکید و تصریح دارند .

تأســف آور اســت بعضی از مخالفین با 
مغالطــه گری خیــال می کنند مســأله 
امنیــت اخالقی این اســت کــه دائماً با 
مــردم درگیری ایجاد شــود، هیچ کس 
معتقد نیســت که باید با مردم درگیری 

ایجاد شــود اینها بهانه اســت، در مسأله 
امنیت اخالقی شرط اول حکمت، موعظه 
و جدال احســن و منطقی است که قرآن 

صریحاً دستور داده است. 

لیکن عده ای وقتی اســم امنیت اخالقی 
به میان می آید حواشــی آن را برجسته 
می کنند که این کار ناپســندی اســت، 
البته در هر جامعه ای اقلیتی هستند که 
به هیچ چیز پایبند نیســتند که در همه 

جا با آنها برخورد می شود. 

اخیرا در رســانه ها خبری منتشــر شده 
انتظامی  نیــروی  اینکــه  بر  بود مبنــی 
تصمیم گرفته اســت با مفاســد اخالقی 
و بــا برنامه هــای ضد اخالقــی مبارزه 
جدیدی بکند؛ ما ایــن رویکرد را طلیعه 
مبارکی می دانیم و به کسانی که در این 
امر مشــارکت دارند تبریک می گوییم و 
به برخی از کســانی که سابقا وقتی این 
صحبت ها و مســائل پیش آمد و ســعی 

کردند آن را متزلزل کنند، هشــدار می 
دهیم.

امیدواریــم این معضــل اجتماعی با این 
تصمیمی که از ســوی نیــروی انتظامی 
با همــکاری علما،  گرفته شــده اســت 
روحانیان، دولت و صدا و سیما حل شود.

سخن آخر

در خاتمــه ضمن تبریــک هفته نیروی 
انتظامــی بــه فرمانــده محتــرم ناجا و 
کارکنــان خدوم و زحمتکــش این نیرو 
به  باید گفت: خداوند  در سراسرکشــور، 
شــما توفیق داده متولی مهمترین ارکان 
جامعه هستید و تولیت این رکن اساسی 
جامعه اسالمی به دست شما سپرده شده 
است. این خدمت مهمی برای نظام است 
کــه هر قدر شــکر این نعمــت را بدانید 

به جاست.

بی شــک نیروی انتظامی کارنامه خوبی 
در کشور ما دارد و امید است این کارنامه 

درخشان تر شــود. هم چنین خدمات ، 
دستاوردهاو افتخارات نیروی انتظامی به 
ارزشمند  مردم و نظام اســالمی آنچنان 
و عظیم اســت که به عنوان یک عبادت 
در نامــه اعمال ثبت و ضبط می شــود و 

ذخیره یوم المعاد آنان خواهد بود.
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مقاله

مقدمه

در وهلۀ نخســت بایــد اذعــان نمود از 
گذشــته دور تا زمان حاضر هر زمان که 
پیدا مــی  کردند، روز  شــیعیان فرصتی 
اربعین حســینی را به کربال می  رفتند و 
با شــور و هیجــان و اخالص، آن حضرت 
را زیارت می  نمودند. در طول این سال ها 
نیز میلیون ها عاشــق دلســوخته اربعین 
را به کربال می  روند و شــهیدان کربال را 
زیــارت می  کنند.]1[ به یقین مراســم با 
عظمت حســینی از افضل شعائر اسالمی 
است که از ائّمه اهل  بیت علیهم السالم به 
ما رسیده است و شاید هنوز زود است که 
ما عظمت قیام امام حســین علیه السالم 
را درك کنیم و به عمق آن برســیم.]2[ 
از این رو شــاخصۀ وجودی اربعین را می 
 توان در نقش بســیار مهّمی که شــهادت 
امام حســین علیه الســالم در بقاء اسالم 
ایفــا نمود و همچنیــن مصائب عظیم آن 
حضرت جســتجو نمود،]3[ به نحوی که 
زیارت اربعین  تنها در مورد امام حســین 
علیه الســالم وارد شــده، و برای ســایر 
معصومین علیهم الســالم زیــارت اربعین  

وجود ندارد.]4[

بی شک جاذبه مراســم اربعین به قدری 
اجتماع  بزرگ ترین  اســت که هر ســال 
زائران حســینی در اربعین  در تاریخ کربال 
ثبت می  گــردد، آن هم با پــای پیاده و 
نیزدر میــان همه خطــرات احتمالی که 
زائران حســینی را تهدید مــی  کند،]5[ 
لیکن سوگواران حضرت سیدالشهدا)علیه 
السالم( از نجف و دیگر نقاط با پای پیاده 
به سمت کربالی معلی در حرکت هستند 
و غوغــای عجیبی را به پا کــرده اند که 

باید این ظرفیــت عظیم فرهنگی و دینی 
را حفظ نمود.]6[ از این رو در این نگاشته 
در صــدد برآمدیم تا با بهره گیری از آراء 
و اندیشه های ژرف اندیشانۀ مرجع عالی 
قدر جهان تشیع حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مد ظله(، مهمترین مولّفه 
ها و شــاخصه های راهبردی راهپیمایی 
عظیم روز اربعین حسینی را مورد تحلیل 
و واکاوی قــرار دهیــم کــه در ادامه به 

مخاطبان گرامی ارائه می  گردد:

تبیین فلسفۀ وجودی زیارت اربعین

گفتنی است از جمله سّنت  های مهم روز 
بیســتم صفر یعنی روز اربعین حســینی 
زیارت اربعین امام حســین علیه الســالم 
اســت.]7[ بــه نحــوی که امام حســن 
عســکری علیه السالم، زیارت اربعین امام 
حسین علیه الســالم را به عنوان یکی از 
نشانه هاو عالئم فرد مؤمن برشمرده است 
و برای ایــن روز زیارت مخصوصی از امام 
صادق علیه السالم نیز نقل شده است.]8[ 
مرحوم  عاّلمه مجلســی  در زاد المعاد می  
نویســد: »چون جابر که از بزرگان صحابه 
بود، اســاس این کار را گذاشت، می  تواند 
دلیل فضیلت زیــارت آن حضرت در این 
روز شده باشد« لیکن با این حال، احتمال 
می  دهد وجوه دیگری داشــته باشــد که 
بر ما مخفی اســت.]9[ به نظر می  رســد 
نمی  توان اهتمــام ویژه ائمۀ اطهار علیهم 
الســالم نســبت به زیارت اربعیــن را به 
صرف زیارت آن حضرت از سوی جابر بن 
عبــداهللَّ انصاری در اربعین مورد نظر قرار 
داد، به ویژه آنکه زیارت اربعین اختصاص 
به امام حســین علیه السالم دارد و درباره 
هیچ یک از دیگر معصومان چنین زیارتی 

وارد نشده اســت.]10[ بلکه همانطور که 
دانشــمند بزرگ و محّقق شهیر ابوریحان 
بیرونی  گفته اســت: »َوفِي الِْعْشــریَن ُردَّ 
َرأُْس الُْحَسْیِن علیه السالم إلی ُجثَِّتِه َحتَّی 
ُدفَِن َمَع ُجثَِّتــِه، َو فیِه ِزیاَرُۀ اْلَْربَعینَ ؛ در 
بیستم صفر ســر مطّهر امام حسین علیه 
السالم به پیکرش بازگردانده شد و همراه 
آن به خاك ســپرده شد و در همین روز 
اربعین وارد شده است«.]11[ هم  زیارت 
چنین عاّلمه مجلسی)ره( در زادالمعاد می  
نویسد: »مشهور آن است که سبب تأکید 
زیارت آن حضرت در این روز، آن اســت 
که امام زین العابدین علیه السالم با سایر 
اهل بیت در این روز بعــد از مراجعت از 
شام به کربالی معلّی وارد شدند و سرهای 
مطّهر شهداء را به بدن  های ایشان ملحق 

کردند«.]12[

بنابراین زیارت اربعین پس از الحاق ســر 
آن حضرت به بدنش در روز بیستم صفر، 
ســّنت گردید، در نتیجه و با توجه به این 
نکتــه که اربعین فی حّد نفســه امتیازی 
ندارد، آن گونه که شب های جمعه و نیمه 
شــعبان و لیالی قدر و عیَدیْن و عرفه، بر 
ســایر ایام و لیالی امتیــاز دارند، باید در 
اربعین امام حســین علیه الســالم حادثه 
ویــژه  ای اتفاق افتاده باشــد که آن را از 
سایر روزهای قبل و بعدش ممتاز ساخته 
باشــد و این جز با الحاق ســرهای شهدا 
به بدن هایشان و زیارت قبور شهدا توسط 
امام ســجاد علیه السالم و کاروان همراه، 
نمی  تواند باشد. لذا فلسفۀ وجودی اهمّیت 
زیارت اربعین به ســبب الحاق ســرهای 
شــهدا در این روز توسط امام سجاد علیه 
السالم و زیارت آن قبور پاك، توسط امام 

علیه الســالم و کاروان حرم حســینی در 
اربعین است.]13[

اربعین در کالم  پیــاده روی  اهمیت 
معظم له

شــاید برخی این پرســش را مطرح می  
کنند که با وجود تعدد وسائل نقلیه برای 
زائرین مایل هستند  جابجایی آسان، چرا 
برای زیارت امام حســین علیه السالم به 
ویژه در موســم اربعین، رنــج پیاده روی 
برای زیــارت حضرت سیدالشــهدا علیه 
الســالم را به جــان بخرند و این مســیر 
طوالنی را با پــای پیاده طی کنند؟]14[ 
در پاسخ باید گفت؛ پیاده روی روز اربعین 
از ســوی زائران حســینی در نوع خود به 
عنــوان ابــراز عظمت امام حســین علیه 
السالم مطرح اســت؛ زیرا عیناً در روایات 
و ســیرۀ ائمۀ اطهار بر ســنت پیاده روی 
به ویژه بــرای زیارت امام حســین علیه 
الســالم و امام رضا علیه الســالم تأکید و 
تصریح شده است.]15[ امامان معصومین 
علیهم الســالم پیاده از مدینه به ســمت 
مکــه حرکت می  کردند به نحوی که امام 
سجاد علیه السالم 25 مرتبه با پای پیاده 

به زیارت خانه خدا رفتند.]16[

نکته مهم در ســیرۀ ائمۀ اطهــار علیهم 
السالم این اســت که برخی اوقات َمرکب 
هم بــه همراه خود می  بردند که در وهلۀ 
نخســت اگــر در اثنای مســیر، ضعف و 
ناتوانی بر آنها مســتولی گردید بتوانند از 
آن استفاده نمایند، لیکن نکتۀ کلیدی در 
به همراه داشــتن َمرکب و در عین حال 
پیاده روی برای زیارت این اســت که می  
خواهند بگویند فلســفۀ پیاده روی معلول 
بی َمرکبی نیست، بلکه پیاده روی علیرغم 
مهیا بودن َمرکب، برای پاسداشت عظمت 
و احترام امام حسین علیه السالم صورت 
می  گیــرد،]17[ لذا پیاده روی اربعین به 
نوبۀ خود به عنوان اظهار عظمت و تجلیل 
از مقام شــامخ اباعبداهلل الحســین علیه 

السالم است.]18[

هــم چنین در تبیین دیگــر ابعاد اهمیت 
پیاده روی برای زیارت اربعین حســینی 

بایــد گفت آن تأثیری کــه در این پیاده 
روی هســت، در زیارت معمولی نیســت. 
انسان یک حال و هوایی دیگری پیدا می 
کنــد. تا آدم نرود، توّجــه پیدا نمی کند؛ 
انســان یک حال و هوای دیگری پیدا می 
کند. یک شور و نشاط و یک عشق دیگری 
پیدا می کند.]19[ آثــار و برکاتی که از 
زیارت معمولی حاصل می شود، ارزشمند 
اســت. خب می رود زیــارت می کند، به  
جای دو روز، سه روز چهار روز زیارت می 
کند، تکرار زیارت؛ امــا این )پیاده روی( 
یک خاطره ای می شــود برای تمام عمر. 
اصاًل در موقع راه رفتن وقتی به آن سمت 
می رود، به نوعی در پی خودسازی است. 
غیر از بحــث هایی که ]در طول راه[ می 
شود، شب هایی که مســتقر می شوند و 
صحبت هایی که می شود، اصاًل خوِد این 

یک تأثیر در خودسازی دارد.]20[

وقتی ما مشــّرف در نجف بودیم و درس 
می خواندیم طالب، علما، و مراجع در ایّام 
مخصوصی؛ اربعین یا غیــر اربعین، پیاده 
به کربال مــی رفتند. لذا با پای برهنه می 
رفتیــم و خارها هم در پایمان می رفت و 
خارها را هم قبول می کردیم، »در بیابان 
گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش 
ها گر کند خار مغیالن، غم مخور«. ]21[

شکوه اربعین حسینی؛ عظمت جهانی 
آموزه های شیعی

باید اذعان نمــود از آنجا که جریان کربال 
و قیام عاشورای امام حسین)علیه السالم( 
موضوعی اســت کــه هر چــه از آن می 
گذرد بیشــتر مورد توجه قرار می گیرد و 
کهنه نمی شــود و از یادها نمی رود، لذا 
مراســم اربعین به عنوان مراسمی خاص 
مــورد توجه همگان قرار گرفته اســت به 
نحوی که بدون تبلیغ هر ســال باشــکوه  
تر برگزار می  شود.]22[ لذا به جرأت می 
توان مّدعی گردید اجتماع بسیار گسترده 
در ایــن روز که برای حضــور در زیارت 
اربعین تشکیل می  شــود بسیار گسترده 
تر از ایام حج اســت که نشان دهنده اوج 
عزت و اقتدار برای حرکت در مســیر خدا 

است.]23[ بلکه باید گفت اجتماع انسانی 
زئران اربعین حســینی در کربال از عاشورا 
خیلی بیشــتر است؛ عدۀ زیادی پیاده، به 
گونــه ای که حتی پیران و زنان و اطفالی 
که رنج پیــاده روی را به جان می  خرند 
که دلیل این مســأله را باید در عشق آنها 
به اهل بیت علیهم السالم جستجو نمود، 
آنها عاشــق ایــن مکتب هســتند و تنها 
عشــق است که آنها را به این سمت و سو 
رهنمون می  ســازد بنابراین آثار و برکات 
پیــاده روی اربعین بــی نظیر و بی حد و 

حصر است.]24[

بنابراین اربعین حســینی موضوعی است 
کــه در همه دنیا بی نظیر اســت، اربعین 
را خداوند نصیب شــیعیان کرده تا به این 
وســیله عظمت تشیع را به جهانیان نشان 
دهد.]25[ از این رو ما باید بخاطر جریان 
عاشورا شاکر خدا باشیم چرا که به وسیله 
این نهضت در برابر دشمنان ایستادگی می  
کنیم و موجب عظمت و بزرگی شــیعیان 
سراســر جهان شــده ایــم.]26[ این گونه 
پیشــرفت  ها نشــان مي دهد که واقعیت 
هایي وجــود دارد که این مســائل بدون 
تبلیغ پیش مي رود، واقعیت این است که 
اربعین تبدیل به ســرمایه ای عظیم و بی 
نظیری در دنیا شــده و این فرصتی است 
که در اختیار شــیعیان قرار گرفته و نباید 
از آن به ســادگی گذشت،بلکه باید از آن 

درست استفاده شود.]27[

عظمت پیاده روی اربعین در ســایۀ 
رعب و وحشت تکفیری ها

بدیهی اســت بعد از آن که تروریست های 
تکفیری و حامیان آنها از کشورهای عربی 
و آمریکا و اسرائیل گرفتار شکست خفت 
باری در سوریه شدند، تصمیم گرفتند آن 
را در عــراق جبران کنند،]28[ اما چیزی 
نگذشــت کــه دیدیم ملت عــراق اعم از 
شــیعه و اهل سنت و کرد در مقابل خطر 
تروریســت های تکفیری به پا خواستند و 
به یاری ارتش شجاع عراق شتافتند.]29[ 
لذا تروریست های تکفیری و حامیان آنها 
بدانند در صورت لــزوم میلیون ها نفر از 

شاخصه های راهبردی راهپیمایی عظیم اربعین حسینی
 از منظر معظم له

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل
2829

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل



بدانند در صــورت لزوم میلیــون ها نفر 
از کشــورهای دیگر همان هــا که هنگام 
اربعین با پای پیــاده از دورترین نقاط به 
ســوی مرقد ائمه علیهم الســالم به عراق 
مــی آیند به نیروهــای مردمی عراق می 
پیوندنــد و ارتش شــجاع آن را یاری می 
دهند.]30[ لذا جوانان عاشق اسالم و اهل 
بیت علیهم الســالم باید آمادگی خود را 
حفظ کنند و در صورت لزوم و درخواست 
دولــت عراق به آنهــا بپیوندند،]31[ زیرا 
شیعیان با بهره گیری از تجّمع عظیم روز 
ایستادگي کرده و  اربعین مقابل دشمنان 
آن ها را مات و مبهــوت مي کنند،]32[ 
و یقینــاً چنیــن حرکت بــا عظمت و با 
شکوهی، رعب و وحشت در دل دشمنان 
اسالم و مکتب اهل بیت علیهم السالم می 
اندازد و بدخواهان متوجه می  شــوند که 
نمی توانند عشــق به حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم را از دل ها بیرون کنند.]33[

راهپیمایی اربعین؛ ظرفیتی عظیم در 
تحّقق رویکردهای فرهنگی

بی شــک باید از نعمت بزرگ راهپیمایی 
اربعین بهــره برداری های گوناگونی کرد، 
از این رو افــزون بر کارهــای ثواب باید 
فعالیت هــای فرهنگی مطلوب و موثّر نیز 
صــورت گیرد،]34[ لــذا هرچه مي توان 
بایدخدمات را بهتر، شایســته تر و بدون 
آسیب ارائه نمود.]35[ از آنجا که خدمت 
بــه زّوار، خدمــت به امام حســین علیه 
السالم اســت، از این رو این حرکت باید 
نتایج فرهنگي نیز داشــته باشد که بسیار 
اثرگذار است؛ متأسفانه برخي زیارت مي 
روند اما نماز نمي  خوانند.]36[ لذا فریضه 
الهــی امر به معروف و نهــی از منکر بین 
شــرکت کنندگان در پیاده روی مراســم 
اربعین نشر داده شود، نصب پالکاردهایی 
در زمینــه نماز و حجاب در طول مســیر 
و مســائلی از این دســت نتایج ارزشمند 
فرهنگــی را از تجمع عظیم زائران اربعین 

حسینی را به همراه خواهد داشت.]37[

تبیین  گرو  در  شــیعه  کیان  تقویت 
رسانه ای تجمع عظیم اربعین

بدیهی اســت اربعین امام حســین علیه 
الســالم هماننــد گنج بوده که هرســاله 
مقداری از آن کشــف می شود و باید قدر 
این گنج را دانست، باید به تمام دنیا اطالع 
رسانی گردد که تجمع عظیم اربعین برای 
عاشــقان اهل بیت علیهم الســالم است؛ 
این تجمع عظیم بسیار مهم بوده و کیان 
شــیعه را تقویت و تثبیت می  کند.]38[ 
زیرا هرســاله با تجمع عظیم اربعین خون 
تازه ای در رگ های شــیعه جریان پیدا 
می کند، چنین تجمعــی در طول تاریخ 
سابقه ندارد و از نظر زمان و مکان منحصر 
انجام راهپیمایی  لذا  به فرد اســت.]39[ 
اربعین حســینی در دنیا مورد توجه قرار 
خواهد گرفت و تبلیغ بســیار خوبی برای 
عالم تشّیع و عالم اسالم خواهد بود و همه 
جهانیان به خوبي مشــاهده خواهند کرد 
که شــیعیان این چنین مقتدایي دارند. از 
این رو پیاده روی اربعین را باید به عنوان 
یکی از مبلّغ های استراتژیک اسالم مورد 

اشاره قرار داد.]40[

لزوم مدیریت بهینۀ راهپیمایی عظیم 
اربعین حسینی

در تشــریح این مسأله باید گفت هر سال 
20 میلیــون زائر بدون هیچ مشــکلی در 
مراســم اربعین شرکت می کنند اما رژیم 
سعودی نتوانست امنیت 2 میلیون حاجی 
را تأمین کند، لذا دشــمن در کمین است 
تا بتواند آســیبی بزند که به ویژه در این 
زمینــه پس از واقعه منــا تالش می کند 
به مراســم اربعین خدشه وارد کند و این 
مراســم را تضعیف یا کم رنگ کنند یا با 
خرافــات بیامیزند و از عظمت آن بکاهند 
و امنیت و مدیریت شــیعیان را زیر سؤال 
ببرند.]41[ لذا باید از ســرمایه اربعین به 
درستي استفاده کرد، همچنین نسبت به 
مســائل امنیتي باید تدابیري اندیشــیده 
شــود؛ زائران پس از زیارت باید مسیر را 
خالی کنند تا تراکم اســباب خطر نشود 
هوشــیاری در برابر فعالیت های تخریبی 

دشمن بســیار مهم است.]42[ هم چنین 
اربعین  تدابیــر الزم در مدیریــت  اتخاذ 
حســینی بر این امر مهم متمرکزاست که 
افراد دســت اندرکار باید با حوصله بوده و 
سعه صدر داشته باشند تا موجب ناراحتی 
مردم نشوند،]43[ مسؤوالن باید به مردم 
نظم بدهنــد اگر این جمعیــت عظیم از 
نظم خارج شــود مشــکل آفرین خواهد 
امام  شد.]44[ یقیناً خدمت به تشکیالت 
حســین علیه الســالم در روز راهپیمایی 
عظیم اربعین حســینی برای همه در هر 
مرحلــه ای از علم و تقوا و نفوذ اجتماعی 

افتخار است.]45[

سخن آخر

در خاتمه باید گفت این جانب هنگامی که 
صحنه تکان دهنــده حرکت زّوار را می

بینــم که با پای برهنــه و همراه کودکان 
خردسال و شــیرخوار به سوی آن مقصد 
عاشقان در حرکتند، آرزو می  کنم که ای 
کاش من هم در میــان آنها بودم]46[ و 
ای کاش ما هم در این ســن و ســال می 
توانســتیم در این مســیر باشــیم.]47[

لذا باید گفت افزایــش جمعیت عزاداران 
حسینی از دو نفر در نخستین اربعین امام 
حسین)علیه السالم( تا میلیون ها نفر در 
شــرایط فعلی نشان دهنده قدرت و عزت 
در ارتباط با خدا اســت که سبب شده تا 
جوانان با وجود خطرات زیاد در این سفر 
حاضر شوند.]48[هم چنین نشان دهنده 
این است که این حرکت همچنان با شکوه 
تر در سال های آینده خواهد شد،]49[ از 
این رو باید مستندات اربعین جمع آوری 
شود تا با انتشار به صورت کتاب به عنوان 
یک سند شــیعی در تاریخ ماندگار شود. 
وقایع نگاري تجمع عظیم اربعین حسینی 
از موضوعــات مهم اســت.]50[ لذا بهتر 
اســت تمامی ابعاد عظمت و شکوه مراسم 
اربعین به روش های مختلف ثبت و ضبط 
شود تا این مساله مهم و حیاتی در تاریخ 
ثبت شده و برای آیندگان به یادگار بماند.
]51[ کــه قطعاً امروزه ایــن کار با وجود 
پیشرفت تکنولوژی از جمله دوربین های 
می تواند  فیلمبرداری...  و  عکاسی  مختلف 

به بهترین شکل ممکن انجام شود.]52[

هم چنین باید مراقب باشیم مبادا کسانی 
با بدعت ها و برنامه های نادرست خود این 
عظمت و شــکوه را زیر سؤال ببرند،]53[ 
زیرا راهپیمایی و زیارت اربعین حســینی 
جریانی است بسیار مبارك، بسیار پُرفایده 
و بسیار پُرسود که ان شاء اهلل آثار و برکات 
ایــن کار، ذخیرۀ معاد برای زائران اربعین 

حسینی را به همراه خواهد داشت.]54[
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ساختار کلی کتاب

ســاختار اصلی و محتوایی اثر در شــش 
بخش تدوین شده است.

چرا حســین علیه الســالم فراموش نمی 
شــود؟؛ راســتی چه کســی پیروز شد؟؛ 
چراســوگواری می کنیــم؟!؛ کربال رزمگه 

شیران است!؛ آفرین بر تو؛ هدف من.

پرسش های کلیدی برای تبیین جاودانگی 
شهادت امام حسین علیه السالم

مولف  در فراز آغازین کتاب ، در راســتای  
امام حســین)علیه  قیام  تبیین جاودانگی 
الســالم(و دیگــر ابعاد شــهادت حضرت 
های  السالم(،پرســش  سیدالشــهدا)علیه 
کلیــدی مطرح کرده و  مخاطبان را با این 

سواالت رازآلود مواجه می سازد:

چرا این قدر به ایــن حادثه تاریخی که از 
نظر »کّمّیت و کیفّیت« مشابه فراوان دارد، 

اهّمّیت داده می شود؟ 

چرا مراسم بزرگداشت این خاطره هر سال 
پرشــکوه تر و پرهیجان تر از ســال پیش، 

برگزار می گردد؟ 

چرا امــروز که از »حزب امــوی « و دار و 
دســته آنها اثری نیســت و قهرمانان این 
حادثه می بایســت فراموش شــده باشند، 
حادثــه کربال رنگ ابدیّت بــه خود گرفته 

است؟! 

آیا امام حســین علیه السالم در برابر خطر 
بزرگی که اسالم را تهدید می کرد و در زمان 
»یزید« به اوج خود رسیده بود، می توانست 

سکوت کند و خاموش بنشیند؟ 

آیا امام حســین)علیه السالم( نباید با یک 
فــداکاری فوق العاده و از خودگذشــتگی 
مطلق... با خون پاك خود، سطور درخشانی 
بر پیشانی تاریخ اســالم بنویسد که برای 

آینده، حماسه ای جاوید و پرشور باشد؟ 

ترسیم وضعیت جامعه مسلمین بعد از 
رحلت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(

نویسندۀ دانشمند کتاب»فلسفه شهادت«  
برای پاسخگویی به سواالت فصل نخست 
کتاب، عالوه بر تأکیــد بر تقابل ذاتی دو 

مکتــب الهی و دنیاگرایی، وضعیت جامعه 
از رحلت پیامبر)صلی اهلل  مســلمین بعد 
علیه و آله( را به خوبی ترسیم کرده است.

مولف در ادامه می نویسد: تالش بنی امّیه  
پس از رحلــت پیامبر صلــی اهلل علیه و 
آلــه برای ایجــاد یک  جنبــش ارتجاعی  
قبیل  از  جاهلّیــت «  واحیاء»ســّنت های 
مسأله  نژاد پرستی، تبعیض های گوناگون، 
عــدم شایســته ســاالری در انتصابــات   
موجــب قیام اباعبــداهلل الحســین)علیه 
الســالم( گردید و اینچنین  جاودانگی نام 

و تاریخ آن حضرت رقم خورد.

پیروز  الســالم(؛  حسین)علیه  امام 
واقعۀ کربال

مولّف اثر در بخش دوم کتاب با طرح این 
پرســش که »به راســتی چه کسی پیروز 
شد؟« و نیز طرح این پاسخ که »پیروزی 
آن است که انسان »هدف« خود را پیش 
ببرد، و دشــمن را از رســیدن به مقصود 
خود بــاز دارد«. در حقیقت مفهوم واقعی 
»پیروزی « و »شکست « را برای مخاطبان 

تبیین می سازد.

تبیین فلسفه عزاداری

»چرا ســوگواری می کنیم؟!« ســومین 
بخش از کتاب فلسفۀ شهادت است که با 
طرح معماگونه علل عزاداری و سوگواری 
برای نهضت حســینی ، گونه شناســی و 
روان شناســی گریه در حاالت مختلف را 

مورد بررسی قرار داده است.

گریه شــوق، گریۀ عاطفــی، گریه پیوند 
هدف،گریه ذلت و شکست، از جمله گونه 
های مختلف گریه اســت که در این میان 
تأکیــد مولف بر هدفمنــدی گریه،حاکی 
از این مسأله اســت  که گاهی قطره های 
اشــک پیام آور هدف هاســت؛ این قطره 
اشــک، اعالن وفاداری  به اهداف مقّدس 
یاران امام حســین علیه الســالم و پیوند 
دل و جــان بــا آنهــا و اعــالن جنگ با 
بت پرستی، ظلم و ســتم و اعالن بیزاری 

از آلودگیهاست. 

مکارم  العظمی  اهللَّ  آیت  شعر حضرت 
شیرازی )مّد ظّله(در وصف کربال

»کربال رزمگه شیران است!«؛ عنوان شعر 
العظمی مکارم  عاشورایی حضرت آیۀ اهللَّ 
شــیرازی )مّد ظلّه( اســت که در وصف 

کربال به رشتۀ نظم درآمده است.

در فرازی از آن اثر شعری می خوانیم:

کربال کعبه اصحاب حق اســت   
شام تاریک ستم را شفق است 

کربال رزمگه شــیران اســت   
پایگاه شرف و ایمان است!

کربال مدرســه عشــق و وفاســت   
کربال جایگه صدق و صفاست 

کربال نور ســماوات برین   
روشنی بخش زمان است و زمین  

پیونــد شــعر و حدیث حســینی؛ 
روشــنی بخش عاشــقان اباعبداهلل 

السالم( الحسین)علیه 

با  شــهادت«  کتاب»فلســفۀ  پایانی  فراز 
شــعری تحت عنوان »آفرین بر تو« و هم 
چنیــن با کالم نورانی امام حســین)علیه 
السالم( در تبیین اهداف شناسی قیام آن 
حضرت تحت عنوان»هــدف من«، مزین 
شــده است که روشــنی بخش عاشقان و 
رهپویان نهضت حسینی قرار گرفته است. 

سخن آخر

الزم به ذکر اســت تألیف این اثر  نفیس  
در یــک جلــد و در 46صفحــه، در قطع 
رقعی توسط انتشــارات امام علی بن ابی 
طالب علیه الســالم به زیور طبع آراسته 
شــده و برای نخستین بار در سال 1387 
منتشــر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.

انگیزۀ تألیف کتاب
اهّمّیت تاریخ زندگی امام حســین علیه السالم که به  یکی 
از شــورانگیزترین حماسه های تاریخ بشریّت درآمده،و  همه 
ســاله نیرومندترین امواج احساسات میلیون ها انسان را در 
اطراف خود بــر می انگیزد هیچ گونه »محّرکی« جز عواطف 
پاك دینی و انســانی و مردمی ندارد  لذا مولف اثر را بر آن 
داشته است تا عوامل کلیدی جاودانگی قیام عاشورا و ابعاد 
پیروزی نهضت حسینی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

معرفی کتاب

کتاب ارزشمند »فلسفه شهادت«
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 
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مؤسسات وابسته

معاونت محتوای اعتقادی
بخـش پژوهـش هـای محتـوای اعتقادی و 
پاسـخ بـه شـبهات یکـی از زیـر مجموعـه 
هـای فّعـال پایـگاه اطـالع رسـانی حضرت 
مـی  مـکارم شـیرازی  العظمـی  اهلل  آیـت 
باشـد کـه در جهت تبیین معارف اسـالمی 
و عقایـد شـیعی بـر اسـاس آثـار معّظم له، 
و پاسـخ بـه شـبهات مطروحـه در فضـای 
مجـازی و شـبکه هـای ماهـواره ای معانـد 

فّعالیـت مـی کند.

محـدوده موضوعـات و شـبهاتی که بخش 
محتـوای اعتقـادی در آن تحقیق و فّعالّیت 
مـی کنـد شـامل موضوعاتی می شـود که 
هـم وظیفـه دفـاع از اسـاس دیـن و ایمان 
دینـی، هـم تبییـن معـارف اسـالم و دفاع 
از تاریـخ، کتـاب و پیامبـران و همچنیـن 
وظیفـه تبیین مکتب تشـیع و دفـاع از آن 

را بر عهـده دارد.

ایـن بخـش سـه نـوع کار شـاخص را بـه 
عهـده گرفتـه اسـت کـه عبارتنـد از:

اهلل  آیـت  حضـرت  آثـار  در  پژوهـش   .1
مـکارم شـیرازی و تدویـن مجموعـه ای از 
بـه سـواالت و  مطالـب معارفـی و پاسـخ 
شـبهات مطرح در فضـای مباحث اخالقی، 
معرفتـی و اعتقـادی طبق مبانـی معظم له 

آثار. ایـن  از 

بـه دو صـورت کتـاب  پژوهـش هـا  ایـن 
محـور و موضوعـی انجـام می شـود؛ بدین 
صـورت کـه یا کتابهـای مشـخصی تحقیق 
و پاسـخ سـواالت ریز و متنوعی در موضوع 
کتـاب از آنهـا اسـتخراج مـی شـود و یـا 
اینکـه یـک موضـوع معارفی و جـواب یک 
سـوال اعتقـادی از مجموعـه آثـار ایشـان 

تحقیـق و تدویـن می شـود.

2. پژوهـش در آثـار علمـای مـورد تاییـد 
دفتـر و اسـتخراج پاسـخ شـبهات اعتقادی 

و معارفـی بـه روش تحقیـق کتابـی.

3. پژوهـش موضوعـی شـبهات رصد شـده 
توسـط بخـش و ارگانهـای رصدگر رسـانه 
ای کـه بولتـن هـای خویـش را در اختیـار 

دفتـر معظـم له قـرار مـی دهند.

ایـن پژوهـش ها بـا رجوع به منابـع متنوع 
مکتـوب از مجموعـه آثارعلمـا، کتاب های 
تحقیقـی و مجلـه هـای علمی صـورت می 
گیـرد کـه در ایـن کار نیـز اولویّـت بـا آثار 

حضـرت آیت اهلل مکارم شـیرازی اسـت.

هـای  پژوهـش  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
موضوعـی این بخش، هم به صـورت پروژه 
ای و بـا طـرح اولّیـه صـورت مـی گیرد که 
در موضوعـات کلـی به صورت کتـاب قابل 

چـاپ خواهنـد بـود، همچنیـن بـه صورت 
پاسـخ به سـواالت متفرقه انجام می شـود.

رسـالت  خداشناسـی،  مثـل  موضوعاتـی 
بـداء،  امامـت، عـدل ، حجـاب،  نبـوت،  و 
شـبهات اسـالم و تشـیع ایرانیـان و... بـه 
صـورت پـروژه ای پـی گیـری مـی شـوند.

بـدون محاسـبه مطالب در دسـت تحقیق، 
بازبینـی و اصـالح و آمـاده بارگـذاری، از 
موضوعـات پـروژه ای، تالیفـات معظـم لـه 
و دیگـر علماء و سـواالت متفرقـه، مجموع 
سـواالت بارگـذاری شـده بدین قرار اسـت:

مطالـب و سـواالت کتـاب محـوراز تالیفات 
معظـم له: 2564 سـوال که حـدود 1000 

سـوال هنـوز نمایش داده نشـده اند.

مطالـب و سـواالت کتـاب محـوراز تالیفات 
علمـای دیگـر: 2418 سـوال کـه حـدود 
200 سـوال هنـوز نمایـش داده نشـده اند.  

سـواالت پژوهشـی متفرقه: 122 سوال که 
حـدود 74 سـوال هنوز نمایش داده نشـده 

ند.   ا

پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

معارف اسالمی

به  نماد »عشــق بشریّت«  »اربعین« 
»اهل بیت)علیهم السالم(«

پرســش : چرا باید اربعین حســینی را 
گرامی بداریم؟

گردهمایی  اربعیــن،  اجمالی:  پاســخ 
عظیمی اســت که جمعّیــت زیادی برای 
بزرگداشت قیام عاشــورا، به سوی کربال 
رهسپار می شــوند. نکته اعجاب آور این 
گردهمایی، حضور پیروان ادیان و مذاهب 
مختلف در این مراســم شیعی است. البته 
این عالقه تازگی نــدارد و در طول تاریخ 
دارای پیشــینه اســت. زیرا آنان پاســخ 
فطرت حّق جوی خویــش را در نزد اهل 
بیت )علیهم السالم( می یافتند و مشتاق 
و تابع ایشــان می گشــتند؛ تبعیتی که 
در زمان حضــرت مهدی)عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( قلوب همگان را فرا خواهد 
گرفت، و به ایمان قلبی مبّدل خواهد شد.

حســینی«  »اربعین  تفصیلی:  پاســخ 
گردهمایی عظیمی است که در دنیا شبیه 
و مانند ندارد! بیش از بیســت میلیون نفر 
برای بزرگداشت شهیدانی که چهارده قرن 
پیش برای مبارزه با ظلم و ســتم و حفظ 
عزت و شرف برخاسته  اند، با پای پیاده از 
راه  های دور و نزدیک به سوی مرقد آنان 
ـ در سرزمین »کربال« ـ حرکت می کنند. 
حتی افراد ناتوان و معلول نیز مســافر راه 
می شــوند؛ و این بزرگداشت عظیم را در 

تاریخ ثبت می کنند.

چیزی که ایــن واقعه را اعجاب آورتر می 
کند حضور پیروان ادیان و مذاهب مختلف 
اعم از ســنی  ها، مســیحی  ها، ایزدی  ها، 
زرتشــتی  ها و صائبین است؛ در حالی که 
ایــن واقعه صرفاً در ارتباط با امور معنوی 
شــیعیان اســت و از واقعه غم انگیزی در 

تاریخ شیعه حکایت دارد.

ایــن ارتباط و عالقــه ی قلبی عمومی به 
اهل بیت)علیهم الســالم(، عجیب نیست! 
و پیشــینه ای به عمر اســالم دارد. یعنی 

از زمان خود امام حســین)علیه السالم( و 
ســایر چهارده معصوم )علیهم السالم( تا 
کنون مردم فارغ از عقیده و قومیتشــان 
بــه این بزرگواران عشــق مــی ورزیدند. 
نمونه آن، شــیفتگی جوانی مســیحی به 
نام »وهب« به امام حسین )علیه السالم( 
است. او که به شّدت تحت تاثیر شخصیت 
این امام بزرگوار قرار گرفته بود، با ایشان 
همراه شــد و در روز عاشــورا دلیرانه تا 

آخرین نفس جنگید.)1(

اکنون نیز، حتی با گذشت قرن ها از زمان 
حیات آن فرستادگان الهی، رفتار، سخنان 
و اندیشه ای که از ایشان به یادگار مانده 
است، موجب جذب اقشار مختلف مردم با 

عقاید و سالیق مختلف می شود.

منشــاء این گرایش، حق جویی انســان، 
و حــّق گویی اهل بیت )علیهم الســالم( 
اســت؛ آنان خواه ناخواه حّق جویان عالم 
را مجذوب و تابع خویش می سازند. امام 
رضا )علیه السالم( که فرمود: »َفاِنَّ النَّاَس 
لَْو َعلُِموا َمَحاِســَن َکاَلِمَنــا اَلتََّبُعونَا« )2(؛ 
)مردم اگر زیبایی های کالم ما را بشنوند 
از ما تبعیت می کنند(. این تبعّیت دارای 
اســت. شاید  مراتب و ســطوح مختلفی 
کمتریــن حّد آن، همیــن همراهی و هم 

گامی با زائرین اربعینباشد.

اما کار به اینجا ختم نمی گردد! بلکه می 
تــوان لحظه به لحظه شــاهد تقویت این 
ارتباط معنــوی بود، تا جایی که به ایمانو 
اعتقــاد قلبی بیانجامد. ایمانو اعتقادی که 
اهلل  زمان ظهورحضــرت مهدی)عجل  در 
تعالی فرجه( همگانی شــده و قلوب همه 
مردمان ـ و پیروان همه ادیان و مذاهب ـ 
را فرا مــی گیرد. همانگونه که خداوند در 
قرآن وعده داده است که دین بر حّقش را 
فراگیر فرماید: »َو ِدیِن الَْحّق  لُِیْظِهَرُه َعلَی 

الِدیِن ُکلِِّه « .)3(

السالم(، تحّقق وعده  امیرالمومنین )علیه 
خداونــد در آیه فــوق را مربوط به دوران 
»حکومــت مهدوی« می دانــد، که آیین 
اســالم فراگیر شده و در همه آبادی های 
جهــان، بــه یگانگی خداونــد و پیامبری 

رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله( شهادت 
داده می شود.)4(

امام صادق )علیه الســالم( نیز در این باره 
می فرماید: )اختــالف مذاهب و ادیان از 
بین می رود و فقط یک دین در سراســر 
گیتــی حکمفرما می شــود(؛ »لَُیرَفَع َعِن 
الِملَِل َو االَدیَــاِن االِخِتاَلُف َو یَُکوُن الِدیُن 
ُکُلــُه َواِحداً« . چنــان که خدای تبارك و 
تعالــی فرموده اســت: »به راســتی دین 
در نزد خدا، اســالم اســت«(؛ »اِنَّ الِدیَن 

ِعنَداهللِ االِساَلُم« .)5(

در این زمان اســت که »همــه یهودیان 
و مســیحیان و پیــروان ادیــان مختلف 
مســلمان می شــوند«،)6( و فطرت حّق 
جوی خویش را از زالل حّق ســیراب می 

سازند.

جابر بن عبدهلل انصاری و زیارت امام 
حسین )علیه السالم( در روز اربعین 

پرسش : ماجرای زیارت جابر بن عبدهلل 
انصاری از شهدای کربال چیست؟

انصاری  عبداهلل  بن  جابر  اجمالی:  پاسخ 
از صحابه رسول خدا و یاران با وفای اهل 
بیت )علیهم السالم( است. او که در اواخر 
عمــر نابینا گردیده بود بــه همراه عطیه 
عوفــی برای زیــارت سیدالشــهدا )علیه 
السالم( به کربال رفت. ورود جابر صحابی 
بزرگ پیامبر اســالم )صلی اهلل علیه وآله 
وســلّم( به کربال در اربعین حســینی، در 
واقع این هدف را دنبال می کرد که ســّد 
خفقان را بشــکند و راه را بــرای زائران 
حسینی بگشــاید تا با زیارت پرشورشان 
پرچــم عاشــورا را در کربــال برافرازند و 
خاطره شهیدان را همواره زنده نگه دارند 
و مبارزه دامنــه داری را از این طریق بر 

ضّد دشمن آغاز کنند.

پاسخ تفصیلی: جابر بن عبداهلل انصاری 
از صحابه رسول خدا و یاران با وفای اهل 
بیت )علیهم السالم( است. پدرش عبداهلل 
بن عمرو بن حرام انصاری از پیشــگامان 
دعوت پیامبر برای هجرت به مدینه است. 
عبداهلل بن عمرو در بیعت عقبه )در مکه( 
حضور داشــت. در جنگ بــدرو احد نیز 
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در رکاب رســول خداشرکت جست و در 
جنگ احد به شهادت رسید. )1(

جابر خود نیز در بیعــت عقبه ثانیه ـ در 
حالی کــه کودك بــود ـ در کنار پدرش 
شــرکت داشــت. وی از یاران برجســته 
رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( بود. و در 
هیجده غزوه همراه پیامبر حضور داشــت 
و در جنگ صفین نیز در رکاب علی)علیه 
السالم( بود. او در اواخر عمر نابینا گردید 
و در ســال 74 یا 77 هجری در سّن 94 

سالگی وفات یافت. )2(

عطّیــه عوفــی )3( می گویــد: همراه با 
جابــر بن عبــداهلل انصاری بــرای زیارت 
الســالم( حرکت  امام حســین)علیه  قبر 
کردیم؛ وقتی به کربال رسیدیم، جابر وارد 
رودخانه فرات شــد و غسل )زیارت( کرد؛ 
آنــگاه لنگی بر کمر بســت و حوله ای بر 
دوش انداخــت )همانند لبــاس محرم( و 
سپس خود را خوشبو نمود و به سمت قبر 
امام حسین)علیه السالم( حرکت کرد. به 
هنگام حرکت همــواره ذکر می گفت، تا 

آنکه به قبر نزدیک شدیم.

در آن هنگام به من گفت: دســتم را روی 
قبر بگذار. هنگامی که دستش را روی قبر 

گذاشتم، جابر بیهوش بر روی قبر افتاد.

من آب به صورت جابر پاشیدم تا به هوش 
آمد. آنگاه سه بار صدا زد »یا حسین« )4(

و ادامه داد: »َحبیــٌب ال یُجیُب َحبیَبُه«؛ 
)آیا دوست، پاسخ دوستش را نمی دهد؟!(

سپس با خودش گفت: »چگونه )حسین( 
پاسخت را بدهد، در حالی که میان خون 
آغشته شــده و بین بدن و سرش جدایی 

افتاده است؟«

ََّک ابْــُن َخْیِر  ســپس افزود: »َفاَْشــَهُد اَن
، َو ابُْن َســیِِّد الُْمْوِمنیــَن، َو ابُْن  النَِّبیِّیــنَ
َحلیِف التَّْقوی، َو َســلیُل الُْهدی، َو خاِمُس 
اْصحاِب الِْکســاِء، َو ابُْن َسیِِّد النَُّقباِء، َو ابُْن 
فاِطَمَه َســیَِّدِه النِّســاِء، َو ما لََک التَُکوُن 
ِد الُْمْرَســلیَن،  تَْک َکفُّ َســیِّ هَکذا َو َقْد َغذَّ
ِّیَت فِی ِحْجــِر الُْمتَّقیَن، َو َرَضْعَت ِمْن  َو ُرب
ثَْدِی االِْیماِن، َو ُفِطْمَت بِاالِْْســالِم، َفِطْبَت 

َحّیاً، َو ِطْبَت َمیِّتاً، َغْیَر اَنَّ ُقُلوَب الُْمْوِمنیَن 
ه فِی الِْخَیَرِه  َغْیُر َطیَِّبه لِِفراقَِک، َو ال شــاکَّ
لََک، َفَعلَْیَک َســالُم اهللِ َو ِرْضوانُُه، َو اَْشَهُد 
ـَک َمَضْیَت َعلی ما َمضــی َعلَْیِه اَُخوَك  َـّ اَن
یَْحَیی بُْن َزَکِریّــا«؛ )گواهی می دهم که 
تو فرزند بهترین پیامبران و فرزند ســرور 
مومنان و فرزند هم پیمان تقوا و از سالله 
هدایتــی. تــو پنجمین فــرد از اصحاب 
کســایی، و فرزند بــزرگ نقیبان و فرزند 
فاطمــه ای کــه بانوی همه زنان اســت. 
چرا چنین نباشــد! )و این همه شرافت و 
بزرگی نداشــته باشی( در حالی که بزرگ 
پیامبران با دســت خویش به تو غذا داد 
و در دامن پرهیــزکاران پرورش یافتی و 
از پســتان ایمان شیر نوشیدی و با اعتقاد 
به اسالم از شیر باز گرفته شدی؛ تو پاك 
زیســتی و پاك از دنیا رفتی، جز آنکه دل 
های مومنان از فراقت آســوده نیست در 
حالی که شک ندارند جایگاه بلندی برای 
توست؛ پس سالم و رضوان الهی بر تو باد. 
و )من( گواهی می دهــم که تو بر همان 
طریقی رفتی که برادرت یحیی بن زکریا 
رفت و در دفاع از حّق به شهادت رسید(.

آنگاه چشــمش را )مانند یک انسان بینا( 
به اطراف قبر گردانید و )و خطاب به سایر 

شهیدان( گفت:

ــالُم َعلَْیُکْم اَیَُّهــا االَْْرواُح الَّتی َحلَّْت  »اَلسَّ
اَْشــَهُد  بَِرْحلِِه،  اَناَخْت  َو  الُْحَســْیِن،  بِِفناِء 
کاَه، َو اََمْرتُْم  الَه، َو آتَْیُتُم الزَّ َُّکْم اََقْمُتُم الصَّ اَن
بِالَْمْعُروِف، َو نََهْیُتْم َعِن الُْمْنَکِر، َو جاَهْدتُُم 
الُْملِْحدیــَن، َو َعَبْدتُــُم اهللَ َحّتــی اَتاُکُم 
الَْیقیُن«؛ )درود بر شــما ای ارواحی که بر 
آستان حســین فرود آمده، و در کنارش 
آرام گرفتیــد؛ گواهی می دهم که شــما 
نمازرا بر پا داشــتید و زکات را ادا کردید، 
امــر به معروف و نهــی از منکر نمودید و 
با ملحدان و بــی دینان پیکار کردید و تا 

هنگام مرگ خدارا عبادت نمودید(.

داً بِالَْحقِّ  ـذی بََعَث ُمَحمَّ آنگاه افزود: »َو الَـّ
لََقْد شاَرْکناُکْم فیما َدَخلُْتْم فیِه«؛ )سوگند 
بــه خدایی کــه محمد را به حــق برای 
پیامبری برانگیخت، ما با شما شهیدان در 

راهی که وارد شده اید، شریکیم!(.

»عطّیــه« کــه این ســخن را شــنید، با 
شگفتی پرسید: »چگونه ما شریک )رزم و 
شهادت( آنها هستیم، با آن که )برای یاری 
حسین )علیه السالم(( نه فراز و نشیبی را 
پیمودیم و نه شمشیری زدیم، درحالی که 
اینان، میان ســرها و بدن هایشان جدایی 
افتاد )و به شهادت رسیدند( و فرزندانشان 

یتیم شدند و زنانشان بی شوهر؟«

جابر پاسخ داد: »یا َعطیَُّه! َسِمْعُت َحبیبی 
َرُسوَل اهللِ)صلی اهلل علیه وآله( یَُقوُل: »َمْن 
اََحبَّ َقْوماً ُحِشــَر َمَعُهْم، َو َمْن اََحبَّ َعَمَل 
َقْوم اُْشــِرَك فی َعَملِِهــْم«، َو الَّذی بََعَث 
داً بِالَْحقِّ نَبّیاً انَّ نِیَّتی َو نِیََّه اَْصحابی  ُمَحمَّ
َعلی ما َمَضی َعلَْیِه الُْحَســْیُن َو اَْصحابُُه«؛ 
)ای عطّیه! از حبیبم رســول خدا شنیدم 
که می فرمود: »هرکس گروهی را دوست 
داشــته باشــد در قیامت با آنان محشور 
خواهد شــد و هر کس عمــل گروهی را 
دوســت داشته باشد، در عمل آنها شریک 
است«. سوگند به خدایی که محّمد را به 
حق برای رســالت برانگیخت، ]اگر من بر 
امام حسین  نتوانســتم همراه  ناتوانی  اثر 
)علیه السالم( باشم[، ولی نّیت و خواسته 
من و یارانم، بر همان مســیری است که 
حسین )علیه الســالم( و یارانش پیموده 

اند(. )5(

ورود جابــر صحابی بزرگ پیامبر اســالم 
)صلی اهلل علیــه وآله( به کربال در اربعین 
حسینی برای زیارت قبر پاك آن حضرت 
و سایر شهدای راه خدا، در واقع این هدف 
را دنبال می کرد که سّد خفقان را بشکند 
و راه را برای زائران حســینی بگشاید تا با 
زیارت پرشورشان پرچم عاشورا را در کربال 
برافرازند و خاطره شهیدان را همواره زنده 
نگه دارنــد و مبارزه دامنه داری را از این 

طریق بر ضّد دشمن آغاز کنند.

اضافه بر این، زیــارت این صحابی بزرگ، 
درسی است برای نابخردانی که از زیارت 
قبور اولیــاءاهلل به خاطر کج فهمی و عدم 
درك حقیقت تعلیمات اسالم، ممانعت به 

عمل می آورند.

مطابق نقل ســید بن طاووس کاروان اهل 
بیت )علیهم الســالم( در کربال با جابر و 
یارانش مالقــات کردند و با گریه و ناله و 
زاری به استقبال یکدیگر شتافتند و چند 

روزی را در کربال به اقامه عزا پرداختند.

مقّرم در مقتل خود ایــن واقعه را چنین 
بیان می کند که: پس از سه روز عزاداری، 
امام سّجاد )علیه السالم( چاره ای جز این 
ندید که دســتور حرکــت از کربال را به 
سوی مدینه صادر نماید، چرا که می دید 
عمه هایش و زنان و کودکان، شــب و روز 
آرام و قرار ندارنــد و به نوحه و گریه می 
پردازند. از کنــار قبری برمی خیزند و در 
جوار قبری دیگر می نشــینند )خوف آن 
بود که آنجا جان خود را از دست دهند(. 

)6(

کاروان به ســوی مدینه روانه شد در آن 
حال جناب اّم کلثوم)علیها السالم( اشعار 
جانســوزی را خطاب به مدینه خواند )که 

چند بیت از آن چنین است(:

نا التَْقَبلینا »َمدیَنَه َجدِّ

َفِبالَْحَسراِت َواالَْْحزاِن ِجْئنا

َخَرْجنا ِمْنِک بِاالَْْهلیَن َجْمعا

َرَجْعنا الِرجـاَل َوال بَنینا

َوَرْهُطَک یا َرُسوَل اهللِ اُْضُحوا

ُمَسلَّبینا ُفوِف  بِالطُّ َعرایـا 

بایا اَفاِطُم لَْو نََظْرِت اِلَی السَّ

بَناتُِک فِی الِْبالِد ُمَشتَّتینا

َفلَْو داَمْت َحیاتُِک لَْم تَزالی

اِلی یَْوِم الِْقیاَمِه تَْنُدبینا

نا َقَتلُوا ُحَسْینا ااَل یـا َجدَّ

َولَْم یَْرَعْوا ِجناَب اهللِ فینا

ُلوها لََقْد َهَتُکوا النِّساَء َوَحمَّ

اَْجَمعینا« َعلَی االَْْقتاِب َقْهراً 

)ای مدینــه جّد ما، مپذیر ما را، چرا که با 
حسرت و حزن به سویت آمده ایم!

از نــزد تو با همــه خویشــاوندان بیرون 
رفتیم، ولی اکنون بدون مردان و فرزندان 

بازگشتیم!

ای رســول خدا! خاندانت قربانی شدند و 
بدنهایشــان در صحرای گرم کربال عریان 

گردید و ]اموالشان[ غارت شد.

ای فاطمه! اگر به دختران اســیرت که در 
شــهرها پراکنده ]و گردانده[ شدند نگاه 
می کردی؛ و زندگی ات در دنیا جاویدان 

بود، پیوسته تا قیامت ناله می کردی!

ای جّد ما! حســین را کشــتند و حرمت 
الهی را درباره ما رعایت نکردند.

به زنان بی احترامی نمودند و به زور آنها 
را بر شتران تندخو سوار کردند(. )7(، )8(

ورود خاندان اهل  بیت امام حســین 
)علیه الســالم( به کربــال در اّولین 

اربعین

پرسش : آیا صحیح است که اهل بیتامام 
حســین)علیه الســالم( در اّولین اربعین 

وارد کربال شدند ؟

پاســخ اجمالی: ورود اهل بیت )علیهم 
الســالم( در روز اربعیــن بــه کربال از دو 
جهــت مورد تردیــد قرار گرفته اســت؛ 
نخســت از نگاه تاریخی نظــرات مخالفی 
در این زمینه ابراز شــده و دیگر آنکه بُعد 
مســافت مانع تحقق چنین امری اســت. 
ولی از مجموع شــواهد و قرائن و کلماتی 
کــه از عالمان و محّققان ذکر شــده، می  
توان ورود اهل  بیت )علیهم الســالم( را 
در روز اربعین به کربــال تقویت کرد و با 
رّد اقامت یک ماهه ایشــان در شام، این 

موضوع تثبیت می  شود.

)علیهم  بیت  اهل  ورود  تفصیلی:  پاسخ 
السالم( در روز اربعینبه کربال از دو جهت 
مورد تردید قرار گرفته اســت؛ نخست از 
نگاه تاریخی نظرات مخالفی در این زمینه 
ابراز شــده و دیگر آنکه بُعد مسافت مانع 

تحقق چنین امری است.

در این جا هر دو وجه را مورد بررسی قرار 
می  دهیم؛ ابتــدا اقوالی که پیرامون این 

مساله وجود دارد:

قول اول، آن اســت که اهل بیت )علیهم 

السالم( در همان سال 61 در روز بیستم 
صفر به کربال وارد شــدند که همان نظر 
ســید بن طاووس در لهوف اســت و ابن 

نمانیز به همین معتقد است.)1(

در نفس المهمــوم از قول »تاریخ حبیب 
الّســیر« آمده اســت که یزید ســرهای 
شــهیدان را به علی بن الحســین )علیه 
السالم( تسلیم کرد و آن حضرت سرها را 
روز بیستم صفر به بدن  ها ملحق کرده و 
ســپس به مدینه بازگشت،)2( و در مقتل 
الحســین مقّرم این ســخن از ابوریحان 
بیرونی در اآلثار الباقیه  نیز نقل شــده 

است.)3(

مطابق این سخن، می  توان گفت که اهل 
بیت نیز همراه امام ســجاد)علیه السالم( 
در روز اربعیــن به کربال آمدند و ســخن 

سید بن طاووس تقویت می  شود.

قول دوم، شــیخ مفید می  نویسد: »روز 
بیســتم صفر روزی است که خاندان حرم 
حســینی از شــام به مدینه آمدند، و این 
روز همان روزی است که جابر بن عبداهللَّ 
انصــاری به کربال بــرای زیارتقبــر امام 
حسین )علیه الســالم( آمد و او نخستین 
کسی اســت که قبر آن حضرت را زیارت 

کرد«.)4(

شــیخ طوســی نیز در مصبــاح المتهّجد 
تصریــح می  کند: روز بیســتم صفر، روز 
ورود حرم حسینی از شام به مدینه است.

)5(

قول ســوم، ســید بن طاووس در کتاب 
اقبــال، ورود حرم حســینی را در اربعین 
به کربال بعید می  شــمرد و هم ورودشان 
را به مدینه)6( و عالمه  مجلســی نیز هر 
دو را بعیــد می  داند.)7( در واقع ســید 
بن طاووس کــه کتاب اقبــال را پس از 
لهوف نوشــته، نظِر نخست خویش را نمی  
پذیــرد، هرچند می  گوید: ممکن اســت 
آنها به کربال رفته باشــند، ولی نه در روز 

بیستم صفر.)8(

قول چهارم و پنجم، آنکه به هنگام رفتن 
از کوفه به شــام، نخســت به کربال آمده  
اند)9( و یا آنکه بعد از مراجعت از شــام 

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل
3637

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
96

ه 
 ما

ان
 آب

غ /
یــ

بل



بــه مدینه، در زمان دیگری به کربال آمده  
اند.

این دو قول را حاج شــیخ عباس قمی در 
منتهی اآلمال به برخی نســبت داده؛ ولی 
آنها را ضعیف شــمرده است؛ چرا که در 

نقل  ها نیامده است.

قول ششــم، آن است که خاندان حسینی 
در ســال 62 یعنی یک سال بعد، در روز 
بیســتم صفر به کربال آمــده  اند؛ که این 
قــول را فرهــاد میرزا در کتــاب »قمقام 

زّخار« انتخاب کرده است.)10(

مطابــق آنچــه گفته شــد، »ســید بن 
طــاووس« در »لهوف« و »ابــن نما« در 
»مثیــر االحــزان« و »شــیخ بهایی« در 
»توضیــح المقاصــد« معتقدند اهل  بیت 
)علیهم الســالم( در اربعین اّول به کربال 

آمدند و مقصود، اربعینسال 61 است؛

زیرا گفته  اند به هنگام مراجعت از شام از 
راهنمای کاروان خواستند آنها را به کربال 

ببرد.

اما بُعد مسافت و توقف های طوالنی :

آنچــه که ســبب تردید حضــور خاندان 
حســینی در اربعین ســال 61 در کربال 
شده  اســت، بعد مسافت از کوفه به شام 
و سپس از شــام به کربالست؛ بویژه آنکه 
آنان را در میان راه و در شام مدت زیادی 

نگه داشتند.

مرحوم حاج شــیخ عباس قمی در منتهی 
اآلمــال در این باره می  نویســد: »ثقات 
محّدثیــن و موّرخین مّتفقنــد که بعد از 
شــهادت امام حســین علیه السالم عمر 
سعد، نخست، سرهای شهدا را به نزد ابن 
زیــاد روانه کرد و پس از آن، در روز دیگر 
اهل بیت )علیهم الســالم( را به کوفه برد. 
ابــن زیادپس از زندانی کــردن اهل بیت 
)علیهم الســالم( نامه  ای به یزید نوشت 
که با سرها و اسیران چه کند؟ یزید پاسخ 
داد که آنها را به شام روانه سازد و پس از 

آن بود که آنها را روانه شام ساخت.

همچنین از کتاب های معتبر نقل شــده 
اســت که آنها را از راه اصلی و شــهرها و 

آبادی  ها عبــور دادند که قریب به چهل 
منزل می  شــود و حّتی اگر بگوییم آنها 
را از بیابان و مســیر غیر اصلی عبور داده 
باشــند، نزدیک به بیســت روز طول می  
کشــید؛ چرا که میان کوفه و شام به خّط 
مستقیم یکصد و هفتاد و پنج فرسخ است 
و در شام هم قریب به یک ماه توّقف کرده  
اند، همان  گونه که ســّید بن طاووس در 

اقبال گفته است.

بنابراین، با مالحظه مســایل فوق، بسیار 
بعید اســت که اهل بیت )علیهم السالم( 
در بیستم صفر و روز ورود جابر به کربال، 
وارد کربال شــده باشــند و خود سّید در 
اقبال آن را بعید شــمرده است؛ عالوه بر 
آنکــه بزرگان حدیث و تاریخ و ســیره به 
این مطلب اشــاره  ای نکرده  اند، با آنکه 
شایسته ذکر بود. بلکه شیخ مفید و شیخ 
طوســی و کفعمی گفته  اند، روز بیستم 

صفر آنها به مدینه آمده  اند.

همچنین در کتاب مصباح الزایر از سید بن 
طاووس و بشــاره المصطفی از عمادالدین 
ابوالقاســم آملی که هر دو از کتاب  های 
معتبرند، ماجرای ورود جابر به کربال آمده 
اســت، ولی هرگز نامی از ورود اهل بیت 
)علیهم الســالم( در آن هنگام برده نشده 
است؛ با آنکه به حسب مقام شایسته ذکر 

بود«.)11(

مرحــوم حاجی نوری در کتــاب »لولو و 
مرجــان«)12( و »عالمه شــهید مرتضی 
مطهری« در »حماســه حسینی« نیز آن 

را بعید، بلکه ناممکن دانسته  اند.)13(

ولی به چند دلیل، امکان ورود اهل  بیت 
حســینی )علیه السالم( را در اربعین اول 

به کربال نمی  توان به کلّی انکار کرد:

1. تصریــح موّرخانــی قبل از ســید بن 
طــاووس : هرچند برخی از محققان گفته  
اند که این سخن نخستین بار توسط سید 
بن طاووس در قرن هفتم مطرح شد، ولی 
جستجوی تاریخی نشان می  دهد، پیش 
از آن بزرگوار و یــا معاصر با وی دیگران 
نیز این مطلب را ابراز داشــته  اند، که در 

اینجا به برخی از آنان اشاره می  کنیم:

الــف( ابوریحان بیرونی )متوفای 440 ق( 
در اآلثار الباقیه می  نویســد: »در بیستم 
ماه صفــر بعد از خروج اهل بیتاز شــام، 
ســرهای مبارك شهدا به کربال آورده شد 
و کنار بدن  ها دفــن گردید«)14( البته 
خواهــد آمد که این ســرها توســط امام 

سجاد)علیه السالم( به کربال آورده شد.

ب( عمــاد الدین طبری آملــی )متوفای 
اوایــل قــرن ششــم( در کتاب بشــاره 
المصطفی به آن تصریح کرده اســت؛ وی 
در ایــن کتاب پس از نقل ماجرای زیارت 
جابــر و عطیه آورده اســت: در این میان 
جمعیتی را دیدند از مســیر شام به کربال 
نزدیک می  شود. جابر به عطیه گفت: برو 

ببین اینها چه کسانی هستند؟

عطیه رفت و برگشت و به جابر گفت: ای 
جابر، برخیز و از حرم رســول خدا )صلی 
اهلل علیــه و آله( اســتقبال کــن؛ چراکه 
حضــرت زین العابدین )علیه الســالم( به 

همراه عمه  ها و خواهرانش می  آیند.

جابــر برخاســت و با ســروپای برهنه به 
اســتقبال آن کاروان شتافت؛ وقتی که به 
امام زین  العابدین )علیه الســالم( نزدیک 
شــد، امام به او فرمود: »اَنََت جابٌر؟«؛ ) تو 
جابری؟( پاسخ داد: آری، امام فرمود: »یا 
ِ ُقِتلَــْت ِرجالُنا، َوُذبَِحْت  جابُِر هیُهنــا َواهللَّ
َقْت ِخیاُمنا«؛  َوُحرِّ نِساُونا،  َوُسِبَیْت  اَْطفالُنا، 
)ای جابر به خدا ســوگند! اینجا مردان ما 
کشته شدند، اطفال ما سربریده شد، زنان 
ما اسیر گردیده و خیمه  های ما سوزانده 

شد(.)15(

ج( ابــن نما)متوفای اواخر قــرن هفتم( 
در مثیر االحــزان ماجرای ورود اهل بیت 
)علیهم السالم( به کربال و مالقات با جابر 

را با صراحت نقل کرده است.)16(

بنابرایــن، مطابق نقل  ها، ورود اهل  بیت 
)علیهم الســالم( در اربعینــاّول به کربال 

بعید به نظر نمی  رسد.

2. الحاق ســرهای شــهدا به بــدن  ها: 
همچنین برخی دیگر از صاحب نظران هر 
چنــد به این مطلــب )ورود اهل بیت در 
اربعین بــه کربال( تصریح نکرده  اند، ولی 

الزمه سخنانشــان مطلب فوق است. آنان 
که می  نویسند: امام سجاد )علیه السالم( 
ســر مبارك امام حسین )علیه السالم( را 
بــه کربال آورد و به بدن پــدر بزرگوارش 
ملحق کرد. و یا می  نویسند: سر مبارکش 
به کربال برگردانده شــد، هرچند نام امام 
ســجاد)علیه الســالم( را ذکر نکرده  اند. 
این ســخن با ضمیمه این نکته که ورود 
آن حضــرت به کربال را، جــز در اربعین 
حســینی ننوشــته  اند، و الحاق سر نیز 
فقط توســط آن حضرت صــورت گرفت، 
می  توان نتیجــه گرفت که ورود آنان به 
کربال و الحاق سرها در همان بیستم صفر 

بوده است.

در اینجــا به پاره  ای از اقوال اشــاره می  
کنیم:

الف( شــیخ صدوق )متوفای 381 ق( می  
نویسد: »امام ســجاد علیه السالم با اهل  
بیت )علیهم الســالم( به همراه ســرهای 
مبارك شــهیدان )از دمشق( خارج شدند 
و سرهای مقدس را به کربال باز گردانند و 

)به خاك سپردند(«.)17(

ب( فّتال نیشابوری )متوفای 508 ق( نیز 
می  نویسد: »َخَرَج َعلیُّ بُْن الُْحَسْیِن علیه 
الســالم بِالنِّْســَوِه، َوَردَّ َراَْس الُْحَسْیِن الی  
َکْربَــالَء«؛ )امام علی بن الحســین )علیه 
الســالم( همراه با زنان، ســر امام حسین 
)علیه السالم( را به کربال بازگرداند(. )18(

ج( ابن شهر آشوب )متوفای 588 ق( نیز 
در مناقب، اعاده ســر مطهر امام حسین 
)علیه السالم( را به بدنش ذکر کرده است.

)19(

د( عالم بزرگ اهل سّنت سبط بن جوزی 
)متوفای 654 ق( نیز می  نویسد: »ااَْلَْشَهُر 
َُّه ُردَّ الــی  َکْرباِلَء َفُدفَِن َمَع الَْجَســِد«؛  اَن
)قول مشهورتر آن اســت که سر مبارك 
آن حضرت به کربال آورده شــد و در کنار 

پیکر مطهرش دفن گردید(.)20(

ه( عاّلمــه مجلســی نیــز می  نویســد: 
»مشهور میان علمای امامیه آن است که 
سر مبارك آن حضرت کنار پیکر شریفش 
به خاك سپرده شد و این کار توسط امام 

علــی  بن  الحســین علیه الســالم انجام 
گرفت«.)21(

و( شبلنجی عالم بزرگ اهل سنت نیز می  
نویســد: »امامیه معتقد است بعد از چهل 
روز از شهادت امام حسین )علیه السالم( 
ســر مطهر آن حضرت به بدنش در کربال 

ملحق شد«.)22(

بنابراین، با توّجه به این نکته که سرهای 
شــهدا به کربال بازگردانده شــد و آن هم 
توسط امام ســّجاد )علیه السالم( صورت 
گرفــت و در کنــار بدن هــای مطّهر به 
خاك ســپرده شد و از ســوی دیگر نقل 
نشده اســت که آن حضرت پس از ورود 
به مدینه، ســرها را به کربال آورده باشــد 
و یا کاروان را به مدینه فرســتاده و خود 
به تنهایی به کربال آمده باشــد؛ می  توان 
از آن اســتفاده کرد که امام سّجاد )علیه 
الســالم( همــراه خواهران و عمــه  ها و 
دیگر بازماندگان حادثه عاشــورا به کربال 
آمده اســت )همان گونه که شیخ صدوق 
و فّتال نیشابوری به آن تصریح کرده  اند( 
و ضمن دفن ســرهای شهیدان، بار دیگر 
با شــهدای کربال تجدید خاطره نمودند؛ 
هرچند در پاره  ای از این نقل  ها نیامده 
اســت که آن روز، بیستم صفر و یا با روز 
ورود جابر بن عبداهللَّ همراه بوده اســت، 
اّمــا در پاره  ای دیگر از نقــل  ها به آن 
ابوریحان  تصریح شده است )مانند سخن 
بیرونی( و آنها که انتقال سرها را به کربال 
آورده  اند، نیــز تاریخ دیگری ذکر نکرده  
انــد؛ لذا با توجه به ســخن کســانی که 
معتقدند ورود اهل بیت )علیهم الســالم( 
به کربال در بیســتم صفر بوده، می  توان 
نتیجه گرفت که الحاق ســرها توسط امام 
سجاد)علیه الســالم( همراه دیگر اعضای 

کاروان در همان روز اتفاق افتاده است.

3. سّنت زیارت اربعین :

مرحوم عاّلمه مجلســی در زاد المعاد می  
نویســد: »چون جابر که از بزرگان صحابه 
بود، اساس این کار را گذاشت، می  تواند 
دلیل فضیلت زیــارت آن حضرت در این 
روز شده باشد« ولی با این حال، احتمال 

می  دهد وجوه دیگری داشته باشد که بر 
ما مخفی است.)23(

اّما به نظر می  رســد که نمی  تواند این 
همه اهتمام نسبت به زیارت اربعین و آن 
را از عالیم مومن شمردن و نقل زیارتنامه  
ای مخصوص از ســوی امام صادق )علیه 
الســالم(، به صــرف زیــارت آن حضرت 
از ســوی جابر بــن عبــداهللَّ انصاری در 
اربعین باشــد؛ به ویژه آنکه زیارت اربعین 
ویژه امام حســین )علیه السالم( است و 
درباره هیچ یک از دیگر معصومان چنین 
زیارتی وارد نشده است. بلکه همانطور که 
دانشــمند بزرگ و محّقق شهیر ابوریحان 
بیرونی گفته اســت: »َوفِی الِْعْشــریَن ُردَّ 
َراُْس الُْحَسْیِن علیه السالم الی ُجثَِّتِه َحتَّی 
ُدفَِن َمــَع ُجثَِّتِه، َو فیِه ِزیــاَرُه ااْلَْربَعیَن«؛ 
)در بیســتم صفر ســر مطّهر امام حسین 
)علیه السالم( به پیکرش بازگردانده شد و 
همراه آن به خاك سپرده شد و در همین 

روز زیارت اربعین وارد شده است( )24(

در نتیجــه با توجه به این نکته که اربعین 
فــی حّد نفســه امتیازی نــدارد، باید در 
اربعین امام حســین علیه الســالم حادثه 
ویــژه  ای اتفاق افتاده باشــد که آن را از 
سایر روزهای قبل و بعدش ممتاز ساخته 
باشــد و این جز با الحاق سرهای شهدا به 
بدن  هایشــان و زیارت قبور شهدا توسط 
امام سجاد)علیه السالم( و کاروان همراه، 

نمی  تواند باشد.

4. مســاله بُعد مســافت و توقف طوالنی 
مدت در شام:

این اشــکال را می  توان این گونه پاسخ 
داد:

در کتاب  های متعددی آمده اســت که 
روز ورود کاروان اسیران به شام، روز اّول 
صفر بوده اســت که پیــش از این به آن 
اشــاره شد، و بنی امیه نیز آن روز را برای 

خود عید قرار دادند.)25(

حاج شــیخ عباســقمی نیز می  نویســد: 
»شــیخ کفعمی و شــیخ بهایی و محّدث 
کاشــانی گفتــه  اند: روز اّول صفر، ســر 
حضرت سّیدالشــهداء را به شام آوردند و 
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بنی  امیــه آن روز را عید گرفتند و اندوه 
مومنان در این روز تازه گردید ...«.)26(

چنانکه گذشت کاروان اسیران نیز همراه 
با سرها وارد شام شدند؛ بنابراین، آنها روز 

اّول صفر در شام بودند.

اّما زمان حضور آنان در شــام، آنگونه که 
ســّید در اقبال نوشــته و آن را یک ماه 
دانســته اســت، بعید به نظر می  رســد؛ 
زیرا نقل شــده اســت که پس از خطبه  
های حضرت زینب و امام ســّجاد )علیهما 
الســالم( و تغییر اوضاع شام، کاروان اهل  
بیت )علیهم السالم( از یزیداجازه گرفتند 
که در شــام عزاداری کنند و آنها به مدت 
چند روز مجلس عزا بپا داشتند تا آنکه به 
یزید گفته  شد، مصلحت نیست اهل بیت 
امام حسین )علیه السالم( را در این شهر 
نگه دارید؛ آنها را مهیای سفر حجاز کن؛ 

و او نیز چنین کرد.)27(

مرحوم شیخ مفید نیز می  نویسد: پس از 
اتمام جلسه یزید، دستور داده شد که آنها 
را در خانــه  ای نزدیــک قصر یزیداقامت 
دهند، سپس می  افزاید: »َفاَقاُموا اَیّاماً ثُمَّ 
نََدَب النُّْعماَن بَْن بَشــیر ...«؛ )چند روزی 
در آنجا اقامت گزیدند، ســپس نعمان بن 
بشــیر را فرا خواند و دســتور داد آنها را 

آماده رفتن کند(.)28(

موّرخ معروف »طبری« می  نویسد: »آنها 
به مدت سه روز )در شام( مراسم ماتم بر 

پا کردند«.)29(

بنابراین، اقامت آنها در شــام به مدت یک 
ماه جز توسط ســّید در اقبال نقل نشده 
اســت و با توجه به وضع شام و افشاگری  
هــای اهل بیــت به نظر نمی  رســد که 
مصلحت دستگاه اموی در آن بود که اهل  
بیت )علیهم الســالم( را مدت طوالنی در 
شــام نگه دارند و سخن کســانی که می  
نویسند ایامی چند در آنجا بودند، صحیح  

تر است.

در نتیجــه اگر از روز ورود آنها به شــام 
کــه اّول صفر بوده و حضــور در مجلس 
یزید و آنگاه مانــدن حداکثر هفت روز را 
بپذیریم، باید اهل بیت )علیهم السالم( را 

دوازده روز مانده به بیســتم صفر از شام 
حرکت داده باشــند، و این مدِت زمانی، 
برای رسیدن کاروان از شام به کربال کافی 

است؛ زیرا:

1. جناب سید بن طاووس با آنکه در اقبال 
ورود کاروان اهل  بیت )علیهم السالم( را 
در اربعین به کربــال بعید می  داند، ولی 
می  نویســد: »رفت و برگشت از کوفه به 
شــام بیســت روز طول می  کشد«.)30( 
بنابراین در مدت 12 روز می  توان از شام 

به کربال رسید.

2. در تاریخ آمده اســت: آنگاه که مروان 
بن حکم، سردار ســپاهش عامر بن ربیعه 
را با یکصد هزار لشــکر از شام برای جنگ 
با مختاراعزام کرد، آنها در مدت ده روز به 

کوفه رسیدند.)31(

بدیهی اســت، اگر بتوان لشــکری یکصد 
هزار نفری را طّی مــدت ده روز به کوفه 
رســاند، رسیدن کاروانی کوچک در مدت 

12 روز به کربال مشکلی ندارد.

مرحوم شــهید قاضــی طباطبایی موارد 
متعــدد تاریخی ذکر کرده اســت که می  
توان مســیر شــام به عراق را در کمتر از 
ده روز طی کرد و حتی از مرحوم ســید 
محسن امین نویسنده کتاب اعیان الشیعه 
نقــل می  کند: راهی میان شــام و عراق 
اســت که مســتقیم اســت و عرب  های 
عقیل در زمان ما از آن راه می  روند و در 
مدت یک هفته به عراق می  رسند.)32(

3. امام حسین )علیه السالم( مسیر میان 
مدینه و مکــه را که حدود 470 کیلومتر 
اســت به مدت پنج روز پیمــود، زیرا آن 
حضرت دو روز مانده به پایان ماه رجب از 
مدینه حرکت کرد و روز سوم شعبان وارد 

مکه شد.)33(

بنابراین، مســیر شــام تا کربال که قریب 
600 کیلومتر است را می  توان به راحتی 

در مدت ده روز پیمود )دقت کنید!(.

به هر حال، از مجموع شــواهد و قراین و 
کلماتی که از عالمان و محّققان ذکر شد، 
می  توان ورود اهل  بیت )علیهم الســالم 

( را در روز اربعین بــه کربال تقویت کرد 
و ســخنان آنان که معتقدند کاروان اهل  
بیت )علیهم السالم( با جابر و همراهانش 
در کربــال مالقات کردند و بــه عزاداری 
پرداختند، پذیرفت. و اگر جناب سید بن 
طاووس در اقبال آن را بعید می  شــمرد 
مشــکلی ایجاد نمی  کند، چرا که ایشان 
با فرض ماندن آنها بــه مدت یک ماه در 
شــام، ورود آنها را در روز اربعین به کربال 
نمی  پذیرد، همان گونه که ورودشــان را 
در این تاریخ به مدینــه نیز قبول ندارد؛ 
ولی هنگامی که ثابت شــد، کاروان اسرا 
کمتر از ده روز در شام مانده  اند، پذیرش 
سخن سید بن طاووس در لهوف که ورود 
آنها را به کربال همزمــان با ورود جابر از 
قول راوی نقل کــرده، به حقیقت نزدیک  

تر است.

در واقع، سیدبن طاووس در تاریخ معتبری 
این حادثــه را دیده بود و آن را در لهوف 
نقــل کرده، ولی بعداً که در تاریخ دیگری 
خوانده است آنها به مدت یک ماه در شام 
مانده  اند، ورود کاروان اهل  بیت )علیهم 
السالم( را در روز اربعین به کربال ناممکن 

دانسته است.

طبیعــت امر نیز اقتضا مــی  کند که این 
کاروان قبــل از رفتن بــه مدینه بار دیگر 
با آسودگی به کربال بروند و با قبور شهدا 

تجدید دیدار نمایند.

مرحوم حــاج میــرزا اربــاب )از علمای 
معروف قم( می  نویسد: »به حسب عادت 
بعید می  نماید که آن قافله دل شکســته 
کــه با اکراه و اضطرار از کربال کوچ کردند 
و از گریه و سوگواری منع شدند و اجساد 
شریفه شــهدای خود را در مقابل آفتاب 
دیدند، بدون آگاهی برحال مقابر مقّدسه 
و اطــالع بر حال، به مدینــه رجوع کنند 
و به زیارتآن تربت مقّدســه فایز نشــده، 

برگردند«.)34( .)35(

در نتیجه، با رّد سخن آنان که اقامت یک 
ماهه را در شــام مطرح کرده  اند، موضوع 
ورود اهل  بیت )علیهم السالم( در اربعین 

سال 61 به کربال تثبیت می  شود.
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)17(. امالی صــدوق، مجلس 31، ص 168، 
ح 4، َخَرَج َعلیُّ بُْن الُْحَســْیِن علیه الســالم 

بِالنِّْسَوِۀ َوَردَّ َرأَْس الُْحَسْیِن إِلی  َکْرباَلَء.
)18(. روضۀ الواعظین، ص 192.

)19(. مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 85.
)20(. تذکرۀ الخواص، ص 150.

)21(. بحاراالنوار، ج 45، ص 145.
)22(. نوراالبصار، ج 2، ص 44.

)23(. زاد المعاد، ص 402.
)24(. اآلثار الباقیۀ، ص 331.

)25(. شــهید آیت اهللَّ قاضی طباطبایی می  
نویســد: در برخی از کتاب های معتبر آمده 
است که 15 ماه محرم اسرا را از کوفه حرکت 
دادنــد و در حدود ده تا پانزده روز به شــام 

رسیدند. تحقیق درباره اربعین، ص 23.
)26(. نفس المهموم، ص 239.

)27(. نفس المهموم، ص 263 و 265.
)28(. ارشاد مفید، ص 480.

)29(. تاریخ طبری، ج 4، ص 353.
)30(. اقبال، ج 3، ص 101.

)31(. تحقیق درباره اربعین، ص 21.
)32(. برای اطالع بیشــتر رجــوع کنید به: 

تحقیق درباره اربعین، ص 18 30.
)33(. ارشاد مفید، ص 375 و 377؛ و مقتل 

الحسین مقّرم، ص 140.
)34(. اربعین حسینیه، ص 242 243.

)35(. گردآوري از کتاب: عاشــورا ریشه  ها، 
انگیزه  ها، رویدادها، پیامدها، ســعید داودی 
ومهدی رستم نژاد،)زیر نظر آیت اهلل العظمی 
ناصــر مکارم شــیرازی( ، امام علــی بن ابی 
طالب علیه الســالم  ، قــم  ، 1388 ه. ش  ، 

ص 625 638.
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احکام شرعی

تعریف خمس

پرسش : خمس به چه معنا می باشد؟

پاســخ : خمس در اصطــالح فقهی، به 
معنای پرداخت یک پنجــم مازاد درآمد 
ســاالنه و برخی موارد دیگر مانند معدن 
و گنج با شــروطی که در فقه آمده است 
می باشــد؛ بنابراین هرگاه انسان از طریق 
زراعــت یا صنعت یا تجــارت یا از طریق 
کارگری و کارمندی در موسسات مختلف 
درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج 
سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی 
کــه نفقه آنها را می  دهد زیــاد آید، باید 
خمس )یک پنجم یا بیســت درصد( آن 

را بپردازد.

اهمّیت خمس در اسالم

پرسش : اهمّیت خمس در اسالم را بیان 
فرمایید؟

پاسخ : خمس یکی از عبادات مالی است 
که تحت شــرایط ویژه بر افــراد خاّصی 
واجب می شــود. خمس پشتوانه مطمئن 
و مناســبی برای بیت المال مسلمین می 
باشد. که قسمتی از خال اقتصادی موجود 
در جامعه اســالمی را پر نموده، و بودجه 
مورد نیاز فعالّیتهایی که جنبه دینی دارد 

را تامین می کند.

موارد هفتگانه وجوب خمس

پرســش : در چه مواردی خمس واجب 
می شود؟

پاسخ : خمــس در هفت مورد واجب می 
شود: 1 منافع کسب و کار 2 معدن 3 
گنج 4 مال حــالل مخلوط به حرام 5 
جواهراتی که با غّواصی از دریا به دســت 
مــی  آید، 6 غنیمت جنگــی 7 زمینی 
که کافرذّمی از مســلمان می  خرد )بنابر 

احتیاط واجب(.

دلیل قرآنی بر وجوب خمس

پرسش : آیا دلیل قرآنی بر وجوب خمس 
وجود دارد؟

پاســخ : در قرآن کریم فقط یک آیه در 
مورد خمــس وجــود دارد و آن آیه 41 
َّما َغِنْمُتْم  سوره مبارکه انفال } َو اْعلَُموا اَن
... { می باشد،  ِ ُخُمَســهُ ِمْن َشــیْ ٍء َفاَنَّ هلِلَّ
و غنیمت در لغــت معنای عامی دارد که 
همه درآمدها را شــامل می شــود؛ ولی 
روایات معصومین در زمینه خمس بسیار 

است.

حق اهلل و حق الّناس بودن خمس

پرسش : خمــس جزو کدامیک از حقوق 
از قبیل حق اهلل یا حق الّناس محســوب 

می گردد؟

پاســخ : خمس هم حق اللهاست و هم 
حق الّناس.

قلمرو مالیات و وجوه شرعّیه در نظام 
اسالمی

پرســش : آیا مالیات در نظام اســالمی 
جایگزین خمس و زکات می شود؟

پاسخ : مســاله مهّم این است که مالیات 
نوعــی هزینه کار اقتصادی اســت. یعنی 
کســی که فّعالّیت اقتصادی دارد، از جاّده 
ها اســتفاده می کند، از امنّیت بهره می 
گیرد، از رســانه هــای جمعی کمک می 
گیــرد، و از دیگر امکانــات بهره مند می 
گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادی 
ممکن نمی شــد، یا بهره کمی داشــت. 
بنابرایــن وظیفه دارد ســهمی از هزینه 
های کارهای عمومی دولت، که در انجام 
امور اقتصادی او موثّر اســت را بپردازد، و 
این یک امر طبیعی اســت. حال اگر بعد 
از پرداختن مالیــات، چیز اضافه ای برای 
او باقی نمانــد، خمس بــه او تعلّق نمی 
گیــرد، و اگر اضافه بمانــد 80 درصد آن 
مــال خود اوســت، و 20 درصد دیگر که 
خمس اســت در حال حاضر عمدتاً صرف 

مســائل فرهنگ اسالمی، و حفظ عقاید و 
ارزشــها می گردد، که سود آن عائد مردم 
می شــود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل 
آینــده از اســالم دور و جدا مــی گردد. 
بنابراین، اساســاً نباید قلمرو مالیاتها را با 

وجوه شرعّیه مخلوط کرد.

مورد  در  اسالمی  مذاهب  فقهای  نظر 
وجوب خمس

پرسش : فقهای اســالم در اصل خمس 
اتفــاق نظر دارند، ولی در موارد و مصارف 
آن اختالف اســت؛ به طــوری که فقهای 
اهل سّنت مورد خمس را منحصر به غنایم 
جنگی دانســته اند ولی فقهای امامّیه به 
ســودها و بازیافت ها تعمیــم داده اند، با 
توجه بــه این مطلب آیا از فقهاء و علمای 
طراز اّول هر دو مذهب، کســانی هستند 

که نظر طرف مقابل را داشته باشند؟

پاسخ : ظاهراً مخالف معروفی نیست، در 
این زمینه می توانید به کتاب خالف شیخ 
طوســی، کتاب الزکاه و الخمس، مســاله 

138 مراجعه کنید.

لــزوم رضایت شــخص در پرداخت 
خمس

پرسش : پرداخــت خمس باید با رضایت 
شخص باشد ولی در صورت عدم پرداخت، 
حاکم شــرع می تواند بــا اعمال زور حّق 

بیت المال را بگیرد.

پاسخ : آری، باید با رضایت باشد ولی در 
صورت عدم پرداخت حاکم شرع می تواند 

با اعمال زور حق بیت المال را بگیرد.

ریا کردن در پرداخت خمس

پرسش : خمسی کــه برای ریا داده شود 
مجددا باید داده شود؟

پاســخ : در صورتی که آن مــال از بین 
نرفته باشــد می تواند در همان حال قصد 

قربت کند.

آغاز سال خمسی

پرسش : اول سال خمســی چــه زمانی 
است؟

پاسخ : آغاز ســال بــرای حساب خمس 
هر کســی اّولین درآمد اوست، یعنی اگر 
کسی شــروع به تجارت و کسب و صنعت 
و زراعت و غیر اینها کند، اّولین زمانی که 
درآمد برای او حاصل می شــود اّول سال 

خمس اوست.

چگونگی تعیین سال خمسی

پرسش : افرادی که در طول سال درآمد 
دارند سال خمســی آن ها چگونه معّین 

می شود؟

پاسخ : اگر اولین روز درآمد را می دانند 
باید همان روز را اول ســال خمسی قرار 
دهند و اگر اولین روز درآمد را نمی دانند 
یک روز از ســال را بعنوان ســال خمسی 
تعیین می کنند، و اگــر مبلغی از هزینه 
زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را 

حساب می کنند.

تعّلق گرفتن خمس و زکات به عین

پرسش : آیا خمس و زکات به عین تعلّق 
می گیرد؟

پاسخ : بــا توجه به آیه 41 سوره مبارکه 
ِ ُخُمَســهُ ...( که با حرف  انفال )...َفــاَنَّ هلِلَّ
اضافــه »الم« آمــده اســت، داللــت بر 
ملکّیت و مشــارکت در عیــن می کند و 
لذا چنانچه خمــس را نپردازد و درآمدی 
از سرمایه کســب کند باید خمس درآمد 
را نیز بپردازد. ولی در زکات چنین دلیل 
روشــنی نداریم و به فتــوای ما زکات به 
عین تعلّق مــی گیرد نه ذّمــه؛ بنابراین 
تصــرف در مالی که زکات بــه آن تعلّق 
گرفته جایز نیســت مگر بــا اجازه حاکم 
شــرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با 
رضایت همه شرکا می توان در آن تصرف 
کرد و تصرف هرکدام به تنهایی، هر چند 
به مقدار ســهم خودش، بــدون رضایت 

دیگران جایز نیست.

چگونگــی امر به معروِف کســی که 
خمس نمی دهد

پرسش : بــا توجه به این که عدم رعایت 
فــروع دین، عدم اعتقاد عملی به اصول را 
نشــان می دهد در مورد کسی که خمس 
پرداخت نمی کند چگونه باید تذکر داد؟

پاسخ : ســعی کنید با تواضع و بردباری 
و زبان خــوش، تدریجاً در ایشــان نفود 
کنید، و هرگز مایوس نشــوید. و تذّکرات 
در خلوت باشــد، نه در جلوی مردم، و به 
به صورت  نه  باشــد،  صورت خیراندیشی 
انتقاد و خشــونت و بدانید ســهل انگاری 
در فروع، همیشــه دلیل بر عدم ایمان به 

اصول نیست.

عدم مشروعّیت ُعشریّه دراویش

پرســش : آیا ُعش ریّه دراویش، ریشه 
اسالمی دارد؟ کفایت از خمس چطور؟

پاسخ : ُعشــریّه دراویش، ریشه اسالمی 
ندارد و عشــریّه در اسالم فقط مربوط به 
زکات غاّلت چهارگانه اســت به شرط این 
که با آب باران و قنات و مانند آن آبیاری 

شود.

خمس انفال

پرسش : انفال چیست؟ آیا بر انفال حکم 
ملک، و مســائل ارث، وقف، اجاره، خمس 

و... جاری می شود؟

پاسخ : ظاهر روایات بلکه صریح بسیاری 
از آن ها، این اســت که انفال شامل تمام 
منافع روی زمین است و شامل همه دشت 
ها و کوه ها و جنــگل ها و دریاها و... در 
سراســر جهان می باشد و حکم ملک، بر 
آن جاری می شود و مساله ارث و وقف و 
اجاره و خمس... صحیح اســت ولی بعد از 
تشــکیل حکومت اسالمی و نهی حکومت 
از تملّک جنگل ها بدون رضایت حکومت 
نمی تــوان اقدام کرد. و پر واضح اســت 
که در حــال حاضر با توجــه به مرزهای 

جغرافیایی، حاکم اسالمی و ولّی فقیه می 
تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانی 

را ملحوظ دارد.

تعیین ســال خمسی واحد برای همه 
درآمدها

پرسش : کســانی که شاغل نیستند ولی 
در ســال گاهی یکی دو مرتبه معامالتی 
انجام میدهند یا گاه هدایایی دریافت می 
کنند، آیا می توانند برای هر کدام ســال 

خمسی جداگانه ای قرار دهند؟

پاسخ : برای همه درآمدها باید یک سال 
خمسی قرار داد.
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