


طلیعه سخن

نقش بی بدیــل هیأت هــای مذهبی در 
ارتقــای مناســک دینی و تقویت شــور 
حســینی در جامعه غیر قابل انکار است؛ 
لیکن از آنجا که هیأت های عامه پســند 
در جامعه به شــدت فزونی یافته است لذا 
ضرورت بازنمایی دقیق اینگونه هیأت های 
مذهبی کــه به نوبۀ خود در ارتقای فضای 
معنوی کشــور نقش آفرینی می کند می 
توانــد در پاالیش صحیح و هوشــمندانۀ 
مناســک عزاداری از ناهنجــاری ها موثر 

واقع شود.

در وهلۀ نخســت باید گفت در گذشــته 
فرآیند آموزش در هیأت های سنتی مورد 
توجه قرار می گرفــت و ادبیات آئینی به 
گونه ای بود که ساختار الفاظ واژگان آن، 
جز در مقام معصوم مورد استفاده قرار نمی 
گرفت، در حالی که مداحی عامه پســند با 
واژگانی دور از شأن و محاوره ای و خیابانی 
از قبیل»دورت بگردم،فدات بشم...« ادبیات 

فاخر آئینی را به انزوا کشانده است.

هم چنین تأکید بر وجه نمایشــی و اصرار 
بر اســتفاده از ابــزار محوری فــراوان در 
روند برگزاری مناســک عزاداری هم چون 
استفاده از دف، ســنج، نی،طبل،نوازنده و 
موسیقی گرایی مفرط، روح معرفت گرایانۀ 
آئین های دینــی را با چالش های متعدد 
مواجه کرده است که این نقیصه ، عزاداری 
ها را درحد امری تصنعی و فرم گرا کاهش 

داده است.

لذا شاهدیم برنامه های آئینی هیأت های 
غیر ســنتی صرفاً در راســتای ایجاد شور  
و هیجــان برگزار می شــود و ذکر ائمه بر 
مبنــای اذکار مقدس و بــا طنین ضربی 
احساسات مخاطبان را بر می انگیزاند، بلکه 
مداح محوری و تجاری ســازی سوگواری 
اباعبداهلل الحســین )علیه السالم( و حضور 
هیجانی و احساسی انبوه جوانان در هیأت 
های عامه پسند، جایگاه  روحانیت،خطابه 
و منبر را کم رنگ کرده و جذب مخاطبان 
را به ســمت معارف حقیقی دین ، با رکود 

مواجه ساخته است.

بنابرایــن نگاه نادرســت برخــی مداحان 
در ایجاد نوآوری در مناســک عزاداری با 
رویکرد تــک بعدی در قالب احســاس و 
عاطفه به شدت در جریان است به نحوی 
که عاطفه و احســاس غالب اصلی هیأت 
های عامه پسند را شکل می دهد و اشعار 
ریتــم دار، به کار گیری برخی آهنگ ها و 
ترانه ها با اشعار و اسامی دینی در مداحی 
ها، بعضاً با اســتفاده از ترانه های مجاز و 
غیــر مجاز و تصنیف های محلی و قدیمی 
صرفاً با جایگزینی الفاظ و اسامی مقدس و 
حتی آیات قرآن کریم، تقلید گرایی و کپی 
برداری ناشیانه و غیر خالقانه حتی برخی 
از مداحان معروف را به همراه داشته است.

ترویج ادبیات محاوره ای و بعضاً ســخیف 
، رواج ادبیــات ســلطنتی)ارباب و نوکر( 
و نیزادبیــات غلــو آمیز و فقــدان ادبیات 
حماسی  و پهلوانی از جمله خصایص بارز 

هیأت های عامه پسند به شمار می آید.

بهــره گیــری از درون مایه های شــعری 
غالیانه، تأکید بر جنون مندی و اســتفاده 
از واژه های دور از شــأن یک انســان هم 
چون واژۀ ســگ)کلب(،دیوانه و نظایر آن 
و نیــز تأکید مفــرط  بر ابعــاد ظاهری و 
جسمی شخصیت های عاشورا، برجستگی 
غیــر قابل مهار عاطفــه گرایی و دوری از 

عقالنیت دینی را به ارمغان آورده است.

باید دانســت وجــود این آســیب ها در 
فضای مناســکی،  موجب می شود برخی 
مخاطبان بــدون پشــتوانۀ عقلی و دینی 
صرفــٌا برای رفع حوائج و نیاز در مراســم 
عزاداری حاضر شــوند؛ لذا سخنرانی های  
مذهبی که در راســتای پشــتوانه سازی 
عقلی و دینی مخاطبان بیان می شــود در 
هیأت های عامه پســند نادیده گرفته می 
شــود که این خبط سنگین در نهایت  بی 
اعتنایی به مسائل و احکام فقهی و شرعی 
و ارتکاب به برخی اعمال ضد شــریعت در 
مدل دین داری اسالم مداح محور را در پی 
دارد؛ هیأت هایی که فقط خواب و کشــف 
و شهود نقل می کنند و مناسک نقلی آنها 

نه روایات بلکه مشتی خواب و رؤیاست که 
در نهایت سر از خرافه گرایی  در می آورد.

آری برجســتگی کاریکاتوری شورگرایی و 
مرثیه خوانی غیر ضابطه مند که تا پاسی از 
شب مخاطبان را به خود مشغول می سازد 
حاکی از نگاه فردی این گونه هیأت ها به 
دین به عنوان امر فردی و غیر اجتماعی و 
بی تفاوتی محض نســبت به فریضۀ امر به 

معروف و نهی از منکر است.

با همۀ این اوصاف لیکن دســت اندرکاران 
و مروجان هیأت های عامه پســند، آفات 
و آســیب ها ی  عزاداری هــا را از قبیل 
عزاداری ریتمیک و شــبه تکنو ،ورود پاپ 
هــا از دهۀ 80 در عزاداری های کشــور و 
کاالیی شــدن و تجاری ســازی مناسک 
آئینی را  در دایرۀ عشق و دیوانگی تعریف 
می کننــد و از این طریق هــر رفتاری را 
توجیه می کنند ؛حال آنکه اطالق جنون و 
دیوانگی به بهانۀ عشق، مقوله ای  خارج از 
هنجار و عرف و در تقابل کامل با عقالنیت 

است.

بی شک دین به مثابۀ نظام فرهنگی است 
لذا  بــرای برون رفت از ایــن نقیصه باید 
بر مبنای تلفیق شــور منطقی و حماسی  
بــا اصــل  معرفت گرایــی در هیأت های 
عزاداری و با محوریت روحانیت و در قالب 
واعظــان و خطیبان متخصــص و متبحر 
عاشورا پژوه اقدام کرد، تردیدی نیست که 
این رویکرد با استقبال  جامعۀ پیرامونی به 
شــدت تحصیل کرده در  دریافت معارف 

عاشورایی مواجه خواهد شد.

در خاتمه باید گفت مناسک و کارکردهای 
دینی باید از پیوند ناگسستنی  با عقالنیت 
برخوردار باشــند، و تأمل و تفکر در انواع 
دعاها، زیارت نامه ها، تبیین مقاتل، تفسیر 
سیره و فقه حســینی می تواند در دستور 
کار قرار گیرد،که در صورت تحقق این مهم 
و  اتکاء به مســائل و منابع اصیل دینی و 
پشتوانه های استداللی عقلی و منطقی از 
قرآن و حدیث، معناگرایی، آگاهی بخشی، 
معرفت و عقالنیت در مناسک عزاداری به 

منصۀ ظهور خواهد رسید.
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پیام ها و بیانات

پیام معّظم له به 

مناسبت دهه غدير
الرحیم الرحمن  بسم اهلل 

در دنیایی که ظلم و ســتم، تبعیض ها و 
بی عدالتی ها، و انواع مفاسد اخالق حاکم 
اســت، دهه غدیر فرصت بسیار خوبی به 
همه مسلمانان )نه فقط شیعیان( می دهد 
که به زندگی پر رمز و راز و آموزنده امیر 
مومنان علی)علیه الســالم( آشناتر شوند 

و راه بهتر زیستن را بیاموزند.

همان آقــای بزرگواری کــه حتی برای 
بــرادرش با دیگــران کمتریــن امتیازی 
در برابر قانون الهــی قائل نبود و گرفتن 
پوست جوی از دهان مورچه ای را با تمام 

نمی دانست. برابر  دنیا  ثروت های 

اســت که مســلمانان همگی  چه خوب 
گرد مشــعل غدیــر گردآیند و دســت 
اتحاد بــه هم دهنــد و در برابر ظالمان 
و خودکامگانــی که آنهــا را به جان هم 
می اندازند تا هســتی آن ها را غارت کنند 
و فرهنگ فاســد خود را بر آن ها تحمیل 

بایستند. نمایند، 

از  السالم(  امیدوارم دوســتان موال)علیه 
سخنانی که موجب تفرقه است بپرهیزند 
و در مراســم جشــن های شــادی غدیر 

مسائل اخالقی را کاماًل رعایت کنند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آرزو داشــتم، مطابق قولی که داده بودم، 
شــخصاً در این مجلس پر فیض شــرکت 
کنم و انجــام وظیفه نمایــم، ولی چون 
کســالتی پیش آمــد، ناچار شــدم، پیام 
خود را از این طریق خدمت شما عزیزان 

برسانم.

قبل از هر چیز الزم می دانم اعیاد اسالمی 
این ماه عزیز، مخصوصاً عید ســعید غدیر 
را که هنوز در شــعاع آن هستیم به شما 
عزیزان تبریــک عرض کنــم و نیز الزم 
می دانم از مرکز تحقیقات علوم اســالمی 
نور تشــکر نمایم که با تالش و کوشــش 
فراوان خود در راه نشــر معارف اسالمی 
که راستی بی نظیر اســت، این مراسم را 

فراهم ساخته اند.

عزیزان مــن! در عصری زندگی می کنیم 
که عصر رســانه هاســت. این رسانه های 
غــول پیکر پیام ها را به تمام نقاط جهان 

در آن واحد می رسانند.

گروهی از کشور های غربی فرهنگ آلودۀ 
خود را بر آن سوار کرده اند، به تمام جهان 
می رسانند و از آن برای رسیدن به اهداف 
نامشروع و شیطانی خود بهره می گیرند.

در چنین شــرایطی خاموش نشســتن و 
ناظر یکه تازی های آنها شــدن، شــرط 

عقل نیست.

از  بحمداهلل جوامــع اســالمی و گروهی 
آگاهان آنها که شــرایط زمان و مکان را 
درک می کنند بــه فکر افتــاده اند، این 
رســانه های نیرومند را در اختیار گرفته 
و فرهنگ و علوم اسالمی را به وسیلۀ آن 

به تمام جهان برسانند.

مخصوصاً حوزویان عزیــز باید از فناوری 
های جدید آگاهی کامل داشــته و از آن 
حداکثــر بهره برداری را کننــد و نیز باید 
از شــبکه های اجتماعی برای این اهداف 

مقدس استفاده کرد.

دشمنان ما سمپاشــی می کنند، ما باید 
ضد ســم را ایجــاد کنیم. آن ها شــبهه 
افکنی می کنند، ما باید به شــبهات پاسخ 

صریح و سریع بگوییم.

اضافه بر این، میراث های عظیمی از علوم 
اســالمی در موضوعــات مختلف از جمله 
دربارۀ قرآن مجید، تفســیر، حدیث، فقه 
و اصول، منطق و فلســفه، اخالق، ادعیه، 
تاریخ و سیرۀ پیشــوایان، ادبیات و امثال 
آن در اختیار ماســت که بیم آن می رود 

گذشــت زمان گرد و غبار نســیان بر آن 
بیفشاند.

بســیار خوش وقت شــدیم کــه مرکزی 
ماننــد مرکز تحقیقات علوم اســالمی نور 
برای حفظ و نشر آنها دامن همت به کمر 
زده و عالوه بر حفظ آنها، فرســتادن یک 
کتابخانــه بزرگ در لوح های فشــرده به 
نقاط مختلف، از جمله افتخارات آنهاست.

در اینجا الزم می دانم، از این مرکز نورانی 
تقدیر و تشــکر کنم که به گفتۀ خودشان 
بیش از چهارصد عنوان نرم افزار در قالب 
لوح های فشرده در موضوعات فوق فراهم 
ســاخته و به همه جا ارسال می دارند و 
باز بــه تصریح خودشــان، پایگاه مجالت 
تخصصی علوم اسالمی و انسانی نور بیش 
از هزار و ششصد عنوان مجله را در اختیار 

عالقمندان قرار داده.

فراهم ســاختن و در اختیــار عموم قرار 
دادن و از وســیله هــای اینترنتــی برای 
دریافت و ارســال این پیام های اسالمی 

استفاده کردن، نیز افتخار دیگری است.

اخیراً اطــالع یافتیم به فکــر تهیه مقتل 
جامعی درباره حوادث عاشورا و شخصیت 
برنامۀ  اند کــه  افتاده  ســاالر شــهیدان 
رونمایی از آن در ایــن مجلس انجام می 

گیرد.

عزیزان باید قدر این زحمات را دانســت 
و از نتیجــۀ آن بهره گرفت. باید همانطور 
که در روایات اسالمی از امام صادق )علیه 
السالم( نقل شده، زمانی فرا می رسد که 
علم از سرزمین قم به تمام جهان فرستاده 
می شود و عالمیان از آن بهره می گیرند. 
امیدواریــم آن زمان، زمان ما باشــد و ما 

انجام دهندۀ این پیام بزرگ امام باشیم.

به همۀ شــما عزیزان بار دیگر تبریک می 
گویم و از این تالش های بزرگ و موثر و 

نورانی تشکر می کنم.

پیام معظم له به مناسبت رونمايی از نرم افزار
 مقتل امام حسین)علیه السالم(
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و خطوط  اندیشــیده  کشورداری  صحیح 
صحیح آن را ترسیم کرده است.

به وصیت نامۀ آن حضرت به امام حســن 
مجتبی)علیــه الســالم( که می رســیم؛ 
تمــام مســائل اخالقــی اعــم از اخالق 
فردی، اجتماعی، مــادی و معنوی را در 
آن منعکــس می بینیم گویــی امام)علیه 
الســالم( تمام عمر به عنــوان یک معلم 
اخالق بر کرســی تدریــس تکیه کرده و 

تمام ظرائف آن را بیان می دارد.

به کلمات قصــار حضرتش می نگریم که 
در چهارصد و هشتاد کلمه منعکس شده 
و هر کدام اقیانوســی است. به این کلمۀ 
ُفوا  کوتــاه آن حضرت دقت کنیــد: »تََخفَّ
تَلَْحُقوا؛ سبکبار شــوید و زندگی ساده را 
برگزینید تا به قافلۀ سعادت برسید«. چه 

تعبیر گویا و زیبا و عمیقی!

زندگی اشــرافی و پــر زرق و برق هزینۀ 
زیادی می طلبد که برای بدســت آوردن 
آن تمام فکر انســان را به خود مشــغول 
می دارد و او را آلودۀ بسیاری از محرمات 
می کند، و در این بیابان پر فراز و نشیب 
زندگــی، او را از رســیدن به ســرمنزل 

سعادت باز می دارد.

بــرادران و خواهــران عزیــز! فضــال و 
دانشــمندان محترم بهترین آینۀ ســیرۀ 
امام به حــق و ولی مطلــق امیرمؤمنان 
البالغه  علی)علیه الســالم( همین نهــج 
اســت، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار. 
افســوس که نهج البالغه در میان ما هنوز 

مهجور است.

هنگامــی که می خواســتیم بــا کمکی 
جمعــی از فضال شــرح جامعــی بر نهج 
البالغه بنویســیم که بحمداهلل در پانزده 
جلد پایــان یافت نگاه کردیــم و دیدیم 
شرح های قابل توجه نهج البالغه از عدد 
انگشــتان فراتر نمــی رود، در حالی که 
بحمداهلل برای قرآن بیش از هزار تفســیر 

نوشته شده است.

عزیــزان! اگر مــی خواهیم با ســیرۀ آن 
حضرت آگاه شــویم باید نهــج البالغه را 
در متن زندگی خود قرار دهیم، در حوزه 

های علمیه و دانشــگاه ها کتاب درســی 
باشــد، در مســاجد بعد از تــالوت قرآن 
بخشــی از کلمات امیرمؤمنان علی)علیه 
السالم( خوانده شده و توضیح داده شود، 
در مطالعــات خود هرگــز آن را فراموش 
نکنیم، تا از این مشــعل فروزان سعادت 
و خوشــبختی در دنیا و آخرت بهره مند 

شویم.

بار دیگــر از همۀ عزیزانی کــه برای این 
برنامه زحمت کشــیده اند تشکر می کنم 
و از حضور همۀ شما عزیزان سپاسگزارم.

والسالم علیکم ورحمۀ اهلل وبرکاته

قم ــ ناصر مکارم شیرازی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آرزو داشــتم بتوانم طبق قولی که به آن 
کنگرۀ محترم داده بودم حضوراً شــرکت 
کرده و بیاناتی داشــته باشم، اما کسالتی 
عارض شد و ناچار شدم ضمن عذرخواهی، 

حضور خود را تبدیل به این پیام کنم.

قباًل الزم می دانم ایام سعید عید غدیر را 
که هنوز در شــعاع آن قرار داریم به همۀ 
شما عزیزان تبریک گفته و از همۀ دست 
اندرکاران محترم این کنگرۀ باشــکوه که 
برای تشکیل آن زحمت فراوان کشیده اند 
تشکر کنم و به همۀ حاضران عزیز، فضال، 
دانشــمندان، و افراد محترم دیگر تبریک 

گویم.

و اما مســألۀ شــرح ســیرۀ امیرمؤمنان 
علی)علیه الســالم( چیزی نیســت که به 
آســانی بتوان حق آن را در صدها بیانیه 
بیان کرد و عبارات ما همانند این اســت 
که بخواهیــم دریایی را در کوزه ای جای 

دهیم.

دانیم شــخصیت  عزیــزان! همــه مــی 
امیرمؤمنان علی)علیه السالم( ابعاد زیادی 
دارد که با دقت در نهج البالغه تمام سیرۀ 
علمــی و عملی آن حضــرت نمایان می 

گردد.

مثال در خطبۀ جهاد او را فرماندهی بسیار 
الیق می بینیم کــه از تمام فنون جنگی 
آگاه اســت و از طرق پیــروزی عادالنه بر 

دشــمن کاماًل باخبر؛ گویی که تمام عمر 
به غیر آن نپرداخته است.

به خطبۀ اشــباح که می رسیم؛ امام)علیه 
الســالم( را بزرگترین اســتاد عرفان می 
یابیم که دقیق ترین مســائل فلســفی و 
عرفانــی را بیان می کند، گویی تمام عمر 
درس عرفان داده و به مســائل معرفۀ اهلل 
پرداخته است و باالتر از آنچه حکیمان و 

عارفان گفته اند بیان می دارد.

در خطبــۀ قاصعه علی)علیه الســالم( را 
در مقام محــو تعصبات جاهلی و پیروزی 
بر لشکر شــیطان و طرد آنها از جامعه و 
راهنمایی به زندگــی صحیح اجتماعی و 
خالی از اشــرافی گری مشاهده می کنیم 

که طرق آن را کاماًل نشان داده است.

به خطبــۀ همام  که می رســیم اوصاف 
یکصــد و ده گانه پرهیزگاران را با عبارات 
شــیوای خود بیان کرده بــه گونه ای که 
آن مســتمع بیداردل یعنی همام پس از 
شنیدن آن، چنان از زاللش سرمست شد 

که جان به جان آفرین تسلیم می کند.

در عهدنامۀ مالک اشتر  او را سیاستمداری 
بســیار ماهر و پرنفوذ و آگاه از تمام فنون 
کشورداری می یابیم، عهدنامه ای که پس 
از چهارده قرن هنوز درخشندگی خود را 
از  دست نداده و در سازمان ملل به عنوان 
یک ســند جاویدان دســت به دست می 
گردد؛ گویی تمام عمر دربارۀ راه و رســم 

پیام معظم له به کنگرۀ سیرۀ 
حضرت امیرمؤمنان علی)علیه السالم(
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مدیرعامل بنیاد ببین المللی غدیر

انجمن صنایع غذایی ایران

هئیت اعزامی بعثه معظم له

جمعی از وکالی استان قم

رئیس مرکز خدمات کامپیوتری نور

همایش بزرگ مداحان و هیئات مذهبی

سقائیان نژاد شهردار قم

دکتر محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور

مجموعه سالمتکده و شرکت داروسازی بوعلی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

حضور معظم له در مراسم راهپیمایی غدیر

مراســم جشن عید غدیر و عمامه گذاری توسط معظم له 

ديدارها
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غدير به يکی از ارکان برنامه های دينی تبديل شــود/ ضرورت برپايی راهپیمايی غدير در سطح کشور

بدون اين که به مقدسات ديگران توهین کرده و سبب اختالف شويم بايد از مذهب خود حمايت کنیم و غدير 
را با آبرومندی بیشتر بزرگ بداريم

در مسئله میانمار آيا کشورهای اسالمی نبايد فريادی بزنند؟ جمعیت به اصطالح کنفرانس اسالمی که    کشور 
اســالمی در آن هستند نبايد جلسه ای فوق العاده تشکیل دهند و به فکر اين مظلومان باشند؟

متأســفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه ديگر حالل را به حرام 
تبديل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

گزيده سخنان



فن آوری

عالقمندان  و  مقلدان  اســتحضار  به 
معظم له می رســاند مجموع عنوان 
پیامک اعتقادی در ذيل ريز موضوع، 
طبقه بندی شده و در دسترس عموم 

قرار گرفته است.

عالقمندان می توانند در هر ساعت از 
شبانه روز با ارسال عدد  01  به سامانه 
موضوعات  لیست   ،  10000100 پیامکی 

لطفا يکی از عناوين را با ارسال کد مربوطه انتخاب کنید:

02 اديان و مذاهب
03 قرآن و حديث
04 احکام اسالمی

05 خدا شناسی
06 نبوت شناسی

07 امامت شناسی

آغاز به کار سامانه پاسخگويی به مسائل اعتقادی

 بر بستر پیامک آنی

08 معاد شناسی
09 عقائد اسالمی

010 اخالق و آداب
011 انسان و جهان

همچنین می توانید با ارسال هر يک از »حروف الفبا« به 
»بانک واژگان« دسترسی يابید و با ارسال واژه مورد نظر، 

لیست مربوط به هر واژه را دريافت نمائید.

نمونه اولین پیامک دريافتی پس از ارسال عدد 01  

همچنین  نمايند.  دريافت  را  اعتقادی 
موضوع فوق نیز بــه صورت الفبايی 
مرتب شــده اند که با ارسال هر يک 
از حروف الفبا، لیست واژگان مربوطه 
ارسال خواهد شد. الزم به ذکر است 
از  ارســال هر يک  با  اين بخش،  در 
واژگان نیز کاربر می تواند به پاســخ 

هدف دسترسی يابد.

قابل توجه است، پاسخی که از سوی 
همچون  شود  می  دريافت  ســامانه 

گذشته رايگان است.

امید است اين تالش همکاران، گامی 
مثبت برای تسهیل در پاسخگويی به 

سواالت اعتقادی مومنین باشد.
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اســالم برای وحدت و یکپارچگی جامعه 
اسالمی و انسجام و استحکام آن، اهّمّیت 
فوق العاده ای قائل شــده است و هر چیز 
این وحــدت را تحکیم کنــد مورد عالقه 
اســالم اســت. لذا پایه مســائل فکری و 
عقیده ای بر اســاس »توحید و وحدت « 
شــکل گرفته اســت که زیر بنای اجتماع 

اسالمی را تشکیل می دهد.

در ایــن بین عید ســعید غدیر بزرگترین 
عید اسالم و تشییع است و همگان وظیفه 
دارند این روز با عظمت را بزرگ بشمارند. 
زیرا تعیین جانشــین بــرای پیامبر صلّی 
اهلّل علیه و آله و سرنوشــت آینده اسالم و 

مسلمین در غدیر خم رقم خورده است.

 لذا تبلور رشــد اســالم و قدرت آن ، در 
حّجۀ الوداع محقق شــد که بنا بر بعضی 
از روایــات بیش از یکصد هــزار نفر برای 
زیارت خانه خــدا با پیامبر صلی اهلل علیه 
و آلــه حرکت کردنــد؛ و این بزرگ ترین 
اجتماع روحانی در آن عصربه شــمار می ر 

فت.

غدير ؛پايه اصلی دين مبین اسالم

غدیــر، عید والیت و دوام و بقای اســالم 
اســت و نباید هرگز فراموش شــود که ، 
غدیر پایه اصلی دین مبین اسالم به شمار 
می آید.بی تردید غدیــر پایه اصلی تمام 
حوادثی است که بعد از پیامبر اکرم)صلی 

اهلل علیه وآله( به وجود آمده است.

غدير؛ ابــالغ امامت و واليت حضرت 
علی )علیه السالم( برای امت اسالمی

غدیر، روزی اســت که رســول خدا صلی 
اهلل علیه و آله پس از انجام حج در ســال 
دهم هجری به هنگام مراجعت به مدینه، 
مــردم را در وادی »غدیــر« جمع کرد و 
فرمان خدا یعنی نصب علی علیه الســالم 

به امامت و والیت بر اّمت اســالمی را به 
آنان ابالغ کرد. روز با شــکوهی که ناامید 
کننــده کّفار بود و موجــب جلب رضایت 
الهــی گشــت و دین و نعمت پــروردگار 
کامل گشت، وپیامبر اسالم صلی اهلل علیه 
و آله در راستای اجرای فرمان پروردگار، 
علّی بن أبي طالب »علیهما الّسالم« را به 
والیت منصوب کرد و رســماً خالفت آن 

حضرت را به همه مسلمانان اعالم کرد.

چیزی که پیامبر اســالم صلی اهلل علیه و 
آله تا سال آخر عمر شریفش بطور رسمی 
آن را بیان نکرده بود و همسنگ و همطراز 
رســالت و نبّوت خاتم االنبیاء بود و عّده 
زیادی برای مبارزه با آن هم قســم شده 
بودند و خداوند بــرای حفظ پیامبر صلی 
اهلل علیــه و آله در اجــرای این مأموریّت 
تضمیــن داده بود، همان مســأله مهم و 
سرنوشت ســاز جانشینی پیامبر)صلی اهلل 
علیــه وآله( بود، زیرا هر چند پیامبر اکرم 
صلــی اهلل علیه و آله مســأله والیت علی 
علیه السالم را بارها مطرح کرده بود ولی 
به صورت رســمی و در حضور مسلمانان 

سراسر جهان بیان نشده بود.

لــذا خداوند صریحاً دســتور ابالغ فرمان 
والیت حضرت علی علیه السالم را در آیۀ 
ُســوُل  ذیل صادر کرد و فرمود: »یَا أَیَُّها الرَّ
َّْم تَْفَعْل  َِّک َوإِْن ل ب بَلِّْغ َمــا أُنِزَل إِلَْیَک ِمْن رَّ
ُ یَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس؛  َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواهللَّ
ای پیامبر آنچه را از طرف پروردگارت بر 
تو نازل شده است به طور کامل )به مردم( 
ابالغ کن؛ و اگر چنین نکنی، رسالت او را 
انجــام نداده ای. خداوند تو را از )خطرات 

احتمالی( مردم حفظ می کند«.

با این تأکید شدید چاره ای جز ابالغ این 
رســالت نبود، و لذا پیغمبر صلی اهلل علیه 
و آله هنگام بازگشــت از حجۀ الوداع در 

ســرزمین غدیر خم خطبــه ای خواند و 
در ضمن آن با صدای رســا که همه می 
بِالُْمْؤِمِنیَن  أْولی  فرمود:»ألَْســُت  شنیدند 
ِمْن أنُْفِســِهْم؟فقالوا: اللَُّهمَّ نََعْم، فقال: َمْن 
ُکْنُت َمْواَلُه َفهذا َعلٌِي َمْواَلُه ...؛ آیا به شما 
از خودتان اولی نیســتم )ولی و سرپرست 
و صاحب اختیار شــما نمی باشم( عرض 
کردند:آری، فرمود: هــر کس من موال و 
سرپرست او هستم، علی موال و سرپرست 
اوست«. ســپس برای تأکید این موضوع 
در مــوارد مختلف گاهــی صریحاً، گاهی 
به اشــاره این مطلــب را تعقیب فرمود، و 
وظیفه خود را در پیشگاه خدا انجام داد.

بدین جهت، این مأموریّت عظیم و بزرگ 
به هنگام بازگشــت آن حضــرت از حّجۀ 
الــوداع و در صحرای غدیر خم به بهترین 
شکلی انجام شــد و پیامبر صلی اهلل علیه 
و آله با معرفی علی علیه السالم به عنوان 
جانشین خویش، رسالتش را تکمیل کرد.

غدير؛نقشۀ راه نظام سیاسی اسالم

تردیدی نیســت که بقای صلح و ثبات و 
آرامش و رعایت حقوق انســانها در برابر 
یکدیگــر، بــه حکومت و نظام سیاســی 
اجتماعی کامل، بســتگی دارد؛ زیرا بدون 
وجود حکومت، هرج و مرج، جامعه را فرا 
می گیرد و هیچ انسان عاقلی را نمی توان 
یافت که حکومت و نظام سیاســی را یکی 
از ضروری ترین مسائل اجتماعی نشناسد.

بر این اســاس، هنگامی که عقل تشکیل 
نظام سیاســی را در راستای پیشگیری از 
هــرج و مرج و ایجاد انتظام و انســجام و 
تحّقق پیشرفت امور، ضروری اعالم کرده، 
وهرج و مرج را ضد خواست فطرت آدمی 
و سبب نابودی همه ارزشها می داند. دین 
نیز وجوب تأســیس و اجرای آن را الزم و 

واجب می داند.

لذا یکــی از کارهای مهم پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله تعیین خلیفه و رهبر سیاســی 
اجتماعی بــرای مردم پــس از خود می 
باشــد. پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله 
در فکر رهبری سیاســی اجتماعی پس از 
خــود نیز بود و بر این اســاس، به منظور 
آنکــه اّمت اســالمی، بعد از او احســاس 
خأل رهبــری نکند به امر خدا در صحرای 
غدیر خم، علی علیه الســالم را به رهبری 
و پیشــوایی مردم، معرفی کرد و آنچه از 
جانــب خدا در ضمن دو آیه شــریفه »یا 
َِّک؛  ُســوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَْیَک ِمْن َرب أَیَُّها الرَّ
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو 
نازل شده است، کاماًل )به مردم( برسان!« 
و »الَْیــْوَم أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم؛ امروز، دین 
شــما را کامل کردم« بر آن حضرت نازل 
گشت را بر مردم ابالغ کرد و فرمود:»من 
کنت مواله فهذا علــّي مواله؛ من موالی 

کسی هستم که علی موالی اوست«.

در ایــن زمینه یزید کناســی از امام باقر 
علیه الســالم سؤال می کند:... آیا حضرت 
علی علیه السالم، از جانب خدا و رسولش 
حّجت بــر مردم در زمان حیات رســول 
مکرم بود؟ آن حضرت پاســخ داد:»... نعم 
یْوم أقامه للناس، نََصَبه علماً و دعاهم إلی 
والیته و أمرهم بطاعته ؛ آری از روزی که 
او را به عنــوان رهبر برگزید و مردم را به 
پذیرش رهبری آن حضرت دعوت کرد و 

آنان را به اطاعتش مأمور فرمود«.

در تبیین این مســأله بایــد گفت یکی از 
ویژگی هــای مأموریّــت پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله در والیت و امامت حضرت علی 
)علیه السالم( این است که عّده ای با آن 
مخالفــت می کنند و مخالفت آنها بقدری 
جّدی و شدید اســت که حاضرند پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله را از ســر راه 
بردارند، اما به راستی مسلمانان که با نماز 
و روزه و حّج و جهاد و مانند آن مخالفتی 
ایــن مأموریّت،  اند، پس حتماً  نداشــته 
یک مســأله سیاسی است و عّده ای برای 
مخالفت با آن، کمر به مبارزه بســته اند و 
حاضرند در این راه در مقابل پیامبر اسالم 

صلی اهلل علیه و آله هم بایستند!

از ایــن رو هنگامی که تمام این جهات را 
نظر می گیریــم و بیطرفانه و منصفانه بر 
روی آن مطالعه می کنیم و بدور از تعّصب 
و لجاجت به قضاوت می نشینیم، مبنی بر 
اینکــه والیت ، بر امــور جامعه )مردم( از 
مهم ترین واجبات دینی است و مصلحت 
زندگی بنــی آدم تأمین نمی شــود مگر 
آنکه دارای تشــکیالت سیاسی اجتماعی 
باشــند و یا »حکومت « بخشی از والیت 
اســت و آن عبارت اســت از زمامداری و 
سرپرســتی در مورد نظم کشور اسالمی، 
شهرها و روستاها، حفظ مرزها و دفاع در 
مقابل دشمن و در یک سخن، سرپرستی 
هــر آن چه مربــوط به نظام سیاســی و 
اقتصادی جامعه و مصالح عامه آنان است 
که با مشــارکت مردم صــورت می گیرد. 
به چیزی جز مســأله والیت و جانشینی 
پیامبر اکرم صلــی اهلل علیه و آله، که در 
غدیر خم به صورت رســمی مطرح شــد 

نمی رسیم.

والیتی که به معنای اجرای قانون اســالم 
الّسالم«  أئّمه معصومین »علیهم  توّســط 
و جانشــینان آنان باشد؛ والیتی از نماز و 
روزه و حج و زکات باالتر اســت و نتیجه 
اش حکومت اســالمی است که از والیت 
حضــرت علی علیه الســالم در غدیر خم 

نشأت گرفته است.

؛ تجلی  غدير؛ اکمــال دين نبــوی 
وحدت شیعه و سنی

هنگامی که روز عید غدیر، که روز هجدهم 
ذی الحّجه اســت، فرا رسید، پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله فرمود: »هر کســی که من 
موالی او هستم، این علی )یعنی علّی بن 
أبي طالب، نه علی دیگر( موالی اوســت« 

سپس آیه اکمال دین نازل شد.

با تأمل در فــراز قرآنی»الَْیْوَم أَْکَملُْت لَُکْم 
ِدیَنُکْم َو أَتَْمْمــُت َعلَْیُکْم نِْعَمِتي َو َرِضیُت 
لَُکُم اْلِْسالَم ِدیناً؛ امروز، دین شما را کامل 
کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ 
و اســالم را به عنوان آیین )جاودان( شما 
پذیرفتم« مــی توان دریافــت در روز با 
شکوه و پراهّمّیت غدیر، دین مبین اسالم 

بر اثر حادثه ای که رخ داد کامل گشت و 
نعمتهای الهی بر مســلمانان تمام و کامل 
شد؛شــکوه و عظمــت روز غدیر و حادثه 
ای که در آن اتّفاق افتاده، بقدری فراوان 
اســت که خداوند اسالم را به عنوان آیین 

همیشگی پذیرفته است.

نباید فراموش نمود دشــمنان اسالم پس 
از ناکامــی در تمام توطئــه ها، جنگ ها، 
و  مبارزات  افکنیهــا،  تفرقه  سمپاشــیها، 
خالصــه بعد از تمام تالشــهایی که برای 
محو اســالم داشــتند، تنها بــه یک چیز 
دل بســته بودند و آن این کــه پیامبر از 
دنیا بــرود و پس از ارتحــال آن حضرت 
مخصوصــاً با توّجــه به این که پســری 
ندارد تا جانشــین او بشــود و تاکنون نیز 
بطور رسمی جانشــینی برای خود تعیین 
نکــرده اســت، بتوانند بــه آرزوی خود 
برســند و ضربه نهایی را بر اســالم وارد 
کنند. اّما وقتی دیدند آن حضرت در روز 
هجدهــم ذی الحّجه ســال دهم هجرت، 
در صحرای غدیر خــم و در بین جمعّیت 
انبــوه و کم نظیر مســلمانان، عالم ترین، 
قدرتمندتریــن، آگاه ترین و نیرومندترین 
فرد جهان اســالم را به جانشــینی خود 
انتخاب کرد، آرزوهای خویش را باد رفته 
دیدند و تنها روزنه امید آنها بســته شد و 

از نابودی اسالم مأیوس شدند.

لذا وقتی نمونه کامل فرد با ایمان و عمل 
صالح، یعنی علی علیه الّسالم به جانشینی 
پیامبــر صلّــی اهلّل علیه و آله نصب شــد 
َِّذیَن  و بــه مضمون جمله »الَْیــْوَم یَِئَس ال
َکَفُروا ِمْن ِدیِنُکْم؛ امروز، کافران از )زوال( 
آیین شــما، مأیوس شدند« مسلمانان در 
آرامش و امنیت نســبی قرار گرفتند و نیز 
به مضمون»و رضیت لکم االسالم دینا؛ و 
اســالم را به عنوان آیین )جاودان( شــما 
پذیرفتم« آیین مورد رضایت پروردگار در 
میان مسلمانان استقرار یافت.لذا این روز 

حلقه وحدت بین سنی و شیعه است.

واليت، محور اتحاد امت اسالمی

بی شک والیت، اساسی ترین مسأله اسالم 
اســت؛ زیرا همان طور کــه از آیات قرآن 
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جایگاه »غدیر« در وحدت امت اسالمی از منظر معظم له
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کریم استفاده می شــود، اکمال نعمت و 
اتمام دین در آن روز، در سایه والیت تحّقق 
یافت؛ امروز هم اتمام نعمت، چه نعمتهای 
مــاّدی و چه نعمتهــای معنوی، و اکمال 
دیــن، در تمام ابعاد و شــاخه هایش، در 

بدون والیت،  هر سایه والیت است. 
چند بــه ظاهر دین عمل 
شــود و پوســته اعمال 
و عبادات انجام شــود، 
ولی بی شک به مرحله 
قبول و پذیرش درگاه 
رســد؛  نمی  الهــی 

بنابراین، اتمام نعمت و اکمال دین در هر 
عصر و زمانی در ســایه تمّسک به والیت 

عملی خواهد بود.

حال اگر می خواهیم دشــمنان اسالم، در 
هر زمان مأیوس و ناامید شوند به والیت 
چنــگ بزنیم و آن را زنده نگهداریم؛ زیرا 
همان طور که آن روز، طرح والیت باعث 
نیز زنده  امروز  یأس دشــمنان گردید، 

نگه داشــتن و چنگ زدن بــه آن، باعث 
ناامیدی منافقان و دشمنان خواهد شد.

امروز باید همه متوّجه امام غائب از نظرها 
و حاضر در دلهــا، حضرت حّجۀ بن 
الحسن العســکری ، عّجل اهلل تعالی 
فرجه الّشریف، باشیم و بر حول محور 
او بچرخیــم؛ زیرا والیت آن حضرت 
بهترین حلقه اتّصال تمام شیعیان با 
ســلیقه های مختلف است؛ بنابراین، 
زنده بودن والیت، نویدبخش وحدت 
و اتّحاد و یکپارچگی است و این، آغاز 
خوشــبختی و برق امید رهایی است، 
همانگونــه که اختــالف و پراکندگی 

منشأ بدبختی و انحطاط می باشد.

اگر کشــورهای پراکنده اسالمی تنها 
به همیــن اصل اساســی عمل می 
کردند و دســت در دست یکدیگر 
می دادنــد و مّتحــد و یکپارچه 

می شدند، داستان اسفبار فلسطین هر از 
چند گاهی تکرار نمی شد و آن مسلمانان 
مظلــوم در مقابل چشــم جهانیان پرپر 
نمی گشــتند. بنابراین، غدیر عید والیت 
و ضامن دوام و بقای اســالم است، و تنها 
راه یأس و ناامیــدی کّفار و غلبۀ بر آنان، 

تمّسک به والیت است.

غدير؛ نماد وحدت و اخوت اسالمی

در صدر اسالم، مسلمانان عالوه بر آن که 
همه خود را برادر یکدیگر می دانســتند 
هرکــدام با فرد یا افــرادی عقد اخوت و 
پیمان برادری بســتند. این پیمان احترام 
فوق العاده ای دارد. از جمله طبق روایتی، 
عقد اخوت میــان »پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآلــه(« و »علی« )علیه الســالم( ،میان 

دانشمندان اسالم مسلّم است.

حــال به ســبب عظمــت روز 
»غدیر« و مبارکی و میمنت 
آن، مناســب اســت که 

برادران مؤمن، با یکدیگر در این روز، عقد 
اخّوت و برادری بخوانند و پیوند برادری ، 
وحدت و همکاری را میان خویش عمیق 

تر سازند.

آری غدیر بــرای تحکیم پایه های اخّوت 
اسالمی و اتّحاد صفوف مسلمین در برابر 
دشمنان اسالم،مولفۀ کلیدی به شمار می

آید.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت امت اســالمی باید 
بــا حقیقت غدیر آشــنا شــوند، به ویژه 
در دنیایی که ظلم و ســتم، تبعیض ها و 
انواع مفاسد اخالق حاکم  بی عدالتی ها، و 
اســت، واقعۀ غدیر فرصت بســیار خوبی 
به همه مســلمانان می دهد که به زندگی 
پــر رمــز و راز و آموزنده امیــر مومنان 
علی)علیه السالم( آشناتر شوند و راه بهتر 
زیستن را بیاموزند. همان آقای بزرگواری 
که حتی برای برادرش با دیگران کمترین 
امتیــازی در برابر قانــون الهی قائل نبود 

دهان و گرفتن پوســت جــوی از 

مورچه ای را بــا تمام ثروت های دنیا برابر 
نمی دانست.

چه خوب است که مسلمانان همگی گرد 
مشــعل غدیر گردآیند و دســت اتحاد و 
وحــدت به هم دهنــد و در برابر ظالمان 
و خودکامگانــی که آنهــا را به جان هم 
می اندازند تا هســتی آن ها را غارت کنند 
و فرهنگ فاســد خود را بر آن ها تحمیل 

بایستند. نمایند، 

السالم(  امیدوارم دوستان موال علی)علیه 
از ســخنانی کــه موجــب تفرقه اســت 
بپرهیزند و در مراســم جشن های شادی 
غدیــر با اجتنــاب از رفتارهــای وحدت 
شــکن، مســائل اخالقی را کاماًل رعایت 

کنند.
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شاخصه های سینمای دینی از منظر معظم له
بدیهی است مجموعه عقائد، تاریخ، آداب 
و رســوم جامعــه، ادبّیــات و هنر، همان 
فرهنــگ جامعه اســت، از ســوی دیگر 
تأثیــر فرهنگ جامعه در پرورش فضائل و 
رذائــل جامعه غیر قابل انکار اســت، زیرا 
مقولۀ فرهنگ، مجموعه اموری اســت که 
به روح و فکر انســان، شــکل می دهد و 
انگیزه اصلی او را به سوی مسائل مختلف، 
فراهم می ســازد. لذا باید از تمام وسائل 
سمعی، بصری، برنامه های عملی، قصص، 
داســتانها، ادبیات، شــعر و هنر به معنی 
اصیل و ســازنده اســتفاده کرد تا کلمات 
حق به دلها راه یابد آن چنان که دلنشین 
گردد، حق طلبان ارشاد شوند و نسبت به 

لجوجان اتمام حجت شود.

در این میان برخی از مســائل ،حساس تر 
از حوزه های دیگر اســت، به ویژه مقولۀ 
سینما که با حساسیت های بسیاری روبه رو 
هستیم و مطالب و مفاهیم بسیاری وجود 
دارد که می تواند در قالب سینما جامعه را 

هدایت یا گمراه کند.

چیستی مفهوم سینمای دينی

پدید آمدن حکومت دینی و صبغه فقهی 
آن و حاکم شدن فقه و فقیه، مایه نگرش 
جدید به متون و نصوص دینی شده است، 
به گونه ای که سبب گردیده هم راه حلّی 
در چارچوبه احکام اســالمی برای مسائل 
مســتحدثه ای همانند رادیو ، تلویزیون و 
ســینما، فیلم و تئاتــر.. از متون دینی به 
دســت آید و هم در بعضــی از فتواهای 
قبلی تجدید نظر شــود. با این تفاســیر، 
در صورتی که سینما خالی از امور خالف 
شرع باشد، و سبب آموختن مسائل دینی، 
اجتماعی، تربیتی و اخالقی شود می توان 

به آن سینمای دینی اطالق نمود.

 

تاثیر فیلم و سینما بر زندگی مردم

در اصــل تأثیر و رنگ پذیــری از محیط 
و تکنولوژی در زندگی ، همه مشــترکند. 
ایــن مطلب طبق موازیــن عادی و ماّدی 
قابل انکار نیســت؛ حّتــی بعضی در این 
قســمت به اندازه ای افراط کرده اند که 
افکار انســان را به طور کلّی، انعکاسی از 

وضع محیط زندگی ماّدی او دانسته اند.

بدیهی اســت تأثیر پذیــری جزء طبیعت 
انســان و هر موجود مادی دیگر است لذا 
گاه نگاه کردن به یک فیلم، می تواند افق 
معرفتــی افراد را تغییــر داده و تبدیل به 

عادت نماید.

اینگونه اســت کــه اثرگذاری ســینما و 
فیلم ها بــر زندگی مردم غیــر قابل انکار 
اســت؛ فیلم ها می توانند در زندگی مردم 
اثرات زیــادی بگذارنــد و گاهی محرک 
طالق، رفاه زدگی و یا زندگی خوب باشند 

و باید مراقب این اثرات سوء بود.

در تشریح اثرگذاری فراوان صنعت سینما 
و فیلم باید تأکیــد نمود؛ با فیلم کارهای 
بسیاری می شود کرد همانگونه که فیلمی 
چون فیلم امام علی )علیه السالم( آنچنان 

تاثیرگذاری چشمگیری داشت.

زيبايی شناســی؛ اصل راهبردی در 
تحقق سینمای دينی

همانگونه که در روایات اسالمی آمده است: 
َ َجِمیــلٌ یُِحــبُّ الَْجَماَل؛خداوند  » انَّ اهللَّ
زیباســت و زیبایی را دوســت دارد«. لذا 
عالقه انســان به هنرهای اصیل و واقعی، 
زیبایــی هــا، ذوقّیات و کششــی که در 
درون روح خــود به این امــور حس می 
کند، فطری اســت؛ از این رو لّذتی را که 
به انســان از یک قطعه شــعر جالب، یک 
صنعت ظریف، یک نّقاشی و یا یک قطعه 

تصویری ، دســت می دهد، نمی توان با 
نیازهــای اقتصــادی پیونــد داد، بلکه به 
عکس قســمتی از رشــته های اقتصادی، 
مولود این نیاز و کشــش روحی اســت و 
این خود دلیل بر اصالت این حّس و تأثیر 
آن در پیدایش بخــش عظیمی از پدیده 
های هنری است. یک انسان سالم در هر 
شــرایطی با تفاوت هایی این »انگیزه« را 

در خود احساس می کند.

»گلبــرت« نویســنده کتــاب »مهاجرت 
افــکار«، تحت عنوان دیــن و هنر چنین 
می نویســد:»دین یکی از اساســی ترین 
منابع احساس هنری و ابتکار به شمار می 
رود، چنــان که هنر نیز یکــی از بهترین 
وسیله های ابراز کیفّیت تفّکر دینی است 
و در سراســر جهان از معابد چین گرفته 
تا مجّسمه های مکزیک هنرمندان، عالی 
ترین و بهتریــن نمونه های فّنی و هنری 
را برای بزرگداشت خدایان به وجود آورده 

اند«

با این تفاســیر می تــوان گفت » زیبایی 
شناسی « منشــأ پیدایش شعر و ادبیات 
و هنر، به معنی واقعی، است. لذا زیبائي

های ادبی، شــعری، صنایع ظریفه و هنر 
به معنی واقعــی همه مولود حس زیبایی 
شناســی اســت و نمی توان عواقب سوء 

عدم اشباع صحیح آن را نادیده گرفت.

سینمای دينی؛ ابزاری قدرتمند برای 
انتقال ارزش ها و مفاهیم اسالمی

جامعه اســالمی به معنــای واقعی کلمه، 
جامعــه ای فزاینــده، گســترش یابنده، 
زاینده و مولّد است، نه جامعه ای محدود 
که فقط در چهــار چوب خود قرار گرفته 
و هیچ پیشــرفت و ترّقی ندارد. بر مبنای 
آموزه های اسالمی ، مسلمانان باید در راه 
جهانی کردن اســالم که تنها دین برحق 

است سعی و تالش کنند.

طبق ســفارش قرآن از تمام ابزار و آالت 
روز، از جمله ســینما باید استفاده کرد و 
پیام اســالم را به تمام جهان برسانید. اما 
در عمل ما چه کــرده و چه می کنیم! و 
دیگران چــه کرده اند! آیا این اســتفاده 
کامل و بهینه از وسایل مدرن و پیشرفته 

روز است؟!

ســینمای پويــا؛ در گــرو افزايش 
تولیدات فیلم های دينی و مذهبی

اســالم دینی اســت که بــا نگاهی جامع 
به همــه ابعاد مادی و معنــوی، فردی و 
اجتماعی انســان، برنامه هنری ، فرهنگی 
و اقتصــادی اش را برای دســت یابی به 
ســعادت دنیا و آخرت، ارائه کرده است. 
در این آئین کــه هماهنگ با زبان فطرت 
اســت، تعارضی میان دنیا و آخرت نیست 
و دنیــا در برابر آخرت قرار نــدارد، بلکه 

آخرت از مسیر دنیا می گذرد.

در نــگاه دیــن تولید با توجه به مســائل 
ارزشــی و معنــوی و در یــک چارچوب 
تعریف شــده ای مجاز است. در این بین 
دولت باید برنامه های اساســی و بنیادی 
و زیربنایی را در جهت گســترش فرهنگ 
دینی انجام دهد، و مردم باید دنبال آن را 
در جهات مختلف بگیرند. البته شــیوه ها 
و روشهای فعلی انجام فعالّیت های دینی 
کافی نیســت. بلکه برای کارایی بیشــتر، 
باید از اســباب و وسائل موجود در دنیای 
امروز هم چون صنعت ســینما ، با برنامه 
ریزی صحیح و کار گروهی استفاده کرد.

حال برای رشــد و تعالی فرهنگ اسالمی 
بایــد افزایش تولید فیلم های ارزشــی و 
مذهبی مــورد توجه قرار گیــرد به ویژه 
آنکــه اینگونــه فیلم هــا بســیار خوب و 
تأثیرگــذار بوده اســت.البته در خصوص 
بررسی محتوای فیلم قبل از تولید، در قم 
گروه های مختلفی از تاریخ دانان و فقها و 
حدیث دانان وجود دارند که می توانند در 

این امر کمک بسزایی داشته باشند.

چالش نقد پذيری سینماگران

بی تردید امور مذهبی ، فرهنگی و هنری 
از ظرافت و حساسیت های خاص برخوردار 
است. لیکن نقدها باعث رونق دین و رشد 

فرهنگ و هنر اسالمی خواهد شد.

به عنــوان نمونه در جشــنواره فیلم فجر 
فیلم های ارزشــمند و فاخــری نیز وجود 
دارد، اما انتقاداتی نیز به برخی از فیلم های 
جشــنواره فجر وارد اســت. لــذا باید در 
صورت بروز اشتباه در این امور، انتقادات 

را پذیرفت و به اصالح آن پرداخت.

عفــت ورزی؛ الزمــۀ ورود زنان به 
صنعت سینما و فیلم سازی

در قرون اخیر به خاطر ماشــینی شــدن 
زندگی و توســعه کارگاهها و پیشــرفت 
صنایع سبک و سنگین، پای زنان به تمام 
مراکز اجتماع کشــیده شــد و همه جا با 
مردان آمیختند، ایــن موضوع به ضمیمه 
کمک مؤثّری که سینما و بعضی از وسایل 
ارتبــاط جمعی به ایــن موضوع می کرد، 
آن چنان آتــش این غریزه را شــعله ور 
ســاخت که به اصطالح »سکس« همه جا 

را تسخیر کرد.

لیکن ســیل تهاجم فرهنگــی غرب نباید 
ما را مرعوب ســازد، و تصّور کنیم ما باید 
خود و احکام دین خود را بر فرهنگ آنها 
تطبیق دهیم؛ زیــرا فرهنگ غرب گام به 
گام جوانان را به سوی ابتذال کامل پیش 
می برد، و آنها را از درون تهی می سازد، 
و به این ترتیب هر گونه مانع را که بر سر 

راه مطامع آنهاست بر می دارد.

»دکتر آلکســیس کارل« فیزیولوژیســت 
و زیســت شــناس معروف فرانســه می 
نویسد:»ارضای وحشــیانه شهوات ممکن 
اســت جلب نوعی اهّمّیت کند؛ ولی هیچ 
چیــز غیــر منطقی تر از یــک زندگی به 
تردید سینما  بدون  نیست.؛  بگذرد  تفریح 
در این بحران فکری ســهیم اســت«. لذا 
اســتفاده از زنان در فیلم ســازی اگر از 
حدود عّفت خارج نشود، و موجب فسادی 

نباشد اشکالی ندارد.

براستی درد آور اســت که در کشورهای 
غربی، و غرب زده، و در کشــور ما قبل از 

انقالب اسالمی، بیشــترین اسم و شهرت 
و آوازه و پــول و در آمد و موقعیت برای 
زنان آلــوده و بی بند و بــاری بود که به 
نام»هنرمند و هنر پیشــه«، معروف شده 
بودند، و هر جا قدم می نهادند گردانندگان 
این محیط آلوده برای آنها ســر و دســت 
می شکســتند و قدمشــان را خیر مقدم 
می دانستند! شــکر خدا را که آن بساط 
بر چیده شد، و زن از صورت ابتذال سابق 
و موقعیت یک عروســک فرنگی و کاالی 
بی ارزش در آمد و شــخصیت خود را باز 
یافت، حجاب بر خود پوشــید اما بی آنکه 
منزوی شــود و در تمام صحنه های مفید 
و سازنده اجتماعی حتی در صحنه جنگ 

با همان حجاب اسالمیش ظاهر شد.

بــا همۀ ایــن اوصــاف باید بــه متولیان 
ســینمایی کشــور گوشــزد نمود که از 
بازیگران بد نام اســتفاده نکنند و از زنان 
بدحجاب اســتفاده نکنند. از خزانه ملت 
حاتم  بخشــی به بخشــی بازیگران بدنام 
نکنند. مردم این کارها را فراموش نخواهند 
کــرد و روزی جواب آن را از آنها خواهند 
خواست. مســؤوالن به جای این کارها به 
محرومان برسند. احیای ارزشهای انقالب 
به اجازه نمایش فیلمهای بد و مغایر عفت 

عمومی جامعه نیست.

لزوم نظارت دقیق وزارت ارشــاد بر 
محتوای تولیدات سینمایی

باید اذعان نمود حکومت اســالمی مرکب 
از جمهوریت و اســالمیت اســت لذا باید 
این دو رکن اساســی نظام اســالمی ، در 
عرصه های مختلف محقق گردد؛ از سوی 
دیگر »مبانی اســالم«، مســائل ضروری 
دینی اســت. خواه در مســائل اعتقادی 
باشــد، ماننــد توحید و معــاد و عصمت 
ائّمه معصومین)علیهم الســالم( و  انبیا و 
امثال آن، و خــواه در فروع دین و احکام 
و قوانین اسالم، و خواه در مسائل اخالقی 
و اجتماعی باشــد، و هر کاری که ســبب 
تضعیــف مبانی فوق، یا ایجــاد بدبینی و 
شــّک و تردید نسبت به آنها شود موجب 
اخالل در نظام اســالمی خواهد شــد. و 
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از آنجــا که در نظام جمهوری اســالمی،، 
اســالمیت حرف اول را می زند لذا نباید 

مسائل غیر دینی حاکم باشد.

آری نظام اسالمی نیازمند مباحث دینی و 
اسالمی بوده و در تحقق این مهم وظیفه 
وزارت ارشاد سنگین است. زیرا اسالمیت 
نظام باید از ســوی وزارت ارشــاد تأمین 

شود.

بی شــک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ســوپر مارکتی نیست که همه خوراکی ها 
در آن باشــد بلکه حریم ها باید با ادبیاتی 
دوســتانه حفظ شده و در راستای صیانت 
از ارزش هــا و حدود الهــی قاطعانه عمل 
کرد. بی شک تولید محصوالتی که زمینه 
های تسلط فرهنگی دشــمنان را بر بالد 

اسالمی فراهم می سازد؛ مانند تولید فیلم 
های مرّوج فرهنگ فاسد بیگانه و لوازمی 
که موجــب تقویت این فرهنگ شــود و 
ابتذال و بی بند و باری را برای نسل های 
جوان به ارمغان آورد، از نگاه دین ، امری 

به شدت مذموم و ناپسندی است.

لذا نظارت بر تولیدات ســینمایی از سوی 
برون  از جمله راهکارهای  ارشــاد  وزارت 
رفت از این چالش کلیدی است است؛ این 
مسأله جزو مسئولیت  های سنگینی است 
که وزارت فرهنگ و ارشــاد به عهده دارد 
و باید توجه ویژه  به آنها داشته و از عهده 
آن ها برآید. بدیهی اســت مطالب زیادی 
است که می تواند به وسیله سینما جامعه 
را تحریف و یا هدایت کند، آنها به صورت 

غیرمحســوس ممکن است البه الی فیلم 
جاســازی شده باشــد، در این زمینه هم 

باید خیلی دقت شود و نیاز امروز است.

پیامدهای  و  آخر)تبعــات  ســخن 
الگوسازی از بازيگران سینما (

در خاتمه باید گفت اصوال انســان طالب 
شخصیت است و برای تحصیل آن تالش و 
کوشش می کند، حال هرگاه نظام ارزشی 
جامعه شــخصیت کاذب و دروغینی را به 
او تحمیل کرد به دنبــال همان می رود.

نامنــد و قهرمانان  غالب جوانان، جویای 
را دوســت دارند. اگر قهرمانان جامعه فی 
المثل، هنر پیشــه ها باشند، جای تعجب 
نیســت که جوانان در همــه چیز، حّتی 
لبــاس و قیافه و طرز راه رفتــن، از آنها 

تقلیــد کنند و اگر عالمان و دانشــمندان 
از همه محترمتر باشند، سیل جمعّیت به 

سوی علم و دانش حرکت می کنند.

در حالــی کــه در عصرکنونــی وســایل 
از مجهزترین وسایل  تبلیغاتی دشمن که 
تبلیغاتــی جهان اســت در این جهت به 
کار گرفته شــده که عقاید اسالمی را در 
افکارمسلمین مخصوصا نسل جوان ویران 
ســازند؛ آنها در این راه از هر وســیله و 
حتی برخی بازیگران ســینما استفاده می 
کنند و ایــن حقیقت را مکتوم نمی دارند 
که هــدف آنها ویرانی افــکار و بی عالقه 
ساختن جوانان نســبت به مفاخر آیین و 

سنتشان است.!
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1پرونده ويژه

ماهیت و حقیقت »شکر گزاری« از منظر معظم له

مقولۀ شکرگزاری از جمله مسائل کلیدی 
در زندگی جوامع بشــری است که علمای 
اخالق در کتب اخالقی از آن بحث نموده 
انــد و جزء فضائل اخالقی برشــمرده اند. 
زیرا خداوند در برابــر نعمتهایی که به ما 
می بخشــد نیازی به شکر ما ندارد، و اگر 
دســتور به شــکرگزاری داده بدان علت 
اســت که آثار شــکر گزاری به خودمان 
باز مــی گردد، که در نهایت آثار و برکات 
بی بدیل آن در زندگــی مادی و معنوی 

جوامع انسانی آشکار می شود.

 نخســتین برنامه اخالقی در برابر خداوند 
شــکر گزاری اســت، یعنی پیونــد ما با 
مبدأ عالم آفرینش از طریق شــکر ایجاد 
می شــود و تمام وجود مــا را نعمت های 
خداونــد احاطــه کرده  اســت، لیکن اگر 
بخواهیم نعمت های خداوند را بشــماریم، 
ناتــوان هســتیم.بنابراین باید بر اســاس 
اخالق قدردان خداوند باشــیم، این تشکر 
ما از خداوند، نیاز ما است،  با این تفاسیر 
ضروری است ماهیت و حقیقت شکر مورد 
واکاوی قــرار گرفتــه و جوانب آن  مورد 

تبیین و بررسی قرارگیرد.

معنايی»شکر« گسترۀ 

راغــب در»مفردات« می گوید: »شــکر« 
همــان تصــور نعمت و اظهار آن اســت، 
بعضــی گفتــه انــد در اصل»کشــر« به 
معنی»کشــف«)بر وزن آن( بوده اســت 
سپس مقلوب گشته و»شکر« شده است، 
»عین شــکراء«، به معنی چشــمه پر آب 
اســت، بنابراین شــکر به معنی پر شدن 
وجود انســان از یاد بخشــنده نعمت ها 
اســت. و نقطه مقابل آن»کفر« است که 
فراموشی نعمت و پوشاندن آن می باشد.

در توضیح معنی شــکر در میــان ارباب 

لغت و مفّسران قرآن و نهج البالغه سخن 
بسیار است، ولی مشهور در میان آنها این 
است که شکر منحصرا در جایی گفته می 
شــود که نعمتی از کسی به دیگری برسد 
و او را در برابــر آن ســپاس گوید. لذا در 
تعریف شــکر می توان گفت شکرگزاری 
همان قدردانی از نعمت اســت، خواه در 
عمل باشد یا به وسیله زبان و یا به قلب.

حقیقت شکرگزاری و سپاس در قرآن

آیات مربوط به شکر در قرآن مجید بسیار 
اســت، و شــاید بالغ بر هفتاد آیه شود، و 
جالب این که صفت شکرگزاری به عنوان 
یکی از اوصــاف پــروردگار در این آیات 
آمده اســت.لذا در کالم وحی می خوانیم: 
»ما یَْفَعُل اهلّلُ بَِعذابِْکم اْن َشَکْرتُْم آَمْنُتْم َو 
کاَن اهلّلُ شــاِکراً َعلِیماً؛ خدا چه نیازی به 
مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید )و 
نعمت هایش را بــه جا مصرف نمایید(، و 
ایمان بیاورید خدا شکر گزار و آگاه است 

)و از اعمال و نّیات شما باخبر است(«.

بــا تأمل در این آیه می توان دریافت: اگر 
شــکرگزاری به معنی واقعی انجام شــود 
سرچشــمه مجازات ها و عــذاب الهی به 
کلّی برچیده می شــود. بــه عالوه صفت 
شــکرگزاری در اینجا به عنــوان یکی از 
اوصاف الهی مطرح شــده اســت و نشان 
می دهد شــکرگزاری از صفاتی است که 
خداوند در آن با بندگان مشــترک است، 
منتها شکرگزاری بندگان در برابر خداوند 
بــه معنی صرف نعمت هــای او در موارد 
رضای او است، و شــکرگزاری خداوند به 
معنی قدردانــی از بندگان شــکرگزار از 

طریق پاداش های شایسته است.

در فــراز های قرانی دیگر ، شــکرگزاری، 
شرط خشنودی خداوند از بندگان معرفی 
شده است: »ان تَْکَفُروا َفانَّ اهلّلَ َغِنیٌّ َعْنُکْم 

َو ال یَْرضــی لِِعبــاِدِه الُْکُفَر َو ان تَْشــُکُروا 
یَْرَضــُه لَُکْم؛ اگر کفــران کنید خداوند از 
شما بی نیاز است، و هرگز کفران را برای 
بندگانش نمی پســندد و اگر شــکر او را 
بجا آورید، آن را برای شــما می پسندد و 

راضی می شود«.

واکاوی آیات قران کریم نشــان می دهد 
عظمــت، قدرت و نعمــت خداوند ، حس 
شــکرگزاری بنــدگان را بیــش از پیش 
تحریــک می کند و ما را به ســوی او فرا 
می خوانــد تا از چشــمه زالل معرفتش 
سیراب شویم و به صفات جمال و جاللش 

آشنا گردیم.

خداوند کراراً در آیات قرآن مســلمانان را 
بــه یاد نعمت های گوناگــون و الطاف خود 
به آنها می اندازد، تا به این وســیله روح 
ایمان را در آنها تقویت و حس شکرگزاری 
و ثبــات در برابــر مشــکالت را در آنها 
برانگیــزد. لذابعضی از آیــات قرآن ، پس 
از ذکر نعمتهای پروردگار، مردم را دعوت 
به شکرگزاری می کند، و ناسپاسی آنها را 

نکوهش می نماید.

در هفت ســوره از ســوره های قرآن، به 
آفرینــش انســان و چگونگــی خلقت او 
اشــاره شده اســت ذکر این موضوع برای 
بیان شــخصیت انسان ، مقام و رتبه او در 
میــان موجودات جهــان، و احیای حس 
شــکرگزاری در وجود او است؛ شکری که 
«و انگیــزه اطاعت  سرچشــمه»معرفۀ اهللَّ

فرمان او می شود.

تأمــل در نعمتهــای دوازده گانه  )نعمت 
قرآن ، خلقت انســان، تعلیم بیان، حساب 
منظــم زمــان، آفرینش گیاهــان و انواع 
اشجار، آفرینش آسمان، حاکمیت قوانین، 
ویژگیهایــش، خلقت  با  زمیــن  آفرینش 
میوه ها، خلقت نخل، آفرینش حبوبات، و 

خلقت گلها و گیاهان معطر( با جزئیات و 
ریزه کاریها و اسراری که در هر یک نهفته 
است کافی اســت که حس شکرگزاری را 
در انسان برانگیزد، و او را به دنبال عرفان 

و شناخت مبدأ این نعمتها بفرستد.

آری توجــه بــه نعمت های الهی ســبب 
می شود که انســان در صدد شکرگزاری 
برآیدکــه عامــل بازدارنــده ای در برابر 
گناهان اســت، خداونــد در قرآن خطاب 
به گروهــی از اقوام پیشــین می فرماید: 
»َفاْذُکــُروا آالَء اهلّلِ َوال تَعَثــوا فِی األَْرِض 
ُمْفِسدیَن؛ نعمت های خدا را به یاد آورید، 
و در زمین فســاد نکنیــد«. و یا در فراز 
لََعلَُّکْم  دیگر آمده است: »َفاْذُکُروا آالَء اهلّلِ 
تُْفلُِحــوَن؛ نعمت های خدا را به یاد آورید 
شاید رســتگار شوید«.این تعبیر به خوبی 
نشــان می دهد که یادآوری نعمت های 
خداوند و سپاس او سبب رستگاری است.

کوتاه ســخن این که ریشه تمام سعادت 
ها و سرچشــمه عظیم برکات الهی همان 
شــکرگزاری است که روز به روز انسان را 
بــه خدا نزدیکتر و پیوند عشــق و محّبت 
بندگان را با خدا محکم تر می ســازد که 
عاملی برای تقــوا و پرهیزگاری و طریقی 

به سوی رستگاری است.

معنای حقیقی شکرگزاری در روايات

در روایــات اســالمی بــه طور وســیع و 
گســترده از زیبایی شکر بحث شده است؛ 
در آموزه های روایی  بر این معنی تأکید 
شــده که هم در برابر نعمتی که کسی به 
شما می بخشــد سپاس گزار باشید و هم 
به کسی که سپاس گزاری می کند نعمت 
بیشتری بدهید. چنانکه در حدیثی از امام 
صادق علیه الســالم می خوانیم:»اْشُکْر َمْن 
انَْعــَم َعلَْیَک َو انِْعْم َعلی َمْن َشــَکَرک؛ از 
کســی که به تو نعمتی می بخشد تشّکر 
کن و به کســی که از تو تشّکر می کند، 

نعمت بیشتری ببخش«.

این حدیث نشــان می دهد کــه نه تنها 
خداوند در برابر شکر، نعمت ها را افزایش 
می دهد، بندگان خدا نیز در برابر تشّکرها 

باید افزایش نعمت دهند.

گفتنی است در آیات و روایات و فرهنگ 
اسالمی شکر در ردیف دعا و استغفارقرار 
گرفته است به نحوی که تثبیت نعمت ها 
به وسیله شکرگزاری صورت می گیرد؛در 
این زمینه از امام علی بن ابی طالب علیه 
السالم آمده است: »نِْعَمٌۀ ال تُْشَکُر َکِسّیئٍۀ 
ال تُْغَفْر؛ نعمتی که در برابر آن شکرگزاری 
نشــود، همانند گناهی اســت که در برابر 
آن استغفار نشود«. هم چنین در برخی از 
روایات ، شکرگزاری به عنوان نصف ایمان  

تعبیر شده است.

با تأمل در روایات به خوبی اســتفاده می 
شود که پیشوایان بزرگ تا آنجا که در توان 
داشــتند برای هر نعمتی شکری جداگانه 
بجا می آوردند، در حدیث دیگری از امام 
صادق علیه السالم دســتوری برای شکر 
جامع و کامل آمده اســت، )هر چند شکر 
جامــع و کامل به معنــی واقعی کلمه از 
انسان ســاخته نیست،(آن حضرت فرمود: 
»اذا اْصَبحَت َو اْمَســْیَت َفُقْل َعْشَر َمّرات 
اللَُّهــمَّ ما اْصَبْحَت بی ِمــْن نِْعَمٍۀ اْو عافَِیٍۀ 
ِمْن ِدیٍن اْو ُدنْیا َفِمْنَک َوْحَدَک ال َشــریَک 
ــْکُر بِها َعلَیَّ یا  لََک، لََک الَْحْمُد َو لََک الشُّ
َربِّ َحتَّــی تَْرضی َو بَْعــَد الرِّضا؛ هنگامی 
که صبح و شــام می کنی، ده بار این دعا 
را بخــوان، خداوندا! آنچــه از نعمت ها، 
صبحگاهان بر من ارزانی شــده، سالمت 
دیــن یا دنیا همه از تو اســت، یگانه ای، 
همتایــی نداری، پیوســته حمد و شــکر 
مخصوص تو اســت، به خاطر آنچه به من 
دادی، تا از من راضی شــوی، و حّتی بعد 
از رضا، تو را حمد و ســپاس می گویم«.

الســالم فرمود: »هرگاه  امام علیه  سپس 
این کار را انجام دهی شــکر نعمت هایی 
را که در آن روز و شب به تو می رسد ادا 

کرده ای«.

در زمینه چیستی حقیقت  شکرگزاری  و 
تأثیــر آن در دوام نعمت ها و فزونی آن، 
احادیث فراوانی وارد شــده است که ذکر 
همــه آنها در این مختصــر نمی گنجد و 

موارد مذکور تنها گوشه ای از آن است.

درک  برای  لیاقت  اثبات  شکرگزاری؛ 
نعمت

بدیهی اســت حقیقت شــکرگزاری، تنها 
تشــکر زبانی نیست، بلکه شکر دارای سه 
مرحله اســت؛ نخســتین مرحله آن است 
که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت 
کیســت؟ این توجه و ایمان و آگاهی پایه 
اول شــکر اســت، مرحلۀ دوم شکر زبانی 
است، ولی از آن باالتر مرحله عمل است، 
شکر عملی آن است که درست بیندیشیم 
که هــر نعمتی برای چه هدفی به ما داده 
شده اســت آن را در مورد خودش صرف 
کنیم که اگر نکنیم کفــران نعمت کرده 

ایم.

و از اینجا رابطه میان »شــکر« و »فزونی 
نعمت« روشن می شــود، چرا که هرگاه 
انســانها نعمتهای خدا را درست در همان 
هدفهای واقعی نعمت صرف کردند، عمال 
ثابت کرده اند که شایســته و الیق اند و 
این لیاقت و شایستگی سبب فیض بیشتر 

و موهبت افزونتر می گردد.

لذا شــکرگزاری اثبات لیاقت برای درک 
نعمت از ســوی خداوند است و به وسیله 
ایــن لیاقت خود را بــرای دریافت نعمت 
بیشــتر نشــان می دهیم. به عبارت دیگر 
با  شــکر گــزاری می گوئیم مــا الیق و 
شایســته ایم، نعمت را بــر ما افزون کن، 
فی المثل اگر باغبان مشاهده کند که در 
بخشــی از باغ درختان به سرعت رشد و 
نمــو می کنند و بــرگ و بر می آورند، به 
یقین از آنها پذیرایی بیشتر می کنند؛ در 
حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه الســالم 
چنین آمده است: »َمْن َشَکَر النَِّعَم بَِجنانِِه 
اْســَتَحقَّ الَْمزیَد َقْبَل اْن یَْظَهَر َعلی لِسانِِه؛ 
کسی که قلباً شکر نعمت کند پیش از آن 
که به زبان شکر گوید، لیاقت خود را برای 

افزون شدن نعمت ثابت کرده است«.

از ایــن جهت پرســتش خــدا و عبادت 
خداوند، حّس تقدیر و شــکر گزاری را در 
انسان زنده می کند، قدردانی از مقامی که 
نعمت های بزرگ و پرارزشی را در اختیار 
انســان نهاده، نشانه لیاقت و شایستگی او 
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نسبت به الطافی است که در حّق او انجام 
گرفته است.

بی شک تشــّکر و سپاســگذاری از مقام 
خداونــد ایــن نتیجــه را دارد کــه فرد 
سپاسگذار با عرض تشّکر و انجام وظیفه، 
حق شناســی خود را در برابر نعمت هایی 
که خدا در اختیار او گذاشته است آشکار 

و هویدا می سازد.

خدا   از شــکر  ناتوانی  و  عجز  اظهار 
؛باالترين درجۀ شکرگزاری

به راستی درباره نعمت الهی که سرتاپای 
مــا را فرا گرفته چگونه می توانیم شــکر 
کنیــم؟! نعمــت وجود، عقل، ســالمت، 
هدایــت، ایمــان، والیت و ... لــذا نعمت 
پروردگار در یک یا چند چیز خالصه نمی 
شود، بلکه ســر تا پای ما را در تمام عمر 
فرا گرفته اســت،حّتی اگر شــکر بگوییم 

خود شکر هم نعمت است.

لــذا بندگان هرگز توانایــی جبران نعمت 
های الهی را ندارند، چرا که اّوال او نیازی 
ندارد تا کســی بتوانــد نعمتش را جبران 
کند، و ثانیــا توانایی بر شــکر و ثنای او 
خود احســان و نعمت دیگری اســت از 
سوی پروردگار، چرا که شکر سبب فزونی 
نعمت می گردد. به عبــارت دیگر توفیق 
شــکرگزاری و فکر و عقل و زبان و دست 
و پایی که انســان به وسیله آن شکر قلبی 
و لسانی و عملی را انجام می دهد همه از 
نعمت های خدا است و این توفیق و ابراز 
هنگامی که در مســیر شکرگزاری به کار 
گرفته می شــود نعمت دیگری است که 

خود نیازمند شکر دیگری است.

به همیــن جهت بزرگان مــی گویند که 
شــکر نعمت خــدا فقط یــک راه دارد و 
آن اظهار عجز و ناتوانی از شــکر نعمت

های اوست. همان گونه که در مناجاتهای 
معروف امام علی بن الحسین علیه الّسالم 
می خوانیم:»فکیف لي بتحصیل الّشکر؟ و 
شــکري ایّاک یفتقر الی شکر! فکلّما قلت 
لک الحمــد، وجب علّی لذلــک ان اقول 
لــک الحمد؛ چگونه می توانم شــکر تو را 
کنم حــال آن که توفیق بر شــکرگزاری 

من نســبت بــه ذات مقدس تــو نیاز به 
شــکر دیگری دارد! پس هر زمان بگویم 
»لک الحمد« بر من واجب می شــود که 
به خاطــر این موفقیت نیــز بگویم »لک 
الحمد«! )به این ترتیب هر چه به ســوی 
شــکر تو گام بر می دارم مدیون نعمتهای 

بیشتری می شوم(.

 بنا بر این برترین مرحله شکری و نهایت 
شکر که از انسان ساخته است اظهار عجز 

و ناتوانی از شکر نعمتهای الهی است.

نشــانۀ  مهمترين  بندگی؛  و  اطاعت 
شکرگزاری

پیامبــر اکرم صلی اهلل علیــه و آله و اهل 
بیــت علیهم الســالم در همــه لحظات 
عمر خود، نهایت شــکرگزاری در پیشگاه 
خداوند را در عالی تریــن مراتبش انجام 
مــی دادند،آنها مظهر شــکر و بندگی و 
اطاعت بودند و شــکر خــود را به صورت 
عبادت و نهایت خضــوع در برابر خداوند 

آشکار می ساختند.

لیکن در جامعۀ امروزی، شــکر به مفهوم 
واقعي اش در برابر تمام نعمتها به گونه ای 
که همه را بدون اســتثنا در طریق بندگی 
خدا که نعمتها برای آن آفریده شده است 

به کار گیرد کمتر یافت می شود.

لذا  بهره وری از نعمت فراوان در افراد کم 
ظرفیت و ضعیف االیمــان به جای اینکه 
حس شــکر گزاری و اطاعت را بیدار کند، 
غالبا بر طغیــان و غرور آنها می افزاید، و 
به دنبال آن رشــته هــای بندگی خدا را 

پاره می کند.

از ســوی دیگر انگیزش عالی ترین وجهۀ 
انســانی از طریق حّس شکرگزاری و بیان 
نعمتهای ماّدی و معنــوی دنیا و آخرت، 
شــوق طاعت و بندگی را در دل انســان 
افزایش می دهد. بــه نحوی که می توان 
گفت شــکرگزاری خمیر مایــه اطاعت و 

بندگی است.

با این تفاســیر باید اذعــان کرد از جمله 
، شــکرگزاری  وظایف عبودیت و بندگی 
از نعم الهی اســت که ابزار شناخت اکثر 

معلومــات ما اســت. اســتفاده صحیح از 
ایــن ابزارها، شــکر این نعم اســت، زیرا 
»الشــکر صرُف العبد جمیع ما انَْعَمه اهلل 
فیما ُخلَِق الجله؛شکر، مصرف کردن عبد 
اســت جمیع چیزهایــی را که خداوند به 
او ارزانــی داشــته، در مــوردی که خلق 
شــده برای آن« مثاًل چشم و گوش را در 
مســیر صحیحی که مورد رضای خداوند 
است استعمال کند و از به کار بستن این 
ابزارها در طریق سوء خودداری کند، زیرا 
از آیات و روایات اســتفاده می شــود که 
ما افسار گســیخته و رها خلق نشده ایم، 
بلکه مســئول اعضا و جوارح خود و اعمال 

صادره از آنها هستیم.

حضرت  واليــت  نعمت  شــکرگزار 
امیرالمومنین )علیه السالم( باشیم

نبایــد فرامــوش نمــود جملۀ»الحمدهلل 
الذی جعلنا من المتمّسکین بوالیۀ موالنا 
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( و اوالده 
المعصومین )علیهم الســالم(؛ سپاس خدا 
را که ما را از کسانی قرار داد که به والیت 
امیرالمومنین علی )علیه الســالم( و ائمه 
اطهار )علیه السالم( تمسک می جویند « 
شــکرگزاری بر این نعمت است و باید به 

مردم گفته شود.

اینگونــه اســت کــه مرحوم »ســّید بن 
طاووس« به ســند صحیح از امام صادق 
علیه الســالم نقــل می کند کــه در روز 
غدیــر، دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز 
به ســجده برو و صد مرتبه خدا را شــکر 
( و سر از سجده  کن )مثاًل بگو: شــکراً هلِلَّ

بردار...  .

در این زمینه، شخصی خدمت امام کاظم 
علیه السالم رسید و عرض کرد: »مشکالت 
فراوانی مرا تحت فشار قرار داده، به حّدی 
که کارد به اســتخوانم رسیده است. امام 
فرمود: آیا حاضری والیت ما را از تو بگیرند 
و در مقابل مشکالتت برطرف شود؟ عرض 
کرد: هرگز. امام فرمود: خدا را شــکر کن 
که این نعمت بزرگ را در اختیار داری«.

آن شــخص متوّجه شد که علیرغم وجود 
مشــکالت چه نعمتهای بزرگی در اختیار 

دارد، و لذا به شکر نعمتهایی که در اختیار 
داشت پرداخت.

آری ما باید قدردان پدران و اجداد خویش 
باشــیم که ما را با نعمت والیت و خاندان 
اهل بیت علیهم الســالم آشــنا کردند، تا 
افتخار پیــروی و تبعّیت از آن بزرگواران 
را داشته باشیم و در سایه هدایت های آنان 

قرار بگیریم .

سخن آخر

در خاتمه باید گفت با همه سفارشاتی که 
در آیــات قرآن و روایات معصومان علیهم 
السالم آمده نسبت به ضرورت شکرگزاری 
آمده است، باز در گوشه و کنار می بینیم 
افراد ناسپاســی را، که همواره گله و ناله 
می کننــد، در حالی که وضع سیاســی، 
فرهنگی،اجتماعــی،  دینــی،  امنیتــی، 
اقتصادی و معیشــتی مردم نسبت به قبل 
از پیروزی شــکوهمند  انقالب اسالمی به 

هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.

به عنوان نمونه اگر در زمان رژیم منحوس 
پهلوی، کشور ما را محاصره اقتصادی می 
کردنــد و دروازه های کشــور را بر روی 
جهــان خارج می بســتند، از گرســنگی 
می مردیم! چرا که قســمت عمده گندم 
و دیگر اقالم غذایی  مــورد نیاز از خارج 
می آمد. اّما هم اکنون به برکت انقالب ما 
هیچ نیازی به وارد کردن گندم... نداریم، 
و در این زمینه به مرز خودکفایی رسیده 
ایم. آیا ایــن، کم نعمتی اســت، و جای 
شــکرگزاری ندارد؟ قبل از انقالب خبری 
از این همه ســدها، جاّده ها، دانشــگاهها 
نبودو...،خالصه  اجتماعی  دیگر خدمات  و 
اینکه با این همــه نعمت، کفران نعمت و 

ناسپاسی جایی ندارد.

هم چنین الزم اســت بار دیگر دســت به 
آسمان بلند کنیم و خداوند را از صمیم دل 
شکر گوییم که نعمت پیروی از بزرگترین 
نعمت خــدا، والیت حضرت امیرالمومنین 
)علیه الســالم( را بر ما ارزانی داشت و ما 
را شیعه علی علیه الســالم قرار داد. و از 
پدران و مادرانمان، که ما را با مهر و عشق 
و محّبت علی علیه الســالم آشنا کردند و 

درس والیت را به ما آموختند، سپاسگزار 
باشیم و بر تمام معلّمان و اساتید و علماء 
و دانشمندان و اندیشمندانی که در طول 
تاریخ با زحمات فــراوان پرچم والیت را 
در این کشــور علوی بــه اهتزاز درآورده، 
و هادیــان خوبی برای پیــروان علی علیه 
السالم بودند، درود بفرستیم. و از خداونِد 
علی )علیه الســالم( بخواهیم:»پروردگارا! 
عشق شــیرین علی را همچنان در قلب و 
روح ما زنده بدار و نسل ما را تا روز قیامت 

از شیعیان حقیقی آن حضرت قرار بده!

بــار الهــا! علــی و خاندان پاکــش را در 
لحظات سخت جان دادن و مرگ و مواقف 

وحشتناک قیامت به فریاد ما برسان!.

خدایــا به مــا توفیق ده کــه در گفتار و 
کردار شــیعیان و پیروان خوبی برای این 
خاندان پاک باشیم، به گونه ای که باعث 

خشنودی و رضایت آن ها گردیم!.
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2پرونده ويژه

سلوک عاشورایی شهدای مدافع حرم از منظر معظم له

راهکارهــا و راهبردهــای مبارزه با 
تروريسم از منظر معظم له

بی تردید پدیدۀ شوم تروریسم یک مسأله 
برای جهان اســالم و دیگر جوامع بشری 
شده اســت. این موضوع هم ناامنی ایجاد 
کرده و ثانیــاً چهرۀ اســالم را در جهان 
زشــت و بد معرفی کرده است.  از سوی 
دیگــر  موجب آســودگی خاطر قدرتهای 
جهانی شــده است زیرا آنها می  بینند که 

مسلمانان به جان هم افتاده  اند.

لذا مبارزه با تروریسم، مسئله ای انسانی و 
واقعی است و همه در برابر آن مسئول اند 
و باید کاری کنیم که نســل آینده ما این 
گرفتاری ها را نداشــته باشند. لیکن  باید 
به صورت ریشه ای این مشکل را حل کرد.

اســالم؛ دين تعقل و اســتدالل؛ نه 
خشنونت و ترور

دین اســالم زائیده اندیشه و تفکر و تعقل 
اســت.    اسالم پیشنهاد می کند که دین 
را از طریــق آزادی آمیخته بــا منطق و 
استدالل بپذیرند، نه با اکراه و اجبار، زیرا 
ایمان و عقیده، قابل اجبار نیست:»َلاْکَراَه 
ْشــدُ ِمَن الَغِی ؛ در  یِن َقدتََّبیََّن الرُّ فِــی الدِّ
دیــن اکراه و اجباری نیســت چرا که راه 

حق از گمراهی، آشکار است«.

بی شــک ایمان به خدا و مبانی اســالم 
هیچگونه جنبه تحمیلی نمی تواند داشته 
باشــد، بلکه از طریق منطق و استدالل و 
نفــوذ در فکر و روح افراد باید پیشــروی 
کنــد، زیرا ایمان اجباری ارزشــی ندارد، 
مهم این اســت که مردم حقایق را درک 
کنند و بــا اراده و اختیــار خویش آن را 

بپذیرند.

البته  اســالم هرگز نمی گوید که تنها به 
منطق و اســتدالل قناعت کنید بلکه در 

بسیاری از موارد ضرورت پیدا می کند که 
در مقابل توطئه های دشــمن عمال وارد 
میدان شویم، و در صورت لزوم در مقابل 
خشــونتها به خشونت توسل جوییم، و در 
برابر توطئه ها به ضد توطئه پردازیم، ولی 
حتــی در این مرحله نیز باید اصل عدالت 
و اصول تقوا و اخالق اســالمی به دســت 

فراموشی سپرده نشود.

اینگونه اســت که در دوران پیامبر اسالم 
صلی اهلل علیه و آله جنگهای متعّددی رخ 
داد، ولی همه آنها جنبه دفاعی داشت، و 
هیچ کدام حالت تهاجمی نداشت. روشن 
اســت که هر قــوم و ملّتی مــورد هجوم 
دشمن واقع شود، باید از خود دفاع کند.

 آری، اسالم دین منطق و استدالل است، 
و هیچ کس را به زور شمشــیر مجبور به 
پذیرش اسالم نمی کند؛ بنابراین، کسانی 
که می گویند: »اســالم در سایه شمشیر 
پیش رفت، و با زور، مردم را تســلیم خود 
کرد« در اشــتباه آشــکاری هستند. زیرا 
مناطقی از دنیا وجود دارد که اســالم را 
پذیرفته اند در حالی که پای یک ســرباز 
مســلمان به آن جا باز نشده است. اکنون 
اندونزی بزرگترین کشــور اسالمی است، 
در حالی که در هیــچ جای تاریخ خبری 
از لشکرکشــی لشــکریان اســالم به آن 
کشور به چشم نمی خورد. وضعّیت دیگر 
کشــورهای مســلمان جنوب شرقی آسیا 
نیز به همین شــکل اســت. در جنوب و 
غرب آفریقا هم کشورهای اسالمی وجود 
دارد که بدون درگیری نظامی، اســالم را 

انتخاب کرده اند.

بنابراین آیین پاک اســالم ، از خشونت و 
تــرور و ارهاب مبّری اســت بلکه  تروردر 
آموزه های اســالمی ممنوع است؛ پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله فرمودند: »اّن 

االیمان قّید الفتــک ؛ ایمان مانع از ترور 
کردن اســت«. لذا اگر با کسی سر جنگ 
دارید به صــورت جوانمردانه بجنگید، نه 
این که یــک بمب به خــود ببندید و به 
داخل مسجد مســلمانان بروید و بمب را 
در میان اجتماع نمازگزاران منفجر کنید. 
آیا اسالم که اجازه کشتن حیوانات و قطع 
درختان را نمی دهــد، چنین جنایاتی را 

مجاز می شمرد؟.

جهاد و مقاومت در مقابل تکفیری ها ؛ 
مولفۀ راهبردی در مبارزه با تروريسم

در اسالم جهاد وظیفه فرد فرد مسلمانان 
است. ارزش واالی شهادت و عظمت مقام 
شهیدان در اســالم چیزی نیست که در 

جای دیگری وجود داشته باشد.

وجــوب جهاد بــر مســلمانان در مقابل 
دشــمنان، یکی از احکام اّولّیه است. ولی 
هنگامی که فقیه حاکم تصمیم به اجرای 
این حکم می گیرد، مقّررات خاّصی برای 
آن وضع می کنــد. در این صورت  اصل 
وجوب جهاد حکم کلّی اّولی است، که در 
ضمن یک حکــم حکومتی خاص به اجرا 

در می آید.    

البتــه هنگامی که جهــاد، جنبه وجوب 
عینی پیدا کند و کشــور اسالمی در خطر 
قرار گیرد و حضور همگان الزم شود، هیچ 
عذری پذیرفته نیســت، حتــی نارضایتی 

پدر و مادر.    

از این رو عمل به این فریضۀ مهم موجب  
پیشرفت های رزمندگان در سوریه و عراق 
شــده و امیدواری آنها را به پیروزی چند 
برابر کرده اســت. جمهوری اسالمی ایران 
نیــز  در بعد نظامی هم چون بُعد علمی و 
روشــنگری علیه تکفیری ها پیشگام بوده 
اســت و این  اقتدار ایران به خاطر ایمان، 

اســالم و پیروی از مکتــب ناب اهل بیت 
)علیهم السالم( است.    

نکته قابل توجه  این است که پیروزی های 
گســتردۀ جریان مقاومــت  در پیکارهای 
نظامی ؛ تروریست های  تکفیری را روز به 
روز محدودتر کرده و ان شاءاهلل  به زودی 
ســوریه و عراق در آینده بســیار نزدیک، 
به طور  کامل از لوث تروریســت ها پاک 

خواهد شد.    

ضرورت همــکاری همه جانبه دولت 
با  مبــارزه  برای  المللی  بیــن  های 

تروريسم و افراطی گری

دنیای امروز بر اثر روابط موجود به صورت 
یک خانــه درآمده و اگر ســاکنان آن با 
صمیمیت و دوســتی با هم متحد شوند، 
این خانه آباد خواهد شــد؛ امــا با ایجاد 
اختالف، به ویرانی خواهیم رسید. در این 
میان خطر تروریســت و داعش برای کل 
عالم اســت؛ نه جهان اســالم و همه باید 
دست به دســت هم داده و صادقانه وارد 

شده تا ریشه کن شود. 

برخــی مــی گویند تروریســم مشــکل 
الینحلی برای جوامع بشــری شده است، 
لیکن ما می گوییم مشکل الینحل وجود 
ندارد. بلکه نباید از حل مسئله تروریست 
مأیــوس بود که مذاکرات سیاســی میان 
دولت هــای مختلف جهان برای ریشــه 
کنی تروریسم از جمله آن موارد به شمار 

می آید.

رهایــی از این موج خشــونت و ترور در 
منطقــه نیازمند عزم جدی همه دولت ها 
و رهبــران دینی جهان در عدم حمایت و 
برائــت جویی از این گــروه های تکفیری 
است که متاسفانه در دنیای معاصر چنین 

جدیتی به چشم نمی خورد.

بدیهی اســت اگــر برخــی از دولت ها با 
حریانات تروریســتی تکفیــری همکاری 
نمــی کردند، آن جنایتکاران ریشــه کن 
شــده بودند؛ حتی اگر ســران کشورهای 
اســالمی نیز  دســت به دست هم دهند، 
به صورت ریشــه  ای این مشــکل را حل 
می کنند. اما به راســتی تا چه زمانی باید 

ایــن جنایات این گونــه ادامه پیدا کند و 
یک عده مظلوم خون شــان بیگناه ریخته 
شــود؟ چرا محافل و ســازمان های بین 
المللــی خفقان گرفته انــد وهیچ صدای 

اعتراضی از آنها بلند نمی شود.

سوزاندن ريشه های فکری تروريسم؛ 
گام بنیادين در مبارزه با خشــونت و 

ترور

بدیهی است گروه های تروریستی و جریان 
هــای تکفیری در حال زوال هســتند، ما 
کتــاب هایی از منابع مختلف از مدارس و 
کتاب ها و ... جمع کردیم که نشــان می 
دهد پایگاه آنها وهابیت و عربستان است، 
در حقیقت پدیدۀ شوم تروریست منبعث 
از وهابیت  یکی از بزرگترین خطرات برای 
جهان اسالم است که در راستای تخریب 
دین اســالم برنامه ریزی کرده و اقدامات 
گســترده ای انجام می دهد، و امروز بالی 
اصلی دنیاســت. اینچنین است که وّهابی 
های تندرو ترور را در دنیا مرسوم کردند 
و بدین وسیله اسالم را بدنام کردند، ضرر 

و زیان فراوانی به اسالم زدند.

با این تفاسیر باید در برابر وهابیت حالت 
تدافعی؛اندیشه  نه حالت  داشت،  تهاجمی 
وهابیــان از نظر محتوا توخالی و اطالعات 
آنان از کتاب و ســنت و بــه طور کلی از 
اسالم محدود اســت ؛ اسالم معرفی  شده 
به دست وهابیت برابر با آدم کشی است لذا 
محصول کار آنها پرورش افراد تروریســت 
است که آن خود معرف این مکتب است. 
جنایــات اینها در طول تاریخ بی  ســابقه 
بوده اســت و همین عامل سبب منفوریت 

آنان شده است.

باید دانســت بنیان گذار این فرقه انســانی 
بی ســواد بوده و علمای آنان نیز بی ســواد 
هســتند، لذا ردّیــه  های علمــای  اهل 
ســّنت بر وهابیت بسیار بیشــتر از ردیه 
های علمای شــیعی است، که باید به این 
نکته توجه بیشتری شود تا همگان بدانند 
که اکثریت قاطع اهل ســّنت نیز همانند 
شیعه، با وهابیت و افکار انحرافی وهابیان 

مخالف  اند.

بــه عنوان نمونه در عصــر و زمان کنونی 
وّهابّیــت   تعلیمات عجیبــی دارد و می 
گوید هرکس که مشــرک شد، خون، مال 
و عرضش مباح اســت، حــال از نظر آنها 
بن عبدالوّهاب«  مشرک کیست؟ »محّمد 
در کتابش می گوید کســی که بگوید: »یَا 
ِ« مشرک  ِ إْشــَفْع لِی ِعْنَد اهللَّ َرُســوَل اهللَّ
است؛ با چنین طرز فکری خون بی ارزش 
شده و چه بالیی های که بر سر انسان ها 

می آورند.

باید  اســالمی  کشورهای  مســؤوالن  لذا 
دور هم بنشــینند و به کمک هم آموزش 
این  را عوض کنند؛ریشه  مدارس وهابیت 
مســأله در آموزش های مدارس وهابیت 
است. باید مســیر تعلیمات را عوض کرد. 
باید به قرآن برگشــت که می  فرماید:»َو 
داً َفَجــزاُؤُه َجَهنَُّم  َمْن یَْقُتــْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ
ُ َعلَْیِه َو لََعَنُه َو أََعدَّ  خالِــداً فیها َو َغِضَب اهللَّ
لَُه َعذاباً َعظیمــاً؛ و هر کس، فرد باایمانی 
را از روی عمد به قتل برساند، مجازاِت او 
دوزخ اســت؛ در حالی که جاودانه در آن 
می مانــد؛ و خداوند بر او غضب می کند؛ و 
او را از رحمتــش دور می ســازد؛ و عذاب 

عظیمی برای او آماده ساخته است.«

از ســوی دیگر ما نیز  باید با شناســاندن 
چهره صحیح از اســالم بــه دنیا که دین 
رأفت و رحمت و محبت اســت، این تلقی 
را که اســالم مساوی با آدم کشی است، از 
اذهان جهانیان پاک کنیم و شیعه و سنی 
بایــد در این هدف با یکدیگر مشــارکت 

کنند.

برای نقد و مبارزه هر چه بهتر با تروریسم 
تکفیری باید از طریق تعامل با سنّی  های 
غیر وهابی و مراکز علمی اهل سّنت مانند 
األزهر و مشارکت با آنها ، عمل نمود ؛ در 
این بین  پاســخ گویی مناسب، به شبهات 
وهابیــت در زمینه های شــفاعت، تقیه، 
توســل و زیارت قبــور...و تبیین  توحید 

واقعی و اسالم ناب امری ضروری است.

با این اوصاف  کار فرهنگی الزم اســت و 
باید ریشــه  گزاره های تکفیری را سوزاند 
تــا جوانان دوباره جذب داعش نشــوند و 
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ســر از جای دیگر در نیاورند؛باید تبیین 
شــود که اســالم دین محبت و برادری و 
اخّوت اســت و دین جنگ و خونریزی و 
برادرکشــی و تکفیر نیست و تمام کسانی 
که به ســوی قبله نمــاز می خوانند، قبله 
و پیغمبــر و قرآن ما یکی اســت و دلیلی 

ندارد اختالفی باشد. 

های  همايش  برگــزاری  ضــرورت 
با  فکری  مبــارزه  در  روشــنگری  

تروريسم

باید دانســت  نبایــد فقط بــه فکر حل 
مشــکالت خودم باشــیم. باید ببینیم در 
ســوریه و عــراق و یمــن و دیگر جاهای 
دنیا چه خبر اســت؟ باید اهتمام به امور 
بنابراین نباید  مسلمین داشــته باشــیم. 
خودمان را در این مساله مهمی که اسالم 

با آن روبرو هست کنار بکشیم.

از یک سو شاهدیم  غربی ها می  خواستند 
با تهمــت زدن به ایران و بــا حمایت از 
تروریســت، اقتــدار ایــران را در منطقه 
بشــکنند؛ ولــی برگــزاری کنگــره ضد 
تروریست در قم تو دهنی بزرگی به ایادی 

استکبار جهانی بود.

آری در ســال های گذشته تنها در قم دو 
کنگــره خطر تکفیری و تروریســت ها  را 
برگــزار کرده ایــم که 80 شــخصیت از 
کشــورهای گوناگون به ایران دعوت شده 
و کنگره ای عظیم برپا شد که اجماع همه 
شــرکت کنندگان آن بوده که تروریست 

جایی در اسالم ندارد.

کنگره هایی که با موضــوع مبارزه فکری 
با تروریســت داشــته ایم، در دنیا سابقه 
نداشــته و کتاب های زیــادی از مقاالت 
ارسالی جمع آوری شده که موجود است.

ما در کشــورهای دیگر همچون آلمان ... 
نیز کنگره هایی برای نفی تروریست برگزار 
کرده و حاضریــم در دیگر کشــورهانیز 

چنین کنگره هایی را برگزار کنیم.

از رســانه های جمعی؛  بهره گیری   
بهترين راهکار مبارزه با تروريسم

متأســفانه مســائل سیاسی ســبب شده 

که اسالم ستیزی در رســانه های خارجی 
انجام شــده و بگوینــد که ایــران طرفدار 
تروریسم اســت، درحالی که کشور ما در 

خط اول مبارزه با این گروه قرار دارد.

آمریکایی که به داعــش کمک می کند، 
ســالح می دهد، نفــت هــا را می خرد 
تکفیری ها را بوجود آورده اســت ولی ما 
را همراه با تروریســت می دانند و این ها 

دروغ های بزرگ است.

جریانــات رســانه ای ضد اســالمی حتی 
دربــارۀ جمعیــت تروریســت داعش نیز 
اصرار دارند از لفظ  دولت اسالمی داعش 

استفاده کنند تا اسالم را بکوبند.

متاســفانه برخی از رسانه های داخلی  نیز 
این جملــه را تکرار می کننــد، در حالی 
که بایــد برای این گــروه جنایتــکار از 
لفظ تروریست اســتفاده کرد زیرا نه تنها 
تروریســت ها ی تکفیری دولت نیستند 
بلکه جنایتکارند و مســلمان هم نیستند؛ 
لذا باید دقت شــود کــه این اصطالح که 
برخاسته از شیطنت دشمنان اسالم است 
در رســانه های اســالمی تکرار نشود زیرا 
مقصود آن ها اسالم هراسی و اسالم ستیزی 

است.

با این اوصاف می توان دریافت  در دنیای 
امروزی بایــد به بهترین نحــو ممکن از 
وســایل ارتباط جمعی بهره جست و باید 
آن ها را تقویت کرد؛ رســانه های جمعی 
باید نشــان دهند ایــران در حال حاضر 
مهم ترین مبارزه کننده با تروریســت در 
جهان است. رسانه های جمعی باید اسناد 
حمایت آمریــکا از داعش و دیگر حامیان 

تروریسم را دراختیار دنیا قرار دهند.

 از رسانه ها می خواهیم پیام همایش های 
انۀ خطر جریانــات تکفیری و  روشــنگر 
تروریستی  را به کشورهای اسالمی و غیر 
اسالمی منتقل کنند تا بیش از این شاهد 
ناامنی و کشتار در جهان نباشیم. برخورد 
با تکفیری ها باید بیشــتر شــود. پیشنهاد 
زبان های  بــه  تلویزیونی  می کنم شــبکه 
زنده دنیا بــرای مقابله فکری و منطقی با 
ایــن پدیده خطرناک ایجاد شــود و همه 

کشورهای اســالمی در آن سهیم باشند. 
ما هم در آن سهیم می شــویم تا جوانان 

مسلمان از ویروس تکفیر پاک شوند.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت؛ مبــارزات نظامی؛ 
گفتگوهای سیاســی؛ اقدامات  فرهنگی و 
رســانه ای  می تواند تروریسم این بالی 
بزرگ را که به دامان اســالم است ریشه 

کن نماید. 

امید اســت  بتوانیم روشــنگری کنیم و 
منطقــه را از لوث تروریســت های پلید 
تکفیــری پاک ســازی کنیــم. امیدواریم 
شر اشــرار، کفار و دشــمنان اسالم ازسر 

مسلمانان و جوامع اسالمی دفع شود.
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مقاله

مرجعیت شیعه در برابر مشکالت
محمداکرم مردانی پور

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مراجــع بزرگوار شــیعه در طول تاریخ پر 
فراز و نشــیب جامعۀ اســالمی، در مقابل 
سرنوشــت مــردم و پیشــامدهای تلخ و 
شــیرین آنان هرگز ســاکت نبوده اند و 
متناســب بــا وظایف و تکالیــف دینی و 
اخالقــی خویش، قویا موضــع  گرفته، به 
مســؤولیت های خود عمل می کردند، گاه 
در ایــن راه تا پای جــان پیش می رفتند 
کــه از صفحه های زریــن تاریخ مرجعیت 
شیعه است و نقش پررنگ آنها در مسائل 

سرنوشت ساز، در تاریخ ثبت است.

می دانیم امام راحل )قدس سره( با تکیه 
بر مرجعیت توانســت چــرخ های انقالب 
را بــه حرکت درآورد و مــی دانیم نقش 
مرجعیت در عراق بود که داعش را زمین 

گیر کرد.

پــس از پیروزی انقالب اســالمی وظایف 
مراجع روشــن تر و ســنگین تر گردید، به 
گونه ای که برای هیچ کس عذر و بهانه ای 
نماند تا از زیربار وظایف و تکالیف تعریف 

شده خود شانه خالی کند!

به این دلیــل مراجع بزرگوار در حد توان 
و تا آنجا که شرایط اجازه می داد، به چاره 
جویی امور پرداختــه، در مقابل جریان ها 
و رخدادهای خطرنــاک اجتماعی موضع 

می گرفتند و می گیرند!

بدیهی اســت این رویه، مورد پسند برخی 
افــراد و جریان ها نبوده، لذا در مقابل آن، 
برخوردهای ناشایســت و گاه بسیار زشت 
و نســنجیده از خود نشان دادند و هجمه 

های خود را شدت بخشیدند!

در میــان مراجــع عظام تقلیــد، مرجع 

گرانقــدر جهان تشــیع حضــرت آیۀ اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی بیش از دیگران 
در معــرض این هجمه های گســتاخانه و 

حرمت شکنی های بی شرمانه بوده اند!

هر چند همــان گونه کــه خداوند وعده 
َّا لََنْنُصُر ُرُســلَنا َو الَّذیَن آَمُنوا  فرمــوده )إِن
نْیا َو یَْوَم یَُقوُم اأْلَْشهاُد( این  فِي الَْحیاِۀ الدُّ
هجوم های زشــت و بی منطق مخصوصا 
آنچــه از خــارج ماننــد رادیــو آمریکا و 
انگلســتان صورت گرفتــه بحمداهلل مؤثر 
واقع نشــده و معظم له به پیشرفت خود 

ادامه می دهد.

اینجانب کــه بیش از دو دهه اســت در 
محضر ایشــان تلمذ کرده ام و از نزدیک 
در جریان تمام برنامه های ایشان  بوده ام، 
الزم دیــدم که برای تنویر افکار عمومی و 
رســوا کردن ترفندهای کثیف بدخواهان، 
به برخــی از برنامه های ایشــان ـ که به 
نظر می رســد نامبردگان را سخت عصبی 
و برآشــفته کرده، به واکنش واداشــته ـ 
اشــارت برم و به تحلیل سرچشمۀ اصلی 

این هجمه ها بپردازم:

اوال: ایشــان از دیربــاز ـ خاصــه پس از 
انقالب اســالمی ـ با رویکردهای علمی و 
منطقــی به نقد مذاهــب باطل و منحرف 
چــون تکفیری ها، وهابی هــا، فرقه ضاله، 
عرفان هــای کاذب و شــیطان پرســتان 
پرداخته، در خــط مقدم رویارویی با آنان 

قرار داشته اند.

بدیهــی اســت پیــروان مذاهــب باطله 
مخصوصــاً تکفیری ها هرگــز این موضع 
گیری ها را تحمل نکرده، به ســم پاشی 
مــی پردازند و دروغ ها به هم می بافند و 

منتشر می کنند.

ثانیاً: معظم له همواره در حمایت از مکتب 
اهل بیت)علیهم الســالم( از پیشــگامان 
بوده و به دفاع برخاســته است، فی المثل 
اگر جســارتی به مقام شامخ ثامن الحجج 
علی بن موســی الرضا)علیه الســالم( در 
ایالم شده، یا از ســوی بعضی از دولتیان 
به پیــروان اهل بیت)علیهم الســالم( در 
مناطق سنی نشــین بی مهری گردیده، یا 
اگر از سوی شــیخ االزهر نقدی گزنده و 
السالم(  بر مکتب اهل بیت)علیهم  آشکار 
در مورد »ازدواج موقت« ابراز شده، ایشان 
فورا اقدام کرده اســت. بخصوص در مورد 
اخیر ـ که با وجود احترام به شیخ االزهر 
ـ پاسخی گســترده، منطقی و مستدل به 
ایشــان داده اند. این اقدامات نیز گروهی 
را خشــمگین می کند و به عکس العمل 

ها وا می دارد.

ثالثاً: می توان گفت از مهم ترین عوامل در 
این هجوم ظالمانهـ  چه در داخل و چه در 
خارج ـ حمایت قاطع و مســؤوالنه ایشان 
از انقالب و نظام اســالمی است، معظم له 
چون دیدبانی بصیر و دانا و مرزبانی امین 
و توانــا، اوضاع جامعه و جهان اســالم را 
رصــد می کنند و به مقتضــای وظایف و 
مســؤولیت های خویش موضع می گیرند، 
چنان که در موارد زیر مشاهده می کنیم:

شرکت های هرمی، سند 2030، فضاهای 
مجــازی ـ که کارشناســان می گویند دو 
سوم آن در اختیار دشمن است ـ حاشیه 
نشین های شهر مشهدـ  که می رفت تا النه 
تکفیری ها شــودـ، گرانی لجام گسیخته و 
تورم، آزادی شهر راهبردی موصل، جنگ 
ســی و ســه روزه لبنان، اوضــاع بحرانی 
نابسامان  سوریه، نسل کشی یمن، اوضاع 

بحرین و مانند آن ها.

در همه آنچه گذشــت، و موارد مشــابه، 
موضع روشــن، قاطع و حکیمانه گرفتند 
و اعالم داشــتند ولی این موضع گیری ها 
برای گروهی مخصوصــا عوامل آمریکا و 
اسرائیل بسیار ناخوشــایند و آزار دهنده 
است که آنان را به پرخاشگری و فحاشی 

و انواع دروغ ها واداشت!

آخریــن نمونــه از ایــن پرخاشــگری ها 
گزارشــی سرتاپا دروغ و بی پایه ای است 
که صدای آمریکا پخــش کرد و برخی ـ 
خاصه در فضای مجــازی ـ کینه جویانه 

آن را نشخوار کردند!

عجیب است! گزارش را به گونه ای تدوین 
کرده بودند که احد الناسی شک نمی کرد 

که این گزارش جعلی و ساختگی است!

هرگز نمی توان گفت متن مورد اشــاره، 
یا یک  نگاشــته یک خبرنــگار ماجراجو 
نویســنده جنجالی از باب تفنن و برای پر 
کردن وقت رسانه هاست بلکه در چینش 
و ســاختار و عبارت پردازی، به روشــنی 
یک متن کارشناســی شده برای تضعیف 

مرجعیت دیده می شود.

هیتلر در کتاب »نبرد من« می گوید:

»دروغ باید آنچنان عظیم باشــد که هیچ 
کس باور نکند که کســی آن قدر گستاخ 
اســت که چنیــن بی شــرمانه حقیقت را 

تحریف کند!«.

نیز  تبلیغــات هیتلر  »ژوزف گوبلز« وزیر 
این تئوری را تأیید و تبیین کرده است.

شــوربختی آمریکا ـ که به اصطالح مهد 
تمدن و آزادی و حقوق بشــر است! ـ به 
جایی رسیده است که رسانه هایش تئوری 
ژوزف گوبلز و هیتلــر را به کار گرفته؛ به 
عبارت بهتر میراث خوار فاشیزم تبلیغاتی 

شده اند!

حضرت آیــت اهلل العظمی مــکارم هرگز 
نپذیرفته انــد و نمــی پذیرنــد که حوزه 
وابسته به دولت ها باشــد، حتی ریالی از 
کمک های دولت اســتفاده نکرده و نمی 
کنــد، بدین جهــت همــواره داعیه دار 

استقالل حوزه از دولت ها بوده اند.

آری! حمایــت از نظام و انقالب اســالمی 
در نظر ایــن افراد و گروه هــای منحرف 
جرمی غیر قابل بخشش است! و آنها را به 

واکنش های مضحک وا می دارد.

رابعــا: فعالیت های اســتاد بزرگــوار که 
می توان در محورهــای زیر خالصه کرد 
نیــز یکــی از اســباب این هجمــه های 

ناجوانمردانه است:

الــف( تدریس خــارج فقه: حــوزه درس 
ایشان در دوره معاصر یکی از پرشمارترین 
درس های خــارج فقه در دنیای اســالم 
است! هم اکنون هزاران فاضل و دانشمند 
و طلبه از کشــورهای مختلف اسالمی در 
درس ایشان شرکت می جویند! که پدیده 

ای کم نظیر است.

یکی از ابتکارهای ایشــان طرح »مسابقۀ 
پژوهشــی مقاله نویســی فقهــی« برای 
پرورش مجتهدین آینده است که ده سال 
اســت در جریان می باشــد و کامال مورد 
اســتقبال پژوهشگران و فضال قرار گرفته، 
توانســته پژوهش گرانی الیــق و کاردان 

بپروراند.

ب( دیگر از فعالیت های ایشان آثار پرشمار 
علمی اســت که از دویست اثر گذشته! و 
به زبان های گوناگون ترجمه شــده است! 
برخی از آثار ایشــان بیــش از پنجاه بار 
تجدید چاپ شــده اســت، از جمله آثار 
ایشان: انوار الفقاهه، انوار االصول، القواعد 
الفقهیه، موســوعۀ فریضۀ الحج، تفســیر 
نمونه، تفســیر پیام قرآن، مجموعه نفیس 
اخالق در قرآن، شــرح نهج البالغه، شرح 
صحیفه ســجادیه و کتاب های مفیدی به 

زبان روز برای جوانان می باشد.

ج( دست آوردهای مرجعیت:

مرجعیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی 
که بــا مدیریت موفــق و کارآمــد اداره 
می شــود، در ابعاد زیر نمــود پیدا کرده 

است:

1. تأمین شــهریه چهارصــد حوزه علمیه 
در سراسر کشور، همچنین تأمین شهریه 

حوزه های مختلف شیعی در نقاط مختلف 
جهــان چــون: عــراق )کربــال و نجف(، 
آذربایجان،  افغانســتان،  ســوریه،  لبنان، 
هندوســتان، پاکستان، اندونزی، روسیه ـ 

مسکوـ هرزگوین و آلمان.

2. ســاختن مــدارس دینــی، مســاجد، 
مجتمع های فرهنگی، بناهای عام المنفعه 
در شهرهای قم، شیراز، مشهد؛ همچنین 
در مناطــق دور افتــاده و محــروم چون 
سیستان و بلوچستان، قلعه گنج و تایباد.

3. رسیدگی به نیازهای عموم مردم خاصه 
مردم محروم و نیازمند و تالش در راه حل 
مشکالت پزشــکی و اداری آنان و سامان 
دادن به مشــکالت اجتماعی و خانوادگی 

گرفتاران.

تأکیــد می کنیم که هزینه ســنگین این 
برنامه ها فقط از طریق وجوهات شرعیه و 
کمک خّیران تأمین می شود و حتی یک 
ریال از بودجه دولت یــا منابع اقتصادی 

استفاده نمی شود.

این طیف گسترده و متنوع از فعالیت های 
راه گشــای اســتاد بزرگوار ما، حسادت 
بیماردالن را برانگیخته است! اینان بجای 
ابراز خرسندی، حمایت و تأیید؛ دروغ های 
بی ســر و ته را متوجه این مرجع پرکار و 
زمان شــناس کرده اند! کــه نوعی کفران 
نعمت اســت! چه می توان کرد، حســود 

کاری جز این از دستش ساخته نیست.

در هر حال پروژه تخریــب مراجع عظام 
را بایــد جدی گرفت و با روشــن گری و 
اطالع رســانی درست و به موقع، رسوایی 

جغدهای تاریک دل را برمال کرد.

در پایان همــان گونه که در باال اشــاره 
شد، شیون جغدهای شب پرست تا کنون 
نتوانســته است طرفی بســته، مردم را از 
راه روشــن خود بدر کنــد چرا که ارادت 
مردم بــه مرجعیت و روحانیــت علیرغم 
تمام مشکالت همچنان برقرار است و در 
آینده به خواست خدا ادامه خواهد یافت؛ 

بمنه و کرمه!
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معرفی کتاب

رهیافت هایی برکتاب » اهداف قیام حسینی«
اثر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مدظله( 

کتاب ارزشــمند » اهداف قیام حسینی«  
اثــر ارزشــمند حضرت آیــت اهلل الظمی 
مکارم شــیرازی)مدظله( دربــاره اهداف 
قیام حضرت ســید الشــهداء علیه السالم 
اســت کــه توســط پژوهشــگر ارجمند 
حجت االســالم و المسلمین علیان نژادی 
گردآوری و در ده بخش تحقیق و تنظیم 

شده و به رشتۀ تحریر در آمده است.

انگیزۀ تألیف کتاب

در فرازی از  مقدمۀ کتاب، انگیزۀ نویسنده 
از تألیف اثر اینچنین بیان شده است: 

همه ما به امام حســین )علیه الســالم( و 
یارانش عشــق می ورزیــم و در عزایش 
اشــک ماتم می باریم و بر سر و سینه می 
زنیم، مردان، زنان، پیران، جوانان و حّتی 
کودکان در این عشــق مقّدس شریکند، و 
حّتی بسیاری از غیر مسلمانان نیز در این 

امر با ما شرکت می کنند. 

او را در مشــکالت شــفیع خود بر درگاه 
خداونــد قرار می دهنــد، تربت پاکش را 

می بوســیم، مرقدش را زیارت می کنیم، 
و خاک درش را توتیای چشــم خود می 

سازیم. 

اّما چرا و به چه دلیل؟ چون اسوه شجاعت 
و شــهامت وآزادی و نمونــه اتّم )کامل( 

شهادت در راه خدا بوده است. 

اّما هــدف آن حضرت از ایــن قیام و آن 
شــهادت چه بوده اســت؟ تا ما هم از آن 
ســرور آزادگان الگو بگیریم و عزاداری ها 
و زیارت هایمان مصــداق »عارفآ بحّقه« 

باشد. 

این کتاب به ســؤال باال پاسخ می گوید و 
اهداف قیام حسینی را با استناد به خطبه 
ها و سخنان آن حضرت و تواریخ کربال با 
زبانی ساده برای همگان روشن می سازد. 

ساختار کلی کتاب

کتاب حاضر، از پیش گفتار و مقدمه)اهداف 
قیام حســینی( آغاز شده و ساختار اصلی 
و محتوایــی آن اثــر در ده بخش تدوین 

شده است.

در این کتاب، اصالح امت، امر به معروف و 
نهی از منکر، احیای سّنت پیامبر عالیقدر 
اسالم حضرت محّمد)صلی اهلل علیه وآله(، 
حمایت از حق و مبــارزه با باطل، مبارزه 
با جهل، اجرای عدالت، تشکیل حکومت، 
امتحان گســترده  افضای چهره منافقان، 
مســلمین و مقام شفاعت عظمی از جمله 
اهــداف قیام امام حســین علیه الســالم 

برشمرده شده است.

تحلیل و گزارش محتوای اثر در یک نگاه

مولّــف اثر در تنظیم اهــداف ده گانه، از 

در  السالم(  امام حســین)علیه  ســخنان 
طول مسیر نهضت از مدینه تا کربال و نیز 
زیارتنامه ها ی مربوط به آن حضرت بهره 
گرفته اســت،و در پایان هــر بخش، پیام 
آن هدف را با رویکرد تطبیقی با وضعیت 
فعلی جامعۀ اسالمی برای مخاطب تبیین 
کرده اســت،  لذا  در فــراز آغازین کتاب 

آمده است:

از مجموع سخنان امام حسین علیه السالم 
و زیارتنامه هــای آن حضــرت، اســتفاده 
می شــود که حضرت اهدافی از این قیام 
بزرگ و مهم داشــته کــه به ده هدف آن 
اشــاره می شــود. اهداف مقّدسی که امام 
علیه السالم و یارانش برای تحّقق آن جان 
بر کــف نهاده، و خون قلب خود را تقدیم 
کرده، و اهل بیت آن حضرت رنج اســارت 
را به جان خریده، و تمام سختی های بعد 
از جنگ عاشورا تا بازگشت به مدینه را با 

جان و دل تحّمل کردند. 

گزارش تفصیلی کتاب 

در مقدمــه اثر ، مولّف بــا تبیین اهمیت 
غایــت مندی در افعــال خداوند و اولیای 
الهــی در قالب عناوینی هم چون »اهداف 
از منظر  کارهای خداوند،اهداف پروردگار 
قــرآن، هــدف از خلقت جهان هســتی ، 
هدف از خلقت ستارگان ،هدف از آفرینش 
انسان ،هدف از بعثت انبیا علیهم السالم  و 
اهداف اولیای الهی«، زمینه فکری ارتباط 
مخاطب  با اهداف قیام امام حسین)علیه 
السالم( به عنوان محتوای اصلی کتاب را  

فراهم کرده است.

در بخش اول، نویســنده با تبیین مفهوم 

اصالح در آمــوزه های قرآنی و تشــریج 
آسیب های به جا مانده از دوران جاهلیت 
در جوامع اســالمی، بــه تأثیرات مخرب 
تحرکات بنی امیه در   بازگشــت جامعۀ 
اسالمی  به دوران جاهلیت پس از رحلت 
پیامبــر)ص( تاعصــر امام حســین)علیه 

السالم( پرداخته است.

در بخــش دوم کتاب، ضــرورت، اهمیت 
و مراحــل چندگانــۀ انجــام فریضۀ امر 
به معــروف و نهی از منکر، با اســتناد به 
آیــات و روایات باألخص کالم نورانی امام 
حسین)علیه السالم( و اشارات اصحاب آن 
حضرت و متن زیارتنامه ها و ادعیه مورد 

تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

مولّف در بخش سوم، احیای سّنت پیامبر 
عالیقدر اســالم، حضرت محّمد صلی اهلل 
علیــه و آله را یکی دیگر از اهداف نهضت 
عاشورا بر شمرده است، در این بین تشریح 
بدعت های بنی امیه همچون تغییر ارزش 
ها،امتیــازات قومی،تبعیــض های نابجا و 
مقام بــرای مقام،ضرورت و اهمیت تالش  
امام )علیه السالم( در تحقق احیای سنت 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( را برای 

مخاطب باز گو می کند. 

صاحب اثر دربخش چهارم با تبیین اصل 
حمایت از حق و مبارزه با باطل در سیرۀ 
حســینی، مفهوم شناسی حق و باطل در 
قــرآن کریــم و مصادیــق آن را در کالم 
آســمانی و نیز در عصر امام حسین)علیه 

السالم( مورد توجه قرار داده است.

مبارزه بــا جهل و نادانــی و نجات مردم 
از جملــه اهداف قیام امام حســین)علیه 
الســالم( اســت که در بخش پنجم بدان 
پرداخته شــده اســت؛مولف دانشمند آن 
اثر فاخر، با تشــریح دقیق ابعاد و زوایای 
تاریخی ســیطرۀ جهل بر جامعۀ اسالمی 
در عصــر بنــی امیه  با اســتناد به منابع 
معتبر شــیعه و اهل سنت، اهمیت نهضت 
حسینی در بیداری و آگاهی امت اسالمی 

را به همگان گوشزد کرده است.

تشــکیل حکومــت اســالمی از جملــه 
مهمترین اهداف قیام امام حســین)علیه 
السالم( اســت که بخش ششم اثر به آن 
مســأله اختصاص یافته است؛ معظم له با 
ترســیم ضرورت تحقق این مهم و تبیین 
حکومت  والیت،تشــکیل  شناسی  مفهوم 
اســالمی را با استناد به آموزه های روایی 
بــه عنوان مهمترین رکن اســالم مد نظر 
قرار داده است؛ از سوی دیگر ابعاد مختلف 
قیام آن حضرت در شکل گیری حکومت 
اســالمی باألخص  نفی سکوالریســم در 
مورد  الســالم(  معصومین)علیهم  ســیرۀ 

توجه مولف قرار گرفته است.

بخــش هفتم کتــاب به اجــرای عدالت 
اختصاص یافته است؛ بهره گیری عالمانه 
از آیــات قرآنی در این زمینه و تفســیر و 
توصیف مفهوم عدالت در اسالم و تشریح 
هوشمندانۀ ظلم و ستم بنی امیه در امت 
اســالمی  در این اثر ارزشــمند ، توانسته 
اســت شــکوه حقیقت عدالت خواهی در 
نهضت حســینی را برای مخاطب آشکار 

نماید. 

افشــای چهرۀ منافقان بــه عنوان هدف 
هشــتم قیام امام حســین)علیه السالم( 
مورد بررســی قرار گرفته است؛واکاوی و 
شــناخت مبانی نفاق و نشانه های منافق 
از جمله مهمترین رویکردهایی اســت که  
مولّــف کتاب در این بخش به آن اشــاره 

کرده است.

امتحان گســتردۀ مســلمین و تشــریح 
وضعیت خــواص مــردود در واقعۀ کربال 
با اســتناد به منابع اســالمی و با  رویکرد 
عبرت آموزی، بخش نهم کتاب را به خود 

اختصاص داده است.

در فراز پایانی اثر نیز با استناد به زیارتنامه 
های حســینی به ویژه زیارت عاشورا، به 
مقام شــفاعت حضرت سیدالشــهدا)علیه 
الســالم( به عنوان یکی از اهــداف قیام 

حسینی اشاره شده است.

سخن آخر

الزم به ذکر اســت تألیف این اثر  نفیس  
در یــک جلــد و در 119صفحه، در قطع 
رقعی توسط انتشــارات امام علی بن ابی 
طالب علیه الســالم به زیور طبع آراسته 
شــده و برای نخستین بار در سال 1388 
منتشــر شده و تا کنون نیز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است.
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مؤسسات وابسته

تهــران، میــدان شــهداء، اول خیابــان 
مجاهدیــن، روبــروی شــهرداری منطقه 
2، جنــب بانــک تجــارت، پــالک 11 .

تلفن: 30 خط ویژه 73040 
تلفن: 776532504 

نمابر: 77507371
تهران، خیابان 17 شهریور، ابتدای بزرگراه 
شهید محالتی،  ضلع جنوبی، پالک 264 .

تلفن: 0213302606669 
نمابر: 02133026070

تهران، خیابان پاسداران،200 متر باالتر از 
سه راه ضرابخانه،  نبش دشتستان ششم،  
پالک 74 جدید،  ساختمان آفتاب،  واحد 1 .

تلفن: 23040 ) 30 خط( 
تلفن: 02122863482 
نمابر: 02122863487

تهران، ســعادت آباد،  میدان شــهرداری،  
خیابان ســرو غربی،  خیابان بخشــایش،  
کوچه سبز،  ســاختمان الله،  پالک 22،  

واحد 3.
تلفن: 221167704 
تلفن: 220888504 

نمابر: 22116774
تهــران، یافت آباد،  بلوار آیت اهلل شــهید 
ســعیدی،  بلوار معلــم،  میــدان معلم،  
ساختمان ترنج،  طبقه اول،  واحد 313 .

تلفن:021666869206 
نمابر:02166686927

تهــران، خیابان فاطمــی،  روبروی وزارت 
کشــور،  نبــش کوچــه پنجــم،  پالک 
بیســت،  طبقــه دوم،  واحــد شــمالی.

تلفن: 88965750 ، 88966728 
تلفکس: 88982935 

شـــهدا،   خیابـــان  ابتـــدای  قـــم، 
علیه  امیرالمومنیـــن  امـــام  مدرســـه 
. ابتـــدای خیابـــان شـــهدا  الســـالم 

 تلفن: 025371020 

نمابر: 02537749184
نوری  اهلل  فضـــل  شـــیخ  خیابان  اراک، 
کوچـــه  نبـــش  شـــهرگرد(،   )دروازه 
ملـــت 2 ، رو بـــه روی پارک شـــهر .

تلفن: 0863221311011 
نمابر: 08632217800

تبریز، خیابان شهید مطهری،  راسته کوچه 
ســابق،  نبش 12متری مســجد جامع .

تلفن: 04135246594 
نمابر:04135259245

شــیراز، خیابان قاآنــی کهنه،  کوی 16 .
تلفن: 07132342233 
نمابر: 07132307421

اصفهان، چهارراه شکر شکن،  خیابان احمد 
آبــاد،  خیابان شــهید توانا،  پالک 105 .

 تلفن: 03132253600 
نمابر: 03132265226

بروی  رو  نـــادری،   خیابـــان  اهـــواز، 
ترمینـــال باهنـــر،  خیابـــان شـــهید 
کرمـــی خراط )احمـــدی(،  پالک 14 .

تلفن:061329233102030
ـــان  ـــاق،  خیاب ـــر چخم ـــدان امی ـــزد، می ی
ــاهزاده  ــام زاده شـ ــروی امـ ــام،  روبـ امـ
فاضـــل،  کوچـــه 21،  درب ســـوم .

تلفن: 035362266689
نمابر: 03536260147

انقـــالب،   چهـــارراه  نیشـــابور، 
شـــمالی،   فردوســـی  خیابـــان 
.  59 و   57 پـــالک    ،1 کوچـــه 

تلفن: 05142229813
مشـــهد، چهـــار راه شـــهداء،  خیابان 
آیـــت اهلل بهجـــت )آزادی(،  کوچه 6 .

تلفن: 05132256168،05132227879 
نمابر: 05132254970

حســـن،   امامـــزاده  بلـــوار  کـــرج، 
. چهـــارم  و  ســـوم  گلســـتان  بیـــن 

تلفن: 026322310334 

دفاتر معظم له در سراسر کشور
نمابر: 02632207281

رشـــت، چهـــار راه قـــدس )میکائیل(، 
مرکـــزی. مســـکن  بانـــک  پشـــت 

تلفن:013333107334 
نمابر:01333346430

امامـــزاده  میـــدان  بلـــوار  بابـــل، 
.20 پـــالک  نهـــم،  هـــادی  قاســـم، 

تلفن: 011322060612 
نمابر: 01132291977

نجف اشرف، شارع الرسول )صلی اهلل علیه 
و آله(، شــارع ُجدیــدۀ األول، جنب مرقد 
و مکتبۀ العالمه شــیخ آقا بزرگ طهرانی.

پ  منــزل،  اهلل  بســم  پاکســتان، 
198، میزانایــن فلــور، نجیــب چــوک، 
پاکســتان. کراچــی   ،1 بــازار  ســولجر 

تلفن دفتر 00922132220676
بهمـــن،    22 راه  ســـه  کرمانشـــاه، 
خیابان دانشـــگاه )باغ نـــی(،  پ 78 .

تلفن: 08338227040 
فکس: 08338210261

معارف اسالمی

السالم( در  امام حسین)علیه  عبادت 
منابع اهل سنت

پرسش: در منابع اهل سنت چه روایاتی 
درباره عبادت امام حســین)علیه السالم( 

نقل شده است؟

پاسخ اجمالی: ابن صباغ مالکی: هنگامی 
که امام حســین)علیه السالم( به نماز می 
ایســتاد رنگش زرد می شــد، به او گفته 
شــد: این چه حالتی اســت؟ فرمود: شما 
نمی دانید که من در مقابل چه کسی می 
خواهم بایســتم، عبداهلل بن عبید: حسین 
بن علی)علیه السالم( بیست و پنج مرتبه 
حج را پیاده انجام داد در حالی که اسبان 
نجیبش بــه همراهش بودند، ابن عبدالبر: 
حســین)علیه السالم( مردی فاضل ودین 
داربود و نماز و روزه وحج بسیارانجام می 
داد، طبری: چون در کربال شب هنگام فرا 
رسید، حســین و اصحابش تمام آن شب 
را به نماز و اســتغفار و دعا و تضّرع به سر 

بردند.

پاسخ تفصیلی: روایاتی در کثرت عبادت 
حضرت سید الشــهداء )علیه السالم( در 
منابع اهل ســنت ذکر شده که خود گواه 
بر شــّدت عبودیــت و بندگی آن حضرت 

است:

1 ـ ابن عبدربّه روایــت کرده که به علی 
بن الحســین)علیه السالم( گفته شد: چرا 
اوالد پدرت اندک اســت؟ حضرت فرمود: 
»العجب کیف ولــدت له ، کان یصلّی فی 
الیــوم واللیله الف رکعه، فمتی کان یتفّرغ 
للنســاء«؛)1( )تعّجب من آن اســت که 
چگونه او بچه دار شــده اســت؛ در حالی 
که در هر شــبانه روز هزار رکعت نمازبه 
جا می آورد، پس چگونه می توانســت که 

فراغتی برای زنان پیدا کند؟(

2 ـ ابــن صباغ مالکی روایت کرده: »انّه ـ 
ای الحسین)علیه الســالم( ـ کان اذا قام 
للصــاله یصفّر لونه. فقیل لــه: ما هذا نراه 
یعتــارک عند الوضوء؟ فیقــول: ما تدری 

بین یدی من ارید ان اقوم«؛)2( )هنگامی 
که امام حســین)علیه السالم( به نمازمی 
ایســتاد رنگش زرد می شــد. به او گفته 
شــد: این چه حالتی اســت که شــما را 
هنگام وضوعارض می شــود؟ حضرت می 
فرمود: شــما نمی دانید که من در مقابل 

چه کسی می خواهم بایستم(.

3 ـ زمخشری روایت کرده که حسین بن 
علی)علیه الســالم( را مشاهده کردند؛ در 
حالی که مشغول طواف خانه خدابود. آن 
گاه به طرف مقام اســماعیل آمد و نمازبه 
جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده 
و شــروع به گریــه کرد و عــرض نمود: 
»عبیدک ببابک، خویدمک ببابک، سائلک 
ببابک، مسکینک ببابک«؛ )بنده کوچکت 
به در خانه توســت، خادم کوچکت به در 
خانه توســت، ســائلی به در خانه توست، 
محتاجی به در خانه توست(. این جمالت 
را مکــّرر تکرار می نمود. آن گاه از آن جا 
بیرون آمد و گذرش به مساکینی افتاد که 
مشــغول خوردن تکه هایی از نان بودند. 
حضرت بر آنان سالم کرد. آنان امام)علیه 
الســالم( را به طعامشــان دعوت نمودند. 
حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر این 
ها صدقه نبود من با شما تناول می کردم. 
آن گاه فرمود: برخیزید و به ســوی منزل 
من آیید. ســپس به آنان غذا و لباس داد.

)3(

4 ـ از عبداهلل بن عبیــد بن عمیر روایت 
شــده که گفت: »حّج الحسین بن علّی ـ 
)رضی اهلل عنه( ـ خمســًا وعشرین حجه 
ماشیاً ونجبائه تقاد معه«؛)4( )حسین بن 
علی)علیه الســالم( بیســت و پنج مرتبه 
حجرا پیاده انجام داد در حالی که اسبان 

نجیبش به همراهش بودند(.

5 ـ ابــن عبدالبــر مــی گویــد: »وکان 
الحســین فاضال دیّناً کثیرالصیام والصاله 
مردی  السالم(  )حسین)علیه  والحّج«؛)5( 
فاضــل ودیــن داربود.نمــاز و روزهوحج 

بسیارانجام می داد(.

6 ـ طبــری بــه ســندش از ضحاک بن 
عبداهلل مشرقی نقل کرده که گفت: »فلّما 

امسی حسین واصحابه، قاموا اللیل یصلّون 
ویتضّرعون...«؛)6(  ویدعون  ویســتغفرون 
)چون در کربال شــب هنگام فرا رســید، 
حســین و اصحابش تمام آن شــب را به 
نمازو اســتغفارو دعاو تضّرع به سر بردند 

)7( )...

توصیف امام حسین)علیه السالم( در 
کالم بزرگان اهل سّنت

پرســش : علماء و بزرگان اهل سنتامام 
توصیف  را چگونه  الســالم(  حسین)علیه 

کرده اند؟

پاســخ اجمالی: ابن حجر می نویســد: 
حسین بن علی نوه رسول)صلی اهلل علیه 
و آلــه( و یکــی از دو آقــای جوانان اهل 
بهشت است؛ زرندی حنفی نیز می نویسد: 
حسین، مردی با ســخاوت و کریم بود و 
بیســت و پنج بار پیاده حج به جای آورد؛ 
ابن ســیرین می گوید: آســمان بر کسی 
بعد از یحیی بن زکریا به جز حسین)علیه 
السالم( نگریست و هنگامی که کشته شد 
آسمان سیاه گشــت، و ستارگان در روز، 
پدیدار شــدند، به حدی که سیاره جوزاء 
در وقت عصر دیده شد، و آسمان تا هفت 

شبانه روز به مانند لخته خونی بود.

پاسخ تفصیلی: با مراجعه به کتب تاریخ 
و تراجم اهل ســنتپی مــی بریم که امام 
حسین)علیه السالم( مورد مدح و ستایش 

آنان بوده است؛

1 ـ ابن حجر عسقالنی:

ابیطالب، هاشمی،  »حســین بن علی بن 
ابوعبــداهلل، مدنی، نوه رســول خدا)صلی 
اللهعلیــه وآله( و دســته گل او از دنیا، و 
یکی از دو آقای جوانان اهل بهشتاست«.

)8(

2 ـ زرندی حنفی:

»حسین، نمازو روزهو حجو عبادات بسیار 
انجام می داد. او مردی با سخاوت و کریم 
بود. بیســت و پنج بار پیاده حجبه جای 

آورد«.)9(

3 ـ یافعی:
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اللهعلیه  »دســته گل رســول خدا)صلی 
وآلــه( و نــوه او و خالصه نبــوت، محل 
محاســن و مناقب و بزرگواری، ابوعبداهلل 
حسین بن علی)علیه السالم( است«.)10(

4 ـ سبط بن الجوزی:

ســبط بن الجوزی می گویــد: »و کنیته 
ابوعبــداهلل ویلّقب بالســّید والوفّی والولّی 
والمبارک والســبط وشهید کربالء«؛)11( 
)کنیه او ابوعبداهلل، و ملقب به سید وفّی، 

ولّی، سبط و شهید کربال است(.

5 ـ ابن سیرین:

»آسمان بر کســی بعد از یحیی بن زکریا 
نگریست  الســالم(  به جز حســین)علیه 
و هنگامی که کشــته شد آســمان سیاه 
گشــت، و ستارگان در روز، پدیدار شدند، 
به حدی که ســیاره جوزاء در وقت عصر 
دیده شــد، و خاک قرمز]از آسمان[ فرو 
ریخت، و آســمان تا هفت شــبانه روز به 

مانند لخته خونی بود«.)12(

6 ـ عباس محمود عّقاد:

»شــجاعت حســین)علیه السالم( صفتی 
اســت که از او غریب نیست؛ زیرا صفتی 
از معدنش سرچشــمه گرفته  اســت که 
اســت. و این فضیلتی اســت که از پدران 
خود به ارث برده و به فرزندان بعد از خود 
به ارث گذارده اســت... و در بین بنی آدم 
از وی کســی شجاع تر از حیث قلب دیده 
نشده، آن هنگام که حسین)علیه السالم( 
در کربال چنین اقدامی را انجام داد... این 
فضیلــت او را بس کــه در تاریخ این دنیا 
تنها او در طول صدها ســال، شهید فرزند 

شهید و پدر شهیدان است ...«.)13(

7 ـ دکتر محمد عبده یمانی:

»حســین)علیه الســالم( مــردی عابد و 
متواضــع بــود. همیشــه او را روزهــدار 
مشــاهده می کردند. شــب ها را بیدار و 
مشغول عبادت بود. همیشه در امور خیر 
از دیگران سبقت می جست و در نیکی از 

دیگران سرعت می گرفت ...«.)14(

8 ـ عمر رضا کحاله:

»حســین بن علی، بزرگ اهــل عراق در 
فقــه و عظمت روحی و جود و بخشــش 

بود«)15(.)16(

رواياتی از رســول خــدا )صلی اهلل 
امام حسین)علیه  آله( درباره  علیه و 

السالم(، در منابع اهل سنت

پرسش: در منابع اهل سنت چه روایاتی 
از رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( درباره 
امام حسین)علیه السالم( نقل شده است؟

اهل ســنت  کتابهای  اجمالی:  پاســخ 
سرشــار از فضائــل آن حضــرت از زبان 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( اســت، مانند؛ 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( فرمود: حسن 
و حســین دو ریحانه من از این دنیایند؛ 
حســن و حســین فرزندان من هستند؛ 
هرکس آن دو را دوست بدارد مرا دوست 
داشــته و هرکس مرا دوست بدارد خدا را 
دوست داشته اســت و هرکس این دو را 
دشــمن بدارد مرا دشمن داشته؛ حسن و 
حســین دو آقای جوانان اهل بهشــتند و 
پدرشان از آن دو بهتر است؛ پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( حســین را در بغل گرفته 
و می فرمود: بار خدایا! من او را دوســت 

دارم، تو نیز او را دوست بدار.

پاســخ تفصیلی: کتابهای اهل ســنت 
سرشــار از فضائل و مناقب آن حضرت از 
زبان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( است که 

در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنیم:

1 ـ بخاری به ســندش از نعیم نقل کرده 
که از ابن عمر ســوال شــد: اگر شــخص 
محرم، مگسی را به قتل برساند، حکمش 
چیســت؟ او در جواب گفت: اهل عراق از 
مگسی سوال می کنند در حالی که فرزند 
دختر رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله( را 
به قتل رســانده اند. پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( فرمود: »همــا ریحانتای من الدنیا« 
)17( )حسن و حســین دو ریحانه من از 

این دنیایند(.

2 ـ حاکم نیشابوری به سندش از سلمان 
نقل کرده که از رسول خدا)صلی اهلل علیه 
وآله( شــنیدم که می فرمود: »الحسن و 
الحسین ابنای، من احّبهما احّبنی، و من 

احّبنــی احّبه اهلل، و من احّبــه اللهادخله 
الجنــه، و مــن ابغضهما ابغضنــی، و من 
ابغضنی ابغضه اهلل، و من ابغضه اللهادخله 
النار« )18( )حسن و حسین دو فرزندان 
من هستند، هرکس آن دو را دوست بدارد 
مرا دوســت داشــته و هرکس مرا دوست 
بدارد خدارا دوست داشته است و هرکس 
خدا را دوســت بدارد، خداوند او را داخل 
بهشــتخواهد کرد. و هرکــس این دو را 
دشمن بدارد مرا دشمن داشته، و هرکس 
مرا دشــمن بدارد خدارا دشمن داشته و 
هر کس خدارا دشمن بدارد خداوند او را 

داخل در جهنم خواهد نمود(.

3 ـ او همچنین به سندش از ابن عمر نقل 
کرده که رســول خدا)صلی اللهعلیه وآله( 
فرمود: »الحســن والحســین سّیدا شباب 
اهل الجنــه و ابوهما خیــر منهما«)19( 
)حســن و حســین دو آقای جوانان اهل 

بهشتند و پدرشان از آن دو بهتر است(.

4ـ  ترمذی به سندش از یوسف بن ابراهیم 
نقل کرده که از انس بن مالک شــنید که 
می گوید: »سئل رسول اهلل)صلی اللهعلیه 
وآلــه( اّی اهل بیتک احــّب الیک؟ قال: 
الحســن والحســین. وکان یقول لفاطمه: 
، فیشــمهما ویضمهما الیه«  ادعی لی ابنَیّ
)20( )از رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( 
سوال شد: کدامین شخص از اهل بیتشما 
نزدتان محبوب تر اســت ؟حضرت فرمود: 
حسن و حســین. و همیشه به فاطمه می 
فرمود: دو فرزندم را بــه نزد من آور. آن 
گاه آن دو را مــی بویید و به ســینه می 

چسبانید(.

5 ـ یعلی بن مره می گوید: با پیامبر)صلی 
اهلل علیــه وآلــه( از منزل خارج شــدیم 
و بــه میهمانی دعــوت بودیــم. ناگهان 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( مشــاهده کرد 
که حسین)علیه الســالم( در راه مشغول 
بازی اســت. حضرت با ســرعت به جلوی 
جمعیت آمد و دو دست خود را باز کرد تا 
حســین)علیه السالم( را بگیرد، ولی او به 
این طرف و آن طرف می دوید، هر دو می 
خندیدند تا آن کــه حضرت او را گرفت. 

یکی از دو دســتش را زیر چانه او و دست 
دیگرش را بین ســر و دو گوشش قرار داد 

و با او معانقه کرد و او را بوسید.

آن گاه فرمود: »حســین مّنــی و انا منه، 
احّب اهلل من احّبه، الحســن و الحســین 
سبطان من االســباط« )21( )حسین از 
من اســت و من از اویم، خدادوست بدارد 
هر کسی که حسین را دوست دارد. حسن 

و حسین دو سبط از اسباطند(.)22(

6ـ  یزیدبن ابی یزیدمی گوید: پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( از حجره عایشه بیرون آمد 
و گــذرش بر خانه فاطمه)علیها الســالم( 
افتاد. صدای گریه حسین را شنید. فرمود: 
»الم تعلمــی اّن بــکاءه یوذینی؟« )23( 
)]ای فاطمه![ آیا نمــی دانی که گریه او 

مرا اذیت می کند؟(

7 ـ حاکم نیشابوری به سندش از ابوهریره 
نقل کرده که گفت: رســول خدا)صلی اهلل 
علیه وآله( را مشــاهده کردم در حالی که 
حســین بن علی را در بغــل گرفته و می 
فرمود: »اللهم انّی احّبه فاحّبه« )24( )بار 
خدایا! من او را دوســت دارم، تو نیز او را 

دوست بدار(.)25(
پی نوشت:

)1(. عقدالفرید، ج 2، ص 220.

)2(. الفصول المهمۀ، ص 183.

)3(. ربیع االبرار، ص 210.

)4(. صفــۀ الصفوۀ، ج 1، ص 321؛ اســد الغابه، ج 3، 
ص 20، ط مصر.

)5(. الستیعاب، ج 1، ص 393.

)6(. تاریخ طبری، ج 5، ص 421.

)7(. گــردآوري از کتــاب: اهل بیــت از دیدگاه اهل 
ســنت، علی اصغر رضوانی، مســجد مقدس جمکران، 

قم، 1385 ه.ش، ص 37.

)8(. تهذیب التهذیب، ج 2، ص 299.

)9(. نظم دررالسمطین، ص 208.

)10(. مرآۀ الجنان، ج 1، ص 131.

)11(. تذکرۀ الخواص، ص 232.

)12(. تاریخ ابن عساکر، ج 4، ص 339.

)13(. ابوالشهداء، ص 195.

)14(. علّمــوا اوالدکم محّبــۀ آل بیت النبی)صلی اهلل 
علیه وآله(، ص 133.

)15(. اعالم النساء، ج 1، ص 28.

)16(. گــردآوري از کتاب: اهل بیــت از دیدگاه اهل 

ســنت، علی اصغر رضوانی، مســجد مقدس جمکران، 
قم، 1385 ه.ش، ص 45.

)17(. صحیــح بخــاری، ج 5، ص 33، کتاب فضائل 
الصحابه، باب مناقب الحسن و الحسین.

)18(. مستدرک حاکم، ج 3، ص 166.

)19(. مستدرک حاکم، ج 3، ص 167.

)20(. سنن ترمذی، ج 5، ص 323، رقم 3861.

)21(. المعجم الکبیر، ج 22، ص 274   کنزالعمال، ج 
13، ص 662 تاریخ دمشق، ج 14، ص 150.

)22(. در تفســیر جملــه »حســین منــی و انا منه« 
مــی گوییــم: جمله اول اشــاره به ایــن مطلب دارد 
که حســین از رســول خداســت  زیرا اگر چه پدرش 
حضرت علی)علیه الســالم( اســت ولــی از آن جا که 
آن حضرت به نّص آیه مباهله نفس رســول خداســت 
لذا امام حسین)علیه الســالم( فرزند پیامبر)صلی اهلل 
علیــه وآله( به حســاب می آید. در مــورد جمله دوم 
مــی گوییم: پیامبر)صلی اهلل علیــه وآله( بعد از تبلیغ 
رســالتش، دیگر به عنوان یک شــخص مطرح نیست 
بلکه یک شــخصیت الهی به حساب می آید. او رمز و 
نمونه ای اســت که در او رسالتش به تمام ابعاد تحقق 
یافته اســت. پس حیاتش همان رســالتش و رسالتش 
همان حیاتش می باشــد. از طرف دیگر می دانیم که 
ســعی هر پدری آن اســت که فرزندی داشته باشد تا 
جانشین شــخصیت او بوده و حافظ رسالت او و ادامه 
دهنده راه او باشد. در مورد امام حسین)علیه السالم( 
از آن جا که او با قیام و شهادتش رسالت پیامبر)صلی 
اهلل علیه وآله( را زنده کرده است، لذا پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله( در شأن او می فرماید: من از حسینم. یعنی 
شــخصیت پیامبری من و ادامه و استمرار آن به وجود 
حســین)علیه السالم( وابستگی دارد. و لذا گفته شده: 

»االسالم محمدی الحدوث و حسینی البقاء«.

)23(. مجمع الزوائد، ج 9، ص 201.

)24(. مستدرک حاکم، ج 3، ص 177.

)25(. گــردآوري از کتاب: اهل بیــت از دیدگاه اهل 
ســنت، علی اصغر رضوانی، مســجد مقدس جمکران، 

قم، 1385 ه.ش، ص 40.
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احکام شرعی
تشــکیل  عزاداری:   شــیوه  بهترين 
مجالس باشــکوه و ذکر اهــداف مقّدس 
امام حســین )علیه السالم( و تاریخ کربال 
و تحلیل فرازهای آن و مراسم سوگواری و 
تشکیل دسته جات عزاداری باشکوه، توأم 
توزیع  بیدارکننده وسازنده و  با شعارهای 
جزوه و پوســترهای پرمحتوا واستفاده از 
پالکاردها یا شــعارهای جالــب و جّذاب 
و روشــنگر اهــداف عــزاداری حضــرت 
سّیدالشــهدا )علیه الســالم( و مانند آن 

است.

السالم(:  )علیه  امام حسین  عزاداری 
عزاداری خامس آل عبا )علیه الســالم( از 
مهم ترین شــعائر دینی و رمز بقای تشّیع 
اســت، ولی باید به گونه ای برگزار شــود 
که موجب وهن مذهب نگردد و آســیبی 
به بــدن وارد نشــود و مّداحــان محترم 
از خوانــدن اشــعار کفرآمیز یــا آلوده به 
شــرک یا مضامینی که در شأن حضرات 

معصومین )علیهم الســالم( و پیروان آنان 
نیســت خودداری ورزند. استفاده از آالت 
موسیقی مناسب مجالس لهو وفساد جایز 
نیست و برهنه شــدن به هنگام عزاداری 
هــرگاه در حضور زنان باشــد حرام و اگر 

زنان نباشند اشکال دارد.

مّداحی های مطلوب: استفاده از مّداحی 
مّداحانی که از اشعار کفرآمیز و آمیخته با 
غلو یا خالف واقع استفاده نکنند و سبک 
وآهنگ آنها مناســب مجالس لهو و فساد 

نباشد اشکالی ندارد.

زبان حال : منظور از زبان حال آن است 
که حالت آن بزرگواران چنین تعبیراتی را 
اقتضا می کند و این کار به دو شرط جایز 
اســت: نخســت اینکه واقعاً این سخنان 
مناســب چنان حالتی باشد و دیگر اینکه 
معلوم باشــد که زبان حال است نه زبان 

قال.

اشعار و الفاظ نامربوط: عزاداری خامس 
آل عبا )علیه الســالم( از مهم ترین شعائر 
دینی است ولی باید از سخنان و اشعاری 
که متناسب با عزاداران اهل البیت )علیهم 
السالم( نیســت جّداً خودداری شود زیرا 
حضــرت سّیدالشــهدا )علیه الســالم( از 

این گونه امور بیزار است.

حمل عالمت در عزاداری : چون حمل 
عالمت ها در کوچه وخیابــان غالباً باعث 

مزاحمــت بــرای مردم وآســیب برای 
به  بی شباهت  و  می شود  حمل کنندگان 
صلیب نصاری نیســت، بهتر است از آن 

بپرهیزید.

طبل و سنج : استفاده از آالت موسیقی 
در مسجد و حســینیه به طور کلی جایز 
نیســت و در غیر آن اســتفاده از طبل و 
ســنج و نی در صورتی که آهنگ مناسب 
مجالس لهو و فســاد نزنند، و به گونه ای 
نباشــد که باعث ایذاء دیگران گردد جایز 
است ولی استفاده از سایر آالت موسیقی 

از جمله دف جایز نیست.

موســیقی در عــزا : همــه صداها و 
آهنگ هایــی که مناســب مجالس لهو و 
فساد اســت حرام و غیر آن حالل است. 
حرمت گوش دادن به آهنگ های حرام در 
ایّام عزا بیشتر است و نیز مناسب است از 
گوش دادن به موســیقی های حالل که با 

این ایّام تناسب ندارد پرهیز شود.

نی زدن : هرگاه آهنگ مناســب مجالس 
لهو و فساد باشد جایز نیست.

عبا)علیه  آل  عزاداری خامس   : قمه زنی 
الســالم( از مهم ترین شــعائر دینی و رمز 

بقاِء تشّیع اســت و باید هرچه باشکوه تر 
برگزار شود، اّما الزم است از کارهایی که 
آســیب به بدن می رساند، یا موجب وهن 

مذهب می شود، جّداً بپرهیزند.

باال و پايین پريدن : عزاداری خامس آل 
عبا )علیه الســالم( از افضل قربات است و 
چنین مجالسی باید مرکز نشر و گسترش 
معارف اهل بیت )علیهم الســالم( باشد و 

از چنین کارهایی بپرهیزند.

برهنه شدن هنگام سینه   : برهنه شدن 
زنی اگــر در حضور نامحرم باشــد حرام 
است و در غیر این صورت نیز چون سبب 
وهن اســت بنابر احتیاط باید ترک شود؛ 
ولی باز گذاشــتن کمی از جلوی ســینه 
برای ســینه زنی یا کمی از پشــت برای 

زنجیر زنی مانعی ندارد.

طشــت گذاری و الوار کشی : این کار 
صحیــح نیســت و در منابــع معتبر وارد 

نشده است.

اســتفاده از بلندگو : نباید بلندگوهای 
مجالس عزاداری برای همسایه ها مزاحمت 
بنابرایــن،  باشــد؛  داشــته 
بلندگوهــا بــرای داخــل 
ولی  شود  تنظیم  مســجد 
برای پخش اذان اشــکالی 
ندارد. البّته صدای بلندگو 
به ویــژه در مورد اذان 
صبح بایــد به گونه ای 
حــال  کــه  باشــد 
رعایت  همسایگان 

شود.

عــزاداری   : در عزاداری  بلنــد  گريه 
خامــس آل عبا )علیه الســالم( از افضل 
شعائر اســالمی است و گریه خواه آهسته 
باشــد یــا بلند جــزِء این شــعائر عظیم 
محســوب می شــود، ولی فریاد کشیدن 
وصداهای غیر متعــارف که موجب وهن 

است ترک شود.

پوشیدن لباس مشکی : پوشیدن لباس 
مشــکی در ایّام شــهادت جنبــه تعظیم 

شعائر دارد و مستحّب است.

کار کردن در روز عاشورا : حرام نیست، 
اّما مناسب است وقتی را برای شرکت در 

عزاداری اختصاص داد.

نمازهای  مانند   : روز عاشورا  نماز ظهر 
دیگر اســت که می توان آن را به جماعت 
یا فرادی خواند، اّما بهتر اســت در صفوف 
به هم پیوســته حضــور یافته، نمــاز را به 

جماعت بخوانند.

روزه در محّرم و روزه عاشــورا : روزه 
گرفتن در ماه محّرم مستحّب است اّما در 

روز عاشورا کراهت دارد.

آرايش کردن در ايّام عزاداری : اصالح 
کردن اشکالی ندارد وآرایش برای همسر 
جایز است، ولی ســزاوار است در شب ها 

وروزهای شهادت ائّمه ترک شود.

چون   : ايّام عزاداری  در  حنا گذاشتن 
حنا بستن نشانه شــادی است بهتر است 

در ایّام عزاداری ترک شود.

سرمه کشیدن : سرمه کشیدن در ایّــام 
عزاداری اشکالی ندارد.

عقد کردن در ايّام عــزا : عقد کردن 
در این ایّام اشــکالی ندارد اّما جنبه های 
شــادی در آن حذف شود و به اصل عقد 

که در آن عجله دارند اکتفا کنند.

نزديکی کــردن در ايّام عزا : نزدیکی 
کردن در ایّام عزا حرام نیست، اّما سزاوار 

است در شب و روز شهادت پرهیز شود.

اســتفاده از تخمه و مانند آن در عزا 
: این کار اشــکالی ندارد اّما اگر در عرف 
محــل انجام دادن آن را نشــانه شــادی 

می دانند بهتر است ترک شود.
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