


طلیعه سخن
ضــرورت واکاوی همۀ ابعاد و زوایای قیام امام 
حسین علیه الســام در تبیین دقیق معارف 
عاشورایی انکار ناپذیر است؛ اهمیت این مسأله 
وقتی نمایان می شود که بدانیم در برهه های 
مختلف تاریخی؛ سایۀ ســنگین رویکردهای 
عرفانی و چگالی سنگین احساسات در ایام عزای 
حســینی ، قامت این حادثۀ عظیم را صرفاً به 
چند نماد اسطوره ای از آن واقعۀ بزرگ محدود 
ساخته و از این رهگذر تاریخ نگاری عاشورا نیز 

جای خود را به داستان سرایی داده است.

در تبییــن این مدعا باید بــه حافظۀ تاریخی 
مراجعه کرد تا انبوه تعزیه خوانی و ســیطرۀ 
مناسک گرایی در مراسم سوگواری را مشاهده 
نمود؛ مقوله ای صرفاً حس گرا که از نگاه تک 

بعدی عرفانی به عاشورا نشأت می گیرد.

بی شک تولید انبوه کتب عاشورایی با رویکرد 
عرفان گرایانه در برهه های مختلف، به نوبۀ خود 
تبعات و پیامدهای مختلفی را به همراه داشته 
است که وجود پیرایه ها و انحرافات متعدد در 
ســوگواری اباعبداهلل الحسین علیه السام در 
حقیقت حاصل نگاه انتزاعی به عاشوراست؛ حال 
آنکه حادثۀ کربا تلفیقی از عینیت و ذهنیت 
اســت و ضرورت بازنمایی تاریخی و معرفتی 

واقعۀ عاشورا انکار ناپذیر است .

بی تردید شــهادت مظلومانۀ امام حســین 
علیه السام در روز عاشورا بر مبنای شعار )کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربا(، اوج پیوند عینیت 
و ذهنیت است و به عنوان مهمترین مولفۀ میان 
فرهنگی در میان جوامع بشری مورد نظر است؛ 
به نحوی که عاشورا حلقۀ وصل عدالت خواهی 
جوامع انســانی در تحقق حکومت مهدوی به 

شمار می رود.

متأسفانه حرکت امام حسین علیه السام در 
ساحت تاریخ به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته 
اســت و این نقیصه معلول عدم نگاه فلسفی 
ومعرفتی به عاشورا و صد البته مرهون تأکید بی 
حدو حصر عاشوراپژوهان برمولفه های عرفانی و 

اسطوره ای است.

حال برای برون رفت از این چالش باید خاستگاه 

شناسی واقعۀ عاشــورا مورد توجه قرار داد که 
از این رهگذر ناگزیر به سقیفه خواهیم رسید؛ 
توطئه ای ظالمانه و حاصل دهن کجی آشکار 
اســام اشرافی علیه اسام نبوی که خافت و 
جماعت گرایی )حزب گرایی( را به جای امامت 
محوری و امت گرایی نشاند، و اینچنین قبیله 
گرایی با اهرم عقانیت ابزاری بر تئوری انسان 
کامل و قلب سلیم  به ظاهر فائق آمد و اسام 
شورایی و سوسیالیســتی خلفای سه گانه و 
سپس اسام سلطنتی بنی امیه در روز روشن 
حق آشکار اسام امامت محور )اسام نبوی(را 

غصب نمود.

در این بین فقــدان عدالت فردی و اجتماعی 
در اســام خافتی در نهایت موجبات تقویت 
بنی امیه را فراهم کرد و عرفان متجر، خشک 
و مناسکی اشراف گرایان قریش با عرفان اباحه 
گری اسام اموی ممزوج شد؛ این پدیدۀ شوم 
که در واقعۀ عاشورا با شعار خونخواهی عثمان! 
در مقابل اســام نبوی قد علم کرد در نهایت 
خشن ترین تصاویر را در واقعۀ عاشورا رقم زد 
که پیامدهای آن تحت عنوان جریانات تکفیری 

دامن گیر جهان اسام شده است.

البته قیام امام حسین علیه السام در نهایت با 
رسوایی و نابودی سقیفه و بنی امیه، به خوبی 
توانست اسام را به مسیر اصلی خود بازگرداند 
لذا مخالفت و ستیزه جویی گروه های تکفیری با 
واقعۀ عاشورا و شهادت امام حسین علیه السام 

به شدت معنادار است.

با این تفاسیر می توان دریافت تراژدی عاشورا 
از عقبۀ عظیم معرفتی برخوردار است از این رو 
در تاریخ به شدت معنا دار است؛ این ظرفیت 
مهم در حالی است که انحصار نهضت حسینی 
به عرفان،خواب،کشــف و شهود ؛ به نوبۀ خود 
تضعیف کنندۀ اوج عقانیت در واقعۀ عاشورا 
اســت، در حالی که امام علیه السام به عنوان 
انسان کامل در اوج حکمت قرار دارد و نهضت 
حسینی به شدت عقانی، فقهی و حکمی است.

گفتنی اســت اگر چه معاویه بر خاف پیمان 
صلح، یزید را به جانشینی بر گزید که با مخالفت 
و عدم بیعت امام با حکومت ظالمانۀ یزید همراه 
شد؛ لیکن خروج امام علیه السام از مدینه به 
مکه به عنوان شهر امن، حاکی از اجتناب امام 

علیه السام از کشتار و جنگ طلبی است.

هم چنین وقتی سیل انبوه نامه های مردم کوفه از 
امام علیه السام برای تشکیل حکومت اسامی 
به سوی آن حضرت روانه شد حجت شرعی و 

فقهی بر امام علیه السام تمام شد.

از این رو هیچ گاه تئوری جنگ در فقه حسینی 
جایگاهی نداشت زیرا صلح محوری مهمترین 
آموزه میان فرهنگی تشیع است که از فطرت، 

عقانیت و حکمت منبعث می شود.

بر این اســاس صلح محوری تحت چارچوب 
تئوریک عزت طلبی»هیهات من الذله« در واقعۀ 
عاشورا موجب گردید امام شروع کننده جنگ 
نباشد بلکه در قالب هدایت محوری خطابه های 
متعددی برای لشکریان عمر سعد بیان فرماید.

ویا آن حضرت در شب عاشورا بر مبنای دقیق 
فقاهت، بیعت را از یاران خود برداشت و فرمود: 
»...؛ یارانم! بدانید اینان جز شهید کردن من و 
شهادت کسانی که با من باشند، هدفی ندارند و 
من از کشته شدن شما بیمناکم. اکنون از شما 
بیعتم را برداشتم، هرکس از شما قصد بازگشت 
دارد در این ســیاهی شب برگردد«. )1( که این 
فراز تاریخی خود مبیــن اوج مظلومیت امام 

حسین علیه السام است.

بی شک اجتناب از کلی گویی و شعارزدگی در 
گرو تبیین معرفتی و فلسفی قیام عاشورا میسر 
خواهد بود؛ لذا عدم تبدیل تراژدی عاشــورا به 
مولفه هــای مفهومی وبی اعتنایی به بازتولید 
شخصیت ها و حوادث عاشورا در قالب مفاهیم 
معرفتی و فلسفی و اکتفا به اسطوره نگاری و 
طرح برخی داســتان هــای ابتدایی، از جمله 
چالش های مهم در جامعۀ امروزی به شــمار 
مــی رود ؛ مطالبه ای فراگیر که بعضاً درقالب 
انتقادات مردمی به سوی متولیان فرهنگی و 
دینی جامعه گسیل می شود؛ از این رو انتظار 
می رود سیاســتگذاران فرهنگی کشور و نیز 
مبلغان دینی در ترسیم دقیق عقانیت، فقاهت 
و حکمت حسینی بیش از پیش تاش نمایند.
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پیام ها و بیانات
توضیحات الزم دربارۀ سخنانی که در فیضیه گفته شد 

پیرو انتشار بیانیه حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی پیرامون گردهمائی مدرسه 
فیضیــه قــم، ســواالتی از ســوی برخی 
مخاطبیــن محترم پایگاه اطاع رســانی 
دریافت   makarem.ir لــه  دفتر معظم 
شده اســت که جهت اطاع بیشتر، توجه 
شــما عزیزان را به نــکات هفتگانۀ زیر به 
عنوان نمونــه که عیناً از نوار ســخنرانی 

ایشان پیاده شده جلب می کنیم:

ایــن گویندۀ محتــرم که ســوابق خوبی 
دارد در مدرسۀ فیضیه در سخنرانی خود 
مطالبی را عنوان کرد که نشــان می دهد، 
متأسفانه هیچ آگاهی از وضع حوزۀ علمیه 

ندارد، به عنوان نمونه:

1ـ ایشان می گوید: »ریشۀ سکوالریزم در 
حوزه است، ســکوالریزم یعنی چه؟ یعنی 
تفکیک دین از حکومت و دولت و تمدن، 
تفکیک نظری وقتی اســت که شما حرفی 

ندارید«.

این در حالی اســت که انقــاب از حوزه 
هــای علمیــه برخاســته و االن هم مهم 
ترین پشتیبان انقاب حوزه های علمیه و 
مراجع بزرگ هســتند. اگر اقلیت کوچکی 
در حوزه خاف این عمل می کنند، آن را 
نمی شود به حوزه تســّری داد، بیشترین 

شهیدان انقاب را حوزویان دادند.

2ـ ایشــان می گوید: »شما پنج تا درس 
خــارج ـ نه یک درس خارج فقه ـ در قم، 
نجف، مشــهد و اصفهان دارید که پرسش 

ها را از بیرون بگیرد«.

این در حالی است که در بسیاری از دروس 
خارج حــوزۀ علمیه مخصوصــاً مراجع و 
بویژه حضــرت آیــت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی مسائل مستحدثه را عنوان کرده 
و پاسخ الزم را فراهم نمودند و کتاب های 
زیادی در این زمینه نوشته و منتشر شده 
که تمام پرســش ها را از بیرون گرفته اند 
و لیست این کتاب های چاپ شده حداقل 

به یکصد و پنجاه کتاب می رسد.

3ـ ایشــان مــی گوید: »هنر نیســت که 
هی طهارت و نجاســت و طواف و اینها را 
بگوینــد و هزار بار گفتند و هزار و یکمین 

بار آنها را بگویند«.

جــواب: این یک نوع بــی اعتنایی به فقه 
جواهــری اســت که مــورد توجــه امام 
راحل)قدس ســره( و همه علمــا بوده و 
هســت و در همین مسائل هم حرف برای 
گفتن بســیار دارند که در آینده به شرح 

آن می پردازیم.

4ـ ایشان می گوید: »من شنیدم هفتصد، 
هشتصد رساله در قم می خواهند بدهند، 
ما اصًا هفتصد تا مرجع می خواهیم؟ این 
جور کــه کارخانه انبوه تولید مرجع تقلید 

شروع شده، این که کاری نشد؟«.

اوال: این عدد کامًا خاف واقع است. یک 
دهم آن هم صحیح نیســت. معلوم نیست 
از کجا ایــن عدد را گرفته انــد. ثانیاً: آیا 
تعبیــر بــه »کارخانه انبــوه تولید مرجع 
تقلید« توهین به مرجعیت محسوب نمی 

شود؟!

ایــن گوینده محترم می گویــد: »چهارتا 
شرح و حاشیه را می خوانی و همان ها را 

می گویی و مرجع می شوی!«.

ایــن هم ســخن عجیبی اســت. بزرگان 
مراجع بعد از 40 یا 50 ســال به آن مقام 
می رســند و در گذشــته هم چنین بوده 
است. مرحوم شیخ انصاری سخن معروفی 
دارد می گوید: »رســیدن بــه اجتهاد از 

طول جهاد هم سخت تر است«.

6ـ ایشــان می گوید: »اغلــب اینهایی که 
می خواهند رســاله بدهنــد، هفتصد تا و 
هشتصد تا و هزار تا، اغلب هیچ چیز برای 
گفتن ندارند، این که می گویند جمهوری 
اسامی ناکارآمد است و سیستمش درست 

نیست، یکی همین بی سوادی هاست«.

باز همان عدد بی اســاس تکرار شده و از 
آن باالتر هم رفته است. تعبیر به بیسوادی 
در مــورد فضا و مدرســین حوزه توهین 
آشــکاری اســت. البته نظر ایشان توهین 
نبوده ولیکن خواننده از این تعبیر، توهین 
می فهمــد. به عاوه این که گفته اســت 
ســخنی برای گفتن ندارند، اتفاقا درست 
خاف آن اســت، اگر کتــاب هایی که در 
حوزه چاپ شــده مطالعه شود، نشان می 

دهد همه چیز برای گفتن دارند.

7ـ ایشــان می گوید: »اینهــا اصًا جواب 
ندارند. اصًا نمی دانند مظان پاســخگویی 
بــه این مســائل در کدام بخــش قرآن و 

احادیث است«.

این هم گفتار عجیبی اســت که نشان می 
ابــدا اطاعی درباره  دهد گویندۀ محترم 
وضع حوزه ندارد. کدام مسأله است که در 
جامعه مطرح شده و جواب آن در دروس 
مراجع بزرگ و مدرســین ســطوح عالی 

نیامده است.

امیدواریم هنــگام قضاوت، خدا را در نظر 
بگیریــم و از روی اطــاع و بدون حب و 

بغض قضاوت کنیم.

مایل نبودیم این مســائل تلخ بازگو شود 
اما اصرار جمعی از پرسشــگران سایت ما، 

ما را وادار کرد.

ما این گوینده را هرگز متهم به سوء نیت 
نمــی کنیم، ولی ســخنان مزبور برخاف 

واقعیات است.

خداوند عاقبت امر همه ما را ختم به خیر 
کند.

خبر تأسف بار رحلت آیت اهلل حاج شــیخ مجتبي بهشتي اصفهانی )رحمه اهلل علیه( 
موجب نهایت تأســف گردید. این عالم رباني به حق یکي از اســاتید برجســته حوزه 
علمیه اصفهان بود و سالیان دراز به پرورش شاگردان برجسته پرداخت. خدمات دیگر 

ایشان در جهات مختلف دیني بر کسي پوشیده نیست.

اینجانب این ضایعه اســفناك را به حوزه علمیــه اصفهان و تمام اهالي محترم و بیت 
شریف ایشان تسلیت عرض مي کنم.

خداوند روح ایشــان را غریق رحمت واســعه اش گرداند و به همه بازماندگان صبر و 
اجر فراوان عنایت فرماید.

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي
 به مناسبت رحلت حضرت آيت اهلل حاج شیخ مجتبي بهشتي اصفهانی )قدس سره(

پیام تسلیت حضرت آيت اهلل العظمي مكارم شیرازي
 به مناسبت رحلت حضرت آيت اهلل حاج شیخ مرتضی اشرفی شاهرودى )قدس سره(

صدیق محترم حضرت آیت اهلل حاج شــیخ مصطفی اشرفی )دامت افاضاته(؛

فقدان اســفناك اخوی محترم، حضرت آیت اهلل حاج شیخ مرتضی اشرفی رحمت اهلل 
علیه را به جنابعالی و بیت محترم شما و ایشان و تمام عاقمندان و دوستان و اهالی 

محترم شــاهرود و حوزه علمیه و علمای منطقه تسلیت عرض می کنم.

این عالم ربانی در زمانی که شهرســتان ها از وجود مجتهدین مبرز خالی می شــد در 
شــاهرود به تربیت فضا و برافراشتن پرچم اســام و اهل بیت)علیهم السام( در آن 
منطقه همت گماشــت و خدمات بسیار ارزنده ای در طول عمر با برکت خویش انجام 

داد.

امیدوارم روح ایشان با ارواح شریفه محمد و آل محمد)علیهم السام( محشور گردد و 
خداوند به بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت کند و فرزندان محترم ایشــان بتوانند 

این چراغ فروزان را در آن بیت همچنان روشــن نگه دارند.
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مراسم جشن و عمامه گذاری در روز عید غدیر

ديدارها

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام مسئولین رادیو معارفاهل سنت کردستان

راهپیمایی روز عید غدیر

افتتاح رادیو محرمنماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران
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گزيده سخنانگزيده سخنان

عده ای می خواهند بین مرجعیت و سپاه بدبینی ایجاد کنند �
عده ای هســتند دلشــان می خواهد یک بدبینی بین سپاه و مرجعیت و حوزه های علمیه ایجاد کنند، 

این ها را باید مراقب بود

تشکیل کارگروهی برای حل مشکالت خانواده شهدا و ایثارگران �
نه تنها ما بلکه نسل های بعد ما نیز مدیون شهدا هستند، در آموزه های دینی نیز نسبت به اصل تکریم 

و تعظیم شهدا بسیار تاکید و توصیه شده است

راه اندازی رادیو محرم ابتکاری ارزشمند است �
علی رغم گذشــت سالیان طوالنی نه تنها واقعه عاشورا کمرنگ و ضعیف نشده بلکه سال به سال برنامه 
های عاشــورا، عزاداری و مراســم اربعین با شکوه و عظمت بیشتر برگزار می شود؛ این مساله نشان می 

دهد که این واقعه و قیام برخاف ســایر حوادث تاریخی با اهداف مادی گره نخورده بود

انتقاد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از گرانی های افسار گسیخته �
مسؤوالن محترم بدانند این روزها در هر جلسه ای که می نشینیم سخن از گرانی است؛ آن هم گرانی 
افسارگسیخته و حتی باالی صد درصد در این شرایط واقعا اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران، 
کارمندان شــرایط بسیار ســختی دارند؛ تاکید می کنیم مسؤوالن این موضوع را جدی بگیرند؛ شوخی 

نیست، یک مساله سرنوشت ساز است

مسلمانان با وحدت توطئه های دشمنان را خنثی کنند �
به همه توصیه می کنیم به مقدســات یکدیگر احترام بگذارند و بدانند که وحدت تنها و تنها در ســایه 
عمل محقق می شــود باید با تکیه بر این اصول و تقویت آنها و عمل به سفارشات پیامبر گرامی اسام 

و اهل بیت)علیهم الســام( توطئه های دشمن را خنثی کنیم

نباید به نام مداحی، کارهای سیاسی و جناحی کرد �
امروزه مداحی نسبت به سابق گسترده تر شده است؛ به همین دلیل باید مراقبت های ویژه ای در این 
خصــوص صورت گیرد؛ نباید به نام مداحی کارهای سیاســی و جناحی کــرد؛ خطبای محترم نیز باید 

مراقبت های الزم را داشته باشند

هیچ موضوعی جز والیت امیرمؤمنان نمی تواند شأن نزول آیه تبلیغ باشد �
اگر هیچ دلیلی برای مســاله والیت جز این آیه نباشــد به عقیده ما کافی اســت، چون هیچ جوابی در 

مقابل آن نمی شود داد



فن آورى

امروزه رســانه ها در دنیــا حرف اول را 
می زنند، و یکی از بزرگترین رســانه ها 
همین کتاب  هایی اســت که تألیف و در 
مندان گذاشــته می شود.  اختیار عاقه 
ســخن از کتاب در اســام بســیار مهم 
اســت، بلکه در مورد کتاب و کتابخوانی 
باید گفــت که روح اســام، روح علم و 
دانش اســت. در واقع اســام دین علم 
است. اولین ســخن پیامبر پس از بعثت 
اقراء اســت. در نتیجــه پیامبر صلی اهلل 
علیه وآله وسلّم آمده که مردم را از جهل 
خارج کــرده و به علم برســاند. چرا که 
معجزه پیامبر اســام صلی اهلل علیه وآله 
وســلّم کتابی به نام قرآن است. بر خاف 
معجزه تمــام پیامبران که جنبه فیزیکی 

دارد، معجزه پیامبر اسام صلی اهلل علیه 
وآله وسلّم جنبه روحانی و معنوی دارد؛ 
و آن حضــرت با قرآن جامعه ای مرده را 

زنده کرد و در مسیر صحیح قرار داد.

تعبیرات و کام بــزرگان نیز حاوی این 
مطلب اســت که انســان به دو گونه می 
تواند آنچه در درون، اندیشــه و روحش 
جریان دارد، ابراز کند. گاهی به زبان که 
امواج صوتی اســت و خیلی زود در فضا 
محو می شــود، اما گاهی به قلم است که 
هرگز با گذشــت زمان محو نمی شــود، 
زیرا نه مکان را به رسمیت می شناسد و 
نــه زمان را؛ به همه جا و به هر زمان می 
رسد. در حالی که بیان، هم از نظر مکان 

محدود است و هم از نظر زمان.

بنابراین باید تأکید کرد مســئله کتاب و 
کتابخوانی از جملــه امور مهم و پیچیده 
کشــور اســت، زیرا کتاب بهترین حلقه 
امروز است،  به  تاریخ گذشــتگان  اتصال 
بدون شک، پیشرفت دانش و تمدن ها نیز 
به نوعی مرتبط با کتاب است؛ اگر کتاب 
وجود نداشت رابطه ما با پیشینیان قطع 
بیشتر علوم، دانش ها،  آنکه  می شد؛ حال 
تمدن ها، مســائل اقتصادی و سیاســی و 

علوم الهی با کتاب در ارتباط است.

بدیهی اســت مقولۀ کتــاب و کتابخوانی 
همیشــه درطول تاریخ آثــار فوق العاده 
ای، در آموزش و پروش و انتقال علوم از 
نسلی به نسل دیگر و تکامل فرهنگ های 
بشری ایفا کرده است. اصواًل تفاهم میان 

انســانها و انتقال افکار، بــا کتاب امکان 
پذیر اســت و پیوند میان هر انسانی را با 
انســان های دیگر در تمام قرون و اعصار 
و تمام نسل های امروز و گذشته و آینده 

برقرار می سازد. 

از  فلســفه تشــکیل کتــاب و کتابخانه 
قدیمی ترین ایّام برای انســانها شناخته 
شده است؛ به همین دلیل از هزاران سال 
پیش کتابخانه ها در نقاط مختلف جهان 
تشکیل یافت هر چند بعضی بسیار ساده 
و ابتدایی بــود. در این میــان تعلیمات 
اسام به شدت بر پیشرفت امر آموزش و 
پرورش و تأسیس کتابخانه ها و شکوفایی 
علم و دانش مؤثّــر تأکید دارد، لذا یکی 
از وظایــف مهــّم حکومت اســامی در 
ترویج فرهنگ مطالعه، تشــکیل کتابخانه 
عمومی اســت؛ چرا که بسیاری از مردم 
قدرت تهّیه کتاب های متعّدد را ندارند؛ 
در حالــی که خواهان علم و طالب دانش 
اند، و به فرض که توانایی دانش داشــته 
باشــند ضرورتی ندارد که ســرمایه های 
عظیمــی در هر خانه معّطــل بماند، چه 
بهتر که به صورت کتابخانه های عمومی 
در آیــد که هم صرفه جــوی فراوانی در 
هزینه ها بشــود، و هم عموم مردم از هر 
قشــر و هر طبقه اعــم از فقیر و غنی و 
متوّســط و کوچک و بزرگ دسترسی به 
انــواع کتاب های دینی و علمی و ادبی و 

باشند. تاریخی و سیاسی داشته 

یکی دیگر از دغدغه های مهم و اساســی 
در کتابخوانــی و انس بــا کتاب، معرفی 
و طبقه بندی کتاب های مناســب برای 
تمــام رده های ســنی اســت و باید در 
عرصــه کتاب، به گونه ای عمل کنیم که 

هر کس به راحتی بتواند گمشده خود را 
بیابد که این کار سبب افزیش مطالعه در 

جامعه می شود.

با توجه به دغدغه های ذکر شده در بیانات 
العظمی مکارم شیرازی  حضرت آیت اهلل 
مد ظله العالی که گزیده ای از ســخنان 
ایشــان را به طور اجمالــی بیان کردیم، 
مرکز فناوری اطاعات دفتر ایشان اقدام 
به ایجاد وب ســایت تخصصــی کتابخانه 
با محوریت آثار ارزشــمند و گرانســنگ 
معظــم له نمود تا بتوانــد گامی مؤثر در 
اعتای فرهنــگ کتــاب و کتابخوانی و 
انتشــار معارف حقه اســام و اهل بیت 

سام اهلل علیهم اجمعین، بردارد.

در طراحی و تولید این وب ســایت سعی 
شده اســت تا ضمن ایجاد جذابیت های 
بصــری، امکانات مورد نیــاز کاربران به 

شرح زیر تأمین گردد.

* ارائــه کتب به صورت چینش کتابخانه 
ای و لیستی به منظور سهولت دسترسی 

و افزایش جذابیت بصری

* ارائه موضوعات کتب بــا قابلیت فیلتر 
آنها موضوعی 

* جســتجو در عنوان و مشخصات کتب 
به منظور ســهولت در دسترسی به کتاب 

مد نظر

* پیشــنهاد کتب مناســبتی بر اســاس 
ضروریات زمانی جامعه اسامی

* ارائــه کتب در نســخه pdf به منظور 
قابلیــت دانلود و نگهــداری کتب مورد 

کاربران عاقه، 

* ارائــه کتابخــوان پیشــرفته با رعایت 

استانداردهای ســهولت کاربر در مطالعه 
کتب

* ارائه شناسنامه کتب و مشخصات نشر 
آن، به منظور ســهولت در ارجاع به کتب 

چاپی

* قابلیــت مطالعــه ممتــد و صفحه ای 
کتاب بر اساس ساختار چاپی آن با هدف 
مســتند سازی و ســهولت در انجام امور 

کاربران پژوهشی 

* ارائه فهرست کتاب به صورت درختواره 
به  افزایش ســرعت دسترســی  با هدف 

کتاب محتوای 

* نمایــش پاورقی ها در متــن کتاب با 
آنها قابلیت مطالعه همزمان  ایجاد  هدف 

* جستجوی سریع در متن کتاب

* استفاده از رنگ های استاندارد مطالعه 
و در دســترس قــرار دادن تنظیمــات 
نمایشــی مطالعه کتــاب از قبیل حالت 

مطالعه روز/شب، فونت و اندازه آن 

* نمایش تعداد صفحات کتاب بر اساس 
نســخ چاپی و قابلیت دسترسی سریع به 

صفحه مورد نظر

الزم به ذکر اســت برخــی امکانات ویژه 
پژوهشــی از جمله حاشیه نویسی، فیش 
بــرداری و ســیر مطالعاتــی بــا قابلیت 
همسان ســازی این اطاعات با دستگاه 
های همراه و در قالب اپلیکیشــن مکارم 
اآلثار در دســتور کار قــراردارد و با مدد 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام 
و عنایت خاصه حضرت ولی عصر ارواحنا 
فــداه، در فازهــای بعدی تولیــد و ارائه 

خواهد شد.  

معرفی وب سايت تخصصی کتابخانه مكارم اآلثار
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1يادداشت

آثار و کارکردهای حماسۀ حسینی
 از منظر معظم له 

مراسم عزاداری عاشــورای حسینی که هر 
سال باشــکوه تر و فراگیرتر از سال قبل، در 
میان »اشــک و آه « عاشــقان مکتب ساالر 
شــهیدان برگزار می شود، نباید ما را از روح 

حماسی آن غافل سازد.

به یقین قربانگاه عاشورا یک صحنه غم انگیز 
و گریه خیز بود؛ ولی هرگز نباید کارکردهای 
حماســی آن را در کنار بیان مظلومّیت آن 
بزرگــواران فراموش کرد؛ زیرا ماه محّرم، ماه 
حماسه و یادآوری دالوری ها ، شجاعت ها و 
ایثارهای سّیدالّشهدا امام حسین علیه السام 
و یاران باوفای او در کرباســت؛ حماسه ای 
عظیم که اســام را زنده نگه داشته است، و 
هر سال خون تازه ای در عروق اسام جاری 

می سازد.

معنی حماسه

حماســه به معنای تشدید و تشّدد است که 
مخصوصا در جنگ ها آمده اســت و احمس 
به مرد شــجاعی گفته می شود که در برابر 

دشمن، با شّدت، ایستادگی می کند.

عاشورا؛ حماسه بزرگ تاريخ

به حق عاشــورا یک حماسه است ، زیرا آن 
روز که امام حسین علیه السام می خواست 
مکه را به قصد عراق ترك گوید، فرمود:»َمْن 
 ِ ناً َعلی لِقاءِ اهللَّ َکاَن فِینــا باِذاًل ُمْهَجَتُه َو ُمَوطِّ
نَْفَسُه َفلَْیْرَحْل َمَعنا؛ هر کس آماده جانبازی و 

شهادت و لقاءاهللَّ است، با من حرکت کند«.

در نزدیکی کربا تأکید دیگری بر آن نهاد و 
ِعيِّ َقْد تََرَکني  ِعیَّ ابَْن الدَّ فرمود:»اال َو إِنَّ الدَّ
لَّۀ؛ ناپاك  َِّۀ، َهْیَهاَت ِمنَّا الذِّ ل ــلَِّۀ َو الذِّ بَْیَن السِّ
زاده، فرزند ناپاك زاده مرا در میان شمشیر و 
ذلّت مخّیر ساخته، به استقبال شمشیرها می 

روم و هرگز تن به ذلّت نمی دهم«.

و یاران حســین علیه السام در شب عاشورا 
این ســند را امضا کرده و گفتند: اگر یک بار 

نه، هفتادبار، بلکه هزاربار کشته شویم و زنده 
شویم، بازهم دست ازیاری تو برنمی داریم.،

فرزند شــجاع آن حضرت علیه السام، علی 
اکبر علیه الســام در مســیر کربا با جمله 
»اَذْن ال نُبالي بِالَْمْوِت ؛ چون برحق هستیم 
از شهادت باك نداریم«، بر این حماسه صّحه 

نهاد.

یاران آن حضرت هر کدام در رجزهایشان در 
صحنه قتال عاشورا، روح تسلیم ناپذیری خود 
را در برابر دشــمن، در قالب الفاظ ریختند و 

دشمن را در شگفتی فرو بردند.

خواهرش زینب کبری علیها السام در کنار 
پیکر خونین بــرادر زانو زد و پیکر خونین را 
با دو دســت خود از زمین بلند کرد و گفت: 
»خداونــدا این قربانــی را از مــا، )خاندان 

پیامبرت( قبول فرما!«.

در خطبه آتشین شــیر زِن میداِن کربا در 
کوفه، با صراحت آمده است: »گریه می کنید 
و ناله سر می دهید، بخدا بسیار بگریید و کمتر 
بخندید، لّکه ننگی بر دامان شما نشست که 
با هیچ آبی پاك نمی شود. شما چگونه اجازه 
دادید ساله پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
وپناهگاه شما در مشکات کشته شود و چراغ 

فروزان جامعه شما را خاموش کنند؟!«،

و در پاسخ ابن زیاد، آن مرد سّفاك بی رحم 
و خطرناك، با یک دنیا شــجاعت فرمود:»ما 
َرأَیْــُت إاِّل َجمیًا؛ جز خوبی )و شــجاعت و 
عظمت( در کربا ندیدم«. »هُؤالءِ َقْوٌم َکَتَب 
ُ َعلَْیِهُم الَْقْتَل، َفَبــرُزوا إلی َمَضاِجِعِهْم ...؛  اهللَّ
آنها گروهی بودند که شــهادت در سرنوشت 
شان رقم زده شده بود و به آرامگاه ابدی خود 
شتافتند و به زودی در دادگاه عدل الهی در 

برابر آنها ظاهر خواهی شد«.،

و در خطبه آتشین دیگرش در شام در برابر 
یزید گفت: »اگر حوادث ســخت روزگار، مرا 

در شــرایطی قرار داد که مجبور شــوم با تو 
صحبت کنم، من تــو را موجودی کوچک و 
بی مقدار می دانم و در خور هر گونه توبیخ و 
سرزنش .... آنچه در توان داری انجام ده؛ ولی 
هرگز نمی توانی نور ما را خاموش کنی و آثار 

ما را محو نمایی!«.،

و سخنان فراموش نشدنی که در خطبه های 
امام سّجاد علیه السام در شام و در نزدیکی 
مدینــه آمده اســت، هر کــدام بیانگر روح 

حماسی این واقعه بزرگ تاریخ است.

و حرکت  بخش  امید  حماسه حسینی؛ 
آفرين

در حماسه حسینی شــاهدیم، امام حسین 
علیه الســام مانند کوهی استوار، مقاومت و 
ایستادگی کرد؛ از آرایش جنگ های صحیح 
و انتخاب بهترین روش های نظامی لحظه ای 
غافل نمی ماند؛، و برای حفظ یارانش به آنها 
امید تزریق می کرد و برای دلگرم ســاختن 
مؤمنان، آنان را به خواندن اشــعار حماسی 
تشویق می نمود؛ آنی از یاد خدا غافل نبود، 

و یارانش را به آینده درخشان نوید می داد.

همیــن امر ســبب امید بخشــی و حرکت 
آفرینی برای یاران اندك آن حضرت، در برابر 
گروه عظیم دشمنان که از نظر ظاهری کامًا 
برتری داشتند، شد؛ این ایستادگی و مقاومت 

عجیب سرمشقی برای همگان است.

در تبیین این مهم می توان به آیۀ شــریفۀ 
»ُکلَّ یَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن ؛ و او هر روز در شأن و 
کاری است!« استناد نمود که هم امید آفرین 
است، هم غرورشکن، و هم نشانه دوام خلقت 

و استمرار آفرینش.

به همین دلیل گاهی امام حسین علیه السام 
برای امید بخشــیدن به افراد مخصوصا روی 
این آیه تکیه می کرد، چنان که در داستان 
تبعید دردناك»ابو ذر« به»ربذه« می خوانیم: 

ساالر شهیدان امام حسین علیه السام زبان 
به ســخن گشــود و فرمود:»یا عماه! ان اهللَّ 
تعالی قادر ان یغیر ما قد تری، اهللَّ ُکلَّ یَْوٍم ُهَو 
فِي َشأٍْن ، و قد منعک القوم دنیاهم و منعتهم 
دینک ... فاسال اهللَّ الصبر و النصر؛.. ای عمو! 
خداوند متعال قادر اســت که این شرائط را 
دگرگون سازد، و او هر روز در شان و کار تازه 
ای است، آنها تو را مزاحم دنیای خود دیدند 
و تو را بازداشتند، و تو آنها را مزاحم دین خود 
دیدی و از آن بازداشتی ... از خدا شکیبایی و 

پیروزی بطلب«.،

و نیز می خوانیم هنگامی که امام حســین 
علیه السام به سوی کربا می آمد وقتی به 
منزلگاه»صفاح« رسید، فرزدق شاعر حضرت 
را ماقات کرد، امام علیه السام فرمود:»بین 
لی خبر الناس خلفک؛بگو ببینم مردم پشت 
سرت چگونه بودند )اشــاره به مردم عراق ( 
عرض کرد: الخبیر سالت، قلوب الناس معک، 
و ســیوفهم مع بنی امیه! و القضاء ینزل من 
السماء و اهللَّ یفعل ما یشاء؛ از شخص آگاهی 
سؤال کردی، بدان دل های مردم با تو است، 
اما شمشیرهایشــان با بنی امیه اســت! اما 
فرمان الهی از آسمان نازل می شود و خداوند 
هــر چه را صاح بداند و اراده کند انجام می 

دهد«.

امام حسین علیه السام فرمود:» صدقت هللَّ 
االمر یفعل ما یشاء، و کل یوم ربنا فی شان؛ 
راست گفتی خدا هر چه را مشیت کند انجام 
مــی دهد، و پروردگار ما هر روز در شــان و 
کاری اســت« اینها همه نشــان از اوج امید 
بخشی در حماسۀ حسینی است که به شدت 

برای مؤمنان حرکت آفرین خواهد بود.

به هر حال حماسه آفرینی امام حسین علیه 
السام و تسلی او در برابر مشکات، و وعده 
نصرت و تأیید او در برابر مشکات ، مجموعه 
ای اســت امید بخــش ؛ ســازنده و حیات 
آفرین برای همه انســان هــا و همه رهروان 
راه حق،زیرا »تاش آمیخته با امید و آرمان 
گرایی« جایگزین یک نوع »خمودی و یأس 

و بدبینی« خواهد شد.

اینگونه اســت که می بینیم شاعران ضمن 
اشــعار ســوگواری، برای ایجاد حرکت در 
توده های رنجدیده که احساس حقارت می 

کردند اشعاری می سرودند و شور و حماسه 
و هیجان می آفریدند. وجنبه های حماسی 
عاشــورا را به نظم کشند، همان گونه که در 
قرون اخیر توّجه شایانی به آن امر شده است 
و آحاد مردم،خطبا و مّداحان به آن اهمّیت 
می دهند.که بیانگر عمق نفوذ حماسه عاشورا 
در عرصه های مختلف به ویژه شــعر و هنر 

است؛ به عنوان نمونه در فرازی می خوانیم:

نازم حسین را که چو در خون خود تپید

شیواترین حماسه عالم بیافرید

دیدی دقیق باید و فکری دقیق تر 

تا پی برد به نهضت آن خسرو رشید

قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد

در پیش عزم و هّمت وی آسمان خمید

تا ننگرد مذلّت و خواری و ظلم و کفر

داغ جوان و مرگ برادر به دیده دید

حماسه حسینی؛ الهام بخش جنبش هاى 
اجتماعی

قیام امام حسین به شــدت حماسی است؛ 
لذا الهام بخش برای اصاح وضع اجتماعی و 
مبارزه با ظلم و فساد است و جهشی به سوی 

اهداف بزرگ انسانی است.

در تشــریح این مســأله باید در تاریخ کربا 
تأمل نمود که تغییراتی فاحش در برداشــت 
های پیرامون این مکتب از این تاریخ آشکار 
می شــود؛ در آغاز، عاشــورا به صورت یک 
حماسه ظهور کرد؛ ســپس فقط به صورت 
یک حادثه غم انگیز توأم با اشک و آه درآمد، 
و در قرن اخیــر بار دیگر چهره آغازین خود 
را بازیافت، یعنی در میان ســیل اشک و آه 
عاشقان مکتب حسینی، روح حماسی خود را 
نیز آشکار ساخت و توده های مسلمین را به 

حرکت درآورد.

شــعارهای انقابی »هیهات مّنــا الذلّۀ« و 
»إّن الحیاۀ عقیدۀ و جهــاد« که برگرفته از 
تاریخ کربا اســت، در کنار اشعار پر اشک و 
آه محتشــم: در بارگاه قدس که جای مال 
نیست سرهای قدســیان همه بر زانوی غم 
است جّن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند 
گویا عزای اشرف اوالد آدم است ، چرخشی را 

در افکار خطبا و شعرا و مّداحان پدید آورد و 
ضمن عزاداری با ارزش سّنتی که هرگز نباید 
فراموش شود ابعاد حماسه کربا نیز تشریح 

گردید.

این حماســه مخصوصاً در انقاب اسامی و 
برنامه های حزب اهللَّ جنوب لبنان و اخیراً در 
عاشوراها و اربعین های عراق، یمن، بحرین و 
ســوریه ... نقش بسیار مؤثّری ایفا کرده و در 
فضای کشــورهای اسامی طنین انداز شده 

است.

بر این اســاس و در طول تاریخ ، بسیاری از 
شــعرای اهل البیت علیهم السام کوشیدند 
تا روح حماسی عاشورا را در اشعار خود زنده 

نگه دارند.

دعبل، شاعر شجاع و با صفا، قصیده معروف 
خود را با این بیــت آغاز کرد:»َمدارُِس آیاٍت 
َخلَْت ِمْن تَاَوۀٍ َو َمْنِزُل َوْحٍی ُمْقِفِر الَْعَرصاِت 
؛خانه های شما ای آل محمد صلی اهلل علیه 
و آله مدارس آیات خدا بود که دشمنان نور 
تاوت قرآن را در آن خاموش کردند و محّل 
نــزول وحی الهی بود که اکنون از همه چیز 

تهی گشته است«.

شعرای معاصر ما نیز رنگ و آب تازه ای به آن 
بخشیدند و با اشعاری از این دست راه شعرای 
اهل البیت علیهم السام را ادامه دادند:»إْن 
ٍد لَْم یَْسَتِقْم إاِلَّ بَِقْتلي یا ُسُیوُف  َکاَن دیُن ُمَحمَّ
ُخذیني ؛اگر دین محّمد جز با شــهادت من 
)و رســوایی دشمن( اســتوار نمی شود، ای 

شمشیرها به سراغ من آیید«.

یا به گفته شاعری دیگر، به عنوان زبان حال 
ساالر شــهیدان کربا:»قِْف ُدوَن َرأْیَِک في 
الَْحیاۀِ ُمجاِهداً إِنَّ الَْحیاَۀ َعقیَدٌۀ َو ِجهاٌد؛برای 
حفظ مکتب و عقیده خود در زندگی بایست 
و جهاد کن کــه زندگی حقیقی چیزی جز 

عقیده و جهاد نیست«.

آری در دورانی که شــاهد و ناظر بارور شدن 
انقاب اسامی بودیم با چشم خود دیدیم که 
اشــعار موزون و شعارهایی که در قالب شعر 
ریخته می شد چه شور و هیجان و جنبشی 
مــی آفرید و چگونه خون هــا را در رگ ها 
به جــوش می آورد، و صفوف انســان ها را 
به خروش وامی داشــت، و چگونه این اشعار 
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کوتاه و ساده، اما حماســی و هیجان انگیز لرزه بر اندام دشمن می 
انداخت، و پایه های کاخشان را متزلزل می ساخت.

لذا حماسه حسینی امروز برای ما شیعیان به صورت یک الگو و برنامه 
جهت مقاومت در برابر هر گونه اســتبداد و زورگویی و ظلم و ستم 
درآمده و به ما کمک کرده اســت که در مقابل حکومت های ظالم 
بایستیم و با اقتدا به ساالر شهیدان حسین و یارانش، شّر ظالمان را 

برطرف سازیم.

کوتاه ســخن این که بزرگداشت خاطره شــهدای اسام، مخصوصاً 
شهیدان کربا، روح حماسه و ایثار و شهامت و جانبازی در راه عقیده 

و ایمان را همواره در ما زنده می دارد، و به ما درس های مهّمی 
برای ســربلند زیســتن و تن به ظلم ندادن می دهد، 

این این است فلســفه زنده نگهداشتن 
خاطره هــا و تجدید مراســم 

عزاداری در هر سال.

مرهون  فرهنگــی؛  پويايی 
حماسه حسینی

امــروز همه مســلمانان مــی دانند 
کــه تهاجم فرهنگی غــرب علیه امت 

اسامی شدت یافته و آموزه های فرهنگی 
مسلمانان را به شــدت تهدید می کند؛ 
آیا احســاس همین موضوع، برای اتحاد 

مسلمین، و بر افروختن شعله های غیرت 
و حماســه در کانون دل هــای آنها کافی 

نیست؟

در این میان، حماســه حسینی این پیام را 
بــه ما می دهد که باید در ســایه عزاداری 
ها معروف ها را گســترش داده و منکرات 
را برچینیم؛ لذا اگــر همچنان معروف ها 
فراموش شــود و منکرات گســترش یابد، 
قطعاً به هدف سّیدالشــهدا نرسیده ایم. و 
جامعه اسامی، با هجوم فرهنگ ضّد دینی 

غرب تهدید خواهد شد.

وجود دشــمنانی که به تعبیر قرآن مجید 
کینــه و عناد و دشــمنی از ســیمای آنها 
بخوبی هویدا اســت »َقْد بََدِت الَْبْغضاُء ِمْن 
أَْفواِهِهْم «. دشــمنانی که به هیچ اصلی از 
اصول انسانی پایبند نیستند و حاضرند برای 
حفظ منافع نامشروع خویش دست به هر 

جنایتی بزنند. در مقابل چنین دشمنان 
خطرناکی همواره باید حالت حماسه 
و سلحشوری را در جوانان مسلمان 

زنده نگهداشت. 

بدین جهت ما معتقدیم قدرت های اســتکباری بــا جنگ نرم در 
صددند تا روحّیه سلحشــوری را در 
جوانان مسلمان تضعیف یا نابود کنند.

بر این اســاس امروز دشمنان اسام 
بــرای محو و نابــودی این آیین 

پاك که مزاحم منافع 

نامشروع آنهاست، می کوشند مراسم عزای حسینی را از محتوا خالی 
روح  و  حماسی آن را بگیرند و درس هایی کننــد 

که در جای جای این حماسه بزرگ 
تاریخی نهفته اســت، به فراموشــی 

بسپارند.

لیکن ، نــدای »کل یوم عاشــورا و کل ارض کربا« کمال طلبی و 
ســعادت خواهی فطری انسان را در لحظه لحظۀ زندگی موجب می 
شود؛ اگر »شــهیدان کربا« بزرگترین حماسه را در تاریخ بشریّت 
آفریدند و اسوه و مقتدایی برای همه اّمت های در بند شدند، تنها با 
اســتفاده از یک نصف روز از عمرشان بود. آری اکسیر عمر به قدری 

گران بها است که نعمتی برتر و پربارتر از آن نیست.

لذا آنجا که آیین خدا به خطر افتد و خطر سلطه شرك و کفر و ظلم 
و الحاد بر جامعه اسامی احساس شود، تقدیم جان و مال و مقام واال 
و پر ارزش و دارای معنا خواهد بود ؛در واقع، صیانت از آیین خدا که 
راهگشای همه انسان ها به سوی سعادت جاویدان است به قدری 
مهم است که حماســه آفرینی امام حسین علیه السام 
و یاران با ایمانش برای نجات آن از ســلطه منافقان 
و دشمنان حق، که هســتی خویش را مخلصانه 
تقدیم کردنــد در همۀ زمان ها 
و مکان ها برای همگان معنادار 

گردد.

حماسه  )پیام  آخر:  ســخن 
حسینی همان پیام مقاومت است(

در خاتمه باید گفــت هر چه از عمر قیام 
عاشــورا می گذرد بر هیبت و عظمت آن 
افزوده شــده و یاد و خاطره شــهدای این 
قیام در قلب ما سرزنده تر می شود، این قیام 
سرمشقی اســت برای آزادمردانی که در راه 
احیای ارزش های الهی دریغ نمی کنند و در 
مقابل طغیان ظالمان و گردنکشــان سدی 

محکم و استوارند.

همین امر ســبب شده اســت تا ظالمان و 
کوردالن عالم به خیال خام خود ریشــه های 
این قیام بی نظیر را نشــانه گرفته و هر ساله 
با تکرار شــبهاتی که دیگر نخ نما شده اند آن 
را تضعیف می کنند هرچند دشمنان در قالب 
کتاب ها، مقاالت، شــبکه های ماهواره ای و 
فضای ســایبری اندیشه های قیام ناب سرور 
و ساالر شهیدان را نشانه گرفته انداما هر ساله 
روح حماسه حسینی بیش از پیش در جامعه 
طنین انداز می شــود؛به نحوی که باید گفت 
پیام حماسه حســینی ، همان پیام مقاومت 
در برابر تهدیدات و فشــارهای استکبار است 
پایمردی و مقاومتی کــه ملت قهرمان ایران 
ثمره پیروزی آن را در هشــت سال دفاع 
مقدس در سایه خودباوری و امدادهای 

الهی به دست آورد.
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2يادداشت

مبانی فقهی قیام امام حسین علیه السالم
از منظر معظم له

در ارتباط با اهداف و انگیزه های قیام امام 
حسین علیه الســام تحلیل گران، تفسیر 
و تحلیــل های مختلفی ارائــه داده اند و 
برخی از این تحلیل ها که عمدتاً از سوی 
مستشــرقان و یا ناآگاهان از حقیقت دین 
و جوهره اســام ارائه شــده است، دور از 
واقعّیت می باشد و با مبانی اعتقادی امام 

حسین علیه السام ناسازگار است.

برخــی از تحلیل ها نیز، یــک جانبه و با 
نگاه به پاره ای از کلمات آن حضرت است 
و همه جانبه نیســت؛ اّما بهترین راه این 
است که به ســراغ مبانی فقهی قیام امام 
حســین علیه الســام برویم و با استفاده 
از رویکردهای فقهی ســاالر شهیدان، که 
با مســلّمات فقهی و احکام امر به معروف 
و نهی از منکر و مبارزه با فســاد ســازگار 
است قیام آن حضرت را مورد واکاوی قرار 

دهیم.

چرا امام حسین علیه السالم بر اساس 
»تقیه« با يزيد بیعت نكرد

»تقّیه« یعنــی کتمان عقیده، و مخصوص 
جایی اســت که جان و مال و ِعرض انسان 
در برابر دشمنان متعّصب و لجوج به خطر 
می افتد، بی آن که نتیجه ای داشته باشد، 
در چنین مواردی نباید بیهوده افراد را به 
خطر انداخت و نیروها را از دست داد؛ بلکه 
بایــد آن را برای مواقع لزوم حفظ کرد، به 
همین دلیل در حدیث معروف امام صادق 
علیه الســام می خوانیــم: »التَِّقیَُّۀ تُْرُس 

الُْمؤِمِن؛ تقّیه سپر دفاعی مؤمن است«.،

همانگونه که از امام حســین علیه السام 
رهبر شــکنندگان ســد تقّیه نقل شــده 
ًۀ،  ُ بَِها امَّ که فرمــود:»انَّ التَِّقیََّۀ یُْصلِــُح اهللَّ
لِصاِحِبهــا ِمْثَل ثَواِب أْعمالِِهــْم َفإِْن تََرَکها 
ًۀ؛ تاِرُکها َشِریُک َمْن أَْهلََکُهم؛تقّیه  أَْهلََک أُمَّ
ای که حال امتی با آن اصاح پذیرد انجام 

دهنده آن پاداشــی به قــدر همه آن امت 
دارد )زیرا نیروهای آن ها را برای خدمت 
بیشتر حفظ کرده است( اما اگر در چنین 
موردی ترك تقّیه گوید و امتی به هاکت 
افتد شــریک جرم هاك کننــده خواهد 
بــود«.از این حدیث بر مــی آید که ترك 
تقّیه در این گونه موارد موجب شرکت در 
جرم قتل نفس یا رســاندن ضرر و زیان به 

دیگران است.

لذا آن حضرت که نمونه اتّم شکستن سّد 
تقّیــه در موارد لزوم بوده اســت، در پاره 
ای موارد برای پیشــبرد اهداف مقّدسش، 
برای کوبیدن دستگاه ظلم و ستم و کفر و 
بی ایمانــی و جهل و جنایت از این برنامه 
بهره مــی گرفت.خروج شــبانه از مدینه، 
خروج از مّکه در آن موقع خاص که مردم 
سرگرم اعمال حج بودند، مظاهری از تقّیه 

تاکتیکی است.

از نظــر حکم فقها و با اســتفاده از منابع 
و مدارك اســامی؛ تقّیه را بر ســه قسم 
تقســیم کرده اند: تقّیه حرام ،تقّیه واجب 
، تقّیــه جایز،بنابراین مهم این اســت که 
فرامــوش نکنیم تقّیه نــه همه جا واجب 
اســت و نه جایز بلکه در پاره ای از موارد 
حرام است یا یکی از بزرگ ترین گناهان .

هرگاه هدف های عالي تری به خاطر تقّیه 
پایمال گردد، قانون اهّم و مهم، شکســتن 
تقّیه را در چنین مواردی واجب می سازد؛ 
لــذا هــر گاه تقّیه موجــب تقویت ظلم و 
فساد، تزلزل در ارکان اسام، محو شعائر و 
از بین رفتن احکام حیات بخش آن گردد، 
شکستن آن واجب اســت. همان طور که 
در چنیــن مواردی ضرورت اقدام به جهاد 
پیش بینی شده است و تعبیر به »و لو بلغ 
ما بلغ؛ هر آنچــه باداباد«؛)باید اقدام کرد 
و از لــوازم آن نباید ترســید به هر جا که 

منجر شــود( اشاره به آن است که »حق« 
به خطر افتاده اســت و بدون شکستن سد 

تقّیه رهایی آن ممکن نیست.

البّته شــّکی نیست که تشــخیص چنین 
مواردی اغلب به وسیله افراد عاّدی ممکن 
نیســت و چون جنبه تخّصصی دارد، باید 
به دســت فقیه و حاکم شرع که می تواند 
مسائل مهّم و اهّم اسامی را باهم مقایسه 

کرده و تشخیص دهد، روشن شود.

این موضوع عاوه بر این که به حکم عقل 
قابل انکار نیســت و قاعــده عقلّیه »اهّم و 
مهم« پشــتوانه آن می باشد، در احادیث 
اســامی نیز به آن اشــاره شده است. در 
کتاب کافــی از امام صادق علیه الســام 
چنین نقل شده:»فرد با ایمان هنگامی که 
اظهــار ایمان کرده و ســپس آن را نقض 
کنــد، از دایره ایمان بیرون می رود، و اگر 
اتّکا به تقّیه کند، اّما از مســائلی باشد که 
تقّیه در آن جایز نیســت، عذر او پذیرفته 
نخواهد شــد؛ زیرا تقّیه مواضعی دارد که 
اگر کسی از آن تجاوز نماید پذیرفته نمی 
شود، مثل این که انسان در میان جمعّیت 
بدکاری گرفتار شــود و تقّیه کند، اگر این 
تقّیه موجب از بیــن رفتن اهداف مقدس 

نباشد، جایز است«.،

هر زمــان که بیــان محتویــات مکتب و 
معّرفــی مبانــی آن برای پیشــبرد هدف 
الزم است و بدون آن هدف پایمال گردد، 
شکستن سّد تقّیه الزم است ؛ اگر در آغاز 
تقّیه  از مســأله  اسام، مســلمانان کمتر 
اســتفاده می کردند با این کــه در اقلّیت 
شدید بودند، لیکن در کنار کعبه نماز می 
خواندنــد و از هر گونه خطــر در این راه 
اســتقبال می کردند، و در این راه شربت 
شهادت نوشیدند، به خاطر همین موضوع 
بوده اســت؛ زیرا بدون آن آثار اسام محو 

می شد.

بنابراین در جایی که ریختن خون انســان 
باعث تقویت درخت پربار اسام می گردد، 
تقیه بی معنا اســت؛ مانند آنچه شــهدای 
کربــا انجام داده اند؛ اّمــا در مواردی که 
ریخته شــدن خون هیچ اثری ندارد باید 
با اســتفاده از سپر تقّیه جان خود را حفظ 

کرد.

از ســوی دیگر هرگاه انسان بتواند، مسائل 
مختلف اجتماعی، سیاسی و عقیدتی را که 
در سرنوشت جامعه اسامی مؤثّر است، با 
اســتفاده از منطق زنده اثبات کند، نوبت 
به تقّیه نمی رســد، بلکه باید تقّیه را کنار 
زد و از حربه منطق استفاده کرد و افراد را 
آگاه و روشن ســاخت، در حقیقت در این 
گونه موارد قدرت منطق جانشــین قدرت 

تقّیه می شود.

آری در جایی که اســاس دین و اسام و 
قرآن، یا نظام های اسامی به خطر بیفتد، 
در چنین مــواردی باید عقایــد را اظهار 
نمود هر چند انســان قربانی اظهار عقیده 
اش شود، بر این اســاس مبنای قیام امام 
حســین علیه السام در عاشــورا و کربا، 
درست در راســتای تحقق این مسأله بود، 
چرا که حّکام بنی امّیه اســاس اســام را 
به خطر افکنده بودند، و قیام امام حســین 
علیه الســام پرده از کار آنها برداشت، و 

جلو خطر را گرفت.

امربه معروف و نهــی از منكر؛ مبناى 
قیام امام حسین علیه السالم

در اســام به همــه افراد بــه عنوان یک 
وظیفه واجب دستور داده شده که دعوت 
به ســوی حق و مبارزه با فساد کنند.این 
دو وظیفــه که در فقه اســام به نام »امر 
بــه معــروف« و »نهی از منکــر« معروف 
اســت، همه مســلمانان را ملزم می کند 
که بر وضع اجتماع خــود نظارت صحیح 
و دائمی داشته باشــند و اگر کسی از راه 
حق و عدالت منحرف گردید به راه راست 
دعوت کنند، و اگر مرتکب خاف، گناه، یا 

تجاوزی شد از آن کار باز دارند.

از ایــن جهت اگــر چه به حســب ظاهر 

عواملی چــون امتناع امام حســین علیه 
السام از بیعت با یزید و یا پاسخ به دعوت 
کوفیــان، در تحّقق این قیــام خونین بی 
تأثیر نیست، ولی در عین حال در کلمات 
امام علیه الســام، به طور مکّرر از اصاح 
اّمــت و دو فریضه مهّم امــر به معروف و 
نهی از منکر به عنوان یکی از انگیزه های 

اساسی این نهضت بزرگ یاد شده است.

در تبیین این مهــم باید به مراحل امر به 
معروف و نهی از منکر اشــاره نمود همان 
گونــه که در روایــات  و رســاله توضیح 

المسائل فقها نیز به آن توجه شده است:

1. مرحله قلبی: یعنی در دل عاشق معروف 
و دشمن منکر باشد. هنگامی که معروفی 
را می بیند خوشحال و مسرور گردد، و در 
مواجهه با منکرات منزجر و غمگین شود، 
و خاصه حالــت درونی اش در برخورد با 
این دو پدیده یکسان نباشد. که این حالت 

درونی انگیزه عمل خواهد شد.

2. مرحلــه زبانی: عاوه بر عشــِق درونی 
نســبت بــه معــروف و بیــزاری قلبی از 
منکــرات، آن را بــر زبان جاری ســازد و 
در برخــورد بــا منکرات و تــرك معروف 
ها، بــا زبان خویش و به صــورت مؤّدبانه 
و دوســتانه، تذّکر دهد. اگر بدون خشونت 
و با رویی گشــاده و پرهیــز از جریحه دار 
کردن احساســات، به طــرف مقابل تذّکر 

دهد، قطعاً اثر خواهد کرد.

3. برخورد عملی و فیزیکی: مرحله ســوم 
امر به معروف و نهی از منکر، یعنی برخورد 

عملی و فیزیکی که کار حکومت است.

حال شــاهدیم در عصر حکومت بنی امّیه 
مخصوصاً یزیــد منکرات همــه جا را فرا 
گرفته بــود، حّتی مرکــز حکومت پیامبر 
اســام صلی اهلل علیه و آله، مدینه منّوره، 

آلوده انواع منکرات و محّرمات شده بود.،

کار به جایی رســیده بود کــه گروهی از 
مردم مدینه به استقبال زنان خواننده می 
رفتند و از این کار احســاس شــرمندگی 
نمی کردند! تو خود حدیث مفّصل بخوان 
از این مجمل؛ وضعّیت بقّیه شــهرها را که 
از مرکز ظهور اســام دور بودند تأســف 

برانگیــز تر بــود؛ زیرا وقتی ســردمداران 
حکومت و کســانی که خــود را خلیفه و 
جانشــین پیامبر صلی اهلل علیه و آله می 
پنداشــتند آلوده به انواع گناهان شوند، از 

مردم عادی چه توّقعی می توان داشت؟!

به قول شــاعر عــرب:»اَذا َکاَن َربُّ الَْبْیِت 
فِّ ُمولِعاً َفِشــیَمُۀ اْهِل الَْبْیــِت ُکلُُّهُم  بِالــدَّ
ْقص؛هنگامی کــه رییس خانواده عاقه  الرَّ
شدید به نوازندگی داشته باشد، تمام اهل 

خانه به رقص و پایکوبی می پردازند«.

آری، منکرات، شــرق و غرب جهان اسام 
را فــرا گرفت، و معروف ها به فراموشــی 
سپرده شــد. صلحا، عّباد، مهاجران، انصار 
از صحنه حکومت کنار گذاشــته شده، و 
ظالمان و فاسدان و تبعیدیان زمان پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله و مطرودان، زمام امور 

را به دست گرفتند.

امام حسین علیه السام در چنین شرایطی 
با تمام وجود خود )با قلب و زبان و عمل( 
رسالت امر به معروف و نهی از منکر را ادا 
نمود. در روز عاشورا قرآن را بر سر نهاد و 
در میان دو لشــکرقرار گرفت و مکّرر آنها 
را به عمل کــردن به قرآن دعوت نمود، و 
هنگامی که مشــاهده کرد مرحله قلبی و 

زبانی کارساز نیست وارد مرحله بعد شد.

در مرحله سوم گاه دشمن نابود می شود و 
به این وسیله از ادامه منکرات باز می ماند 
و اگر این کار ممکن نشــود باید فداکاری 
کرد و این رســالت را به پایان رساند. آری 
امام حســین علیه الســام با تقدیم خون 
خــود این وظیفــه بزرگ را انجــام داد و 
درخت نوپای اســام را آبیاری کرد، و آن 

را از نابودی نجات داد.

به راســتی امام حسین علیه السام را باید 
قهرمــان این میدان دانســت؛ آن حضرت 
عاوه بر امر به معروف قلبی و زبانی، عمل 
به آن را نیز به منتهای اوج خود رســاند و 
باالترین مرحلــه عملی آن را انجام داد، و 
با شــجاعتی وصف ناپذیر به همگان اعام 
یَِصبُر  ِمْنُکْم  َفَمــنْ کاَن  النَّاُس!  کرد:»أَیَُّها 
ِف، َو َطْعِن اْلَِســنَِّۀ، َفلَْیُقْم  ــیْ َعلی َحدِّ السَّ
َمَعنــا َو إاِلَّ َفلَْیْنَصِرْف َعنــا؛ ای مردم! هر 
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کس از شما در برابر تیزی شمشیر و زخم 
نیزه ها شــکیبا است، با ما بماند و ااّل از ما 

جدا شود!!«.،

مطابق روایات قیام با شمشــیر )در جای 
خود( عالی ترین و پرفضیلت ترین مرحله 
از مراحــل امر به معــروف و نهی از منکر 
است که امام حســین علیه السام به آن 

اقدام کرد.

لذا امام حســین علیه الســام نه تنها با 
امّیه  ســخنانش به افشــای جنایات بنی 
پرداخــت که با شمشــیر بر ضــّد آنان به 
مبارزه برخاســت و تا پای جان ایستادگی 
کرد و این حرکت خویش را »امر به معروف 
و نهی از منکر و اصاح امور جامعه« نامید 
و در بیان و سخنان خویش، به طور مکّرر 
از این فریضه بزرگ یاد کرد، و با صراحت، 
یکــی از انگیزه های حرکتــش را احیای 

همین امر مهم شمرد.

و اینگونه آن حضرت با اهدای خون خود، 
موّفق شد، و آثارش تدریجاً ظاهر گشت، و 

آن حرکت جاهلی متوقف شد.

امام حسین علیه السالم و قیام علیه 
حاکم جائر

در فقــه اســامی و در کتــب فقهی باب 
مفصل و روایات فراوانی پیرامون»اعانت بر 
اثم«، »معاونــت ظلمه « و »اعانت ظالم« 
، ذکر شده اســت که نشان می دهد یکی 
از زشــت ترین گناهان یاری ستمکاران و 
ظالمان و مجرمان اســت و سبب می شود 
که انسان در سرنوشــت شوم آنها شریک 

باشد.

بی شــک همکاری با ظالمان و ستمگران 
در هر مرحله که باشد نوعی ظلم محسوب 
می شــود و بــه همیــن دلیــل معاونت 
ظلمه یکــی از گناهان بزرگ در اســام 
شمرده شده اســت و حتی در روایتی می 
خوانیــم:»إَِذا َکاَن یــْوُم الِْقیاَمِۀ نَاَدی ُمَناٍد 
لََمِۀ  اُه الظَّ لََمِۀ َوأَْشــبَ لََمُۀ َوأَْعَواُن الظَّ أَیَن الظَّ
َحتَّی َمْن بََری لَُهْم َقلَماً َوالَق لَُهْم َدَواًۀ َقاَل 
َفیْجَتِمُعــوَن فِی تَابُوٍت ِمْن َحِدیٍد ثُمَّ یْرَمی 
بِِهْم فِــی َجَهنََّم؛هنگامی کــه روز قیامت 
فرا می رســد ندا کننده ای ندا می دهد: 

ظالمان و کمک کاران آن ها و شبیهان آن 
ها کجا هستند؟حتی کسی که قلمی برای 
آن ها تراشــیده و یا دوات آن ها را برای 
نوشــتن فرمان ظلم آماده کرده همه آن 
ها را جمع مــی کنند و در تابوتی از آهن 
می نهند ســپس آن ها را به جهّنم پرتاب 

خواهند کرد«.،

اصــوال ظالمــان و ســتمگران و افرادی 
همچــون فرعون در هر جامعــه ای افراد 
خاصی هستند، و اگر توده جمعیت با آنها 
همــکاری نکنند فرعون هــا فرعون نمی 
شــوند این گروهی از مردم زبون و ضعیف 
و یا فرصت طلب و دنیاپرســت هستند که 
اطــراف آنها را می گیرند، و دســت و بال 
آنها و یا حد اقل ســیاهی لشکرشــان می 
شوند، تا آن قدرت شــیطانی را برای آنها 

فراهم می سازند.

لذا ســکوت در برابــر ظالمانی که نه فقط 
بنــدگان خدا را بــه زنجیر ســتم گرفتار 
ســاخته اند، بلکه حال خدا را حرام کرده 
و حرام او را حال شــمرده اند برای هیچ 
مســلمانی جایز نیســت! چرا که سکوت 
ســبب امضای اعمــال آنان می شــود و 
امضای اعمال آنان ســبب اتّحاد سرنوشت 
ســکوت کننده، با ظالمــان و طاغیان می 
گردد.بلکه همه باید فریاد کشــند و قیام 
کننــد و کاخ بیدادگران را واژگون کنند و 
از همه سزاوارتر به این امر، فرزند پیغمبر 
اســام صلی اهلل علیه و آله و امام معصوم 

علیهم السام است.

حــال با مــرگ معاویــه و روی کارآمدن 
یزید، ظلم و بی عدالتی ها از آن هم فراتر 
رفت و به حّد اعا رســید و از این رو امام 
حســین علیه السام با استناد به فرمایش 
پیامبر اسام صلی اهلل علیه و آله، مبنی بر 
عدم جواز ســکوت در برابر ظلم ظالمان و 
جائران، قیام می کند و این انقاب را تا مرز 
شــهادت ادامه می دهد، تا همه جهانیان 
بدانند حکومت یزید حکومت پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله نیست و تازه مسلمانانی که 
تعــداد آنها در گوشــه و کنار جهان رو به 
افزایش بود بفهمند اســام حقیقی چیزی 

نیست که بنی امّیه و یزید آن را ترویج می 
کنند و این کار امام حســین علیه السام 

بسیار مهم و با ارزش بود.

از این رو قیام امام حســین علیه الســام 
در برابــر یزید و تصریح بــه این معنا که 
هدف قیامــش اصاح امر اّمــت و امر به 
معــروف و نهی از منکر اســت منبعث از 
عدم سکوت در برابر ســلطان جائر است؛ 
امام علیه الســام قیام خود را تبلوری از 
وظیفه عمومی همه مسلمین می داند که 
در برابر حّکام جائر و ظالم بر عهده دارند.

امام حســین علیه السالم و تشكیل 
حكومت اسالمی

اسام و فقه اســامی در حوزه اجتماع و 
آنچه به مصلحت عاّمه ارتباط دارد قوانینی 
را وضع کرده، نظیر جهاد، امر به معروف و 
نهــی از منکر، قصاص، حدود و دیات و در 

یک کام تحقق عدالت اجتماعی.

بنابراین فقه اســام آن چنان با مســائل 
سیاســی و حکومتی آمیخته، اســت که 
اجرای کامل آن، بدون تشــکیل حکومت 

ممکن نیست.

همچنین بسیاری از احکام الهی است که 
بدون تشــکیل حکومت نمی توان آنها را 
اجرا کرد و یا ال اقل به طور مطلوب تحّقق 

نمی یابد.

بــی تردید اجرای عدالت اجتماعی و اقامه 
قســط و عدل و گشــودن راه برای آزادی 
تبلیغ در سراســر جهــان، هرگز با توصیه 
و نصیحــت و اندرزهــای اخاقــی انجام 
نمی شــود. این حکومت است که باید به 
میدان آید، و چنگال ظالمان را از گریبان 
مظلومان جدا ســازد؛ و حقوق مستضعفان 
را باز ســتاند و ندای توحیــد را از طریق 
رســانه های موجود، در هر زمان به گوش 

مردم جهان برساند.

همین مضامین به صورت گســترده تر در 
سّنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و روایات 
معصومین علیهم السام وارد شده است؛ و 
بخش عظیمی از فقه اســام و کتب فقهی 
را تشــکیل می دهد؛ و اگــر بخواهیم این 

مســائل را از روایات و کتــب فقهی جدا 
سازیم؛ چیزی باقی نمی ماند!

لذا انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ برای 
درصدد  مقّدس خویش،  اهداف  پیشــبرد 
تشــکیل حکومت برآمدند؛ چرا که بدون 
شــک با تشــکیل حکومت، بهتر می توان 
مردم را به ســوی ارزش هــای معنوی و 
انســانی ســوق داد و در راه بسط عدالت 
اجتماعی کوشــید و فرامیــن الهی را به 
صورت ضابطه مند اجرا کرد و به برقراری 
عدل و دفــع ظلم و شــرك و بیدادگری 

کمک نمود.

اینها همه شواهد روشــنی است بر اینکه 
»اســام از حکومت و سیاســت جدا نمی 
باشد« وحکومت و سیاست به معنی تدبیر 
نظام جامعه چنــان در تار و پود تعلیمات 
اسامی نفوذ کرده که اگر بخواهیم آن دو 
را از هم جدا کنیم، اسام نامفهوم خواهد 

بود.

لذا می بینیم مردم کوفه از امام حســین 
علیه الســام برای تشکیل حکومت حق و 
مبارزه با غاصبان حکومت دعوت کردند؛ و 
اگر آن حضرت با پیمان شــکنی و سستی 
و بی وفایــی آنها روبرو نمی شــد؛ پرچم 
حکومت عدل اســامی به دست با کفایت 
آن حضــرت به اهتزاز در مــی آمد. لذادر 
روایــات ائّمه معصومین علیهم الســام و 
نهج الباغه تعبیرات زیادی دیده میشــود 
که نشــان مــی دهد؛ دشــمنان آنها حق 
آنــان را غصب کردند؛ این حق چیزی جز 

»حکومت عدل اسامی« نبود.

از نمودهای تاش امام حسین علیه السام 
برای تشــکیل حکومت اسامی، پاسخ به 
دعوت کوفیان جهت پذیرش رهبری قیام 
بر ضّد حکومت نامشــروع یزید اســت.هم 
چنین امام حســین علیه الســام قبل از 
حرکت به ســوی کوفه نماینده مخصوص 
خود مســلم بن عقیل را به کوفه فرستاد 
و او از مردم برای امام علیه الســام بیعت 
گرفت. آیــا این بیعت جز برای تشــکیل 

حکومت بود؟!

امام حســین علیه الســام عــاوه بر آن 

که یزید را شایســته این جایگاه واال نمی 
دانست، به شایســتگی خود نسبت به امر 
والیــت و حاکمّیت اســامی تصریح می 
کنــد. در واقع امــام علیه الســام با این 
جمات در مسیر تشکیل حکومت اسامی 
و به عهده گرفتن خافت مسلمین حرکت 

می کند.

هم چنین امام حســین علیه الســام در 
خطبه ای که پــس از نماز عصر در جمع 
لشکریان »حّر« خواند، فرمود:»أَیَُّها النَّاُس! 
ِ صلی اهلل علیه و آله  أَنَا ابُْن بِْنِت َرُسوِل اهللَّ
َو نَْحــُن أَْولی بِِوالیَِۀ هِذِه اْلُُموِر َعلَْیُکْم ِمْن 
ِعیَن ما لَْیــسَ لَُهْم ؛ ای مردم!  هُؤالِء الُْمدَّ
من فرزند دختر رسول خدایم، ما به والیت 
این امور بر شما )و امامت مسلمین( از این 

مّدعیان دروغین سزاوارتریم«.،

امام خمینی قدس ســره نیز در سخنی در 
تبیین همین مطلب می گوید: »... آنهایی 
که خیال می کنند حضرت ســّید الشهدا 
برای حکومت نیامده، خیر، بلکه اینها برای 
حکومت آمدند، برای این که باید حکومت 
دست مثل سّید الشهدا باشد، مثل کسانی 
که شیعه سّید الشهدا هستند، باشد«. هر 
چند امام علیه السام می دانست سرانجام 

در این راه شهید می شود.

در جــای دیگر می گوید: »زندگی ســّید 
الشــهدا، زندگی حضرت صاحــب الزمان 
علیه الســام، زندگی همــه انبیای عالم، 
همه انبیــا از اّول، از آدم تا حاال همه این 
معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت 

عدل درست کنند«.،

سخن آخر:) انقالب حسینی؛ خاستگاه 
فقهی انقالب خمینی رحمه اهلل علیه(

در خاتمــه باید گفت امام حســین علیه 
الســام با خون خود اســام را زنده کرد 
و پرچم اســام را در همه جا برافراشــت 
از برکت خون امام حســین علیه الســام 
همه منافقان رســوا شــدند و اگر قیام آن 
حضرت نبود امروز از اسام خبری نبود. به 
تعبیر امام خمینی قدس سره: »اسام آن 
قدر عزیز اســت که فرزندان پیغمبر، جان 
خودشان را فدای اســام کردند. حضرت 

ســید الشهداء علیه السام با آن جوان ها، 
با آن اصحاب، برای اسام جنگیدند و جان 

دادند و اسام را احیا کردند«.،

پیروزی ملّــت ایران در برچیدن بســاط 
ظلم و بیدادگرِی نظام اســتبدادی 2500 
ســاله، و حماســه های غرورآفرین هشت 
سال دفاع مقّدس در جبهه های نبرد حّق 
علیــه باطل، و مجاهدت های جوانان جان 
بر کف و رشــید حزب اهللَّ جنوب لبنان در 
مقابله با رژیم سّفاك و تا بُن دندان مسلّح 
صهیونیســتی و پیروزی جبهه مقاومت در 
منطقه در مقابل تروریست های تکفیری، 
از نمونــه هــای بارز و روشــِن تأّســی و 
الگوپذیری انقاب اسامی ایران از نهضت 
امام حسین علیه الســام در عصر حاضر 

است.

لذا خاســتگاه فقهی انقاب اسامی ایران 
و امام امت، قیام امام حســین علیه السام 
اســت از آن جهت که عاشورا و تاسوعا و 
مجالس ســید الشهدا علیه السام، انقاب 

را به پیروزی رساند.
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1پرونده ويژه

چالش های نظام بانکی در حمایت از تولید
 از منظر معظم له 

بی تردید مســألۀ»تولید« از اهمیت ویژه 
ای در نظام های اقتصادی برخوردار است 
و توســعه اقتصادی هر کشور، نخست در 
گرو ظرفیــت و توان تولیدی آن کشــور 

است.

بــر این اســاس کار مثبت و ســازنده در 
اقتصاد کشور همان کارهای تولیدی است، 
و ارزش کارهــای دیگر از نظر اقتصادی به 
مقداری اســت که در امــر تولید دخالت 
داشــته باشــد، لذا ضــروت حمایت همه 
جانبه از تولید اصل انکار ناپذیری اســت 
که باید از ســوی مســئوالن و مردم مورد 

توجه قرار گیرد.

لیکن در عمل می بینیم متأسفانه بسیاری 
از کارخانه ها تعطیل شده اند، و چرخ تولید 
به شدت دچار ســکون و بی تحرکی شده 
است؛ اما به راستی مشکل این کارخانه ها 
چیست و چرا از آن ها حمایت نمی شود.

در پاســخ به این پرســش باید گفت هر 
چنــد بانکهای امروز کشــور ما ظاهرا آب 
و رنگ اســامی دارد، ولی هرگاه بیشــتر 
به آن نزدیک شــویم می بینیــم هنوز تا 
اســامی شــدن فاصله زیــادی در پیش 
اســت، لذا نقش آســیب ها و چالش های 
بانک ها در حمایــت از تولید انکار ناپذیر 
است؛حقیقتی تلخ و دردناك که صاحبان 
تولید را با مشــکات فراوانی مواجه کرده 
و ظرفیت های عظیم کشــور در تولید را 
به قهقرا ســوق داده است؛ این نقیصه در 
حالی است که نظام بانکی در دنیای امروز، 
جزء واجبات اقتصاد است؛ به گونه ای که 
اگر کســی تصور کند می شود بانک را از 
اقتصاد تولیدی حذف کرد اشــتباه بزرگی 
مرتکب شــده اســت، چرا که اگــر بانک 
نباشد، یا چرخ های تولید به کلّی متوقف 
می شــود و یا با مشــکات بزرگی مواجه 

خواهد شد.

بنابرایــن نباید و نه می تــوان نقش بانک 
را از تولید حذف کرد، بلکه باید در مســیر 
تحقق اقتصاد مولد مورد بهره برداری قرار 

گیرد.

فلســفه  مهمترين  تولید؛  از  حمايت 
شكل گیرى بانک ها

هــدف از تشــکیل بانــک این اســت که 
خدمات زیادی به مشــتریان خود و مردم 
ارائه دهد و در تســهیل و پیشــرفت امور 
اقتصاد به ویژه امــر تولید در ابعاد خرد و 

کان صنعت مؤثر باشد.

لذا اگــر حمایت های بانک نباشــد واقعا 
تولید در دنیای امروز متوقف و یا حّد اقل 
با مشــکات بزرگی مواجه می شود و این 
فلسفه خود به تنهایی برای تأسیس بانکها 

کافی است.

در تبییــن این مهم می توان اینگونه بیان 
کرد که ثروتهــای کان ثروتمندان و نیز 

بیت المال مســلمین و ثــروت دولتها که 
مربوط به تمام مردم می شــود می تواند 
به وســیله بانکها در چرخــۀ تولید مورد 

استفاده قرار گیرد.

بانک، محل تجمیع اموال و ســرمایه های 
راکد اســت و هر کــس از افــراد جامعه 
مقــداری ســرمایه دارد کم، متوســط یا 
زیاد،که در بســیاری از اوقــات اینها راکد 
و بی مصرف اســت،حّتی کسانی که اهل 
تجارتنــد مجبورنــد مقداری از ســرمایه 
خود را بــرای ضرورتهــا و نیازهای پیش 
بینی نشــده و غیر منتظره نزد خود راکد 
نگهدارند، خاصه این ســرمایه های راکد 
که در دست افراد، پراکنده است مجموعا 
میلیاردهــا و میلیاردهاســت کــه راکد و 

معطل و بی فایده است.

اّما وقتــی این ســرمایه هــای متفرق و 
پراکنده و راکد و ســرگردان هر چند کم 
باشــد، در مرکزی جمع آوری شود تبدیل 
به ســرمایه عظیمی می شود که اگر از آن 
به ویژه در صنعت و کشاورزی... بهره وری 
ســالم شود، خدمات بســیار بزرگ و ایده 

آلی را با آن می توان انجام داد.

بنابراین تجمیع اموال و سرمایه های راکد 
و توزیع آن در بخش تولید یکی از خدمات 
بزرگ یک بانک ســالم است.و بهره گیری 
از سرمایه های عظیم و کان در امر تولید 
در نهایت به تقویــت منافع مردم منتهی 
می شــود، این کار خدمت بســیار بزرگی 
به بالندگی اقتصــاد تولیدی و خودکفایی 
و تأمین منافــع عمومی مردم خواهد بود؛ 
لیکن با همۀ این تفاسیر مشاهده می شود 
واقعیت عملکرد بانک ها با حقیقت فلسفه 
شــکل گیری بانک همخوانــی ندارد و از 
این رهگذر واحدهای تولیدی و در نهایت 
مردم به انحــاء مختلف دچار ضرر و زیان 

شده اند .

سود محورى به جاى کارمزد محورى؛ 
در  بانكی  نظــام  چالش  مهمتريــن 

حمايت از تولید ملی

از ویژگی های اقتصاد اســامی این است 
که نه چنان آزاد و رهاست که هر فعالیت 

اقتصادی که به »ســود بیشتر« و »زحمت 
کمتــر« بیانجامــد را مجاز بشــمرد و نه 
چنان بسته اســت که همه منابع تولید را 
در اختیار دولت قرار دهد و همه را برده و 

بنده دولت کند.

یکی از مســلّمات نظام اقتصادی اســام، 
بانک بدون ربا اســت؛ یعنی بانک بر پایه 
مضاربه و سایر عقود اسامی و الغای بهره 
بانکــی، از آن جهت کــه مصالح صاحبان 
تولیــد در جامعه اســامی و تأمین منافع 
مردم، بایــد به عنــوان مهمترین اولویت 

بانکداران مطرح باشد.

لذا نظام بانکی در جامعه اسامی با اموال 
مشتریاِن سپرده گذار تجارت کرده و سود 
ناشــی از آن را میان خود و مشتریانشان 
با درصد معّینی از ســود، توزیع می کنند 
و در نتیجه، گســترش فعالیــت بانک ها، 
وابســته به مقدار سود تجاری است که به 
دست می آورند، نه ســودی که از طریِق 
اعطــای وام ها )یعنی به صــورت ربوی( 
دریافت می کنند و این خود، عاملی است 

برای رشد تولید.

لیکن در عمل شــاهدیم نظام بانکی کشور 
بر مبنای بازار آزاد و »دســتگاه ســود و 
نفع شــخصی« استوار است. در این نظریه 
»یگانه مسئولیت اجتماعی انسان آن است 

که سودش را افزایش دهد«.

لذا کاهــش اهتمام بانک هــا در فرآورده 
های عملیــات اقتصــادی، انگیزه ای جز 
ســودجویی و حــرص ورزی بــه عنوان 
»هزینه کمتر و سود بیشتر« ندارد و سوء 
استفاده و فریب و دروغ از کسانی که فقط 
به دنبال سود بیشتر هستند، به هر قیمت 

و به هر وسیله، چیز بعیدی نیست.

در واقع عملکرد بانک های کشور اینگونه 
اســت که پول را از فلسفه اصیلش تحریف 
کرده و تبدیل به یک متاع قابی و کاذب 
برای دریافت ســود بیشتر ســاخته اند، و 
مســلّماً این تحریف اثرات منفی اش را در 
روند امــر تولید خواهد گذارد، که بیماری 
رکود و تورم اقتصادی و نابودی تولید و دو 
قطبی شــدن جامعه و مانند آنها از جمله 

این آثار منفی است.

البّته نظام بانکی باید کارمزد محور شــود 
یعنی مزد کار پرسنل و خدماتی است که 
بانــک می دهد و باید به نســبت بین وام 
گیرندگان تقســیم شــود، و چیزی اضافه 
بر هزینه های الزم برای این کار نباشــد؛ 
چون کارمزد، نفع و ســودی نیســت که 
عاید وام دهنده شــود، بلکه اجرت اجیر و 
هزینه حسابداری و امثال آن محسوب می 
شــود و نوعی قرارداد اجاره است. در واقع 
وام گیرنده یک قــرارداد وام با وام دهنده 
یعنــی بانک می بندد و یک قرارداد جهت 

خدمات مربوط به این کار.

اگرچــه متأســفانه در بســیاری از موارد 
کارمزد نیز پوششی است برای رباخواری و 
دلیل آن این است که کارمزدی که گرفته 
می شود چندین برابر مزد کار کارمندان و 

خدمات بانک در رابطه با وام است.

بانک  ارمغان  اشتغال؛  و  تولید  نابودى 
هاى ربوى

ربا و بهره پول مانند موریانه ریشه اقتصاد 
ســالم را می خورد و نابــود می کند و به 
جــای آن یک اقتصاد نامتعــادل و توأم با 

استثمار و ظلم و فسادبه وجود می آورد.

ربا سبب می شود صاحبان پول و سرمایه، 
دســت از تولید و کار کشیده و تجارت و 
فعالیت اقتصادی مفید را کنار بگذارند و با 
رباخواری به جمع اموال و انباشت سرمایه 
اقدام کنند. روشــن اســت با این عمل به 
تدریج طبقه ای در جامعه به نام رباخواران 
پیدا می شــوند بی آنکه پول و ثروت را در 
مســیر تولید قرار دهند و مولّد باشــند، با 
پــول، پول می آورند و در مقابل آن بخش 
عظیمی از توده مردم با کار و تاش، تولید 
می کنند؛ ولی نتیجه کارشان را به رباخوار 
تحویل می دهند و اگر زیانی متوّجه شود 

گریبان توده زحمتکش را می گیرد.

این اســت که »رباخواری« یکی از عوامل 
اصلی فقر و اختاف طبقاتی اســت؛ یعنی 
ربا موجب می شــود طبقه ای غیر مولّد، 
ولی سرمایه دار تمام هستی طبقه ضعیف 

و مولّد را تدریجاً ببلعند.
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در ایــن بین بانکهای ربــوی از یک طرف 
ســپرده های مردم را قبــول می کنند و 
ســودی به شــکل ربا به آنها می پردازند 
و از طــرف دیگر همین ســپرده ها را به 
دیگران واگذار می کنند و ســود بیشتری 
بــه عنوان ربا دریافت مــی کنند، که این 
عملکرد صددرصد حــرام و ربا بلکه حرام 

مضاعف است.

ولی بانک های اســامی با ســپرده های 
مردم ، طبق عقود شــرعیه قــرارداد می 
بندند و وارد کارهای تولیدی می شــوند 
و سود حاصله را طبق توافق قبلی تقسیم 
مــی کنند و در واقع هم صاحب ســرمایه 
از ســرمایه اش اســتفاده می بــرد، و هم 
بانک در این معامله ســودی می برد. و از 
همه مهمتــر نقدینگی های مردم از رکود 
خارج و عوارض رکود پول که تورم و فساد 
می باشــد حاصل نمی شود و در مجموع 
حرکت خوبی به ســود صنعت و تولید به 
وجود می آید و سبب شکوفایی اقتصادی 

می شود.

لذا اگر بانکها به عقود شــرعیه عمل کنند 
هم سرمایه های مردم به طور صحیح بکار 
گرفته می شود و آنها از سرمایه های خود 
اســتفاده می کنند و هم بانک از ربا نجات 
پیدا می کند و منافع مشروعی را به دست 
می آورد، و هم ســطح تولیــد صنعتی و 
کشاورزی و دامی باال می رود و هم جنبه 

اشتغال زایی و تولید مشاغل جدید دارد.

بــه عنــوان نمونــه »مضاربــه« در نظام 
بانکــداری تنها به تجارت اختصاص ندارد. 
بلکه سرمایه گذاری در امر تولید، صنعت، 
دامداری، کشــاورزی، خدماتی و ... را نیز 

شامل می شود.

در این صــورت بدون آن که مشــکل ربا 
ایجاد شود، هم صاحب پول بهره مند می 
گردد و هم بانک نصیب خود را از سرمایه 
گذاری به دســت می آورد و هم برای این 
که چرخ اقتصاد جامعه راکد نماند، تجارت 

سالمی صورت می پذیرد.

باید توّجه داشت در این گونه موارد عقود 
شــرعی باید تحّقق پذیرد و گرنه به مجّرد 

روی کاغــذ آوردن، ایــن عقود شــرعی، 
چیزی را عوض نمی کند و مشــکل ربا به 
قّوت خود باقی می مانــد. بنابراین، قطعاً 

حذف ربا از بانکها امکان پذیر است.

اما واقعیت آن اســت که بانکهــا اینگونه 
عمــل نمی کننــد و در واقــع تبدیل به 
کانــون درآمد کاذب شــده و روز به روز 
ســرمایه دارتر و در مقابل، مردم فقیرتر و 

مستضعف تر می شوند.

تنها خسارتهای دیرکرد که از وام گیرنده، 
در نظــام وام های ربوی مــی گیرند و به 
صورت تصاعدی و سرســام آور پیش می 
رود، برای فلج کردن و ورشکســت افراد و 

صاحبان صنایع کافی است.

بسیارند کســانی که به خاطر عدم توانائی 
بر پرداخت اقســاط وام خود، تمام زندگی 
حتی خانه مســکونی خود را که شدیداً به 
آن نیاز داشته اند از دست داده و برخاك 

سیاه نشسته اند.

جالــب این که درنظام احکام اســامی نه 
تنها تأخیر پرداخت وام، خسارتی بر عهده 
وام گیرنده نمی گذارد، زیرا هر گونه اضافه 

ای بر اصل وام حرام و ربا است.

بلکــه اگر این تأخیر بخاطــر عدم توانائی 
وام گیرنده بــر پرداخت وام خود باشــد 
هیچ گونه مجازاتی هم ندارد، و وام دهنده 
شــرعاً موّظف است طبق دســتور »و ان 
کان ذو عســرد فنظرد الی میســرۀ؛و اگر 
)بدهکار،( قدرت پرداخت نداشته باشد، او 
را تا هنــگام توانایی، مهلت دهید! « به او 
مهلــت کافی دهد، تــا توانائی بر پرداخت 

دیون خود پیدا کند.

و اگر توانائــی دارد و تأخیر کند حکومت 
اســامی می تواند او را بــه زندان بیفکند 
و مجازات کنــد، یا از اموالــش به مقدار 
دیونش بــردارد و به طلبکاران بدهد، ولی 
در هر صورت خسارتی از جهت دیرکرد بر 

عهده او نیست.

متأسفانه در قوانین امروز کشور ما ، هنوز 
در صورتحساب اشــخاصی که وام خود را 
دیر پرداخته اند ســتونی برای خســارت 

دیرکرد به چشــم می خورد که نامی جز 
رباخواری بر آن نمی توان گذارد.

حتــی اخیراً مشــاهده شــده اســت در 
صورتحســاب هــای بعضی از موسســات 
به ظاهــر مذهبی ،رقم مهّمی در ســتون 

خسارات دیرکرد وجود دارد.

این چالش در حالی اســت کــه بانکهای 
اســامی اگر بر اســاس آییــن نامه های 
مصّوب عمل کنند و مردم هم از متن قرار 
داد مّطلــع گردند و بــر آن وفادار بمانند، 
مشــکل ربا پیش نخواهد آمد. هم سپرده 
گذاران بهره مند خواهند شد؛ و هم بانکها 
استفاده سرشاری خواهند برد؛ و هم چرخ 

اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.

تصدى گرى بانک ها؛ بالى جان تولید

از جمله مشــکات بزرگ بانکهای کنونی 
این است که ســپرده های مردم، در غیر 
کارهای تولیــدی مفید اعــم از صنعتی، 
تجارت  همچنین  و  دامداری  کشــاورزی، 
سازنده بکار گرفته می شود و این مطالبات 
و خواســته ها نه در عینّیت خارجی، بلکه 
صرفاً در عالم پند و خیال و روی صفحات 

کاغذ تحّقق می یابد.

بانک ها بدون آنکه فعالیت های اقتصادی 
مفید داشــته باشــند؛ ســرمایه ها را در 
مسیری به کار می گیرند که چندان فایده 
ای برای کشــور نداشته است،از آن جهت 
که صرفاً به تجمیع پول می اندیشــند؛ بی 
شک این عمل درست نیست، زیرا بانک ها 
باید ضرورتها هم چون تولید، کشاورزی، و 
دیگر امــور را در نظر بگیرند، اما اگر پولها 
را در مســیرهایی که باعث اسباب تجمل 

است، به کار گیرند، کار اشتباهی است.

مضاربــه نیــز واقعــا باید مضاربــه یعنی 
فعالیتهــای تجاری )و تولیدی( باشــد نه 
رباخواری به نام مضاربه!، کارمزدهایی که 
اضافه بر هزینه های کارکنان این بخش و 
ســایر هزینه های جنبی است و به جیب 
بانک می ریزد ربا و نامشروع است و تغییر 

نام هرگز ماهّیت آن را تغییر نمی دهد.

همچنیــن باید به مؤّسســاتی کــه به نام 

مضاربه و زیر این عنــوان مفید و مقّدس 
به کار رباخواری مشــغولند اعام کرد که 
عملشــان حرام و نامشــروع است و با این 
تغییر نــام و بهره گیری از کاه شــرعی 

هرگز عملشان اسامی نیست.

بنابرایــن باید به مســئوالن بانکها نظارت 
شود که نکات شرعی گرفتن پول یا دادن 
ســپرده را که بی شک ســبب شکوفایی 
اقتصادی و حلّیت اموال اســت دقیقا بکار 
بندند و از هرگونه تقلّب یا ظاهرسازی که 
شــکل کار را به صــورت بانکهای رباخوار 

درمی آورد بپرهیزند.

هم چنین بایــد برنامه ریزی دقیقی برای 
فعالّیتهای اقتصادی بانکها به کمک سپرده 
های مردمی بشــود، تا هر کدام به بخشی 
از مشکات اقتصادی روی آورند، و در آن 
صاحب تجربه شوند، و از پراکنده کاری و 
تکــرار مکّرر و تمرکــز در یک جا و خالی 
گذاردن بخشــهای دیگر و نادیده گرفتن 

بپرهیزند. اولویّتها 

پیكر  بر  خالصی  تیر  بانكی؛  سودهاى 
تولید

بانکها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکات 
و آسیب ها زیاد اســت. یکی از مشکات 
باال بودن ســود تســهیات عقود است. ما 
معتقدیــم صنایع باید با خارج رقابت کند، 
رقابــت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی 
است. حال چگونه می توان قیمت را پایین 
بیاورد درحالی که 28 درصد به بانک سود 

می دهد. کجا می تواند رقابت کند.

واقعیت آن اســت که خیلی از کارخانه ها 
بانک ها ورشکســته کرده است؛در  این  را 
خارج از کشــور ســود بانکی یــک یا دو 
درصد اســت و همین امر چرخ صنعت را 
در آنجا می چرخاند، به راســتی اگر تورم 
10 درصد است ســود بانکی هم باید زیر 
10 درصد باشد، تا ورشکستگی در کشور 
زیاد نشــود. غیر از آن درست نیست و ربا 
اســت. اما بعضی بانکها قرض الحسنه 28 
درصدی مــی دهند، یعنی چــه؟! نام ربا 
خواری را بــه دروغ، قرض الحســنه می 
گذارند که درســت نیست.حال آنکه نباید 

با شگردهایی، قانون را دور زد و مسائل را 
مخفی کرد. این درست نیست. صادقانه با 

مردم رفتار کنیم. 

به راســتی تأسف آور نیســت که بانکهای 
خارجی یک درصد ســود مــی دهند، اما 
بانکهای ما چندین درصد ســود از صنایع 
مــی گیرند.تولید کننده چه رقم می تواند 
رقابت کند؟ این نوع ســودها آیا مشکات 

اقتصادی را حل می کند.

ما قائلیــم چهار درصــد درکل زمان، اما 
نظام بانکــی غیر از این تفســیر می کند 
و مــی گوید 4 درصد در هر ســال. اگر 5 
ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده 
اش ســال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال 
سوم، 12 درصد، سال 5 به 20 درصد می 
رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد 
گفتیــم. نه اینکه در هر ســالی یک چهار 
درصدی اضافه شــود کــه آن باقی مانده 

سال 5 را 20 درصد بگیرند.

با ایــن اوصــاف مالیات های ســنگین و 
فشــارهای بانک ها مانعی بر سر راه تولید 
است، چرا که با ســودهای باال نمی توان 
چرخــه تولید داخل را فعــال کرد،و البته 
یکــی از دالیل گران شــدن تولیدات باال 

بودن هزینه ها برای تولید است.

اگــر این دو مســئله حل شــود پایه های 
دولت محکم می شــود و اگر متزلزل شود 
از  در راه خوبی قرار نمی گیریم.بســیاری 
از  کارخانه ها مدعی هستند حمایت کافی 
ما نمی شــود، آنان مدعی اند مواد اولیه و 
نرخ گاز، برق و آب اضافه شــده است؛ اما 
اجازه نمی دهند قیمت محصوالت افزایش 

یابد و در معرض ورشکستگی قرار دارند.

از یک سو»بانک ها تسهیات 22 درصدی 
به مردم می دهند، امــا به تولیدکنندگان 
27درصــد،« لذا بایــد پرســید: آیا برای 
گران تر  تســهیات  باید  تولیدکننــدگان 
باشد؟وقتی بانک ها سود 30 درصدی می 
گیرند و درآمدکارخانه ها 10 درصد است 
معلوم اســت که کارخانه ورشکســت می 
شــود و باید سیستم بانکی ما اصاح شود 

تا تولید رونق گیرد.

بانكها بــه وام گیرندگان بخش تولید 
مهلت دهند

قرآن دســتور می دهد بــه بدهکاری که 
نمــی تواند بدهــی خود رابدهــد مهلت 
دهید.؛افــرادی قصد کار داشــته اند ولی 
ورشکست شــده اند،باید مهلت داد، چون 
این دســتور قرآن کریم اســت. نه اینکه 
زندان ببریم. چرا کســی که ندارد، مهلت 
نمی دهیم و دنبال حســاب سود بر سود 
هســتیم. همین برای مردم به ویژه تولید 

کننده مشکل ایجاد می کند.

بانک هــا اگر به مردم فشــار بیاورند چرخ 
تولید نمی چرخد و تــا نظام بانکی اصاح 
نشود تولید و مصرف درست نمی شود؛اگر 
مالیات عادالنه نباشــد تولیــد هم خراب 
نه  گاهی  تولیدکنندگان  برخی  می شــود؛ 
تنها سود نکردند بلکه ضرر هم کرده اند اما 
مالیات های ناعادالنــه ای به آن ها تحمیل 

می شود.

ســخن آخر: )دولت جلوى بانک هاى 
افسار گسیخته را بگیرد(

روزی نیســت که از ســوی مــردم برای 
من نامه نیاید و از ســود بانک ها شــکایت 
بایــد جلوی  لذا دولت  باشــند  نداشــته 
بانک های افسار گســیخته را بگیرد.زیرا تا 
تحّولی بنیادین در وضع بانکها و چگونگی 
فعالّیتهای آنها پیدا نشود، روح اسامی بر 
آن حاکم نخواهد بود هر چند نام سیستم 
بانک بدون ربا، یا بانک اسامی را به خود 
اختصاص بدهند، و ســرانجام پی آمدهای 
زیانبار بانکهای رباخوار هم دامان خودشان 

را می گیرد و هم دامان مردم را.

از خدا می خواهیم که به همه مســئوالن 
توفیقــی دهد که هــر روز گام تازه ای به 

سوی اسامی شدن کامل بانکها بردارند.

13
97

ه 
ما

هر
/ م

غ 
یــ

بل
2223

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

13
97

ه 
ما

هر
/ م

غ 
یــ

بل



2پرونده ويژه

راهکارهای مردمی در مبارزه با گرانی 
از منظر معظم له 

بی شک جامعه ای که می خواهد از بحران 
ها و مشکات عبور کند باید قسمت عمده 
برنامه های اصاحی را با »خود آگاهی« و 

»خود یاری « مردم پیاده کند.

حال در ماه های اخیر شاهدیم توّرم همراه 
بــا رکود اقتصــادی و مــوج فزایندۀ آمار 
بیکاری که روز به روز بر تعداد آن افزوده 
می شــود، جامعه را به شدت خسته و دل 
زده کرده است، و درست در همین اوضاع 
و احوال کسانی با استفاده از رانت ها، یک 

شبه به ثروت های بادآورده رسیده اند.

با این اوصاف چه باید کرد؟ آیا دست روی 
دست بگذاریم و تماشــا کنیم؟ بی تردید 
پاســخ منفی اســت بلکه مردم پاکدل و 
سربلند دســت روی دست نمی گذارند تا 
زورمندان بی رحم تمام سرمایه های نظام 

را بر باد دهند.

لذا نقش مردم در کنار مسئوالن در مبارزه 
با پدیــده های خطرنــاك اقتصادی عصر 
ما، همچــون تورم ، و هر گونه اســتثمار 

اقتصــادی انــکار ناپذیر اســت. از این رو 
مردم نیز می توانند به سهم خود با اخال 
گران اقتصادی مبارزه نمایند و راهی برای 
برون رفت از چالش های اقتصادی به ویژه 

بحران تورم و گرانی پیدا کنند.

نظارت همگانی بر بازار در راســتاى 
مبارزه با احتكار و گرانفروشی

گاه مشاهده  می شــود پنجاه درصد و گاه 
صد درصد و گاهی بیش از صد درصد یک 
جنس افزایش قیمت داشته است، در این 
برخی نیز خــاف انتظار عمل می کنند، تا 
جنسی کم می شــود، لذا دست به احتکار 
می زنند و درون انبار پنهان می کنند؛حال 
در این شرایط مردم باید با نیروی انتظامی 

همکاری نموده تا مشکات حل شود.

در تبییــن این مســأله بایــد گفت یک 
سیســتم صحیح اجرائی بستگی کامل به 
وضع مأمــوران اجرا و کیفیــت و کمّیت 
شــرایط آنها دارد، در حکومت اسامی که 
بر اســاس قوانین قرآن پی ریزی میشود 

عاوه بــر نظــارت خصوصی بــر اجرای 
صحیح قوانین بوســیله کارکنان حکومت، 
ٌۀ یَْدُعوَن  به مقتضــای »َو لَْتُکْن ِمْنُکــْم أُمَّ
إِلَی الَْخْیِر َو یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن 
الُْمْنَکِر؛ باید از میان شــما، جمعی دعوت 
به نیکی، و امر بــه معروف و نهی از منکر 
کنند!« یــک نظارت عمومــی نیز ترتیب 
داده شده، به مقتصای این نظارت عمومی 
همه موّظف بر نظارت برای اجرای صحیح 
قوانین هســتند و باید آن را به عنوان یک 

فریضه بزرگ و مقدس انجام دهند.

لذا با توجه به مسئولیت همگانی و نظارت 
عمومی، توده های مــردم نیز موّظفند بر 
نظــام اقتصادی و بر بازار نظارت داشــته 
باشــند و با تذّکرات و گــزارش ها جلوی 
گرانفروشــی، اجحاف، احتکار، غش و هر 
اقتصادی  چه که ســبب تضعیف سیستم 

جامعه می شود را بگیرند.

لزوم نظــارت مردم بر یکدیگــر از جمله 
بــازار، به دلیل »وجوب امــر به معروف و 

نهــی از منکر« و هم »لــزوم همکاری با 
دولت اســامی« اســت. قرآن کریم می 
فرمایــد: »َوالُْمْؤِمُنــوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم 
أَْولَِیاُء بَْعٍض یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن 
الُْمنَکــِر؛ مردان و زنان باایمان، ولّی )و یار 
و یاور( یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از 

منکر می کنند«.

بایــد دانســت نتیجــه امر بــه معروف و 
نهــی از منکر در حّد تذّکــر به افراد و در 
صــورت لزوم، اطاع به حکومت اســت و 
دخالت عملی در زندگی دیگران نیســت. 
زیرا مؤمنان نه تنها نســبت به یکدیگر در 
ارتباط بــا امر به معــروف و نهی از منکر 
وظیفــه دارند، بلکه مــی توان گفت چون 
دخالــت در کار دیگــری، در بردارنده امر 
و نهی اســت، در این محدوده از کارشان 

نسبت به یکدیگر والیت نیز دارند.

ازایــن رو موّظفند بر تکاپــوی بازاریان و 
سیستم اقتصادی جامعه نیز نظارت کرده 
و آنهــا را در محدوده مجاز و معّینی امر و 
نهی کنند. البته مراتبی از امر و نهی را که 
نیاز به برخورد و مجازات و تنبیه دارد باید 

به مراجع ذی صاح گزارش نمایند.

امام باقر علیه السام درباره امر به معروف 
و نهی از منکر و آثار و فواید آن می فرماید: 
»بهــا ... تَِحلُّ المکاســب و تُــَردُّ المظالم 
وتعمــر الرض، ویُنصف من العداء؛ با امر 
به معروف و نهی از منکر، کسب ها حال 
و از ســتم ها پیش گیری می شود، زمین 

آباد و از دشمنان دادخواهی می گردد«.

بنابراین، با امر بــه معروف و نهی از منکر 
در مقابلــه با گرانی که بخشــی از نظارت 
همگانی اســت، می توان جلوی ســتم و 
اجحاف را در حوزه های گوناگون از جمله 
بازار گرفت و بــه رونق و آبادانی جامعه و 

بسط عدالت اجتماعی کمک کرد.

مبارزه با گرانی در گرو کاهش تقاضاى 
خريد از سوى مردم

اصواًل هیــچ نهضت اصاحــی بدون یک 
زمینه فکری قبلی انجام نمی پذیرد و اصل 
»عرضه و تقاضا« کــه یک اصل اقتصادی 
اســت، نشــان می دهد تا درخواستی در 

مردم نباشد، عرضه هر نوع کاال بی ارزش 
و بی ثمر خواهد بود.

مطابــق مفاد آیــۀ شــریفۀ »إاِلَّ اْن تَُکوَن 
تِجاَرًۀ َعْن تَراٍض ِمْنُکم؛ مگر اینکه تجارتی 
با رضایت شــما انجام گیــرد.« و حدیث 
معــروف نبــوی، »الّناس مســلّطون علی 
اموالهــم؛ مردم بر مال خویش ، ســلطه و 
اختیــار دارند « نیز حاکی از این مســأله 
است که قیمت ها را فروشندگان و عرضه 

و تقاضا معّین می کنند.

ولی در صورتی که اجناس از لوازم ضروری 
و مایحتاج مردم باشــد و فروشــندگان با 
ایجاد جنگ روانی و احتکار و بازار ســیاه 
و به هدف ســودجویی و ستم به مردم از 
فروش عادالنه کاالها امتناع ورزنددر اینجا 
بازدارندۀ حکومت،  عاوه بر سیاست های 
مــردم نیــز وظیفــه دارند بازار ســیاه را 
بشکنند و با امتناع از خرید کاالهای مورد 
نظر گران فروشــان، از قرار گرفتن کاال در 
دست گروهی ســودطلب جلوگیری کنند 
تا عرضه به صورت طبیعی درآید و قیمت 

ها تنزل یابد.

گفتنی است بنا به باور اقتصاددانان »تورم 
« به شــکل جریانی تراکمــی و خودافزا، 
زمانــی به وجود می آید کــه »تقاضا« به 
دالیل مختلــف از قبیــل افزایش مخارج 
انتشار پول توســط بانک مرکزی،  دولت، 
افزایش تقاضای مردم و بخش خصوصی و 
توسعه صادرات یا کاهش واردات، افزایش 
یابد؛ ولی »عرضه « در مقابل، ثابت بماند 
و یــا روند افزایش آن، کمتر از نرخ رشــد 

تقاضا باشد.،

از این رو میان نرخ تورم و ســطح تولید، 
رابطــه ای تنگاتنگ حاکم اســت به گونه 
ای که به هم خــوردن تعادل میان عرضه 
و تقاضا، همواره باعــث گرانی و تورم می 
شــود. لذا ناهمخوانی در عرضه و تقاضا به 
شدت قیمت ها را دچار نوسان می کند. و 
حتی واردات، صادرات و زمان تعیین شده 
هر یک از آنها، به طور مستقیم در تعدیل 

بازار نقش آفرین است.

در چنیــن شــرایطی عــاوه بــر آنکه بر 

حکومت اســامی است تا با افزایش تولید 
، تخفیف فشار تورم، و حمایت از نیازهای 
اساسی مردم، سیاست های افزایش عرضه 
را با قیمت مناســب در دســتور کار خود 
قرار دهد و برای جلوگیری از رشــد تورم 
تاش کند. مردم نیز باید با توقف تقاضای 
خریــد اجنــاس لوکــس و کاذب و حتی 
مخــرب و نیز مدیریــت و کنترل تقاضای 
خریــد کاالهای اساســی ، نقش بی بدیل 

خود را در مبارزه با گرانی ایفا نمایند.

بــر این اســاس هماهنگ ســازی عرضه 
و تقاضــا، حرکت در راســتای نفی تورم ، 
رسیدن به استقال اقتصادی و خودکفایی 
مالی و دســت یابی به عدالت اقتصادی و 
برطرف شــدن فاصله طبقاتی به شمار می 
آید و اهتمــام مردم به کاهــش تقاضای 
خریــد و نیز عــدم همراهی بــا تبلیغات 
روانی گرانفروشان، در جهت دهی تولید و 
مبارزه با تولید کنندگان و وارد کنندگانی 
که اساســاً نیازهای واقعی و اساسی توده 
مــردم را مرد نظر قرار نمــی دهند نقش 

اساسی ایفا خواهد نمود.

»نه بــه مصرف گرايــی«؛ مولفه اى 
راهبردى در مقابله با گرانی

مبانی اقتصــاد لیبرالی که زیر چتر آزادی 
احیاناً فلســفه  انجام مــی گیردو  تجاری 
هائــی برای آن می تراشــند کــه در راه 
منافع مصرف کنندگان اســت، در حقیقت 
منافع مردم را آشکارا فدای منافع فرد می 
کنند، و همیشه در سایه آن نرخ کاالهای 
مورد نیاز بســود تولید کنندگان و دالالن 
و واســطه ها و به زیــان مصرف کنندگان 
تغییــر می یابد و کاخهای مســتکبران را 
آبادتــر و کوخ های مســتضعفان را ویران 

تر می سازد.

اگر آمار و ارقام گویائی در این زمینه وجود 
داشت نشــان می داد چه اندازه از وسائل 
قابل اســتفاده از طریق موضوع »مد« و یا 
عناوین احمقانه دیگری از ارزش می افتد 

و چه ثروت هائی بیهوده نابود می شود.

درســت اســت که تبلیغ به معنی واقعی 
کلمه یعنی باال بردن ســطح آگاهی مردم 
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نســبت بامتیازات یک کاال ممکن اســت 
اثــر مثبتی حتی در تنزل نرخ ها داشــته 
باشــد، زیرا این کار می تواند تقاضا را به 
سطحی برساند که تولدی جنسی مرغوب 
در مقیاس وســیع تری انجام گیرد، و می 
دانیم هر اندازه دائره تولید وسیع تر باشد 
جنس ارزان تر تمام می شــود و بنابراین 

بنفع مصرف کنندگان نیز خواهد بود.

لیکن حقیقت آن اســت که تبلیغات سالم 
تجارتی در دنیای لیبرالیســتی بسیار کم 
اســت، و تبلیغات آنها غالباً گمراه کننده و 
بــه منظور دزدیدن افکار مصرف کنندگان 

انجام می گیرد.

از این رو شــرکت های بزرگ اقتصادی در 
راســتای دزدیدن افکار مصرف کنندگان ، 
بوجود آوردن تقاضاهای کاذب را از طریق 
دامن زدن بــه تبلیغات دروغیــن و بکار 
گرفتن همه مســائل روانی برای تحریک 
مرد و زن و کوچک و بزرگ خانواده ها، و 
کشیدن آنان به بازارها برای خرید اجناس 
غیر ضروری و لوکس دنبال می کنند؛ این 
حربه یکی از سیاست های اقتصادی است 
که زیر لفافــه آزادی »تولید« و »تبلیغ« 
و »تجارت« امــا به زیان مصرف کنندگان 
انجام می گیــرد و آخرین رمق توده های 

زحمتکش را می کشند.

حال وقتــی در در جامعه گروهی غرق در 
نعمت اند و امکانــات مادی از هر نظر در 
اختیارشــان قرار می گیــرد، و از امکانات 
مــادی خیره کننده ای  بهره مندند و رفاه 
اجتماعی قابل ماحظه ای دارند، در اینجا 
جاذبــه نیرومند مرموزی برخی از مردم را 
به ســوی این نوع زندگی می کشــاند که 
به قیمت زیــر پا نهادن همه اصولی که به 
آن اعتقاد دارند و بــه قیمت تن دادن به 
ذلت وابســتگی چنان زندگی را برای خود 

و جامعه خویش فراهم سازند.

لذا برخی افراد جامعه در مواجهه با گرانی 
و تورم، با هجوم به ســوی خرید کاالهای 
ســرمایه ای و غیر ضــروری، به بردگی و 
اســارت تن می دهند و در برابــر برنامه 
های منفعت طلبان تســلیم می شــوند؛ 

حــال آنکه در همین صحنه ها اســت که 
ایمان و شخصیت و تقوی و پاکی و امانت 

و آزادگی افراد مشخص می شود.

گاهی تصور می کنند این ها همه نیازهای 
اصلــی زندگی آنهاســت و گاه نــام آن را 
زندگی در حد شــأن می گذارند که همه 
ایــن ها فریب نفس اماره اســت. زیرا اگر 
روح قناعت بر آن ها حاکم باشد می دانند 

این ها فوق نیاز بلکه اسراف است.

ایــن امر در حالی اســت کــه در اقتصاد 
اســامی شــعار »در حقیقت مالک اصلی 
خداســت، و این امانت چند روزی دست 
ماست«، دید و درك تازه ای به انسان در 
مســائل مربوط به مصرف می دهد، و او را 
در تمام زمینه ها بصورت یک »امانت دار« 
همــان امانت داری کــه موظف به رعایت 
نظر صاحب امانت در تمام زمینه هاســت 
و نمی تواند هرگز، فعال ما یشــاء باشد و 
آن کند که شــخصاً می پســندد و عائق 
خاص یا تمایــات و هوس های او ایجاب 

می نماید، در آورد.

لــذا انســان مقتصد در زمینــه مصرف با 
خود می اندیشــد ، هر گونه »اســراف« و 
»تبذیر« بــر من حرام اســت، که از این 
رهگذر، محتکــران و گران فروشــان در 
اجرای اهداف شوم خود ناکام خواهند شد.

گرى  واسطه  با  مقابله  در  مردم  اتحاد 
و دالل بازى

اسام به طفیلی گری در جریان تولید که 
تولید کننده را از مصرف کننده جدا سازد 
و گروهــی بــدون کاری مثبت و به صرف 
واســطه گری ســودی ببرند، روی خوش 
نشــان نداده است. این همان چیزی است 
که در فقه به عنوان »بیع الحاضر للبادی« 

مطرح است.

مقصــود از این عنوان آن اســت که افراد 
شهرنشــین، اجناســی را از روســتاییان 
بخرنــد و به دیگــران بفروشــند؛ که در 
نتیجه با واســطه گــری، اجناس گران تر 
به دست مشتریان می رسد. همان چیزی 
که امروز جامعه ما و بسیاری از جوامع به 
آن گرفتارند که ســرمایه داران با پول نقد 

تولیدکنندگان عمدتاً روستایی  به ســراغ 
مــی روند و فرآورده هــای آنها را به ثمن 
بخس مــی خرند، گاه نگه داری می کنند 
و در انتظار گران شدن هستند )که مسئله 
احتکار نیز بر عمل واســطه گری ناســالم 
اضافه می شــود( و گاه بافاصله آن را به 
بازارهای شــهر منتقل ســاخته و با سود 

بسیار آن را می فروشند.

مشــهور فقهای اهل بیت علیهم السام به 
کراهت این عمل و جمعی دیگر از بزرگان 

به حرمت آن فتوا داده اند. ،

در روایتی از رســول خــدا صلی اهلل علیه 
و آلــه آمده اســت که فرمــود: »ال یبیع 
حاضر لباد، والمســلمون یرزق اهللَّ بعضهم 
من بعض ؛ شــهری اجناس روســتایی را 
نفروشــد؛ خداوند بعضی از مسلمانان را به 

وسیله بعضی دیگر روزی می دهد«.

در ایــن میــان اهتمام گروه هــای مردم 
در ایجــاد تعاونی هــای خرید محصوالت 
کشــاورزی و حذف واســطه های خرید، 
کشــاورزان را دلگرم و بی نیــاز و مکفی 
المؤنۀ ســازد؛ در واقع مردم می توانند به 
جــای ریختن پول های سرشــار به جیب 
واســطه ها، با فراهم ساختن یک سیستم 
توزیــع صحیح، پول را بــه آنها دهند که 
تولید گرند و نه واســطه و بیکار و دالالن 

بیعار!

بدیــن ترتیب بــا حذف واســطه یا الاقّل 
کم شــدن واســطه ها، هم تولید کننده 
روســتایی ســود بیشــتری می برد و هم 
اجناس، با قیمت مناســب تری به دست 

مصرف کنندگان می رسد.

از یونس بن عبدالّرحمن از یاران برجسته 
امام کاظم و امام رضا علیهما الســام در 
تفســیر ســخن پیامبر »ال یبیعّن حاضر 
لباد« آمده اســت: » میوه ها و انواع غّات 
وقتــی از آبادی ها به بــازار می آید، جایز 
نیســت بازاریان )واسطه ها( آنها را بخرند 
)و به مردم بفروشــند(. ســزاوار است که 
خــود آنان بفروشــند. البته پس از فروش 
بی واسطه روســتائیان، اشکالی ندارد که 
عّده ای وارد عمل شوند و با انتقال اجناس 

از شهری به شــهر دیگر، دست به تجارت 
بزنند«.،

لــذا باید توجه داشــت که واســطه گری 
انواع و اقسام مختلفی دارد و نقش واسطه 
هــا به عنــوان خریدار، امانــت دار و حق 
العمل کار مختلف اســت؛ اما تمام آنها به 
زیان فروشــنده اصلی و تولیدکنندگان و 

همچنین مصرف کنندگان است.

هدايــت نقدينگی به ســمت تولید؛ 
نقــش مضاعف مــردم در حمايت از 

کاالي ايراني

از جملــه مهم تریــن راهکارهای مقابله با 
گرانی تورم، هدایــت نقدینگی هاي مردم 
به سمت تولید است که شایسته تبدیل به 

فرآورده های مختلف تولیدی است .

از نظر علمی »نقدینه« مالی اســت که در 
تولید ثروت جدید، ســهیم باشد، بنابراین 
ابزار تولید، مــواد اولیه و نقدینگی ها، در 
صورتی که نقش تولیدی خود را ایفا کنند، 

سرمایه محسوب می شوند.،

چه بسیار کشورهایی که از نیروهای جوان، 
موقعیت های جغرافیایی مناسب و معادن 
و منابع غنی و سرشار برخوردارند؛ ولی به 
علت نداشــتن نقدینه کافی، توان تولید و 
استفاده از آن منابع طبیعی را ندارند و به 
همین جهت از کشــورهای عقب مانده، و 

توسعه نیافته به شمار می آیند.

لیکن در اسام به این عامل توجه خاصی 
شــده اســت ، در این بینش سرمایه های 
مالــی، قوام فرد و جامعه اند.، البته نظر به 
محدودیت ســرمایه های مالی الزم است 
سرمایه ها به گونه ای به کار آیند که اصل 
آن محفوظ بماند و به وســیله آن سرمایه 
های جدیدی تولید شــود. ایجاد فرهنگ 
سرمایه گذاری در امور مهم و حیاتی و نیز 
اهمیت دادن به سرمایه گذاری در مناطق 
نیازمند و به ویژه در باد اسامی، از مهم 
ترین آموزه های اقتصادی اسام است که 

باید مورد توجه ویژه مردم قرار گیرد.

لذا در نگاه دین ســرمایه هایی که با روش 
هایی چون خرید ســکه و دالر، زیورآالت 

فــراوان، تهیه لــوازم تجملــی و لوکس، 
ساخت خانه های مجلل و پرهزینه، خرید 
ماشین های گران قیمت و اشیای عتیقه، 
راکد می مانند و از چرخه تولید خارج می 

شوند »کنز« محسوب شده و مذموم اند.

در این میان حتــی اعتقاد به مبدأ و معاد 
نیز با مســائل اقتصادی پیونــد خورده،تا 
آنجا که خداونــد مردم را از کنز و ذخیره 
ســازی و جمع آوری طــا و نقره و عدم 
انفاق آن در راه خدا برحذر داشــته و آنان 

را به عذاب الهی تهدید می کند.

لــذا در کام آســمانی آمده اســت:»یَْوَم 
یُْحَمی َعلَْیَهــا فِی نَاِر َجَهنَّــَم َفُتْکَوی بَِها 
ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َکَنْزتُْم 
اِلنُفِســُکْم َفُذوُقوا َما ُکنُتْم تَْکِنُزوَن؛ در آن 
روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان 
کرده و با آن صورت ها و پهلوها و پشــت 
هایشــان را داغ می کننــد، )و به آنها می 
گویند:( این همان چیزی اســت که برای 
خــود اندوختیــد )و گنجینه ســاختید!( 
پس بچشــید چیزی را که برای خود می 

اندوختید«.،

بدیهــی اســت در عصر و زمــان حاضر، 
نگهداری اموال به صورت کنز، آن گونه که 
در سابق معمول بود کمتر انجام می گیرد 
و غالباً به صورت ســکه و دالر و نقدینگی 
در بانــک هاســت؛ هم چنین شــاهدیم 
افرادی اموال خودشان را به صورت اراضی 
یا ســاختمان هایی در می آورند و آنها را 
به حال خود رها می سازند بی آنکه از آن 
اســتفاده ای شــود و از همه بدتر ذخیره 
کردن اموال در قالب پدیدۀ شــوم اقتصاد 
داللی از قبیل هجوم برای خرید ســکه و 
ارز قابل مشــاهده اســت که تولید کامًا 
از آن بــی بهره می ماند و ســودش عاید 

سوداگران می شود.

حال آنکه هدایت نقدینگی مردم به سمت 
تولید می تواند تحرك و جنبش بیشــتری 
به چرخ های اقتصادی یک کشــور بدهد 
و از تورم و گرانــی در جامعه بکاهد و در 
نهایت به ارتقــای حمایت از کاالی ایرانی 
منجر گردد، از سوی دیگر اگر اموال مردم 

به ســمت اقتصاد سوداگرانه و داللی سوق 
داده شود قســمت مهمی از فعالیت های 

اقتصادی خاموش می شود.

ناگفته پیداســت هدایــت نقدینگی مردم 
به امر تولید، افزون بر تأثیر مســتقیم در 
رفــع فقر و محرومیِت قشــرهای نیازمند، 
به خوبی مــی تواند از تراکم ثروت در نزد 
ثروتمنــدان بکاهد و پول و ســرمایه را به 
جای راکــد ماندن و پس انداز شــدن به 
بازار مصرف و نیاز برگرداند و اینچنین به 
تقویت تولید و کاهش تورم و گرانی کمک 

نماید.

ســخن آخر:) سامان بخشی مديريت 
مصرف؛ ســهم مردم در مبــارزه با 

گرانی(

درخاتمه باید به مســئوالن گوشزد کرد تا 
از نظر گرانی برای قشرهای ضعیف جامعه 
مشکاتی ایجاد نشــود. به ویژه در تامین 
مــواد غذایی مــردم که نباید به مشــکل 

بیفتند.

البته مردم هم می توانند با ســامان بخشی 
به امورات خود به ویــژه مدیریت مصرف 
زنجیرۀ غذایی ، در مقابله با گرانی ســهیم 
باشــند؛ البته دولت هم باید برای برطرف 

کردن گرانی ها کمر همت ببندد.
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مقاله

نشانه  شناسی شهادت امام حسین )علیه السالم( در روز عاشورا
از منظر حضرت آيت اهلل العظمی مكارم شیرازى

چكیده: تأّمل و تعّمق در ابعاد شــهادت  حضرت سّیدالّشــهدا 
)علیه الســام( و مصائب فوق  العاده سنگین که بر آن حضرت و 
اهلبیتش وارد شــده اســت به نحوی است که عزادارن و پیروان 
اهل بیت عصمت و طهارت با برپایی جلســات ســوگواری پیش 
از شــهادت ، محیط فکــری و اجتماعی را برای معرفت و شــور 
عاشــورایی آماده می  کنند. علّت این مســأله را نیز می  توان در 
نقش بسیار مهّمی دانســت که شهادت  امام حسین علیه السام 
در بقاء اسام داشــت. کلمات کلیدی: شهادت ، سّیدالّشهدا)علیه 

السام(، مصائب، اهل بیت، عزاداری، سوگواری، عاشورا 

مقدمه

شــهادت آن حضرت با ارزشــهای واالیی گره خورده که نه تنها 
کهنه نمی شــود بلکه اهمیت آنها روز به روز آشــکار میشــود، 
مسأله حق و عدالت، کرامت انســانی، جهاد در راه عقیده الهی، 
تــن به ذلت ندادن در زندگی همه از مفاهیمی اســت که هرگز 
کهنــه نخواهد شــد. تأّمــل و تعّمق در ابعاد شــهادت  حضرت 
سّیدالّشهدا علیه الســام و مصائب فوق  العاده سنگین که بر آن 
حضرت و اهلبیتش وارد شده است به نحوی است که عزادارن و 
پیروان اهل بیت عصمت و طهارت با برپایی جلســات سوگواری 
پیش از شهادت ، محیط فکری و اجتماعی را برای معرفت و شور 

عاشورایی آماده می  کنند.

علّت این مســأله را نیز می  توان در نقش بســیار مهّمی دانست 
که شــهادت  امام حسین علیه الســام در بقاء اسام داشت. هم 
چنین باید گفــت مصائب آن حضرت، قابل مقایســه با مصائب 
هیچ یک از معصومین علیهم السام نیست. لذا هر چند حضرت 
سیدالشهداء)علیه الســام( در راه مبارزه با حکومت یزید شهید 
شــدند لیکن شهادت  ایشان آثار ارزشمند خود را گذاشت.  حال 
با این تفاســیر در این نگاشته با استفاده و بهره گیری از اندیشه  
هــای مرجع عالی قدر جهان تشــیع حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی)مدّظله( مهم ترین ابعاد و نشــانه  های شهادت 
امام حســین)علیه السام( در روز عاشــورا به مخاطبان گرامی 

ارائه می  گردد:

شهادت امام حسین)علیه السالم(؛ شورانگیزترين حادثۀ 
تاريخ بشريّت

بی شک اهّمّیت شهادت امام حسین علیه السام در روز عاشورا 
که به صورت یکی از شــورانگیزترین حماسه  های تاریخ بشریّت 

درآمــده، نــه تنها از این نظر قابل توجه اســت که همه ســاله 
نیرومندترین امواج احساسات میلیون ها انسان را در اطراف خود 
بر می  انگیزد و مراسمی پرشورتر از هر مراسم دیگر به وجود می  
آورد، بلکه اهّمّیت آن بیشــتر از این جهت اســت که؛ هیچ گونه 
»محّرکی« جز عواطف پاك دینی و انسانی و مردمی ندارد و این 
تظاهرات پرشــکوه که به  خاطر بزرگداشــت آن انجام می  گیرد، 
نیازمند هیچ مقّدمه  چینی و فّعالّیت  های تبلیغاتی نیســت و از 

این جهت در نوع خود بی  نظیر است.

اصالح امت پیامبر)صل اهلل علیه و آله و ســلم(؛ نشانه  اى 
سترگ در شهادت حضرت سید الشهداء )علیه السالم(

گفتنی اســت با مرگ معاویه در نیمه رجب سال شصتم هجری 
قمــری، فرزندش یزید خافت را، همچــون پدر، به زور و بدون 
هیچ ضابطه  ای در اختیار گرفت، فســاد و فحشا و ظلم در عصر 
یزید به مراتب بدتر از عصر پدرش فراگیر شد، حال وقتی رییس 
حکومت شراب خوار، قمارباز، میمون باز، سگ باز و خاصه آلوده 
به انواع گناهان باشــد،جامعه نیز دچار فساد اعتقادی، اجتماعی، 

اخاقی می  شود.

از این رو امام حسین علیه السام به منظور اصاح اّمت جّدش و 
جامعه اسامی قیام کرد و در این راه شربت شهادت  نوشید، ولی 
جامعه اســامی را تکان داد و به این هدف نزدیک ســاخت. اگر 
امام حسین علیه السام دست به این کار بزرگ نمی زد به یقین 

امروز خبری از اســام نبود، یا اگر بود قابل توّجه نبود.

شهادت طلبی در سايۀ احیاء امر به معروف و نعی از منكر

حال با این تفاســیر وقتی منکرات فــرا گیر گردید، و معروف  ها 
به فراموشی سپرده شــد. صلحا، عّباد، مهاجران، انصار از صحنه 
حکومت کنار گذاشــته شده، و ظالمان و فاســدان و تبعیدیان 
زمــان پیامبر )صلی اهلل علیــه و آله( و مطرودان، زمام امور را به 
دســت گرفتند. امام حسین علیه الســام در چنین شرایطی با 
تمــام وجود خود )با قلب و زبان و عمل( رســالت امر به معروف 
و نهــی از منکر را ادا نمود. در روز عاشــورا با تقدیم خون خود 
ایــن وظیفه بزرگ را انجام داد و درخت نوپای اســام را آبیاری 
کرد، و آن را از نابودی نجات داد. خون اباعبداهللَّ الحســین علیه 
الســام و فرزندان و یارانش، هم مزرعه اســام را آبیاری کرد و 
هم آن را آفــت  زدایی نمود. در زیارتنامه  هــای مربوط به امام 
حســین علیه الســام از جمله زیارت وارث می  خوانیم:»ااْشَهُد 

َت بِالَْمْعُروِف، َونََهْیَت  کاَۀ، َواَمــرْ اَۀ، َوآتَْیَت الزَّ ـَک َقْد اَقْمَت الصَّ انَـّ
َ َوَرُســولَُه َحّتــی  اتیَک الَْیقینُ ؛ هادت  می  َعْن الُْمْنَکِر، َواَطْعَت اهللَّ
 دهم که تو )امام حسین علیه السام( نماز را بپا داشتی، و زکات 
را پرداختــی، و امر به معــروف و نهی از منکر کردی، و تا هنگام 

شهادت  از خدا و رسولش اطاعت کردی«

بیــدارى امت اســالمی ؛ حاصل شــهادت آگاهانۀ امام 
حسین)علیه السالم( در روز عاشورا

گفتنی اســت امام علیه الســام برای بیداری قاطبۀ مســلمین 
راهی جز شــهادت  فی سبیل اهللَّ در پیش ندارد. لذا شهادت امام 
حســین علیه السام از همان روز عاشــورا اثر بیدار کننده خود 
را گذاشــت،زیرا آن قدر خواب مردم در سال 61 هجری عمیق 
و جهل وناآگاهی شــان ریشــه دار بود که جز خون قلب امام علیه 
الســام و یاران وفادارش نمی  توانست این آفت مهم را از مزرعه 

اسام دور نماید. 

مردم پس از شهادت  حضرت ابی  عبداهللَّ علیه السام و همراهانش، 
و اســارت خاندان عصمت و طهارت، و بر سر نیزه رفتن سرهای 
مقّدس شهدای کربا، از خواب غفلت بیدار شدند و قیام ها یکی 
پس از دیگری شــکل گرفت و بنی  امّیه پس از واقعه کربا روی 
خوش ندیدند، تا اینکه این خون  های پاك منتهی به سقوط بنی 
 امّیه و ریشه  کن شدن این درخت ناپاك شد. زیرا آرمان خواهی 
و دفاع از شــرف و اعتقاد تا پای جان در شــهادت حضرت سید 
الشــهدا)علیه السام( در روز عاشورا به نحوی است که بیداری و 
آگاهی اّمت اسامی و ظلم  ستیزی  را به همراه خواهد داشت. به 
تعبیر فرموده رسول خدا صلی اهلل علیه و آله:»إِنَّ لَِقْتِل الُْحَسْیِن 
َحراَرًۀ فِي ُقُلوِب الُْمْؤِمِنیَن ال تَْبَرُد أَبَداً؛ به یقین شــهادت حسین، 
حرارتــی در دل مؤمنان ایجاد خواهد کــرد، که هرگز خاموش 
نخواهد شــد«. بنابراین باید گفت امام حســین)علیه السام( و 
یــاران و اصحابش مرگ شــرافت مندانه را در زیــر ضربات تیر و 
خنجر و شمشــیر، بر زندگی توأم با ذلّت در ســایه کاخ  های پر 
شــکوه  ترجیح داداند، چون می  دانســتند این مرگ مایه حیات 
جاویــدان، و مایه حیات جامعه اســامی و بیداری آنها و نجات 

اسام از چنگال احزاب جاهلی و منافقان است.

افشــاى نفاق؛ راهبــرد حیاتی در شــهادت طلبی امام 
حسین)علیه السالم( در روز عاشورا

بی شــک هر کس دوگانگی درون و برون داشــته باشد و رفتار 
و گفتار او هماهنگ نباشــد منافق اســت. بنی  امّیه از بارزترین 
گروه  های منافقــان بودند.بنی  امّیه در لباس خافت اســامی 
همه مقّدســات اسام را زیر پا گذاشته، و یکی را پس از دیگری 
محو می   کردند. و اگر قیام امام حســین علیه الســام و شهادت  
آن حضرت و فرزندان و یارانش رخ نمی  داد و پرده از چهره آنها 

کنار نمی  رفت شاید چیزی از اسام باقی نمانده بود.

شهادت حضرت سیدالشــهداء )علیه السالم(؛ بستر ساز 

افول حاکمیت جائر

در تبییــن یکــی از دیگر نشــانه  های بارز شــهادت طلبی امام 
حســین)علیه الســام( باید اذعان نمود؛ وجود انگیزه تشــکیل 
حکومت در قیام عاشــورا، به معنی دســت یابی عملی و بالفعل به 
آن حکومــت در همان برهه از زمان نیســت، بلکه شــهادت آن 
حضرت زمینه  ساز کوتاه شدن دست بازماندگان دوران جاهلّیت 
از حکومت اســامی در آینده بود و این واقعّیتی اســت که امام 
به دنبال آن بود. لذا شــهادت آن حضرت در روز عاشــورا، لرزه 
بر اندام حکومت جّباران افکند، ودر نتیجه اســام را احیاء نمود 
و از اضمحال دســتاوردهای نهضت نبــوی صلی اهلل علیه و آله 

جلوگیری کرد و مســلمانان را از حیرت و گمراهی نجات داد.

شهادت امام حســین)علیه السالم( نشانه اى بنیادين در 
رسوايی اسالم اُموى

شــهادت امام حســین علیه السام در روز عاشــورا با آن همه 
عظمت معنوی و اصل و نســب خانوادگی، در روز روشــن و در 
آن صحنه، کار ســاده  ای نبود که تاریــخ بتواند آن را فراموش 
کند. اخبار و روایاتی که درباره تحّوالت آســمان و زمین و گریه 
آســمانیان و فرشتگان پس از شهادت جانســوز آن حضرت در 
منابع شــیعه و سّنی نقل شده اســت به این حقیقت گواهی می  
دهد. لیکن درد آورتر آن اســت که مردمی که اّدعای مسلمانی 
داشــتند و به ظاهر نماز می  خواندنــد و قرآن تاوت می کردند، 
تکبیر گویان به جنگ با جگرگوشــه پیغمبرشان برخاستند و با 
بی رحمی تمام اســوه تقوا و ایمان را شــهید کرده و حریمش را 

مورد هتک و غارت قرار دادند.

آری شــهادت آن حضرت حّجت را بر آنها که عمری را با اسام  
اموی  سپری کردند و امیرمؤمنانی! مثل معاویه را دیدند و اکنون 
نیز یزید فاسد و شــراب خوار اّدعای امامت بر مؤمنان و خافت 
خّطه مســلمین را می  کند و جز خود و خاندان فاسدش را آشنا 
به دین و مکتب نمی داند و امام حســین علیه الســام و خاندان 
پاکش را خارج از دین و شورشگر بر ضد خلیفه مسلمین! معرفی 

می  کند، تمام کرد.

و  بندگی  تجلی  الســالم(؛  حســین)علیه  امام  شهادت 
جوشش عشق و عرفان

امام حســین)علیه السام( و یاران و اصحاب آن حضرت آن چنان 
فانی در عشــق خداوند بودند، که حّتی درد ضربات شمشــیر و 
نیزه را بر بدن های خود احســاس نمی  کردند.آری! آنها ابراهیم  
وار در آتــش نمرودیان زمان وارد شــدند و این آتش بر آنها برد 
و ســام شــد و لّذت دیدار محبوب همه چیز را از یاد آنها برد! 
لذا باید گفت به راســتی جوشش عشق و عرفان در این لحظات 
حّساســی که امام و یارانش آغوش خود را برای شهادت  گشوده 
 اند شگفت  انگیز است، وکلمات و واژه  ها از شرح و بیان آن عاجز 
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اســت. هم چنین امام علیه الســام با صراحت خبر از شهادت و 
پرواز آنها به ســوی بهشــت می دهد و یاران گریه شوق سر می  
دهند و مسرورند. معارف الهیه و باالترین درجه رضا و تسلیم در 
کلمات آن موج می  زند؛ نه شــکوه  ای، نه بی  تابی، نه اظهار عجز 
وناتوانی، و نه ابراز یأس و ناخشنودی ابداً در آن دیده نمی  شود. 
همه جا سخن از صبر و شــکیبایی و رضا و تسلیم در برابر قادر 

متعال و خداوند الیزال است.

تجلّی آخرت گرايی، نشــانه اى اســتوار در شهادت امام 
السالم( حسین)علیه 

از دیگر نشــانه  های بارز و آشکار در شــهادت امام حسین)علیه 
الســام( باید به مقولۀ آخرت گرایی در ماهیت ذاتی شهادت آن 
حضرت اشــاره نمود؛ امام علی بن الحســین علیه السام فرمود: 
هنگامی که )در روز عاشــورا( کار بر امام حســین علیه الســام 

ســخت شــد، همراهان حضرت دیدند، در ایــن صحنه پر خطر 
کــه هر کس رنگ از چهره  اش می  پریــد و لرزه بر اندامش می  
افتاد، امام و یاران خاّصش، چهره  هاشــان درخشان و اندامشان 
آرام و دل هایشــان هر لحظه مطمئن  تر می  شد و برخی به برخی 
دیگر می  گفتند: به آنان بنگرید که از مرگ باکی ندارند. در این 
هنگام امام علیه الســام فرمود: ای بزرگ زادگان! شکیبا باشید. 
مرگ فقط پلی اســت که شما را از ســختی  ها و دشواری  ها به 
بهشــت پهناور و نعمت  های جاودان برساند!سخنان این پیشوای 
بزرگ ایثار و فداکاری به خوبی نشــان می دهد که از چنان نفس 
مطمئّنه و آرامی برخــوردار بود که نه تنها مرگی را که در چند 
قدمی قرار داشت به چیزی نمی  گرفت و نه تنها شهادت عزیزان 
و یــاران- جز در جنبه  های عاطفی- تغییری در روح و فکر بلند 
او ایجــاد نمی  کرد، بلکه بر اســتقامتش می  افــزود، و هر زمان 

آتش شــوق دیدار یار در دلش افروخته تر می شــد!. لبخند زدن 
بر مرگ، برافروخته شــدن چهره  ها در آستانه شهادت  و آرامش 
دلها در آخرین لحظات زندگی، تنها برای کســانی میّســر است 
که شــوق دیدار یار تمام وجودشان را پرکرده، و دنیا را زندان و 
قفســی می دانند که مرگ در راه رضــای پروردگار درهای آن را 

می  گشــاید و به اوج آسمان قرب خدا پرواز می  کنند.

سخن آخر

در خاتمه باید گفت امام حســین)علیه الســام( به عنوان اسوه 
شجاعت و شــهامت و آزادی و نمونه اتّم )کامل( شهادت  در راه 
خدا بوده است. زیرا شهادت آن حضرت با ارزش های واالیی گره 
خــورده که نه تنها کهنه نمی شــود بلکه اهمیت آنها روز به روز 

آشــکار می شود، مســأله حق و عدالت، کرامت انسانی، جهاد در 
راه عقیده الهی، تن بــه ذلت ندادن در زندگی همه از مفاهیمی 
است که هرگز کهنه نخواهد شد، بلکه در دنیای امروز که ظلم و 
بیدادگری ظالمان غوغا می کند ارزش این حقایق آشــکارتر شده 
است، قیام و شهادتی که با ذات پاك پروردگار پیوند داشته باشد 
چگونه ممکن است کهنه شود، ذات خداوند ازلی و ابدی است و 
آنچه با او بپیوندد رنگ ازلیت و ابدیت به خود می گیرد، بنابراین 
امام حسین )علیه السام( با شهادت خود درس آزادگی و عزت و 
عظمت و خلوص نیت و جهاد و ایثار داد، همان اموری که امروز 

بیش از هر زمان دیگر به آنها نیازمندیم.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

» احکام عزاداری« 
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

بی شک برگزارکنندگان و شرکت کنندگان 
در مراســم عزاداری ســاالر شهیدان علیه 
السام، زمانی می توانند از برکات فراوان آن 
بهره مند شــوند که از یک سو، با بایسته ها 
و الزامات برگزاری چنین مراســمی آشنا 
باشند و به آن عمل کنند و از سوی دیگر،از 
محرمات و مکروهات مرتبط با آن بپرهیزند. 

آنچه از احکام و اصول و ارزش های اسامی 
استنباط می شود، همگی حکایت از آن دارد 
که در باب آداب عزاداری هر رفتار نامتعارف 
و حتی هر عمل متعارف و مستحبی که ضرر 
و زیان مسلمین یا جوامع انسانی را در پی 
داشته باشد و یا ســبب بروز اختاف بین 
مسلمانان گردیده و یا موجبات سوءاستفاده 
کفار و دشمنان اسام را فراهم سازد و باعث 
وهن اسام و تحقیر مسلمین شود، یا حکم 
حرمت پیدا می کند و یا مشروعیت خود را 

از دست می دهد.

البتــه این موضــوع در مــورد واجبات یا 
محرمات به جز در موارد خاص که مشمول 
حکم تقیه می شــود، معنادار نیســت، اما 
سایر احکام اعم از مستحبات، مکروهات و 
موارد مباح را شــامل می شود و درست به 
همیــن دلیل اســت که علمــای بزرگوار 
اسام، مسلمانان را از انجام برخی حرکات 
و رفتارهــا در عزاداری ها برحذر می دارند، 
به عنوان مثــال؛ در برخــی از احادیث و 
روایات مالیدن گل بــه بدن، هروله کردن 
و یا گریه با صدای بلند برای شــهادت امام 
حسین)علیه السام( مستحب شمرده شده 
اســت، اما همین عمل آنــگاه که در یک 
مجلس از سوی تعداد معدودی صادر و به 
شکل غیرمعمول موجب جلب توجه و ایجاد 
اخال در عزاداری دیگران شود، نهی شده 

است.

با همۀ این تفاسیر، متأسفانه در سال های 

اخیر از ســوی برخــی عــزاداران و حتی 
و  بدعت گذاری ها  اهل بیت، شاهد  مداحان 
رفتارهای نامتعارف و نامتجانســی هستیم 
که چهره نامطلوبی از تشــیع را در اذهان و 
افکار عمومی جهان اسام و بلکه ملل سایر 

کشورها به تصویر کشیده است.

رفتارهایی مانند؛ اســتفاده از اشعار کوچه 
بازاری و بی محتوا که بعضاً به شکل غلوآمیز 
و غیــر واقعی، فقط ظواهــر واقعه عظیم و 
عبرت آموز عاشورا و یا مصائب ائمه علیهم 

السام را مورد توجه قرار داده اند.

 رقابت در اســتفاده از روش ها و نیز آالت 
و ادوات موســیقایی جدید و نیز وســایل 
تزئینی و عائم و نشــانه های نامتعارف در 
تجهیز هیأت ها و یا استفاده از بلندگوهای 
فوق العاده قوی و پر ســر و صدا که شکل 
نوینی از فخرفروشــی پنهــان را به ذهن 
متبادر می ســازد و گاهی باعث آزار عابران 
و همسایگان وحتی خود عزاداران می شود.

 افــراط در تداوم عزاداری تــا حتی بعد از 
نیمه شب که معموالً باعث قضا شدن نماز 
صبح عزاداران می گردد، عریان نمودن بدن 
در مقابل نگاه نامحرم یا قمه زنی و ســایر 
حرکت های مشــابه و یا استفاده از کلمات 
سخیف و تکرار و تولید صداهای دون  شأن 
انســان و مجالس عزاداری که عمدتاً شور 
بخشیدن تصنعی و کاذب به مراسم را با هر 
قیمتی هدف قرار می دهند و حتی اسراف و 
تبذیر در نحوه پذیرایی از عزاداران، نمونه ای 

از بدعت گذاری های مورد اشاره است.

حال از آنجا که احکام و اصول و ارزش های 
اســامی، مبنــای رفتاری مســلمین در 
امور مختلف را مشــخص و علما و مراجع 
اسام شایســته ترین مرجع و متولی بیان 
احــکام الهی و بهترین الگوی رفتاری برای 
انســان های والیت مدار و مؤمــن در همه 

زمینه ها از جمله مراسم عزاداری محسوب 
می شــوند، لذا کتاب »احکام عزاداری« اثر 
ارزشــمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم 
شیرازی است که آراء و اندیشه های فقهی 
معظــم له مرتبــط با آداب عــزاداری ائمه 
معصومین علیه الســام  به ویــژه احکام و 
آداب سوگواری امام حسین علیه السام به 

زیور طبع آراسته شد.

انگیزه تألیف اثر

مولّف در بیان علل تألیف اثر می نویسد:»در 
عصــر ما عزاداری اهل بیت علیهم الســام 
رنــگ و بوی متفاوتی گرفته اســت، برخی 
افــراد در حالی که هیچ بهــره ای از دریای 
عمیق فقه و اجتهاد نبرده اند، به اشتباه خود 
را صاحب نظر در مسائل شرعی به خصوص 
احکام عزاداری می دانند و در مســیری که 
هیچ اطاعی از خطرات آن ندارند، دیگران 
را بــه زعم خود دعوت می کنند و عزاداری 
خامس آل عبا و ساالر شهیدان را وسیله ای 
برای کارهای مخالف شریعت اسام قرار می 

دهند.

در حدیثی، امام محمد باقر علیه السام به 
جابر می فرمایند:»ای جابر! محّبت ما اهل 
بیت به تنهایی کافی نیســت؛ به خدا قسم 
شــیعه ما کسی اســت که تقوی و اطاعت 
داشته باشــد«. تا آنجا که می فرمایند: »به 
خدا قســم تنها با عمل و پرهیزکاری است 
که می توان به والیت ما رســید«.]1[ حال 
آیا می شــود بدون اطاع و عمل به احکام 

شرعی، پیرو واقعی آن بزرگواران بود؟!

ساختار کلی کتاب

کتاب احکام عزاداری شــامل پیشــگفتار، 
مقدمه و فصول ســه گانه اســت. فلســفۀ 
شــهادت عنوان اصلی فصل اول است که از 
عناوین فرعی با عنوان» چرا امام حسین علیه 
السام فراموش نمی شود؟«، »چه کسی در 
قیام کربا پیروز شد؟« و»چراسوگواری می 

کنیم؟!« تشکیل می شود.

»احکام عزاداری« عنوان فصل دوم اســت 
کــه مهمترین فصــل کتاب نیز به شــمار 
مــی رود. عناویــن فرعــی آن عبارتند از: 
فلســفۀ عزاداری،مجالــش و دســته جات 

عزاداری،شبیه خوانی و مقتل خوانی،اشعار 
بانوان،ادعیــه  نوحه،عــزاداری  و  مدیحــه 
و  عزاداری،امــوال  در  زیارات،خرافــات  و 
هزینه هــای هیئت،موقوفات و نذورات،ایام 

عزاداری،مقاتل و وقایع تاریخی.

فصل سوم نیز به نام بیانه ها نام گذاری شده 
است  که اطاعیه ها و بیانیه های معظم له 
خطاب به مداحان، به مخاطبان ارائه شــده 
است؛  در فراز پایانی اثر نیز اشعار معظم له 

انتشار یافته است.

گزارش محتوايی اثر

عاشورا؛ شورانگیز ترين حماسۀ تاريخ

مولف در بخشی از کتاب تحت عنوان»چرا 
امام حســین علیه الســام فراموش نمی 
شود؟«، با اشاره به قیام حماسی امام حسین 
علیه السام، این قیام را یکی از شورانگیزترین 
بشــریت خوانده  تاریــخ  حماســه های 
که اهمیت آن نه تنها به این دلیل است که 
همه ســاله نیرومندترین امواج احساســات 
میلیون ها انسان را در ماه محرم برمی انگیزد 
و مراسمی پرشورتر از گذشته دیگر به وجود 
می آورد، بلکه اهمیت آن بیشتر از این جهت 
است که هیچ گونه محرکی جز عواطف پاك 
دینی، انسانی و مردمی ندارد و این تظاهرات 
پرشکوه که به خاطر بزرگداشت این حادثه 
تاریخــی انجــام می گیــرد، نیازمند هیچ 
مقدمه چینی و فعالیت های تبلیغاتی نیست 

و از این جهت در نوع خود بی نظیر است.

تبیین فلســفه عاشورا؛ حلقه مفقوده 
مراسم عزادارى

کتاب»احکام عــزاداری«  در  لــه  معظــم 
بــا طرح پرســش و پاســخ ، در راســتای 
تنویر افکار عمومی گام برداشــته تا از این 
طریق مخاطبان را به درك عمیق از فلسفه 

عاشورا رهنمون سازد.

به عنــوان نمونه در بخشــی از کتاب می 
خوانیم: چرا این قدر به این حادثه تاریخی 
که از نظر »کّمّیت و کیفّیت« مشابه فراوان 
دارد، اهّمّیت داده می شــود؟ چرا مراســم 
بزرگداشــت این خاطره هر ســال پرشکوه 
تر و پرهیجان تر از ســال پیش، برگزار می 

گردد؟چرا امــروز که از »حــزب اموی« و 
دارودســته آنها اثری نیست و قهرمانان این 
حادثه می بایســت فراموش شــده باشند، 
حادثه کربــا رنگ ابدیّت بــه خود گرفته 

است؟!

آیا امام حســین علیه الســام در برابر این 
خطر بزرگ که اسام عزیز را تهدید می کرد 
و در زمان »یزید« به اوج خود رســیده بود، 
می توانست سکوت کند و خاموش بنشیند؟ 
آیا خدا و پیامبر و دامن های پاکی که او را 

پرورش داده بودند، می پسندیدند؟

تبیین فلسفۀ عزادارى

از جمله نکات مهم اثر نگاه معرفتی و فلسفی 
مولف به مقولۀ عزاداری اســت لذا معظم له 
در جای جای کتاب در تبیین این مســأله 
مهم کوشیده است؛ ایشــان در فرازی می 
نویسد: به راستی فلسفه عزاداری چیست؟ 
چرا شــیعیان، ماه محّرم را بــه این روش 
برگزار می کنند؟ آیا هیچ ســّنتی از زندگی 
پیامبر صلی اهلل علیه و آله وجود دارد که بر 

اساس آن این مراسم برگزار شود؟

مولّف در مقام پاســخ اینگونه می نویســد؛ 
هدف عزاداری، زنده نگه داشتن تاریخ امام 
حسین علیه السام و هدف او، یعنی مبارزه 
با ظلم و ذلت اســت و باید عزاداری طوری 
باشــد که همگان را به اهداف آن پیشوای 
بزرگ آشنا سازد، بدون شک عزاداری برای 
شــهدا در زمان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آلــه وجود داشــته اســت. از جمله برای 
شــهادت مظلومانه حضــرت حمزه عموی 
شجاع و بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله رسول خدا دستور عزاداری بر او داد و 
روش عزاداری باید مطابق سّنت آن حضرت 
و امامان معصوم علیهم السام و عرف عقا 

باشد.

مناسک  اجراى  شناســی  روش  ارائۀ 
عزادارى 

گفتنی اســت کتاب آداب عــزاداری عاوه 
بر تبیین احــکام عزاداری، چگونگی اجرای 
مناسک آئینی را به نحو احسن به مخاطبان 

ارائه می دهد.
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به عنوان نمونه معظم له در فرازی از کتاب 
اینگونه می نویسد: مسئله عزاداری حضرت 
سیدالشهدا علیه الســام در هر زمان و در 
هــر مکان از فضل قرابت و مایه تقویت روح 
ایمان، شــهادت اســامی، ایثار و فداکاری 
و شجاعت در مســلمین است ولی کیفیت 
عزاداری باید چنان باشــد کــه بهانه ای به 
دست دشــمنان اسام ندهد و موجب سوء 
استفاده آنان نشــود و این مراسم عظیم و 
پرشــکوه تضعیف نگردد و به همین جهت 
از کارهایی که موجب وطن مذهب اســت 
باید پرهیز شود و از آسیب رساندن به بدن 

خودداری گردد.

لذا بهترین شیوه عزاداری، تشکیل مجالس 
باشــکوه و ذکر اهداف مقّدس امام حسین 
علیه الســام و تاریخچه کربــا و تحلیل 
فرازهای آن و مراسم سوگواری، و همچنین 
تشکیل دســته جات عزاداری باشکوه، توأم 
با شــعارهای بیدار کننده و سازنده و پخش 
جزوه ها و پوســترهای حســاب شده و پر 
محتوا، و اســتفاده از پاکاردها یا شعارهای 
جالب و جذاب و روشن کننده است. از این 
رو سزاوار است مّداحان عزیز مانند خطبای 
محترم، دوره آموزشــی داشــته باشند و از 

روش های سّنتی پیروی کنند.

بیان احكام عزادارى به مثابۀ آســیب 
شناسی کامل  مناسک آئینی

الزم به ذکر است نگاه دقیق و ژرف اندیشانۀ 
مولف نســبت بــه ابعاد مختلــف و متعدد 
مناسک آئینی موجب شــده است تا بیان 
احکام عزاداری با رویکرد آسیب شناسانه به 

مخاطب ارائه گردد.

بــه عنوان مثــال در بخشــی از کتاب می 
خوانیم:عزاداران محتــرم )خطبا و مداحان 
و آحاد مردم ســوگوار(باید از سه کار پرهیز 
کنند: الف( از کلمات غلوآمیز که ائّمه هدی 
علیهم الســام یا بزرگان شهدا را هم ردیف 
خداوند قرار می دهــد، جداً اجتناب کنند. 
ب( از اعمالی که سبب وهن مذهب در نظر 
دوست و دشمن می شود، خودداری نمایند. 
ج( از رسانیدن آسیب جّدی به بدن اجتناب 

ورزند.

بی شک بیان احکام مطروحه در عزاداری از 
قبیل حکم استفاده از طبل و سنج، استفاده 
از موســیقی، علم و عامت، ســینه زنی و 
زنجیر زنی، قمه زنی و تیغ زنی، لطمه زنی ، 
شبیه خوانی و مقتل خوانی، تعزیه، ساخت 
ماکت و سمبل، عزاداری بانوان،خرافات در 
عــزاداری.. به نوبۀ خود منشــوری کامل از 
نگاه آسیب شناسانۀ مرجعیت معظم تقلید 
نسبت به مناسک آئینی است که در تعمیق 
بخشی مخاطب نسبت به آفات و انحرافات 

عزاداری نقش به سزایی ایفا خواهد کرد.

مولف در فرازی از کتاب می نویســد: الزم 
است در این شــرایط و اوضاع، پیروان اهل 
بیت علیهم السام و عاشقان مکتب حسینی 
از هــر کاری که موجب وهن این مراســم 
می شــود بپرهیزند و به جای آن به سراغ 
مراسمی بروند که عظمت اهداف حسینی را 
بیش از پیش آشکار می سازد و اگر جمعی 
از بزرگان فقهای پیشین رحمه اهلل در عصر 
و زمان خود، بعضی از این کارها را به دالیلی 
اجــازه فرموده اند، هرگاه در عصر و زمان ما 
بودند مســلّماً نظر دیگری داشتند. خداوند 
همه ما را از پیروان مکتب آن بزرگوار و جان 

نثاران او قرار دهد.

طرح مسائل مبتالبه

الزم به ذکر اســت رویکرد اصلی کتاب  در 
بیان مســائل مبتابه مرتبط بــا عزاداری 
متمرکز شده است که این مسأله بر جذابیت 
های اثر افزوده است؛ عناوینی هم چون» کار 
و تفریح در ایّام عزاداری «،» اصاح و آرایش 
در ایّام عزاداری ...«از جمله عناوین مهم اثر 
است که نشــان می دهد مسائل مبتابه به 
شــدت مورد نظر نویســندۀ اثر قرار گرفته 

است. 

پاسخگويی موضوعی به شبهات

مولف در بخش های مختلف کتاب با تبویب 
و فهرست بندی موضوعی به شبهات پاسخ 
گفته است، به عنوان نمونه  در بخش ادعیه 
و زیارات آمده اســت: نظر شــما در مورد 
زیارت ناحیه مقّدسه از جهت سند و داللت 
چیست؟بعضی از اسناد زیارت ناحیه معتبر 
اســت و لذا می توان آن را قرائت کرد. ولی 

دو جملــه از آن را نخواننــد. جمله ای که 
می گوید »اهل بیت با ســرهای برهنه روز 
عاشــورا بیرون آمدند« و جمله ای که می 
گوید »بدن شهدای کربا را درندگان بیابان 

خوردند«.

احكام عزادارى و مقتل شناسی 

بازشناســی مقاتل معتبر از دیگر مقاتل ،از 
جمله نقاط قوت نویســنده در کتاب احکام 
عزاداری است، مولف در فرازی اینگونه می 
گویــد: کتاب های معتبــر خوبی در زمینه 
واقعۀ کربا نوشته شده است از جمله: ارشاد 
مرحوم شیخ مفید، لهوف سید بن طاووس، 
مقتل الحسین مرحوم مقّرم، منتهی اآلمال 
مرحوم محّدث قمــی، و اخیراً کتاب خوبی 
به نام عاشورا که شامل ریشه های تاریخی 
حادثه کربا، ســپس رویدادها، و سرانجام 
نتایج و آثــار مهّم آن به وســیله دو نفر از 
دانشمندان حوزه علمّیه زیر نظر این جانب 

نگاشته شده و کتاب بسیار خوبی است.

پاسخ به اهّم شبهات عزادارى

الزم به ذکر اســت مولف اثر  به دفعات در 
راستای پاســخگویی به مهمترین شبهات 
روز حرکت کرده اســت. به عنوان نمونه در 
بخشی از کتاب آمده است:روز چندم عاشورا 
آب برای اهل بیت علیهم الســام بســته 
شــد؟آیا در شب عاشــورا اهل بیت علیهم 
السام غســل انجام داده بودند؟ مشهور آن 
است که در روز هفتم آب را بستند، ولی آب 
بــه مقدار مختصر در خیمه ها بود، البّته نه 
به اندازه کافی. و در مورد غسل شب عاشورا 

دلیل قاطع نداریم .

گفتنی اســت تألیــف این اثــر  نفیس در 
یک جلــد و در 152صفحه، در قطع رقعی 
توســط انتشــارات امام علی بن ابی طالب 
علیه السام به زیور طبع آراسته شده و در 
سال  1388برای نخستین بار منتشر شده 
و تا کنون نیــز چندین مرتبه تجدید چاپ 

شده است.

پی نوشت:
1. اصــول کافی؛ ج 2؛ کتاب االیمــان والکفر؛ باب 

الطاعۀ والتقوی؛ ح 3.



معارف اسالمی

روش ائمه علیهم السالم در احیاى حماسه عاشورا 

پرسش: روش ائمه در زنده نگه داشتن حماسه عظیم عاشوراچه 
بود؟

پاسخ اجمالی: ائمه اطهار)علیهم السام( برای زنده نگه داشتن 
یاد امام حسین)علیه السام(، از شیوه های گوناگونی استفاده می 
کردند. از جمله: برپایی مجالس ســوگواری و یادآوری مصایب آن 
حضرت و گریســتن و گریاندن در عزای ســاالر شهیدان، تشویق 
شاعران به مرثیه خوانی بر مظلومیت شهدای کربا و وعده بهشت 
در برابر آن و بیان فضیلت تربت امام حسین)علیه السام( در نماز 
و به قصد شــفا و ... ؛ این شــیوه های یادآوری، به موازات تاش 
های بنی امیه و بنی عباس بود تا قیام امام حســین)علیه السام( 

و یارانش در گذر ایام فراموش نشود. 

پاسخ تفصیلی: امامان اهل بیت)علیهم السام( در تاش برای 
زنده نگهداشــتن یاد امام حســین)علیه الســام( از شیوه های 

گوناگونی استفاده می کردند، از جمله:

1. برپايی مجالس سوگوارى

علقمه حضرمی نقل می کند که امام 
باقر)علیه السام( در روز عاشورابرای 
امام حســین)علیه السام( در خانه 

اش اقامه عزا می کرد.

»...ثُمَّ لََیْنِدُب الُْحسیَن)علیه السام( 
َن ال  َو یَْبِکیِه َو یَاُْمُر َمْن فِی داِرِه ِممَّ
یَتَِّقیِه بِالُْبــکاِء َعلَْیِه ... َولَْیُعزِّ بَْعُضُهْم 
بُِمصابِِهــْم بِالُْحَســْیِن)علیه  بَْعضــاً 
السام(  باقر)علیه  )امام  الســام(«، 
بر امام حســین می گریســت و به 
افــرادی که در خانه بودند و از آنان 
تقّیــه نمی کرد، مــی فرمود: بر آن 
حضرت سوگواری کنند... و به آنان 
می فرمود در مصیبت حسین)علیه 
السام( به یکدیگر تسلیت بگویند(.

)1(

برکاتــی کــه امــروز از مجالــس 
ســوگواری آن حضرت نصیب اّمت 
اسامشــده و می شــود بر کســی 
و  فرهنگی  آثار  نیســت.  پوشــیده 
تربیتی وآموزشی این سّنت ماندگاِر 
ائّمــه اطهار)علیهم الســام( آنقدر 
زیاد است که قسمت اعظم فرهنگ 

شیعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن متاثّر است.

2. يادآورى مصايب آن حضرت در مناسبت هاى مختلف:

در حدیثــی می خوانیــم امام صادق)علیه الســام( به داود رّقی 
فرمود:

ِّی ما َشِربُْت ماًء باِرداً ااِلَّ َو َذَکْرُت الُْحَسیَن)علیه السام(«، )من  »اِن
هرگز آب ســرد ننوشــیدم مگر این که به یاد امام حسین)علیه 

السام( افتادم(.)2(

در روایتــی دیگر می خوانیم وقتی که منصــور دوانیقی دِر خانه 
امام صادق)علیه الســام( را آتش زد، آن حضرت در منزل حضور 
داشت و آتش را خاموش کرده و دختران و بانوان وحشت زده اش 
را آرام نمود. فردای آن روز تعدادی از شــیعیان برای احوالپرسی 
خدمت امام)علیه الســام( شرفیاب شــدند. امام)علیه السام( را 
گریان و اندوهگین یافتند، پرســیدند: ایــن همه اندوه و گریه از 
چیســت؟ آیا به دلیل گستاخی و بی حرمتی آنان نسبت به شما 

است؟ امام)علیه السام( پاسخ داد:

ْهلِیِز نََظْرُت اِلی نِســائِی َو  »ال َو لِکــْن لَّما اََخَذِت الّنــاُر ما فِی الدِّ
بَناتِــی یََتراَکْضَن فِی َصْحِن الّداِر ِمْن ُحْجَره اِلَی ُحْجَره َو ِمْن َمکان 
َی  ْرُت فِــراَر ِعیاِل َجدِّ اِلــی َمکان هذا َو اَنَا َمَعُهــنَّ فِی الّداِر َفَتَذکَّ
الُْحَسْیِن)علیه السام( یَْوَم عاُشورا ِمْن َخْیَمه الی َخْیَمه َو ِمْن ِخباء 
الــی ِخباء«، امام)ع( فرمود: )هرگز برای این گریه نمی کنم، بلکه 
گریه من برای این اســت که وقتی آتش زبانه کشید، دیدم بانوان 
و دختــران من از این اطاق به آن اطاق و از این جا به آن جا پناه 
می برند با این که )تنها نبودند و( من نزدشــان حضور داشــتم، 
با دیدن این صحنه به یاد بانوان جّدم حســین)علیه الســام(در 
روز عاشــوراافتادم که از خیمــه ای به خیمه دیگر و از پناهگاهی 
به پناهگاه دیگر فرار می کردند و مردان آنها همه شــهید شــده 

بودند(.)3(

3. گريستن و گرياندن

از موثّرترین تدابیر ائّمه اطهار)علیهم السام( برای احیای نهضت 
عاشورا گریه بر امام حســین)علیه السام(است. امام سّجاد)علیه 
السام(در طول دوران امامتش پیوسته سوگوار قّصه عاشورابود و 

در این مصیبت آن قدر گریست که از »بّکائین عالم« )بسیار گریه 
کنندگان( لقب داده شد.)4(

ِّی لَْم اَْذُکْر َمْصَرَع بَنی فاِطَمَه ااِّل َخَنَقْتِنی  آن حضرت می فرمود: »اِن
الَْعْبَرُه«، )هر زمان که به یــاد قتلگاه فرزندان فاطمه )کربا( می 

افتم، اشک گلوگیرم می شود(.)5(

گریه های امام)علیه الســام( که در هر مناسبتی به آن اقدام می 
کردنــد باعث بیداری عمومی و مانع از فراموش شــدن نام و یاد 

شهیدان عاشوراشد.

امامان بزرگوار شــیعه نه تنها خود در عزای ســاالر شهیدان می 
گریســتند، بلکه همواره مردم را به گریستن بر امام حسین)علیه 

السام( تشویق و ترغیب می کردند.

در روایتــی از امام رضا)علیه الســام( آمده اســت: »َفَعلی ِمْثِل 
نُوَب الِْعظاَم«،  الُْحَســْیِن َفلَْیْبِک الْباُکوَن، َفاِنَّ الُْبکاَء َعلَْیِه یَُحطُّ الذُّ
)پس بر همانند حســین)علیه الســام( باید گریه کنندگان گریه 
کنند، چرا که گریه بر آن حضرت گناهان بزرگ را می ریزد(.)6(

به مــوازات ثوابهای عظیمی که برای گریســتن در روایات آمده 
است، برای گریاندن و حّتی »تباکی« )حالت گریه به خود گرفتن( 

ثوابهای زیادی ذکر شده است.

مرثیه  به  4. تشويق شــاعران 
سرائی

در روایتــی در ارتباط بــا گریه بر 
السام(  بیت)علیهم  اهل  مظلومّیت 

می خوانیم:

»َمْن بَکی َو اَبْکــی واِحَداً َفلَُه الَْجنَُّه 
َو َمــْن تَباکی َفلَُه الَْجنَُّه«، )هر کس 
بگرید و )حّتی( یک تن را بگریاند، 
پاداشــش بهشت اســت و هر کس 
حالت انــدوه و گریه به خود بگیرد 

پاداش او بهشت است(.)7(

امــام  مصایــب  کــه  شــاعرانی 
حســین)علیه الســام( را به شعر 
درآورده و در مجالس و محافل می 
خواندند، همواره مورد لطف خاّص و 
معصومین)علیهم  ائّمه  ویژه  عنایت 
السام( قرار داشتند. شعرای بنامی 
اســدی«، »ِدعبل  چــون »ُکَمیت 
ُخزاعــی«، »ســّید ِحْمیــری« و... 
به عنوان )شــاعران اهــل بیت( با 
تشویق ائّمه اطهار)علیهم السام( از 
موقعّیت هــای اجتماعی بلندی در 

بین مردم برخوردار بودند.
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هارون مکفوف ]یکی از یاران امام صادق)علیه السام([ می گوید: 
به محضر آن حضرت شــرفیاب شدم، فرمود: »برایم مرثیه بخوان. 
برایش خواندم. فرمود: »ال َکما تَْنِشــُدوَن َوَکما تَْرثِیِه ِعْنَد َقْبِرِه«، 
)این گونه نمی خواهم، آن گونه که در کنار قبر آن حضرت)علیه 

السام( مرثیه می خوانید، بخوان( و من خواندم:

ِکیَِّه« »اُْمُرُر َعلی َجَدِث الُْحَسْیِن *** َفُقْل الََْعُظِمِه الزَّ

)از کنار قبر حسین)علیه السام( گذر کن و به آن استخوان های 
پاك او بگو...(

دیدم آن حضرت به گریه افتاد، ســکوت کردم، ولی فرمود: ادامه 
بــده، ادامه دادم. فرمود: »باز هم بخــوان« خواندم تا به این بیت 

رسیدم:

»یا َمْریَُم ُقومی َوانُْدبِی َمْوالِك *** َو َعلَی الُْحَســیِن َفاْســَعدی 
بُِبکاِك«

)ای مریــم! برخیز و بر مــوالی خود ندبه کن و بــا گریه ات بر 
حسین)علیه السام(رستگاری طلب کن(.

دیدم امام صادق)علیه السام(گریه کرد و بانوان، شیون سر دادند. 
وقتی آرام شدند، حضرت فرمود:

»یــا اَبــا هــاُروَن َمــْن اَنَْشــَد فِی 
الُْحَسْیِن َفاَبْکی َعْشــَرًه َفلَُه الَْجنَُّه«، 
)ای ابوهــارون! هرکــس بــر امام 
حســین)علیه السام( مرثیه بخواند 
و ده نفــر را بگریانــد، پــاداش او 

بهشتاست(.)8(

5. اهّمّیــت بــه تربــت امام 
حسین)علیه السالم(

دشــمنان اســاماز بنی امّیه و بنی 
عّبــاس با تمــام تــوان، تاش می 
کردند تــا قیام امام)علیه الســام(
و یــاران پاکباختــه اش به دســت 
فراموشی سپرده شود و مردم از آن 
ســخنی نگویند و حّتی اثری از قبر 

آن امام همامبه جای نماند.

از این رو، برخی از خلفای عّباســی 
بارها به ویران کردن قبر آن حضرت 
اقدام کردند.)9( ولی از آن سو ائّمه 
اطهار)علیهم السام( در هر فرصتی 
بــرای مقابلــه بــا این جریــان بپا 
خواستند و تربتآن حضرت را قطعه 
ای از خاك بهشــت، مایه شــفای 
دردهــا، و موجــب برکــت زندگی 

دانسته اند.

در روایتی از امام موســی بن جعفر)علیهما الســام( می خوانیم: 
َمٌه  ُکوا بِــِه، َفاِنَّ ُکلَّ تُْربَه لنا ُمَحرَّ »ال تَاُْخُذوا ِمْن تُْربَتی َشــْیئاً لَِتَبرَّ
)علیهما السام( َفاِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ  ِن بِْن َعلِیٍّ ی الُْحَســیْ ااِلَّ تُْربَُه َجدِّ
َجَعلَها ِشــفاًء لِِشیَعِتنا َو اَْولِیائِنا«، )از تربت من چیزی برای تبّرك 
بر نداریــد، زیرا همه تربت ها جز تربت جّدم امام حســین)علیه 
الســام( )خوردنش( حراماست. خداوند ـ عّز و جّل ـ آن را برای 

شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است!(.)10(

در حاالت امام سّجاد)علیه الســام( آمده است که در پارچه ای 
تربت امام حسین)علیه السام( را نگه می داشت.

اُه َصبَُّه َعلی َسّجاَدتِِه َو َسَجَد َعلَْیِه«؛ )هرگاه  »َفکاَن اِذا َحَضَرتُْه الصَّ
وقت نمازمی رسید، آن )تربت( را روی سّجاده اش می ریخت و بر 

آن سجدهمی کرد(.)11(

مجموع روایاتی که در مورد تربت امام حســین)علیه السام( وارد 
شــده است، می رســاند که اســتفاده از برکت آن تربت پاك، از 
نخســتین روز والدت، با بازکردن کام نوزاد با آن آغاز شــده و تا 
واپســین لحظات حیات و قراردادن تربتدر قبر، به پایان می رسد.

)12( همچنین ســاختن مهر و تســبیح با تربــت کربا و همراه 
داشتن آن و خوردن مقدار بسیار کمی )مثا به اندازه یک عدس 
در آب حل کند و بخورد( از آن به قصد شفا و باز کردن افطار در 
روز عید فطربا آن مورد ترغیب و توصیه ائّمه اطهار)علیهم السام( 

بوده است.)13( 

6. اهتمام ويژه به زيارتمرقد امام حسین)علیه السالم(

ائّمه اطهار)علیهم السام( گذشته از آن که خودشان به زیارت قبر 
امام حسین)علیه الســام( می رفتند، با بیان پاداش های عظیم 
برای زیارت آن حضرت، شــیعیان را برای رفتن به کربا تشویق 
و بســیج می کردند و خاطره آن شــهیدان پرافتخار را زنده نگه 
داشــته، ضربات ســنگینی را برپیکر کفر و عناد و دشمنان اهل 

بیت)علیهم السام( وارد می کردند.

از امام صادق)علیه السام( چنین نقل شده است: »ما ِمْن اََحد یَْوَم 
)علیهما السام( لِما  َُّه زاَر الُْحَسْیَن بَْن َعلیٍّ الِْقیاَمِه ااِلَّ َو ُهَو یََتَمّنی اَن
)علیهما السام(ِمْن َکراَمِتِهْم  یَری لَما یُْصَنُع بُِزّواِر الُْحَسْیِن بِْن َعلِیٍّ
َعلَی اهللِ«، )هر کســی در روز قیامــت، آرزو می کند که از زائران 
قبر امام حســین)علیه السام(باشد، از فزونی آنچه از کرامت آنان 

)زائران قبر آن حضرت( نزد خداوند مشاهده می کند(.)14(

ُه  و نیز از امام صادق)علیه الســام( روایت شــده است: »َمْن َسرَّ
اَْن یَُکوَن َعلی َموائِِد نُور یَْوَم الِْقیاَمِه، َفلَْیُکْن ِمْن ُزّواِر الُْحَســْیِن بِْن 
)علیهما الســام(«، )هر کس دوســت دارد روز قیامتدر کنار  َعلِیٍّ
ســفره های نور الهی بنشــیند، باید از زائران امام حســین)علیه 

السام( باشد(.)15(

حّتــی در برخی از روایات زیارت مکّرر آن حضرت توصیه شــده 
است.

ُه اَْن یَْنُظَر اِلَی اهللِ یَْوَم  امام ششم)علیه السام( می فرماید: »َمْن َسرَّ
لَِع، َفلَْیْکُثْر ِزیاَرَه  َن َعلَْیِه َســْکَرُه الَْمْوِت، َو َهْوُل الُْمطَّ الِْقیَمِه، َو تََهوَّ
َقْبِر الُْحَســیِن)علیه السام(«، )هر کس دوست دارد در قیامتنظر 
به رحمت های الهی کند و ســختی جان کندن بر او آسان شود و 
هول و هراس قیامت از او برطرف گردد، مرقد امام حســین)علیه 

السام(را بسیار زیارتکند(.)16( ؛)17(

پی نوشت:
 )1(. وسائل الشیعۀ، ج 10، ص 398. ابواب المزار، باب 66، ح 20.

)2(. امالی صدوق، ص 142.
)3(. مأســاۀ الحسین، ص 117 و مجمع مصائب اهل البیت، خطیب هندوبی، ج 1، ص 
24 )مطابق نقِل ره توشه راهیان نور، ویژه محرم 

1421، ص 4(.
)4(. وسائل الشــیعۀ، ج 2، ص 922، باب 87، 

ح 7.
)5(. بحاراالنوار، ج 46، ص 108 .

)6(. بحاراالنــوار، ج 44، ص 284 و وســائل 
الشیعۀ، ج 10، ص 394، ح 8 .

)7(. بحاراالنوار، ج 44، ص 288.

)8(. بحاراالنوار، ج 44، ص 287.
)9(. در بحاراالنــوار، ج 45، ص 390 بابی تحت 
عنوان »جور الخلفاء علی قبره الشریف« درباره 
تاش خلفای جور برای تخریب قبر آن حضرت 

آمده است.
)11(. بحاراالنوار، ج 98، ص 135. برای اطاع 
بیشتر مراجعه شود به وسائل الشیعۀ، ج 10، ص 
420، باب 75، )باب استحباب اتّخاذ سبحۀ من 

تربۀ الحسین)علیه السام((.
)12(. از امام صادق)علیه الســام( روایت شده 
اســت: »َحنُِّکوا أَْوالَدُکْم بُِتْربَِۀ الُْحَســْیِن)علیه 
الســام(، کام نوزادانتــان را بــا تربــت امــام 
حسین)علیه السام( باز کنید«. )وسائل الشیعۀ، 

ج 10، ص 410، ح 8(.
)13(. مراجعه شــود به: وسائل الشیعۀ، ج 10، 

ص 414، باب 72 و ص 408، باب 70.
)14( . بحاراالنــوار، ج 98، ص 72 ، وســائل 

الشیعۀ، ج 10، ص 330، ح 37.
)15(. بحاراالنوار، ج 98، ص 72، وسائل الشیعۀ، 

ج 10، ص 330، ح 38.
)16(. بحاراالنوار، ج 98، ص 77، وسائل الشیعۀ، 

ج 10، ص 331، ح 40.
)17(. گرد آوري از کتاب: عاشــورا ریشــه  ها، 
انگیزه  هــا، رویدادها، پیامدها، ســعید داودی 
ومهدی رســتم نژاد،)زیر نظر آیت اهلل العظمی 
ناصر مکارم شــیرازی( ، امام علی بن ابی طالب 

علیه السام  ، قم  ، 1388 ه. ش  ، ص 50
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احكام شرعی

مصرف نذوراتی که برای َعلَم نذر شده اند 
پرسش: در بعضــی از روستاها مرسوم است که در دهه محّرم 
َعلَمی درســت می کننــد و خانه به خانه مــی گردانند و اهل 
روستا نذوراتی جهت این علم می دهند، این نذورات متعلّق به 

چه کسی است؟

پاسخ : متعلّق به مراســم عــزاداری سید الّشهدا و هزینه های 
مختلف آن است.

مصرف نذورات در موردی غیر از مورد نذر 
پرسش: مسجدی هست که شهرت زیادی پیدا کرده و نذورات 
فراوانی به آن می رســد، بطوری که در عمران و آبادی مسجد، 
دیگر نقصی باقی نمانده و مســجد نیازی به آن ندارد؛ آیا جایز 
است نذورات مسجد مذکور توّسط سازمان تبلیغات اسامی در 
جهت عمران و آبادی روســتای مذکور و آموزش و نشــر علوم 

قرآنی در این منطقه محروم مرزی صرف شود؟

پاســخ : می توانند نذورات مذکور را صرف کارهای فرهنگ 
اســامی در همان مســجد کنند و اگر در آن مســجد ممکن 
نیست صرف عمران و آبادی مساجد دیگر، یا کارهای فرهنگی 

آنها کنند.

ساخت زینبیه با پولی که نذر امام حسین علیه السالم  شده
پرسش: شخصی نــذر کرده اســت مبلغی را برای امام حسین 
)علیه الســام( خرج دهد. آیا جایز اســت ایــن مبلغ را برای 

ساخت زینبیه خرج کند؟

پاسخ: چنانچه نذر او مخصوص عزاداری امام حسین )علیه 
السام( نبوده، می تواند در مورد مذکور هزینه کند.

استفاده از گوشت قربانی نذری
پرسش : استفاده قســمتی از قربانی هــای متفرقه )نذر یا ...( 

برای مصارف شخصی چه حکمی دارد؟

پاســخ : اگر نذر مخصوص فقرا بوده نمــی تواند از آن بردارد 
مگر خودش فقیر باشــد. اگر نذر مطلق بوده می تواند مقداری 

برای خود بردارد.

نحوه مصرف گوشت نذری برای امامزاده 
پرسش: گوســفندی که نذر امامزاده شــده است چگونه باید 

مصرف شــود؟ آیا خود نذر کننده می تواند استفاده کند؟

پاسخ : گوسفندی را کــه نذر امامزاده کرده، باید گوشت آن را 
به زّوار و فقرای آن محل بدهد و چنانچه خودش نیز جزء زّوار 

باشد می تواند سهمی از آن ببرد.

محل مصرف مبالغ جمع آوری در مراسم تعزیه
پرسش: در مراسمی در تعزیه، مردم پولی را توی تشت یا روی 
شمشیر قرار می دهند وآن پول را نذر امام حسین علیه السام 
می کنند؛ ولی افــرادی که آن نقش را بــازی می کنند پول را 
برمی دارند و استفاده شخصی می کنند. آیا این کار جایز است؟

پاسخ : اگر به نّیت آن اشخاص داده اند ولی در راه امام حسین 
علیه السام اشکال ندارد و ااّل جایز نیست.
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