


طلیعه سخن
داستان کربال آنچنان از کاراکترها)خانواده( 
و شخصیت ها و پیچیدگی مکانی و روابط 
برخوردار است که برای زمان ها و مکان ها 

به شدت الگو آفرین است.

در واقع داستان کربال داستان امامت است، 
اهمیــت این واقعه از آن جهت اســت که 
بدون امام، اّمت به شدت دچار بی معنایی 
شــده و هویت خود را از دســت می دهد؛ 
چرا که در سایۀ فقدان تفسیر قرآن صامت 
توسط قرآن ناطق)امام(، بدعت ها )سقیفه 
و خالفت( پدید می آیــد که در نهایت به 
فتنه ها)ظهور داعش و طالبان( در ممالک 

اسالمی منتهی می شود.

 بر خالف نظام خالفــت که بر مدار حزب 
گرایی و قبیله گرایی)اشرافیت( استوار است 
و حق در آن به ناکجا آباد ســوق داده می 
شود لیکن امامت به شدت با غایت تاریخی 
یعنی اقتصای حق و ظهور امام زمان)عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف( پیوند ناگسستنی 
دارد، لذا نهضت عاشورا به شدت غایتمدار 
است و بدون آن نهضت، زمینه برای ظهور 
حضرت مهــدی )عجــل اهلل تعالی فرجه 

الشریف( مهیا نمی شود.

امامت بر خالف نظــام خالفت که به علت 
شــیوع اشــرافیت به دورویــی و نفاق می 
انجامــد، بر عقالنیت، فطــرت ، حکمت و 
عزت متکی اســت و اینچنین صداقت در 
جامعه آشکار می شــود؛ بی جهت نیست 
که نهضت عاشورا در زمان ها و مکان ها و 
تاریخ و جغرافیای مختلف به شدت جاری 
است چرا که داستان کربال داستان اخالص 

است.

اخالص)دوری از عجب و خودپســندی( به 
نوبۀ خود از افســردگی و نهیلیسم و جنگ 
طلبی و خشــونت جلوگیری مــی کند و 
اینچنیــن صلح گرایی امام حســین)علیه 
السالم(، معنازایی را در زمان های مختلف 
پدید مــی آورد، در حقیقت عنصر اخالص 
و فروتنی امام)علیه الســالم( در زمان های 
انقباض یافته، وارد شــده و آن را بسط می 

دهد که اوج آن در روز اربعین حســینی به 
منصۀ ظهور می رسد.

بســط زمانــی به همــراه خــود منافع و 
کارکردهای کالن و بی شــماری به همراه 
دارد، »لَْیلَُۀ الَْقْدِر َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشــْهٍر؛ شب 
قدر بهتر از هزار ماه است« ، و همانگونه که 
دعا برای امــام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( باالترین دعا در شب بسط یافته 
زمانی یعنی شــب قدر به شــمار می آید 
دعا برای امــام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( در چهار دهۀ اربعین زمان را به 
شــدت بسط می دهد که در روز اربعین به 

اوج خواهد می رسد.

البته شرط بهره گیری از منافع زمان بسط 
یافتــه، همراهی زمانی با امام زمان اســت 
کــه فعلیت این امر در ســایۀ والیت اتفاق 
می افتد؛ چرا که امام زمان با روش والیت 
ْبِر َوتََواَصْوا بِالَْمْرَحَمِۀ؛ یکدیگر  »تََواَصْوا بِالَصّ
را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند«  
ســبب تحقق مهربانی می شود و اینچنین 
زمان بسط می یابد و امت با نقش آفرینی بی 
بدیل امام )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 
به عمران و آبادی می رسد و مدینه فاضله با 
اصالت زمان و نوسازی مردم محور)عمران و 
آبادانی منهای توسعۀ آمریکایی)لیبرالیسم( 
و پیشرفت اروپایی)سوسیالیسم( محقق می 

شود.

احیای ســرمایۀ اجتماعی امت و صیانت از 
اصــل حفظ نظام اجتماعــی و اصل تبعی 
آن یعنی امــر به معروف و نهی از منکر در 
زمان غیبت و عصر ظهور در پرتو همراهی 
با امام زمان )عج( میسر است که این مهم 
در اربعین امام حسین)علیه السالم( به علت 
گذار از یک دهه شور و تداوم آن با چهاردهه 
شعور و فرآیند مناسکی هم چون تأکید بر 
خواندن دعای عهــد در 40 روز،  و ترویج 
صلح طلبی و ســیرو سلوک حسینی )چله 
نشــینی(، زمان را به شدت بسط می دهد 
که اجتماع پرشــور و بی نظیر آحاد مردم 
جهان در کنگرۀ بزرگ اربعین حســینی به 

نوبۀ خود مویّد این مدعاست.

 بــی تردید دعا از آن جهت که از اخالص، 

تواضع و فروتنی و تضرع نشأت می گیرد و 
از ذهنیت خود بنیاد خالفتی مبّراست لذا 
به شدت در ترسیم چارچوب امامت و فقه 
هنجاری و تشریح عقاید و تدوین علم کالم 
به ویژه در حــوزۀ مهدویت و انتظار موفق 

عمل می کند.

 در این بین آموزه های دعای عهد از قبیل 
خداشناسی، درخواســت و طلب از درگاه 
الهی، ســالم به امام زمان عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف،عهد و پیمان و میثاق با امام 
عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف برای 
همراهی و اطاعت و شــهادت در رکاب آن 
حضرت و حتی درخواســت رجعت و دعا 
برای ظهور، ترســیم کننده ترسیم عقاید 
و فقه هنجاری بــه عنوان نرم افزار زندگی 

مهدوی است. 

منتظــران با قرائت این دعا تا روز اربعین از 
طرف همه آزادی خواهــان جهان، به امام 
خود سالم می دهند؛»عن جمیع المومنین 
والمومنــات؛ از طرف همه مــردان و زنان 
باایمان«  و اینچنیــن معناداری زندگی با 
دعای عهــد در پرتو معنازایی نهضت کربال 
در روز اوج اندیشه و تفکر یعنی روز اربعین، 

اساس تربیت را بنیان می نهد.

از ســوی دیگر چلۀ دعای عهد و صلوات و 
اســتغفار و دعا برای فرج امام زمان )عجل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف( رمــز معنوی 
تســهیل در مقابله با بالی جهانی کرونا به 

شمار می آید.

دعــای عهــد ورای از آموزه هــای دینی، 
مهمتریــن تئوری اقتصادی علوم انســانی 
یعنــی نظریۀ علم عمــران و علم آبادی را 
در تضاد با نظریه توسعه و نظریه پیشرفت 
به ودیعه نهاده اســت؛ آنجا که در فرازی از 
دعــای عهد می خوانیم: »َواْعُمــِر اللَُّهَمّ بِِه 
باِلَدک َو أَْحی بِِه ِعَباَدک؛ خدایا به دســت 
او کشــورهایت را آباد کن، و بندگانت را به 

وسیله او زنده فرما«.

آری دعای شریف عهد به غایت معناگراست 
به نحوی که عالوه بر آثار و برکات معنوی، 
به بازســازی مردم محــور و تحقق مدینه 

فاضله می انجامد.
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حضرت حجت االســالم و المسلمین آقای 
محمدی گلپایگانی )دامت تأییداته(

درگذشــت فقید ســعید حضــرت حجت 

االسالم آقای حاج سیدرضا حسینی)رحمه 
اهلل( را به شــما و تمــام خانوادۀ محترم و 
بســتگان مکرم صمیمانه تسلیت می گویم 

و علــو درجات آن مرحــوم و صبر و اجر 
بازماندگان را از خداوند منان خواستارم.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله( به مناسبت درگذشت 
حجت االسالم آقای حاج سیدرضا حسینی)رحمه اهلل( 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته( به مناسبت رحلت
حجت االسالم والمسلمین آقای پیشوایی )رحمه اهلل(

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت رحلت
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید محمود موسوی نژاد)رحمه اهلل( 

خبــر رحلــت دانشــمند ارجمند حجت 
االسالم والمسلمین آقای مهدی پیشوایی 
)رحمۀ اهلل علیه( بســیار مایۀ تأسف و تأثر 
گردید. او مردی توانمند در علوم اسالمی 

مخصوصا در تاریخ اســالم بود که اکنون 
جای او خالی اســت. این ضایعۀ جانکاه را 
بــه حوزۀ علمیۀ قــم و عموم فضال و بیت 
معظم ایشان تسلیت عرض می کنم و علّو 

درجــات آن مرحوم و صبــر و اجر فراوان 
از خداوند منان  ایشــان  بازماندگان  برای 

خواهانم.

خبــر رحلــت مرحــوم حجت االســالم 
والمسلمین آقای حاج سید محمود موسوی 
نژاد)رحمۀ اهلل علیــه( که از علمای معروف 
منطقۀ مرودشت بود، موجب نهایت تأسف 

و تألم گردید.

این عالم فرزانه از عمر بابرکت خویش برای 
پیشرفت اســالم و مکتب امام صادق)علیه 
الســالم( استفاده کرد و خدمات او بر کسی 

پوشیده نیست.

اینجانب این ضایعۀ بزرگ را به علمای استان 

فارس خصوصاً حوزۀ علمیۀ مرودشت و بیت 
شریف ایشان تسلیت می گویم.

خداونــد روح او را با ارواح اجداد طاهرینش 
محشــور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر 

عنایت فرماید.

پیام ها و بیانیه ها تصویرسازی
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در ایــام پر خیر و برکــت عید غدیر خم، 
عید امامت و والیت، تارنمای نهج البالغه 
به همراه متن تفســیر نهج البالغه "پیام 
امام امیر المؤمنین علیه الســالم" توسط 
آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد ظله 

العالی افتتاح گردید.

معظم له در این جلســه ضمن تشــکر از 
دست اندرکاران تولید این تارنما، فعالیت 
در زمینه گســترش معارف اســالم ناب 
را خدمتــی الزم و مهم دانســته و برای 
موفقیــت هــای بیشــتر آنهــا در عرصه 
خدمت به اســالم و مســلمین دعا نموده 
و این فعالیت هــا را ذخیره ای برای یوم 

المعاد برشمردند. 

معرفی تارنمای نهج البالغه

http://nahj.makarem.ir

»گنجینه بزرگ معارف اسالم«

»عالی ترین درس بــرای تعلیم و تربیت 
انسان ها«

»بهترین ســرمایه خودســازی و تهذیب 
نفس«

و »مؤثّرترین برنامه برای ســاختن جامعه 
ای سالم، پاک و سربلند«

عناوینی اســت که به حق می توان برای 
نهج البالغه انتخاب کرد.

تنها کســانی می توانند درباره این کتاب 
بزرگ و بی نظیر سخن بگویند که حّداقل 
یک بار بــا دّقت کامل، تمام آن را از آغاز 
تا پایان مطالعه کرده باشند. آنگاه روشن 
خواهد شد که هرچه درباره این مجموعه 

گران بها گفته شود، کم است!

هر کس بیشــتر در این کتــاب غور کند 

خــود را با دریایی از علــم و دانش روبرو 
خواهد دید که با مهم ترین مسائل زندگی 
انســان در تمــام ابعاد معنــوی و ماّدی 
سروکار دارد، دریایی مواج و خروشان که 
گوهرهایش را همراه امواجش به ســاحل 
می پاشد و ساحل نشــینان خود را غرق 
در انواع مواهب معنوی و ماّدی می کند، 
ولی غواصان تالشگر سهم بیشتری دارند.

در طول تاریخ اســالم شروح متعّددی بر 
نهج البالغه نوشــته شــده و علمای عالی 
قدری چه در گذشــته و چــه در عصر ما 
برای تبیین و تفســیر و کشــف گنجینه 
های آن کوشــیده اند و خدمات پرارزشی 
ارائــه داده اند، ولی انصاف این اســت که 
نهج البالغه هنوز دســت نخــورده و در 
بین مســلمانان، مظلوم است و الزم است 
برای فهم آن تالش های بســیاری انجام 
شــود. به خصوص در عصر و زمان ما که 
عصر مشــکالت پیچیده جوامع انســانی، 
عصر ظهور مکتــب های مختلف فکری و 
عصر تهاجم بــر اعتقادات و اخالق و تقوا 
ازســوی دنیاپرســتان وجهان  و فضیلت 
خواران اســت، تا راه را برای رســیدن به 
منافع آلوده و نامشروعشان هموار سازند. 
آری در ایــن عصــر، نهــج البالغه تالش 
وکوشــش و کار بیشتری را می طلبد. کار 
تحقیقاتــی و گروهی برای یافتن راه غلبه 
بر مشــکالت معنوی و مــاّدی و فردی و 
اجتماعــی، و مقابله با مکتب های ویرانگر 

فکری و اخالقی به وسیله آن.

به همیــن دلیل بعد از تألیــف و تدوین 
تفســیر نمونه و پیام قرآن توسط حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی و جمعی 
از فضــال، به اصرار گروهــی از اهل فضل 
کاری مشــابه تفســیر نمونه بر روی نهج 

البالغه انجام شــد و کتاب پیام امام امیر 
المؤمنین علیه الســالم به رشــته تحریر 

درآمد

با توجه به افزایش بــی رویه هزینه های 
چاپ کتاب و گسترش روزافزون دسترسی 
ها به اینترنت، پایگاه اطالع رســانی دفتر 
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی 
در ادامــه روند توســعه ای ارائه اطالعات 
اختصاصی  تارنمای  تولیــدی،  و محتوای 
نهج البالغه را جهت دسترسی راحت تر و 
به روزتــر کاربران به محتوای نهج البالغه 
تولیــد و رونمایی کرده اســت و در این 
تارنما متن نهج البالغه سید شریف رضی 
به همــراه متن پیام امــام امیر المؤمنین 
علیه الســالم در شــرح نهــج البالغه در 

دسترس کاربران قرار گرفته است.

امکانات:

1. امکان نمایــش متن و ترجمه همزمان 
نهج البالغه

2. امکان جســتجو در فهرست خطبه ها ، 
نامه ها و حکمت های نهج البالغه

3. امکان مشاهده تفسیر خطبه ها و نامه 
های نهج البالغه

ویژگی ها:

1. بهــره منــدی از تکنولــوژی های روز 
برنامه نویسی

2. ماژوالر بودن نمایش مطالب و سهولت 
چینش

3. اســتفاده از موتور جستجوی قدرتمند 
در یافتن مطالب مدنظر

4. دسترسی راحت تر و به روزتر کاربران 
به محتوای نهج البالغه

فن آوری

افتتاح تارنمای اختصاصی نهج البالغه 

پایگاه اطالع رســانی دفتر آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی مد 
ظله العالی با توجه به مشــکالت مهمی کــه در این ایام دنیا را 
فراگرفته اســت، پیشــنهاد راه اندازی پویشی به نیت تعجیل در 

ظهور امام زمان )عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف( و رفع گرفتاری 
ها را به محضر معظم له ارائه نمود.

متن سوال و پاسخ معظم له:
باسمه تعالی

محضر مبارک آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی

پایگاه اطالع رسانی دفتر شما بر آن است که با توجه به مشکالت 
مهمــی که در این ایام دنیا را فراگرفته اســت، به نیت تعجیل در 
ظهور امام زمان)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( و رفع گرفتاریها 
در پویشــی سراسری از مومنین دعوت نماید از فرصت چهل روزه 
عاشــورا تا اربعین حســینی کمال بهره را برده و در این چهل روز 
دعای عهد را بخوانند و بــا توجه به پاکی و صفای وجود کودکان 
خردسال آنها را با خود همراه کنیم تا خداوند نظر عنایتی بفرمایند، 

خواهشمند است نظر خود را در این مورد بیان فرمایید.

باسمه تعالی

باسالم

همانطور که اشاره کردید ایام عزاداری سید الشهدا علیه السالم تا 
اربعین زمان مناسبی برای توجه، توسل و دعا جهت رفع مشکالت 

و بالیا می باشد.

آنچه مرقوم داشــتید، بالمانع است. ما نیز برای حل مشکالت دعا 
می کنیم.

خداوند از همه مومنان قبول فرماید

همیشه موفق باشید

از این رو پویشی با عنوان عهد اربعینی ترتیب داده شد.

در این پویــش از مؤمنین دعوت می شــود از فرصت چهل روزه 
عاشورا تا اربعین حسینی دعای عهد را بخوانند و با توجه به پاکی 
و صفای وجود کودکان خردســال آنها را بــا خود همراه نمایند تا 

خداوند نظر عنایتی بفرمایند.

مراحل اجرای طرح

1. عالقه مندان به شــرکت در این پویش می توانند با مراجعه به 
صفحه اختصاصی پویش به نشانی

 https://landing.makarem.ir مشخصات خود را در کادر 
مورد نظر درج نمایند تا خادمان حرم سید الشهداء علیه السالم به 

نیابت از آنها زیارت انجام دهند.

2. روز بعد از ثبت مشــخصات، پیام کوتاهی شــامل اعالم انجام 
زیارت نیابتی و لینک تصویر ارســالی کودکان شما در قابی که در 
دســتان خادمان حرم سید الشهدا علیه الســالم می باشد ارسال 

خواهد شد.

3. تمامی تصاویر ارســالی در صفحه اینستاگرام #عهد_اربعینی 
و تصاویر منتخب در صفحه اینســتاگرام اصلی پایگاه به نشــانی 

makarem.ir_official قرار خواهد گرفت.

4. در روز اربعیــن بــه قید قرعه هدایای نفیســی به پنج خانواده 
شرکت کننده در این کمپین اهدا خواهد شد.
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والیت امیر المؤمنین علی علیه السالم در حدیث غدیر1یادداشت
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

هیجدهم ماه ذی الحجه، روز عید ســعید 
غدیر، عید والیت  و امامت، و از مهمترین 
اعیاد اسالمی است. روزی است که رسول 
خدا صلّــی اهلل علیه وآله وســلّم پس از 
انجام حج در ســال دهم هجری به هنگام 
مراجعــت بــه مدینه، مــردم را در وادی 
»غدیــر« جمع کرد و فرمــان خدا یعنی 
نصب علی علیه السالم به امامت و والیت  

بر امت را به آنان ابالغ کرد. 

و آن جــا بود که آیه  »الیــوم اکملت لکم 
دینکم، و أتممت علیکم نعمتی، و رضیت 
لکم اإلســالم دینا«نازل شد. و خداوند با 
برگزیدن علی علیه السالم به امامت امت، 
دین اسالم را کامل گردانید و دشمنان را 
ناامید و مأیوس ساخت. این روز را باید به 
حق از عظیم  ترین اعیاد نامید، همان گونه 
که در روایات بر اهمیت فراوان این روز و 
برتری آن بر سایر اعیاد تأکید شده است.

لذا واقعۀ غدیر شــمس فروزانی است که 
تاریخ اســالمی و دل های عاشقان را روشن 
ســاخته اســت. غدیر یک دنیــا محتوا و 
مفاهیم عالیه دارد و ســزاور است پیروان 
مکتب اهل بیت علیهم الســالم بلکه همه 
مســلمین روز به روز با آن آشناتر شوند و 

از آن بهره گیرند.

حدیث غدیر در یک نگاه

بســیاری از مورخان اســالمی نوشته اند 
که پیغمبر گرامی اســالم صلی اهلل علیه و 
آله در آخرین ســال عمرش، پس از انجام 
مراسم حج با انبوه عظیمی از یاران قدیم 
و جدید و مسلمانان شیفته  ای که از تمام 
نقاط حجاز برای انجام این مراســم به او 
پیوسته بودند به هنگام بازگشت از مکه به 
سرزمین »جحفه« در میان مکه و مدینه، 
در بیابان خشک و ســوزان »غدیر خم«، 
بعد از حمد و ثنای الهی، مردم را مخاطب 
ساخته چنین فرمود: من به زودی دعوت 
خدا را اجابت کرده از میان شما می  روم، 

لیکن دو چیز گرانمایه و گرانقدر در میان 
شــما به یادگار می  گــذارم؛ »اول »ثقل 
اکبر«، »کتاب خدا قرآن« اســت، دست 
از دامــن آن برندارید تا گمراه نشــوید، 
عترتم دومین یادگار گران قدری است که 
خداوند لطیف خبیر به من خبر داده، این 
دو هرگز از من جدا نشــوند تا در بهشت 
به من بپیوندند، از این دو پیشــی نگیرید 
که هالک می  شوید و عقب نیفتید که باز 

هالک خواهید شد!«.

ناگهــان پیامبــر صلی اهلل علیــه و آله به 
اطراف خود نگاه کرد، کســی را جست جو 
می  نمود، و همین که چشــمش به علی 
علیه الســالم افتاد، خم شد و دست او را 
گرفت و بلند کرد آنچنان که سفیدی زیر 
بغل هر دو نمایان شــد و همه مردم او را 

دیدند و شناختند.

در این جــا صدای پیامبر رســاتر و بلندتر 
شــد و فرمود: »ایهــا الناس! مــن اولی 
الناس بالمؤمنین من انفسهم؟؛ چه کسی 
از همه مردم نســبت بــه مؤمنین از خود 
آنها سزاوارتر است؟«گفتند: خدا و پیامبر 

داناترند.

پیامبر صلــی اهلل علیه و آله فرمود: »خدا 
موال و رهبر من اســت، و من موال و رهبر 
مؤمنانــم و نســبت به آنها از خودشــان 
ســزاوارترم«، ســپس افزود: »فمن کنت 
مــواله فعلی مواله؛ هر کــس من موال و 

رهبر او هستم علی موال و رهبر اوست«.

این سخن را سه بار تکرار کرد، و به گفته 
بعضی از راویان حدیث چهار بار، ســپس 
سر به آســمان بلند کرد و فرمود: »اللهم 
وال من  وااله، و عاد من عاداه، و احب من 
احبه، و ابغض من ابغضه، و انصر من نصره، 
و اخذل من خذله، و ادر الحق معه حیث 
دار!؛ خداوندا دوســتان او را دوست دار، و 
دشــمنانش را دشمن دار، محبوب دار آن 
کس که او را محبوب دارد، و مبغوض دار 

آن کــس که کینه او به دل گیرد، یارانش 
را یاری کــن، و ترک کننــدگان یاریش 
را محروم ســاز، حق را همــراه او بدار، و 
او را همــراه حق«، ســپس فرمود: »همه 

حاضران به غائبان این خبر را برسانند«.

هنوز صفوف جمعیت از هم متفرق نشده 
بود که جبرئیــل، امین وحی خدا را نازل 
گشــت و این آیه را بر پیامبــر فروخواند 
»الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتی ...«؛»امروز آیین شــما را کامل و 

نعمت خود را بر شما تمام نمودم«!

در این هنــگام پیامبر صلــی اهلل علیه و 
آلــه فرمــود: »اهلل اکبــر، اهلل اکبر، علی 
اکمــال الدین و اتمام النعمۀ و رضی الرب 
برسالتی و الوالیۀ لعلی من بعدی؛ خدا را 
تکبیــر می  گویم، خدا را تکبیر می  گویم، 
بر این کــه آیین خود را کامــل و نعمت 
خویــش را بر ما تمام کرد، و رضایت خود 
را به رسالت من، و والیت علی پس از من، 

اعالم داشت«.

در ایــن هنگام شــور و غوغایی در میان 
مردم افتاد، و همگان علی علیه السالم را 
به این مقام تبریک گفتند از جمله ابوبکر 
و عمــر این جمله را در حضور جمعیت به 
علی علیه السالم گفتند: »بخ بخ لک یابن 
ابیطالب اصبحت و امســیت موالی و موال 
کل مؤمن و مؤمنۀ؛ آفرین بر تو، آفرین بر 
تــو، ای فرزند ابوطالب تو موال و رهبر من 
و تمام مردان و زنان با ایمان شــدی ...«! 
ایــن خالصه  ای اســت از حدیث  معروف 
غدیر که در کتب دانشــمندان اهل تسنن 

و شیعه آمده است.

واکاوی سندی در حدیث غدیر

بدیهی اســت واقعه غدیر، مــورد اجماع 
و اتفاق جمیع مســلمانان شــیعه و سنی 
است و جایگاه ویژه ای در نصوص دینی و 
ادبیات و اشعار مسلمانان دارد. لذا جریان 

غدیر از نظر ســند متقن، مســلم و انکار 
ناپذیر اســت، به همین جهت دشــمنان 
نمی توانند روی به فراموشــی ســپردن 
اصل روایت غدیر و از میان بردن محتوای 
غدیر مانور دهند، بلکه روایاتی که درباره 
جریان »غدیر خــم«، خطبه پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله و معرفی علی علیه الســالم 
به عنوان وصی و ولی نقل شــده، بســیار 

فراوان و یقیناً در حد تواتر است،

بــه عنوان نمونــه مرحوم عالمــه امینی 
»رضوان اهلل علیه« در کتاب ارزشــمند و 
بی نظیرش، الغدیر، به صورت گسترده  ای 
پیرامون واقعه غدیر بحث کرده است. وی 
حدیث  غدیر را، در ایــن کتاب تحقیقی، 
از یکصــد و ده نفــر از صحابه پیامبر نقل 
مــی  کند؛ عالوه بر این، از هشــتاد نفر از 
»تابعیــن« و3500 نفر از علما و محدثان 
اسالمی حدیث  ارزشمند غدیر را نقل می  
کند؛ نویســنده توانمنــد الغدیر احادیث 
مربــوط به این حادثه بــزرگ و کم نظیر 
را از سیصد و شــصت کتاب مختلف نقل 
کرده است؛ کتاب هایی که قسمتی از آن، از 
اهل سنت و قسمتی دیگر، از شیعه است.

هــم چنین حدیث غدیــر در غالب کتب 
تفسیر و تاریخ و حدیث برادران اهل سنت 
آمده است، حتی گروه عظیمی از علمای 
اســالم کتاب مســتقل دربــاره خصوص 
این حدیث نگاشــته  اند، از جمله مرحوم 
عالمه امینی که خود کتاب مستقل بسیار 
پرمایه و کم  نظیری در این باره نوشــته، 
نام بیست و شــش تن از علمای اسالم را 
که درباره حدیث غدیر »کتاب جداگانه« 

نوشته  اند نام برده است.

از ایــن رو بحث درباره همــه روایاتی که 
در مورد »حدیث غدیر« نقل شده نیاز به 
نوشــتن کتاب قطوری دارد و هر شخص 
بی  نظری نگاهی به مجموعه این اســناد 
و مدارک بینــدازد یقین پیــدا می  کند 
کــه حدیث  غدیر از قطعــی  ترین روایات 
اسالمی و مصداق روشنی از حدیث متواتر 
است و به راســتی اگر کسی در تواتر آن 
شــک کند، باید به هیچ حدیث متواتری 

اعتقاد نداشته باشد.

در مــورد تبیین اســناد حدیث به همین 
مقــدار قناعت کرده، وکســانی را که می  
خواهند مطالعه وســیع تری روی اســناد 
حدیث داشــته باشــند به کتابهای »الدر 
المنثور« سیوطی و» الغدیر«عالمه امیني 
و »احقاق الحق« قاضی نور اهلل شوشتری 
و »المراجعــات« عالمــه شــرف الدین و 
نیز »دالئل الصدق« محمد حســن مظفر 

ارجاع می  دهیم.

تبیین والیت و مولی در حدیث غدیر

می دانیم در مسأله امامت و خالفت بعد از 
پیغمبــر اکرم صلی اهلل علیه و آله دو نظر 
در میان مســلمانان هست؛ مطابق عقیده 
شیعه، امامت و خالفت با نص است؛ یعنی 
به وســیله خداوند از طریق پیغمبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله، امام علیه الســالم و 
خلیفه بعد از او تعیین شــده است. آیاتی 
از قرآن نیز این نظــر را تأیید می  کند و 
احادیثــی همچون حدیث  غدیر.. نیز گواه 
بر آن اســت. اضافه بر این شیعیان دلیل 

عقلی نیز بر این مسأله اقامه می  کنند.،

لیکن اهل تسنن طرفدار شوری هستند و 
معتقدند پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله 
تعیین خلیفه بعد از خود را به امت واگذار 
کرده و آنها بر طبق شــورای مهاجرین و 

انصار و بیعت مردم تعیین شده  اند.

حال با این تفاســیر حدیث متواتر غدیر و 
جمله معــروف پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله که در همه کتب آمده اســت: »من 
کنت مواله فعلی مواله « حقایق بســیاری 

را روشن می  سازد.

1. اگرچه بســیاری از نویســندگان اهل 
سنت اصرار دارند که  »مولی« را در اینجا 
به معنی »دوســت و یار و یاور« تفســیر 
کنند، لیکن قرائن متعددی در کار اســت 
که نشان می  دهد »مولی« در حدیث باال 
به معنی  »ولی« و »سرپرست« و »رهبر« 

می  باشد.

مسأله دوســتی علی علیه السالم با همه 
مؤمنان، مطلب مخفی و پنهان و پیچیده 

 ای نبود که نیاز به این همه تأکید و بیان 
داشته باشد، و احتیاج به متوقف ساختن 
آن قافله عظیم در وســط بیابان خشک و 
سوزان و خطبه خواندن و گرفتن اعتراف 

های پی  درپی از جمعیت داشته باشد.

هم چنیــن بر مبنای نــص صریح قرآن: 
»إنما المؤمنــون اخوۀ؛مؤمنان همه برادر 
یکدیگرند«.بایــد گفت اخوت اســالمی و 
دوستی مسلمانان با یکدیگر از بدیهی ترین 
مســائل اسالمی اســت که از آغاز اسالم 
وجود داشت و پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
بارها آن را تبلیغ کرد و بر آن تأکید نهاد؛ 
بعالوه، مســأله اخوت مسأله  ای نبوده که 
با این لحن داغ در آیه بیان شود و پیامبر 
صلی اهلل علیه و آله از افشــای آن خطری 

احساس کند.

2. جمله  »ألست اولی بکم من أنفسکم؛ آیا 
من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و 
اولی نیستم !« که در بسیاری از متون این 
روایت آمده اســت، هیچ تناسبی با بیان 
یک دوستی ساده ندارد، بلکه می  خواهد 
بگویــد: »همان اولویت و اختیاری که من 
نسبت به شــما دارم و پیشوا و سرپرست 
شما هســتم، برای علی علیه السالم ثابت 
اســت.« مخصوصا با توجه به تعبیر »بکم 
من انفسکم؛ از شــما نسبت به شما اولی 

هستم«.

3. تبریــک  هایی که از ســوی مردم در 
ایــن واقعه تاریخی به علی علیه الســالم 
گفته شــد، مخصوصاً تبریکی که »عمر« 
و »أبو بکر« به او گفتند، نشــان می دهد 
مســأله چیزی  جز مســأله نصب خالفت 
نبوده اســت که در خور تبریک و تهنیت 
باشد؛ زیرا اعالم دوســتی، که برای همه 
تبریک  ثابت است،  مسلمانان بطور عموم 

ندارد.

4. اشــعاری که حســان بن ثابت قبال در 
روز عیــد غدیربا آن مضمــون و محتوای 
بلند و آن تعبیرات صریح و روشــن ، نیز 
گواه دیگری بر این مدعا است؛ و به اندازه 

کافی در این مسأله گویا است.

لذا اگر ما قرائــن  جمله معروف حضرت 
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رســول صلی اهلل علیه و آلــه »من کنت 
مواله فعلی مــواله؛ اللهم وال من وااله و 
عاد من عاداه« را جمع کنیم تفســیر این 
جمله آسان اســت؛ اگر بیان یک دوستی 
معمولی باشــد همه مســلمانان دوســت 
همدیگرنــد و دیگر نیازی نیســت بعد از 
حجه الوداع مــردم را در آن بیابان جمع 
کنند و خطبه بخوانند و بعد افراد به موال 
علی علیه الســالم »بخ بخ لــک یا علی« 

بگویند.

گفتنی اســت اخیــراً در گوشــه و کنار، 
مقاالتی می نویسند و اعالم می دارند که 
بایــد مقام علمی علی علیه الســالم مورد 
توجه قرار گیرد و مســئله حکومت دیگر 
نیاز به بررسی ندارد، تعجب برانگیز است 
که اینها این گونه تاریخ اســالم و فقه را 

تحلیل می کنند.

حــال آنکه پیامبــر گرامی اســالم صلی 
اهلل علیــه و اله از همان آغــاز، دین را با 
حکومت آمیخت و اصوالً پیشــرفت دین 
از طریــق حکومــت امکان پذیر اســت . 
حال  اگر قرار بود علی علیه السالم، فقط 
به بیــان احکام و حالل و حــرام بپردازد 
و حکومتی در میان نباشــد، مسئله بیعت 

دیگر معنی نداشت. 

بنابراین طبق حدیث  متواتر غدیر و جمله  
»من کنت مواله فهذا علی مواله«؛ پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه و آله در غدیر خم 
رســما او را از ســوی خدا بــه این مقام 
منصوب کــرد؛ ولی بیعت مردم با دیگران 
ســبب شــد که او مدتی نتوانــد والیت 
خویش را اعمال کند؛ و تنها بعد از بیعت 
مردم با او بود که امکان اعمال این والیت 
حاصل شد. آری مردم زمینه  های اجرائی 
را فراهم کردند، نــه اینکه مقام والیت  او 

رابه فعلیت برسانند.

بنابرایــن منظور پیامبــر صلی اهلل علیه و 
آله، از این کارها، بیان مســأله ی بســیار 
مهم و اساســی بوده و آن عبارت است از 
ا عالم والیت و امامت علی علیه السالم و 
انتصاب او به این مقام. لذا در این حدیث 
هیچ یک از معانی دیگــر »مولی« غیر از 

همان اولویــت، والیــت و امامت منظور 
نیست، چون معانی دیگر در این مقام بی 

تناسب می باشد.

داللــت حدیــث غدیر بــر والیت 
علی علیه السالم در منابع اهل سنت

باید دانست اسناد مربوط به واقعۀ »غدیر« 
و مساله جانشینی پیامبر صلی اهلل علیه و 
آله تنها در کتب شــیعه نقل نشده است، 
بلکه در بســیاری از کتب اهل تسنن نیز 
آمده اســت. بــه عنوان نمونــه در تاریخ 
معروف طبری مورخ بزرگ اهل سنت، که 
مردی دانشــمند و در عصر و زمان خود 
کم  نظیر بود. نوشــته  هــای زیادی وجود 
دارد که از جمله آن ها تفســیر مهمی به 
نام جامع البیان و تاریخ مشــهورش است 
و کتابی به نام کتاب الوالیۀ دارد که طرق 
مختلــف حدیث  غدیر را در آن بیان کرده 

است.

هم چنین در دیگر منابع مهم علمای اهل 
ســنت هم چون »مســند« امام »احمد« 
آمده اســت: عمر بعد از آن بیانات پیامبر 
صلی اهلل علیــه و آله خطاب به علی علیه 
السالم عرض کرد: هنیئا یا بن أبي طالب 
أصبحت و أمســیت مولــی کل مؤمن و 
مؤمنۀ؛گوارا باد بر تو ای فرزند أبي طالب! 
صبح کردی و شــام کــردی در حالی که 

موالی هر مرد و زن با ایمان هستی!

در تعبیری که فخر رازی در ذیل آیه  »یا 
أیها الرســول بلغ ما أنزل إلیک من ربک« 
ذکر کرده، می خوانیم: عمر گفت: »هنیئا 
لک أصبحت مــوالی و مولی کل مؤمن و 
مؤمنۀ«بــه این ترتیــب، عمر او را موالی 

خود و موالی همه مؤمنان می شمرد.

در تاریخ بغداد روایت فوق به این صورت 
آمده:بخ بخ لک یا بن أبي طالب! أصبحت 
موالی و مولی کل مســلم ؛ آفرین، آفرین 
بــه تو ای فرزند ابو طالب! صبح کردی در 
حالی که موالی من و موالی هر مسلمانی 

هستی.

و در »فیض القدیــر« و »الصواعق« آمده 
اســت که این تبریک را ابو بکر و عمر هر 
دو به علی علیه السالم گفتند: »أمسیت یا 

بن أبي طالب موال کل مؤمن و مؤمنۀ«.،

ناگفته پیداســت دوســتی ســاده ای که 
میان همه مؤمنان با یکدیگر است چنین 
تشــریفاتی ندارد، و این جــز با والیت به 

معنی خالفت سازگار نیست.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت مســاله غدیر یک 
مساله واضح و روشن است منتهی جهات 
سیاسی و سایر شــرایط اجازه نمی داده 
اســت که پرده از روی ایــن حدیث برای 

همه مردم برداشته شود.

لذا احیــای غدیر به معنــای احیای آثار 
حضــرت علی علیــه الســالم و حکومت 
اسالمی است، چرا که مسأله غدیر، ادامه 
حکومت اســالمی پیامبر اسالم صلی اهلل 

علیه و آله است. 

غدیر واقعۀ باشــکوهی است که بزرگانی 
همچون آیت اهلل امینی و میرحامد حسین 
هندی و عالمه محســن امیــن و بزرگان 
دیگر برای تبیین زوایای آن کوشش  های 
شــایان تقدیری کرده اند ولی غدیر هنوز 
ناگفته های فراوانی دارد که نســل امروز 
باید برای شرح آن دامن همت به کمر زند 

و ابعاد و زوایای آن را روشن سازد.

به حق مــا ادعا می کنیم البته 
علی علیه السالم شیعه 

و  غدیر هستیم 
نشــانه والیت ما 

بدانیم  باید  اما  اســت، 
ایــن جشــن ها و توســالت 

خوب و الزم اســت، اما کافی نیست.
بلکه باید آثار عشــق به مکتب امام علی 
علیه الســالم و ســایر ائمــه اطهارعلیهم 
الســالم و برنامه های ایشــان در رفتار و 
کردار ما نمود و بروز داشته باشد. لذا باید 
همه نســبت به عید غدیر اهمیت بدهند 
به ویژه جوانان را بایــد با تاریخ، برکات، 
کتاب ها و ســخنان بزرگان درباره غدیر 

آشنا کرد.

 بی شک ما خدا را شاکریم که تابع کسی 
هســتیم که فضائل و مناقب او آشــکار و 

دالیل والیت او محکم و متقن است و این 
راهی است که ما باید بپیماییم.

ان شاءاهلل در برابر این رسالت همه وظیفه 
خود را انجام خواهیم داد و امیدواریم قدم 
در جــای پای حضرت علی علیه الســالم 

بگذاریم.
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بازخوانی فضائل اهل البیت علیهم السالم در سوره ی انسان
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

2یادداشت

روز بیست و پنجم ماه ذی الحّجه، روزی 
است که سوره »انســان« که به نام های 
»هل اتی« و »دهر« نیز مشــهور است در 
آن روز نازل شــد.، ســوره انسان یکی از 
اســناد مهم فضیلت علی علیه الســالم و 
اهل بیت پیامبر صلوات اهلل علیهم اســت. 
دّقت در محتوای این سوره و تعبیرات آن 
و همچنین شــأن نزولی که برای آن ذکر 
شــده پرده از روی مســائل زیادی بر می 

دارد.

فضایــل مهّم و عبــرت آمــوز اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السالم، در آیات 
سوره انســان بدین گونه است که هیجده 
آیه از ســی و یک آیه این سوره، پیرامون 
ایــن فضیلت بی نظیر ســخن می گوید. 
بخشی از آیات هیجده گانه فوق، پیرامون 
اصل ماجرا سخن می گوید و چهارده آیه 
دیگر در موردجــزاء و پاداش عمل بزرگ 

آن خانواده گرانقدر بحث می کند.

نزول سوره ی »هل أتی« در شأن اهل 
بیت مصطفی صلوات اهلل علیهم

ابــن عباس می گوید حســن و حســین 
علیهما السالم بیمار شــدند پیامبر صلّی 
م با جمعی از یاران به  اهلل علیه وآله وســلّ
عیادتشــان آمدند، و به علی علیه السالم 
گفتنــد: ای ابو الحســن! خوب بود نذری 
برای شــفای فرزندان خــود می کردی، 
علی و فاطمه سالم اهلل علیهما و فضه که 
خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا 
یابند سه روز روزه بگیرند )طبق بعضی از 
روایات حسن و حسین علیهما السالم نیز 
گفتند ما هم نذر می کنیم روزه بگیریم(.

چیزی نگذشــت که هر دو شــفا یافتند، 
در حالــی که از نظر مواد غذایی دســت 
خالی بودند علی علیه الســالم سه من جو 
قرض نمود، و فاطمه ســالم اهلل علیها یک 
ســوم آن را آرد کرد، و نان پخت، هنگام 
افطار ســائلی بــر در خانه آمــد و گفت: 

الســالم علیکم اهل بیت محمد؛ سالم بر 
شــما ای خاندان محمد! مســتمندی از 
مستمندان مسلمین هستم، غذایی به من 
بدهید خداوند به شما از غذاهای بهشتی 
مرحمت کند، آنها همگی مســکین را بر 
خود مقدم داشــتند، و سهم خود را به او 

دادند و آن شب جز آب ننوشیدند.

روز دوم را هم چنان روزه گرفتند و موقع 
افطار وقتی که غــذا را آماده کرده بودند 
)همان نان جوین( یتیمی بر در خانه آمد 
آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به 
او دادنــد )بار دیگر بــا آب افطار کردند و 

روز بعد را نیز روزه گرفتند(.

در سومین روز اســیری به هنگام غروب 
آفتاب بر در خانه آمد باز سهم غذای خود 
را به او دادند هنگامی که صبح شــد علی 
علیه السالم دست حسن و حسین علیهما 
السالم را گرفته بود و خدمت پیامبر صلّی 
م آمدنــد هنگامی که  اهلل علیه وآله وســلّ
پیامبــر صلّی اهلل علیه وآله وســلّم آنها را 
مشــاهده کرد دید از شدت گرسنگی می 
لرزند! فرمود! این حالی را که در شما می 
بینم برای من بســیار گران است، سپس 
برخاســت و با آنها حرکــت کرد هنگامی 
که وارد خانه فاطمه ســالم اهلل علیها شد؛ 
دید در محراب عبادت ایستاده، در حالی 
که از شــدت گرسنگی شــکم او به پشت 
چسبیده، و چشمهایش به گودی نشسته. 
م ناراحت  پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وســلّ

شد.

نازل گشــت  در همین هنــگام جبرئیل 
و گفــت ای محمــد! این ســوره را بگیر؛ 
خداونــد با چنین خاندانــی به تو تهنیت 
می گوید؛ سپس ســوره» هل اتی« را بر 
او خواند. بعضی گفتــه اند که از آیه »ان 
االبرار« تا آیه »کان سعیکم مشکورا« که 
مجموعــا هیجده آیه اســت در این موقع 

نازل گشت.

واکاوی شأن نزول سوره ی »هل اتی« از 
منظر فریقین

روایات فراوانی از طرق شــیعه و ســنی، 
حکایت از این دارد که آیات 8 و 9 سوره 
»دهر« در فضیلت اهل بیت علیهم السالم 
نازل شده اســت. »مرحوم عالمه امینی« 
در »الغدیر« 34 نفر از علمای معروف اهل 
ســنت را نام می برد که این حدیث را در 
کتابهای خــود آورده اند )باذکر نام کتاب 

و صفحه آن(.،

بنابر این حدیث مزبور در میان اهل سنت 
مشــهور، بلکه متواتر است و علمای شیعه 
اتفاق نظر دارند که همه ســوره »دهر« یا 
بخش قابل مالحظه ای از آیات آن، درباره 
اهل بیت پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
)علی، فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم 
السالم( نازل شده است .لذا علمای شیعه 
همه اتفــاق نظر دارند که این هیجده آیه 
یا مجموع این سوره، در ماجرای فوق نازل 
شده است و همگی بدون استثناء در کتب 
تفســیر یا حدیث روایت مربوط به آن را 
به عنــوان یکی از افتخارات و فضائل مهم 
علی و فاطمه زهرا و فرزندانشــان علیهم 

الّسالم آورده اند.

داستان سوره ی »هل اتی« )فضیلت 
اهل بیت علیهم الســالم( در اشعار 

شعرا

گفتنی است نزول آیات سوره دهر درباره 
اهل بیت علیهم الســالم به قدری معروف 
و مشهور است که در اشعار شعرا، و حتی 
در شعر معروف »امام شــافعی«، یکی از 
پیشــوایان اهل ســّنت نیز منعکس شده 

است.

در قسمتی از اشعار وی چنین می خوانیم:

الی َم الــی َم َو َحّتی َمتی اعاتَُب فی ُحبِّ 
هَذا الَْفتی

َو َهْل ُزوَِّجْت فاِطــُم َغْیَرُه َو فی َغْیِره َهْل 

أَتی »َهْل أَتی«؟      

به کجــا بروم؟ تــا کی مــرا تعقیب می 
کنید؟ آیا مرا به خاطر عشق علی مالمت 
و ســرزنش می کنید؟ )اگر چنین است( 
آیا فاطمه )ای کــه محّبت او محّبت خدا 
و غضبش غضب خداســت( بــا غیر علی 
ازدواج کرده اســت؟ آیا سوره »هل أتی« 
)با آن فضایل و پاداش های کم نظیرش( 
در مورد غیر علی نازل شــده است؟ )پس 
چرا مرا به خاطر عشــق علــی مالمت و 

سرزنش می کنید!؟(.

هــم چنین ابــن بطریــق از علمای قرن 
ششم هجری در کتاب عمده عیون صحاح 
االخبار، از تفســیر ابواســحاق ثعلبی نقل 

می کند که گفته است:

انَا َمولی لَِفتی انِْزَل فیِه َهْل اتی

»من غالم جوانمردی هســتم که ســوره 
»هل اتی« درباره او نازل شد«.،

و نیز محمد بن طلحه شــافعی )از علمای 
قــرن هفتــم( در کتاب مطالب الســؤال 
درباره اهل بیت پیامبر صلوات اهلل علیهم 

می گوید:

ُهــُم الُْعْرَوُۀ الُْوثْقی لُِمْعَتِصــٍم بِها َمناقُِبُهْم 
جائَْت بَِوْحٍی َو انْزاِل

َمناقُِب فی الُشوری َو ُسوَرُۀ َهْل اتی َو فی 
ُسوَرِۀ االحزاِب یَْعِرُفَها التالی

»آنها دســتگیره های محکم ایمانند برای 
هر کس که به دامن آنها چنگ زند؛ فضائل 
آنها در وحی قرآنی آمده اســت. مناقب و 
فضائلی در ســوره »شوری« و سوره »هل 
اتی« آمده و در سوره »احزاب« نیز مناقب 
آنها موجود است که هر تالوت کننده ای 

آن را می داند«.،

اشــعار فراوان دیگری نیــز در این باره از 
طالئع ابن رزیک )ابوالغارات( نقل شــده 

است.،

فضائل اهل البیت علیهم الســالم در 
سوره ی »هل اتی«

گفتنی اســت چهار آیــه از آیات هیجده 
گانه در مورد اصل کار این خاندان بزرگوار 

بحث می کند، و چهارده آیه دیگر به بیان 
اجر و پاداش این ایثار به یادماندنی و بی 
نظیر می پردازد. حال  در این آیات، پنج 
ویژگی و فضیلت بــارز اهل البیت علیهم 

السالم مطرح شده است:

سوره »هل اتی«؛ تجلی وفای به عهد 
اهل بیت عصمــت و طهارت علیهم 

السالم

در فــرازی از آیات ســوره ی »هل اتی« 
مــی خوانیم:»یُوُفوَن بِالنَّــْذِر...؛ آن ها به 
نــذر خود وفا مــی کنند«؛ اّولیــن کار با 
ارزش ایــن خانــدان، که باید سرمشــق 
همه شیعیان باشــد، این است که به نذر 
خویش عمل کردند. اّما بعضی از شیعیان 
بــه هنگام زحمت و رنــج و بال و مصیبت 
و بیماری و کســالت نــذر می کنند، ولی 
هنگامی که مشکالتشان برطرف می شود 
و زمان عمل به نذر فرا می رسد، به بهانه 
های مختلف از عمل کردن به نذر شــانه 
خالی مــی کنند، اّما اهــل البیت علیهم 
السالم اینگونه نبودند و نه تنها به نذرهای 
خویش، بلکه به تمام تعّهداتشان عمل می 
کردند؛ چرا که یکی از نشــانه های ایمان 
و عالمت های مســلمان حقیقی، وفای به 
عهــد و نذر و تعّهدات اســت؛ هر چند به 

زیان انسان باشد.

از  اهل بیت علیهم الســالم و خوف 
قیامت

دومین ویژگــی بارز اهــل البیت علیهم 
الســالم، که خداوند متعال در این حادثه 
به آن اشــاره کــرده، این اســت که: »َو 
ُه ُمْسَتِطیراً؛ آن ها  یَخاُفوَن یَْوماً کاَن َشــرُّ
از معاد و روز قیامت می ترســند.« البّته 
نه به خاطر ایــن که در آن روز ظلمی به 
کسی می شود، بلکه از دادگاه عدل الهی 
می ترسند؛ زیرا تمام اعمال انسان، از ریز 
و درشت، در این دادگاه مورد بازخواست 
قرار می گیــرد. دادگاه عدل الهی در روز 
قیامت گســترده و فراگیر اســت و شامل 
مــرد و زن، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، 
فقیر و غنی، عالم و جاهل و خالصه، همه 
انســان ها می شــود. ایمــان و اعتقاد به 

چنین دادگاهی انسان را در خوف و ترس 
قرار می دهد.

و  الســالم  انفاق اهــل بیت علیهم 
رسیدگی به نیازمندان 

ویژگی ســوم اهل البیت علیهم السالم در 
آیات شــریفه سوره ی هل اتی، رسیدگی 
به نیازمندان جامعه می باشد. لذا در این 
عاَم  ســوره می خوانیم؛ »َو یُْطِعُمــوَن الطَّ
َعلَی ُحبِِّه ِمْسکیناً َو یَتیماً َو اسیر؛ و غذای 
)خود( را با این که بــه آن عالقه )ونیاز( 
دارنــد، به مســکین و یتیم و اســیر می 

دهند«

این خاندان بزرگوار حّتی آنچه را خود به 
آن نیــاز دارند در اختیار فقرا و نیازمندان 
قرار می دهند. به »مســکین« و »یتیم« 
و »اســیر« کمک می کننــد. در این آیه 
شریفه بر روی سه گروه نیازمند اجتماعی 

انگشت گذاشته شده است.

نزول سوره ی هل اتی؛ تبلور اخالص 
اطعام  در  الســالم  علیهم  بیت  اهل 

سائلین

چهارمین فضیلت اهل بیت علیهم السالم 
که فضیلت فوق العاده با ارزشــی اســت، 
مســأله اخالص آن بزرگواران اســت؛ آن 
 ِ َّما نُْطِعُمُکــْم لَِوْجِه اهللَّ ها مــی گویند: »إِن
ال نُِریــُد ِمْنُکــْم َجزاًء َو ال ُشــُکوراً؛)و می 
گویند(: ما شــما را به خاطــر خدا اطعام 
می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما 
نمی خواهیم.« به عبــارت دیگر »کمکی 
که به شما مســاکین، ایتام، اسراء و دیگر 
نیازمندان جامعــه می کنیم، فقط و فقط 
برای جلب رضای خداســت و هیچ انگیزه 
دیگری در آن نیست، بدین جهت پاداشی 
از شــما نمــی خواهیــم و حّتــی انتظار 

قدردانی و تشّکر نداریم!«

به راستی آیا انسان های عادی می توانند 
چنین اّدعایی داشته باشند؟ از این باالتر، 
اگر نیازمنــدان در مقابل، به جای پاداش 
و تشــّکر جســارت به خرج می دادند و 
توهین مــی کردند، بازهم تفاوتی به حال 

آن خاندان نداشت!
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اخالص گوهر بســیار ارزشمند و کمیابی 
است، بدین جهت اسالم تأکید بر کیفّیت 
و چگونگــی عمل می کند، نــه کّمّیت و 
مقدار آن. زیــرا تمام آنچه را این خانواده 
محتــرم انفاق کردند بیــش از چند کیلو 
جــو نبود، اّما از آنجا کــه این کار توأم با 
اخالص بود و فقط بــرای رضای خداوند 
انجام شد، ارزش کار آن ها را بقدری باال 
برد که پاداش های بی سابقه ای در قرآن 

برای کار آن ها در نظر گرفته شد.

خوف از خداوند 

پنجمیــن ویژگی و فضیلــت آنان خوف 
از خداســت، لذا در ســوره ی انسان می 
ِّنا یَْوماً َعُبوســاً  َّا نَخاُف ِمْن َرب خوانیــم: »إِن
َقْمَطِریراً؛ مــا از پروردگارمان خائفیم، در 

آن روزی که عبوس و سخت است!«

 شاید گفته شود، در ویژگی دوم خوف از 
معــاد و قیامت مطرح بود و اینجا از خوف 
خداوند سخن به میان آمده است، آیا این 

دو با هم متفاوت است؟

در پاسخ باید گفت الزم نیست خوف از خدا 
بــه خاطر ترس از جهّنم و قیامت و عذاب 
هــای هولناک و دردآور آن باشــد، بلکه 
ممکن اســت خوف از عظمت خدا باشد. 
وقتی انسان مؤمن به عظمت خداوند فکر 
می کند، ترس سراســر وجودش را فرامی 
گیرد و بدنش به لــرزه درمی آید، همان 
گونه که وقتی به مالقات شخصّیت مهّمی 
مــی رود و مــی خواهد مطلبــی را به او 
بگوید، ممکن است عظمت آن شخصّیت، 
او ر بگیرد و قادر به ســخن گفتن نباشد؛ 
هر چند آن شــخصّیت، انســانی بســیار 
مهربان و خــوش اخالق و خوش برخورد 
باشــد. بنابراین، ویژگی پنجم چیزی غیر 
از ویژگی دوم اســت و خــوف از خدا به 
معنای خــوف از عظمت و بزرگی خداوند 

مهربان است.

سخن آخر

خدایا! خاندان علی علیه الســالم چگونه 
ایثارگــری می کردند! آیا مــا هم اینگونه 
هســتیم؟ آیا می دانیم همسایگان ما در 
چه وضعی به سر می برند؟ آیا خبر داریم 

همســایگان ما چگونه معیشت و زندگی 
خود را می گذراننــد؟ آیا از وضع اقوام و 
بســتگان و آشــنایان اّطالعی داریم؟ اگر 
پاســخ این ســؤاالت خدای ناکرده منفی 
باشــد، آیا می توانیم اّدعا کنیم که شیعه 

هستیم؟

لذا بر همگان فرض اســت تا در خّط ایثار 
حضرت علی علیه الســالم و حضرت زهرا 
علیها الســالم که سوره »هل أتی« درباره 

آنان نازل شد قدم بردارند. 
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بازشناسی ماهیت و رسالت خبرنگاری1پرونده ویژه
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

در عصری به ســر می بریــم که موج روز 
افزون نشر اندیشه و گسترش علم و دانش 
و آگاهی از همه اخبار جهان در دســترس 
همــگان قرار گرفته  اســت، در این میان 
برای کارایی بیشتر، باید از اسباب و وسائل 
موجــود در دنیای امروز بــا برنامه ریزی 

صحیح و کار گروهی استفاده کرد.

در این بین رســالت خبرنگاری بر مبنای 
معنی عرفی کــه خبر واقعّیتی را بیان می 
کندو حوادثی که آشــکارا در سطح جامعه 
اتفــاق می افتد را شــرح مــی دهد. مبدأ 
معرفت و آگاهی بسیار عظیم به شمار می 
آید، که بیداری و آگاهی همگان مخصوصاً 
نســل جوان و تحصیل کــرده و بصیرت و 
آگاهی و رشــد فکری ملت هــا در مبارزه 
با حکومت های خودکامه و شــیطانی را به 

همراه دارد.

البته نباید فراموش نمود مقولۀ خبرنگاری 
هم به لحاظ گســتره و پهنه اّطالع رسانی، 
و هم تأثیرگذاری عمیق آن در آحاد مردم، 
و هــم از جهت نقش نظارتی و کنترلی آن 
که رابط میان توده مردم با حکومت؛ متأثر 
از تحّوالت ماشینی و تکنولوژی قرون اخیر 
اســت و به نوعی  این موضوع پدیده ای نو 
قلمداد می شود؛ لیکن از شمول عمومات 
و قوانین کلّی اسالم خارج نیست بلکه باید 
الزامات و بایســته هایی را در انجام بهینۀ 

رسالت خبرنگاری مورد توجه قرار داد.

خبرنگاران؛ افسران جنگ نرم

شــکی نیســت که دشمنان اســالم برای 
متزلزل ســاختن ایمان مســلمانان از هر 
وســیله ای اســتفاده می کنند که عرصۀ 
اطالع رســانی یکی از مهمترین ابزارهای 
غرب در تهاجم فرهنگی به شمار می رود.

لذا خبرنگاران متعهد و متدین نظام اسالمی 
می توانند با تهاجم، یا شــبیخون فرهنگی 
مقابلــه کنند، بدین نحو که فعاالن عرصل 

خبر از طریق اّطالع رســانی به افرادی که 
آمــاده انجام وظیفه در مــورد این مبارزه 
هســتند، همچنین از طریق افشاگری در 
سطح جامعه، به ویژه اّطالع رسانی درباره 
پیامدهای سوء و اثرات زیانبار این تهاجم، 
می تواند به نحوم موثر و مطلوب در مقابله 

با تهام فرهنگی تالش نمایند.

به  امر  جبهه  مهمتریــن  خبرنگاری؛ 
معروف و نهی از منکر

بی تردیــد فعاالن عرصۀ خبــر بر مبنای 
»ُکلُُّکــْم راٍع َو ُکلُُّکْم َمْســُئوٌل َعْن َرعیَّته؛ 
هریــک از شــما مراقب و هریک از شــما 
مســئول رعیت خــود هســتید«، ابزاری 
برای اعمال نظارت در همه شــئون )امور 
سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( 
جامعه قلمداد می شوند؛ لذا یک خبرنگار 
باید از مسیر قوانین شرعی و اخالقی خارج 
نگــردد، و هم وظیفه نظــارت دقیق را بر 

عهده گیرد.

از ایــن رو یک خبرنگار مــی تواند مطابق 
ضوابــط در مقابــل ضّد ارزش هــا امر به 
معروف و نهی از منکر کند، یعنی در جایی 
که احتمال تأثیــر وجود دارد، و ضرری بر 
آن مترتّــب نمی شــود، و منکر بودن آن 
مسلّم است، باید به وظیفه امر به معروف و 
نهی از منکر عمل کند. مگر این که شــغل 
او )که به عنوان یک واجب کفایی عمل می 
کند( به خطر افتد؛ در این صورت می تواند 
این کار را به طور غیر مستقیم انجام دهد؛ 

یعنی به وسیله دیگران.

اینگونه است که می گوییم افشای هر گونه 
اخباری که موجب امر به معروف و نهی از 
منکر و تقویت مبارزه با فســاد باشد، هیچ 

اشکالی ندارد.

بر  مردم  نظــارت  تجلی  خبرنگاران؛ 
دولت 

گفتنی اســت برخی فعالیت های مختلف 

دولت در مقام اجرا با دشواری هایی روبرو 
اســت که ممکن است از ســوی گروهی 
ســودجو و قانون شــکن پدید آمده باشد. 
حال آنکه نظارت بر اعمال همگان به ویژه 
دولتمردان توسط نهادهای مختلف رسمی 
و غیر رســمی از درصد اشــتباه و خطای 
آنــان می کاهد؛ لذا نظارت ملّت و رســانه 
ها بــر  ارکان اجرایی دولــت، پی جویی، 
جستجوگری و اطالع رســانی صحیح در 
کاســتن از ستم ها، نابرابری ها، اشتباهات 

تأثیرگذار است.

در این صورت، کار رسانه ها به ویژه فعاالن 
عرصه خبر می تواند ســازنده و تأثیرگذار 
باشد. رسانه ها به ویژه خبرنگاران به عنوان 
چشم و گوش ملّت، سودجویان را تعقیب، 
شناســایی و معّرفی کرده و از زیان رسانی 
آنان به عرصه های کشــور جلوگیری می 

کنند.

آری رسانه ها می توانند نقش چشم های 
بینا را برای والیان عادل و توده های مردم 
داشته باشند و با اطالع رسانی صحیح، به 
روز و ســازنده، نقش حرفه ای خود را ایفا 

کنند.

روشن اســت که اگر رســانه ها نخواهند 
و یا نتوانند نقش اساســی خود را در این 
زمینه ایفا کنند و یا به طور ســلیقه ای و 
جناحی عمل نمایند و یا با غوغاســاالری، 
مســائل فرعی و غیر مهم را مهم و اصلی 
نشان دهند، و یا اخبار ناصحیح را منعکس 
سازند، به یقین نقش نظارتی سازنده خود 
را از دســت می دهند و نــه تنها به ثبات 
اقتصادی جامعه کمک نمــی کنند، بلکه 
جامعــه را به بی ثباتــی و به هم ریختگی 

می کشانند.

متأســفانه در عصر ما بسیاری از رسانه ها 
زیر نظر مالکان خصوصی اداره می شــوند؛ 
گرچه این کار از جهت مردمی بودن دارای 
امتیاز است؛ ولی از این جهت که این گونه 

رســانه ها در اختیار گــروه های ثروتمند 
و ســرمایه دارند دائماً بــه منافع آنها می 
اندیشند و از تحریف حقایق و دادن نشانی 
هــای غلط و امور دیگــری از این قبیل ابا 
ندارندکه باید برای برون رفت از این نقیصه 

چاره ای اندیشید.

لزوم صیانــت از منافع ملی جمهوری 
اسالمی ایران

بدیهی است نظام بر اساس اسالم بنا شده 
اســت، لذا نباید از خطوط قرمز نظام فراتر 

رفت.

در ایــن زمینه باید گفــت هرگونه خبری 
که انتشــار آن به حال جامعه مضّر است، 
یا سبب بیداری دشــمنان یا بهره برداری 
سوء آنان می شــود، یا موجب تفرقه بین 
صفوف مســلمین می گردد، یا ایجاد یأس 
و وحشــت و بدبینی می کنــد ویا تبعات 
دیگر...، چنین اخباری نباید انتشــار یابد. 
به همین دلیل در زمان جنگ، بســیاری 
از اخبار موّقتاً مکتــوم می ماند، و پس از 
برطرف شــدن خطر، انتشار می یافت. لذا 
باید اخبار واقعی را در مسیر مصلحت نظام 

منتشر کرد.

اهمیت رتبه بنــدی اخبار در عرصه 
خبر

بی شــک رســانه های جمعی در جامعه 
اسالمی، وظیفه دارند اخباری را که باعث 
پیشــرفت و شکوفائی اســالم می شود، یا 
ضرر و زیانهای محتمل )از داخل، یا خارج( 
را می گیــرد، با نهایت دّقــت و بی کم و 
کاست در اختیار آنان بگذارند. و هر خبری 
تأثیر بیشتری در جهت فوق داشته باشد، 
اهمّیت بیشــتری دارد، و اخبار بر اســاس 

همین معیار درجه بندی می شود.

مهمترین  صداقــت؛  و  راســتگویی 
رسالت خبرنگاران

بی شــک برای هر کاری به ویژه در عرصۀ 
خبررســانی باید حتی االمکان از صداقت 
بهره گرفت، که هم به شرع نزدیکتر است، 
و هــم به عقــل. لذا الزم اســت از طریق 
صداقت و راســتگویی اخبــار را منعکس 

کنیم، و مراقب توطئه های دشمنان اسالم 
باشــیم، و دروغ های آنها را افشا کنیم، و 
مطمئن باشــیم دروغ ســرانجام فاش، و 

سبب بی اعتباری می شود.

وثاقت خبری؛ رسالت بنیادین فعاالن 
عرصه خبر

باید دانست ســاختن خبرهای دروغین و 
تکیه بر اخبار غیر موثق یکی از حربه های 
قدیمی نظام های جبار و استعماری است 
که به وســیله آن جو کاذبی ایجاد کرده، و 
بــا فریب و اغفال مردم ناآگاه آنها را گمراه 
می ســازند، و سرمایه های آنها را به تاراج 
می برند.حال اگر مسلمانان دقیقا خبرهای 
فاسقین را بدون تحقیق و تبین نپذیرند از 
بســیاری از بالهای بزرگ مصون خواهند 

ماند.

زیــرا به همان اندازه که حجیت خبر واحد 
ثقه به زندگی ســامان می بخشد، تکیه بر 
اخبار غیر موثق بسیار خطرناک، و موجب 
از هم پاشــیدگی نظام جامعه ها اســت، 
مصائــب فراوانی به بار می آورد، حیثیت و 
حقوق اشــخاص را به خطــر می اندازد، و 
انســان را به بیراهه و انحراف می کشاند، 
و ســرانجام مایه ندامت و پشیمانی خواهد 

بود.

لذا نمی توان انکار کرد که مســاله اعتماد 
بر اخبار موثق اســاس تاریخ و زندگی بشر 
را تشــکیل مــی دهد، به طــوری که اگر 
مساله حجیت خبر عادل یا موثق از جوامع 
انســانی حذف شود بســیاری از میراثهای 
علمی گذشته، و اطالعات مربوط به جوامع 
بشری، و حتی مسائل زیادی از آنچه امروز 
در جامعــه خود با آن ســر و کار داریم به 
کلی حذف خواهد شد، و نه تنها انسان به 
عقب باز می گردد، بلکه گردش چرخ های 

زندگی فعلی او نیز متوقف خواهد شد.

اینچنین اســت که می گوییم تا آن جایی 
که خبر به حّد تواتر نرســد، و محفوف به 
قرائــن اطمینان بخش نباشــد، باید آن را 
به صورت خبــر محتمل ذکر کند؛ نه خبر 
قطعی.لذا هرگاه خبرنگاری شاهد ماجرایی 
نبوده، ولی می خواهد خبر آن را نقل کند، 

اگر یک فــرد مورد وثوق خبر را نقل کند، 
کافی اســت. ولی احتیاط آن است که در 

اخبار مهّم به قول یک نفر قناعت نکند.

آری باید به مســاله مهم وثوق و اعتماد به 
خود خبر اهتمــام ورزید، منتها گاهی این 
وثــوق از ناحیه اعتماد به »شــخص خبر 
دهنده« حاصل می شــود، و گاه از قرائن 
دیگــری از بیرون؛ بنابر این وثوق و اعتماد 
از هر راهی حاصل شــود، خــواه از طریق 
عدالــت و تقوا و صداقت گوینده باشــد، و 
یا از قرائن خارجی، برای ما معتبر است، و 
سیره عقال که مورد امضای شرع اسالم قرار 

گرفته، نیز بر همین اساس است.

راهکارهای تشخیص وثاقت خبر

در تبیین این مهم باید گفت خبر موثّق را 
از چند طریق می توان شــناخت: نخست 
از طریــق وثاقت راوی؛ یعنــی ناقل خبر 
شخص مورد اعتمادی باشد. دّوم، از طریق 
مقبولّیــت عمومی، یعنی اگــر چه راوی 
شناخته شده نیست، اّما خبر در میان مردم 
چنان شهرتی دارد که موجب اطمینان می 
شود. ســّوم، از طریق محتوای خبر، یعنی 
مضمون خبر چنان مستدّل و توأم با قرائن 

است، که خود گواه صّحت خویش است.

هــم چنین ثقه بودن مخبــر نیز از طریق 
معاشرت، یا شــهادت افراد مّطلع و آگاه و 

ثقه به دست می آید.

خبرنــگاران؛ منشــأ حقیقی تنظیم 
تضارب آرا

بی شــک طبیعت تضارب آرا موجب خلق 
تجربه های جدید در عرصه های استنباط 
می شود و اینگونه است اندیشه ها در یک 

مرحله متوّقف نمی گردند.

این مهم در حالی اســت که برخی فعاالن 
رســانه و عرصۀ خبر در بیان نظرات بسته 
عمل نموده، و فقط به نشــر دیدگاه های 
خود بســنده می کنند. اّمــا عّده ای برای 
تنویر افکار جامعه نظر دیگران را گرفته، و 
آن را نقد نموده، و به نوعی تضارب آرا می 
کنند. لذا مادام که طرح نظرات دیگران، و 
نقد و بررســی آن، سبب پیشرفت فکری و 
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فرهنگی مســلمین است، باید از این روش 
اســتفاده کــرد. و اگر در مــواردی جنبه 

تخریبی پیدا کند، باید از آن پرهیز کرد.

مبنای رویکرد  بر  بازنمایی خبر،  لزوم 
تحلیلی

الزم به ذکر است دشمنان نظام اسالمی در 
عرصه بین المللی به صورت دائم از طریق 
خبر، گــزارش، تحلیل دروغ علیه ما تبلیغ 
می کنند؛ به عنــوان نمونه فردی در یکی 
از خیابان های تهران به صورت مشــکوک 
کشــته می شود، تمام رســانه های جهان 
خبر آن را منعکس کرده، و ســاعتها روی 
آن تحلیل نمــوده، و ناجوانمردانه بر علیه 
جمهوری اســالمی ایران تبلیغ می کنند، 
اّما عّده ای از مردم آزادی خواه و غیرتمند 
جهان هم چون مردم مظلوم غزه توســط 
رژیم صهیونیســتی به خاک خون کشیده 
می شوند ولی آب از آب تکان نمی خورد! 

و رسانه های جهان به آن نمی پردازند.

حال برای برون رفت از این چالش، تفسیر 
و تحلیل اخبار در رســانه های داخلی، که 
ســبب بهره گیری صحیح و پرهیز از سوء 
استفاده می شــود، نه تنها جایز بلکه گاه 
تحلیل  اگر مخاطبــان  اســت.زیرا  واجب 
روشــنی در مواجهــه با ســیل روز افزون 
انتشــار اخبار داشته باشــند ماهیت پلید 
رســانه هــای غربی را به خوبــی خواهند 
شــناخت و مقصود فریبکارانۀ رســانه ها 

بیگانه را در خواهند یافت.

البته بــرای تحلیل اخبار بایــد از قرائن و 
شــواهد و ســوابق موجود و مسائل مشابه 
اســتفاده کرد. اگر به نتیجه قطعی برسند، 
می توانند به طــور قطع قضاوت کنند. در 
غیر این صورت، باید روی عنوان احتمالی 
بودن تکیه شــود، تا مطلبی بر خالف واقع 

نگفته باشند.

حد افشای خبر محرمانه

حّد افشــای یک خبر محرمانه تا آنجاست 
که تولید ضرر و زیانی برای جامعه نکند.لذا 
اخباری که افشــای آن سبب سوء استفاده 
افراد منحرف، یا آگاهی دشــمن، یا ضرر و 
زیانی در ســطح جامعه شود، یا آبروی فرد 

یا گروهی را به خطر می اندازد، یا افشــای 
اســرار خصوصی افراد را در پی دارد، جزء 

اخبار محرمانه به شمار می رود.

تبیین مبانی و حدود آزادی مطبوعات

با توّجه به اصل 24 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، که مقّرر می دارد: »نشریّات 
و مطبوعات در بیــان مطالب آزادند، مگر 
این کــه مخّل به مبانی اســالم، یا حقوق 
عمومی باشد.« باید گفت منظور از »مبانی 
اسالم«، مسائل ضروری دینی است. خواه 
در مســائل اعتقادی باشــد، مانند توحید 
و معــاد و عصمت انبیــا و ائّمه معصومین 
علیهم السالم و امثال آن، و خواه در فروع 
دین و احکام و قوانین اســالم، و خواه در 
مسائل اخالقی و اجتماعی باشد، و منظور 
از »اخــالل« هر کاری اســت که ســبب 
تضعیــف مبانی فوق، یا ایجــاد بدبینی و 
شــّک و تردید نسبت به آنها شود، خواه از 
طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس 

و کاریکاتور، و یا غیر آن.

بنابراین طرح سؤال، و طرح برداشت های 
جدید نسبت به مسائل اسالمی اگر منظور، 
گرفتن پاســخ باشــد، اخالل نیست. ولی 
اگر به منظور ایجاد شــبهه در افکار مردم 
باشــد، إخالل محسوب می شود. و منظور 
از برداشــت، اگر صرفاً بیــان یک احتمال 
علمی باشــد که تحت مطالعه قرار گیرد، 
إخالل نیست؛ اّما هرگاه به طور قطع روی 
آن تکیه شــود، یا به طوری نشر گردد که 
در تضاّد با مسائل ضروری اسالم محسوب 

گردد، اخالل به مبانی خواهد بود.

البته باید میان طرح سؤال و برداشت های 
جدیــد در مجاّلت علمــی و تخّصصی، با 
طرح آنها در نشــریّات عمومی تفاوت قائل 
شــد زیرا در نشــریّات عمومی گاه ممکن 
است شکل إخالل به مبانی اسالم به خود 
بگیــرد، ولــی در نشــریّات خصوصی این 

چنین نیست.

حدو مرز انتقاد کجاست؟

از جمله آثار و حقوق متقابل زندگی دسته 
جمعی در آموزه های اســالمی این است 
که به هر مســلمانی اجازه می دهد تا روح 

»اجتماعی بودن« را به طور کامل در خود 
حفــظ کرده و از مرحله فردیّت گام بیرون 
نهاده و چیزی جز اجتمــاع نبیند، لذا هر 
فــردی باید خــود را در برابــر همه افراد 
اجتماع مسؤول دانسته و اجتماع هم خود 
را در برابر هر فرد مسؤول ببیند، در موقع 
لزوم انتقاد کرده، و به هنگام نیاز پیشنهاد 
دهند و خالصه در ساختن اجتماع خود از 

هر نظر سهیم باشند.

لذا انتقاد نه تنها جایز است؛ بلکه برای یک 
اجتماع یا یک رشــته علمی و فکری زنده، 
الزم و ضروری است؛ اّما کدام انتقاد؟ انتقاد 
از طرف کســانی که صالحّیت علمی برای 
انتقاد دارند؛ یعنی، در آن رشــته، صاحب 
نظر و صاحــب تخّصصند؛ نه از افرادی که 

الفبای آن فن را هم نمی دانند.

وانگهی، انتقــاد را نباید هرگــز به معنی 
توهیــن، تحقیر، هّتاکی، حق کشــی، و یا 
مانند اینها تفسر کرد؛ این طرز فکر بسیار 
نادرست اســت.بلکه انتقاد اگر با پیشنهاد 
توأم باشــد، به یقین بهتر اســت؛ ولی اگر 
انتقادکننده نتواند پیشنهادی مطرح کند، 
بازهم از باب امر به معروف و نهی از منکر 

باید وظیفه خود را انجام دهد.

لیکــن توهین در هر صورت جرم اســت. 
البّتــه با تفاوت اشــخاص و زمان و مکان 
و گســتره آن، تفاوت می کنــد. که احراز 
این موضوع گرچه از موضوعات مستحدثه 
است، ولی از چهارچوب قوانین کلّی اسالم 
خارج نیســت، و ثبوت موضوع به وســیله 
اهل خبره در اینجا چیز تازه ای نیســت، 
و عناویــن اّولّیه برای تبیین احکام مربوط 
به جرایم مطبوعاتی کافی است، لیکن اگر 
در شرایط خاّصی کافی نباشد، می توان از 

عناوین ثانویّه استفاده کرد.

تساهل و تسامح و حدود آن در عرصه 
خبری

تســامح و مدارا معانی مختلفی دارد. اگر 
منظور ســازش با مخالفان اسالم، و میدان 
دادن به دشمن برای ضربه زدن به دوست 
اســت، چنین چیزی جایز نیست؛ اّما اگر 
منظور همزیستی مســالمت آمیز، با گروه 

های ســالم، یا پیروان مذاهب دیگر باشد، 
به گونه ای که ضرری به حال مســلمین و 

آیین اسالم نداشته باشد، جایز است.

لزوم اجتناب از برجسته سازی کاذب 
در عرصه خبر

برخی افراد کــه مورد اعتماد نظامند، باید 
مطرح شــوند. لیکن مبالغه بی جا و بزرگ 
نمایی بی مورد جایز نیست. البته در صورتی 
که هدف مشــروع و مثبتی در »برجسته 
ســازی«، »انگاره ســازی )ارائه تصویری 
هدفــدار از یــک موضــوع (« ، »چینش 
اّطالعات در کنار هم« دنبال شــود مانعی 
ندارد. 

ولــی اگــر منظــور معّرفی چهــره های 
ناشــناخته گرانقدر با ایمان است، نه تنها 

کار خوبی است، بلکه الزم می باشد.

عرصــه خبر و پدیــده ای به نام کم 
فروشی!

کم فروشــی معنی خاّصــی دارد، که در 
معامالت تصّور می شــود، و مفهوم عاّمی 
دارد، که هرکس از کار خودش کم بگذرد 
)و به اصطالح بــدزدد( مصداق آن خواهد 
بــود. و در مورد خبر، اگــر خبر را به طور 
ناقص و دســت و پا شکسته نقل کنند، یا 
اصاًل بعضی از اخبــار را نقل 
نقل  را  بعضی  و  کنند 
نکنند، شبیه آن 
که  اســت 

کم 

فروشی کرده اند.

سخن آخر

در خاتمــه باید گفت در همــۀ عرصه ها 
به ویــژه عرصۀ خبر، هــر آن چه موجب 
تضعیف نظام، یا تشــویش اذهان عمومی 
اســت باید پرهیز شــود، و صرفاً می توان 
آنچه را مفید، و یا حّد اقل فاقد ضرر است، 
منتشر ساخت. زیرا حفظ نظام از مهمترین 
اهداف اسالم است، که انحراف از آن جایز 

نیست.
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اهداف و انگیزه های نهضت عاشورا2پرونده ویژه
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )دام ظله (

لزوم تعمیــق، دقت و واکاوی چیســتی 
اهداف قیام امام حســین علیه السالم ما 
را برآن داشــت تا با بهره  گیری از اندیشه 
های ارزشــمند حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی)مدظله( در راستای تحقق 
اســتخراج مهمترین ره یافــت های این 
مســأله ی مهم گام برداریم، لیکن از آنجا 
که بهتریــن منبع برای رســیدن به این 
مهم بر سخنان آن حضرت در طول مسیر 
نهضت از مدینه تا کربال؛ و دیگر زیارتنامه  
های مربوط به آن حضرت اســتوار شده 
اســت، لــذا بازتولید معرفتــی از اهداف 
قیام امام حســین)علیه السالم( در کالم 
و اندیشــه ی معظم له بــا بهره گیری از 

این دو منبع مهم و استراتژیک 
صورت گرفته است که به 

مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

اصالح اّمت با راهبرد امر به معروف و 
نهی از منکر

در تبیین این مسأله باید گفت؛ در بخشی 
از وصیت نامه ی امام حسین علیه السالم 
به محمــد بن حنفیه و پس از عدم بیعت 
َّما  آن حضرت با یزید آمده اســت؛ »... إِن
ي ؛به  َخَرْجُت لَِطلَــِب اإْلِْصالِح فِي أُمَِّۀ َجدِّ

منظور اصالح اّمت جّدم قیام کرده  ام«.،

امام حســین علیه  اّولین هدف  بنابراین، 
الســالم از نهضت عاشورا اصالحات است. 
»اصالح« مقابل »افســاد« است، و افساد 
به تباهی کشاندن نظم  الزم یک موجود، 
یا یــک فرد، یا خانــواده، یا 

جامعه، یا یک کشور و اصالح بازگرداندن 
آن نظم به حالت سابق است. یک اّمت نیز 
ممکن است از جهت مســایل اقتصادی، 
عاطفی  و  فرهنگــی  اعتقــادی،  اخالقی، 
فاسد شــود، و اصالح آن به از بین بردن 
تک تک مفاسد مذکور و بازگرداندن نظم 

سابق است.

از ایــن رو امــام حســین علیه الســالم 
بــه قصد اصالح مفاســدی کــه در طول 
مــّدت حکومت معاویــه و یزید بر جامعه 
تحمیل شــده بود دست رّد بر سینه یزید 
بــرای بیعت بــا او زد، و تصمیم گرفت با 
بازگردانــدن نظِم الزِم ســابق به زندگی 
فردی و اجتماعی مردم، خاطرات وسّنت  
های دوران حضرت رسول صلی اهلل علیه 

و آله را زنده کند.

لذا امام حسین علیه السالم در وصّیت نامه  
اش خطاب به محّمد حنفّیه فرمود: »أُریُد 
أَْن آُمَر بِالَْمعــُروِف َو أَنْهی  َعــِن الُْمْنَکِر؛ 
هــدف من از قیام امر به معروف و نهی از 
منکر است«. که این رویکرد در زیارتنامه  
های مربوط به امام حسین علیه السالم از 

جمله زیارت وارث نیز مشاهده می گردد.

احیای ســنت پیامبر اکرم صّلی اهلل 
علیه وآله وسّلم

بدیهی اســت یکی دیگر از اهداف نهضت 
عاشــورا، احیای ســّنت پیامبــر عالیقدر 
اسالم، حضرت محّمد صلّی اهلل علیه وآله 
وســلّم است.  امام حسین علیه السالم در 
این زمینه می  فرماید:»اْدُعوُکْم الی  ِکتاِب 
ِۀ نَِبیِِّه صلــی اهلل علیه و آله َفانَّ  اهللَّ َوُســنَّ
نََّۀ َقْد اِمیَتْت َو انَّ الِْبْدَعَۀ َقْد اْحِیَیْت،؛  السُّ
شما را به کتاب خدا و سّنت پیامبر اسالم 
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم دعوت می  کنم 

چرا که سّنت رســول خدا صلّی اهلل علیه 
وآله وســلّم را میرانده و بدعت  ها را احیا 

کرده  اند.

در تشریح این فراز نورانی باید گفت؛ زیرا 
بدعت  های فراوان معاویه در دین، سّنت 
پیامبر صلّی اهلل علیه وآله وسلّم را میراند، 
هم چنین تغییر ارزش ها بر مبنای ثروت 
محــوری و طرح  ریزی شــالودۀ حکومت 
معاویه و یزید بر مبنــای مطامع دنیوی، 
امتیــازات قومی ،برتری عــرب )هر چند 
دارای انحطاط اخالقی بود( بر عجم )غیر 
عرب(، و نیز شــیوع تبعیض  های نابجا و 
ظالمانه موجب گردید امام حســین علیه 
السالم بر علیه یزید قیام نماید تا تبعیض  

ها برچیده، و عدالت جایگزین آن گردد.

احیاء حق؛ نابودی باطل

به شــهادت تاریخ معاویه گــروه هایی را 
سوی تشــکیل داده بود که از شام به 

عراق 

مرکــز حکومت امــام علی علیه الســالم 
رفتــه، و مخفیانه به مرزنشــینان هجوم 
برده، و اموالشان را غارت کرده، و باز می  
گشتند تا مردم عراق را نسبت به حکومت 
علی علیه الســالم متزلزل و ناامید کرده، 
و امنّیــت مناطق تحت نفوذ حضرت را از 
بیــن ببرند.، هم چنیــن معاویه در طول 
مّدت به قدرت رسیدن علی علیه السالم، 
و به منظور تضعیف حکومت آن حضرت، 
کشــته شدن خلیفه ســوم، عثمان، را به 
دســت شورشــیان بر ضد او مطرح می 
کرد، لیکــن اوج انحــراف معاویه را باید 
در انتصاب یزید به عنوان مردی فاســد و 
فاجر و قاتل انســان  های پاک و بی  گناه 
و شــرابخوار و قمارباز و آلوده دانست. لذا 
باید گفت آیا این مصادیق احیای باطل و 
از بین بردن حق نیســت؟ از این رو امام 

کرد  قیام  السالم  علیه  حسین 
حق را احیا تا 
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و زنده کند، و باطل را بمیراند و از صحنه 
جامعــه برچیند، و در این مســیر و برای 
رسیدن به این هدف حاضر بود هر بهایی 

بپردازد.

جهل زدایی

از جملــه اهداف قیام امام حســین علیه 
السالم، که در زیارت اربعین »َوبََذَل ُمْهَجَتُه 
فیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَْجهالَِۀ، َوَحْیَرِۀ 
اللَِۀ؛ امام حســین علیه الســالم خون  الضَّ
قلبــش را در راه تــو داد )و نهایت ایثار و 
فداکاری را کرد( تا بندگانت را از جهل و 
نادانی و حیرت و سرگردانی نجات دهد« 
نیز به آن اشــاره شــده اســت، مبارزه با 
جهــل و نجات مردم از ضاللت و گمراهی 
است، لیکن مسلمانان در دوران بنی امّیه 
عمومــاً و در عصر حاکمّیت معاویه و یزید 
خصوصاً به علت فقدان دشــمن  شناسی 
نمی دانســتند که بنی امّیه جانشینان بر 
حق رســول اهللَّ صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 
نیســتند، از این رو جهل آنهــا به خاطر 
تقصیر و کوتاه ی شــان بــود، و لذا جاهل 
مقّصــر بودند. در حالی که امام حســین 
علیه الســالم در گفتگو با مروان بن حکم 
فرمود: »خالفت بر خاندان ابوسفیان حرام 
اســت و اگر روزی معاویه را بر باالی منبر 
من دیدید او را بکشید« مردم مدینه او را 
بر فراز منبر آن حضرت دیدند و نکشتند 
و در نتیجــه خداوند آنها را مبتال به یزید 

فاسق کرد«.

لذا امام حسین علیه السالم برای بیداری 
و آگاهــی مــردم قیام کرد، اّمــا آن قدر 
خواب آنها عمیق و جهل و نا آگاهیشــان 
ریشه  دار بود که جز خون قلب امام علیه 
الســالم و یاران وفادارش این آفت مهم را 

از مزرعه اسالم دور نساخت.

تشکیل حکومت اسالمی در پرتو نفی 
اسالم سکوالر

بی شــک یکی از مهم تریــن اهداف قیام 
امام حسین علیه السالم تشکیل حکومت 
اسالمی بود، لذا آنهایی که مّدعی جدایی 
دین از سیاست اند، نه معنای سیاست را 
فهمیــده  اند و نه دیــن و برنامه  های آن 

را به درستی شــناخته  اند. زیر ا هنگامی 
کــه پیامبر اســالم صلّــی اهلل علیه وآله 
وســلّم به مدینه هجرت نمود، و از شــّر 
دشمنان اسالم نجات پیدا کرد، در اّولین 
گام حکومت اســالمی را تشــکیل داد تا 
بتواند اهدافش را پیاده کند. لذا با استناد 
بــه فرازی نورانــی از امام حســین)علیه 
ِمْن  الَْمعالَِم  لُِنــِرَی  ...َولِکــْن  الســالم(» 
ِدیِنَک، َونُْظِهَر اإْلِْصالَح فِي باِلِدَک، َویَْأَمَن 
بَِفَرائِِضَک  َویُْعَمُل  ِعباِدَک،  ِمْن  الَْمْظُلوُموَن 
َوُســنَِّتَک َوأَْحکاِمَک ؛ بارخدایا!...هدف من 
از حکومت ارایه معالم و نشانه  های دینت 
به مردم، واصالح بالد و شــهرها و ایجاد 
امنّیت برای بندگانت و عمل به فرایض و 
سنّت  ها و احکام توست«. می توان دریافت 
آن حضرت قصد تشکیل حکومت اسالمی 
داشت لیکن عواملی مانع تحّقق این هدف 

مقّدس آن حضرت گردید.

اجرای  و  السالم  علیه  امام حســین 
عدالت

امام حســین علیه الســالم در نامه  ای به 
مردم کوفه، یکی از اهدافش را جلوگیری 
از ظلم و ســتم ظالمــان و اجرای عدالت 
بیــان می کنــد و می فرمایــد:.. خداوند 
خداوند انســان بی اعتنا به حاکم ظالم و 
سیاست های مخالف ســّنت و سیره رسول 
خــدا صلّی اهلل علیــه وآله وســلّم را در 
جایگاه همان ظالم ستمگر داخل می کند 
)و سرنوشــت هر دو یکی اســت!(«، امام 
حســین علیه الســالم در این نامه ...پیام 
رسول اهللَّ صلّی اهلل علیه وآله وسلّم را در 
مبارزه با ظلم و ســتم و بی  عدالتی بیان 
می کنــد، و ضمن اعالم هــدف قیامش، 
همــه را به همکاری در این مبارزه دعوت 

می کند.

لذا باید با مظالم و بــی  عدالتی  هایی که 
در گوشه و کنار به چشم می  خورد مبارزه 
کرد، و به کمک مظلومان شتافت، و آنان 
را از چنــگال ظالمان و ســتمگران نجات 
داد؛ چرا که این مجالس سوگواری مقّدمه 
 ای اســت برای بیان این اهداف، و سپس 

پیاده کردن آن. 

قیام حسینی؛ محل ابتال و آزمایش

بی شک  قیام امام حســین علیه السالم 
ســرور آزادگان جهان آزمونــی بود برای 
مســلمین آن عصر. زیرا بعضی از شیعیان 
پراّدعا و کــم  محتوا، که خــود را فدایی 
باید  پاکباز آن حضــرت می  پنداشــتند 
در کوره امتحان فــرو روند، و بازماندگان 
صحابه و یــاران پیامبر اســالم صلّی اهلل 
علیه وآله وسلّم که بارها وصف امام حسن 
و امــام حســین علیهما الســالم را از آن 
حضرت شــنیده بودند و کسانی که آرزو 
می  کردند در جنگ  هــای بدر و احد در 
خدمت آن حضرت بودند و شربت شهادت 
می نوشیدند، و آنها که تأّسف می  خوردند 
ای کاش در رکاب امیرمؤمنــان علی علیه 
الســالم با »ناکثیــن« و »قاســطین« و 
»مارقین« پیکار مــی  کردند همه و همه 
باید بــه امتحان فرا خوانده می  شــدند، 
و قیام امام حســین علیه السالم آزمونی 
بــرای همه آنها بــود؛ ولــی از این کوره 
آزمــون بــزرگ، تنها گــروه  اندکی پاک 
بیرون آمدند و "سیاه سیم  های زراندود" 
هنگامی که به کوره امتحان رفتند خالف 

آن بدر آمدند که خلق  می  پنداشتند. 

بهره گیری از مقام شفاعت عظمی

با اســتناد به زیارت عاشــورای حسینی 
»أَللَُّهمَّ اْرُزْقني َشفاَعَۀ الُْحَسْیِن یَوَم الُْوُروِد؛ 
خدایا شــفاعت حســین را روز ورود در 
صحنه محشــر به من روزی کن«و... باید 
به مقام شــفاعت آن حضرت اذعان نمود، 
الهی  اولیای  لیکن شــفاعت معصومین و 
علیهم الســالم نه تنها چراغ ســبز برای 
انجام گناه نیست، بلکه بالعکس به عنوان 
یک عامل بازدارنــده در برابر گناه مطرح 
اســت، زیرا به هنگام تقاضای شفاعت می 
گوییم اگر لغزشی از ما سر زد باید مراقب 
باشیم آلوده گناه دیگر نشویم تا رابطه ما 
با اولیای الهــی قطع نگردد و روی این را 
داشــته باشیم که از آن حضرات بخواهیم 
شــفیع ما بر درگاه خداوند غفور و رحیم 

باشند.

سخن آخر

باید در ســایه عزاداری  هــا معروف  ها را 
گســترش داده و منکرات را برچینیم؟ به 
یقین هر ســال باید بر عظمت و وســعت 
عزاداری  ها افزوده شــود، اّما اگر همچنان 
معــروف  هــا فرامــوش شــود و منکرات 
گسترش یابد، قطعاً به هدف سّید الشهداء 
ســالم اهلل علیه نرسیده  ایم. لذا در عصر و 
زمان ما هم مزرعه دیــن نیازمند آبیاری 
به وســیله امر به معروف و آفت  زدایی با 
نهی از منکر اســت و اگــر از این دو اصل 
مهم غفلت شــود، خطرات و آفات جامعه 
اســالمی را با هجوم فرهنــگ ضّد دینی 

غرب تهدید خواهد کرد.

هــم چنین پیروان و عاشــقان مکتب آن 
حضرت، زمانی می  توانند اّدعای عشــق و 
پیروی راستین کنند که به مفاسد موجود 
عصر و زمان خود بیندیشــند، و آنچه در 

توان دارند برای مبارزه با آن به  کار گیرند. 
و به یقین آن حجم عظیم عزاداران هرگاه 
تصمیمی منطقی و حساب  شده و مدبّرانه 
برای برخورد با مفاســد و سوق جامعه به 

سوی اصالح بگیرند موّفق خواهند شد.

بنابرایــن از آنجایی که اکنون نیز یزیدیان 
و پیــروان حکومت بنی  امّیه در سراســر 
جهان، مخصوصاً کشورهای اسالمی وجود 
دارند و در مسیر جاهل نگه داشتن مردم 
تالش می کنند، لذا همه ما وظیفه داریم 
مســلمانان را نســبت به این خطر بیدار 
کنیم. به ویژه آن دســته از دولتمردان به 
ظاهر اســالمی که با دشمنان شماره یک 
مسلمانان، آمریکا و اســرائیل، هم پیمان 
شده و در جبهه آنها قرار گرفته و بر علیه 
بحرین،  یمن،  فلسطین،  مظلوم  مسلمانان 
عراق و سوریه .... موضع  گیری می  کنند.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»معراج، شق القمر، عبادت در قطبین«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

مساله چگونگی سیر طی االرض در سطح 
کره ی زمین و همچنین عروج از نقطه ای 
به آســمان و سیر در آســمان ها از جمله 
مسائلی است که ذهن کنجکاو مردم جهان 
را به شــدت برانگیخته است، حال سفری 
با تشــریفاتی خاص برای پیامبر  آسمانی 
خاتم)صلی اهلل علیه و آله( آن هم ســفری 
که تمامی کرات آسمانی و کهکشان ها را 
در بر گرفته و تا آخرین نقطه ی هســتی 
پیش رفته اســت ، بی تردید مسألۀ معراج 
ایشــان را به یکی از موضوعات مشــهور و 

بحث برانگیز تبدیل کرده است.

از ســوی دیگر معجزۀ شق القمر از جمله 
معجزات پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( است 
که در طول تاریخ، موضوع بحث مفســران 

قرار گرفته است.

اگرچه دانشمندان اسالمی در مورد معجزۀ 
شــق القمر به دیدگاه واحدی دست نیافته 
اند، لیکن اکثر تفاسیر قرون گذشته معجزۀ 
شــق القمر را پذیرفته اند، با این تفاســیر 
پاسخ به اشــکاالت مطروحه در این زمینه 

ضروری است.

از دیگر مســائل مهم می تــوان به تبیین 
معنــای جهانی بــودن و جهان شــمول 
بودن اسالم اشــاره کرد؛ به ویژه در جایی 
که شــبهۀ مانع جهان شمول بودن اسالم 
وجود دارد هم چون برخی عبادات وابسته 
به ساعات شــبانه روز به ویژه در مناطقی 
که شــب و روز در آنجا ماه ها به طول می 
انجامد، همۀ این مســائل ضــرورت ارائۀ 
پژوهش ها و تألیفات متعدد اسالمی را در 

این موضوعات اجتناب ناپذیر می سازد.

در ایــن میان کتاب »معراج، شــق القمر، 
عبــادت در قطبیــن« از جملــۀ آثــار و 
تألیفات ارزشــمند آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله( به شمار می آید که در 

راســتای تبیین و پاســخگویی به ابعاد و 
زوایای مختلــف این موضوعات مهم دینی 

به رشتۀ تحریر درآمده است.

انگیزۀ تألیف اثر

کمتر کســی اســت که ســخنی درباره 
»معراج« پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( و 
مسئله شّق القمر نشــنیده باشد و درباره 
صحت این قضیه و سپس در مورد جزئیات 
آن از خود »ســؤاالتی« نکرده باشد. گاهی 
این ســؤاالت برای عده ای همچنان بدون 
جواب می مانــد و توضیحات کافی و قانع 
کننده ای بــرای آن نمی یابند، بعضی آن 
را جزو خرافات حســاب مــی کنند و عده 
ای هم با ســکوت آمیخته با تردید به آن 

می نگردند.

از جمله ایراداتی که بارها در گوشه و کنار 
در مورد »جهانی بودن آئین اسالم« عنوان 
می شــود این است که چگونه ممکن است 
اسالم یک دین جهانی باشد، در حالی که 
دستورهای مهم آن مانند »نماز و روزه« در 

همه نقاط جهان قابل عمل نیست؟!

 این بحث در صدد است تا به این پرسش 
ها، جــواب های صریح و روشــنی داده و 
سؤال کنندگان را از هرگونه شک و تردید 

برهاند.

در  عبادت  القمــر،  شــق  معراج،   «
قطبین« در یک نگاه

کتاب معراج شــق القمر با توجه داشتن به 
رویکردهاي تربیتي اســالم به ســه مساله 
بســیار مهم معــراج پیامبر)صلی اهلل علیه 
و آله(، معجزه ایشــان و عبادت در قطبین 
که پرسش هاي متعددي درباره آنها مطرح 
مي شود، پاسخ هایي را ارایه مي کند. مساله 
معراج و ســفر پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه 
و آله( با بدن مادي به آسمان ها و تصدیق 
حقیقت این مســاله و مساله شق القمر که 

در ردیف معجــزات و کارهاي خارق العاده 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( در این کتاب 
بررســي شده اند. مســایل انجام وظایف و 
فرایض اســالمي مانند نمــاز، روزه و ... در 
مناطق قطبي و در سرزمین هایي که طول 
شــبانه روز بسیار زیاد اســت و گاهي به 
اندازه شــش ماه طول مي کشد، در این اثر 
تشریح شده  است. این اثر مي کوشد مطالب 
و احکام دیني را با بیاني روشن، ساده و در 
عین حال کامال مستدل و منطقي به دور از 

هرگونه تعصب بررسي و بیان کند.

ساختار اصلی کتاب

کتاب در بردارندۀ یک مقدمه و سه فصل و 
عناوین فرعی متعدد می باشد که عبارتند 

از:

1. معراج پیامبر

قرآن و معراج/ معراج پیامبر از نظر حدیث 
و عقیده دانشــمندان اسالم/ معراج پیامبر 
از نظر علوم/ چگونــه پیامبر بر این موانع 
پیــروز گردیــد؟/ معراج و مشــکل زمان/ 
آخرین بحــث درباره معراج/ چرا پیامبر به 
معراج رفت؟/ معراج و عظمت خیره کننده 

کواکب آسمان .

2. شّق القمر

شــق القمر و قرآن/ شــق القمر در منابع 
حدیث/شــق القمر از نظر علوم روز/ شــق 

القمر از نظر تاریخ. 

3. وظایف کســانی که در قطبین زندگی 
می کنند

آفتاب نیمه شب اسالم را به خطر انداخته!/
پاســخ/ بهم خوردن شب و روز در مناطق 
قطبــی/ شناســائی ظهر و نیمه شــب در 
مناطق قطبی/ نتیجه نهائی بحث با توضیح 

بیشتر/ چند یادآوری الزم.

گزارش محتوایی اثر

معراج در قرآن

مولّف در فصل نخست کتاب، به مهمترین 
ســؤاالتی که در مســئله »معراج« مطرح 
می شود پاسخ قانع کننده علمی بیان کرده 

است.

معظم لــه در مورد این ســؤال که آیا در 
قرآن مجید اشــاره ای به معراج شده است 
یا نه، می نویســد؛ قسمت اول این موضوع 
یعنی ســیر از مســجد الحــرام )مکه( تا 
مسجد اقصی )بیت المقدس( در نخستین 
آیه ســوره »اسراء« و قســمت دوم یعنی 
سیر به آســمانها در آیات 13 تا 18 سوره 
»والنجم«، اشــاراتی کلی و سربســته به 
موضوع معراج و ســیر فضائی پیامبر)صلی 
اهلل علیه و آله( برای مشاهده آیات آفرینش 
و نشــانه های عظمت آفریدگار جهان شده 

که در آن آیات بیان گردیده است. 

معراج  مسألۀ  در  مســلمانان  اجماع 
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(

نویســنده در ادامه تأکید مــی کند اکثر 
مفســران شیعه و سنی این آیات را مربوط 
به معــراج پیامبر )صلــی اهلل علیه و آله( 
دانسته و شرح جریان معراج را در ذیل این 

آیات بیان کرده اند.

معظم له در ضمن خاطرنشــان می سازد 
مسلمانان اولین کسانی نیستند که درباره 
پیغمبر خود چنین اعتقادی دارند بلکه این 
عقیده بصورت بسیار »غلیظ تر« در میان 

مسیحیان جهان عموماً وجود دارد.

نویســنده بر مبنای آنچه از مطالعه کتب 
مختلف تفسیر و حدیث و عقائد که بوسیله 
دانشــمندان اسالمی تألیف شــده بر این 
مســأله تأکید می کند کــه برخالف آنچه 
شاید بعضی تصور می کنند عقیده به معراج 
پیامبر اســالم مخصوص دســته معینی از 
مســلمانان نیست، بلکه عموم مسلمین در 

این عقیده مشترکند.

به بیان مولّف، احادیث فراوانی که از طریق 
شــیعه و اهل تســنن در این زمینه نقل 
شــده به نوبۀ خود موجب تصدیق»تواتر« 
یا »شهرت« این احادیث توسط بسیاری از 
علمای اســالم را فراهم کرده است، ایشان 
در ادامه گفتار سه تن از دانشمندان بزرگ 
تفســیر و حدیث و عقائد شــیعه و سپس 
گفتار بعضی از دانشمندان اهل تسنن را به 
عنوان مویّد مدعای خود بیان کرده است.

به بیان مولّف، قبول مسئله معراج به معنی 

پذیــرش و تأیید هر خبــری در هر کتابی 
در این زمینه نیست، زیرا متأسفانه مسئله 
معراج مانند بســیاری از مســائل دیگر از 
دســتبرد جاعالن حدیث مصون نمانده، و 

پیرایه های فراوانی به آن بسته اند.

 به اذعان نویســنده باید به کمک مدارک 
عقلی و نقلی روشنی که در دست است این 
احادیث را صرافی نمود و درست و نادرست 

آن را از هم جدا کرد.

اثبات علمی معــراج پیامبر)صلی اهلل 
علیه وآله(

مولّف در ادامه، معراج پیامبر را از نظر علوم 
مورد بررســی قرار داده و و برای رفع همه 
ایرادات علمی چند ســؤال کلیدی را طرح 

کرده و بدان پاسخ گفته است.

1- آیا اصوال معراج یعنی سیر در آسمان ها 
و به عبارت دیگر مسافرت دامنه دار فضائی 
برای یک بشر از نظر علوم امکان پذیر است؟

2- اگر امکان دارد نیاز به چه وسائلی دارد؟

3- مدت زمانی که برای چنین سفری الزم 
است چه اندازه می باشد؟

نویسنده در فرازی از این کتاب می نویسد: 
به هر حال ما می دانیم پیامبر با نیروی یک 
بشر عادی این راه را نپیموده بلکه با نیروی 
عظیمی که از جهان مــاورای طبیعت در 
اختیار داشــت و با وســیله کاماًل مجهزی 
این راه را طی کرد، و در این قســمت هیچ 

مشکل الینحلی به چشم نمی خورد.

مولّف در بخــش دیگر از کتاب در تطبیق 
رابطــه علم و مذهــب در مســألۀ معراج 
پیامبر)صلــی اهلل علیه و آله( می نویســد: 
منظــور از »علم« در این بحــث تنها آن 
دسته مسائلی اســت که صد درصد جنبه 
قطعــی به خــود گرفته، نه آن دســته از 
نظرات و تئوري ها که ممکن است در پرتو 
اکتشــافات آینده دگرگون شود. ما هرگز 
نباید انتظار داشــته باشیم حقایق مذهبی 
بااین گونه مسائل غیر قطعی تطبیق گردد. 
بلکه ایــن هماهنگی و توافق تنها در میان 
»عقائد مســلم مذهبی« با »مسائل قطعی 
علوم« خواهد بود، و اگر این اصل را دقیقاً 
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رعایت کنیم ارزش علم و مذهب را توأمان 
دریافته  ایم.

حکمت معراج پیامبر اسالم )صلی اهلل 
علیه و آله( چه بود؟!

مولّف 
در  اثــر 

ادعای  ادامــه 
خاورشناسان 

معــراج  زمینــۀ  در 
پیامبــر )صلی اهلل علیه 

و آله( مبنی بــر بار یافتن 
به بارگاه ســلطنت خداوند، یا 

شنیدن صدای قلم او، یا مشاهده 
جمالش.. را  مورد انتقاد قرار داده و 

می نویســد: معلوم نیســت آن ها این 
الطائالت و خرافات را از کجا گرفته  اند، و 
چگونه بــه خود اجازه داده  اند آن ها را به 
عنوان تاریخ زندگی پیامبری اسالم »صلی 
اهلل علیه و آله« و عقائد مسلمانان منعکس 

سازند.

ســپس معظم لــه به بهترین ســند زنده 
و دســت نخورده برای درک هدف اصلی 
معــراج پیغمبر »صلــی اهلل علیه و آله« و 
درک همــه حقایق اســالمی یعنی قرآن 
مجید اشــاره کرده و بدین نکته رهنمون 
میشود که منظور از معراج همان مشاهده 
آثار عظمت خدا در جهان باال بوده اســت، 
تا قلــب نورانی پیامبر )صلــی اهلل علیه و 
آله( در پرتو مشاهده این آثار حیرت انگیز، 
نورانی  تر گردد، و فکر و روح بلند او وسیع 
تر شــود، و برای رهبری و هدایت خلق به 

سوی خدا، آمادگی بیشتری پیدا کند.

شق القمر در ترازوی قرآن و حدیث

یکی دیگر از مسائل جنجالی و پر سرو صدا 
مسئله »شق القمر« است که نویسنده این 

مســئله را از جهات گوناگــون مورد بحث 
قرار داده است.

معظم له در وهلۀ نخســت به تبیین وضع 
نظر  از  ایــن مســئله، 

»قرآن« 
»حدیث« 

»کلمــات  و 
دانشمندان 

پرداختــه  اســالم« 
و  اشــکاالت  ســپس 

ایــرادات و طرق حل آن را 
مورد بررسی قرار داده است.

مولّف بــر ظهور آیات اول ســوره 
»قمر« در معنی معروف »اعجاز شــق 

القمــر« و نیز بر وجود روایات فراوان هم 
دربــاره اصل وقوع این معجزه و هم درباره 
ارتباط آیه با آن در منابع حدیث شــیعه و 

اهل تسنن تأکید کرده است.

البته معظم له این نکته را یادآور می شود 

که این مســئله نیز مانند مســئله معراج 
از دســتبرد خیالبافــان و جاعالن حدیث 

مصــون نمانده و پیرایه  

به  فراوانی  هــای 
بسته  شــده اســت، مانند مطلب بی آن 

اساســی که در افواه عوام مشهور است که 
نیمی از ماه به پائین آمد و از آستین 
آنکه  آن حضرت گذشت، حال 
ایــن مطلب در هیچ یک 
احادیث  کتــب  از 
و  شــیعه 
سنی 

نیامــده و صرفاً 
ســاخته افکار پــاره  ای از 

خیالبافان عوام می باشد.

شق القمر در آینۀ علوم روز

واکاوی شق القمر از نظر علوم روز و اثبات 
وقوع انشقاق و شــکاف در اجرام آسمانی 
از جمله مباحثی اســت که نویسنده بدان 

پرداخته است.

به اذعان نویســنده این امر در پاره  ای از 
موارد )طبق فرضیه  های موجود( شناخته 
شده، و در پاره  ای از موارد شناخته نشده و 
همچنان به صورت مرموز باقی مانده است.

مولف معجزۀ شــق القمر را در زمرۀ موارد 
شــناخته نشده محسوب کرده می نویسد: 
مســلماً عامل مرموزی در کار بوده که 
توانسته اســت چنان اثری را از 
خود بگذارد به ویژه آنکه 
پیامبــر »ص« نه 
تنهــا بــا 

همین 
نیروی عادی بشری 
بلکه از نیروی مافوق طبیعی 

و غیر عادی استمداد جسته است.

وظایــف کســانی که در قطبیــن زندگی 
می کنند

بخــش پایانی کتاب به شــبهۀ عبادت در 
قطبین اختصاص یافته که مولّف به مانند 
دیگر فصــول کتاب، با رویکــردی علمی 
پژوهشــی و با قلمی روان بدان پاسخ داده 

است.

موضوع مورد بحث؛ یعنی وظیفه کســانی 

که در مناطق قطبــی زندگی می کنند در 
ایــن اثر در زمرۀ موضوعاتی قرار می گیرد 
که حکم خاصی برای آن تعیین نشــده و 
باید به »قواعد« و »اصول کلی« اســالمی 
رجوع شــود، یعنی حکم آنها را می توان از 

قواعد و اصول کلی استنباط نمود.

لــذا معظم له در نتیجــه نهائی بحث می 
گوید:ایــن نکته کاماًل روشــن شــد که 
ساکنان مناطق قطبی موظف نیستند تمام 
آن روزهــای طوالنی مثــال روز یک ماهه 
را در مــاه مبارک رمضــان از خوردن غذا 
امساک نمایند، یا تنها چند رکعت نماز در 

سراسر این روز طوالنی بخوانند.

بلکه وظیفه آن ها این است که بر طبق 
افق مناطق معتدله رفتار نمایند، 
در  که  همانطــور  یعنی 
این روز طوالنی 

یک 
مثــال  ماهــه 
و  روزهای هفته  حساب 
ماه را طبــق مناطق معتدله که 
شــب و روز دارند در نظــر می گیرند، و 
شــنبه و یکشنبه و ... ماه و سال را حساب 
می کنند، همچنین طول روز و شب را باید 
در فصول مختلــف مطابق مناطق معتدله 

تعیین نمایند.

الزم به ذکر است این کتاب نفیس در سال 
1371، در یــک جلد و در 146صفحه، در 
قطع جیبی توسط انتشــارات نسل جوان 
به زیور طبع آراسته شــده و تا کنون نیز 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسالمی

هدف قیام امام حسین)علیه السالم( 
در بیانات و نامه های ایشان

پرسش : 

هدف قیام امام حســین)علیه السالم( در 
بیانات و نامه های ایشان چه بوده است؟

اجمالی: پاسخ 

امــام حســین)علیه الســالم( بــا هدف 
احیای دین و سّنت فراموش شده رسول 
خدا)صلــی اهلل علیه و آلــه( قیام کرده و 
در نامه ای به جمعــی از بزرگان بصره و 
هم چنین در ســخنان متعدد، با اشاره به 
بدعت های موجود در جامعه، هدف خود 
را مبارزه با بدعت ها، مفاسد دستگاه بنی 
امّیه و رهایی اســالم از چنگال منافقان و 

دشمنان خدا بیان می کند.

امام در نامه ای به جمعی از بزرگان بصره 
بــه بدعت های موجود در جامعه اشــاره 
کرده، و هدفش را از قیام بر ضّد حکومت 
یزید، احیای ســّنت و مبارزه با بدعت ها 
معّرفی می کند. می فرماید: »َو اَنَا اَْدُعوُکْم 
ِۀ نَِبیِِّه)صلی اهلل علیه  اِلی ِکتاِب اهلّلِ َو ُســنَّ
َۀ َقْد اُِمیَتْت َو اِنَّ الِْبْدَعَۀ  ــنَّ وآله( َفاِنَّ السُّ
َقْد اُْحِیَیْت، َو اِِن اْســَتِمُعوا َقْولی َو تُِطیُعوا 
شاِد«؛ )من شما  اَْمِری، اَْهِدُکْم َســِبیَل الرَّ
را به کتاب خدا و سّنت پیامبرش فرا می 
خوانم؛ چرا که )این گروه( ســّنت پیامبر 
را از بیــن برده و بدعت )در دین( را احیا 
کردند. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را 
اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت 

می کنم(.

تفصیلی: پاسخ 

امام حسین)علیه السالم( با هدف احیای 
دین خدا قیام و حرکــت خویش را آغاز 
کرد؛ در مرحله نخست ـ اگر ممکن است 
ـ با تشــکیل حکومت اســالمی و در غیر 
این صورت، با شــهادت خود و یارانش به 

مقصود بزرگ خود برسد.

به هر حال، می بایست دین از دست رفته 
و سّنت فراموش شــده رسول خدا)صلی 
اهلل علیه وآله( را زنده کرد و چه کســی 
از فرزند رســول خداست که  ســزاوارتر 

پیش گام چنین حرکتی شود.

امام حســین)علیه السالم( نخست با این 
الُم اِْذ َقْد بُلَِیِت  جمله: »َو َعلَی االِْسالِم اَلسَّ
ااُلمَّــۀُ بِراع ِمْثَل یَِزیــَد«؛ )زمانی که اّمت 
اسالمی گرفتار زمامداری مثل یزید شود، 
بایــد فاتحه اســالم را خواند(.)1(تصریح 
کرد که با وجود خلیفه ای همچون یزید، 
فاتحه اسالم خوانده است و دیگر امیدی 
به بقای دیــن خدا در حکومت یزید نمی 

رود.

همچنین در نامه ای به جمعی از بزرگان 
بصــره به بدعت های موجــود در جامعه 
اشــاره کرده، و هدفش را از قیام بر ضّد 
حکومت یزید، احیای ســّنت و مبارزه با 
بدعت ها معّرفی می کند. می فرماید: »َو 
اَنَا اَْدُعوُکْم اِلی ِکتاِب اهلّلِ َو ُسنَِّۀ نَِبیِِّه)صلی 
َۀ َقْد اُِمیَتْت َو اِنَّ  ــنَّ اهلل علیه وآله( َفاِنَّ السُّ
الِْبْدَعَۀ َقْد اُْحِیَیْت، َو اِِن اْســَتِمُعوا َقْولی َو 
شاِد«؛ )من  تُِطیُعوا اَْمِری، اَْهِدُکْم َسِبیَل الرَّ
شــما را به کتاب خدا و ســّنت پیامبرش 
فرا می خوانم؛ چرا که )این گروه( ســّنت 
پیامبــر را از بین برده و بدعت )در دین( 
را احیا کردند. اگر ســخنانم را بشنوید و 
فرمانــم را اطاعت کنید، شــما را به راه 

راست هدایت می کنم(.)2(

آن گاه کــه در مســیر کربال با »فرزدق« 
مالقات مــی کند، به روشــنی از بدعت 
هــا و خالف کاری های حاکمان شــام و 
قیام بــرای نصرت دین خدا ســخن می 
لَِزُموا  اِنَّ هُؤالِء َقــْوٌم  گوید: »یا َفــَرْزَدُق 

ْحماِن،  ــْیطاِن، َو تََرُکوا طاَعَۀ الرَّ طاَعَۀ الشَّ
َو أَْظَهــُروا الَْفســاَد فِــی االَْرِض، َو اَبَْطُلوا 
الُْحُدوَد، َو َشــِربُوا الُْخُموَر، َو اْسَتْأثَُروا فِی 
اَْمــواِل الُْفَقــراِء َو الَْمســاِکیَن، َو اَنَا اَْولی 
َمْن قــاَم بُِنْصَرِۀ ِدیِن اهللِ َو اِْعزاِز َشــْرِعِه، 
َکلَِمُۀ اهللِ  لَِتُکــوَن  الِْجهاِد فِی َســِبیلِِه،  َو 
ِهــَی الُْعلْیا«؛ )ای فــرزدق! اینان گروهی 
انــد که پیــروی شــیطان را پذیرفتند و 
اطاعــت خدای رحمان را رها کردند و در 
زمین فســاد را آشکار ســاختند و حدود 
الهی را از بین بردند، باده ها نوشــیدند و 
دارایی های فقیــران و بیچارگان را ویژه 
خود ســاختند و من از هر کس به یاری 
دین خدا و ســربلندی آیینش و جهاد در 
راهش ســزاوارترم. تا آیین خدا پیروز و 

باشد(.)3( برتر 

تعبیراتــی با این مضمــون، در کلمات و 
خطابه های امام حســین)علیه الســالم( 
بســیار دیده می شــود. این مطلب را با 
جملــه دیگری از آن حضــرت پایان می 

دهیم:

امام)علیــه الســالم( در خطبه ای که در 
مســیر کربال در جمع لشکریان حّر ایراد 
کرد، فرمود: »ااَل تََرْوَن اِلَی الَْحقِّ ال یُْعَمُل 
بِِه، َو اِلَی الْباِطــِل ال یَُتناهی َعْنُه، لَِیْرَغَب 
ِِّه َحّقاً َحّقاً«؛ )آیا نمی  الُْمْؤِمُن فِــی لِقاِء َرب
بینید به حق عمل نمی شــود و از باطل 
جلوگیری نمی گردد، در چنین شرایطی 
بــر مؤمــن الزم اســت مشــتاق دیدار 

باشد(.)4( پروردگارش )شهادت( 

امام حســین)علیه السالم( با این کلمات 
هــم هدف خویــش را از قیام و حرکتش 
بیــان می کند و هــم آمادگی خویش را 
برای شــهادت در طریق مبارزه با باطل و 

احیای دین خدا اعالم می دارد.

بنابراین، روشــن است که یکی از اهداف 
مهــّم قیام امام حســین)علیه الســالم( 
احیــای دین خدا، مبارزه بــا بدعت ها و 
مفاسد دســتگاه بنی امّیه و رهایی اسالم 
از چنــگال منافقان و دشــمنان خدا بود 
و در این راه موّفقّیــت بزرگی نصیب آن 
حضرت شد، هر چند آن حضرت و یاران 
باوفایش به شــهادت رسیدند، ولی تکانی 
به افکار خفته مســلمین دادند و لرزه بر 
اندام حکومت جّباران افکندند، در نتیجه 
اســالم را زنده ســاختند و از اضمحالل 
دستاوردهای نهضت نبوی)صلی اهلل علیه 
وآله( جلوگیری کردند و مســلمانان را از 

حیرت و گمراهی نجات دادند.

در زیــارت معروف اربعین مــی خوانیم: 
»َوبََذَل ُمْهَجَتُه فیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن 
اللَِۀ«؛ )او )حســین(  الَْجهالَــِۀ َوَحْیَرِۀ الضَّ
خــون پاکــش را در راه تو نثــار کرد، تا 
بندگانــت را از جهالت و حیرت گمراهی 

نجات دهد(.

همچنین در روایتــی از امام صادق)علیه 
الســالم( آمده است: پس از شهادت امام 
حســین)علیه الســالم( وقتی که ابراهیم 
بن طلحــۀ بن عبیداهلل، خطــاب به امام 
ســجاد)علیه الســالم( گفت: »یا َعلِیَّ بَْن 
الُْحَسْیِن َمْن َغلََب«؛ )ای علی بن الحسین! 

چه کسی )در این مبارزه( پیروز شد؟!(

امام)علیه الســالم( فرمود: »اِذا اََرْدَت أَْن 
ن  الِۀ َفاَذِّ تَْعلََم َمــْن َغلََب َو َدَخَل َوْقُت الصَّ
ثُــمَّ اَقِــْم«؛ )اگر می خواهــی بدانی چه 
کسی )یزید یا امام حسین)علیه السالم(( 
پیروز شده اســت، هنگامی که وقت نماز 
فرا رسید، اذان و اقامه بگو() آن گاه ببین 
چه کســانی ماندند و چه کسانی رفتند(.

)5(

خواهد  مــی  الســالم(  چهارم)علیه  امام 
بگویــد، هــدف حکومت یزیــد محو نام 
رســول خدا)صلی اهلل علیه وآله(بود، ولی 
امام حســین)علیه السالم( با شهادتش از 
ایــن کار جلوگیری کرد، به هنگام اذان و 
اقامه همچنان نــام محمد)صلی اهلل علیه 
وآله( که نشــانه بقای مکتب اوست برده 

می شــود )و هر قدر زمان می گذرد این 
حقیقت آشکارتر می شود(.

به گفته شاعری با اخالص:

ای یاد تو در عالم، آتش زده بر جان ها  هر 
جا ز فراق تو چاک است گریبان ها

ای گلشن دین سیراب با اشک محّبانت  از 
خون تو شد رنگین هر الله به بستان ها

بسیار حکایت ها گردیده کهن اّما 

جانسوز حدیث تو، تازه است به دوران ها

در دفتر آزادی، نام تو به خون ثبت است  
شد ثبت به هر دفتر، با خون تو عنوان ها

این سان که تو جان دادی، در راه رضای 
حق  آدم به تو می نازد، ای اشرف انسان ها

قربانی اسالمی با هّمت مردانه
ای مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها

نقل کرده  نیز  محّدث معروف »دینوری« 
اســت: امام حسین)علیه السالم( هنگامی 
کــه از »بطن الرّمه« راه افتاد و با عبداهلل 
بن مطیع)6( که از عراق می آمد، برخورد 
کرد. وی به امام)علیه السالم( سالم داد و 
عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو ای پسر 
رســول خدا! چه چیز تو را از حرم خدا و 

حرم جّد تو بیرون کشاند؟

أَْهَل  امام)علیــه الســالم( فرمــود: »إِنَّ 
الُْکوَفــَۀ َکَتُبوا إِلِــیَّ یَْســَألُونَِنی أَْن أَْقِدَم 
َعلَْیِهــْم لِما َرَجْوا ِمْن إِْحیــاِء َمعالِِم الَْحقِّ 
الِْبَدِع«؛ )مردم کوفه نامه نوشتند  اِماتَِۀ  َو 
و از من خواســتند که به سوی آنان بروم 
بدان امیــد که )با قیام علیــه بنی امّیه( 
نشــانه های حق زنده و بدعــت ها نابود 

شود(.)7(، )8(

پی نوشت:
)1(. ملهــوف )لهوف(، ص 99؛ بحاراالنوار، ج 44، ص 326 

و فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 24.
)2(. تاریــخ طبــری، ج 4، ص 266 و بحاراالنــوار، ج 44، 

ص 340.
)3(. تذکرۀ الخواص، ص 218-217.

)4(. تاریــخ طبــری، ج 4، ص 305 و بحاراالنــوار، ج 44، 
ص 381.

)5(. بحاراالنوار، ج 45، ص 177.
)6(. »عبداهلل بــن مطیع« در زمان پیامبــر اکرم)صلی اهلل 
علیــه وآله( به دنیــا آمد. و همانند عمــوم مردم در جامعه 
پر التهاب صدر اســالم نشــو و نمو یافت. در ماجرای حّره 
ـ هنگام یورش ســپاه یزید به مدینــه و قتل عام مردم آن 

شــهر ـ از مدینه گریخت و به سپاه عبداهلل بن زبیر در مّکه 
پیوســت. در زمان محاصره اّول خانه خدا توّسط سپاه یزید 
و نیز در زمان محاصره دوم توّســط سپاه حّجاج بن یوسف 
ثقفی در کنار ابن زبیر به دفاع برخاســت. وی ســرانجام از 
ســوی ابن زبیر به حکومت کوفه منصوب شــد ولی پس از 
اوج گرفتن قیام مختار از کوفه به بصره نزد مصعب بن زبیر 
گریخت و از شــرم به مّکه نزد عبداهلل بن زبیر باز نگشــت. 
)مراجعه شــود به: اسدالغابۀ، ج 3، ص 262؛ کامل ابن اثیر، 

ج 4، ص 217 و طبقات ابن ســعد، ج 5، ص 145-144(.
)7(. اخبار الطوال، ص 245.

)8(. گرد آوري از کتاب: »عاشــورا ریشــه  هــا، انگیزه  ها، 
رویدادها، پیامدها«، ســعید داودی و مهدی رستم نژاد،)زیر 
نظر آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی(، انتشارات امام 
علــی بن ابی طالب)علیه الســالم (، قــم، 1388 ه. ش ، ص 

232 و 357.
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احکام شرعی

نی زدن در مراسم عزاداری 

چنانچه در مراســم شام غریبان اباعبدالله)علیه السالم(هم 

زمان با مّداحى، نى نواخته شود چه حکمى دارد؟ 

هرگاه آهنگ مناســب مجالس لهو و فســاد باشــد جائز 

نيســت اما اگر مناسب مجالس لهو و فساد نباشد در غیر 

مســاجد و حســینیه و مجالس اهل بیت علیهم السالم 

مانعی ندارد. 

نواختن دمام در عزاداری 

نواختن ســازهایى همانند دمام در مســجد و در مراسم 

عزادارى امام حسین)علیه السالم( چه حکمى دارد؟ 

در مســجد جائز نیست ولى در دســته جات سینه زنى و 

عزادارى مانعى نــدارد. البّته به صورتى که مایه آزار مردم 

نشود. 

گوش کردن به موسيقى در ایام عزا 

آیا گوش کردن به موســیقی در ایام عزاداری و شــهادت 

جایز است؟ 

کليه صداها و آهنگهايي که مناســب مجالس لهو و فساد 

اســت حرام، و غير آن حالل اســت. حرمت گوش دادن 

به آهنگ هاي حرام، در ايام عزا بيشــتر اســت و مناسب 

است از گوش دادن به موسيقي هاي حالل که با اين ايام 

تناسب ندارد پرهيز شود. 

بیان خواب در عزاداری 

بعضى از خطبا اصرار دارند که در منابر خود از خواب هاى 

مختلفى که درباره مســائل مربوط بــه عزادارى یا غیر آن 

است بهره بگیرند، آیا این کار درست است؟ 

گرچــه گاهى خواب ها پرده از روى مســائل مهّمى برمى 

دارد; ولى با توّجه به اینکه خواب، شــرعًا حّجت نیســت 

نباید در منابر، زیاد روى آن تکیه کرد. 

اشعار و الفاظ نامناسب در عزاداری 

اگر اشعاری مانند؛ قنداقه حسین شرف عرش اعظم است; 

صد مرده زنده مى شــود از ذکر یا حسین; من عبد حسین 

گردیدم، من ســگ حســینم، در مّداحى خوانده شود آیا 

گوش دادن به آن مشکل دارد؟ 

عزاداري خامس آل عبا از مهمترين شــعائر ديني است و 

هیچ کدام از این اشــعار مناســب مقام با عظمت ساالر 

شهیدان کربال نیست همچنین این گونه تعبیرات شایسته 

عزاداران حسینی نیست.  لذا بايد از سخنان و اشعاري كه 

متناســب با عزاداران اهل بيت علیهم السالم نيست جدًا 

خودداري شود زيرا حضرت سيدالشهدا علیه السالم از اين 

گونه امور بيزار است. 

پرهیز از خرافات در عزاداری 

در شــرایطى که دشــمنان اسالم ســعى در منزوى کردن 

مســلمانان دارند و با حیله هایى مى خواهند اســالم را 

خرافى و مسلمانان را بى منطق معّرفى کنند، انجام برخى 

اعمال که در متن دین وجود نداشــته و در بعضى مناطق، 

عّده اى در تظاهر به اســالم و تعظیم شعائر، مرتکب آن 

مى شــوند که احیانًا موجبات وهن شــیعه و عزادارى را 

فراهم آورده است، چه حکمى دارد؟ 

الزم است در این شرایط و اوضاع، پیروان اهل بیت)علیهم 

السالم(و عاشقان مکتب حســینى از هر کارى که موجب 

وهن این مراسم مى شود بپرهیزند و به جاى آن به سراغ 

مراسمى بروند که عظمت اهداف حسینى را بیش از پیش 

آشکار مى سازد و اگر جمعى از بزرگان فقهاى پیشین)رحمه 

الله( در عصر و زمان خود، بعضى از این کارها را به دالیلى 

اجازه فرموده اند، هرگاه در عصر و زمان ما بودند مســّلمًا 

نظر دیگرى داشتند. خداوند همه ما را از پیروان مکتب آن 

بزرگوار و جان نثاران او قرار دهد. 

تصاویر منتسب به ائمه علیهم السالم 

آیا این عکس هاى نّقاشى شده که به امام على)علیه السالم(

یا امام حســین)علیه الســالم( یا ابوالفضل العباس)علیه 

السالم( و ... نسبت مى دهند حقیقت دارد؟ آیا نصب آنها 

در خانه و مساجد و دیگر جاها اشکال دارد؟ 

ایــن عکســها واقعّیت نــدارد; ولى چنانچــه تصاویر 

نامناســبى نباشد، و اهانتی در آن نباشد و نسبت قطعى 

به آن بزرگواران ندهند، اشــکالى ندارد.  ولی در مســاجد 

باید پرهیز شود. 

خواستگاری رفتن در ایام عزا 

آیا در ایام شــهادت و عزاداری و محرم و صفر خواستگاری 

کردن صحیح است؟ 

این کار اشــکالی ندارد اما بهتر است در ایام عزا، بصورت 

مهمانی ساده باشد و از برگزاری مراسم شادی پرهیز شود. 

عقد کردن در محرم و صفر 

از نظر شــرعى و قانونى حکم ازدواج دایم و موّقت در ماه 

هاى محّرم و صفر چیست؟ 

عقد کردن در این ایام اشــکالی ندارد اما جنبه هاى شادى 

در آن حذف شــود و به اصل عقد كــه در آن عجله دارند، 

اكتفا كنند. 

مرثیه خوانی زنان 

مرثیــه خوانى و یا مّداحــى زنان با بلندگــو، بطورى که 

موجب بروز مفسده گردد، چه صورت دارد؟ 

در فرض سوال؛ جایز نیست. 
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