
پس برسانند حاضران، غائبان را و پدران، فرزندان را تا روز قيامت
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روی ماه خدا را ببوس

موعود روزگاران یا موجود روزگاران

14
32
11

همکاران این شماره

که اکثریت   تمام امامان ما به نوعی غایب بوده اند چرا 
ً
حقیقتا

مردِم زمانشان ایشان را می دیدند و با ایشان همراه بودند اما...

ک���ن،  م���ی گ���وی���ی ب����ه »م������ن« ن���گ���اه 
می گویی  اس���ت.  ص��ورت��ت  منظورت 
ب���ده، منظورت به  گ��وش  ب��ه »م���ن« 
خورده  گره  قدر  این  توست.  ص��دای 

که... این ها به هم، 

داودون��دی،  حامد  کلباسی،  محمدابراهیم  رهن���ما،  رضا 
س��ل��م��ان ق��ن��ب��ری، اح���س���ان ال���ه اش���ت���ه���اردی���ان، ه���ادی 
حسین  پورمشیر،  علیرضا  م��ه��ران،  وح��ی��د  ن��ه��اون��دی��ان، 
محمدعلی  س��ودی��ان،  احسان  س��ودی��ان،  حمید  طالئی، 
ح����ج����ری، ح��س��ی��ن ادی������������ب زاده، پ���ی���ام م��ی��رف��ت��اح��ی، 
عبدالحسین سلمانی، یوسف صباغی، امیرعلی صبوری.

ذـکرابوترابـــــــ/پائیز1390/ویژهنامهمجلهسفینه

معن���ای لغوی بیعت، 

ق���رارداد«  و  »پیم���ان 

است و مفاد این قرار 

داد می توان���د خرید و 

ف���روش و ی���ا پیم���ان 

هم���كاری باش���د.1 در 

کنار از معن���ای عام و 

کلی، »بیعت« معنای 

خاص ت���ری نی���ز دارد 

که اغل���ب وقتی این 

کار می رود  کلم���ه ب���ه 

کلمه ی »بیعت«  و با 

رو ب���ه رو می ش���ویم، 

آن معنای اصطالحی 

ذه���ن  ب���ه  رای���ج،  و 

می رسد...

امامت پژوهی 10
روی ماه خدا رو ببوس 11

امامان جایگاه رسالت الهی هستند 12

صـبر؛ رابطه ی مستقیم دارد با... 20
حواست به پدر و مادرت باشه 22

از منابع کنکور تا تست های خدا 24

سالمی به اقیانوس خم 42
بـیــعــت؛ دستان پیامبر را بفشاریم 43

والیت یا محبت؛ مسئـله این است! 46
روز عید غدیر چه کار کنیم؟ 47

چگونه برای عید غدیر جشن بگیریم؟ 48

زمزمه ای در مقام والیت امیرمؤمنان 7

نیم نگاهی به اوضاع بازار خنده های ما 27
ـّل توس 28

تشخیص وظیفه در قبال امام زمان علیه السالم 33

ــــان زمـــیـــن ــــی ــــان 8آســــم

ــان ــم ـــ ـــ ـــ آس ــه  ـــ ـــ ب 18رو 

ـــر ـــدی ـــژه/غ ــــده وی ــــرون 40پ

موعود روزگاران یا موجود روزگاران  14
جستحو در بین مهاجرین 16

سخن ما 6

میراث جاودان  34
دین شناسی، دغدغه ای مهم 38

سیاهپوشی؛ درست یا غلط؟ 52
بغداد؛ عاشورای سال 352 قمری 54
55 کربال هستم و خاکم توتیاست

نگاهی مختصر به خاندان بنی امیه 56
مقتل خوانی 60

ـــحـــرم ـــژه/م 50پــــرونــــده وی
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کنکور تا تست های خدا از منابع 
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فنی و هنری

 به این بازار سری زده اید و از محصوالت آن 
ً
شما هم حتما

گذاشتیم نیز،  که پشت سر  کرده اید؛ در ماه رمضانی  دیدن 
خاطر  انبساط  و سبب  پخش شد  برنامه  این  جدید  سری 

کرد. البته بعضی... برخی را فراهم 

الوین  تعبیر  به  صنعتی،  انقالب  از  پس 
ک���ه م���وج ق��وي ت��ري  ت��اف��ل��ر، م���وج س���وم 
انقالب  با  واقع  در  که  افتاد  راه  به  است 
در  کامپیوتري  ت��ح��والت  و  الكترونیكي 

جهان آغاز شد.

می گویند: »در تاریخ سیاهپوشی نبوده است و مشكی پوشیدن 
از خ��ودم��ان درآوردی����م.« یا  ک��ه  از مطالبی اس��ت  در ع���زاداری 
مشكی  بنابراین  و  است  مكروه  پوشیدن  »مشكی  می گویند: 

پوشیدن، هم سند دینی ندارد و هم انجام مكروه است.«

حاال آمده بود تا با خیال راحت اشك هایش را َپر بدهد 
طرف تر،  آن  ردی��ف  چند  قبر.  روی  بنشینند  و  بروند  تا 
همسایه ای جدید آمده بود و صدای شیون و ناله بلند 

که بوی... بود، صدایی 

که منابع رو از سازمان سنجش نمی پرسه  حاال یک آدم جالب پیدا میشه 
پاتر« می خونه  ن��داره، »ه��ری    منبعی وج��ود 

ً
اص��ال بنده خدا فكر می کنه  یا 

کنكور و از اینكه سؤال ها ربطی به هری نداره خیلی تعّجب  بعد میاد سر 
می کنه...

ث��واب  آرزو داری���د در  گ��ر  ا
سهیم  غدیر  جشن هاي 

باشید...
گ��ر ن��م��ي دان��ی��د ب��رگ��زاري  ا
ی������ك ج����ش����ن ب������ه چ��ه 
چ����ی����زه����ای����ي ن���ی���ازم���ن���د 

است...
 ای����ن م��ط��ل��ب را 

ً
ح��ت��م��ا

بخوانید!!

ویراستار: هانی شریفیان
صفحه آرائی و طراحی جلد:

kelkparse.com/کلک پارسه
ناظر چاپ: حامد نورصالحی

صحافی: داتیس
چاپ: یسنا

ذـکرابوترابـــــــ/پائیز1390/ویژهنامهمجلهسفینه

اوضاع  کمی  شدند  که  مغازه  داخل 
ب��ود.  قشنگی  م���غ���ازه ی  ش���د.  ب��ه��ت��ر 
ک��ه س���ارا آم���ده بود  از آخ��ری��ن دف��ع��ه 
شیک تر شده بود و تیپ مانتوها هم 

که به روزتر شده است. معلوم بود 

فصل،  هر  ابتدای  در  نامه  ویژه  این  منظم  دریافت  برای 
درخواست خود را به یکی از روش های زیر برای ما ارسال 

کنید:
پیامک به شماره 300074142	 
فکس به شماره 22893880	 
 	info@aboutorab.com ایمیل به آدرس
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س���پاس و س���تایش خداوندى را که مى شناسندش 
بى آنكه دیده باشندش. 

ک���ه آفرینن���ده اس���ت بى آنكه اندیش���ه و  خداون���دى 
کار دارد. خداوندى که پیوس���ته باقى و برقرار  فك���رى ب���ه 
ک���ه نه از آس���مان  اس���ت و همیش���ه ب���وده اس���ت، آن���گاه 
ج های���ش اث���رى ب���ود و ن���ه از حجاب ه���اى عظی���م و  و بر
ناگس���تردنى اش نش���انى، نه از ش���ب تاریك و نه از دریاى 
گشاده و نه از دّره هاى دراز  کوه ها با دّره هاى  آرام و نه از 
گس���ترده و نه از موجودى صاحب  پیچاپیچ و نه از زمین 

اراده و توان بر روى آن. 
او آفریننده ی جهان اس���ت و وارث آن. چون جهان 

از میان برود باقى خواهد بود. 
خداون���ِد آفری���دگان و روزى دهنده ی آن���ان، خداونِد 
ک���ه ب���ه می���ل و اراده ی او از پ���ى ه���م  خورش���ید و م���اه، 
روان ان���د. هر تازه اى را کهنه س���ازد و ه���ر دورى را نزدیك 
گردان���د. روزى بندگان خود را میانش���ان تقس���یم نموده و 
کرده و شمار نفس هایشان را  آثار و اعمالش���ان را حس���اب 
گاه است و هر راز  مى داند و از نگاه هاى دزدیده ی ش���ان آ
که در   که در س���ینه نهفته اند، مى دان���د. از آن هنگام،  را، 
زهداِن مادران و پشت پدران جاى داشته اند تا زمانى که 

زندگانیشان به پایان آید، باخبر است. 
اوست خداوندى که خشم و انتقامش بر دشمنانش 
س���خت است، در عین گستردگى رحمتش، و رحمتش در 
حق دوستانش گسترده است، در عین خشم و انتقامش. 
که خیال چیرگى بر او را در  که را  کننده اس���ت، هر  مقهور 
س���ر پزد و س���رنگون کننده است، هر که را با او به منازعه 
برخی���زد. خ���وار و زبون مى کند آن را که دم مخالفت زند و 
مغلوب مى س���ازد کس���ى را که با او دشمنى ورزد. هر که را 
که از او چیزى  که را  کفایت نمای���د و هر  کند،  ل 

ّ
ب���ر او توک

خواه���د، عطا کند و ه���ر که بدو وامى دهد، ادایش کند و 
گوید، جزایش دهد.  که شكر و سپاس  هر 

اى بن���دگان خ���دا، خود را بس���نجید، پیش از آن که 
ش���ما را بسنجند و از خود حساب بكشید، پیش از آن که 
که  کش���ند و َنَفس بر آورید، پی���ش از آن  از ش���ما حس���اب 

گلویتان را بفشارند. 
ک���ه ب���ه زور ب���ه س���ر  س���ر فرودآوری���د، پی���ش از آن 
ک���ه خود، خویش���تن را  ف���رودآوردن وادارندت���ان. هرک���س 
از زش���تی ها ب���از ن���دارد و اندرز نده���د براى او ب���از دارنده و 

اندرزدهنده اى نخواهد بود. 
خطبه 89 نهج البالغه
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خدا را س���پاس می گوییم که توانس���تیم چند برگی از بوس���تان فضائل »آس���مانیان زمین« بچینیم و چند س���طری از آنانی که »رو به آس���مان« دارند و آسمانیان را الگوی 

زندگانی خویش می دانند، بنگاریم.

اینك، در ابتدای راه قرار گرفته ایم. امید داریم، در این مدت که میهمان خانه های شما بوده ایم، »طعم ایمان« به طعم های زندگیتان افزوده شده باشد و »پاسخ های 

قدیمِی پرسش های تكراری« را به یاد سپرده باشید.

وه بر عناوین جدیدی همچون »دین شناس���ی« -که به تازگی به جمع موضوعات ما پیوس���ته اس���ت و حرف های بس���یار جدیدی برایمان دارد- بخشی نیز  بر آنیم تا عال

به مطالب ارسالی از جانب شما، اختصاص دهیم تا همه با هم در پاداش نشر خوبی های »آسمانیان زمین« سهیم باشیم. 

کنید. امیدواریم شما نیز ما را در این مسیر همراهی 

ه 
ّ
گر نمی توانید مجل ه و اهدای آن به دوس���تانتان، ما را در نش���ر نوشته های دیگران یاری نمایید. حّتی ا

ّ
گر امكان نوش���تن مطلب برایتان فراهم نیس���ت، با معرفی مجل ا

ه را به آن ها امانت بدهید.
ّ
گویید و یا مجل را به دیگران هدیه دهید، مطالب آن را برایشان باز 

تا همه ی ما، با تمام توان در نشر فضایل اهل بیت؟مهع؟ بكوشیم.

س��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������خ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ن م�������������������������������������������������������������ا

ذکـرابــوتـرابـــ 6
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خدا نیستم!

گردنكش���ان و  کلید امداد من می گش���اید و  که خداوند یتیمان را با نوازش پرندین من یاد می کند و قفل درهای بس���ته ی درماندگان را به  دس���ت خدایم، 

طغیانگران را به صالبت ضربه های من به خاک می افكند.

خدا نیستم!

که  که بر هر  که را دوس���ت بدارد در قاب التفات من زینت می بخش���د. چش���می  که خداوند از پنجره ی عنایت من به هس���تی می نگرد و هر  چش���م خدایم، 

که را دل بازگش���تن داش���ته باش���د، مردمک انتظارش برای بازگش���تن آن  کند، قطره های رحمت و عطوفتش از س���احل من موج می زند و هر  خداوند ترحم 

مسافر در افق من می درخشد.

خدا نیستم!

که هر جای بر سر سفره ای بخوانندش، مرا فرمان رفتن می دهد و هر جای قصد رفتن نكند مرا باز می دارد. پای خدایم، 

خدا نیستم!

که دردی داشته باشد، پیش روی حضور من برای او آواز می کند. که هر چه آوازش دهند با توجه من می شنود و هر  گوش خدایم، 

خدا نیستم!

که با من می بیند، با من می شنود، با من می گوید و با من می خواند. بنده ی خدایم، 

ک سرسپاری، پیشانی به اطاعت نهاده ام. که بر شکوهمندترین چکاد توحید و تعبد در فروترین خا بنده ی خدایم، 

ام�������������ی�������������رم�������������ؤم�������������ن�������������ان والی�������������������������������������ت  م�������������������ق�������������������ام  در  زم�����������������������������زم�����������������������������ه ای 
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امام؛ ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره ایست 

راهنما در شدت تاریکى ها و ره گذر شهرها و کویرها و گرداب 

دریاها…
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موعود روزگاران یا موجود روزگاران 
غائب  ام��ام  از  دیگر  گونهای  به  بدانند  را  غیبت  معنای  گ��ر  ا
بهره مند می شوند. در غیر این صورت شاید همچون سایر ِفَرق 
گردند  مسلمین، پس از پیامبر اکرم ؟ص؟ به درد بی امامی مبتال 

که خودشان نمی دانند.  در حالی 
صفحه 14

جستجو در بین مهاجرین
کریم  قرآن  در  خداوند  توسط  مهاجرین  از  برخی  کردن  رسوا 
مختص به مكه نیست بلكه خداوند در آیات مدنی نیز وجود 
نظر  طبق  بر  می کند.  گوشزد  را  مهاجرین  بین  در  منافقینی 
مفسرین از جمله اولین آیات نازل شده در مدینه آیات ابتدایی 

صفحه 16سوره ی بقره است.

امامان جایگاه رسالت الهی هستند
که جانم به دست اوست، خداوند با موسى سخن  قسم به آن 
نگفت و عیسى را به عنوان آیت خود بر جهانیان معرفى نكرد 

مگر به خاطر نبّوت من و معرفت على بعد از ن  ...

صفحه 12

مدار  در  بودند  نورهایی  آن ها  نیستند.  زمین  اهل  آنان 
عرش الهی و زمین تاریك بود و زمینیان سرگردان.

تا آنكه خداوند بر ما مّنت نهاد و آن ها میهمان زمینیان 
با  و  بیاموزند  بندگی  ادب  آن��ان  از  زمین  اه��ل  تا  شدند 
زمینیان دست در  بود  قرار  پاك شوند.  و  نورانی  نورشان 
و  شمارند  خ��ود  سرپرست  را  ایشان  و  سپارند  دستشان 

گرامی دارند. قرار بود اّما...
آنان اهل آسمانند. آنها »آسمانیان زمین«اند.
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امامت قرآنی
آس��م�انیان زم�ی��ن

رسی آیه اولی االمر بر
ام���ام����ت پ������ژوه������������ی

کالم  نور  به  که  قرار دهیم  الهی  آیات  در معرض  را  که خود  زمانی 

که خداوند  که یكی از مهم ترین اموری  اهلل نورانی شویم، می یابیم 

که ابتدا  درباره آن سخن فرموده، امامت و رهبری بر مردمان است 

در قالب نبوت بیان شده و پس از آن جایگاهی عظیم تر و رفیع تر را 

که انبیاء اولوالعزم با تمامی علّو مرتبتشان آن را از  معرفی می فرماید 
خداوند مسألت دارند.1

که برای افرادی خاص بیان شده است، یكی  بله »امامت خاصه« 

که خداوند در قرآن در آیات متعددی به  از مهم ترین مسائلی است 

آن پرداخته اند. یكی از بارزترین آیات، آیه شریفه اولی االمر است که 

خداوند می فرماید:
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کنید! و پیامبر خدا و  که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت  کسانى  اى 

گاه در چیزى نزاع  کنید! و هر  اولو المر ]اوصیاى پیامبر[ را اطاعت 

داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آن ها داورى بطلبید( 

گر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و  ا

عاقبت و پایانش نیكوتر است.

روش��ن  ک���رم؟ص؟  ا رس��ول  از  بعد  را  م��ردم��ان  تكلیف  آی��ه شریفه  ای��ن 

از  پس  یعنی  کنند  اطاعت  اول��ی االم��ر  از  باید  همگان  که  می سازد 

اطاعت خداوند، اطاعت از رسول و اولی االمر در یک رتبه امر شده 

ح شده  که با یک امِر »اطیعوا«، اطاعت هر دو بزرگوار مطر است چرا 

است و این بدان معناست که هر شأن و هر جایگاهی که بر اطاعت 

رسول بار می شود بر اطاعت اولی االمر نیز حمل می شود.

که امر در آیه فوق ارشاد به حكم عقل است و از  عده ای قائل اند 

باب مولویت نیست؛ البته این جای بحث فراوان دارد ولی اطیعوا 

ف از آن عقوبت 
ّ
چه ارشادی باشد و چه مولوی، در هر دو صورت تخل

در پی دارد و این سخن هیچ نقصی در هم شأنِی اطاعت از رسول 

و اولی االمر وارد نمی کند.

گر اطاعت از رسول و  که ا ح می شود  حال نكته ی مهم این جا مطر

اولی االمر هم تراز یكدیگرند پس هر چه اولی االمر بگویند باید مطابق 

الهی   کالم  که در غیر این صورت تناقض در  فرمایش رسول باشد 

کند؟! کدام یک را اجابت  وارد می شود و مكلف نمی داند امر 

پس اولی االمر باید صاحب علمی باشد که رسول می باشد و این علم 

که  جز علم الهی نیست و تشخیص آن برای مردمان میسور نیست 

کسی دارا نیست؛ پس باید از  کسی این علم را داراست و چه  چه 

که این یكی از مهم ترین ویژگی های  گردند  جانب خداوند معرفی 

امامت الهیه است که امام باید »َمنُصوص ِمن ِعنِد اهلل« باشد یعنی 

شخص امام باید از جانب خداوند معرفی شود.

الهی  نّص  به  امامان  تک  تک  شیعه،  اعتقاد  در  خاطر  همین  به 

گردیدند  معرفی شده اند و توسط رسول اکرم ؟ص؟ به مردمان معرفی 

و غیر از آنان کس دیگری امام از جانب خدا نیست و لیاقت رهبری 

الهی را ندارد. 

که رسول  که از آیه شریفه فهمیده می شود این است  نكته دیگری 

و اولی االمر حداقل در حوزه امر و نهی معصوم اند3 چرا که اگر در حوزه 

که مورد  اطاعت معصوم نباشند ممكن است امر به خالف آن چه 

که باز هم محتوای این آیه نقض می شود؛  کنند  رضایت خداست 

که خالف رضایت  کرده است  کسانی  یعنی خداوند امر به اطاعت از 

او امر می کنند و این نقض غرض الهی است.

پس ویژگی دومی که در امامت الهیه می باشد عصمت امامان الهی 

است؛ »اماِم ِمَن اهلل« باید قدر متیقن در اوامر و نواهی اش معصوم 

گر نباشد امام نمی شود و این ویژگی هم از دسترس فهم  که ا باشد 

ج است و باید از جانب خداوند معرفی شود.  بشر خار

که اصلی ترین بنیان امامت الهیه می باشد حلقه ی  این دو ویژگی 

اتصال میان خدا و حجتش را در تمام آنات و لحظات ثابت می کند 

که دین زنده بماند و همیشه مرتبط با خدا باشد و  و باعث می شود 

انحرافی در آن وارد نشود.      

کنید به شماره های پیشین فصلنامه  1. رجوع 
2. سوره نساء، آیه 59.

که عصمت مطلقه رسول و اولی االمر  3. این نكته بسیار مهم است 
از آیات و روایات و به استناد دالالت عقلی ثابت است که إنشاءاهلل در 
ادامه مباحث به آن می رسیم ولی طبق این آیه شریفه ما به این قدر 

کرده و بحثمان را جلو می بریم.          متیقن اکتفا 

مهم ترین  از  ی��ك��ی 

امامت  ویژگی های 

که امام  الهیه است 

باید »َمنُصوص ِمن 

ِعنِد اهلل« باشد یعنی 

باید  ام����ام  ش��خ��ص 

خ���داون���د  ج���ان���ب  از 

معرفی شود.

که  وی���ژگ���ی دوم�����ی 

ال��ه��ی��ه  ام���ام���ت  در 

عصمت  م���ی ب���اش���د 

امامان الهی است

t
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روی ماه خدا رو ببوس
َه ِبُکم...

َ
َوّج

َ
َصَدُه ت

َ
َو َمن ق

انگارهمهیوجودآدمهاراریختهاندتویهمیننشانهها.
نگاهکن،منظورتصورتتاست.میگوییبه»من«گوشبده،منظورتبهصدای میگوییبه»من«
توست.اینقدرگرهخوردهاینهابههم،کهجدانمیدانیمشانازهم)متعلقاتوخودآدمهارامیگویم(.
میگوییمفالنیرادیدم،خوداوراکهندیدهایم،جسمشرادیدهایم!حقیقتاوکهجسماونیست،ولی
حقیقتااورادیدهایمودرستهممیگوییم.اصالماکهبهعالمحقایقراهنداریم؛باهمیننشانههاسر

میکنیمدرزندگیمان.
میفهمیچهمیگویم؟

مادرمیگویدبچهامناراحتاست؛میبینیبچهداردگریهمیکند.اینقدرایننشانهوآنحستنیدهاند
بههم.اینقدرکهنمیگوییمنشانهرادیدموسپسمنتقلشدمبهاصلماجرا،نه،انگارایندوتایکیاند.
دلتبرایکسیتنگمیشودمیرویبهدیدارش.صورتشرامیبینی،صدایشرامیشنوی؛حسش

میکنی،آراممیشوی.انگارکهمییابیاورا،یاهمینچیزهاییکهمنتسببهاوست.
خداهمچیزهاییداردرویزمین.

باخداهمکهکارداریبایدنگاهشکنی.
َهبُِکم...1 َوَمنقََصَدُهتََوجَّ

کبیره. کرد. فرازی از زیارت جامعه  کرد، به شما توجه  1. هر کس قصد خدا را 
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زیارت جامعه کبیره
آس��م�انیان زم�ی��ن

ة
َ
َسال ْیُکْم َیا َمْوِضَع الّرِ

َ
ُم َعل

َ
ل الّسَ

ال��ه��ی هستند رس���ال���ت  ام���ام���ان ج��ای��گ��اه 
که در این فراز از زیارت جامعه به آن صفت، ایشان  یكی از شئون ائمه ی اطهار 

را مخاطب قرار می دهیم، »جایگاه رسالت بودن« ایشان است.1

این  به  ه« 
َ
الرسال »موِضع  صورت  این  در  که  جایگاه  و  ظرف  یعنی  »موِضع« 

که خانه ی ایشان محل رسالت بوده و یا این که با توجه به روایات ذکر  معناست 

شده، رسالت در ایشان است؛ و خود ائمه، حامل رسالت هستند و شریک پیامبر؛ 

که حفظ، تبلیغ و ترویج و مجاهده در راه رسالت به شكل ویژه بر  به این معنا 

عهده ی ایشان بوده و نه شخصی دیگر. 

در این زمینه می توان به داستان ابالغ آیات سوره ی برائت اشاره نمود و خطاب 

گردید:  که توسط جناب جبرئیل ابالغ  الهی به نبی اکرم ؟ص؟ 

 ِمْنك«2 
ٌ

ْو َرُجل
َ
ْنَت أ

َ
 أ

َّ
ی َعْنَك ِإال  ُیَؤّدِ

َ
َك ال

َ
 ل

ُ
َم َو َیُقول

َ
ال َك الّسَ

ُ
»ِإّنَ اهلّلََ ُیْقِرئ

)ای پیامبر!( خداوند متعال به تو سالم می رساند و می فرماید جز تو یا کسى که به  

منزله ی تو باشد دیگرى نمی تواند این وظیفه را انجام دهد. 

او  جای  به  و  نموده  لغو  را  ابوبكر  مأموریت  پیامبر  دستور،  این  پی  در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ را جهت ابالغ آیات سوره ی برائت فرستادند. 

اطالق رسالت

از زیارت می باشد. این موضوع  ق لفظ »الرسالة« در این فراز  نكته ی دیگر اطال

 ارتباط ایشان با شخص پیامبر اکرم ؟ص؟ مّد نظر نیست، 
ً
که صرفا نشان می دهد 

که و هر چه در عالم  بلكه ایشان جایگاه رسالت، به معنای عام آن هستند و هر 

گرفته است. رسالتی یافته از ایشان نشأت 

کند،  را رحمت  تو  الرحمة پرسیدم: »خدا  ابوذر علیه  از  سلیم بن قیس می گوید 

نقل  برایم  پیامبر شنیده اى  ابى طالب از  بن  على  درباره ی  که  مطلبى  بهترین 

کن!«

ابوذر گفت: »از پیامبر شنیدم که مى فرمود: خداوند همچنان به وسیله ی على در 

که بیشتر به  که پیامبر مرسلى در آنان بوده اتمام حّجت مى نمود، و آن  هر اّمتى 
على معرفت داشت، درجه ی او نزد خداوند عظیم تر بود.«3

در ادامه ی این روایت جناب سلیم همین سؤال را از مقداد می پرسد وی پس 

که توسط نبی اکرم ؟ص؟ نقل شده  از ذکر برخی فضایل خاص امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یادآور می شود:

که مى فرمود: »خداوند در پادشاهى خود یگانه است. او خود را  از پیامبر شنیدم 

به انوارش  شناسانید، و سپس دستورات خود را به آنان سپرد و بهشتش را بر 

گرداند،  که خدا بخواهد قلب او را پاك  کس از جن و انس  ایشان مباح نمود. هر 

بر  بخواهد  که خدا  کس  و هر  او مى شناساند،  به  را  ابى طالب  بن  على  والیت 

قلب او پرده بكشد، معرفت على بن ابى طالب را از او امساك مى کند. قسم به 

کند  که خدا او را خلق  که جانم به دست اوست، آدم مستوجب آن نشد  خدایى 

و از روحش در او بدمد، و نیز توبه او را بپذیرد و او را به بهشتش بازگرداند مگر به 

که جانم به دست اوست،  خاطر نبّوت من و والیت على بعد از من. قسم به آن 

ملكوت آسمان ها و زمین به ابراهیم نشان داده  نشد و خداوند او را دوست خود 

که جانم به  قرار نداد مگر به نبّوت من و اقرار به على بعد از من. قسم به آن 

دست اوست، خداوند با موسى سخن نگفت و عیسى را به عنوان آیت خود بر 

جهانیان معرفى نكرد مگر به خاطر نبّوت من و معرفت على بعد از من. قسم به 

آن که جانم به دست اوست، هیچ پیامبرى به نبّوت نرسید مگر به خاطر معرفت 

که خدا  او و اقرار به والیت ما. و هیچ مخلوقى از جانب خداوند اهلیت پیدا نكرد 
کند، مگر با بندگى در مقابل خدا و اقرار به على بعد از من.«4 به او نظر 

نمود؛  ح  مطر الرسالة«  »موضع  عبارت  توضیح  در  می توان  که  دیگری  موضوع 

جایگاه اهل بیت ؟مهع؟ در رفع غم و بال از انبیاء الهی و ترفیع مقام ایشان است:

در حدیثی از امام صادق ؟ع؟ آمده است: مردى یهودى خدمت پیامبر اکرم؟ص؟ 
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رسید. جلو ایشان ایستاده و با دقت به آن جناب نظر دوخته  بود. حضرت به او 

فرمودند: چه درخواستى دارى؟ گفت: »شما بهترى یا موسى بن عمران؛ پیامبرى 

گفت و بر او تورات و عصا فرستاد و دریا را برایش شكافت و  که خدا با او سخن 

با ابر بر سرش سایه افكند؟« 

ولى  کند  تعریف  خود  از  که  است  مكروه  شخص  »براى  فرمودند:  اکرم  پیامبر 

گفت خدایا از تو  که  من می گویم: وقتى آدم دچار خطا شد توبه اش به این شد 

درخواست می کنم به حق محّمد و آل محّمد مرا ببخشى، خداوند او را بخشید. 

محّمد  حّق  خدایا به  گفت  ترسید  شدن  غرق  از  و  شد  کشتى  سوار  وقتى  ح  نو

ابراهیم  داد.  نجات  را  او  نجات بخش، خداوند  غرق شدن  از  محّمد مرا  آل  و 

گفت: خدایا درخواست می کنم به حق محّمد و  که در آتش افكنده شد  هنگامى 

آل محّمد مرا از این نجات بخشى، خداوند آتش را سرد و سالمت قرار داد. موسى 

گفت: خدایا به حق محّمد و آل  که عصایش را انداخت و در دل ترسید،  موقعى 

محّمد مرا در امان قرار ده. خداوند فرمود: نترس تو برتر و پیروزى. 

اى یهودى! اگر موسى مرا درك می کرد و به من و نبّوتم ایمان نمى آورد ایمانش 

براى او سودى نمى بخشید و نبّوت برایش فایده نداشت. اى یهودى! مهدى از 

کند، عیسى بن مریم براى نصرت او مى آید.  که ظهور  ذرّیه ی من است. موقعى 
او جلوی عیسى می ایستد. عیسى پشت سرش نماز می خواند.«5

نظیر این مضامین در مورد بعثت و ترفیع مقام انبیاء و رسل الهی در قبول والیت 

ائمه ی اطهار بسیار است. 

گفت: )ای( محّمد  كی نزد من آمد و 
َ
رسول خدا می فرمایند: »در زمان معراج، مل

که بر چه چیزی مبعوث شدند!6 من  که قبل از تو فرستادیم بپرس  از رسوالنی 

از همه آن ها پرسیدم: ای رسوالن و انبیاء، خدا شما را قبل از من بر چه چیزی 

کرد؟ همه پاسخ دادند: بر والیت شما ای محّمد و والیت علی بن ابی  مبعوث 
طالب.«7

نكته ی دیگر در فهم این توصیف از اهل بیت ؟مهع؟ را می توان در هدف از ارسال 

که  که همانا شناخت خداوند است، جستجو نمود. از این دیدگاه، از آن جا  رسل 

شناخت خداوند در پیوند با شناخت حجت های اوست؛ معرفت خداوند که هدف 

همین  پرتو  در  می باشد.  خلقت  ُدردانه های  معرفت  گرو  در  است  انبیاء  رسالت 

و  وصى  که  على  حّق  در  کسى  »هر  فرمودند:  ؟ص؟  خدا  رسول  که  است  مطلب 

که نبّوت من و جمیع  کند، مثل این است  جانشین من است بعد از وفاتم ظلم 
انبیاى قبلى را منكر شده  باشد«8

اهل  با  پیوند  در  انبیاء  تمامی  ویژگی های  از  یكی  که،  آن  سخن  پایان  و   ...

کربالست. از سخنان حضرت عیسی به َمرُدمش این  بیت؟مهع؟، زیارت سرزمین 

گر زمان آن  کنید و ا که: » اى بنى اسرائیل! قاتل حسین بن على را لعنت  بود 

گذارده و در رکابش حاضر نشوید! ...زیرا  حضرت را درك نمودید مبادا او را تنها 

نیست  و  است...  انبیاء  با  شهید  همچون  شود  شهید  جناب  آن  با  که  کسى 

تو  گفته  است:  و  ایستاده  آن  بر  و  کرده  زیارت  را  کربالء  که  آن  مگر  پیغمبرى 

جایگاهى پرخیر بوده، در تو ماه درخشنده و نور افشان دفن مى گردد.«9 

انا و جمیع من فوق التراب         فداء التراب نعل ابی التراب

1. حال چه این بیان را در ترجمه ی موضع الرساله بیاوریم چنان  که در نقل مرحوم 
که در برخی دیگر از نسخ مانند نقل شیخ  شیخ صدوق آمده و چه لفظ معدن الرساله 

طوسی در تهذیب االحكام آمده  است.
2. اإلرشاد ج 1، ص 65.

کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ص 858، حدیث46  .3
4. همان، ادامه حدیث 46.

5. بحار االنوار، ج26، ص32۰.
ْبِلَك ِمْن ُرُسِلنا...«

َ
نا ِمْن ق

ْ
ْرَسل

َ
 َمْن أ

ْ
6. اشاره به آیه 45 از سوره زخرف: »َو ْسَئل

7. بحار االنوار، جلد36، ص155.

8. شواهد التنزیل، ج 1، ص271.
کامل الزیارات، ص67 .  .9
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موعود روزگاران یا موجود روزگاران 
ح می شود یكی از اولین  گاه بحث مهدویت مطر هر 

که در ذهن افراد نقش می بندد و به عنوان  سؤاالتی 

یک عالمت سؤال بزرگ ذهنشان را مشغول می کند 

که: این مطلب است 

 غیبت چگونه با 
ً
امام غائب چه فایده ای دارد؟ اصال

امام زنده ی حاضِر ناظِر جمع می شود؟

گاهی  ب��ه دل��ی��ل ع��دم آ ای��ن س���ؤال  از اوق���ات  خیلی 

ایجاد  اف���راد  ذه��ن  در  غیبت  تعریف  از  شناخت  و 

گونه ای دیگر  می شود؛ اگر معنای غیبت را بدانند به 

از امام غائب بهره مند می شوند. در غیر این صورت 

پیامبر  از  پس  مسلمین،  ِف��َرق  سایر  همچون  شاید 

که  در حالی  گردند  مبتال  بی امامی  درد  به  اکرم ؟ص؟ 

خودشان نمی دانند. 

به  نیست!  وی  نبودن  معنای  به  ام��ام  غیبت  آری 

نیز  او  ب��ودن  بی فایده  و  ب��ودن  بسته  دس��ت  معنای 

تفاوت  او  از  تنها طریق بهره مندی  بلكه  نمی باشد! 

پیدا می کند. 

بتوانیم  روای���ات  کمک  به  بیان  ای��ن  در  تا  آنیم  بر 

پیدا  امام عصر دست  از غیبت  به مفهومی دقیق تر 

کنیم.

در فرهنگ شیعی و بیان اهل بیت؟مهع؟، غیبت امام را 

که مردم ایشان را می بینند  گونه بیان می دارند  این 

ابا  ب��ه  ص��ادق ؟ع؟ خطاب  ام��ام  نمی شناسند.  ول��ی 

بصیر در بیان ویژگی های امام عصر ؟جع؟ فرمودند: 

َبْیَنُه َو   اهلّلَُ 
َ

ْتُر َجَعل الّسِ
َ
ُتُه ِمْن ُیوُسَف ف

َ
ا ُسّن ّمَ

َ
أ َو 

وَنُه.1                
ُ
 َیْعِرف

َ
 َیَرْوَنُه َو ال

ً
ِق ِحَجابا

ْ
َخل

ْ
َبْیَن ال

و اما سنتی که امام عصر از حضرت یوسف دارند 

در پوشیدگی ست؛ خداوند بین ایشان و خلق، 

که ایشان را می بینند ولی  حجابی قرار داده اند 

نمی شناسند.

که  م��ع��ن��ای اول���ی���ه روای������ت ب���ه ه��م��ی��ن م��ع��ن��اس��ت 

را  خ��ود  ام���اِم  ام��ا  را می بینند  ای��ش��ان  م���ردم همگی 

گر تأملی در این روایت داشته باشیم  نمی شناسند. ا

امامان  تمام   
ً
حقیقتا که  می یابیم  در  را  مطلب  این 

م��ردِم  اکثریت  ک��ه  چ��را  ب��وده ان��د  نوعی غایب  ب��ه  م��ا 

زمانشان ایشان را می دیدند و با ایشان همراه بودند 

اما آن معرفت و شناختی را که می بایست می داشتند 

همام  ائ��م��ه  آن  از  را  ک��اف��ی  ب��ه��ره  ل��ذا  و  نداشتند  را 

نمی بردند. امیرالمؤمنین ؟ع؟ بزرگ مظلوم تاریخ، به 

بیابان می رود و سر در چاه می کند و حقایق و اسرار 

تا  نمی یابد  را  سینه  یک  ولی  م��ی دارد  بیان  را  خود 

معارف الهی را در آن بریزد. 

ایشان،  خانه نشینی  س��ال  پنج  و  بیست  ط��ول  در  و 

امام بهره مند بودند  از آن  که  اف��رادی بودند  معدود 

حضرت  ول��ی  می شناختند.  و  می دیدند  را  ایشان  و 

آنان  که  این  با  بودند،  از دیدگان سایر مردم غایب 

ایشان را می دیدند.

ک���الم ام����ام ص����ادق؟ع؟ در  پ��س م��ع��ن��ای ب��ل��ن��د ای���ن 

شناخت »چهره ی امام« نیست بلكه در معرفت الهی 

داشتن نسبت به مقامات امام به عنوان »حجة اهلل« 

ائمه؟مهع؟  سایر  زمان  در  مردم  عموم  برای  که  است 

و  والی��ت   
ً
حقیقتا که  کسانی  تنها  و  است  نبوده  نیز 

امر  ای��ن  به  پی  داشتند  دل  در  را  ائمه؟مهع؟  محبت 

مهم برده بودند. 

از خداوند بخواهیم که به برکت محبت و ارادتمندی 

ب��ه آس��ت��ان اه���ل ب��ی��ت؟مهع؟، خ���داون���د م��ع��رف��ت ام��ام 
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زمان؟جع؟ را در دل ما هر چه بیشتر بفرماید تا غیبت 

این امام برای ما به منزله دیدار با معرفت آن امام 

باشد. 

امام  توصیف  در  کاظم؟ع؟  ام��ام  دیگری  روای��ت  در 

عصر؟جع؟ می فرمایند:

 َیِغیُب َعْن 
َ

اِس َشْخُصُه َو ال
َ
ْبَصاِر الّن

َ
أ َیِغیُب َعْن 

ُره.2
ْ
ُمْؤِمِنیَن ِذک

ْ
وِب ال

ُ
ل
ُ
ق

ج��س��م ای��ش��ان از چ��ش��م��ان م���ردم غ��ای��ب اس��ت 

غایب  مومنین  قلب های  از  او  یاد  که  حالی  در 

نیست. 

دنبال  به  تنها  که  م��ردم  عموم  از  ام��ام  جسم  پس 

را  که همه چیز  است چرا  غایب  امام هستند  جسم 

که در  جسمانی و مادی می بینند. همانند دیگرانی 

زمان سایر ائمه هر روز امام را می دیدند ولی جایی در 

 
ً
قلبشان از محبت و والیت آن امام نبود و لذا حقیقتا

در طرف دیگر مومنین  بودند.  آن ها  از  غایب  ام��ام، 

که همه ی مسیر قلبشان به سوی امامشان  هستند 

گاه فراموش  است، یاد ایشان را از قلب هایشان هیچ 

نمی کنند و با یاد او زندگی می کنند. 

کالم، حضرت موسی بن جعفر ؟امهع؟چشمان  این  در 

کنار جسم امام و یاد  مردم و قلب های مومنین را در 

امام قرار داده اند و معنایی بلند از غیبت امام بیان 

فرمودند.

خوشا بر احوال مؤمنینی که یاد و نام امام زمان؟جع؟ 

که این  هیچ گاه از قلب آن ها فراموش نمی شود چرا 

پاک جای می گیرد و هر چه  یاد در قلب های  و  نام 

ظ��رف پ��اک ت��ر ب��اش��د ی��اد آن ام���ام ه��م��ام ه��م بیشتر 

که امام سجاد؟ع؟  می شود. همین مومنین هستند 

در توصیف ایشان خطاب به ابو خالد کابلی فرمودند:

َقاِئِلیَن ِبِإَماَمِتِه َو 
ْ
 َزَماِن َغْیَبِتِه َو ال

َ
ْهل

َ
َیا َبا َخاِلٍد ِإّنَ أ

ّنَ اهلّلََ 
َ
ِ َزَماٍن ِل

ّ
ل

ُ
ْهِل ک

َ
 ِمْن أ

ُ
َضل

ْ
ف

َ
ُمْنَتِظِریَن ِلُظُهوِرِه أ

ْ
ال

ِة َما 
َ
َمْعِرف

ْ
َهاِم َو ال

ْ
ف
َ ْ
ُعُقوِل َو ال

ْ
ْعَطاُهْم ِمَن ال

َ
ُرُه أ

ْ
ی ِذک

َ
َتَعال

ُمَشاَهَدِة.3 
ْ
ِة ال

َ
 َعْنُهْم ِبَمْنِزل

ُ
َغْیَبة

ْ
َصاَرْت ِبِه ال

که  ای ابا خالد م��ردِم اهِل زم��اِن غیبِت ام��اِم عصر، 

ام��ام  آن  ظ��ه��ور  منتظر  و  ای��ش��ان  ام��ام��ت  ب��ه  معتقد 

 
ً
باشند، از مردم اهل همه زمان ها بهترند چرا که قطعا

خداوند متعال به ایشان عقل و فهم و معرفتی عطا 

که غیبت امام در نظر آن افراد به منزله  کرده است 

مشاهده است.

پس می توان در دوران غیبت ولی عصر؟جع؟ زیست 

برایمان  نكبت بار  دوران  این  ایشان  معرفت  با  اما 

بدانیم  را  ای��ن  ک��ن��د.  پ��ی��دا  دی��گ��ری  تعریف  و  معنی 

الطاف  و  می کند  زندگی  ما  بین  در  خ��دا  حجت  که 

ما  اکثر  ولی  می باشد،  ما  همه ی  شامل  هم  ایشان 

کمتر در زندگی مان  در اثر غفلت، نام و یاد ایشان را 

کرده ایم و به درد دوران غیبت دچار شده ایم.  وارد 

که در پیله غیبت   این ما هستیم 
ً
که حقیقتا بدانیم 

است  منتظر  پ��در،  از  مهربان تر  ام��اِم  آن  و  تنیده ایم 

موجود  از  بیشتر  چه  هر  تا  بازگردیم  آغوشش  به  که 

موعود  ام��ی��د  ب��ه  فقط  و  ش��وی��م  بهره مند  روزگ�����اران 

روزگاران نباشیم!

که ما برگردیم او منتظر است 

کبری ماندیم  که در غیبت   مائیم 

انا و جمیع من فوق التراب

فداء التراب نعل ابی التراب 

کمال الدین، ج2، ص351.  .1
کمال الدین، ج2، ص368.  .2
کمال الدین، ج1، ص32۰.  .3
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قرآن
آس��م�انیان زم�ی��ن

که در دل عقیده ای دارد و در ظاهر حرف دیگری می زند، برای بروز ندادن  کس���ی 

که در قلب خ���ود دارد انگیزه های مختلفی دارد. معم���وال این انگیزه ها در  هدف���ی 

کشته شدن و یا از  گروه: مخفی کاری برای رسیدن به پول و ثروت، ترس از  پنج 

کینه، جاسوسی و آخرین، مهم ترین، مخفی ترین  دس���ت دادن اموال، حسد و 

کسب مقام تقسیم بندی می شوند. و خطرناک ترین آن ها جاه طلبی و 

وج���ود ای���ن دو انگی���زه آخر برای نف���اق در صدر اس���الم تنها در زمان ب���ودن پیامبر 

���ه وجود داش���ت. لذا بس���یار مهم اس���ت که در بی���ن مهاجرین که 
ّ
ک���رم؟ص؟ در مك ا

که اثر  س���بقت گیرنندگان در اس���الم هس���تند، به دنبال این منافقین بگردی���م زیرا 

گروه  کارهای آن ها در تاریخ صدر اسالم و حتی اکنون بسیار حائز اهمیت تر از سایر 

که به بحث منافقین پرداخته اس���ت،  منافقین اس���ت. وجود آیات مكی در قرآن 

اهمیت دقت به این گروه جریان س���از در صدر اس���الم و طول تاریخ را بیشتر نشان 

می دهد.

در آیه 31 س���وره ی مدثر که از آیات مكی قرآن اس���ت س���خن از چهار گروه از جمله 

منافقین پیش آمده است. 

 
ً

 ِفْتَنة
َّ
َتُهْم ِإال

َ
نا ِعّد

ْ
 َو م���ا َجَعل

ً
ة

َ
 َمالِئك

َّ
اِر ِإال

َ
ْصحاَب الّن

َ
نا أ

ْ
َو م���ا َجَعل

ذیَن آَمُنوا 
َّ
ِكتاَب َو َیْزداَد ال

ْ
وُتوا ال

ُ
ذیَن أ

َّ
َفُروا ِلَیْس���َتْیِقَن ال

َ
ک ذیَن 

َّ
ِلل

 
َ

ُمْؤِمُن���وَن َو ِلَیُقول
ْ
ِكت���اَب َو ال

ْ
وُت���وا ال

ُ
ذی���َن أ

َّ
 َو ال َیْرت���اَب ال

ً
إیمان���ا

 
ً
راَد اهلّلَُ ِبهذا َمَثال

َ
كاِفُروَن م���ا ذا أ

ْ
وِبِهْم َم���َرٌض َو ال

ُ
ل
ُ
ذی���َن ف���ی  ق

َّ
ال

ُم ُجُنوَد 
َ
 اهلّلَُ َمْن َیش���اُء َو َیْهدی َمْن َیش���اُء َو ما َیْعل

ُّ
ذِلَك ُیِضل

َ
ک

َبَشِر.
ْ
رى  ِلل

ْ
 ِذک

َّ
 ُهَو َو ما ِهَی ِإال

َّ
َرّبَِك ِإال

خ را فقط فرش���تگان )ع���ذاب( قرار دادیم، و تعداد  ماموران دوز

کاف���ران معین نكردیم تا اهل کتاب  آن ه���ا را جز براى آزمایش 

کنند و بر ایمان مؤمنان بیافزاید،  )یهود و نصارى( یقین پیدا 

و اهل کتاب و مؤمنان )در حقانیت این کتاب آسمانى( تردید 

کافران بگویند: »خدا از این  ب���ه خود راه ندهند، و بیماردالن و 

توصی���ف چ���ه منظ���ورى دارد؟!« )آرى( ای���ن گون���ه خداوند هر 

ک���س را بخواهد هدایت  ک���س را بخواهد گمراه مى س���ازد و هر 

مى کند! و لش���كریان پروردگارت را جز او کسى نمى داند، و این 

جز هشدار و تذکرى براى انسان ها نیست!

ش���أن نزول آیه مربوط به زمانی اس���ت که ابوجهل و مشرکین فهمیدند مسؤوالن 

جهن���م 19 مل���ك هس���تند و گفتن���د پس ما عده ی بیش���تری هس���تیم و از آن ها در 

مب���ارزه پیروز می ش���ویم. خداون���د متعال در جواب آن ها فرمودن���د: ما این وعده را 

کتاب )برای آنكه  کافران و سبب یقین اهل  قرار ندادیم مگر برای فتنه و محنت 

ببینند این عده همان اس���ت که در کتب آن ها آمده( و این س���بب افزوده ش���دن 

کافران به  که در دل هایشان بیماری است و  کسانی  ایمان مؤمنان شود و اینكه 

طعنه نگویند خدا این مثال را برای چه زده است؟ 

همان طور که معلوم اس���ت در کنار کافران خداوند به گروهی که در قلب هایش���ان 

مریضی است که همان منافقان می باشند، اشاره می کند. در ادامه بحث خواهیم 

دی���د ک���ه در آی���ات برای خط���اب دادن منافقین از دو لفظ منافق و کس���انی که در 

قلب هایشان مریضی است استفاده می شود. لفظ دوم کامال بیانگر نفاق می باشد، 

کرده ولی در واقع قلب وی  کفر نجات پیدا  زی���را منافق ظاهرا از بیماری و م���رض 

کفر است.  یعنی درون او هنوز شامل بیماری 

آی���ات مك���ی دیگر، آیات 1۰ و 11 س���وره ی عنكبوت اس���ت که اوص���اف منافقان را 

بازگو می کند.

 
َ

 ِفْتَنة
َ

ِ َجَعل
َ
وِذَی ِفی اهلّل

ُ
ِإذا أ

َ
ِ ف

َ
ا ِباهلّل

َ
 آَمّن

ُ
اِس َمْن َیُقول

َ
َو ِم���َن الّن

ا 
َ
ّن

ُ
ک ا 

َ
���ّنَ ِإّن

ُ
َیُقول

َ
���َك ل ِئْن ج���اَء َنْصٌر ِمْن َرّبِ

َ
ِ َو ل

َ
َع���ذاِب اهلّل

َ
ک ���اِس 

َ
الّن

میَن )1۰(
َ
عال

ْ
َم ِبما فی  ُصُدوِر ال

َ
ْعل

َ
ْیَس اهلّلَُ ِبأ

َ
 َو ل

َ
ْم أ

ُ
َمَعك

ک���ه مى گوین���د: »ب���ه خ���دا ایم���ان  کس���انى هس���تند  و از م���ردم 

آزار  و  ش���كنجه  خ���دا  راه  در  ک���ه  هنگام���ى  ام���ا  آورده ای���م!« 

مى بینن���د، آزار م���ردم را همچ���ون ع���ذاب الهى مى ش���مارند )و 
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ک���ه پیروزى از  از آن س���خت وحش���ت مى کنن���د(؛ ولى هنگامى 

س���وى پروردگارت )براى شما( بیاید، مى گویند: »ما هم با شما 

بودیم )و در این پیروزى ش���ریكیم(«!! آی���ا خداوند به آنچه در 

گاه تر نیست؟! سینه هاى جهانیان است آ

ُمناِفقیَن )11(
ْ
َمّنَ ال

َ
َیْعل

َ
ذیَن آَمُنوا َو ل

َّ
َمّنَ اهلّلَُ ال

َ
َیْعل

َ
َو ل

مس���لما خداون���د مؤمنان را مى شناس���د، و به یقی���ن منافقان را 

)نیز( مى شناسد.

آی���ات در م���ورد افرادی اس���ت که چون در خدا اذیت می ش���وند )دقت ش���ود نه در 

راه خ���دا و چ���ون در آی���ه فی اهلل آمده نه فی س���بیل اهلل( ع���ذاب خلق را چون خدا 

می دانن���د و وقت���ی فت���ح اتفاق می افت���د می گویند ما با ش���ما بودی���م. در ادامه خدا 

گاه می باش���د و خ���دا مؤمنان و  می فرمای���د که بر آنچه در س���ینه های افراد اس���ت آ

منافقان را می شناسد.

ح  در هر صورت وجود منافقین در بین مس���لمانان آن هم در مكه س���ؤاالتی را مطر

ک���ردن اتفاقات بعدی می باش���د که در  می کن���د که پاس���خ به آن ها مس���تلزم قبول 

خ داده است و ریشه در این نفاق خطرناك داشته است. البته  تاریخ صدر اسالم ر

که در مكه نفاق وجود نداش���ته اس���ت و  گروهی از افراد بر این قضیه اصرار دارند 

دامان مهاجرین از نفاق پاک می باش���د. لذا این آیات را پیش���گویی دوران مدینه 

می دانند!!

کریم مخت���ص به مكه  ک���ردن برخ���ی از مهاجرین توس���ط خداوند در ق���رآن  رس���وا 

نیس���ت بلك���ه خداون���د در آیات مدن���ی نیز وج���ود منافقین���ی در بی���ن مهاجرین را 

گوش���زد می کن���د. بر طبق نظر مفس���رین از جمل���ه اولین آیات نازل ش���ده در مدینه 

آیات ابتدایی س���وره ی بقره اس���ت. چند آیه اول اوصاف مومنان و کافران را بازگو 

می کن���د و در ادام���ه و در آیات 8 تا 16در مورد اوصاف منافقین صحبت می ش���ود. 

آنچ���ه واضح اس���ت در ابتدای هجرت به مدینه مس���لمانان هن���وز در نقطه ضعف 

کین���ه و یا بدس���ت آوردن ثروت خ���ود را به  ق���رار دارن���د و کس���ی از روی ت���رس و یا 

مسلمانی نمی زند. لذا در اینجا نیز اگر صحبت از نفاق است، انگیزه های خطرناک 

جاه طلبی و جاسوسی مد نظر قرار دارد. انگیزه هایی که همراه با برخی به اصطالح 

مهاجرین همراه بوده است.  

ِخ���ِر َو ما ُهْم 
ْ

َی���ْوِم ال
ْ
ِ َو ِبال

َ
���ا ِب���اهلّل

َ
 آَمّن

ُ
���اِس َم���ْن َیُق���ول

َ
َو ِم���َن الّن

ِبُمْؤِمنیَن )8( 

و برخ���ى از م���ردم مى گوین���د م���ا به خ���دا و روز بازپس���ین ایمان 

گروندگان ]راستین[ نیستند آورده ایم ولى 

ْنُفَس���ُهْم َو ما 
َ
 أ

َّ
ذی���َن آَمُنوا َو م���ا َیْخَدُعوَن ِإال

َّ
ُیخاِدُع���وَن اهلّلََ َو ال

َیْشُعُروَن )9( 

با خ���دا و مؤمنان نیرنگ مى بازند ولى جز بر خویش���تن نیرنگ 

نمى زنند و نمى فهمند.

لیٌم ِبما کاُنوا 
َ
ُهْم َعذاٌب أ

َ
 َو ل

ً
زاَدُهُم اهلّلَُ َمَرضا

َ
وِبِهْم َمَرٌض ف

ُ
ل
ُ
فی  ق

ِذُبوَن )1۰( 
ْ
َیك

در دل هایش���ان مرض���ى اس���ت و خدا بر مرضش���ان اف���زود و به 

]س���زاى[ آنچه ب���ه دروغ مى گفتن���د عذابى دردن���اك ]در پیش[ 

خواهند داشت.

در آی���ات 8 ت���ا 1۰ اوص���اف منافقان این طور بیان می ش���ود که در زب���ان به خدا و 

رس���ولش ایم���ان دارن���د اما در قل���ب ایمان ندارن���د. اینان خدا و کس���انی که ایمان 

ک���ه در قلب هایش���ان م���رض اس���ت و این  آورده ان���د را فری���ب می دهن���د در حال���ی 

مرضشان مضاعف می شود.

ما َنْحُن ُمْصِلُحوَن 
َ
وا ِإّن

ُ
ْرِض قال

َ ْ
ُهْم ال ُتْفِس���ُدوا ِفی ال

َ
 ل

َ
َو ِإذا قیل

)11(

گفته ش���ود در زمین فس���اد مكنید مى گویند ما  و چون به آنان 

خود اصالحگریم.

ُمْفِسُدوَن َو لِكْن ال َیْشُعُروَن )12(
ْ
ُهْم ُهُم ال

َ
ال ِإّن

َ
أ

که آنان فسادگرانند لیكن نمى فهمند. به هوش باشید 

ما آَمَن 
َ
ک  ُنْؤِم���ُن 

َ
وا أ

ُ
���اُس قال

َ
م���ا آَمَن الّن

َ
ک ُه���ْم آِمُنوا 

َ
 ل

َ
َو ِإذا قی���ل

ُموَن )13(
َ
َفهاُء َو لِكْن ال َیْعل ُهْم ُهُم الّسُ

َ
ال ِإّن

َ
َفهاُء أ الّسُ

گفته ش���ود همان گون���ه که مردم ایمان آوردند  و چون به آنان 

ش���ما هم ایمان بیاورید مى گویند آیا همان گونه که کم خردان 

که خودش���ان همان  ایم���ان آورده ان���د ایمان بیاوریم؛ هش���دار 

کم خردانند ولى نمى دانند.

وا 
ُ
ْوا ِإلى  َش���یاطیِنِهْم قال

َ
ا َو ِإذا َخل

َ
وا آَمّن

ُ
ذیَن آَمُنوا قال

َّ
ُق���وا ال

َ
َو ِإذا ل

َن )14(
ُ

ما َنْحُن ُمْسَتْهِزؤ
َ
ْم ِإّن

ُ
ا َمَعك

َ
ِإّن

و چ���ون با کس���انى که ایم���ان آورده اند برخ���ورد کنند مى گویند 

کنن���د  ایم���ان آوردی���م و چ���ون ب���ا ش���یطان هاى خ���ود خل���وت 

مى گویند در حقیقت ما با ش���ماییم ما فقط ]آنان را[ ریش���خند 

مى کنیم.

ُهْم فی  ُطْغیاِنِهْم َیْعَمُهوَن )15(
ُ

اهلّلَُ َیْسَتْهِزُئ ِبِهْم َو َیُمّد

خدا ]اس���ت که[ ریشخندش���ان مى کند و آنان را در طغیانش���ان 

فرو مى گذارد تا سرگردان شوند.

ما َرِبَحْت ِتجاَرُتُهْم َو ما 
َ
ُهدى  ف

ْ
 ِبال

َ
ة

َ
ل ال

َ
ذیَن اْش���َتَرُوا الّض

َّ
ولِئَك ال

ُ
أ

کاُنوا ُمْهَتدیَن )16(

همی���ن کس���انند که گمراه���ى را به ]بهاى[ هدای���ت خریدند در 

نتیجه داد و ستدش���ان س���ود]ى به بار[ نی���اورد و هدایت یافته 

نبودند.

کارها و فعالیت های منافقان پرداخته اس���ت  در آی���ات 11 ت���ا 16 خداوند به بی���ان 

کارهایش���ان را بپرس���ید خود را  گ���ر از آن ها عل���ت  ک���ه قص���د فس���اد را دارن���د؛ البته ا

مصل���ح معرف���ی می کنن���د در حالی که نیت فس���اد دارن���د. اینان در ظاه���ر می گویند 

که با مس���لمانان هس���تند ولی وقتی با ش���یاطین خود خلوت می کنند می گویند ما 

کردیم و در واقع با شما هستیم. اینان قصد طغیان دارند و  مس���لمانان را مسخره 

به دنبال هدایت نیستند. 

البت���ه در ادامه در س���وره ی بقره و س���ایر س���وره ها آیات دیگری پیدا می ش���وند که 

که به جهت طوالنی ش���دن بحث به بررس���ی  مخاط���ب آن ه���ا منافقان هس���تند، 

تمامی آن ها نمی پردازیم. 

گروهی منافق در میان مهاجرین به اثبات رس���ید و هم چنین  پس تا اینجا وجود 

گ���روه را نیز مورد مطالعه قرار دادیم. اما از  ب���ا توج���ه به آیات قرآن، برخی رفتار این 

که در شرایط سخت، نفاق منافقان بیشتر ظاهر می شود، برای روشن شدن  آنجا 

ج���و ش���دید نفاق بای���د به بررس���ی آیاتی که در جنگ ه���ا نازل ش���ده پرداخت. این 

بررسی ها فضای حاکم بر جامعه مسلمانان و مقدار نفوذ منافقان و وجود منافقین 

گروهی منحرف و جریان ساز در طول تاریخ اسالم بوده اند را  که  در بین مهاجرین 

بیشتر مشخص می کند. بررسی این دسته از آیات را به آینده می سپاریم.

17ذکـرابــوتـرابـــ
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ـّـــــــل تـــــوس
یكی از اقسام این شرک، »شرک در اسباب« است، به این معنا 
که بدون توجه به خداوند، مسبب آثار چیزی غیر از خدا قلمداد 
خود  از  خداوند  به  توجه  بدون  را  خورشید  نور  گر  ا  

ً
مثال شود، 

خداوند  از  خورشید  اثر  گر  ا و  است  این شرک  بدانیم  خورشید 
صفحه 28دانسته شود و ...

تشخیص وظیفه در قبال امام زمان 
ام���ام،  از  ای���ن اص��ح��اب در اط��اع��ت  از  ال���گ���وی ب���رداری  ل���زوم 
بی پشتوانه نیست. در عین این که این افراد معصوم نبوده اند، 
ما  ب��ه  اصحابشان  درب���اره ی  حسین؟ع؟  ام��ام  از  سخنی  ول��ی 
که ما را مشتاق به الگوپذیری از ایشان می کند... رسیده است 
صفحه 33

از منابع کنکور تا تستهای خدا
و  منابع  امتحانه، خداوند   

ّ
دنیا محل این  کردیم  فراموش  ما 

قوانین رو فرموده... برگه های تست زیر دستمونه و هر لحظه 
ممكنه وقت امتحان تموم بشه... باورتون میشه روزی بیاد 
که سازمان سنجش و  بی درست بشه 

ّ
که اینقدر مؤّسسات قال

صفحه 24کنكور فراموش بشن؟ ...

شیعه؛ یعنی عقل و عشق باهم،
شیعه؛ یعنی آرامش، انسانیت، سربلندی و سرفرازی.

شیعه؛ یعنی، یك انسان متصل به قدرت بی انتها.
شیعه؛ عرب باشد یا عجم، سیاه یا سفید، شیعه است.

شیعیان همدل اند، همرنگ اند و همراه...
گر چه شاید فقط اسم مان شیعه باشد، ولی دوست   ما، 
 شیعه باشیم و شیرینی شیعه بودن را بچشیم.

ً
داریم واقعا



طعم ایمان
آس��م��ان ب���ه  رو 

درمعادالتزندگی،

ص����ب���������������ر؛
راب�����ط�����ه ی م��س��ت��ق��ی��م 

دارد با...
پرواز قطره ها

یكی یكی سقوط می کردند و وقتی به زمین می رسیدند روی سنگ قبر، پخش می شدند. 

 برای همین آمده بود. جمعه ها وقتی 
ً
نمی خواست جلوی بارش چشم هایش را بگیرد. اصال

کوچكش -که حاال تنها یادگار خانواده اش  سر خاك می آمدند، نمی توانست جلوی خواهر 

بود- »اشك ریزان« بگیرد، چون فقط نوبت به خواهرش می رسید. اّما حاال آمده بود تا با 

خیال راحت اشك هایش را َپر بدهد تا بروند و بنشینند روی قبر. چند ردیف آن طرف تر، 

که بوی ناشكری  همسایه ای جدید آمده بود و صدای شیون و ناله بلند بود، صدایی 

می داد. نگاهی به »هو الباقِی« باالی سنگ قبر انداخت و از اینكه روزی ناشكری کند 

به »او« پناه برد...

که یافت می نشود! گفتا 

رو  به  رو  افرادی  با  حال،  به  تا  نیز  شما   
ً
قطعا

به  لب  زندگی،  سختی های  اوج  در  که  شده اید 

شكایت نسبت به خداوند نگشوده اند و ذکر شب 

مقابل،  طرف  در  است.  بوده  خدا  شكر  روزشان  و 

کوچك ترین  با  وقتی  که  دارند  وجود  دیگری  گروه 

اعتراضشان  فریاد  می شوند  مواجه  روزگار  نامالیمتی 

کر می کند! گوش فلك را 

سختی  لحظات  خود،  زندگی  در  انسان ها  همه ی 

نیز،  آن ها  یادآوری  حّتی  شاید  که  کرده اند  تجربه  را 

جزو  نامالیمتی ها  و  سختی ها  برنجاند.  را  خاطرشان 

ویژگی های دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. زندگی 

و  گوناگون  آزمون های  از  است  پر  دنیا،  این  در  ما  ت 
ّ
موق

یكی از این آزمون ها، روبه رو شدن با سختی هاست. پیامبر 

گرامی اسالم؟ص؟، از قول خداوند متعال، پیش تر ما را از این 

-عّزوجل-  »خداوند  فرموده اند:  و  نموده  گاه  آ دنیا  ویژگی 

می فرماید: من آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم، آن را در 
دنیا می جویند و از این رو، آن را نمی یابند.«1

گزنده نیست.  البّته دشواری های زندگی ما، آن قدرها هم تلخ و 

آنچه آن را سخت و تحّمل ناپذیر می نمایاند، تصّورات و انتظاراتی 

کنیم تا  که از دنیا و زندگی در آن داشته ایم؛ ما باید تالش  است 

شناخت خود نسبت به دنیا را اصالح نماییم. 

رویارویی با مشكالت و سختی های زندگی دنیایی، اجتناب ناپذیر 

گونه ای عمل  به  رویارویی،  این  که در  بهتر  این، چه  بر  بنا  است. 

کم ترین زیان را -به ویژه از لحاظ  که برای ما بیش ترین سود و  شود 

معنوی- به همراه داشته باشد.

صبر چیست؟

بی تابی  می رسد،  او  به  بدی  گاه  »هر  می فرماید:  انسان  مورد  در  کریم  قرآن 

واکنش  شایع ترین  شاید  و  اّولین  که  می دهد  نشان  توصیف  این  می کند.«2 

کردن است. عملكرد انسان  که در برابر حوادث ناخوشایند، بی تابی و شكایت 

که در برابر سختی های زندگی از خود بی تابی نشان می دهد.   این است 
ً
عموما

را  کردن  صبر  مصیبت ها،  اندوه  کاهش  برای  مؤمنان؟ع؟،  امیر  که  حالی  در 
پیشنهاد می فرمایند.3

صبر یعنی مقاومت در برابر سختی ها و از دست ندادن تاب و قرار. صبر نیرویی 

که انسان را در برابر ناخوشایندی ها توانمند می سازد. هر مشكل و  است پویا 

مصیبتی، به تناسب ناخوشایندی اش، روان انسان را در تنگنا قرار می دهد و 

گر فرد، توانمند و  موجب بروز فشار روانی می گردد. در برابر این گونه پدیده ها، ا

کف می دهد و به رفتارهایی  مقاوم نباشد، عنان اختیار و تعادل خویش را از 

و  رنج  بر  بلكه  نمی کند،  کمكی  مشكل   
ّ

حل به  تنها  نه  که  می زند  دست 

که از حوادث ناگوار  درد آن نیز می افزاید. انسان های صبور، افرادی هستند 

نمی آیند.  در  زانو  به  اّما  می چشند؛  را  رنج  و  درد  مّزه  و  می شوند  ناراحت 

ج  ط هستند و از تعادل خار
ّ
چنین افرادی، به هنگام سختی ها بر خود مسل

نمی شوند.

آن چنان  بعضی  و  صبورند  مصائب  مقابل  در  این قدر  برخی  چرا  اّما 

بی تاب؟
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باخدایی و ناخدایی

که همواره از  ایمان به خدا، از مهم ترین عوامل »شكیبایی بخشی« به انسان ها است. خداوند، بهترین مونس و همدم انسان هاست، همدمی 

که تمام حوادث و پدیده های زندگی، تحت اختیار و تقدیر خداوند حكیم و مهربان  کسی ایمان دارد  بودن با او احساس آرامش می کند.4 وقتی 

که خداوند متعال، هم حوادث را مقّدر  است، از رویارویی با مشكالت نمی هراسد و در مقابل آن ها عجز و بی تابی از خود نشان نمی دهد. چرا 

که وقتی خدایش او را مورد آزمایش قرار داده است،  می کند و هم قدرت مقاومت در برابر آن ها را به فرد می دهد؛ انسان با ایمان، باور دارد 

کرده؛ از این رو، نه تنها احساس ضعف و نگرانی نمی کند، بلكه به یاری نیروی ایمان خود،  به او توانایی شرکت در این آزمون را نیز عطا 

در برابر مصائب، با آرامش، پایداری می کند.

خداوند، مهم ترین و بزرگ ترین منبع حمایت کننده ی انسان  است و همین امر، به انسان امید و قّوت قلب می دهد. کسی که با ایمان 

به خداوند، خود را به قدرت بی پایان الهی متصل می کند، خویش را تحت حمایت و حفاظت صاحب آن قدرت قرار می دهد. این 

ل در افزایش اقتدار 
ّ
ل« یاد می شود. پیامبر خدا؟ص؟ درباره ی نقش توک

ّ
که در زبان دین، از آن به عنوان »توک همان چیزی است 

که تكیه بر چنین قدرتی،  کند.«5 روشن است  ل 
ّ
که دوست دارد قوی ترین مردم باشد، باید به خداوند توک می فرمایند: »کسی 

کند،  کس توکل  که امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: »هر  از بین می برد. به همین جهت است  تمامی ناراحتی ها و نگرانی ها را 
اندوهگین نمی شود.«6

خالصه، همیشه در توفان های سهمگین زندگی، با خدا بودن، بهتر از ناخدا بودن است!

اینجا همه مسافرند

کریم از آن به  که در قرآن  م و قطعی است 
ّ
گریزی نیست. این امر آن قدر مسل که هیچ کس را از آن راه  مرگ، یكی از واقعیت های زندگی انسان است 

عنوان »یقین« یاد شده است.7

که هیچ یقینی در  ی است 
ّ
گویا شك که  گونه ای عمل می کند  ی در آن نیست، به 

ّ
که هیچ شك هر چند -به فرموده ی امام صادق؟ع؟- انسان، با این یقینی 

آن نیست!8

مرگ با اینكه انتقال از خانه ای به خانه ی دیگر9 و تعویض لباس آلوده با لباس فاخر و خوش بو است1۰، اّما با این وجود، اّتفاقی عظیم و خوف انگیز است. 

که نقطه ی عطف زندگی آدمی و آغاز دوران جدیدی در زندگی اوست. حادثه ای 

گذرا بودن حوادث را نشان  می دهد-  یادآوری این حقیقت و توّجه به آن، تأثیر شگرفی بر کاهش فشار سختی ها و تحّمل مصیبت ها دارد. یاد مرگ -از آنجا که 

کوچك و تحّمل پذیر می سازد. هر حادثه ی تلخی را 

که  کام جویی را در انسان می میراند. انسان -از آن جهت  ت خواهی و 
ّ

ت هاست! یادآوری مرگ، لذ
ّ

که یاد مرگ، منهدم کننده ی لذ از آن مهم تر این است  و 

گاه طاقت فرسا می گردد. ت طلب و راحت خواه است، هنگام مواجهه با سختی ها و مشكالت، دچار فشارهای روانی و 
ّ

لذ
که مصیبت ها را بر شما آسان می گرداند.«11 کنید   را زیاد یاد 

ّ
امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند: »مرگ را و روز خروجتان از قبرها را و ایستادنتان در برابر خدای عّزوجل

گردد، تحّمل سختی ها نیز آسان می شود. گر این حس، خاموش  ت جویی انسان است، بنا بر این ا
ّ

تلخی حوادث، به جهت لذ

او  گشایشی برای  افتد،  گر انسان در سختی باشد و به یاد مرگ  ا در حقیقت، یاد مرگ، نقش مهارکننده و مدیریت کننده در خوشایند و ناخوشایند زندگی دارد. 

ناز و نعمت باشد و احساس  گر انسان در  ا ه، 
ّ
گشته است و در روی دیگر سك ج شده و زندگی، تحّمل پذیر  از آن تنگنا خار حاصل می شود و احساس می کند 

گرفته  انسان  زیاده روی های  جلوی  و  محدود  آزادی،  دایره ی  آن  افتد،  مرگ  یاد  به  گر  ا حالت  این  در  دارد،  بسیاری  جوالن  میدان  کند 

کارکردهای یاد مرگ است. می شود. این حالت تعادل، یكی از 

آثار ایمان آموزه های دینی بر قدرت صبر انسان بود.  از  گفته شد، تنها بخشی  آنچه 

آموزه هایی مانند توّسل، زهد، قناعت، شكرگذاری و... هستند که با پایبندی به هر یك 

از آن ها، می توان به آسانی از پس بزرگ ترین مشكالت زندگی برآمد.

با ایمان، هرگز به بن بست نمی رسید!

خدا همیشه هست، همین حاال، همین جا.

1. عوالی الآللی، ج4، ص61، ح11.
ج، آیه ی  2۰. 2. سوره ی معار

ص386،  ج4،  ال��ف��ق��ی��ه،  ی��ح��ض��ره  ال  م��ن   .3
ح5834.

4. سوره ی رعد، آیه ی 28.
5. تحف العقول، ص2.

6. غرر الحكم، ح3881.
7. سوره ی حجر، آیه ی 99.

8. الخصال، ج1، ص14.
9. معانی االخبار، ص289، ح4.

1۰. همان.
11. الخصال، ج2، ص616، ح1۰.
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اخالق شیعی
آس��م��ان ب���ه  رو 

راج���ع به پدر و م���ادر، ما در عمرمون دیدیم، تجرب���ه ی عمرمونه، افرادی که پدر و 

مادر ازشون راضی بودن دست به هر چه زدن طال شده.

کاری می زنن  که پدر و مادر ازش���ون راضی نبودن، بر عكس! دست به هر  افرادی 

نتیجه نمی گیرن...

نمی دون���ه م���اِل چی���ه، میگه پدر و م���ادرم از من راضی بودن... بل���ه؛ زمان حیات 

کرده  که فوت  که مرده یادش نكردی، ناراضی شده... حاال  راضی بودن، اما حاال 

کردی؟ کار خیر  براش 

قدیم چقدر ماه رجب و ش���عبان، ختم قرآن می دادن برای پدر و مادراش���ون. من 

یادم���ه، دِم این چهار راه مولوی هفتاد س���ال پیش داد م���ی زد خیر مرده ها. مردم 

می رفتن س���یب می خریدن و خیرات می کردن. اون موقع ها س���یب ارزش داشت. 

حاال خرما خیر می کنن. الن کی یاد مرده ها می کنه؟! ختم قرآن! سر قبرشون برن! 

کدوم. کار خیر براشون بكنن! نه بابا هیچ  قرآن براشون بخونن! 

ش���ب های جمع���ه ارواح مومنین میان دِم پش���ِت بوم های خونه ه���ای ما، روایت 

کنین.  داره، میگن اون لقمه نونی که جلوی س���گ هاتون می ذارین برای ما خیر 

کنین، به ما می رسه...  یه لقمه نون می ذاری جلوی سگ، همون رو برای ما خیر 

گر اموات رو یاد کنی، پدر و مادر مردت رو یاد کنی و س���ر  بل���ه... چ���ه قدر عجیبه، ا

کار و بارت خوب می ش���ه.  کن���ی،  کار خیر  قبرش���ون ب���ری، قرآن براش���ون بخون���ی، 

اونایی که هر کاری می کنن به بن بس���ت می خورن، ماِل اینه که پدر و مادرش���ون 

ناراض���ی هس���تن. چون روای���ت داره که در زم���ان حیات راضی ب���ودن اما الن که 

مردن ناراضی شدن. 

یک کسی خواب دید که اموات در روز قیامت دارن سریع به سمت بهشت می رن 

ول���ی ی���ک نفر اون عقب می لنگه. بهش گفتن تو چ���را این طوری می یای؟ گفت 

کار خیر کردن دارن تند می رن، اما بچه ی من برای  آخه اونا بچه هاشون براشون 

من هیچ کار خیری نكرده این جوری شدم. بهش گفتن بچت چی کارس؟ گفت 

ن دریا رخت می ش���وره. این از خواب بیدار میش���ه و  بچه من رخت ش���وره، کنار فال

میره بچه ی اون آقا رو از روی آدرس پیدا می کنه... سالم و علیک و... فالنی من 

ِگل���ه  داره، می گه اوالد من برای من هیچ کار  دیش���ب خ���واب بابات رو دیدم، ازت 

خیری نمی کنه. اون بچه هم عصبانی می ش���ه دستش رو می کنه توی آب دریا و 

یک مشت آب بر می داره و با عصبانیت می گه اینم خیر بابام!

این شخص فردا شب خواب بابای اون پسر رو می بینه، می بینه داره تند می ره! 

میگه فالنی چی شد؟ می گه آره تو رفتی بهش گفتی، پسرم یک مشت آب ریخت، 

که  یک بچه ماهی افتاده بود از دریا بیرون داش���ت می مرد، بچه من اون آب رو 

کرد و پرید و رفت. به برکت اون ماهی، حاال  ریخت، او بچه ماهی راهش رو پیدا 

ما اینجا راحت شدیم...

اون آب رو ریخ���ت ن���ه ب���ه خاطر اینك���ه ماهی زنده بش���ه، همین ج���وری ریخته، 

تصادف���ی ماهی���ه راه���ش رو پی���دا می کنه، به برک���ت اون ماه���ی، کار اون بابا هم 

درست می شه.

گر بدونین پ���در و مادِر یک پیش نمازی  بل���ه... مواظب پدر و مادرتون باش���ین... ا

گناهان  ازش ناراضی ان، پش���ت س���رش نمی تونی نماز بخونی. چرا؟ چون یكی از 

کبیره عاق والدین است. 

با پدر و مادرتون یكم بلند صحبت کنین، اگر طلبه  ای ازت س���لب توفیق می ش���ه 

یعنی دیگه س���ال دیگه اینجا قبول نمی ش���ی! چون یک دفعه به پدر ومادرت بی 

کردی. احترامی 

رس���ول خدا؟ص؟  آمد عیادت یک مریضی. هر چه ش���هادتین رو می گفتن ایش���ون، 

ک���ه بگه، بند اوم���ده بود. حض���رت از اطرافیان  اون مری���ض زبون���ش نمی چرخید 

پرس���یدن ای���ن آق���ا م���ادر داره؟ گفت���ن بل���ه. فرمودن���د بگین بی���اد. م���ادرش اومد 

از م���ادرش پرس���ید از بچ���ت راضی هس���تی یا ن���ه؟ گفت نه... عج���ب... گفت من 

راض���ی نیس���تم. حضرت فرم���ود به خاطر من ازش بگذر. مادر گفت به خاطر ش���ما 

بخشیدم. اون مادر َبَچش رو بخشید، حضرت تا شهادتین رو گفت زبونش وا شد 

گفت و از دنیا رفت. و شهادتین رو 

کف پای مادره،  مادر... مادر باید راضی باشه. از بچگی یادمونه می گفتن بهشت 

یعنی اگر می خوای بهشتی باشی باید مادرت ازت راضی باشه. مادر از پدر مهم تره! 

چون روایت داره که کسی به رسول خدا؟ص؟ گفت من به کی خوبی کنم؟ حضرت 

فرمودن���د: م���ادرت. دیگه به کی؟ م���ادرت. دیگه به کی؟ م���ادرت. دیگه به کی؟ 

درساخالقمرحومآیتاهللمجتهدی
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درساخالقآیتاهللضیاءآبادی

احسان به پدر و مادر، تکلیف انسانی
آیه قرآن می گوید:

 1.
ً
ْنساَن ِبواِلَدْیِه ِإْحسانا ِ

ْ
ْیَنا اإل َو َوّصَ

کند. کردیم تا به پدر و مادر خود نیكی  ما به انسان سفارش 

که احس���ان به والدین نه تنها  کردیم، بلكه می گوید به انس���ان س���فارش نمودیم، این نش���ان می دهد  که ما به مؤمنان و یا به مس���لمانان س���فارش  قرآن نمی فرماید 

کند لذا دین به ما درس انسانیت و آدمیت  که انسان و آدم است باید به پدر و مادرش نیكی  وظیفه ی مسلمان، بلكه وظیفه ی انسان است. یعنی انسان از آن نظر 

کودک را تحمل می کند. که سختی های دوران حمل و شیرخوارگی  کیدات فراوان داریم به ویژه در مورد مادر  می دهد. درباره ی احسان به والدین تأ

کس���ی نزد پیامبر؟ص؟ آمد و گفت: »به چه کس���ی نیكی کنم؟« پیامبر؟ص؟ فرمود: »به مادرت« او گفت: »بعد به چه کس���ی؟« فرمود: »به مادرت.« بار دیگر او گفت: »بعد 

کن.«.  کسی؟« در دفعه ی چهارم رسول اکرم؟ص؟ فرمود: »به پدرت نیكی  گفت: »بعد به چه  کسی؟«، باز حضرت؟ص؟ فرمود: »به مادرت«، او  به چه 

کید قرار داد، سپس احسان به پدر را سفارش نمود.  یعنی سه بار رسول خدا احسان به مادر را مورد تأ

ک���ه به والدینش نگاه  احس���ان ب���ه پ���در و مادر خیلی مهم اس���ت به گون���ه ای که پیامبر اکرم؟ص؟ به فرزندان این گونه بش���ارت می دهد: »هیچ فرزند نیكوکاری نیس���ت 

کند، باز هم صواب صد  گر روزی صد بار این گونه نگاه  که ا کردند  کند، مگر اینكه با هر نگاهش حّجی مقبول برایش نوشته شود!« به حضرت؟ص؟ عرض  محبت آمیز 

حّج مقبول را خواهد داشت؟ ایشان؟ص؟ پاسخ دادند: »آری، خدا بزرگ تر از این هاست.« 

آری ای جوانان عزیز! قدِر این نعمت های بزرگ خدا را بدانید و از برکات وجود پدر و مادرتان تا در دسترس���تان هس���تند بهره های فراوان برگیرید تا روز قیامت در آتش 

حسرت و ندامت نسوزید.
1. سوره احقاف، آیه 15.

گر آدم یه خورده  باب���ات. س���ه مرتبه مادر یک مرتبه پدر. چون مادر رقی���ق القلبه. ا

کنه دلش می گیره. بابا اون جوری نیس���ت. من هر ش���ب یک  باهاش بد رفتاری 

گر پدر و مادرتون  س���وره قرآن برای مادر و پدرم می خونم. ش���ما هم یاد بگیرین. ا

مردن هر شب براشون قرآن بخونین. یادشون بكنین. مقّید باشید. خیلی موثره.

م���ن یك���ی از رمزه���ای موفقیت���م اینه که پدر و م���ادرم ازم راضی ب���ودن و حاال هم 

راض���ی ان. حت���ی یكی اون اوایل که مادرم فوت کرد خواب ایش���ون رو دیده بود. 

گفت یک باغی اینجا به  گفت دیدم مادر من داره بین صفا و مروه سعی می کنه. 

من دادن، نصفیش���و فالنی برام خریده. یعنی من. فهمیدن ما طلبه ش���دیم بهش 

باغ دادن. طلبگی ما بر روی زندگی اون دنیای مادر ما اثر داره. 

گر پ���در و مادرت���ون از دنیا رفته  کنی���ن پ���در و مادرتون ازتون راضی باش���ه. ا دق���ت 

کنین. اگر وضع  یادتون باشه هر شب براشون یک سوره قرآن بخونین. دعاشون 

مالیتون هم خوبه گاهی یک گوس���فند بكش���ین، آش رشته بپزین به همسایه ها 

که پدر و مادرتون دوس���ت داش���تن همون رو براشون خیرات کن،  بدین. همونی 

حتما می رسه.
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از منابع کنکور تا تست های خدا
 از ن���وع پی���ش 

ً
کنك���ور مخصوص���ا کارشناس���ی، س���ال   از ن���وع 

ً
کنك���ور مخصوص���ا

 از نوع شدید...
ً
دانشگاهی، دلهره و استرس مخصوصا

»اوه اوه نزدیكه...« عكس العمل پیشی های جوان!

ن تازه کار. »یواش یواش داره دلم آشوب میشه« عكس العمل فارغ التحصیال

کارها. کهنه  »گذشت...« عكس العمل 

 سه رقمی.
ً
»یادش بخیر« عكس العمل دوستان یک، دو یا نهایتا

از بحث تجدید خاطرات که بگذریم به بحث این نوشته می رسیم که دنبال یک 

کنكوری است. کنكور و اضطراب  کنكور، سال  نگاه متفاوت به 

چ���ه درس خ���ون بودیم چه نبودیم س���ال کنك���ور برامون 

وی���ژه بود، فّعالّیت های غیر درس���ی خیل���ی محدود بودند. 

کنك���ور  روزم���ره...  کار  ب���ود  تس���ت و درص���د ش���ده  فك���ر 

آزمایشی های مختلف و رتبه و...

کم دقیق شو! یک 

اّول س���ال از س���ازمان س���نجش )مس���تقیم یا با واس���طه( 

مناب���ع رو می پرس���یم، بعد همون���ا رو مفّص���ل می خونیم، 

کنكور می دیم و نتیجه رو می گیریم. این خالصه ی پیش 

دانشگاهیه یا سال چهارم قدیمیا یا خیلی جدیدا!

که منابع رو از س���ازمان  ح���اال یک آدم جالب پیدا میش���ه 

 منبعی 
ً
س���نجش نمی پرس���ه یا بنده خدا فكر می کنه اصال

وج���ود ن���داره، »هری  پاتر« می خونه بعد میاد س���ر کنكور و 

از اینك���ه س���ؤال ها ربطی به ه���ری نداره خیل���ی تعّجب می کنه... ی���ک آدم جالب 

دیگه پیدا میش���ه که ش���روع میكنه به منبع نویس���ی برای کنكور! بعد مؤّسسه ی 

»رنجش« رو تأسیس میكنه و یک سری آدم باحال تر از خودش میرن منابع این 

بی درس���ت میكنه و 
ّ

باب���ا رو میگی���رن می خونن! ... آدم جالب س���وم هم کنكور قال

کنكور این یكی  یک س���ری آدم باحال دیگه )حاال یا همون باحال قبلیا( میان و 

بابا رو شرکت می کنن...

کمال تأّس���ف این  که با  به هر حال ما از طرف س���ازمان س���نجش اعالم می کنیم 

دوس���تان راهی به دانش���گاه ندارند و البّته ش���ّیادین هم تحت پیگرد هستند و با 

فان برخورد قانونی خواهد شد!
ّ
متخل

کنین: آدمای جالب و باحال زیاد پیدا میشن! باور 

یک س���ری فك���ر می کنن ای���ن عالم حس���اب کتاب نداره، ش���روع می کن���ن قوانین 

ک و معیار تعیین می کنن، بر اساس معیارهاشون ارزیابی می کنن  می نویس���ن، مال

ق«.
ّ
ق« و به دیگری »ناموف

ّ
و به افراد لقب و عنوان میدن... به یكی میگن »موف

 همه م���ا آدم باح���االی قّصه ای���م؛ چندتام���ون دارن منابع رو 
ً
از ب���د حادث���ه تقریب���ا

بی رو با هزار زحمت 
ّ

می نویسن مابقیمون هم با تالش منحصر به فردی منابع قال

پیدا می کنیم، می خونیم و عمل می کنیم و مدرک می گیریم، یا حاال نمی گیریم!

پیچیده شد؟ بذارید مثال بزنم، با یک لحن شیک:

ک زیاد شدن ثروت و رسیدن به رفاه و آسایش است؟ امروزه چه چیزهایی مال

کردن کار  گزینه 1( بسیار 

گزینه 2( مدرک عالی از دانشگاه معتبر    

گزینه 3( استخدام در یک شرکت بزرگ 

گزینه 4( همه موارد فوق بلكه یكیش!

ک���ه این موارد رو دارند و مال و  ب���ه دور و برمون نگاه کنیم؛ چند نفر س���راغ داریم 

که این موارد رو دارند و مال و آسایش ندارند؟ حاال چند  آسایش دارند و چند نفر 

ک���ه این موارد رو ندارند و مال و آس���ایش دارند و چند نفر که نه این موارد رو  نف���ر 

دارند نه مال رو و نه آسایش رو؟

 
ً
نمی خوایم انش���ا بنویس���یم »علم بهتر اس���ت یا ثروت؟« می خوایم ببینیم آیا واقعا

ک هستند یا نه؟ گزینه های سؤال مال

که نداره، داره؟ کنیم؟... خدا خوبه؟ ردخور  کی چک  کی بپرسیم؟ با  از 

کنم مالم زیاد شه؟ کار  خدایا چی 

کن، خیلی تند رفتیم: نه صبر 

- چرا از خدا بپرسیم؟ خدا می دونه؟

یک سری فكر می کنن 
این عالم حساب کتاب 
ن���داره، ش��روع می کنن 
ق��وان��ی��ن م��ی ن��وی��س��ن، 
تعیین  معیار  و  ک  م��ال
م���ی ک���ن���ن، ب���ر اس���اس 
ارزی��اب��ی  معیارهاشون 
می کنن و به افراد لقب 
و ع��ن��وان م��ی��دن... به 
��ق« 

ّ
»م��وف میگن  یكی 

ق«
ّ
و به دیگری »ناموف

ک������ن������ک������ور  م���������ن���������اب���������ع  از 

وظایف
آس��م��ان ب���ه  رو 
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که می دونه، خدا همه چیز رو می دونه. - پناه بر خدا، معلومه 

- ِا ، اگه می دونه پس چرا از اّول از خدا نپرسیدی؟

...-

جواب این سؤال رو چی بدیم؟ یک عمر در خونه ی این و اون و پای سخنرانی و 

قّیت و روش زندگی پرسیدیم... 
ّ
ه دنبال جواب رفتیم و آرامش و موف

ّ
کتاب و مجل

که خالق  پش���ت پا بزنیم به همه ی اینا؟ خدایا هیچ وقت از تو نپرس���یدیم... از تو 

گفتیم همه چیز می دونه... که همیشه  مایی... از تویی 

چرا خدا ِبِهمون جواب نده؟ نمی دونه؟ نمی تونه بهمون جواب 

رو برسونه؟ می خواد جواب ها رو ندونیم؟

ول���ی خ���دا میدونه و میتون���ه به ما برس���ونه و مهربون���ه و بخیل 

 این چه حرفیه؟ خدا همه چیز رو برا ما فرستاده، 
ً
نیس���ت... اصال

کرده. همه راه ها رو اعالم 

بی درست بشه 
ّ

باورتون میشه روزی بیاد که اینقدر مؤّسسات قال

که س���ازمان س���نجش و کنكور فراموش بشن؟ اون روز اومده... 

خدا فراموش شده.

 امتحانه، خداون���د منابع و 
ّ

کردی���م این دنیا مح���ل م���ا فراموش 

قوانین رو فرموده... برگه های تس���ت زیر دس���تمونه و هر لحظه 

ممكنه وقت امتحان تموم بشه...

ی���ک ف���رق این امتحان اینه که منابع تا یک روز مش���خص ب���ه نام کنكور خونده 

و تمرین نمیش���ن، همیش���ه امتحان برق���راره، جزوه باز، مطال���ب معلومن... دروغ 

نگ���و، ح���روم نخور، نگاه بد نكن، عفیف باش، نماز بخ���ون، احترام به پدر و مادر، 

همس���ر، فرزند، همس���ایه، بزرگتر... حّتی می تونی وسط امتحان از خود خدا جواب 

سؤال ها رو بپرسی.

کار داریم می کنیم؟ چرا یادمون میره برا چی اومدیم و چی 

گرفتار )مالی( ش���دم نمی رس���م برم  ی���ه ب���ار یه آدم ب���رام درد دل کرد، گفت اینقدر 

گفتم برو مادرتو ببین، صله رحم روزی رو زیاد می کنه...  مادرم رو ببینم... بهش 

گفت: راست میگی. کرد،  کم نگام  یه 

ک ه���ای خودمونو  ک و معیار بذاری���م و نتیجه نگیریم و مال ک���ی می خوایم م���ال ت���ا 

که خودشون هم متناقضند. ک هایی  کنیم؛ مال نقض 

مفّصل ش���عار میدیم که ش���رافت به شغل نیست... تن آدمی شریف است به جان 

آدمّی���ت    ن���ه همین لباس زیبا... هی گفتیم رفتگر هم... بعد س���تایش خانوم به 

قاسم وانتی هندونه فروش میگه:

که مثل خودتون نشن...  - قاسم آقا، بچه ها رو بذارین مدرسه برن 

شیم، یه عمر می گیم 
ُ
کنكور و نق های »مگه درس نداری« می ک کالس  بّچه رو با 

زود بخواب فردا مدرسه داری ولی نمی گیم بخواب نمازت قضا 

نش���ه... بخ���ون بخ���ون بخون... برا خودت کس���ی بش���ی... ولی 

هی���چ وق���ت نگفتیم – از ته دل، از صمیم قلب – روزی دس���ت 

گیرد به یاد خدا... خداست و دل آرام 

که  گفتم »نه«  مِن دانش آموز هم یک س���ال تمام به هم���ه چیز 

کنكور بدم، ولی پای امتحان خدا که رس���ید... – بی رودرواس���ی 

رتر بود تا 
ّ
قّیت کنكور ب���ه نظرم جّدی تر و مؤث

ّ
بگی���م - چون موف

کنكور خدا... قّیت تو 
ّ
موف

امتح���ان خ���دا خیلی پیش���رفته  اس���ت، ی���ک دکمه ریِس���ت داره 

ک���ه هم���ه ی ج���واب غلطا رو پ���اک می کن���ه، کافیه ه���ر وقت، تو 

کارو بكن���ه... بگیم خدایا  ه���ر موقعّی���ت ازش بخوای���م که ای���ن 

ببخش...

ک���دوم از ما  نمی خ���وای ب���ری ببین���ی قوانی���ن خ���دا برا ای���ن عالم چیه؟ چ���ی از هر 

ق؟ از خدا بپرسی خدایا چه 
ّ
کی میگه ناموف ق به 

ّ
کی میگه موف خواسته؟ خدا به 

جوری دلم آروم بشه؟

ت و 
ّ
ب���را اینك���ه مناب���ع آزمون رو بدونی���م، قوانین امتح���ان رو بدونیم چق���در با دق

پش���تكار رفتیم دنبالش... اون جوری میری ببینی خدا برای توی دانش���جو، توی 

م، توی دختر، توی پس���ر، توی همسر، توی پدر، توی مادر، توی 
ّ
کاس���ب، توی معل

کرده؟  »بنده« چه قوانینی وضع 

دنبالش میری؟ 

تا رسیدن به جواب و مطمئن شدن، تالش می کنی؟

ام����ت����ح����ان خ�������دا خ��ی��ل��ی 
پ��ی��ش��رف��ت��ه  اس�������ت، ی��ک 
که  داره  ری���ِس���ت  دک���م���ه 
ه��م��ه ی ج����واب غ��ل��ط��ا رو 
ک��اف��ی��ه هر  پ���اک م��ی ک��ن��ه، 
وق�����ت، ت���و ه���ر م��وق��ع��ّی��ت 
ای��ن  ک���ه  ب���خ���وای���م  ازش 
خدایا  بگیم  بكنه...  ک��ارو 

ببخش...

ت�������������ا ت����������س����������ت ه����������ای خ���������دا
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وظایف
آس��م��ان ب���ه  رو 

	.در هنگام نماز بدن و لباسمان باید: پاک باشد

	 که در آن جا نماز می خوانیم: واجب نیست )مگر اینكه نجاست به لباس پاک بودن مكانی 

که پیشانی را بر آن می گذاریم باید: پاک باشد. کند(. ولی در سجده جایی  یا بدن سرایت 

	 :کرده باشیم بدن یا لباسمان نجس است و بعد از نماز یادمان بیاید، وظیفه گر فراموش  ا

دوباره خواندن نماز است.

	.گر ندانیم بدن یا لباسمان نجس است و بعد از نماز بفهمیم، نمازمان: صحیح است ا

• کردن: جایز است.	 گر ندانیم قرائت امام جماعت صحیح است یا نه، اقتدا  در نماز جماعت ا

• کردن: جایز نیست.	 گر مطمئن هستیم قرائت امام جماعت صحیح نیست، اقتدا  ا

• کند، باید: حمد 	 وقتی امام جماعت در رکعت 3 یا 4 است و مأموم می خواهد نماز را شروع 

و سوره را آهسته بخواند. )ولی اگر در صورت خواندن سوره به رکوع امام نمی رسد، سوره را 

نخواند(

• که امام به رکوع رود، سپس 	 کافی ندارد، صبر کند تا زمانی  وقتی برای خواندن حمد هم وقت 

کند. )وقتی امام در حال رفتن به رکوع است و هنوز به رکوع نرسیده نباید نماز را شروع  اقتدا 

کند( 

	.ی )دفع ادرار یا مدفوع( رو به قبله و پشت به قبله: حرام است
ّ
تخل

	 .بگویند رو به قبله یا پشت به قبله نیست: جایز است 
ً
اگر مقداری از قبله منحرف شود که عرفا

)الزم نیست عمود بر قبله باشد(

	 که نمی تواند گر قبله مشخص نباشد )مثل قطار و هواپیما( : حرام است. ولی در صورتی  ا

کند:  که حدس می زند قبله است اجتناب  گر از آن جهتی  کند، ا تا مشخص شدن قبله صبر 

جایز است.

	.که به ارث رسیده است: خمس ندارد مهریه ی خانم ها و مالی 

	 وقتی واجب می شود خمس مالی را بدهیم تا این خمس را پرداخت نکرده ایم استفاده از آن

 بپردازیم(
ً
که بعدا گذاشته باشیم  کنار  مال: حرام است. )حتی اگر خمس را 

	 خودشان اموال  خمس  پرداخت  از  می دهد،  دیگری  کس  را  آن ها  ج  مخار تمام  که  کسانی 

معاف نیستند یعنی هر مالی که به دست می آورند در صورتی که تا سر سال استفاده نشود 

پرداخت خمسش: واجب می شود.

اح��������ک��������ام م�����ب�����ت�����ا ِب��������ه!
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اّیام 

مهمانی  و  ب��ود   ۰9 ن���وروز 

و  دی��د  از همین  ن����وروزی. در یكی  ب��ازدی��د  و  دی��د  و 

»جعبه ی  به  توّجهم  خنده ای  شلیک  با  بازدیدها، 

شبیه سازی  می شد،  پخش  آنچه  شد.  جلب  ج��ادو« 

از برنامه های نقد و بررسی سینما  شده ی طنز یكی 

و شخصّیت ها  گریم  دکور،  فضا،  آن قدر   
ً
انصافا بود. 

که در نگاه اّول -بدون  کپی برداری شده بود  خوب 

کارگردانی  ب��ا  ب��ازی��گ��ران  از  یكی  شباهت  از  اغ���راق- 

سخت  هست-  نیز  برنامه  آن  مجری  -ک��ه  مشهور 

تازه  بخش،  این  اینكه  از  بی خبر  شدم!  شگفت زده 

غیر  برنامه،  آن  هنرنمایی هاست!  خ��روار  از  مشتی 

و  اجتماعی  ورزش��ی،  برنامه های  از  سینمایی ها،  از 

»بازار  کرد و خالصه  ی 
ّ
خبری هم احوال پرسی مفصل

خنده«ی جمع را تصاحب نمود!

ب��ازار سری زده ای��د و   به این 
ً
شما هم حتما

ماه  در  ک��رده ای��د؛  دی���دن  آن  محصوالت  از 

سری  نیز،  گذاشتیم  سر  پشت  که  رمضانی 

جدید این برنامه پخش شد و سبب انبساط 

بعضی  البته  ک��رد.  فراهم  را  خیلی ها  خاطر 

آنچه از این بازار نصیبشان شد، نه انبساط 

که انقباض خاطر بود! خاطر، 

چند میگیری بخندونی؟

که بعضی از مشاهیر هنر و ورزش   شنیده اید 
ً
احتماال

نظرهای  اظهار  برنامه  ای��ن  به  نسبت  سیاست،  و 

کرده اند. بعضی افراد، از اینكه سوژه ی این  متفاوتی 

بعضی  و  بودند  خوشحال  بودند،  گرفته  ق��رار  برنامه 

ناراحت.

هدف این نوشتار -بر خالف بیشتر آنچه پیرامون این 

برنامه نگاشته اند- نقد و بررسی چرایی خوشحالی و 

ناراحتی افراد یا نقد سازندگان آن نیست.

این بار روی سخن با خود ماست، یعنی با مخاطبان 

برنامه ی  که  نیست  ب��اری  اّولین  ای��ن،  برنامه.  این 

ط��ن��زی، ش��خ��ص��ّی��ت��ی را ش��ب��ی��ه س��ازی م��ی ک��ن��د و به 

اصطالح »ادای او را در می آورد«. پیش ترها نیز چنین 

برنامه هایی وجود داشته اند و کسانی که سن و سال 

بیش تری 

دارن��������د ش����ای����د ه����ن����وز چ��ن��ی��ن 

داشته  ی��اد  ب��ه  را  خ���وش«  »س��اع��تِ   از  بخش هایی 

باشند.

گریه ی فردا! خنده ی امروز، پشتوانه ی 

در  اغلب،  آنچه  که  کنیم  ��ت 
ّ
دق نكته  ای��ن  به  باید 

این برنامه ها مایه ی خنده ی ما را فراهم می کند، به 

سخره گرفتن »شخصیت« دیگران است، نه کارهای 

گر ما با دیدن این برنامه، به »اعمال  نادرست آن ها. ا

می توانستیم  شاید  می خندیدیم،  دیگران  ناپسند« 

توجیهی برای این عمل دست و پا کنیم، اّما مشكل 

می شود،  م��ا  خ��ن��ده ی  اس��ب��اب  آنچه  ک��ه  اینجاست 

انتسابی  اغ��ل��ب  و  ف����ردی  وی��ژگ��ی ه��ای 

به  نیستیم  مجاز  هرگز  م��ا  اس��ت.  اف���راد 

خاص«  »حرکت  یا  گفتن«  سخن  »نوع 

کسی بخندیم. شكستن حرمت مؤمن، 

که به شّدت از آن نهی  از اعمالی است 

شده ایم و استهزای دیگران از مصادیق 

روش����ن ای���ن ح��رم��ت ش��ك��ن��ی اس����ت. در 

امام صادق؟ع؟  دارد؛  بسیار  مؤمن حرمتی  ما  آیین 

می فرمایند:
ْعَبِة.1

َ
ك

ْ
 ِمَن ال

ً
ْعَظُم ُحْرَمة

َ
ُمْؤِمُن أ

ْ
ال

کعبه بزرگتر است. حرمت مؤمن از 

قایل  احترامی  چنین  مؤمن  ب��رای  موظفیم  وقتی 

بزرگی  بسیار  گناه  کردن وی،   مسخره 
ً
قطعا باشیم، 

تبعاتی  اخ��روی،  بر مجازات  وه  ع��ال گناه  این  اس��ت. 

دنیایی نیز در پی دارد. امام صادق؟ع؟ از قول پیامبر 

اکرم؟ص؟ می فرمایند:
َبُه.2

َ
ى َیْرک

َ
ْم َیُمْت َحّت

َ
 ِبَشْی ٍء ل

ً
َر ُمْؤِمنا َمْن َعّیَ

هر کس بنده مؤمنى را به خاطر گناهى سرزنش کند، 

گناه دست بزند. نمى میرد تا خود نیز به همان 

با هم بخندیم یا به هم بخندیم؟

پ��ش��ت صفحه ی  از  ب��ه دی���گ���ران -ح��ّت��ی  خ��ن��دی��دن 

کار بسیار  که از منظر دین،  تلویزیون- جدای از آن 

ی  پسند نا

گر در میان ما تكرار شود  است، ا

و توسعه یابد، می تواند به عادتی ناپسند مبّدل شود 

که حّتی خود نیز از تیغ آن در امان نمانیم! نهادینه 

خود  ما  می شود  سبب  نامبارک،  سّنت  ای��ن  ش��دن 

و  فامیل  همكار،  استاد،  آسانی،  به  بدانیم  مجاز  را 

س��وژه ی  را  اس��ت  اطرافمان  در  که  دیگری  کس  هر 

به هر  که  چ��را  ق��رار دهیم؛  تفریحات س��ال��م)!( خ��ود 

که می توان با آن،  کس خصوصّیاتی دارد  حال، هر 

کرد!!  سوژه ای برای خندیدن و دست انداختن تولید 

گناه مخرب برای ما  و این یعنی عادی شدن یک 

و جامعه.

ک��ردن  گ��وش��زد  و  دی��گ��ران  از  ک���ردن  انتقاد  مشكل، 

طنز-  زب���ان  ب��ه  ه��م  -آن  آن ه���ا  ب��ه  اشتباهاتشان 

که وقتی ما با خطای  نیست؛ بلكه مسأله این است 

آنان  باید عمل خطای  می شویم،  رو  به  رو  دیگران 

ق��رار  نكوهش  م��ورد  غیر طنز-  ی��ا  طنز  زب��ان  -ب��ه  را 

هر  از  عملی  زیرا چنین  را.  آن ها  نه شخص  دهیم، 

پس  اس��ت،  نامطلوب  بزند  سر  که  نیز  دیگری  ف��رد 

کنیم تا عمل ناپسند را از میان برداریم.  باید تالش 

گر ما توانستیم با زبان طنز، زشتی دروغ را به   ا
ً
مثال

ک��س، در ه��ر جایگاهی  دی��گ��ران ن��ش��ان ده��ی��م، ه��ر 

می تواند مصادیق آن را برای خود پیدا و از آن پرهیز 

کار، ما شخصیت فردی  گر به جای این  نماید. حال ا

دروغ گو را مورد استهزا و مایه ی خنده ی دیگران قرار 

دادیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم این عمل ما 

کاهش دروغ گویی مؤثر واقع شود. در 

گناه و خطا، از  از یاد نبریم، هرگز نباید و نمی شود با 

کرد! گناه و خطای دیگران جلوگیری 

1. الخصال ج،1 ص72.
کافی، ج2، ص653 2. اصول 

نیم نگاهی به 

اوض����������اع ب����������ازار خ�����ن�����ده ه�����ای م��ا

 م���ا ه���رگ���ز م��ج��از 

»نوع  به  نیستیم 

یا  گفتن«  سخن 

»ح��رک��ت خ��اص« 

کسی بخندیم

t
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شبهات
آس��م��ان ب���ه  رو 

ک���ه از جانب   با ش���بهاتی 
ً
ک���ه به مدینه منوره مش���رف ش���ده اند مطمئنا اف���رادی 

ح می ش���ود مواجه ش���ده اند، آن ها توس���ل به ائمه؟مهع؟  وّهابی ه���ا متعص���ب مطر

ک���رم؟ص؟ را ش���رک می دانند و ش���یعیان را مش���رک و رافضی  و همچنی���ن پیامب���ر ا

گ���ر کس���ی حاجت���ش را ب���ه پی���ش غی���ر خ���دا بب���رد برای  می خوانن���د و معتقدن���د ا

خداوند ش���ریک قائل ش���ده اس���ت و مش���رک اس���ت! این نوع برخورد جاهالنه و 

کنار مزار ش���ریف نبی مكرم اس���الم؟ص؟ و همچنین  بدون عقالنیت در 

کنار قبور مطهر بقیع به وفور توس���ط س���عودی ها دیده می ش���ود و  در 

کتاب ها و جزوه هایی  حتی به حجاج، علی الخصوص حجاج ایرانی، 

که شامل این گونه شبهات است. می دهند 

کردند و  که قبور ائمه بقیع؟مهع؟ را ویران  آن ها با همین اعتقاد است 

وه بر این جنایات دستشان را به  دس���ت به تخریب س���امرا زدند و عال

خون ش���یعیان آلوده می کنند و آن ها را به قصد قربت! و رس���یدن به 

بهشت! به قتل می رسانند.

همان طور که در ش���ماره های گذش���ته به بررسی مناظرات شب های 

پیش���اور پرداخته شد، در این ش���ماره از مجله نیز به مناظره ای دیگر 

از مرحوم س���لطان الواعظین با علمای اهل س���نت پیش���اور می پردازیم. در این 

ک���ه از علمای برجس���ته ی دوران خود به  مناظ���رات، مرح���وم س���لطان الواعظین 

ش���مار می رود و در فن مناظره بس���یار هوش���یار و اس���تاد بوده است تالش نموده 

از مذهب تش���ّیع دفاع کند و ش���بهه های مختلفی که از مخالفان به تش���یع وارد 

می شود را جواب دهد، که به حمداهلل ایشان توانسته است در این مناظرات به 

خوبی و روش���نی حق و حقیقت را روش���ن نماید و راهی درس���ت پیش روی آنان 

کند. که به دور از تعصب جاهالنه خواهان هدایت هستند باز 

شیعیان مشرکند!

مخالف1: جناب س���لطان الواعظین! در تمام ادعیه ی ش���ما آثار شرک به خداوند 

یكت���ا مش���هود اس���ت، ش���ما در ادعیه و زی���ارات خ���ود از امامانت���ان طلب حاجت 

می کنید و بدون توجه به پروردگار عالمیان حاجات خود را پیش غیر 

کفر است. کامل شرک و  او می برید و این دلیل 

مداف���ع2: از جن���اب عال���ی چنین حرفی بعید اس���ت که ب���دون دلیل و 

گفت���ار دیگران این س���خن را بزنید. ش���ما ی���ا نمی دانید  فق���ط از روی 

چه می گویید و یا به معانی ش���رک توجه ندارید. لطف بفرمایید ابتدا 

کنید تا مطلب روشن شود. معنی »شرک« و »مشرک« را بیان 

مخالف: مطلب آن قدر واضح اس���ت که فكر نكنم نیازی به توضیح 

که با اقرار به خداوند بزرگ، توجه   روش���ن اس���ت 
ً
کامال داش���ته باشد. 

گر کس���ی با وجود خداون���د به غیر او  ک���ردن به غیر او ش���رک اس���ت و ا

توجه داشته باشد و حاجتش را به غیر خداوند بگوید مشرک است.

 توجهی ب���ه خداوند 
ً
ک���ه مش���هود اس���ت اب���دا در جامع���ه ی »ش���یعه« همان ط���ور 

نمی ش���ود و هم���ه ی تقاضاهایش���ان را، ب���دون اینكه نامی از خداون���د بیاورند، از 

امامان خود می کنند. حتی دیده می شود که فقرای شما وقتی به در خانه ها و یا 

مغازه ها می آیند می گویند: یا علی! یا امام رضای غریب! یا حضرت عباس! یک 

مرتبه هم ش���نیده نش���ده که »یا اهلل« بگویند. این ها خود دلیل ش���رک است که 

 توجهی ندارند و تمام توجهشان به غیر خداست.
ً
شیعیان به آن اصال

خدا  ب��رای  باید  را  ن��ذر 

در  ام�����ا  داد،  ان����ج����ام 

مختاریم  آن  م��ص��رف 

مثال  عنوان  به  گ��ر  ا و 

ق���رب���ان���ی  را  گ���وش���ت���ی 

می کنیم می توانیم آن 

ام��ام زاده  را به بقعه ی 

ی��ا ه��ر ج��ای دیگری  و 

ببریم.

ت�����وسّ��������ل
پرسش های تکراری پاسخ های قدیمی
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گفتار ش���ما از چه جهت  مداف���ع: اول از هم���ه باید بگویم که نمی دانم این نوع 

 خطا می گویید، یا اینكه شما توجه 
ً
است؟ آیا دلیل بر لجاجت شماست که عمدا

که از روی لجاجت نباش���د، زیرا یكی از شرایط  کافی به حقایق ندارید؟ امیدوارم 

یک عاِلم انصاف است. آن کس که حق را بداند ولی از روی تعصب مرام خود، 

حق کشی نماید انصاف ندارد و کسی که انصاف نداشته باشد عالم بدون عمل 

اس���ت، پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند: »عالم بدون عمل، مانند درخت بدون ثمره 

و میوه است.«

این جمالت ش���ما س���بب ناراحتی شیعیان در مجلس 

کلمات »شرک«  اس���ت، ش���ما بدون دلیل و مغرضانه 

و »مش���رک« را ب���ه ش���یعیان نس���بت می دهی���د و این 

کند،  می تواند در بین عواِم بدون اطالع از حقیقت اثر 

کنید. کلماتتان دقت  کار بردن   در به 
ً
پس لطفا

ناچ���ارم ب���ا اج���ازه ی ش���ما ب���رای روش���ن ش���دن افكار 

عموم���ی، مختص���ری در باب »ش���رک« و »مش���رک« از 

کالم علمای بزرگ اس���الم عرایضی را به خدمت حضار 

کنم. عرض 

انواع شرک

آنچ���ه از خالصه آی���ات قرآن و دیگر روایات و تحقیقات برمی آید، »ش���رک« بر دو 

قسم است؛ »شرک جلی و آشكار« و »شرک خفی و پنهان«.

»ش���رک آشكار« آن ش���رکی است که انسان شریكی برای خداوند قرار دهد. مانند 

بتپرس���تها و مس���یحیان که به س���ه خدا اعتقاد دارند. البته این نوع ش���رک خود 

به چند دس���ته تقس���یم می شود و از آن دسته، ش���رک در عبادت است، به معنی 

اینك���ه انس���ان اعمال عبادی را برای غیر خدا و یا ب���ه نیت غیر خدا انجام دهد، 

گر نیت در وقت عمل برای غیر خدا باش���د، آن   ب���رای غیر خدا نماز بخواند. ا
ً
مث���ال

 از این نوع عمل 
ً
فرد مش���رک اس���ت، زیرا خداوند در آیه 11۰ س���وره کهف صراحتا

کرده است؛ منع 
3»

ً
َحدا

َ
ِه أ  َو ال ُیْشِرْک ِبِعباَدِة َرّبِ

ً
 صاِلحا

ً
 َعَمال

ْ
َیْعَمل

ْ
ل
َ
ِه ف کاَن َیْرُجوا ِلقاَء َرّبِ َمْن 

َ
»ف

گاه انسان نباید عبادت، چه واجب و چه مستحب را برای غیر خدا و  پس هیچ 

برای رضای دیگران انجام دهد.

مخالف: جناب س���ید! ش���ما خودتان می گویید عمل برای غیر خدا ش���رک اس���ت 

و کس���ی که برای خلق خدا نذر کند مش���رک اس���ت، پس ش���یعیان مشرکند، زیرا 

ب���رای امام���ان و امام زاده ه���ای خود نذر می کنند و این نذر برای غیر خدا اس���ت 

و شرک است.

ک���ه باید عقاید یک مذهب یا  مداف���ع: اول از هم���ه باید این نكته را تذکر بدهم 

کتاب های مورد وثوق آن ها آمده و بر اس���اس قوانین  قوم را بر اس���اس آنچه در 

آن ها س���نجید و نه عمل و گفتار برخی از عوام و مردمی که س���واد دینی و علمی 

ندارند.

پس اینكه عده ای برای امام نذر می کنند را نباید دلیل بر مشرک بودن شیعیان 

دانست.

اما جواب شما!

که اگر یكی  که در فقه تش���یع جعفری ادای نذر دو ش���رط دارد  ابتدا باید بدانید 

از آن دو ش���رط اج���را نش���ود ن���ذر جاری نش���ده اس���ت؛ اول نیت نذر اس���ت و دوم 

صیغه ی نذر است. 4

ش���رط دوم که مكمل و تثبیت کننده ش���رط اول اس���ت، آن است که نذر کننده 

کند و تا   بای���د در موقع خواندن صیغه ی نذر نام خداون���د را بر زبان جاری 
ً
حتم���ا

 اگر بخواهد روزه نذر کند باید بگوید 
ً
نام خدا نباش���د صیغه جاری نمی ش���ود. مثال

صوم«.
َ
ن ا

َ
ّیَ ا

َ
»هلِلِّ َعل

گر فردی نام کس دیگری غیر از خدا را بر زبان جاری کند، خواه نام پیامبر  حال ا

کار را انجام دهد   این 
ً
 آن نذر باطل است و اگر عمدا

ً
که باشد، قطعا یا هر امامی 

مشرک است.

پس نذری که برای غیر خدا اس���ت از ابتدا باطل اس���ت و شاید برخی از شیعیان 

کار را   این 
ً
که از روی بی اطالعیشان است و چون عمدا این گونه عمل می کنند، 

انجام نمی دهند مشرک نیستند.

گر به عنوان مثال  نذر را باید برای خدا انجام داد، اما در مصرف آن مختاریم و ا

گوش���تی را قربان���ی می کنی���م می توانی���م آن را به بقع���ه ی ام���ام زاده و یا هر جای 

دیگری ببریم.

حال برگردیم به کالم خودمان، ش���رک دوم که »ش���رک خفی و پنهان« اس���ت به 

معنای ش���رک در اعمال و ریای در عبادات اس���ت و فرق میان این نوع شرک با 

ش���رک در عبادت در »ش���رک آشكار« این است که در »ش���رک عبادت« برای خدا 

شریک قرار داده می شود و در مقام عبادت، غیر خدا پرستش می شود.

اما »شرک پنهان« دامنه ی بسیار گسترده ای دارد، هر عملی که مختصر توجهی 

به غیر خدا شود شرک محسوب می شود.

یكی از اقس���ام این شرک، »شرک در اسباب« است، به این معنا که بدون توجه 

گر نور خورش���ید را   ا
ً
ب���ه خداون���د، مس���بب آثار چیزی غیر از خدا قلمداد ش���ود، مثال

بدون توج���ه به خداوند از خود خورش���ید بدانیم این 

گر اثر خورشید از خداوند دانسته شود و  شرک است و ا

خورش���ید به عنوان وسیله ی رساندن فیض شناخته 

 شرک نیست، بلكه این خود یک نوع 
ً
ش���ود این ابدا

از عب���ادت اس���ت، زی���را توجه ب���ه آیاِت ح���ق، مقدمه 

توجه به حق است.

کلی اگر هر س���ببی را مستقل و متكی به خود  به طور 

گر به این توجه داشته  بدانیم این شرک است، ولی ا

که مس���بب اصلی خداوند اس���ت این ش���رک  باش���یم 

نیست.

کدام از منابع  که در هیچ  که اقس���ام ش���رک بیان ش���د مش���خص می ش���ود  حال 

شیعی اثری از شرک نیست و عقاید ما خالی از این اقسام شرک است.

اکنون شما بفرمایید از چه طریقی شما شیعیان را مشرک می دانید.

توسل به ائمه اطهار؟مهع؟

مخالف: تمام فرمایشات شما صحیح است، ولی خود شما هم اگر دقت نمایید 

تصدی���ق خواهی���د کرد که حاجت از امامان خواس���تن و توس���ل به آن ها نمودن 

که  »ش���رک« است، چون ما هیچ احتیاجی به واسطه ی بشری نداریم، هر زمان 

به حضرت حق توجه نماییم نتیجه حاصل می شود.

ک���ه با این همه دلیل، هنوز ب���ر عقیده ی متعصبانه ی  مدافع: تعجب آور اس���ت 

گ���ر هر  ک��ل��ی ا ب���ه ط���ور 

و  م��س��ت��ق��ل  را  س��ب��ب��ی 

بدانیم  خود  به  متكی 

ای�������ن ش�������رک اس�����ت، 

توجه  این  به  گر  ا ولی 

ک��ه  داش����ت����ه ب���اش���ی���م 

خداوند  اصلی  مسبب 

اس��������ت ای��������ن ش����رک 

نیست.

ج��ن��اب س��ل��ی��م��ان، با 

ع��ل��م ب���ه ای��ن��ك��ه ای��ن 

خدایی  ق���درت  عمل 

خداوند  از  می خواهد، 

آوردن  درخ�����واس�����ت 

تخت را نكرد، بلكه از 

مخلوق عاجز تقاضای 

کرد. کمک  حاجت و 
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خود پافشاری می کنید و می گویید حاجت خواستن از خلق شرک است.

گر این گونه باش���د  عزی���زم! مگ���ر مطلق حاجت خواس���تن از خلق ش���رک اس���ت؟ ا

همه ی مردم مشرکند و احدی موّحد در عالم وجود ندارد. پس انبیا چرا از مردم 

که  کنید  کمک می طلبیدند؟ خوب است به آیات 38 تا 4۰ سوره ی نمل دقت 

می فرماید:

ُتونی ُمْس���ِلمیَن، 
ْ
ْن َیأ

َ
 أ

َ
ْبل

َ
تینی ِبَعْرِش���ها ق

ْ
ْم َیأ

ُ
ك ّیُ

َ
ُؤا أ

َ
َمل

ْ
َها ال ّیُ

َ
 یا أ

َ
»قال

ْن َتُق���وَم ِمْن َمقاِمَک َو 
َ
 أ

َ
ْبل

َ
َنا آتی���َک ِبِه ق

َ
ِجّنِ أ

ْ
 ِعْفری���ٌت ِمَن ال

َ
ق���ال

َنا آتیَک 
َ
ِكتاِب أ

ْ
ٌم ِمَن ال

ْ
ذی ِعْن���َدُه ِعل

َّ
 ال

َ
میٌن، قال

َ
َقِوّیٌ أ

َ
ْیِه ل

َ
���ی َعل ِإّنِ

 هذا ِمْن 
َ

ا ِعْنَدُه قال ا َرآُه ُمْس���َتِقّرً ّمَ
َ
ل
َ
َک ف

ُ
ْیَک َطْرف

َ
 ِإل

َ
ْن َیْرَتّد

َ
 أ

َ
ْبل

َ
ِب���ِه ق

ی«5 ْضِل َرّبِ
َ
ف

بدیه���ی اس���ت تخت بلقیس ب���ا آن عظمت را قبل از چش���م برهم 

کار مخلوق عاجز نیس���ت و مس���لم است  زدنی از مكانی دور آوردن 

که این امری است برخالف عادت و جناب سلیمان، با علم به اینكه این عمل 

ق���درت خدایی می خواه���د، از خداوند درخواس���ت آوردن تخت را نك���رد، بلكه از 

کرد. کمک  مخلوق عاجز تقاضای حاجت و 

پس مطلق تقاضا نمودن از خلق ش���رک نیس���ت، خداوند دنیا را دار اس���باب قرار 

گر کس���ی از فردی حاجت بخواهد، در حالی که او را خدا یا شریک  داده اس���ت و ا

خدا نداند، مشرک نیست، چنانكه این عمل در بین مردم مرسوم است و بدون 

آوردن اسم خداوند از خالیق طلب حاجت می کنند.

گ���ر مریض���ی به دکتر مراجعه کند و بگوید: »آق���ای دکتر به دادم برس«، این فرد  ا

مشرک است!؟ اگر غریقی در دریا فریاد بزند: »مردم! نجاتم دهید«، بدون اینكه 

نام خدا را ببرد، مشرک است!؟

گر   متفق هس���تند، ا
ً
 انصاف داش���ته باش���ید، جامعه ی ش���یعه عموما

ً
آقایان لطفا

 
ً
کس���ی »آل محمد؟مهع؟« را خدایان خود بداند، یا آن ها را ش���ریک خدا بداند، قطعا

مشرک است و ما از آن فرد بیزاریم.

ک���ه ش���یعیان می گویند: »یا عل���ی! ادرکنی« معن���ای آن این  گر ش���ما ش���نیده اید  ا

نیس���ت ک���ه آن ه���ا امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را خ���دا می دانند، بلك���ه چون خاندان 

وح���ی را وس���یله و اس���باب نجات می دانند به وس���یله ی آن ها ب���ه خدای متعال 

توجه می کنند.

 از خود خدا طل���ب حاجت نمی کنن���د و به دنبال 
ً
مخال���ف: چرا ش���یعیان مس���تقال

وسیله و واسطه می گردند؟

 هم به خداوند توجه داریم، ولی قرآن مجید که س���ند محكم 
ً
مدافع: ما مس���تقال

که باید با وسیله به درگاه با عظمت خداوند  آسمانی است ما را هدایت می کند 

رفت، چنانچه در آیه 35 سوره مائده می فرماید:
ة«6

َ
َوسیل

ْ
ْیِه ال

َ
ُقوا اهلّلََ َو اْبَتُغوا ِإل

َ
ذیَن آَمُنوا اّت

َّ
َها ال ّیُ

َ
»یا أ

ما شیعیان، آل محمد؟مهع؟ را در حل امور مستقل نمی دانیم، بلكه آن ها را عباد 

صالح و واسطه ی فیض از مبدأ فیاض می دانیم.

که مراد از »وسیله« در این آیه آل محمد؟مهع؟ هستند؟ کجا معلوم  مخالف: از 

مداف���ع: بزرگان علمای ش���ما از قبیل اب���و نعیم اصفهانی و ام���ام احمد ثعلبی در 

تفاس���یر خ���ود نقل می کنن���د که مراد از »وس���یله« در آیه ی ش���ریفه، عترت و اهل 

بی���ت پیغمبرند، همان طور که در بس���یاری از روای���ات، از پیامبر اکرم؟ص؟ در این 

باب سفارش شده است.

کنید؟ گر در نظر دارید برای ما بیان  مخالف: ممكن است از آن اخبار، ا

حدیث ثقلین

مدافع: از جمله دالیل روش���ن و کافی در این مورد، حدیث ش���ریف ثقلین اس���ت 

ک���ه پیامب���ر اکرم؟ص؟ در آن به صراح���ت می فرمایند که هر کس ب���ه قرآن و اهل 

بیت؟مهع؟ تمس���ک جوید و آنان را واس���طه قرار دهد هرگز گمراه نخواهد 

شد و این حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی است و جزو احادیث متواتر 

کن���د و اما حدیث  ب���ه ش���مار می رود که هی���چ کس نمی توان���د آن را رد 

کمی تفاوت در عبارات: ثقلین با 

که  کتاب خدا و عترتم  گران بها می گذارم،  »من در میان ش���ما دو چیز 

هم���ان اه���ل بیتم هس���تند. این دو هرگ���ز از یكدیگر جدا نمی ش���وند تا 

در حوض )کوثر( بر من وارد ش���وند. هرکس به آن ها توس���ل و تمس���ک 

ک ش���ده   هال
ً
 نج���ات می یاب���د و هرک���س از آن دو دوری کند قطعا

ً
بنمای���د حتم���ا

گمراه نخواهد شد.««7 و 8 است، هرکس به آن دو تمسک جوید هرگز 

که با  1. منظور از مخالف، جناب حافظ از علمای اهل س���نت پیش���اور اس���ت 
مرحوم سلطان الواعظین مناظره می کند.

2. منظور از مدافع و س���ید در متن، مرحوم س���لطان الواعظین رحمة اهلل علیه 
است.

3. »هرک���س به دیدار پ���روردگار خویش امید دارد باید عمل صالح انجام دهد 
و در پرستش پروردگارش هیچ کس را شریک نسازد.«

4. در هنگام نذر اگر صیغه ی نذر خوانده نشود نذر انجام نشده است و نیازی 
به انجام آن نیست. صیغه ی نذر بدین گونه است که فرد باید این کلمات را 

ن...«.
َ
ّیَ ا

َ
بگوید و یا اینكه به هر زبانی مترادف آن را بگوید؛ »هلِلِّ َعل

5. »)حض���رت س���لیمان( گف���ت: کدام یک از ش���ما، تخت بلقی���س را پیش از 
آنكه نزد من بیاید و تس���لیم امر من ش���ود خواهید آورد؟ عفریتی از جن گفت: 
که پیش از آنكه تو از جایگاه خود  من چنان در آوردن تخت او قادر و امینم 
گاه بود  برخی���زی، آن را ب���ه حضور آورم و آن کس که به بعضی از علم کتاب آ
گف���ت: من پیش از آنكه چش���م بر هم بزن���ی، تخت را به اینجا می آورم، چون 
کرد، گفت: ای���ن توانایی از فضل  س���لیمان آن )تخ���ت( را نزد خود مش���اهده 

خدای من است.«
6. »ای اهل ایمان تقوای خدا پیشه گیرید و با وسیله به خدا توسل جویید.« 
کتب اهل سنت: صحیح مسلم ج7 ص  7. بعضی از اسناد حدیث ثقلین در 
122/صحیح ابی داود/سنن ترمذی ج2 ص3۰7/خصائص نسائی ص3۰. 
س���لطان الواعظین در این مناظره بیش از 2۰ س���ند از اس���ناد این حدیث را از 

منابع اهل سنت ذکر می کند.
8. این مناظره، مناظره ی ش���ب سوم سلطان الواعظین با بزرگان اهل سنت 
کمی تصرف و تلخیص آورده شده است. برای مطالعه ی  که با  پیشاور است 

کتاب ارزشمند مراجعه نمایی. کامل این مناظره می توانید به این 

گ������ر م���ری���ض���ی ب��ه  ا
کند و  دکتر مراجعه 
بگوید: »آقای دکتر 
ب���رس«،  دادم  ب���ه 
ای����ن ف����رد م��ش��رک 

است!؟

t
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سارا

نور  بار  یک  لحظه  چند  بود.  دل انگیزی  عصر 
خورشید راهش را از بین ابرها باز می کرد تا دمای 
را  برگ ها  و  می وزید  آرام  نسیم  بماند.  عالی  هوا 
یکی  می کرد.  دعوت  جمعی  دسته  سرود  یک  به 
با  می توانست  که  بود  پاییز  قشنگ  روزهای  از 
روزهای خوب بهاری رقابت کند. بی خود نبود که 
در  حس  این  انگار  بود.  کرده  خرید  هوس  سارا 
برای  رفتن  پیشنهاد  داشت چون  جریان  خیلی ها 
شد.  روبرو  الناز  و  هدی  گرم  استقبال  با  خرید 
مانتوی  یک  می خواست  سارا  که  بود  وقتی  چند 
نبود که  یا کسی  نمی شد  یا وقت  اّما  بخرد  خوب 

همراهش برود.
نگاهی  شد  تیر  هفت  وارد  مدّرس  از  که  تاکسی 
به ساعتش انداخت. خوب رسیده بود. با خودش 
آن  به  نگاهی  و  کرد  را حساب  کرایه  کرد.  فکر 
طرف میدان انداخت. هدی مثل همیشه سر وقت 
بود. سارا حرکت  ایستاده  قرار  و جای  بود  آمده 
هم  هنوز  برود.  طرف  آن  به  عابر  پل  از  تا  کرد 
وقتی به پلّه برقی می رسید ناخودآگاه می خواست 
به  عینک  که  کسانی  مثل  کند.  جمع  را  چادرش 
می خواهند  عادت  طبق  ولی  نیست  چشمشان 

عینکشان را باال بدهند.
پلّه ی  افتاد.  او  به  پایین پل که رسید چشم هدی 

آخر را رد کرد و گفت:
- سالم. خوبی؟ خیلی وایسادی؟

- سالم. خوبم. نه.

و با لبخندی ادامه داد: خوب اومدی.
سارا هم خندید و ادامه داد:

- آره... الناز نیومده؟
- پیداش میشه دیگه اآلن. آها اومد.

سارا برگشت و نگاه کرد. الناز کنار ایستگاه مترو 
پشت چراغ قرمز عابر منتظر ایستاده بود.

هدی گفت:
- بیا بریم پایین که بی خودی نیاد اینجا.

- بریم.
با هم راه افتادند. الناز هم آن ها را دیده بود. سارا 
هر وقت او را می دید حس خوبی پیدا می کرد. با 
خودش فکر کرد همین صافی و سادگی الناز بوده 
که باعث شده آن ها با هم دوست شوند. با هدی 
الناز در دانشگاه آشنا  با  از مدرسه دوست بود و 
کنار  هم  با  الناز  و  هدی  نمی کرد  فکر  سارا  شد. 
این  ولی  بود  متفاوت  کامالً  تیپشان  چون  بیایند 

اتّفاق افتاده بود.
سرحال  الناز  رسیدند.  هم  به  پایین تر  کم  یک 
فروشی ها  مانتو  به سمت  با هم  نظر می رسید.  به 
راه  حرکت کردند. هدی یک کم جمع و جورتر 
را  هدی  کار  این  دلیل  خوبی  به  سارا  می رفت. 
می دانست. قیافه ی خندان الناز باعث خوشحالی او 
می شد. به پاکی الناز هم ایمان داشت. اّما نگاه های 

اطرافیان او را هم معّذب می کرد.
شد.  بهتر  اوضاع  کمی  شدند  که  مغازه  داخل 
سارا  که  دفعه  آخرین  از  بود.  قشنگی  مغازه ی 
هم  مانتوها  تیپ  و  بود  شده  شیک تر  بود  آمده 

معلوم بود که به روزتر شده است.
مانتوها  کردن  ورانداز  به  و  زدند  دوری  یک 
بود  کفش  دنبال  بیشتر  که  هدی  شدند.  مشغول 
کفش های  به  نگاهی  تا  رفت  مغازه  طرف  آن 
جدید بیندازد. الناز کنار سارا در ردیف مانتوهای 
پاییزه ایستاده بود و کمک می کرد تا چیز خوبی 
پیدا کند. همیشه پیدا کردن چیز مناسبی که کامالً 
سارا بپسندد مشکل بود. خوشبختانه تنّوع و جنس 

مانتوهای مغازه خوب بود.
- این چطوره سارا؟

- ببینم... قشنگه.
یک  گرفت.  باال  را  مانتو  و  درآورد  را  جالباسی 
مانتوی شیری با طرح پیچازی با دکمه هایی که به 
خوبی به لباس نشسته بود و تو ذوق نمی زد. سارا 

همین طور که چشمش به مانتو بود گفت:
- قشنگه... اِ فقط من تا حاال از این مدال نپوشیدم.

الناز با لبخند گفت:
تکه.  خیلی  که  من  نظر  به  می پوشی.  حاال  ُخب   -

نخری خودم می خرما.
سارا با دستپاچگی گفت:

- ُخب بیا تو برش دار.
مانتو  پیش  هفته  دو  من  بابا.  کردم  شوخی   -

خریدم. الزم ندارم.
پیدا  چیزی  ولی  گشت  مانتو  قیمت  دنبال  سارا 

نکرد.
مسئول مغازه کمی آن طرف تر بود.

- ببخشید. این چنده؟
هشت  و  سی  میشه  داره.  تخفیف   %30 اووون   -

هزار تومن.
الناز با لحن شیطنت آمیزی گفت:

- ُخب مبارکه.
این قیمت برای  خود سارا هم تعّجب کرده بود. 

این مانتو با این جنس و قیافه خیلی مناسب بود.
پیدا  را  مانتویش  سارا  انگار  بود  دیده  که  هدی 
با  نگاه کرد که  به سارا  این طرف آمد.  به  کرده 
حالت خنده آوری به مانتو نگاه می کرد. الناز گفت:

- هدی جون قشنگ نیست؟
هدی تازه چشمش به مانتو افتاده بود. در حالی که 

به سارا نگاه می کرد با لحن مرّددی گفت:
- چرا... قشنگه.

سر  را  مانتو  تا  بود  بهانه  یک  پی  انگار  که  سارا 
جایش بگذارد به هدی گفت:

- بخرمش؟
هدی باز هم با حالت مرّدد گفت:

- نمی دونم... اندازه اش بهت می خوره؟
سارا که موقع گشتن دنبال قیمت، سایز لباس را 

دیده بود با حالت درماندگی گفت:
- آره.

الناز گفت:
پیدا  خوب  چیز  ناراحتی  بزننت،  می خوان  مگه   -

کردی. بدو برو پرو کن ببینیم چه جوری میشی.
سارا به سمت اتاق پرو به راه افتاد. الناز به هدی 

گفت:
- کفش پیدا کردی؟

- نه، از مدلش خوشم نیومد.
باز شد.  نیمه  پرو  اتاق  لحظه که گذشت در  چند 
بلندی  صدای  با  بود  ایستاده  کنار  همان  که  الناز 

گفت:
- وای. چقدر بهت میاد.

بررسی  را  خودش  آینه  جلوی  که  هم  سارا  خود 

داستان
آس��م��ان ب���ه  رو 
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یاران راستین
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با  می رسید.  نظر  به  خوشحال تر  حاال  بود  کرده 
لحن پرسشگرانه ای به هدی گفت:

- خوبه؟
هدی لبخندی زد و گفت:

- آره بهت میاد.
آن شب خواهر سارا به همراه شوهرش محّمدآقا 
و پسر کوچکشان علی مهمان خانه ی آن ها بودند. 
سارا مریم را خیلی دوست داشت. پنجشنبه شب 
برای  می آمدند  خانه شان  به  آن ها  که  هفته  هر 
آقای  منزل  در  شام  می شد.  دوست داشتنی  او 
زندی سر ساعت 8 خورده می شد. باقالی پلوهای 
و  بود  معروف  فامیل  بین  سارا  مادر  خانم  زهره 
شام  ندارد.  »فارسی«  از  دست کمی  می گفتند  همه 
خانم  و  آقا  به  مخصوصاً  چسبید  همه  به  حسابی 
که  بودند  شب  این  منتظر  هفته  همه ی  که  زندی 
دختر و نوه شان را ببینند. بعِد شام دور هم نشسته 

بودند و بحث بر سر دانشگاه مریم بود:
بری  رتبه  این  با  که  مادر  نیست  تو  - آخه حیف 

پیام نور؟
سارا گفت:

رتبه ی  اون  با  که  بود  فکرا  این  تو  مریم  اگه   -
لیسانس »الّزهرا« نمی رفت.

آقای زندی خنده ی بلندی کرد و گفت:
- راست میگه.

زهره خانم گفت:
کار خوب  این  که  می گفتم  من  وقتم  اون  ُخب   -
زد شیمی  چهارهزار  رتبه  با  دخترعموش  نیست. 
که بره دانشگاه شریف بعد دختر من با رتبه سی 

و هشت زد نرم افزار »الّزهرا«.
به  کوچکی  لبخند  لحظات  این  تمامی  در  مریم 
پایش  روی  را  ماهه اش  پنج  پسر  و  داشت  لب 
از این همه آرامش او خوشش  تاب می داد. سارا 

می آمد.
محّمد آقا گفت:

- مریم میگه دوست نداره بّچه رو هر روز به یکی 
بسپره و تو دانشگاه دلهره داشته باشه.
زهره خانم اخمشو کرد تو هم و گفت:

بزرگ  رو  شماها  مگه  عزیزم.  حرفیه  چه  این   -
نکردم. ُخب میذاریش پیش من.

باألخره مریم به حرف اومد:
که  هی  کردی.  بزرگ  رو  ما  »شما«  مادرجون،   -
دست بقّیه نبودیم. منم می خوام خودم پیش بّچه 
باشم. نمیگم شما از پسش بر نمیاید، میگم کاریه 

که خودم باید انجام بدم.
خوندی  درس  همه  این  عزیزم.  حیفه  آخه   -
داشته  درآمدی  بشی  کاره ای  جامعه  تو  می تونی 

باشی.
می رسه.  دهنمون  به  دستمون  خدا  که شکر  ما   -
دل  برا  می کردم  کار  مدرسه  که  سالم  چند  این 

بگیرم  پروژه  یه سری  می تونم  حاالم  بود.  خودم 
تو خونه انجام بدم. اگرم نشد ُخب من برا خودم 

درس خوندم. برا کسی نخوندم.
آقای زندی با سرفه ای سینشو صاف کرد و با لحن 

عالمانه ای گفت:
تو  که  آدم  همه  این  درستیه.  حرف  این  البته   -
جامعه کار می کنن مگه دارن چی کار می کنن؟ هر 
حاالیکی ام  خودشه.  جیب  کردن  پر  دنبال  کسی 
دنبال باز کردن یه گرهی از زندگی خودش. کسی 
جوش  شمام  خانوم  زهره  نیست...  بقّیه  فکر  به 
چاهو  و  راه  خودش  فکریه.  با  دختر  مریم  نزن. 

پیدا می کنه.
زهره خانم نفسشو بیرون داد و گفت:

- نمی دونم واال. من برم یه چایی بیارم.
سارا بلند شد و گفت:

- بشین مامان جون من میارم.

مشغول  کامالً  ذهنش  آشپزخانه.  سمت  افتاد  راه 
رو  خواهرش  راه  کرد  فکر  خودش  با  بود. 
لیسانسم  برای  که  همون طور  نمی کنه  انتخاب 
سراغ »الّزهرا« یا »امام صادق« نرفته بود اّما برای 
خواهرش و طرز تفّکرش احترام خاّصی قائل بود 
و از اینکه عملش با حرفش و اعتقادش یکی بود 

خیلی خوشش میومد.
وقتی داشت چایی می ریخت صدای گریه ی علی 

بلند شد. خواهرش با صدای بلندی گفت:
- سارا جان من میرم تو اتاقت بّچه رو عوض کنم.

- باشه عزیزم.
وقتی چایی را آورد که تعارف کند یک دفعه یاد 
مانتویش افتاد که روی تخت گذاشته بود. همین 
باعث شد یک کم هول کند و دستش کمی بلرزد.

سینی  به  را  فنجان  ته  که  حالی  در  سارا  پدر 
می کشید با خنده گفت:

- ُخب پس، معلوم شد برا چی نمیذاری خواستگار 
بیاد تو خونه.

افتاد و مادر  به خنده  این حرف محمد آقا هم  با 
سارا او را چپ چپ نگاه کرد.

سریع تر  بود.  شده  سرخ  کامالً  سارا  صورت 
به  زدن  سر  بهانه ی  به  و  کرد  تعارف  را  چایی ها 

مریم به سمت اتاقش رفت.
آقای زندی رو به دامادش کرد و با خنده گفت:

هم  به  خواهر  دوتا  که  بگیر  وقتو  آقا  محمد   -
افتادن.

مریم کنار تخت نشسته بود. بّچه را عوض کرده 
بود. سارا در را بست و روبروی خواهرش نشست. 
با  و  می کرد  نگاه  علی  به  با عالقه ی خاّصی  مریم 
دست کوچکش بازی می کرد. از وقتی علی به دنیا 
آمده بود عالقه ی سارا به ازدواج بیشتر شده بود. 
چهار  یاد  بود.  بامّزه  و  دوست داشتنی  خیلی  علی 
سال پیش افتاد که خواهرش تازه عقد کرده بود 

آن  می رفتند.  بیرون  آقا  محمد  با  بیگاه  و  گاه  و 
موقع مریم یک سال از اآلن سارا کوچک تر بود. 
سارا هنوز هم فکر می کرد برای ازدواج خیلی زود 

است. 
با لحن مرّددی پرسید:

- مانتومو دیدی؟
مریم همین طور که سرش پایین بود گفت:

- آره.
الناز  و  با هدی  از ظهر  بعد  امروز خریدمش...   -

رفتیم هفت تیر...
آرام  تعریف کرد. مریم  برایش  را  ماجرا  تمام  و 

نگاهش می کرد و به حرف هایش گوش می داد.
- به نظرت خوب نیست؟

مریم با همان لحن آرام همیشگی گفت:
- قشنگه... ولی برا بیرون پوشیدن خوب نیست.

نداشت. یک کمی  این  از  غیر  انتظار جوابی  سارا 

ساکت شد. با اسم کلمه ی »لباس بیرون« یاد کمد 
را  بیرون  لباس های  افتاد. مریم ساده ترین  مریم 
چادرها  و  مانتوها  ساده ترین  داشت.  کمدش  در 
جّذاب ترین  و  خانه  لباس های  شیک ترین  و 
لباس های شب. در خوش سلیقگی خواهرش شک 

نداشت...
مریم لبخندی زد و گفت:

اینقدر  بود  کرده  منصرفت  همون جا  هدی  اگه   -
پکر نمی شدی.

تحویل  بی رمقی  لبخند  و  گرفت  باال  سرشو  سارا 
خواهرش داد.

- الناز دختر خوب و خوش اخالقیه. خوش اخالقی 
جزء دستورات خداست که الناز بهش عمل میکنه 
ولی پوشوندن موی سرم جزء دستورات خداست. 
اینکه لباس بیرون چه جوری باشه و رفتار بیرون 
هم قوانینی داره، اون به مدل خودش رفتار کرده 
ولی هدی و تو هم به مدل خودتون رفتار کردین؟

سارا از حرف مریم ناراحت نمی شد. حس می کرد 
حرف زدن با هیچ کسی حّتی مادرش او را اینقدر 
جدیدی  چیز  مریم  حرف های  نمی کند.  آرام 

نبودند. همه ی این ها را خودش می دانست.
صدای پدر سارا بلند شد:

- باز این دو تا خواهر افتادن به هم. بیاین بیرون 
بابا. چاییتونم سرد شد.

علی خوابش برده بود. مریم شروع کرد به جمع 
کردن وسایل و پوشک ها و با صدای بلند گفت:

- اومدیم باباجان.
سارا با حالت درماندگی گفت:

- فکر نکنم پس بگیرنش.
زد  لبخندی  می شد  بلند  جا  از  که  حالی  در  مریم 

و گفت:
- خدا بیشتر از چل پنجا تومن می ارزه.

بعد در را باز کرد و از اتاق بیرون رفت.
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بهرهمندیازمکتباصحابکربال

تشخیص وظیفه در قبال امام زمان علیه السام

کربال را نه فقط به مثابه ی یک داستان  گفته اند و ش���نیده ایم که واقعه ی  بس���یار 

غ���م انگی���ز بای���د خواند؛ بلك���ه درون ای���ن واقعه -یا ب���ه بیان صحیح ت���ر، فاجعه- 

انبوهی از معارف الهی و مجموعه ای از درس های زندگی نهفته است؛ دفتری که 

خواندن هر برگی از آن، قلب مؤمِن محّب امام را جریحه دار می کند و ش���نیدن هر 

ی والیت امام را بی تاب.
ّ
حكایتی از فجایع آن، هر متول

تمام هّم ش���یعیان امیرالمؤمنین؟ع؟ -همان طور که از واژه ی ش���یعه پیداس���ت- 

باید تالش برای کس���ب رضایت پیش���وایان خود و پیروی محض از ایش���ان باشد؛ 

لذا آن چه می بایس���ت بررس���ی ش���ود، این اس���ت که یک ش���یعه، چه طور و با چه 

اعم���ال و رفت���اری می توان���د به این مهم، دس���ت یابد. بررس���ی ای���ن اصل، مجال 

مبس���وطی می طلب���د، که کالم را به اطاله می کش���اند، و م���ا را از مقصود اصلی این 

نوش���ته دور می کن���د. خالص���ه این که باید س���عی کنیم هر چه بیش���تر به آن چه از 

س���وی امامانمان به ما رس���یده است، ملتزم باشیم و در برابر آن ها خضوع کنیم و 

گردن نهیم. بدان ها 

که: »ما برای دنباله روی از امام حسین؟ع؟، باید ببینیم ایشان  اغلب شنیده ایم 

کرده اند، و هدفشان از این قیام چه بوده است؛ و در ادامه ما نیز همان مسیر  چه 

کنیم.«. را ادامه دهیم تا بتوانیم بدین وسیله، تشّیع آن حضرت را محّقق 

کید بر رفت���ار امام؟ع؟ و بررس���ی آن، مغف���ول واقع  ک���ه هن���گام تأ یك���ی از مس���ائلی 

گر به  ک���ه ا می ش���ود، بررس���ی افع���ال اصح���اب ام���ام در این واقعه اس���ت. حال آن 

نسبت خود به امام عصر؟جع؟ توّجه داشته باشیم، بررسی سیره ی اصحاب امام 

حس���ین؟ع؟، در وظیفه یابی از واقعه ی عاش���ورا، بس���یار اهّمّی���ت و جلوه ی خاّصی 

پیدا می کند.

ب���ه بیان���ی دیگ���ر، واالترین مقامی که یک ش���یعه، می تواند بدان نائل ش���ود، این 

که جزء بهترین یاران امامش باشد. ما نیز در این دوران، باید در راه تحّقق  است 

این هدف قدم برداریم.

گر ما بخواهیم در راس���تای تحّقق بخش���یدن به این ام���ر، طبق آن چه در  ح���ال، ا

ص���در کالم به عن���وان مقّدمه ذکر ش���د، از واقعه ی عاش���ورا درس بگیریم، بهترین 

که در این داس���تان، می تواند یاری بخش ما باش���د، توّجه به  موضع و موضوعی 

عملكرد اصحاب سّید الّشهداء؟ع؟ است. توّجه به این امر در مدرسه ی عاشورا، به 

که باید با امام عصر خود داشته باشیم،  کرد تا بتوانیم نسبتی را  ما کمک خواهد 

روش���ن تر بیابیم. در بس���یاری از مواض���ع، این موضوع مورد توّجه واقع نمی ش���ود 

کید فراوان اس���ت، عملكرد س���ّید الّش���هدا؟ع؟ اس���ت. این مسأله،  و آن چه مورد تأ

ی از بررسی سیره ی اصحاب امام حسین؟ع؟ غافل 
ّ
کل باعث می شود که ما به طور 

ش���ویم. ح���ال آن که این راه، برای م���ا که می خواهیم در راه تش���ّیع قدم برداریم، 

گف���ت بلكه از این راه اس���ت که م���ا می توانیم  بس���یار مهم اس���ت؛ و ش���اید بتوان 

که نس���بت این افراد به امام حس���ین؟ع؟،  از واقع���ه ی عاش���ورا درس بگیریم؛ چرا 

همانند نس���بت ما به امام عصر؟جع؟ اس���ت و س���عادت ما در این است که هر چه 

می توانیم به امام عصر؟ع؟، نزدیک تر شویم؛ و چه افرادی نزدیک تر به امامشان، 

از اصحاب سّید الّشهدا؟ع؟ به حضرتش؟

به عبارت دیگر، راه مناس���بی که می توان در مس���یر »تابِع امام ش���دن« -که هدف 

که »بهترین تابعان  کس���انی است  گرفت، بررسی عملكرد  نهایی ماس���ت-، پیش 

یک امام« بوده اند؛ یعنی اصحاب امام حس���ین؟ع؟. به دیگر س���خن، الگو پذیری 

از مصادی���ق اتّم تبعّیت از امام اس���ت که ما را به ای���ن فوز عظیم -یعنی تبعّیت از 

امام- ره می نماید.

ل���زوم الگوی ب���رداری از این اصح���اب در اطاعت از امام، بی پش���توانه نیس���ت. در 

که این افراد معصوم نبوده اند، ولی سخنی از امام حسین؟ع؟ درباره ی  عین این 

که ما را مشتاق به الگوپذیری از ایشان می کند. اصحابشان به ما رسیده است 

کرده و فرمودند: در شب عاشورا، ایشان اصحاب خویش را جمع 

»من در میان اصحاب جهان، با وفاتر و بهتر از اصحاب خود نمی شناسم...«

کافی اس���ت تا با رجوع به عملكرد اصحاب امام حس���ین؟ع؟  همین س���خن ما را 

کنیم.  در قبال ایش���ان، درس خ���ود را برای یاری امام عصر؟جع؟ از ایش���ان اّتخاذ 

 بهترین اصحاب، بهترین مواجهه را با امام خود دارند، و این مسأله 
ً
چرا که طبعا

می توان���د برای ما نكت���ه ی حائز اهّمّیتی در زمینه ی تش���خیص وظیفه ی خود در 

قبال امام عصر؟جع؟ باشد.

گذشت)ترجمه ی نفس المهموم شیخ عّباس قمی(، ص281. کربال چه  1. در 
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امروزه میلیون ها زن و مرد با ایمان کتاب شریف »مفاتیح الجنان« را می شناسند، 

ای���ن اث���ر جاویدان زینت بخش ه���ر محفل و مجلس مذهبی و روحانی اس���ت. در 

ع به درگاه حضرت  هر فرصتی انس���ان های خداجو »مفاتیح« بدست، دس���ت تضّر

ح���ق برداش���ته و با دعاه���ا، مناجات ه���ا و تعقیبات و 

زیارت ه���ای »مفاتی���ح« با معبود خویش ب���ه راز و نیاز 

می پردازند. راس���تی ای���ن چه عّزت و عظمتی اس���ت 

کن���ار ق���رآن و صحیفه س���جادیه قرار  ک���ه مفاتی���ح در 

می گیرد؟

حضرت آیت اهلل العظمی مرعش���ی نجفی در رابطه با 

مفاتیح می فرماید:

که در ب���اب دعاها و  کتابی اس���ت  »مفاتی���ح بهترین 

زیارت ه���ا و آداب و س���نن و مناج���ات نوش���ته ش���ده 

اس���ت... مؤلفش آن را از مدارک معتبر و اس���ناد مورد 

اعتم���اد گرد آورده اس���ت، به جانم س���وگند که همانا 

آن اثر جاویدی اس���ت که در معابد و مش���اهد مشرفه 

م���ورد اس���تفاده همگان ق���رار می گیرد چ���ه مجموعه 

کتاب ارزش���مند و منظم و  گران به���ا و ش���ریفی؟! چه 

آراس���ته ای! عاش���قان خدا به آن توج���ه دارند و کمتر 

جایی اس���ت از خانه ها و مس���اجد و مشاهد شیعیان 

که در آن نسخه ای از مفاتیح یافت نشود«

کربال حاج  یك���ی از مؤمنی���ن نق���ل می کن���د: روزی در 

ک���ه در صح���ن مقدس  ش���یخ عب���اس قم���ی را دیدم 

حض���رت امام حس���ین؟ع؟ ایس���تاده و رفت و آمد س���یل جمعیت را ب���ه حرم مطهر 

کرده و احوالش���ان را پرس���یدم با تأثر فرمودند:  نگاه می کند و به آن مرحوم س���الم 

به واسطه تنگی نفس نمی توانم همراه جمعیت وارد حرم مطهر شوم. ایستاده ام 

ش���اید خلوت ش���ود و بتوانم به حرم بروم. گفتم: حاج شیخ! غصه نخورید اگر شما 

کدام  که به حرم می روند هر  نمی توانی���د با انبوه جمعیت وارد حرم ش���وید، این ها 

»حاج شیخ عباس قمی« را در بغل دارند.

شیخ عباس قمی معروف به محدث قمی از محدثان شیعی در سال1254 هجری 

شمسی در قم متولد شد.

گاه به احكام دین  کاس���بی متدین و آ کربالئی محمد رضا،  پ���در بزرگوارش مرحوم 

گاهی از فروع  مبین اسالم بود چنان که مردم برای آ

فقه���ی و وظای���ف مذهبی خویش به ایش���ان رجوع 

کنده از  کودک���ی را در ج���وی آ می کردن���د. وی دوران 

گذاش���ته و با عشق  معنویت و روحانیت پش���ت س���ر 

و عالق���ه سرش���ار ب���ه عل���م و اه���ل عل���م تحصی���الت 

کرد.  مقدماتی خویش را در همان شهر آغار 

ش���یخ عباس قم���ی پس از فراگیری بخش���ی از علوم 

دین���ی ن���زد علمای عصر خویش در ح���وزه علمیه قم 

س���رانجام در س���ال 1276 در سن 22 س���الگی برای 

تكمی���ل تحصی���الت در س���طوح عالی فق���ه و اصول 

به حوزه علمیه نجف رهس���پار ش���د و چون در علوم 

نقلی به ویژه حدیث اس���تعداد درخش���انی داش���ت از 

فقی���ه و مح���دث ب���زرگ آن عصر حس���ین بن محمد 

تقی طبرس���ی معروف به محدث نوری بیشتر کسب 

فیض کرد. وی در س���ال 1278 به س���وی خانه خدا 

و زیارت مش���اهد مش���رفه بار س���فر بست و سپس به 

س���وی وط���ن خویش ق���م مراجعت کرد، ام���ا پس از 

دی���دار ب���ا والدین و خویش���ان دوباره رهس���پار نجف 

اش���رف و مجلس محدث نوری ش���د. محدث نوری 

در س���ال 1280 درگذش���ت. محدث قمی نیز پس از درگذش���ت اس���تادش، حدود 2 

سال در شهر نجف ماندگار شد و از خرمن معارف دینی خوشه ها چید.

وی بعد از شش سال تحصیل مداوم، در محضر اساتید بزرگوار حوزه علمیه نجف 

و اس���تفاده های ف���راوان از ارب���اب عل���م و معرف���ت در س���ال 1282 با کول���ه باری از 

ک���رد و فعالیت های خویش  اندوخته ه���ای علم���ی و معنوی به زادگاهش مراجعت 

را در س���نگر تألی���ف و تبلی���غ و در دفاع از حریم اهل بیت؟مهع؟ و نش���ر معارف نورانی 

معرفی علما
آس��م��ان ب���ه  رو 

م��������������������������������ی��������������������������������راث ج�����������������������������������������������������اودان 
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اسالم آغاز نمود.

در سال 1292 از قم عازم مشهد رضوی شد و در آن جا به پیشنهاد آیت اهلل قمی 

کرد و چهار فرزن���د او ثمره همین ازدواج می باش���د.  ب���ا دخت���ر برادر ایش���ان، ازدواج 

محدث قمی در مشهد برای سومین بار توفیق سفر به خانه خدا را پیدا کرد و این 

کشید. گرفت شش ماه طول  کشتی انجام  که با  سفر او 

در همان زمانی که مقّدس���ات اس���الم مورد هجمه دشمنان قسم خورده اسالم قرار 

گرفته بود، آیت اهلل العظمی حاج ش���یخ عبدالكریم حائری، کانون اندیش���ه ش���یعه 

را، با تأسیس حوزه علمیه قم، بنیان نهاد و برای پربار نمودن بنیه فكری طالب 

ح���وزه علمی���ه، علما و ب���زرگان دینی را به آن جا دعوت کرد. یكی از کس���انی که به 

وجود او بیش از همه نیاز داش���ت و به عنوان بازوی توانمند او محس���وب می شد 

حاج ش���یخ عباس قمی بود. وقتی در س���ال 1300 هجری شمس���ی یعنی یک سال 

پس از تصّرف تهران توس���ط رضاخان، از وی دعوت ش���د، مرحوم محدث با تمام 

گفته و در  عشق و عالقه به جوار ملكوتی امام رضا؟ع؟ به دعوت آن بزرگوار لبیک 

ل اقامت در مش���هد به عنوان همكار و همفك���ر مرحوم حائری را همراهی کرد  خ���ال

س���فرهای محدث قمی در آن دوران به قم، بس���یاری از طالب را از شهرهای دیگر 

کرد.  شهرهای مقدس مشهد و نجف به سوی قم روانه 
ً
مخصوصا

ک���رد و بع���د از مدتی به  مح���دث قم���ی حدود 12 س���ال در مش���هد مق���دس اقامت 

همدان و س���پس به قم رفت و بعد از واقعه گوهر ش���اد به نجف عزیمت کرده و تا 

پایان عمر خویش در آنجا زندگی کرد. وی س���ر انجام نیمه های ش���ب س���ه ش���نبه 

که در س���ن 65 س���الگی  22 ذی الحج���ه س���ال 1359قمری )1319 شمس���ی( بود 

گفته و به لقاء اهلل پیوس���ت. مرحوم آی���ت اهلل العظمی حاج  دع���وت ح���ق را لبیک 

سید ابوالحسن اصفهانی بر جنازه مطهرش نماز خواند و بعد از تشییع با عظمتی 

که توس���ط ب���زرگان و مراجع عموم مردم انجام ش���د در صحن مطه���ر حضرت امیر 

گردید. المؤمنین؟ع؟ جنب استادش محدث نوری مدفون 

آثار شیخ عباس قمی :

از مح���دث قم���ی کتاب های بس���یاری – ک���ه در مجموع به 63 جلد می رس���د– در 

ق، فقه، کالم، لغت، ادعی���ه و تاریخ و به ویژه حدیث باقی  رش���ته های رج���ال، اخال

که برخی از آن ها عبارتند از: مانده است 

منتهی المال، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است.. 1

کربال.. 2 نفس المهموم، درباره وقایع 

االنوار البهیه، درباره تاریخ چهارده معصوم نگاشته شده است.. 3

تتمهة المنتهی، در تاریخ خلفای راشدین، اموی و برخی از خلفای عباس.. 4

تحفةاالحباب، در علم رجال.. 5

ح الوجیزه، در علم حدیث.. 6 شر

که زندگینامه بس���یاری از علمای ش���یعه و س���نی و برخی . 7 الكن���ی و االق���اب، 

شاعران، ادیبان، عارفان و امیران است.

ادعی���ه ی منتخ���ب چه���ارده معص���وم. . 8 از  الجن���ان، مجموع���ه ای  مفاتی���ح 

کتاب وی نیز می باشد( )مشهورترین 

ترجمه مصباح المتهجد، مجموعه ای از ادعیه ی منتخب چهارده معصوم.. 9

سبیل الرشاد، در عقاید شیعه به ویژه مبدأ و معاد.. 10

کتاب انیس التجار، تألیف مولی مهدی نراقی و . 11 که تلخیص  ذخی���رة االبرار، 

در موضوع فقه است.
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40 سالگی 60 سالگی

1292 عزیمت به مشهد 1304 بازگشت به قم 1314 عزیمت به نجف

1319
م��������������ش��������������ه��������������دن����������������������ج����������������������ف

و  از مؤمنین  بود جمعی  که محدث قمی در مشهد  در همان سال هایی 
که در ماه مبارک رمضان در مسجد  طالب با اصرار از وی تقاضا می کنند 
از  یكی  در  و  می پذیرند  هم  ایشان  و  کند  برپا  جماعت  نماز  شاد  گوهر 

شبستان های مسجد، به نماز جماعت اقدام می کنند. 
که جمعیت بسیاری در آن شرکت می کنند. یک روز  هنوز ده روز نشده بود 
پس از اتمام نماز ظهر به کسی که نزدیک بود می گوید: من نمی توانم نماز 
عصر را بخوانم! و بالفاصله به خانه برمی گردد و تا آخر ماه مبارک رمضان 
نماز جماعت را تعطیل می کند. روزی از ایشان می پرسند: چرا نماز جماعت 
در  که  است  این  »حقیقت  می فرماید:  پاسخ  در  ایشان  کردید؟  تعطیل  را 
که  کنندگان پشت سرم  که صدای اقتدا  رکوع رکعت چهارم متوجه شدم 
گوش می رسد  می گفتند: »یا اهلل! ان اهلل مع الصابرین« از نقطه دوری به 
که متوجه زیادی جمعیت شدم در من یک نوع خوشحالی ایجاد  همین 
شد و من فهمیدم برای اقامه نماز جماعت مسلمانان اهلیت ندارم برای 

گردن نگرفتم. همین این بار را به 

در اواخر عمر شریف ایشان، شخصی از همدان، در نجف 
گرفتن  بهره  از  پس  و  شد  مشرف  وی  حضور  به  اشرف، 
رفتن،  در هنگام  او،  و نصایح  از وجود حاج شیخ عباس 
عباس  شیخ  حاج  ولی  نمود،  تقدیم  ایشان  به  را  مبلغی 
قمی علی رغم اصرار زیاد، پول را نپذیرفت. پس از رفتن 
گفت: »پدر! چرا  آن شخص، فرزند حاج شیخ عباس قمی 
نپذیرفتی؟« و جواب شنید: »گردنم نازک و بدنم ضعیف 
سپس  ندارم.«  قیامت  در  را  خدا  جواب  طاقت  است، 
رمضان  نوزدهم  شب  در  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  سخنان 
که آن حضرت خطاب به دخترش ام کلثوم  را بیان نمود 
فرمود: »دخترم! برای من در یک طبق دو خورش حاضر 
دنیا  در  او  پوشاک  و  خوراک  کس  هر  دخترم!  کردی؟... 
نیكوتر باشد، معطل شدن او در روز قیامت نزد خدا بیشتر 
ل دنیا حساب است و در حرام  خواهد بود. دخترم! در حال
گریست  آن عذاب.« سپس حاج شیخ عباس قمی سخت 

کرد. و اهل خانه را موعظه 

فرزند بزرگ ایشان می گوید: فراموش نمی کنم زمانی که در نجف اشرف بودیم 
یک روز صبح در حدود سال 1317 شمسی یعنی دو سال قبل از وفاتشان از 
خواب برخاستند و اظهار داشتند امروز چشمم به شدت درد می کند به طوری 

که قادر به مطالعه و نوشتن نیستم و بسیار ناراحت به نظر می رسید. 
کرده  گویا زبان حالش این بود: شاید خاندان پیامبر مرا از در خانه شان طرد 
تأثر می گفت و  با  را  گاهی این مطلب  که  باشند. آن مرحوم عادت داشتند 
ظهر  و  درس  به  رفتم  بودم،  تحصیل  مشغول  من  ایام  آن  در  می گریست! 
کردم: درد  که به خانه برگشتم دیدم ایشان مشغول نوشتن هستند. عرض 
چطوری  پرسیدم:  گردید:  مرتفع  کلی  به  درد  فرمود:  شد؟  بهتر  چشمتان 
کتاب »کافی«  گفتند: وضو ساختم و مقابل قبله نشستم و  معالجه فرمودید؟ 
کشیدم درد چشمم برطرف شد. و ایشان تا پایان عمر دیگر به  را به چشم 

درد چشم مبتال نگردید.
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1254
20 سالگی

1276 سفر به نجف

ن����������������������ج����������������������ف

1304 بازگشت به قم

کتاب منازل االخرة را نوشته و به چاپ رساندم، در قم شخصی بود به نام »عبدالرزاق مسأله گو«  وقتی 
که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه احكام شرعی را برای مردم می گفت. مرحوم 
که هر روز در مجلس او  پدرم »کربالئی محمد رضا« از عالقه مندان منبر شیخ عبدالرزاق بود به حدی 
کتاب منازل االخرة مرا می گشود و از آن برای شنوندگان  گفتن،  حاضر می شد و شیخ هم بعد از مسأله 
گفت شیخ عباس!  و حاضران از روایات و احادیث آن می خواند. روزی پدرم به خانه آمد و مرا صدا زد و 
کاش مثل عبدالرزاِق مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و از این کتاب که او برای ما می خواند، 
کتاب از آثار و تألیفات من است اما هر بار  تو هم می خواندی. چند بار خواستم بگویم پدرجان! این 

کردم دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت نماید. کردم و چیزی نگفتم و فقط عرض  خودداری 
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گفتگو پیرامون  ر و 
ّ
یك���ی از دغدغه های ج���ّدی و مهم آدمی در دنیای ام���روز، تفك

کث���رت نظریه پردازی ه���ا و مق���االت علمی در  موض���وع دین اس���ت. 

گاه���ی  موض���وع دی���ن و ش���كل گیری برخ���ی جریان���ات اجتماع���ی و 

سیاس���ی، پیرام���ون پی���روان ی���ك دی���ن ش���واهدی بر اهمی���ت بحث 

می باش���د. ه���ر چند این دغدغه یك موض���وع نوظهور نبوده و عمری 

گذشت زمان  به بلندای تاریخ بشری دارد، ولیكن به نظر می رسد با 

و آشنایی بشر با حوزه های جدید فكری و پیدایش پدیده هایی چون 

گفتگو در م���ورد آن، افزایش  جهانی ش���دن اهمیت ش���ناخت دین و 

یافته است.

در ای���ن نوش���تار می خواهی���م کمی در م���ورد اهمیت دین شناس���ی با 

ه���م گفتگ���و کنیم اما نه از جنس مباحث دین شناس���ی تطبیقی و یا 

کادمیك و ع���ام دینی؛ بلكه  آش���نایی ب���ا تعاریف مختلف دین و ی���ا دیگر مباحث آ

ک���ه در ادامه به  انگی���زه ی دیگری باعث قلم فرس���ایی در این زمینه ش���ده اس���ت 

بررسی آن خواهیم پرداخت.

جهان در حال تحول است

که در حوزه ی دینداری خود تاریخ پر فراز و  جامعه ی ما یك جامعه ی دینی است 

نش���یبی را طی کرده اس���ت، اما نمی توانیم تاریخ دینی خود را مس���تقل از تحوالت 

که تأثیرپذیری جوامع از  جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم چرا 

یكدیگر امری اجتناب ناپذیر است.

جامع���ه ی اروپ���ا ب���ا انق���الب صنعت���ی وارد دوره ی جدی���دی از تاری���خ 

خ���ود ش���د که ای���ن دوره ی جدید، خ���ود،  عامل تح���والت عظیمی در 

حوزه های مختلف بش���ری از جمله اقتصاد و سیاس���ت و فرهنگ و... 

ش���ده اس���ت. پس از انقالب صنعتی، به تعبیر ِالوین تافلر، موج س���وم 

که موج قوی تری است به راه افتاد که در واقع با انقالب الكترونیكی 

کامپیوت���ری در جه���ان آغاز ش���د. تافلر در م���ورد این موج  و تح���والت 

 یك انقالب تكنولوژیك نیس���ت 
ً
خ می دهد صرفا می نویس���د: »آنچ���ه ر

کامل«.1 هر ی���ك از این  بلك���ه ظه���ور تمّدن نوینی اس���ت به معن���ای 

انقالب های���ی که تاریخ بش���ر تجربه کرده تغییرات���ی را در جهان رقم زد که به بیان 

ک���ه گویی خوِد  برخ���ی از جامعه شناس���ان غرب���ی این تح���والت آنقدر عظی���م بوده 

انس���ان را تغییر داده اس���ت و انس���ان امروزی دیگر انس���ان قرن های 

گذشته نیست.

گذاش���ت و ای���ن مدرنیت���ه  جامع���ه ی جهان���ی پ���ا در دنی���ای م���درن 

ارمغان ه���ای جدیدی به دنبال داش���ت که جامع���ه ی دینی ما نیز به 

ک���ه جزئی از این جامعه ی جهانی اس���ت از این تغییرات  جه���ت این 

ک���رد. از هم���ان آغاز  بی نصی���ب نمان���د و تغیی���رات ش���گرفی را تجربه 

تغییرات در اروپا خبر این تحوالت فكری به جامعه ی ما منتقل ش���د 

و جامع���ه ی ما نی���ز آرام آرام تغییرات و تحوالت تازه ای را تجربه کرد؛ 

نهضت مشروطه در ایران نمونه کوچكی از این تغییرات است که در 

کشورمان به دنبال تحوالت جهانی صورت گرفت. در مثاِل مشروطه 

به دلیل بروز اجتماعی تحوالت، دامنه تغییرات بهتر دیده می ش���ود. نكته بس���یار 

که هر چند تغییرات و تحوالت سیاسی بیشتر به چشم می آید اّما  مهم این است 

که  تحوالت اصلی در حوزه های تفكر و فرهنگ اجتماعی در حال شكل گیری بود 

ای���ن گون���ه تحوالت به دلیل ای���ن که در الیه های زیرین جامع���ه صورت می گیرد 

و تغییراتش آرام تر اس���ت کمتر به چش���م می خورد غافل از این که زیرساخت ها ی 

فرهنگی جامعه در حال تغییرند.

تغییر نگاه به دین

ک���ه آرام آرام در جامعه  تغیی���ر ن���گاه ب���ه دین یك���ی از تغییراتی اس���ت 

ح ش���د. دیگ���ر جنس س���ؤال های دینی از جنس س���ؤال های  م���ا مطر

گرفت. اگر جوان دوره ی  گذش���ته نبود و رنگ و بوی تازه ای به خود 

صفوی���ه و قاج���ار به حقانیت تش���ّیع فك���ر می کرد و س���ؤالش این بود 

ن ش���بهه اهل س���نت در موضوع والیت  ک���ه دف���اع ش���یعه در برابر فال

امیرالمؤمنین چیس���ت، جوان امروزی در اصل دین داری دچار تزلزل 

ش���ده اس���ت و »مدِل دین داری« از س���ؤال های جدی اوس���ت. او به 

که  گویا انتظاری  دنبال ش���كل های جدیدی از دین داری می گ���ردد. 

از یك دین دارد عوض ش���ده اس���ت به همین جهت در پایبندی به 

که ب���ا مجاهدت های  آداب و احكام دینی سس���ت ش���ده و برخ���وردش با گوهری 

این  مهم  بسیار  نكته 

ک�����ه ه�����ر چ��ن��د  اس������ت 

ت��ح��والت  و  ت��غ��ی��ی��رات 

س���ی���اس���ی ب��ی��ش��ت��ر ب��ه 

چ���ش���م م�����ی آی�����د اّم�����ا 

ت����ح����والت اص����ل����ی در 

ح�����وزه ه�����ای ت���ف���ك���ر و 

در  اجتماعی  فرهنگ 

حال شكل گیری بود.

س���������ای���������ت خ������ب������ری 

معروف ترین  دی��گ��ری 

ک��ه  گ�����رای�����ش ه�����ای�����ی 

جوانان به سمت آن ها 

روی آورده ان��د را اعالم 

متأسفانه  ک��ه  می کند 

یكی  ش��ی��ط��ان پ��رس��ت��ی 

گرایش هاست.  از این 

دین شناسی
آس��م��ان ب���ه  رو 

سخنی پیرامون اهمیت شناخت دین

دین شناسی، دغدغه ای مهم
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که حفظش به قیمت جان بزرگ مردانی تمام  فراوان به دستش رسیده و میراثی 

که تاریخ مصرفش گذشته  کهنه ی قدیمی اس���ت  ش���ده اس���ت مانند یك نس���خه 

که تمام این  اس���ت. این نوعی انحراف از راه راس���ت اس���ت. می توان نش���ان داد 

تغییرات ریشه در تحوالت جهانی دارد.

گس���ترش فرقه ه���ای نوظه���ور و  گفتمان ه���ای روش���ن فكری و ظه���ور و  افزای���ش 

گرایش جوانان م���ا به آن ها،  زنگ  عرفان ه���ای جدی���د و افزایش 

گ���ذرا به رس���انه ها، ما را از  خط���ری از ای���ن پدیده اس���ت که نگاه 

عرض و طول آن مطلع می کند.

که بر اس���اس آم���ار موجود،  یك���ی از خبرگزاری ه���ا اع���الم می کن���د 

در س���طح ای���ران حدود 7۰ فرق���ه از نحله های فك���ری و فرهنگی 

منح���رف در ح���ال ت���الش و فعالی���ت هس���تند. دیگری ب���ه نقل از 

وزی���ر اطالعات از رش���د فرقه ه���ای دگراندیش و انحراف���ی و تبلیغ 

گروه ه���ای انحرافی در جامعه دانش آموزی هش���دار می دهد یك 

گرایش جوانان ب���ه عرفان های  کاهش س���ن  س���ایت اینترنتی از 

گ���روه هدف برخ���ی از ای���ن نحله ها س���نین  ک���ه  نوظه���ور و ای���ن 

12 ت���ا 17 س���اله می باش���د خبر می دهد و س���ایت خب���ری دیگری 

ک���ه جوان���ان ب���ه س���مت آن ها روی  معروف تری���ن گرایش های���ی 

که متأسفانه شیطان پرستی یكی از این  آورده اند را اعالم می کند 

گرایش هاست. 

ک���ه به اعتقاد م���ن تذکر آن مهم می باش���د این اس���ت  نكت���ه ای 

ک���ه هر چند هنوز آمار تعداد کس���انی که به ای���ن گونه نحله های 

روش���ن فكری و ی���ا مكات���ب نوظه���ور گرای���ش پیدا کرده ان���د و به 

گرفته اند  نس���بت به تعداد  بیان دیگر از مكتب اهل بیت فاصله 

اف���راد جامع���ه زیاد نیس���ت و خیلی از اف���راد جامعه هن���وز در ظاهر 

خ���ود را پایبند به این نحله ها و عض���و آن ها نمی دانند؛ اّما خطر 

گروه ها در اعتقادات افراد تأثیر خود  که طرز فكر این  اینجاس���ت 

را گذاش���ته اس���ت. در مق���ام تمثیل این گروه ه���ای فكری تالش 

می کنن���د دیگران را به رنگ خود درآورند و موفق ش���ده اند تعداد 

کنند با این حال افراد متعّددی وجود  محدودی را هم رنگ خود 

دارند که هم رنگ نشده اند ولی قطره هایی از این رنگ به آن ها 

پاشیده است. 

کرد ؟ حال چه باید 

راه حل، افزایش شناخت نسبت به دین است.

هرچن���د در ابت���دا اقدام ه���ای عملی مثل جلوگی���ری از فعالیت های ای���ن گروه ها و 

نحله های فكری به عنوان راه حل مشكل به ذهن می رسد، ولیكن روشن است 

کرد و دین شناسی  که راه حل اصلی را در افزایش سطح بینش افراد باید جستجو 

این رسالت را به عهده دارد.

���ت اصل���ی گرایش به س���خن ناصواب، جهل و عدم ش���ناخت مناس���ب و کافی 
ّ
عل

کنیم  گر بتوانیم در خود و دیگران ش���ناخت درس���تی از مقوله دین ایجاد  اس���ت. ا

این ش���ناخت می تواند س���پری مق���اوم در براب���ر طوفان های فكری ب���وده و ما را از 

فتنه ها نجات دهد.

در راس���تای رس���یدن به این ش���ناخت الزم اس���ت به بررسی س���ؤال هایی از جنس 

سؤال های زیر بپردازیم. 

 جای���گاه م���ا ب���ه عنوان یك انس���ان در ای���ن عالم کجاس���ت؟ دین قرار اس���ت چه 

رابط���ه ای بی���ن م���ا و اطرافمان ایجاد کند؟ دین چیس���ت و قرار اس���ت کدام جای 

 زندگی من جای خال���ی دارد؟ چه دلیلی ما را به 
ً
خال���ی زندگ���ی مرا پ���ر کند؟ آیا اصال

سمت دین سوق می دهد و چه انتظاری از دین داریم؟

گر بتوانیم برای سؤال های فوق و یا سؤال هایی شبیه آن ها، پاسخ هایی روشن  ا

کنیم نگاه ما به دین به سمت نگاه درستی هم گرا شده و شناخت  پیدا 

درس���تی نس���بت به دین پیدا خواهیم کرد و این شناخت سبب می شود 

کرده و س���عادت را  گزینش راه زندگی، صراط مس���تقیم را انتخاب  ک���ه در 

گمراهی در امان باشیم. برای خود رقم بزنیم و از 

س���طحی نگری در ام���ر دین و نداش���تن ش���ناخت درس���ت از آن، نقطه ی 

که افكار التقاطی و انحرافی  آس���یب پذیر جامعه ی س���نتی دینی ماس���ت 

 از همین نقطه وارد فضای فكری جامعه می شود. افزایش بصیرت 
ً
دقیقا

اف���راد در ام���ر دین و ایجاد فه���م عمیق در امور دین���ی می تواند مانع این 

گونه تغییرات نامطلوب در افراد و جامعه شود و همین موضوع است که 

اهمیت دین شناسی را آشكار می کند.

تفقه در دین یك وظیفه است

در پای���ان ب���ا اش���اره ب���ه یك���ی از مضامی���ن روای���ی در ب���اب اهمیت دین 

شناسی، سخن را به پایان می بریم.

ش���ناخت دین و پرهیز از س���طحی نگری در دین یكی از دس���توراتی است 

کرده ان���د و از نگاه اهل بیت یك���ی از وظایف  ک���ه ائم���ه اطهار به آن ام���ر 

اصلی یك مس���لمان، فهم عمیق از دین اس���ت که از آن به تفّقه در دین 

تعبیر شده است و آن را یكی از پرفضیلت ترین امور شمرده اند.

 از نظ���ر ائم���ه ن���ه تنها تفّقه در دین براى همه الزم و واجب اس���ت، بلكه 

هی���چ عمل���ى بدون داش���تن تفّقه، م���ورد رضای���ت و مقب���ول درگاه االهی 

کاظم؟ع؟ مى فرمایند:  نیست. امام 
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دی���ن خ���دا را عمیق بفهمید چرا که این فهم عمیق، کلید بینش و مایه 

کامل ش���دن عبادت و س���بب رس���یدن ب���ه منزلت هاى بلن���د و رتبه هاى 

واال در دی���ن و دنیاس���ت. و برترى فقیه نس���بت به عاب���د همچون برترى 

خورش���ید اس���ت نسبت به ستارگان و هرکس در دینش تفّقه نداشته باشد خداوند 

از هیچ عملش راضى نمى شود.

و در روای���ت دیگ���ری ام���ام ص���ادق؟ع؟ در بی���ان اهمی���ت فهم عمی���ق از دین می 

فرمایند:
ُهوا.3

َ
ى َیَتَفّق

َ
َیاِط َحّت ْصَحاِبی ُضِرَبْت ُرُءوُسُهْم ِبالّسِ

َ
ّنَ أ

َ
َوِدْدُت أ

َ
ل

کنند. که تفّقه  دوست مى داشتم سرهاى اصحابم با تازیانه زده شود تا این 

ک���ه صرف وقت برای ش���ناخت صحیح دی���ن ارزش پیدا  ب���ه همین جهت اس���ت 

که در زندگی خود بخش���ی را برای آش���نایی با دین  می کند و بر هر کدام از ماس���ت 

که توفیق خداوند همراهمان باشد.  اختصاص دهیم به امید آن 
1. موج سوم، ص 485. 

2. بحار االنوار، ج75، ص 321.
کتاب فضل العلم، ح 8. کافی، ج1،   .3

س��ط��ح��ی ن��گ��ری در 
امر دین و نداشتن 
ش���ن���اخ���ت درس����ت 
ن��ق��ط��ه ی  آن،  از 
آس�������ی�������ب پ�������ذی�������ر 
سنتی  ج���ام���ع���ه ی 
که  دی��ن��ی م��اس��ت 
اف���ك���ار ال��ت��ق��اط��ی و 
 از 

ً
ان��ح��راف��ی دق��ی��ق��ا

وارد  نقطه  همین 
ف�����ض�����ای ف���ك���ری 

جامعه می شود.

t
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والیت یا محبت؛ مــسئله این اسـت!
صحبت از والیت، وصایت، جانشینی و امامت حضرت امیر؟ع؟ 
کوچک و بی اهمیتی هم  امروز نیست. مسئله  و  بحث دیروز 
کرد. چون والیت حضرت  که بتوان از آن چشم پوشی  نیست 
برابر  در  ما  اعمال  قبولی  ب��رای  اس��ت  »میزانی«  اب��وت��راب؟ع؟، 

صفحه 46خداوند متعال! 

چگونه برای عید غدیر جشن بگیریم؟
که به آنها اشاره خواهد شد، نكاتی ساده به  شاید برخی نكاتی 

که با اندکی تأّمل یا پرسش از افراد با تجربه میتوان  نظر برسد 

به آنها دست یافت. اّما...
صفحه 48

بـیــعــت
و  فرمان برى  ب��راى  پیمان بستن  معنای  به   

ً
اصطالحا بیعت 

که  اطاعت است. بیعت کننده با امیر خویش پیمان مى بندد 
در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر وى باشد و در 
که برعهده  هیچ چیز از امور مزبور با او مخالفت نكند و تكالیفى 

صفحه 43وى مى گذارد...

کفر. پیامبر علی  غدیر دو راهی است؛ دو راهی ایمان و 
امر  این  و  نشان می دهد.  را  ایمان  راه  و  بلند می کند  را 
پیامبر  که  راه��ی  غایبان  به  ح��اض��ران  که  اس��ت  پیامبر 

نشان داد را نشان دهند...
و ما امروز باز به غدیر می رسیم، عّده ای ایستاده اند و راه 
کفر را نشان می دهند! و عّده ای باز راه را اشتباه می روند. 
پس ما -بنا به دستور پیامبر- می ایستیم، همین جا سر 
همین دو راهی و راه ایمان را نشان می دهیم، با همین 

توان اندکمان.
ای رسول خدا! خود شاهد باش! ما به دستور شما گوش 

کردیم... سپردیم و اطاعت 

##
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کاروان های حج باز می گردند. آخرین حج پیامبر؟ص؟ پایان پذیرفته است – حجة الوداع 

– و رسول خدا؟ص؟ در راه مدینه است. تا غدیر فاصله ای چندان نیست، برکه ای با اندکی آب و چند نخل خرما 

کاروان ها از هم جدا می شوند، برای همیشه! که مسیر  – بستر حساس ترین رویداد تاریخ – و جایی 

غ...«، ای پیام آور، پیام را برسان! ِ
ّ
ُسول، َبل َها الّرَ امین وحی بر پیامبر؟ص؟ فرود می آید: »یا اّیُ

گذاشته ای.  گر پیغام را نرسانی رسالت خدا را نا تمام  آن چه از سوی خدا بر تو فرو فرستاده شده است بازگوی، ا

کند و چگونه با مردمی این  کند و چگونه این پیام الهی را دوباره بیان  فرس���تاده ی حق در اندیش���ه اس���ت: چه 

چنین اتمام حجت نماید.

یک«
َ
نِزل ِال

ُ
غ ما ا ِ

ّ
کیدی افزون تر زمزمه می کند: »َبل باز هم جبرئیل با تأ

کاروانیان را بانگ می زند، رفتگان را باز می خواند و ماندگان را به انتظار می نشیند. جهاز شتران منبری می شوند 

گی���رد و »پیام« را برس���اند و اینج���ا قلب آفرینش تندت���ر می زند، آس���مان به اضطراب  ت���ا حقیق���ت ح���ق بر آن قرار 

می افتد، زمین انتظار می کشد.

اضطرابی ش���یرین و انتظاری س���خت، عرش را ولوله ای فرا می گیرد و در عالم فرش، نور عرش���ی با فرشیان بانگ 

بر می آورد:

هذا... َعلّیٌ مَواله« و علی؟ع؟ را بر فراز می آورد و جان خویش را بر همگان می نماید تا حّجت 
َ
نُت َمواله... ف

ُ
ک »َمن 

کند. را بر همگان تمام 

آن گاه دست به دعا بر می دارد:

کند  که دوستی اش  ه« بار الها آن کس را 
َ
ل َمن َخَزل

ُ
هم واِل َمن وااله و عاِد َمن عاداه َوانُصر َمن َنَصره و اخذ

ّ
»الل

دوس���ت باش و آن کس را که با او دش���منی ورزد دش���من ش���و و آن کس را که یارش باشد یاری کن و آن که او 

را خواری خواهد خوار ساز.

گل می افشاند... َحّسان زبان می گشاید و شعر می خواند و بر سر دل ها 

و آن گاه ندای آسمانی جبرئیل، پیغام حق را بر پیامبر؟ص؟ باز می خواند:

کردم و اسالم را برای شما رضایت دادم«. کمال بخشیدم و نعمت خویش را بر شما تمام  »امروز، دین شما را 

و این گونه والیت هم سنگ رسالت می شود و حقیقت رسالت آشكار می گردد.

از آن روز هم���ه اه���ل والی���ت در ه���ر روزگار و ه���ر س���رزمین از ش���ادمانی زمزمه می کنن���د: »الحمد هلل ال���ذی جعلنا 

من المتمس���كین بوالیة موالنا امیرالمومنین؟ع؟ و االئمة الطاهرین؟مهع؟ من ولده« س���پاس خدای را که دس���ت 

باورهایم���ان را در دام���ان والی���ت امیرمؤمنان؟ع؟ و فرزن���دان پاکش آویخت و دل هایمان را جام ش���راب محّبت 

کرد. ایشان 

و این���ک، هن���وز هم خنكای نس���یمی روح نواز و جان بخش دل اهل معرفت را تازه می کند و طراوت می بخش���د، 

نسیمی بهشتی که گویی از عرش ره می سپرد و قرن هاست که همچنان در کالبد حق جویان جان تازه می دمد، 

نسیمی دلنشین که طراوت و تازگی اش هنوز هم چون هجدهم ذی الحجه حاجیان بازگشته از سفر را سرمست 

می سازد.

ک���ه از کویر می آی���د و می زای���د، از دل تفتیده ی صح���را، از میان رمل ه���ا و ریگ های داغ  و ش���گفتا، ای���ن نس���یم 

بیابان ه���ای حجاز، از کنار برکه ای کوچک، نش���انه و یادگار بزرگ تری���ن اقیانوس جغرافیای معنویت، برکه ای در 

کی را در خویش جای داده است. که اقیانوس های افال پهنه ی خاک 

»غدیر«، نام مبارکی که از آن روز تا کنون جلوه گاه تجلی عنایت و رحمت آس���مان بر دس���تان نیازمند زمین 

است و یادآور لطف بی کران خداوند بر انسان سرگردان و نمادی مقّدس از والیت و 

امامت، برکه ای آب عمیق تر و بزرگ تر از هر دریا.
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ب�ی��ع��ت�������������������؛ 
دستان پیامبر را بفشاریم

»بیعت«، کلمه ای است که همه ی ما بارها و بارها، در کتاب ها، مقاالت، فیلم ها و 

سریال ها دیده و شنیده ایم. اّما »بیعت«، وقتی همسایه ی »غدیر« می شود، دری 

گریه و خنده به روی مان باز می کند؛ دنیایی پر  به دنیایی پر از معرفت و خاطره و 

که در یك سویش پایمردی و در سوی دیگرش پیمان شكنی است. فراز و نشیب 

در این نوشتار می خواهیم، یك بار دیگر، هست ها و بایدهای »بیعت«  و »غدیر« 

را به نظاره بنشینیم.

بیعت، پیمانی پایدار

معنای لغوی بیعت، »پیمان و قرارداد« است و مفاد این قرار داد می تواند خرید 

»بیعت«  کلی،  و  عام  معنای  از  کنار  در  باشد.1  همكاری  پیمان  یا  و  فروش  و 

کلمه ی  کار می رود و با  کلمه به  که اغلب وقتی این  معنای خاص تری نیز دارد 

»بیعت« رو به رو می شویم، آن معنای اصطالحی و رایج، به ذهن می رسد. بیعت 

 به معنای پیمان بستن براى فرمان برى و اطاعت است. بیعت کننده با 
ً
اصطالحا

که در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر  امیر خویش پیمان مى بندد 

که برعهده  با او مخالفت نكند و تكالیفى  از امور مزبور  وى باشد و در هیچ چیز 

کند، خواه آن  ف مى سازد اطاعت 
ّ
وى مى گذارد و وى را به انجام دادن آن مكل

تكالیف موافق میل او باشد یا مخالف آن .2

که وفای به آن واجب است و در آیات و روایات  بیعت، از جمله عهدهایی است 
بسیاری، شكننده ی آن به شّدت نكوهش شده است.3

گذشت؟ در غدیر چه 

که در سال 1۰ هجری و در منطقه ی »غدیر خم« اتفاق افتاد، پیامبر  در ماجرایی 

خدا؟ص؟، پس از ایراد آن خطبه ی مشهور، مردم را به دست دادن با خود و امیر 

مؤمنان؟ع؟ به عنوان پیمان و بیعت فراخواندند و این بیعت را بیعتی از طرف 

که با تو بیعت مى کنند، در  کردند: »کسانى  خداوند دانستند و به این آیه استناد 

حقیقت، با خدا بیعت مى کنند؛ دست خدا باالى دست هاى آنان است. پس هر 

که پیمان شكنى کند، تنها به زیان خود پیمان مى شكند، و هر که بر آنچه با خدا 
عهد بسته وفادار بماند، به زودى، خدا پاداشى بزرگ به او مى بخشد.«4

نفر  هزار   12۰ حدود  در  -که  حاضر  زنان  و  مردان  تمامی  فراخوان،  این  از  پس 

تخمین زده می شوند- نفر به نفر با رسول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ بیعت کردند 
گفتند.5 و به ایشان تهنیت 

از »بستن« و »شکستن«

که شاید تعدادشان به انگشتان  که پس از غدیر، جز اندکی  همه ی ما می دانیم 

دست نمی رسد، بر سر پیمان خود نماندند و عهد خود را شكستند. آری، همان 

با  گفته بودند  تبریك  امیر مؤمنان؟ع؟،  که در غدیر به رسول خدا؟ص؟ و  کسانی 

به دیگری  بیعت  ماه، دست  فاصله ی چند  به  تنها  بودند  پیمان بسته  ایشان 

وفاداری  پیمان  بود،  فرموده  خدا؟ص؟  رسول  که  سفارشی  همه  آن  با  و  دادند 

گسستند. خویش را 

جامانده ایم اّما...

کنیم؟ اّولین قدم و مهم ترین،   حال سخن اینجاست، ما جاماندگان غدیر چه 

عمل به دستور رسول خداست. یعنی پیمان بستن با جانشین رسول خدا؟ص؟، 

که در خطبه ی جاودان غدیر، یاری  که آخرین خلیفه ی الهی است. او  کسی  با 

گیرنده ی از دشمنان خدا معرفی شده است. کننده ی دین خدا و انتقام 

کنیم: بیعت، پیمان محكم، عهد الهی، غدیر، قول  یك بار دیگر سطرها را مرور 

به وفاداری و در آخر ناجوانمردی و  پیمان شكنی...

نیز همین  ما  زندگانی  نكند خالصه ی  اّما  می دانستیم،  را  گفته شد  آنچه  تمام 

که بر می خیزیم، با امام خویش پیمان می بندیم و نه  عبارات باشد! نكند هر روز 

که تنها چند دقیقه ی بعد، »عهد« خویش می شكنیم؟... به فاصله ی چند ماه! 

که تاریخ، هر روز برای ما تكرار می شود؟ نكند 

 1. شیعه شناسى و پاسخ به شبهات، ج 1، ص453.
2. همان.

3. همان، ص46۰.
4. سوره ی فتح، آیه ی 1۰.

5. در این مراسم برای اخذ بیعت از زنان، با پرده ای دو قسمت مجزا ایجاد شد 
و ظرف آبی در زیر پرده قرار دادند تا زنان از یك سو دست خود را در آب برند و به 

این صورت بیعت نمایند.

t



به  پیامبر؟ص؟  ح��ج  آخ��ری��ن 

پ���ای���ان رس���ی���ده ب�����ود. پس 

چ��ه��ارده��م  روز  در  آن،  از 

که در  ذی الحجه اعالم شد 

ه نباید بیش از یک روز 
ّ
مك

کنند. فردا همه باید  توقف 

حرکت می کردند.

دستور  ل  ب��ال ب��ه  پیامبر؟ص؟ 

ن  اع���ال م����ردم  ب��ی��ن  ت���ا  داد 

ک���س���ی ج��ز  ک����ن����د: »ف���������ردا 

بماند،  باقی  نباید  معلوالن 

به سوی غدیر  باید  و همه 

کنند.« خم حرکت 

با این اعالم، مردم متعّجب 

پیامبر؟ص؟  چ��را  ک��ه  ای��ن  از 

در اولین و آخرین سفر حج 

خود به حرم الهی، مّدتی در 

مردم  تا  نكرده  توقف  آنجا 

سؤاالت خود را بپرسند و از 

محضر آن حضرت استفاده 

ک��ن��ن��د، خ���ود را ب����رای ف���ردا 

آماده می کردند. 

همان روز جبرئیل نازل شد 

را  »امیرالمؤمنین«  لقب  و 

به عنوان اختصاص آن به 

حضرت علی؟ع؟ آورد و خود 

نیز با همین لقب به ایشان 

کرد: »السالم علیک یا  سالم 

امیرالمؤمنین«

1
دستور حرکت به سمت غدیر

ک����������اروان ع���ظ���ی���م ح���ج���اج 

مراسم حج  پایان  با  اکنون 

به استقبال غدیر می رفتند. 

از  پ��ی��ام��ب��ر؟ص؟  ک���ه  روزی 

ک��ردن��د، سیل  ح��رک��ت  مكه 

از ص���د و  ب��ی��ش  ج��م��ع��ی��ت 

تخمین  ن��ف��ر  ه����زار  ب��ی��س��ت 

ه��زار  دوازده  م��ی ش��د.  زده 

همراه  که  یمن  اهل  از  نفر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ برای حج 

آمده بودند و راه برگشتشان 

نبود،  خ��م  غدیر  سمت  ب��ه 

غ��دی��ر  م���راس���م  درک  ب����رای 

کردند.  همراه پیامبر حرکت 

از  نفر  ه���زار  پنج  همچنین 

بستند  سفر  ب��ار  مكه  اه��ل 

پیامبر  ب��زرگ  قافله ی  ب��ا  و 

جالب تر  شدند.  غدیر  راه��ی 

اهمیت  ک���ه  ای���ن  ه��م��ه  از 

م���راس���م ب���اع���ث ش����ده ب��ود 

کفار  و  مشرکین  از  ع���ّده ای 

مراسم  تماشای  ب��رای  ه��م 

راهی غدیر شوند.

2
کاروانی صد و 

بیست هزار نفری

برکه  کنار  ک��اروان  توقف  با 

غدیر خم، پیامبر؟ص؟ دستور 

دادن��������د: »ک���س���ی زی�����ر پ��ن��ج 

ک��ه در  ک��ه��ن س��ال��ی  درخ���ت 

تا آن مكان  ن��رود  بود  آنجا 

روزه ی  س��ه  ب��رن��ام��ه  ب����رای 

غدیر آماده شود.«

پ��س از ای��ن دس��ت��ور، م��ردم 

ک����ن����ار ب�����رک�����ه ی غ����دی����ر در 

گ���س���ت���ره ی ب���ی���اب���ان پ��ی��اده 

ب��رای خود  شدند و هر یک 

کردند و شتران  جایی پیدا 

کم  کم  خواباندند.  را  خ��ود 

گوشه  در  جمعیت  همه ی 

کنار منطقه مستقر شدند. و 

گ��رم��ا در اث��ر ح��رارت  ش���ّدت 

آف��ت��اب و داغ����ی زم��ی��ن به 

ک��ه هر  ح��ّدی س��وزن��ده ب��ود 

کس به دنبال چیزی بود تا 

گرما حفظ  خود را از سختی 

کند.

3
استقرار در منطقه ی غدیر

ب���س���ت���ن ت���������ا  رف�������ت�������ن  از 
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سلمان،  م��ق��داد،  کمک  ب��ه 

ع����م����ار، ج��ای��گ��اه  اب�������وذر و 

س����خ����ن����ران����ی پ���ی���ام���ب���ر؟ص؟ 

آم�����اده ش���د. م���ق���ارن ظ��ه��ر، 

ب��ا ه��م��ه ی م���ردم پشت سر 

منبر  ب��راب��ر  در  و  پیامبر؟ص؟ 

بیست  و  صد  نمازی  غدیر 

ه���زار ن��ف��ری خ��وان��دن��د. پس 

منتظر  ج��م��ع��ی��ت  ن���م���از،  از 

سخنرانی پیامبر؟ص؟ بودند. 

مهیا  که  سخنرانی  شرایط 

ش������د، ای����ش����ان ب����ه ب����االی 

آخ��ری��ن  در  و  رف���ت���ه  م��ن��ب��ر 

ای��س��ت��ادن��د.  آن  ن��ق��ط��ه ی 

امیرالمؤمنین؟ع؟  س��پ��س 

ب���االی  ت���ا  را ف����را خ���وان���دن���د 

یک  ای��ش��ان  ب��ی��ای��ن��د.  منبر 

پیامبر؟ص؟  از  پایین تر  پله 

و س��م��ت راس�����ت ح��ض��رت 

ایستادند در حالی که دست 

ایشان  شانه  ب��ر  پیامبر؟ص؟ 

بود. و سخنرانی آغاز شد.

4

خطابه غدیر

ب������ا پ������ای������ان س���خ���ن���ران���ی 

پ���ی���ام���ب���ر؟ص؟، ب���رن���ام���ه س��ه 

ک��دام  ه��ر  ک��ه  غدیر  روزه ی 

یكی  ب���ود،  خطابه  مكّمل 

پس از دیگری آغاز شد. این 

ف���راز منبر  از ه��م��ان  ب��رن��ام��ه 

روز 2۰  آخرین  تا  و  آغاز شد 

فرصتی  ه��ر  در  ذی ال��ح��ج��ه 

شد.  اج��را  خ��اص  برنامه ای 

ب��س��ت��ن ع��م��ام��ه س��ح��اب بر 

س���ر ام��ی��رال��م��ؤم��ن��ی��ن؟ع؟ و 

پ���اس���خ ب���ه س�����ؤاالت م���ردم 

جمله ی  از  خطبه،  از  پ��س 

صدای  ب��ود.  برنامه ها  این 

میان  از  تهنیت  و  تبریک 

ج��م��ع��ی��ت ب��ل��ن��د ش���ده ب���ود. 

پ���ی���ام���ب���ر؟ص؟ ب������رای ن��ش��ان 

روز  ای������ن  ب����زرگ����ی  دادن 

تبریک  من  »به  می فرمود: 

تهنیت  م���ن  ب���ه  ب��گ��وی��ی��د، 

مرا  خ��داون��د  زی���را  بگویید، 

به  را  اهل بیتم  و  نبوت  به 

داده  اخ��ت��ص��اص  ام���ام���ت 

است.«

5

مراسم پس از سخنرانی

اصلی ترین  ن��وب��ت  ک��ن��ون  ا

ب��خ��ش ای���ن ب��رن��ام��ه ی سه 

ای��ن  در  ب��ی��ع��ت.  ب���ود؛  روزه 

ب��ی��س��ت  ب����خ����ش،  ص����د و 

م��ی ب��ای��س��ت  ن���ف���ر  ه�������زار  و 

ی����ك����ی ی����ك����ی ب������ه ب��ی��ع��ت 

م��ی پ��رداخ��ت��ن��د. ای���ن عمل 

انجامید.  ط��ول  به  روز  سه 

پ��ی��ام��ب��ر؟ص؟ از ق��ب��ل ت���دارک 

ایشان  ب��ود.  دی��ده  را  بیعت 

منبر،  کنار  در  دادن��د  دستور 

خیمه ی  دو  درخ��ت��ان،  زی��ر 

یكدیگر  مقابل  در  گانه  جدا

ب��رن��ام��ه چنین  ب��رپ��ا ش����ود. 

یک  در  پیامبر؟ص؟  ک��ه  ب��ود 

امیرالمؤمنین؟ع؟  و  خیمه 

جلوس  دی��گ��ر  خ��ی��م��ه ی  در 

حاضرین  گ��اه  آن  فرمایند. 

گروه  گروه  در صفی مرتب، 

ابتدا  شوند.  خیمه  دو  وارد 

پیامبر؟ص؟  خ��ی��م��ه ی  وارد 

قبول  نشانه ی  ب��ه  و  ش��ده 

بیعت  ای���ش���ان  ب���ا  اق������رار  و 

خیمه ی  به  سپس  و  کنند 

نشانه ی  ب��ه  و  رف��ت��ه  دی��گ��ر 

تسلیم و اطاعت با حضرت 

همه  کنند.  بیعت  علی؟ع؟ 

م��ت��ع��ه��د  ک����ردن����د و  ب��ی��ع��ت 

شدند هیچ گاه از آن تخطی 

نكنند!

6

بیعت
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گ��ف��ت 
که خوابیده است  کسی 
کسی  ک���رد. ام���ا  ب��ی��دار  را م���ی ت���وان 
حاال   ... هرگز  زده،  خ��واب  به  را  خ��ودش  که 
این  مانند  مطالب،  بعضی  گفتن  هم  برخی  ب��رای 
را به خ��واب زده ان��د و به هیچ وجه  که خودشان  است 
اینجاست  جالب تر  بیدار شوند.  غفلت  از خواب  نمی خواهند 
خواب  به  را  خ��ود  که  می دانند  خودشان  فقط  می کنند  فكر  که 

زده اند! 
صحبت از والیت، وصایت، جانشینی و امامت حضرت امیر؟ع؟ بحث 
که بتوان از  کوچک و بی اهمیتی هم نیست  دیروز و امروز نیست. مسئله 
کرد. چون والیت حضرت ابوتراب؟ع؟، »میزانی« است برای  آن چشم پوشی 

قبولی اعمال ما در برابر خداوند متعال! 
که  کرده، عبارتی است  را به خود مشغول  که ذهن بعضی ها  از مسائلی  یكی 
هذا َعلّیٌ 

َ
نُت َمولی ف

ُ
ک که: »َمن  پیامبر نور و رحمت، در روز غدیر اعالم فرمودند 

قرار  س��وال  م��ورد  را  مولی  کلمه  ایشان  شدید،  متوجه  که  ط��ور  همان  َم���واله«1. 
برای  ص��ادق  گواهی  ِللعالمین؟ص؟  رحمة  حضرت  گفتار  آیا  راستی  به  می دهند. 
که عده ای برای شانه  مسلمانان نیست!؟ و تأویل این عبارت آن چنان است 
کردن از زیر بار قبول والیت حضرِت فاروق، می خواهند تمام ابعاد حدیث  خالی 
گفته شد، آیا  گاه حقیقت را دریابند!؟ و حال، اگر حقیقت  غدیر را بررسی و آن 

واقعیت را می پذیرند!؟ 
بگذریم... 

کلمه ولی گرچه بر حسب لغت در معانی مختلفی استعمال گردیده و از الفاظ 
مشترکه است ولی به اتفاق از همه آن معانی، یكی از دو معنی در حدیث 

غدیر مقصود بوده است. 
که مورد اتفاق نظر شیعه است.  ولی( 

َ
یک: مالک )به معنی ا

که اهل تسنن به آن معتقدند.  دو: محب و ناصر 
نیشابوری  حاکم  الصحیحین،  علی  مستدرک  کتاب  در 
ارقم  بن  زید  از  می نویسد  اهل سنت  بزرگ  علمای  از 
َها  ّیُ

َ
ا »یا  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول  که  شده  نقل 

م؟ قالُوا: 
ُ
نُفِسك

َ
م َمن ا

ُ
ولی ِبك

َ
الّناس! َمن ا

 : َمن 
َ

��م. ق��ال
َ
ع��ل

َ
��ه ا

َ
اهلل َو َرُس��ول

ٌی 
ّ
َعل

َ
ف َمواله  نُت 

ُ
ک

َم�������واله«2 
تردیدی نیست در اینكه 

گرامی اسالم؟ص؟ در این بیان،  پیامبر 
هم اولویت خود را اظهار نموده و هم اولویت 

حضرت علی بن ابیطالب؟ع؟ را. 
تسنن،  اهل  و  شیعه  کتب  در  موجود  تعالیم  مجموع  از 

وج��ود  نظر  م��ّد  م��س��ال��ه ای مهم  ک��ه  م��ی رس��د  نظر  ب��ه  چنین 
ام��ِر »خالفت  و آن نیست جز  ب��وده است  الهی؟ص؟  رس��ول  نازنین 

قصد  اگر  و  ابیطالب؟ع؟  بن  علی  امیرالمومنین  حضرت  امامت«  و 
به  نسبت  دوس��ت��ی«  و  »محبت  بر  م��ردم  تكلیف  مصطفی؟ص؟  حضرت 

نظر  به  اس��ت.  نبوده  الزم  کید  تأ این همه  ب��ود،  اکبر؟ع؟  حضرت صدیق 
شما خواننده ی این مطلب، آیا برای ابراز دوستی، الزم بوده که نبی اکرم؟ص؟ 

گرمای طاقت فرسای حجاز به  جمعیتی صد بیست هزار نفری را سه روز در 
کشند و بگویند با علی »دوست« باشید و او را بعد از من دوست بدارید!؟  توقف 

کنند.  با ایشان »بیعت«  از آن، همه و همه خدمت موال مشرف شوند و  و بعد 
که دراین امر خطیر پیشتاز بودند!  که از جمله ی آنان خلفای اهل تسنن بودند 

هری هم گویای گواه دیگری بر این امر است. همو که 
َ
داستان حاِرث بن ُنعمان ف

گستاخانه به حضور  بعد از ماجرای غدیر به خیمه پیامبر؟ص؟ رفت و بی ادبانه و 
گر این امر والیت از سوی  گفت: »خدایا! ا کرد و  پیامبر؟ص؟ رسید و رو به آسمان 
گر این طور نیست، محمد را دچار  توست، از آسمان سنگی بر من فرو فرست و ا
گاه بود که جلوی چشم همگان سنگی از آسمان فرود آمد و  عذاب کن«؛ و آن 

ُه داِفع«4. 
َ
یَس ل

َ
که به تعبیر قرآن »ِللكاِفریَن ل او به عذابی واقع شد 

از شعرا در باب موضوع غدیر س��روده و تصریح به  که جمعی  اشعاری هم 
اس��داهلل  حضرت  جانشینی  و  خالفت  ب��ه  ک��رده ان��د،  حضرت  آن  ام��ام��ت 

الغالب، علی بن ابیطالب؟ع؟ بعد از رسول خدا؟ص؟ اشاره دارد؛ و این ها 
که بر وصایت، خالفت، جانشینی  از حقیقتی است  گوشه ای  همه 

والیت یا محبت؛ و امامت حضرت اباالحسن، علی بن ابیطالب؟ع؟ اشاره دارد. 
م��س���ئ����ل��ه ای�����ن اس������������ت!  

که را من موالی او هستم، پس این علی موالی اوست.  1. هر 
2. ای مردم! چه کسی سزاوارتر است از خودتان بر شما!؟ پاسخ 
من  کس  هر  پس  فرمودند:  حضرت  رسولش.  و  خدا  دادند: 

موالی اویم، پس این علی موالی اوست. 
3. و خدا ولی و سرپرست ماست؛ و من سرپرست مومنین و 
کس من مولی و سرپرست  سزاوارم بر شما از خودتان. پس هر 

اویم، پس این موالی اوست. یعنی علی بن ابیطالب. 
ج، آیه 1 تا 3. 4. سوره معار
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روز عید غدیر چه کار کنیم؟

صبح از خواب بیدار می شیم.

واقعا از صمیم قلب خوشحالیم.

کرده و عید را تبریک می گیم. به خانواده سالم 

اعضا  سایر  به  که  روز، سعی می کنیم  آخر  تا  بعد 

کنیم. خانواده نیكی 

در تمام طول روز قلبا خوشحالیم. ]عیده دیگه![

که مواجه می شیم، سعی می کنیم به  کس  با هر 

کنیم. کرده و نیكی  کمک  او 

اقوام نزیک سر می زنیم و حال و احوال  به 

آنان را جویا می شیم.

که  ]گفتم  خوشحالیم.  قلبا  روز  طول  تمام  در 

عیده![

که مواجه می شیم، سعی می کنیم به  کس  با هر 

کنیم. کرده و نیكی  کمک  او 

به اعضای خانواده هدیه می دهیم. ]الزمم 

گرون باشه![ نیست هدیه خیلی 

پیشنهاد اول

پیشنهاد دوم

پیشنهاد سوم

روزه بگیریم! 

سخته؟!

واقعا سخته؟

خب، 3 تا پیشنهاد دارم:

اول. یک ذره به ثواب روزه این روز فكر کن، 

شاید نظرت عوض شه.

کن تا  دوم. سایر اعضای خانواده را تشویق 

روزه بگیرن!

فامیل  افراد  از  کسی  که  اگر می دونی  سوم. 

روزه می گیره، دعوتش کن برای صرف افطار. 

شب قبل از عید همدیگر رو تشویق می کنیم تا فردا همه با هم روزه بگیریم.

روزه می گیریم.

غسل می کنیم.

به اعضای خانواده تبریک می گیم.

کدومشون یک هدیه خریدیم[ ]برای هر 

گر دارین![ عیدی می دیم. به بچه ها ]ا

کمک می کنیم. کارها بهش  کسی رو دیدیم، تو انجام  تو طول روز هر 

بعد از افطار لباس های فاخر ]یعنی لباس مهمونی[ می پوشیم و می ریم دیدن اقوام.

شب هم شام با اعضای خانواده می ریم بیرون! ]کباب! پیتزا! شایدم رفتیم پارک![

پیشنهاد چهارم

پیشنهاد پنجم

پیشنهاد ششم

روزی،  همچین  تو  که  اونایی  حال  به  خوش 

نجف هستن!

    زیارت امیرالمومنین؟ع؟ 

که خوش به حالتون، خودتون  اگر نجف بودین 

کنین.  کار  بلدین اونجا چی 

را  حضرت  دور  از  نكردین،  پیدا  توفیق  گر  ا اما 

کنین؛ زیارت امین اهلل. زیارت 

که تو این روز، حضرت  کنین  بقیه رو هم تشویق 

مختصر،  نامه  زیارت  این  با  را  امیرالمومنین؟ع؟ 

کنن. ]مثال به دوستاتون SMS بزنین.[ زیارت 

خیلی حوصله نداری!

کار بزرگ تو  کنی، یک  می خوای بدونِ اینكه از جات تكون بخوری یا روزه بگیری یا غسل 

این روز انجام بدی؟

به پیامبر؟ص؟ تبریک بگو!

به امیرالمومنین؟ع؟ تبریک بگو!

به امام زمان؟جع؟ تبریک بگو!

کن! ج امام زمان؟جع؟ هم خیلی دعا  برای فر

پیشنهاد هفتم

علی

گرفتن + روزه 
کردن + غسل 
+ صدقه دادن

کردن + دعا 

+ نماز خواندن
+ دید و بازدید

+ زیارت امین اهلل
+ هدیه دادن

کردن + نیكی 
+ خوشحال بودن

+ عقد اخوت و برادری
+ تبریک به معصومین؟مهع؟

خودت انتخاب کن!
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توجه! توجه!

گر آرزو دارید در ثواب جشن های غدیر سهیم باشید... ا

گر نمی دانید برگزاری یك جشن به چه چیزهایی نیازمند است... ا

 این مطلب را بخوانید!!
ً
حتما

چ�������گ�������ون�������ه ب������������������رای ع�������ی�������د غ������دی������ر
جشن بگیریم؟

ممكن است شما هم یكی از هزاران نفری باشید که در اّیام عید غدیر -بزرگ ترین 

ه 
ّ
عید خداوند- تالش می کنند تا هر طور ش���ده در مس���جد، دانشگاه، مدرسه، محل

ی���ا حّت���ی خانه ی خود جش���نی زیبا برپ���ا کنند تا ارادت خود را ب���ه پیامبر؟ص؟ و امیر 

مؤمنان؟ع؟ نشان دهند.

ش���اید برخی نكاتی که در ادامه به  آن ها اش���اره خواهد ش���د، نكاتی س���اده به نظر 

ک���ه با اندک���ی تأّمل یا پرس���ش از اف���راد با تجرب���ه می توان به آن ها دس���ت  برس���د 

کنار هم،  یاف���ت. اّما تالش ما بر این بوده اس���ت که با جم���ع آوری این نكته ها در 

 کاملی برای برگزاری یك جشن آبرومند ارائه کنیم و اندکی از 
ً
دس���تورالعمل نس���بتا

که تجربه ی زیادی در برگزاری جشن ندارند بكاهیم. نگرانی افرادی 

محتوای جشن

یكی از مهم ترین موضوعاتی که می توان در ابتدا مورد بررس���ی قرار داد، چگونگی 

انتخاب محتوای برنامه اس���ت. ش���اید بررسی تمامی ابعاد این موضوع از حوصله 

که خالی از  کنی���م  ج باش���د ولی می توانیم به موارد مهمی اش���اره  این نوش���تار خار

لطف نیست.

ر داشته باشیم و در این برنامه فقط از بحث های 
ّ
اگر بخواهیم یک برنامه ی مؤث

وه بر   به تغییر در مخاطب نمی رس���یم. ما باید عال
ً
کنیم لزوما اس���تداللی اس���تفاده 

کنیم. مطالب استداللی از مباحث تبیینی و یا تبلیغی نیز استفاده 

کنید: ع توّجه ویژه ای  به این موضو

ش���یعه در طول تاریخ همیش���ه در معرض پاسخ به اتهام های ناروا بوده و سعی در 

اثبات حّقانیت خود داش���ته اس���ت و این امر باعث شده تا در بیشتر موارد مباحث 

خود را استداللی و تطبیقی بیان کند. اّما امروزه دشمن، در بسیاری از موارد بدون 

کرده و مسلمانان را در  تعّرض به اسالم، موضوع خود را به بهترین صورت تبیین 

اعتقاد خود سست می کند.  مانند مسیحّیت، عرفان های نوظهور...

ط به ش���بهات، باید در صورت بروز ش���بهه از این س���الح 
ّ
به بیان دیگر، ما با تس���ل

استفاده  کنیم و در باقی موارد سعی در تبیین درست اعتقادات خود داشته باشیم.

که نباید  که باید مدّ  نظر داش���ته باش���یم این اس���ت  نكته ی بس���یار مهم دیگری 

هم���ه ی مهمان ه���ا و مخاطبی���ن خود را یك اندازه و یك ش���كل تص���ور کنیم و به 

گ���ر این اتفاق بیفتد نهایت  دنب���ال تحّول کلی در همه ی آن ها، باش���یم. هر چند ا

لطف خداس���ت. اّما بهتر اس���ت از ابتدا تعریفی از تغییر برای خود داش���ته باشیم تا 

کنیم. به عنوان یک معیار مناسب بتوانیم نتیجه ی برنامه های خود را تحلیل 
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انواع برگزاری جشن
در ادامه تالش می کنیم انواع سبک های برگزاری مراسم را مورد بررسی 

قرار دهیم.

الف( جشن عمومی

گر تا به حال اجرا نكرده باش���ید به احتمال زیاد دیده اید.  این س���بک را ا

در این س���بک جش���ن به صورت یك برنامه ی جمعی و یكپارچه اس���ت 

ک���ه کل پی���ام تبلیغی برنامه به صورت منس���جم و متن���وع به مخاطب 

رسانده می ش���ود. این تنوع می تواند شامل سخنرانی، مسابقه، مداحی 

و... باشد.

• استانداردها:	

- حتی المقدور عصر روز تعطیل باشد.	

- زمان جزء به جزء برنامه از پیش آماده سازی شده باشد.	

- موض���وع، ن���ام و محتوای جش���ن می بایس���ت با توجه ب���ه اهداف 	

تبلیغی تعیین شود.

 

گفتگو ب( سمینار به صورت 

این س���بک، از نظر اجرا بسیار شبیه جش���ن عمومی است با این تفاوت 

وه بر ارائه ی محتوا، با ش���رکت کنندگان گفتگو می ش���ود و آن ها  ک���ه ع���ال

 
ً
مشارکت خود را در برنامه احساس می کنند. در این نوع برنامه، معموال

اجرا توسط 2 یا 3 مجری همزمان می باشد.

• استانداردها	

- ط	
ّ
مجریان مسل

- حتی المقدور عصر روز تعطیل باشد.	

- زمان جزء به جزء برنامه از پیش آماده سازی شده باشد.	

- موض���وع، ن���ام و محتوای جش���ن می بایس���ت با توجه ب���ه اهداف 	

تبلیغی تعیین شود.

ج( ایستگاه تبلیغی

در این روش از امكاناتی نظیر تابلو، بنر و... استفاده می کنیم، و در یک 

 
ً
زم���ان کوتاه با بیانی ش���یوا پی���ام برنامه خود را منتق���ل می کنید. معموال

س���عی می شود تابلو هایی که از روی آن ها پیام خود را توضیح می دهید 

در جاهای ش���لوغ استفاده شوند. خیلی مهم است که پیام آنها جذاب، 

 می ش���ود روی یک تابلو 
ً
ام���روزی و مرتبط با موضوع ش���ما باش���د. مث���ال

نوش���ت »میدون���ی یكی هس���ت که بهش ق���ول دادی؟« و بع���د راجع به 

کنید. بیعت با امیرالمؤمنین؟ع؟ صحبت 

• استانداردها:	

- نمایش یک پیام تبلیغی قابل رؤیت	

- برقراری ایستگاه در  یک محل  پر رفت و آمد )عبوری(	

- زمان هر اجرا حداکثر 7 دقیقه است.	

- استفاده از مجریان بسیار توانا و خوش برخورد.	

د( نمایشگاه غرفه ای

ای���ن س���بک یكی از پرمزیت ترین روش های برگزاری مراس���م اس���ت که 

کدام هم دارای سیری واحد  دارای چندین غرفه یا تاالر می باش���د. و هر 

که به  که هر کس هر زمانی  است. یكی از مزایای این روش این است 

برنامه ی ش���ما وارد ش���ود، حداکثر 1۰ تا 2۰ دقیقه منتظر می ماند )مّدت 

که اّولین غرفه خالی ش���ود و بینندگان آن به سمت غرفه ی دوم  زمانی 

 ح���دود 4۰ تا 5۰ 
ً
برون���د( و بع���د می توان���د از برنامه اس���تفاده کند و نهایتا

دقیق���ه برنامه زم���ان خواهد برد. به همین خاطر برای فضاهای عمومی 

و با هر نوع مخاطبی فوق العاده مناس���ب می باش���د. مزّیت دوم این که 

ت زم���ان کوتاه هر غرف���ه و تحّرک موجود )حرک���ت بین غرفه  ها(، 
ّ
ب���ه عل

شرکت کننده ها خسته نمی شوند.

• استانداردها:	

- تعداد غرفه ها حداقل 2 و حداکثر 4	

- زمان هر غرفه بین 1۰ تا 2۰ دقیقه	

- ط به همه ی غرفه ها	
ّ
مجریان مسل

- میز پرسش و پاسخ جهت پاسخ به سؤاالت عمومی	

کتاب هـ( نمایشگاه 

این س���بک هم می تواند به صورت مس���تقل برگزار شود و هم بخشی از 

ی���ک برنامه عمومی باش���د. در این روش یک ی���ا چند غرفه که در آن ها 

کتاب ه���ای مرب���وط به موضوع برنامه به ص���ورت Power point نمایش 

داده می ش���ود وجود دارد. پیشنهاد می شود جهت جذابّیت بیشتر برای 

ح  کتاب را مطر کتاب، موضوعی عمومی و یا داس���تانی از آن  معرف���ی هر 

کنید.

• استانداردها:	

- تعداد غرفه ها حداقل 1 و حداکثر 4	

- زمان هر غرفه بین 1۰ تا 3۰ دقیقه	

- کتاب ها	 ط به همه ی 
ّ
مجریان مسل

- کتاب ها	 وجود بخشی برای عرضه 
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بغداد؛ عاشورای سال 352 قمری
این روزها آن چنان نظریه پردازی غیر متخّصصین -به ویژه در 
امور دینی- رایج شده است که بسیاری از آنچه در اذهان جای 
 بی اساس است.به همین دلیل ممكن 

ً
کامال می گیرد مطلبی 

عصر  از   
ً
نهایتا را  دسته جمعی  ع��زاداری  قدمت  عّدهای  است 

کنند ... صفحه 54صفویه قلمداد 

نگاهی مختصر به خاندان بنی امیه
ع��ب��دم��ن��اف چ��ه��ار پ��س��ر داش����ت ب��ه ن���ام ه���ای ن��وف��ل، م��ّط��ل��ب، 
که به هنگام  عبدشمس و هاشم. دو تای آخری دو قلو بودند 
تولد از ناحیه پیشانی به طور سطحی به هم چسبیده بودند. 
نقطه  با شمشیر  ناچار شدند  از ه��م،  ک��ردن آن دو  ب��رای ج��دا 

کنند. صفحه 56اتصال را بریده و آن دو را از هم جدا 

سیاهپوشی؛ درست یا غلط؟
می گویند: »در تاریخ سیاهپوشی نبوده است و مشكی پوشیدن 

که از خودمان درآوردیم.« در عزاداری از مطالبی است 
یا می گویند: »مشكی پوشیدن مكروه است و بنابراین مشكی 

پوشیدن، هم سند دینی ندارد و هم انجام مكروه است.«
صفحه 52

که« در جان ما انداخته ای و  »باز این چه شورش است 
که  کرده است... انگار نه انگار  نورش وجودمان را معّطر 
ما همان فراموش کاران دیروزیم؛ همان ها که در مجلس 
که »سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است«  روضه ات 
گذشته مان  خ��راب��ك��اری ه��ای  ط��رف  دی��گ��ر  بستیم  عهد 
ن��روی��م، اّم���ا... اّم��ا ح��اال امسال هم دوب���اره آم���ده ای تا با 
انگار  و  ب��ش��وی��ی...  را  قلب هایمان  اش��ك��ت  ق��ط��ره ه��ای 
که خجالت می کشیم وارد خیمه ات  -مثل قبل- به ما 
ل  که جای مال که »در بارگاه قدس  شویم، لبخند می زنی 
که سرمان را باال بیاوریم... چقدر  نیست«، لبخند می زنی 
»...ک��ه  را  تو  را و ماه  تو  مهربانی و همه دوستت دارن��د، 

نامش محرم است«.

##



ذکـرابــوتـرابـــ 52

که توانای���ی دارند تا آنچه ائّمه هدی  گاه  ب���ا دور افت���ادن از منابع دینی و افراد آ

فرموده اند به مردم برس���انند، عّده ای ب���ه خود اجازه داده اند تا پیرامون مباحث 

 بی هیچ مدرک و 
ً
دینی نظریه پردازی نمایند و آنچه به نظرش���ان رس���یده بعضا

 با دستاویز نمودن قسمتی از تاریخ یا قسمتی از احادیث به عنوان مطلبی 
ً
بعضا

که حق دارد درباره ی نظر  کس���ی  که روش���ن اس���ت آن  علمی جا بزنند. حال آن 

دین سخن بگوید فقیه و محّدث است.

 تیره پوش هس���تند« حال آن که ع���ّده ی زیادی 
ً
می گوین���د: »مذهبی ه���ا عموم���ا

از سیاهپوش���ان در اّی���ام ع���زاداری، در س���ایر اّی���ام، بن���ا بر س���ّنت رس���ول خدا؟ص؟ 

سپیدپوش هستند.

می گویند: »در تاریخ سیاهپوش���ی نبوده اس���ت و مش���كی پوشیدن در عزاداری از 

که از خودمان درآوردیم.« مطالبی است 

یا می گویند: »مش���كی پوش���یدن مكروه اس���ت و بنابراین مشكی پوشیدن، هم 

سند دینی ندارد و هم انجام مكروه است.«

این دو مطلب را به تفصیل بررسی می نماییم:

شواهد تاریخی و روایی

ک���ه لغت دان���ان )از جمله در  در اش���عار ش���عرای ع���رب و احادی���ث، لغاتی هس���تند 

کلمات را لباس عزا و لباس مش���كی معنا  لغتنامه ی مش���هور لس���ان العرب( این 

کلماتی چون »ِحداد«، »ِسالب« و »َمآلی«. نموده اند. 

ک���ه پیامبر اکرم؟ص؟ به زنی که ش���وهرش فوت کرده بود  در حدیث���ی آمده اس���ت 

ب یعنی »ِسالب« به تن 
ُّ
ب« نماید. و َتَس���ل

ُّ
فرمودند که در عزای ش���وهرش »َتَس���ل

ب« نمودند و در 
ُّ
نمودن. همچنین حضرت در عزای جناب حمزه نیز امر به »َتَسل

که لباس »ِحداد« بپوشد. شهادت جعفر طّیار به همسر او جناب أسماء فرمودند 

که نش���ان می دهد آنان لباس عزا را لباس  در ش���عر ش���عرای عرب عباراتی آمده 

مش���كی یا لباس تیره می دانس���تند. سیف بن عمیره از اصحاب امام صادق؟ص؟ 

در شعری می گوید:

َو ألَبَس ثیاَب الُحزِن یوَم ُمصاِبه                  ما َبیَن أسَوَد حاِلٍک أو أخَضٍر

و در روز مصیبت لباس غم بپوش، به رنگی بین مشكی و سبز )سبز تیره(

ک���ه نش���ان می دهد اه���ل بیت؟ع؟ و  ش���اهدهای تاریخ���ی فراوان���ی وج���ود دارد 

که چند نمونه ی آن  کار می بردند  نزدیكان ایش���ان برای عزا رنگ مش���كی را به 

آورده شده است:

• جن���اب اّم س���لمه در ع���زای سّیدالّش���هداء؟ع؟ قّبه ای مش���كی برپ���ا نمود و 	

لباس مشكی پوشید.

• زنان بنی هاش���م در عزای سّیدالّش���هداء در برابر امام س���ّجاد؟ع؟ مش���كی 	

پوشیدند. 

• در روز ش���هادت امیرمؤمنان؟ع؟ امام مجتبی؟ع؟ به عنوان وصّی حضرت 	

در ن���زد م���ردم حاضر ش���دند و خطبه خواندند در حالی که پیراهن مش���كی 

بر تن داشتند.

سیاهپوشی؛ درست یا غلط؟
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نظرات برخی بزرگان

کتاب مس���تدرک الوسائل، ج3، ص  محّدث نوری اس���تاد ش���یخ عباس قمی در 

328 پس از آوردن احادیث و وقایعی از این دست می فرماید:

کراهت مش���كی پوش���یدن دارد یا  این احادیث و وقایع اش���اره یا داللت به عدم 

برت���ری و ترجیح سیاهپوش���ی به خاطر اندوه در ع���زای اباعبداهلل؟ع؟، همان طور 

که سیره ی بزرگان در اّیام ماتم آن بزرگوار چنین است.

س���ّید بن طاووس )متوفی 664 ه�.ق( در کشف المحّجه لثمرة المهّجه، فصل 

92، صفحه 82 می فرماید:

 در روز وفات آن 
ً
از جمل���ه حق���وق رس���ول خدا؟ص؟ بع���د از وفاتش���ان و مخصوص���ا

جناب این اس���ت که تمامی مس���لمانان بر خاک بلكه بر شن بنشینند و برترین 

کنند... که اهل عزا از مشكی می پوشند بر تن  لباسی 

ک���ه پوش���یدن پیراهن مش���كی برای ع���زاداری امر  ای���ن امر نش���انگر این اس���ت 

کافی است تا  جدیدی نیست و ریشه در تاریخ و سّنت دارد. این مقدار از شواهد 

که سیاهپوشی ریشه ی تاریخی و دینی ندارد از بین برود. این توّهم 

کراه���ت دارد یا خیر را بای���د از مراجع تقلید  این مطلب که آیا مش���كی پوش���یدن 

سؤال نمود زیرا سؤال از  یک حكم شرعی است.

 

ر داده شود:
ّ
دو مطلب باید تذک

که . 1 ک���ه »کراه���ت لب���اس مش���كی مربوط ب���ه این اس���ت  گوین���د   ع���ّده ای 

بنی عّب���اس س���یاهپوش بودند و لباس س���یاه نماد ایش���ان گردی���ده بود و 

کراهت ندارد.« عرض نگارنده این اس���ت که  بنابراین خود رنگ مش���كی 

 باید به فقها واگذار نمود و با اّطالع یافتن از قس���متی 
ً
مطال���ب فقه���ی را کال

از مطل���ب ی���ا دخیل نم���ودن حدس و گمان نظ���ر نداد. چنان ک���ه در فتاوا 

کراهت هستند. که عّده ای از فقها برای رنگ مشكی قائل به  می بینیم 

 در مورد اصل کراهت برای رنگ مشكی، مستثنی بودن کراهت در بعضی . 2

موارد مثل عبا، عمامه، ردا، چادر مش���كی و چكمه، و مكروه بودن لباس 

مش���كی در نم���از و ن���ه در غیر آن بی���ن فقها اختالف فتوا وج���ود دارد، اّما با 

کراهتی برای سیاه پوش���ی در عزای سّیدالّشهداء؟ع؟  این حال اکثر مراجع 

قائل نیس���تند و بلكه بس���یاری از جمل���ه میرزای ش���یرازی، محّدث نوری، 

سّید ابوالحسن اصفهانی، سّید عبدالهادی شیرازی، سّید محسن حكیم، 

سّید محّمد شیرازی، سّید ابوالقاسم خوئی، سّید محّمدباقر صدر، آیت اهلل 

گلپایگان���ی، آی���ت اهلل فاضل لنكرانی، آی���ت اهلل تبریزی و آیت اهلل بهجت 

آن را پسندیده می دانستند.

سیاهپوشی در عرف جامعه

روش���ن اس���ت که امروز پوش���یدن مش���كی نماد عزاداری اس���ت؛ حّتی در جوامع 

کراوات مش���كی اس���تفاده می کنند. جای تعّجب اس���ت  غرب���ی افراد ب���رای عزا از 

کس���انی که در عزای عزیزانش���ان مش���كی می پوشند از مشكی پوش���یدن در اّیام 

گر پدر یا مادِر فردی از دنیا برود و او مش���كی نپوش���د  ع���زاداری نه���ی می نمایند. ا

که این مطلب نش���ان می دهد سیاه پوش���ی  مورد س���رزنش دیگران قرار می گیرد 

کس���ی برود و   در جامعه ما جا افتاده اس���ت. اگر در مجلس عزایی 
ً
کامال برای عزا 

به صاحب عزا بگوید: »چرا مشكی پوشیدی این رنگ افسردگی میاره!« به این 

فرد چه جوابی داده می شود؟

گر برای ش���یعیان، عزیز زهرا آنقدر عزیز اس���ت و مصیبت او آنقدر بزرگ است که  ا

که از  گردند؟ اشكی  می خواهند هر سال در عزای او مشكی بپوشند، باید مّتهم 

س���ر عاطفه برای سّیدالّش���هداء؟ع؟ سرازیر می شود شایان سرزنش است در حالی 

که به مرگ طبیعی و در اوج پیری از دنیا می روند رواست؟ که در مرگ عزیزان 

آیا مناس���ب اس���ت که اّیام شهادت فردی از ائّمه بر ما بگذرد و ما در سوگ آنان 

تغیی���ر چه���ره ندهیم و عزای آنان در ما اثر ننمای���د، در حالی که هر جامعه ای روز 

م���رگ ب���زرگ خود را بزرگ می دارد و در حال���ی که به فرموده ی امام رضا؟ع؟ امام 

پدر دلسوز و مادر مهربان است...

مناس���ب اس���ت همگی در ع���زای تک ت���ک ائّمه؟ع؟ لباس مش���كی بپوش���یم و 

ک���ه از اّیام قمری غافل  احت���رام اّی���ام عزا را حفظ نماییم تا به دوس���تان خود نیز 

هستند رسیدن این اّیام را یادآور شده باشیم.



اولین عزاداری آشکار و عمومی ثبت شده در تاریخ

ق������م������ری  352 س����������������ال  ع����������������اش����������������ورای  ب��������������غ��������������داد؛ 
بیش از 1000 سال قبل

 بی اساس است.
ً
کامال که بسیاری از آنچه در اذهان جای می گیرد مطلبی  این روزها آن چنان نظریه پردازی غیر متخّصصین -به ویژه در امور دینی- رایج شده است 

که  گمان برند در این پنجاه سال اخیر است  کنند و حتی برخی   از عصر صفویه قلمداد 
ً
به همین دلیل ممكن است عّده ای قدمت عزاداری دسته جمعی را نهایتا

عزاداری عمومی رایج شده است!

که   الدوله دیلمی، سلطان بزرگ و مقتدر آل بویه 
ُ
ُمِعّز گواهی تاریخ و تاریخ نگاران اکنون بیش از 1۰۰۰ سال از اولین عزاداری آشكار و عمومی شیعیان می گذرد.  به 

گوناگونی در آشكار ساختن شعائر شیعی در عراق -مهد خالفت عباسی- انجام داده بود، برای اّولین بار، در عاشورای سال 352 هجری، مردم بغداد را به  اقدامات 

نوحه و ماتم بر حضرت اباعبداهلل؟ع؟ فراخواند. تا قبل از این سال عزاداری امام حسین؟ع؟ علنی نبود و به صورت پنهانی در خانه ها انجام می گرفت. اما پس از این 

کوچه و بازار انجام می یافت. سال و در نیمه دوم قرن چهارم، سوگواری دیگر به صورت علنی و در 

سیوطی عالم بزرگ اهل سنت در این مورد می نویسد:

کردند و مردم در حالی که به سر و روی  که مردم، بازارها را ببندند و طباخان طبخ نكنند. در بازار قبه هایی نصب  »در سال 352، روز عاشورا، معز الدوله فرمان داد 
که در بغداد به صورت آشكارا بر حسین نوحه خوانی می شد.«1 خویش می زدند در خیابان ها به راه افتادند و به اقامه عزا پرداختند. این نخستین روزی بود 

البته پیش از  این تاریخ نیز بارها شیعیان تمایل خود را برای برگذاری مراسم آشكار و عمومی ابراز نموده بودند، اّما هر بار با مخالفت های فراوانی از سوی دشمنان 

اهل بیت مواجه می شدند. اما این بار قضیه تفاوت می کرد زیرا از یک طرف تعداد شیعیان ساکن در بغداد بسیار زیاد بود و از طرف دیگر حكومت نیز به پشتیبانی 

که عالمت های عزا در خانه بزرگانی همچون شیخ طوسی و سید مرتضی  از آنان پرداخته بود.2 از این تاریخ به بعد عزاداری به صورتی علنی برگذار می شد تا جایی 

نگهداری می شد.

گواهی تاریخ نگاران  که فاطمیان اسماعیلی نیز تازه مصر را به تصّرف در آورده و قاهره را بنا نموده بودند، مراسم عاشورا در مصر انجام می یافت. به  در همان سال ها 

کربال می خواندند و نوحه گری  مراسم عاشورا در زمان فاطمیان هر ساله برپا می شد؛ بازارها را می بستند و مردم دسته جمعی در حالی که با هم ابیاتی در مصیبت 

می کردند به مسجد جامع قاهره می رفتند.

1. تاریخ خلفاء، ص4۰1.
سال  حوادث  ذیل  النهایه،  و  البدایه   .2
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کم توتیاست  کربا هستم و خا
که برای تربت امام حسین؟ع؟ وجود دارد، برای هیچ  آثار و برکاتی  فضیلت و 

کربال قطعه ای از بهشت است  تربتی و قطعه ای از قطعات زمین نیست. خاک 

راه  در  که  زمین  بر  خویش  خلیفه ی  از  قدردانی  واسطه  به  متعال  خداوند  که 

دین، تمام هستی خود را فدا کرده، در آن خاک، برکت و فضیلت و شفا قرار داده 

کردن بر آن، خاک سپاری در آن همه از جمله  است. همراه داشتن آن، سجده 

برتری های این زمین شریف است. 

کعبه با آن همه مقام و منزلتش در  که سرزمین  کربال آن چنان باالست  مقام 

گفتن ندارد. دین اسالم، در مقابل آن حرفی برای 

کعبه به خود افتخار می کرد و می گفت: »کیست  امام صادق؟ع؟ فرمودند: زمین 

از  مردم  و  نمود  بنا  من  روی  بر  را  خود  خانه ی  خداوند  درحالی که  من!  مانند 

شده ام.«  او  امن  محل  و  خدا  حرم  من  و  می آیند  من  جانب  به  دور  راه های 

که فضیلت  که »ساکت باش! سوگند به عّزت و جاللم  خداوند به او وحی نمود 

خاک  اگر  است.  ناچیز  بسیار  نمودم،  اعطا  کربال  به  چه  آن  با  مقایسه  در  تو 

را  او  کربال  سرزمین  که  کسی  آن  نبود  گر  ا و  نمی دادم  فضیلت  را  تو  نبود  کربال 

آرام، خاموش،  نمی آفریدم.  را  آن می بالی  به  که  آن خانه ای  و  تو  برگرفت،  در 

کربال فخرفروشی نكن  گز به زمین  سربه زیر، متواضع، خاضع و خاشع باش، هر 
وگرنه تو را در زمین فرو می برم...«1

کامل الزیارات، ص267.  .1
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نگاهی مختصر به خاندان بنی امیه

عبدمن���اف چه���ار پس���ر داش���ت ب���ه نام ه���ای نوف���ل، 

مّطلب، عبدش���مس و هاش���م. دو تای آخ���ری دو قلو 

ک���ه به هنگام تول���د از ناحیه پیش���انی به طور  بودن���د 

کردن آن  سطحی به هم چس���بیده بودند. برای جدا 

دو از هم، ناچار شدند با شمشیر نقطه اتصال را بریده 

و آن دو را از ه���م ج���دا کنند. یكی 

ک���ه در صحن���ه  ی قری���ش  از عق���ال

که  ک���رد  حاض���ر ب���ود، پیش بین���ی 

که همواره  این امر سبب می شود 

بی���ن ای���ن دو ب���رادر و اوالد آن���ان، 

شمش���یر حاک���م ش���ود؛ و این گونه 

ه���م ش���د. اخت���الف عبدش���مس و 

هاش���م، همان اختالف و حسادت 

قابیل به برادرش هابیل را تداعی 

که بنی امیه چش���م دیدن  می کند 

موفقیت و محبوبیت بنی هاشم را نداشتند.

در آن زمان، عمده تجارت قریش با ش���ام و فلسطین 

و مدین���ه و طائ���ف و عراق و ایران و یمن، در دس���ت 

ک���ه هاش���م تج���ارت ش���ام و  پس���ران عبدمن���اف ب���ود 

کار  که در  فلس���طین و مدینه را داش���ت و با ابداعاتی 

تجارت خود کرده بود از همه موفق تر بود. عبدشمس 

ک���رد، اّما  ب���دون اج���ازه ب���رادرش، از ابداعات او تقلید 

تقلید او برمال گردید و در یک جلسه محاکمه با حضور 

ریش س���فیدان قری���ش، به دلیل ای���ن خیانت، به ده 

گردید. ای���ن موضوع  س���ال تبعی���د در ش���ام محك���وم 

خشم خاندان بنی امیه را علیه بنی هاشم برانگیخت 

و درصدد تالفی برآمدند.

هاش���م در یك���ی از س���فرهایش ب���ه فلس���طین، در غزه 

گردید. درگذشت و در همان جا هم مدفون 

ب���ه  نوب���ت  رفتن���د؛  دنی���ا  از  عبدش���مس  و  هاش���م 

عبدالمطلب و امّیه فرزندان آن دو رسید.

کلی���دداری و پرده داری  هنگام���ی که عبدالمّطلب به 

کعبه رس���ید، این حس���ادت ها دوباره ش���عله ور ش���د و 

فرزن���دان َح���رب، پس���ر امی���ه، تصمی���م گرفتن���د به هر 

قیمتی ش���ده ریاست مكه را به دس���ت بگیرند و این 

آرزو در زمان َصخر، پس���ر َحرب، معروف به ابوس���فیان 

به واقعیت پیوست.

با بعثت پیامبر؟ص؟ از خاندان بنی هاش���م، ابوس���فیان 

که جنگ های  گرفت  در رأس مخالفین ایش���ان ق���رار 

ب���در و اح���د و خن���دق و... حاص���ل این دش���منی ها و 

که ت���ا زمان فتح مك���ه ادامه  کینه ه���ای دیرین���ه بود 

داش���ت. پس از فتح مكه، ریاست 

ول���ی  رف���ت  دس���ت  از  ابوس���فیان 

دل  در  را  آن  آرزوی  همچن���ان 

گفت���ه اوس���ت  می پرورانی���د. ای���ن 

که  خط���اب به بنی امی���ه در روزی 

همه نزد عثمان جمع بودند: »ای 

گوی را در  که  بنی امیه! آن چنان 

میدان می ربایند خالفت را بربائید 

و غنیمت ش���مارید. سوگند به آن 

کس���ی که ابوس���فیان به آن قس���م 

کار اس���ت و نه حس���ابی، نه  می خورد)!( نه عذابی در 

کار  بهش���تی وج���ود دارد و ن���ه دوزخی، نه حش���ری در 

است و نه قیامتی.«

در غائل���ه غص���ب خالف���ت، بنی امیه جان���ب غاصبان 

گرفتن���د و در زم���ان خالف���ت غاصبان، معاویه پس���ر  را 

گرفت و به حكومت ش���ام  ابوس���فیان، پاداش خود را 

م���اه خ���ون م���اه اش���ك م���اه م��ات��م شد

ش��د ع����ال����م  داغ  ف����اط����م����ه  دل  ب�����ر 

ع��زاداران  به  را  م��اه محرم  ف��را رسیدن 

راستینش تسلیت عرض میكنم.

● ● ●
ق���ی���ام���ت ب����ی ح��س��ی��ن غ���وغ���ا ن�����دارد

ش���ف���اع���ت ب����ی ح��س��ی��ن م��ع��ن��ا ن�����دارد

نگویند محشر  در  ک��ه  ب��اش  حسینی 

چ�������را پ�������رون�������ده ات ام�����ض�����اء ن�������دارد

● ● ●

دری��اس��ت حسین و  ق��ط��ره  ع��ال��م همه 

حسین موالست  و  بنده  همه  خوبان 

کند از قاتل خویش که شفاعت  ترسم 

َرم دارد و آقاست حسین 
َ
ک که  از بس 

● ● ●
عالم همه محو گل رخسار حسین است

ذرات جهان درعجب از کار حسین است

دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش

یعنی که خدای تو عزادار حسین است 

● ● ●

کنیم ک���اری  ب��ودی��م آن زم���ان  ک���اش 

ک��ن��ی��م  ی�������اری  ت����و  ن  ط����ف����ال و  ت����و  از 

ک���رب���الی���ی م���ی ش��دی��م ک����اش م���ا ه���م 

م����ی ش��دی��م  ف����دای����ی  ت����و  رک�������اب  در 

السالم علیک یا ابا عبداهلل ...

● ● ●
ل م�����������اه،  پ��������رس��������ی��������دم ازح���������������������ال

چ�������������را ق�������ام�������ت�������ت خ����������م اس����������ت؟ 

آهی کشید و گفت که ماه محرم است.

گفت که چیست محرم؟ با ناله  گفتم 



گردید. منصوب 

ب���ا آغ���از خالف���ت عثم���ان، آرزوی دیرین���ه ی بنی امیه 

ب���رآورده ش���د زی���را او از نس���ل امی���ه بود. توس���ط وی، 

بنی امی���ه یك���ی پس از دیگ���ری به حكوم���ت والیات 

منص���وب ش���دند و اش���رافیت بار دیگر س���ر ب���رآورد. با 

کش���ته ش���دن عثمان و آغاز خالفت حضرت علی؟ع؟، 

دش���منی ها بیشتر ش���د و بعضی از زعمای قریش مثل 

طلح���ه و زبیر ب���ه صف مخالفین پیوس���ته و عایش���ه 

که این ائتالف  گردید  دختر ابوبكر نیز به آنان ملحق 

ل موقت���ی آنان  منج���ر ب���ه جن���گ جم���ل و اضمح���ال

گردید. اما باقی مانده جمل به شام رفتند و به تدارک 

که هفده ماِه جنگ صفین،  جنگی بزرگ تر پرداختند 

ثمره این توطئه ها بود.

کام معاویه شد.  با شهادت حضرت علی؟ع؟، دنیا به 

گ���زاف در میان  ج کردن پول های  او توانس���ت با خ���ر

منافقی���ن، اط���راف ام���ام حس���ن؟ع؟ را 

خالی کند به طوری که امام حسن؟ع؟ 

حت���ی در میان لش���گر خود نی���ز امنیت 

جان���ی نداش���ت. یک بار نیز با شمش���یر 

ب���ه او حمله کردن���د که منجر به زخمی 

گردید. تنها عّده ای قلیل  شدن ایشان 

از ی���اران ب���ا وف���ای امام حس���ن؟ع؟ در 

اط���راف ایش���ان مانده بودن���د. امام که 

دید م���ردم حكوم���ت والیتی ایش���ان را 

نمی خواهند و به جای آخرت، خواهان 

دنیا ش���ده اند، طی عهدنامه ای خالف���ت را به معاویه 

گ���ذار کرد. معاویه همان ب���ود که برای قتل عثمان  وا

کس���ی را در برابر خود نمی دید  توطئ���ه چید. او اکنون 

بنابراین در ش���وال س���ال 41 برای خ���ود بیعت گرفت 

و بی���ش از 19 س���ال ب���ه روش س���الطین روم ش���رقی 

ج ج���رداق می نویس���د: »بارزترین  ک���رد. ج���ر حكوم���ت 

نمونه امویین برای نش���ان دادن صفات و خصائص 

 به 
ً
بنی امی���ه، معاویه اس���ت. ما وقتی درب���اره او دقیقا

تجزی���ه و تحلی���ل بپردازی���م، می بینیم ک���ه او بویی از 
ق مسلمین نبرده است.«1 انسانیت اسالم و اخال

س���ال ش���صت هج���رى قم���رى معاوی���ه در گذش���ت و 

پسرش یزید طبق بیعتى که پدرش از مردم براى وى 

گرفت. گرفته بود زمام حكومت اسالمى را در دست 

گونه ش���خصیت دینى  یزید به ش���هادت تاریخ، هیچ 

که حت���ى در زمان حی���ات پدر،  نداش���ت، جوانى ب���ود 

اعتنای���ى ب���ه اص���ول و قوانی���ن اس���الم نمى ک���رد و جز 

عیاش���ى و بى بندوبارى و شهوترانى سرش نمى شد و 

که  در س���ه س���ال حكومت خود، فجایعى راه انداخت 

گذش���ته  که  در تاریخ ظهور اس���الم با آن همه فتنه ها 

بود، سابقه نداشت.

ک���ه س���بط پیغمب���ر  س���ال اول، ام���ام حس���ین؟ع؟ را 

ک���رم؟ص؟ ب���ود ب���ا فرزن���دان و خویش���ان و یاران���ش با  ا

کودکان  کش���ت و زن���ان و  فجیع تری���ن وض���ع ممكن 

و اهل بیت پیغمبر را به همراه س���رهاى بریده ش���هدا 

گردانی���د. در س���ال دوم، »مدین���ه« را قتل  در ش���هرها 

ک���رد و خون و م���ال و عرض مردم را س���ه روز به  ع���ام 

لش���كریان خود مباح ساخت. و سال سوم، »کعبه « را 

کرده و آتش زد!  خراب 

پ���س از یزی���د، آل م���روان از بنى امی���ه زم���ام حكومت 

اسالمى را در دست گرفتند. حكومت این دسته یازده 

که نزدیك به هفتاد س���ال ادامه داشت، روزگار  نفرى 

تیره و شومى براى اسالم و مسلمین به وجود آورد که 

در جامعه اسالمى جز یك امپراطورى عربى استبدادى 

گذاش���ته ش���ده بود،  ک���ه ن���ام خالفت اس���المى ب���ر آن 

کار به  حكوم���ت نمى ک���رد و در دوره حكوم���ت این���ان 

که خود  که خلیفه وقت )ولید بن یزید(  کشید  جایى 

ک���رم؟ص؟ می دانس���ت، بى محابا  را جانش���ین پیغمب���ر ا

تصمی���م گرف���ت باالى خان���ه کعبه غرفه اى بس���ازد تا 

گذرانى   به خ���وش 
ً
در موس���م حج در آنج���ا مخصوصا

کریم را آماج تیر قرار داد و در ش���عرى  بپ���ردازد. و قرآن 

ک���ه خطاب به قرآن انش���اء کرد گف���ت: روز قیامت که 

پی���ش خداى خود حض���ور مى یابى بگ���وى خلیفه مرا 

کرد! پاره 

ک���ه ب���ر  ب���ا م���رور مختص���ری 

احوال بنی امیه ش���د، متوجه 

ک���ه چ���را در زیارت  می ش���ویم 

عاش���ورا چنین تعبی���ری آمده 

 
َ

���ة َمّیَ
ُ
َبنی ا اهلُل  َع���َن 

َ
ل اس���ت: 

یعن���ی  »قاطب���ه«  ؛ 
ً

قاِطَب���ة

کلم���ه  همگ���ی. وج���ود ای���ن 

ک���ه تمام���ی  نش���ان می ده���د 

بنی امیه از آن چه در حق بنی هاش���م از ابتدا تا زمان 

یزید و پس از آن رواشده بود موافق بوده اند. 

1. االمام علی، ج4، ص775.

اس��ت اوالدآدم  اش�����رف  ع�����زای  م����اه 

● ● ●
ال�������س�������الم ع����ل����ی����ك����م ی�����ااب�����اص�����ال�����ح 

امین  یا  علیك  السالم  المهدى)عج( 

اهلل ف��ى ارض���ه وح��ج��ت��ه ع��ل��ى ع��ب��اده.

اهلل. آج��������رک  ال������زم������ان  ی����اص����اح����ب 

ماه محرم را بر شما وعاشقان حسین 

تسلیت عرض می نمایم.

● ● ●
نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز

کند  دان��ا  را همه  عالم  دان��ش آم��وزان 

زمین ب��ر  نویسد  آزادی  ق��ان��ون  اب��ت��دا 

بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

● ● ●
کنم چ��ه  بگیرم  حسین  از  گ��ر  ا را  دل 

کنم  چه  بمیرم  گر  ا حسین  عشق  بی 

کاری نیست کسی  کسی را به  که  فردا 

کنم  چ��ه  ن��گ��ی��رم  گ���ر  ا دام����ان حسین 

● ● ●
ب���از م��ح��رم رس��ی��د، م���اه ع���زای حسین

سینه ی ما می شود، کرب و بالی حسین 

کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه

که بگیرم صفا، من ز صفای حسین تا 

● ● ●
هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله

فاصله ن��دارد  دیگر  کربال  تا  قافله  این 

حلول م��اه م��ح��رم، م��اه پ��ژم��رده شدن 

التماس  باد.  تسلیت  فاطمه  گلستان 

دعا

● ● ●



               سید حمید رضا برقعی

که سی�راب ـکند دری�ا را  م�شک ب�رداشت 
رف�ت ت�ا ت�شن�گی اش آب ـکند دری�ا را 

آب روشن شد و عـکس ق�مر افتاد در آب 
کند دریا را  که مهتاب  م�اه می خواست 

ت�شنه می خواست ببیند ل�ب او را دریا 
کند دریا را  که سیراب  پس ننوشید 

کوفه شد علقمه، شق القمری دیگر دید 
کند دریا را  که محراب  ماه افتاد 

خ شود چهره آب  ت�ا خجالت بكشد، سر
کند دریا را  که خوناب  زخم می خورد 

که رسید اقیانوس  ن�اگهان موج برآمد 
کند دریا را  ت�ا در آغوش خودش خواب 

گل ب�ود واال خ�ورشید  آب مـهریه 
کند دری�ا را  که مرداب  در توان داشت 

کسی دریا را  روی دست تو ندیده است 
کند دریا را که نایاب  چون خدا خواست 

                      حبیب چایچیان

کنم تو را که پیدا  آیم به قتلگاه 
کنم تو را امشب وداع هجرت فردا 

کشتگان جویم تو را قدم به قدم بین 
کنم تو را با شوق و اضطراب تمّنا 

که از چه بجویم نشان تو  در حیرتم 
کنم تو را؟ نی سر، نه پیرهن، ز چه پیدا 

گلوی تو برگیرمت ز خاک و ببوسم 
کنم تو را خود نوحه مادرانه چو زهرا 

ریزم به حلق تشنه ی تو اشک چشم خویش
کنم تو را گل حمرا  که ای  سیراب، تا 

دشمن نداد آبت اگر، غم مخور حسین 
کنم تو را صحرا ز آب دیده چو دریا 

که داغ های جگرسوز دیده ای  ای آن 
کنم تو را اکنون به اشک دیده مداوا 

که سیر بینمت اّما حسین من خواهم 
کنم تو را؟ که تماشا  کو صبر و طاقتی 

که بسوزم برای تو گشته ام  شمع تو 
کنم تو را از عشق خویش قبله ی دل ها 

کنم هر جا روم لوای عزایت به پا 
کنم تو را ماتم سرا، سراسر دنیا 

کی شود؟ خون خداست خون تو پامال 
کنم تو را کوفه محكمه برپا  در شام و 

گلوی او  که می شنوم از  گوئی حسان 
کنم تو را کرم اعطا  هر چیز خواهی از 

                                  علی انسانی
        

گردم  گر بر آستان خوانی مرا، خاک درت  ا
کردم  گر از در برانی، خاک پای لشگرت  و 

به درگاهت غبار آسا نشستم بر نمی خیزم 
گردم  ِگرد سرت  رد بر 

َ
گ گر بفشانی ام چون  و 

علی شیر خدا، باب تو، شیر خود به قاتل داد 
گردم  تو ای دلبنِد او مپسند نومید از درت 

دل و جانم ز تاب شرم همچون شمع می سوزد 
گردم  بده پروانه تا پروانه وش خاکسترت 

کن  کرده خود سر به زیرم، سر بلندم  ببین از 
گردم  مرا رخصت بده تا پیش مرگ اکبرت 

گر باشد به دستم اختیاری بعد سر دادن  ا
گردم  ِگرد سرت  گیرم به دست و باز بر  سرم 

به صد تعظیم نام فاطمه آرم به لب یعنی 
گردم که خواهم رستگار از فیض نام مادرت 
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          عیسی ثاقب بخشایش

هان بدانید این علی و نسل او 
اهل صبرند و سپاس ذات هو

هان مبادا بر من و َحّی مجید
با مسلمانی خود منت نهید

تا همه اعمالتان باطل شود
زحمت و رنج شما زایل شود

که شود ِمس هم مذاب در شراری 
گرفتار عذاب گردد  جانتان 

هست زیرا خالق حی متین
کمین از برای قوم ظالم در 

از پس من حاکمانی خیره سر
می شود بر امت من راهبر

که پلید و خود سرند حاکمانی 
خلق را سوی جهنم می برند

زین امیران ستمكار جهول
هم خدا بیزار باشد هم رسول

کسب متاع دنیوی از پی 
که بنماید از آنان پیروی هر 

کبریا می شود مشمول خشم 
خ نمی گردد رها هرگز از دوز

از برای ظالمان دین تباه
خ بدترین جایگاه هست دوز

کرده اند فتنه اینانند بر پا 
کرده اند یك صحیفه مهر و امضا 

از شما هم باید اکنون فرد فرد
کسی بر نامه ی خود بنگرد هر 

                      یوسف رحیمی

کرد در دل روضه لهوف را تا باز 
در خون تپیده دید تمام حروف را

 
می دید واژه ها همه فریاد می زنند

داغی عظیم و مرثیه های مخوف را
 

گرفته اند که نشانه  می دید تیرها 
خورشید چشم های امام رئوف را

 
آماده ی هجوم به قلب مطهرش
کرده اند نیزه به نیزه صفوف را پر 

 
این دشنه های تشنه به تصویر می کشند

گلویش وقوف را بر مشعرالحرام 
 

انگار از ضریح تنش باز می کنند
با نعل های تازه دخیل سیوف را

                             محمد روحانی

بـگذار ـگری�ه، درد دل�م را،  دوا ـکن�د        
چشم�م ن�ظ�ر  ب�ه ق�اف�ل�ه ی ـکرب�ال  ـکن�د 

ماه محرم آمده ت��ا آف�ت�اب هم         
کند هر ب�امداد،  دیده ب�ه اندوه  وا 

که دلش می طپ�د به عشق         شایسته است هر 
کند دل را در این ف�ض�ای مع�طر،  ره�ا 

که درمان پذیر نیست         دردیست درد عشق 
کند ش�اید نگاه معجزه، آن را دوا 

اینجا هنوز اصغر شش ماهه تشنه است        
کند کاش چشِم حرمله قدری خطا  ای 

که  غ�روِر فرات را          عباس می رود 
کند کودکان تشنه جگر، آشنا  ب�ا 

زینب به خیمه چشم ب�ه راه است ب�از هم         
کند شاید حسین، زنده بماند، خدا 

ظهر است و شیِر بیشه ی حیدر نمازخوان        
کند کسی اقتدا  غیر از خدا به او چه 

کینه شمر         که به شمشیر  کجاست تا  فرصت 
کند سر از تِن تماِم شهیدان جدا 

که قرآن ناطق است غیر از سِر حسین، 
کند   که بر نیزه ها  دیگر سری نمانده، 
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گفت: ای فرزند رسول خدا! من اولین کسی بودم  به حضور امام حسین؟ع؟ آمد و 

که س���ر راه تو را گرفتم، اجازه فرما اولین کس���ی باش���م که در مبارزه کش���ته شوم، و 

که با جّدت محمد مصافحه نمایم... کسی باشم  فردای قیامت اولین 

به میدان آمد و مبارز طلبید، و شروع به خواندن رجز نمود.

کردند، آنان را مهلت نداد. چهل نفر از شجاعان و دلیران سواره  به س���ویش حمله 

و پیاده ی دش���من را کش���ت. پیوسته می جنگید تا این که اسب او را پی کردند، از 

اسب پیاده شد و آن قدر جنگید تا شهید شد.

یاران امام حسین؟ع؟ به سوی او شتافته بدن شریف او را برداشتند و در برابر امام 

گذاش���تند، هنوز رمقی در بدن داشت، امام حسین؟ع؟ دست مبارکش را بر صورت 

او می کشید و می فرمود:

َک و أنَت الُحّر فی الدنیا و أنَت الُحّر فی اآلِخَرة.
ُ

ّم
ُ
تَک ا

َ
ما َسّم

َ
ک أنَت الُحّر 

 آزادمرد و حر هس���تی، چنان که م���ادرت نامیده، و تو هم در دنیا آزادمرد و 
ً
ت���و واقعا

حر هستی و هم در آخرت.

قدم به عرصه ی مبارزه گذاش���ت. او جنگ س���ختی به راه انداخت و ش���صت و دو نفر از س���پاه عمر سعد را 

کشت.

مردی با نیزه بر او حمله کرد و او را از پای انداخت، خواس���ت از جای برخیزد که ضربه ی شمش���یری بر س���ر 

کردند. کردند و او بر زمین افتاد، باالی سرش آمدند و سر او را از تن جدا  مبارک او حواله 

هنگامی که حبیب کشته شد، کشته شدن او، شكستی بر امام حسین؟ع؟ وارد کرد که حضرت فرمود: در 

کشته شدن خودم و اصحاب حمایتگرم اجر و پاداش خواهم. پیشگاه خداوند، بر 

که امام حسین؟ع؟ دید او خود  او نوجوانی بود که هنوز بالغ نش���ده بود، هنگامی 

را آماده ی نبرد می کند او را در بغل گرفت و شروع به گریه کردند، آن قدر گریستند 

که بی حال شده و از هوش رفتند. تا این 

وقتی به هوش آمدند حضرت قاس���م از امام حس���ین؟ع؟ اجازه ی جنگ خواست، 

که اجازه ی جنگ دهد. ایشان امتناع فرمود 

کرد و اصرار می نمود و دس���ت و پای امام را می بوس���ید تا  حضرت قاس���م التماس 

که حضرت به او اجازه دادند. این 

کمر قاس���م  کفن بر او پوش���اند و شمش���یر خود را به  س���پس لباس او را به صورت 

کرد. بست، و او را به سوی معرکه ی جنگ روانه 

گردید، آن قدر جنگید تا این  نهیبی به اس���ب خود زد و مش���غول مبارزه با سواران 

کرد: عمو  گردید. به سوی امام حسین؟ع؟ آمد و عرض  که خس���ته ش���ده و ناتوان 

جان! تشنگی! تشنگی! مرا با شربتی از آب دریاب...

او دوباره بر آن روبه صفتان حمله کرد و می خواس���ت پرچم دار لش���كر را هدف قرار 

داده و بكش���د، دش���منان او را با تیر احاطه کرده و تیرباران نمودند؛ سی و پنج تیر 

کرده بود. بر بدن مبارک ایشان اصابت 

شیبة بن سعد شامی، با نیزه ی خود ضربه ای از پشت، به ایشان زد که از سینه ی 

ج ش���د، او در خون خود غلطی���د و بر زمین افتاد و ص���دا می زد: عمو  مبارک���ش خ���ار

جان! مرا دریاب.

که از آسمان فرود می آید به  وقتی امام حسین؟ع؟ صدای او را شنید مانند عقابی 

سوی او آمد، حضرت بر دشمن حمله نمود و صفوف آن ها را شكافت.

گرد و غبار میدان جنگ فرونشس���ت که ناگاه دیدند امام حس���ین؟ع؟ بر بالین آن 

شاهزاده ایستاده؛ قاسم پایش را بر زمین می سایید.

امام حسین؟ع؟ فرمود:

 
َ
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َ
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َ
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َ
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 یِجیَبَک أ

َ
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َ
ْن  َتْدُعَوُه ف
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���َک  أ ی  َعّمِ

َ
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َ
 َو اهلّل

ُ
»یَع���ّز

وک«
ُ
َتل

َ
 ِلَقْوٍم ق

ً
یْغِنی َعْنَک ُبْعدا

که او را به یاری خود بخوانی، او  به خدا ســـوگند! بر عمویت سخت اســـت این 

نتوانـــد تو را جواب دهد، یا جواب دهـــد اما نتواند تو را یاری نماید، یا تو را یاری 

که تو  گروهی  کند ولی ســـودی به حال تو نداشـــته باشد. از رحمت خدا دور باد 

کشتند. را 

گرفت و به طرف خیمه ها حمل نمود. گاه او را بر سینه  آن 
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کرد: نزد امام حسین؟ع؟ آمد و عرض 

کشته شد، پس از او خیری در زندگی نیست، از فراق او دلم تنگ شده است، آیا اجازه می فرمایید به میدان بروم؟ - پدر جان! عمویم عباس 

- فرزند عزیزم! به خدا سوگند! فراق و جدایی تو بر من سخت است؟

که در میان دش���منان تنها مانده ای، نه یاوری، نه معینی داری، روحم فدای روح ش���ما و جانم س���پر بالی جان ش���ما  - پدر بزرگوارم! چگونه به میدان نروم؟ حال آن 

است.

که ما تاب و توان جدایی  گفتند: به غریبی ما رحم کن و به س���وی جنگ ش���تاب مكن، زیرا  گرفتند و  اهل حرم و بانوان محترم حلقه وار دور آن ش���هزاده ی واال تبار را 

تو را نداریم.

گاه پدر بزرگوارش و اهل حرم را وداع  آن ش���اهزاده پیوس���ته اصرار می کرد و از پدر بزرگوارش اذن میدان می خواس���ت تا این که حضرت به او اجازه ی میدان دادند. آن 

گفت، و به سوی میدان روانه شد.

گرفت و فرمود: امام حسین؟ع؟ محاسن شریف خود را به سوی آسمان 

گفتار به پیامبر توست، و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر  که شبیه ترین مردم از لحاظ صورت، سیرت و  - خداوندا! شاهد باش! جوانی به سوی این سپاه رفت 

تو می شدیم به این جوان می نگریستیم.

گفت: تو صاحب  گرفت، به مبارزه ی این جوان بش���تاب و س���ر او را برای من بیاور. او  گفت: هر چقدر جایزه بخواهی از ابن زیاد خواهی  کس���ی را صدا زد و  عمر س���عد 

حكومت می ش���وی و من به مبارزه ی او بروم؟ اگر حكومت موصل را در نزد ابن زیاد برای من ضامن می ش���وی با او مبارزه می کنم. عمر س���عد ضامن ش���د و او به سوی 

ک���ه برادران���ش کش���ته ش���دند و تنهای���ی و  هنگام���ی 

بی یاوری امامش را دید خدمت ایشان شرفیاب شده 

کرد:  و عرض 

برادرم! آیا به من اجازه جهاد می فرمایید؟

ام���ام حس���ین؟ع؟ گریس���ت و گری���ه ی س���ختی نمود، 

سپس فرمود:

گر تو  برادر جان! تو علمدار و پرچم دار من هستی، ا

کنده می شود. بروی لشکر من پرا

کرد: حضرت عباس عرض 

راس���تی دل���م تن���گ ش���ده و از زندگی خس���ته و ملول 

شده ام، می خواهم انتقامم را از این منافقان بگیرم.

امام حسین؟ع؟ فرمود:

ح���ال که عازم میدان هس���تی، پس ق���دری آب برای 

کودکان بیاور. این 

ک���رد و در براب���ر آنان  گ���روه کاف���ران حرکت  ب���ه س���وی 

کارش���ان  ایس���تاده و آنان را پند و اندرز داد، از عواقب 

ترسانید. ولی در دِل سنگ آنان تأثیر نكرد.

حضرت به جانب برادرش امام حسین؟ع؟ بازگشت و 

کرد. در این هنگام، صدای کودکانی را  قضیه را بازگو 

که فریاد می زدند: العطش! العطش! شنید 

گرفت و  بر اس���ب خود س���وار ش���د، نیزه ای به دس���ت 

مشک آبی برداشت و به سمت فرات به راه افتاد.

چهار هزار نفر مأمور فرات بودند، آنان دور حضرتش را 

کردند. گرفته و او را تیرباران 

حضرت عباس بر آنان حمله نمود و هش���تاد نفرشان 

را ب���ه خ���اک انداخ���ت و وارد فرات گردید. تش���نگی بر 

کرده بود...  حضرتش غلبه 

کرد و آن را بر دوش راست خود انداخت،  مشک را پر 

کرد. و به سمت خیمه ها حرکت 

هنگامی که دش���منان این صحن���ه را دیدند، راه را بر 

آن حضرت بستند و او را از هر سمت محاصره نموده 

کردند. و بر او حمله 

حض���رت همه ی آنان را پراکنده کرد و به حرکت خود 

ادام���ه داد. برخ���ی از آنان در پش���ت درخ���ت خرمایی 

کرده بودند؛ ناگهان ضربه ای بر دس���ت راست  کمین 

آن حضرت زدند و...

حضرت شمش���یر را به دست چپ گرفت، و حمله کرد 

گردید،  و رجز می خواند. تا این که ضعف بر او عارض 

کرده  که بر پش���ت درخت خرمایی کمین  فرد دیگری 

بود ضربتی بر دست چپ آن حضرت وارد نمود...

در این هنگام عباس مشک را به دندان های مبارک 

ک���ه آب را به  گرفت و اس���ب را می دواند تا این  خ���ود 

تشنگان اهل بیت برساند.

ناگاه تیری از جانب دشمن پرتاب و به مشک اصابت 

کرد و آب مش���ک ریخت، پس از آن تیر دیگری آمد و 

کرد. به سینه ی مبارک آن بزرگوار اصابت 

حض���رت از باالی اس���ب رو به طرف امام حس���ین؟ع؟ 

نمود و برادر خود را صدا زد: دریاب مرا.

با عم���ودی آهنین، حضرت را م���ورد حمله قرار دادند 

و... 

ک���ه صدای ب���رادر خود را ش���نید به  ام���ام حس���ین؟ع؟ 

ک���ه برادرش در  جان���ب ف���رات حرکت کرد و چون دید 

گریست و فرمود: آنجا افتاده، سخت 

ِتی«
َ
ْت ِحیل

َّ
ل

َ
ْهِری  َو ق

َ
َسَر ظ

َ
ک

ْ
َن ان

ْ
»اآل

گشت. گسسته  کمرم شكست و چاره ی من  اکنون 
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که آن حضرت ضربه مهلكی بر او وارد نمود و او را به جهنم فرستاد... کرد. جنگ سختی درگرفت تا این  میدان آمد. شروع به مبارزه 

کبر او را به خاک و خون می کشید و می کشت. که شیر شجاع، حضرت علی ا کسی از آن لشكر به میدان نمی آمد جز این 

در این هنگام؛ عمر سعد فریاد زد: آیا مردی نیست به مبارزه ی او برود؟

پس بكر بن غانم را صدا زد تا برای مبارزه ی آن حضرت قدم به میدان مبارزه بگذارد.

گفت: این جوانی بیش نیست، من با دو هزار مرد جنگی برابر هستم و مبارزه می کنم... بكر 

که رنگ شما پرید؟ کرد: نكند صدمه ای به فرزندم رسیده  گردید، مادرش حضرت لیال عرض  قدم به میدان نهاد، در این هنگام رنگ امام حسین؟ع؟ پرید و متغّیر 

که می فرمود: دعای  که از جدم رس���ول خدا ش���نیدم  کن، زیرا  که از او بر فرزندم می ترس���م، تو خدای را بخوان و دعا  کس���ی به مبارزه ی او آمد  حضرت فرمود: نه، ولی 

مادر؛ در حق فرزندش مستجاب می شود.

کرد: حضرت لیال وارد خیمه شد و این گونه دعا 

گزند بكر بن غانم حفظ فرما. گشت، فرزند مرا برگردان و او را از  که یوسف را بر یعقوب برگرداندی، تا چشمانش روشن  ای خدایی 

کردند. میان آن دو نبرد س���خت و عظیمی درگرفت، تا این  کبر با او به مبارزه پرداخت، ضرباتی چند بین آن دو رد و بدل ش���د، با نیزه بر همدیگر حمله  حضرت علی ا

کشت. کرد و وی را  که حضرت ضربه ی شمشیری به او حواله 

کرد: کشت سپس با شدت عطش و زیادی جراحت به محضر پدر بزرگوار خود آمد و عرض  با وجود تشنگی زیاد، عّده ی زیادی را 

که با آن  ای پدر جان! تشنگی جانم را به لب رسانیده، و سنگینی آالت و سالح آهنین، مرا به زحمت و مشقت انداخته است، آیا به جرعه ی آبی می توان دست یافت 

قدرتی به دست آورم و با دشمنان جهاد نمایم؟

گریست و فرمود: امام حسین؟ع؟ 

که پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد. کرد  که به زودی جّدت محمد تو را سیراب خواهد  کن،  کمی صبر  ای فرزندم! بازگرد و 

***

که فردی ضربه ای بر سر مبارک آن حضرت زد؛ از شّدت ضربه، روی زمین افتاد. مردم بی دین از اطراف با شمشیر او را می زدند تا این  باالی اسب در حال جنگ بود 

که حضرت ناتوان ش���د و دس���ت به گردن اس���ب انداخت، اس���ب در میان سواران او را به سوی لشكر دشمن می برد، پس هر سواری، بر آن حضرت زخمی وارد می کرد تا 

کردند، و... که بدن نازنین او را با تیغ پاره پاره  این 

***

امام حسین؟ع؟ آمد و بر بالین فرزند خود ایستاد، و روی مبارک خود را بر صورت نازنین او نهاد، و فرمود:

گستاخند! کشتند. چقدر بر خدا و بر هتک حرمت رسول خدا جری و  که تو را  کسانی را  پسر جانم! خدا بكشد 

گاه فرمود: اشک از دیدگانش سرازیر شد و آن 

ک بر سر دنیا باد. پس از تو خا

گرفت و خون دندان های او را پاک نمود، او را می بوسید و می فرمود: سپس امام حسین؟ع؟ در بالین فرزندش نشست و سر جوانش را بغل 

پسر جانم! تو از هّم و غم دنیا و سختی های آن راحت شدی و به سوی رحمت و روزی پاکیزه رفتی، ولی پدر تو ماند، به زودی به تو ملحق خواهم شد.
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کسی از اصحاب و فرزندان برادر و اهل بیتش را ندید سر مبارک خود را به  حضرت نگاهی به سمت راست و چپ نمود و در اطراف خود 

کرد و فرمود: سوی آسمان بلند 

َک  َتَری  َما یْصَنُع  به ولد َنِبیک.«
َ
ُهَم  ِإّن

َّ
»الل

که با فرزند پیامبر تو چگونه رفتار می شود. خدایا! تو شاهدی 

گاه صدا زد: آن 

آیا رحم کننده ای هس���ت تا به فرزندان پیامبر برگزیده رحم نماید؟ آیا یاوری هس���ت تا فرزندان پاکیزگان را یاری کند؟ آیا کس���ی هس���ت تا 

فرزندان فاطمه زهرا را پناه دهد؟ آیا مدافعی هس���ت تا از حریم پیامبر دفاع نماید؟ آیا خداپرس���تی هس���ت تا در حق ما از خدا بترس���د؟ آیا 

که به پاداش خدا امید داشته و به فریاد ما برسد؟ فریادرسی هست 

***

گریه بلند شد. صدای پرده نشینان و بانوان عصمت و طهارت به 

که شمشیری از نیام بكشد. حضرت زین العابدین؟ع؟ از خیمه بیرون آمد، آن حضرت مریض بود و قادر نبود 

ٍد.«  ِمْن َنْسِل آِل ُمَحّمَ
ً

ْرُض  َخاِلیة
َ ْ
 َتْبَقی  ال

َّ
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ای ام کلثوم! او را بگیر )و نگذار به طرف میدان برود( تا زمین از نسل آل محمد خالی نماند.
***

گفت: کودکی را از خیمه آورد و  حضرت زینب 

که آبی نچشیده است، برای او از این مردم  ای برادر! این فرزند تو سه روز است 

کن. جرعه ای آب طلب 

گرفت و فرمود: حضرت فرزندش را روی دستان مبارک خود 

ای مردم! یاران و اهل بیت مرا کشتید، اینک تنها این کودک برایم مانده است، 

وای ب���ر ش���ما! این طفل ش���یرخوار را آب دهی���د، آیا نمی بینید چگونه از تش���نگی 

کرده باشد؟ که برای شما نافرمانی  می سوزد بدون این 

گلوی آن طفل را هدف قرار داد... ناگاه حرمله با تیری 

***

امام حسین؟ع؟ به لشكر نزدیک شد و فرمود:

کرده ام؟ یا سنتی  وای بر شما! برای چه با من جنگ می نمایید؟ آیا حقی را ترک 

را تغییر داده ام؟ یا دین خدا را تغییر داده ام؟

آن���ان گفتن���د: نه! ما به خاطر بغض و عنادی که نس���بت به پدر تو داریم، و آنچه 

او در جنگ بدر و حنین نسبت به نیاکان ما انجام داده است با تو می جنگیم.

***

جنگ آغاز ش���د. حضرت پیوس���ته بر آن گروه حمله می نمود و با آن ها می جنگید 

کشت.  که بسیاری از آنان را  تا آن 

هنگامی که ش���مر این منظره را دید رو به عمر س���عد کرد و گفت: ای امیر! سوگند 

گ���ر همه ی اه���ل زمین به مب���ارزه ی حس���ین؟ع؟ بروند هم���ه ی آن ها  ب���ه خ���دا! ا

ک���رد، مصلحت این اس���ت که متفّرق ش���ویم و می���دان نبرد را از  را ناب���ود خواه���د 

کنیم و او را از هر سمت محاصره نماییم. سواران، نیزه داران و تیراندازان پر 

***

چه���ار ه���زار تیرانداز ام���ام را تیرباران کردند، و میان آن حض���رت و خیمه ها حایل 

شدند.

امام حسین؟ع؟ بر آن ها فریاد زد:

گر دین ندارید و از روز معاد نمی ترسید  وای بر شما! ای پیروان آل ابوسفیان! ا

گر شـــما از  در دنیای خود آزادمرد باشـــید، و به اصل و حســـب خود بازگردید؛ ا

اعراب هستید.

شمر: ای فرزند فاطمه! چه می گویی؟

گناهی ندارند، پس تا  که  - من با شما می جنگم و شما با من می جنگید، زن ها 
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من زنده هستم نگذارید این سرکشان و یاغیان بر 

حرم من متعرض شوند.

حض���رت به س���وی خیمه های اهل ح���رم و بانوان 

محت���رم رفت، پ���س به خیم���ه ی فرزندش حضرت 

علی، زین العابدین آمد، دید او روی فرشی پوستین 

افتاده اس���ت. وارد خیمه شد، حضرت زینب نزد او 

بود و از او پرستاری می کرد.

وقتی امام س���جاد؟ع؟ پدر غریبش را دید خواس���ت 

بلند شود ولی از شّدت بیماری نتوانست بلند شود.

کار  - پ���در ج���ان! ام���روز با ای���ن م���ردم منافق چ���ه 

کردی؟

کرد، آنان یاد خدا  - فرزندم! ش���یطان بر آنان غلبه 

را فرام���وش کردند، ش���عله ی جنگ میان ما و آنان 

برافروخت���ه ش���د و جنگ ش���د و خون م���ا و آنان در 

گشت. روی زمین جاری 

کجاست؟ - پدر جان! عمویم عباس 

کنار  کشتند، دستان او را در  - فرزندم! عموی تو را 

کردند. شط فرات از تنش جدا 

ک���ه  ام���ام س���جاد؟ع؟ ب���ا ش���ّدت گریس���ت ت���ا ای���ن 

بی ه���وش ش���د، چ���ون ب���ه ه���وش آم���د از یكای���ک 

عموهایش می پرسید و امام حسین؟ع؟ می فرمود: 

کرد: کشته شد. عرض 

کج���ا اس���ت؟ »حبیـــب بـــن  کبـــر«  ب���رادرم »علـــی ا

مظاهر«، »مسلم بن عوسجه« و »زهیر بن قین« 

کجا هستند؟

- فرزندم! همین قدر بدان که در این خیمه ها مرد 

زنده ای غیر از من و تو نیست، همه ی این افرادی 

که می پرسی کشته شده و بر روی زمین افتاده اند.

ب���ه  گاه  آن  گریس���ت،  س���خت  س���جاد؟ع؟  ام���ام 

عمه اش زینب فرمود: عمه جان! برای من شمشیر 

و عصایی بیاور.

پدرش امام حس���ین؟ع؟ فرمود: می خواهی با آن ها 

کنی؟ چه 

کرد: ب���ه عصا تكیه می کنم و به وس���یله ی  ع���رض 

جن���گ  خ���دا  رس���ول  فرزن���د  پیش���گاه  در  شمش���یر 

ک���ه پس از او  می نمای���م و از او دف���اع می کنم، زیرا 

خیری در زندگانی نیست.

کار بازداش���ت، او را  ام���ام حس���ین؟ع؟ او را از ای���ن 

کرد و به سینه ی خود چسبانید و فرمود: نوازش 

فرزن���دم! ت���و پاکیزه ترین فرزن���دان م���ن، و بهترین 

عت���رت من هس���تی، تو جانش���ین من ب���ر این اهل 

ک���ودکان م���ن هس���تی، آن���ان غری���ب و  و عی���ال و 

���ت، یتیم���ی، ش���ماتت 
ّ
ک���ه ذل بی یاوران���ی هس���تند 

دش���منان و مصائب زمان، آن ها را فراگرفته است. 

که ناله می کنند آرامش���ان کن، و چون وحش���ت  هنگام���ی 

کنن���د با آن���ان ان���س و الفت بگیر. با س���خنان ن���رم از آنان 

کس���ی نمانده  دلجویی کن، زیرا جز تو برای آنان از مردان 

که حزن و اندوه  کسی جز تو ندارند  تا با او انس بگیرند، و 

کنند. خود را به او شكوه 

گرفت و با صدای بلند صدا زد: سپس دست او را 

یا زینب! یا ام کلثوم ! و یا س���كینه! و یا رقیه! و یا فاطمه به 

سخن من گوش فرادهید بدانید که این فرزندم، جانشین 

من برای شما است، او امام واجب االطاعه است.

گاه فرمود: آن 

فرزندم! ســـالم مرا به شـــیعیانم برســـان، و به آنان بگو: 

کنیـــد، و با  کشـــته شـــد پس بـــر او نوحه  پـــدرم غریبانه 

کنید. گریه  شهادت از دنیا رفت پس بر او 

***

پس از آن، حضرت پیوسته می جنگید تا این که زخم های 

بی شماری بر بدن حضرتش رسید...

از شّدت جنگ و زیادی زخم ایستاد و لحظه ای استراحت 

که  نمود، ضعف بر حضرت عارض ش���ده بود، در این حال 

حضرت ایس���تاده بود ناگاه از طرف دش���منان سنگی آمد و 

کرد، خون به صورتش جاری  بر پیشانی آن بزرگوار اصابت 

ش���د، می خواس���ت خون را با لباس���ش از چهره ی خود پاک 

کند، ناگاه تیری س���ه ش���عبه و زهرآلود نیز به س���مت سینه 

مبارک حضرت آمد...

گفت، و  ِکن���ده آم���د؛ ب���ه ام���ام ناس���زا  ملعون���ی از قبیل���ه ی 

شمش���یری بر س���ر مبارک���ش ف���رود آورد، کاله حض���رت پر از 

خون شد...

کرد و فریاد زد: چرا ایس���تاده اید؟ منتظر  ش���مر رو به لش���كر 

چه هس���تید؟ این م���رد از زیادی زخم ه���ا و تیرها ضعیف و 

خس���ته ش���ده اس���ت، مادران ش���ما به عزایتان بنشینند! بر 

کنید. او حمله 

کردند...  از هر جهت بر حّجت خدا حمله 

تی���ری انداخته ش���د و ب���ه دهان مب���ارک حض���رت اصابت 

نمود.

شمر دوباره فریاد زد: منتظر چه هستید؟

گمراه از هر طرف بر آن حضرت  در این هنگام، لش���كریان 

کردند، و او را محاصره نمودند...  حمله 

حضرت بی هوش ش���ده و بر زمین افتاد، و چون به هوش 

آم���د برخاس���ت ت���ا جنگ نماید ول���ی ضع���ف و ناتوانی بر او 

چیره شده و نتوانست،

ِس���نان و ش���مر با چن���د نفر از اهل ش���ام آمدند و باالی س���ر 

امام حس���ین؟ع؟ ایس���تادند، به همدیگ���ر می گفتند: منتظر 

کنید... چه هستید؟ این مرد را راحت 

غبار س���یاه و تاریكی آس���مان را فراگرفت، باد سرخی در آن 

تاریكی و غبار می وزید، هوا تیره و تار شد...
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