
»گفتیم که پیغمبر میآید برای 
بــه تکامل رســاندن انســان... 
پیغمبر برای ساختن انسانها میآید... از 
چه راهی و از چه وسیلهای پیغمبر استفاده 
میکند برای ســاختن انسان؟ چه جوری 
انســانها را پیغمبر میســازد؟ مدرسه 
درســت میکند؟ مکتب فلسفی درست 
میکند؟ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت 
درست میکند؟ گفتیم که نه؛ پیغمبر برای 
ساختن انســان، کارخانه ی انسان سازی 
درست میکند. پیغمبر ترجیح میدهد که 
ده سال، بیست سال، دیرتر موفق بشود؛ اما 
آنچه میســازد، یک انســان و دو انسان و 
بیســت تــا انســان نباشــد؛ کارخانه ی 
انسان ســازی درســت کند کــه به طور 
خودکار انساِن کامل پیغمبر پسند تحویل 

بدهد.
پس پیغمبر برای ســاختن انسانها و به 
قِــوام آوردن مایه ی انســان، کارخانه ی 
انسان سازی اســتفاده میکند. کارخانه ی 
انسان ســازی چیســت آقــا؟ کارخانه ی 
انسان سازی، جامعه و نظام اسالمی است. 
اینجا آن نقطه ی اساســِی توجه و تکیه ی 
حرف است. همه میگویند پیغمبر انسان 
میخواهد بســازد... آنچه که با دقت باید 
فهمید این اســت که پیغمبــر یکی یکی 
گوش انســانها را نمیگیرد به یک کنج 
خلوتی ببرد در گوش شــان زمزمه ی ِمهر 
خدا بنــوازد. پیغمبرها مکتــب علمی و 
فلسفی تشــکیل نمیدهند تا یک مشت 
شاگرد درســت کنند، این شــاگردها را 
بفرســتند تا مردم را در اقطار عالم هدایت 
کننــد. پیغمبــر کارش از ایــن قرص و 
قائمتر، استوارتر و ریشــهدارتر است. چه 
کار میکند؟ یــک کارخانهای کــه از آن 
کارخانه جز انسان بیرون نمیآید میسازد، 
و آن کارخانه، »جامعه ی اسالمی« است.« 

)طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن(
انقالبیبهنامدین

14 قرن بعد از آنکه کارخانه ی انسان سازی 
پیامبر در مدینه النبی آغاز به کار کرد، در 
گوشــه ای دیگر از جهان، در کشــوری به 

نام ایران، و به رهبــری فردی پیامبرگونه، 
»انقالبی به نــام دین« به ثمر رســید که 
بطالن همه ی نظریه های سیاسی معاصر 
بــود. در زمانه ای کــه تصور بــر این بود 
مقوله ای به نام »دیــن« توانایی بازتولید 
فرهنگی در جامعه ندارد، انقالب اسالمی 
ایران، بــه تعبیر فوکــو »روح یک جهان 
بی روح« شد و نشان داد که کماکان، عنصر 
»دین«، مهم ترین عامل محرک انسان ها 
است و هم چنان این کارخانه ی عظیم، در 

حال انسان سازی است. 
آیاجامعهایــران،جامعهایدیندار

است؟
حال سؤال آن است که بعد از گذشت چهل 
ســال از انقالب، آیا سکه ی دین همچنان 
در جامعه ی ایران رایج است یا نه؟ به زبان 
دیگر، آیا جامعه ی ایران، جامعه ای دیندار 
اســت یا آنچنان که بعضی تصور می کنند 
جامعــه ی ایران شــاهد افــول دینداری 
است؟ پرســش مهمی اســت که پاسخ 
درست به آن می تواند ما را به فهم درست 
از جامعه ی ایران رهنمون کند. برای مثال 
مطابق با پیمایش ها و پژوهش های معتبر 
انجام شــده درباره ی وضعیــت دینداری 
در ایران از ابتدای انقــالب تا به امروز، این 
نتیجه مشخص می شود که در بعد مسائل 
اصلی دین، مانند اعتقــاد به خدا، پیامبر و 
معصومین)ع(، معاد و آخرت و نظایر این، 
شــاهد ثبات در دینداری بــوده و حدود 
98درصد مردم ایران بــه این اصول دینی 
اعتقاد دارند. بیش از 80 درصد مردم ایران 
نیز اهل نماز )دائم یا گاهی( و روزه گرفتن 
هســتند. نکته ی قابل توجه آن است که 
ابعاد بیرونی رفتار دینــداری مردم مانند 
شرکت در مراســم عزاداری سیدالشهداء، 
شرکت در مراســم اعتکاف، زیارت اماکن 
مقدسه به شــدت افزایش یافته است. در 
مقایســه ای که بین ســال های 1374 تا 
1388 دراین بــاره انجــام گرفته اســت، 
میزان شــرکت در مجالــس روضه خوانی 
از حدود 57 درصد در ســال 1374 به 75 
درصد در ســال 1388 افزایش پیدا کرده 

اســت. میزان زیارت اماکن مقدس نیز از 
70 درصد در ســال 1374 به 78 درصد 
در ســال 1388 افزایش پیدا کرده است. 
مثال در حالی کــه در اوایــل دهه ی 80، 
یک میلیون نفر به مشــهد مقدس ســفر 
می کردند، این آمار در حال حاضر به بیش 

از 20 میلیون نفر رسیده است.
بنابراین »دست هایی - تبلیغات دروغین 
و گاهــی احمقانــه و گاهــی خبیثانه - 
می خواهند این طور وانمود کنند که مردم 
در ســابق، از حاال دیندارتــر و با اخالقتر 
بودند! این، دروغ اســت. آن ســابقی که 
ما یادمان است، انســان که در ماه رمضان 
به شــهر تهران وارد می شــد، اصاًل حال و 
هوای روزه در این شــهر نبــود! مردم راه 
می رفتند و راحت ســیگار می کشــیدند، 
غــذا می خوردند، ســاندویچ می خوردند! 
اصاًل کسی احســاس نمی کرد که این جا 
 روزه اســت... امــروز شــما نــگاه کنید! 
همه جا روزه دار است، همه جا در حال ذکر 
و در حال توّجه است و بهترین روزه داران 
از میان جوانانند. جلســات قرآن، جلسات 
دعا، جلســات توّسل، جلســات تّضرع و 
سخنرانی های طوالنی هســت... اعتکاف 
نیز همین طور بود. اصاًل اعتکاف در گذشته 
خیلی کم بود... امروز جوانان ما - در دنیایی 
که نســل جوان روز به روز، رو به فســاد 
بیشتر می رود - در این مملکت، روزبه روز 
پاکیزه تر، طاهرتر و نورانی تر می شــوند.« 
76/10/12البته بیان محاسن و خوبی های 
مردم ایران بدان معنی نیست که چشم را 
بر روی کاستی ها و ضعف ها بپوشانیم و آنها 
را نادیده بگیریم. درد را باید دید و درصدد 
درمان آن برآمد، که اتفاقــا این دردها نیز 
عمدتا ناشــی از بروز رفتارهای غیردینی 

جامعه بوده است. 
نسبترشدهابهدشمنیها

اما رشــد وضعیــت دینــداری در ایران 
درحالی است که »ما مواجه هستیم با یک 
حمله ی همه جانبه؛ یک جبهه ی عظیمی 
از لحــاظ فرهنگــی دارند به مــا تهاجم 
می کنند؛ این هم در خالل حرف هایشان 

هســت، البّته ما می دانســتیم این حرف 
را، اّما حاال دیگر خودشــان هــم صریحاً 
می گویند که »غلبه ی بر جمهوری اسالمی 
و غلبه ی بــر حاکمّیت اســالم، با جنگ 
نظامی و با تحریم اقتصادی موّفقّیت آمیز 
نیســت، ]بلکه[ بــا کار فرهنگــی و نفوذ 
فرهنگی موّفقّیت آمیز اســت؛ ذهن ها را 
باید تغییر داد، روی مغزهــا باید کار کرد، 
هوس ها را بایــد تحریک کــرد«؛ این را 
االن صریــح می گوینــد.« 98/5/30 در 
حقیقت نســبت رشــد دینداری را باید 
با تضادها و دشــمنی هایی کــه پیرامون 
آن وجود دارد مقایســه کرد. »کســانی 
امیــدوار بودنــد جوان های مــا را از دین 
جدا کننــد؛ طمع داشــتند جوان های ما 
را ســرگرم شــهوات زندگی، مادیگری و 
امثال اینهــا کنند؛ اشــتباه کردند. امروز 
عرصــه ی جوانی ما، طبقــه ی جوانان ما، 
از لحاظ کمیت و کیفیت، نسبت شــان از 
مسن ترها اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. 
جوان های مؤمِن امروز ما و کسانی که دل 
در گرو انقالب دارند، کــه نه امام را دیدند، 
نه انقالب را درک کردند، نــه دوران دفاع 
مقدس را دیدند، انگیزه شــان، همت شان 
از جوان های دوره ی دفاع مقدس بیشــتر 
نباشد، کمتر نیســت؛ این را بنده از روی 
علم و اطالع عرض می کنم؛ تحلیل نیست، 
حدس نیست. 92/2/25 این است حقیقت 
آن انقالبی که جوشــیده ی از ایمان های 
مــردم و اعتقاد مردم و خواســت حقیقی 
مردم است. حاال چهار نفر آدِم دلداده ی به 
بیگانه یا پول گرفته ی از بیگانه - همه شان 
یکجــور نیســتند - بیایند یــک چیزی 
بگویند، امــا واقعیت قضیه این اســت.« 

85/11/28
محرم و عــزاداری بر سیدالشــهداء، یکی 
از آن مقاطعی در ســال است که به خوبی 
بیانگر وضعیت دینداری مردم ایران است. 
فرهنگ عاشورا آن نقطه ی ثقلی است که 
هم »علت محدثه« ی انقالب اسالمی بوده 
است و هم »علت مبقیه«ی آن. و تا عاشورا 

زنده است، این انقالب زنده است. 

نشریهجـامـعـهمـؤمنوانـقـالبــیسالچهارم،شماره200|هفتــهسومشهریور98هفتهنامهخبـری-تبیینی

یکی از این قضایا، قضیه به میدان رفتن »قاسم بن الحسن« است که صحنه بسیار عجیبی است.  قاسم بن الحسن)( یکی از جوانان کم ساِل 
دستگاهِ امام حسین است. نوجوانی است که »لم یبلغ الحلم«؛ هنوز به حّد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده است. در شب عاشورا، وقتی که امام حسین 
)( فرمود که این حادثه اتّفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد و گفت شما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند، این نوجوان سیزده، 
چهارده ساله عرض کرد: عمو جان! آیا من هم در میدان به شهادت خواهم رسید؟ امام حسین خواست که این نوجوان را آزمایش کند - به تعبیر 
ما - فرمود: عزیزم! کشته شدن در ذائقه تو چگونه است؟ گفت »احلی من العسل«؛ از عسل شیرین تر است. ببینید؛ این، آن جهتگیرِی ارزشی در 

خاندان پیامبر است. تربیت شده های اهل بیت اینگونه اند.     77/2/18

تربیتشدههایاهلبیتاینگونهاند

اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهدای
)(کربالخصوصاحضرتقاسمابنالحسن

البالغه نهج

ارزششهدایکربال
ارزششهدایکربالبهایناســتکهازحریمحقدرسختترینشرایطیکه

84/5/5 ممکناستانسانتصورشرابکند،دفاعکردند.
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از امام حسین)( بیاموزید               
حلول مـاه محـّرم، مـاه حماسـه و شـجاعت 
و فـداکاری آغـاز شـد؛ ماهـی کـه خـون بـر 
شمشـیر پیـروز شـد، ماهـی کـه قـدرت 
حـق، باطـل را تـا ابـد محکـوم و داغ باطل بر 
جبهه ی سـتمکاران و حکومت های شیطانی 

زد، ماهـی که بـه نسـل ها در طـول تاریـخ، راه پیـروزی بر سـر نیـزه را آموخـت، ماهی 
کـه شکسـت ابـر قدرت هـا را در مقابـل کلمـه ی حق بـه ثبـت رسـاند، ماهی کـه امام 
مسـلمین، راه مبارزه بـا سـتمکاران تاریـخ را به مـا آموخت، راهـی که باید مشـت گره 
کرده ی آزادی خواهـان و اسـتقالل طلبان و حقگویان بـر تانک ها و مسلسـل ها و جنود 
ابلیس غلبه کنـد و کلمه ی حـق، باطل را محـو نماید. امام مسـلمین به مـا آموخت که 
در حالی که سـتمگر زمان بر مسـلمین حکومـت جائرانه می کنـد، در مقابـل او اگر چه 
قوای شـما ناهماهنگ باشـد بپاخیزید و اسـتنکار کنیـد و اگر کیـان اسـالم را در خطر 

دیدیـد، فـداکاری کنید و خـون نثـار نماییـد.   57/9/1 

رهبری خاطرات

رویمسئلهخانوادهتکیهکنید

)(عظمتخونبهایامامحسین

رصدی گزارش

در این برهـه ی از زمان روی مسـئله ی خانـواده تکیه کنید. دشـمن - نه دشـمن ایران یا 
دشـمن انقالب؛ دشـمن بشـریّت- تصمیم گرفته که نظام خانـواده را در بین بشـر از بین 
ببرد. خانواده سـّنت الهی اسـت. دشمن بشـریّت یعنی جریان سـرمایه داری بین المللی 
و صهیونیسـم تقریباً از حدود صد سـال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشـر 
از بیـن ببرنـد؛ و یک جاهایـی موّفـق شـدند. در آن جاهایی کـه از خـدا دور بودنـد موّفق 
شـدند، در یک جاهایی هـم از جملـه در ایران اسـالمی ما موّفق نشـدند  اّمـا دارند تالش 
می کننـد. ایـن ازدواج هـای سـخت، ایـن ازدواج های دیـر، ایـن فرزنـدآوری کـم، این به 
تعبیر غلط زشت شـان »ازدواجهای سـفید« -که سـیاه ترین نوع زندگی مزدوج اسـت - 

همه ی اینها بـه خاطر این اسـت که خانـواده از بیـن بـرود.    97/12/7

در همان نخستین روزهای زندان، ماه محرم ســال 1387 قمری فرا رسید. قاسمی با من 
برای برپایی شعائر اسالمی در زندان همکاری می کرد، زندانیان را به برپایی نماز جماعت 
ترغیب می کرد. من امام جماعت نظامیان زندانی بودم و پس از نماز، برایشان سخنرانی و 
وعظ می کردم. قاسمی هم بعد از من، روضه می خواند. چند شبی وضع به همین منوال ادامه 
یافت. یک شب افسر مسئول زندان وارد شد و دید نظامیان زندانی پشت سر یک زندانی 
سیاسی نماز می خوانند! انتظار داشت وقتی وارد زندان می شود، سربازان به حال آماده باش 
بایستند و به او سالم نظامی بدهند؛ اما همه رویشان به ســوی قبله بود و هیچکس به او 
اعتنائی نکرد! مشاهده ی این صحنه بر او گران آمد و خشمگین از زندان بیرون رفت. وقتی 
نماز تمام شد، یکی از مسئوالن زندان نزد من آمد و گفت: شما اجازه ندارید نماز جماعت برپا 
کنید و برای نظامی ها حرف بزنید. این ممنوعیت به نفع من بود، زیرا همدلی نظامیان با من 
بیشتر شد. به آنها گفتم: به جلسات تان هرشب ادامه دهید و طی آن، صفحاتی از کتاب آنجا 
که حق پیروز است را بخوانید. این کتاب، حاوی تحلیلی از انقالب امام حسین )( و شرح 

حال شهدای کربال است.   منبع:خوندلیکهلعلشد

بعد از آن که امام سجاد )( پس از حادثه ی عاشورا به مدینه برگشت - شاید از آن وقتی 
که این کاروان از مدینه بیرون رفت و دوباره برگشت ده، یازده ماه فاصله شده بود - یک نفر 
! دیدید رفتید، چه شد! راست هم می گفت؛  خدمت ایشان آمد و عرض کرد: یابن رسول الَلّ
این کاروان در حالی رفته بود که حسین بن علی )(، خورشید درخشان اهل بیت، فرزند 
، در رأس و میان آنها بود؛ دختر امیرالمؤمنین با عزت و سرافرازی  پیغمبر و عزیِز دل رسول الَلّ
رفته بود؛ فرزندان امیرالمؤمنین - عباس و دیگران - فرزندان امام حســین، فرزندان امام 
حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم، همه با این کاروان رفته بودند؛ حاال این 
کاروان برگشــته و فقط یک مرد - امام ســّجاد )( - در این کاروان هست؛ زنها اسارت 
کشیده، رنج و داغ دیده اند؛ امام حســین نبود، علی اکبر نبود، حتی کودک شیرخوار در 
میان این کاروان نبود. امام سّجاد )( در جواب آن شخص فرمود: فکر کن اگر نمی رفتیم، 
چه می شد! بله، اگر نمی رفتند، جسم ها زنده می ماند، اما حقیقت نابود می شد؛ روح ذوب 
می شد؛ وجدان ها پایمال می شد؛ خرد و منطق در طول تاریخ محکوم می شد و حتی نام 

اسالم هم نمی ماند. 80/12/27

1. اولیـن تصمیـم خبـرگان، پذیـرش اسـتعفای آیـت الل منتظـری از قائـم مقامـی 
رهبـری بود؛ پیـرو نامـه ی امـام خمینـی در ششـم فروردیـن 68 خطاب بـه آیت الل 
منتظری، وی از سـمت قائم مقامـی رهبری اسـتعفا نموده بـود. در اولین اقـدام، این 
اسـتعفا به رأی اعضـای مجلس خبـرگان گذاشـته شـد و با اکثریـت قریب بـه اتفاق 

پذیرفته شـد. تنهـا دو نفر موافـق پذیـرش اسـتعفا    نبودند.

2.هنـگام ارتحال بنیانگـذار کبیر انقالب اسـالمی، شـورای بازنگری قانون اساسـی 
در حـال تغییـر برخـی از بندها و مفـاد آن بـود و هنـوز قانون اساسـی جدید بـه رأی 
مردم گذاشـته نشـده بود. موضـوع دومـی که در این جلسـه مـورد بحث قـرار گرفت 
این بود کـه قانـون اساسـی فعلی مـالک عمل قـرار گیـرد یا قانـون اساسـی جدید؟ 
نهایتـاً آنچه عمـاًل مـورد توافـق اعضـا قـرار گرفـت، تعییـن رهبـر قانونی بر اسـاس 
قانون اساسـی وقت تـا زمان برگـزاری رفرانـدوم، و پـس از رفرانـدوم قانون اساسـی، 

انطبـاق شـرایط جدید رهبـری بـا رهبر یـا رهبـران منتخب جلسـه ی فعلـی بود.

3.در قانون اساسـی مصوب سـال 58 شـرط »مرجعیـت« به عنوان یکی از شـرایط 
و صفـات رهبر نظـام جمهوری اسـالمی ذکر شـده بـود؛ این اصـل در قانون اساسـی 
جدیـد به »صالحیـت افتـاء در ابـواب مختلـف فقه« تغییـر کرده بـود. امـام خمینی 
نیز در نامـه ای به مجلـس خبـرگان در این باره فرمـوده بودنـد: »مجتهد عـادل مورد 
تأییـد خبـرگان محتـرم سراسـر کشـور کفایـت می کنـد.« نهایتـاً همین نظـر امام 

مالک انتخـاب اعضـای مجلس خبـرگان رهبـری قـرار گرفت. 

4.در خـالل مباحثـی کـه اعضـای مجلـس خبـرگان در موضوعـات فـوق مطـرح 
کردند، افراد متعـددی را نیز برای تصـدی رهبری شـورایی یا فردی پیشـنهاد  دادند. 
از این میـان می تـوان به آیـات و آقایـان گلپایگانـی، مشـکینی، جوادی آملی، شـیخ 
جـواد تبریـزی، خامنـه ای، موسـوی اردبیلـی، هاشـمی رفسـنجانی و حـاج احمـد 
خمینـی اشـاره کـرد. اما بـه خاطـر طوالنـی شـدن جلسـه، برخـی اعضاء پیشـنهاد 
کفایـت مذاکـره در ایـن بخـش را دادنـد؛ دربـاره ی کفایـت مذاکـرات رأی گیـری 
شـد، حاضرین 74 نفـر اعالم شـدند و با قیـام اکثریـت، کفایـت مذاکـرات رأی آورد. 

بنابرایـن برای هیـچ یـک از افـراد پیشـنهادی رأی گیـری انجام نشـد.

5.موضوع بعـدی ای که در دسـتور کار مجلـس خبرگان قـرار گرفـت، تصمیم بین 
رهبری شـورایی یـا فردی بـود. پـس از اسـتماع نظـرات موافقـان و مخالفـان درباره 
رهبـری شـورایی و فـردی مقرر شـد تـا بـرای ایـن موضـوع اعضـا رأی خودشـان را 

اعـالم کنند کـه با قیـام اکثریـت اعضـا،  رهبـری فـردی رأی آورد.

6.بالفاصلـه پـس از رأی اکثریـت خبـرگان بـه رهبری فـردی، چنـد تـن از اعضا با 
صـدای بلند گفتند، پیشـنهاد مـا آقـای خامنه ای اسـت؛ به ایـن ترتیب اولیـن و تنها 
پیشـنهادی کـه بـرای رهبـری فـردی در دسـتور کار مجلس خبـرگان قـرار گرفت، 
آیت الل خامنـه ای بود. خـود آیت الل خامنـه ای به عنـوان تنها مخالف، پشـت تریبون 
رفتنـد و گفتگوهایـی بیـن ایشـان و اعضـای مجلس شـکل گرفـت و نهایتـاً مجلس 

خبـرگان بـا 60 رأی از 74 نفر حاضـر، به رهبـری آیـت الل خامنـه ای رأی دادند.
پـس از همه پرسـی قانـون اساسـی در روز 15 مـرداد، مجلـس خبـرگام جلسـه ی 
دیگری را تشـکیل داد و اعضـاء آن، ضمن تأیید انطباق شـرایط قانون اساسـی جدید 

بر آیـت الل خامنـه ای، بـار دیگر بـا اکثریـت قاطـع، بـه ایشـان رأی دادند.
    منبع:کتابروایترهبری

فکرکناگرنمیرفتیمچهمیشد! اجازهنداریدنمازجماعتبرپاکنید!

ایرانی ایناستخانواده حزباهلل

ــور  ــت حض ــه عظم ــت ک ــخ اس ــته ی تاری ــه ی برجس ــک نمون ــری ی ــب کب زین
ــه  ــه گفت ــد. اینک ــان می ده ــخ نش ــائل تاری ــن مس ــی از مهم تری ــک زن را در یک ی
ــه  ــد - ک ــروز ش ــیر پی ــر شمش ــون ب ــال، خ ــه ی کرب ــورا، در حادث ــود در عاش می ش
واقعــاً پیــروز شــد - عامــل ایــن پیــروزی، حضــرت زینــب بــود؛ وااّل خــون در کربــال 
ــای حــق در عرصــه ی  ــا شکســت ظاهــری نیروه ــی ب ــه ی نظام تمــام شــد. حادث
عاشــورا بــه پایــان رســید؛ امــا آن چیــزی کــه موجــب شــد ایــن شکســت نظامــِی 
ــود از منــش  ــارت ب ــه یــک پیــروزی قطعــِی دائمــی شــود، عب ــل ب ظاهــری، تبدی
ــر عهــده گرفــت؛ ایــن خیلــی چیــز  زینــب کبــری ؛ نقشــی کــه حضــرت زینــب ب

ــت.   89/2/1 ــی اس مهم

هفته گزارش

تراز هیئت

تاریخی روایت

شرعی احکام

اخالق درس

تا وقتی اصحاب بودند، می گفتند جانمان را قربان شــما می کنیــم و اجازه نمی دادند 
کسی از بنی هاشــم - فرزندان امیرالمؤمنین و امام حســن و امام حسین علیهم الّسالم 
- به میدان جنگ بروند. می گفتند اّول ما می رویم و کشــته می شویم، اگر بعد از کشته 
شــدن ما خواســتید، آن وقت به میدان بروید. وقتی که نوبت به جانبازی و شــهادت 
بنی هاشم رسید، اّول کســی که درخواســت اجازه برای میدان می کند، همین جوان 
مسئولیت شناس است؛ او علی اکبر، پسر آقا و پســر امام و از همه به امام نزدیکتر است، 
پس برای فداکاری از همه شایســته تر اســت. این هم یک مظهر امامت اسالمی است؛ 
این جا جایی نیست که دنیا، منافع ماّدی، سود اقتصادی و شهوات نفسانی تقسیم کنند؛ 
 این جا مجاهدت و سختی است؛ اّول کسی که داوطلب می شود علی بن الحسین، علی اکبر

81/1/9  است.  

جوانمسئولیتشناسکربال

نسـبت بـه حضـرت اباعبـدالل الحسین)(سّیدالّشـهداء تعبیـر »ثـارالل« بـه 
کار رفتـه اسـت، یعنـی کسـی کـه خون بهـای او خـدا اسـت - معنـای ثـارالل ایـن 
اسـت؛ عظمـت خون بهـای او به قـدری اسـت کـه جـز خـود خـدای متعـال هیـچ 
چیـز نمی توانـد خون بهـای ایـن عزیـزان باشـد- عیـن همیـن تعبیـر دربـاره ی 
امیرالمؤمنیـن اسـت؛ چـون شـما می گوییـد: یـا ثـاَراللِ َو ابـَن ثـاِره؛ »َو ابَن ثـاِره« 
یعنـی امیرالمؤمنیـن هـم در همیـن رتبـه ی عظمـت از لحـاظ خون بهـا اسـت. 
عظمـت ایـن شـهید بزرگـوار، شـهید در محـراب، شـهید در راه حـق، شـهید 
قاطعّیـت، شـهید اسـتقامت، از ایـن تعبیـرات کامـاًل آشـکار اسـت.     95/4/5

عاملپیروزی»حضرتزینب«بود
واّلخوندرکربالتمامشد

6تصمیمخبرگاندر14خرداد68 ّملتحسین
مطابقباپژوهشهایمعتبردربارهوضعیتدینداری

مردمایران،شرکتدرمناسکدینیرشدچشمگیریداشتهاست

مطالبهرهبرانقالبازمداحانوهیئتهایمذهبی:

در زیارات و کلماتی که از ائمه )( راجع به اباالفضل العّباس رســیده است، روی دو 
جمله تأکید شده اســت: یکی بصیرت، یکی وفا. بصیرت اباالفضل العّباس کجاست؟ 
همه ی یاران حســینی، صاحبان بصیرت بودند؛ اما او بصیرت را بیشتر نشان داد. در 
روز تاسوعا... وقتی که فرصتی پیدا شد که او خود را از این بال نجات دهد؛ یعنی آمدند 
به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردند و گفتند ما تو را امان می دهیم؛ چنان برخورد 
جوانمردانه ای کرد که دشمن را پشــیمان نمود. گفت: من از حسین جدا شوم؟! وای 
بر شما! اف بر شما و امان نامه ی شــما! نمونه ی دیگِر بصیرت او این بود که به سه نفر 
از برادرانش هم که با او بودند، دســتور داد که قبل از او به میــدان بروند و مجاهدت 
کنند؛ تا این که به شهادت رســیدند. می دانید که آنها چهار برادر از یک مادر بودند: 
اباالفضل العّباس - برادر بزرگ تر - جعفر، عبدالَلّ و عثمان. انسان برادرانش را در مقابل 
چشم خود برای حسین بن علی قربانی کند؛ به فکر مادر داغدارش هم نباشد که بگوید 
یکی از برادران برود تا این که مادرم دلخوش باشــد؛ به فکر سرپرستی فرزندان صغیر 
خودش هم نباشد که در مدینه هســتند؛ این همان بصیرت است. وفاداری حضرت 
اباالفضل العّباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه ی وارد شدن در شریعه ی فرات 

و ننوشیدن آب است.    79/1/26

س:نظرشریفحضرتعالینسبتبهادامهیحرکتدستههایعزاداریدرشبهایمحرم
تانصفشبهمراهبااستفادهازطبلونیچیست؟

ج: به راه انداختن دســته های عزاداری برای سیدالشهدا و اصحاب او)( و شرکت 
در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده و مطلوبی است و از بزرگ ترین اعمالی است 
که انســان را به خداوند نزدیک می کند، ولی باید از هر عملی که باعث اذیّت دیگران 

می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی حرام است، پرهیز کرد.
س:استفادهازطبلوســنجوشــیپوروهمچنینزنجیرهاییکهدارایتیغهستنددر

مجالسودستههایعزاداریچهحکمیدارد؟
ج: اگر اســتفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و یا باعث 
ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست ولی اســتفاده از شیپور و طبل و سنج به 

نحو متعارف اشکال ندارد.  

همهیارانحسینی،صاحبانبصیرتبودند؛
امااوبصیرترابیشترنشانداد

احکامعزاداری

مبارزهوقیامعلیهانحرافجامعه،واجبترینکارهاست
اگر بخواهیم هدف امام حسین )( را بیان کنیم، باید این طور بگوییم که 

هدف آن بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات دین که 1
آن واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین - حّتی خود پیغمبر - انجام 
نداده بود... واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری و ارزشی و عملی اسالم، جای مهّمی 
دارد... امام حسین باید این واجب را عمل می کرد تا درسی برای همه ی تاریخ باشد... حاال 
چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینه ی انجام این واجب، در زمان امام حسین 
پیش آمد... ]این واجب[ عبارت بود از بازگرداندن جامعه ی اسالمی به خّط صحیح. چه 
زمانی؟ آن وقتی که راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت کسانی، 
مسلمین را منحرف کرده و زمینه و شــرایط هم ]برای قیام[ آماده است...  این مطلب، 
اساس معارف حسینی است. معارف حسینی، بخش عظیمی از معارف شیعه است. این 

پایه مهمی است و خود یکی از پایه های اسالم است. 74/3/19

همیشهبایدوظیفهاصلیراتشخیصبدهیم
یکــی از ایــن درس ها، ایــن نکتــه ی مهم اســت که حســین بن علی 

علیه الّصالةوالّسالم، در یک فصل بسیار حّساس تاریخ اسالم، وظیفه ی اصلی 2
را از ]میان[ وظایف گوناگون و دارای مراتب مختلف اهمیت، تشخیص داد و 
این وظیفه را به انجام رساند. او در شناخت چیزی که آن روز دنیای اسالم به آن احتیاج 
داشت، دچار توّهم و اشتباه نشد. در حالی که این، یکی از نقاط آسیب پذیر در زندگی 

مسلمین، در دوران های مختلف است. 71/5/7

تکلیفرابایدبهموقعودرلحظهمناسبانجامداد
 امام حسین  )( در فهم »موقع« اشتباه نکرد. در قبل از حادثه کربال، 

ده ســال امامت و مســؤولیت با او بود. آن حضرت در مدینه مشغول 4
کارهای دیگری بود و کار کربالیی نمی کرد؛ اما به مجّرد این که فرصت 
به او اجازه داد که آن کار مهم را انجام دهد، فرصت را شناخت و آن را چسبید؛ 
موقع را شــناخت و آن را از دســت نداد. 77/9/2 مشــکل برخــی از افراد و 
مجموعه ها این است: بی ایمان نیســتند، بی شوق و بی محبت هم نیستند؛ اما 

لحظه شناس نیستند. 88/10/29

کارجامعهاسالمیتماماستاگر...
در هر جامعه و شــهر و کشــوری، از یک دیدگاه، مردم به دو قسم 

تقسیم می شوند: یک قسْم کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از 5
روی فهمیدگی و آگاهــی و تصمیم گیــری کار می کنند. راهی را 
می شناســند و در آن راه - که به خوب و بدش کار نداریم - گام برمی دارند. 
یک قِسم اینهایند که اسم شان را »خواص« می گذاریم. قسم دیگر، کسانی 
هستند که نمی خواهند بدانند چه راهی درست و چه حرکتی صحیح است. 
در واقع نمی خواهند بفهمند، بسنجند، به تحلیل بپردازند و درک کنند. به 
تعبیری دیگر، تابع َجوند. اســم این قســم از مردم را »عوام« می گذاریم... 
خواص، طبعــاً دو جبهه اند: خواِص جبهه ی حق و خــواص جبهه ی باطل. 
عّده ای اهل فکر و فرهنــگ و معرفتند و برای جبهه ی حــق کار می کنند. 
فهمیده اند حق با کدام جبهه است... یک دسته هم نقطه ی مقابل حق و ضد 
حّقنــد... اگر در جامعــه ای، آن نوِع خــوِب خواِص 
طرفــداِر حــق؛ یعنی کســانی که 
می توانند در صورت لزوم از 
متــاع دنیوی دســت 
بردارنــد، در اکثریت 
هیچ  باشــند، 
وقت جامعه ی 
به  اســالمی 
شــت  نو سر
معــه ی  جا
امام  دوران 

حســین 
م  لّســال علیه ا
نخواهد  مبتال 
شد و مطمئّناً تا ابد 
بیمه است. اما اگر قضیه 
به عکس شد و نوع دیگِر 
خواِص طرفدار حق - دل سپردگان 
به متاع دنیا، آنان که حق شناسند، ولی 
درعین حــال مقابــل متاع دنیا، پایشــان 
بودنــد،  اکثریــت  در   - می لــرزد 

وامصیبتاست!75/3/20

کارجامعهاسالمیتماماستاگر...
پنجدرسازقیامعاشورابهروایترهبرانقالب

3.انجامتکلیفاصلاستنهنتیجه
بعضی خیال کردند امام حســین  )( اگر می دانست شهید 

می شــود، اقدام نمی کرد؛ بعضی هم از آن طرف گفتند 3
امام حســین  )( اصاًل برای اینکه شهید بشود، قیام 
کرد. هر دو اشتباه است. امام حسین  )( برای تعلیم درسی به 

انســان ها قیام کــرد و آن درس این بود که هر وقت انســان 
مســلمان، دید در جامعه ی او ظلم هســت، نظام اسالمی 

نیســت، قرآن حکومت نمی کند، تبعیض هست، زورگویی و 
چپاولگری هســت، قدرت یافتن بدون مالک هســت؛ بایستی 

را برگردانــد؛ چه قیام بکند برای اینکه وضع 
او  قیــام  بــه ایــن 
نتیجه برسد و چه 

نرســد. بارهــا امام 
گفتند ما بــرای نتیجه 

اقــدام نمی کنیم، ما 
اقدام  وظیفــه  برای 

برای اینکــه وظیفه مان را  می کنیم. ما اقــدام می کنیم 
انجام داده باشیم. البته خدای متعال اگر عمل ما از روی اخالص باشد، ما را به 

نتیجه هم خواهد رساند. این روح کار امام حسین بود. 64/7/2

()


